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Mehmet Dinç’ten 
yardımlara devamGençliğin büyük düşmanı: 

“Uyuşturucu bağımlılığı”
/ Gemlik Rotary Kulübünün haftalık olağan toplantısında, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Psikiyatri Ana Bilim Dalı öğretim görevlisi Doç. Dr. Selçuk Kırlı “Uyuşturucu ve Gençlerimiz” 
konusunda yaptığı konuşmada aileleri uyuşturucu konusunda dikkatli olmaya çağırdı. 
Satıcıların uyuşturucunun karlı piyasasında gençleri zehirlediğine dikkat çekti.

. Gemlik Rotary Kulübü 
nün haftalık olağan toplan
tısına katılan Uludağ üniver
sitesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı 
öğretim Görevlisi Doç. Dr. 
Selçuk Kırlı “Uyuşturucu ve 
Gençlik” konulu bır.konuşma 
yaptı.

Gemlik'in girişinde bulu
nan Rotary Kulüp lokalinde 

Anavatan 
Partisi yeni 
minibüs 
aldı
Anavatan Partisi Gemlik ilçe 
Teşkilatı parti çalışmalarında 
kullanmakamacıyla bir 
minibüs aldı.
2 milyar liraya satın alınan 
Mitsubishi minibüs üzörinde 
Anavatan Partisinin amblemi 
ve “Halka Hizmet Hakka 
Hizmet” sloganını yer alıyor. 
ANAP ilçe Başkanı Adnan 
Tekin yaptığı açıklamada, alı
nan minibüsün parti çalış
malarını daha aktif hale 
getireceğini ve halkın ayağına 
hizmet götüreceklerini söyledi. 

Kaymakam 
Şener Can, 
voleybolcuları 
kutladı
26-28 şubat tarihleri arasında 

■ Bilecik'te yapılacak olan 
Voleybol Türkiye Şampiy
onasında Bursa'yı temsil etm
eye hak kazanan Gemlik 
Celal Bayar Anadolu Lisesi 
voleybolcularım Kaymakam 
Şener Can kabul ederek, 
kutlpdı.
109 okulun katılımı ve 308 
öğrencinin yarıştığı Bursa 
Yıldız Erkekler Voleybol 
karşılaşmalarında Bursa 2.si 
olan Celal Bayar Anadolu 
Lisesi öğrencileri Bilecik'te 
yapılacak olan şampiyona
da da İddialı olduklarını ve 
dereceye gireceklerini 
söylediler.

AFTAYA BAKIŞ
□ Kadri GÜLER

Ankastre
Ankastre sözcüğünü hepimiz biliriz.
Bu teknik terim evlerimizde, işyerlerimizde kul

landığımız, elimiz, kolumuz, gözümüz olan telefonla 
ilgili bir sözcük.

Gemlik TELEKOM Amirliğine yeni atanan 
Elektronik Mühendisi Tahir Albayrak, ankastre 
konusunda çok titiz bir çalışma yürütmeye başladı.

Geçtiğimiz hafta Gemlik Belediye Düğün 
Salonunda Gemlik ve Orhangazi Elektrikçiler 
Odasına bağlı elektrikçilerle birlikte bir toplantı 
yaparak ankastre hakkında teknik bilgiler verdi.

Ankastre konusünda Gemlikteki binaların yeterli 
ve standarta uygun olmadığı biliniyor.

Bu konunun bir yerden başlanarak düzeltilmesi 
binaların TELEKOM standartlarına uygun olarak iç 
ve dış donanıma kavuşturulmasıyla mümkün olabile
ceği bir gerçek.

Konutların girişlerinde yağmurla ıslanmayacak bir 
yere konulan ankastre kutularının bulunmadığı konut 
ve işyerlerinde salkım saçak bir şekilde duran telefon 
kablolarının düzensizliğini her yerde görmekteyiz.

Bunlar nasıl düzelir?
Yapılan binanan iç donanımında telefon ile ilgili iç 

hatların bulunması ve bir de girişlere konacak ankas
tre kutuları ile...

Konut ve işyerlerini yapan müteahhitler nedense 
hep işin kaçamağına başvurarak, yaşamımızı kolay
laştıracak bu basit işleri binalarda uygulamaktan 
kaçınırlar.

Oysa belediyeye sundukları projelerde herşey 
düzgündür. Ama denetimsizlik nedeniyle, uygulama
da binalara konması gereken ankastre kutusu, tele
vizyon anteni, su hidroforları bulunmaz. Bu konu 
daha sonra apartmanlarda bitmez tükenmez bir yara 
olarak yıllarca sürer gider.

Şimdi yapılan bu seminerden sonra, binalarda 
elektrik döşeme işlerini alan elektrikçiler, standartlara 
uygun telefon hatları konuşunda da eğitildiler ve bir 
yetki belgesi aldılar. Artık, bu yetki belgeli elektrikçi 
ler dışında hiç kimsenin ankaste yapmasına izin ve 
rilmiyecek.

Telefonlarda'sıkça rastlanan arızaların en büyük 
nedenlerinden biri olan ankastesizlik konusu disiplinli 
bir şekilde denetimle düzene girdiği zaman, arızalar 
daha aza inecek. Bu bir gerçek.

Şimdi iş TELEKOM ile belediye arasında yapıla
cak protokola kalıyor.

Belediyeler müteahhitlerin yaptıkları binaları her 
yönüyle denetlerlerse, inşaat projelerinde 
TELEKOM yetkililerinin onayını ararlarsa iş daha cid
diye binecek, bu sorun sanırım başlangıçtan çözüme 
kavuşmuş olacak.

Ankastre konusunda ki dağınıklığın biran önce 
düzeltilmesi telefon kullananların yararına olsa gerek.

yapılan toplantıya. Gemlik 
Kaymakamı Şener Can, 
Emniyet Müdürü Nedret 
Argun, ; Cumhuriyet 
Başsavcısı, Rotary Kulüp 
üyeleri ve eşleri katıldılar.

Doç. Dr. Selçuk Kırlı 
konuşmasında gençlerimizin 
uyuşturucuya müptela 
olmasının anne ve babaların 

suçu olduğunu savundu. 
Gençlerimize aileleri tarafın
dan yapılan eh küçük bir 
yanlışın onları başkalarının 
kucağına ittiğini söyleyen 
Kırlı, sözlerini şöyle sürdürdü : 
“Toplumırmuz geleneği 
çöcuk' bizier için çok önem
lidir. Onları el üstünde tutarız 
ama yalnız kaldıklarında ne 

yapacaklarını bilemezler; 
sorumlullık' yüklenemezler, 
bunalıma girerler. Bü olay da 
onları kötü alışkanlıklara ite
bilir.. Uyuşturucu satıcılarını 
yok ederek çözüm bula
mayız. Kırlı bir piyasa plan bu 
piyasaya yeni satıcılar gire
cektir, önemli olan biz 
satıcılara sermaye 

yetiştir'memeliyiz.
Ayrıca uyuşturucuların 

yanında daha çok güç, keyif, 
zevk veren uyancı maddelere 
kdrşı;da duyarlı olmalıyız, 
Çünkü 2 yıPoriların bu tür 
uyarıcıları kullandıklarını anla
mayabiliriz.

Üyuşturücu kuldndıklarını 
nasılanlanz? Ddha sert, daha 
tartışan, daha huzursuz olurlar, 
saygısızlıkları ve yalpalamalan 
olur. Geçimsiz olurlar, kendile 
rine özen göstermezler. 
Ark,adaş değişiklikleri olur. 
Ergenlik bunalımlarıyla da 
karıştırılmamalı, En iyi analiz 
ancak oturup, sohbet ederek, 
yapılacağı için onlara yete 
rince zaman ayırmalıyız.

Son ğünlerde,daha kolay, 
daha ucuza pulunabilen 
uyarıcı , maddeler sorun 
olmaya başladı. En hızlı yıkım 
yapan,, en çok korkulması 
gereken maddeler bunlardır.' 
Çünkü kokain bağımlılığı 15 yıl, 
eroin bağımlılığı 10 yılda beyni 
bitirir. Ancqk bu maddeler 6 
ayda beyni uyuşturur ve 
bitirir.* . : <

Doç. Dr. Selçuk Kırlı, bu tür 
bağımlılıklarla mücedelede en 
büyük görevin yine anne- 
babaya düştüğünü belirterek, 
kendi çocuklarımız için uyanık 
ve onlarla dost olmalıyız, pay
laşmayı başarmalıyız diyerek 
sözlerini bitirdi.

Şeker yüklü 
gemi 2.5 
aydır limanda 
bekliyor
Bulgaristan'ın Varna 
şehrinden kalkan “FİROAT- 
1" adlı toz şeker yüklü gemi 
evrakta sahtecilik yapıldığı 
için 2.5 aydır limanda bek
letiliyor. Hazine toz şeker
lere el kondu.'
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Belediye Meclis üyesi 
Mehmet, Dinç, ilçemizde 
eğitim kurumlarına yaptığı 
yardımlarla taktir topla
maya ve diğer yardımse 
verlere de örnek olmaya 
devam ediypr.

Geçtiğimi? hafta 
Mehmet Dinç, 25 adet 
muhtelif okuldan, yardıma 
muhtaç öğrencilere giye

DSP İlçe Başkanı yeni vergi yasasını anlattı.

Savcı’dan vergi 
tasarısına destek

Demokratik Sol 'Parti 
Gemlik İlçe Başkanı Bergin 
Savcı, yaptığı yazılı açıkla- 
mada, 55;. hükümetin vergi 
adaletsizliğini düzeltmek 
için etkin çaba gösterdiğini 
ve hazırlanan vergi 
tasarısını “Vergi Reformu' 
niteliği taşıdığını söyledi.

Her kesimin yeni vergi 
yasa tasarısını inceleyerek 
ülke yararına uygun bir şe 
kilde yasalaşması için görüş 
ve düşüncelerini açıkla
masını isteyen Bergin savcı, 
bunun yapılması halinde 
sağlıklı vergi yasasının çıka
bileceğini söyledi. Bergin 
Savcı, yeni yasanın 
getirdiği yenilikleri şöyle 
sıraladı:

Yeni yasa vergi veren
lerin, lehine bazı düzen
lemeler getirdi. Vergi oran
ları düşürülecek, sadece 
kazançtan vergi alınacak. 
Hayat standartı uygula
masına son verilecek. 
Kazansa da kazanmasa 
da şu kadar vergi vere
ceksin diye dayatma 
olmayacak. Vergi işlemleri 
basitleşecek. Peşin vergi 
uygulaması kaldırılacak; 
Kayıt dışı kaldn gelir yakın 
takibe alınacak, vergi 
kaçakçılığına fırsat ve 

OT...

MANİSA MİLLETVEKİLİ PROF. EKREM 
PAKDEMİRLİ, TOPRAKSIZ OT ÜRETME 
MAKİNASI İCAT ETMİŞ...

DUA ETSİN, BASTIKLARI YERDE OT 
BİTMEYENLERE.

ONLAR OLMASA NASIL MUCİT 
OLURDU Kİ...

cek yardımında bulundu.
Lale-Kemal Kılıç ve Şehit 

Ethem Yaşar İlköğretim 
okullarına da 500 adet 
hikaye ve ders kitabı bağışı 
yapan Mehmet Dlhç'e 
okul müdürleri teşekkür 
ederek, yardımlardan duy
dukları memnuniyeti 
bildirdiler.

rilmeyecek düzenlemeler 
getirilecek. Aşırı harca
malar ve servet edinmeler 
yakından izlenecek, kay
nak sorulacak.
Mükelleflerin bil
gilendirilmesi ve eğitilrhesi 
sağlanacak, sistem
mükellefler için basite 
indirgenecek. Vergi
cezalarıpın caydırıcı olması 
için etkin düzeye çıkacak. 
Halen vergi verenler için 
kolaylıklar ve indirimler 
aetirilecek. Yasa tasarısı 
Türkiye'ye vergi verenler 
cenneti haline getirecek.

DSP İlçe Başkanı Bergin 
Savcı, vergi vermenin kut
sal görev olduğunu hatır
latarak, toplanan vergilerin 
de titizlikle harcandığını 
görmenin, verenlerin hakkı 
olduğunu savunurken, şun
ları söyledi: “Hepimizi çok 
yakından ilgilendiren vergi 
yasasına tüm vatan- 
daşlanmız sahip çıkmalıdır. 
Vergi yasaları genelde 
sevimsiz olur, ancak yeni 
tasarı halkın lehine hüküm
ler içermektedir. Tasandaki 
hükümler esnaf ve 
sanatkarlar ile ücretliler 
için iyileştirici yenilikler ve 
kolaylıklar getirmektedir.”

jJnan ^Jamtı
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Bonjour tristesse (günaydın hüzün)
Bonjour Tristesse, ünlü transız 

kadın romancı Françoise Sagan’ın 
1954 yılında yazdığı çok beğenilen 
romanının adı, Türkçeye ilk kez 
1956’da Enver Esenkova tarafından 
çevrilip Türkiye Yayınevi'nce yayımlan
mış. Kitaplığım da C/102 numarada 
kayıtlı bu kitap.

Nereden mi aklıma düştü?
Geçen cuma Sabah'ın birinci say

fasında “islami hüzün” manşeti vardı. 
Refah Partisi'nin ağır toplarından, 
Faziletli Abdullah Gül, eski partisinin 
kapatılmasına İslam ülkelerinden her
hangi bir tepki gelmediğine işaret 
ederek, “Tam bir islami hüzün yaşı 
yoruz” demiş.

Sayın Gül, düş kırıklığını şöyle dile 
getiriyor: ,

“Maalesef müslüman ülkelerden 
ne bir diplomat, ne de bir elçi ziyare
timize geldi. Demokrasi, insan hak
ları ve sivil toplum anlayışı (yani 
Batı’nıh) davaya ilgi göstermeleri bir 
farklılığı ortaya koyuyor. Demek ki, 
müslüman ülkelerin anlayışıyla 
onlarınki farklı.”
_ Bonjour tristesse!

Günaydın hüzün!
Anımsayınız bir, Erbakan’ın Çillerle 

ortaklık kurarak iktidara gelişinin 
hemen ardından ilk yurtdışı gezilerini 
nerelere yaptığını., İran, Malaysia, 
Libya...

Hazret İran’da MiT’i yalanlayıp 
devre dışı bırakmış, Malaysia’da türk 
insanının aptallığından dem vurmuş, 
Libya’da çılgın Kaddafi’nin maiyet 
memuru gibi davranmış...

... Ve de AB’ye öykünerek “İslam 
Ortak Pazarı” kurma özlemiyle “D-8 
zirvesi” bile toplamıştı...

Anlaşılıyor ki Abdullah Gül, Hoca’nin, 
-ve dolayısıyla kendilerinin- bunca 
itibar eyledikleri İslam ülkelerinden, 

Refah'ın kapatılmasına çıt çıkmayışına 
fena bozulmuş. Hatta hatta, iktidara 
geldiklerinde Erbakan’ın gizlice ziyaret 
ederek diplomatik standala neden olan 
Mısırın baş belası “Müslüman 
Kardeşlerin kaçak liderlerinden 
Tunuslu islima muhalif Gannuşi’ye, 
iranlı mollalardan Başbakanlık 
Konutu'nda “iftar” eden kılık kıyafet 
özürlü şeyh bozuntularına değin yerli 
yabancı tekmil tarikat uluları adeta 
bilmezden gelmişler Refah’ın ka 
patılışını.

Onun için “Tam bir islami hüzün 
yaşıyoruz" diyor Abdullah Gül...

ilahi Abdullah Beyi Sen üniversitede 
öğretim üyeliği yap, yani bir ölçüde 
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pozitif bilimden nasibini almış ol, ondan 
sonra da “demokrasi”yi “şeriat”ın 
kalıplarından öğütmeye kalkışan 
Ortadoğu kafasından tepki bekle!

Olacak şey mi?..
Ne demişti Cahit Sıtkı Tarancı?

Geç fa rkettim taşın
sert olduğunu 
Su insanı boğar, 
ateş yakarmış...

Faruk Çelik de, çağdaş gereksinim
ler doğrultusunda değişikliğin gereklili 
ğini -biraz gecikmeyle de olsa- farke- 
denlerden. Okan Tuna’yla yaptığı 
söyleşide, Ankara’da RP il başkanları 
toplantısında sunduğu örgüt görüşünü 
şöyle aktarıyor:

“RP’nin bugün geldiği noktadaki 
sıkıntısı, liderlik sıkıntısından ziyade 
program sıkıntısıdır. Biz bunu 
söyledik. Mevcut programın artık 
Türkiye şartlarına dar geldiğini 
söyledik. Biz Bursa teşkilatı olarak 
kişi veya kişilerin değil, programın 
öne çıkması konusunda görüşleri 
mizi belirttik.”

Çelik, yeni partide liderlik konusun
da “değişim”den yana görüşlerin 
ağırlık kazandığını da belirtiyor, diyor 
ki:

“Teşkilatların büyük bölümü, bi 
rinci isim olarak İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ismi üzerinde durdular.”

Ama görüldü ki, teşkilatların büyük 
kısmının eğilimi değil, Erbakan’ın 
işareti geçerli oldu ve FP'nin dümeni 
Recai Kutan’a teslim edildi.

Onun için ihtiyatla karşılıyorum 
Sayın Çelik’in -örneğin- FP’nin pro
gramıyla ilgili şu sözlerini:

“(Programda) Amaç olarak 
demokrasi ve milli iradenin üstün
lüğünün tescili geliyor. Arkasında 
temel hak ve özgürlükler var. (...) 
Bunlar Refah’ın söylemlerinden fark
lı. Çünkü 1980’de hazırlanan Refah 
söylemlerinde, insan hakları ve hür
riyetler ciddi olarak bu kadar yer 
almıyordu.”

ihtiyatla karşılıyorum, çünkü 
demokrasi salt söylemle gerçekleşmi 
yor. Hoca’nin Erdoğan'la Kutan arasın
daki takdirinin aşılmasıyla demokratik
leşme yolunda ilk adımlarını atabilir 
Fazilet.

Eğer bu olmazsa, Abdullah Gül gibi
lerin dördüncü kez “islami hüzün”le 
karşılaşmaları mukadder olabilir...

Erken göz 
kontrolü
Çocukların 2-3 yaşlarında 
yapılacak göz muaye 
nesinin, muhtemel hastalık
ların tedavi şansını artırdığı 
belirtildi.
İlgililer, yaptıkları açıklama
da, çocukların mutlaka 2-3 
yaşlannda göz hekimine 
götürülmesi gerektiğini 
söylediler. Görme bozuk
luğu ve şaşılıkta, okul döne
mine gelmiş çocukların 
tedavisinin zorlaştığını, 2-3 
yaşlarındaki çocukların ise 
bu açıdan daha şanslı 
olduklarını ifade eden yet 
kililer, 'ağaç yaş iken eğilir' 
sözünün, göz tedavisi için 
de geçerli olduğunu kay
dettiler.
Göz hastalıklarında en 
önemli sorunun göz tem
belliği olduğunu belirten 
yetkililer, göz tembelliğine 
neden olan faktörler, erken 
dönemde ortadan kaldırıl
malıdır dediler.
Düşük doğum ağırlıklı 
bebeklerin, uzun süre oksi
jen çadınnda kalmalarının, 
bazı göz sorunlarına yol 
açtığını anlatan ilgililer 
şöyle devam ettiler: 
'Bu bebeklerin retinaların
da, yoğun oksijene bağlı 
aşırı damarlanma mey
dana geliyor. Erken 
farkedilirse önlem alınarak 
tedavi edilebilir. Ancak 
dikkat edilmediği taktirde 
iki taraflı körlüğe kadar 
giden sorunlar ortaya çıka
bilir. Fakat, yenidoğan 
üniteleri, bu konuda 
oldukça hassas davra
narak, sorunların ortaya 
çıkmasını engelliyorlar. 
Halk arasında şaşılığın 
kendiliğinden geçeceği 
şeklinde bir inanç bulun
duğunu, oysa şaşılıkta en 
önemli tehlikenin göz tem
belliği olduğunu belirten 
yetkililer, 'kayan göz önlem 
alınmadığında giderek 
tembelleşiyor' dedi. 
Şaşılıkta, tedavide geç 
kalınsa bile estetik 
görünümün düzeltilebildiği- 
ni, ancak kayan gözün 
tembelleşmesi nedeniyle 
görme sorunuyla 
karşılaşıldığını bildiren ilgili 
ler, sözlerini şöyle bitirdiler: 
'İki gözün şaşılığı, tedavi 
açısından tek gözün 
şaşılığından daha avantaj 
lıdır. Tek gözü şaşı olan 
çocuklarda, kayan göz kul
lanılmadığı için tembelleşir. 
İki gözün de şaşı olması 
durumunda, birinin kullanıl
maması diye bir sorun 
olmaz. Çocuk ikisini de kul
lanmaya çalışır.' (A. A.)

KAYIP 
18 ŞUBAT TARİHİNDE, 

AZOT KİMLİK KARTIMI, 
İSTANBULTRAFİK 

MÜDÜRLÜĞÜNDEN 
ALDIĞIM SÜRÜCÜ 

BELGEMİ VE BANKA
MATİK KARTLARIMI 

KAYBETTİM. 
HÜKÜMSÜZDÜR.

HAŞAN ÖZTÜRK

KAYIP
GEMLİK TRAFİK 

ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜN
DEN ALDIĞIM 
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FİLİZ BULUT

Camus’nün “olgunluk dönemi” eseri olarak nite
lendirdiği yarım kalan romanı “ilk Adam” hangi 
koşulların ürünüydü? Sartre, Camus’yü “burjuvalık
la” suçladığında onun tepkisi ne olmuştu? Ve 
Cezayir’in bağımsızlık mücadelesinde Camus neden 
boy hedefi haline getirilmişti?

Proleterler, askerlere yada entelektüellere -yani gele
cekte askerlerce kullanılacak insanlara, iktidarı vermek 
için öldüler."

1951 yılında “Başkaldıran İnsan” (L’homme revolte) 
kitabında komünizmin işlediği cinayetlerin üzerinde 
dururken, aynı zamanda terörü ve Hitler’in cinayetlerini 
de ihbar ediyordu. Hatta Fransız Komünist Partisi (FKP), 
yoldaşlarını, yukarıdaki satırları yazmaya cesaret eden 
Albert Camus’yü öldürmek üzere kışkırtıyordu. Bir 
taraftan Cezayir iç savaşı, bir yandan FKP’yle 
sürdürdüğü mücadele Camus’yü iyice yalnızlığa itmişti. 
Jean Paul Sartre bile karşısındaydı Camus’nün.

Sartre’ın çıkardığı Modern Zamanlar (Les Temps 
Modernes) adlı dergide Camus’nün şu sözlerine saldırılı 
yordu; "Ben özgürlüğü Marx’dan öğrenmedim, sefaletten 
öğrendim.” Sartre bu sözlere şu cevabı veriyordu: 
"Geçmişte sefalet çekmiş olabilirsiniz. Ama şimdi siz de 
benim gibi bir buıjuvasımz.”

PARİS’TE BİR CEZAYİRLİ
Camus hiçbir zaman, zengin bir aileden gelen Sartre 

gibi burjuva olmadı oysa. Cezayir’in en fakir mahal
lelerinden birinde doğdu. Annesi çocuklarını doyurmak 
için temizliğe giderdi. Camus’de burjuvalığın tohumları 
bile yoktu. Ama onu kıskanan Paris entelijensiyasının 
hedefi oldu. Kökeni, fiziği, edebiyatta ve kadınlarla olan 
ilişkilerindeki başarıları, 1936’da Cezayir’de Komünist 
Parti’ye girip çıktıktan sonra onlardan uzaklaşması, onu 
farklı bir insan yapıyordu. Camus’ye göre "Paris bir 
orman ve orada hayvanlar acınacak halde” idi.

Sartre’ın ve özellikle onu gazeteciliğe başlatan Pascal 
Pia’nın saldırılarından yorulan Camus, Cezayir’e döndü, 
ve Franco Ispanya’sının kabulünü protesto etmek için de 
Unesco’dan istifa etti. Daha sonra, zaten uzun zamandır 
tasarladığı oyunları sahneleme fırsatı buldu, ilk olarak bir 
İspanyol yazarın oyununu sahneye koydu ve büyük 
basarı kazandı.

1957 yılında aldığı Nobel ödülü'de, hem sağ hem de 
sol kesimde birçok tepkiye yol açtı. Oysa kendisi, "Eğer 
ben jüride olsaydım, Andre Malraux'yu seçerdim" diye
cekti. Nobel töreninden iki gün önce isveç’li öğrencilerin 
davetlisi olarak katıldığı bir toplantıda sürekli olarak 
hakaretle karşılaşınca, önce susmalarını bekledi, sonra 
da sert bir tonda şunları söyledi:

“TERÖRÜ HEP YARGILADIM”
"Ben Araplarla ya da sizin militanlarınızdan hiç kim

seyle sizin benimle konuştuğunuz tarzda konuşmadım. 
Bununla birlikte, sizin bilmediğiniz bazı şeyler sayesinde 
birçok arkadaşınızın hayatta olduğunu söyleyebilirim. 
Ben her zaman terörü yargıladım. Cezayir sokaklarında 
varolan ve bir gün benim annemi de yakalayabilecek 
terörü de... Adalete inanıyorum ama her zaman adaletten 
önce annemi savunurum" Ne var ki, bu sözler de Paris 
çevrelerinde yeni spekülasyonlara yol açacaktı.

Camus bu olaylardan sonra kendisini tiyatroya verdi. 
Ve daha sonra, "Olgunluk çağımın romanı" dediği “ilk 
Adam”ı tasarlamaya başladı...

HER GÜN GERÇEK 
VATANIMI KAYBEDİYORUM...

Camus, Cezayir savaşının barışçı bir çözümle son 
bulacağına artık inanmıyordu. 1956’da ateşkes öner 
meye gittiği Cezayir toplantısında FLN'nin (Milli Kurtuluş 
Cephesi) uzlaşmaz tutumunu görünce büyük bir üzün
tüye kapıldı. Kendini kullanılmış hissediyordu. Gençlik 
arkadaşı Blanche Balain'e yazdığı mektupta; “Her geçen 
gün gerçek vatanımı kaybediyorum" diyordu. Camus’nün 
rahatsızlığı sadece Cezayir değildi. Ciğerleri de hastaydı. 
Onu zorlayan, tüketen bir acıydı bu. Ona sadece “ilk 
Adam’ı yazmak kalmıştı. Ne yazık ki, bitiremedi.

ölüm Camus’yü 46 yaşında, bir arabanın arka 
koltuğunda yakalamıştı, öldüğünde yanında, son zaman
ların en çok konuşulan kitabı “ilk Adam”ın el yazmaları 
bulunuyordu. Kaza tutanağında, başı kırılan arka camdan 
çıkmasına rağmen üzerinde hiç bir yara izi bulunmadığı 
yazıyordu. Polis raporu da kaza anında yolun kaygan 
olmadığını belirtiyor ve şöyle bitiriyordu: “Araba, belirtene 
meyen bir sebep yüzünden yoldan çıkmış; önce bir 
ağaca daha sonra bir İkincisine çarparak durmuştur."

El yazmaları siyah deriden çantasında, Facel Vega 
marka arabanın enkazının ortasında bulundu. 34 yıllık 
tereddütten sonra "ilk Adam," kızı Catherine sayesinde 
yayınlandı. Karısı Francine Camus ve yazarın 
arkadaşları bu 140 sayfalık bitmemiş el yazmalarını 
yayınlamak istememişlerdi başlangıçta. Çünkü bu eser, 
Abert Camus’nün "savaş ve barış"ını oluşturan 
Cezayir’deki Fransızlar üzerine bir değerlendirmeyi içeri 
yordu. Ve Camus okuma yazması olmayan annesine 
ithaf etmişti bu kitabı; “Bu kitabı hiçbir zaman okuyama 
yacak olan sana...”

(Le Figaro Magazine Dergisi’nden 
özetleyerek çeviren KürŞad Oğuz)

NOT : Bu yazı 9-15 Şubat 1995 tarihli “AKTÜEL” der
gisinden alınmıştır.
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ithalatçı firma evrakta sahtecilikten tutuklandı Basın toplantısında 
kararlar savunuldu

avdır limanda bekletiliyor 
V Nurtaş Sanayi Mamülleri Pazarlama iç ve Dış Ticaret Ltd. 
tarafından Bulgaristan’ın Varna şehrinden ülkemize geçici ihracat 
yoluyla getirilen 2600 ton toz şeker için gümrüğe verilen teminat 
mektubunun karşılıksız çıkması ve düzenlenen belgelerin sahte 
olması nedeniyle nazine şekerlere el koydu.

Merkezi İstanbul'da bulunan Nurtaş 
Sanayi Mamülleri Pazarlama iç ve Dış 
Ticaret tarafından Bulgaristan'dan ithal 
edilen toz şekerlerin belgelerindeki 
sahtecilik olayının ortaya çıkması ve şir
ket yetkili müdürü Murat özyavuz’un özel 
evrakta satecilikten hapse girmesi sonu
cu, malı getiren Singapur bandralı 
FiROAT-1 adlı gemi 2.5 aydır Gemlik 
Körfezinde toz şeker yüklü olarak bek
letiliyor.

Gümrük ve Liman yetkilililerinden 
aldığımız bilgilere göre Bulgaristan’ın 
Varna limanından 6 Aralık günü yüklenen 
2650 ton torba toz şeker Türkiye’de 
kesme şeker imal edilerek yurtdışına 
satılmak amacıyla geçici ithal belgesiyle 
Gemlik Limanına geldi, ithalatçı Nurtaş 
Firması tarafından gümrüğe verilen 318 
milyar liralık teminat mektubunun 
karşılıksız çıkması sonucu teminat mek
tuplarında yapılan incelemede, mek 
tupların sahte olduğunun anlaşılması 
üzerine Gemlik Gümrük Müdürlüğü ilgili 
firma hakkında savcılığa suç duyurusun
da bulundu.

Bunun üzerine ithalatçı firma ortağı ve

yetkili müdürü Murat özyavuz, yakala
narak yargılandı ve cezaevine kondu.

içinde 17 Filipinli ve Singapurlu 
gemicinin bulunduğu FiLOAT-1 adlı 
gemiye de Gemlik Limanında polis 
tarafından el kondu. Kaçakçılık yoluyla 
yurda sokulan şekerler ise hâzineye 
devredilmesi için gemi limanda iki buçuk 
aydır bekletildi.

önümüzdeki günlerde boşaltılması 
beklenen şekerlerin tahliye işlemlerinin 
bitmesinden sonra geminin serbest 
kalması bekleniyor.

Yetkililer, ithalat rejimine göre, şeker 
ithalatının yasak olduğu ancak, geçici 
süreli ithal ile Türkiye’ye getirilecek toz 
şekerlerin Türkiye'de işlendikten sonra 
yurtdışına satılmak kaydıyla geçici ithal 
izni verildiğini, Nurtaş Ltd.’nin ise gümrük 
belgelerinde gelen ürünün vergilerini 
içeren teminat mektuplarında sahtecilik 
yapmasının firma ortağı ve sorumlu 
müdürü Murat özyavuz’un kendi bilgisa
yarında Yapı Kredi Bankası Soğanlı 
Şubesine ait teminat mektubu hazır
ladığı, böylece sahtecilik suçunun ortaya 
çıktığını söylediler.

Kurşunlu, Umurbey ve Küçük Kumla Belediye Meclisleri şubat ayı toplantıları 
yapıldı. Meclislerde yeni kararlar alınırken başkan maaşları da artırıldı

Maaşlar 180 milyon lira
Kurşunlu ve Umurbey 
Belediyesi Meclis Şubat ayı 
toplantılarında Başkan 
Bayram Demir' ve Mete 
Okay'ın maaşılanl80 milyon 
liraya çıkarıldı.
6 Şubat 1998 günü toplanan 
Kurşunlu Beldesi Belediye 
Meclisinde imar planlarıyla 
ilgili dilekçeler ele alındı. 
Belediye Başkanının 
maaşının da görüşülerek 
karara bağlandığı toplantı
da
Kurşunlu Belediye Başkanı 
Bayram Demir'in 160 milyon 
lira olan maaşı 180 milyon 
liraya yükseltildi.
Uhnurbey Belediye Meclis 
toplantısı da 6 Şubat tarl- - 
hinde yapıldı.

Toplantı sonucunda alınan 
kararlar .şöyle : İmar planına 
tadilat karan çıktı, 98 bütçe
sine aktarma yapılmasına 
karar verildi. Telsım-Mobil 
kule kurulması için 10 yıllığına 
müsaade edilmesi karan 
onaylandı. İller Bankası 
Ovalar 2 nolu su deposu için 
pompa alımına yetki ver
ilmesine, Umurbey 
Belediyesine ait eski 
araçlann satılmasına karar ' 
verildi. Belediye Başkanı 
Mete Okay'ın maaşı ise 
görüşülerek 110 milyon 
liradan 180 milyon liraya 
yükseltildi.
öte yandan Küçük Kumla 
Belediye Meclisi de çoğun
luk sağlanmasıyla topla

narak gündemindeki mad
deleri görüştü. Otobüs ücret
lerine zam yapılan meclis 
toplantısında daha önce 50 
bin lira olan tam bilet 70 bin 
liraya çıkarıldı. Abonman 50 
bin lirada sabit bırakıldı. Su 
ücretle rine yüzde 30 zam 
kararının alındığı toplantıda 
ayrıca. Kumla sahilinde 
imara yeni açılan alanlarla 
ilgili planlar görüşülerek 
askıya çıkarıldı. Belediye 
Başkanı Eşref Güre'nin maaşı 
ise 130 milyondan 180 mil 
yon liraya yükseltildi, öte 
yandan meclis üyelerinin 
huzur hakları 800 bin liradan 
2 milyon liraya yükseltilirken 
İçişleri Bakanlığından 25 yeni 
memur kadrosu talep edildi.

EMO Bursa Şubesinde kongre heyecanı yaşandı

Emir Birgün 
yeniden başkan

Elektrik Mühendisleri Odası 
Başkanlığına Gemlikli Elektrik Mühendisi 
Emir Birgün yeniden seçildi.

1 Mart 1998 pa^ar günü Bursa Elektrik 
Mühendisleri Ödası 6. Olağan Genel 
Kurul toplantısında Emir Birgün başkan
lığa getirilirken, Bahri Kpvilcioğlu, Ömer 
Adışen, Suat Türker, ,.emal Vardar, 
Canan Üzer ve Naci Basmacı ile yönetim 
kurulu üyeliklerine seçildiler.

Bin 196 üyesi bulunan Bursa Elektrik 
Mühendisleri Odası seçimlerinde 239 üye 
oy kullandı. Emir Birgün oyların 235’ini 
alarak başkanlığı kazandı.

Emir Birgün, seçimlerden sonra 
başkanlığı süresince üyelerle birlikte 
kamu adına denetimler yapacaklarını 
söyleyerek şöyle konuştu : “Dayatılmak 
istenen özelleştirme politikalarını 
cumhuriyetin tam bağımsızlık ilkesine 
aykırı buluyoruz. Bu konuda halkı 
aydınlatmak istiyoruz, uygulanmak 
istenen enerji politikaları ile dayat
malara da şiddetle 
karşıyız.Denetimlerimizi bu konular 
üzerinde yoğunlaştıracağız ve çalış
malarımız bu doğrultuda olacak.”

ADD28 
şubat 
kararlarını 
destekliyor

Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik Şubesi 18 
Şubat kararları üzerine bir 
basın açıklaması yaptı.

Açıklamada şöyle denil! 
yor: “Türkiye'de son gün
lerde tehlikeli bir oyun 
oynanıyor. 28 Şubat MGK 
kararlarına 8 yıllık kesintisiz 
eğitime Refah'ın kapatıl
masına tepki göstermeyen
ler, türban eylemini tır
mandırmaya çalışıyorlar. 
Eylemlerinde ‘Zulme Boyun 
Eğmeyeceğiz’, ‘18 Şubat 
Kararlarına Hayır’, ‘Rektör 
istifa’ sloganlarını atıp, 
Bozkurt ipta C ve Nizami 
Alem işaretleri ile eylem 
yapıyorlar.

Anayasa Mahkemesi, 
Danıştay kararlarını esas 
alarak kılık kıyafet 
konusunda tavır alan Milli 
Eğitim Bakanı Hikmet 
Ulubey’i destekliyoruz. Laik, 
demokratik devletin kural
larını ve 28 Şubat MGK 
kararlarını uygulayamayan 
döviz veren siyasileri kınıy
or. Tarihten ders almalarını 
isti yoruz.”

öte yandan ADD'nin 
perşembe toplantılarının 
İkincisi perşembe günü 
yapılacak. Toplantıda 28 
Şubat MGK kararları 
işlenecek.

7 Mart 1998 cumartesi' 
günü İse ADD Gemlik Şube
si tarafından organize 
edilen bir tiyatro gösterisi 
yapılacak. 17.00 ile 19.00 
saatleri arasında Belediye. 
Düğün Salonunda gerçek
leştirilecek gösteride 
Kocaeli Bölge Tiyatrosu 
tarafından yazar Ferit 
Etgü'nün “Hakkari’de Bir 
Mevsim” adlı oyunu 
sergilenecek.

Sivrisinek

mücadelesi 
başladı 
Yaz aylarının yaklaşması 
ve havaların ısınmasıyla 
birlikte sivrisineklerin 
ortaya çıkması Belediye 
Temizlik işleri ekiplerini 
harekete geçirdi.
Sivrisineklerin larvalarının 
yok edilmesi için 
Belediyece “FlLİT - EM 20” 
adında larvaslt mücade
lesi ilacı alındı.
Toplam 350 litre alınan 
İlaç İçin 1 milyar, 137 mil 
yon 500 bin Hra harcandı.

Gonca YERLİYURT

Sözlü Dövüş Sanatı
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi 

Annan'ın Saddam Hüseyin'i ikna etmesinin 
veyq Saddam"ın Kofi'yi inandırmasının 
ardında gizli bir savaş taktiğinin yattığını 
hiç düşündünüz mü?

Kavganın, iletişimsizliğin yerini diyalogun 
ve karşılıklı anlayışın alabildiği sıcak savaşa 
dönüşmeyen bu krizi, Tongue Fu'nun 
çözdüğünü?

Tongue Fu mu? Tabii öncelikle Tongue 
Fu'yu açmak gerekir. Amacı fiziksel bir 
saldırıyı etkisiz hale getirmek, silahsızlandır
mak ya da caydırmak olan ve insanın iç 
gelişimini vurgulayan Kung Fu'yu biliyor
sunuz.

Tongue Fu da insanın iç gelişimini vurgu
layan zihinsel bir sanat. Sözlü dövüş sanatı. 
Amacı ise psikolojik bir saldırıyı etkisiz hale 
getirmek, silahsızlandırmak ya da caydır- 
mak.öz savunmanın sözlü biçimi; acı sözler 
söylemek ya da susup kalmak yerine 
başvurulabilecek yapıcı bir seçenek.

Bu akımın yaratıcısı olan Sam Horn Sözlü 
Dövüş Sanatı Tongue Fu isimli bir kitap 
yazıyor, Zülfü Dicleli dilimize çeviriyor ve 
kitap Boyner Holding Yayınlan'ndan 97 
haziranında çıkıyor. Uzun zamandan beri 
yazmak istediğim kitap. Körfeze bombalar
la beraber kameraların da konuşlanması
na rağmen sorunun diyalogla çözümleme
siyle aklıma geliyor ve işte bugün bu satır
ları okuyorsunuz.

Efendim sözlü dövüş sanatının asıl amacı 
kendinizi sözlü saldırılara hedef olmaktan 
koruyacak şekilde nasıl güven içinde 
davranacağınızı öğrenmek. Ama 
kışkırtıldığınızda da, bu zihinsel ve dilsel 
dövüş sanatlarını ustaca kullanarak kendi
nizi koruyabilmek. Kısaca Tongue Fu ha 
yatı bir yük değil bir nimet olarak yaşamak 
isteyenler için bir kılavuz, bir örnekler 
bütünü. Zaten kitabın yazarı Sam Horn da 
“En iyi öğüt iyi bir örnektir” diyor ve kitap 
örneklemelerle ve alıntılarla sürüyor.

Herbiri kendi başına üzerinde uzun uzun 
düşünülmesi gereken bu sözlerden bazıları 
şöyle ;

“Hayat yapılması gereken işler listeniz
den daha fazla birşeydir”

“Gönüllüler olmaksızın kurbanlar olmaz”
“Alçakgönüllü olmak altta kalmak 

zorunda olmak anlamına gelmez”
“Birşey için dik duramazsınız herşey için 

yere düşersiniz”
“Herkes dünyayı değiştirmeyi düşünü 

yor, kimse kendini değiştirmeyi akıl 
edemiyor”

“Kalabalık zayıf adamın güçlü taklidi 
yapmasıdır”

“Siz mi atı sürüyorsunuz yoksa at mı sizi 
sürüyor”

Ve benim için en önemlisi
“Tanrı bize; değiştirilmesi mümkün 

olmayan şeyleri sükunetle kabul etme 
inayetini, değiştirilmesi gereken şeyleri 
değiştirme cesaretini ve ikisini birbirinden 
ayırt edebilme bilgeliğini bağışlamıştır”

Kitap tüm bu ve buna benzer sözlerin 
açılımını, unutmanız gereken sözler ve kul
lanmanız gereken sözlerin hangileri 
olduğunu, onurunuzu koruyarak 
münakaşalardan nasıl sıyrılabileceğinizi, 
haklısınız demenin muazzam dönüştürücü 
gücünden nasıl yararlanabileceğinizi 
kısaca “sözsüz dövüş sanatının” inceliklerini 
kapsıyor.

Valla bence alıp bir bakmakta yarar 
var.

Tongue Fu, Sam Horn, Boyner Holding 
Yayınları, Haziran 1997 İstanbul
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. VARI ŞAKA YARI CİDDİ Erol GÜRÇAY

Muzaffer GÜRBOGA
Eğitimci

OKUMA SEVGİSİ
Çok kitap okuyan kişiye kitap kurdu deyimi 

yakıştırılır.
Bu sıfatı hakeden kişi kitapla arasında bilinçli 

bir ilişki kurmuştur. Kitap okumayı bilinçli bir 
eyleme dönüştürmüştür. Bu bir alışkanlık 
değildir. Her sevgi eylemi bilgi, ilgi, sorumluluk 
ve saygı içerdiğinden bırakın bu eyleme okuma 
sevgisi diyelim.

Okuma alışkanlığı deyimini sevmiyorum. 
Alışkanlık edilgin (pasif) bir tavrı çağrıştırmakta. 
Okuma sevgisinde etkin bir tavır alış var, kitaba 
ilgi, kitaba saygı, düşünceye saygı var.

önyargılı davranışları, refleks davranışları, 
ancak okumakla giderebiliriz. <

Konuşma yeteneğinin artması, dil yeteneğinin 
gelişmesine katkı ancak okumak ile sağlanabilir.

Kişisel ve toplumsal sorunlara farklı açılardan 
bakabilmek, çözüm üretebilmek birikimli ve 
donanımlı olmayı gerektirir.

Bunun yolu okumaktan geçer.
Bizi mutlu edecek dünya görüşü, algılama 

biçimi ve yaşam felsefesi oluşturmak okuma 
sevgisiyle mümkündür, içgörü kazanmayı 
öğrenebilir, kendi mizle barışık olmayı sağlaya
biliriz.

Okuma sevgisi küçük yaşlarda oluştuğu için 
anne-babalar, büyükler okuyarak çocuklara iyi 
örnek olmalıdırlar. .

Okumak bilgilerden bir bütün oluşturma yani 
sentezleyebilme gücü veya tam tersi analitik 
düşünme yeteneğini artırır.

Ayrıca okumak yazma sanatına karşı ilgiyi 
besler. Ben de bir kitap kurduyum. Hem okuyor, 
hem yazıyorum.

Eczacılardan
astım uyarısı
r Türk Eczacılan Birliği, vatandaşları astım hastalığı 
konusunda bilgilendirmek amacıyla, kitap ve afiş 
bastırdı.

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Mehmet Domaç, 
konuyla ilgili olarak yaptığı açıldamöda, ecza-1 
cıların görevinin sadece İlaç satmak olmadığını, 
halkın bazı hastalıklar konusunda bilgilendirilmesini 
ve toplumun bilinçlendirilmesini sağlamanın da 
önemli görevleri arasında bulunduğunu bildirdi.

Domaç, eczacıların ve vatandaşların eğitimi 
konusunda İlk uygulamayı AIDS hastalığı ile başlat
tıklarını, bu çalışmaları sürdüreceklerini belirterek, 
‘amacımız toplumumuzu bilinçlendirmektir* şek
linde konuştu.

Astım hakkında bilgi veren el kitapçıkları ve 
I afişler tüm eczanelerden temin edilebilir. (A.A.)

Şimdilik Diplomasi 
Kazandı

Körfez krizi şimdilik donduruldu.
Ama.. Ortadoğu petrolleri üzerindeki 

‘egemenlik savaşı* henüz bitmiş görün- 
müyor.

1991 yılındaki Körfez Savaşı sonrası 
Irak'a uygulanan ambargo sırasında, 
Bağdat İle petrol anlaşmaları İmzalayan 
Fransız ve Rus Şirketler, şimdi meyveleri 
toplamaya hazırlanıyorlar.

Irak’ın “Mecnun ve Nehr Umr böl
gelerinde” Fransızlar, “Batı Kurna böl
gesinde” Ruslar, ‘Ahdap, Subba, 
Ratavl, Halflye, Nasırlye, Mensurlye ve 
Garraf Bölgelerinde' de, Çin ve diğer 

'Avrupa ülkeleri, petrol üretmeye hazır
lanıyorlar.

Tabi.. Amerika bu bölgenin, tama
men kontrolünden çıkmasını istemiyor.

İşte, kavganın temel sebebi budur.
Bunun cakasından, “Hazar

Petrollerinin” kontrolü geliyor.
Amerika, aslında Irak’ı vurmak 

niyetinde değil.
Ama.. Zaman zaman Irak ile gergin

lik politikası yaşamak istiyor.
Çünkü bu sayede, Irak ve Hazar 

petrolleri ile ilgilenmek fırsatını buluyor.
Birleşmiş Milletler Heyetinin süresiz 

olarak, Irak’ta inceleme yapmasının 
temelinde de, belki bu düşünce yatıyor.

Elalem 50 yıl sonrasına ait politikalar 
ürptiyor, biz ise dış politikasız yaşıyoruz.

Askerler ve Kurmaylar
Konumuz Silahlı Kuvvetler değil, bir 

futbol takımının oyuncularıdır.
Takımın asker oyuncuları kimlerdir.
- Enerjisini (90) dakikaya yayan,
- Sahada basmadık yer bırakmayan, 
- Yaptığı presler ile, rakibini yıldıran, 
- Maça tempo kazandıran, futbolcu

lar asker oyunculardır.
Peki, kurmay oyuncuların ne özelliği 

var.
- Maç süresince oyunu okuyan,
- Ayakları kadar, beynini de kul

lanan,
- Hem oyunu, hem de arkadaşlarını 

yöneten,
- Bir iki hareket ile maçın kaderini 

değiştiren, futbolcular da “Kurmay” 
sınıfına giriyor.

Ama.. Takımda, asker ve kurmay 
oyuncu dozunu iyi ayarlamak gerekir.

ı- Tümü kurmay oyunculardan kurulu 
bir ekip, enerji yönünden, tempo yönün
den ve pres yönünden yetersiz olabilir.

- Tümü asker oyunculardan kurulu bir 
ekip ise, uyumsuz bir orkestra ve beyni 
olmayan bir robot takım görünümdedir.

Başarı, asker ve kurmay futbolcuların, 
'uygun oranda biraraya getirilmesinde 
yatıyor. >f

Günün Fıkrası
Bir kadın, kasap dükkanına 

girdi. x
Şüpheci gözlerle et fiyatlarını 

süzdü.
Kasap büyük bir sükunetle, 

müşterisinin emrini bekliyordu.
Kadın İnceleme sonunda:
“-Nedir bu rezaleti” diye 

bağırdı.
“-Etlerinizin fiyatında hiçbir u 

cuzluk olmamış.
Halbuki gazeteler ucuzluk ola

cağını yazıyorlardı.
Kasap, “mümkündür hanıme

fendi” dedi.
“Ama ne yaparsınız, ben hiç 

gazete okumaml”
Aslında, bizim de kasaptan 

farkımız yok.
Şimdi, blzlerde, gazete değil 

promosyon satın alıyoruz.
Okuyacağımız gazete yerine, 

bıçakları veren gazeteyi, tabaklan 
veren gazeteyi alıyoruz.

‘Tezgahta* o kadar güzel hazır
lanmış ki, esas gazetenin yanına, 
renkli bir ilave gazete koyuyorlar 
ve fiyatı da İkiye katlıyorlar.

Halkımızın; gazetesini gazete 
bayiinden, promosyonu da züc- 
caciyeciden almayı öğrenmesi 
halinde, işler normale dönecektir.

Sözün Özü
Uzun süre devam eden
Bir anlaşmazlık, 
Her iki tarafın da, 
Haksız olduğunu gösterir.

“Voltaire”

Deniz Saykal ile Bülent Ecevit 
arasında, sanki bir kan davası var Mesut 
Yılmaz ile Tansu Çiller, birbirlerini 
bitirmekle meşguller.

Diğer liderler de, birbirlerini yemekle 
meşguller.

Ve.. Bu anlaşmazlık yıllarca artarak, 
devam ediyor.

Bu kadar uzun sürdüğüne göre, 
demek ki tüm taraflar haksız.

Halbuki bir anlaşabiiseler, hem 
kendileri, hem de ülke kazanacak.

ülkenin en “elit tabakası” bu gerçeği 
hala farkedemiyor.

"uçuk" bir söz
O KADAR yeteneksiz bir futbol 

cuydu ki, hakemin kıçına tekme attı 
ama onu bue “ıska” geçti.

(CHP) ve Anadolu Seçmeni
(CMP)nin Kadın Kolları Kurultayı, 

Siirt’te yapıldı.
Siirtli başörtülü kadınlar, Sayın Deniz 

Baykal’a büyük ilgi gösterdiler.
Kurultay Delegesi modem bayanlar ile, 

başörtülü Siirtli kadınlar birbirlerini 
yadırgamadılar.

Birbirlerini tahrik eden sloganlar atıl
madı.

Uzlaşmacı bir görüntü sergilendi.
Çünkü gündemde, önemli konular 

vardı.
-Güne^doğu’nun sorunları konuşuldu.
- İşsizliğin üzerinde duruldu.
- Güneydoğulu insana, saygı konuşul

du.
(CHP) yönetimi bu tür kurultayları, 

Anadolu kentlerinde tekrariamalıdır.
Anadolu insanının laik olmakla birlikte, 

milliyetçi ve muhafazakar dokusunu da, 
yakından tanımalıdır.

Sadece bürokrasi ile birliktelik yetmez, 
Anadolu seçmeninin desteği şarttır.

Yakın geçmişte bunun örnekleri vardır.
- 1977 seçimlerinde, (CHP) oylannın 

(% 40)ları geçmesi, Anadolu seçmeni 
sayesinde olmuştur.

- özal’ı sadece iş dünyası değil, 
Anadolu seçmeni iktidara getirmiştir.

- Kapatılan Refah Partisini de, ilk 
sıraya Anadolu seçmeni taşımıştır.

(CHP) için tek çıkış yolu, Anadolu seç
meni yeniden barışmaktır.

Para ve Ekonomi
Enflasyon Şampiyonasında, 1997 

yılı sonuçlan belli oldu.
-Sudan (% 103) enflasyonla, birinci 

oldu.
- Türkiye (% 78.67 İle ikinci sırada 

yerini aldı.
Küçümseyerek baktığımız Afrika 

ülkelerinde bile, enflasyonunun çaresi 
bulunmuş.

- Kenya’daki enflasyon (% 11.5) 
olmuş.

- Tarzanya’dakl enflasyon İse, (% 
15.3) seviyesinde.

Enflasyonun durum vaziyetleri 
böyle.

Şimdi, biraz da bankacılık ve finans
mandan sözedelim.

- Akbank’ın 1997 yılı brüt kan 130 
trilyon.

- Net kan ise 89.8 trilyon.
Bünyesinde, Koç Bankı da 

banndıran Koç Holdingin 1997 yılı kan 
İse, 14.2 trilyon.

- Bir yandan Sabancı Holdingin 
Bankası olan, Akbank’ın karına bakın.

• Diğer yandan koskoca Koç 
Holding’in, toplam kanna bakın.

Yaşadığımız çağda, Bankacılık ve 
finansmanın devleştiğini göreceksiniz.

Yeni fabrikalar açmak, üretim tesis
lerini genişletmek, artık eskisi gibi karlı 
değil. Şimdi finansman çağını yaşı 
yoruz.

Elindeki parayı iyi kullanan bankalar 
hatta insanlar, inanılmaz ölçüde para 
kazanıyorlar.

GEMLİK REHBERİ
Gerekli Telefonlar
itfaiye.'
Polis İmdat 
•Jqndarma Irhdat 
Jandarma K., 

' Polis Karakolu
Gar. Kom

110
155
156 
5131055
5131879
5131206.

Kaymakamlık

ŞİİR KÖŞESİ
AŞK^ŞİİRİ

(Seninle Başlar Aşk Seninle Biter Sevgi)

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

5131051
5131052
5131053
5132954
5131028

Gül yüzünde güller açılır gülümseyince 
Hüznün defteri dürülür gülümseyince

ULAŞIM.
Uludağ Turizm 5131212
Aydın Turizm 5132077

Resmi Daireler 
TEK Arıza 
TEK İşletme 
Turizm Der. 
Spor Sah. 
Orm. Böl. Şf. 
MIHI Eğt. Md. 
Halk Eğt. Mrk. 
Halk Kutup. 
As.Şb.
Karayolları 
Uman Bşk. 
Mal Md. 
Nüfus Md. 
Özel İd. Md. . 
TapuSIc. Md. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md.
Ver. Da. Md. 
İlçe Tar. Md. 
İlçe Seç. Md.

5132066
5134503
5131274
5131900
5131286
5131174
5131846
5131353
5131057
5131308

,5131133
5131095
5133742
5131507
5131414
5131364 
5131411-5130024
5131042
5132360
5131186
5134994

Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
Su işletmesi 
İtfaiye

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

NÖBETÇİ 

ECZANELER

3 Mart 1998 
Engin Eczanesi

Ne olur aşk gülleri açmazsa bahçende
Leylaklar sünbüller bitiyor bastığın yerde Hastaneler

sen aşksın sen umutsun sen gizemsin 
Güzelliğin kutsal şiiri yüreğinde

Devlet Has. 
SSK Hastanesi 
Mer. Sağ. Ocağı

5139200
5132329
5131068

Beyaz köpüklerden doğan aşk simgesi 
Afrodit bile kıskanır güzelliğini

L
Sanma ki, Anıl aşıktır doğduğundan beri 
Seninle başlar aşk seninle biter sevgi

Anıl MERİÇ ELLİ (Düşlem Haziran 97)

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

TAKSİLER
5131821
5132467
5133240
5132324
5143550

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

TÜP DAĞITICILARI

Slrkecl'deri gidiş (işgünü):
9.15- 1J15" lens

1 (Tatil): 9.1c- ,4.00 -,18.15 ' 
Yalova’dan dönüş: (İşgünü) 

05.60-13.05-17.30
Deniz Dtobüsü

Ydova -Kartd (Haftalçl) 07.3009.10-10.45- 
,11.50-13.15-14.30-H.3O-1&3O-17.3O-18.3O- 
19.45-20.25-21.15 (Hdftasonu) 09.15-1045- 
12.00-13.30-14.45-1'.45-17.00-17.45-18.30-

19.30-20.30
Ydova - 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- 

17.30-1P.00-19.45
Kabataş-Yalova (İŞ) :8.30-l 1.00-12.15-13.45- 

1500-16.10-18.25 (Haftasonu): 9.15-10.30-
r 11.35-13.3O-U.45-17.45-18.35

Aygaz 
özgaz 
Tekgaz 
Ocakgaz 
Ergaz 
Ipragaz 
Habaşgaz 
Llkitgaz 
Yeni Llkitgaz 
Alevgaz

Gemlik'te

513 1295
514 1700
513 1637
513 1637
513 8843
513 22 59
513 45 46
514 2841
513 65 00
513 40 95

sinema günleri:

AİLE SİNEMASI
Bu hafta:
“ÇAKAL”

Tel: 513 13 29

4 Mart 1998 
Veziroğlu Eczanesi

5 Mart 1998 
Yiğit Eczanesi

6 Mart 1998 
Seda Eczanesi

7 Mart 199!
Çamlıca Eczanesi

8 Mart 1998 
Onur Eczanesi

9 Mart 1998 
Yasemin Eczanesi
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KONGRE İLANI
S.S. İĞDEALTI KONUT YAPI KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞINDAN
S.S. Gemlik iğde Altı Konut Yapı Kooperatifi 1998 yılı olağan Genel Kurul Toplan 

tısı 29.03.1998 Pazar günü saat 11.00'de Hamidiye Mahallesi Sal Sokak Murat 
Kıraathanesinde aşağıdaki gündem maddeleri dahilinde yapılacaktır.

Tüm ortaklarımızın katılması rica olunur.

GAYRİMENKUL AÇıK ARTıRMA ILANı 
GEMLİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN

GÜNDEM:
YÖNETİM KURULU

1- Açılış
2- Divan seçimi ve saygı duruşu
3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi, kabulü veya reddi.
4- Denetleme Kurulu Faaliyet Raporunun okunması görüşülmesi, kabulü veya reddi.
5- Bilanço, Kar / Zarar cetvellerinin ayrı ayn okunması ve görüşülmesi, ayrı ayrı 
oylanarak kabulü veya reddi.
6- Başkanlık Toplu Konut İdaresinin vereceği kredinin durumunun görüşülmesi, 
kabulü veya reddi; kabul edildiği taktirde tüm üyelerin, yönetim kuruluna vekalet 
verilmelerinin karara bağlanması ve kredi ile ilgili işlerin takibi gerekli yerlerde ipotek 
verilmesi ve kooperatif adına yasanın amir hükümlerinin uygulanabilmesi için 
yönetim kuruluna yetki verilmesi.
7- Tahmini bütçenin okunması, görüşülmesi, kabulü veya reddi.
8- Arsa payını, inşaat katılım paylarını ve şerefiye bedellerini ödemek, maaş, huzur 
hakkı, yolluk almadan, yönetim kurulu 3 asil, denetleme kurulu 2 asil üyelerine 
kuraya girmeden 8. ve 9. katların tahsis edilmesi, görüşülmesi, kabulü veya reddi.
9- Daireler arası şerefiye miktarlarının tesbit edilmesi için yönetim kuruluna yetki 
verilmesi
10- inşaat programının görüşülmesi, aylık taksitlerin tesbiti ve ara senet bedellerinin 
görüşülerek tesbit edilmesi, uygulanması için yönetim kuruluna yetki verilmesi.
11- Dilek ve temenniler.
12- Kapanış.

Asker ailelerine iletişim kolaylığı
Asker aileleri, operasyonlarda görev alan çocuklarının, durumlarını artık 

telefonla öğrenebilecekler.
Genelkurmay Başkanlığı'nCa, iç güvenlik operasyonlarında görev alan 

personelin durumları hakkında ailelerini bilgilendirmek amacıyla ikinci ve 
üçüncü ordu komutanlıklarında irtibat büroları kuruldu. Genelkurmay Başkanlığı 
Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamaya göre, irtibat bürolarının telefon ve 
faks numaralan ise şöyle :

İkinci Ordu irtibat Bürosu Malatya :
Tel: (0.422) 323 83 83 - 325 29 29 Faks : (0.422) 324 11 44
Altıncı Kolordu İrtibat Bürosu Adana :
Tel: (0.322) 324 66 00 - 324 66 01 Faks : (0.322) 324 66 03

MARMARABİRLİK
MARMARA ZEYTİN TARIM SATIŞ 

KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

1- Birliğimize bağlı GEMLİK Zeytin Tarım Satış 
Kooperatifimizdeki depolardan, havuz bazında 
dökme olarak muhtelif kalitelerde Salamura Siyah 
Zeytin satışı yapılacaktır.

2- Zeytinler, ihale yapılmaksızın sırası ile 
şartnamede belirtilen fiyatlardan havuz bazında 
satılacak olup, satışı yapılacak zeytinlerin bulunduğu 
havuzlar 27.02.1998 tarihinden itibaren yerinde 
görülebilir.

3- Zeytin Satışı 02.03.1998 PAZARTESİ günü 
Saat:14.00’de GEMLİK Zeytin Tarım Satış 
Kooperatifi mizde yapılacaktır.

4- Zeytin satışı ile ilgili şartları ihtiva eden Zeytin 
Satış Şartnamesi 02.03.1998 pazartesi günü saat : 
12.00’e kadar hergün mesai saatleri içersinde 
Birliğimiz Ticaret Müdürlüğü ve Zeytin Tarım Satış 
Kooperatiflerimizden temin edilebilir.

ADRES:
MARMARABIRLIK
İnönü Caddesi İnegöl Çarşısı Kat: 4 BURSA
Tel : (0.224) 220 50 71 (6 hat)
Fax : (0.224) 221 21 59

W

Yedinci Kolordu
İrtibat Bürosu Diyarbakır:

Tel: (0.412) 224 89 37
Faks : (0.412) 223 26 43
Jandarma Asayiş İrtibat 
Bürosu Diyarbakır:
Tel: (0.412) 224 89 37
Faks : (0.412) 223 26 43
Üçüncü Kolordu
İrtibat Bürosu Erzincan:
Tel: (0.446) 224 27 56
Faks : (0.446) 223 65 84
Sekizinci Kolordu
İrtibat Bürosu Elazığ:
Tel: (0.424) 237 84 07
Faks : (0.424) 236 74 54
Dokuzuncu Kolordu
İrtibat Bürosu Erzurum: 
Tel: (0.442) 235 19 70 
235 19 71 - 235 19 72 
235 19 73 - 235 19 74
Faks : (0.442) 235 02 51

KAYIP 
Gemlik Nüfus 

Müdürlüğünden almış 
olduğum 

nüfus cüzdanımı 
kaybettim.

Hükümsüzdür.

Haşan ŞANCI

Bursa 2000, 
Haber ve Olay

Gazetelerine
vereceğiniz ilanlarınız için “bîr telefonunuz yeterli!

Körfez Reklam
Tel: (0.224) 513 17 97

Dosya No : 1996/519 Tl.
Satılmasına karar verilen aşağıda cins ve miktarı yazılı gayrlmenkuller:
1- Gemlik Halltpaşa Mahallesi 2 Nolu Cadde 123.18 M2 pafta 4 ada 322 

parsel 4 deki gayrimenkulun 1/5 hissesi 2.000.000.000 - TL
2- Gemlik tapusunda kayıtlı Hamidiye Mahallesi İstiklal Caddesi 245.87 M2 

miktarlı pafta 40 ada 166 parsel 20 de kayıtlı gayrimenkul olup borçlu hissesi 
satılıktır.

a) 1 nolu gayrimenkul 20.4.1998 günü saat: 10.35-10.45
b) 2 nolu gayrimehkulde A bloktaki 3/216 arsa paylı 6 nolu büronun 1/3• 

hissesi borçlu hissesi 200.000.000.- TL. 20.4.1998 günü saat: 10.50-11.00
c) 2 nolu gayrimenkulde B bloktaki 12/216 arsa paylı 2 nolu meskenin 

borçlu hissesi 1.000.000.000.- TL. 20.4.1998 günü saat: 11.05 -11.15
d) 2 nolu gayrimenkulde B bloktaki 12/216 arsa paylı 4 nolu meskenin 

borçluya alt 1/3 hissesi 1.000.000.000.- TL. 20.4.1998 günü saat: 11.20-11.30
, e) 2 nolu gayrimenkulde B bloktaki 12/216 arsa paylı 12/216 arsa paylı 6 

nolu meskenin 1 /3 borçlu hissesi 1.000.000.000.- TL 20.4.1998 günü saat: 11.35- 
11.45

f) A ve B Bloktaki 30/216 arsa paylı 13 nolu meskenin borçluya ait 1 /3 hissesi 
5.000.000.000.- TL 20.4.1998 günü saat: 11.50-12.00

Gayrimenkullerin satışları Gemlik Belediye Düğün Salonunda 20.4.1998 
günü belli saatlerde yapılacaktır. O gün kıymetin %75 ine istekli bulunmadığı, 
takdirde ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle 
alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak kaydıyla 30.4.1998 
günü aynı yer ve saatlerde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu 
miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak 
üzere artırma ilânında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale 
edilecektir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 
40'ınr 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.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20si nisbetinde 
pey akçesi yeya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu 
vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinden 20 günü geçmemek 
üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya 
aittir. Birikmiş vprgiler satış bedelinden ödenir.

■ 3- İpotek sahibi, alacaklılarla diğer ilgililerin X*) bu gayrimenkul üzerindeki 
haklarını hususiylş faiz ve masrafa dair olein iddialarını dayanağı belgeler ile 
onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu 
sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

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

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

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş 
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 1996/519 Tl. sayılı dosya 
numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(Ic.lf.K. 126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

İcra Müdürü

KONGRE İLANI
Kurtul Köyü Avcılar Derneği’nden

Kurtul Köyü Avcılar Derneği’nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 21.03.1998 
Cumartesi günü Saat 20.00'da Yeni Düğün Salonu altındaki kahvehanede yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı taktirde 28.03.1998 tarihinde aynı yer ve saatte
çoğunluk aranmaksızın toplantı yapılacaktır.

GÜNDEM
1- Açılış ve yoklama
2- Saygı duruşu ve divan seçimi
3- Çalışma ve denetçi raporunun okunması
4- Raporların görüşülüp aklanması
5- Yeni yönetim ve denetim kurulları seçimi
6- Dilek ve temenniler
7» Kapanış.

YÖNETİM KURULU

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

Atatürkçü Düşünce Derneği, iki kampanya başlattı.

/ Atatürkçü Düşünce Derneği Gemlik Şubesi, organ bağış kampan 
yası ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nin başlattığı ilaç toplama kampanyasını 
İlçemizde de başlattı.

Atatürkçü Düşünce Derneği Gemlik Şubesi 
parafından ölümden sonra organların bağışlan
ması için kampanya başlatıldı. ■
I Merkezi İstanbul'da bulunan Organ Bağış 
İDerneği ile ilişki kuran ADD Gemlik Şubesi, 
'buradan sağladıkları yüz kişilik bağış kanı ile ilk 
aşamada yüz kişinin organ bağış kampanyasına 
[katılmasını sağlayacaklar., 
ı Dernek Başkanı Hacı önal, kampanyaya katıl

mak isteyenlerin derneklerine başvurmalarını 
isterken,.doldurulacak kartta bağışlanacak 
organlar ile çeşitli bilgiler yer alıyor. Kart, dolduru
lurken, iki kişinin de tanık olması gerekiyor,

öte yandan SSK'nın yurt çapında başlatmış 
olduğu kullanılmış ilaç kampanyası için dernekçe 
Gemlik'te kampanya açılması kararının alındığı, 
bu konuda Gemlik'lllerden destek beklendiği 
açıklandı.

“Dünya 
Kadınlar 
Günü” 
kutlandı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
tüm dünyada, yurdumuzda ye 
ilçemizde çeşitli etkinliklerle kut
landı. Dünya Kadınlar Günü 
nedeniyle ilçemizdeki siyasi parti 
kadın komisyonları ile kadın kuru- 
‘lüşlarpAtatürk Anıtı'nda saygı 
duruşunda bulunarak, çelenk 
koydular. Atatürkçü Düşünce 
Derneği İse Hakkan'da Bir Mevsim 
adlı oyunun prömiyerinde Emekli 
öğretmen Yıldız Şlretoğlu'na 
kadınlar günü nedeniyle, Atatürk 
portresi armağan ettiler.

işçiler, siyasilerden umduğunu bulamadı.

Sunğipek işçisi destek
arayışını sürdürüyor

özelleştirme Kurulu
tarafından TEKEL'e
devredilen Gemlik
Sunğipek Viskoz Sanayi 
Mamulleri.A.Ş.de çalışan 
Petrol İş Sendikasına 
kayıtlı 372 işçi, devir işlem
lerinden sonra selofon 
işletmesinin1' kapatılarak, 
işçilerin TEKEL'in yurt için
deki diğer fabrikalarına 
gönderilmesinin önlen-

mesl için yerel siyasetçi
lerin yeteri kadar kendıle
rlne ilgi göster
memelerinden yakınırken 
ANAP ilçe Başkanı, 
Belediye Başkanı ve 
ANAP II Yönetim kurulu 
üyesi Faruk Güzel, İzmir de 
Devlet Bakanı Eyüp Akış 
ile konuyu görüştüler.

Haberi Sayfa 3’te

Gemlik Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında 
sürdürülen toplu sözleşme görüşmelerinde bazı parasal 
maddeler dışında anlaşma sağlandı.

Genel Mudur Oktay Vural, Gemlik Tesisini gezerek, açıklamalar yaptı.

BAKIŞ
■ □ Kadri GÜLER

L—_Organ bağışı
Atatürkçü Düşünce Derneği yeni yönetimi ard 

arda toplumsal projelere imza atıyor.
Dün görüştüğümüz Dernek Başkanı Hacı önal, 

organ bağış kampanyası başlatıklarını, bunun 
için merkezi İstanbul’da bulunan bir dernek ile 
temas kurarak 100 kişilik gönüllüye bağış için 
kimlik getirttiklerini söyledi.

Organ bağışı konusunda toplumumuz pek bi 
linçli değil.

Oysa her ilçede sık görülen böbrek hastalık
larıyla ilgili diyaliz sorununu ve buna olanak bula
mayanların acı sonuçlarını bilir veya duyarız.

Organları işlevini yapmayanlar için sık sık 
kampanyalar açılır.

ilçemizde birçok böbrek hastası olduğunu bi 
lirim. Bazı dönemlerde bu hastalara nakil yapıl
ması için kampanyalar başlatıldığını da hatırlarım.

Bazısının diyalize girebilmek için varını 
yoğunu sattığını anımsarım. Sonuçda nakil 
gerçekleşmezse , para da kalmazsa ölüm kaçınıl
maz olur.

Bu toplumsal yara kolay aşılır bir olgu değil.
Çünkü, insanımız öldükten sonra hiçbir işe 

yaramayacak organlarının bir başka cana can ka 
tacağının günah olduğuna inandı rılm ıştır.

Bunun dinle ilgisi olmadığını din bilginleri 
çeşitli kez açıklamış olmalarına karşın, yanlış 
öğreti kolay kolay düzelmiyor.'

Binlerce organ bulamayan hasta toprakta 
çürüyen bedenimizi göre göre ölüme koşuyor.

Geçtiğimiz aylarda trafik kazasında ölen bir 
kişinin ağabeyinin organ bağışlaması için yapılan 
teklife olumlu yanıt vermesi sonucu 6 kişi yaşama 
yeniden döndü.

Yani bir ölü altı canı kurtardı.
Bundan yüce, bundan kutsal bir duygu olabilir

ini?
.Organ bağışı konusunda Gemlik Devlet 

Hastanesi Başhekimi Operatör Doktor Mehmet 
Küçükkeçe de bir süre önce bağıç kabul edecek
lerini açıklamış ve hastaneye bağışların yapıla
bileceğini duyurmuştu.

Gemlik Körfez olarak bu haberi yine manşet
ten vermiştik.

Ancak, yaptığımız araştırmada organ bağışları
na ilginin olmadığını öğrendik.

Şimdi yeni bir girişim daha yapılıyor.
ADD Gemlik Şubesi hayırlı bir iş için toplumlu

muzdan destek istiyor.
Bu konuda sağduyulu yurttaşlar olarak düşün

meli ve organ bağış kampanyasına katılmalıyız.

Türkiye, Gübre Sanayi A.Ş. Genel 
Müdürü Oktay Vural, Gemlik İşletmesinde 
yaptığı incelemelerde 1998 programını 
değerlendirirken, TÜGSÂŞ'ın özelleştirme 
programında olmadığını, ancak küçülme

ve rasyonelleşme çalışmalarını başlattığını 
söyledi. Vural, yapılması planlanan Ure 
Fabrikası'nın bir girişim grubu tarafından 
kurulacağını bildirdi.

Haberi Sayfa 3’de

Dün belediye yetkilileri ile 
yeniden biraraya gelen 
sendikacılar, sosyal haklar 
ve ücretler konusundaki 
anlaşmazlıklar için Belediye 
Başkanı Nurettin Avcı öğle- 
•den sonra göreşecekler ve 
sözleşmeye son şeklini ve 
rerek sonuç imzaya kala
caktı. Ancak, Belediye 
Başkanı Avcı'nın 
Mudanya'da-bir toplantıya 
katılması; beklenen buluş
manın sağlanmasını 
engelledi.
Bugün, sendikacılar ile 
Belediye Başkanı Avcı'.nın- 
biraraya gelerek, sorunlu 
maddeleri görüşülmeleri 
bekleniyor.

Devlet 
Hastanesine 
psikiyatri 
uzmanı
Gemlik Devlet Hastanesine 
ilk kez bir psikiyatri uzmanı 
atandı.
Geçtiğimiz hafta ilçemize 
gelerek hastanedeki 
görevine başlayan ve izne 
ayrılan Uz. Dr. Teoman 
Çete, Bakırköy Ruh ve Sinir 
Hastanesindeki uzmanlık 
diplomasını almasından 
sonra ilk kez Gemlik'te 
göreve başladı.

Artvinliler 
eğlendi

Artvinliler Dayanışma. 
Yardımlaşma ve Kültür 
Derneği tarafından düzenle
nen folklor gecesi çoşkulu 
geçti.

6 Mart günü akşamı düzen
lenen gecede halk oyunları, 
yöresel halk müziği eşliğinde 
Artvinliler doyasıya eğlendiler. 
Geceye, Kaymakam ve 
Emniyet Müdürü de katıldı.

Memurlar vizite eylemi yaptı
Kamu ./.• Çalışanları 

Sendikasının Türkiye çapın
da aldığı eylem kararrsonu- 
çu ilçemizde çalışan eğitim 
emekçileri, belediye 
çalışanları ile bazı memurlar, 
geçtiğimiz hafta vizite eyle
mi yaparak, işe gitmediler.

Belediye-lş Sendikası ile 
Eğit-Sen ve fafım-lş Sen 
Sendikası üyelerinin yoğun 
bir şekilde katıldıkları, vizite

eylemi sonucu bu iş koluna 
ait işyerlerinde çalışmalar 
aksadı.

Memurlar, Türkiye Büyük 
Millet , Meclisi'nde 
görüşülmekte olan memur 
sendikaları ile ilgili yasal 
tasarılarına karşı çıkarak 
toplu sözleşmeli, grevli, 
sendikal hak istiyorlar. 
Grevsiz sendikal hakkın, 
tabela sendikacılığından

öteye gidemeyeceğini, 
iddia eden memurlar, başta 
Ankara, İstanbul gibi büyük 
kentlerde görkemli gösteri 
ler yaparken, polis tarafın
dan şiddet kullanılarak, 
dağıtıldılar.

Kaymakamlık, 5 Mart 
perşembe günü yapılan 
vizite eylemine katılan 
memurlar hakkında idari 
soruşturma başlattı.

Çanak antene 
yıldırım engeli

İlçemizin televizyon yayın
larının görülmesini sağlayan 
çanak- antenlere yıldırım 
düşerek arızalanması sonucu 
bir çok kanal izlenemez oldu.

İlçe Jandarma Bölük 
Komutanlığı bahçesinde 
bulunan anten vericilerine 
düşen. yıldırım sonucu 
arızanın giderilmesi için 
bakımcı firma, cihazları Istan- 
bul'.a onanma gönderdi. 
Yıldırımın TRT-Show kanallarını 
bozduğu öğrenildi

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ KUTLANDI

KİMİ TARLADA AVUÇ, 
KİMİ IVİASABAŞINDA KAFA

KİMİ DE BARDA ŞAMPANYA

PATLATARAK...

ŞJnan

Mamulleri.A.%25c5%259e.de
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Hocaefendi’nin Halide Edib’iyle Kurtdereli’si!
Aktüel'in geçen sayısında 

“Hocaefendi’nin Halide Edib’i” sanıy
la tanıtılan Nevval Sevindi, -anlaşılan 
hiç de mütavazı değil- Fethullah 
Gülen cemaatine dönük son derece 
iddialı şeyler söylüyor.

“Ben’* diyor, “demokraside 
herkesin temsil hakkı olduğuna ve 
bunun sadece çoğunlukla belirlen
mediğine inanıyorum. Bü, 21’inci, 
yüzyılın anlayışını ve Fethullah 
Gülen’in gerçeklerini savunmama 
neden oluyor. Olumsuzlukları da var 
ama, bunlar -kapalı bir cemaatti. 
Açılmasalar, tam zamanında toplum
la bütünleşmeye çalışmasalar, 
benim aracılığımla bir anlamda da 
bu kadar deklare olmasalar, RP’nin 
sonuna düşerlerdi.”

Vay, vay, vaaay! Nevval Hanım, 
hanidininHocaefendi cemaatini, RP 
misli “rejim karşıtı” konuma düşmek
ten kurtarmış!

E yani, Aktüel çok haklı.' 
“Hocaefendi’nin Halide Edib’i” diye 
takdim etmekte...

Nevval Hanihj’ın Hocaefendİ’yle 
röportajı ve ardı sıra çeşitli yerlerde 
verdiği konferanslar, “cemaatte çok 
ciddi bir yarılma” yaratmış -yani 
cemaat, kadına bakış konusunda 
ikiye ayrılmış-. Anlaşılması biraz güç 
ama, şöyle devam ediyor:

“Kendi eksiklerini kabul ediyorlar. 
Diğer kesime göre çok daha1 açık, 
kavrayıcı, candan ve samimi 
davranıyorlar. Fethullah Gülen, ‘Ben 
söyledim ama bir türlü dinletemedim 
bunlara’ diyor. Kadınlar şimdi çok 
hareketli, inanılmaz bir değişim 
yaşıyor cemaat.”

Hele o fotoğraflardan şppra?...
Söyleşiyhyapan Haşim Akmah’a 

göre, Nevval Sevindi, “kısa zamanda 
ve bir röportajla cemaatte transfor
masyona neden olmuş” bir üstün 
yetenek. Onun için Kuva-yı Milliye’nin 
Halide Edib’iyle eşdeğer tutuyor 
Hocaefendi Hazretlerinin “modern 
kadın vaiz”ini...

Ne ki merak ettiğim bir şey var:
Acaba, Aktüel'de derin dekolteli 

fotoğraflarıyla ârz-ı endam eyleyen 
çağdaş Halide Edib’in -estağfurullah- 
elini sıkar mu Fethullah Gülen 
Hocaefendi?..

* t *
Sabah Grubu’nun gazete ve dergi

lerinde hakkında övgüler düzülen 
Hocaefendi, Doğan Grubu’nun yayın 

organlarından pek yüz bulamıyor 
nedense, örneğin “Sivil Toplum 
Kuruluşları Bi rl iğ i”nin bildirisi Sabah 
GrubOca es geçilirken,- Doğan 
Grubu’nda yer bulabiliyor,..

Cumartesi günkü Radikâf 'm manşeti 
bu görüşümü doğrular nitelikte şöyley- 
di:

“Fethullah Hoca’ya ‘nereden bul
dun?”’

Haberde belirtildiğihe göre “Batı 
Çalışma Grubu”nun (BÇG) -güya 
çalışmalarını tatil edecekti-, bu ay 
,Milli Güvenlik Kurulu’nda görüşülecek 
olan “Gülen’e ilişkin rapor”unda bir
takım.ciddi kuşku ve kaygılar sıralan
maktaymış. Verilere göre, Türkiye'deki 
80 ilin valisinden 30'u Fethullahçı imiş; 
ki BÇG, Fethullah cemaatini “en 
tehlikeli irtica grubü” olarak değer
lendirilmekten yanaymış.

Rapor’da yer alan bilgiler doğruysa, 
-bırakınız BÇG’yi- laik demokratik 
rejimden yana her türk vatandaşının] 
ciddi biçimde kuşku duyması ve 
kaygılanmaması olanaklı değil.
/ örneğin cemaatin yurtiçinde ve 

dışında sayısı 257’ye ulaşan okulların
da, yaklaşık dört bin,öğretmen görev 
yapmakta ye kırk bin öğrenci eğitim 
görmekte imiş. Bu öğrencilerden her 
biri için ortalama 650 dolar harcama 

gerektiği hesaplanarak,, cemaatini 
parasal kaynaklarının “legal” olmadığı 
sonucuna varılmaktaymış.

BÇG Raporü'nda, Gülen cemaatiyle, 
'öteki şeriatçı 'gruplar arasında herhan
gi bir fark bulanmadığı, Hocaefendi’nin 
rnihai hedöfinin de “İslami devlet” 
olduğu belirtiliydrmuş.u

Bir başka gelişme: -kuşkusuz iddia 
doğruysa- Cemaatten ihsan Kakavan 
aracılığıyla Beşiktaş Kulübü’ne de el 
atmış bulunuyor Hocaefendi. Kongre 
üyeleri, olağanüstü finansmanı gerek
tiren akıl almaz vaatlerle Kalkavan’â oy 
vermeye, çağınlmakt4frr

özcesi benim geçenlerde, adeta 
“30’uncu Halife”liğe soyunmuş gibi 
davrandığına işaret ettiğim Fethullah 
Gülen Hocaefendi Hazretleri, eğitim ve 
kültür, alanındaki başdöndürücü yük
selişinden, laiklik maskeşi takma tali
matı verdiği medyasından ve derin 
dekolteli “modern kadın vaizlerinden 
sonra, galiba şimdi de spora el atma 
kararında.

Ne dersiniz*? ihsan Kalkayan da, 
Hocaefendi’nin “Kurtdereli Mehmet 
Pehlivan”ı olmasın sakın??.
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Matbaacılık -Yayıncılık - Reklamcılık Tesisi

TBMM’de 
“Şiddet 
Yayınlan” 
tartışıldı
Devlet Bakanı Cavlt Kavak, 
şiddet içerikli yayınların, 
geleçek. kuşakları, ulusal 
değerleri ve ülkenin birliğini 
tehdit pttlgini belirterek, 
"bu tür ydyınların yatırırpsız 
bırakılması 
düşünülmemeli." dedi,. , 
TBMM Genel kurulunda 

' gündem dışı bir konuşmayı 
cevaplandıran Cavit 1 
Kavak, mevcut kanunlarda 
toplumu rahatsız edici * 

Syayınlar konusunda hükür® 
Jer bulunduğunu belirtti, g 
BCavit Kavak, yayın kuru- S 
Oluşlarının bu tür yayınlar 
konusunda duyarlılık . 
göstermesininyasalblr 
zorunluluk olduğunu kay
detti. I!
Hükümet üyesi ölgrak„. 
Radyo ve Televizyon usr 
Kurulu üyelerini de uyarma 
ihtiyacı hissettiğini kayde-' 
denCavitKavak: 
"Gelecek kuşakları, ulusal 
değerlerimizi ve birliğimizi: 
tehdit, eden bu tür yayın
ların yaptırımsız bırakılması. ’ 
da düşünülmemeli" dedi. , 

'öte yandan, TRT, şiddet 
içeren yayınlara karşı savaş 
açıyor. TRT Genel Müdürü 
Yücel Yener, bütün yayın 
kuruluşlarını kapsayacak bir 
kampanya başlatacak
larını sövledi.

. TlfT Genel Müdürü Yücel 
Yener, yaptığı açıklamada; 
gelecek hafta başlatılacak 
kampanyada, bütün yayın 
kurüluşlqnnaBçocuİ«ve || 

, gençlerin ruhsal yapılarını 
etkileyen programları j 
yenra'en gözden^ 
geçirmeleri için çağrıda 
bulunacaklarını söyledi.

, "Bu çağrımıza bütün, özel 
I radyo ve televizyonların r 
olumlu yanıt vereceğine . 
inanıyoruz" diyen Yener, 
şiddet içeren yayınların , 
önlenmesi için gerekirse 
özel televizyon yönetici- j 
teriyle biraraya gelebile- ' 
çeklerini bildirdi.
Yücel Y^ner bu konuda. » 
ortak bir deklarasyonda > 
bulyşmanîK'zy<âırarlıolc>- 
cdgfni, kampanyakaÇı- 
samındg, spotlarla, klipteft. 
1e, prograrnidlrla ve bildiril
erle toplumd uyaracaklarını 
anlattı.
TRt'nin bu'tüÇaadet İçeren. 
programlara'kesihlikle; yâr- ? 
vermediğini belirten Yener, 

, ancgkiigiliygsaya rqğ- - 
men, denetim mekanız^ । / 

1 masının özel televizyonlar
da işlemediğini kaydetti. 
Yücel şöyle konuştu : 
"özel televizyonlarda şu >.• 
anda reyting yaptığı söyle
nen çizgi filmlerin büyük 
çoğunluğu şiddet içerikli, ।, 
Bunlar çocuklarınıuhsal >ı 
yapısını olumsuz yönde etk-. 
iliyor. Çocuklar daha 
isyankar, çlâha saldırgan 
oluyor,. Bü billhrf y' 
adamlarımızın da tespit 
ettiği billmsşl bir 'gerçek Bu 
konu, bütün dünyâda disi
plin altına alınmış İtalya bile 
geçen ay Çobukldrın ekran 
bgşında olduğu 18.00-22.00 
saâtteri araşıhda yayın
lanan şiddet içerikli bütün . 
programlan yasakladı.
Bizim de bünu yöpmamız 
lazım. ÇQnküvbızim 
nüfusumuz daha genç ve 
bu gehç nüfus toplumu- 
muzun geleceği için çok 
önemli, (A.A.)

Ama ne? Patlarsın artık. Mükemmel 1 
görünüşlü bir dinamit lokumu gibi “güm!”? 
Hayatta “ama” ile ifade edilecek o kadar çok 
olumsuzluk vardır ki! Tahmin bile edemezsin. 
Ama’nın arkasından çıkan insanı asla tanıya
mazsın.

Kırık cümlelerden korkarım, korkmuşumdıır hep. O üç 
noktanın arkasında bilinçaltının en sevimsiz salvoları 
saklanır, önce söylemek istediğin olumsuzluğa girizgâh | 
olabilecek eli yüzü temiz yargıyı bir güzel yerleştirirsin, 
örnekse:.. Seni Seviyorum! Güzel durur, asil durur. Biri 
süre havada asili kalır. Etkisi kesindir. Karşındakini! 
yakalar. Cümle ağzından çıktıktan sonra iki kişi arasında 1 
o anda olduğu kadarıyla varolan ilişkinin ağırlık noktaşı 
gözlere kayar. Bir süre güzel güzeÇbakarsın karşın-] 
dakine. O da sana bakar şefkatlice... Bakışırsınız. 
Zannedersiruki, hayatın manalı, yaşanması keyifli 
anlarından biridir, öyle.gelir insana.?.

Ama sonra... Sonra, yüzünün şekli aniden değişiverlr. 
Kaşların hafifçe birbirine yaklaşmaya başlar. Tenin harfgi 
kimyasal sürecin doğal, sonucuysa ince ince kararmaya 
başlar. Sesinin tonu alçalır. O tok duruştu “seni sevİyo- 
rum”ün dibine bir “ama” ilişiverir. O “ama”nrn söyleniş 
biçimi birpisliğin yaklaşmakta olduğunun habercisidir.! 
Dikilirsin. O sana ya da sen ona hoşa gitmeyecek bîr 
şeyler söyleyeceksin, belli ama ne? işkence orada bit
mez. Bir de “arha”nın arkasına “.^"c<Yazıyla üç nokta) 
eklen iverir...

üç nokta, Cinayet âletidir, Ö anı dayanılmaz kılar.. 
Beklemek zorunlüluğudur üç nokta, bütün hayatın boyun
ca bir şeyler beklediğin yetmezmiş gibi...'Gerilim film
lerindeki en alıcı sahnenin müziğidir. Kamera yavaş 
yavaş sana doğru yaklaşırken... Zaman geçmek bilmez. 
O üç nokta bazen 10 sâniyedir, bazen 10 dakika. Bazen;! 
de 10 yıl... inanın pn yıl boyunca “acaba baha ne diye
cek?” diye bekleyen insanlar vardır. Ve belki biz de onlar
dan biriyizdir ve yazarken ya da konuşurken o süreye 
sadece bir “..." ile anlatı^eririz. Matematiksel ifadesi 
şöyledir: Seni Seviyorum ama... Ama ne? Patlarsın artık- 
Mükemmel görünüşlü bir dinamit flokumu gibi “gümi!" 
Hayatta “amâ" ile ifade idelecek o kadar çok olumsuzluk 
vardır ki! Tahmin bile edemezsin. Ama’nın arkasından 
çıkan insanı aşla tanıyamazsın. Bir ama’nın... Hiç tanı
madığın bilmediğin bir insan. Sendep şikayetçidirö. Sepi 

ıjseviyordur.ama senden şikayetçidir. Cümlenin öy(e 
yumuşak bir biçimde telaffuz edilmesine aldanmayı 
sakın.'Ö cümlenin arkasından öyle bir insan çıkar ki... Hiç 
tanımadığınız, hîç bilmediğiniz, sizinle olan beraber-, 
liginde neredeyse o ana kadar tüm duygularını'bastırmış 
bir çıkıyerir karşınıza. Canavar, bir canavar! Neler, neler, 
anlatır size! “Seni Seviyorum ama...” diye başlar, giderek 
[açılır ve aslında seni hiç şevmedim'le bitirir; Kalırsınız, 
öylece kalırsınız. Kalakalırsınız. Aslında sizi anlatıyordun 
Ama siz onun siz diye anlattığı insanı da tanımıyorsunuz-! 
dur. O sizi seviyordur ama... Siz onun hayatını karartan 
kişisinîzdif. Ona baskı yapiyorsunüzdur, onu sömürüyor-, 
sunuzdur, ve daha birçok şey yapıyorsunuzdur, siz kötü 
bif’ihsânsınizdır::.1 '
'. Demek istiyorum ki... Bitmiş bir ilişki, bitmiş bir ilişkidir. 
Bitmiş ilişkiler gerekçe bulmaya kalkışmak insanları 
çirkıjjleşfiğr. Şeni seviyorum ama... diye başlayıp “sen 
aşşpğılık bir lağım faresisin” diye bitirmeye ne gerek var. 
Zorlamanın manası yok. Bittiyse bitti; Seni sevmiyorum 
artık deyin de adam gibi bitsin işte!

Muhittin SİRER (ELELE -1996, SAYI: 10)

Mantar kalıcı 
kellik yapıyor

Mantarın 6elirti|Öri diğer deri hastalıklarına çok ben
zediğinden, nalk tarafından karıştırılıyor, Çoğu kez bu 
nfedenle yanlış tedaviler uygulanıyor.

Toprak ve hayvanlarda şıkça bulunan mantar etken
leri, insanlara kolayca bulaşıyor ve kelliğe dahi neden I 
oluyor.

Mantardan bulaşan mikroplara önce kafada kuru I 
kepeklenme, ardından da saçlarda grileşme, kırılma ve| 
dökülmeler başladığı ve saçlı deride görülen mantai/ 
hastalığının yüzde 90’inin çocuklardan oluştuğu belirtildi.' I

Erişkin insanlardan ise daha çok ayak, taban ve pafi I 
mak araları, kasıklar, koltukaltı ve gövdede kaşıntılı kızarık-1 
lık yapar. Hastalık tedavi edilmezse, kalıcı kellik örtâyo I 
çıkar. Başkalarının terlik, tarak, ayakkabı, çamaşır, havlu I 
ve bunun gibi eşyaları kesinlikle kullanılmamalı. Evlerde I 
beslenen hayvanlar düzenli olarak veteriner kontrolün-1 
den geçirilmelidir. (A.A.)
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Genel Müdür Oktay Vural, Gemlik Tesisini gezerek, açıklamalar yaptı.
H

TUGSAŞ küçülüyor
✓ Türkiye Gübre Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Oktay Vural, Gemlik 
İşletmesinde yaptığı incelemelerde 1998 programını değer
lendirirken, TÜGSAŞ’ın özelleştirme programında olmadığını, ancak
küçülme ve rasyonelleşme çalışmalarını başlattığını söyledi. Vural, 
yapılması planlanan üre Fabrikası’nın bir girişim grubu tarafından 
kurulacağını bildirdi.

I Türkiye Gübre Sanayi A.Ş. Genel 
Müdürü Oktay Vural, geçtiğimiz hafta 
Gemlik TüğSAŞ işletmesine gelerek, 
incelemelerde bulundu ve çalışmalar 

.konusunda bilgi verdi.
Geçtiğimiz hafta çarşamba günü 

ilçemize gelen ve yöneticilerle görüşen 
Genel Müdür Oktay Vural, 1998 yılına 
ilişkin program değerlendirmesinin 
yapıldığını, TüĞSAŞ’ın gerek üretim 
gerekse yatırımları ile önemli bir kurum 
olduğunu vurgulayarak, işletmenin 
özelleştirme programında olmadığını 
ancak, gündemde olmamasına karşın, 
özelleştirmeye gidildiğinde, değerini 
bulan bir satış yapılabileceğini söyledi.

ÜRE FABRİKASI KURULACAK 
| Gemlik’te yeni.bir alana üre Fabrikası 
kurulacağını açıklayan Genel Müdür, 
bunun için hazırlıkların başladığını belirt
ti.
[ Kurulması planlanan üre Fabrikası’nın

bir girişim grubu tarafından kurulacağını, 
kendilerinin de ihtiyaç duyulursa para 
koymadan bu oluşumda yer alacaklarını, 
net durumun nisan ayında belirleneceğini 
söyledi.

Gemlik Gübre ve Amonyak Tesisleri 
hakkında bilgi veren Vural, fabrika ser
mayesinin 7.5 trilyon liradan 9 trilyon 50 
milyar liraya çıkarıldığını belirtirken, 1998 
yılında yeni bir yatırımın öngörülmediğini, 
yalnızca 200 milyar liralık bir yenilemeye 
gidileceğini bildirdi.

ÇEVREYE ZARARIMIZ YOK
TüğSAŞ Genel Müdrü Oktay Vural, 

açıklamalarında Gemlik Işletmesihin 
çevreye zarar verdiği şeklindeki iddiaların 
asılsız ve. abartılı olduğunu belirterek, 
“Gemlik işletmemizde çövreye uyumlu 
bir üretim anlayışı yürütüyoruz. 
Fabrikamızda herşey en son çevre 
teknolojisiyle kontrol ediliyor ve stan
dartlara uygun üretim yapılıyor” dedi.

işçiler, siyasilerden umduğunu bulamadı.

Sunğıpek işçisi destek 
arayışını sürdürüyor

1 özelleştirme Kurulu 
tarafından TEKEL'e
devredilen Gemlik Sunğlpek 
(İşletmesi'nde devir işlemleri 
Yürütülürken, Petrol-lş 
Sendikası tarafından 
yürütülen, destek arayışında 
siyasi partilerden umulan 
desteğin gelmediği açık
landı.

Türkiye Büyük Millet 
Meclisl'nde temsil edilen 
siyasi partilerin Gemlik İlçe 
Teşkilatlan ile görüşen sendi
ka İşyeri yöneticileri, özellikle 
iktidar partilerinden sorunun 
çözümü ile İlgili bugüne 
kadar olumlu bir yaklaşım 
göremediklerini, boş iyi niyet 
gösterilerinden öteye 
gidilmediğini belirttiler.

Yalnızca CHP ve 
DSPBursa Milletvekillerinin

girişimi ile Devlet Bakanı 
Eyüp Aşık'a lletebildiklerini, 
ancak Anavatan 
Partisi'nden aynı kararlılığı 
göremediklerini belirterek, 
“Bize verilecek siyasi destek 
önemli. Çalışanların mağdur 
edilmemesi için zaman kay
betmeden harekete 
geçilmesini bekliyoruz” 
dediler.

Petrol-lş Sendikası Bursa 
Şubesi yöneticileri İle Gemlik 
Sunğlpek İşletmesindeki İş 
yeri Sendika Temsilcileri, 
sorunlarını bdşta Gemlik ve 
Bursa kamuoyuna duyur
maya devam edeceklerini, 
demokratik mücadele yol
larının sonuna kadar 
deneneceğini, bu amaçla 
tüm çalışanların katılımıyla 
başta Devlet Bakanı Eyüp 
Aşık İle Bursa Milletvekilleri

faks yağmuruna tutacak
larını, sorunlarına, çözüm 
arayacaklarını belirterek, 
yetkililerin işyerine bekledik
lerini İfade ettiler.

TEKEL İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü İstanbul 
Paşabahçe'de bulunan içki 
fabrikasını Gemlik'e taşıya
cak, Gemlik Sunğlpek 
İşletmesinde bulunan sele- 
fon ünitesi kapatılarak, bura
da çalışan 327 İşçi ise 
TEKEL'In diğer fabrikalarına 
dağıtacak.

Gemlik Sunğlpek İşçisi İse 
selefon tesislerinin ülke 
ekonomisine yararlı 
olduğunu, gıda ambalajla
mada doğal ürün olan 
selülozdan elde edilen selo- 
fonun kullanılmasının yasa 
gereği olduğunu belirterek, 
selefon ünitesinin kapatılma- 
masını İstiyorlar.

ANAP’lılar Sunğipek 
konusunda Bakan ile görüştü

Sunğipek Fabrikası’nın TEKEL’e Anavatan Partisi Gemlik İlçe Başkanı 
devredilmesi ve selofon ünitesinin ka Adnan Tekin, İzmir'de incelemede bulu-
patılması ile ilgili kararın açıklanmasından 
sonra fabrikada çalışan işçilerin, destek 
arayışlarına Gemlik ANAP İlçe Teşkilatı 
ses verdi.

Geçtiğimiz hafta cumartesi günü 
Anavatan Partisi İlçe Başkanı Adnan 
Tekin ve Belediye Başkanı Nurettin Avcı, 
ANAP II Yönetim Kurulu üyesi Faruk 
Güzel, İzmir'de bulunan Devlet Bakanı 
Eyüp Aşık ile görüşerek destek istediler.

nan Bakan'dan randevu aldıklarını, bu 
konuda daha önce de üç kez Ankara'ya 
gittiklerini, durumu Devlet Bakanına 
anlatarak, selefon tesisinin kapanma
masınla, işçilerin ise Gemlik’te kalmasını 
istediklerini söyledi. Bakan Aşık’ın konuyu 
İncelettiğini ve raporların kendisine 
gelmesinden sonra karar vereceğini 
bildirdiğini açıkladı.

Siroz ölüm getireli. 

Kumla’da 
intihar

Ali Gûrcan(45) adında
ki siroz hastası, Küçük 
Kumla'dakl yazlığında 
kendini merdiven 
boşluğuna astı.

Bursa'da oturan ve 
Küçük Kümle Abdullah 
Aslan caddesinde bulu
nan Sarışen Sitesindeki 
yazlığına gelen AH 
Gürcan, yakalandığı siroz 
hastalıktan kurtulamayın- 
ca girdiği bunalım sonucu 
kendini sitenin merdiven 
boşlığçına asarak, 
yaşamına son verdi;

Olay., Ali Gürcan'ın eşi 
Fatma Gürcan'ın 
kocasının geçtiğimiz hafta 
perşembe günü 
Bursa'dakl evinden 
çıkarak, bir daha geri 
gelmemesi üzerine Küçük 
Kumla'dakl yazlığa gide
ceği ümidiyle, Kumla'ya 
gelmesiyle ortaya çıktı.

Sarışen Sitesine gelen 
Fatma Gürcan, sitenin 
merdiven boşluğunda 
kocasının kendini asmış bir 
şekilde görünce şoka 
girdi.
- İki çocuk babası Ali 
Gürcan'ın ölümü seven
lerini üzüntüye boğdu.

Yazdan 
bir gün 
yaşandı

Geçtiğimiz pazar günü 
havanın açık ve güneşli 
olması sahillerin ve yeşil 
alanların dolmasına 
neden oldu.

Bu yıl Şubat ve Mart 
ayının normallerin 
üzerinde açıkvç yağışsız 
geçmesi . ..çiftçileri 
düşündürürken, geçtiği 
miz pazar günü ilkbaharın 
müjdecisi olan bir günü 
yaşayan Gemlik ve 
BursalIlar, başta Küçük 
Kumla, Kurşunlu sahillerini 
ve yeşillikleri doldurdular.

Devlet 
Hastanesinde 
çocuk bölümü 
Gemlik Devlet 
Hastanesinde sıkıntısı çe 
kilen çocuk bölümü 
nihayet oluşturuldu.
Gemlik Devlet Hastanesi 
Başhekimi Op. Dr.
Mehmet Büyükkeçell 
devlet hastanesinin eski 
saymanlık bölümünün 
onarılarak çocuk bölümü 
haline getirildiği, kullanıl
mayan küvezlerln de 
bölüme getirilerek 
kullanılmaya 
başlandığını, sağlıklı ve 
modern bir ünitenin 
Gemliklilerin çocuklarına 
hizmet vereceğini 
söyledi.
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= Gonca YERLİ YURT =

Dantel örtülü kürsü
El örgüsü son derece şık bir dantel örtüyle 

süslenmiş kürsü ve üzerinde sahibini bekleyen 
bir mikrofon...

Slogan “Mutfak tamam, sıra siyasette.”
Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme 

Derneği Kader’in 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü’nde başlatılan yeni kampanyasının ilam 
bu. İnanılmaz iyi bir anlatım.

Kadının farklılığı, bakış açısı ve mekanlara 
taşıdığı estetik ancak bu kadar şık ve net bir 
biçimde ortaya konulabilirdi.

Dünya Kadınlar Günü’nde start alan bu 
kampanya ve kadınların karar mekaniz
malarında söz sahibi olmaları için başlatılan 
çalışmalar Ka-Der’in öncülüğünde tüm yurtta 
sürerken geçtiğimiz hafta Bursa’da da ilk 
kadın meclisi toplandı.

Kadınların organizasyon yeteneğinin bir kez 
daha kanıtlandığı toplantıda, sivil toplum 
örgütlerinin, siyasi partilerin, köyünün, 
mahallesinin temsilcisi olan 40’a yakın kadın; 
hınca hınç dolu salondaki hemcinslerine 
seslendiler.

Rakamlar dile getirildi, sorunlar anlatıldı, 
beklentiler sıralandı.

Dendiki her yüz yöneticiden sadece 3’ü, her 
yüz işverenden sadece 2’si kadın.

Üniversitelerimizdeki kadın öğretim üyesi 
sayısı yüzde 34’le dünya ortalamasının 
üstündeyken^ 61 üniversitenin sadece birinde 
kadın rektör var.

8 milyon kadın okuma yazma bilmiyor.
Her yıl gebelik öncesi ve sonrası 2 bin 

kadın’ ölü yor, bu , gelişmiş ülkelerden 90 kat 
daha fazla.

Çalışan kadının aldığı ücret aynı işte çalışan 
erkeğe göre yüzde 15 ile 40 oranında düşük.

Bir sivil toplum örgütünün, Bursa Halkla 
İlişkiler Derneği’nin temsilcisi olarak söz 
aldığım bu ilk kadınlar meclisinde “öncelikle 
gazeteciyim” diyerek, geçen yıl 8 Mart için 
Jkaleme aldığım ilk kadın milletvekili “Satı 
Kadın”ı anlatan yazımı paylaştım salondaki 
kadınlarla.

Ve dedim ki “İlk kadın milletvekili Satı 
Çırpan gibi ilk kadın şair Nigar Hanım da, ilk 
Türk Kadın Gazeteci Selma Rıza da, ilk kadın 
doktor Safiye Ali de, ilk kadın avukat Güzide 
Lütfü de, ilk kadın- mühendis Sabiha 
Gürayman da büyük mücâdelelere yererek, dal
larında “ilk” oldular. Onların arkasından binler 
onbinler geldi. Ama biz onlan ner kadar tanı 
yoruz. Bu topraklar üzerinde kadır^h Varol
ması adına verilen savaşınım boyutlarını biliy
or muyuz? Yani tarihimizden haberinmiş var 
mı? ’

Ne yazık ki kadın hareketi denilince mor 
iğne, - saptırılmış feminizm söylemleri 
karşımıza çıkıyor.

“Farklıyız ama eşimiz” JmantığiyU |ier 
anlamda aynmcıİığa karşı çıkarak Satı'Kadım 
da, Güzide1 Lütfü*yü de bilerek ve çıiı- 
siyetimize sahip çıkarak yaşamalıyı^ 8 
Mart’lan...”.1 u

Bugün de aynı şeyleri Söylüyorum, sanırım 
yarın da aynı şeyleri söylüyor olacağım. Ta ki 
dantel örtülü kürsünün üzerindeki o boş 
mikrofonda kadınların kararlı sesini duyun- 
caya dek.

Paylaşmak için; e-mail :gonca.@asel.net.tr 
fax : 233 74 18

asel.net.tr
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MİLTON
AİLE ÇAY BAHÇESİ 
3)üffün, c Vişa/ı ı e 

(9zelgünletiniz için
Tegewasyonlımımcz 

demm edâ/oı 
İskele Meydanı 
Tel : 513 10 71

1 GEMLİ
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ŞİİR KÖŞESİ
Dünyaların en iyi babası benim babamdır 
Düşmandır düşüncelerimiz 
Dosttur ellerimiz
Dünyada tek elini öptüğüm
Babamdır
Kırkını geçtin adam olmadın der 
Başım önümde dinlerim 
Önünde tek baş eğdiğim babamdır 
Sabahlara dek Kur’an okur 
Anamın ruhuna 
İnanır ona kavuşacağına 
Bana gavur der 
Diş bilemeden 
Dünyada tek bağışladığı ben 
Tek bağışladığım odur 
Başım derde girdikçe bakar çocuklarıma 
Bitürlü ölemiyorum der senin yüzünden 
Çocuklar ortada kalacak 
Ölemez kahrımdan benim 
Gözlerindeki ateş bakışlarında söner 
Tuttuğun altın olsun der 
Çocukluğumu tek anlayan odur 
Dünyaların en iyi babası benim babamdır.

Aziz NESİN

Bütün anneler, annelerin en güzeli, 
Sen, en güzellerin güzeli. 
Onüçünde evlendin, 
Onbeşinde beni doğurdun, 
Yirmialtı yaşındaydın, 
Yaşamadan öldün.
Sevgi taşan bu yüreği sana borçluyum. 
Bir resmin bile yok bende, 
Fotoğraf çektirmek günahtı.
Ne sinema seyrettin, ne tiyatro. 
Elektrik, havagazı, su, soba, 
Ve karyola bile yoktu evinde. 
Denize giremedin, 
Okuma yazma bilmedin.
Güzel gözlerin, 
Kara peçenin arkasından baktı dünyaya. 
Yirmialtı yaşındayken 
Yaşamadan öldün...
Anneler artık yaşamadan ölmeyecek...
Böyle gelmiş, 
Ama böyle gitmeyecek!

Aziz NESİN

YARIŞAKA YARI CİDDİ Erol GÜRCAY

Erbaş ve er 
ailelerine 
ücretsiz tedavi

Dış Politika 
Başdöndürüyor

Dış politikada “ortak çıkarlar" düş
manlıkları unutturuyor.

Dün kanlı-bıçakh olan ülkeler, bugün 
dostluk kurmak İçin blrblrlerlyle yarışı 
yor.

-İran’ı düşman İlan eden, terörist ülke 
kabul eden Amerika, şimdi dostluk 
kapısını aralıyor.

-Bir yıl önce İran’a “görüşme yasağı” 
koyan Avrupa Birliği, İtalya Dış işleri 
Bakanının İran’ı ziyareti ile, bu yasağı 
kaldırıldı.

-Irak’ta yatırım yapan Rusya, Çin ve 
Fransa, son körfez krizinde Irak’ın yanın
da tavır sergilediler.

Biz de, ani/değişimler yaşanan 
başdöndürücü dış politikaya ayak uydur
malıyız.

Geçmişte yaşanan bazı ufak tefek 
sorunlara takılıp, ülkemizi dar bir sahaya 
hapsetmemellyiz.

Çünkü artık, tam bağımsızlık dönemi 
kapanmıştır.

Şimdi karşılıklı bağımlılık, dönemi 
yaşanmaktadır.

Yarın kimin, kimin tarafında yer alacağı 
belli değildir.

Dostluk kurarken de, kavga ederken 
de her türlü İnce hesabın yapılması 
gerekmektedir.

Kimine komünist, kimine kapitalist, 
kimine dinci, kimine eski düşman deyip, 
tüm ülkelere tavır alırsak “yalnız” kalırız.

Bu oyunu, kuralına göre oynamak 
gerekiyor.

Memurlar Meydanlarda!
Kamu emekçileri, (memurlar) mey

danlara döküldü.
Bu kez zam değil, sendika kurma, 

toplu sözleşme ve grev hakkı İstiyorlar.
Pki, bu isteklerin hukuki bir dayanağı var 

mıîınp
önce, Türkiye'nin çalışma koşulları ile. 

ilgili olarak, imzaladığı Uluslararası anlaş
maları hatırlayalım.

-Uluslararası Çalışma örgütü (İLO) 
İle, çalışanların hakları ve çalışma 
koşulları konusunda bir anlaşma imza
landı.

.-Avrupa Konseyi’nin Çalışma hayatı 
Tle İlgili anlaşmasını imzaladı.

Bu iki anlaşma, ülkemizdeki kanunlar 
kadar önemli ve geçerlidir.

-Ayrıca, anayasa ve kanunlarımızda 
çalışanların haklarının iyileştirilmesi ile ilgili, 
hükümler yer alıyor.

Peki.. Hükümetin memurların sendika 
kurması ile ilgili, bir yasa tasarısı 
mecliste değil mi?

Niçin memurlar hala direniyor?
Yasa taslağında, sendika kurma izni 

var, ama toplu sözleşme ve grev hakkı 
bulunmuyor.

işte.. Bütün patırtı buradan çıkıyor.
Toplu sözleşme ve grev yapamayan 

sendika ne işe yarar!

Günün Fıkrası
Eski Yunan'da arkadaşları 

Sokrates’e sormuşlar.
“-Evlenmeli mi? Yoksa bekar 

mı yaşamalı.”
Ünlü düşünür cevap vermiş.
“-istediğinizi yapın, nasıl olsa 

her iki halde de pişman olacak
sınız.

Evli olan insanlara bakıyoruz.
Hem yaşamlarından memnun 

görünüyorlar, hem de şikayet 
etmeden duramıyorlar. ■

Bekar olanlar da, evli olanlar 
gibi aynı çelişkiyi yaşıyorlar.

Bir yandan bekarlık sultanlık 
derken, bazen de sefaleti yaşıyor
lar.,

Demek ki, hem evlilikte hem 
de bekarlıkta sıkıntı var.

Hlçjsıkıntı olmayan bir dönem 
var mı, acaba.

Bu dünyada olmadığı kesin.
Belki de insan gerçek huzuru, 

öldükten sonra buluyor.
O da, bu dünyadan götürdüğü 

manevi değerlere, iyiliklere ve 
temiz vicdana endeksli olacak 
herhalde.

Sözün Özü
En iyi hükümdarlar, 
“Sokaktaki adam” gibi 
Düşünenlerdir.

“Greville
Son yıllarda, hükümetin günde

mi ile, halkın gündemi arasındaki 
çeliş kiler tartışılıyor.

-Bütçedeki en büyük payın, 
dargelirli için ayrılması isteniyor.

-işsizliği azaltmak için, yatırım
lar yapılması arzu ediliyor.

-Bürokraside, tasarrufa dikkat 
edilmesi isteniyor.

-Savunma silahları için har
canan paranın, sanayi tesisleri için 
harcanması isteniyor.

Bütün bunları halk istiyor.
Ama,. Yönetenler, görkemli 

törenlere devam ediyorlar.
Dış ülkelere yapılan

ziyaretlerde, silah anlaşmaları yap
maya devam ediyorlar." ,1 * •____________________

"uçuk" bir söz
O KADAR; çapkın bir ihtiyardı 

ki, “krikosuz” dolaşmıyordu.

Aman ha! Sakın ha!
Çocuklar, biraz risk taşıyan bir 

işe giriştikleri zaman hemen onları 
uyarırız.

Aman ha! Sakın ha! diye.
Büyürler, hayata atılırlar.
Bir bölümü de politikaya girer.
Gençlik komisyonlarında görev 

alırlar.
Bu gençler, parti kongrelerinde 

ve seçim dönemlerinde el üstünde 
tutulur.

Bu dönemlerde “aslanım”, 
“koçum” cinsinden iltifatlara boğu
lurlar.

Kongre tamamlanır, seçimler 
geçer, ama gençler unutulurlar.

Nüfusun (% 60)’ı genç nüfustur 
ama gençler parti yönetiminde ve 
mecliste temsil edilemezler.

Oysa, Batı dünyasında durum 
farklıdır.

-Ispanya’da Gonzales 40 yaşın
da Başbakanlığı devralmış ve milli 
geliri yükseltmiştir.

-İngiltere’de Blair, 43 yaşında 
Başbakan olmuş ve (% 92) kamuoyu 
desteği sağlamıştır.

-Amerika’nın lideri Clinton aynı 
yaşlarda başkan olmuş, sonra bir 
kez daha seçilmiştir.

Gençlik demek, yenilik demek, 
dinamizm demek ve reform demek
tir.

Bu genç liderlerin ülkeleri, gerek 
ekonomik gerek politik istikrar yönün
den üst seviyededir.

Biz ise gençlerimize görev vermi 
yor, “aslanım ve koçum” gibi 
sözlerle avutuyoruz.

Para ve Ekonomi
Dünya Bankası Milli Gelir 

konusunda 133 ülkede bir araştır
ma yapmış, Türkiye (49)uncu sırada 
yer almış.

-1991 yılında, milli gelir (2621) 
,dolar

-1996 yılında, milli gelir (2888) 
dolar olmuş.

; Bölgeler arasında, milli gelirde 
çarpıcı farklar var.

-Kocaeli’nde (7096) dolar
-Muş’ta (654) dolar
Kocaeli’nde fabrikalar var, liman 

var. ticaret var, bu durum milli 
gelire yansıyor.

Muş’taki milli gelir ise, sanki 
Afrika ülkelerindeki durumu yan
sıtıyor.

Bugün biraz da altından söz ede
lim.

Altın son 18 yılın en düşük 
düzeyine indi.

-1981 yılında bir ons altın yak
laşık (650) dolar civarında idi.

•1997 yılında ise (300) doların 
altına indi.

ünlü altın spekülatörlerinin, şimdi 
gümüşe yüklendiği söyleniyor.

Bugün için altının pabucunun, 
dama atıldığı görülüyor.

Ekonomide "yarınlar" hep sürp 
rizlerle doludur.

GEMLİK REHBERİ
Muhtaç erbaş ve erlerin 
ailelerinin tedavilerinin devlet 
ve üniversite hastanelerinde 
ücretsiz yapılmasını öngören 
kanun Resmi Gazete’de 
yayımlandı.
Kanuna göre, silah alıma alı
nan muhtaç erbaş ve erlerin 
ailelerinin hastalanmaları 
halinde tedavileri devlet ve 
üniversite hastanelerinde 
ücretsiz yapılacak.
Muhtaç erbaş ve erlerin 
ailelerinin ayakta veya mesk
ende tedavi olmaları halinde 
kullanacakları ilaç bedelleri 
ile resmi sağlık kurumu 
raporu ile belirlenen 
tüberküloz, kanser, kronik 
böbrek, akıl hastalıkları, 
organ nakli gibi uzun süreli 
tedavi gerektiren hastalıkların 
ayakta veya meskende tedavi
leri sırasında kullanılması 
gereken ilaçlardan hayati 
önemi olanların bedellerinin 
tamamı devletçe karşılanacak. 
Kanundan, erbaş ve erlerin 
eşleri, yardım etmediği tak
tirde zarurete düşecek ana ve 
babalan ile çocukları da 
yararlanabilecek.

Kanundan yararlanırla hakkı, 
,1 111 sayılı Askerlik 
Kanunu’na göre, askerlik 
şubesince askere sevk tarihin
den başlayacak ve terhis tari
hinden bir ay sonra sona ere
cek.
Kanunun uygulanmasından 
doğacak giderleri karşılamak 
üzere, Maliye Bakanlığı 
tarafından her yılın bütçesine 
devlet ve üniversite has
taneleri için yeterli ödenek 
konacak.
Yasanın uygulanmasına 
ilişkin usul ve esaslar, Milli 
Savunma, Maliye ve Sağlık 
Bakanlıklarınca üç ay içinde 
çıkarılacak bir yönetmelikle 
belirlenecek.
Kanuna eklenen geçici madd
eye göre de, devlet ve üniver
site hastanelerinde her türlü 
muayene, tedavi ve diğer 
sağlık hizmetleri dolayısıyla 
borçlandırılmış olan erbaş ve 
erlerin eş ve çocukları, muh
taç olduklarını belgeledikleri 
taktirde haklarında hiçbir idari 
ve icrai işlem yapılmayacak 
ve başlamış işlem varsa dur- 
rulacak. (A. A.)

ULAŞIM
Uludağ Turizm J ‘5131212
Aydın Turizm 1 5132077

Gerekli Telefonlar
itfaiye , ril.,10
Polis imdat 15&J-
Jandarma imdat "156.
Jandarma K. 5131055
Polis Karakolu 5131(879
Gbr. Kom '1 5İ31206

Kaymakamlık
Kaymakamlık 5T3TÖ5İ
Kaymakamlık .Ev 5131052
C. Savcılığı 5131053
C. Savcı Yrd. 5132954
Emniyet M. 1 , 5131028

TAKSİLER

Hastaneler
Devlet, Has. (Mİ,S139,200
SSK Hastanesi 5132329
Mer. Sağ. Ocdğı 5131068

Körfez Taksi 5131821
Çınar Taksi 5132467
Güven Taksi 5133240
Gâmllk Taksi 5132324
Manastır Taksi 5143550

Resmi Daireler Belediye
ı,. TEK Arıza 5132066 Santral 5134521-231
' TEKlŞİetme 5134503 •

Turizm Der. 5131274 Başkanlık 5134520 «.•
ŞporSah?s' 5131900 Zabıta 5132432
ÖrrrvBöl. Şf. 5131286
Milli Eât; Md. 5131174
Halk Egt. Mrk5 5131846

Otobüs İslet. 5134521-122
Su İşletmesi 5134521-115

HalkKutüp. ■ 5131353 İtfaiye 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 İd. Md. 5131507 TÜP DAĞITICILAR
TapuSIc.Md.’ 5131414
Müftülük 5131364
Gümrük Md. 5131411-5130024 Aygaz 5131295
Tekel Md. 5131042 özgaz 514 1700

’ Ver. Da. Md. 5132360
İİçeTdr. Md. 5131186
İlçe Seç. Md. 5134994

Tekgaz
Ocakgaz

513 1637
513 1637

Gemi Saatleri
Sirkeciden gidiş (işgünü): 
r 9.15-1415-18715

' (Tatil): 9.15-14.00-18.15

Ergaz 
Ipragaz 
Habaşgaz

513 8843
513 22 59
513 45 46

Yalova’dan dönüş; (İşgünü) 
05.50- 13.05- 17.30

Llkitgaz . 514 2841
Yeni Llkitgaz 513 65 00

Deniz Otobüsü Alevgaz 513 4095
Ydova -Kartal (Haftalçl) 07.30-09.10-10.45-

1.1.50-13.15-14.30-15.30-1630-17.30-18.30- 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 günleri:
Yalova - Kabataşdraünü??9,45-12.4O-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 (IS): 8.30-11,00-12.15-13.45- “HERKUL’

15.00-16.10-18.25 (Haftasonu): 9.15-10.30- 513 13 2911.35-13.30-14.45-17.45-18.35' Tel:

NÖBETÇİ 

ECZANELER

10 Mart 1998 
Demiriz Eczanesi

11 Mart 1998
Serim Eczanesi

12 Mart 1998
Özer Eczanesi

13 Mart 1998
Gemlik Eczanesi

14 Mart 1998 
Onur Eczanesi

15 Mart 1998 
Serim Eczanesi

16 Mart 1998 
Merkez Eczanesi
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TV YAYINLARI ÜZERİNE...
ilçemizin çoğu semtinden TV iyi izlenemiyordu. Kimi yerde 

izlenemiyordu. â
hiç
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Renkli TV yayıncılığına geçiş ve özel TV kanallarının yaygınlaşması ve 
çoğunun sağlıklı izlenememesi toplumda şikayetlere neden oluyordu.

Belediye Başkanımız Sn. Nurettin Avcı, dilek ve yakınmaları dikkate alarak, 
Jandarma Bölük Komutanlığı civârına bir yükselticinin konularak iyi görüntünün 
alınabileceğini araştırmaları sonucu tesbit etti. Bu işi gerçekleştirebilmek için 
halkın katkısına başvurdu. Su paraları tahsilatı esnasında işin 
gerçekleştirilmesi için para toplandı. Bir firmaya ihale edilerek iş 
gerçekleştirildi. Birkaç milyar harcandı.

ilk önceleri; kurulan tesisin gücü oranında birkaç kanal bir müddet çok İyi 
izlenebildi, ilk hevesle olsa gerek; işe önem verildi. Zaman geçtikçe kontrol ve 
tesisin sağlıklı çalıştırılmasına ilgi azaldı. Canı isteyen istediği şekilde kanal 
değiştirdi yükselticide. Sonunda TRT 1, TRT 2, TRT 4, HBB, STAR sebebi 
bilinmez, izlenemez oldu aylarca. Bekledik durduk ha bugün, ha yarın diye. 
Nafile. Spor ağırlıklı ve TBMM çalışmalarınım yansıtan TRT 3 şöyle böyle 
.İzlenebiliyor. AS TV, OLAYTV.nin sesi var, görüntüsü yok.

Reyting uğruna saçma sapan, vurdulu kırdılı, argo hitaplar, toplumun ahlaki 
değerlerini gözardı eden bazı kanalları zoraki izlemek ve izletmek ne derece 
doğru?

Haber bültenlerinde Fadime'nin dramı, Hülya'nın doğacak bebeği... 
Doğumunun canlı yayını... Kumkapı mağduresinin basında yayınlanmış porno 
görüntüleri, TiTAN'ın. doğum günü partisi... vs. Bunları izlemeye mecbur 
olmayalım istiyoruz. Böylesi yayınları yapan TV’lerden görüntü alınabiliyor da, 
TRT 1, TRT 2, TRT 3, TRT 4 çok mu güçsüz? Bilelim, önceleri rahat 
izlenebiliyordu bu kanallar. Ne oldu da izlenemiyor?

Sağlıklı ve ciddi haber almak toplumun vazgeçilmez, özen gösterilmesi 
gereken hakkı. TRT 1 Devlet TV’si. Tarihini, sanat ve kültürünü dile getiren 
TRT2. TRT4 öğrencilere eğitim veren kanal. Böylesi yararlı TV yayınlarını 
izleyemiyoruz, bizlere izletmiyorlar. Hayret. Eften püften programları, dekolte 
kıyafetleri, müstehcen yayınları, toplumun ahlak ve değer yargılarını dikkate 
almayan TV kanallarını zaruretten izliyor halk. Başkası olmayınca ne yapsın?

Sayın Avcı, iyi bir işe öncülük ettiniz. Halkın arzularını dikkate aldınız, işi iyi 
başlattınız. Sonunu iyi getiriniz. Dile getirdiğim konuları, inanıyorum 
paylaşıyorsunuz. Bu işten çok şikayete maruz kaldığınızı umuyorum, işleriniz 
çok yoğun olabilir. Bu işte İŞ* büyük hizmet, insana yapılan, insanların 
aydınlanmasına yapılan hizmet ve yatırım, çalışmaların en iyisi, kutsalıdır. 
Doğru değil mi..;

“Kadınlar ve 
liililili 
adlı oyun 
sahnelendi 
Gemlik Halk Tiyatrosu 
“Kadınlar ve Erkekler" adlı 
oyunu sahneledi.
8 Mart “Dünya Kadınlar 
Günü" nedeniyle geçtiğimiz 
cuma akşamı Gemlik Halk 
Tiyatrosu tarafından Yılmaz 
Erdoğan ve Çehov’un 
eserlerinden derleme olan 2 
perdelik komedi türündeki 
“Kadınlar ve Erkekler" adli 
Oyun Gemlik Lisesi 
Salonunda sahnelendi. 
İzleyiciler tarafından büyük 
beğeni toplayan oyunda 
kadın ve erkeğin Adem ile 
Havva'dan beri gelen 
sosyolojik, ekonomik ve 
psikolojik sorunlarının mizahi 
bir dille ele alındı.

“Hakkari’de

Hastanemizin 
“Çocuk Servisi”nin 

oluşumuna maddi ve 
manevi katkıda bulunan 
Sayın Faruk GÜZEL 
Sayın Erdal TUNALI 

Sayın Ersin ERENOĞLU 
Çakmak TAVUKÇULUK 
HELMERSAN A.Ş.’ye 

teşekkürü bir borç biliriz.

Mehmet BüYüKKEÇE 
Gemlik Devlet Hastanesi 

Baştabibi

I > Bursa 2000, 
Haber ve Olay

Gazetelerine 
vereceğiniz ilanlarınız için 
“bir telefonunuz yeterli!”

Körfez Reklam
Tel: (0.224) 513 17 97

EĞİTİM KÖŞESİ Muzaffer GüRBOĞA
Eğitimci - Yazar ; «S€KR€T.€ Rtfi R fi NIVOR«

İLETİŞİM BECERİSİ
iletişimden kaçamayız. Çünkü iletişim bir ilişkidir, ilişkiyi sürp,k.lip-câoh 

tutmak, korumak gerekir. Bunun için iyi bir iletişim beceri ister, ilştişirpde.beceri 
kazanmak kişisel değişim ye gelişim gerektirir. •' ‘ •' / *" ' -

Nedense kendimizi değiştirmeyi. pek d^şünmeyi^.DeğişmerriekJe daha; 
güvenli bir konumda olduğumuzu düşünürüz* Yenilik beraberinde jcuiiriıirıey^rii. 
bilinmeyen ya da belirsizlik te kaygı;ve korku’getirir. Genelde.kaygı •ve körkuyu 
yeğleriz. Yaşadığımız kaygının birazı bizi geliştirici ..olabilir. Ancak ^korkubizi 
durduran, harekete geçmekten alikÖyan, eylemsizliğe iten', ılefişimite zorlanma 
yaratan bir duygudur. ' '' • < <’ * . , i'

Akışınca1 yaşamalı hayatı, bazı kere |aşırmalÇ mferak* etmfeli inşân. 
Sevginin olmadığı yerde yetişir korku. Sevgisizlikle beşledir, bilgisizlikle, büyür.

insan kendi yüzünü göstermeli mi, yoksa saklamah mı maskelerle.'
Çocukların maskelerle yaşâltıayı bilmedikleri için dahet rVkıtlü olduklarınıJ 

görebiliriz, iletişim bazen düşkirıklığrda içerir; Tersi de olabilir. Güzelliklerin, 
değerlerin, acı ve sevginin paylaşıldığı, doyqmlu birlikteliklerde yaşanabilir.

Sağlıklı bir iletişim için ben.benim, o da b diyebilmeliyiz, ilişkilerde’kişisel’ 
gelişimlerimiz yara almamalı, kendi gelişmemiz kadar onurp’gelişrnesirie 
yardımcı olmak, onusevmek ruh sağlığı bakımından ihtiyaçtır. Doğa ve insan 
sevgisinin aynı değerde olduğum/ düşünüyorum..Doğa.ile (kurulan ilişkinin 
sevgi İçermesi, doğanın korunması bakımından önemlidir.

Hiçbir iletişim' engelsiz değildir..-Bisiklete binmeyi öğrenirken nasıl ki 
düşmemiz işe.yarıyorsa, insanlararası ilişkilerde yaşadığımız iletişim kazaları 
da ders almamızı sağlayan önemli deneylerdir.

önerrili soru-: Trafik.kazaları ile iletişim kazaları arasında nasıl bir ilişki 
vardır? . 1

Fabrikamızda çalışmak üzere 
İngilizce ve Almanca 
bilen bayan sekreter 

aranıyor.
BRKTRT Gıda San. ve Tic. Ltd. Şii.

Tel : (0.224) 513 13 58 - 513 22 77

T.C.
Gemlik icra Dairesi 

Dosya No : 1997/580 T. örnek No : 63

MENKULÜN AÇIK ARTIRMA 
İLANI

TASFİYE HALİNDE OLAN
S.S. Sahil kent 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

Bir Mevsim” 
beğeni topladı 
Atatürkçü Düşünce Derneği 
Gemlik Şubesi tarafından 
ilçemize getirilen 
“Hakkari’de Bir Mevsim” 
adlı oyun beğeni ile izlendi. 
7 Mart 1998 Cumartesi günü 
Belediye Düğün Salonunda 
sahneye konan öğretmenin 
yaşamından bir kesiti konu 
alan “Hakkari’de Bir 
Mevsim” adlı oyun, seçkin 
bir izleyici topluluğu 
tarafından ilgiyle izlendi. 
Perde açılmadan izleyicilere 
bir-konuşma yapan ADD. 
Gemlik Şube Başkanı Hacı 
önal, ADD’nin çalışmaları 
hakkında bilgi verdi, önal, 
Atatürkçü, laik, 
cumhuriyetçilerin birlik ve 
beraberliğine, saldırıların her 
geçen gün arttığına dikkat 
çekerek Türkiye’de 60 
şubede 340 bin A.D.D üyesi 
bulunduğunu 
belirtirken “Atatürk ilke ve 
devrimlerine karşı saldıran 
şerefsizler, korunmak için 
Atatürk ilke ve devrimlerine 
sarılıyorlar.” dedi. 
Derneklerinin organ bağışı 
için kampanya başlattığını bu 
konuda 100 adet kart 
getirildiğini ayrıca Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin ülke çapında ’ 
başlatmış oldukları 
kullanılmış ilaç kampanyasını 
Gemlik'te de başlattıklarını 
açıkladı. 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü nedeniyle 
emekli öğretmen Yıldız 
Şiretoğlu’ha modern Türk 
kadınını temsil etmösi ve 
Atatürkçü nesilin 
yetiştirilmesine katkılarından 
dolayı Atatürk portresiyle bir 
buket çiçek armağan edildi. 
Törende gözyaşlarını 
tutamayan emekli öğretmen 
Şiretoğlû, yaptığı konuşmada 
“bu hayatımda aldığım en 
büyük armağan" dedi. 
Daha sonra Kocaeli Bölge 
Tiyatrosu tarafından Ferit 
Etgün'ün yazdığı 
“Hakkari’de Bir Mevsim” 
adlı oyun başarılı bir şekilde 
sahnelendi.

(ic. if. K. 114/1, 114/3)
Yönetmelik örnek No : 25

Bir boçtan dolayı hacizli ve aşağıda cinsi, miktarı ve 
kıymetleri yazılı mallar satışa çıkarılmıştır.

Birinci artırma 23/03/1998 günü saat 11.00 - 11.15de 
Gemlik Küçük Sanayi Sitesi B Blok No : 23’te yapılacak ve 
o günün kıymetlerinin % 75'ine istekli bulunmadığı taktirde 
24/03/1998 günü aynı yer ve saatte 2. artırma yapılarak % 
40 fiyat verene satılacağı ve satış şartnamenin icra 
dosyasından görülebileceği, masrafı verildiği taktirde 
şartnamehin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği, fazla 
bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla 
icra Memurluğuna başvurmaları ilan olunur.

Q2.03.1998 
icra Memuru

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi (Mahiyeti ve 
Lira önemli niteliklerlk

1.000.000.000.- 1 16 KU Plakalı 1984 model
BMC- Leyland Kamyonet
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BİLGİSAYAR SİSTEMLİ KAŞE VE MÜHÜR
Gazhane Cad. Beceren Apt. Altı No: 51/A GEMLİK 

Tel: 51317 97

S.S. Esnaf Kefalet Kooperatifinin genel kurulu yapıldı.

“Faizler indirilsin” Kaymakamlar bugün 
Gemlik’te buluşacaklar

l/ S.S. Gemlik Esnaf- Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinin 43.ncü genel kurul 
kongresi, kooperatif toplantı salonunda yapıldı. Yönetim Kurulu üyelerinin yeniden 
seçildiği genel kurulda konuşan Kooperatif Başkanı Emir Doğru, 1997 yılının sonunda 
esnafa verilen kredi faizlerinin yüzde 47’den 57’ye çıkarılmasını eleştirerek, devletin 
trilyonlar kazanırken, esnafın kepenk kapatmak mecburiyetinde kalacağını söyledi.

S.S. Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar Kredi ve 
Kefalet kooperatifinin 43. 
genel kurul toplantısı 
yapıldı.

Toplantıya Bursa Esnaf 
Odaları Başkanı Arif Tak, 
Bursa Esnaf Kefalet 
Kooperatifleri Başkanı Ali 
Osman Kantar, Mudanya, 
Nilüfer, Yıldırım Esnaf 
Kefalet Kooperatifi 
yöneticileri ile Gemlikli

ortaklar katıldı.
Genel kurulda 

konuşan Kooperatif 
Başkanı Emir Doğru, idari 
binanın tamamlandığını, 
bir katın kiraya verilerek 
kooperatife gelir 
kazandırdığını, Bağ-Kur'a 
ayrılan bir odada hizmete 
başlandığını, Bağ-Kur'un 
Gemlik'te tam gün çalış
ması için girişimlerin 
yürütüldüğünü söyledi.

Doğrü, Türkiye 
genelinde Esnaf Kredi 
Kefalet Kooperatiflerinin 
kullandığı kredinin 100 
trilyonu geçtiğini, 
hükümetin faiz oranlarını 
yüzde 10 yükselterek tril 
yonlar kazandığını esnaf 
ve sanatkarın ise kepenk 
kapatmak zorunda kala
cağını İddia etti.

1997 yılı plasmanının 
335 milyar lira olduğunu

vurgulayan Doğru, 
esnafın aldığı krediyi 
zamanında ödemesini 
istedi.

Yapılan seçimlerde 
eski yönetim Emir Doğru, 
Hallt Kökçarh, Mevlüt 
Avcı, Hamlt Altuğ, 
Muhammed özanadolu, 
Hüseyin özer ve Ali 
Üzmez'le yeniden göreve 
gelirken, çalışmalar genel 
kurulca aklandı.

Haberi Sayfa 3’te

Bursa ilçelerinde görevli 
kaymakamlar bugün 
Gemlik'te biraraya gelecek
ler.

Azot Sanayi Tesislerinde 
saat 14.30'da başlaması ve 
18.00'de sona ermesi plan
lanan toplantıya Bursa Valisi 
Orhan Tasanlar başkanlık ede
cek. Toplantıda İlde görevli 
Vali Yardımcıları da hazır bulu
nacaklar.

Zaman zaman II 
merkezinde veya ilçelerde

yapılan toplantıda kay
makamlar, mesleki konulan ve 
çeşitli yasalann uygulanması 
iıe ilgili sorunları görüşüyorlar.

Bugün yapılacak olan 
toplantı sırasında Mülki İdare 
Amirlerinin eşleri Umurbey 
Celal Bayar Müzesini ve 
Karacaali Gençlik ve İzcilik 
kampını ziyarette bulunacak
lar. Toplantı sonrasında İse 
gece mülki amirler ve eşlerinin 
de katılacakları bir yemek ve 
rilecek.

Gemlikli işadamları ellerindeki fırsatı kaçırdılar

Serbest Bölge ilgi görmedi
İÜ

□ Kadri GÜLER

Esnaf ve Süpermarket
Esnaf Sanatkarlar Kefalet ve Kredi Kooperatifinin 

genel kurulu geçtiğimiz cumartesi günü yapıldı.
Genel kurul ilk kez kooperatifinin kendi malı olan 

genel kurul salonunda toplandı.
Gemlikli Esnaf ve Sanatkarların dileklerini 

Kooperatif Başkanı Emir Doğru çalışma raporunda 
yansıtmış.

Doğru, 1996 yılında esnaf ve sanatkarlara Halk 
Bankası aracılığı ile verilen kredi faizlerinin yüzde 
47’den yeni hükümetçe yüzde 57’ye yükseltildiğini 
vurgularken, hükümetin yüzde 10 artı faizle esnaf ve 
sanatkarlardan trilyonlar kazandığını, esnaf ve 
sanatkarların ise kepenk kapatmak zorunda kala
cağını altına çizerek anlattı.

Emir Doğru’ya katılmamak olası değil.
Sermaye ağırlığını esnaf ve sanatkar üzerinde 

hissettiriyor.
ilçemizde ard arda açılan süpermarketler başta 

bakkal .manav, kasap gibi esnafın yavaş yavaş 
kapılarını kapatmasına yol açıyor.

Kamar, ozhan Shopping, Migros’dan sonra bize 
bir komşu geliyor.

BiM...
BiM.. öğrendiğim kadarıyla Eymen Tobbaş’a ait 

İslamcı Sermaye grubundan. BİM mağazalar zincirini 
öncelikle İstanbul'da açmış, yavaş yavaş Anadolu'ya 
yayılmaya başlamış bir süper market zinciri.

Büyük mağazalar arasında Gemlik’te de rekabet 
yaşanacak. Bundan vatandaşlar yararlanacaklar 
ama esnaflar arada batacaklar.

Bundan yaklaşık 20 yıl önce Gemlik’te bugünkü 
manzaranın yaşanacağını yazmış ve esnafların 
biraraya gelerek sermayelerini birleştirmelerini ve 
büyük mağazalar açmalarını söylemiştik.

öğretmenler Kooperatifi, Azot Tüketim 
Kooperatifi, Gemlik Tüketim Kooperatifi gibi kuru
luşlar 1970’11 yıllarda öğretmenler, işçiler ve 
memurlar tarafından kuruldu.

Ancak, gelişmelere kendilerini uyduramadılar ve 
yok oldular.

Esnaf ve Sanatkarların Kooperatif birlikleri ve 
odaları sorunlarını örgütlüce yansıtacak tek kuru
luşlardır.

Bunlara katılımların yoğunluğu yararlı olacağına 
İnanıyorum.

Büyük sermaye karşısında demokrasinin 
güvencesi olan orta sınıf esnaf ve sanatkarlar 
üzülerek belirtmek gerekirse devletten gerekli teşviki 
göremiyor. Bugünkü hükümet faiz oranlarını art
tırarak tercihini gösterdi.

Esnaf ve sanatkarlarda tercihlerini buna göre 
yapmalılar.

Körfez Fen Dershanesi öğrencisi 
ÖZ-DE-BİR Türkiye 28’incisi oldu

Bora’mn 
başarısı

TÜGSAŞ'a ait 1065 
dönümlük arazide kurula
cak olan Bursa Serbest 
Bölgesi içinde Gemlik 
Belediyesi, Gemlik Ticaret 
ve. Sanayi Odası ve 
Gemlik Ticaret Borsası'nın 
payları doldurulamadı.

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı 
Kemal Akıt yaptığı açıkla
mada 750 bin dolarlık 
payın 300 bin dolarlık kısmı

için talep yapıldığının 
bildirdi.

Akıt, Ticaret ve Sanayi 
Odası olarak serbest böl
genin Gemlik'te kurulması 
İçin başından sonuna 
kadar çaba harcadık
larını, alınan arsanın 
bedelinin ödenmesinde 
Gemlikli işadamlarının 
gerekli özveriyi 
gösteremediklerini söyledi.

Haberi Sayfa 3’te

CHP II Başkanlığına Sadık Çakar seçildi.

Gemlik Lisesi son sınıf 
öğrencisi Bora Güneş 
Doğan, özel Dershaneler 
Birllgi'nln Türkiye genelinde 
açtığı de neme sınavında 
Türkiye 28'lnclsl oldu.

22 Şubat günü Bursa'da 
yapılan üniversite birinci 
basamak sınavlarına hazırlık 
olarak ÖZ-DE-BİR tarafından 
düzenlenen ve Türkiye 
genelinde 60 bin 984 
öğrencinin katıldığı sınavda 
Gemlik özel Körfez Fen 
Dershanesinden kurs alan 
Bora Güneş Doğan, ÖSS - 
Sözel'de 171.057 puan 
alarak Türkiye 28'lnclsl ve 
Bursa İkincisi olurken, ÖSS - 
Eşit Ağırlıklıda 180.418 puan 
alarak Türkiye 102'slnl ve 
Bursa 4'üncüsü oldu.

ÖZ-DE-BİR sınav 
sonuçlarının açıklanmasın
dan sonra Bora Güneş 
Doğan'ın Türkiye 28'lnclsl ve 
Bursa 2'lnclsl olmasının 
duyulması Bora'nın ailesi, 
dershane ve okul 
arkadaşları arasında büyük 
sevinç yarattı.

Gemlik özel Körfez 
Dershanesi geçtiğimiz yıllar

da da genel. üniversite 
sınavlarında sayısal Bursa 
İkincisi, Türkiye 135'lnclsl, 
Sözel Bursa üçüncüsü, 
Türkiye 86'ncısı çıkarmış 
olup, bu başarısını ÖZ-DE- 
BİR'In yapmış olduğu sınavla 
da kanıtlamıştır.

Gemlik özel Körfez Fen 
Dershanesi'nln İlkeli ve disi
plinli çalışmalarıyla, başanlı 
öğrenciler yetiştirmesi veliler 
ve Gemlikliler tarafından 
taktirle karşılanıyor.

Başanlı öğrenci Bora Güneş 
Doğan Türkiye 28'lnclsl oldu.

(Süpermarketler zincirine bir yenisi daha ekleniyor

BİM Gemlik’te
Gemlik süpermarketler zincirine İstanbul'da yaygın olarak bulunan 
BİM mağazasıyla bir yenisini daha ekliyor.
istiklal Caddesi Akmantar Koli. Ştl'nln bir bölümünde yapılan değişik
likle hizmete girecek hale gelen BİM Gemlik, önümüzdeki günlerde 
kapılarını tüketicilere açacak.
Kamar 1-2, özhan Shopping Çenter, Mlgros ve İnan Alışveriş 
Merkezinden sonra BlM'In açılışı İle süpermarketler arasında rekabet 
hızlanacak. Bundan da tüketicilerin yararlanması bekleniyor.

CHP’li adayların
Gemlik çıkartması

Pazar günü Bursa'da 
yapılan CHP İl Kongresi 
öncesi başkan adayları 
Can Ertan, Sadık Çakar ve 
Murat Kaçar CHP İlçe 
örgütünün düzenlediği 
“Demokrasi ve Barış” 
gecesinde biraraya geldi 
ler. -

Yemekte, delegelere

kendilerini tanıtan başkan 
adayları birlik ve beraber
likleri göstermek için halay 
çektiler.

Yemekte toplanan 1 
milyar 200 milyon lira için 
örgüt hizmetlerinde kullanıl
mak için minibüs alınacağı 
öğrenildi.

Haberi Sayfa 3’te

- ARA REJİM 

- ARA REJİM 

ARA REJİM?
ARA REJİM, KARA REJİM 

KİM İSTER Kİ... ,
fjnan ^Jamc.1
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CHP Kongresi’nden notlar
Özel Önem...

CHP'nin pazar günü toplanan il 
Kongresi'ne “eski II başkanı” kim
liğimle katıldım, ama “gazeteci” olarak 
İzledim. Taylan salonunu dolduran ve 
taşan delege ve izleyici kalabalığı, 
önceki kongre dönemlerine göre 
CHP’de bir “kıpırdanış”ın, hatta belki 
de bir “silkiniş”in varlığını kanıtlıyor 
sanki.

Kuşkusuz üç adaylı bir kongre 
olmasının da katkısı var. Bir eski dos
tun söylediği gibi, “her üç adayın, 
kendi yandaşlarını ‘f/re’siz kongrede 
bulundurma çabası” katılımı artırmış 
olmalı. Ancak yanılmıyorsam, bu kez 
parti dışının ilgisi de eskiye oranla yük
sekti.

Her ne denli temelde yeni yönetim 
kadrolarının belirlendiği oluşumlar ise 
de, kongreler, bir siyasal partinin her 
kademede geleceğe dönük poli
tikalarının tartışıldığı, yerelde ve 
genelde geleceğin biçimlendirilmeye 
çalışıldığı forumlardır.

Ya da, öyle olması gerekir...
Ne var ki bizdeki parti kongrelerinde, 

geleceğin değil, günün harman edildiği 
kısır sen - ben kavgalarına tanık olunur 
çoğunlukla. Hele özellikle ufukta “ikti
dar” ve dolayısıyla “çıkar bölüşümü” 
olasılığı belirmiş ya da artmışsa, 
mahalle veya köylerden başlayarak her 
kademede yönetimi ele geçirme 
savaşımları yoğunluk kazanır -bir bakı
ma doğaldır da bu-.

Dünkü kongreye yönelik ilgi artışın
da, CHP’nin kamuoyu yoklamalarına 
yansıyan prestij yükselişinin payı 
olduğu bir gerçek. Yani CHP, 1994 
yerel ve 1995 genel seçimlerindeki 
CHP değil; hatta ilçe kongreleri aşa
masındaki CHP de değil. Adaylar heye
canlı, delegeler coşkulu, izleyiciler hayli 
meraklı.

Eğer parti, etkisini sürdürmekte olan 
“hizip” anlayışından arınabilirse, 
-örneğin- Bursa’da seçmen tabanıyla 
daha yakın bağlantılar kurabilir, gerçek 
anlamda “silkiniş" sağlayabilir.

Ama kuşkusuz, -yarın göreceğiz- 
beklenen değişimi gerçekleştire
bilmişse...

♦ * *
Kongre’de başkanlık divanı, 

geleneklerin dışına çıktı ve “Çalışma 
Raporu”nun görülmesini ikinci sıraya 
alarak, katılan milletvekillerine öncelikle 
söz hakkı tanıdı.

Sırasıyla Algan Hacaloğlu, Metin 
Arifağaoğlu, Bekir Yurdagül ye Yüksel 
Aksu konuştular. Genel olarak bilinen 
konular üzerinde durdu dördü de. Ama 
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bu arada Sayın Hacaloğlu uzun konuş
masının sonlarında, -bana göre- siyasi 
parti kongrelerinin “temel işlev”! 
olması gereken “politika üretiml”ne 
dönük bir girişimde bulundu. 
Kongre’de, Kurultay’a götürülmek 
üzere, CHP'nin iktidara gelmesi halinde 
uygulamaya konulması istemiyle aşağı
daki üç önerinin görüşülerek karara 
bağlanmasını istedi:

1- Yolsuzlukla savaşım konusun
da adımlar atılması, her kademedeki 
bütün seçilmişler için, her yıl 
‘servet beyanı’ esasının kabul 
edilmesi, ayrıca bu beyanın kamuya 
açıklanması...

2- Seçim yasasında değişiklik 
yapılarak, tüm siyasi partilerde, aynı 
gün ve bütün üyelerin katılımlarıyla 
“önseçim” yapılması...

3- Güneydoğu’da terör nedeniyle 
boşaltılan 3 bin 348 köy ve 
mezradan göç etmek zorunda kalan 
yurttaşlar için, -gönüllülük esasına 
bağlı olmak koşuluyla- konut ve 
destek sağlanması...

Sayın Hacaloğlu'nun bu girişimi ne 
yazık ki “kös” dinlendi...

Yani Kongre, alışıldığı üzre “seçim 
savaşımları”nı “politika üretimi”ne 
yeğledi...

Arifağaoğlu ve Yurdagül’ün ve ardın
dan söz alan Bursa Milletvekili Yüksel 
Aksu, solda birlikteliğe ağırlık verdiği 
konuşması sırasında, DSP Genel 
Başkanı Ecevit’in “yanlış” bulduğu 
davranışlarını vurguladı, örneğin 
“Solda birliktelik, Said Nursi’nin 
ardıllarıyla (Fethullah Gülen cemaati) 
ittifak arayışlarında olanların 
arkasında değil, Atatürk ilke ve 
devrimlerine sahip çıkma misyonuna 
sahip CHP’de gerçekleşmelidir” dedi 
ve ekledi:

“Bu ülkenin, CHP iktidarına, suya 
ihtiyacı olduğu kadar ihtiyacı vardır.”

Kadın Kolları Merkez Kurulu üyesi 
Nuran Bektöre ünaydın da, -bana 
göre- Kongre’de alınması gereken 
kararlar üzerine ilginç şeyler söyledi; ne 
var ki, seçim savaşımlarının uğultusu 
arasında kaynadı gitti o'nun da sözleri. 
Yazık oldu...

* * *

Bu satırları okuduğunuz sırada 
Kongre bitmiş, -politika üretimiyle 
ilgili herhangi bir karar alınmamış, 
ama- seçilenler belli olmuş olacak...

...Da, acaba CHP'yi yitirdiği eski 
seçmeniyle buluşturabilecek kadrolar 
işbaşına gelmiş olacak mı?

Merak ettiğim bu...

Gripti 
hastaya 
buharlı 
destek
Üst solunum yolları enfeksi 
yonu geçiren hastaların 
nefes almasını kolaylaştır
mak İçin odalarda su kay
natılarak buhar yapıl- 
mösının yararlı olduğu 
bildirildi.
İlgililer yaptıkları açıklama
da, kış aylarında, özellikle 
çocukların sık sık üst so
lunum yolları enfeksi
yonuna yakalandıklarına 
işaret ederek, 'bu hastalık
larda bakım da, tedavi 
kadar önemlidir' dedi.
Grip ve benzeri hastalıkların 
yüzde 90'ının virüslerden 
kaynaklandığını bildiren 
ilgililer, şöyle devam etti: 
*ust solunum yolları enfek
siyonları, ev ortamında, 
okullarda ve kalabalık 
mekanlarda kolayca 
bulaşıyor. Havada asılı 
kalan virüsler, uzun süre 
canlı kalıyor ve solunum 
yoluyla alınıyor. Bu nedenle 
çocuklar, her kış bir ya da 
birkaç kez hastalanıyor. 
Çocuklarda iştahsızlık, şid
detli öksürük, burun akması 
gibi belirtilerle kendini 
gösteren grip ve benzeri 
hastalıklar bronşite kadar 
gidiyor.'
İlgililer hastalığa yakalan
maya eğilimli otan ve her 
kış 4 ya da daha fazla 
hastalanan çocuklara grip 
aşısı yapılmasının yararlı 
olduğunu söyledi.
Grip aşılarının, diğer aşılar 
gibi uzun süreli etkisi bulun
madığını, bu yüzden her yıl 
kışa girerken aşının tekrar
lanması gerektiğini anlatan 
ilgililer, ailelerin grip aşısı . 
konusunda (alışkanlık 
yapıyor) şeklinde yanlış bil
giye sahip olduklarına 
dikkati çekti.
Aşının her yıl tekrarlan
masının alışkanlıktan değil, 
etkisinin kısa süreli olmasın
dan kaynaklandığını vurgu
layan yetkililer, grip aşısının, 
mutlaka çocukların sağlıklı 
oldukları zaman yapılması 
gerektiğini belirtti.
Hastalığın bulaşmasını önle
mek için aile ve öğretmen
lere büyük görevler 
düştüğüne işaret eden 
ilgililer 'hasta çocuklar 
okula gönderilmeyerek 
yatak istirahat! yapması 
sağlanmalıdır. Böylece 
hem hasta çocuğun 
bakımı sağlanır hem de 
öteki çocuklara bulaştırıl
mamış olur' dedi.
Ateşi yükselen her çocuğa 
antibiyotik verilmesinin 
doğru olmadığına da işaret 
eden ilgililer, grip ve ben
zeri hastalıkların, burun • 
damlaları, vitaminler, şu
ruplar ve özenil bakımla 5 
gün ya da bir hafta içinde 
İyileştiğini söylediler. (Â.A.)

Bugün ‘Dünya Kadınlar Günü’,..
21’inci yüzyılın eşiğinde, ne yapacağını şaşırmış 

görünen bölgemizde, bir yandan köktendinci rüzgar
lar esiyor, kadınları çuvala tıkıp köleleştirmek isteyen 
bağnazlık siyasallaşıyor; öte yandan kadın özgür
lüğüne yönelik akımlar, cinsel eşitsizliği kökünden 
silmek amacıyla örgütleniyorlar.

Hiç kuşkusuz çağdaş uygarlığın durdurulamaz 
yürüyüşü kadın-erkek eşitliğinden yanadır.

iki cins ‘insan olmak’ hedefinde birleştikçe mutlu
luğu fethedebilirler.

Dünya Kadınlar Günü, bu bilincin yayılması için 
bir fırsat oluşturuyor.

Türkiye bu yıl ‘Dünya Kadınlar Günü’nü özel bir 
ortamda yaşamaktadır, üniversitelerde türban 
savaşımının sıcaklığı daha soğumadı.

Ne yazık ki irtica akımında, yalnız erkekler değil, 
kadınlar da var. İran’da Şah’a karşı eylemlerin içinde 
kadınların etkin rolleri düşünülürse, bu duruma şaş
mamak gerekir.

‘Bilinç’, denen kavram insanda bir eğitim sonunda 
oluşur. Ulusal bilinç ancak bir öğretim sürecinde 
kişiye aşılanabilir. Bir emekçinin uyanışı için, bir 
emek harcanması kaçınılmazdır. Memurlarımızın 
sendikal haklarına sahip çıkmaları için 1961 
Anayasası’ndan bu yana kaç yıl geçmiştir?.. Akıl ve 
bilim öğretiminden geçmeyen, ‘Aydınlanma 
Felsefesi’nin mantığıyla düşünemeyen bir kadının, 
kadın özgürlüğüne ve cinsel eşitliğe karşıt savaşıma 
katılması da doğal sayılmalıdır.

üniversitelerimizdeki türbanlı kızlarımızın 
‘tesettür’ü savunmaları, küçük yaştan aldıkları eğitim
le şartlanmaları yüzündendir.

insan, küçük yaştan başlayarak aldığı akıl ve bi 
lime dayanan öğretimle çağdaş demokrasi bilincine 
ulaşabilir. Bu bakımdan zorunlu sekiz yıllık eğitim de 
yetmez, zorunlu süreyi daha da uzatmak kaçınıl
mazdır.

DÜZELTME
10.03.1998 tarihli Gemlik 

Körfez Gazetesinde 
yayımlanan 1997/580 T< 

dosya numaralı İcra 
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Gemlik Askerlik 
Şubesinden aldığım 

askeri kimliğimi 
kaybettim.

Hükümsüzdür.

Mehmet TEMİZKAN

1923 Cumhuriyet devriminin kadınımıza 
kazandırdığı çok şey var. 1924’te medrese öğreti
minin kaldırılması bir büyük adımdır. 1926’da Medeni 
Kanun’un yürürlüğe girmesi, dünya tarihinde eşi 
görülmemiş bir hukuk ve demokrasi dönüşümüdür. 
Bu atılımla, Anadolu’da kadın hukuku, Avrupa’ya 
oranla en ileri düzeye kavuşturuldu. 1934’te 
Türkiye’de kadına seçme ve seçilme hakları ve
rilirken, Fransa ve İsviçre kadını bu haktan yoksun
du.

Ancak bu kadarı da yetmez.
Uygarlık durduğu yerde durmuyor, sürekli 

deviniyor; ilerleme süreklidir.
‘Avrupa insan. Hakları Sözleşmesi’, cins ayırımına 

karşıdır. Bu sözleşmenin altında Türkiye’nin de imza
sı var. Kadını erkekle tam anlamında eşitliğe kavuş
turmak, çağdaş demokrasinin özünü oluşturan bir 
amaca dönüşmüştür.

Bu amaç ‘şeriat hukuku’na ters düşmektedir.
Şeriat hukuku, kadını ikinci sınıf yaratık sayar, irti

ca, bu hukuka bağımlıdır, üniversitedeki genç 
kızların tesettür için eyleme geçirilmesi, bu bağlamda 
değerlendirmelidir.

Kadın ile erkeğin eşitliğini savunmak, irticaya 
karşı olmakla özdeştir. ‘8 Mart Kadınlar Gûnü’nün bu 
bakımdan Türkiye için özel bir önemi var.

(Cumhuriyet, 8 Mart 1996)

Dünya Kadınlar Günü New Yort greviyle başladı
8 Mart’ın kökeni 19. yüzyıl kadın işçilerinin mücadele

sine ve sosyal demokrat harekete dayanıyor. Sanayi 
devriminin getirdiği ağır çalışma koşulları altında ezilen 
New Yorklu bin kadar dokuma işçisi kadın, çalışma 
sürelerinin kısaltılması ve ücretlerinin arttırılması amacıy
la 8 Mart günü greve gitti. Polis greve engel oldu. Çıkan 
çatışmalarda çok sayıda kadın öldü. 129 işçi yanarak 
yaşamını yitirdi. Bu olaydan yaklaşık yarım asır sonra 
Alman Sosyal Demokrat Partisi’nin önde gelen isim
lerinden Clara Zetkin, 2. Enternasyonal’in 1910’da 
Kopenhag'da yapılan toplantısında bu işçi kadınların 
anısına, 8 Mart’ın “Emekçi Kadınlar Günü” olarak kut
lanmasını önerdi. Yıllar sonra kadın sorunlarının yalnız 
işçi sınıfı kadınına yönelik olmadığı düşüncesiyle 8 Mart 
“Dünya Emekçi Kadınlar Günü”, bütün kadınlara mal 
edildi. Birleşmiş Milletler 1975 yılında 8 Mart'ı “Dünya 
Kadınlar Günü” olarak duyurdu.

(İPEK YEZDANİ)
Japonya’nın imajını Kadınlar Düzeltecek
Yolsuzluk skandallarıyla çalkalanan Japonya'da 

şimdiye kadar dışlanan kadınlar, üst düzey görevlere 
getiriliyor. Böylece hükümetin imajı tazelenmeye çalışılı
yor. Geçen ay Başbakan Ryutaro Haşimoto, ekonomi 
profesörü Yoko Sazanami'yi kamu fonlarını borçlu 
bankalara aktaran bir kurulun başına getirdi. Bundan bir 
kaç hafta sonra, kadın akademisyen Eiko Shinotsuka, 
merkez bankasının nüfuzunu artırmak için oluşturulacak 
Japon Bankası politika kurulunun üyesi oldu. Japonya'da . 
hükümet, 1996 yılında aldığı bir kararda, bakanlara 
tavsiyelerde bulunan kurullarda kadınların oranının yüzde 
30’a çıkarılmasının hedeflendiğini açıklamıştı.

(YENİYÜZYİLjl
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S.S. Esnaf Kefalet Kpoperatifi’nin genel kurulu yapıldı.
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S.S. Gemlik Esnaf- Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin 43.ncü 
genel kurul kongresi, kooperatif toplantı salonunda yapıldı. Yönetim Kurulu 
üyelerinin yeniden seçildiği genel kurulda konuşan Kooperatif Başkanı Emir 
Doğru, 1997 yılının sonunda esnafa verilen kredi faizlerinin yüzde 47’den 
57'ye çıkarılmasını eleştirerek, devletin trilyonlar kazanırken, esnafın 
kepenk kapatmak mecburiyetinde kalacağını söyledi.
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t Sınırlı Sorumlu Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar 
Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin 1997 yılı olağan 
genel kurul toplantısı yapıldı.

Geçtiğimiz cumartesi günü kooperatif toplantı 
salonunda yapılan genel kurul toplantısında, 1997 
yılına ait çalışma raporu incelendi.
i Genel kurula sunulan çalışma raporunu 
okuyan Kooperatif Başkanı Emir Doğru, geçtiğimiz 
yıl hizmet binasının bitirilerek, toplantı salonu ve 
diğer bölümlerin hizmete sokulduğunu söyledi.
, Emir Doğru konuşmasında idari binanın bir 
katına Bağ-Kur'ün bürosunun açıldığını, birinci 
katın ise kiraya verilerek, kooperatife gelir 
sağladıklarını belirtirken, “İdari binamızı vergiler 
dahil 10 milyar 832 milyon liraya malettlk. 
Eskiyen ve yıpranan tüm demirbaşlarımızı 
yeniledik. Kısa bir zamanda uzun bir yol katet- 
tlk.” dedi.

Gemlik’e Bağ-Kur'u getirmek için verilen sözü 
yerine getirdiklerini de söyleyen Doğru, bu hizmet
ten dolayı mutlu ve gururlu olduklarını söyledi. 
Bağ-Kur ayın ilk ve üçüncü çarşamba günleri 
hizmet için GemHk'e memur gönderildiğini, 
Gemlik’te devamlı Bağ-Kur hizmetlerini sürdüre
cek bir memurun atanması için girişimlerin 
başlatıldığını ve kısa zamanda bunun sonucunun 
alınacağını belirterek, sekiz yıllık eğitime destek 
kampanyasına 1 milyar lira ile katkıda bulunduk
larını belirtti.

ilçemizde cenaze arabası olmadığına da deği
nen Doğru, kooperatif olarak ilçemize bir cenaze 
arabası kazandırmak istediklerini söyledi.

1993 yılında 3 milyar 697 milyon lira olan 
plansmanın 1997 yılında 335 milyar liraya-yük- 
seldiğini, 1993 yılında 402 kişi olan kooperatif 
ortak sayısının ise 1997 yılında 1133 kişiye yük
seldiğini, masraf karşılığında yapılan kesintilerin, 
yüzde 9’ dan yüzde 3'e indirildiğini söyledi.

Konuşmasında kooperatifte oluşturulan ölüm 
yardım fonunda 493 milyon lira para gittiğini, 1997 
yılında ise 162 milyon lirasının ortaklara ödendiği
ni, aynı yıl içerisinde iki ortağın vefat ettiğini, 1996 
yılı başında yüzde 52 olan kredi fa izlerinin yüzde 
47ye indirildiğini, 16 Eylül 1997 tarihinde ise faiz
lerin 10 puan artırılarak, yüzde 57 ye yükseldiğini 
söyleyen Emir Doğru şöyle konuştu:

“ Türkiye genelinde kullanılan kredi 100 tri
lyonun üzerindedir. Faizlerin 10 puan art
masıyla devlet trilyonlar kazanacaktır. Ancak, 
zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren 
esnaf, kepenk kapatmak zorunda kalırsa, 
devletin ayıbı bu kazandığından daha fazla ola
caktır. işsizler ordusuna yenisi eklenecektir”.

Devletin esnafa en büyük yardımı faizleri 
indirilmesinin olacağını da söyleyen Doğru, yıl-, 
başında 170 milyar 983 milyon lira olan plansman- 
ın 97 yılı sonunda 335 milyar liraya çıktığını, 
takipte 5 milyar 792 milyon lira alacak bulun
duğunu, söyledi. Esnafın aldığı krediyi gününde 
ödemesinin önemli olduğunu vurgulayan Doğru, 
1997 yılında 25 milyar 867 milyon lira gelir gider 
arasında fark doğduğunu bunun ana sözleşme 
hükümlerine göre dağıtıldığını söyledi.

SEÇİMLER
Genel kurulda daha sonra kooperatifi dört yıl 

süre ile yönetecek yönetim ve denetleme kurulları 
için seçimler yapıldı. Tek liste ile gidilen seçim
lerde Emir Doğru başkanlığındaki yönetim kurulu 
yeniden kooperatif yönetim kuruluna seçildi. v

S.S. Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Kredi 
Kefalet Kooperatifi'nin yönetim kurulu şu isimler
den oluşuyor:

Emir Doğru (Başkan), Halit Kökçam (Başkan 
vekili), Mevlüt Avcı, hamit Altuğ, Hüseyin Özer, Ali 
Üzmez.

Çanakkale 
Zaferi ve 
Şehitleri 
anılacak

Çanakkale Zaferi ve 
Şehitlerini Anma Günü 18 
Mart 1998 Çarşamba günü 
törenlerle kutlanacak.

Tören, yarın Atatürk Anıtı 
önünde yapılacak. 
Hazırlanan programa göre; 
anma töreni saat 09.00'da 
Atatürk Anıtına çelenklerin 
konmasıyla başlayacak.

Bir dakikalık saygı 
duruşunda bulunulmasın
dan sonra ve İstiklal Marşı 
eşliğinde göndere bayrak 
çekilecek.

Günün anlam ve önem
ini belirten konuşmaların 
yapılması ve şiirlerin okun
ması ile Çanakkale Zaferi 
ve Şehitleri anılacak.

CHP II Başkanlığına Sadık Çakar seçildi.

CHP’li adaylar Gemlik’te yarıştı
î Geçtiğimiz hafta CHP pekiştirmek amacıyla büyük moral oldtrğunı
Gemlik ilçe örgütünün yapıldığını bu nedenle il belirterek,u ortam çok iyiGemlik ilçe Örgütünün
düzenlediği, “Demokrasi ve 
Barış” yemekte İl Başkanlığı 
adayları gövde gösterisi 
yaptı.

Geceye, CHP İl Başkan 
adayları Can Ertan, Murat 
Kaçar, Sadık Çakar, Cevdet 
Selvi, CHP PM üyesi Kemal 
Demirel, Bursa Milletvekili 
Yüksel Aksu ve değişik parti 
lerden 17 ilçe başkanı 
katıldı.

Yemekli gecede 
konuşan CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Mehmet Ali Kaya, 
düzenledikleri gecenin 
demokrasi ve barışı

yapıldığını bu nedenle il
başkan adaylarını biraraya 
getirmekten mutluluk duy
duklarını söyledi.

: CHP İlçe Başkanının 
konuşmasından sonra pazar 
günü yapılan CHP İl 
Başkanlığı seçimine aday 
olan eski başkan Sadık 
Çakar, Can Ertan ve Dr. 
Murat Kaçar piste çıkarak, 
birlik ve beraberlik içinde 
olduklarını söylediler.

Birlikte halay çeken 
başkan adayları kendilerini 
tanıttılar.

CHP İl Başkan Adayı Can 
Ertan, gecenin kendilerine

rğunu
belirterek,u ortam çok iyi. 
Bu yarışta en güçlü aday 
benim” dedi.

Bir başka II başkan adayı 
olan Murat Kaçar da bu 
yarışta iddialı olduğunu 
belirtti.

Geceden, 1 milyar 200 
milyon lira gelir elde 
edilirken, toplanan bu 
paranın Gemlik İlçe 
örgütünce minibüs alınarak, 
değerledlrlleceği öğrenildi. 
Pazar günü taylan 
Tesislerinde yapılan ve çek
işmeli ve hareketli geçen 
kongrede İl Başkanlığına 
Sadık Çakar yeniden seçildi.

Ateşli 
ve Gül’e 
şükran 
plaketi 
verildi

Emekliye ayrılan 
Mudanya İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Erol Ateşli ve 
Gemlik Milli Eğitim Müdürü 
Erdoğan Gül'e Gemlik 
Kaymakamı Şener Can, 
düzenlenen bir törenle 
şükran plaketi verdi.

Törene, İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet Tuna ve 
Kaymakamlık Yazı İşleri 
Müdürü İbrahim Ay katıldı.

Törende, konuşma 
yapan Kaymakam Şener 
Can, Ateşli ve Gül'ün 
eğitim yaşamlarında 
olduğu gibi emekliliklerinde 
de aynı çalışma ve insan 
sevgisini devam ettirecek
lerini. vurgulayarak, 
içlerindeki eğitim aşkının 
sönmeyeceğini sözlerine 
ekleyerek, kendilerine 
teşekkür etti. A

= Gonca YERLtYURT =

Sivil toplumun gücü
Cumartesi Bursa’sında sokaklardaki pırıl pınl güneşe 

inat, kapalı salonlarda sıcak toplantılar yaşanıyordu. 
Örneğin Bursa genelinde çalışan 800 doktordan sadece 
50’sinin katıldığı Tıp Bayramı kutlama programında boş 
koltuklara sağlık hizmetlerinin yetersizliği anlatılıyor ve 
bir gerçek acımasızca yüzümüze vuruluyordu. “121 
ülke içinde sağlık hizmeti performansı Türkiye’den 
daha kötü olan sadece 24 ülke var.”

Doktorların ahm gücünün düşmesi bebek ölüm 
oranının yüksekliği, koruyucu sağlık hizmetlerinin 
yetersizliği sürerken 14 Mart’lar bayram gibi değil de 
sorunlara çözüm arayışı içinde geçecek gibi görünüyor.

Aynı saatlerde içimizi ısıtan bir toplantı da KA DER 
Bursa grubu, ülke genelinde başlatılan bir kampanyayı 
kentimize tanıtıyordu. Kadınlan kendilerine yakın 
gördükleri politik partilere üye, partilerde ise iktidara 
ortak olmaya çağınyordu. Önerilen yasa maddesi ise 
partilere delegeliklerden her düzeyde yönetim kademe
sine, yerel yönetim ve parlamento adaletlerine kadar her 
yerde en az % 33 kadın bulundurma yükümlülüğü 
getiriyor.

Kadınlara karar mekanizmalarında yer almalarını 
sağlayacak bu girişim şüphesiz kadınların gayreti ile 
anlam bulacak. Kadınların kotalara ihtiyaç duymadan 
seçilme şansını yakalayabilmeleri için örgütlü toplumun 
aktif bir üyesi olmayı seçmesi gerekiyor, örneğin yine 
aynı gün yapılan Gazeteciler Cemiyeti’nin genel kuru
lunda kadınların adı yoktu. 200’ü aşkın üyesi bulunan 
Bursa Gazeteciler Cemiyeti’nin onlarca kadın üyesinden 
yalmzca biri o da yedek listenin 6’ıncı sırasındaydı. 
CSinlrii henim dr* aralarında bulundu Sum hu iivAİprden 
hiçbiri yönetime talip olmamıştı. Belki akıllarına bile 1 
gelmemişti yönetim kurulu üyesi veya başkam olmak. 
Yani bu aslmda kadınların seçimi. Kotanın olup olma
ması bahane, istenince doğal kota oluşur zaten.

Cumartesi sabahı, TÜKDER’in slogan yarışması 
ödül töreniyle öğleden sonraya geçiş yaptı. “Yarım 
elma, çürük alma” gibi sloganları ödüllendiren 
TÜKDER bünyesinde tüketicilerin örgütlenerek, hak
larım arama yoluna gitmeleri sevindirici idi.

Bir hak arama mücadelesi de dışarda, güneşin altında 
oturma eylemi yapılarak sergileniyordu. KESK’e bağlı 
memurlar, grev ve toplu sözleşmeyi içermeyen yasa 
tasarısının geri çekilmesi istemiyle başlattıkları eylem
lerinden birini gerçekleştiriyorlardı Orhangazi 
Parkı’nda. Kameralara eylemden yansıyan görüntü ise 
kıvırcık saçlı 3 küçük kızın havuz kenarında “Susma 
sustukça sıra sana gelecek” diye bağırmalarıydı. Anne 
ve babalarıyla geldikleri eylemde olan bitenden habersiz 
şarta söyler gibi bağırıyorlardı.

Ve hemen yandaki TKM’de ise aynı saatlerde 
Uluslararası Yerel Çevre Girişimleri Konseyi 
(ICLEI)’nin toplantısı devam ediyordu. Sivil inisiyatif 
leri karar mekanizmalarına dahil etmeyi içeren çok 
aktörlü yönetim şeklinde özetlenebilecek yerel gündem 
oluşumu tartışılıyordu. Ve deniyordu ki “Halkın 
katılımcı olmaması seçilmiş diktatörler yaratır.”

Benim için tüm günü özeti; Bursa’nın sivil toplum 
örgütlerinin gücüne inanmış bir şehir olduğu idi.

Gemlikli işadamları ellerindeki fırsatı kaçırdılar

Serbest Bölge ilgi görmedi
TüöSAŞ’a ait 1065 dönümlük arazide 

kurulacak olan Bursa serbest bölgesinin 
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası ile Gemlik 
Ticaret Borsasına ayrılan yüzde 5’lik kon
tenjan dolmadı.

İlçemizdeki sanayi kuruluşları ve 
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri, 
ayrılan kontenjana gerekli ilgiyi göster
mediler.

Geçtiğimiz hafta cuma günü TüöSAŞ 
Genel Müdürlüğüne yatırılması gereken 
arsa pay bedellerinin Gemlik Ticaret 
Borsası ve Ticaret Odası'nın payına düşen 
760 bin dolarlık bölümünün 300 bin dolarlık 
kısmı için talep yapıldı. Talepte bulunan

üyeler, taahhütlerinin yüzde 50’sini peşin 
yatırarak, kalanını ise 6 eşit taksitte ödeye
cekler.

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akıt, 
konuyla ilgili gazetemize yaptığı açıklama
da, serbest bölgede Gemlik sanayici ve 
işadamlarının pay sahibi olması için çaba 
harcadıklarını, paranın yatacağı güne 
kadar beklenen ilginin gösterilmemesi 
nedeniyle 750 bin dolarlık' kontenjandan 
300 bin dolarlık kontenjanın Gemlikli 
işadamları tarafından bağlantısı yapıldığını 
söyledi.

MHP gece 
düzenledi

Gemlik ülkü Ocakları Şube- 
si'nce gerçekleştirilen 'Gönül 
Seferberliği' gecesinde 
ülkücü gençlşr doyasıya 
eğlendi.

Belediye Düğün 
Salonu' nda yapılan geceye, İl 
Başkanı İsmet Büyükataman, 
MKYK üyeleri Kazım Ayaydın, 
Turgay Tüfekçloğlu, Haşan 
Albay ve İki bine yakın partili 
katıldı. Gecede konuşma 
yapan Gemlik Şube Başkanı 
Osman Durdu, ülkü-ocak
larının demokratik kitle örgüt
leri içinde en dinamik ve en 
yüksek legal örgüt olduğunu 
öne-sürdü. Mevlit İle başlayan 
gece, skeçler ve müzik 
eşliğinde oyunlarla sona erdi.

Mehmet Dinç, 
15 çırağı giydiriyor

Anavatan Partlsl'nln genç Belediye Meclis Üyesi 
Mehmet Dinç, eğitim kurumlarına ve öğrencilere 
yardımlarını sürdürüyor.

Bu gühe dek çeşitli okullardaki yoksul öğrencilere 
kırtasiye, kitap ve kömür yardımlarında bulunan 
Mehmet Dinç, Çıraklık Eğitim Merkezl'nden çıraklık 
eğitimi gören 15 yoksul öğrenciye giysi yardımında 
bulunacak.

Çıraklık Eğitim Merkezi Mûdûrlûğû'nden yapılan 
açıklamada, eğitim merkezinde öğrenim gören çırak
ların yoksul olduğu ve bu konuda Belediye Meclis 
Üyesi Mehmet Dlnç'in 15 Öğrenciye giysi yardımı için 
destek verdiği önümüzdeki günlerde alınan giysilerin 
öğrencilere dağıtılacağı bildirildi.

Çıraklık Eğitim Merkezi'ne kalorifer kazandırmak İçin 
çaba harcadıklarını da söyleyen okul müdürü yardım
severlere teşekkür etti.
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Sözün Özü

"uçuk" bir söz

17 Mart 1998 Salı

Erol GURÇAY

YOKSULLUĞUN ATEŞİ

ÖTEKİ BEN

ANNEM’E

ŞİİR KÖŞESİ
Günün Fıkrası

YARI ŞAKA YARI CİDDİ

Körfez

Yoksulluk dediğin ateşten gömlek 
Giyen bilir, giymeyenler bilemez 
Yoksulun kurumaz gözünün yaşı 
Silen bilir silmeyenler bilmez

Ağustos yoksula kara kış olur 
Nereye el atarsa yalçın taş olur 
Gözleri kurumaz her an yaş olur 
Akan göz yaşlan bile silemez

Yoksul her gün karalara bürünür 
Yüzü gülmez sürijm sürüm sürünür 
Ona gurbet elin yolu görünür 
Kader testisini ister kıramaz

Yoksulun bağanda gül diken olur 
Bazı kamı doyar bazı aç olur
Nihayet sonunda perişan ölür 
Karışır toprağa yeri bulunmaz

Al yakışmaz o da giyer karayı 
Gizli taşır yüreğinde yarayı 
Hayatında süsler cennet sarayı 
Onun bile kapışım bulamaz

Demir ali sende yoksul bir kulsun
Daha fazla yazma burada kalsın
Benim tek isteğim yoksullar gülsün
Yoksul gülmek istese de gülemez.

Demirali Baydar

Ortak Girişim 
Grupları

Ortak Girişim Grupları, özelleştir
menin kilidini açan anahtar konumuna 
geldiler.

Odalar, Belediyeler, kamu kurumlan 
ve bazen sendikalar zaman zaman bu 
ortaklığa üye oldular.

Bu “gruplar” tarafından özelleştirilen 
fabrikalar ve kamu arazileri İçin 
kamuoyundan olumsuz tepkiler gelmedi.

Çünkü, özelleştirme sonucu, kısmen 
de olsa sermaye tabana yayıldı.

Bir il veya ilçede simge haline gelen 
kamu fabrikaları bu “gruplar kanalıyla 
özelleştiriliyor.

Gemlik Sunğlpek Fabrikası, 
özelleştirilmesi ve kültür-turlzm tesisleri 
haline dönüşmesi için Gemlik 
Belediyesine devredebilir.

Devir işlemi Kardemir’de olduğu gibi, 
“sembolik bir ücretle” yapılabilir.

Bünyesinde “serbest bölgeyi” 
barındıran Gemllk'ln, Kültür ve Turizm 
Tesislerine İhtiyacı olacaktır.

Bir başka kişi ve kurumlar, bu İşi 
karambole getirmeden Sunğlpek 
Fabrikasını tüm Gemliklilere maletmenin 
yolları aranmalıdır.

Gemliklileri sanayi ve sosyal yaşam 
İle tanıştıran bu fabrika, görevini başarı 
ile tamamlamıştır.

Şimdi, Kültür ve Turizm tesisleri 
olarak Gemliklilere hizmete devam ede
bilir.

Belediyenin, odaların ve sendikaların 
dikkatine sunulur!

sevgini sevgime katıp 
ilişirdim hayatın bir kenarına 
kimsesiz misafir gibi 
gözlerime son bir kere daha bak 
hadi birlikte kaybolalım

hep kendime koşup 
kendimle buluşurdum 
biliyorum ikimiz de suskunduk 
ikimiz de saklıyorduk yüzümüzü 
kurallardan
gel ateşi suyla söndürmeyelim

Para ve Ekonomi
ülkemizde gelir dağılımının ne denli 

adaletsiz olduğunu, bir örnekle sunalım.
İstanbul’un gelirinin (% 64)’üne, 

İstanbul'un (% 20) zengini el koyuyor.
Bir başka çarpıcı örneği inceleyelim.
Yapılan bir istatistikte; Türkiye’de en 

zengin İnsan ile, en fakir insan arasında
ki gelir farkı (1437) katı bulmuş.

-Yani, fakir İnsan (10 milyon) alırken,
-Zengin İnsan (14 milyar) alıyor. , 
Biraz da, enflasyon vaziyetlerine 

değinelim.
Kısa boylu Şubat ayındaki enflasyon;
- Toptan eşya fiyatlarında (% 4.6)
- Tüketici eşya fiyatlarında (% 4.4) oldu.
Sanki bir terslik var gibi görünüyor.
Aslında tüketici bazındaki enflasyon 

rakamının daha yüksek olması lazım 
değil mi?

Peki bunun sebebi nedir?
Sanayicilerin ve toptancıların zam 

alışkanlıkları sürüyor.
Bu zamlı fiyatları halka sunan pera

kendeciler İse, satışta zorlanıyorlar ve 
biraz indirim yapıyorlar.

evler bulutlara kanşmış beyaz 
bulutlar gözlerinde asılı 
Dicle’de akıp durur güneş 
sudaki kırışıklık niye mi?
suyu ateşle söndürmeyelim hadi

GEMLİK REHBERİ
Gerekli Telefonlar Resmi Daimler Belediye
İtfaiye no 5132066 Santral 5134521-23
Polis İmdat 155 TurizmDe? 513^274 Başkanlık 5134520
Jandarma İmdat 156 Spor Sah. ' 5131900 Zabıta 5132432
Jandarma K. 5131055 513Î286 Otobüs İşlet. 5134521-122

İ Ş^etmesl 5134521-115
sar. Kpm 5131206 HalkKötüp. 5131353 İtfaiye 5132325

Kaymakamlık . K^ıian 513130e vUh?s?S?

Kaymakamlık 5131051 Uman Bşk. 5131133 Yazı İŞ. Md. 5134521-111
Kaymakamlık Ev 5131052 Su Arıza Yalnız 185
C Savcılıöı cıoınE^ NÛTUS Md, 5133742

’ »5 TÜP DAĞITICILARI
EmmyetM. . . 6131028 5131^^ ^yga2 5131295

Tekel Md. 5131042 özgaz 51417 00
ULAŞIM. Effö® W 5131637

Uludağ Turizm 5131212 İlçe Seç. Md. 5134994 Ocakgaz 513 16 37
Aydın Turizm 5132077 Gemi Şgatlerl Frgaz ’ 513 8843

SlrkecTden gidiş t^Tnü): IpragOZ 513 2259
na«’j:9:i5-u(i-18.15 Habaşgaz 5134546

Yalova'dan döı^: (İşgünü) Likltgaz 514 2841
HflştaneleL omo-13.O5-i7.30 YeniUkltgaz 513 65 00

Devlet Has. 5139200 Deniz Otobüsü Alevaaz 513 4095
SSK Hastanesi 5132329 Yalova -Kcrtal (Haftalçl) 07.30-09.10-10.45-
Mer. Sağ. Ocağı 5131068 11.5O-13.15-14.3O-153O-1&3O-17.3O-18.3O- Gemlik'te

19.45-20.25-21.15(Haftasonu) 09.15-10-45- «n-ı-u .
! J I2oo-i3.3o-i4.45-i545-i7.oo-i7.45-i8.3o- sinema gunıerı.

TAKSİLER 19.30-20.30
Körfez Taksi 5131821 Ycfova-Kabataş( İşgünü): 9.45-12.40-13.45- ü LU ü
Çınar Taksi 5132467 15.00-16.10-17.15-19.30 AİLE SİNEMASI
Güven Taksi 5133240 (Haftasonu): lQ35-11.45-13.00-1445-16.il> “ R hft .
Gemlik Taksi 6139324 17.30-19.00-19.45 BU nOTTa .

Manastır Taksi 5143550 Kabataş-Yalova (İŞ): 8.30-11.00-12.15-13.45- "Hava Kuvvetleri - 1
ManasTir IUKSI 014400u 1500.ı6ıo-18.25(Haftasonu):9.15-10.30-

11.35-13.30-14.45-17.45-18.35 Tel: 513 13 29

NÖBETÇİ 

ECZANELER

17 Mart 1998
S. Saral Eczanesi

18 Mart 1998
Çağlar Eczanesi

19 Mart 1998 
inci Eczanesi

20 Mart 1998 
Kahraman Eczanesi

21 Mart 1998 
Murat Eczanesi

22 Mart 1998
Bayer Eczanesi

23 Mart 1998 
Balıkpazan Eczanesi

Telefona doktorun 8 yaşındaki 
kızı çıktı.

“-Buyurun efendim. Ben dok
torun kızıyım.”

“-Kızım baban yok mu?”
“-Kürtaja gitti efendim.”
“-Demek sen de kürtajın ne 

demek olduğunu biliyorsun.”
“-Tabi biliyorum. Anestezi 

parası hariç (400) dolardır.

Yeni gençliğin bilmediği yok.
Bilgl-Toplum çağında yetişiyor.
Bilgisayarla oynuyor, internete 

giriyor tüm dünya televizyonlarını 
izliyor.

Her geçen gün daha iyisini kul
lanıyor, daha gelişmişini istiyor.

Bütün bu maddi imkanlara 
sahip olmasına karşı, belki bir 
manevi boşluk ve sevgisizlik 
hissediyor.

Daha bencil olduğunu ve 
insanlardan koptuğunu, her 
geçen gün daha iyi anlıyor.

İnsan gözdür, görüştür.
Ötesi ettir, deridir. 
Gözü neyi görüyorsa, 
Değeri o kadardır.

“Mevlana”

insanın önemi, önünü 
görmesinde ileriyi görmesinde ken
dini gösteriyor.

ileriyi görebilen.Devlet adamları, 
ülkesine çağ atlatıyor.

Göz kusuru olmamasına rağmen, 
önünü göremeyen Devlet adamları 
insanlarına azap çektiriyor.

Tabi.. Zaman içersinde, her iki tür 
Devlet adamına da, tarih değerini biçi 
yor.

önünü ve ileriyi görenler, öldük
ten sonra daha kıymetleniyor.

Dar görüşlü ve ön yargılı olanlar 
ise; sağlıklarında da, öldükten sonra 
da nefretle anılıyorlar.

Şöyle dünyaya ve ülkemize bir 
bakın, her iki kategoriye giren bir çok 
yönetici görebilirsiniz.

Adamın biri arkadaşına, 
“satılmış” demiş, arkadaşı da 
“Efendim” demiş.

Kamuoyu Yoklamaları
“Strateji Mori”, Fazilet Partisi kurul

duktan sonra bir kamuoyu yoklaması 
yaptı.

Sonuçlara hep birlikte bir bakalım.
■ANAP (% 13)
-Fazilet Partisi (% 12.5)
-DYP, DSP, CHP ve MHP yaklaşık 

(%8) herbiri için,
-HADEP(%3)
-Diğerleri, toplamı (% 5)
-Kararsızlar (% 52)
Ankete göre, kararsızlar tek başına 

İktidar oluyor.
Aslında, bu anket bir bakıma halkın 

bugünkü parlamentoya olan tepkisini 
gösteriyor.

(% 52) I ik kararsızlar, iktidar namze
di görülen bazı büyük partileri baraja 
takabilir.

Belki de, bazı radikal kabul edilen 
partileri iktidar ortaklığına taşıyabilir.

Bu gerçeği hem iktidar partileri, hem 
muhalefet partileri, hem bürokrasi, hem 
de tüm kamuoyu açıkça görüyor ve 
kabul ediyor.

Hükümet daha fazla yıpranmadan, 
“ama iktidarı muhalefete de 
devretmeden”, bu işten kurtulmanın 
yollarını arıyor.

Hemen akla, “bürokrat ağırlıklı 
hükümetler” geliyor.

(28) Şubat, çok önemli bir tarihti.
önümüzdeki (27 Mart)da, çok 

önemli olacağa benziyor.
Belki bir “seçim hükümeti” hızla 

ülke gündemine girebilir.

(Cine-5) - BİMAŞ Kavgası
Futbol Federasyonu tek teklifli bir 

ihaleyi, 3 yıllığına (Cine-5)e bağladı.
ihale piyasa ekonomisi şartlarına, 

uygun olmadı.
ihalede rekabet unsuru da yer 

almadı.
Ekonomik kazancı bilinmeyen bu iale 

bir yıl yerine, üç yıllığına bağlandı.
Bir yıllık anlaşma yapılır, günün 

şartlarına göre birer yıl daha uzatıla
bilirdi.

Federasyonun bu hatası, (CiNE-5) 
abone tarihinin artmasına yaradı.

Daha fazla gelir elde etmesini önle
di

-Peki bu ihale nasıl yapılmalıydı!
-ihaleler, bundan böyle (1) yıl için 

açılmalıdır.
-Lig maçları için ayrı, Türkiye 

kupası için ayrı, Avrupu Kupası 
maçları için ayrı ihaleler açılmalıdır.

-3 ayrı (parçalı ihale), futbol maçı 
naklen ihalelerini tekelleşmeden 
korur.

-Televizyonlar arasında, rekabeti 
arttırır.

-Daha fazla, yayın üçreti sağlanır.
(BiMAŞ)ın şikayeti üzerine, duruma 

Başbakanlık Teftiş kurulu el koydu.
Bize göre, futbol federasyonu tek 

teklifli bir ihaleyi, “üç yıllığına” bağla
yarak hatalı karar vermiş, tekelleş 
meye sebeb olmuştur.

Teftiş kurulunun kararını, herkes 
merakla bekliyor.____________________

tüneller uzuyor giderek gizli çıkar 
bilmediğim uzaklık düşeylerinde 
kırmızı ne renktir bana da söyle 
ölçülür mü boyu gözyaşının 
bak arzular yoklukla öpüşüyor 
kalbimizi soğutmayalım hadi

(Düşlem, Arzu K. AYÇÎÇEK)

Fakir yatağının kıyıcığında. 
Bir ölü lambanın kör ışığında, 
Sararmış yüzünün kırışığında, 
Beliren kederi okudum anne!

Dışarıda inliyen rüzgar kudurmuş, 
Ruhumu okşayan nefesin durmuş... 
Bir ümit: Göğsüne uzandı elim; 
Heyhet ki o müşfik yürek te durmuş.

Orhan Veli KANIK’tan
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KAFOĞLU YAĞ SABUN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 

GENEL KURUL İLANI

Şirketimizin olağan ortaklar genel kurul toplantısı 15.04.1998 Çarşamba 
günü saat 14.00’de Gemlik, Umurbey Sanayi Bölgesi No : 30 adresindeki 
şirket merkezinde yapılacaktır.

Bilanço, Kar - Zarar hesapları şirket merkezinde ortakların tetkikine 
sunulmuştur.

Tüm ortakların anılan gün ve saatte toplantıda hazır bulunmalarını rica 
ederiz.
GÜNDEM: YÖNETİM KURULU
1-Yoklama
2- Açılış.
3- Başkanlık divanı seçimi.
4- Başkanlık divanına genel kurul toplantı tutanağının imzalanması yetkisinin 
verilmesi.
5-1997 yılı faaliyet raporu, 1997 yılı bilanço, kar-zarar tablolarının okunması.
6- Denetçi raporunun okunması.
7- Raporların görüşülmesi ve kabulü.
8- Yönetim kurulu üyeleri ile denetçinin ibrası.
9- Yönetim kurulu seçimi.
10- Denetçi seçimi.
11- Yönetim kurulu üyeleri ile denetçinin hakkı huzur ve. ücretlerinin tesbiti.
12- Dağıtılmamış geçmiş yıllar karı ile 1997 yılı karı hakkında karar ittihazı.
13- Dilekler.
14- Kapanış.

S€KR€T€R RRRNIYOR
Fabrikamızda çalışmak üzere 

İngilizce ve Almanca 
bilen bayan sekreter aranıyor. 

BRKTRT Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.
Tel: (0.224) 513 13 58 - 513 22 77

EĞİTİM KÖŞESİ
Muzaffer GüRBOğA 

Eğitimci - Yazar

„ DİNLEME BECERİSİ
Söz gümüşse sükut altındır” özdeyişiyle 

anlatılmak istenen şey, dinlenmenin çok önemli 
olduğunun Vurgulanmasıdır. Ancak okuma ve 
yazma kültürümüz yeterince gelişmiş değil. 
Konuşmayı çok seviyor olmamız birbirimizi 
anladığımız anlamına gelir mi? Elbette hayır. 
Konuşma ile kendimizi ifade ediyor olabiliriz. 
Ancak anlaşılmak iyi bir dinlenme becerisi ister. 
Bu gerçekten bir beceridir, üzerinde çalışmakla 
geliştirebileceğimiz bir beceri dinlemek sadece 
karşımızdaki kişinin konuştuklarını duymak 
değildir. Bunun ötesinde bir şeydir. Pasif bir 
dinleme değil, aktif(etkin) dinlemedir. Katılımını 
dinlemek de diyebiliriz. Etkinlik ve katılım işin püf 
noktalarıdır? Somutlaştırırsak, dinlerken, 
kendimizi onun yerine koyarak, onun düşünce ve 
duygularını azaltıp, çoğaltmadan, olduğu gibi 
algılamalıyız. Kendi yorumlarımızı işin için 
katılmamak, yargılamadan dinlemek, yeni bildirim 
cümleleri ile onu anlayıp, anlamadığımızı test 
etmeli, anlaşıldığının onayını almalıyız.

öğüt vermenin faydası . olmadığı gibi, 
karşımızdaki kişi de direnç ve savunucu tepkiler 
oluşturur. Konuşma kilitlenebilir.

Çoğu kez tartışmalarda kimin kazanacağı 
önemli hale gelir. Sağırla diyalogu diye 
tanımlanan bu tartışmalarda dinlemek ya da daha 
önemlisi anlamak büsbütün unutulur. Zaten 
taraflarında birbirini dinlemek ve anlamak gibi bir 
sorun yoktur. Böyle durumlarda herkes puan 
almanın savaşımını vermektedir.

iyi bir dinleyici olmak, olgunluğun bir işaretidir, 
iletişim yetenekleri güçlü olan, bilgelik niteliği 
olan, iyi bir yönetici ya da lider konumundaki 
kişHer Konuşmaktan daha çok dinlemeyi ve bilgi 
almayı sağlarlar.

Okullarımızda halen öğretmen merkezi bir 
öğretim yarılamaktadır. öğretmen,bilgi sunan 
öğrenci bilgi sunulan ve sunulanları 
ezberlemekle yükümlü bir durumdadır. Bu 
durumu öğrenme süreci için lazım bir çelişki 
olarak görmekteyim, öğrenci merak etmeli, 
sormalı,düşündüğün söylemeli, tartışmalı, 
araştırmalı ki bilgiler, daha kalıcı ve dayanıklı 
olsun.

öğretmen daha çok dinlemedi, öğrenciyi 
anlamalı ki öğrenciye faydalı olabilsin.

Basın 
Konseyine 
herkes her
yayın 
hakkında 
başvurabilecek 
Basın Konseyi üyeler Kurulunun 28 
Şubat Cumartesi günü yapılan 11. 
Olağan toplantısında, basın konseyi 
sözleşmesi hükümlerinden bazıları 
S tirildi ve her isteyenin, basın 

»k ilkelerinin ihlal ettiğine 
inandığı herhangi bir yayın (gazete, 
dergi, TV, radyo vs.) hakkında basın 
konseyine şikayette bulunması yolu 
açıldı.
Basın Konseyi bugüne kadar üye 
olan basın organları ile bu basın 
organlarında çalışanlar ve bir de 
basın konseyine bireysel üye olan 
gazetecilerle ilgili başvuruları kabul 
ediyordu..
Konsey yetkilileri son değişiklikle 
ilgili olarak yaptığı açıklamada: 
‘Dünyada bizim gibi Kendi görev 
alanını dar tutan başka bir basın 
konseyi yoktu, örneğin biz bir 
başvuruyu kabul etmek için, olaya 
konu teşkil eden yayın kimden söz ' 
etmişse onun bizzat veya vekili 
aracılığıyla başvurması halinde 
konuyu ele alıyorduk. Bu yüzden de 
basın konseyinin yeterince etkili 
olmadığı ileri sürülüyordu. 
Sözleşmede yapılan değişiklikle, 
hem basın konseyinin işlev alanı 
Îienişletilmiş oldu hem de basın 
medya) dünyasıyla okuyucu, 

dinleyici ve izleyiciler arasındaki 
iletişim kopukluğunu giderme 
olanağı doğdu.
Şimdi herkesi haklarını savunmaya 
bir kez daha davet ediyoruz. Bunun 
için basın konseyinin 224 95 13 nolu 
telefonlarını arayıp bilgi istemek ve 
ona gerekeni yapmak yeterlidir* 
dedi. (A.A.)

KAYIP
Gemlik Nüfus 

Müdürlüğünden aldığım 
nüfus cüzdanımı kaybettim. 

Hükümsüzdür.

Cüneyt TUNÇKAL

OKUYUCU MCKTUBU İDRİS YAVUZ
Em. İlköğretim Müdürü

BELEDİYE BAŞKANLIĞINA, BURSA
Yabancı sanmayın biz de bu ildeniz, Bursa’nın merkezinde oturmuyorsak / 

da Türk irfandanız.
Gemlik’e yeni atanan Kaymakam Bey’e hoşgeldine gittiğimde Gemlik 

Belediye Başkanı da geldi, üçümüz arasında aşağıdaki konuşma geçti.
Ben dedim ki : makam ve özel arabası olanlar Bursa’ya raatça gidip 

geliyorlar. Bizler, halk olarak Gemlik’ten Bursa Kuzey Garsyına gidiyoruz. Biraz 
bekledikten sonra Bursa Belediyesinin RİNG SEFERİ YAPAN otobüsüne 
biniyoruz. Geçen zaman ikinci otobüs parası, yazın sıcağı, kışın yağmuru, karı, 
çamuru, soğuğu, çoluk çocuk hasta ile çok zahmet çekiyoruz. Kuzey Garajı 
arabalarının yaptığı RİNG SEFERLERİNİ ilçelerden gelen belediye arabaları 
yapsa para ve zaman kaybımız olmayacak, eşyalarımız harap olmayacak, trafik 
aksamayacak. Herkes rahatça gidip gelecek. Ring Seferi yapan Bursa 
arabalarının yolcu indirip bindirdiği duraklarda ilçe arabaları durur. Eğer işin 
içinde belediyenizin para kazancı varsa bunu ilçe arabaları telafi edebilirler. 
Belediyeler buna bir çare bulabilirler. Bir de başka illere gitmek isteyenler var. 
ilçelerden gelen arabalar terminale uğramıyorlar. Terminale giriş ücreti 
alınıyormuş. Terminale girmesin, inecek birkaç kişi yolun kenarında münasip bir 
yerde indirilir yoluna devam eder. Buna bir çare bulunabilir. Bu yazı : Bursa 
Valiliğine, içişleri Bakanlığına, Kara Yolları Genel Müdürlüğüne de gönderildi.

Biz halka hizmet istiyoruz. Sıradan vatandaşın kaderi hep horlanmak ve 
zahmet çekmek midir?

Memur ve Memur Emeklileri Derneği Başkanlığından 
KONGRE İLANI

Demeğimizin olağan genel kurul toplantısı 5 Nisan 1998 Pazar günü Memurlar 
Lokalinde saat 14.oo'de yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı taktirde 12 Nişan 1998 Pazar günü aynı yer ve saatte 
toplantı gerçekleştirelecektir.

. YÖNETİM KURULUGündem :
1- Açılış ve yoklama
2- Saygı duruşu.
3- Yönetim kurulu raporlarının okunması ve görüşülmesi.
4- Denetim kurulu raporlarının okunması ve görüşülmesi.
5- Yeni yönetim kurulunun seçilmesi.
6- Yeni denetim kurulununün seçilmesi
7- Dilek ve temenniler
8- Kapanış. .

Çocukta 
şişmanlık 
neleremal 
oluyoı^M

Şişmanlığın çocuk üzerinde 
tıbbi ve psikososyal olmak üzere 
iki tür olumsuz etkisi var. Ve bu
olumsuz etkiler, hiç de 
küçümsenecek gibi değil.
Yetkililer konuyla ilgili yaptıkları 
açıklamada şöyle konuştular : 
Çocukluk ve ergenlik döneminde 
şişmanlık hızlı büyüme, erken 
adet görme, kan yağlarında artış, 
kalp hızı ve kalbin atım hacminde 
artma, karaciğerde yağlanma ve 
karaciğer enzimlerinin yükselmesi, 
şeker hastalığı gibi olumsuzluklara 
neden oluyor. Bunun yanında, 
daha seyrek olarak, ortopedik 
problemler, aşırı uyku överlerde 
(yumurtalık) kist oluşumu ve 
hipertansiyon gibi sorunlar da 
görülebilir. Şişmanlığın, bu tıbbi 
etkileri yanında, çocukların benlik 
saygıları, akademik başarıları, 
sosyal ilişkileri, iyi evlilik şansları, 
hatta iyi iş bulabilme imkanları 
üzerine de olumsuz etkileri
olmaktadır.”
Şişman çocukları, gelişimlerini 
bozmadan kilo verebilmeleri için 
yemekten sonra gezintiye 
çıkarmalı, atıştırmaların yerine 
egzersiz konmalı, planlanan 
zamanlarda öğünler halinde 
yemek verilmelidir.
Yiyecekler gözden uzak tutulmalı, 
küçük tabak, kaşık, çatal 
kullanılmalı, servis kabını 
servisten sonra masadan 
kaldırmalı, yemekten önce bir 
bardak sü içilmeli, yutmadan önce 
İyice çlğnenmell ve yemek 
sırasında başka işle 
uğraşmamalıdır. (A.A.)

KONGRE İLANI 
ATA İLKOKULU ve ÖĞRENCİLERİNİ 

KORUMA DERNEĞİ 
BAŞKANLIĞINDAN

Derneğimizin olağan kongresi 28 Mart 1998 I 
Cumartesi günü saat 14.oo’de okul binamızda 
yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığında taktirde toplantı 4 Nisan 
1998 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

üyelerimize duyurulur.
Yönetim Kurulu

GÜNDEM:
1-) Açılış ve yoklama
2-) Saygı duruşu
3-) Okul Koruma Demeği'nin kapatılmasının 
görüşülmesi ve fesih kararının alınması 
4-) Kapanış.

Bursa 2000, 
Haber ve 

Olay
Gazetelerine 

■ vereceğiniz ilanlarınız için ; 
• “bir telefonunuz yeterli!”

Körfez Reklam
Tel: (0.224) 513 17 97



gidiyoruz. £
AN otobüsü 
yağmuru, |J 

Kuzey Gj 
diye araba; 
nayacak,tra 
yapan Bun 
ırur. Eğer j 
lafi edeblri 
isteyenler u 
) giriş ûcn 
la münasip: 
yazı: Bin 
gönderildi, 

horlanmak)

Duruşmalar yargıçların odasında yapılıyor

Adlive vetmivor
■........... ................................... ............

Gemlik Hükümet 
Konağının birinci katın
da kiralık odalarda 
hizmet veren ilçe 
Adliyesin de iki duruş
ma salonu var.

Beş yargıcın

görev yaptığı Adliye 
de duruşma günleri 
ilginç görüntüler mey
dana geli yor. Duruşma 
salonu eksikliğinden 
bazı yargıçlar duruş
maları odalarında yap

mak zorunda kalıyor
lar. Bu durumun 
ortadan kaldırılması 
bağımsız bir Adliye 
binasının bulunmasına 
bağlı.

Haberi Sayfa 3’te

DTP’de Kongre heyecanı
inû Memııi

yer ve stö Taylan tek aday
I DTP Gemlik İlçe kongresi
I bugün yapılıyor.

Esnaf Kefalet Kooperatifi
toplantı salonunda yapılacak 

11 olan DTP birinci kongresinde 
I r kurucu başkan Av. Gökhan

Taylan tek aday. Taylan, 
DTP'nln hükümetin ortağı 
olduğu ve icraatlarıyla ilçem
izde de kendini gösterdiğini 
söyledi.

Haberi Sayfa 3 ’te

IFTAYA BAKIŞ
□ Kadri GÜLER

Kriz aşıldı
Türkiye'de gündemi değiştirmek çok kolay.
Susurluk olayları ülke gündemini uzun süre oya 

ladı. Sonra altından bir hiç çıkartılarak unutuldu.
ManisalI öğrencilerin dayak olayı...
Refahlı belediye başkanlarının konuşmaları her 

biri bir zamanlar gündemin baş sıralarını oluşturan 
konulardı benim ülkemde.

Geçen hafta CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın 
hükümetin irtica ile mücadele konusunda Türk 
Silahlı Kuvvetleriyle ayrı düşünmesi sonucu askerin 
ihtilal yapacağı şeklindeki söylentilerin Ankara’da 
artmasını dile getiren konuşması, ülke gündemini 
yine değiştirdi.

Başbakan Mesut Yılmaz’ın sert çıkışı ardından 
TSK’nın 20 Mart uyarısı bir muhtıra olarak nitelendi.

Böylece hükümet ile silahlı kuvvetler arasında 
kriz doğdu.

Mesut Yılmaz, silahlı kuvvetlerin, sivil iradenin 
yani seçilmiş kişilerin emrinde olduğunu ima eden 
konuşması sonucu patlayan muhtıra gibi uyarı iki 
gün ülkeyi sarstı.

Türk Silahlı Kuvvetleri hükümetin irtica konusun
da aldığı kararları yeterli bulmuyor, Refah-Yol 
hükümetinin irticaya hoşgörü ile bakması, şeriat 
devleti kurulmasını isteyen gösterilerin artması yine 
o günkü hükümet ile silahlı kuvvetleri karşı karşıya 
getirmiş ve askerin ihtilal yapacağı Ankara kulis
lerinde dolaşır olmuştu.

Peki sonra ne oldu.
Refah partisinden kopmalar görüldü, hükümet 

istifa etti.
Türk Silahlı Kuvvetlerini irtica kadar ülke güven

liğini, laik cumhuriyeti yıkmaya yönelik her türlü 
hareketin karşısında olmanın kendilerine verilen bir 
anayasal görev olduğunu, buna göre hareket ettik
lerini belirtiyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin uyarı bildirisi açıkça 
gösteriyor ki, Atatürk’ün kurduğu cumhuriyeti yık
maya yönelik tehlikeler karşısında iktidar da olsa 
sessiz kalıyorsa, Silahlı Kuvvetleri sessiz kalmaya
cak, koruma ve kollama görevini sonuna kadar ye
rine getirecek.

Neyse ki hükümet ortakları silahlı kuvvetlerle zıt
laşma yerine uyuşmayı tercih etti ve kriz dondurul
du.

Demokrasilerde sivil irade üstündür. Ancak, bizim 
gibi az gelişmiş ülkelerde demokrasimiz de bize 
göredir. Yaşadığımız siyasi olaylarda gördük ki 
demokratik kurumlar görevlerini birçok kez yapamı
yorlar, işte o zaman uyarı ve ültimatomlar gelebiliyor.' 

Siviller görevini tam yaparsa demokrasimiz de 
arzuladığımız batı standardına ulaşır.

Belediyede 
toplu 
sözleşmeler 
beklemede

Gemlik Belediyesi İşçileri 
adına Belediye İş Sendikası 
ilö Gemlik Belediyesi 
arasında yürütülen toplu 
sözleşme görüşmeleri bek
lemeyi sürdürüyor.

Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı'nın

Ingiltere'de bulunması 
nedeniyle durdurulan 
görülmeler, başkan 
geldiğinde tekrar masaya 
yatırılacak.

Haberi Sayfa 3’te

Yeniden ihale yapılacak

Kavşak
yapımı 
durdu
Gemllk-Kumla yolunun 
Orhangazi yolu asfaltıyla 
birleşen kavşağın çalış
maları durdu.
Kavşak çalışmalarına 
Kurban Bayramından sonra 
yapılacak İhaleyle devam 
edileceği öğrenildi.

Haberi Sayfa 3’te 

Manastır 
setleri 
söküldü 
Manastır mevkiine araçlann 
hızını kesmek için konulan 5 
setin 2 tanesi kaldırıldı.
Mahalle sakinleri durumdan 
memnun olurken, sürücüler 
tepki gösterdiler. Haberi 3 ’te

Körfez OFSET
MÜHÜRDE, KAŞEDE BEKLEME YOK 

BİLGİSAYAR SİSTEMLİ KAŞE VE MÜHÜR
Gazhane Cad. Beceren Apt. Altı No: 51/A GEMLİK 

Tel: 513 17 97

Başkan 
Avcı 
İngiltere’den 
döndü

Belediye Başkanı Nurettrn 
Avcı özel işleri nedeniyle 
gittiği Ingiltere'den döndü. 
13 Mart Cuma günü 
İngiltere'ye uçan Nurettin 
Avcı, çeşitli incelemelerde 
bulunduktan sonra pazar 
günü akşamı yurda döndü. 
Nurettin Avcı'nın 
Ingiltere'de bulunduğu sıra
da Belediye Meclis üyesi 
Hüseyin Ulukaya başkanın 
yerine vekalet etti. Başkan 
Avcı'nın bugün göreve 
başlaması bekleniyor.

Vergi 
HaFtası
başladı
23-29 Mart tarihleri arasında 
her yıl kutlanan Vergi Haftası 
başladı.
Dün sabah saat 10.00’da 
Atatürk Anıtı’na çelenk koyan 
Vergi Dairesi Müdürü Mustafa 
Erez ve vergi dairesi person
eli saygı duruşunda bulundu. 
Kar altında yapılan törende 
konuşan Vergi Dairesi 
Müdürü Erez, devletin 
zenginliğinin vergi gelirleriyle 
belli olduğunu, vatandaşların 
vergiyi kutsal bir olgu olarak 
görmeleri gerektiğini, vergi 
bilincinin toplumda yaygınlaş
masıyla ülkenin kalkınacağını 
söyledi.
Vergi Haftası nedeniyle 
okullarda çocuklarda vergi bi 
linçinin gelişmesi için hafta 
boyunca çeşitli programlar 
düzenlendi.
Gemlik Vergi Dairesinde 
müdür, iki müdür yardımcısı 
ile 40 personel hizmet veri
yor.
Yılmaz Akkılıç 
“Köşemden” 2. sayfada 
Dursun Ergüler “Dans” 
2. Sayfada
Gonca Yerliyurt “Renkler"
3. Sayfada
Erol Gürçay 
“Yan Şaka Yarı Ciddi” ile 
5. Sayfada

Kar yağışları fena bastırdı

Mart kapıdan baktırdı
Türkiye'yi kuzeyden gelen 

soğuk dalgası ile etkisine alan 
kar yağışları birden karakışı 
kapımıza getirdi.

Dün daha çok Marmara 
Bölgesini etki altına alan kar 
vaaislan bütün aün *------------

devam etti.
İlçe Tarım Müdürlüğü yetk

ilileri kar yağışlarının topraktaki 
kuraklığı giderdiğini belirtirken 
don halinde erken budama 
yapılan ağaçların zarar göre- 
—~-! söylediler. Haberi3’te

Kaymakam Can dan 
kurban toplantısı

İlçe Kaymakamı Şener 
Can, yaklaşan Kurban 
Bayramı nedeniyle kurban 
derilerinin toplanması 
konusunda uygulanacak 
esasları görüşmek üzere 
ilçe merkez ve köy muhtar
larıyla 31 Mart Salı günü 
Halk Kütüphanesin de 
toplantı yapacak.

Milli Güvenlik 
Konseyi'nin kararları ve 
Bakanlar Kurulu'nun önceki 
gün aldığı karara göre İrti
ca konusunda alınan 
önlemler arasında, yak
laşan Kurban Bayramı 
nedeniyle kurban derilerinin 
toplanması esaslarına sıkı

sıkıya uyulması istenmişti.
Valiliklere İçişleri 

Bakanlığından gönderilen 
genelgeyle konuya duyarlı 
olunması istendi ve buna 
uymayanlarla ilgili yasal 
İşlem yapılacağı bildirildi.

Gemlik Muhtarlar 
Derneği Başkanı Idrls Kurt, 
muhtarların kurban deri
lerinin toplanması konusun
da üzerine düşen görevi 
yerine getirdiğini, muhtar
ların yasaların uygulan
masında her zaman 
devletin yanında 
olduğunu, bu yıl da görev
lerini tam olarak yapacak
larını söyledi.

Bahçeli | 
Gemlik’te 
konuştu

MHP Genel Başkanı Devlet 
Bahçeli geçtiğimiz hafta 
cumartesi günü Belediye 
Düğün Salonunda partililerine 
seslendi.

MHP'İllerin büyük coşkuyla 
karşıladıkları Bahçeli, 
Orhangazi'de yaptığı konuş
madan sonra ilçemize gelerek 
günlük siyasi olaylar konusun
da görüşlerini açıkladı.

Esnaf Odası 
gazete 
çıkarıyor

Gemlik Muhtelif Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası oda çalış
maları ile esnaf ve sanatkarlarla 
ilgili haberleri yasa değişikliklerini 
içeren mesleki bir gazete çıkar
ma karan aldı.

Oda Başkanı İbrahim Talan 
Gemlik'te 5 binin üzerinde kayıtlı 
üye olduğunu, bunlarla Nefisim 
kurmanın en iyi yolunun bir 
yayın organıyla sağlanacağını 
söyledi.

ZART - ZURT 

AT - TUT 

TEPKİ ALINCA 

HAZIR OL DA PUT 

SAYGIDAN EFENDİM SAYGIDAN...

Unan ^Jamzı
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Yılmaz’ın ters tepen stratejisi

ANS

BİLARDO

Haşan Cemal aktarıyor. Başbakan 
Yılmaz’ın, RP oylarının gelecekteki 
dağılımına dönük tahmini şöyle imiş :

“Hoca’nın yeni partisinin bundan 
sonraki seçimde alacağı oy oranı 
yüzde 11-12’yi geçmez. Açıkta kala
cak yüzde 10 oy, eğer akıllıca bir 
strateji oluşturursak ANAP’a kayar. 
Bu da bize, tek başımıza iktidar yo 
lunu dahi açar.”

insanın aklına ister istemez şu soru 
geliyor:

“Mesut Bey’in durup dururken 
askerle polemiğe kalkışması, sözünü 
ettiği bu ‘akıllıca strateji’ gereği 
olmasın sakın?”

Tam da -ilginçtir- 28 Şubat 1997’nin 
ve 3 Mart 1924’ün yıldönümlerine denk 
düşen günlerde, İstanbul üniversite 
si’nde başlatılan “türban” eylemleri, 
acaba Başbakan’da o “akıllıca strate- 
ji”sini uygulamak için beklediği fırsatın 
doğduğu sanısını uyandırmış olmasın?

Oysa MGK’nin “asker kanad”ına 
göre, “türban” şeriatçı akımların ortak 
simgesiydi. Ayrıca 31 Ekim 1997 günlü 
MGK’de ortaya konulan veriler ışığın
da, bu tanı, “sivil kanaf’ça da kabul 
edilmiş görünüyordu.

Ne var ki, “28 Şubat süreci”ne 
yaslanarak iktidara gelmeyi içine sindi
rebilen, o aşamada tartışmalı biçimde 
başbakanlığa atanmayı ve bazı mil
letvekillerinin durup dururken saf 
değiştirmelerini hiç de antidemokratik 
bulmayan Mesut Bey, RP’nin kapatıl
masının ardından, MGK’nin “türban” 
olayına ve dolayısıyla “irtica”ya yak
laşımındaki antidemokratikliği ansızın 
keşfediveriyordu.

işin doğrusu ANAP Lideri’nin, ‘95 
seçiminde olduğu gibi, merkez ötesi 
sağ oylara dönük iştihası -fırsat bu fır
sat- yeniden kabarmıştı. Yani Sayın 
Yılmaz, Haşan Cemal’e sözünü ettiği 
“akıllıca strateji”yi uygulamaya koyma 
niyetindeydi...

... Ki, MGK’nin yarısının imzalarım 
taşıyan zehir zemberek bildiri gündeme 
bomba gibi düşüverdi...

k h h

Yakın geçmişi anımsamakta yarar 
var:

31 Ekim 1997 günlü MGK’de benim
senen “Milli Güvenlik Siyaset 
Belgesi”ne göre, “irtica”, Türkiye’ye 
yönelik tehditler sıralamasında 
“bölücülükle birlikte en başta yer 
almakta.

Sadece beş ay önce karara bağlan
mış bu belgenin altında, Başbakan 

ıYılmaz’ın da imzası bulunmaktadır. 
'Dolayısıyla Sayın Yılmaz ve ANAP kur
maylarının, “irticanın tarifinde 
anlaşamıyoruz” diyerek işin içinden 
sıyrılmaya çalışmaları sportmence bir 
davranış olmaz. Çünkü o MGK toplan
tısında, “irtica”nın kazandığı ürkütücü 
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boyut, vldeo-bantlardan bildirilere ve 
çeşitli eylemlere değin ayrıntılarıyla 
kurul üyelerinin bilgisine sunulmuş, Milli 
Güvenlik Siyaset Belgesi öylece karara 
bağlanmıştır.

Evet, bir kez daha altını çiziyorum. 
31 Ekim günlü MGK’de kabul edilen 
MGSB’nin altında -Genelkurmay 
Başkanı ve dört Kuvvet 
Komutam’nın yanı sıra- 
Cumhurbaşkanı Demirel’le Başbakan 
Yılmaz, içişleri Bakanı Başesgioğlu, 
Dışişleri Bakanı Cem ve Milli Savunma 
Bakanı Sezgin’in de imzaları bulun
maktadır.

Yani anayasal bir kurum olan 
MGK’yi oluşturan beş sivil ve beş asker 
üye, birlikte karar vermişlerdir 
“lrtlca”nın birinci derecede tehdit oluş
turduğuna...

Diyebilirsiniz ki : “Demokratik 
ülkelerde, MGK gibi aşırı güçlenmiş 
‘yarı askeri’ kurumlar olmaz, olma
malıdır.”

Katılırım. Ne var ki ‘82 Anayasası’na 
ben oy vermedim, oy verilmemesi için 
de kendi çapımda uğraştım. Ama 
sanırım Sayın Yılmaz ve biri dışında 
MGK üyesi bakanlar karşı çıkmadılar, 
güçlü olasılıkla kabul oyu verilmesine 
öncülük ettiler.

Karşı çıkmadıkları ve hatta kabul 
oyu verdikleri anayasal bir kurumda, 
içerideyken “irticanın tarifi”nde 
anlaşmış görünmek, dışarıya çıkınca 
“yüzde 10” hesaplarına yatıp önce 
efelenmek, zılgıtı yiyince de “Geç 
kalmış demokratik bir tavırdır” diye 
azmetmeye çalışmak tutarlı davranış 
sayılabilir mi?

Ve de Sayın Yılmaz’ın, “Ben 
Erbakan değilim; içeride başka, 
dışarıda başka konuşmam” sözlerinin 
inandırıcılığı kalır mı?..

Durum şu :
Komutanlar, 31 Ekim 1997 günlü 

“MGK kararları”nm uygulanmasını 
istiyorlar.

Kim bunlar?
Genelkurmay Başkanı’yla dört 

Kuvvet Komutanı...
Yani, MGK’nin yarısı...
Siz, karşı çıkmadığınız, hatta oy ve 

rilmesine önayak olduğunuz *82 
Anayasası’na göre “meşru” ve 
“demokratik” bir kurum olan MGK'de 
“irtica birinci derecede tehdittir” diye 
imza attıktan sonra, Refah’ın mirasın
dan yüzde 10 pay kapma iştihasıyla 
Erbakan’laşırsanız böyle olur.

“Höt!” demeseler de “bildiri” 
yayımlarlar...

* * *
NOT : Başbakan’ın söylediklerini 

yansıtan üç . gazeteciye 
Genelkurmay’ca ambargo koulmasını 
antidemokratik buluyor ve protesto 
ediyorum.

Yeni iletişim 
yasası zorunlu 
hale geldi
Basından sorumlu devlet bakanı 
Cavlt Kavak, Türkiye'de yeni bir 
İletişim yasasının artık zorunlu ale 
geldiğini bildirdi. Kavak, bu 
görüşlerini Türkiye Gazeteciler 
Sendikası Genel Başkanı Ziya 
Sonay ve Yönetim kurulu üyeleri-. 
nl kabulünde söyledi.
Ziya Sonay kabulde, basın 
çalışanlarının çoğunun kadrosuz 
ve sosyal güvenceden yoksun 
olduğunu, bir kuruluş yerine 
birkaç kuruluşta birden 
çalıştırıldığını oellrtti. Basın yayın 
kuruluşlarının yeni geliştirdikleri 
havuz sistemi İle bir gazetecinin 
haberini, birden fazla gazete, 
radyo ve televizyonda kullandık
larını ve bunun İçin de ke bir 
ödeme yapmadıklarını söyledi. 
Sonay, gazetelerde her gün köşe 
yazan gazeteci ve yazarların 
kadrolu olarak gösterilmediğini 
ve telif adı altında para aldık
larını İfade ederek,, 'yasadaki 
telif aklan maddesi basında 
kötüye kullanılıyor. Burada em 
vergi kaçakçılığı yapılıyor hem 
de kadrosuz eleman İstihdam 
ediliyor" dedi.
Tiraja göre zorunlu kadro getir
ilmesini İstediklerini söyleyen 
Sonay, yasalaştırılmasını istedikleri 
önerileri içeren bir dosyayı Cavlt 
Kavak'a sundu. Taslakta; günlük 
ortalama 10 bine kadar olarak 
gazetelerin asgari 10 gazeteci, 
20 bine kadar olanlann asgari 15 
gazeteci, 50 bine kadar olanlan 
30 gazeteci, 100 bine kadar 
olanlann 75 gazeteci, 250 bine 
kadar olanlan 125 gazeteci, 500 
bine kadar olanlann 150 gazete
ci, 500 binden fazla olanlann da 
asgari 200 gazeteci çalıştırmalan 
öngörülüyor. ■ 
Son zamanlarda pembe gazete, 
lacivert gazete gibi bir sistemin 
başlatıldığını da belirten Sonay, 
bunların yasaya aykırı olduğunu 
ancak dağıtım şirketleri aracılığı 
ile dağıtımına devam edildiğini 
de belirten Sonay, bunun aksız 
rekabet yarattığı ve emek sarf 
edilmeden bu seklide gazete 
çıkarıldığını da hatırlattı.
Devlet Bakanı Cavlt Kavak da, 
basın yayın ve enformasyon 
genel müdürlüğünün yeni bir 
iletişim yasa taslağı hazırladığını, 
nisan ayına kadar akademisyen
lerin, sendikanın, gazeteciler 
cemiyetinin ve basın konseyinin 
görüşlerinin alınacağını bildirdi. 
Kavak, yeni iletişim yasasının bir 
an önce kamuoyuna sunulması 
için çalışmaları hızlandıracaklarını 
ve kendisine sunulan önerileri de 
dikkate alacaklarını sözlerine 
ekledi. (A.A.)

DÜZELTME
17 Mart 1998 Sah günlü 
gazetemizde yayınlanan 

Ata ilkokulu ve öğrencilerini 
Koruma Derneği’nin olağan 
kongresinde birinci toplantı 
28 Mart 1998, ikinci toplantı 

4 Nisan 1998 olarak 
yazılmıştır.

Toplantıyı olağanüstü ve 
birinci toplantının tarihini 

4 Nisan 1998, ikinci toplan
tının ise 11 Nisan 1998 

olarak düzeltir, özür dileriz.

KAYIP
Orhangazi Nüfus 

Müdürlüğünden 

aldığım kimliğimi 

kaybettim.

Hükümsüzdür.

Fatma ÇAPAR

KAYIP
Orhaneli Nüfus 

Müdürlüğünden 

aldığım kimliğimi 

kaybettim.

Hükümsüzdür.

Ali KOÇAN

Ekmeğin, hak ve özgürlüklerin arslanın ağzında 
olduğu provokatif bir dünyada yaşıyoruz.
< Bireyler, gruplar, örgütler, uluslar ve her türden 
global yapılanmalar arasında acımasız bir güç 
yarışı var. Kurtlar sofrasına dönüşen dünyamızda 
arslan payını alabilmek için hiçbir sınır ve değer 
tanınmıyor.

Amaca ulaşabilmek için en kaba metotlardan en 
v ileri tekniklere kadar her şey uygulanıyor. Güçlerin 
k eşit olmadığı bu haksız yarışta -”yanlış”da kazansa- 

kazanan haklı oluyor.
Kitlelerin anlamak ve algılamakta güçlük çeke

ceği ince metotlar geliştirildi : Bireylerin, grupların, 
toplulukların; duygu, düşünce, inanç, politik tutum 
ve her türlü “ATTiTüT”lerinin haritası yapıldı, 
yapılıyor. Duygu-düşünce ve davranış kalıpları 
oluşturuldu. Mesleklere, konuşulan dile, yaşanılan 
yöreye, kültüre... göre oluşturulan bu haritalar, bun
lara sahip olanların müdahale gücüne daha da güç 
katıyor.

Yani, dünyamız bir laboratuar, bireyler de 
oradaki kobaylar konumunda.

Bu hale gelen dünyamızda bilardo oyununda 
olduğu gibi, dünyanın öbür ucundaki bir olay bir 
başka ucuna kolayca yansıyor. Bağdat’ta susan 
namlu belki Kosova’da patlıyor. Tokyo'daki borsa 
krizi İstanbul’daki falancayı iflasa sürüklüyor, akşam 
eve götüreceğiniz ekmeğin fiyatını artırabiliyor...

Sanki, gizli bir güç var. Gizli değil aslında. Ama, 
ortak özelliği umursamazlık ve gevezelik olan 
kitlelerin bu gücü görmesi kolay olmuyor. Hele 
örgütlenmesi engellenmiş, aydınları, öğretmenleri, 
kadınları, işçileri susturulmuş ve yıldırılmış olan ve 
gençliğinin geleceği şansa bırakılmış toplumlarda 
belirleyici olumsuz gücün ne olduğu daha da karan
lıkta kalıyor.

Oysa; A. Compte’nun formüle ettiği gibi: “Bilmek, 
önceden görmek içindir, önceden görmek, düzenle
mek içindir.”

Yine de umudun Kaf Dağı’nın arkasında olduğu 
düşünülmesin. Ve, amaca giden yol en az amaç 
kadar önemli. Bu her zaman böyle oldu. Ama, 
günümüz dünyasında daha da önem kazandı.

Bireyin hak ve özgürlükleri ile doğa ve çevreyi 
esas alarak toplumu yukarıya çeken -geriye değil- 
gelişmiş bir demokrasi anlayışı ile güçlükler aşıla- 
bilinir.

Demokratik olmayan yollardan özgürlüklere 
Ulaşılamaz. Toplumun demokrasi geleneklerine 
uygun örgütlenmeleri engellenerek de demokrasi 
kurulamaz.

Fizik bilimindeki şu yasayı hatırlarsınız : “Gazlar 
sıkıştırılınca basıncı artar.” Biraz daha sıkıştırılırsa... 
Hazır bombadır artık!

Toplumdaki işleyiş doğadaki işleyişten elbette 
farklı temellere dayanır. Ama benzerlikler de arzed- 
er. Baskı altındaki birey ve toplum sıkıştırılan gaz 
misali patlamayabilir de bir süre için. Ama, bireyleri 
sinmiş, sindirilmiş bir toplum kurtlar sofrasına 
dönüşmüş dünyamızda.nasıl hayat bulur? Yeri ne 
olur!

Demokrasiye en hazır ve en susamış bir toplum
da yaşıyoruz. Bunun farkına ne kadar erken varılır
sa sorunlar da o ölçüde kolay aşılır. Bu toplum ken
dini kontrol edebilecek olgunluktadır. Ve kendini 
yönetenlerin oldukça ilerisinde!

Bırakınız konuşsunlar! Bırakınız yazsınlar! 
Bırakınız örgütlensinler! Toplum demokratik den- 

. gesini bulsun! Dünya içindeki yerini bulsun!
Göreceksiniz, o zaman yürüyüşlere, mitinglere 

bile gerek kalmayacak.

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.

Yazı ve eleştirilerinizi gönderebilirsiniz. Tamamen 
veya kısmen, olanaklar dahilinde bu sütunda yayın
lamaya çalışacağız.
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Duruşmalar yargıçların odasında yapılıyor

Adliye yetmiyor
Gemlik Hükümet Konağının birinci katında kiralık odalarda hizmet 

veren ilçe Adliyesinde iki duruşma salonu var.
Beş yargıcın görev yaptığı Adliyede duruşma günleri ilginç görüntüler 

meydana geliyor. Duruşma salonu eksikliğinden bazı yargıçlar duruşmaları 
odalarında yapmak zorunda kalıyorlar. Bu durumun ortadan kaldırılması 
bağımsız bir Adliye binasının bulunmasına bağlı.

Uzun yıllar lojman sıkıntısı çeken Gemlik 
Adliye personeli, şimdi de yer darlığı nedeniyle 
yeni Adliye'ye ihtiyaç duyuyor.

Hükümet konağının hizmete girdiği günden 
beri birinci katta yürütülen Adliye hizmetleri, 
dava sayısının artması,.yargıçların çoğalması 
nedeniyle yer sorunu yaşıyor.
L Sulh Hukuk Yargıçlığını Mehmet Sunday 
Koçak’ın, Asliye Hukuk Yargıçlığını İbrahim 
Kaplan ve Nurhan Ateş’in, Asliye Ceza 
Yargıçlığını Ekrem Sabri Yılmaz'ın, Sulh Ceza 
Yargıçlığını Gürkan Sünnetçioğlu'nun yaptığı 
Gemlik Adliyesinde bu yıla kaaar tek başkatiplikle 
yürütülen hizmetler, iki başkatiple yürütülmeğe

Personel ve dosya sayısındaki artışa karşın 
yer konusunda bir büyüme göstermeyen Adliye 
odalarında şimdi duruşma salonu sıkıntısı 
başgösterdi.

Bir süre önce ilçemize atananyargıç Nurhan 
Ateş ile eşi Cumhuriyet Savcısı Erol Ateş’in de 
gelmesi üzerine birinci katta yeniden düzenleme 
ye gidildi, icra Müdürlüğü giriş katına alınarak 
buradan boşalan yare savcılık Kalemi getirilirken, 
Baro Odası Savcı Erol Ateş'e tahsis edildi.

Koridorun en şonunda bulunan Sulh Ceza 
Yargıcı Gürkan Sünnetçioğlu'nun odasının önü 
alimınyum bölümle ayrılarak yer kazanıldı. Buna 
karşın iki tane olan duruşma salonlarına ek yeni 
bir yer bulunamadı.

Duruşmaların yoğun olduğu günlerde Asliye 
Hukuk Yargıcı İbrahim Kaplan ve Sulh Hukuk 
Yargıcı Mehmet Sunday Koçak duruşmlaları 
odalarında yapmak zorunda kalıyorlar.

YENİ BİNA ZORUNLU
Vatandaşlar yargıçların odalarında duruşrpa 

yapmasından kendilerinin ve personelin mağdur 
olduğunu Gemlik'e mutlaka yeni bir Adliye Sarayı 
yapılmasının zorunlu hale geldiğini söylüyorlar.

Adliye Sarayı için Tekel’e ait İstiklal 
Caddesinde bulunan lojman binasının uygun 
olunabileceğini belirten Gemlikliler, yerel siyasi
lerin bu konuda bakanlıklar arası aktarma yapıl
ması gereğinin doğru olacağım söylüyorlar.

Yargıçları ve Adliye personelinin yer darlığı 
nedeniyle arşiv sıkıntısı da çektiği , bulunacak 
yeni bir bina ile bu sıkıntıların ortadan kalkacağı 
belirtiliyor.

Kar yağışları bastırdı

Belediyede 
toplu 
sözleşmeler 
beklemede

Mart kapıdan baktırdı
Türkiye'yi, kuzenden. Gemlik-Yalova yolunda

gelen soğuk dalgası ile et 
kişine alan kar yağışları bir
den karakışı kapımıza getir
di.

Dün daha çok 
Marmara Bölgesini etki .altı
na alan kar yağıştan bütün 
gün boyunca devam etti. 
Kar yağışları nedeniyle 
Gemlik- Bursa karayolunda 
trafik normal olarak seyre 
derken, Gemlik -Orangazi,

kar ve tipi araç trafiğini 
zaman zaman ektiledi.'

Deniz yönünden gelen 
soğuklar nedeniyle 
Gemlikteki kar yoğunluğu 
Bursadan daha fazla oldu.

Bu. arada kar yağışları 
nedeniyle Haydarıye, 
Fındıcak, Fevziye, Hayriye 
ve. Selimiye köy yolları 
kapjgndı..

DTP’de Kongre heyecanı

Taylan tek aday
Doğruyol Partisi Genel 

Başkanı Tansu Çillerle 
anlaşamayarak partiden 
istifa edenlerin Hüsamettin 
Cindoruk Başkanlığında 
kurdukları Demokratik 
Türkiye Partisi Gemlik ilçe 
kongresi bugün toplanıyor.

Esnaf ye Sanatkarlar 
Kooperatifi Toplantı 
Salonunda yapılacak olan 
genel kurulda Avukat 
Gökhan Taylan tek aday 
olarak katılacak.

400 delegenin katıla
cağı DTP kongesinde 
yönetim, denetim kurulu 
üyeleri ile il kongre temsil
cileri seçilecek.

Genel kurulda 11 kişi ile 
kurulan parti yönetimi 15 
kişiye çıkarılacak.

DTP Gemlik ilçe 
Başkanı Gökhan Taylan 
Anasol -D hükümetinde 
koalisyon ortağı olduklarını 
ve Ulaştırma Bakanlığının 
kendi partisine bağlı bir 
bakanlık olması nedeniyle 
Telekom ve posta hizmet
lerinde köylülerin telefon 
ve elektrik paralarını yatır
mada güçlü çektiklerini, 
köylere göndirelecek tah
sildarlar ile paraların 
toplanacağını söyledi. 
Gemlik Küçük Sanayi 
Sitesine bir Postane Şube 
açılması için .çalışmalar 
başlattıklarını söyleyen 
Taylan, "yaptığımız

hizmetler partimizin var 
olduğunu gösteriyor. 
Sadece laf üreterek 
vatandaşa hizmet yapıl
maz. Gemlik’in musluk
larından çamur akıyor, 
sokaklarında araç park 
edilmiyor, çöpler kaldırıl 
mıyor, her yer pislik 
içinde” dedi.

Kendine yönelik DYP’li 
lerden gelen eleştrileri de 
yanıtlayan DTP ilçe 
Başkanı Taylan konuş
masını şöyle sürdürdü:

“ -Bazı çevreler beni 
eski partimde başarılı 
olmamakla suçlayarak’ 
burada birşey yapa-' 
mayanlar orada ne 
yapacak' diyorlarmış, ben 
DYP de birkez seçime git
tim ve yönetim kurulu üyesi 
seçildim. Başarısız olanlar 
ortadadır. Mektup adres 
şaşırmış bize gelmiş" dedi.

SEÇİMLER
ilk kez genel kurul 

toplantısı yapılacak olan 
Demokratik Türkiye Partisi 
Gemlik ilçe örgütünde 400 
üye oy kullanacak, yöne
tim, denetim ve il 
delegeleri için seçim 
yapılacak.

üç ayda 500 kişinin 
DTP'ye üye olduğunu açık
layan DTP’liler, bugün 
bizim için farklı bir gün 
diyorlar.

Gemlik Belediyesinde 
çalışan işçiler adına 
Belediye İş Sendikası ile 
Gemlik Belediyesi arasında 
yürütülen ve bir süre önce 

t tıkanan toplu sözleşme 
görüşmeleri beklemeyi 
sürdürüyor.

Taraflar arasında 
yürütülen görüşmelerde 
akçalı maddeler dışında 
anlaşma sağlanmış, sosyal 
haklar karşılığı ddha önceki 
yıllarda alınan, ancak bir 
önceki toplu sözleşmede, 
değiştirilen ayni yardımların 
paraya çevrilmesi konusu 

; yeniden kabul görürken, 
ücretler konusunda 
heyetler arasındaki tıkanık
lık giderilemedi.

Belediye Başkanı,; 
Nurettin Avcı'nm 
İngiltere'ye gitmesiyle don
durulan görüşmeler, 
başkanın önümüzdeki gün
lerde göreve başlamasıyla 
yeniden masaya yatırala- 
cak.

Hakim 
Nihat 
öldü

İlçemiz eski hakim
lerinden Nihat özyurt 
geçirdiği kalk krizi sonucu

12 Eylül döneminden 
sonra Diyarbakır Devlet 
Güvenlik Mahkemesi 
hakimliğinden ayrılarak 
Gemlik Hakimliğine 

; atanan özyurt, İlçemizde 
7 yıl görev yaptı.

Bursa Adliyesinde 
l hakimlik yapmakta olan 
Nihat özyurt önceki hafta 
cumartesi günü geçirdiği 
kalp krizi sonucu yaşama 
gözlerini yumdu.

Bursa Emir Sultan 
Mezarlığında toprağa ve 
rilen hakim özyurt'un 
ölümü Adliye camiasında 
üzüntü yarattı.

Manastır 
setleri 
söküldü

Geçtiğimiz yaz başı belediye 
tardfından Manastıra yapılan 
sıcak asfalt üzerine konan 5 
tane setin 2 tanesi kaldırılınca 
araç sürücüleri biraz olsun rahat 
nefes aldı.

Karayolları üzerine araçların 
hız kesilmesi amacıyla belediye 
tarafından konan 5 set mahal
leliyi memnun ederken, araç 
sürücülerinin ise tepkisine neden 

• olmuştu. Mahalleli, setlerin 
sökülmesi üzerine hız yapacak 

; araçların izlenmesini ve ceza
landırılmasını isterken, okul 
sokağı öncesi yaya geçidi ve 

। sinyalizasyon ile düzeninin kurul- 
I masını istiyorlar.

Yeniden ihale yapılacak 

Kavşak 
yapımı 
durdu

Yılan hikayesine dönen 
ve yıllardır tamamlana
mayan Gemlik .Küçük 
Kumla yolunun Gemlik içi 
bölümünden sonra şimdi 
de kavşak yapımı dürdü.

Gemlik Orhangazi yolu
nun 3. kilometresinden yeni 
yola bağlanacak olan 
kavşak çalışmalarında 
aylardır bir hareket 
görülmemesi vatandaşları 
tedirgin ediyor.

ilçe Kaymakamlığından 
aldığımız bilgilere göre, 
kavşağın yaz sonuna kadar 
bitmesinin planlandığı ve 
yeniden ihale edileceği 
öğrenildi.,

Gemlik Orhangazi çift 
yolunun, kavşak çalışmaları 
nedeniyle Rıfat Minare 
Çiftliği önünde tek şeride 
düşmesi, yolun dar oluşu ve 
yeterli işaretlerin bulunma
ması bu bölgede maddi 
hasarlı trafik kazalprına 
neden plıiyor.

Kavşak çalışmasının 
biran önce bitirilerek 
Gemlik Orhangazi yolunun 
çift şerit olarak hizmete 
sokulması isteniyor.

Şahin 
Danış 
evlendi

İlçemizin genç Maklna 
Mühendislerinden Yazar 
Şahin Danış, yaşamını 
Kimya Mühendisi fklil özyurt 
ile birleştirdi.

Geçtiğimiz hafta 
cumartesi günü Bursa 
Kültürpark Evlendirme 
Dalresrnde yapılan sade 
bir nikahla evlenen Şahin 
Danış, yaşamını Gemlikte 
sürdürürken, yuvasını 
Bursa'da kurdu.

Onlar bize çok yakın
Bilmezler yalnız yaşamayanlar,
Nasıl korku verir sessizlik insana;
İnsan nasıl konuşur kendisi ile;
Nasıl koşar aynalara,
Bir cana hasret,
Bilmezler...
Çok sevdiğim Orhan Veli’nin en güzel şiirlerinden 

biriydi okuduğunuz.
Yalnızlığa dair ne çok şey yazıldı yüzyıllardır. Orhan 

Veli şiir yazdı,
Can Dündar yazı...
Bavulları hep toplu durmalı insanın...
Bir gün telefonların hiç çalmayabileceği hesaplan 

malı...
Tül perde arkasından misafir yolu gözlemekten 

vazgeçmeli...
Yalnızlığa alışmalı... dedi Can Dündar ve ekledi...
Sokaklar dolusu ıssızlıkla baş başa yaşamayı göze 

almalı insan... Güvendiği dağlardaki karlara bakıp ders 
çıkarmalı... Hüzünlü bir şarkıyla paylaşılan gecelerde 
başını dayayacak bir omuz arama huylarından 
vazgeçmeli... Sofrada tek tabağa, tabakta az yemeğe 
alışmalı...

Romanlardan yalnızlığı yücelten paragraflar aşmalı 
evin en görünür duvarlarına...

“Yalnızlık paylaşılmaz paylaşılsa yalnızlık olmaz" 
- dizeleriyle başlamalı güne...

Telesekretere “şu anda size cevap verecek kimse 
yok" denmeli, “.'..belki de hiç bir zaman olmayacak..."

Cevapsızlığa, sessizliğe ısınmak...
Bugün neden mi yalnızlık...
Her şey, Belediye Huzurevi’nde sosyal hizmet 

uzmanı olarak çalışan eski mesai arkadaşım Mehmet 
l'Şişman’ın yaşlılar gününü hatırlamasıyla başladı. 
Huzurevinden konuşmak ise bana sadece yalnızlığı 
hatırlattı... Ve bir an.kendimi onların yerine koyup 
düşündüm, içim acıdı. Yalnızlığa dair yazılar o yüzden...

Mehmet, bana onların yalnızlıklarım ve bir anlamda 
kimsesizliklerini gidermek için yapılan çabalara rağmen 
üzerlerindeki o burukluğun bir türlü giderilemediğini 
anlattı ve dedi ki “Bütün ihtiyaçları karşılanıyor. Fakat 
onlann her şeyden önce sevgiye ve ilgiye ihtiyaçları var. I 
Lütfen onları yazın da en azından yaşlılar haftası 
bahanesiyle insanlar buraya zaman ayırsınlar.”

Pazar günü yaşlılar haftasının takvim olarak son 
günüydü. Ama unutmayın huzurevlerinde yolunuzu 
bekleyen tanımadığınız bir sürü yorgun beden var. 
Sadece yaşlılar haftasında değil, onlar her gün oradalar 
ve huzurevi her gün açık.

Orhan Veli’nin dediği gibi yalnız olmayanlar bil 
mezler yalnızlığı, bir cana hasretliği bilmezler...
( Yakınlarımızla, sevdiklerimizle beraberken bir anda 
yalnız kalıvermek ve adeta ömrünün son günlerini 
tamamlamak için bir binada her şeyden uzak yaşamak, 
şu anda bize uzak olabilir.

Ama onlar bize çok yakın...
En az her birimizin bir gün onlann yerinde olabilme

si kadar...

Kaymakam Şener Can, 
muhtarları ziyaret etti

Kaymakam Şener Can, Muhtarlar Derneği'ne yaptığı 
ziyarette dert dinledi. > ■

37 muhtarın hazır bulunduğu ziyarette konuşan 
Kaymakam Can, muhtarın uzun sûreden beri beklediği 
maaş ayarlamaları konusunda yapılan yeni düzenle
menin sevindirici olduğunu söyledi.

Devletin küçülmesi ve yükünün azaltması gerektiğini 
söyleyen Kaymakam, günümüzün devleti eğitim ve sağlık 
hizmetlerini kaliteli bir şekilde sunabilmen, yargısını 
güçlendirmeli, polisini ve Jandarmasını İyi eğitmeli dedi.

Devletin fabrikalar İle tahsilatlar ve aboneler İle 
uğraşarak, asıl görevinden uzaklaşmamasını da söyleyen 
Kaymakam Can, TEDAŞ'ın köylerdeki elektrik arızalarını 
giderememesinden yakınan muhtarlara verdiği yanıtta 
bu sorunun TEK'In üretimle dağıtımının ayrılmasından 
sonra düzeleceğini söyledi.
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^/uuı ^asner
DESTEK OLALIM...

t Lafa gelince herkes Gemllk'i seviyor. Ama çoğumuz 
yan çiziyoruz Gemlik'e kalıcı ve ölümsüz eserler 

I kazandırma işinde.
I Yirmibeş yıl öncesi; yetki İstemiştim Belediye Başkan 
adayı olarak bir düşkünler yurdu, bir kültür sarayı, bir 

^Öğrenci yurdu yapmak için Gemlik'e. Rakip aday 
hemşehrilerim de aynı şeyleri vaat ettiler. Ben kazana- 
madım, yapamadım. Kazananlar da yapamadılar bu 
hizmetleri. Allah için;önceleri Gemlik Belediyesinin 

İmkanları çok kısıtlı idi. İnanıyorum onun için gerçek
leştirilemedi büyük ve ölümsüz eserler.
B Cumhurbaşkanları, Milletvekilleri, Senato ve TBMM 
Başkan Vekilleri, Generaller, Kuvvet Komutanları, Bakan 
Danışmanları, ünlü Gazeteciler, Yazarlar, Hakimler, 
Avukatlar, Doktorlar yetişti bu ilçeden. Onlar da yararlı 
olamadılar, hizmet veremediler Gemlik'e.
F Simdi yeniden, bir girişim başlatıldı ATATÜRKÇÜ 
DÜŞÜNCE DERNEGİ'nce. Atatürk Kültür Merkezi ve 
öğrenci yurdu kazandırmak Gemlik'e. Büyük bir nok
sanlığı gidermek istiyorlar. Gemlik'in böylesi önemli 

1 ölümsüz eserlerden noksanlığını gidermek istiyorlar. 
Bugün bazı köylerimizde var kültür merkezleri, tiyatro 
salonları. Kitapça zengin okuma odaları. Güzel, zengini 
bol Gemlik'imizde neden olmasın diyorlar, olsun istiyor
lar.-
I Biliyoruz, görüyoruz çok yetenekli İnsanımız, çocuğu
muz var. Gemlik Türk Sanat Müziği Topluluğu, çok olum
suz koşullarda ve salonlarda büyük bir başarı ile icra 
ediyorlar konserlerini. Her defasında daha çok halk 
izliyor ilgi ile kendilerini Hepsi bizim insanlarımız. 
Kimimizin eşi, kimimizin kızı, kimimizin oğlu, kimimizin geli- 
ni.
t. Rahmetli Ahmet Süren'i unutmak mümkün mü? O 
.başlattı ilk kez kültür etkinliklerini. Gemlik Halk Dansları 
topluluğu ile folklarımızı yaşattı, benimsetti. Gemlik'II 
gençlerimizden oluşan Halk Dansları Topluluğu, yurt 
içinde, yurt dışında gösterilerde bulundu, ödüller aldı. 
Onlarla gururlandık, onların başarıları ile sevindik, 
(öğündük. Ama, bu topluluğun nerede, nasıl hangi 
olumsuz koşullarda çalıştıklarını sorarım kaç kişi biliyor? 
Eşinin başlattığı görevi sürdürebilmek için Sn. Dilek 

:SüREN'in çektiği çileyi, yaşadığı.zorluğu kaçımız biliyor? 
Onlar profesyonel değiller. Maddi çıkar edinmek için 
yapmıyorlar işlerini. Gemlik'in kültürüne birşeyler vere
bilmek için uğraş veren, ter döken ilçeÇbcukiarı onlar.
■, Türk Halk Müziğine gönül vermiş, saz, bağlama 
■çalan nice gencimiz var. Var ama kendilerini göstere
cekleri, yeteneklerini gösterip kanıtlayacakları bir 
mekanları yok.
| Gemlik'li gençlerimizden oluşan Halk Tiyatrosu 
Topluluğu da aynı yoksunluk ve güçlükler içinde 
çalışarak başarı ile eserler sahneliyorlar okul salonların
da. Her türlü giderlerini kendileri karşılayarak sene sonu 
ilkokul müsaderelerinde mini, mini yavrularımızın, liseli 
gençlerimizin sergiledikleri başarılı oyunlarını izleyip az 
mı gururlanıyoruz baba, anne, dede, nine olarak.

18 Mart Çanakkale Zaferini Anma Günü nedeni ııe’ 
Celal Bayar Anadolu Lisesi öğrencilerinin "ÇANAKKALE 

KAVASINDA" adlı oyunu ne kadar başarılı içli. Uyg jl 
Güre Sezer, Ceylan,- üstünsoy, Acar, Demirkaya, 
fcoşkun, Yavuz Sarı sanki yıllarca sahnelerde, rol almış 
fdnatkarlarcasına başarılı idiler.
|. Kısa bir öğrenim döneminde, yoğun öğrenim çalış
malarına rağmen, bir eseri bu derece başarı ile sah- 
nelemeleri övgüye, tebriğe değer. Başta okul müdür
leri Sn. Idris AKA, kendilerini eğiten öğretmenleri ile 
gençlerimizi kutluyorum. Bundan sonra da; kendileri 
tüm yurtta, yurt dışında tanıtıp, kanıtlayarak alkışlan- 
malannı diliyorum.
F Ya resim, karikatür sanatçısı gençlerimiz. Onları 
daracık bir salonda sergileyebildikleri kadarı ile tanıya
biliyoruz. Oysa çahşabileckleri bir resim atölyeleri olsa: 
Fırçalarından ne eserler çıkacak.
' İşte Gemlik'in kültür potansiyeli. Varolan bu potan- 
siyeli işlemek, geliştirmek gerekli. Onun için ATATÜRKÇÜ 
DÜŞÜNCE DERNEĞİNİN başlattığı büyük girişime destek 
olarak başarıya ulaştıralım.
| Kültür sarayı için yer aramaya gerek yok. Mevcut 

’ Kütüphane Binasının bulunduğu yer ideal yer. El ele, 
gönül gönüle kültür düzeyi gelişmiş bir Gemlik yaratma, 
bir büyük noksanı giderme girişimini destekleyelim.
B Destek olalım. Haydi pamuk eller cebe!

(CHP) İL 
KONGRESİ

Günün Fıkrası

İLAN
KÜÇÜK KUMLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1- Belediyemize ait 16 ZE 519 plakalı Fort marka araca 
muhtelif sulama işlerinde kullanılmak üzere yeni bir su tankeri 
yaptırılacaktır.
t 2- İşin muhammen bedeli 3.000.000.000 (üç milyar) TL. 
olup, geçici teminatı 90.000.000 TL (Doksan milyon) dir.

3- İhale 2886 sayılı yasanın 35’inci maddesi (c) bendi uyarın
ca eksiltme suretiyle yapılacaktır.

4- İhale 15 Nisan 1998 günü saat IS.oo’de Belediye 
Encümeni huzurunda yapılacaktır.

5- Bu işe ait şartname Belediye Yazı İşlerinde görülebilir.
: 6- a)Geçici teminat alındı belgesi

b) Noter tasdikli imza sirkleri.
c) Bağlı bulunduğu ticaret ve sanayi odası kayıt belgesi

. d) Kanuni ikametgahı
e) Şirketi veya kuruluşun yetki verdiğine dair yetki belgesi

Eşref GÜRE
Belediye Başkanı

Basın: 1998/6

(CHP) nin Bursa il Kongresi, Ceyhan, 
Kırşehir ve Yenimahalle kongreleri gibi 
kavgalı olmadı.

Sadık Çakar, yeniden il Başkanı seçil
di.

Yaratıcı fikir projeleri olmayan, 
entellektüel bir görüntü vermeyen Sadık 
Çakar, babacan davranışlarının ve 
tabanla kurduğu diyaloğun semeresini 
gördü. Bir diğer aday Murat Kaçar. 
Başkanlığı kıl payı kaçırdı.

Bürokrasiden gelen Murat Kaçar, belki 
de alabileceği en mükemmel sonucu 
aldı.

Uzun süre bürokraside görev alan kişi
lerin, politik yaşamda ve ticari hayatta 
ne derece başarılı olabilecekleri, hep 
tartışma konusu olmuştur.

Sgyın Can Ertan’ı yerel Medyadan 
tanıyoruz. Güzel konuşuyor, yeni şeyler 
söylüyor ve biraz abartılı bir laik görüntü 
veriyor.

Ama. hem kendi partisinin tabanını, 
hem de Anadolu seçmenin dokusunu 
yeteri kadar bilmiyor. II başkanı olsaydı, 
büyük zorluklar yaşardı. Aslında, mükem
mel bir ikinci adam olabilirdi.

Bu seçimde, delegeler Sayın Sadık 
Çakar’a da bir mesaj verdiler.

Sayın Başkanın, bu krediyi çok iyi kul
lanması gerekiyor.

Birinci Tehlike Nedir?
Ülkemiz için, en büyük tehlike nedir?
Bu kavram, zamana ve insana göre 

değişiyor.
Bir dönem “Bu kış kominizm gelebilir” 

denilmişti.
Sonra en büyük tehlike, “terör” oldu.
Şimdilerde, “irtica” ilk sıraya oturtuldu.
Ama.. Esas tehlike hep “gözardı” edil

di.
Esas tehlike, “gelir dağılımındaki 

bozukluktur.”
Ve. Tabi. İşsizliktir.
Fakir ve işsiz insan her türlü akıma, 

kayabilir, her kulvara girebilir.
“Toplumsal Ekonomik ve Siyasal 

Araştırmalar Vakfının” araştırmalarını 
inceleyelim,

- Toplumun 4 gelir grubu, sürekli fakir
leşiyor.

. - Sadece (bir) gelir grubu, sürekli 
zenginleşiyor.

Milli geliri (1000) Dolar olan yörelerde, 
oylar hangi partilere yönelebilir.

Oyların (%48,74) ü, Eski Refah ve 
Hadep’e,

Dağılım ise şöyle:
- (%26,75) Eşki Refah, (%21.99) Hadep,
Tabi, bu araştırma Doğu ve 

Güneydoğu ağırlıklıdır.
Milli Gelin (4000) Dolar olan Batı 

yörelerinde, durum tamamen değişiyor.
- Oyların (%21,11) Eski Refah ve 

Hadep’e Dağılım ise şöyle; -
- Eski Refah (%17,74), Hadep (%3,37)
Demek ki milli gelir yükselince, 

Radikal oylar düşüyor.
Demek ki esas tehlike, işsizlik ve fukâ 

ralıkmış.________________ ,_____________

Profesör, erkek beyninin, kadın 
beyninden aşağı yukarı “yüz gram” 
daha ağır olduğunu açıkladıktan 
sonra, kız öğrenciye bu farkın ne 
anlama geldiğini sordu.

Doktor adayı genç kız güldü.
“- Beyinler arası farklılaşmada 

esas olan miktar değil, kalite farkıdır 
hocam...”

Eğitimde, bankacılıkta, turizmde, 
medyada ve her türlü “hizmet sek
töründe” kadınların ne kadar 
başarılı olduğu bir gerçektir.

Bazen çok konuşuyorlar desek 
bile, konuşma rahatlığı ve yeteneği 
olarak, erkeklerden daha iyi bir 
konumda olduklarını kabul etmek 
gerekir.

Mecliste ve parti yönetimlerinde 
kadınların daha fazla ve daha etkili 
görevler alamaması da “kapa
sitelerinin yokluğundan değil”, 
önlerinin tıkalı olmasındandır.

Gelecekte, kadınlar her kesimde 
etkin göreve geldiklerinde, belki de 
“Kadınlar Gününü Kutlamaya” 
gerek bile kalmayacaktır.

(Uludağ) da Neler Oluyı
Uludağ’daki Milli park alanı (11

'or

Sözün Özü
En iyi yananlar, eski odunlar, 
En güzel içilenler, eski şaraplar, 
En güveniler kimseler, eski dostlar, 
En rahat okunanlar da, 
eski yazarlardır.

lBacon”

Bu sözü okuduktan sonra, aklıma 
birden “eski politikacılar” geldi.

Acaba en iyi politikacılar, eski 
politikacılar mıdır?

önce ülkemizde son otuz yılda 
uygulanan, politikalara bakalım.

- üretim artırılamamış,
- işsizlik her geçen yıl artmış,
- Gelir dağılımı her yıl daha bozul

muş,
- Kısır politik çekişmeler artmış.
- Devletin vatandaşa, vatandaşın 

devlete olan güveni sarsılmış.
işte ! ülkede görülen tablo budun
Şimdi, bizim eski politikaların en 

iyi olup olmadığına siz karar verin.

"uçuk" bir söz
Adamın biri “kazakmış”, 
Bir gün söküp, “atkı” yap 

mışlar.

bin) hektardan (12 bin) hektara 
çıkarıldı.

Bu düzenlemeye çok sevindik.
Sonra ani bir kararla Orman 

Bakanlığı bünyesinde bulunan “milli 
park” Turizm Bakanlığına devredildi.

Ve. Milli Parkın (6700) hektarlık 
bölümü turizm akını ilan edildi.

Bu alana, (300) er yataklı 10 otelin 
yapılacağı söyleniyor.

325 araçlı otopark İhalesi açıldı 
bile.

Bütün bu gelişmeler, Uludağ'ın 
hızla betonlaşma sürecine sokul
duğunu gösteriyor.

- istikbalde Bursa’yı, içme suyu 
sıkıntısı bekliyor.

- Ve kış turizminin getireceği, yük
sek enflasyon bekliyor.

Ülkemizde her yıl “ 500 milyon 
ton” toprak kaybediyoruz.

Kimi araştırmaya göre (2010) yılın
da, bazılarına göre de (2040) yılında, 
çöl olacağımız söyleniyor.

Bu araştırmaları abartılı bulma 
yalım.

Uludağ gibi cennet bir mekanı 
bile, betonlaşhrmaya karar verdiy
sek, böyle bir sonucu da hakediy- 
oruz demektir.

Para ve Ekonomi 
Haniönlü bir deyimimiz var. 
“Para parayı çeker” diye. 
Yaşadığımız dönem, bu sözü tam 

anlamıyla doğruluyor.
Bankacılık ve finansman, altın 

çağını yaşıyor.
Bazı bankaların, 1997 yılı net kar

larına bir bakalım.
Akbank: 89,8 trilyon
Akbank 1997 yılını şampiyon 

olarak kapattı.
iş Bankası: 51 trilyon
Yapı - Kredi: 61,7 trilyon
Garanti: 60 trilyon
Halkın adını pek az duyduğu, 

şubesinin olup olmadığını bile 
bilmediği bazı küçük bankalarını kar
ları bile, insana parmak ısırtıyor.

- Finansbank’ın kan: 16,7 trilyon 
- Demirbank'ın karı: 18,8 trilyon 
Büyük sermayenin ve gazete- 

televizyon patronlarının niçin 
bankaların peşine düştüğü, şimdi 
daha iyi anlaşılıyor.

Peki, bu yüksek kar nasıl oluşuyor.
Faizlerin ve enflasyonun yüksek 

olması, karların da yüksek olmasını 
sağlıyor.

iş dünyası, enflasyonun düşmesini 
ister mi?

Ne dersinizi

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

110
155
156
5131055
5131879
5131206

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

5131051
5131052
5131053
5132954
5131028

ULAŞIM
Uludağ Turizm 513Î212
Aydın Turizm 5132077

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

TAKSİLER
Körfez Taksi 5131821
Çınar Taksi 5132467
Güven Taksi 5133240
Gemlik Taksi 5132324
Manastır Taksi 5143550

Resmi Daireler 
TEK Arıza 
TEK İşletme 
turizm Der.
Spor Sah. 
Orm. Böl. Şf. 
Milli Eğt. Md. 
Halk Eğt. Mrk. 
Halk Kutûp.
As.Şb.
Karayolları 
Uman Bşk. 
Mal Md. 
Nüfus Md. 
özel id. Md. 
Tapu SIc. Md. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Teköl Md.
Ver. Da. Md. 
İlçe Tar. Md. 
İlçe Seç. Md.

5132066
5134503
5131274
5140095
5131286
5131174
5131846
5131353
5131057
5131308
5131133
5131095
5133742
5131507
"5131414
5131364
5131411-5130024
5131042
5132360
5131186
5134994

Belediye 
Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Ötobüs İşlet. 
Sü İşletmesi 
İtfaiye

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

NÖBETÇİ 

ECZANELER

24 Mart 1998 
Bayer Eczanesi

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

TÜP DAĞITICILARI

Gemi Saatleri
Slrkeci'den gidiş ç^günü): 

(Tatil): 9J5-14.00-18.15
Yalova'dan dönüş: (İşgünü) 

05.50- 13.05-17.30
Deniz Otobüsü

Ydova -Kartal (Haftalçl) 07.3009.1010.45- 
11.5O13.15-14.3O15.3O16.3O17.3O18.3O  
19.45-20.25-21.15(Haftasonu) 09.15-1045- 
120013.3014.45-1545-17.0017.45-18.30

19.3020.30
Yalova - KabataşC İşgünü): 9.45-12.4013.45- 

150016.1017.15-19.30
(Haftasonu): 1035-11.45-13.0014.45-16.15- 

17.3019.0019.45
Kcbataş-Yalova (İŞ): 8.3011.0012.15-13.45- 
150016.1018.25 (Haftasonu): 9.15-10.30

11.35-13.3O14.45-17.45-18.35

Aygaz 
özgaz 
Tekgaz 
Ocakgaz 
Ergaz 
Ipragaz 
Habaşgaz 
Llkitgaz 
Yeni Llkitgaz 
Alevgaz

Gemlik'te

513 12 95 
514 17 00 
513 16 37 
513 1637 
5İ3 8843 
513 22 59 
5134546 
514 2841
513 65 00 
5134095

sinema günleri:

AİLE SİNEMASI
Bu hafta: 

“ SPEED -2 "
Tel: 513 13 29

25 Mart 1998
Gemiç Eczanesi

26 Mart 1998
Sağlık Eczanesi

27 Mart 1998 
Erçek Eczanesi

28 Mart 1998 
Engin Eczanesi

29 Mart 1998 
Bayer Eczanesi

30 Mart 1998 
Veziroğlu Eczanesi
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SOSYAL SİGORTALAR KURUMU
GEMLİK HASTANESİ

SATINALMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN
Hastanemizin 12 aylık (1 yıl) öğle ve akşam yemekleri ile sabah kahvaltıları kapalı 

teklif alınmak sureti ile bir lokantaya verilecektir.
Yemek ihalesi 27.03.1998 günü saat 14.00'da yapılacaktır, ihaleye katılacak 

lokantalar tekliflerini en son 27.03.1998 günü saat 12.00'a kadar vermeleri rica olunur.
1- Muammen Bedel (12 Aylık) KDV Dahil 35.846.400.000 TL. olup geçici teminat 

(%3) 1.075.392.000 TL.dir. Kati teminat (% 10) 3.584.640.000 TL.'dır.
2- iştirak etmek isteyen lokantalar tekliflerini hazırlarken 459.400 TL'lık damga 

pulunu tekliflerine yapıştıracaktır.
3- ihaleye katılacak firmalar tekliflerini KDV Dahil öğle ve Akşam yemekleri ve 

kahvaltı olarak ayrı ayrı verecektir.
4- İhaleye iştirak etmek isteyen firmalar tekliflerini hâzırlarken tekliflerini mühürlü 

zarf içerisine koyarak üzerine isteklinin adı açık adresi yazılacak, teklifi içeren bu zarf 
diğer istenen belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılacak ve istekli 
tarafından firma kaşesi ile kaşelenecektir. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı 
yazılacaktır.

5- Teklifte istenecek belgeler:
a) Gemlik hudutları içersinde ikametgah adresi
b) Geçici teminatlarını yatırdıklarına dair kasa tahsil fişi ya da banka teminat 

mektubu,
c) Firmanın Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge
6- ihaleden doğacak her türlü masraf, karar pulu, sözleşme pulu bedeli v.s. ihaleyi 

kazanan firmaya aittir.
7- ihale üzerindi kalan firma kesin teminat için ihale tutarının kalan (% 7)lik 

bölümünü daha yatıracaktır.
8- Firma taahhütünü yerine getirmediği zaman teminat kuruma irat kaydedilir.
9- Kurumun haberi olmadan firma yükümlülüklerini bir başka firmaya devredemez.
10- Hastanemiz mutfağı faaliyete geçtiğinde lokanta ile sözleşme faaliyete başlama 

tarihinde sona erecektir.
11- ihaleye ait şartnameler hastanemiz malzeme servisinden ücret karşılığı temin 

edilebilir. Şartname almayan firma ihaleye katılamaz.
12- Kurumumuz 2886 Sayılı Devlet ihalelerine ait kanuna tabi olmayıp, ihaleyi 

yapıp yapmamakta gerektiğinde yapmakla serbesttir.

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU
GEMLİK HASTANESİ

SATINALMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU ।
GEMLİK HASTANESİ 

SATINALMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN
1- Hastanemizin 1 yıllık ihtiyacı olan 40 ton özel Kalorifer Yakıtı depo 

kapasitemize göre ihtiyaç duyuldukça peyderpey temin edlecektir. ihale kapalı teklif | 
alınmak sureti ile yapılacaktır.

2- Yakıtın Muammen Bedeli 2.548.600.000 TL. olup (KDV Dâhil) % 3 nisbetinde 
geçici teminat tutarının Hastanemiz Veznesine yatırılması ya da bu para miktarında 
teminat mektubunun verilmesi, (76.458.000 TL.)

3- Teklifler en geç 27.03.1998 günü saat 12.00’a kadar Hastanemize verilecektir.
4- ihale ile ilgili Şartname Hastanemiz Malzeme Servisinden ücret karşılığı temin 

edilebilir. Şartname almayan firma ihaleye sokulmayacaktır.
5- ihale 27.3.1998 günü saat 14.00’da Hastanemizde yapılacaktır.
6- ihaleye iştirak etmek isteyen firmalarda aranacak özellikler;
a) Bayilik sözleşmesi ile anılan sözleşmenin halen sürmekte olduğunu ilgili 

akaryakıt kuruluşunca onaylanmış suretinin verilmesi
b) Akaryakıt Tankerinin ruhsatının noterden tastikli siuretinin verilmesi
c) Yeni tarihli Ticaret Odası faaliyet belgesi, 
d) Geçici teminat mektubunun belli bir süreyi kapsamadığının belirtilmesi (Süreli 

olan geçici teminat mektubu kabul edilmeyecektir)
6- ihale teklif mektuplarının kapalı olması ve üzeri işyeri sahibinin'adı ve soyadı 

bulunmak sureti ile kapalı zarfa konulması
7- Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte zarfın büyük bir zarfa konarak üzerinin 

işyeri kaşesi ile kaşelenmesi,
8- Tekliflerin ve Iskontoların litre olarak gönderilmemesi mutlaka kğ, olarak 

belirtilmesi
9- Teklif mektuplarına 459.400.- TL. lik damga pulu yapıştırılması
10- Kuyumumuzun gerektiğinde belirtilen miktar akaryakıtın %50 eksiği yada 

fazlasınıtalep edebilir.
11- Kurumumuz 2886 sayılı devlet ihaleleri kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp 

yapmamakta, dilediğinde yapmakla serbesttir.
12- Teklifler 27,3.1998 günü açıldığında usulüne uygun verilmeyen teklif 

mektupları değerlendirilmeyecektir.
Duyurulur. 

1 SOSYAL SİGORTALAR KURUMU
GEMLİK HASTANESİ 

SATINALMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

S€KR€T€R ARANIYOR
Fabrikamızda çalışmak üzere 

İngilizce ve Almanca 
bilen bayan sekreter aranıyor.
BRKTRT Gıda San. ve Tic. ltd. Şii.

Tel: (0.224) 513 13 58 - 513 22 77

Bursa 2000, 
Olay ve Haber 

Gazetelerine vermek istediğiniz 
ilanlarınız için bir telefon yeterli!

Körfez Reklam
Tel: 513 17 97

SAHİBİNDEN SATILIK
Gemlik Manastır Mevkiinde 
Mehmet Gürbüz Sitesinde

140 Denize Sıfır 
Lüks Satılık Daireler

(0.224) 513 10 43
®Cep : (0.532) 343 70 69

EĞİTİM KÖŞESİ Muzaffer GüRBOĞA
Eğitimci - Yazar

CASİNO
Yazılarımda çoğu kez sorunların veya olayların eğitim ile olan ilişkisini ortaya koymaya 

çalışıyorum. Eğitim ile olan bu ilişki birebir olmasa bile bazen etkileyici, bazı kere de belirleyici 
öneme sahiptir. Kumar tutkusu da toplumsal yaralarımızdan biri. Eğitimsizlikten ve kişisel gelişimin 
tamamen oluşmadığından kumara eğilimin arttığını düşünüyorum.

Kumarda kaybeden sadece o birey değil, ailesi, çevresi geniş anlamda düşünürsek toplum 
değer ve kalite kaybetmektedir.

Başlangıçta masum isteklerle başlayan kumar oyunları, daha sonra kendini tatmine 
dönüşmekte nihayet İnsanın kendini tahrip etmesine, aile içi ilişkilerin bozulmasına kadar varan 
olumsuz sonuçlar üretmektedir. Kumarda öne çıkarılan değer talih olmaktadır, emek değil. _

Bireyde özseverlik duygularının tatmin olması geçici olarak sağlanmaktadır. Kültürümüzde 
başarıyı takdir etme geleneği olmadığından, birey takdir etme yoksunluğunu kumarla’ 
sağlamaya çalışmaktadır. Çünkü kumarda kazanılsın veya kaybedilsin tatmin vardın Kumarda 
kişiyi tanımamız hiç zor değildir. Ancak kumar oynayan kişi ne yazık ki kendi özün, kişiliğini 
kaybetmektedir. Kendine yabancılaşmaktadır.

Unutmayalım kumar asla kazandırmaz. Bizi bizden alır, kendimize yabancılaşırız. Alışkanlık 
şöyle seyir eder.

I. Balayı dönemi kumarla yeni tanışılmış, ufak tefek kazanmalar olmuştur. Oyun zevkli gelmiştir.
2. Kayıplar dönemi
3. Kayıplan telafi süreci, ancak daha çok kaybetmeler, batmalar.
Kumar oynayan kişilerde görülen özellikler nelerdir?
. İletişimleri zayıftır. Derin nitelikli ilişkiler kuramazlar.
. Vücutta serotonin az salgılanıyorsa kumara eğilim o denli artmaktadır.
. Yap-boz davranışları görülmektedir. Oynamamaya söz vermeler, caymalar.
. Problemi kabul edip yüzleşilmediği sûrece birey olup bitenin farkında değildir Bu da bilinçsiz 

süreç söz konusudur.
. Toplumumzda para harcama kültür fazla olduğundan fazla para harcama erdem 

sayılmakta bu da kumun beslemektedir.
Pekiyi ne yapmak gerek?
Kendimize soracağımız ilk soru “ben kumar oynamakla hangi ihtiyacımızı karşılaşmaktayım?"
Önce problemi kabul edip, onunla yüzleşeceğiz, çözüme ilişkin seçeneklerin olduğunu 

düşneceğiz. Kurallı yaşam planlaması yapacağız, iç görü kazanmayı öğreneceğiz. Kendimizle 
barışık olacağız. Kendimize ve ailemize haksızlık etmemeyi öğreneceğiz. Gerekiyorsa profesyonel 
yardım için hekimle görüşmeyi deneyeceğiz.

Kekemeliğe 
sevgi ile 
tedavi
Kekemelik:'ses, hece, 
sözcüklerin tekrarlanması, ~ 
uzatılması ya da duraklamalarla 
belirginleşiyor.
Heyecan, korku gibi baskı 
yaratan ortamlarda arttığı 
belirlenen kekemelik, genellikle 
2-7 yaş gurubundaki çocuklarda 
görülüyor. Erkek çocuklarda 
daha sıklıkla rastlanan 
kekemeliğin psikolojik bir 
rahatsızlık olduğunu belirten 
yetkililer "çocuklarda, düşünce 
hızı ile konuşma hızı arasındaki 
uyuşmazlıktan kaynaklanan 
kekemelik olabileceği gibi, * 
psikolojik baskı sonucu 
kekemelik de oluşabiliyor." 
şeklinde konuştular.
Kekeme olan çocuklarla alay 
etmenin büyük sakıncalar 
yarattığını da belirten ilgililer, 
aile, kekeme olan çocukla 
konuşurken sabırla dinlemeli, 
çocuk düzgün konuşması için 
uyarılmalı, fakat alay edilmemeli, 
ilaçlı tedavisi olmayan 
kekemeliği geçirmek için, çocuğa 
kendine olan güvenini aşılamak 
gerekir dediler.
(A.A.)

GÖRÜKLE ÖZEL SONAY MTSK

Sınıfı

1998 YILI ÜCRETLERİ
Toplam Ders
Saat Sayısı Saat ücreti Toplam ücreti

B 83 447.525 TL, 37.144.570 TL
E 112 450.000 TL. 50.400.000 TL I
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MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

özel öğretim Kurumlan Genel Müdürlüğü
SAYI : B.08.0.ÖÖG.0.19,01.03-420.5/ 2629
KONU : Kurum Açma ve öğretime Başlama izni

BURSA VALİLİĞİNE 
(Milli Eğitim Müdürlüğü) 

İLGİ: 06/03/98 tarih ve 9144 sayılı yazınız.

YERLEŞİMİ:
BODRUM KAT:
1 NOLU ODA : İLKYARDIM DERSLİĞİ 19 (ONDOKUZ) 
KURSİYER
2 NOLU ODA : KURUCU ODASı

Kurumun Kodu 41899___________________________

Kurumun Adı ÖZEL SONAY MOTORLU TAŞIT 
SÜRÜCÜLERİ KURSU GÖRÜKLE ŞB.

Kurumun Adresi GÖRÜKLE DOĞAN SK. NO : 21
NİLÜFER / BURSA

Kurucusu KÖSEOĞLU ÖZ. KUR. VE OKUL IŞL. J 
LTD. ŞTL

Kurucu Temsilcisi
MEHTI KÖSEGIL 1

Bina Kontenjanı
__________________________________

57_____________ _______________ 5

Uygulanacak Program Öğretime B.
Tarihi •

Program 
Kontenjanı i

B SINIFI SERTİFİKA 09/03/98 57

E SINIFI SERTİFİKA 09/03/98 57

ZEMİN KAT:
3 NOLU ODA : BÜRO HİZMETLERİ - ARŞİV VE DOSYA ODASI
4 NOLU ODA : MÜDÜR ODASI
5 NOLU ODA : ÖĞRETMENLER ODASI
6 NOLU ODA,: KANTİN VE KİTAPLIK
7 NOLU ODA : TRAFİK VE ÇEVRE BİLGİSİ DERSLİĞİ 19 
(ONDOKUZ) KURSİYER
8 NOLU ODA : MOTOR ARAÇ VE TEKNİĞİ DERSLİĞİ 19
(ONDOKUZ) KURSİYER
NOT : 1- BAYAN YÖNETİCİ VE ÖĞRETİCİ
GÖREVLENDİRİLMESİ HALİNDE KURUMA BİR WC DAHA 
EKLENECEKTİR.
2-KURUM KONTENJANINI AŞMAMAK ŞARTIYLA ARAÇ 
SAYISINA GÖRE KURSİYER KAYIT EDİLMESİNE İZİN 
VERİLECEKTİR.
3- ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNİN 9/f 
MADDESİ HÜKMÜ VALİLİĞİNİZDE YERİNE GETİRİLECEKTİR.

Ad ve durumu yukarıda yazılı özel öğretim kurumuna t 
625 sayılı özel öğretim Kurumlan Kanunu’nun 2843 ve E 
3035 sayılı Kanunla değişik 3., 2843 sayılı kanunla değişik 11 
8. maddesine göre KURUM AÇMA ; 2843 Sayılı Kanunla r 
değişik 10. maddesine göre, yukarıda belirtilen programı 11, 
uygulamak üzere ÖĞRETİME BAŞLAMA izni verilmiştir, j

Kurumun yerleşimi ekteki onaylı yerleşim planına göre fi 
olup. Bakanlığımızdan izin alınmadıkça bu plan üzerinde 11 
değişiklik yapılmayacaktır. Ja M
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GEMLİK
31 Mart 1998 Sah Körfez OFSET’te
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KAŞEDE, MÜHÜRDE BEKLEME YOK
30 DAKİKADA BİLGİSAYAR SİSTEMLİ KAŞE VE MOHOR YAPILIR
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HAFTALIK GAZETE
Gazhane Cad. Beceren Apt. Altı No: 51/A GEMLİK 

Tel: 513 17 97

ncılaşınz.

yuızevlind]

ki Bu dol

Torcamo

10 merkezde yapılan sınava 2 bin 185 öğrenci katıldı

kez OSS yapıldı
Pazar günü Gemlik’te 10 okulda 300 gözetici öğret

menin nezaretinde 2 bin 185 öğrencinin katıldığı ÖSS 
ffîl sınavına Gemlik, Orhangazi ve İznikli öğrenciler katıldı.
eklerin otyğU 
:eğizKeaS Gençlere meslek
'ofsopfofaJ■kapısı açacak olan

■Üniversite öğrenci

MTSK

Ri

Seçme Sınavı (ÖSS) 
[pazar günü bütün yurtta 
ve Lefkoşe'de yapıldı.

J
80 il ve 64 ilçede 
[gerçekleştirilen ve Türkiye 
genelinde 1 milyon 359 
bin 579 öğrencinin 

37.144.57w

50.400.00(1
[katıldığı sınav, sözel, 
sayısal ve eşit ağırlıklı

olmak üzere üç kategori
den oluştu.

Yüksek öğrenim 
Kurumu'ndan alınan 
kararla bu yıl ilk kez 64 
İlçe merkezinde ÖSS 
sınavı yapıldı.

Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Meslek Lisesi,- Kız 
Meslek Lisesi, Gemlik 
Lisesi, Ticaret Meslek 
Lisesi, İmam Hatip Lisesi,

Atatürk İlköğretim Okulu, 
Borusan İlköğretim Okulu, 
Cumuriyet ilköğretim 
Okulu, Gazi İlköğretim
Okullarında yapılan
sınavda 300 öğretmen 
görev aldı.

öğrencilerin ÖYS 
sınavına katılmaları için 
en dz 120 puan almaları 
gerekiyor.
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İncelemeler yapacak. Trafik canavarı Manastır’daydı.
Eyüp Aşık 
Gemlik’e
geliyor

TEKEL'den Sorumlu 
Devlet Bakanı Eyüp Aşık, 
özelleştirme Kurulu tararın
dan TEKEL'E devredilen 
Sunğipek Fabrikasının işçi 
sorununu yerinde incele
mek amacıyla cumartesi 
günü ilçemize geliyor.
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Kanser
Haftası
kutlanacak

can aldı
Gemlik Kumla yolu 

Manastır Mevkiinde mey
dana gelen trafik kazasın
da Erkan Kahramgn(26) 
adlı taksi şoförü can verdi.

Çınar Taksi yazahane- 
sine kayıtlı 16 T 5007 plakalı 
taksi' ile Manastıra yolcu 
götüren Erkan Kahraman, 
karşı yönden gelen ve 
Muhittin Aydın'ın kullandığı

16 M 5001 plakalı 
minibüsün kaygan yolda 
fren yapması sonucu üze 
rine devrilmesi ile ağır yara
landı.

Araç içinde sıkışan taksi 
şoförü, kaldırıldığı Gemlik 
Devlet Hastanesinde 
yapılan tüm çabalara 
karşın kurtarılamadı.

Haberi Sayfa 3’de

Kırmızı ışık ihlali ölüm getirdi.

Mart ayı dert ayi derler.
Boşuna söylenmiş bir söz değil...
Veya...
“Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır.."
Sözüne ne demeli.
Bu da boşuna söylenmiş bir söz değil.
Yaşanmış deneyimlerin sözcüklerle ifadesi...
Bir Şubat ayı günlük güneşlik geçti.
Ağaçlar çiçek açtı, sandık ki bahar geldi.
Ama günler geçip Mart girince, kar kış yeniden başladı.
Ocak ve Şubat’ta yaşamadığımız soğukları yaşıyoruz.
Mart ayı aynı zamanda vergi ayı.
Bu nedenle Mart geldiğinde piyasalar bir tuhaf olur. Bu 

yıl da öyle oldu. Ancak bu y ı İki tuhaflık bir başka sanki.
Piyasalardan para çekildi.
Kimse ödeme yapmak istemiyor.
"isteyenin bir yüzü, vermeyenin bin yüzü kara" derler 

ya, alacaklılar isterken, borçlular vurdumduymaz oldular..
ite-kaka geldik 31 Mart'a..
Mart ayını bu nedenle hiç sevmem.
Bu yıl da sevmedim, sevemedim.
Yarın Nisan 1.
1 Nisan şakası yapabilirsiniz sevdiklerinize. Ama eşek 

şakası yapmayın.
Böylesi kötü bir aydan sonra insanın midesine oturur 

inanın...
Piyasaların böylesi bozukluğu içinde bir hafta sonra 10 

gün süren bir Kurban Bayramı var.
Cumartesi gününden itibaren işler duracak.
10 gün üretmeyeceğiz, hep tüketeceğiz.
Piyasaları bayram sonu yine bir sancı tutacak. Dileriz 

çabuk atlatılır.

Trafik bu hafta 2 can akli.
Biri Dörtyol'da, biti Manastır'da...
Gün geçtikçe Gemlik’in trafik sorunu daha da büyüyor.
Araç sayısı her gün artıyor.
Otopark yetersizliği sokak aralarındaki trafik akışını bile 

etkiler oldu.
Trafik Yasâsı'nda yapılan bir değişiklikle “Fahri Trafik 

Müfettişliği” kuruldu.
Gemlik'te de bu konuda görevlendirilen müfettişler 

işbaşında...
Hatalı park ettiniz, kırmızı ışıkta geçtiniz, öyle veya 

böyle kuralları çiğnediniz, üniformasız müfettişler 
işbaşında unutmayın.
' Ansızın postadan plâkanıza gelecek ceza, bilin ki Fahri 
Trafik Müfettişinden.

. Bu kişiler kimliklerinin açıklanmasını şimdilik istemiyor
lar.
X Ancak trafik anarşisini azaltmak için oluşturulan bu 
kurumda görev alanlar tam yetkili unutmayın.

Sizin göremediğiniz gözler, kuralları çiğneyenleri izliyor.
L_ Dikkati..._____________________________ ______

Müfettişliği

1- 7 Nisan tarihleri arasın
da kutlanacak olan kanser 
haftası nedeniyle Gemlik 
Devlet Hastanesinde bir dizi 
program uygulanacak.

, Devlet Hastanesi 
Baştabibi Opr. Dr. Mehmet 
Keçeli, hastane persone 
linde kanserden korunma 
konusunda Dr. Cansel Şen 
tarafından bilgiler aktarıla
cağını ayrıca, poliklinikte 
bekleyen vatandaşlara, 
video yardımı ile kanser 
konusunda aydınlatıcı bil
giler verileceğini söyledi.

Devlet Hastanesinde 
yeni uygulama

Video ile

Dörtyol'da kaza
Gemlik Dörtyol'da 

geçtiğimiz hafta cuma 
günü saat 18.30 sıralann- 
da meydana gelen kaza
da Ali Eryılmaz(32) adlı 
şahıs hayatını kaybetti.

Kaza, Ali Eıyılmaz'ın kır

mızı ışığı ihlal ederek, 16 H 
3006 palakah kamyon ile. 
Necip Ekinci'nin kul
landığı 34 RP 1474 plakalı 
fırın çarpışması sonucu 
meydana geldi.
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Günaydın 
Gazetesi’ne 
dava

Trafik Yasasında yapılan 
değişiklik ile oluşturulan 
Gönüllü Trafik Müfettişliği 
uygulamasına ilçemizde de 
başlandı.

Plaka üzerine ceza 
yazma yetkisine sahip olan 
kişiler, trafik kurallarına 
uymayan araç sürücülere 
trafik polisleri gibi ceza ya 
zabilecekler.
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Yaz saati
uygulaması 
başladı

Gün ışığından daha fazla 
faydalanmak ve enerjiden 
tasarruf için yaz saati uygula
masına pazar akşamı saat 
01.00’de geçildi.

Bu uygulamaya göre 
resmi daire ve kurumlar saat 
08.30-17.30 arasında mesai 
yapacaklar.
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sağlık
eğitimi

Gemlik Devlet Hastanesi 
polikliniklerinde başlatılan yeni 
bir uygulama ile koridorlarda 
sıra bekleyen hastalara video 
ile sağlık eğitimi veriliyor.

Hastane Baştabibi Opr. Dr. 
Mehmet Keçeliden aldığımız 
bilgilere göre hastanenin poll 
klinik bölümlerine konulan vide
olarla Sağlık Bakanlığı tarafın
dan hazırlanan hasta için sağlık' 
eğitim konulu proğramların gös
terimi sürüyor.

Keçeli, hastaların muayene 
için sıra beklerken, canlarının 
sıkılmaması için ve bu arada 
çeşitli sağlık konularında bilgi 
sahibi olmaları için hastaların 
eğjtiminln video aracılığıyla 
sağlandığını ve olumlu sonuçlar 
alındığını söyledi.

ofe yandan Devlet 
Hastanesinde sürücü kursu 
sağlık raporunun verilmeye baş
landığı açıklandı. 8 aydır psiki 
yatrl doktoru olmadığı İçin 
ehliyet alacaklar Bursa'ya sevk 
ediliyordu.

yağmuru
Günaydın Gazetesinin 

promosyon yoluyla okurları
na vaat ettiği ürünleri ver
memesi üzerine ilçemizde 
de onlarca okur, mahke 
meye başvurarak, gazete 
sahiplerinden davacı oldu
lar.

Tüketici Koruma Yasası 
hükümlerine dayanarak, 
dava açan okurlar, 
kandırıldıklarını iddia ediyor
lar.

İstiklal Caddesinde bir süre 
önce uzman doktorlardan 
oluşan bir kadro ile hizmete 
açılan Uzmanlar Tıp Merkezinde 
görev yapmak üzere Kadın 
Sağlığı ve Doğum Uzmanı Opr. 
Dr. Nuray Kitapçıoğlu ile Çocuk 
Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı 
Feryat Kitapçıoğlu göreve 
başladı.

Uzmanlar Tıp Merkezinden 
aldığımız bilgilere göre, binanın 
üst katlarının kiralanarak, yakın
da röntgen, ultrasanoğrafi, 
çekimlerinin de yapılacağı ve ‘ 
yataklı duruma geleceği öğre
nildi.

MOZART

POLİSE MOZART DİNLETİLİYORMUŞ. 
MORARTIP İNLETMESİNLER DİYE 

NE GÜZEL...
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MÜLTECİ KİMDİR?
ip üstünde iki cambaz

Başbakan Yılmaz’la CHP Lideri 
Baykal arasında sürekgelen tartışma, 
cuma günkü buluşmanın ardından 
sona ermiş görünüyor. Baykal, irticayla 
mücadeleye ilişkin yasaların bayram 
tatili öncesinde çıkarılması için, 
Hükümet'e “ödünsüz”, “firesiz” ve 
“pazarlıksız” destek vaadinde bulun
du. Yılmaz’ın da, görüşme sonrasında 
“Çok rahatladım” diyerek mem
nuniyetini dile getirdiği öne sürülmekte.

Anlaşılan o ki, Hükümet -CHP 
Lideri'nln deyimiyle- “ötenazi" iste
minden şimdilik vazgeçmiş görünüyor, 
CHP de kimilerine -hatta- gereksiz gibi 
gelen sert muhalefetinden.

Bu arada Baykal’ın, partisi yararına 
bazı kazanımlar sağladığı da gözlen! 
yor. Bunlardan en önemlisi, kamu 
çalışanlarına “grevsiz” ve “toplu 
sözleşmesiz” sendika hakkı tanın
masıyla ilgili tasarının geri çekileceği 
vaadi.

Bu durumda, “Türkiye Kamu- 
Sen”in ne yapacağını çok merak edi 
yorum. Acaba bir “siyah çelenk” de 
ANAP Genel Merkezi'ne götürülecek 
mi?

Orada da bağırılıp, çağırılacak, 
seçim otobüsünün tepesinde tepinile-, 
cek, ve de Genel Sekreter Erkan 
Mumcu’nun polis marifetiyle coplan
ması sağlanacak mı?

Merak bu ya!..
* * *

Çok merak ettiğim bir başka konu 
da şu:

CHP’nin vaat ettiği “ödünsüz”, 
“firesiz” ve “pazarlıksız” destek; “irti
ca ile mücadele” için öngörülen 
düzenlemelerin TBMM'den geçi 
rilebilmesinde yeterli olacak mı?

Kuşkularım var. Daha dün kadar 
yakın zamanda, ANAP kurmaylarının 
ve hele -korku filmleri baş aktörlerine 
taş çıkartan tavrıyla- Genel Başkan 
Yardımcısı Agah Oktay Güner’in, “tür
ban” ve “Kur’an kursları”na değin 
söylemlerini anımsayınız.

Neler, neler, neler..,??
Bir de, Danıştay 8'inci Daire’sinin, 

Kur’an kurslarını 5’inci sınıftan sonra 
başlatan Diyanet işleri genelgesini iptal 
eden kararına, kim, hangi makam itiraz 
etmişti?

Mesut Yılmaz, yani Başbakanlık... 
Sonra ne oldu?
Danıştay Genel Kurulu, Başbakan’ın 

itirazını görüşerek karara bağladı: 
“Kur’an kursları, sekiz yıllık temel 
eğitimden sonra başlayacak!”

ilginç olan şu:
Başbakan -yani ANAP Genel 

Başkanı-, MGK öncesinde, Kur’an 
kurslarının 5’iriçi yıl sonunda başla
masını sağlamak için, 8’inci Daire'nin 
iptal kararına itirazda bulunuyor.
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Ama Danıştay, Başbakan’ın itirazını 
reddediyor.

Peki, YöK'ün “rektörler toplantısı” 
sonrasında yayımlanan üniversitelere 
“türban”la girilemeyeceğine ilişkin 
bildirisine, kim, hangi makam karşı çık
mıştı?

Yine Mesut Yılmaz, yani 
Başbakanlık!

Başka örnekler de var...
Bu durumda, CHP’nin sağlayacağı 

“ödünsüz”, “firesiz” ve “pazarlıksız” 
desteğin, irtica ile mücadele yasalarının 
oylanması sırasında ANAP Grubu'nun 
firslerini karşılamakta yeterli olup ola
mayacağı konusunda ikircime düşmez 
misiniz?

ister istemez...
27 Mart’ta MGK'den “tam muta

bakat” bildirisi çıktı. Ne var ki bildirinin, 
“Ancak...” diye başlayan bir bölümü 
var, şöyle:

“Ancak halen bazı kişi ve kuru
luşların, halkımızın kutsal din duygu
larını istismar ederek, şahsi nüfuz ve 
siyasi çıkar sağlama çabalarını 
sürdürdükleri, rejim aleytarı irticai 
faaliyetlere karşı alınan yasal tedbir
leri istismar ederek ‘İslam dinine 
karşı alınmış gibi’ göstermek istedik
leri ve bu yönde çeşitli faaliyetler 
içinde bulundukları saptanmıştır.”

Yani MGK, sivil ye asker kanat 
arasında, dinin siyasete alet edilmek 
istendiğine ilişkin bir “mutabakat”ın 
sağlandığını da -ayrıca- vurgulama 
gereği duyuyor!

Hocaefendi hayranlarına karşın...
* * h

MGK öncesinde Hükümet projesi 
olarak alelacele kamuoyuna açıklanan 
önlemlerin parlamentodan geçmesi, 
neye bağlı?

CHP’nin desteğine.
CHP bu desteği verecek, kaçına- 

maz. Dolayısıyla CHP de bir bakıma 
açmazda, irticayla savaşım ve bazı 
reformist düzenlemelerle ilgili konular
da “iktidar”dan yana olmak, ama aynı 
zamanda “muhalefet” yapmak duru
munda...

Başbakan Yılmaz, bir süredir sert 
eleştiriler yönelttiği CHP Lideri’ne 
“mütareke” önermekle akıllıca bir 
adım attı.

Baykal karşılıksız bırakmazdı bu 
adımı, ama o da partisi açısından bazı 
kazanımlar sağlamayı başardı.

Şimdi yeni bir süreç başlıyor. '98 
sonbaharında veya '99 baharında 
erken genel seçimle sonuçlanması 
kaçınılmaz görünen bu süreçte, Yılmaz 
ve Baykal, ip üstünde dengede dur
maya çabalayan iki cambaz gibi dikkatli 
davranmak zorunda.

Çünkü dengesini yitiren düşecek...

Çoğunuz belkide televizyonda duydunuz, gazete 
lerde okudunuz veya çevrenizdeki konuşmalarda 
kulak misafiri oldunuz ama o kelimenin gerçekten neyi 
veya kimleri ifade ettiğini bir türlü çıkaramadınız. Onlar 
siyasi görüşleri, dinleri, ırkları veya bağlı bulundukları 
sosyal topluluktan dolayı ülkelerinde karşılaştıkları 
zulüm ve baskılardan kaçıp bizim topraklarımıza sığın
mış kimselerdir.

Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlayan Türkiye, tarih 
boyunca sığınma hareketlerinin odak noktalarından 
biri olmuştur. Beş yüzyıl önce zulümden kaçan 
Yahudilere kapılarını açan OsmanlI imparatorluğu 
daha ortada, uluslararası bir mülteci sözleşmesi 
yokken bile korunmaya muhtaç insanlara kucak açıp, 
Anadolu insanının misafirperver yapısını bütün 
dünyaya göstermiştir. Şöyle bir kendi geçmişimizi 
araştırırsak mutlaka çoğumuzun büyük büyük 
babasının veya annesinin geçmişte Anadolu’nun 
koruyucu kollarına sığınmış kişilerden olduğunu göre
biliriz.

. Mülteciler mağdur edilmiş kimselerdir. Hayatlarını 
kurtarmak için kaçarken, bütün varlıklarını geride 
bırakırlar. Sığındıkları ülkelerde yepyeni koşullarda, 
lisanını bilmediği gelenek ve göreneklerine yabancı 
oldukları bir hayata başlamak zorundadırlar. 
Mültecilere yapılması gereken ilk yardım uluslararası 
korumadır ve bu da sığınılan ülke yetkililileri tarafından 
sağlanabilir, iltica edilen bu ülke mültecinin korun
masından ve bakımından birinci derecede sorumludur, 
ülkenin sağladığı olanakların yeterli olmadığı durum
larda sivil toplum kuruluşları ve Birleşmiş Milletler 
örgütleri de devreye girebilir. Mülteci için hayati değer 
taşıyan diğer bir yardım da yerel halkın ilgisi ve 
desteğidir içinde bulunduğu mali, manevi ve sosyal 
zorluklarla başa çıkmaya çalışan mülteci yerel halktan 
gördüğü yardımlar sayesinde mücadele gücünü artırır. 
Bunu aksine eğer mülteci kültür ve dil farklılıklarından 
dolayı toplum tarafından dışlanırsa, dayanma gücü 
azalır ve daha çok içine kapanarak sorunları ile başa 
çıkamaz hale gelir.

Bugün dünyada, iç savaşlar, totoliter rejimler ve 
etnik çatışmalardan dolayı evrelerini terk etmek zorun-* 
da kalmış yaklaşık 23 milyon mülteci yaşamaktadır. Bu 
insanların hiç biri birgün mülteci olabileceklerini akıl
larından bile geçirmemişlerdi, ama kendi kontrolleri 
dışında gelişen olaylar sonucu hayatları tehlikeye 
girdi. Onlarda hepimizin yapacağı tek şeyi yaptılar, 
ailelerinin ve sevdikleri insanların hayatlarını kurtar
mak için emniyetli yerlere kaçtılar. Mültecilerin kimler 
olduğunu düşünürken birgün kendimizinde bu 23 mil 
yon mülteciden biri olabileceğimiz gerçeğini aklımız
dan çıkarmamalıyız.

- insan Hakları Derneği’nden -

i

Dünyanın dört bir bucağında mülteci bulunduran 
değil ama mültecilere kucak açabilen bir ülke ola
bilmemiz dileğimle...

DÜZELTME 
Gazetemizde 17 Mart 

1998 tarihinde 
yayınlanan Gemlik 

Memurlar ve Emeklileri 
Demeğl’nin kongre 

ilanında, olağanüstü 
kelimesi yanlışlıkla 
olağan yazılmıştır. 

Düzeltir, özür dileriz. 
GEMLİK KÖRFEZ

Yerel 
basının, 
gelişmeye 
etkileri 
Basın-Yayın Enformasyon 
Genel Müdür Yardımcısı 
Nuray Alfan, yerel basının, 
demokratikleşme ve çok 
seslilik açısından son 
derece önemli olduğunu 
belirterek, "Anadolu basını, 
çıktığı yörenin aynasıdır' 
dedi.
Bir toplantıda konuşan 
Alton, Anadolu 
gazetelerinin, yayınlandık
ları yörelerdeki olaylara 
ağırlık vererek, yörenin 
kalkınması ve gelişmesi için 
çaba harcadıklarını söyle
di.
özellikle, milli mücadele yık 
larında çok etkili olan ve 
halkın sesini yansıtan yerel 
gazetelerin “Gazi Basın” 
olarak anıldıklarını hatırla-, 
tan Alton, “yerel gazeteler 
geçmişten bugüne çok 
büyük zorluklarla 
mücadele ettiler” dedi. 
Anadolu'da gazeteciliğin 
kolay olmadığını vurgu
layan Alton şöyle devam 
etti:
“Birçok şehirde, olanak 
sizlikler içinde yöre sorun- 
larının takipçisi olan, 
kamuoyu oluşturan yerel 
gazeteler, ülkemiz 
kültürünün, basın hayatının 
ve demokrasimizin temel 
taşlarıdır. Çağımızda, 
dünya genelinde yazılı 
iletişimin, genel haber 
dolaşımındaki oranı 
giderek azalmasına karşın, 
Anadolu basını önemini 
büyük ölçüde korumak
tadır.”
Anadolu Üniversitesi öğre
tim üyelerinden Yrd Doç. 
Dr. Murat Vural da, “bilgi 
sahibi olmada fikir sahibi 
olmaya yatkın bir 
toplumuz. Bu basına da 
yansıyor” dedi.
Basının tek başına 
kamuoyu yaratmasının 
doğru olmadığını, bunun 
toplumu gütmeye dönüşe
bileceğini savunan Vural, 
şöyle devam etti:
“Basın kamuoyu oluştur
maz. Kamuoyunun serbest 
oluşumuna katkıda 
bulunur. Bunun için haberin 
yorumdan arınması 
gerekir. Kamuoyunun oluş
masında basın etkilidir, 
ancak tek güç değildir. 
Türkiye’de kamuoyu değil 
gurup oluşturuluyor. Bu da 
toplumun duygularıyla, 
anlık hareket etmesine yol 
açıyor. Bu yüzden 
kamuoyu araştırmaları 
doğru sonuç vermiyor.” 
Ahlaksızlığın özendirildiği, 
şiddetin fışkırdığı bir basınla 
karşı karşıyayız diyen Vural, 
gazetelerin temiz Türkçe, 
yerel motifler ve İyi bir sayfa 
düzeni olmadan, ülkenin 
her yanında okunmasının 
.sözkonusu olamayacağını 
söyledi. (A.A.)

-VE BİR TANITIM ÖRNEĞİ -
OBA MOTEL - RESTAURANT

Aradığınız Her Fantazi için
Akdeniz’in kışkırtıcı büyüsünü, özgürlüğün uçsuz - 

bucaksız sıcaklığını yaşamak...
Günboyu renklerin, geceleri yağmur gibi yağan ; 

yıldızların dansına katılmak istiyorsanız...
Yosun, toprak ve otantik bitkilerin güzel kokusunun I 

kokteylini içinize çekmek...
Günbatımlarına dalan gözlerinizde sevincin 

hüznünü hissederek, tarihin bugün ve yarınla kucak- ı I 
taştığını görmek istiyorsanız...

BABADAĞI’nın (2000 m.) bulutlarla kucaklaşan | 

doruğundan paraşütle uçmak istiyorsanız...
Harika doğanın sıcak kucağında

- özgün ev yemekleri ı
- vejeteryan mutfağı

■- denize 5Ö m. yakınlığı
- temizliği, rahatlığı ve ucuzluğu ile tatilinizde
OBA MOTEL RESTAURANTda
buluşalım. Elleriniz boş sadece sırt çantanızla gel I i 

senizde olur...
ÖZGÜR DÜNYAYI BERABER YARATALIM!
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10 merkezde yapılan sınava 2185 öğrenci katıldı

Gemlik’te ilk
Kapınıza ani bir ceza 
gelirse şaşmayın

Gönüllü = Gonca YERLİYURT =
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Gençliğe meslek kapısı açacak olan 
üniversite Seçme Sınavı (ÖSS) pazar 
jgûnü bütün yurtta 80 il 64 ilçe ve 
Lefkoşe'de yapıldı.

Türkiye genelinde 1 milyon 359 bin 
579 öğrencinin katıldığı ÖSS sınavları 
ilçemizde de ilk kez yapıldı.

j Yüksek öğrenim Kurumu’ndan bu yıl 
alınan kararla bu yıl ilk kez 64 ilçe 
merkezinde sınav yapıldı.

Pazar günü ilçemiz Celal Bayar 
Anadolu Lisesi, Kız Meslek Lisesi, 
Gemlik Lisesi, Ticaret Meslek Lisesi, 
imam Hatip Lisesi, Atatürk ilköğretim 
Okulu, Borusan ilköğretim Okulu, 
Cumhuriyet ilköğretim Okulu, Gazi

ilköğretim Okullarında 300 gözetici öğret
menin nezaretinde saat 10.30’da 
başlayan ÖSS sınavı 13.30’da sona erdi.

ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünden 
aldığımız bilgilere göre sınav sırasında 
öğrenciler kendileri için hazırlanan soru 
kitapçıklarındaki Sözel, Sayısal ve Eşit 
Ağırlıklı olmak üzere 3 kategorideki soru
ları yanıtladılar.

öğrencilerin ÖYS sınavlarına katıla
bilmeleri için en az 120.000 puan 
almaları gerekiyor.

önceki gün Gemlik’te sınava gözetici 
olarak katılan öğretmenlere, 3 saatlik 
görevleri nedeniyle YÖK tarafından 4’er 
milyon lira ücret ödendi.

Sctâhkh beslenme ürünleri sunuyor,

Herbalife
Gemlik’te

Sunğipek’te 
incelemeler yapacak.

Eyüp Aşık 
Gemlik’e
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v Dünyada 36 ülkede 
kullanılan sağlıklı beslen
me ürünleri olan Herbalife 
İFürkiye’ye ve Gemlik’e 
geldi.
[ Herbalife ürünleri kul
lanılarak dünyada bin
lerce kişinin sağlıklı bir 
biçimde kilolarını kontrol 
altına aldığını söyleyen 
Herbalife Gemlik 
'Distribütörü Emine 
Alkaya, “Herbalife ürün
lerini kullananlar kendile 
jrine yeniden güven 
kazanıyorlar. Herbalife 
beslenme ürünleri 
Formula-1 protein 
karışımı içecek, Formüla-

2 bitkisel lif tableti, 
Formüla-3 ise vitamin ve 
mineral tabletleriyle 
bitkisel konsantre tozdan 
oluşuyor” dedi.

Kilo vermek isteyenler, 
kilolarım korumak 
isteyenler, beslenmek, 
dinç, kalmak isteyenle^ 
beslenme bozukluğu 
olanlar, kilo alamayan
ların Herbalife ürünlerini 
sağlıklı bir şekilde kulla 
nabilecekleri bildirildi.

Herbalife ürünleri 
Demirsubaşı Mahallesi,'

geliyor

Çeşme sokaktaki
Mod&Art modaevinden 
sağlanabilecek.

rneği'/ıdf
Trafik canavarı Manastır’daydı.

TEKEL'den Sorumlu Devlet 
Bokont Eyüp Aşık Gemlik'e 
geliyor.

.4 Nisan 1998 Cumartesi 
günü Gemlik'e gelecek olan 
Eyüp Aşık, özelleştirile rek' 
TEKEL'e devredilen GemllK 
Sunğipek Tesisleri'nde 
İncelemelerde bulunacak.

Sunğlpek Fabrikası'nıh: 
TEKEL'e devredilmesi ile bura
da çalışan Petrol-lş 
Sendikasına bağlı İşçilerin 
TEKEL'in çeşitli fabrikalarına 
dağıtılacağı, konusunda 
yapılan açıklamalar üzerine 
işçiler, selefon ünitesinin 
kaldırılmaması için Bakandan 
yardım istemişlerdi,

Trafik Yasasında yapıldn 
değişiklik İle oluşturulan 
Gönüllü Trafik Müfettişliği 
uygulamasına ilçemizde de 
başlandı.

2918 Sayılı. Karayolları 
Trafik Yasasına göre trafik 
polisleri dışında sivil görevli 
lerde denetleme yapma 
yetkisi ile donatıldı.

40 yaşını geçmiş, üniver
site mezunu, 10 yıllık ehliyet 
sahibi. Valilik Teklifi içişleri 
Bakanlığı onayı ile bir sûre 
eğitildikten sonra “Fahri 
Trafik Müfettişliği” görevine 
getiriliyorlar.

Plaka üzerine ceza 
yazma yetkisine sahip olan 
ou kişiler, trafik kurallarına 
uymayan sürücülere trafik 
polisleri gibi ceza yazabili 
yarlar. Bu cezaların 10 gün 
içinde ödenme zorunluluğu 
var.' 10 gün içinde öden
mediği takdirde cezalar 3 
katına çıkacak.

Valilik onayı ile ilçemizde 
isimleri açıklanmayan gönül
lü trafik müfettişlerinin görev 
yapmaya başladıkları, hatalı 
araç kullanan sürücülere 
ceza.uyguladıkları öğrenildi. 
Birgün kapınıza aniden trafik 
cezası gelirse bilin ki; gönüllü 
trafik müfettişleri bu cezayı 
kesmiş olabilirler.

Kütüphane 
Haftası
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Gemlik Kumla yolu 
Manastır Mevkiinde 
meydana gelen trafik 
kazasında bir kişi ha 
yatını kaybetti.

Pazar günü akşamı 
saat 23.00 sıralarında 
Gemlik'ten Manastır'a 
yolcu götürmekte olan 
Erkan Kahraman (26) 
yönetimindeki 16 T 
5007 plakalı taksi, karşı 
yönden gelen Muhittin 
Aydın'ın kullandığı 16 
M 5001 plakalı minibüs 
İle çarpıştı.

Kaza, minibüsün 
’ fren yaparak, kaygan 
yolda taksinin üzerine 
devrilmesi sonucu 

\meydana geldi.
Manastır Alyüz Sitesi 

önünde meydana

gelen kazada taksö
şoförü Erkan
Kahraman,, taksinin 
içinde sıkışarak, ağır 
yaralı durumda Gemlik 
Devlet Hastanesine 
kaldırıldı. Takside bulu
nan yolcu Gümrükçü 
Servet Gürbüz İse hafif 
yaralanarak, Gemlik 
Devlet Hastanesi'nde 
tedavi altına alındı.-

Yapılan tüm
çabalara karşın Erkan 
Kahraman , kurtarıla
mayarak, hayata 
veda etti.

Genç taksi şöfö.rû 
Erkan Kahraman'ın
ölümü üzüntü
yaratırken, cenazesinin 
bugün toprağa verile
ceği öğrenildi.

uygulaması 
başladı
İleri saat uygulamasına geçil
di.
Gün ışığından daha fazla fay
dalanmak ve enerjiden tasar
ruf için yaz saati uygulaması 
pazar gününü pazartesiye 
bağlayan gece 01.00’de saat
lerin bir saat ileri alınmasıyla 
başladı.
Saatlerin ileri alınmasıyla 
resmi daire, kurum ve kuru
luşlarda mesai saatleri de 
yeniden düzenlendi.
Buna göre resmi dairelerde 
mesai sabah 8.30’da başla
yacak, 17.30’da sona erecek. 
TE D AŞ yetkililerinin verdiği 
bilgiye göre, bu yıl ileri saat 
uygulamasından 500 milyon 
kilovatsaat elektrik enerjisi 
tasarrufu gerçekleşmesi bek
leniyor. Bunun parasal değeri 
yaklaşık 10 trilyon lira olarak 
hesaplanıyor. 8 yıldır 
sürdürülen bu uygulamada 
bugüne kadar 2.8 milyar kilo
vatsaat elektrik enerjisi tasar
rufu sağlandı.
İleri saat uygulaması 25 Ekim 
1998 günü sona erecek.

kutlandı
34. Kütüphane Haftası 

çeşitli etkinlikler kutlandı.
Dün saat 10.30'da İlçe 

Halk Kütüphanesi'nde 
yapılan bir törenle başla 
yan kutlamalar hazırlanan 
proğramın uygulanmasıyla 
devam etti. İstiklal Marşı'nın 
okunması ve saygı duruşuy
la başlayan törenden sonra 
Kütüphane Müdürü Erdal 
Şen açılış konuşması yaptı.

öğrencilerin hafta ile ilgili 
şiirler okumasından sonra, 
Gemlik Lisesi Edebiyat 
Öğretmeni Suat Taştaban 
günün anlam ve önemi 
üzerine bir konuşma yaptı.

En çok |<itap okuyan 
öğrenci ve yetişkin okuyu
culara ödüllerin verilmesin
den sonra Bursa Anadolu 
Güzel Sanatlar Lisesi öğren
cisi Nezih Alton bir keman 
resitali verdi. Daha sonra 
aynı okul öğrencilerinden 
Ender Yolcu'nun Atatürk 
Resimleri ile Kitap Sergisinin 
gezilmesiyle tören sona erdi. 
Kitap sergisi hafta boyunca 
devam edecek.

ilçemiz Halk Kütüpha nesi 
29 Ekim 1956 yılında kuruldu. 
28 bin 12 adet kitabın 
bulunduğu kütüphanede 8 
personel görev yapıyor.

1997 yılında Halk 
Kütüphanesinde 51 bin 401 
okuyucu kitap okudu.

Ortaklarımız yanıyor
Tropik ormanlara, çevre bilimcileri “dünyanın 

akciğerleri” diyorlar. Tıpkı akciğerler gibi bütün 
dünyaya oksijen sağladıkları için...

İki akciğerden biri ve en ünlüsü Brezilya’da Amazon 
bölgesine, diğeri Hindistan çevresinde Güneydoğu 
Asya’da bulunuyor.

Dünyanın tropik kuşağında bulunan bu yağmur 
ormanlarında, tek hücreli bakteriden, ağaçlara, fillere 
kadar bütün canlılar doğal yaşamın bir parçası.

Ormandan kesilen her ağaç bir diğer ağacın yaşamım 
doğrudan etkiliyor. Kesilen ağaçların sayısı milyonlara 
ulaşınca doğal yaşamın gördüğü zarar çok büyük boyut
lara vanyor.

Şimdiye kadar çok uluslu şirketler tarafından 
katledilen ormanlar, doğal yaşama insanoğlunun müda
halesiyle oluşan El Nino’nun da yol açtığı iklim 
değişiklikleriyle ilintili olarak yanmaya başladı.

Farkında mısınız bilmem ama Brezilya'nın kuzeyin
deki Amazon Ormanları, son dört aydır yanıyor.

Şu ana kadar Fransa’dan daha büyük bir alan kül 
oldu.

Bilim adamları tam bir ekolojik felaket yaşandığım 
söylüyorlar.

Dünyanın oksijen deposu olan Amazonlar adeta bir 
hayvan mezarlığına dönüştü.

Binlerce hayvan yanarak can verdi.
Başta jaguarlar olmak üzere en az 50 tür memeli 

hayvan açlık ve yok olma telikesiyle karşı karşıya...
100 yıllık binlerce ağaç kül oldu...
600 bin hektarlık bir alanı yok eden yangınla oluşan 

hava kirliliği ise tüm dünyayı tehdit ediyor.
Duman özellikle çocuklarda solunum yolu rahat 

sızlıklanna yol açtı.
Uzmanlar önlem alınmazsa bölgede birkaç hafta 

içinde toplu ölümlerin olacağım söylüyorlar.
Yangın şimdilik sadece Brezilya ve çevresini etkili 

yor gibi görünse de tüm dünya tehlike altında.
Buna rağmen olup bitene bütün dünya seyirci kah 

yor.
Doğrusu anlamakta güçlük çekiyorum.
İnşam ilgilendiren her sorunda dile getiren bir öykü 

vardır ya. “Dünya iki üç tane balinayı kurtarmak için 
bütün imkanlarını seferber ederken...” diye başlayan.

Bu yangın haberlerini izlerken veya okurken hep 
balinalardı peşinde koşan “dünya”nın nerede olduğunu 
düşündüm...

Şimdilerde cayır cayır yanan yağmur ormanları için 
bir dönem dev konserler veren çevreci pop starlarım 
aradım.

CNN’nde naklen yangın haberleri bekledim
Her olayda boy gösteren ve her şeye karışma hakkım 

kendinde bulan Amerika'nın sesini duymaya çalıştım.
Ama duyduğum sadece büyük bir sessizlikti.
Yanan hayvanların çığlıkları ve ölümcül dumanın 

üzerine sinen sessizlik ve çaresizlik. Bu dünyada en az 
bizim kadar yaşamaya hakkı olan, dünyada insandan 
önce var olan ortaklarımız; bitkiler, hayvanlar diğer can
lılar biz insanların neden olduğu ekolojik dengenin 
bozulmasıyla yok oluyor. Ve dünyanın bir köşesinde, bu 
gezegeni paylaştığımız ortaklarımız çaresizlik içinde 
yanıyor, kimsenin umurunda değil...

Kırmızı ışık ihlali ölüm getirdi.

Dörtyol’da kaza
Gemlik Dörtyol'da meydana gelen kazada bir kişi 

yaşamını yitirdi.
Geçtiğimiz hafta cuma günü akşamı saat 18.30 

sıralarında mşydana gelen kazada, DÖKTAŞ A.Ş'de 
şöförlük yapan Ali Eıyılmaz (32) adlı şahıs, hayatını kay
betti.

Kazaya, Ali Eıyılmaz'ın kullandığı 16 H 3006 plakalı 
kamyon ile. Necip Ekincl'nln kullandığı 34 RP 1474 
plakalı deterjan yüklü tırın çarpışması sonucu mey
dana geldiği öğrenildi.

Eryılmaz, kırmızı ışığı İhlal ederek, Necip Ekincl'nln 
kullandığı tıra çarptı. Ali Eryılmaz, olay yerinde 
yaşamını yitirirken, kaza ile İlgili soruşturma başlatıldı.
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ŞİİR KÖŞESİ
Setoc

HAC YOLU
ı Hac için kabe yoluna
İMevlam nasip et kuluna
Dilekler kabul oluna

[ Selam olsun Muhammed’e
ı Ümmetle kabul ede.

Afan olur herbir yandan.
I [ Türkiye'den hem İran'dan, 
I \Pakistanhk daha candan.
I Selam olsun Muhammed’e,
I Birlik olalım kabede.

I Bengali, zenci, arabi
I , Nice ergin nice sabi
I Cümlesi de hakka tabi
I Selam olsun Muhammed’e
I Şeytan taşlıyahm minede

I Rengarenk sima her taraf
I Kabe çevresinde saf saf
I Birlikte edelim tavaf
I Selam olsun Muammed’e
I Şefaat kılsın ben Ahmed’e.

YARI ŞAKA VARI CİDDİ Erol GURCAY

EĞİTİM KÖŞESİ

Mart Ayı - 
Dert Ayı

Mart ayı, baharın habercisidir.
Doğa yavaş yavaş canlanmaya 

başlar.
Kediler birbirlerini kovalar.
Sevgililer sabırla, ılık günleri bekler

ler.
Mart ayı aynı zamanda, vergi 

ayıdır.
Işdünyası ve Ticaret erbabı, zaten 

soğuk olan bu aya “oldum olası” ısı- 
namamıştır.

Mart ayinin bir de “politik özelliği” 
vardır.

Akla, “muhtıralar”, “beyin takımı” 
hükümetler ve görev bekleyen 
bürokratlar gelir.

Hükümetler genellikle “kışı zor 
geçirince”, yeni alternatifler aranır.

Bu yıl da, mart ayı hareketli geçti.
Hükümet İle Silahlı Kuvvetler arasın

daki çatışmanın^ İzleri silinmeye 
çalışılıyor.

Bir yumuşama sağlansa bile, Sayın 
Başbakanın üslubu ve kullandığı bazı 
cümleler kolay kolay unutulamaz.

O zaman en akılcı yol, seçim 
kanunu ve siyasi partiler kanununda 
gerekli değişiklikleri yapıp, seçim tari
hini ilan etmektir.

. Böyle bir ortamda, hem meclisin 
çalışmaması, hem de seçim tarihinin

Günün Fıkrası
Adam kitapevinden içeri girdi 

ve tezgahta duran gence sordu:
Sizde “Kadınlara karşı zafer 

kazanan erkek” romanı var mı?”
Tezgahtar eliyle az ötesini İşaret 

etti.
Var efendim, orada masal 

kitapları bölümünde bula
bilirsiniz.”

Erkek kitap, aradığına göre 
zorda olduğu anlaşılıyor.

Masal kahramanlarına özenip 
sert yapmaya kalksa, yine işi zor.

Aklıma, Temel Reis, Safinaz ve 
Ayıboğan’ın maceraları geliyor.

Ispanak olmasa Temel Reis’in 
işi zor.

Ayıboğan’ın “iri yapısı” kurları 
yor,

Safinaz’ın hiçbir şeye ihtiyacı 
yok.

Aranmaya ve gündemde 
olmaya devam ediyor.

Aslında, masal kitaplarında 
bile bayanlar avantajlı durumda.

Sözün Özü

Tek kitaplık adamlardan korkunuz. 
“Thomas Aquinas”

Petrol Mücadelesi
Doğanın bize verdiği nimetleri, 

kendi başımıza bela haline getiriyoruz.
Petrol ve doğalgaz en büyük 

nimetler.
Ama, en önemli savaş sebebi de, 

işte bu nimetler!
Bu yüzden Orta-doğu'da bir türlü 

barış sağlanamıyor.
Şimdilerde, Kafkaslardaki ve Hazlar 

Denizindeki petrolün kontrolü için, büyük 
mücadele veriliyor.

(Moskova-Tahran*Erivan) cephesi, 
petrol boru hatlarının, Türkiye’den 
geçmesine pek olumlu bakmıyor.

- Boru hatları konusunda Türkiye ile 
aynı paralelde düşünün Gürcistan 
Devlet Başkanı’na iki kez suikast 
düzenleniyor.

- Türkiye’ye karşı ılımlı politika 
izleyen Ermenistan Devlet Başkanı 
Petrosyan görevden alınıyor.

- Aliev’in Bakü’de konuşma 
yapacağı meydanda bomba bulunuyor.

V e.. Son anda, Boris Yeltsin 
Rusya’daki kabineyi fesh ediyor.

Başbakanlığa 34 yaşındaki eski 
enerji bakanını atayarak bu konuya 
verdiği önemi gösteriyor.

Bizim de, Türkmenistan, Kazakistan 
ve özellikle Azerbaycan halkının üfürük
ten sebeplerle incitmeyip, dostluğu
muzu daha da güçlendirmemiz gerek
mektedir.

Aklımızı kullanalım, menfaatlerimizi 
tepmeyelim.

Muzaffer GüRBOĞA 
Eğitimci - Yazar

Gençler Anlaşılmak istiyor
Gençlerimiz ana-baba desteğine sürekli itiyaç 

du yacaklardır. Bu desteği alamama durumunda 
rahatsız lık ve anti-sosyal davranış içinde olurlar. 
Ergen bu dönemde yalnızlık doyguları ile tanışır. 
Gencin ruhsal gelişiminde ailesinin tavrı son 
derece önemlidir. Genç grup içinde güven duy
gusu ve onay aramaktadır. Bu arada kendi iç 
dünyasını kavramakta ve açıklamakta zorluk çek
mektedir. Yetişkinler çocuklarını başka ailelerin 
çocukları ile kıyaslamamalı ve başkalarını örnek 
göstermekten kaçınmalıdırlar. Statü belirsizliği 
konum edinme sorunu genci rahatsız etmektedir. 
Aile içinde demokratik özdenetim önem taşımak
tadır. Genç hem isyankar, hem de ailesinden 
yardım isteyebilmektedir. Yetişkinler kendi gençlik 
dönemini hatırlarlar ve gençlik döneminin özellik
leri konusunda kendilerini eğitir, bilgilenme sağlar
larsa, çocuklarına gösterecekleri yaklaşım daha 
sağlıklı olabilecektir. Ana ve babaların farklı tutum 
sergilemeleri gerekir. Davranışlar tutarlı olmak 
zorundadır. Gençlerin tercihlerine saygı duy
malıyız. Çünkü o farklı bir bireydir. Kendi kişisel 
bütünlüğünü kurmaya çalışmaktadır. Değer 
yargıları ve düşünceleri basit görülmemelidir. 
Kendi beklentilerimizi değil, onlarınkini kabul 
etmek zorundayız. Ana-babalar kendilerine 
eleştirel gözle, yansız bakarak, kendisini eğiterek 

I yaptıkları yanlışları görebilmeli ve onarabilmelidir.
Gencin duygu ve düşünce bakımından çalkantı 

yaşamaları bir bozukluk değil, o döneme ilişkin 
özelliklerdir. Genç bu süreci yaşayacak. Genç 
yönlendirilme ister, hem de bağımsız olmak ister. 
Bu çelişkiyi de yaşayacak. Onun olumlu 
davranışlarını görebilmeli ve belirtmeli ki bu iyi bir 
çekiştirici işlev görebilsin. Onların bizden farklı 
düşünme ve duygularını durumda olma hakları 
vardır. Bu konuda karar onların. Bizim zamanımız
da şöyleydi, böyleydi edebiyatını bırakalım. Hiçbir 
işe yaramıyor. Yaptığımız destekler için “Senin 
İçin saçımı süpürge ettim. Beni anlamıyorsun*’ 
söylenmeleri yanlıştır. Biz mi genci anlayacağız, 
yoksa genç mi bizi anlayacak. Bu dönemde 
gencin dikkati dağınıktır. Biraz içe dönük yaşa
maktadır. Onlara zaman ayırıp dinlemeli ve anla
malıyız.

Sonuç olarak gencin ailesinden beklentileri ilgi, 
sevgi, destek ve söz hakkıdır. Onların bu beklenti
lerine yanıt verelim. Çok görmeyelim.

belirlenmemesi, bazı anti-demokratik 
uygulamalar davetiye çıkartmaktır.

Para ve Ekonomi
Devlet istatistik Enstitüsü’nün veri

lerine göre, Aralık ayından itibaren 
toplam fiyat artışları, yaklaşık (% 15) 
civarındadır.
' Ama, gerçek enflasyon nedir, şimdi 
bir de bu duruma göz atalım.

Aralık ayından bugüne:
- Kıymadaki fiyat artışı (% 39.6)
- Tavuktaki fiyat artışı (% 59.8)
- Sütteki fiyat artışı (% 32)
- Yumurtadaki fiyat artışı (% 33.3) 

olarak gerçekleşmiştir.
Memurun ilk altı ay için (% 30) zam 

aldığı düşünüldüğünde, halkın 
enflasyona nasıl ezdirildiği anlaşıla
caktır.

Allah’tan, petrol fiyatları düşüyor.
(17) dolardan, (14.50) dolara 

düşen petrol, düşmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde bir varil ham 

petrol Londra Borsalarında, (12.38) 
dolara kadar düştü.

Bu kış kıyamette fakirin yarasına 
merhem oldu.

Şimdi, Mart ayı enflasyonunu me 
rakla bekliyoruz.

Tek kitap, tek düşünce, tek alter
natif demektir.

Yaşam boyunca “tek kulvara” 
hapis olmak demektir.

Çok kitap, “tabii farklı görüşler 
içeren çok kitap” insanı geliştirir.

Farklı fikirler arasında, sentez 
yapma avantajını sağlar.

insanları, başka fikirlere ve başka 
görüşlere karşı önyargılı davranmak
tan korur.

Demokratik hayata hazırlar.
Son günlerde hep katılımcı 

demokrasiden bahsediliyor.
Bunun anlamı farklı görüşten,, 

farklı partiden insanların biraraya 
gelmesidir.

Beraber yaşamaya, alışmasıdır.
Beraber karar almaya alışmasıdır.
Demek ki çok sesli demokrasi tek 

kitaplık adamların işi olmaz.

"uçuk" bir söz
Adamın birinin kafasına taş 

düşmüş, adam “taş kafa” olmuş.

(CHP) irtifa Kaybediyor
Başbakan her fırsatta, (CHP) liderine 

bir göndermede bulunuyor.
Sayın Baykal da, anında karşılığını 

veriyor.
' Bu itiş-kakış hergün devam ediyor.

Yıprandığını hisseden hükürpet bu 
işten sıyrılmanın yollarını anyor.

Bu yüzden hükümeti düşürmeyi 
göze alamayacağını bildiği, (CHP) lideri
ni sürekli tahrik etmeye devam ediyor. 
Sayın Baykal’ı gönsoru vermeye zorlu 
yor.

Aslında, (CHP)’nin artık hükümeti 
düyürecek gücünün olmadığını göster
mek istiyor.

Sayın Baykal işin farkında.
Çünkü Refah Partisi kapatıldıktan 

sonra parlamentodaki dengeler değişti.
(CHP) artık anahtar parti konumun

da değil. Bu yeni durum (CHP)’yi hırçın
laştırdı.

il ve ilçe kongrelerinde kavgalar 
başladı. (CHP) yönetimi bu kavgalar için 
“kabuk değişimi” diyor.

Ama halk sertlikten ve kavgadan 
hoşlanmıyor. Ve (CHP) son günlerde 
irtifa kaybediyor.

Hükümet ortakları bu gelişmeyi ke 
yifle izliyor.

GEmLİK REHBERİ
Gerekli Telefonlar
İtfaiye
Polis imdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K.
Polis Karakolu 
Gar. Kom

110
155
156 
5131055 
5131879
5131206

Kaymakamlık
Kaymakamlık 
Kaymakamlık Ev 
Ç.Savçılığı 
C. Savcı Yrd. 
Emniyet M.

5131051 
5131ÖŞ2 
5131053 
5132954 
5131028

ULAŞIM
Uludağ Turizm 5131212
Aydın Turizm 5132077

Resmi Daireler 
TEK Arıza 
tEK İşletme 
Turizm Der. 
Spor Sah. 
Örm. Böl. Şf. 
MIHI Eğt. Md. 
Halk Egt. Mrk. 
Halk Kutüp. 
As. Şb.
Karayolları 
Uman Bşk. 
Mal Md. 
Nüfus Md. 
özel İd. Md. 
Tapu Sic. Md. 
Müftülük 
Gümrük Md, 
Tekel Md. 
Ver. Da. Md. 
ilçe Tar. Md. 
Üçe Seç. Md.

5132066
5134503
5131274
5140095
5131286
5131174
5131846
5131353
5131057
5131308
5131133
5131095
5133742
5131507
5131414
5131364 
5131411-5130024 
5131042
5132360 , 
5131186
5134994

Belediye. 
Sdntral 
Başkanlık , 
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
Su İşletmesi 
İtfaiye

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

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

TÜP DAĞITICILARI

Hastaneler
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
Slrkecl'den gidiş (işgünü):

9.15- 14*15-18715
(Tatil): 9.15-14.00-18.15 

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

Deniz Otobüsü
Ydova -Kartd (Haftaiçl) 07.3009.10-10.45 
11.50-13.1514.30-1530-1530-17.30-18.30- 
19.45-20.25-21.15 (Haftasonu) 09.1510-45 
12.00-13.30-14.4515,4517.00-17.4518.30-

19.30-20.30 ,
Ydova - KabataşC İşgünü): 9.4512.40-13.45 

1500-16.10-17.1519.30
(Haftasonu): 103511.4513.00-14.4516.15

17.30-19.00-19.45
Kabataş-Yalova (İŞ): 8.30-11.00-12.1513.45 

1500-16.10-18.25 (Haftasonu): 9.1510.30- 
11.3513.30-14.4517.4518.35

Aygaz 
özgaz 
Tekgaz 
Ocakgaz 
Ergaz 
Ipragaz 
Habaşgaz 
Ukltgaz 
Yeni Ukltgaz 
Alevgaz
Gemlikte

513 1295
514 1700
513 1637
513 1637
513 8843
513 22 59
513 45 46
514 2841 
5T3 65 00
513 40 95

sinema günleri:

AİLE SİNEMASI
Bu hafta:

“ Ağır Roman ’
Tel: 513 13 29

NÖBETÇİ 
ECZANELER

31 Mart 1998
Yiğit Eczanesi

1 Nisan 1998 
Seda Eczanesi

2 Nisan 1998 
Çamlıca Eczanesi

3 Nisan 1998 
Yasemin Eczanesi

4 Nisan 1998 
Demiriz Eczanesi

5 Nisan 1998 
Erçek Eczanesi

6 Nisan 1998 
Serim Eczanesi
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GEMLİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Dosya No : 1997/395 Tl.
1- Bir borçtan dolayı mahçuz olup, satılmasına 

karar verilen Armutlu tapusunda kayıtlı 
Tavşantepe Mevkii pafta 38, parsel 4070 50/1600 
arsa paylı 15' nolu meskşnin borçlu hissesi 
satılacaktır. Yazlık olarak kullanılan gayrimenkul 
zemin katta denize dik bir konumda inşaa edilmiş 
denizi görür durumda olup, iki oda, bir salon WC 
banyo ve salonun bir yanında mutfak yer 
almaktadır. Borçlu hissesi 1.000.000.000 TL. olup 
satışı 18.05.1998 günü Gemlik Belediye Düğün 
Salonunda 10.00 - 10.15’de yapılacaktır.

2- Armutlu tapusunda kayıtlı Tavşantepe 
mevkii pafta 38 parsel 4070 50/1600 arsa paylı 29 
numaralı gayrimenkul son katta olup, 29 nolu 
gayrimenkul 15 nolu gayrimenkul vasfında olup, 
borçlu hissesi 1.250.000.000 TL. değer konulmuş 
olup, hissesi satılacaktır. Satış 18.05.1998 günü 
Gemlik Belediye Düğün, Salonunda 10.30- 
10.45’de yapılacaktır.

Dosyada mevcut bulunan Armutlu Belediyesi 
Fen işleri Müdürlüğünün 13.8.1997 gün ve 
672/563 sayılı imar durumuna göre 38 pafta 4070 
parselde ayrık nizam 5 katlı bina yüksekliği 
h-15.50 mt. bina derinliği maks-40 mt. ön bahçe 
mesafesi 5 mt. yoldan komşu mesafesi 3 mt. arka 
bahçe mesafesi h/-7.75 mt. irrtar durumu 
verilmiştir.

Satış Şartları:
1- Tahmin edilen kıymetin %75 ni ve rüçhanh 

alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış 
masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle 
bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın 
tahahhüdü baki kalmak şartıyla 28.05.1998 günü 
saat 10.00-10.15 <’ 10.30-10.45 de ikinci 
artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da miktar 
elde edilmemişse gayri menkul 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 mı bulması ve satış 
isteğinin alacağına rüçhanı olan alacaklıların 
toplamından fazla olması ve bundan başka, 
paraya çevirme, paylaştırma masraflarını 
geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı 
çıkmazsa şatış talebi düşecektir.

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. 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- ihale katılıpda, daha sonra iâle bedelini 
yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan 
tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son 
ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer 
zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden 
müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve 
temerrüt faizi ayrıca hükme haet 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 1997/395 T. 
sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze 
başvurmaları ilan olunur.

icra Müdürü

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

w Mata
Gazetelerine vermek istediğiniz 
ilanlarınız için bir telefon yeterli!

Körfez Reklam
Tel : 513 17 97

SUNĞiPEK HALUK YIKILMAZ CAMİİ 
YAPTIRMA ve YAŞATMA DERNEĞi’nden 

KONGRE İLANI
1 Derneğimizin olağan genel kurul toplantısı 18.04.1998 
cumartesi günü saat 12.30’da cami odasında yapılacaktır. 

Çoğunluk sağlanamadığı taktirde 25.04.1998 
cumartesi günü aynı yer ve saatte toplantı yapılacaktır, 

üyelerimize duyurulur.
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM :
1- Açılış ve yoklama
2- Divan heyeti seçimi
3- Faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi
4- Murakabe raporunun okunması
5- Yönetim kurulu ibrası
6- Yeni yönetim kurulu ve murakıpların seçimi
7- Dilek ve temenniler
8- Kapanış.

Gemlik Soroptimist Kulübü 
Başkanlığından 

KONGRE İLANI
Kulübümüz olağan genel kurulu 18 Nisan 1998 

cumartesi günü saat H.oo’de Kayıkhane Mevkiindeki 
Soroptimist Kulüp Kreşinde yapılacaktır.

Yeterli çoğunluk sağlanamadığı taktirde 25 Nisan 
1998 cumartesi günü aynı yer ve saatte çoğunluk 
aranmaksızın toplantı yapılacaktır.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM ;
1- Açılış ve yoklama
2- Saygı duruşu
3- Divan seçimi
4- Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve 
aklanması
5- 1998 mali bütçesinin okunup aklanması
6- 1999 tamini bütçesinin okunması
7- Denetçi raporunun okunması
8- Dilek ve temenniler
9- Kapanış

GEMLİK EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 
POLİS KARAKOLLARI VE LOJMANLARI 
YAPTIRMA DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN

KONGRE İLANI
Derneğimizin olağan genel kurulu 30.04.1998 

Perşembe günü saat 10.oo’da Gemlik Ticaret ve Sanayi 
Odası Lokalinde yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı taktirde toplantı 7 Mayıs 1998 
Perşembe günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

üyelerimize duyurulur.
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:
' 1- Açılış
2- Divan heyeti seçimi
3- Saygı duruşu
4- Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının okunması, 
müzakeresi, oylanması ve ibrası
5- Tahmini bütçenin okunması görüşülmesi ve oylanması
6- Dilek ve temenniler
7- Kapanış.

SAHİBİNDEN SATILIK
Gemlik Manşştır Mevkiinde
Mehmet Gürbüz Sitesinde

140 m2 Denize Sıfır
Lüks Satılık Daireler

®: (0.224) 513 10 43
® Cep : (0.532) 343 70 69

SCRRCST KÜRSÜ
Kemal YAR 
Almanya

ALMANYA’DAN BİR KAÇ KONU
Bir Gemlikli olarak zamcn zaman GEMLİK KÖRFEZ gazetesine yazılar 

yazmaktayım. Körfezin abonesi de olduğumdan gazete her hafta evime 
gelmektedir. Hem KÖRFEZ Almanya aa da tanınmakta, hem de 
Gemlikteki gelişmeleri anında İzlemekteyim.

Bunun dışında Almanyada yayınlanan gazete ve dergilerde de 
yazılarım daha çokta şiirlerim yayınlanmaktadır.

Gerek Almanya, gerekse Tûrklyede çıkan yazılarımda yanlışlan, değer 
yargılarını anlatmaya yönelik olmaktadır.

Zaten Avrupada yaşayan Türkler olarak artık kendimize Avrupa 
Türkleri denmesini İstiyoruz. Gurbetçi kelimesini ise artık sadece çağın 
gerisinde kalmış, cahil kişilerin sözü olarak görüyoruz.

Bizi erin artık Tûrklyede yaşama, yerleşme diye bir sorunu yoktur. Bizlerin 
artık gerçek yaşama alanı Avrupaaır. Ev, arsa almayı sadece Almanya 
İçin düşünüyoruz. Türkiye Anavatan olarak, akrcba bağı olarak sadece 
tatil İçin düşünülen bir yer olarck görülüyor. Zaten doğrusuda budur. Tabi 
Tûrklyede en kolay şey yanlış kamuoyu yapmaktır. Ne yazık ki çok İyi niyetli 
bir millet olduğumuzdan herşeye İnanma huyudur bizlere hatayaptıran.

Bunun en belirgin örneği eğitim konusunda, örneğin dünyada, 
eğitimini tamamen özelleştirmiş tek ülke irfandadır, (ondada fakir 
öğrencilerin parasını devlet öder)

Ama basına bakıyorsunuz koskoca adamlar yalan söylüyorlar, 
diyorlar ki; eğitimini özelleştirmeyen tek ülke Türkiye kald dünyada

Bu kadar yalanı söyleyenin yüzü kızarmıyorda bu yalanı ciddiye alıp 
yazan basının yûzûdemi kızarmıyor, (senin teknolojinin muhdairin var, en 
önemlisi bütün ülkelerin büyükelçileri ver Ankarada onlarada mı sormek 
zor geliyor eğitim konusunu.

Yine Avrupada hiçbir devlet sık sık zam yapamaz. Halk hemen tepki 
gösterir, Tûrklyede de halk legal olarak hemen tepki göstermeli ve zamlcrı 
protesto etmelidir. Bazı aklıevvel yazarlar popilizm diye bir şey çıkarttılar 
yani halk kuyrukçuluğu. Tabiiki herşey halk için olacck be cahil köşe 
yazarın senin o köşeni halk okumazsa gazete almazsa, sen bir hiçsin.

Yani bunlar hükümet zam yapmazsa, emeklilik yaşını yükseltmezse 
kahrından ölüyor. Politikada temel güç hdktır, vergiyi de, hizmetide önler | 
veriyor. O açıdan sık sık zam yapılmasıı hdk düşmanlığıdır.

Lümpen bazı köşe yazarlanda devlet batar diye gülünç oluyor. 
Devletin battığı nerede görülmüş, bırakın bu safsatalan. Geçenlerde bir 
İktisat profesörü bu gibilerle gırgır geçiyordu. 'SSK batar diyenlere, SSK 
devlet kurumudur, devlet batmadan SSK batar mı' diye soruyor, bu ? I 
cahillerle bayağı bir dalgasını geçiyordu.

Zaten OsmanlIdan beri herşeyi yanlış birazda mizah konusü olacck ] I 
kadar İktidardan yana olunca yanlışı, yağcılığı bırakmamış bazı kişiler, bir | 
çoklan da bunlara inanmış. Buna bazı tarihçilerde dahil.

Örneğin Meşhur tarihçilerimizden 'Bostanizade Yahya Efendiden bir ' 
alıntı... Bostanizade Yahya Efendi, padişah Birinci Ahmeti anlatıyor. 1 
(Padişah birinci Ahmet, tahta çıkar çıkmaz beşikte olanlarda dahil, on I 
dokuz kardeşini boğdurup, katleden birisi...) '

Şimdi bakın nasıl savunuyor padişahı Bostanizade, 'Şevkatii padişdı I 
çok merhametliydi" diyerek başlamış... Kardeşlerini katletmesini ise 'Tahta 
çıkar çıkmaz on dokuz karındaşını cennet kayığına bindirdi" diye yazmış.

Ağlanacak halimize güleriz sözüne bundan güzel ömek olur mu. ?
Artık Türkiye'de zihniyet değişmeli mala, mülke değil, insana değer j 

verilmelidir.
Çünkü en kutsd değer yaşam hakkıdır. En ağır ceza öldürmeye, cana '

kasta verilmelidir. Ekonomik suça, ekonomik ceza uygulanmalıdır, j 
Tûrklyede gasp cezalan çok ağırdır, öyle oyuncak tabanca ile (yaralama j 
bile olmamış) saat, çanta, gasp etti diye gencecik insanlara 20-36 yıl ceza 1
vermek son derece .yanlış ve manasızdır. Bu suçlann cezası Avrupa'da 
olduğu gibi hafif hapis ya da para cezası olmalıdır. Adli suçlarda ise idem 
yaygın şekilde verilmeli ve hemen uygulanmalıdır.

Örneğin; küçük çocuklara tecavüz edip, öldürenlerin idamı 1 
çabuklaştınlmalıdır. Toplumdan lümpen pisliklerin olabildiğince 1 
temizlenmesi demokratlığında, solculuğunda ön koşuludur.

Siyasi suçlarda ise cezalar indirilmelidir, pankart astı, yazı yazdı diye 
gençlere ağır hapis cezası vermek uygulaması bırakılarak, Avrupai I 
sisteme geçilmelidir.

Bu suçun cezası para cezası ya da kamu yararına zorunlu çalışma I 
olmalıdır.

Dünya Kadınlar günü kutlanırken Türkiyede anneler çocuklarını hala i 
dünyanın en tembel çocukları olarak yetiştiriyor. Avrupada her anne ve 1 
baba evin ve bahçenin işlerine küçükte olsa çocuklarda katar, I 
sorumluluk aşılar. Örneğin yemekten sonra bulaşıkları anne yıkarken kız II 
çocuğunu da mutlaka yardıma çağırır. Etrafı dağıtan çocuklar mutlaka j 
yine etrafı kendileri toplar. Halbuki Türkiyede anneler, benim çocuğum 11 
ezilmesin, hizmetçimi filan deyip iş yaptırmak ve çocuğu tembelliğe iterler. 11
Tam bir ilkellik içinde yanlış terbiye ile büyütürler. O yüzden genç kızlar, | 
genç erkekler aşın duygusal olurlar. Bu işe bir genç için en tehlikeli bir ] 
yanlışlıktır. Gün geçmez ki genç kız ya da erkek sevgilisinden aynldı diye 
intihara teşebbüs etmesin. Halbuki mantıklı, iş yaparek sorumlu yetiştirilse I 
asla kimse için intihar değil, parmağının bile incinmesine değmeyeceğini I 
anlar.
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Örneğin Avrupa Türkleride bu konularda Avrupai düşünürler. Ayrılık ya 
da terk edime konusunda değil ölmek, aynlan kişi için bir asalakta . 
kurtuldum dye sevinirler.

Kadın erkek eşitliğinde de itrafa kaçılıyor, halbuki kadınlara eşitliği bir j 
yana bırakın ayrıcalık verilmiş, bunlarda ellerinden alınmalı, istedikleri gibi 
herşey eşit olmalıdır. Örneğin bir boşanma sonrasında hep erkekler 
nafaka öder, halbuki kadında, erkeğe maddi durumu daha iyi ise j 
kadnda erkeğe nafaka öder. Türkiyede vakit geçirilmeden kadnda 
erkeğe nafaka ödeme yasası uygulanmalıdır.

Ayrıca kadınlarda yaygın şekilde gece vardyalannda çdıştınlmalıdr. 
Avrupada olduğu gibi inşaat ddındada çalışmaları sağlanmalıdır.

Otobüslerde yer verme önceliği kaldırılmalı, sadece yaşlı bayanlara 
yer verilmelidr.

Tabi her konuda eşitlik dedkleri için olması gerekeni yazdık, erkekleri 
unuttuğumuz sanılmasın.

Türk erkekleri Avrupanın en magandalan özelliğini, önceliğini kimseye 
kaptırmazlar maazallah. Tabi mantıklı, uygar, gerçekten inanmış, çağdaş i 
erkekleri ayrı tutarak yazıyorum.

Yalnız bir kadın gördûlermi hemen birkaç maganda başına üşüşür, 
şansını dener. Hatta çocuklu kadnlan bile rahat bırakmazlar, craba 
kullanan bir bayan gördûlermi görgüsüzler gibi peşine düşerler. Bir 
bayana yaptıkları arkadaşlık teklifi reddelince çok kızarlar, gurur yaparla. 
(Halbuki ‘ Avrupada böyle şeyleri erkekler hiç sorun etmezler) i 
Meyhanelerde, kahvelerde ya futbol, ya kadın ya da siyaset muhabbeti 
yapar, hükümeti kurarlar, yıkarlar... Yanlarındaki kadın başkasına bakınca 
ya da ona bakılınca olay çıkarır, cinayet bile işlerler. Tam bir ilkellik dürtüsü 
İle hareket ederler. Halbuki Avrupada bir diskoya yanındaki erkekle gelen 
bayan bir başkası ile danseder bir şeyde olmaz.

Bir haksızlığa uğrasa bile, işyerinde şefine sesini çıkaramayan, başka 
yerde daha gûçlûye sesini çıkaramayanlar evde karısına aslan kesilir, 
döverler. Kadın gibi kollarına altın künye, boyunlarına altın zincir takarlar. 

^Boyasız ayakkabı İle gezerler, dişlerini fırçalamazlar, haftada 3-4 kez 
banyo yapmazlar, şık giyinmezler, ütüsüz elbise İle gezerler, traştan sonra 
(aftershavv) losyon kullanmazlar, gezdikleri kadınları kalleşçe 
arkadaşlarına anlatıp cahilce böbürlenirler.

Sonrada bayanlardan yakınlık beklerler, bu kafa ile daha çok 
beklerler.
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