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1 Ocakl997-31 Aralık 1997 tarihleri arasındaki kazançlarına ait Gelir Vergisi Beyannamelerini verme süre
si olan 31 Mart günü akşamı mükelleflerin ödeyecekleri vergiler belli oldu. Kimyasal madde ticaretiyle uğraşan 
geçen yılın şampiyonu Hüseyin Ozan yeniden birinci olurken, ikinciliği eski yılların şampiyonu Haluk Alton elde 
etti.

Gemlik Vergi Dairesi Müdürlüğünden aldığımız bilgilere göre ilk on kişilik sıralamaya giren vergi şampi 
yonları ve ödeyecekleri vergiler şöyle :
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Adı Soyadı İşi Matrah Hsp. Vergi ödenmesi Grk. Vergi.
Hüseyin Ozan Kimyasal Mad. Tic. 34.461.491- 18.478.820- 15.087.791-
Haluk Alfan İnşaat Mal. Ticareti 24.907.964- 12.124.380- 10.118.811-
Mehmet özdemir M.S.İ 14.594.886- 6.522.443- 4.878.146-
Kaya Kesen Elektrik Per. Satıcısı 13.505.072- 5.977.536- 3.402.634-
Mahmut Bozkurt M.S.İ. 10.411.297- 4.430.648- 2.045.313-
A.Rıza Gündü Beyaz Eşya Ticâreti 8.943.391- 3.696.696- 2.619.02b
Sezai Kaya Konfeksiyonu 8.458.903- 3.453.452- 2.11’2.127-
Esat Coşkun Dayanıklı Tük. Madd. Satıc. 8.004.409- 3.227.204- 2.636.575-
M.Aziz Ataoğuz Doktor- M.S.İ'' 7.553.144- 3.023.914- 2.123.062"
Osman Çetinkaya Beyaz Eşya Satıcısı 6.880.913- 2.721.4 kİ- 2.289.093-
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HAFTAYA BAKIŞ
□ Kadri GÜLER
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Bugün bayram
' Günler ne çabuk geçiyor.

Tutabilene aşkolsun:
Zaman, kullanmada beceriksiz olduğumuz en büyük 

kavram.
Daha dün gibiydi Ramazan Bayramı için yazdığım 

yazı.
Ama iki bayram arası su gibi akıp gitti ve bir güzel 

bahar günü, kutsal bir bayramı yine kutluyoruz.
Dini bayramların en güzel yanı bizlerin biraz da olsa 

kendimizi dinlendirmemize aracı olması bence.
Eski bayramlardaki gibi geleneksel yanı ağır bas

mıyor bayramların artık.
Yine de küslerin barışması, büyüklerin ziyaret 

edilmesi'.bayramların vazgeçilmeyen yanlarıdır.
Bu bayramın kıştan yaza gidişin ilk belirtileri olan 

baharın ilk günlerine rastlaması, dokuz günlük uzun bir 
süreyi içermesi, turizmcilerin işine yaradı.

Gazeteler sayfa 5 ve 7 günlük tatil imkanlarını 
içeren ilanlarla doldu.

isteyene kredi kartı kolaylığını, isteyene peşinde 
indirim, isteyene bir peşin 4 ay vadeli seçenekler.

1977 yılında ilk kez yurt dışına çıkmış ve kısa bir 
süre için Bulgaristan ile Romanya’yı gezmiştim.

O tarihlerde bu iki küçük ülkenin Karadeniz kıyıların
daki turistik tesisleri görmüş ve şaşırmıştım.

üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde ise o tarihlerde 
birkaç 5 yıldızlı otelden başka tesis yoktu. 1977 yılında 
Halikarnas’ın Bodrum'u ve Marmaris ile bizim 
kıyılarımızda pansiyonculuk ve çadır turuzmi egemen
di.

1980’den sonra bilhassa zamanın iktidarının - adam 
kayırarak da olsa- kıyılarımızı turizme açması, turizm 
yatırımlarına teşvik vermesi, Türkiye’yi Avrupa’nın en 
büyük yatak kapasiteli turizm ülkesi haline getirdi.

Doların 242 bin, Mark’ın 130 bin liralarda olduğu 
ülkemizde tatil yapmak yabancılar için mükemmel bir 
fırsat. AvrupalI, ilkbaharda tatile çıkmaz. Boş olan otel
lerin kurban bayramında doldurulması isteği, otelcilerin 
iştahını kabarttı.

insanın ekonomisi düzgünse mutlaka tatile çıkmalı.
Türk insanı standartını hergün yükseltiyor. 

Kazanmasını bilen, iyi yaşamayı da arıyor.
Bu kurban bayramı tatil için iyi bir fırsat.
Hem büyükleri ziyaret edip gelenekler yerine geti 

rilebilir, hem de iyi bir tatil için güneye uzanılabilir.
Tüm okurlarımın Kurban Bayramını candan kutlu 

yor, iyi tatiller geçirmelerini diliyorum.

Tarihi
hamamı
onarıldı

Bir süredir onarım çalış
maları devam eden 
Umurbey Tarihi Hamamı 
yeniden hizmete açıldı.

Umurbey Belediye 
Başkanı Mete Okay, Türk 
hamamı niteliğini taşıyan 
çok a± sayıda hamamlar
dan bir tanesinin de 
Umurbey’de bulunduğuna 
dikkat çekerek, hamam Keyfi 
sürmeyi . düşünenleri 
Umurbey’e davet etti.

Mete Okay, belediye ye 
ait olan hamanın özel sektör 
tarafından işletildiğini ve bir 
süre önce onarım yapılarak 
tertemiz hale getirildiğini 
söyledi.

' Gemlik. Küçük Kumla ve 
Armutlu da birer tane eski 
tarz türk hamamı bulunuyor. 

Müftü Mustafa 
Aksoy, haçta 
İlçe Müftüsü Mustafa Aksoy, 
hac farzını yerine getirmek 
amacıyla Mekke'ye giti. 
Kabe'de taaf geçiren bin
lerce hacı, kurban keserek, 
ülkelerine dönecekler.

genelge yayınladı

Resmi 
Bayramlaşma 
bugün

' Gemlik Kaymakamı Şener 
Can, bugün başlayan ve dört 
gün sürecek olan Kurban 
Bayramı nedeniyle yayınladığı 
kutlama mesajında Gemliklilerin 
ve kamu görevlilerinin bayramını 
en iyi dilekleriyle kutladığını belirt
ti.

Kaymakam Çan'ın, resmi 
bayramlaşmanın Belediye 
Düğün Salonunda bugün saat 
15.oo İle 16;oo arasında yapıla
cağını, Garnizon Komutanı, 
Belediye Başkanı, Cumhuriyet 
Başsavcısı ve Müftü İle saat 
lö.oo-17.30 arasında Emniyet

Uzun süredir özelleş 
tirme kapsamında bulu
nan ve çıkarıldığı her satış
ta alıcı bulamayan 
Gemlik Sunğipek Viskon 
Sanayii müessesesi 
Özelleştirme Yüksek Kurulu 
tarafından bir süre önce 
bir başka kamu kuruluşu 
olan TEKEL'e satılmıştı.

TEKEL 1 Nisan 1998 tari
hinden itibaren Sunğipek 
Fabrikasındaki tüm haklan 
elde etti.

Sümer Holding ve 
p TEKEL Genel Müdürleri 

i arasında 31 Mart 1998 
Salı günü Ankara'da 
düzenlenen bir protokolle 
Gemlik Sunğipek Fabrikası 
TEKEL'in malı oldu.

TEKEL tarafindan rakı 
ve şarap fabrikası olarak 
işletilecek olan Sunğipek 
Fabrikdsında çalışan 
memurlar şimdilik konum
larını korurken, fabrikada 

. çalışmakta olan 320 
'■ işçinin bir süre sonra 

TEKEL'in çeşitli fabrikalan- 
na dağıtılacağı haberi 
ilçede şok yaratmıştı.

BAKAN GELDİ
Petrol-lş Sendikasında 

örgütlü Sunğipek işçileri bir 
süredir TEKEL'in diğer fab
rikalarına dağıtılmasının
açıklanması 
Sunğipek

üzerine 
Selofon

Tesislerinin kapatılmaması 
için kamuoyu yaratma 
girişimlerini sürdürüyor
lardı.

Bu konuda başta 
ilçede bulunan siyasi par
tiler tek tek gezilerek, 
destek arayışı başlatıldı.

Ardından Ankara'ya 
gidilerek, BursalI par- 
lementerler ile TEKEL'den 
Sorumlu Devlet Bakanı 
Eyüp Aşık ile görüşme 
sağlanmıştı.

Bakan Aşık, sendikacı 
ve parlementerlere ı 
verdiği sözü tutarak, 
cumartesi günü Gemlik'e 
geldi ve fabrikada fabrika 
yöneticileri, Anavatan 
Partisi ilçe yöneticileri ve 
işçiler ile görüştü.

Bakan Aşık, daha 
sonra Umurbey'e çıkarak, 
Umurbey Belediye 
Başkanı Mete Okay'ı 
makamında ziyaret 
ederek, çalışmalar 
hakkında bilgi aldı.

Müdürlüğü, Jandarma
Komutanlığı ve Cezaevini ziyaret 
ederek, buralardaki görevliler, 
hükümlü ve tutuklularla bayram
laşacaklarını açıkladı.

Bayram nedeniyle yurttaşların 
rahhat ve huzurlarının her zaman
ki gibi devam edeceğini bildiren 
Kaymakam Can, acil durumlarda 
gereksinim duyulacak telefonların 
aranmasını istedi.

Can, yaptığı açıklamada bu 
yıl da kurban derisi Toplama yetk
isinin yalnız Türk Hava Kuyumuna 
ait olduğunu hatırlatarak, bu 
kurumdan başka demek, vakıf ya 
da kişilerin her ne ad altında olur
sa olsun deri toplama ve kabul 
etmelerinin yasak olduğunu hatır
lattı.

-Kaymakam Şener Can, 
toplanan derilerin %40'ınınTürk 
Hava Kurumuna , % 15'inln 
Kızılay'a, % 15'inin Sosyal Hizmetler 
ve Çocuk Esirgeme Kurumuna, 
%5'nln Türkiye Diyanet Vakfına, 
%25'inin ise Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma vakfına verildiğini 
söyledi.

GÖTÜR!..
BAŞKALARI VAGONLA GÖTÜRÜYORMUŞ.
KIZI ÇUVALLA GÖTÜRMÜŞ.
ÇOK MU YANİ..

BABAYA BAKIN BABAYA!
SAVUNMAYA BAK SAVUNMAYA!
İLLA DA GÖTÜRECEKLER
GELEN GÖTÜRECEK, GİDEN GÖTÜRECEK
ÖYLE YA.. DEVLET MALI DENİZ, YEMEYEN

DOMUZ.
YİYENLER?
YİYENLER Mİ DOMUZ Kİ; NE DOMUZ...

Kurban kanlarının; terör, trafik, cehalet kan

larını önlemesi dileğiyle İyi bayramlar...

finon *2Jam£.x
t

Bayram Namazı 07.19’da
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Mutlu Bayramlar
Bugün Bayram'ın birinci günü. 

Kardeşlerim, çocuklarımız, torun
larımız ve torun çocukları bir araya 
geleceğiz, yaş sırasıyla sevgili 
anne mizin elini öpeceğiz.

Bu bizim babamızdan kalma 
geleneğimiz. Her bayramda, belirli 
bir saatte ailemizin direği 
çevresinde toplanır, bayramlaşır. 
Gerçi biz sık görürüz birbirimizi, 
"sargın" aileyizdir; ama bayram 
Sabahları birlikte olmanın ayrı bir 
özelliği, ayrı bir coşkusu vardır. 
•Geçmişe döneriz, annemiz o 
*ânaç tavuk" edasıyla kıvırtır orta 
yerde; ikinci kuşak -ne denli kar
talmış da olsak- onun civcivleri 
yizdir yine. Bir ayrı "mutluluk" 
verir bu bize, bir ayrı "haz", bir 
ayrı "huzur" doldurur İçimizi...

Biliyorum, eski bayramlar 
kalmadı. Şimdi bayramlar küme
lenme değil, çil yavrusu gibi dağıt
ma vesilesi. Devlet de "dokuz 
gün tatil" vererek özendir! yor 
bunu. Çok mu kalabalıklaştık ne? 
Kentler dar geliyor sanki; kimiler
imiz soluksuz kalıyor havası kir
lenmiş, oksijeni tükenmiş günlük 
yaşam çevrelerinde. Uygarlığın, 
hâni o "tek dişi kalmış 
canavarın uzağına kaçı yorlar.

Ne var ki, kentin asil kalabalığı 
yine yerindedir. O kalabalık aktarır 
geçmişten geleceğe geleneklerim
izi. ölülerini ziyaret eder, akra
baları ve komşularıyla bayram
laşır, dargınları barıştırır, ayrıları 
kavuşturur, muhtaçlara karınca

kararınca el uzatır... 
♦ t *

özcesi bayramlar Çimilen için 
"ayrışma" günleridir ama, çoğun
luk için hala "dayanışma"nın 
simgesi olrha özelliğini sürdümek- 
tedir.

Başka yaklaşımla son yılların 
bayramları bir bakıma "toplumsal 
yabancılaşma süreci"nin 
geliştiği, giderek daha da belirgin
leştiği günler haline gelmektedir.

Ve bu hiç de hoş değildir...
* * *

Gelişme yolundaki ülkelerde ke 
simler arasında -haydi 'sınıflar' 
demiyeyim- var olan mesafe hızla 
açılıyor, adeta uçurumlaşıyor. Bir 
kesim -buna da 'burjuvazi' veya 
'kaymak tabaka' demiyeyim 
haydi- varsıllaştıkça, varsıllığını 
borçlu olduğu sistemin "ithal 
değerlerine yaklaşıyor, onları 
benimsiyor. Ama asıl büyük kesim, 
mutsuzluğunu ve' yoksulluğunu 
"kendi değerleri"nin metafiz
iğinde aramaya koyuluyor.

Bu, siyasal tercihlere de yansıy
or. Mutsuzluk ve yoksulluk, kitleleri 
ister istemez ütopik "düzen 
değişikliği" vaattlerine yakın
laştırıyor.

Her neyse sevgili Gemlikliler! 
Gelecekte açmazların kolayca 
aşılacağı umuduyla ve tüm içten
liğimle bayramınızı kutlar, mutsu
zluğun ve yoksulluğun tükendiği, 
sağlıklı ve esenliklerle dolu günler 
dilerim...

ABDULLAH GÜRE

fat/laa, sna/lalaA/a/t
No : 39GEMLİK

Tel :<224) 513 15 65 i

Basın Konseyi, 
Gazeteci 
geçinen 
parazitlere 
çarşı uyanda 
bulundu
Basin Konseyi Yüksek kurulu, 
halkla ilişkiler derneği ve rinçıg- 
azln gazeteciler, derneği yetk
ililerinin görüşlerini de alarak 
yaptığı toplantıda gazeteci 
olmayan ama gazeteci kim
liğiyle çeşitli davetlere katılan 
şahıslar hakkında tedbir karar/ 
almaya verdi.
Basın Konseyl'nden konuyla 
ilgili yapılan açıklamada şöyle 
denildi:

. “Halkla İlişkiler Derneği'nin 
basın konseyine aktardığı ve . 
basın konseyinin kendi araştır
masıyla da doğrulanan duru
ma göre : Kendilerinin gazete
ci Olduğunu ileri süren bazı kişil
er, gazeteciliğin gereklerine ve 
saygınlığına taban tabana 
aykırı bir şekilde çeşitli yerler- 
den hediye, promosyon 
malzemesi, eşantiyon vs. talep 
etmekte, çağrılı Olmadıkları 
yerlerde “gazeteci" görüntüsü 
altında asgari terbiye kurallan- 
na ve insan onuruna aykırı 
hareketlerde bulunmaktadır- 
lar. Böylece “gazeteci görevi^ 
ni taşıdığı sıfatın saygınliğına 

, gölge düşürebilecek yöntem 
’ ve tutumlarla yapmaktan 
ı sakınır" şeklindeki basın meslek 

ilkesini ağıt bir şekilde ihlal
I etmiş duruma düşmektedirler.
1 Durumun farkında olanların 
। uzun süreden beri rahatsız .
eden bu gerçek, sön olarak bir 
firmanın düzenlediği toplan
tıya katılmaya kalkanlardan 22 
kişinin hangi gazete, dergi, 
haber ajansı, radyo!veya tele
vizyondan geldiklerine dair 
form doldurmaları istenince 
tüm açıklığıyla ortaya çıkmıştır. 
Nitekim söz konusu 22 kişiden 
hiç birinin gazeteci olmadığı, 
bazılarının daha önce kısa bir 
süre İlişkili olduğu gazete, 
dergi, haber ajansı, radyo 
Veya TV kanalının âdını kul- ' 
landığı, kısaca istisnasız hep
sinin gazetecilik mesleğinin 
adını kirleten parazitler olduğu 
anlaşılmıştır. Halkın gerçekleri 
öğrenmesinden başka bir 
görevi ve misyonu bulun
mayan gazetecilerin bu 
parazitlerle hiçbir ilgisi yoktur. 
Ancak bu parazitlerin kay- ' 
bolup gitmesi için, halkla ilişkil
er flımalan ve birimleriyle ürün
lerini yahut temellerini tanıt
mayı amaçlayan firma ve 
kuruluşlann her ne gerekçe 
olursa olsun gazetecilere 
değerli hediyeler vermekten 
vazgeçmelidir.
Kendilerinden hediye İstenen 
yahut şantaj ve benzeri yollar
la başvuran kişilerin isim ve 
adreslerini basın konseyinin 2İ2 
224 95 13 ve 224 95 15 numar
alı telefonlara veya 224 95 14 
numaralı faksına veya maga
zin gazeteciler dernöğlnlri 0 
212 296 20 22 numaralı tele
fonu veya 296 20 25 numaralı 
faksına bildirmeleri gerekir. 
Gazete, dergi, haber ajansı,

Serbest çağrışım ya da 
yokuş aşağı inme taktikleri

Serbest çağrışım yöntemiyle yaşayın. Lafa başlayın. 
Lafın nerelere uzanacağından bihaber olaraktan. Laf, sizi 
alıp aklınızdan geçtiğinden haberinizin bile olmadığı yer
lere götürsün. Kendiniz için de sürprizli olacaksınız. 
Neden söz edeceğinizi bilmediğinizden, cümlenin başıyla 
sonu arasındaki yolculuk tatlı bir heyecana dönüşecek.

Habire oraya ve buraya sıçrayacaksınız. Bir çeşit 
“yaşayan rüya” hali, yani. Nasıl rüyalarınızı programlaya- 
mazsanız, rüyalarınızdan sorumlu tutulamazsınız, 
..rüyanızda başınıza neler geleceğini kestiremezsiniz... 
“Normal” hayatta da stiliniz bu olsun. Hoplayıp sıçrayarak 
konuşun.

O kadarla da kalmayın. .
Lafınızı bitirirken otomatik olarak ERASE (sil) düğme

sine basın. Yani söylediklerinizi önemsemeyin, sahiplen
meyin ve derhal unutun.

Asla; ama asla mana prensesliğine soyunmayın, 
öküzün altında buzağı, konuşmalarda mana aramayın. 
Buha kendinizi eğitirseniz, ki eğitmek ağır bir kelime, 
niyeti bozarsanız (evet “niyet” anahtar kelime) var olan 
mana çılgınlığından sıyırtmanız mümkündür.

Mana peşinde saçı başı ağırtmanın zırnık alemi yok. 
Zira “mana” yok HİÇBİR ŞEYDE.

EMLİK KÖRFEZ
Haftalık Siyasi Gazete

Yıl :,2S SAYI: 1211 
Fiyatı :20.000 TL.

ve Sorumlu Müdürü: KADRİ GÜLER

ıkezl: Gazhane Cad. NO.51/A Tel: 51317 97 GEMLİK 
: Kız Yakup Mh. Kemal Bengü Cd. Horoz Apt. 
o : 18 BURSA Tel: 225 20 67-223 66 88

Basıldığı yer: KÖRFEZ OFSET 
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Gümrük Giriş 
Beyannamesi 
kaybolmuştur. 
Hükümsüzdür.

radyo ve TV kanalı gibi basın 
organlarındaki yetkililerin, birlik
te çalıştıkları arkadaşlarının 
yaptıkları görev nedeniyle 
hediye alma alışkanlığı edi
nenleri engellemeleri son 
derece önemlidir.

1 Basın Konseyi Yüksek Kurulu, 
hem meslek dünyamızın yetk
ililerini, hem halkla ilişkiler 
sorunlularını hem de firma ve 
kuruluşları bu tür pârazltlere 
karşı uyanık olmaya davet 
ederken, söz konusu parazitleri 
kelimenin en ağır anlamıyla 
kınadığın! kamuoyuna duyur
mak İster." (A-A.)

özellikle kadınlar, sözlerde gözlerde ellerde habire 
mana araya araya esas meslekleri maden işçiliği olan 
yedi cücelerden beter hallere düşerler. Oysa yapıp ettik
lerinde hiçbir mana ve mana kaygısı olmayan erkekler, 
bu esnada Pamuk Prensesler kadar şen ve bahti
yarlardır. Yeraltı ve yerüstü mana çalışmalarıyla kadınlar 
hayatı kendilerine zehir etmekle kalırlar. Zira erkeklere 
hayatı zehir etmenin imkan ve ihtimali, yoktur.

Hayatınızdan “mana” ağırlığını defettiğinizde kuşlar 
kadar hafiflediğinizi, erkeklerle eşitlendiğinizi ve saadet 
pınarlarında yüzmeye başladığınızı, göreceksiniz:

Unutkan olun. Randevulaşın ve gitmeyin, özel bir 
çaba ve egzersiz sonucu olarak değil. Bu satırların yazarı 
her türlü egzersize karşıdır.

Daha randevunuzu verirken, yine otomatik pilota bağlı 
olarak, unutun. Erkeklerin mutluluğunun sırrı, böyle unut
ma bulutlarıdır. Unutma bulutunuzun içine girin ve temiz 
temiz unutun.

Her yokuşun bir de inişi vardır. Yalnız bunu unut
mayın. Zaten yazımızda söz konusu edilir gibi yapılmaya 
çalışılan, yokuş aşağı inme taktikleridir. Düşerken, yokuş 
aşağı kayarken çok eğlenilir. Yokuş meselesi tamamen 
unutulur, yok olur.

Yokuş aşağı inerken bir,çift pateni ayağınıza 
geçirmeyi imal etmeyin. Ve kendinize kötü, yani arızalı 
kadınlardah oluşan bir grup kurun?

Kadınlarla çok iyi eğlenilir. Maalesef bütün çabala
malarına rağmen, erkekler had safhada eğlencesizdirler. 
Unutkanlık, manasızlık gibi üstün yanlarına karşın erkek
ler iyi seksek oynayamaz; serbest çağrışımla dere tepe 
dümdüz konuşamazlar. Hep birtakım kareler bulur, onları 
anlatırlar;

Anlattıklarından çıkarmanız gereken sonuç, şöyle ya 
da böyle önemli şahıslar olduklarıdır. Oysa, tabii ki önem
li değillerdir ve sizi sıkmakla kalırlar. Bu sıkıntı seansları 
esnasında mana peşinde koşmakta direnen inatçı kadın
lar, üzgünüm, avuçlarını yalarlar.

Hayatınızın eksenini eğlence oluştursun, iyi kötü 
demeyin, her çeşit eğlence yerini deneyin;

Kadın arkadaşlarınızdan oluşan arızalı grubunuzla 
gerçi her yerden eğlence çıkarabilirsiniz.

Yeter ki niyeti, bozmuş olun.
Yedi cücelere özeniyorsanız ve yedili şahane bir grup 

kurmuşsanız, cücelerin dangalakça adlarına itibar 
etmeyin. Kırık, Dökük, Bozuk, Arıza, Veba gibi adlan ter
cih edin.

Bir örnek giyinmeseniz de olur; hatta daha iyi olur. 
Ama birbirinizi hatırlatmaktan imtina etmeyin. 
Telefonlaşın ve en çok yarım saat içinde buluşun, önce
den “ayarlanan" hiçbir şey iyi değildir (Bknz : Erkekler)

Erkekler, fark etmişsinizdir, hep delice meşgul olduk
ları iddiasıyla yaşarlar. Bu iddiayı çürütmeye kalkmayın. 
Hiçbir iddiayı çürütmeye kalkmayın. Bu sizi çürütür ve en 
az mana prensesliğine soyunmak kadar yıpratıcı olur.

Kim yıpranmak ister ki? Evet yıpratmayı büyükannem 
de ister.

Yokuş aşağı inerken her an her saniye yenilenirsiniz. 
Gözleriniz parlar, dişleriniz uzar. Aklınıza bir gece 
öncesinden manasız bir sahne süzülür. Gülmeye | 
başlarsınız. “Eğlenceli bir geceydi”, dersiniz içinizden, 
“eğlenceliydi ve yolda daha ne eğlenceli günler geceler 
duruyor."

Yokuş aşağı patenlerinizle kayarken, elinizi şöyle bir * 
uzatmanız yeter. Her yer cevher ve şamata 
meyvelerinden geçilmemektedir.

Toplarsınız da, amaçsızca.
Amaç, manadan da tehlikelidir. Aman ha; muhakkak 

uzak durun.
(9 Mart Radikal Gazetesi-Perihan Mağden)
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Türkiyenin ilk özel limanı tarihi günlerini yaşıyor

GEMPORT Kurtunlıklır
tam yol

Türkiyenin gözde limanlarından 
GEMPORT limanı, bölgemizin tek 
ligi yanında, modern ve disiplinli

Gemlik’in, Bursa’nın Serbest Bölgesi 
olmasında en büyük etkisi olan GEMPORT 
limanı bugünlerde doluluğu ile dikkatleri 
üzerine çekiyor.

Bir yandan yurt dışından gelen gemi
lerin getirdiği konteynerler ile dolu olan 
liman, diğer yandan TOFAŞ Otomobil fab
rikasının yurt dışına ihraç ettiği otomobil
leri yükleme çalışmalarını seri bir şekilde 
yürütüyor.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın 
TüGSAŞ’a ait 1065 dönümlük araziyi 
Serbest Bölge olarak yapılmak üzere satın 
almasından sonra kıymeti daha da artan 
Kocaçukur mevkii ve liman havzası bir şan
tiye görünümünde. GEMPORT tarafından

biri durumuna gelen 
konteyner limanı olma özel- 
olmasıyla da dikkat çekiyor 

satın alınan ve konteyner depolama atan
ları olarak açılan alanlar yanında GEM- 
NAK, BAKNAK , SERTKAYA Nakliyat fir
maları tarafından kiralanan-arazilerde 
nakliye araçları için garajlar oluşturuluyor.

Limandaki hareketlilik ve hızlılık 
Gemlik’i Türkiye'nin tomruk ithalat kapısı 
durumuna soktu.

Engürücük Köyü'nün Bursa yolu 
üzerindeki zeytinliklerin yağmalanarak tom
ruk depolarına dönüşmesinin önü bu 
nedenle alınamıyor. Köylüler verimli zeytin
liklerini tomrukçuların cazip teklifleri 
karşısında elden çıkarırken, GEMPORT 
limanındaki hareketliliğin önümüzdeki 
aylarda daha da artacağı belirtildi.
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Ahmet Atlı adlı şahıs ölümden döndü

İşsizlik 
bunalımı

iş bulamadığı için 
bulanıma giren Ahmat Atlı 
(30) adlı şahıs oturduğu 
binanın çatısına çıkarak 
intihar etmek istedi.

Geçtiğimiz hafta 
Hamidiye Mahallesi Krom 
Sokak’taki evinin çatı katı
na çıkan ve ihtihara teşeb
büs eden iki çocuk babası 
Ahmat Atlı, itfaiye ve 
polisin yardımı ile son 
anda ölümün eşiğinden

döndü.
işsizlik nedeniyle 

bunalıma girdiği öğrenilen 
genç adamın, şürekli 
kumar alışkanlığı bulun
duğu, ailesi ile de arasının 
açık olduğu öğrenildi.

Çatıda intihar edeceği 
sırada telkinle sakinleşti 
rilen Ahmat Atlı, tedavi için 
Gemlik Devlet hastanesine 
sevkedildi.

yine el 
yakıyor

Bu yıl da kurban bayramı 
nedeniyle kurban kesmek 
isteyip de kesemeyenler, kur
banlıkların fiyatları nedeniyle 
çok sayıda.

Bayramdan bir hafta önce 
ilçemize akın akın gelmeye 
başlayan kurbanlık koyun, keçi 
ve danaların fiyatları yine el 
yaktı.

Arife günü hayvan pazarın
da kurbanlık koçların fiyatları en 
düşük 25 milyon lira ile en yük
sek 60-70 milyon lira arasında 
hayvana rastlandı.

Kilosu az ve cüssesiz hayvan
lara rabetln çok olmasının 
vatandaşın alım gücünden kay
naklandığı, birçok vatandaşın 
ise geçim derdi nedeniyle 
islamın bir farzını yerine getire- 
menin üznünü yaşadığı gözlen
di.

Hayvan satıcıları bu bayram 
bekledikleri ilgiyi bulamadılar. 

Kaymakamdan 
muhtarlara 
deri toplantısı

ilçe kaymakamı Şener C<
Geçtiğimiz hafta salı gî 

köy ve mahalle muhtarları 
yaptığı toplantıda, kurban d 
ferinin yalnız THK tarafınd 
toplanacağını hatırlatan 
“buna uymayanları emniyet 
jandarma güçlerine bildiri 
gereken yapılacak” dedi.
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GEMLİK
KAYMAKAMLIĞINDAN

2860 Sayılı “Yardım Toplama Kanunu” 
ve bu kanunun uygulanmasına ilişkin 2 
Mayıs 1992 gün ve 21216 sayılı Resmi 
Gazetede yayınlanan Yardım Toplama 
Yönetmeliğine göre, kurban deri toplama 
yetkisi yalnızca Türk Hava Kurumuna aittir.

Türk Hava Kurumu dışında Kurum, 
Dernek, vakıf yada kişilerin her ne ad altın
da olursa olsun deri toplamaları ve kabul 
etmeleri yasaktır. Yasaklara uymayan kişi 
ve kuruluşlar hakkında kanuni işlem 
yapılacaktır.

Toplanan derilerin gelirleri Türk Hava 
Kurumu %40, Türkiye Kızılay Derneği %15, 
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu %15, Türkiye Diyanet Vakfı % 5 ve 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 
% 25 arasında bölüşülmektedir.

Sayın vatandaşlara duyurulur.
Basın : 1998 /7

Sayfa: 3

= Gonca YERLİYİ JRT =

Bayram 
alışverişi 
sakin geçti

Kurban Bayramı öncesi 
yaşanan ekonomik kriz, esnafı 
da vurdu.

Bayrama büyük umutlarla 
bağlanan Gemlikli esnaf, 
beklediği alışverişin olmaması 
nedeniyle umduğunu bula
madı.

YAŞAMAYA DAİR
Bu hafta sizinle Nazım Hikmetin bir şiirini paylaş

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

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

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

için
Yaşamak yani ağır
diyelim ki hastayız
hem de ağır • «• *

hem de ameliyatlık
yani beyaz masadan 
kalkmamak ihtimali de var.
Duymamak mümkün değilse de biraz erken git

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

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

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

gün
yüzükoyun kapaklanıp ölmek de mümkün
Acı bir hınçla bileceğiz bunu, 
ama yine de çıldırasıya merak edeceğiz 

• belki yıllarca sürecek olan savaşın sonunu
Diyelim ki hapisteyiz 
yaşamız da elliye yakın, 
daha da on sekiz sene olur açılmasına demir 

kapının.
Yine de dışarıyla beraber yaşayacağız,
İnsanları, hayvanları, kaygası ve rüzgarıyla 
yeni duvarın arkasındaki dışarıyla
Yani nasıl, nerede olursak olalım

• hiç ölünmeyecekmiş gibi yaşanacak.

Kurban 
Bayramınızı 
Kutlar, 
ağız tadıyla 
geçecek günler 
dileriz.

Gaziantep SOFRASI
Pide ve Lahmacun Salonu

İstiklal Caddesi No: 48/B 
Tel. 514 75 58 

Evlere servis yapılır. Bayram süresince açığız.

KONGRE İLANI
Gemlik Şükrü Şenol İlköğretim Okulu ve öğrenci

lerini Koruma Derneğl'nin olağan yıllık genel kurul 
toplantısı 22 Nisan 1998 Çarşamba günü saat 
14.30'da Okul Kütüphanesinde yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı taktirde 29 Nisan 1998 
Çarşamba günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:
1-Açılış
2- Saygı duruşu
3- Divan heyetinin seçimi
4- Yönetim kurulu faaliyet raporu İle denetleme 
kurulu raporlarının okuması
5- Yönetim ve denetleme kurullarının İbrazı
ö- Seçimler
7- Dilek ve temenniler
8- Kapanış
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Düğün, Nişan ve Özel günleriniz için 
rezervasyonlarımız devam ediyor
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EĞİTİM KÖŞESİ
Muzaffer Gürboğa 

Eğitimci

NOSTALJİ 4
Hoşgörü ve sevgiyi o kadar az yaşıyoruz ki geçmişi 

daha çok ve sıklıkla özlemeye başladık. Bu özlemle 
İrimizi çoğu kez sözlere döküyoruz. Yalnız insanlar 

kuşağı olduk. Yoğun iletişimsizlik yaşıyoruz. 
Birbirimizle karşılaşınca hep geçmişi anımsıyoruz. Bir 
dostumla ne zaman biraraya gelsek sürekli okul 
yaşantılarımızı konuşur. Acılarımızı ve sevinçlerimizi 
tekrar tekrar yeniden yaşardık. Aradan çok yıllar 
geçmesine karşın bu hiç değişmedi, ilişkimiz hep 
tekrarlayıp durdu, üretken olamadı. Belki de sorun
larınızı unutmanın çözümü olarak nostaljiyi moral 
depolamanın bir aracı olarak görüyorduk. Nostaljik 
takılmanın birazı geçmişimizle bizi tekrar buluştu
rurken, fazlası kişisel gelişmemizin önünü tıkayabilir, 
işin ilginç yanı giderek nostaljik (ben geri dönmeler 
görüyorum) takılmalar daha sıklıkla gündeme gelmek
tedir. Acaba her gün daha kötü günlere mi gidiyoruz?

Oysa kayıp yıllar üreterek giderilebilinir. ülkemizde 
kronikleşen sorunların, toplumsal çürümenin kay
nağında okuma sevgisinin olmaması, olan biteni 
sorgulama, düşünme, üretmeme, eleştirme ve tavır 
almama (destabilizasyon) yatmaktadır. Demokratik 
tavır (kararların oluşum sürecine katılım) yok denecek 
kadar az.

üretmeden tüketme almış başını gidiyor, öyle bir 
medyatik kuşatma altındayız ki etkilenmemek elde 
değil. Umutsuzluk ve düş kırıklığını ancak yetenekle 
rimizi hatırlayıp, harekete geçirerek, kendimizi gerçek
leştirerek aşabiliriz. Toplumun ve çağımızın geçerli 
yükselen değerlerini (?) derinliğine kavrayıp, özgür bir 
biçimde eleştirebilmeliyiz. Aydınlar suskun kalırsa, 
nostaljilerde takılırsa, çözüm üretecek gücü 
kendimizde göremeyiz. Sorunların bir parçası, nesne
si haline geliriz. Aydının görevi uyarmak, bir yolla eğit
mek ve aydınlatma olmalıdır. Nostalji ile başladık ne 
reye geldik. Herşey birbiriyle ilintili. Bir olayı başka 
şeylerden bağımsız düşünme tembelliğine düşmeye
lim.

. YARI ŞAKA YARI CİDDİ
40. Yıh Düğünde 

Kutladık
(5/A) dostluğu 40. yılına ulaştı.
40. yılımızı, nerede, ne zaman ve 

nasıl kutlayacağımızı düşünürken 
Seçkin Onur’un düğünü imdadımıza 
yetişti.

Seçkin Onur’un oğlu “Aytuğ ile 
zarif gelin Flliz’in” Altınceylan 
Tesislerindeki mutluluğuna tanık 
olduk.

28 Marttaki bu mükemmel düğüne, 
Bursa Ticaret hayatının önemli isimleri 
büyük ilgi gösterdiler.

Düğün salonu adeta bir çiçek 
bahçesine döndü.

Düğün gecesi tam kadro hazır bulu
namadık, ama yine de “oğlan tarafı 
olarak”, gerekli desteğimizi verdik.

Bu mükemmel düğünde bizden 
kimler vardı, hep birlikte görelim.

-Sıtkı Sancar, Adnan Tohumcu, 
Oktay Beken, Lütfi Artuner, öncü 
Bogatur, Kenan Alpacar ve değerli 
eşleri düğüne renk kattılar.

-Oryal Kahraman ve “zarif” eczacı 
kızı, dikkat çektiler.

-Cemal Pazarbaşı, eşi ve sempatik 
kızı hareketli bir gece geçirdiler.

-"Değirmen Grubundan”, Mehmet 
özdeğirmenci, Mesut özbatır, Bekir

Günün Fıkrası
Bir serseri, yol kenarında otur

muş, iyiliksever bir kadının verdiği 
kuru ekmeği yiyordu.

Bir ara içini çekerek:
“-Kuru ekmek” diye mırıldandı.
“-Oysa ki bugün hapishanede 

olsaydım, her salı olduğu gibi “kuru 
fasülye” yiyecektim.”

Her fırsatta fakirliğin, nelere 
sebep olduğunu yazıp çiziyoruz.

Politikadaki belirsizliğin, radikal 
oylardaki artışın tek sebebi fakirliğin 
artmasıdır.

Suçlardaki artışın önemli bir 
sebebi de, yine fakirliktir.

Bazı işsiz takımın, kış öncesi 
küçük bir suç isleyip, kışı cezaevin
de geçirdiğini duyuyoruz okuyoruz.

Uç-beş aylık bir ceza, onu 
soğuktan koruyor, açlıktan koruyor.

Demek ki, her işin dibinde, fukar
alık yatıyor.

Suç işlemenin bile...
Fıkra buhu, ne güzel anlatıyor.

Sözün Özü
Arkadaşlar kavun gibidir.
Neden mi?
Bir tane iyisini bulmak için, 
Yüzlercesini yoklarsınız da, ondan. 

“Ciaude Mermet”

Erol GÜRÇAY

Seçim Oyunları
Erken seçim, ülke gündemine otur-

Gemlik Emniyet Müdürlüğü 
Polis Karakolları ve Lojmanları 

Yaptırma Derneği Başkanlığından 
KONGRE İLANI

Derneğimizin olağan genel kurulu 30.04.1998 
Perşembe günü saat 10.00 da Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası Lokalinde yapılacaktır.
I Çoğunluk sağlanmadığı takdirde toplantı 7 
Mayıs 1998 perşembe günü aynı yer ve saatte 
yapılacaktır.
i üyelerimize duyurulur.

Yönetim Kurulu 
Gündem:
1-Açılış

j 2- Divan heyeti seçimi
1 3- Saygı duruşu

4- Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının 
okunması, müzakeresi, oylanması ve ibrası
ı 5- Yönetim ve denetim kurulu seçimlerinin 
yapılması.

6- Tahmini bütçenin okunması görüşülmesi ve 
oylanması

7- Dilek ve temenniler
8- Kapanış.

Koyuncular, Şekip Yılmaz, Ahmet 
Döşemeciler, Metin Bilgili ve bendeniz 
Erol Gürçay gecenin temposunu 
yakalamaya çalıştık.

-Geceleri yoğun programları olan 
“mimar ve müzisyen” arkadaşımız 
Mümtaz Doğan da, düğünümüze kısa 
süreli katılabildi.

Düğündeki bu beraberliği, 40. yılın 
ön kutlaması olarak kabul ediyoruz.

Bu sene daha geniş bir katılımla, 
hatta “hiç fire vermeden” 40, yılı 
“dört-dörtlük” bir biçimde kutla- 
malıyız.

-Artık akraba ilişkilerinin bile 
pamuk ipliğine bağlı olduğu bu 
dönemde, böyle bir dostluğu 
küçümsememek gerekiyor.

-Bir çıkar ve menfaat ilişkisine en 
deksli olmayan bu dostluğu, özenle 
korumak gerekiyor.

-Onu her zaman “ilgi ve sevgi” ile 
beslemek gerekiyor.

Bizi bir araya getiren Seçkin Onur’a 
teşekkür ediyoruz.

“Aytuğ ve Filiz”e de mutluluklar 
diliyoruz.  

Demek ki iyi bir arkadaş bulmak 
için, uğraş vermek gerekiyor.

Ama.. Bazen kendi kendimizi, 
sorgulamamız gerekiyor.

Acaba sahip olduğumuz 
arkadaşlarımızın, kıymetini bilebiliy
or muyuz?

Dostluğu korumak için, çaba gös
teriyor muyuz?

insan elindekinin, saip olduğunun 
farkında olamıyor, ona gereken 
değeri veremiyor.

Ama.. Bir dönem yalnız kalınca, bir 
iç muhasebe geçiriyor ve yanlışları 
buluyor.

Her dostun her insanın size her 
noktada uyum sağlaması şart 
değildir.

Zaten her noktada aynı olsanız, 
neyi tartışacaksınız.

“Medeni bir tartışmanın” tadına 
doyulmaz.

insan da, bir şirket bilançosu 
gibidir. ,

{% 5l)i iyi ise, (%49)unu görmez
den gelmek gerekir.

"uçuk" bir söz
Beni, “yükselen burcum” değil, 

“yükselen borcum” ilgilendirir.

GEmLİH REHBERİ
Gerekli Telefonlar
İtfaiye
Polis imdat .
Jandarma imdat
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom

110.' 
155'
156 
5131055 
5131879 
5131206

Kaymakamlık

Ekmek Ağustos’ta 
poşete girecek

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından Ankara’da 
düzenlenen “Gıda Güvenliği ve Halk Sağlığı” konulu toplan
tıda çıkardıkları “Gıda Kodeksi” ile halk sağlığını korumayı 
amaçladıkları öğrenildi.

Ekmeğin ağustos ayından itibaren poşetleneceği, ekmek 
poşete girdiğinde bayatlaması gecikeceğinden fırıncıların 
nakliye işlemlerinin azalacağı, ayrıca ambalajlar üzerine 
firma reklamlarıyla maliyetin ço daha düşeceği belirtildi.

' Gıda üretimiyle, tüketiminde denetim yetkisinin düzen
lenmesi yolunda gerekli sistemin oluşturulması, yetkilerin tek 
elde toplanması için çalışılıyor. A. A.

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

5131051’
5131052
5131053
5132954
5131028

ULAŞIM
UluddğTurlzm 5131212
Aydın Turizm 5132077

TEK Arıza 
TEK işletme 
Turizm Der. 
Spor Sah. 
Örm. Böl. Şf. 
Milli Eğt. Md. 
Halk Eğt. Mrk. 
Halk Kutüp. 
As. Şb.
Karayolları 
Uman Bşk. 
Mal Md. 
Nüfus Md. 
özel İd. Md. 
Tapu SIc. Md. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md. 
Ver. Da. Md. 
İlçe Tar. Md. 
ilçe 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

Hastaneler
Devlet Has. 
SSK Hastanesi 
Mer. Sağ. Ocağı

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

5139200
5132329
5131068

TAKSİLER
5131821
5132467
513324C
5132324
5143550

du.
Politikacılar, erken seçimi İstiyor 

görünüyorlar.
Ama.. Yüreklerini açıp bir baksanız, 

hiçbirinin istemediğini göreceksiniz.
(CHP) de, işte böyle bir batağa sap

landı.
Hükümet üzerinde yaptırım gücü 

azalınca, erken seçim kozunu denedi.
Ve.. En önemli tepkiler, farklı kesimler

den geldi.
Büyük Sermaye, “hükümet işi 

götürüyor, erken seçime gerek yok” 
dedi.

Sayın Başbakan “Genel Kurmayın 
kendisine önlerindeki işleri bitirmeden 
seçime gitmemelerini söylediğini” 
kamuoyuna açıkladı.

Demek ki, bu sefer ki seçim tarihini 
başka kesimler kararlaştıracak.

Şimdi hükümet, “Sayın Deniz 
Baykal’ın gensoru verme hatasına 
düşmesini” bekliyor.

Çünkü (CHP)nin eski gücünü ve ilk 
konumunu kaybettiğini biliyorlar.

Bunu resmi olarak, kamuoyu 
karşısında, (CHP)ye tasdik ettirmek 
istiyorlar.

Ve.. (CHP) böyle bir hataya 
düşünce, işdünyası, bürokrasi ve 
medya desteğiyle, yoğun bir yıpratma 
kampanyasına girecekler.

Sayın Baykal, hükümetle kavgayı 
bırakmalı.

Kendi içindeki kavgaya, son ver
meli.

(CHP), (SHP) yi eritmişti.
Ama.. Yakın gelecekte (SHP), 

(CHP)yi eritebilir.

Para ve Ekonomi
Geçen üç ay içinde, en çok 

kazandıran yatırım kalemi hangisidir?
-Cumhuriyet altını (% 22.65) 

kazandırdı.
-Külçe altın (% 22.86) kazandırdı.
- üç aylık faiz (% 17.47) kazandırdık
-Dolar (% 17.25) kazandırdı.
- Mark (% 14.22) kazandırdı.
Ama.. Kaybeden yatırımlar da oldu.
Borsa eksi (% 5.56) kaybettirdi.
Parası olanlar, hem iç politikadaki, 

hem de dış politikadaki olayları çok 
yakından izlemeli ve iyi tahlil yap
malıdırlar.

Sadece bugünü izlemek, yetmez.
üç ay sonrasını, hatta altı ay son

rasını görmek ve “en az hata ile” tahmin 
etmek gerekmektedir.

Altın 18 yıl önce, yaklaşık (700) 
dolardı.

Ama.. Geçenlerde (300) doların altı
na düştü.

Ve.. Bir anlamda dibe vurdu.
Tepki alımları başladı ve geçen üç 

ay içinde en çok kazandıran yatırım 
oldu.

Yatırımcılara her zaman, “dikkat” 
ediyoruz.

5134521-23
5134520
5132432

Otobüs İşlet. 5134521-122 
Su İşletmesi 5134521-115
İtfaiye 5132325 
Muhasebe M. 5134521-182
Yazı İş. Md. 5134521-113
Su Arıza Yalnız 185

Gemi Saatleri
Sirkeci'den gidiş (işgünü):

9.15- 1415-1ÖJ5
(Tatil): 9.15-14.00-18.15 

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

Deniz Otobüsü
Yalova -Kartal (Haftalçi) 07.3009.10-10.45- 
ll.5O-13.15-14.3O-15.3O-16.3O-17.3O-18.3O- 
19.45-20.25-21.15 (Haftasonu) 09.15-10-45- 
12.00-13.30-14.45-15.45-17.00-17.45-18.30

19.3O-2O.3Q
Yalova - Kabataş( İşgünü): 9.45-12.40-13.45- 

15.00-16.10-17.15-19.30
(Haftasonu): 10.35-11.45-13.00-14.45-16.15-

17.30-19.00-19.45
Kcfcataş-Yalova (İŞ): 8.30-11.00-12.15-13.45- 

15.00-16.10-18.25 (Haftasonu): 9.15-10.30-
•• 11.35-13.30-14.45-17.45-18.35

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 513 1295
özgaz 514 1700
Tekgaz 513 1637
Ocakgaz 513 1637
Ergaz 513 8843
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Likitgaz 514 2841
Yeni Likitgaz 513 6500
Alevgaz 513 40 95

Gemlikte 
sinema günleri:

AİLE SİNEMASI
Bu hafta:

11 Ağır Roman ’ 
Tel: 513 13 29

NÖBETÇİ 
ECZANELER

7 Nisan 1998
Erçek Eczanesi

8 Nisan 1998
Engin Eczanesi

9 Nisan 1998 
Seda Eczanesi

10 Nisan 1998
Çamlıca Eczanesi

11 Nisan 1998 
Özer Eczanesi

12 Nisan 1998 
Engin Eczanesi

13 Nisan 1998 
Gemlik Eczanesi
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GEMLİK SU SPORLARI İHTİSAS KULUBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
Demeğin Adı ve Merkezi:
Madde 1: GEMLİK SU SPORLARI İHTİSAS KULUBû DERNEĞİ adı ile bir demek kurulmuştur. Demeğin merkezi

Gemlikte olup, şubesi yoktur.
Demeğin Amacı:
Madde 2 : Bütün ülkelerde yaygın otan, su altı ve su üstünde yapılan yurdumuzda federasyon olarak 

örgütlenmiş veya örgütlenmemiş, ihtisas isteyen su sporlannın çeşitli dbllannda çalışmalar yapmak bu spor 
dalannı tanıtmak, yaygınlaştırmak, her branşın yaşatilmasınuve yanşmalarda kulubûn temsil edilmesini 
sağlamak demeğin amacıdır.

Bu amaca varmak İçin yapılacak çalışmalar:
1) Genel kurulca seçilecek spor dallanndaki Milli, Milletlerarası ve Bölgesel organizasyon biçimlerini, sporun 

yapılış tarzını, milli ve milletlerarası yarış kurallarını, kullanılacak malzeme ve teçlzatını tanıtmak.
2) Mevcut yasalara ve yönetmeliklere göre seçilecek branşlarda profesyonel olarak yarışacak sporcular 

için danışmanlık yapmak, yol göstermek, sponsor almalarına yardıcı olmak.
3) Milli ve milletlerarası düzeyde kurs ve kamp açma belgesi almış 

yönetmelikler ve genelgeler doğrultusunda kurslar ve
kamp açma belgesi almış eğitimciler marifeti ile mevcut 
kurslar ve sporcu yetiştirme kamplan açmak, seminerler

düzenlemek.
4) Itisas gerektiren konularda araştırmalar yapılmasını teşvik etmek, maddi destekte bulunmak.
5) Çalışmaların geliştirilmesi için gerekli tedbirleri önermek, ilgili kurum ve kuruluşlarla temaslarda 

bulunmak, bu amaçta toplantılar, paneller, konferanslar düzenlenmesine yardımcı olmak.
6) Resmi organizasyonların çalışmalarına destek vermek, bu amaçta sporcu evleri, kantinleri, kamptan, 

parktan açılmasına öncülük etmek.
7) üyelerinin yurt içi ve yirt dışı ihtisas çalışmalanna ve gezilerine gönderilmesini sağlamak, aracılık etmek, 

onlara basamaklannın gerektirdiği formasyonu kazandırıcı tedbirleri almak.
8) Resmi organizasyonlarca düzenlenecek çalışmalara Ve yarışmalara temsilci göndermek.
9) Seçilen spor dallan ile ilgili tarihlerini araştıncı yanşmalar düzenlemek, başanlı görülenleri usulüne uygun 

bir şekilde ödüllendirmek.
10) Branşlann gerektirdiği bina, saha, malzeme araç ve gereçleri temin etmek, yardımcı personel ve 

çalıştıncılann maddi ve manevi yönden desteklemelerine yardımcı olmak.
11) Demek amaçlanna vanlması için her türlü gelir getirici faaliyeti yasalara uygun şekilde temin etmek, 

kermesler, balolar, bağış kampanyalan, çaylar, balolar, yayınlar, geziler düzenlemek, kuracağı kantin ve spor 
sahalanndan gelir elde etmek.

Demek Kuruculan
Madde 3: Demek kuruculan şunlardır:

yeniden çağrılır ve toplantı ikinci fıkra esaslarına göre mahallin en büyük mülki amirliğine duyurulur.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. Genel kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu 

yerde yapılır.
Madde 15: Genel kurul; katılma hakkı bulunana üyelerin yandan bir fazlasının katılması İle toplanır, ilk toplantıda 

yeter şayi sağlanmazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu İkinci toplantıya katılan ûye sayısı demek 
yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az otamaz.

Madde 16: Genel kurul toplantilan itanda belirtilen ve mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilen gün saat ve 
yerde yapılır.

Genel kuruta katılacak üyeler yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adlan karşısına imza koyarak toplantı 
yerine girerler. Genel kurulda er üyenin bir oy hakkı vardır, üye oyunun bizzat kullanır. Fahri eyelerin oy hakkı yoktur. 
Kararlar mevcudun salt çoğunluğu ile alınır.

9. maddede belirtilen çoğnluk sağlanmış İse durum bir tutanak İle tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı 
veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve başkan vekili ile katip seçilir. Toplantının yönetimi genel 
kurul başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzariar. Toplantı sonunda bütün 
tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir.

Toplantılarda yalnız gündemde yer atan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda azır bulunana'üyelerin en az 
onda biri tarafından görüşülmesi istenilen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulun görev ve yetkileri
Madde 17: Genel kurulda görüşülüp karara bağlanacak hususlar şunlardır
DDemek organlarının seçimi 2) Demek tüzğünûn değiştirilmesi, iç tüzük ve uygulamalar genel tüzüğünün 

onaylanması, değiştirilmesi 3) Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra 
edilmesi. 4)Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi

5) Demek için gerekli taşınmaz malların safın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması ususunda yönetim 
kurulana yetki verilmesi 6)Derneğin feshedilmesi 7)Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevlerin yerine getirilmesi

Yönetim ve denetleme kumllan
Madde 18 : Yönetim kurulu yedi asil beş yedek üyeden oluşur. Genel kurulca gizli oyla seçilir. Asil üyeliklerde 

boşalma olduğu takdirde en çok oy alanlardan başlama üzere yedek üyelerin göreve çağırtması zorunludur. 
Toplantı günlen kurulca tespit edilir. İlk toplantı en yaşlı üyenin başkanlığında yapılır ve üyeler arasında görev bölümü 
karara bağlanır ve mevcudun salt çoğunluğu ile karar verilir.b

üst üste üç veya yılda 10 toplantıya mazeretsiz yahut kabul edilir mazereti olmaksın katılmayan üyeler, kurul 
üyeliğinden çekilmiş sayılırlar. Buna dair karan ilgilinin sûre verilerek savunması alındıktan sonra yönetim kurulu verir.

Adı Soyadı Tabiyeti
Nurettin Avcı T.C.
Bülent Kurt T.C.
Hakan Doğu T.C.
Mahir Gencer T.C.
Mehmet Elbasan T.C.
Taner Tûmerdirim T.C.
Ümit Tekin T.C.
1. Hüseyin Ekim T.C.
İrfan Yerliyurt T.C.
Haşan Oguztürk T.C.
Memet Dinç T.C.
Cenk Mutman T.C.
Burhan Ankan T.C.
Osman Tufan T.C.

Meslek veya Sanatı
İnşaat Müh.
Yönetici
Metaluri Müh.
Yeminli Mali Müşavir
Teknisyen
Yelken il Temsilcisi
Teknik Ressam 
İşletmeci 
Serbest Meslek 
Kimya Müh.
Serbest Meslek
Serbest Meslek 
İlçe Spor Md.
Serbest Meslek

İkametgah
Hamidiye mh. Tekel Sok. 16 Gemlik 
Borusan Fabrikası LOjmanları Gemlik 
İstiklal Cad. Kordon 1 Apt. D33 Gemlik 
Kayhan Mh. Dutlu Sok. 19/5 Gemlik 
Cumhuriyet Mh Sümer İpek Sitesi C/3 Gemlik 
İmaret sk. 5/9 Heykel /Bursa
Cumhuriyet Mhb Avcılar Sitesi C/28 Gemlik 
Kayhan Mh. Kale Altı Sok. 1/2 Gemlik 
Değirmen Sk. 2/5 Osmangazi / Bursa 
Kardeş Sk. Kardeş Ap. 2/9 16080 Bursa 
Lassa Bayi İstiklal Cad. Gemlik
Orh. Mh. Kayıkhane Sk. Mutman Apt. No 10 Gemlik 
Orhangazi cad. Kaptansel Apt. 3/6 Gemlik 
Hamidiye Mh. 8 nolu Sok. 5/1 Gemlik

Madde 19 : Yönetim kurulu üye soyu, boşalmalar sebebi ile yedeklerinin de 
yerine getirilmesinden sonra ûye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, demek 
genel kurulu mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir 
ay içinde toplantıya çağrılır. Çağınnın yapılmaması halinde demek üyelerinden 
birinin başvurması üzerine mahalli sul hukuk hakimi duruşma yaparak demek 
üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamakta 
görevlendirir.

Madde 20: Yönetim kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirir
T) Demeği temsil etmek veya bu hususla kendi üyelerinden bir veya bir kaçına 

yetki vermek.
2) Demeğin gelir ve gider hesaplanna ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek 

döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kuruta sunmak.
3) Türk vatandaşı olmayanların demek üyeliğine kabulu halinde bunlan 10 gün 

içinde mahallin en büyük mülki amirine bildirmek
Mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kutanmak
Madde 21 : Denetleme kurulu üç asil, ûç yedek üyeden teşkil edilmek üzere 

genel kurulca seçilir.
Bu kurul demeğin hesaplarını ve çalışmalarını devamlı denetleyerek asgari altı

Demeğe üye olma, üyelikten çıkma ve çıkarılma şart ve şekilleri:
Madde 4: Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş bulunan ve demekler kanunu 

hükümlerine göre üyelikleri Yasaklanmamış olanlar demeğe üye olabilirler. Her aday üyenin iki kişi tarafından 
önerilmesi gerekir.

Madde 5:18 yaşından küçükler ise; özel yönetmeliklerce kurutan ve demekçe desteklenen izni ünitelerine 
ilgi yönetmelik ve iç tüzük kurallarınca üye olabilirler. Bu durumda Yasal vasi durumunda bulunana velilerinin 
yazılı izni alınır.

Kanunun 1. maddesinde belirtilen ususlan yerine getirmek kaydı ile kamu görevlileride derneğe ûye 
olabilirler.

Kanunun 4. madde 2. fıkrasında 2. ve 3 nolu bentlerde belirtilen kişiler ile diğer kanunlarca demeklere üye 
olamayacakları belirlenen kişiler ve ortaokul ve ortaöğretim öğrencileri demeğe üye otamazlar.

Kanunun 4. maddesinin 2. fıkasının 4. bendinde gösterilen kişilerde bu bentte belirtiler yasak süresince 
demeğe ûye olamazlar.

Türk vatandaşı olmayanlar demeğe ûye omak istedikleri takdirde, kendilerinden Türk vatandaşlarında 
aranan şartlardan başka, Türkiyede ikamet etme hakkına sahip olma şartı da aranır. Fahri üyelik için ikamet 
şartı aranmaz.

Fahri üyeler:
Madde 6 : a) Bursa valisi, Bûyûkşehir Belediye Başkanı, Gemlik Kaymakamı ve Gemlik Belediye Başkanı 

Demeğin fahri üyesidir. Vali ve Bûyûkşehir Belediye Başkanı Fari Eş Başkan, Kaymakam Fahri başkan vekilidir. 
Bu sıfata yönetim kurulu ve genel kurul toplantılarına katılıp, görüşlerini açıklar, öneride bulunabilirler.

b) Bugüne kadar su sporlarına katılmış, yararlılık göstermiş otan sporcular, çalıştırıcılar ve yöneticiler ile 
demek amaçlarına hizmet vermiş olanlar yönetim kurulu karan ile kabul etmeleri halinde derneğin fahri üyesi 
olabilirler. Fahri üyelerin oy hakkı yoktur, kendilerinde aidat istenmez isterlerse bağışta bulunabilirler. Normal 
üyelik şartlarını yerine gelinmeleri halinde demek üyesi olabilirler.

üyelik Haklan:
Madde 7: Demek yönetim kurulu, üyelik için yapılan müracaattan en çok otuzgûn içinde üyeliğe kabul 

veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucunu müracaat saibine yazı ile duyurmak zorundadır.
Madde 8: Hiç kimse demeğe ûye olmaya ve demekte ûye kalmaya zorlanamaz. Her ûye istifa etme 

hakkına sahiptir.
Madde 9 : Demek üyeleri eşit aklara sahiptir. Üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezep, aile 

zümre ve sınıf farkı yoktur. Demek tüzüğüne eşitliği bozan veya bazı üyelere ayncalık tanıyan hükümler 
eklenemez.

Madde 10: Kanunun 4. maddesinde belirlilen kamu hizmeti görevlileri demekler kanununun 16. maddesi 
hükümleri gereğince demeğe üye olabilirler. *

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, demek yönetim ve denetleme kurullannada görev alamazlar.
Madde 11: Demek üyeleri ve kulüp sporcuları, Atatürk ilke ve inkılaplarının koruyucusu olacaklarına, sporun 

öncelikle yerel, daha sonra evrensel bir aktivite olduğunu benimseyeceklerine, bu çalışmaya katılanlar 
arasında dil, din, ırk, cins, ve sınıf farkı yapmadan dostluk içinde entilmence yarışacaklarına, bilimsel spor 
yapma felsefesine sadık kalacaklarına, tüm insanlık için güzel sonuçlar isteyeceklerine ve siyasete hazırlayıcı 
bir amacı bulunmadığına, ancak meydana gelecek doğal afetlerde gönüllü olarak görev yapacaklarına, 
bundan herhangi çıkar beklemeyeceklerine dair kuralları kabul ederler ve bununla ilgili olarak üyeliğe kabul 
töreninde diğer üyeler önünde bir söz verişte bulunurlar.

Üyelikten çıkartılma:
Madde 12: Üyelerden:
1) Yasalara aykırı hareket edenler, demek tûzğûne veya demek amaçlarına zarar verici davranışlarda 

bulunanlar.
Kanunların ve demek tüzğünûn koyduğu esaslara göre ûye olma hakkını kaybedenler
Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olması, toplantının ertelenmesini gerektirmez.
2)Aidahnı tebliğe rağmen (30) gün içinde mazeretsiz olarak ödemeyenler. Yönetim kurulu karan ile 

üyelikten çıkartırlar. Demekten çıkanlanlann toplanacak ilk genel kuruta itiraz etme haklan vardır. Gene kurul 
karan kesindir.

Demekten çıkan veya çıkartanlar önceden demeğe yaptıktan yardım ve aidattan geri isteyemezler.
Demek Genel Kurulunun kuruluş şekli ve toplanma zamanı:
Madde 13 : Demek genel kurulu, demeğe kayıtlı asil üyelerden varsa şubelerin temsilci üyelerinden 

teşekkül eder. Genel kurulun toplantı gününden bir ay öncesine kadar aidatlarını ödemeyenler, toplantı 
nisabında göz önüne alınmaz ve oy kullanamazlar. Aidatını ödemeyen asil üyeler ile fahri üyeler dinleyici 
olarak toplantıya katılabilirler. Dilek ve temennilerde bulunabilirler.

Demek; tüzğünûn gazetede yayınlandığı tarie takriben altı ay içinde ilk genel kurul toplantısı yapılır. Genel 
kurul;

a) Her iki senede bir ekim ayında olağan,
b) Yönetim veya denetleme kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin 

yazılı İsteği üzerine olağanüstü toplanır.
Genel kurul toplantıya yönetim kurulu tarafından çağrılır. Denetleme kurulunun veya demek üyelerinin 

beşte birinin yazılı İsteği üzerine yönetim kurulu, genel kurulu bir ay İçinde toplantıya çağırmazsa, denetleme 
kurulu veya toplantı isteğinde buluna üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sul hukuk hakimi duruşma 
yaparak demek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Genel kurul toplantısı, oy kullanma ve karar alma şekli:
Madde 14 : Yönetim kurulu, genel kuruta katılma hakkı olan üyelerin listesini düzenler, genel kuruta 

katılacak üyeler en az 15 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede itan edilmek sureti 
ile toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanmaması sebebi ile toplantı yapılamaz ise ikinci toplantının 
angi gün yapılacağı da belirtilir, ilk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bir haftadan daha az bir zaman 
bırakılamaz.

Toplantının yapılacağı gün saat ve yer ile toplantı gündemi, toplantı gününden en az 15 gün önce 
mahallin en büyük müli amirliğine yazı İle bildirilir.

Bu yazıya, toplantıya katılacak üyeleri gösteren listede eklenir.
Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek sureti ile toplantı 

İlanının yapıldığı gazeteye ikinci bir İlan verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakılma tarihinden 
itibaren en az iki ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre

ayda bir hazırlayacağı raporları yönetim kuruluna ve toplandığında genel kumla sunar. Aynca üyelerin demek 
çalışmalan hakkındaki ihbarları üzerine de rapor hazırlayarak gereğini yapar.

Yönetim kurulu her türlü hesap ve dosyalarını talebinde denetleme kumluna göstermeye mecburdur. Yönetim 
kumlu denetlemelrde zorluk çıkardığı takdirde denetleme kumlu zabıtta bunu tesbit eder ve genel kumlun toplantıya 
çağrılmasını sağlar. Suç teşkil eden hususların tespiti halinde durumu ilgili makamlara iletir.

Madde 22 : Genel kumlca yapılan seçimi izleyen 7 gün içinde yönetim kumlu başkanı tararın j r :• 
organlara seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadlar, baba adlan, doğum yeri ve tarihleri, mesıeKien »e 
ikametgahtan demek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirine yazı ile bildirilir.

Şube:
Madde 23: Demeğin şubesi yoktur.
Aidat:
Madde 24: üyeler girişte 5.000.000.- Tl. giriş aidatı ve yılda 5.000.000 .- TL.dan 12.000.000 TL.ya kadar ûye aidatı 

öderler. Bu miktar yıllık olarak verilebileceği gibi aylık taksitler şeklinde de ödenebilir. Ödeme şekli ve zamanı üyenin 
talebi de göz önüne alınarak yöönetim kumlunca tesbit edilir. Yapılan bu tesbit her üye için kayıt defterine işlenir.

Tüzük Değişikliği:
Madde 25 : Demeğin tüzüğü genel kumla iştirak edene üyelerin üçte ikisinin çoğunluğu ile değiştirilir. Yapılan 

değişiklik kuruluştaki usule göre gazete ilanı ile kesinlik kazanır.
Demeğin gelirleri:
Madde 26: Derneğin gelirleri şunlardır:
1) Giriş ve üye aidatı 2) Demekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor 

yarışması. Kamp ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler. 3) Demeğin mal varlığından elde edilen gelirler. 
4)Bağışlar ve yardımlar. 5) Yardım toplama hakkındaki mevzuat ûkûmlerine uygun olarak toplanacak bağış ve 
yardımlar.

Demeğin dış ülkelerdeki gerçek veya tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan yardım alması içişleri bakanlığının 
izni ile olur.

Tutulacak defterler:
Madde 27: Demek aşağıda yazılı defterdeyli tutar:
1) Üye kayıt defteri: Demeği girenlerin kimlikleri, derneğe giriş tarileri aylık veya yıllık aidattan bu deftere yazılır. 2) 

Karar Defteri : Yönetim kurullannın kararlan tarih ve numara sırası ile bu deftere yazılır. Ve karartann altı başkan ve 
üyelerce imzalanır.

3) Gelen ve giden evrak defteri: Gelen ve giden evrak tarih ve numarası ile bu deftere kaydedilir. 4) Gelir gider 
defteri : Demek namına alınan tüm paralann alındıktan ve arcanan paralann da verildikleri yerler açık ve düzenli 
olarak bu defterde gösterilir.' 5) Bütçe, kesin hesap ve bilanço defteri: Bütçe, Kesin hesap ve bilançolar bu deftere 
işlenir. 6) Demirbaş defteri: Demeğe ait demirbaş eşyalar bu deftere işlenir. 7) Alındı belgesi kayır defteri : alındı 
belgeleri bu deftere işlenir.

Bu sayılan defterlerin Noter tasdikli olması zorunludur.
Madde 28: Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır. Ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu belgelerin saklanış 

sûresi özel kanunlarda gösterilen daha uzun sûreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere 5 yıldır. Demek gelirlerinin 
alınmasında kullanılacak alındı belgesi maliye bakanlığınca bastırılır. Demeğin talebi üzerine otuz gün içinde bu 
belgeler verilmez ise kanundaki usulei göre demekçe bastırılan alındı belgeleri maallin en büyük mülki amirliğine 
onaylattırılarak bağış ve aidat kabulünde kullanılır. Maliye bakanlığınca resmi alındı belgeleri sağlandıktan sonra 
derneğin bastırdığı özel alındı belgeleri kullanılamaz.

Bağış ve aidat toplayacak kişi ve kişiler demek yönetim kurulu bir karar ile belirtir. Bu karar o yerin en büyük mülki 
amirliğine tescil ettirilir. Dernek adına gazete, dergi ve basılı eserler vererek bunlar karşılığında para veya başkaca 
yardım toplama yasaktır.

Lokal Açma:
Madde 29: Demek merkez veya şubelerinin bulunduğu yerde mahallin en büyük mülki amirliğinden izin almak ve 

kanunlara aykırı davranmamak şartı ile birer lokal açıp işletebilir.
Madde 30: Genel kurulun demeğin feshine karar alabilmesi için tüzüğe göre genel kuruta katılma akkına sahip 

bulunan demek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda çoğunluğun ikinci 
toplantıya katılan uye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan 
üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Demeğin feshi yönetim kurulu tarafından beş gün içinde mahallin 
en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Feshi halinde derneğin menkul ve gayrimenkul mallan Gençlik ve Spor il 
Müdürlüğüne devredilir.

Demeğin Arması:
(Sekil eklidir)
Madda 31 : Demeğin Arması: Demeğin arması üçe bölünmüş ortasında ayyıldız bulunan üçgen biçiminde bir 

yelken figürüdür. Renkleri: yazı zemini beyaz, yelken ve 1998 yazısı bulunan orta dairesi zemini bölgemizin rengi otan 
eflatun ay ve yıldızın yer aldığı kısım kırmızı zemin beyaz ayyıldız, üst üçgen beyaz, alt kısım mavi renklidir. Yazılar 
kullanılan malzemenin göstermesine bağlı olarak renklendirilir.

Rozet, başlıklı kağıt ve benzeri aksesuarlarda simge olarak kullanılır.
Madde 32: Dernek Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonuna üyedir.
Geçici Madde : Dernek ilek genel kurula kadar başlangıçta aşağıda belirtilen spor dallarında faaliyet gösterir. 

Genel Kurulca belirlenecek dallar eklenir veya çıkartılır. İş bu maddede meydana gelen değişiklik demekler kanunu 
gerenğince ilanen tebliğinden sonra yürûriûktenkalkar.

1- Balık adam(Sualtı.cankurtarma)
2- Su kayağı
3- Yelken ve Optimist,
4- VVindsırf,
5 - Kürek
6-Yüzme

Geçici Yönetim Kurulu: Madde 34- Geçici yönetim kurulu aşağıdaki şekilde oluşmuştur.
Başkan Hakan Doğu
Başkan Vekili (As Başkan): Bülent Kurt
Muhasip üye: Osman Tufan
Sekreterz üye ıBurhan Ankan
üyeler: Memet Elbasan
Taner Tûmerdirim
ümit Tekin
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GEMPORT
Gemlik Liman ve 

Depolama İşletmeleri A.Ş

‘Kurban ‘Bayramınızı 
en iyi Ailelerimizle /çatlar, 
sağlı/çve mutlululçdolu 
günler getirmesini dileriz.

sö^ü'ns^
Mimarlık İnşaat Tic.Ltd. Şti.
İbrahim Akıt Cad. Akıt İş Hanı Kat: 3 GEMLİK

Tel: 513 42 32-513 13 46

SEZER TİCARET 
(9sma/ı (Sezen 

* CAM KAVANOZ-PETŞİŞE* 
PET KAVANOZ * SELE * TENEKE * 

itiyaçlarınız için bizi arayın

Hamidiye Mah. Orangazi Cad. No : 112 
Tel & Fax : (0.224) 513 32 77 GEMLİK

d^ü^t£.z'dvıijrıİ2İn U£

dSiviutTaısn -J\uzuan JDayıamuu 
ıaq£ıÂ U£ £i£.nü^£i dibuı.

YERLİYURT PETROL 
SAN. ve TİC. A.Ş.

Yalova Yolu 22. Km. Kurtul / GEMLİK 
Tel: (0.224) 522 81 04
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ÖZEL KÖSEOĞLU İLKÖĞRETİM OKULU
Tum Çemli/çJ/tal/çının, 
veli ve öğrencilerinin 

/Mû6arelJKjır6an ‘Bayramını /çatlar, 
sağlı/çve mutlulu/çlar diler.

özel Köseoğlu ilköğretim Okulu
Umurbey Kasabası Paşabaçeler Mevkii GEMLİK
Tel : (0.224) 513 50 84 - 512 07 60

kurban (Bayramı

6anş, muttuhılçye 
esenCUçkrkrgetirsin.

İfTevfik SOLAKSUBAŞI ve 
^^^gBSd^ulları

İstiklal Cad. No : 26 GEMLİK
Tel: 513 11 75-514 13 02

Fax:513 10 15

Turşu kanser riskini artırıyor
Turşunun kanser riskini artırdığı belirtilerek, turşu yerine, taze sebze ve meyve 

tercih edilmesi ve turşunun içindeki fazla tuz ve sodyumun C vitaminini öldürdüğü 
öğrenildi.

ülkemizde turşu, sofraların değişmez yiyeceği. Ancak, insana verdiği zararı pek 
fazla önemsemiyoruz, öncelikle tuzlu yiyeceklerin ileri yaşlarda kalp, damar ve 
tansiyon hastalılarına yol açtığı, tuzda kanserojen madde bulunduğu, bu nedenle 
fazla miktarda tuzun kanser riskini artırdığı belirtildi.

Japonyada mide kanserine yakalananların sayısının artması üzerine yapılanj 
araştırmada, nedeninin tuz olduğu ortaya çıktı.

Mide kanserine yol açtığı belirtilen tuzlanmış balık tüketimi hergün artmaktadır. 
Dünyada kanser ve hipertansiyon riskinden korunmak için bir insanın günlük 
kullanacağı tuz miktarı 6 gramdır. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada tuz 
tüketiminde iyotlu tuzların tercih edilmesi öneriliyor. A.A.

Dost ve Müşterilerimizin 
Kurban Bayramını kutlar, 
sağlık, mutluluk ve 
esenlikler dileriz.

ETÇİLER OTOMOTİV 
bassa ve Brıdgestone Bayii 

Mehmet DİNÇ
İstiklal Cad. Kafoğlu Apt. Blok 2 GEMLİK
Tel: (0.224) 513 73 99

en içten deldirenimle 
betten., aafytcâlc ue 
teeçeti yünden ditenün.

CMefonet ^Dinç, 
Belediye Meclis üyesi
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fü/n (jemlOç J4allçQiQ 
Bayramdı fûtlar, 
5a$lılçlı ve /lytlu 
(jüpler Dileriz.

UZMANLAR TIP 
MERKEZİ

İstiklal Cad. GEMLİK 
Tel: 513 60 40

DOST VE 
MÜŞTERİLERİMİZİN 
KI RBAN BAYRAMINI 
KUTLAR, SAĞLIK VE 
MUTLULUKLAR DİLERİZ.

İstiklal Cad. No :49 
Tel: 5131281-5133228 
GEMLİK

ALTAN 
TİCARET

Atatürkçü Düşünce Derneği 
Gemlik Şubesi 

istiklal Cad. Kordon Apt. Altı GEMLİK

favıti üyeteıimtyût 
(Latpıamuu, factten,, 

(Lanıç, ue

e&ewCc£tev cUtenfy,

Gemlik Hata ve 
Müşterilerimizin 

Kurban Bayramınızı kutlar, 
barış dolu günler temenni ederiz. 
|||AK GİYİM 

Ali Çatak ve Oğulları
Demirsubaşı Mah. Mesudiye Sk. GEMLİK 

Tel : 513 20 75

Kurban Bayramınızı en 
içten dileklerimizle kutlar, 
sağlık, mutluluk ve 
islerinizde basarılar dileriz.

-V STAR AHŞAP 
DOĞRAMA PRES KAPI ve 

MUTFAK DOLAPLARI İMALAT SAN.

Fax : 514 42 92
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Vitaminlerin yararlan

İbrahim TuncaYalova Yolu üzeri 
Tel : 5131096 GEMLİK

Sayın oıtahlaunuzın ve

9&ayıanuruzı kütlaş
layh/v ve eaenli/ılev (tileıiz.

A.A. Vitaminlerle ilgili olarak yapılan 
bir araştırmada A, B, C, D, E vitaminleri 
ile folik asitin yararları bir kez daha 
keşfedildi.

A vitamini, gözlerin iyi görmesini ve 
sağlıklı bir cildin oluşmasını sağlarken, B 
vitamini sağlıklı büyümeye yardımcı 
olmanın yanı sıra, sağlıklı bir sinir 
sisteminin oluşmasında etkendir.

C vitamini kemiklerin ve dokuların 
sağlığını düzenlerken, D vitamini 
kalsiyum sağlayarak kemik ve dişleri 
sağlamlaştırıyor. E vitamini ise, sağlıklı 
adaleler ve kan dolaşımının düzeni 
açısından gerekli görülüyor. Folik asit de, 
alyuvarların oluşmasını sağlıyor.

Yetkililer tarafından yapılan 
açıklamalarda özellikle yaşlılara, 
güneşte kalarak D vitamini depolamaları 
tavsiye ediliyor ve. aksi halde kemik

zayıflamasının başgösterdiği belirtiliyor.
A, C, ve E vitaminleri, aynı zamanda 

anti-oksidant oldukları için, kalıcı 
hastalıklarda vücudun savunma 
sistemini güçlendirdiği öğrenildi.

Buna göre, A vitamini balık yağı, 
yumurta sarısı, süt, portakal ve yeşil 
sebzelerde, B vitamini ise et, yumurta, 
ciğer, baklagiller, hububat ve sebzelerde 
bulunuyor.

C vitaminin kaynağı narenciye, 
karnıbahar ve patates olarak 
sıralanırken, D vitamininin balık yağı, 
süt, hububat, ytımurta sarısı ve güneş 
ışınlarından sağlanıyor.

Hububat, fıstık ve fındık gibi kuru 
yemişler E vitamini verirken, folik asit, 
koyu yeşil yapraklı sebzelerde, 
baklagillerde, avakado, yumurta sarısı, 
tuna balığında bulunuyor.

Coşkunlar Ticaret
Esat Coşkun

Tel: 513 50 69 Fax : 513 12 63
İstiklal Cad No : 29/A GEMLİK

M Mİ Mi

KÖRFEZ FEN DERSHANESİ
istiklal Cad. Gürçay iş Merkezi Kat: 2-3-4-S

Tel: 514 15 15 GEMLİK



öda, ve

farttevı,

GEMLİK MUHTELİF ESNAF VE 
SANATKARLAR ODASI 

YÖNETİM KURULU ADINA 
BAŞKAN

GEMLİK 
TİCARET ve 

SANAYİ ODASI

(kKeeperalif (Ortaklarımızın ve 
Ekeqerlı gemliklilerin 

(^Mübarek (kurban Ğ&ayramını 
t^utlar, ^Mutluluk ve (Esenlikler 

bilerim.

sagldi ve esenltâlev 
t/îleu&

ELSAN 
ELEKTRİK

S.S. Gemlik Küçük Sanayi Sitesi 
Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu

Adına Başkan

ULUDAĞ SÜTHANESİ
İsmail - Osman Emeç

ve wtcİ4teni£vıic*a$ût âatte'i.

fatycvı ve euutfatccâten 

yetcmHeeitti ditoıty.
Her zaman taze süt ürünleri- Sucuk-Pastırma- Yumurta- Bal-Reçel 

ve helva çeşitleri bulunur.
Demirsubaşı Mah. No : 31 Tel: 513 11 51 GEMLİK

TİC. TAAH. İMALAT VE 
MONTAJ SAN.
İstiklal Cad. No : 34 

GEMLİK
Tel: 513 23 32- 513 00 98
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HAFTALIK SİYASİ GAZETE

1997 yılı vergi mükelleflerinden ilk 100’e girenler açıklandı.

Körfez OFSET’te
kaşede, mühürde bekleme yok

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

Tel : 513 17 97

9 gün süren bayram tatili nedeniyle herkes dinlendi

Kim, ne ödedi Kurban Bayramı
1997 yılı gelir vergisi mükelleflerinin 31 mart gününe değinGemlik Vergi Dairesine 

verdikleri beyannamelerin sıralaması sonucu geçen sayımızda yayınladığımız ilk 10 kişiden 
sonra bu afta de ilk 100 kişinin ödeyeceği vergilieri yayınlıyoruz.

sakin geçti
Adı Soyadı ÛL

kemal Kılıç x 
iŞeyhmus Susanbağ 
purettinKardeştuncer 
Sinan Akman 
Süer Akman 
M. Mehmet Avcı 
Recep Yûzûcûgll 
[Ercan Bulut 
Hayrettin Akcan

Toptan Zeytinci 
Eczane 

İnş. Müteahhit 
İnş. Malzeme Tic. 
İnş. Malzeme Tic. 
Gemi Acentası 
Otel İşletmesi 

Fim İşi. 
Akaryakıt Tic.

Matrah Hesapl. Vergi ödenmesi Grk. V<

6.756.093.- 2.665.242.- 1.667.135.-
6.740.565.- 2.658.255.- 2.534.345.-
6.362.928.- 2.488.317.- 1.988.144.-
6.330.935.- 2.473.920.- 1.680.703.-
6.281.660.- 2.451.747.- 1.612.380.-
5.863.713.- 2.263.670? 943.614.-
5.835.355.- 2.250.910.- 953.759.-
5.461.825.- 2.082.822.- 1.981.634.-
5.398.697.-. 2.054.413.- 1.329.813.-

Kurban Bayramı süresince havaların açık 
ve güneşli geçmesi bayram keyfini arttırçfi- 
Bayramın birinci günü kurbanların kesilmesin
den sonra sahiller, dolup taştı.

1 Bu yıl Kurban Bayramı 
nın hafta başına gelmesi 
nedeniyle çoğu işyerinde 
dokuz günlük bayram tatili 
cumartesi gününden
başladı.

Havaların da
düzelmesini fırsat bilenler 
güney • sahilleri başta

olmak üzere kendilerini 
deniz kenarlarına attılar.

Bayramın birinci günü 
kurbanlıkların kesilmesin
den sonra, akraba ve dost 
ziyaretleri yapıldı.

Bayram süresince hafif 
maddi hasarlı kazalar mey
dana geldi. Haberi 3’te

Devamı 6. 
Sayfada

HAFTAYA BAKIŞ
□ Kadri GÜLER

Bayramı Çınar'da yaşamak
Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilinden sonra yeniden 

normal düzenimize döndük.
t*. Uzun süreli tatiller iş yaşamını felçe uğratırken, 
emeğiyle çalışanlar ve öğrenciler, bu tür tatillerden çok 
hoşlanırlar.

Türkiye de tatil denince güney kıyılarımız gündeme 
gelir.

Başta büyük kentler boşalır.
Bayram öncesi cumartesi gününden başlayan güneye 

göç, bayram sonunda tatilin bitmesiyle yeniden yaşandı.
Yeterli olmayan karayollarırhtz ve hatalı sollama, yak

laşık 200 vatandaşımızın ölümüne neden oldu.
Yollar, benim ülkemde ölüm makinası.
Kurban Bayramı'mn bir bölümünü Marmaris’te bir köy 

t restaurantında geçirdim.
1970’li yıllarda Gemlik Belediyesinde Sağlık Memuru 

olarak görev yapan Kadir Başoğlan dostumun, özgün 
Çınar Restaurant’ın konuklarıydık.

Kadir, Gemlik'teki yıllarında sağlık sendikasında görevli 
idi. Hatta o yılları anımsayanlar, Büyük Kumla Köyünde iki 
yaz açılan “Sağlık-Sen Dinlenme Kampı” kurup işlettiğini 
bilirler.
i Gemlik'ten ayrıldıktan sonra Muğla Köy- Koop. başkan- 
lığı yaptr;12 Eylül'ün zulmüne uğradı. Toplumsal 
mücadelede yaralar aldı, büyük çileler çekti.

Başoğlan'ın arılarla uğraştığını duyardım. Bundan üç 
ay önce Gemlik'e gelip, eski dostlarıyla ayaküstü de olsa 
görüştükten sonra Marmaris'e dönmüştü.

Kadir’in restaurant ve moteli, Marmaris'e 12 kilometre 
kala ünlü Kloropatra’nın yaşadığı Sedir Adası yolu 
üzerindeki çınarlarıyla ünlü “Çınarlı Köyü”nde.

Çınarlı Köyü halkı yoksul.Arıcılıkla uğraşıyor. 
Ormancılık da yan işleri. Ancak, geçen yıl Marmaris orman
larındaki yangından onlar da nasibini almışlar.

Kadir Başoğlan’ın restaurantının adı da “Çınar”
Çınar’ın özgünlüğü, her şeyinin ojinal olmasından.
Çınar Restaurant ve Moteli, Muğla köy kültürünü yan

sıtıyor. Unutulmaya yüz tutmuş olan köy ekmeği sıcak 
sıcak yeniyor. Çınar da köy yumurtası, köy tavuğu, kekliği, 
canlı alabalığı, nefis tereyağı ve balı bir köy ortamında bul
manız mümkün.

Çınar ağaçlarının altında, akan şırıl şırıl-su sesleri 
içinde, küçük doğal göletlerde yüzen ördekler, kazlar ve 
kurbağalar, köy yaşımını bilmeyen veya unutan insanlara 
çok orjinal geliyor.

Kadir’in sıcak ve sevecen misafirperverliği nedeniyle 5 
yıldızlı otellerde konaklayanlar sabah kavaltısına ve 
akşam yemeğine Çınar’a geliyorlar.

1 ' Çınar'da yemek yemek bir ayrıcalık sanki. Yer ayırt- 
i madan gelenler sıra beklemek zorunda kalıyor.

Yolunuz Marmaris’e düşerse, “Marmaris 12 kilometre 
ı Sedir Adası” tabelasını gördüğünüzde sağa sapın ve 4 
11 kilometre sonra Çınar’ı göreceksiniz.

kutlanıyor

Polis
Haftası
başladı
Türk Polis Teşkilatı'nın kuru
luşunun 153. yıldönümü 
etkinlikleri 13-16 Nisan tarih
leri arasında kutlanıyor. 
Bugün kutlamalar 
çerçevesinde ilçemizin 
emekli polislerine bir yemek 
verilecek.
Etkinlikler 16 Nisan günü 
Atatürk Anıtına çelenk 
konulması ve saygı 
duruşundan sonra, Çarşı 
Camiinde şehit polisler için 
okutulacak mevlütle sona 
erecek.

Haberi Sayfa 3’te

rekor
Kurban Bayramı nedeniyle her 
yıl yaşanan kurban derilerinin 
toplanması tartışması bu yıl 
Milli Güvenlik Kurulunun, kur
ban derilerini yalnızca Türk 
Hava Kurumunun toplayacağı 
konusunda karar çıkarmasıyla 
çözümlendi.
Kurban derilerini, THK dışında, 
toplayan kişi ve kurumlar 
hakkında yasal İşlem yapıldı.

Haberi Sayfa 3’te

Şahinyurdu 
Köyünde 
Traktör
ve Arıcılık
Kursu
İlçe Tarım Müdürlüğü 
tarafından Şahinyurdu 
Köyü'nde açılan Traktör 
Bakım ve Kullanma Kursu 
ile Arıcılık Kursu sona erdi. 
Köyde traktör kursuna 21, 
arıcılık kursuna ise 27 kişi 
katıldı.

Haberi Sayfa 3’te

Esnaf ve
Sanatkara
müjde!
Esnaf ve Kefalet 
Kooperatifleri ortaklarının 
Halk Bankasından aldığı 
kredinin artırılmasına imkan 
sağlayan yasa tasarısı 
TBMM Sanayi ve Ticaret 
Komisyonunda kabul edil
di.
Tasarıya göre ortakların 
Halk Bankasından alacak
ları kredinin 2.5 milyar lira 
dolayında olacağı belir
tilirken ortaklık payları 10 
bin liradan 100 bin liraya 
yükseltildi.

Haberi Sayfa 3’te

ANAP kongreye gidiyor
Anavatan Partisi Gemlik ilçe Teşkilatı 5 Mayıs 1998 Salı 

günü altıncı olağan kongresini gerçekleştirecek.
Gemlik Belediye Düğün Salonunda yapılacak olan 

kongrede partili delegeler, genel meclis üyeleri, belediye 
başkanları, ilçe yönetim kurulu asil ve yedek üyelerinin 
seçimleri yapılırken, il delegelikleri de oylamayla belli ola-
cak. Haberi Sayfa 3’te

Kumla’dasilahlarkonuştM

Mafya usulü 
hesaplaşma

Küçük Kumla iskelesinde Kenan Gürsay ve 
Habip Polat adlı kişilerce aracın içinde kurşun 
yağmurunu tutulan sabıkalı Mehmet Ali Okur’un 
kaldırıldığı Tıp Fakültesi Hastanesinde hayati 
tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

Sakin geçen Kurban 
Bayramı'nı Kümla'da 
yaşanan mafya usulü bir 
hesaplaşma bozdu.

Çeşitli suçlardan dolayı 
sabıkası bulunan ve geçen 
hafta cezaevinden çıkan

(Damping Ali) adlı şahıs 
bayramın bitiminin ertesi 
günü saat 23.30 sıralarında 
Kumla İskele Meydanında 
bulunan Çınarlı Gazinonun 
önünde çapraz ateşe tutu
larak ağır yaralandı.

Haberi Sayfa 3’teMehmet Okur

CANAVAR
KOÇ ALLAH’A KURBAN 
İNSANLAR KARA YOLA.
KİM GETİRECEK CANAVARI YOLA 
O GÜÇ DENİZYOLU, TREN
ÖTMEZ CANAVARIN DÜDÜĞÜ, SİREN...
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iki yeni kitap
ALKOL MAHZENİ YAPACAK 

YER Mİ KALMAMIŞ!

Siyasete verilen dokuz günlük 
arada hayli yoğun okudum ve 
araştırdım. Bu arada iki yeni kitabı 
inceleme fırsatım oldu. Bayram sonu 
ilk yazımda, bu kitaplara değinmeyi 
uygun buldum...

ilk kitap, Raif Kaplanoğlu'nun 
BursalI Şair Yazar ve ünlüler 
Ansiklopedisi.

önsözünde şöyle demiş 
Kaplanoğlu:

“Yıllardır Bursa ünlüleri 
soframızda, odamızda konuk oldu. 
Ancak önsözünü yazdığı şu gün, 
halen içinden çıkamadığım bir çok 
konu var kitabımda. Gittikçe de 
kafam karışıyor. Daha fazla kafam 
karışmadan kitabımı yayınlamayı 
uygun buldum, tüm eksik ve hata
larıyla. Kitap yayınlanınca, 
okurların katkısı ile daa kolay hata 
ve eksiklerin tamamlanacağını 
düşünüyorum (alıntılarda anlam ve 
yazım düzeltmeleri yapmadım, yap
mayacağım).”

Rastgele birkaç maddeye birlikte 
bakalım, örneğin “Mehmet Çelebi” 
maddesinde şu ilginç tümce var:

“Babası, Ankara Savaşı’ndan 
sonra başlayan Kardeşler Savaşı 
sırasında, 1411 yılında Musa 
Çelebi’ye inceğüz’de yenildi -kim, 
babası mı, kendisi mi?-.’’ •

Bu maddede, bir de* Çelebi’ye ait 
(!) dört dize yer almakta. Ne ki bu şiir 
Mehmet Çelebi’nin değil, oğlu Murat 
ll’nin -hani şu Fatih Sultan 
Mehmet’in çapkın mı çapkın 
babasının, üstelik Edrine’yle 
(Edirne’yle) Bursa’yı karşılaştırır ve 
İkincisini üstün bulur-.

ikinci dize de şöyle aktarılmış kita
ba :

“Ten Efser Dede gelip, eseri 
hayat gördüm...”

Sanki “Efser Dede” adlı birinden 
söz ediyor Çelebi -yani Murat-. Oysa 
günümüze ulaşan haliyle dizenin aslı 
şu :

“Ten-i efsürdede kalkıp eser-i 
can gördüm (yani 'duygusuz ten
imde canlılık belirtilere gördüm’ 
demek istiyor çapkın Padişah).”

Dördüncü dize ise şöyle 
aktarılmış:

“Bir gümüş yapılır sır ve her 
amen gördüm.”

Hiçbir anlamı yok, ve de aslı şöyle:
“Bir gümüşten yapılı serv-i hıra- 

man gördüm.”
ilginç olan, bu şiirin başka dört 

dizesine de “Murat II., Sultan” mad
desinde yer verilmiş, -yine- sürüyle 
yazım ve anlam tutarsızlıklarıyla.

Yukarıda örneklerini verdiğim yan
lışlık, boşvermiğlik ve acemilikler 
öylesine yoğun ki Kaplanoğlu’nun 
kitabında -ve kitaplarında-, bunları 
tek tek sıralamak birkaç köşe 
yazısının boyutlarını çok aşar. Onun 

EMLİK KÖRFEZ
Haftalık Siyasi Gazete 

Yıl : 25 SAYI: 1212
Fiyatı :20.000 TL.

hibi ve Sorumlu Müdürü: KADRİ GÜLER
erkezi: Gazhane Cad. NO.S1/A Tel; 513 17 97 GEMLİK

: Kız Yakup Mh. Kemal Bengü Cd. Horoz Apt.
Io:18 BURSA Tel: 225 20 67-223 66 88

Basıldığı yer: KÖRFEZ OFSET 

ıtbaacılık -Yayıncılık - Reklamcılık Tesisi

için bu kadarıyla yetiniyorum. Ancak 
kitabın, dil bakımından da yetersiz, 
yanlışlarla dolu ve -hatta- sakıncalı 
olduğunu belirtmeden geçemeye
ceğim.

işte “Hayreddin Paşa, Çandarh” 
maddesinden bir tümce : “iznikll 
devlet adamı, Nallıhan’ın Cendere 
köyünde doğan Hayreddin 
Paşa’ya, bu nedenle Cendereli 
veya Çandarlı olarak ün yapmıştır.”

Hele Kaplanoğlu’nun, öykü yazarı 
ismet Tokgöz’ün doğum tarihini, 
-öğrenme imkanı bulamadığı 
gerekçesiyle- 1948 yerine 1952 
olarak vermekte sakınca görme 
yişi?!..

Bir örnek de, Bursa Ticâret 
Borsası’nın katkılarıyla yayımlanan 
ve Bursa Yer Adları Ansiklopedisi 
gibi iddialı bir adı olan kitabın 
“Mudanya” maddesinden :

“ilçe; kuzeyden Karadeniz, batı
dan Karacabey güneyden Nilüfer, 
doğudan ise Gemlik ve Osmangazi 
ilçeleriyle sınırlıdır.”

iyi mi?..
Ya “Bab-ı sicn”in, yani “Zindan 

Kapı”nın- “Babısiccin” yazımıyla 
verilmesi!

Evet, son kitabının önsözünde 
“kafasının karışık” olduğunu ve 
“gittikçe de karıştığı”nı yazmış 
Kaplanoğlu.

Sayfaları çevirdikçe anlıyorsunuz 
ki, “doğru”...

Ne ki kafası karışık bir heveslinin, 
yazdıklarıyla, başkalarının kafasını da 
karıştırması doğru olmasa gerek.

Bence Kaplanoğlu bu yapıtını 
piyasadan çekmeli ve “yangından 
mal kaçırırcasına” kitap yayımlama 
alışkanlığını artık terk etmelidir. 
Çünkü Bursa’ya yapacağı asıl iyilik; 
bu tür yanlışlıklar, boşvermişlikler ve 
acemilikler, ürünü kitaplarla 
kütüphane raflarını işgal etmemek 
olacaktır...

. * * *
Değineceğim ikinci kitap, “Bursa 

Kültür Sanat ve Turizm Vakfı”ıiın 
yayımladığı Erguvan Günleri. 27-28 
Mart 1998’de TKM’de gerçekleştirilen 
“üçüncü Bursa Edebiyat 
Günleri”ne sunulan bildirileri içeriyor 
bu kitap.

Yararlı bir yapıt. Ne var ki, 
BKSTV’nin, sanatçılar arası -ve de 
hayli yakışıksız- rekâbet savaşım
larına alet edilmesine izin verilmeme
si, bu konuda duyarlı davranılması 
gerekirdi. Ramis Dara’nın yanlı ve 
yanlışlar içeren bildirisinin, kitapta, 
adeta “BKTSV’nin görüşünü yan
sıtır” biçemde sunulması hoş 
Olmamış.

BKTSV’nin bu gibi etkinlikleri 
olumludur. > Ancak, açmaza 
düşmemek için daha bir özenli olmak 
gerekiyor...

Bir avuç yeşili de alkol mazeninde sarhoş ede
cekler ve siz susayacaksınız!

Sahilde beton üzerinde yürüyorsunuz, 
Unuttunuz toprak kokusunu! Unuttunuz tuzlu 
yosun kokusunu! Günbatımlarımız bile karardı!., i

Bir avuç yeşil -ki, sîzlerin akciğeri- yani, variıfoı 
koşulunuz ona nasıl saip çıkamazsınız!

Kapitalistsin : Varsın olsun! Bir kez olsun cüz
danını bir yana bırakamaz mısın? Çocuklarına, 
bu toprağın çocuklarına günbatımlarını armağan 
etmek için çaba harcayamaz mısın!

Solcusun : Varsın olsun! Gençlerin tuzlu yosun 
kokusunu ciğerlerine çekerek flört edebilmesi için' 
oraya sahip çıkamaz mısın!

Sağcısın : Varsın olsun! Başörtülü ninelerin, eli 
tesbili dedelerin, her yaştan insanın ihtiyacı 
olduğunu bilirsin gezip-tozmaya, doğayla kucak-; 
laşmaya...

Sosyal demokratsın : Mecbursun oranın “kültür, 
merkezi” olması için bütün ağırlığını koymaya!

Ve demokratik solcusun : iktidardasın. Gücün
var, olanakların var. Senden sonra bîrilerinin özel 
mülkiyetine geçecek ortamı yaratamazsın!' 
Günbatımlarını karartamazsın! -

ANAP’lısın, DYP’lisin, DTP'lisin, MHP’lisin,; 
BBP’lisin, FP’lisin... Anlayışlarınız her ne olursa 
olsun, varlık koşulunuzdur, o bir avuç yeşilin, bu 
toprağın insanlarının ortak malı olması için aktf 
çaba harcamak!

Ve dernekler... üç-beş kişi bir araya gelip çeı.» 
çalmak mı işiniz. Atatürkçü Düşünce Derneği. 
Niçin varsınız? Bir avuç Ata armağanına bile 
sahip çıkamıyorsanız! O ki; bu toprakları armağan 
edebilmek için bu toprağın insanlarına, yola çık
tığı zaman sizin bugün sahip olduğunuz lükse 
sahip değildi!

KAYIP
TSE'den almış olduğum 
16-452 numaralı imalat 

yeterlilik belgemiz 
kaybolmuştur.
Hükümsüzdür. • 

DURMAZ ZEYTİN ve 
GIDA SAN. ve GEN.

PAZ. TİC. A.Ş. 
Tel: 513 12 83

Gazi ve 
sakatlara 
konut 
kolaylığı 
Devlet Bakanı Refalddin 
Şahin, gazilerin kuraya katıl
madan konut sahibi ola
bileceklerini, Toplu Konut 
idaresl'nln (TOKİ) yaptıra
cağı konutlarda, gazilere 
ve sakatlara yüzde 2 
oranında kontenjan ayrıla
cağını bildirdi.
Şahin, konuya ilişkin yaptığı 
açıklamada, gazilere ve 
sakatlara Toplu Konut 
idaresl'nln başlattığı ikinci 
konut hamlesi 
çerçevesinde, çeşitli 
kentlerde yaptırılacak 
konutlarda kontenjan 
ayrılacağını açıkladı.
Buna göre, gazilerin kuraya 
katılmadan ev sahibi ola
bileceklerini ifade eden 
Şâhin, gazilerin oturacağı 
konutların sağlık durumları
na uygun olarak düzen
leneceğini söyledi.
Gazi, şehit ailelerine, malul
leri ile dul ve yetimlerine 
açılan faizsiz konut kredisi 
miktarının 1998 yılı için 2 mil
yar 875 milyon liraya 
çıkarıldığını hatırlatan 
bakan Şahin, şöyle konuş
tu: 
"TOKl'den alınan bu kredi 
ile isterse kendisi ayrı evni 
alabilir. TÖKİ konutu isterse 
de söz konusu kredi TOKİ 
konutu için peşinat saya
bilir. Toplu Konut'tan ev 
alınması durumunda, 2 mil
yar 875 milyon lira peşinata 
sayılacak, geri kalan miktar 
ise 120 ay vadeye 
bölünecektir.'
Devlet .Bakanı Şahin'in 
verdiği bilgiye göre, şehit 
ailelerine, malulleri ile dul 
ve yetimlerine başlangıcın
dan 1998'in Şubat ayına 
kadar toplam 3 trilyon 242 
milyar lira kredi açıldı.
1986 yılından bu yılın Şubat 
ayına kadar, kredi kullanan 
kişi sayısı ise 4 bin 745 oldu. 
Devlet Bakanı Şahin, 
TOKİ'hin.ikinci konut hamle
si içinde bu yıl uygulaya
cağı toplu konut pro
jelerindi, blokların giriş kat
larında yapmayı plan
ladığını ve sakatların yaşa
ma koşullarına uygun 
konutlar’oluşturulacağını 
bildirdi. (A.A.)Bağımsız gözetmen kuruluşu oluşturuldu, 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 
Türkiye'de ilk defa, vatan
daşlara bakanlık hizmetlerini 
gözetme olanağı sağlayan
Ombudsman" yani bağımsız 

gözetmen kuruluşunu oluştur
du.
Ankara'da imzalanan bir pro
tokol ile Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı hizmetlerinin 
gözetlenmesi ve şeffaflık sağla
narak olası hataların önlenmesi 
amacıyla Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf ve 
Sanatkarları Konfederasyonu 
ve Türkiye Ziraat Odalan 
Birliğl'ne “Ombudsman" yetkisi 
verildi.
Sanayi ve Ticaret Bakanı Yalım 
Erez, ömbudsmanlann 
görevinin, vatandaşın verimsiz 
yönetime karşı korunması 
olduğunu söyledi. Maliye 
Bakanı Zekenya Temizel de, 
Ombudsmanlık kurumunu, 
katılıcı demokratik denetimin 
temel taşı olarak niteledi.(A.A.)

Her kim olursanız olun. Nefes almaya ihti 
yacınız var! Toprak kokusuna ihtiyacınız var! 
Günbatımlarını izlemek sizin de hakkınız!

Ve “ORADA” bir tek ağaç bile yok edilmemeli., 
Yeni binalar yapılmamalı! Olanların restorasyonu 
yeterli. Orada her şey var. Potansiyel olarak varP 
Gerçek oylarak var! Sinema, tiyatro, konferans, 
gibi etkinlikler için salon, misafirhaneler, öğrenci 
yurdu, lokanta vb. her şey için her şeye cevap 
verecek tesisler var..

Finansmanı kendi içinde, Ata armağanı bu bir 
avuç yeşil alanın, yarın bir gün herhangi birine 
peşkeş çekilmesinin ilk adımlarına duyarsız 
kalınmamalı! iyi düşünülmeli! Bugün alkol 
mahzenine gömülüyorsa akciğerleriniz, yarın 
birilerine (!) teslimi kolay olur!

Nereden sözettiğimi anlıyorsunuz. Hiç kimse 
alınmasın!

Sandalye-koltuk-kariyer konusu yapılmadan, 
politik kaygılara kapılmadan, oranın korunmasını, 
Atatürk Kültür Merkezi - Atatürk Kültür Parkı 
olarak ayrılmasını hep beraber isteyin, isteyelim. I

Kaldı ki, her durumda bu böyle olacak. Ama; I 
ne kadar erken sahip çıkılırsa o kadar erken 
gerçekleşir.

Bu hayali paylaştığımız zaman bütün dünya i 
sizinle olur! Gerçekleştiğini birlikte göre-1 
bilmek dileğimle!

* * *

Not : Bu sütunda çıkan yazıları okurken ha 
yalinizde yeniden yazın; fantazilerinizi katın. • 
Dünyanızın ne kadar zengin ve renkli olduğunu, 
görecek belki siz de şaşacaksınız!
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Gonca YERLlYURT
Yazarımız şehir dışında olduğundan, yazısını 

yayınlayamıyoruz. özür dileriz.

ıttunuzM J
ie karacı IKurban Bayramı süresince havaların açık ve güneşli 
tRoHgeçmesi bayram keyfini arttırdı. Bayramın birinci günü kur-

Haftası SERBE5THUR5U

Gemlik Körfez

Hakkı Çakır

kesilmesinden sonra sahiller, dolup taştı.
W Bu yıl Kurban Bayramının hafta 

Çocukla»başına gelmesi nedeniyle bir çok İş 
nnı amJverinde tatilin cumartesi gününden 

^başlaması ve 9 günlük kurban bayra- 
■- mı tatili havaların da güzel gitmesiyle 

1 tatilcilere tam bir keyif yaşattı.
lebimesS 4 Nisan günü başlayan ve 12 Nisan 

i günü sona eren 9 günlük Kurban 
■Bayramı tatilinde yılın ilk yarısının

ninelerini yorgunluklarını üzerinde atmak 
isteyenler bayram öncesi güney sahunın ilim 

fayla kua
ferine uzanırken, bayramı dini kurallar 
içinde kutlamak isteyenler arife

ranın m 
aymaya1 
ısın. Gûâl 
ılenninöJ 

ıtamazsd

■gününe kadar kurbanlık hayvanlarını 
alarak, bayram namazından sonra

W
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edılmeı* 
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acak. V 
adar e11

ütûn^ 
likte^

okuike’ 
rınizi^ 

djoiw

dini vecibelerini yerine getirdiler.
Yakın akraba ve dostları İle bayram 

laşanlar İse soluğu en yakın sahilde 
aldı.

Kurban Bayramı süresince trafiğin 
yoğun olması nedeniyle Istanbul-Bursa 
karayolunun ve Gemlik Armutlu gü 
zergahında çok sayıda maddi hasarlı 
ve hafif yaralı kazalar meydana geldi.

Kurban Bayramınıh üçüncü günü 
Küçük Kumla'da meydana gelen 
olayda, çapraz ateşe alınan Mehmet 
Ali Okur (Damping Ali) adlı şahıs ağır 
şekilde yaralandı. Bunun dışında 
Kurban Bayramı İlçemizde sakin geçti.

Mafya usulü 
hesaplaşma

Küçük Kumla iskelesinde Kenan 
Gürsay ve Habip Polat adlı kişilerce 
aracın içinde kurşun yağmurunu tutulan 
sabıkalı Mehmet Ali Okur’un kaldırıldığı 
Tıp Fakültesi Hastanesinde hayati 
tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

Şahlnyurdu 
Köyünde 
Mör
ve Arıcılık

başladı

Kurban Bayramının 
sakinliğini Küçük 
Kumla’da patlayan 
silahlar bozdu.

Çeşitli suçlardan 
sabıkalı olan ve 
geçtiğimiz hafta ceza 
evinden tahliye olan 
Mehmet Ali Okur 
(Damping Ali) adlı şahıs 
Kurban Bayramının biti
minden bir gün sonra 
saat 23.30 sıralarında 
Küçük Kumla iske
lesinde bulunan Çınarlı 
Gazinonun önünde kul
landığı özel aracının 
içinde Kenan Gürsay ve 
Habip Polat adlı kişilerin 
açtığı çapraz ateş sonu-? 
cu ağır yaralandı.

ilçe Jandarma 
Komutanlığından alınan 
bilgilere göre, gezmek 
amacıyla Kumla’ya 
giden Mehmet Ali Okur’u 
takip eden Gürsay ve 
Polat, iskele mevkiinde 
aracın yavaşladığı bir 
sırada kurşun yagmu-

runa tutuldu.
Saldırganlardan aracı 

geri vitese takarak, iki 
kurşun yarası alarak 
kurtulabilen Mehmet Ali 
Okur, Gemlik Devlet 
Hastanesine oradan da 
Uludağ üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hastanesine 
kaldırıldı.

Ağır yaralanan Okur, 
yapılan müdahalelerden 
sonra hayati tehlikeyi 
atlattığı öğrenildi.

Jandarma, cinayet, 
yaralama, ruhsatsız 
silah taşıma ve araç 
isteme 'suçlarından 
çeşitli defalar ceza evine 
giren Mehmet Ali 
Okur’un hangi araç ile 
öldürülmek istendiğinin 
şimdilik öğrenilemediği- 
ni, yaralının ifade vere
cek duruma gelmesi ile 
ve saldırganların 
yakalanması ile 
konunun aydın
lanacağını söylediler.

ta

İlçe Tarım Müdürlü
günce Şahlnyurdu
Köyünde açılan (Traktör 
bakım ve kullanma kursu) 
;lle (Arıcılık) kursu sona 
erdi.

İlgililerden aldığımız bile
ğilere göre, P21 kişinin 
katıldığı traktör bakım ve 
kullanma kursunun sona 
ermesi ile dün Şahlnyurdu 
Köyü ilkokulunda traktör 
ehliyet! İçin yazılı ve tatbiki 
sınav yapıldı. Sınavda

Türk Polis Teşkilatının 
153. kuruluş yıldönümü 
bu yıl Kurban Bayramı 
nedeniyle 13-16 Nisan 
tarihleri arasında kut
lanıyor.

İlçemizde kutlamalar 
nedeniyle Emekli- 
polislere bugün yemek 
verilecek.

Yarın ise İlçe Emniyet 
Müdürü Nedret Argun , 
Kaymakam Şener Can, 
Garnizon Komutanı P. 
Kıd. Alb. S. Nail Uykun, 
Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı'yı makam
larında ziyaret edecek.

15 Nisan günü ayrıca 
saat 20.00 ile 22.00 
arasında Milton Aile 
Gazinosu'nda İlçe 
Emniyet Müdürü tarafın
dan teşkilatın 153. kuru
luş yıldönümü nedeniyle 
kokteyl verilecek.

Öte yandan haftanın 
son etkinliği 16 Nisan 
perşembe günü ise 
Atatürk Anıtına çelenk 
konularak, saygı 
duruşunda bulunulacak, 
aynı gün Çarşı Camiinde 
şehit polisler için mevlüt 
okutulacak.
ilçe Yönetim Kurulu 
ve il delegeleri 
yeniden seçilecek 

ANAP

Polisin Çilesi
Emniyet mensubu olmaktan daha zor, çileli ve 

nankör başka bir mesleğin olduğunu sanmıyorum.
Bir ülkede eğer can ve mal güvenliği tam olarak 

sağlanmış ise, bu durum son derece olağan sayılır. 
Fakat, bu güvenlik biraz bozulmuş veya sarsılmışsa, 
hemen polis suçlanır.

Kanunları yapanlar, kuralları koyanlar, ekonomik 
ve kültürel politikaları hazırlayanlar başka kişilerle 
kuruluşlardır.

Emniyet mensubunun görevi ise, çalışma şart
larının ağırlığına rağmen, o kanunlarla kurallara 
uyulmasını ve hukuk düzenini sağlamaktır.

Uygulanan politik rejim ne olursa olsun, emniyet 
mensubunun görevi aynıdır. Kanunlara ve meşru 
nizama karşı çıkanları da adalete teslim etmek.

Polislerin, bu çileli meslek mensuplarının en 
büyük düşmanı, pek tabii kanunlara, kurallara ve 
düzene karşı olanlardır.

Çoluk çocuklarının ekmeğini emekleriyle kazan
maya çalışırken ölümü bile göze alan emniyet men
suplarının 153’üncü kuruluş yılında kendilerini kutlar, 
sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim.

sonuçların değer-

kongreye 
gidiyor

lendirilmesinden sonra 
başarılı olanlar ehliyetlerini 
alacaklar.

İlgililer, arıcılık kursuna 
İse 27 kişinin katıldığını, 
katılım belgelerinih 
önümüzdeki günlerde kur
siyerlere törenle dağıtıla- 
cağını söylediler.

Kuta derisinde rekor

Anavatan Partisi 
Gemlik İlçe örgütü 5 
Mayıs 1998 $ah günü 
altıncı olağan kogresinl 
yapacak.

ANAP İlçe Başkanı 
Adnan Tekin, yaptığı 
açıklamada, yapılacak 
kongrede ilçe başkan
lığına yeniden aday ola
cağını, çoğunluk sağlan
madığı takdirde genel 
kurulun 12 Mayıs 1998 
salı günü saat 11.00 de 
yeniden toplanacağını

Esnaf ve 
Sanatkara 
müjde!

Esnaf ve kefalet kooperatifleri ortaklarının, ortaklık 
paylarının artırılarak, esnaf ve sanatkarların Halk 
Bankgsı'ndan daha fazla kredi almalarına imkan 
tanıyan kanun tasarısı, TBMM Sanayi ve Ticaret Korniş 
yonunda kabul edildi.

Tasarının gerekçesinde, kooperatiflerin verdikleri 
kefalet tutamın ortaklık payıyla doğrudan ilişkili bulun
masında dolayı kooperatif üyelerinin Halk 
Bankası'ndan alacakları kredi miktarının en fazla 1 mil
yar lira dolayında olduğu belirtildi.,

Kabul edilen tasan ile ortaklık payı 10 bin liradan, 
100 bin liraya yükseltiliyor ve bu değeri günün 
ekonomik koşullarına göre yeniden belirleme yetkisi 
bakanlar kuruluna veriliyor.

Tasarıyla esnaf ve kefalet kooperatifleri ortaklannın, 
ortaklık paylannın artınlmasıyla, kullanılacak kredilere 
verilecek kefalet tutarı da artırılmasıyla, kooperatif 
üyesi esnaf ve sanatkarların Halk Bankasından alacak- 
lan kredi miktan da bugün İçin 2.5 milyar lira olacak.

Kurban Bayramı nedeniyle her yıl yaşanan 
kurban derisi tartışması bu yıl Milli Güvenlik 
kurulunda derilerin Türk Hava Kurumundan 
başka hiç bir kurum tarafından toplanama 
yacağı konusunda karar çıkması üzerine THK 
rekor düzeyde deri topladı.

Gemlik Türk Hava Kurumu yetkililerinden 
aldığımız bilgilere göre, geçtiğimiz yıla göre 
yüzde 75 artış sağlandığı açıklandı.

Verilen bilgilere göre, Gemlik Hiçe merkez 
ve köylerindeki muhtarlar ve görevliler

tarafından 4017 koyun, 601 keçi, 319 sığır 
derisi toplandı. Toplam derilerin ederinin ise 
10 milyar lira dolaylarında olduğu bildirildi.

Geçtiğimiz yıl 2734 koyun, 453 keçi, 240 
adet sığır derisi toplanmıştı, öte yandan 
Küçük Kumla'da Cami Derneği adına 91 
adet deri toplayan şahıslar, topladıkları deri 
lerle İlçeden çıkarken, polis tarafından yaka-, 
tandılar. El konan deriler Türk Hava 
Kurumu'na teslim edildi. Deri toplayanlar 
hakkında yasal işlemler yapıldı.

söyledi.
Gemlik 

Düğün 
yapılacak

Belediye 
Salonunda 
olan genel

kurul kongresinde partili 
delegeler, genel meclis
üyeleri. belediye
başkanları, İlçe yönetim 
kurulu asil ve yedek 
üyelerinin seçimi, II de 
Igelerlnln seçimi için oy
kullanacaklar.

ANAP Gemlik 
örgütünün 400 
örgütü bulunuyor.

İlçe 
İlçe

Yerel yönetimlerde reform
Yerel yönetimlerde reform yapaak yasa tasansı, TBMM 

Başkanlığına sunuldu.
Tasarının yasalaşması halinde merkezi yönetimin bir çok 

yetkisi yerel yönetimlere devredilecek, ayrıca belediye 
başkanları İki turlu sistemle seçilecek.

Tasan, merkezi yönetim İle yerel yönetimler arasında 
yerel hizmetlerin "yerinden yönetim* esasına uygun olarak 
yürütülmesini sağlayacak görev ve hizmet bölüşümünü 
yapıyor. Tasanya göre Bakanlar Kurulu ve Bakanlara yereli 
yönetimler üzerindeki vesayet yetkilerinin gerektirdiği karar, 
İzin ve onay verme yetkilerini Vali ve Kaymakamlara 
devretme İmkanı getiriliyor. (BYE)
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Düğün, Nişan ve 
Özel günleriniz için 
rezervasyonlarımız 

devam ediyor
■i İskele Meydanı 
^BTel : 513 10 71 
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EĞİTİM KÖŞESİ
Muzaffer Gürboğa

Eğitimci

BABY STEP
Baby step İngilizcede bebek adımları, küçük adım

lar anlamına geliyor. Büyük adımlara ulaşmak için 
önce küçük adımlarla başlamamız gerekiyor. Yaşam 
felsefemizi bu bağlamda mutluluk anlayışlarımızı 
sorgulamak ve irdelememiz yararlı olacak, yaşamı 
basamaklar halinde algılayıp her şeyin yukarısını 
görmek, ulaşmak gibi bir amaca sahip olmak, tek bir 
bir basamakta yaşanan sürece gereken önemin ve 

trilmemesine neden olmaktadır.
' Başka bir deyişle hep gelecekteki, sanal mutlu 
günler için yatırımlar yapıldığında bugün yaşanama- 
■maktadır. Sürece değil, sonuca önem veren bir 
.anlayışın ürünü bu. O muhteşem sonuca bir türlü 
ulaşılamadığı için mehter yürüyüşü yapıyoruz adeta, 
önce kendimize şu soruyu sorup dürüstçe yanıtın) 

^vermeliyiz. Mutlu olmak için mi dünyaya geldik?
* Mutluluk bir amaç mı, yoksa araç mı?

Bir defa dünya mutluluk için var olmuş değil. Hep 
pozitif ucun peşindeyiz. Ama negatif ucun varlığı da 
bir gerçek.
| Zıtları dengeli yaşamalıyız. Dünyayı bir deney yeri 
gibi algılamalıyız. Doğru, neye göre doğru, ilişkileri 
mizde yüzeyselleşme var. Yalancı mutluluklar, yalancı 
sevgiler peşindeyiz. Nostalji fırtınası esiyor. Değişime 
açık değiliz. Geçmişteki sayfayı kapatamıyoruz. 
Takılıp kalıyoruz, adım atamıyoruz, ilişkilerimiz, 
yaşantılarımız hep tekrarlar. Bu da gelişmemizde 
engelleyici olabiliyor. Sorunları üzerimize çekiyoruz, 
fakat çabuk bırakıyoruz.
' Bıraktığımızdan daha büyümüş olarak geri geliyor.

Bencilliğimizi tartışmalıyız. Dünyamızda çok az 
insan var. Sayın isterseniz dünyanın merkeziyiz 
adeta. Maddesel şeyler vererek, alarak mutlu olmaya 
çalışıyoruz. Olamıyoruz, içsel bir arayışa geçsek 
kendimizi tanıyabileceğiz. Duygularımızla tanışacağız. 
Dinginliğe ulaşacağız.
I Ancak biz mutluluğu tanımlar iken mutsuzluğu 

anlamaktayız.

Bursa 2000, 
Haber ve

Olay
Gazetelerine 

vereceğiniz ilanlarınız için 
“bir telefonunuz 

yeterli!”

Körfez Reklam
Tel: (0.224) 513 17 97

YARİ ŞAKA YARI CİDDİ Erol GÜRÇAY

Memr Tipi" 
Liderler

Siyasi yelpazedeki dağınıklıktan, 
herkes şikayet ediyor.

Aslında, bu durum, parti liderlerinin 
işine geliyor.

Çünkü tek başına iktidar bile olsa; hiç 
bir liderin, sorunların üstesinden 
gelebilecek projesi yok, cesareti yok.

-Tüm liderler, bu ülkede enflasyonun 
tek rakama indirilmesinin mümkün ola
mayacağını, çok iyi biliyorlar.

-Büyük sermayenin ve medyanın 
kontrol altına alınamayacağını biliyor
lar.

-(MGK)nın artık sadece, tavsiye 
eden bir kurul olmadığını anladılar.

-Sivil Toplum örgütlerinin, 
Hükümetleri yıkacak kadar güçlü 
olduğunu yaşadılar.

-Dini ve etnik gruplarla, mücadele 
etmenin zorluğunu gördüler.

-iktidar boşluklarının, başka güçler 
tarafından doldurulduğunu öğrendiler.

Fazla riske gireden, varlıklarını devam 
ettirmenin yollarını arıyorlar.

Suni gündemlerle ve suni çekişmel
erle, em partilerini, hem de vatan
daşları oyalıyorlar.

Artık hepsi, “memur tipi lider” oldu
lar.

üretkenliklerini, yaratıcılıklarını ve 
cesaretlerini kaybettiler.

ülkenin yeni yasalardan ziyade, yeni 
ve genç liderlere ihtiyacı var.

Kurban Bayramı
öncelikle, okurlarımın geçmiş kur

ban bayramını kutluyorum.
Uzun tatilli kurban bayramlarında 

kesilen kurbanlar kadar, trafik kurban
ları ve “Hac Kurbanları da” gündeme 
oturuyor.

-Sadece bayramın 3. günü 36 trafik 
kurbanı var.

-ilk altı gündeki trafik kurbanı ise 
115 kişi.

Mekke’den alınan haber, üzüntüyü 
arttırıyor.

Şeytan taşlanırken, yaşanan izdi
ham sonucunda 200 hacı ölüyor.

1994 yılında, yine şeytan taşlaması 
sırasında 270 hacı ölmüş.

Demek ki önümüzdeki yıl yine 
ölümler olacak.

Rakamlar bunu gösteriyor.
“Şeytan taşlama”, güneşin 

doğuşundan, batışına kadar olan sınır
lı zaman içinde yapılıyormuş.

Eski yıllarda elektrik yoktu, ışık
landırma yoktu.

Ama şimdi teknoloji gelişti, maçlar 
bile gece oynanıyor.

Yetkililerin, çağdaş düzenleme yap- 
masını diliyoruz.

GEniLiH REHBERİ
Gerekli Telefonlar
İtfaiye _ no
Polis İmdat , 155
Jandarma imdat 156
Jandarma K. 5131055
Polis Karakolu 5131879
Gar. Kom ' 513J206

Resmi Daireler 
TEK Arıza 
TEK işletme 
Turizm Der.
Spor Sah. 
Orm. Böl. Şf. 
MIHI Eğt. Md. 
Halk Egt. Mrk. 
Halk Kutüp.

Elektrik paraları 
posta ile

ULAŞIM
Uludağ Turizm 5131212
Aydın Turizm 5132077

Kaymakamlık 5131051
Kaymakamlık Ev 5131052
C. Savcılığı. 5131053
C. Savcı Yrd. 5132954
Emniyet M. 5131028

As.Şb. 5131057
Karayolları 5131308
Uman Bşk. 5131133.
Mal Md. 5131095
Nüfus Md. 5133742
Özel İd. Md. 5131507
Tapu Sic. Md . 5131414
Müftülük >5131364
Gümrük Md. 5131411-5130024
Tekeİ Md. 5131042
Ver. Da. Md. 5132360
ilçe Tan Md. 5131186
İlçe Seç. Md. 5134994

Gemi Seyitleri
Sirkeci'den gidiş (İşgünü):

9.15-14715-18715
(Tatil): 9.15-14.00-18.15

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

, Elektrik paraları, bundan böyle TEDAŞ ile anlaşmalı 
bankaların bulunmadığı yerlerde, posta şubelerine de yatırıla- 
Pilecek. Bu uygulamaya özellikle kırsal kesimde oturan 
»bonelerin elektrik borçlarım, zorluk çekmeden ve zamanın
da ödeyebilmeleri için geçildiği bildirildi. Konuya ilişkin 
Protokol, TEDAŞ ve Posta İşletmeler Genel Müdürlükleri 
ırasında Ankara’da imzalandı. (A.A.)

TAKSİLER

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

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

Deniz Otobüsü
Yalova -Kartd (Haftalçi) 07.3009.10-10.45- 
11.5O-13.15-14.3O-15.3O-1&3O-17.3O-18.3O- 
19.45-20.25-21.15 (Haftasonu) 09.15-10-45- 
12.00-13.30-14.45-15.45-17.00-17.45-18.30-

19.30-20.30
Yalova - Kabataş( işgünü): 9.45-12.40-13.45- 

15.00-16.10-17.15-19.30
(Haftasonu): 10.35-11.45-13.00-14.45-16.15-

17.30-19.00-19.45
Kabataş-Yalova (İŞ): 8.30-11.00-12.15-13.45- 

15.00-16.10-18.25 (Haftasonu): 9.15-10.30- 
11.35-13.30-14.45-17.45-18.35

Günün Fıkrası
Kıyamet kopmuş, mahşer halkı 

toplanmış, herkesin ‘hesap ve kitab”ı 
görülüyor, günahkarların günahları 
sırtına yüklenerek azap yerine gön- 
deriliyormuş!

Bu arada bir Bektaşinin fazla 
gelen günahını taşıyamayacağı 
anlaşıldığından, bir arabaya yük
letip, kendini de üstüne oturttular.

Bektaşi bu vaziyette yolda 
giderken, bir başkasının yüklendiği 
günahlardan “iki büklüm olup” 
yürümekte zorluk çektiğini görünce:

“-Bana bak be imanım. Getir o 
yükünü de buraya koy. Ben nasıl 
olsa araba ile gidiyorum.”

Fıkramızda, Bektaşi kıyamet 
gününde bile “babacan tavrım” 
sürdürüyor.

Başkasının günahını da üstleniy
or.

Her insan ne kadar ölçülü, ne 
kadar dürüst olursa olsun, bilerek veya 
bilmeyerek mutlaka günah işleyebilir.

Ama.. En önemli günahın “kul 
hakkım” yemek olduğunu biliyoruz.

Hırsızlığın, haksızlığın ve yol 
suzluğun olağan hale geldiği bir 
dönemde, günahlarımızı taşıyamaz 
hale gelmemiz kaçınılmaz olacaktır.

Milletin parasını yiyen ve onları 
sömüren insanların belki de “tır” tut
ması gerekecektir.

Sözün Özü
Devlette olduğu gibi, 
İnsanda da en kötü hastalık, 
“Kafa”dan başlayandır.

“Plinly’

Akıl sağlığı bozuk insanlara allah 
acısın ve yakınlarına sabır versin.

Bu insanlara diyecek bir şey yok.
Ama.. Devletin tepesinde bir 

hastalık varsa, allah millet sabır versin.
Çünkü, tepede uzlaşma yoksa, kısa 

zamanda bu hastalık topluma da yan
sır.

Tepede kavga varsa, devlet 
dâirelerinde ve sokaklarda kavga vardır.

Tepede, ayrımcılık ve bölücülük 
varsa, kısa zamanda bu özellikler 
toplumun her kesiminde kendini gös
terir.

Allah hem başımızın, hem de 
başınızdakilerin sağlığını bozmasın.

"uçuk" bir söz
O KADAR; cimriydi ki, elbiseleri 

nin en son “pantolon cebi” eskiyordu.

5132066
5134503
5131274
5140095
5131286
5131174
5131846
5131353

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

TÜP DAĞITICILARI

Gemlikte 
sinema günleri:

Aygaz 513 1295
özgaz 514 1700
Tekgaz 513 1637
Ocakgaz 513 1637
Ergaz 513 8843
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Likitgaz 514 2841
Yeni Likitgaz 513 6500
Alevgaz 5134095

AİLE SİNEMASI
Bu hafta: 

“ Volcano ”
Tel: 513 13 29

Sermaye Çatışması
Yaklaşık 20 yıl önce, “Sol” en büyük 

tehlike olarak görülüyordu.
Solun iktidar olması halinde;
-Zenginin malına ve mülküne el 

konulacağı,
■Dinin elden gideceği, 
halk arasında söylenip duruyordu.
Hele bazı politikacılar “toprak 

işleyenin, su kullananın” deyince 
şüpheler daha da artmıştı.

Hatta bu sözü duyan bir başka poli
tikacı, “tapuyu deldirtmem” diye 
kestirip atmıştı.

işte böyle bir ortamda, Devlet ve 
Büyük sermaye desteğiyle “Milliyetçi- 
Muhafazakar” politikalar üretildi.

Bu dönemde, “milliyetçi ve dini 
bütün” insanlar en makbul vatan
daşlardı.

Dönem değişti, Sovyetler Birliği 
dağıldı.

Artık ‘komünizm anlamında”, sol 
tehlike kalmamıştı.

Bu arada, geçmişte destek gören 
muhafazakar kesim palazlandı ve ser
mayesini birleştirdi.

Bazı şehirlerde, dikkat çeken 
yatırımlar gerçekleştirdi, ihracat yap
mayı bile öğrendi.

Şaka-maka Büyük Sermayeye rakip 
oldu.

Bir anda, Laik-müslüman çatışması 
çıktı.

Bu çatışma sermayeye de sıçradı.
Serbest piyasa ekonomisi unutuldu.
Sermayenin, yeşili kızılı olmaz 

denilirken, Büyük Sermaye ile Anadolu 
Sermayesi karşı karşıya getirildi.

Görüntüde, laik ve müslüman çek
işmesi vardı.

Ama., temelde, sermayeler savaşıy
ordu.

Para ve Ekonomi
Asgari ücretlilerin, bir başka deyişle 

“ekonomik kölelerin” ücretleri son 
“dokuz yıldan bu yana” ilk kez (100) 
doların altına düştü.

Yani, üst gelir grubu ile, alt gelir grubu 
arasındaki fark adamakıllı açıldı.

Gelir grupları arasında, bu denli 
uçurum yaşayan bir toplumun, hala 
demokrasi ile yaşamaya çalışması, 
takdire şayan bir durumdur.

Burada idare edenleri değil de, idare 
edilen “milleti” kutlamak gerekir.

Bu kadar sabırlı ve sağduyulu bir mil
let, dünyada az bulunur.

Sayın Ecevit durumun farkına vardı.
özel sektörden zamları durdur- 

malannı istiyor.
Mart ayı enflasyonunda, devletin 

pahalılığa katkısı (% 24), özel sektörün 
pahalılığa katkısı (% 76) olarak tesbit 
edildi, özel sektör uyanın, toplumu pat
latacaksınız!

NÖBETÇİ 

ECZANELER

14 Nisan 1998 
Onur Eczanesi

15 Nisan 1998
Merkez Eczanesi

16 Nisan 1998
S. Saral Eczanesi

17 Nisan 1998 
Çağlar Eczanesi

18 Nisan 1998
İnci Eczanesi

19 Nisan 1998
İnci Eczanesi

20 Nisan 1998 
Kahraman Eczanesi



HAFTALIK SİYASİ GAZETE
Türkiye’nin üre gübresi açığını kapatacak.

Üre gübresi 
Gemlik’te üretilecek

TÜGSAŞ Genel Müdürü Oktay Vural, Gemlik’te 
“anahtar teslimi” sistemine göre kurulması öngörülen 
tesislerinin işletmeciliğinin de özel sektörle birlikte gerçek
leştirileceğini söyledi.

E JÜGSAŞ Genel Müdürü Oktay 
Vural, bir süre önce Gemlik Gübre 
Sanayi Tesislerini gezerken yaptığı 
açıklamayı yineledi.

Genel Müdür Vural, Türkiye'nin 
400 bin ton olan üre açığını ilçe 
mizde kuracakları tesisle kapata
caklarını söyledi.
■ Oktay Vural, açıklamasında, 
Gemlik Gübre Sanayi yanında kuru

lacak olan Üre Tesislerinin “anahtar 
teslim” sistemine göre yapılacağını 
ve işletmeciliğinin ise özel sektörle 
birlikte gerçekleştirileceğini söyledi.

Vural, tesislerin yapılması için 
çeşitli firmalarla görüşülerek fikir 
aldıklarını belirtirken, açık üre. İhtı 
yacının ithalat yoluyla giderildiğin? 
bildirdi.

Haberi Sayfa 3’tt*

elema
-Kimya, Makina, Metalürji Mühendisleri 

-Almanca veya İngilizce yazıp konuşabilen 
elemanlar

İlgilenenlerin aşağıdaki telefon numarasına 
müracaat etmeleri rica olunur.
Tel: (0.224) 513 30 54

HAFTAYA BASIŞ
□ Kadri GÜLER

Nisan yağmurlan
| Nisan yağmurları baharın müjdecisi.
I Pazar günü başlayan yağışlar, toprağa bereket saçıyor.

Dün, bir dostun çiftliğine giderken doğanın uyanışını 
gözleme olanağı buldum.
■ Haydariye Köyünde öğretmenlik yaptığım yıllar geldi 
aklıma.
■ Çoğu kez Gemlik’e gelebilmek için köyden yürüyerek 
inerdik Kumla’ya.
E Meşe ormanlarının arasından yaprakların hışırtısı 
içinde, yeşilin her rengini izleyerek koşardık... Uzun yıllar 
bu tadı bulamıyordum sanki.
■ Kent yaşamı insanı doğadan koparıyor, o nedenle hafta 
sonlarında insanlar akın akın sahillere ve kırlara koşuyor
lar.
■ Baharda bir başka oluyor insan.
E içi sevinç doluyor, yeniden doğma gibi bir duygu kaplı 
yor benliğini.
■ Bahar .yeniliğin, sevginin, sevincin habercisi. .
E Yeni dostlukların ve arkadaşlıkların müjdecisi.
■ Şarkılara, şiirlere konu olan nisan yağmurlarından 
korkulmaz.
■ Gelip geçicidir yağışlar baharda.
■ Bir bakarsınız gökyüzü günlük güneşlik, bir bakarsınız 
kara kara bulutlar çevirir semayı ve başlar yağışlar.
E Kışın yağmayan yağmurlar düşer toprağa. Kara toprak 
f açar bağrını alır içine doya doya, sonra selcikler olur akar 
t gider dereye, denize...
B Çiftçiler baharı bekler, gübre için, budama için, toprağı 
yarmak için.
■ Bir heyecan sarar tarlaları, kırları baharda.E Çiçekler süsü olur yeşilin. Papatyalar, gelinciklerle her 
yer bezenir.
E Kanı kaynar baharda insanın.
E Baharda bir hoş oluyorum.
E' Yeşilin, doğanın tadını içime çekmek isterim.
E Nedense kentlere bahar gelmiyor.E Beton yığınlarından gökyüzünün görülmediği şehirlerde 
yeşil, balkonların süsü olduyor ancak.
E Yerel yönetimlerde görev yapanlar, kent insanlarına 
baharın coşkusunu, tadını, zevkini yaşatabilmeliler.
E Göreve geldiklerinde projelerine yeşili bol bol kullan- 
mahlar.

E Buna itiyacamız var çünkü.E Kent yaşamının stresinden kurtulmanın en güzel yolu 
I doğayla kucaklaşmak.; E Güneşi, yeşili bol günler bizim olsun.
i k Baharı doya doya yaşayabilenleri kıskanıyorum.

Şehit Cemal İlköğretim 
Okulu Aile Birliği and 
okuluna yer arıyor 

İtfaiye 
binasını 
istiyorlar 
Şehit Cemal İlköğretim 
Okulu Aile Birliği ana okulu 
yapılması için yer arıyor. 
Boşaltılacak olan Belediye 
İtfaiyesine ait binayı talep 
eden Aile Birliği yöneticileri, 
belediyeden destek istedi.

Haberi Sayfa 3’te 
Gemlik Bahar Kupası 
sahiplerini buldu 

Binicilik
yarışmaları 
yapıldı
Gemlik Bahar Kupası 
Binicilik yarışmalan yapıldı. 
18-19 Nisan 1998 tarihleri 
arasında yapılan yanş- 
malar Askeri Veterinerlik 
Okulu ve Eğitim Merkez 
Komutanlığı At. Ürt. ve Eğt. 
Taburu Gemlik tesislerinde 
saat 13.Û0'da gerçekleştiril
di.
Yarışmalar sonucunda bl 
rlncl gelen binicilere 
kupalan törenle verildi.

Haberi Sayfa 3’te

Diyanet İşleri Başkanlığı ve 
Türkiye Diyanet Vakfının 
müşterek organizesinde 
gerçekleştirilen Hz. 
Muhammed'in Doğumu 
olarak kutlanan “Kutlu 
Doğum Haftası” dün 
başladı. 
20-26 Nisan tarihleri arasın
da kutlanan hafta 
dolayısıyla ilçemizde kon
ferans düzenlenecek. 
“Hz. Peygamberin 
Hayatından Davranış 
Modelleri” konulu konfe 
rans 22 Nisan 1998 
Çarşamba günü saat 
14.00'de Belediye Düğün 
Salonunda yapılacak. 
Konferansa konuşmacı 
olarak İlçe Müftü Vekili 
Bülent Temiz ve Yrd. Doç. 
Dr. Akif Kökten katılacaklar. 
Açış konuşmasını Müftü 
vekili, haftanın anlam ve 
önemiyle ilgili konuşmayı 
da Akif Kökten yapacak. 

Belediye 
Tabibi
göreve 
başladı
Belediye Tabipliğine Dr. 
Levent Kutlu atandı.
Gemlik Belediyesinde 
çalışan memur personel ile 
yoksul vatandaşların 
tedavilerine bakacak olan 
belediye doktoruna Düğün 
Salonu içinde bir muayene
hane hazırlandı.

Haberi Sayfa 3’te
“Köşemden” 
Yılmaz Akkılıç
2. Sayfada 
“Dans” Dursun Ergüler
2. Sayfada 
“Renkler”de Gonca 
Yerliyurt 3. Sayfada 
“Yarı Şaka Yarı Ciddi” 
Erol Gürçay 5. Sayfada 
“Eğitim Köşesi" 
Muzaffer Gürboğa
5. Sayfada

23 Nisan coşkuyla 
kutlanacak

Ulu önder Atatürk'ün Türk ve dünya çocuklarına 
armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı ve T.B.M.M.'nln kuruluşunun 78. yıldönümü 
kutlamaları perşembe günü yapılacak.

Kutlamalar perşembe günü saat 08.30 da Atatürk 
Antına çelenk koyma törenleriyle başlayacak ve gün 
boyu sürecek.

Haberi Sayfa 3’te

CHP’de görev 
dağılımı yapıldı

CHP ilçe Başkanı Mehmet Ali Kaya 
“Cumhuriyet Halk Partisinin yerelde ve genelde, 
yükselişi ilçemizde halka umut olmaktadır”.

Bir sûre önce genel kurul 
toplantısını yapan Gemlik 
CHP İlçe Yönetim Kurulu 
görev bölümü yaptı.

Mehmet Ali Kaya'nın 
ilçe başkanlığını yaptığı 
Cumhuriyet Halk Parti 
örgütten sorumlu başkan 
yardımcılığına Nejdet Ersoy 
getirildi.

İlçe sekreterliği görevine 
Hidayettin Fidan,t sayman
lığa Asuman Gözüpek, 
eğitim sekreterliğine de 
Mehmet Çalım getirildi.

9 Haberi Sayfa 3’teNisan 
yağmurları 
sürecek

İki gündür devam eden 
nisan yağışlarının süreceği 
öğrenildi.

Meteoroloji Genel 
Müdürlüğünden yapılan 
açıklamada yurdumuzun 
kuzey ve kuzeybatı kesim
lerinde Nisan yağmurlarının 
hafta sonuna kadar süre
ceğinin beklendiği bildirildi.

CHP Gemlik İlçe Başkanı 
Mehmet Ali Kaya

Manastır’ın 
sorunları
azaldı

Manastır bölgesinde bir 
sûredir devam eden altyapı 
çalışmaları bitim noktasına 
geldi.

İlgililerden aldığımız bil
gilere göre, belediye person
eli tarafindan yürütülen ana 
arter döşemesinin tamam
landığı, yapılacak arıtma 
tesisi ile Manastır’ın foseptik 
sorununun da çözüme 
kavuşturulacağı bildirildi.

DEVLET KESESİNDEN ÜÇYÜZ MİLYARA

ANIT.
TARİHE BIRAKILAN KANIT.

GELECEK NESİLLER VERECEK;
ANIT’A YANIT... |

TJnan
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Kuva-yı milliye kadınları
.M >f^t Karasu'nun yönettiği, usta 

oyuncU<F<&yha Şelenk’in her birini 
y. .rçasıhai yorumladığı, Nezihe 
* <ız’ m Kuva-yı Milliye Kadınlarını 
izlediniz mi, bilmiyorum.

Ben, geçen çarşamba gecesi, AVP 
Tiyatrosu’nda 45-50 kişiyle birlikte 
izledim -evet, ancak 45-50 kişiyle-. 
Yüreğim sızladı, ama kabullenmek 
istemedim yine de, “Hayır” dedim 
kendi kendime, “bu bizim değer 
yargılarımızın aşındığına, 
geçmişten giderek kopmakta ve 
küreselleşirken yozlaşmaktan 
olduğumuza işaret değildir, ola
maz, olmamalıdır!”

Gerçi saçma sapan dizilerin, kimin 
elinin kimin cebinde okt^ğunu 
çözmekte zorlandığımız yalân dolan 
rüzgarlarının, hiçbir sanatsal değeri 
olmayan pespaye şovların, çıplak 
kalçalarını kıvıra sallaya abazan keyfi 
sunanların, vurdulu kırdılı filmlerin, 
kan ve iffetsizliğin baştacı edildiği 
haber programların işgalindeki TV 
ekranları başından ayrılamıyoruz bir 
türlü. Boş zaman bulamıyoruz, can
ları pahasına bize bugünleri armağan 
edenleri anmak İçin, utanamıyoruz 
bile!

Ne var ki, yine de, “kuva-yı mil
liye kadınlarına bu denli az ilgi 
göstermemizin haklı mazereti olduğu
na inanmak istiyorum ben. Ya yete 
rince duyurulamadı, ya tiyatro mevsi
mi geçmişti, ya şuydu, ya buydu...

Ama gerçek o ki, salon bomboş
tu...

* * *
Oyunun yazarı Nezihe Araz, 

“Kimlerdi onlar?” diye sorduktan 
sonra şöyle sürdürüyor sunuşu:

“Bu soruya bir yanıtınız var mı? 
Yok deseniz şaşırmayacağım. 
Çünkü Kurtuluş Savaşı tarihinin en 
az bilinen konusudur Kuva-yı 
Milliye kadınları. Çoğunun kimliği 
belli değil. Sadece ‘Defterdarın 
hanımı’, ‘Kara Fatma’, ‘Ayşe 
Çavuş’, ‘Maraşlı Kadın’ diye anili 
yorlar. Ne ders kitaplarına geçmiş 
o görkemli öyküleri, ne hayatları 
yazılmış, ne tiyatro oyunlarına 
konu olmuşlar, ne bir operaya...”

Yani -Duygu Asena’nın kulağı 
çınlasın- kuva-yı milliye kadınlarının 
da adı yok!

Devam ediyor yazar:
“Okumuş yazmış kadınlarımız, 

öğretmenlerimiz, ‘Anadolu 
Kadınları Müdafaa-i Hukuk 
Dernekleri’ni kurarak ve etkili, 
uyarıcı protesto mitingleriyle 
başladılar işe. Anadolu’nun her 
yerinde, neden savaşmak zorunda 
olduğumuzu anlattılar; eşlerini, 
oğullarını, ağalarını cepheye gön
derdiler...

ikinci grup kadın gönüllüleri 
doğrudan cephelerde görev aldılar, 
savaşlara katıldılar. Gaziler, 
şehitler verdiler, esir oldular.

Ve.. Kağnı Kolları denen örgütün 
o yiğit, o kahraman kadınları... 
Onlar, ben inanıyorum ki, dünyada 
başka hiçbir kadın topluluğunun 
denemediği bir atılımla ve kimi 
kundaktaki bebesini sırtına, kimi 
göğsüne bağlayarak.. Karda, yağ
murda, güneşte... Düşmana görün
meden gidebilmek için en zor yol
lardan geçerek üstlendikleri inanıl
maz görevi yerine getirdiler.”
■Sonra da hayıflanıyor:

“üzülerek itiraf ediyorum ki, biz 
bu emeği layık olduğu düzeyde 
değerlendiremedik.”

ilahi Nezihe Hanım! Bırakın emeği 
değerlendirmeyi, Kuva-yı Milliye 
Kadınlarını izlemek için AVP 
Tiyatrosu’nu doldurmayı z bile 
beceremedik biz.

Hani nerdeler ADD’ler, ÇYDD’ler, 
şunlar, bunlar!..

* * *
Feyha Çelenk, harika yorumladı 

“kuva-yı milliye kadınlan”nı. 
Sultanahmet’te Halide Edip olup 
gürledi, Ege’de Yörük Ali’ye seslendi, 
ödlek Dürdane’nin serüvenini sergile
di, İnönü’de şehit düştü, zehir kattığı 
çorbadan içen aç yavrularıyla yandı 
yüreği, Deli Gülnar’a bürünüp “Şeker 
Dağı, gizimi geri veeer, onun adı 
bile gonmadı daha” diye dolandı, 
Saime Kadın’ı yaşattı, Kara Fatma 
olup “Ağlayacak zaman mı var, 
oğul heeey!” narasıyla bastı kurşunu 
işgalciye...

Ve...
Safizade Fevzi Ağa’nın kızı 

Zübeyde suretinde göründü son 
seferinde.

Hani, “Ne Musa’nın anası Asiye, 
ne İsa’nın anası Meryem -ve ne de 
Muhammed’in anası Amine- değil, 
sıradan kadın Zübeyde” olup taktı 
tel gözlüğünü, örttü beyaz 
başörtüsünü.

Ve dedi ki:
“Hiçbir alamet belirmedi 

Mustafamı doğururken!..”
Perde indi, dışarıda Feyha 

Çelenk’i bekledim, geldi.
Sarıldım, gözlerim yaşlı bir süre 

öylece kalakaldım Zübeyde Hanım’ın 
boynunda.

Müthiş bir huzur duydum...
Var olasınız Feyha Çelenk, Murat 

Karasu, Nezihe Araz ve tüm emeği 
geçenler. Bakarsınız, gelecek 
mevsim kapalı gişe izldriz Kuva-yı 
Milliye Kadınları nı.

Ve mesela, Milli Eğitim uyanır da 
“ders” diye izletir öğrencilere.:.

Ha, ne dersiniz?..
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Sıdıka ÇALGIN

Selülit ve 
nedenleri
Selülit; oyluğun üst kısmın
da, dizin ve bileğin İç kıs
mında, kaba et ve baldır
ların arka kısımlarında, üst 
bacakta hormonal ve 
dolaşım bozukluğundan 
kaynaklanan bir genel 
dengesizliğin sonucudur. 
Selülit kadınların yüzde 
90'ındd görülür. Kadınlarda 
herhangi bir yaşta selülit 
görülebilir ancak genel 
olarak 40 yaşında selülltten 
yakınan bir kadının aslında 
selüllte gençlik yıllarından 
beri yabanci olmadığı 
bilinir. Selülitİn ne zaman ve 
hangi faktörlere bağlı 
olarak belirdiğini bilmek 
gerekir. Selülitİn belirmesi 
ve gelişmesi yaşla ve 
kadının hormonal 
yaşamının üç öriemli döne
miyle ilgilidir. Hormonal açı
dan kadın üç devre geçirir: 
Ergenlik, hamilelik, 
menopoz öncesi ve 
menopoz. Bunlar âna 
sebeplerdir.
Selülit regl sıkıntılarıyla 
başlar. Bu zararsız sıkıntılar 
hemen hemen bütün 
kadınlarda görülür. Bu 
zararsız sıkıntıların en yaygın 
olanı adet öncesi sendro- 
mu dediğimiz, periyodun 
ikinci döneminde görülen 
vücut şişlikleri genellikle pek 
anlaşılmadan geçer. 
Gerçekten bütün kadınlar 
kadınlık yaşamlarının aktif 
dönemlerinde, yani; ergen
likten menopoza kadar 
periyotlarının 14. ve 28. 
günleri arasında su tut
maya meyillidirler. Bu 
dönemde bilek, oyluk ve 
baldırların bir kısmı eskisine 
oranla dolgunlaşır.
Bacaklar şişer, hatta bazen 
bu durum acı da verir. 
Kadınların çoğu bu evre
den geçer. Ancak çoğu 
kadın bü suyu vücutların
dan dışarıya atarlar. 
Periyodun ikinci yansında 
toplanan ve dizlerin, oyluk- 
lann belirli bölgelerine yer
leşmiş yaklaşık 1-1.5'litre su 
regl süresince tümüyle 
atılamaz. Aylar geçtikçe 
biriken bu gramlar dolaşım 
esnasında damarlara yön
lendirilmeyen su toplan
malarına neden olur.
Böylece konjonktlv doku su 
birikintileri ve yağ birikintileri 
ve yağ birikintileriyle 
beraber selülit! meydana 
getirirerek selülit! oluşturur.

(Sabah 20.4.1998)

Düzeltme
14 Nisan tarihli gazetemizin 
“DANS” köşesindeki Dursun 
Ergüler'ln "ALKOL MAHZENİ 
YAPACAK YER Mİ 
KALMAMIŞI’ başlıklı yazısın
da ciddi dizgl yanlışları 
yapılmıştır. Doğrusu şöyle: 
a)l. Paragraf:.... ve siz 
susacaksınız!
b) 2. Paragraf: Günbatım 
larınız bile karardık.
c) 3. Paragraf:... sahip 
çıkamazsınız!
d) 6. Paragraf:..... tesbihli
dedelerin...
e) 12. Paragraf: Gerçek 
olarak varl
f) 17. Paragraf: Bu hayali 
paylaştığınız...

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR 
GELECEK İÇİN DEĞERLER, 
KURUMLAR VE LİDERLİK

GİRİŞ
Baha! Uluslararası Toplumu, 3-14 Haziran 1992 tarih

lerinde Rie de Janeiro’da yapılan Küresel Forum’da, 
arasında Sürdürülebilir bir Gelecek için Değerler, 
Kurumlar ve Liderlik konulu bir sempozyumun da olduğu 
bir dizi etkinlik düzenledi. Sempozyumun ana konuşması, 
Yeni Zelanda eski Başbakanı Sir Geoffrey Palmer 
tarafından yapıldı. Sir Palmer’in konuşmasından sonra 
söz alan panel üyeleri şunlardı : Barbados’tan Dr. Rosina 
VViltshire, Yeni Bir Çağ için Kadınlarla Kalkınma 
Alternatifleri Araştırma Koordinatörü (DAWN); 
İngiltere’den Sn. Koy Thomson, Uluslararası Çevre ve 
Kalkınma Enstitüsü’nün Program Müdürü (IIED); 
A.B.D.’den Dr. Elizabeth Bovven, Sosyal Sorumluluk için 
Doktorlar Grubu Başkanı (PSI); Bolivya’dan Sn. Eloy 
Anello, Bolivya’daki Nur üniversitesi’nin kurucusu ve 
ahlak eğitimi konusunda uluslararası danışman. Panel 
yöneticisi ise, Brezilya, Parana üniversitesi’nden Prof. 
Maria de Lourdes Montenegro Holzman’dı. Panel tartış
masından sonra, katılımcılar biri İngilizce, diğeri de 
Portekizce olan iki vvorkshop (atelye) çalışmasına 
katıldılar. Bu çalışmayı ise, her iki grubun tartışmalarının i 
sonuçlarını sundukları bir oturum izledi.

Her iki atelye çalışma grubu da, Dünya Zirvesi’ 
sürecinin, insani çabaların her alanında bir ahlaki liderliğe 
acilen ihtiyaç duyulduğu gerçeğini açık bir şekilde ortaya 
çıkardığı sonucuna vardı. Bunu izleyen meşveret, özellik
le liderlik konusu üzerinde yoğunlaştı. Bu oturumun 
sonunda katılımcılar liderlik konusundaki aşağıdaki bilgi
leri sivil toplum kuruluşları (STK) toplumu ve diğer sektör
lerden tıu konuyla ilgilenen kişilerle paylaşmaya karar 
verdi. Grup, liderlik kavramının yeniden değer
lendirilmesinin, sürekli gelişen ve sürdürülebilir bir dünya 
uygarlığının kurulması yolundaki hayati ve ayrılmaz bir 
adım olduğuna karar verdi.

STK OLGUSU
Geçtiğimiz on yıl içinde dünyada, özellikle de 

Güney’de binlerce sivil toplum kuruluşunun (STK'lar) 
ortaya çıkışı, son derece önemli bir sosyal olguyu temsil 
etmektedir. Eğer biz kalkınma sürecini, dünyayı paylaşan 
herkese karşı duyarlı olacak ve herkesin gereksinimlerini 
karşılayacak şekilde yeniden yönlendirecek gerekli 
değerleri hareketlerimizle etkili bir şekilde tanıtacaksak, 
yeni bir tür ahlaki liderliğe ve vizyona gerek olacaktır, işte 
STK’lar, uygun bir yapıya ve liderliğe sahip oldukları tak
tirde, bu tür bir ahlaki liderliği ve vizyonu sağlayacak 
potansiyele sahiptirler.

Bazı verici kurumlar STK’ları şimdiden, toplumlarının 
gereksinimlerine yaratıcı bir şekilde yanıt verme I 
konusunda hükümet bürokrasilerinden çök daha etkili 
bulmaktadır. STK’lar genellikle daha holistik ve 
sürdürülebilir alternatif kalkınma yollarını araştırmaya 
isteklidirler. Bu nedenlerden dolayı, belki de, yeni bir tür 
liderlik ihtiyacına STK toplumundan başlayarak değinebi- I 
liriz. STK’lar genellikle hükümetler tarafından geliştirilen - 
liderlik modellerine eleştirel bir bakışla yaklaşmışlar, 
ancak öte yandan da, kendi kuruluşları içinde aynı mo- j 
deÛerin değişik şekillerini devam ettirmişlerdir.

AHLAKİ LİDERİK GEREKSİNİMİ
Günümüzde insanlığı etkileyen küresel krizin en 

temelinde, toplumun tüm kesimlerinde ahlaki liderliğin 
eksik olması yatmaktadır. Ahlaki liderliğin eksikliği, 
dünyanın her köşesinde ve toplumun her düzeyinde 

■ sürekli kendisini gösteren ahlaksız davranışlarla sergilen-1 
mektedir. Aileden yetkinin en üst düzeylerine varıncaya ] 
kadar, insan çabasının hiçbir alanı bunun dışında kalma
maktadır. Ahlaki liderliğin tanımlanması genelde zordur, 
çünkü toplum liderliğin ne anlama geldiği konusunda 
birçok çelişkili mesajlar vermektedir. Sempozyuma 
katılanlar etkili ahlaki liderliği belirleyen birkaç temel özel
liği tanımlamanın ve bu özelliklerin topluma hizmet veren 
kurumlarda gelişmesini sağlayacak sistemli bir öğrenme , 
sürecinin başlatılmasının yararlı olacağına inanmaktadır. ı

HİZMETE YÖNELİK LİDERLİK
ilk sorun, liderlik teriminden ne kastedildiğinin açıkça I 

tanımlanmasıdır. Genellikle “liderlik” kelimesi, bu tartış- I 
mada kullanıldığı şeklinden çok farklı kavramlar çağrıştır- ।1 
maktadır. “Bir lider"! tanımlaması istendiğinde insanlar I 
çoğunlukla, “yöneten, iş başında olan, kontrol eden kişi” , I 
veya “emirler veren kişi” şeklinde yanıtlar vermektedir. I 
Ne yazık ki, tarih sayfaları da liderliği yukarıdaki terimler- I 
le tanımlayan kişilerle doludur.

Dünyanın her yerinde görülen, otokratik, babacan, I 
yöneten ve “herşeyi bilen” liderlik şekilleri, hizmet etmek- I 
le yükümlü oldukları kişileri yetkisiz kılma eğilimindedir. I 
Bu tür liderler karar verme sürecini aşırı bir merkeziyetçi- i t 
lik anlayışı içinde kontrol eder ve diğerleri anlaşmaya zor- I 
larlar. Sadece, kendi sabit ve kesin fikirlerini daha da I 
geliştirmek amacıyla dinlerler. Eğer insanlık ortak ergen- I 
lik döneminden, ortak olgunluk çağma geçecekse ve I 
eğer Dünya Zirvesi sürecinin uzun vadeli semerelerini I 
toplamak istiyorsak, kendimize bazı sorular sormalıyız. I 
Birincisi, günümüzde yaygın olan liderlik modelleri, insan- ı1 
lığın karşısındaki önemli küresel konuları bütünlük ve ,1 
________________ ____ _____Devamı Sayfa 6da^ ■
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Türkiye’nin üre gübresi açığını kapatacak.

üre gübresi
Gemlik’te üretilecek

TÜĞSAŞ Genel Müdürü Oktay Vural, Gemlik’te “anahtar tes
limi” sistemine göre kurulması öngörülen tesislerinin işletmeci 
liginin de özel sektörle birlikte gerçekleştirileceğini söyledi.

IGSAŞ Genel Müdürlüğünden sonra 
kamuya alt olan Türkiye Gübre Sanayi 
A.Ş, (TÜĞSAŞ) Genel Müdürlüğü de 
üre gübresi üretimi İçin İlk tesisi 
Gemlik'te kuracak.

Türkiye'nin 400 bin ton kadar olan 
üre açığı Gemlik'te kurulacak bu tesis 
He üretilecek.
i TÜĞSAŞ Genel Müdürü Oktay 
Vural'ın yaptığı açıklamaya göre 
Gemlik'te kurulması öngörülen üre 
gübresi üretim tesislerinin “anahtar tes
lim" sistemine göre kurulacağını ve 
tesis İşletmeciliğinin de özel sökter İle 
birlikte gerçekleştirileceğini söyledi.
i Türkiye'de bulunan üre gübresi

Körfez

açığının gözönünde bulundurularak, 
yapılması planlanan Gemlik Üre 
Gübresi Tesislerinde yılda 400 bin ton 
üretim yapılması hedefleniyor.

Kurulacak tesisler İçin gerekil olan 
arsa ve diğer giderleri TÜĞSAŞ karşıla
yacak.

TÜĞSAŞ Genel Müdürü Vural, tesis
lerin yapılması İçin çeşitli firmalar İle 
görüşerek, fikir aldıklarını belirtti.

Türkiye'nin 800 bin tona yaklaşan 
gübre İhtiyacının 400 bin tonluk 
bölümünü IGSAŞ karşılıyorken, geriye 
kalan 400 bin tonluk açık İse İthalat 
yolu İle sağlanıyordu.

CHP’de görev 
dağılımı yapıldı

CHP ilçe Başkanı Mehmet Ali Kaya : 
"Cumhuriyet Halk Partisinin yerelde ve genelde, 
yükselişi İlçemizde halka umut olmaktadır”.
L Cumhuriyet Halk Parti 
Gemlik ilçe Teşkilatında 
görev dağılımı yapıldı.

Mehmet Ali Kaya 
yönetimindeki CHP ilçe 
Teşkilatına, örgütlen
meden Sorumlu Başkan 
Yardımcısı olarak Nejdet 
Ersoy görev yapacak.
I Demokratik kitle örgüt
leri sorumluluğuna 
Osman ibican, Kadın ye 
Gençlik Sorumluluğuna 
Nadide Coşkun, Basın ile 
ilişkiler Sorumluluğu na 
Ayşen Zengin, Yerel 
Yönetim ve Seçim işleri 
sorumluluğuna ise Bekir 
Pehlivan getirildi.
I ilçe Sekreterliği 
görevini Hidayettin Fidan, 
Saymanlığı Asuman 
Gözipek, Eğitim 
Sekreterliğini de Meh
met Çalım üstlendiler.

CHP ilçe Başkanı 
Mehmet Ali Kaya, yaptığı 
açıklamada, şöyle konuş
tu :

"Siyasetin ve ekono
minin tıkandığı, dürüstlük 
ve doğruluk gibi değer
lerin yok olduğu bir 
ortamda, ortaya çıkı
yoruz. Toplumumuz bil
erek yozlaşan ve siyaset 
ve siyasetçi anlayışının 
ötesinde büyük bir arayış 
içerisindedir, üyesi, 
yönetici ilkeleri ve pro
gramı ile köklü, ama yeni' 
bir parti olduğumuzu 
unutmayalım. Cumhuriyet 
Halk Partisinin yerelde ve 
genelde, yükselişi ilçe 
mizde halka umut olmak
tadır; Yerel yönetim ve 
parti örgütü olarak hâzır 
bulunmaktayız.”

Gemlik Bahar Kupası sahiplerini buldu

Bmcilik yarışmaları yapıldı
Gemlik Bahar Kupası binicilik yarışmaları 

yapıldı.
Yarışmalar, 18-19 Nisan 1998 tarihleri arasın

da Karagücü Açık Maneji Askeri Veteriner 
Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı At. Ürt. ve 
Eğt. Taburu Gemlik Tesislerinde saat 13.00'de 
gerçekleştirildi.

18 Nisan 1998 cumartesi günü At. Ürt. Eğt. 
Tb. K.lığı Kupası, BP Kupası ve As. Vet. Ok. ve 
Eğt. Mrk. K. lığı Kupaları yapıldı. Bu yarışmaların 
sponsorluğunu BP A. Ş. üstlendi.

At. Ürt. ve Eğt. Tb. K. lığı Kupasına 33 at 
katıldı, Kupayı 19 atın hatasızbltirmesi nedeniyle 
çekilen kura sonucu Başçavuş Eyüp Afçı 
kazandı. Günün İkinci yarışması olan BP 
Kupasına yine 33 at katıldı. Birinciliği ‘Oğulcan" 
atlı atıyla Selçuk Savaş elde etti. As. Vet. Ok. ve 
Eğt. Mrk, K, lığı Kupasına ise 9 at katıldı. Haşan 
Şentürk "Vltas" adlı atıyla birinciliği elde etti.

Pazar günü ise üç yarışma yapıldı. İlk yarış
ma olan Karagücü Kupasına 28 at katıldı. 17 
atın hatasız bitirmesi üzerine müşterek birinciliği

"Calva" adlı atıyla yıl dızlar kategorisinde 
Nedim Uysal elde etti. Yetişkinler kategorisinde 
ise "Toygun" adlı, atıyla Selçuk Yedikardeş 
kupanın sahibi oldu.

. Günün İkinci yarışması olan Veteriner 
Fakültesi Kupası 98' yarışmalarında yıldızlar kat
egorisi birinciliğini “Çizakça Akceylan" adlı atıy
la Ali Mert Güngör, gençler kategorisinde 
“Meltem" adlı atıyla Yavuz öztürk, yetişkinler 
kategorisinde ‘Cingöz" adlı atıyla, Astsb. Ümit 
Yücel, kupaları elde ettiler.

' Günün üçüncü yarışması olan Veteriner 
Fakültesi. JO'nci yıl kupası yarışmaları ‘önder 

. Vltas" adlı adıyla Haşan Şentürk, kupayı elde 
etti.
’ Yarışmalar sonucunda birinci gelen bini
cilere kupaları törenle dağıtıldı. Törene katılan 
Kaymakam Şener Can, Garnizon Komutanı 
Mahir Uykun, Belediye Başkanı Nurettin Avcı, BP 
Tesisleri Müdürü Aydın Özdemlr ve Veteriner 
Fakültesi Dekanı Recep Tınar birinci gelen bini
cilere kupalarını dağıttılar.

23 Nisan 
coşkuyla 
kutlanacak

23 Nisan Ulusal 

Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı ve Türkiye Büyük 
Millet Mecllsl'nln açılışının 
78.ncl yıldönümü kutla
maları perşembe günü 
gerçekleştirilecek.

Törenlere, 23 Nisan 
1998 perşembe günü 
saat 09.00 da Atatürk 
Anıtı'na çelenk konul
ması İle başlanacak.

Çelenklerln konul
masından sonra bando
nun vercegl *Tİ" sesiyle 
saygı aurunuşunaa 
bulunulacak ve İstiklal 
Marşı . eşliğinde 
bayrağımız göndere 
çekilecek.

Belediye bandosu 
saat 09.25 de tören 
alanında marşlar çala
cak.

Saat 10.00 da ise İlçe 
kaymakamı Şener Can, 
Garnizon Komutanı ve 
Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı ile birlikte 
öğrencilerin ve halkın 
bayramını kutlayacak. 
Günün anlam ve önemi
ni belirten konuşmaların 
yapılmasından sonra 
öğrencilerin okuyacak
ları şiirler ile tören devam 
edecek.

Çeşitli ilköğretim 
okulları tarafından halk 
oyunları gösterilerim 
sunulacak. Ardından 
ilçemizde düzenlenen 
satranç, şiir ve kom
pozisyon yarışmalarında 
dereceye giren öğren
cilere ödülleri verilecek.

Geçit töreni ile 
program sona erecek.

Öte yandan Kurşunlu, 
Mudanya ve Küçük 
Kumla beldelerinde de 
23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı düzenlenen 
etkinliklerle kütlanacak.

Şehit Cemal ilköğretim 
Okulu Aile Birliği ana 
okuluna yer arıyor 

İtfaiye 
binasını 
istiyorlar

Şehit Cemal İlköğretim okulu 
Aile Birliği açtığı imza kam 
panyasıyla, okullarına ek olarak 
ana okulu binası için halen kul
lanılmakta olan Belediye itfaiye 
Binasının kendilerine tahsis 
edilmesini istiyorlar.

itfaiye binasının yeni yerine 
taşınmasından sonra boşala
cağını söyleyen Aile Birliği 
yöneticileri, belediyenin bu 
konuda bir eksiği gidermede 
kendilerine yardımcı olmasını 
istediler.
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= Gonca YERLİ YURT =

Halkla ilişkilerde Kalite
"Türkiye'de halkla İlişkiler bu yıl başlıyor' diye 

Belediye 
Tabibi I 
göreve 
başladı

Gemlik Belediyesine uzun 
yıllardan sonra bir doktor 
atandı.

Gemlik Askeri Veteriner 
ve Araştırma Merkezinde 
vatani görevini yaptıktan 
sonra terhis Olan Dr. Levent 
Kutlu, belediyedeki görevine 
başladı.

Belediyede görevli 
memurlar ve yoksul vatan
daşlarının tedavisiyle uğraşa
cak olan Dr. Kutlu için düğün 
salonu içinde bir yer hazır
landı.

Belediye Doktoru Aziz 
Ataoğuz'un emekli olmasın; 
dan sonra bu göreve atama 
yapılmamıştı.

söze girdi Salim Kadıbeşegil ve ekledi : "Çünkü 
halkla ilişkilerde kalite standartlarının oluşturulması 
yolunda çok ciddi adımlar atılıyor.'

Bursa Halkla İlişkiler Derneği'nln konuğu olarak 
kentimizde seminer veren Kadıbeşegil, ülkemizde 
halkla ilişkiler mesleğinin gelişmesinde çok önemli 
katkıları olan bir İşim. Bir akademisyen, uygulayıcı 
ve onların ötesinde sürekli öğrenen ve bunları 
paylaşan biri,

"Bilgi paylaşıldıkça artan bir olgu ve kimse 
bildiklerini başkalarıyla paylaşmaktan korkma
malı, Çünkü bilginin pratiğe geçirilmesi ve kul
lanılması herkese göre değişir.'

Halkla İlişkiler standart), halkla İlişkilerde kalite 
tanımları belki pek çoğunuza uzak, belki halkla 
İlişkilerin ta kendisi kadar uzak. Ama halkla İlişkiler 
dediğimiz ve belki de böyle diyerek baştan yanlış 
Islmlendlrdlğğlmlz bu meslek kalite ve standartlar 
aslında çok önemli.

Düşünsenize Fortune Dergisi'nln seçtiği 500 
büyük firma, satışlar üzerinden ortalama yüzde 2 
oranındaki bir payı halkla İlişkilere harcıyor. Ya 
kendini doğru İfade etmeye, yani bilginin 
yönetilmesine.

Böyleslne önemli bir meslek dalında, kimilerin 
"var olma sanatı He yok olma sanatı* olarak 
gördüğü halkla İlişkilerde, kalite çalışmalarının 
başlaması ve standartlaşma İse artık olmazsa 
olmaz bir noktddaydı. İşte zam da bu noktada 
ülkemizde de halkla İlişkilerde kalite çalışmaları 
başladı.

Ve geçtiğimiz günlerde, Bursa'da bu konu 
tartışıldı, anlaşılmaya çalışıldı. Salim Kadıbeşegil 
halkla İlişkiler uzmanlarına, yurtdışı örnekleriyle 
ülkemizde gelinen noktayı aktardı. Danışmanlık 
şirketleriyle bireysel olarak halka İlişkiler yapan
ların ayrımının yapıldığını ve en azından şirket 
standartlarının yapıldığının ve en azından şirket 
standartlarının belirlendiğini söyledi. Bu standart
ların "süreçler, uygulamalar, performans ve kişisel 
beceri' olarak 4 ana başlık ve her ana başlığı 
oluşturan alt baslıklardan oluşturduğunu 
anlattı.Ve halkla ilişkilerin bir anlamda kalite el 
kitabı olan Öuellty in Public Relations isimli çalış
mayı derneğe hediye etti.

kalite çalışmalarına başlayan sektörler ve 
meslekler içinde halkla ilişkilerin de bulunması son 
derece sevindirici ve yerinde. Kaliteli işler yapıl
ması standartlaşmanın yanı sıra insan kay
naklarının kalitesinin yükseltilmesi ile eş anlamlı.

Bunun yolu da gelişmekten, sürekli öğrenmek
ten, teknolojiyi kullanmaktan, bilgiye ulaşmaktan 
geçiyor.

İyi yapılan her şeyde olduğu gibi...

İlgilenenler İçin : Quality İn Public Relations 
kitabının fotokopisini Bursa Halkla ilişkiler 
Derneği'nden alabilirsiniz.

Paylaşmak için; e-mail:
gonca@asel.net.tr
fax: 23374188

ELEMAN ARANIYOR
Muhasebe bürosunda çalışacak 

tercihen
Yüksek Okul Mezunu 

MUHASEBE ELEMANI ARANIYOR.

Hüseyin VAROL
Tel: 513 5792
Akıllar İş Merkezi Kat: 3 No :13 GEMLİK

mailto:gonca@asel.net.tr
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açıkta 
eklen 
sorur 
gere!

G 
astın

Düğün, Nişan ve
I Özel günleriniz için
etkik

rezervasyonlarımız 
devam ediyor

İskele IVIeydam 
Tel : 513 10 71
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EĞİTİM KÖŞESİ
Muzaffer Gürboğa 

Eğitimci

ANA BABA OKULU
Ana okulları olur da, ana-baba okulları olamaz mı? 

Büyük kentlerimizde yetişkinlere verilen, seminerler biçi
minde yürütülen etkinliklerin daha da yaygınlaşacağını 
umuyorum.

Ana okulları nasil ki bir gereksinmeye cevap olarak 
açılmış ise, ana-baba okulları çalışmaları da bazı gereksin
melere, sorunlara çözüm olarak gündeme gelmiştir.

Aile içi etkileşim sürecinde değişim gözlenmektedir. 
Geleneksel çocuk yetiştirme yöntemleri terkedili yor. Ana- 
babalar çocuk eğitiminde yaptıkları yanlışlıkları gidermek 
istemektedirler.

Çocukların sorunları ile baş edememe, kendilerini bu 
konuda yetersiz bulma, halihazır var olan birikimlerinin, 
sorunları çözmede etkili olmadığını görmektedirler.

Ana-baba okulları yetişkinlere dışarıdan verilen bilinçli 
bir eğitim etkinliğidir. Ana-babalar aldıkları eğitimin uygulan
masını evde yaptıklarında olağanüstü değişikliği hemen far- 
ketmekte, yaradı sonuçlarını kısa zamanda almaktadıriar.

Kursların içeriği bir dizi bilgilerdir. Etkili ğinleme 
sayesinde çocukları anlamak ve anlayarak yardıcı olmak 
daha kolaylaşmaktadır.

iletişimin önemi kavranmakta, sorunların kaynağında 
iletişimsizlik yattığı öğrenilmektedir. Etkili iletişim kurma 
becerileri bu kurslarda kazandırılmaktadır.

Çocuğun yaşına uygun düşen gelişim özellikleri, her 
çocuğun gelişiminin kendine özgü bazı farklılıklar içerebile
ceği ana-babalara öğretilmektedir. Çocukların yaşadığı 
yoğun duygular tanıtılmaktadır.

Yetişkinlerin çocuk eğitiminde birikimli, donanımlı 
olmaları çocuklarıyla kuracakları ilişkide kaliteyi getirecektir. 
Yazımın asıl hedefi anne-babaların yanlış bilgilerini ve 
davranışlarını çocuklarına empoze etmekten kaçınmaları, 
bilinçli bir eğitim sürecine katkıda bulunmalarını sağlamak-

M

VARI ŞAKA YARI CİDDİ
। Bursaspor’a 
fed Kardeş Lazım

Günün Fıkrası

Erol GURCAY

Bu sayede ruh sağlığı iyi, kendine güvenen, özgür, nite
likli birey yetişecektir..

Böylece kaliteli bireylerden, kaliteli toplumun oluşması 
sağlanacaktır.

Umudum artıyor.

Bursa 2000
Haber ve Olay 

Gazetelerine 
vereceğiniz ilanlarınız için 

“bir telefonunuz 
yeterli!”

Körfez Reklam
Tel: (0.224) 513 17 97

En etkin tanıtım, (spor) yoluyla oluyor.
Büyük holdingler, bu işin önemini hemen 

kavradılar.
-önce Eczacıbaşı Bayan Voleybol 

takımının başarıları ile, voleybolu yeniden 
sevdik.

-Efes Pilsen biraları satışlarda rekor kırarken, 
Efes Basketbol Takımı Avrupa Şampiyonu 
oldu.

-Henüz şampiyonluk mertebesine ulaşamasa 
da, Tofaş Basketbol Takımını tüm yurt tanı 
yor.

-Renault Basketbol Takımı da, Tofaş’ın 
izinde yoluna devam ediyor.

-Kombassan Basketbol Takımı yeni devreye 
girdi, ama Avrupa takımları ile boy ölçüşüyor.

-inter-Star’ın sahibi, istanbulspor’u satın 
aldı ve takımını (UEFA)’ya taşıyor.

-Adanaspor’da, istanbulspofun yolunda ve 
gelecek yıl 1. Lig’de top koşturacak.

-Sabah Gazetesi’nin ve (ATV)’nin sahibi, 
İzmir Göztepe Takımını (Yeniasır) kanalıyla 
satın aldı.

Bu örnekler zaman ile daha da çoğalacaktır.
Sanayi Tesisim var, Gazetem var, 

Televizyonum var, Bankam var.
Şimdi sıra futbol takımlarına geldi.
Aslında, Bursaspor’a bir kardeş takım 

lazım.
Belki bir süre sonra, Sayın Cavit Çağlar ve Ali 

Osman Sönmez’de bu modaya uyarlar.
Dünya bunu uyguluyor, İngiltere bunu 

uyguluyor.
Bursa'da kurulacak yeni bir takım, 

Bursaspor’u uyandırır ve rekabete zorlar.
Sonuçta, hem Bursa, hem taraftar, hem de 

holdingler kazanır.

Hükümete Talip Olur musunuz!
Şimdi size uzunca bir soru soracağım.
Ama. Kaçamak cevap yok.
“Harbi” cevap vereceksiniz.
-ülkede genç nüfus, hızla artıyor.
-işsizlik oranı, inanılmaz ölçüde yükseliyor.
-Gelir dağılımındaki adaletsizlik, artarak 

sürüyor.
-Devlet (15) senedir terörle savaşıyor.
-Aşırı milliyetçi ve dini akımlar filizleniyor.

_ -Komşu ülkelerle zıtlıklar devam ediyor ve 
savunma ihtiyaçları artıyor.

- (1982) Anayasası’ndan görünürde herkes 
şikayet ediyor, ama (16) yıldır kimse değiştir
miyor.

-Rüşvet ve kayırmacılık devam ediyor.
-Parlemento tıkanmış, reform niteliğinde 

hiç bir kanun çıkmıyor.
- (35) yıldır ülkeyi idare edenler, bir türlü 

kenara çekilmiyor, yeniden seçilmenin yol- 
lannı arıyorlar.

işte, ülkenin içinde bulunduğu şartlar bun
lar. “Zor iş, ben bu işe soyunmam” dediğinizi 
duyuyorum.

Peki.. Şu anda bizi yönetenler, ne yapıyor.
Dağılıyorlar, toplanıyorlar, çalışıyor gibi 

yapıyorlar.
Onlar da memurlar gibi, günlerini dolduru 

yorlar.

Vietnam savaşının en kritik günleriydi.
Genç Amerikalı asker, memleket

teki eşine mektup yazarken itirafta 
bulunacağı tuttu:

- “Sevgili Mabel, buradaki kadınlar 
hep para İçin sevişiyorlar.

Böyleslne para canlısı İnsanlara 
ayatımda rastlamadım. “

Kısa bir süre sonra, eşinden cevap 
geldi.

“- Sevgili Tom, sakın onlara (10) 
dolardan fazla ödeme I

Ben burada ancak o kadar alabill 
yorum”

Fıkramız, aslında gerçek hayatı yan
sıtıyor.

Savaş ve fakirlik her türlü değer
lerin yitirilmesine sebep oluyor.

Fukaralık savaşı veren ülkemizde, 
bu tür örneklere çok sık rastlanıyor.

Küçük genç kızların, evli genç 
kadınların fukaralık ve işsizlik 
nedeniyle bu olumsuzlukları 
yaşadığını görüyoruz, okuyoruz.

Demek ki bu işin temelinde de, 
fukaralık var, İşsizlik var.

Hem dış politikada, hem İç politika
da barışın sağlanması halinde, ahlakın 
erezyona uğraması durur.

Hele, gelir dağılımı adil olur, işsizlik 
de azalırsa, toplumun değer yargıları 
sapa sağlam yerinde durur.

ülkemiz “Refah Toplumu” olur.

Güzel Şeyler
Müteahhitlik denilince, akla neler

Sözün Özü
Bir milletin büyüklüğü 
Nüfusunun çokluğu ile değil 
Akıllı ve faziletli adamlarının, 
Sayıları ile belli olur.

“Victor Hugo’

gelir.
Bitmeyen kooperatif inşaatları.
inşaatlarda eksik kullanılan, demir 

ve çimento.
işte bazı uyanık ve üç kağıtçı 

müteahhitler, halkımızı bu türlü düşün 
meye ittiler.

Ama.. Müteahhitlerimiz ulus
lararası İhaleler de, başarıdan 
başarıya koşuyorlar.

- (30) un üzerinde ülkede, 
endüstriyel tesisler, İş merkezleri ve 
konut yapıyorlar.

- 1997 sonu itibariyle, (26) milyar 
Dolarlık ihaleye imza atmışlar.

- (19) milyar Dolarlık, projeyi bitir
mişler.

- (6) milyar dolarlık işi, bitirmek 
üzereler.

iş yapılan ülkeler arasında, 
Almanya ve Rusya Federasyonu gibi 
büyük ülkelerde var.

İran, Libya ve Suriye gibi dış poli
tikada sorun yaşadığımız ülkelerde de 
başarılı projelere İmza atmışlar.

- Paranın “dini, imam”, ser
mayenin “yeşili kızılı” yoktur sözü, ne 
kadar doğru değil mi?

Şimdi, Afrika ülkelerinde ve 
Çin’de, büyük projelere imza atmaya 
hazırlanıyorlar.

ülkemizde, müteahhitlerin “adı 
dokuza çıktı” diye, her olaya önyargılı 
bakmamız yanlış olur.

Müteahhitlerin “dünya pro
jelerindeki” başarılarını da, hatırla
mamız gerekiyor.

Güzel şeylerin her geçen gün art
masını diliyoruz.

ŞİİR KÖŞESİ
SEVDİM SENİ
Sevdim seni
Sözün duru dillerinde 
Ve suskunun

Sevdim işte
Açarken gök, büyürken deniz
Hem nasıl sevdim

Diyelim yağmur yağıyordu
Nicedir ilk
O yağmurca sevdim

Bir dosta dokundum sanki 
Gülümsedim bir yoksula 
Seni öyle sevdim

Güçlüyüm yazgımdan bile
Çünkü seni
Yokluğunu silip de sevdim.

SERDAR ÜNVER

Son yıllarda, hep nüfusumuzun hızlı 
artışı İle öğündük, durduk.

Bu konuyu en fazla, rametli özal gün
deme getiriyordu.

Ama.. Nüfusumuzun çok olması, 
sorunlarımızı çözmedi.

Tam tersine, sorunları arttırdı.
Şimdi, durumun farkına vardık.
Lider yetişmediğinden, uzman kişi

lerin azlığından yakınmaya başladık.
Amerika’da belki bizim “devlet 

Bakanlarımızın” sayısı kadar bakan var.
Ama. Her İşin, dünyadaki her böl

genin uzmanı var.
işler, bu uzmanların reçetelerine”göre 

sonuçlanıyor._______________________

uçuk" bir söz
O kadar karamsardı ki, ona 
“iki felaketten birini seç” deseler, 

ikisini birden seçerdi.

Para ve Ekonomi
Bu hafta, bazı kurumiarın yaptırdığı 

ekonomik ve sosyal araştırmaların 
sonuçlarına değineceğim.

- Serbest piyasa ekonomisinin ege
menliğini sağlamak için gösterilen büyük 
çabalar, “sosyal çöküntülere” sebep 
oluyor.

- Dünyanın en zengin (358) 
kişisinin sahip olduğu servetin, dünya 
nüfusunun (%45) ini oluşturan, 2,5 
milyar insanın servetine eşit hale 
geldiği saptandı.

- “358 kişi” eşittir “2,5 milyar kişi”.
- insanın “adaletin bu mu Dünya” 

diyesi geliyor.
Şimdi dönelim kendi ülkemize.
Bizde de çok küçük sayıda bir aile 

grubu, milli gelirin önemli bölümünü, 
alıp götürüyor.

Dünyada savaş var, terör var, açlık 
var, şiddet var, velasıl her şey var.

Bizde, benzer şeyleri yaşıyoruz.
Şimdilik savaş hariç, her şey var.

aEmLİK REHBERİ
Gerekli Telefonlar
itfaiye 
Polis imdat 
Jandarma imdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom

110
155
156
5131055
5131879
5131206

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

5131051
5131052
5131053
5132954
5131028

ULAŞIM
Uludağ Turizm 5131212
Aydın Turizm .5132077

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

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

5131821
5132467
5133240
5132324
5143550

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

5132066
5134503
5131274
5140095
5131286
5131174
5131846
5131353
5131057
5131308
5131133
5131095
5133742
5131507
5131414
5131364
5131411-5130024
5131042
5132360
5131186
5134994

Belediye 
Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
Su İşletmesi 
İtfaiye

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

NÖBETÇİ 

ECZANELER

21 Nisan 1998 
Murat Eczanesi

Gemi Saatleri

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

22 Nisan 1998
Balıkpazarı Eczanesi

Sirkecl'den gidiş (işgünü):
9.15-14715- 18715

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

-05.60-13.05- 17.30

Deniz Otobüsü
Yalova -Kartal (Haftalçl) 07.30-09.10-10.45- 
11.50-13.15-14.30-1&30-16.30-17.30-18.30- 
19.45-20.25-21.15 (Haftasonu) 09.15-10-45- 
12.00-13.30-14.45-1&45-17.00-17.45-18.30-

öv- 19.30-20.30
Kqbatas( İJOÇÇÜI r9.45-12.4O-13.45-

(HaftasoQ^10.35-1+^13 00-14.45-16.15-

• ' 17.30-19.00-19.45
Kabataş-Yalova (İŞ): 8.30-11.00-12.15-13.45-

15.00-16.10-18.25 (Haftasonu): 9.15-10.30-
11.35-13.3O-İ4.45-17.45-18.35

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 513 12 95
özgaz 514 1700
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 8843
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 51345 46
Likitgaz 514 2841
Yeni Likitgaz 513 65 00
Alevgaz 513 4095

Gemlik'te 
sinema günleri:

AİLE SİNEMASI
Bu hafta: 

" Mr. Magoo 
Tel: 513 13 29

24 Nisan 1998 
Bayer Eczanesi

25 Nisan 1998
Gemiç Eczanesi

26 Nisan 1998
Özer Eczanesi

27 Nisan 1998 
Sağlık Eczanesi

28 Nisan 1998 
Erçek Eczanesi
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2. Sayfanın Davamı
adalet içinde çözme yeteneğine sahip liderler 

üretebilmekte midir? İkincisi, günümüzün liderlik modelleri 
tarafından oluşturulan kurumlar, sürdürülebilir bir dünya 
uygarlığı yaratma yeteneğine sahip midir? Oçüncüsü, biz 
kendimiz modası geçmiş alışkanlıklarımızı ve eski 
bağlılıklarımızı terk etmeye ve yeni bir ahlaki liderlik modeli 
aramaya hazır mıyız? Dördüncüsü, böyle yeni bir liderlik şekli 
nasıl olacaktır? Bu sorunlann bazılarına yanıt olarak, yeni bir 
ahlaki ve etik liderlik modeli için aşağıdaki öneri sunulmaktadır.

önerilen liderlik modeli, kesinlikle diğer insanlara hizmet 
üzerine kuruludur. Bu nedenle, ahlaki liderliğin ön 
koşullarından birisi hizmet ruhudur - kişinin kendi ailesine, 
toplumuna, ulusuna ve sonuçta da, dünya toplumuna hizmeti. 
Bu hizmet ruhu hiçbir şekilde, bireysel insiyatifi veya bireysel 
istekleri yadsımamakta veya bireysel yaratıcılığı 
bastırmamaktadır. Aksine, bu kavram, bir yandan bütünün 
refahını ve mutluluğunu güvence altına alırken, öte yandan da 
bireyin içindeki potansiyeli ortaya çıkaran bir liderlik modeli 
gerektirmektedir. Liderler olarak ortaya çıkan kişilerin, hizmet 
ruhu ile mükemmellik arzusunu birleştirmeleri gerekecektir. 
Hizmete dayalı bir liderlikten ortaya çıkacak olan kurumlar ise, 
bir yandan her bireyin haklannı, özgürlüklerini ve insiyatiflerini 
güvence altına alırken, öte yandan da tüm toplumun refahını 
ve mutluluğunu sağlayacaktır. Bu kurumlar, bizi doğanın ve 
dünya üzerindeki tüm varlıklann güzelliğine büyük bir özen 
gösteren bir uygarlığa götürecek olan insan onurunu 
koruyacaklardır.

LİDERLİK İÇİN GEREKLİ YETENEKLER
Aşağıdaki sıralanan yetenekler listesi, etkili ahlaki liderlik 

için gerekli olduğuna inanılan özelliklerden oluşmaktadır. 
STK'larda çalışan bireyler bu yetenekleri geliştirdiklerinde, 
kurumlannın, sürdürülebilir bir dünya uygarlığına doğru giden 
değişim sürecinde önemli bir ahlaki liderlik rolü 
oynamamalannı sağlayabileceklerdir.

Bu yetenekler önem sırasına göre sıralanma mıştır. Ayrıca, 
bunun gerekli bütün yetenekleri kapsayan tam bir liste olarak 
da düşünülmemesi gerekir. Liste sadece atelye çalışma grubu 
tarafından ahlaki liderlik için gerekli görülen yetenekleri 
kapsamaktadır. Bu listeyi gören herkesin bunu kullanmasını ve 
kendi kurumlanna uyarlamasını ve bu yazıda sunulan noktalan 
geliştirmeye devam etmesini diliyoruz.

Aşağıdaki sıralanan yeteneklerin herbiri, belirli kavramlar, 
erdemler, tutumlar ve becerilerden oluşmaktadır. Her yetenek 
konusunda daha da açık bir anlayış kazanmak için, kendimize 
şu sorulan sormalıyız: Belirli bir yeteneğin geliştirilmesi için 
gerekli erdemler nelerdir? Bir yeteneğin geliştirilmesi için 
kavranması gereken kavramlar nelerdir? Bir yeteneğin 
geliştirilmesi için kişinin sahip olması gereken tutumlar 
nelerdir? Belirli bir yetenek için gerekli beceriler nelerdir?

* Diğer insanları teşvik etme ve kalplerinde sevinç yaratma 
yeteneği;

* Kendi düşüncelerini ve eylemlerini sevgiyle yayma 
yeteneği;

* Vizyon sahibi plma ve diğerlerini de vizyon sahibi 
olmalan için teşvik etme yeteneği;

* Kendi işlerini ve sorumluluklarını dürüstlük içinde yürütme 
yeteneği;

* Kendi güçlerini ve zayıflıklarını, egoyu işin içine katmadan 
değerlendirmek yeteneği,

* Yaratılışın daha yüce amaçlarına yönelerek, kendi bencil 
eğilimlerine karşı koyma yeteneği;

* Yaratıcı ve disiplinli bir şekilde insiyatif kullanma yeteneği;
* Çabayı sürdürme ve engelleri aşılmasında kararlı olma 

yeteneği;
* Üstünlük (tahakküm) ilişkilerini anlama ve bu tür ilişkilerin 

karşılıklı bağımlılık ve hizmet ilişkilerine dönüşmesini 
kolaylaştırma yeteneği;

* Adaletin oluşturulmasında bir katalizör görevi görme 
yeteneği;

‘Eğitim etkinliklerinin gerçekleşmesine hem bir öğrenci ve 
hem de bir öğretmen olarak katkıda bulunma yeteneği;

* Eylem üzerinde sistemli bir şekilde düşünerek ve bunu 
da, gelişen ve tutadı bir çerçeve içinde yaparak öğrenme 
yeteneği;

* Çözümlerin araştırmasında sistemli bir şekilde düşünme 
yeteneği;

* Meşverete etkili bir şekilde katılma yeteneği;
* Bir yandan çeşitliliği desteklerken, öte yandan da birliği 

oluşturma yeteneği;
‘Toplumun kurumlarında, bu kurumlann hizmet ettikleri 

bireylere güç vermelerini ve yeteneklerini insanlığın hizmetinde 
kullanmalarını sağlayacak şekilde işlemeleri amacıyla hizmet 
etme yeteneği.

"Bahai Uluslararası Toplumu tarafından düzenlenen bir 
sempozyumdan derlenmiştir. ‘92 Global Forum Rio de

Janelro, Brezilya"

İLAN
KÜÇÜK KUMLA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemizin 1998 yılıhdaki benzin, motorin, yağ 
alımları ve yıkama yağlama işleri 2886 sayılı yasanın 35. 
maddesinin (c) bendine göre ihaleye çıkarılmıştır, ihaleye 
katılacak olanlardan aşağıdaki belgeler istenmektedir.

1* Bu işle ilgili şartname Belediye Hesap işleri 
Müdürlüğünden ücretsiz olarak alınabilir.

2 - ihale 6 Mayıs 1998 günü saat 15.00'te Belediye 
Başkanlığı odasında yapılacaktır.

3 - İşın muhammen bedeli 24.000.000,000 (Yirmi dört 
milyar) lira olup, geçici teminatı 720.000.000 TL.dır

4 - İsteklilerden kanuni ikametgah, Ticaret Sicil Kaydı, 
Noter tastikli imza sirküleri getirmeleri,

5 - Posta ile yapılacak başvurulardaki gecikmeler kabul 
edilmez.

6 - Bu işle ilgili K.D.V., vergi, resim, harçlar işi alan kişiye 
aittir.

7 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 
keyfiyetten ilan olunur.

Eşref GÜRE
Basın : 1998/8 Belediye Başkanı

T.C.
GEMLİK TİCARET BORSASI 
GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

Gemlik Ticaret Borsası Yönetim Kurulunun 
16.04.1998 tarih ve 55 sayılı kararı ile Gemlik 
Hamldiye Mahallesi Eski Orhangazi Caddesi, 
tapunun 34 pafta, 794 ada ve 1 parseldeki 6/355 
arsa paylı zemin kattaki H Blok 82 bağımsız 
bölümdeki asma katlı binamızın satışına karar 
verilmiştir.

1- Gayri menkulün değeri 15.000.000.000.- TL 
(onbeşmilyar)

2- Satış 25.04.1998 cumartesi günü saat 
14.00’de Gemlik Ticaret Borsası’nda pazarlık 
usulü ile yapılacaktır.

3- Şartname ilan tarihinden İtibaren Gemlik 
Ticaret Borsası’ndan temin edilebilir.

4- ihaleye katılabilmek için 450.000.000.- TL 
(dörtyüzellimilyon) sı olan geçici teminatın 
24.04.1998 günü saat 14.00’ e kadar Gemlik 
Ticaret Borsasına yatırılması şarttır.

5- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş 
ve her türlü sorumluluğu kabul etmiş 
sayılacaktır.

İLAN
TASFİYE HALİNDE S.S. SAHİLKENT KONUT

YAPI KOOPERATİFİ YÖNETİM - TASFİYE
KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Kooperatifimiz tasfiyeye girdiğinden, kooperatifimize ait 
118 m2 ve 55 m2 iki arsa satışa çıkarılmıştır.

Arsaların satışı 10.05.1998. pazar günü saat 14.oo’da 
açık artırma usulü ile olacaktır.

isteklilerin ihale saatine kadar ihale komisyonuna 
müracaat etmeleri gerekektedir. Posta ile müracaat kabul 
edilmeyecektir.

YÖNETİM - TASFİYE KURULU

Adres : Hamidiye Mah. Stad Cad. Lale Sk.
Sahilkent Sitesi D Blok 6 Kooperatif Yazıhanesi GEMLİK

BİLGİ İÇİN : Hüseyin FİDAN
Sahilkent Sitesi B Blok Daire : 6 GEMLİK
Tel: (0.224) 512 17 12

KONGRE İLANI 
AZOT SANAYİ ÇALIŞANLARI ÇOCUK 

BAKIMEVİ KORUMA VE YAŞATMA 
DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN

Derneğimizin yıllık olağan genel kurul toplantısı 10 
Mayıs 1998 Pazar günü saat 14.oo’de Gemlik Gübre 
Sanayii Site Gazinosu Oturma Salonunda yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı taktirde ikinci toplantı bir hafta 
sonra 17 Mayıs 1998 Pazar günü aynı yer ve saatte 
yapılacaktır.

Tüm üyelerimize duyurulur.
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:
1- Açılış ve yoklama
2- Divan Başkanlığı seçimi
3- Saygı duruşu
4- Çalışma ve hesap raporlarının okunması
5- Denetim kurulu raporlarının okunması
6- Raporların tartışılması
7- Yönetim kurulunun aklanması
8- Yönetim ve denetim kurullarının seçimi
9- Dilekler, öneriler, bildiriler
10- Kapanış.

KAYIP
Gemlik Gümrük Muhafaza Müdürlüğünce 

verilen, “Dış Hatlara Sefer Yapan Gemilere 
Giriş-Çıkış izin Belgelerimizi” kaybettik.

Yenisini çıkaracağımızdan eskileri 
hükümsüzdür.

GEMNAK
Nakliye Taahhüt ve Ticaret Ltd. Şti.

Personelin Ad ve Soyadları: 
Kemal Akçay, Ahmet Akçay, Mustafa özyıldızcı, 
Kemal Sargın, Faruk Çalışkan, ilhan ince, Şeref 
Bektaş, Erol Apak, Haşan Semiz, Cemal Yasa, 

Şahin Akçay, Abdülkadir Topaloğlu, Ünal Fennuz, 
Salih Sazlık, Serkan Akçay, Mehmet üçkesen, 

Aydın Bektaş, Hallt Köroğlu, Metin Umul.

SAĞLIK KÖŞESİ Dr. Cansel ŞEN

KANSER
Kanser en basit tanımıyla hücrelerin normal şeklinin,! 

yapısını kaybederek anormal çoğalmasıdır. Günümüzde 
kalp-damar hastalıklarının ardından kansere bağlı 
ölümler ikinci sırayı almaktadır.

Erkekte en sık prostat ve akciğer, kadında meme ve 
akciğer kanseri görülür.

NEDENLERİ :
1- Ailesel yatkınlık : Hücrelerdeki birtakım kanser 

önleyici genlerin ailesel olarak bulunmayışı.
2- Çevresel etkenler:
a) Tütün, sadece akciğer değil, baş-boyun, yemek 

borusu ve mesane kanserlerine de neden olur.
b) Kimyasal etkenlerle mesleki temas : Asbestoz, 

vinil clonid gibi, örneğin, mobilya yapımcılarında tahta 
tozu ile temas nedeniyle nasal sinüs kanser riski artar.

c) ilaçlar: Kanser tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar, 
annenin hamilelikte aldığı bazı ilaçlar, bağışıklık sistemini 
baskılayıcı bazı ilaçlar kanser riskini arttırır.

d) Bazı virüsler : örneğin hepatit B virüsü karaciğer 
kanseri riskini arttırır.

e) Beslenme alışkanlıkları : Yağdan zengin diyetle 
beslenenlerde kalın bağırsak ve meme kanseri riski artar.

f) Bazı hormonlar: örneğin östrejenin yüksek olması 
meme ve rahim kanseri riskini artırmıştır.

g) Radyasyon : Atom bombasına maruz kalanlar, 
radyoterapi görenlerde kanser riski artmıştır.

h) Güneş ışığı : Melanom ve diğer deri kanserlerine 
neden olur.

ERKEN KANSER TANISI İÇİN TARAMA :
Kanserlerin erken tanısında basit kan testleri, idrar 

analizleri kadar periodik. tam bir fizik muayene çok 
önemlidir, özellikle kalın bağırsak son kısmı, meme ve 
testis muayenesi bu bölgelerin kanserleri tanısında en 
etkili yöntemdir. Hastada teşhis edilen kansızlık, idrarda 
gizli kan görülmesi kanser açısından araştırma 
gerektirebilir. Tüm bunlar yanında özellikle 40 yaşın 
üzerindeki kadınlarda mammografi de yapılması gereken 
bir incelemedir. Vücut sıvılarında tümöre özgün ürünlerin 
araştırılması da yapılabilir.

KANSERİN SİŞTEMİK ETKİLERİ:
1- iştahsızlık ve aşırı zayıflama.
2- Kan hücreleriyle ilgili değişiklikler : Kansızlık, 

solukluk, ciltte küçük noktasal kanamalar, nedensiz 
morartılar, kesilen yerde kanamanın güç durdurulması.

3- Hormonal değişiklikler : Bazı tümörler hormon 
salgılar, örneğin bazı karaciğer kanserlerinde 
somatomedin denilen bir hormon salgılanır ve kan şekeri 
düşüklüğü yapar.

4- Sinir sistemi belirtileri : Bunama, görme 
bozukluğu, çift görme, kaslarda uyuşma-yanma ile giden 
durumlar.

5- Deri belirtileri : Çeşitli kızarıklıklar, ben şeklinde 
renklenme, iyileşmeyen yaralar.

6- Diğer belirtiler: Kanlı balgam, ses kısıklığı, meme 
başından akıntı, kadınlarda normal dışı adet kanamaları, 
yutma güçlüğü, dışkılama bozuklukları, lenf bezlerinde 
şişlik.

TEDAVİ: Etkin ilaç tedavisi, radyoterapi ve carrahi 
yöntemlerin bulunması, birçok kanser türünün tedavi 
edilebilir olmasını sağlamıştır.

Tedaviden önce ilk adım tümörden alınan parçanın 
deneyimli bir patolog tarafından incelenerek teşhisinin 
konulmasıdır. Sonra tedavi planı oluşturulur.

1- Cerrahi tedavi: Tümörün çıkarılması.
2- Radyoterapi: X ve gamma ışınları verilerek yapılır.
3- ilaç tedavisi : Tümör Hilenini öldürmek üzere 

geliştirilmiş ilaçlar vardır.
4- Hormon tedavisi: Bazı kanserlerde kullanılır.
5- Psikoterapi : Moral desteği çok iyi sonuçlar 

vermiştir.
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elemanlar alınacaktır
Mühendisler

Kimya, Makina ve Metalürji Mühendisleri
Büro Elemanları

Almanca veya İngilizce konuşabilen elemanlar 
ilgilenenlerin aşağıdaki telefon numarasına 

müracaat etmeleri rica olunur.
Tel: (0.224) 513 30 54

llçfe Başkdnı MehhiiBf Ali Kaya partilerine yeni üyeleffn'kğtî|inrıiy|<!â^güçleri^i'lj|^fİKi'-söylecli.' | 6’lıGanyan Mehmet Semerciler’! sevindirdi

CHP kitaplık kuruyor
Cumhuriyet Halk Partisi Gemlik İlçe Yönetim Kurulu aldığı kararla, partide

kitaplık kurma kampanyası başlattı. Kampanyaya merhum öğretmen Şükrü 
Kılıç’a ait kitapların oğlu Yılmaz Kılıç tarafından bağışlanmasıyla başlandı.

Cumhuriyet Halk Partisi açtığı kitap bağış kam
panyası He partilerine kitaplık kurma girişimini 
başlattı.
I Her parti üyesini en az bir kitapla kampanyaya 
katılmaya çağıran İlçe Başkanı Mehmet Ali Kaya, 
partilerine zengin bir kitaplık kuracaklarını ve bun-. 

dan herkesin yararlanacağını söyledi.
CHP'ye geçtiğimiz günlerde 45 yeni üyenin 

katıldığını söyleyen Başkan Kaya, "temiz toplum, 
dürüst yönetim "özlemini iktidar yapmak için 
CHP'de toplanılmasını istedi.

Haberi Sayfa 3 ’te

1$ milyar Diş Hekiminin
At yarışlarına ilgi her gün 

artarken, geçtiğimiz 
cumartesi günü Koşulan 6'lı 
ganyanın 100 talihlisinden 
biri de ilçemizin sevilen Diş 
Hekimi Mehmet Semerciler 
oldu.

İstiklal caddesinde Yavuz 
Alemdar'a ait 55 Nolu 
Ganyan bayinde 6'lı 
ganyan oynayan Mehmet 
Semerciler, Gemlik'te 6'lıyı 
tutturan tek kişi oldu ve 3

milyar 500 milyon Hra 
kazandı.

6'h ganyan cumartesi 
günü 350 milyor lira ikramiye 
dağıtırken bu ikramiye 100 
bilen arasında dağıtıldı.

At yarışlarına ilginin 
hergün dana da artarak 
ganyan oynayanların 
çoğaldığı, yarış günleri ise 
ilçemizdeki iki bayinln 
önünde kuyruklar oluştuğu 
gözleniyor.

Belediyeler Birliği’ne izin çıktı 
■ İznik, Orhangazi, Gemlik ve çevre belde 
belediyelerin atık suları arıtma, çöp imha etmek 
amacıyla kurduktan Birlik İçişleri Bakanlığınca oriay- 
lanarak resmiyet kazandı.
Başkan Avcı, hazırlanan projelere kredi bulmak için 
Almanya'ya gidecek. Haberi Sayfa 3’te

HAFTAYA BAKIŞ
□ Kadri GÜLER

Özel doğal gaza doğru
Nisan yağmurları baharın müjdecisi dedik.

I1 Dedik demesine de yağmurların ardı arkası kesilme
di ve bir hatta yanmayan kaloriferler, bu kez oda sıcak
lığını 28 dereceye çıkarıncaya dek yakıldı.

। Kış bitti derken yeniden kışı yaşamak buna derler 
herhalde. Ne olursa olsun, önümüzdeki günler günlük 
güneşlik olacak. El Nino bizi vurmadığına göre eninde 
sonunda açılacak havalar.;.

Dün akşam üzeri üçüncü sayfaya yazdığım bir 
haberi bu sabah Belediye Başkanı Nurettin Avcı ile 

. konuştuktan sonra çöpe attım. Haberin içeriği yabancı 
vergi dairelerine vergi ödeyen kurumların Gemlik Vergi 
Dairesine vergilerini yatırmaları durumunda, Gemlik 
Belediyesi'nin bundan yararlanacağı özünde idi.

Başkan Avcı ile görüşmemiz beni aydınlattı.
Bu durumda bile ilçe belediyelerinin yararlana

madığı, yasaya göre ancak Büyük Şehir belediyeleri 
bundan yararlanıyorlarmış.

Bu nedenle haber çöpe gitti ve manşete sonradan 
CHP oturdu.

Başkan Avcı ile yaptığımız görüşmede Gemlik'in 
önemli sorunu olan doğalgaz konusunda yeni 
gelişmelerin doğduğunu öğrendim.

Başkan Avcı’nın söylemesine göre, doğalgazın tek 
dağıtıcısı olan BOTAŞ yerine özel sektör de hat döşeyip, 

I gaz satabilecek.
Bu nedenle güçlü bir firmanın Bakanlar Kurulu’ndan 

I izin alarak kurulacak şirketlere gaz garantisi ile evlere ve 
I sanayi kuruluşlarına doğal gaz verecek.
I Bilindiği gibi BOTAŞ Rusya’dan yeterli gaz alamayın- 
I ca bu yıl sıkıntı yaşandı.

özel gaz şirketinin Rusya ile gaz anlaşması bulun- 
I duğu ve dağıtımı yapacak finansa sahip olduğu biliniyor.

BOTAŞ'ın küçük kentlere yapılacak yatırımın 
I ekonomik olmaması nedeniyle gaz getirmesini düşün- 

I mediğini biliyoruz. Böyle bir yatırımın ancak siyasi ola- 
I cağı gerçeği ortada.

Başkan Avcı’ya göre, Bakanlar kurulunda ele alı- 
■ nacak kararla bu şirkete dağıtım yetkisi verilirse Gemlik 
I ve benzeri birimler istekli oldukları takdirde beklenenden 
I daha çabuk doğal gaza kavuşacak.

Ne diyelim inşallah olur.
1Olurda şu kötü kömürlerden kurtuluruz ve ciğerleri 

miz bayram eder.

Mehmet Tuna’nın 
asaleti geldi

İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü görevini bir 
süredir vekaleten yürüten 
Mehmet Tuna'nın asalet 
onayı dün geldi.

Eski İlçe Milli Eğitim, 
Müdürü. Erdoğan Gül'üri 
emekli olmasından sonra 
bu görevi vekaleten 
yürüteh Şube Müdürü 
Mehmet Tuna, boş olan 
müdürlük için başvuruda 
bulunmuş, diğer adaylar; 
ararında yapılan puanla
mada Tuna'nın puanının 
yüksek olması onucu 
vekaleten yürüttüğü 
görevinde asillik Unvanını 
elde etti.

DEVLET HASTANESİNE MÜDÜR
öte yandan Devlet 

Hastanesi Müdürlüğünü 
yürüten Hüseyin ilerisoy'un 
yerine hastanenin kurucu 
müdürlüğünü yapan Bursa 
İhtisas Hastanesi Müdürlüğü 
görevinde bulunan 
Abdullah Savaş atandı.

Kurumlar 
Vergisinde 
son hafta
1997 yılı gelirlerinden dolayı 
vergi ödeyecek serbest 
meslek, götürü mükellefler 
ile kurumların beyanname 
verme ve birinci taksidi 
ödeme süreleri 30 Nisan 
1998 perşembe günü 
akşamı sona eriyor.
Vergi Dairesi 
Müdürlüğünden yapılan 
açıklamada vergi mükel 
leflerinin bu süre içersinde 
beyannamelerini ve birinci 
taksitlerini ödemelerini 
önemle hatırlatıldı.

23 Nisan Mehmet Dinç’e 
teşekkür ziyareticoşkuyla 

kutlandı
23 Nisan . Ulusal 

Eğemenlik ve Çocuk 
Bayramı'nın 78. yıldönümü 
görkemli törenlerle kut
landı.

Törönler bu yıl da İlçe 
stadyumunda gerçekleştir
ildi.

Haberi Sayfa 3’te 

Çevreci Şirinler 
sahneleniyor 
Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik Şubesi 
tarafından ilçemize getir
tilen Kocaeli Bölge 
Tiyatrosu oyuncularının 
oynadığı 'Çevreci Şirinler' 
adlı oyun bugün Belediye 
Düğün Saelonunda saat 
10.00-14.00'te Ana okulu, 
İlkokul 1-2-3. sınıf öğrenci
lerine sahnelenecek.

İHer kuşun etinin yenemeyeceğini bilmiyordu

Laf atan gence kurşun
Yavuz Susuz adlı genç Kordon'da görüp 

beğendiği bir kıza laf atıp izleyince, kızın çağırdığı 
Serdar Genç adlı şahısran önce yumruk sonra 
kurşun yedi. Haberi sayfa 3’te

İlçemizde yardımlarıyla 
tanınan ve sık sık gündeme 
gelen Mehmet Dinç, sosyal 
yardımlarına devam ediyor.

Mehmet Dinç son olarak 
Gemlik Çıraklık Eğitimi 
Merkezinde okuyan ve 
maddi durumu iyi olmayan 
öğrencilere bayramlık elbise 
aldı.

Geçtiğimiz hafta cuma 
günü Gemlik Çıraklık Eğitimi 
Merkezi yetkilileri ve öğrenci
leri Mehmet Dinç'i iş yerinde 
ziyaret ettiler. Yaptığa 
yardımlardan büyük mem
nuniyet duyduklarını 
söyleyen Çıraklık Merkezi 
yöneticileri ve öğrenciler 
teşekkürlerini de ilettiler.

Belediye Meclisi üyesi 
Mehmet Dinç yardımlarını 

sürdürüyor

Sosval Yardımlaşma Vakfı fonlarından kredileııdiriliyoı lar

Arıcılara, seracılara ve 
meyvacılara destek

İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfı teşvik fonlarından sağlanan proje
lendirilmiş kredilerin verilmesine başlandı.

Arıcılık, seracılık ve meyvecilik dallarında kredi İste
minde bulunan üreticilerden, meyvacılık için 404 milyar 
lira gelirken, arıcılığı teşvik için 9 milyar lira kredi talebinde 
bulunuldu. Haberi Sayfa 3’te

23 NİSAN BAYRAMI NEDENİYLE 

MİNİ MİNİ KIZIMIZ TV’DE NE GÜZEL

VURGULADI:

“ESKİDEN ADALET VARDIr REZALET

YOKTU.”

ŞİMDİ ÖYLE Mİ YA!

REZALET ÇOK, SOSYAL ADALET YOK...

ŞJnan ç2Jam.EX
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' Yılmaz AKKILIÇ

Erken seçim, CHP ve gerçekler
16 Nisan günlü yazımda, CHP 

Lideri Baykal’ın yakın çevresi dışında, 
partisinin yetkili kurullarına danışma 
gereği duymaksızın bazı kararlar 
almasından rahatsızlık duyulduğuna 
değinmiş ve şu soruyu sormuştum:

“Acaba CHP Grubu, Baykal’ın 
ısrar ettiği gibi, 1998 yılında erken 
genel seçimden yana mı?”

önceki gün anlaşıldı ki, CHP 
Grubu’nda bırakınız 1998 içinde bir 
erken genel seçimi, Baykal’la Yılmaz 
arasında anlaşma sağlanıldığı üzere 
1999 baharında yapılacak bir erken 
genel seçime bile karşı olanlar var. 
üstelik bu karşı olanlar, hani alışılmış 
deyimle CHP’nin “ağır toplar”ı...

CHP’nin, her biri bakanlık yapmış, 
parti içi veya dışı dedikodulara veya, 
ayak oyunlarına adları pek karış
mamış dört milletvekili -Aydın Güven 
Gürkan, Fikri Sağlar, Ercan 
Karakaş ve Seyfi Oktay-, önceki gün 
TBMM’de düzenledikleri basın toplan
tısında “Yılmaz-Baykal 
uzlaşması ”n a ver yansın ettiler.

Gürkan’ın okuduğu basın toplan
tısı metninde sert ifadeler yer alıyor, 
örneğin, “Kararların, parti iradesine 
ipotek konularak alınması ve 
demokratik olmayan bir seçim 
hükümeti modeli öngörülmesi ‘ara 
rejim heveslileri’^'] cesaretlendirir” 
deniliyor.

“Ara rejim” heveslilerini 
cesaretlendirmesinden kaygı duyu
lan, bir “bağımsız başbakan” 
tarafından kurulması öngörülen, yine 
bağımsızlardan veya partizan tutum
larıyla sivrilmemiş kişilerden ve 
teknisyenlerden oluşturulması 
öngörülen hükümet modeli. Bu mo
delin, 1971'deki “12 Mart hükümet
leri ”yle benzeştiği ön sürülüyor.

CHP’li muhalifler, Genel 
Başkan’ları nın Yılmaz’a “Yüce Divan 
şantajı” yapmakta olduğunu daima 
ediyorlar -ki, bu son derece ağır bir 
suçlama-. Dörtler, Baykal’ın, CHP’nin 
de oylarıyla Yılmaz hakkında Meclis 
soruşturması açılmasını sağlamakla 
ele geçirdiği fırsatı değerlendirerek 
“parti içi iktidar”ını pekiştirmeyi 
amaçladığı kanısında.

öte yandan ANASOL-D koalis
yonunun küçük ortağı, eksantrik 
söylemleriyle ünlü DTP Genel 
Başkanı Hüsamettin Cindoruk, öfkeli, 
ama bir bakıma haklı bir çıkış yaptı:

“1995 seçimlerine de aynı kafay
la, aynı hızla gidilmedi mi?” diye 
sordu.

Doğrul 1995 seçimlrine de, CHP’yi 
ele geçirmiş ve SHP’yi parçalamış 
Baykal’ın dayatmasıyla gidildi, ve de

Türkiye REFAHYOL serüvenini yaşa
mak zorunda kaldı, i

Sayın Cindoruk, özgün uslubuyla 
şunu da ekledi:

“Bu geminin (demokrasi gemisi) 
içindekileri ‘Deniz’ tutuyor. Bu 
‘Deniz tutması’na son vereceğiz.”

Eksantrik, ama oldukça anlamlı...

Galiba sorun CHP’nin yapılan
masında. CHP’nin yeniden açılışı 
sırasında, Baykal’ın uygulamaya 
koyduğu ele geçirme planı'gerçi 
aksaksız işledi. Ancak, SHP’yle 
CHP’niri birleşmesi aşamasında 
yaşanan Olaylar dolayısıyla, “Küçük 
balık büyük balığı yutamaz, olsa 
olsa parçalar” diye yazmıştım. 
Görüşüm doğru çıktı, CHP, tarihinde 
ilk kez -hem de Türkiye’nin sosyal 
demokrasiye en fazla greksinim 
duyduğu bir sırada- neredeyse 
barajda boğulayazdı; “sağ”a 
açılımını Fethullah Hocaefendi’yle 
dirsek temasına değin vardıran DSP 
güçlendi. Ve de iddia o ki, 3 milyon 
sol şeçmön sandığa gitmedi!

Kimi siyaset yorumcuları bugün de 
benzer tablo çıkabileceğinden 
kaygılanmakta...

16 Nisan’daki yazımda, CHP’li bir 
milletvekilinin Baykal’la ilgili şu tanısı
na yer vermiştim.

“Bir bakıma Sayın Baykal’ın da 
farkı yok Sayın Ecevit’ten ‘tek 
adam’ı oynamaktan hoşlanıyor.”

önceki gün de Dörtler şöyle 
tamamladı basın toplantısını:

“Siyasal tarihimizin en en köklü 
kuruluşu yeniden açıldıktan sonra, 
bugünkü yönetim anlayışı tarafın
dan yine bir ‘hizip partisi’ haline 
getirilmiş, bu görünümüyle 
sandığa gidilmiş ve sonuçları da 
görülmüştür.”

CHP’de, aynı görüşleri paylaşan 
çok sayıda milletvekili olduğunu bili
yorum. örgütlerde de kıpırdanma var. 
“24 Mayıs Kurultayında Genel 
Başkan’ın çevresinde önemli değişik
likler yapılamaz, CHP “hizip partisi” 
görünümünden arındırılamazsa, bir 
erken genel ve yerel seçimden sosyal 
demokrasi adına olumlu sonuç bekle
mek hayal olur.

Hayıflandığın ne, biliyor musunuz? 
Bursa örgütü, bu sürece uygun 
potansiyeli yakalamıştı, anlamsız 
kariyer hesaplarıyla yarı yarıya heba 
etti.

Acaba hala umut var mı?
Bakalım, göreceğiz...

Mahalli 
idarelerde 
reform

Mahalli idarelerde reform 
yapacak kanun tasarısı, 
Meclis Başkanlığına sunuldu. 
Taşandın yasallaşması 
halinde, merkezi yönetimin 
bir çok yetkisi mahalli 
idarelere devredilecek ayrı
ca belediye başkanlar) iki 
turlu sistemle seçilecek.

Tasarı, merkezi idare ile 
mahalli yönetimler arasında, 
yerel hizmetlerin “yerinden 
yönetim” esasına uygun 
olarak yürütülmesini sağla 
yacak şekilde görev ve 
hizmet bölüşümünü yapıyor.

Bakanlar Küfulu ve 
Bakanlara, mahalli idareler 
üzerindeki vesayet yetki
lerinin gerektirdiği karar, izin, 
onay verme yetkilerini, vali 
ve . kaymakamlara 
devretme imkanı getiriliyor.

İl özel idareleri, il 
genelinde gerçek bir 
“mahalli idare” birimi olarak 
düzenleniyor ve il genel 
meclisi, il ve ilçe belediye 
başkanlarının da katılımı ile. il 
meclisi haline getiriliyor. İl 
daimi encümeni İse II encü
meni olarak değiştiriliyor.

Reform niteliğindeki 
tasarı, eğitim, sağlık, sosyal, 
yardım; gençlik, spor, kültür 
turizm/tarıryı , ekonomi, 
ticaret, çevre, orman, 
ağaçlandırma, imar, inşaat, 
bayındırlık ve altyapı alan
larında II özel İdarelerine 
yetki ve görev veriliyor.

Belediye ve il özel 
idarelerinin bütçe payları 
artırılıyor, hazine özel 
mülkiyetinde olup da kamu 
idarelerine tahsis edilmeyen 
taşınmaz mallar, belediye 
ve özel idarelere devredil! 
yor.

Tasarı, belediye başkan
lığı seçiminin iki turlu yapıl
masını ve yüzde 50'nin 
üzerinde oy alan adayın, 
başkan seçilmesini de 
öngörüyor.

Ankara (BYE)

KAYIP
Gemlik Nüfus 

Müdürlüğünden 
aldığım nüfus 

cüzdanımı ve Gemlik
Trafik Şb. Md.’den 
aldığım ehliyetimi 

kaybettim.
Hükümsüzdür.
Metin ATAŞ

>ANS
Bir alevin kıvılcımlarıysak 
sen, ben, hepimiz, her şey...
-İstesek de istemesek de-
Nereden geldik! Nereye gidiyoruz! 
Ateş ne?!

PROJESİZ BİR TOPLUM

EMLİK KÖRFEZ
Haftalık Siyasi Gazete

Yıl : 25 SAYI: 1214 
Fiyatı :20.000 TL.

ve Sorumlu Müdürü: KADRİ GÜLER
: Gazhane Cad. No.51/A Tel: 513 17 97 GEMLİK

: Kız Yakup Mh. Kemal Bengü Cd. Horoz Apt.

: 18 BURSA Tel: 225 20 67-223 66 88

Basıldığı yer: KÖRFEZ OFSET
-Yayıncılık - Reklamcılık Tesisi

KAYIP
Samsun Çarşamba 

Nüfus Müdürlüğünden 
aldığım nüfus cüzdanımı 
ve Gemlik Trafik Şube 

Müdürlüğünden aldığım 
sürücü belgemi 

kaybettim.
Hükümsüzdür,

ismet Ayyıldız

KAYIP
Gemlik Nüfus 

Müdürlüğünden 
aldığım nüfus 
cüzdanımı ve 

Vakıfbank kartımı 
kaybettim.

Hükümsüzdür.
Yılmaz Ekinci

Projesiz bir toplum sorunlarıyla başedemez. 
Çözümlendi sanılan, sorunlar beraberinde yenilerini 
getirir. Trajik olaylar öylesine artar ki; yönetmek, yön
lendirmekle sorumlu olanlar gelişmelerin peşine takılırlar. 
Sonrası baskı, zulüm ve kaostur!

Sap samana karışır da değirmenin suyu azalınca 
nöbet değişimleri olur. Gidenlerle gelenler arasında 
-değişik görünümlü söylemlerine karşın- ciddi bir anlayış | 
farkı olmadığı için çözümsüzlük sürer gider!.. Mayası 
aynı projesiz politikacılar arasındaki kavgalı-gürültülü 
nöbet değişimleri daha da artar!

Her nöbet değişiminde, kitlelerde beliren umut ışığı 
çok zaman geçmeden kararır, söner. Kitleler; ilgisiz, 
duyarsız ve bunalımlı seyirci konumuna düşerler. Söz 
konusu türden politikacıların istediği de bu zaten! Her 
nöbet değişiminde verilen ve unutulan sözlerin; bir sonra
ki nöbet değişiminde, tazeymiş gibi tekrar öne 
sürütebilmesi için bayatlamış olduğunun hatırlanmasını 
istemezler. Aksi halde çark nasıl döner!

Madalyonun öbür yüzü de var!
Dilinizin ucuna geliveren “nedir?” sorusunu örnek

lemeden önce hemen belirteyim: Söz konusu ettiğim 
“siyasi rejim seçenekleri” değil. O ayrı bir konu!

Savunduğu rejimin dayandığı temellerini bite özüm
seyip hazmedemeyenlere, kaçınılmaz sonuçlarını önce
den göremeyenlere, baş-siyasi aktör rolünü bağışlayan 
toplumlar, kendilerine, “lütfen" verilenle yetinmek, şükret
mek zorundadırlar! Ki bu; yoksulluk, baskı ve esarete şu 
ya da bu ölçüde katlanmak, boyun eğmek anlamına gelir.

öyleyse, ne yapılmalı? Projesiz toplum olur mu?
Doğal ki; hiç bir toplum tümüyle projesiz değil. 

Düşünme, düşüncelerini ifade ve örgütleme yetenek ve 
özgürlüğü ite donanmış bireylerin ağır bastığı toplumlar- 
da oluşturulan projeler, başka projelerle yarışabilme ve 
kazanma şansına sahip olabilir. Sil baştan yaz-boz çık
mazından kurtularak gelişimde sürekliliği sağlayabilir. 
Sözkonusu ettiğimiz yakını ve uzağı bir sentezde bir
leştirebilen projelerdir.

Hiçbir birey ve toplumun gezegenimizin yaşadığı 
serüvenden kendin! soyutlaması olası değil. Bu serüvene 
edilgen bir izleyici ve katılımcı olmayı, kaçınılmaz yazgı 
gibi görmek hak ve özgürlüklerden vazgeçmekle 
eşdeğerdir!

Zaman denizinde yol alan geminin dümeni ve rotası, 
toplumu ve bireyleri ipsiyatif dışı bırakanlara 
terkedilmemeli. Serüven başından sonuna kadar beraber 
yaşarimalıdır: Şayet kaçınılmaz bir yazgıya gereksinim 
duyuluyorsa o da bu olmalıdır! -

Ne. yazık ki, gezegenimizdeki bireyler ve topluluklar • 
henüz paylaşımcı-özgürlbkçû “Dünya Ailesi"ni yarata
madılar! Böyle bir amacın en masum ilk adımlarından biri 1 
olan ortak bir çevre ve doğa projeleri bile yok! Bireyler, I 
tek tek topluluklar, çok uluslu birlikler ve global yapılan
malar göz önünde tutulduğunda, aralarındaki negatifler 
ve pozitifler uçurumlar düzeyinde. Oysa aynı havayı 
soluyor aynı bulutların gözyaşlarını içiyoruz! 
Dünyanın bir başka ucunda kanayan yara-ekonomik, ı 
politik, vicdani... tüm sonuçlarıyla bütün yüreklere ve 
zihinlere yansıyor! Bahçemizdeki çiçeğin güzel 
kokusu başkalarının da içini ferahlatıyor!

Bireyler olarak topluma, toplum olarak daha geniş bir
liklere etkin ve yönlendirici olarak yansımalı. Hak ve 
özgürlüklerin gerçekleştiği “Dünya Ailesi”ni.yaratabilmek 
için, bireylerin ve toplumların önünü tıkayan tüm engeller 
bütün açıklığıyla gözler önüne serilmelidir. En ilkel ön
yargılardan global yapıların çıkar kazıklarına kadar hiç bir 
şey eleştiri ve anlatım dışı bırakılmamalı, böylesi 
amaçlara yönelik yapılanmalar desteklenmeli, 
güçlendirilmeli, sahteleri ayıklanıp yerine yenileri oluştu-। 
rulmalıdır.

Evrenimizin hiç kimsenin kişisel mülkiyetine 
geçmemesi gereken kaynakları, değerleri ve güzellik
leri var!

Sadece... Sadece... Değil sadece “oylarınızın, yıl 
dızların bite parsellendiği bir galakside yaşıyorsanız... f 
Mutlaka yapılması gerekeni yapabilmek için düşün ■ 
meye değmez mi!

NOT : “Projelendirme” konusunda örnekler içeren I 

yazımızı daha sonra okuyacaksınız.
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lilçe Başkanı Mehmet Ali Kaya partilerine yeni üyelerin katılımıyla güçlendiklerini söyledi.

CHP kitaplık kuruyor
Cumhuriyet Halk Partisi Gemlik ilçe Yönetim Kurulu aldığı 

kararla, partide kitaplık kurma kampanyası başlattı. Kampanyaya 
merhum öğretmen Şükrü Kılıç’a ait kitapların oğlu Yılmaz Kılıç 
tarafından bağışlanmasıyla başlandı.

Cumhuriyet Halk Partisi Gemlik İlçe 
örgütü göreve başladıktan sonra çalış
malarına başladı.

CHP İlçe Yönetim Başkanı Mehmet 
Ali Kaya gazetemize yaptığı açıklama
da, yeni yönetimin görev bölümü yap
masından sonra hazırlanan çalışma 
programı kapsamında yoğun etkinlik
lere başladıklarını söyledi.

Kaya açıklamasında, partiye minibüs 
alma kampanyasının başarıyla sonuç
landığını, şimdi de partide kitaplık kur
mak için “Kitap Bağış Kampanyası” 
başlattıklarını bildirdi.

Kitap toplama kampanyasını 
üyelerin İlgiyle karşıladığını bildiren 
Kaya, İlk kitap yardımın parti üyesi 
Yılmaz Kılıç tarafından yapıldığını söyle
di. Merhum öğretmen Şükrü Kılıç’a ait 
kitapların parti kitaplığına kazandırılması 
nedeniyle kendisine teşekkür ettiklerini 
belirtti.

Kaya, tüm partili üyelerin başlattıkları 
kitap toplama kampanyasına katıl
malarını beklediklerini söyleyerek, 
“Üyelerimizden en az bir kitap bağışla
malarını bekliyoruz. Bu yapılırsa parti

kitaplığımız zenginleşir, örnek bir ki 
taptık oluştururuz” dedi.

45 YENİ ÜYE
Son günlerde CHP'ye üye olmak İçin 

başvuruların da oldukça arttığını 
söyleyen Mehmet Ali Kaya, geçen 
hafta 45 kişiyi partilerine kayıt ettiklerini 
bildirdi.

Mehmet Ali Kaya konuşmasını şöyle 
sürdürdü:

“Partimizin ilkelerini benimsemiş 
yurttaşlarımızı üye olmaya davet edi 
yoruz. Bunu yaparsak ‘Temiz Toplum, 
Dürüst Yönetim' özlemini iktidar yapa
biliriz. ülkemizi çağdaş yapıya kavuş
turmak, her türlü sömürünün önlen
mesini sağlamak özlemi içinde olan 
yurtseverleri CHP çatısı altına çağın 
yoruz. Bu yapılırsa, çoğulcu ve katılımcı 
demokrasi değerlerine ve insan hak
larına dayanan, gücünü halktan alan 
demokratik sosyal hukuk devletinin alt 
yapısını kurabiliriz. CHP bunu başara
cak program ve kadroya sahiptir. 
Demokratlan bölmeyelim, bir çatı altın
da güçbirliği yapalım.”

|Her kuşun etinin yenemiyeceğini bilmiyordu |

Laf atan gence kurşun Uğur
I^Yavuz Susuz adlı genç Kordon’da görüp Pil i •Sitesi--------------------_---------genç Kordon’da görüp 
beğendiği bir kıza laf atıp izleyince, kızın 
çağırdığı Serdar Genç adlı şahıstan önce yum
ruk sonra kurşun yedi.

Geçtiğimiz hafta PTT 
aralığında meydana 
gelen olayda, Yavuz 
Susuz adlı genç, tanı
madığı bir kıza laf atıp 
takip edince, kızın tele
fonla yardım istemesi 
sonucu gelen Serdar 
Genç tarafından önce 
dövüldü, sonra tabancay
la ayağından yaralandı.

Antalya'da çalışan 
Yavuz Susuz, geçtiğimiz 
hafta perşembe günü 
arkadaşlarıyla Kordonda 
gezerken görüp 
beğendiği bir kıza 
arkadaşlık teklif etti. Kızın 
ilgi göstermemesine aldır
mayan Susuz, genç kızı 
izlemeye başladı. Bu 
arada postaneye giren 
genç kız, bilinmeyen bir 
yere telefon etti. Bir süre 
sonra gelen Serdar Genç 
adlı biri, Yavuz Susuz’u 
yumrukladı ve üzerinde 
taşıdığı silahını çıkararak

ayağına 2 el ateş etti.
Baldırından yaralanan 

ve her kuşun etinin yen
meyeceğini bilmeyen 
Yavuz Susuz, arkadaşları 
tarafından SSK Gemlik 
hastanesine kaldırıldı.

Genç çapkın, polise 
verdiği ifadesinde olay
ların bu duruma gelmesini 
istemediğini ve çok 
üzüldüğünü belirterek,” 
hepimiz genciz bu gibi 
olaylar karşısında adam 
silahla vurulmaz. Beni 
vuranı tanımıyorum bu 
yüzden şikayetçi deği 
lim.” dedi.

Polis, kaçan şahsın 
kimliğini belirlemesinden 
b|r gün sonra suçluyu 
saklandığı evinde 9 
milimetrelik Cez marka 
tabancasıyla yakalanarak 
gözaltına aldı. Serdar 
Genç, çıkarıldığı mahke
mece tutuklanarak ceza
evine gönderildi.

karanlık
Manastırda bulunari 

Uğur Sitesi sakinleri trafo 
yetersizliği nedeniyle elektrik 
sorunu yaşıyorlar.

Trafonun yeterli olmaması 
nedeniyle sitede bulunan 60 
aile evlerindeki elektrikli 
eşyalarını kullanmakta zorluk 
çekiyor. Çok düşün voltaj 
nedeniyle sık sık buz- 
dolaplan, çamaşır makinaları 
ve televizyonları anzalanan 
site sakinleri ygpılmakta olan 
trofo binasının tamamlan
masına karşın, trafonun ye 
rine konmamasını hayretle 
karşılıyorlar. Şantiye elektriği 
kullanan sakinler, TEK'in 
trafolarını bir an önde 
tamamlayarak hizmete sok
malarını bekliyorlar.

{Sosyal Yardımlaşma Vakfı fonlarından kredilendiriîiyörlar

Arıcılara, seracılara ve meyvacılara destek
İlçe Tarım Müdürlüğünce projelendirilen 

ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı Teşvik Fonu 
kredilendlrmeslnden faydalanmak için 
başvuran arıcı, meyvacı ve seracılara kredi 
veriliyor.

İlgililerden aldığımız bilgilere göre, İlçe 
Tarım Müdürlüğü nün 1998 yılı seracılık, 
ancılık ve meyvacılığı geliştirmek İçin 1998 
yılında yapılan projeler için ilçe Sosyal 
Yardımlaşma Vakfı na yapılan başvuru 
uygun görüldü. Vakıf Ankara'daki merkez
den projeye destek istedi. Incelemelej 
sonunda 18 çlfçlye Tneyvacılığı 
geliştirmeleri için 444 milyon lira kredi geldi, 

u bara ile 500 fidan alınıp çifçllere 
dağıtılacak.

öte yandan daha çok dağ köylerinde 
yapılacak ancılık için 9 milyar lira kredi iste
minde bulunulduğu öğrenildi. Bu kredinin 
gelmesiyle 46Ö arı kovanı ve oğul satın 
alınıp köylülere verilecek.

Aynca Küçük Kumla 'da 6 çiftçiye 4 mil
yar Hra sera kurmalan için kredi istendi.

İlçe Tanm Müdürlüğü yetkilileri, vakıftan 
sağlanacak fon kredilerinin bir yılının 
ödemesiz, 4 yıl düşük faizli geri ödemeli ve 
kontrollü krediler olduğunu söylediler.

HAYDARİYE’DE BULAŞICI HASTALIK
Yine İlçe Tarım Müdürlüğü'nden 

aldığımız bilgilere göre , Haydarlye 
köyünde bir süre önce büyükbaş hayvan
larda görülen ‘Yanı kara' adlı bulaşıcı 
hastalığın tesbit edildiği ve tüm hayvanlara 
aşılama yapılarak hastalığın etrafa bulaş
madan önlendiği öğrenildi.

Öte yandan ilçemiz köylerindeki 4 - 8 
aylık dişi danalara ve küçük baş hayvan
lara Brucellossis aşısının vurulmasına baş
landığı bildirildi.

Yine 1360 büyükbaş hayvana İlkbahar 
. dönemi Şap aşısının yapıldığını söyleyen 
ilgililer, hayvan sağlığı ile ilgili olarak düzenli 
aşılama çalışmalarının sürdürüldüğünü, en 
küçük bir hastalık belirtisinde gerekli önlem
lerin alınarak hayvanların aşılandığını 
söylediler.
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Belediyeler 
Birliği’ne 
izin çıktı

İznik, Orhangazi, Gemlik 
ve Çevre Belediyeler Atık 
Sularını Toplama ve Antma 
Birliği İçişleri Bakanlığı'nca 
onaylanarak resmileşti.

Gemlik Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı'dan aldığımız 
bilgilere göre, bir süre önce 
kuruluş çalışmalarını 
tamamlayarak , İçişleri 
Bakanlığı'na onaya gön
derilen birlikle İlgili işlemlerin 
artık faaliyet aşamasına 
geldiğini ve daha önce 
Avrupa'da bulunun dört şir
kete yapılan başvurunun 
sonuçlarını almak için 
Mayıs ayı, ortalarında 
Almanya'ya- gideceklerini 
söyledi.

Kurulun birliğin amacının 
belediye sınırları içersindeki 
atık suların ıslâhı# çöplerin 
modern bir şekilde imhası 
için tesis kurmayı amaçlı 
yor.

Bu nedenle, uluslararası 
çevre kuruluşlarından kredi 
yardımı için arayışlar 
başladı. Yeterli kaynak 
bulunduğunda İznik, 
Orhangazi, Gemlik ve 
çevre belediye sınırları için
deki evsel ve sanayi kuru
luşlarına ait atıklar topla
narak arıtılacak.

23 Nisan 
coşkuyla 
kutlandı

Ulu önder Atatürk'ün 
dünya ve türk çocuklarına 
armağan ettiği 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı'nın 78. yıldönümü 
kutlamaları yapıldı.

Geçtiğimiz hafta 
perşembe günü yapılan kut
lamalar coşkulu geçti. 
Perşembe günü 09.00'da 
Atatürk Anıtına çelenk kon
masından sonra, saygı 
duruşu ve göndere 
bayrağımızın çekilmesiyle 
törenler başladı. Daha sonra 
temsili olarak seçilen birer 
öğrenci kaymakamlık, 
belediye başkanı ve 
emniyet amirinin makamları
na oturararak ilçeyi yönettil
er. Buradan törenlerin 
vapılaağı stadyuma gidildi. 
Stadda istiklal marşının 
söylenmesinden sonra kay
makam, garnizon komutanı, 
belediye başkanı, ilçe milli 
eğitim müdürü, ilçe emniyet 
müdürü öğrencilerin ve 
halkın bayramını kutladılar.

öğrenciler şiirler, kom
pozisyonlar okudular, folklor 
gösterileri yapıldı. Geçit 
resmi İle kutlamalar sona 
erdi.

Belediye Çocuk Korosu 
da cuma günü Belediye 
Düğün Salonunda bir konser 
verdi.

= Gonca YI.RI,İYIIRT==

«D Büroda bahar temizliği
Dir çamaşır makinesinin kurutmasından çık

mış ya da biraz önce bir çöp kamyonu yükünü 
oraya boşaltmış gibi duran bürolara siz de rast
lamışsınızdır sanırım.
Masada, yerde, kanepede, her yerde yığınlar 
halinde duran kağıtları görürsünüz. Gazeteler, 
dergiler, kitaplar, yapıştırıcı kağıtlar, sarı-yeşil- 
mavi bloknotlar, dosyalar, büyük, küçük, eski 
yeni tomar tomar kağıtlar..
O masanın arkasındaki insan meşgul görünü 
yor olabilir ama acaba iş gerçekten yapılıyor 
mu?
Karmakarışık masa üstlerinin ve dosyaların 
nedeni, bir şeyi bir yere koyup sonra bulama
ma korkusudur.
Ya da unutacağınızı düşünmenizdir.
Herşeyi ortada bırakarak bütün bitmemiş işleri 
gözümüzün önünde görebiliriz, ama başkaları 
da görür.”
Böyle diyordu Ray Josephs, Zaman Yönetimi 
kitabında. Masamdaki yığının içerisinde duran 
kitaba göz attığımda hafta sonunu masamı. 
toparlayarak geçireceğimi doğrusu düşün
memiştim.
Masanızı zaman kazandıran bir çalışma alanı 
haline getirin diyen Josephs'e göre kilit eylemler 
olan “düşünme, planlama, düzenleme ve prog 
ramlama” pek çok değişik mekanda yapılabilir 
ama günlük çalışmanızı genellikle büronuzdaki 
masada veya başka bir çalışma alanında 
yaparsınız. Eğer bir masaya sahipseniz, yap
manız gereken onu en etkin biçimde kullan
maktır. Küçük bir masanız varsa ve düzensiz 
biriyseniz masanız karışık duracaktır. Beş kat 
büyük bir masa da alsanız yine onun da 
tamamı dağınık olacaktır.
“Çözüm için disiplin ve yeni alışkanlıklar kazan
mak yeterlidir” diyen Josephs'i dinledim ve 
hafta sonunu büromu ve masamı toparlayarak 
geçirdim. Ama bunu son derece bilimsel bir 
şekilde Zaman Yönetimi kitabında söz edildiği 
gibi yaptım.
Efendim önce fena halde yüz yüze olduğum bu ! 
sorunla uğraşmak için kendime belirli bir zaman 1 
dilimi koydum.Bu ise bana sadece bir hafta 
sonuna mal oldu!
“Salam” tekniğini kullandım, temizlik harekatını 
“ince dilimlere” ayırdım..
Örneğin, sadece masanın üstnü ya da bir çek
meceyi temizleyip gerisini sonraya bıraktım. Çok < 
gerekli olmayan şeyleri ayırdım. Fotoğrafların, 
küçük aletlerin ye diğer ıvır zıvırların masamda 
yeri olmadığını düşünerek bunları ve kitapları, 
dergileri, gazeteleri ve eski raporları oradan 
uzaklaştırdım. Pek çok masanın olduğu gibi 
benim masamın üstünün de “belki bir gün kul
lanılır” umuduyla tutulan, ama aslında nadiren 
kullanılan şeylerle dolu olduğunun farkına 
vardım.
Ama her bir parçayı değerlendirdim ve bütün 
dağınık kağıtları tek bir dosyada topladım.
Geçen ay mı kullanılmıştı? Bir daha ne zaman 
kullanırım? Bir parçayı atmaya karar verirsem 
bunun en kötü sonucu ne olur ? gibi sorularla 
boğuşarak mümkün olduğunca fazla şey attım, i 
Kağıtlarla olan duygusal bağımı yenmeye 
çalıştım ve ıvır zıvırlarımı başkalarına vererek bu I 
sarsıntıdan kurtulmaya çalıştım.
Tüm bunlardan sonra artık masamın üzerini 
görebiliyorum.
En azından şimdilik.
Kiraz ağacından güzel, büyük ve sakin bir
masa...

ELEMAN ARANIYOR
Muhasebe bürosunda çalışacak 

tercihen
Yüksek Okul Mezunu 

MUHASEBE ELEMANI ARANIYOR.

Hüseyin VAROL
Tel: 513 57 92Akıllar İş Merkezi Kat: 3 No :13 GEMLİK I

Admanyay0leu.su


Nisan 1998 Salı Körfez Sayfa: 4

ınno o.ı.

GEMLİK MAHRUKATÇILARI DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
Demeğin Adı ve Merkezi:
Madde 1 : Demeğin adı GEMLİK MAHRUKATÇILARI DAYANIŞMA DERNEĞl’dr. Merkezi Gemliktir. Şubesi 

yoktur.
Demeğin Amacı:
Madde 2: Demeğin amacı, Gemlik İlçesinde orman ürünleri ticareti ile iştigal eden demek üyeleri arasında 

dayanışmayı sağlamak; yer temeni ile tüm mahrukatçılan bünyesinde toplayacak bir site yapmak, üyeleri 
arasında sosyal ve kültürel dayanışmayı sağlamak. Resmi makamlarla İlgili daireler ile koordine sağlayarak, 
zaman zaman üyelerine seminerler düzenlemek.

Bu amacını gerçekleştirmek yapılacak çalışmalar:
a) İlgili makamlardan işin almak kaydı ile tertiplenecek seminerlerle mesleki konularda üyelerini 

bilinçlendirmek.
b) Sosyal ve kültürel dayanışmayı sağlamak için çay partileri, yemekler düzenlemek.
c) Tüm üyelerinin mağdur duruma düşen yakınlarına (hastalık, kaza, ölüm ve doğal afetler) gibi, 

gerektiğinde demeğin ekonomik imkanları ölçüsünde maddi ve manevi yardımda bulunmak.
Demek Kurucuları
Madde 3: Demek kurucuları şunlardır:

İkametgah
Osmaniye Mh. Bahar Sk. Hak Ap. GEMLİK 
Hamidiye Mh. Fatih Sk. No : 20 GEMLİK 
Hamidlye Mh. Irmak Sk. 30/5 GEMLİK
Hamidiye Mh. Buğday Sk. No : 5 GEMLİK 
Osmaniye Mh. Akasya Sk. Ceylane Ap. GEMLİK 
Halitpaşa Mh. Yedievler Sk. GEMLİK
Osmaniye Mh. Kumru Sk. No : 1 GEMLİK

Adı Soyadı Tabiyeti Meslek veya Sanatı
Metin Sertaslan T.C. Mahrukatçı
Ferhat Kurt T.C. Mahrukatçı
1. Hakkı Güven T.C. Mahrukatçı
Slyami Yağcı T.C. Mahrukatçı
Murat Çelik T.C. Mahrukatçı
Cemal Apak T.C. Mahrukatçı
Yusuf Aytaş T.C. Mahrukatçı

Demeğe üye olma, üyelikten çıkma ve çıkanylma şart ve şekilleri:
Madde 4: Medeni haklan kullanma diyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş bulunan ve demekler kanununun 

hükümlerine göre üyelikleri yasaklanmamış olan herkes demeği uye olabilir.
Kanunun 16. maddesinde belirtilen hususlar yerine getirilmek kaydıyla kamu görevlileri üye olabilirler.
Kanunun 4. maddesinin 2. fıkrasının iki ve sekiz numaralı bentlerinde gösterilenler ite diğer kanunlarla 

demeklere üye olamayacakları belirlenen kişiler ite orta öğretim öğrencileri demek üyesi olamazlar.
Kanunun 4. maddesinin ikinci fıkrasının 4. bendinde göstenfeler bu bentte gösteriln yasal süresince 

demeğe üye olamazlar.
Türk vatandaşı olmayanların demeklere üye olabilmeleri için Türk vatandaşlarında aranılan şartlardan 

başka o yabancının Türkiye'de ikamet etme hakkına sahip olması da gerekir. Fahri üyelik için ikamet şartı 
aranmaz.

OYEUK ŞARTLARI:
Madde 5: Demek yönetim kurulu üyelik için yapılan müracaattan en geç otuz gün içinde üyeliğe kabul 

veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp, sonucu müracaat sahibine yazı ile duyurmak zorundadır.
Madde 6: Hiç kimse bir demeğe üye olmaya ve demekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa etme 

hakkına sahiptir.
Madde 7: Demek üyeleri eşit haklara sahiptir. Demek üyeleri arasında dil, din, ırk, renk, cinsiyet, mezhep, 

aile, zümre ve sınıf farkı yoktur. Tüzüğe eşitliği bozan veya bazı üyelere ayncalık tanıyan hükümler konulamaz
Madde 8: Dördüncü maddede belirtilen kamu hizmeti görevlileri demekler kanunun 46. maddesi 

hükümleri gereğince üye olabilecekleri demeklerin TBMM üyeleri özel gelir kaynağı veya özel imkanları 
kanunla sağlanmış ilan kamu yararına çalışan demekler için yönetim ve denetleme kurullarında görev 
alamazlar.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA:
Madde 9: üyelerden : a) Kanunları, demek tüzüğüne aykırı ve amaca zarar verici hareket edenler 

kanunların ve dernek tüzüğünün koyduğu esaslara göre üye olma aklarını kaybederler.
b) Aidatını' tebliğe rağmen bir ay içinde mazeretsiz olarak ödemeyenler yönetim kurulu karan ite üyelikten 

çıkarılabilirler. Demekten çıkanlanlann Toplanacak ilk genel kurula kadar itiraz hakları vardır. Genel kurul karan 
kesindr. '

Demekten çıkan ve çıkarılanlar önceden demeğe yaptıktan yardım ve aidatları geri isteyemezler.
DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ VE TOPLANMA ZAMANI
Madde 10: Demek genel kurulu derneğe kayıtlı asil üyelerden teşekkül eder. Genel turulun toplantı 

gününün bir ay öncesine kadar aidatlannı ödemeyenler toplantı nisabında gözönüne alınmaz ve oy 
kullanamazlar. Aidatını ödemeyen asil üyeler dinleyici olarak toplantıya katılabilirler. Dilek ve temennide 
bulunabilirler.

Demek tüzüğünün gazetede yayınlandığı tarihi takip eden altı ay içinde ilk genel kurul toplantısını yapar.
GENEL KURUL
a) Genel kurul iki yılda bir OCAK ayında olağan olarak,
b) Yönetim ve denetleme kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya demek üyelerinin beşte birinin yazılı 

isteği üzerine olağanüstü toplanır.
Genel kurul toplantıya yönetim kurulu tarafından çağrılır. Denetleme kurulunun ve dennek üyelerinin 

beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağrılmazsa denetleme 
kurulu veya toplantı isteğinde bulunan birinin müracaatı üzerine mahalli Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak 
demek üyeleri arasında uç kişilik heyeti genel kurulu toplantıya çağırmak için görevlendirir.

GENEL KURUL TOPLANTISI OY KULLANMA VE KARAR ALMA ŞEKLİ:
Madde 11: önelim kurulu, genel kurula katılma hakkı olan üyelerin listesinin düzenler, genel kurula 

katılacak üyeler en az onbeş gun önceden günü, saati, yeri ve gündemi mahalli gazeteden ilan edilmek 
suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebi ite toplantı yapılamaz ise ikinci 
toplantının hangi gün yapılacağı belirtilir.

İlk toplantı ite ikinci toplantı arasında bir haftadan daha az zaman bırakılamaz; toplantının yapılacağı gün, 
saat ve yer ite toplantı gündemi toplantı gününden en az onbeş gün önce mahallin en büyük mülki amirine 
yazı ite bildirilir. Bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösterir liste de eklenir.

Toplantı başka bir sebepte geri bırakılır ise bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle toplantı 
ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere haber verilir.

İkinci toplantıya birinci fıkrada belirlilen esaslara göre yeniden çağrılır ve toplantı ikinci fıkra esaslarına 
göre mahallin en büyük mülki amirine duyurulur.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. Genel kurul toplantıları demek merkezinin 
bulunduğu yerde yapılır.

Madde 12: Genel kurul; katılma hakkı bulunan üyelerin yandan bir fazlasının katılmasıyla toplanır.
Bu toplantıda yeterli sayı sağlanamaz ise ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz, ancak bu ikinci toplantıya 

katılan üye sayısı demek yönetim ve denetleme kurullan üye tam sayısının toplamının iki katından az olamaz.
Madde 13: Genel kurul toplantılan ilanda belirtilen ve mahallin en büyük mülki amirine bildirilen gün, saat 

ve yerde yapılır.

Genel kurula katılacak üyeler yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adlan karşısına imza koyarak 
toplantı yerine girerler.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır, üye oyunu bizzat kullanır. Fahri üyelerin oy hakla yoktur. 
Kararlar mevcudun salt çoğunluğu ite alınır

Onikinci maddede belirtilen çoğunluk sağlanmış ise durum bir tutanak ile tesbit edilir ve toplantı yönetim 
kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

Hükümet komisennin toplantıya gelmemiş olması toplantının ertelenmesini gerektirmez.
açılıştan sonra toplantıyı yürütmek üzere bir başkan, başkan vekili ite yeteri kadar katip seçilir. Toplantının 

yönetimi genel kurul başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalar. Toplantı 
sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir. Toplantılarda yalnız gündemdeki maddeler 
görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az biri Tarafından görüşülmesi istenen konulann 
gündeme alınması zorunludur.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:
Madde 14: Genel kurulda görüşülüp karara bağlanacak hususlar şunlardır.
a) Demek organlarının seçilmesi.
b) Demek tüzüğünün değiştirilmesi.
c) Yönetim ve Denetleme kurulu raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi.
d) Yönetim kurulunca azırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi.
e) Demek için gerekli taşınmaz malların safin alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda 

yönetim kuruluna yetki verilmesi.
f) Demeğin federasyona katılması veya ayrılması.
a) Demeğin feshedilmesi
n) Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevlerin yerine getirilmesi.
YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ:
Madde 15: Yönetim kurulu beş asil ve beş yedek üyeden teşkil edilmek üzere genel kurulca gizli oyla 

seçilir.
Asil üyelerden boşalma olduğu taktirde en çok oy alandan başlaak üzere yedek üyelerin göreve 

çağrılması zorunudur.
İlk toplantı en yaşlı üyenin başkanlığında yapılır. Ve üyeler arasında görev bölümü karara alınır.
Toplantı günleri kurulca tesbit edilir. Toplantılarda sair çoğunluğu ile karar verilir.
Üst üste üç yılda on toplantıya katılmayan mazereti kabul edilir yahut mazereti olmaksızın katılmayan 

üyeler kurul üyeliğinden çekilmiş sayılır. Buna dair karan ilgilinin süre verilerek savuması alındıktan sonra yönetim 
kurulu verir.

Madde 16: Yönetim kurulu üye sayısı boşalmalar sebebi ite yedeklerinde yerine getirilmelerinden sonra 
üye tam sayısının yansından aşağı düşerse genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu 
tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır.

Çağnnın yapılmaması halinde demek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahalli sulh hukuk hakimi 
duruşma yaparak demek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamakla 
görevlendirilir.

Madde 17: Yönetim kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirir.

a) Demeği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek.
b) Demek şubelerinin açılmasını kararlaştırmak veya şube kurucularına yetki vermek.
c) Demeğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hesaplayarak 

genel kurula sunmak.
d) Türk vatandaşı olmayanların demek üyeliğine kabulü halinde bunların on gün içinde mahallin en büyük mülki 

amirine bildirilmesi.
e) Mevzuatın kendisine verdiıi diğer işlemleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
DENETLEME KURULUNUN TEŞKİL VE GÖREVLERİ:
Madde 18: Denetleme kurulu üç asil ve üç yedek üyeden teşkil edilmek üzere genel kurulca seçilir.
Bu kurul demeğin hesaplarını ve çalışmalarını devamlı deneyleyerek azami altı ayda bir hazırlayacağı raporları 

yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Aynca üyelerin demek çalışmaları hakkındaki ihbanarı üzerine 
rapor hazırlayarak görevini yapar.

Yönetim kurulu her türlü hesap ve işlem dosyalarını talebinde denetim kuruluna göstermeye mecburdur. Yönetim 
kurulu denetlemelerde zorluk çıkardığı taktirde denetleme kurulu zabıt ile bunu tesbit eder ve genel kurulun 
toplantıya çağrılmasını sağlar. Suç teşkil eden hususların tesbit! halinde durumu ilgili makamlara iletir.

Madde 19: Genel kurulca yapılan seçil izleyen yedi gün içinde yönetim kurulu başkanı tarafından anılan 
Organlara seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları baba adlan, doğum yeri ve tarihten meslekleri ve ikametleri 

demek merkezinin bulunduğu yerin en büyük en büyük mülki amirine 
yazı ite bildirilir.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ:
Madde 20: Demeğin tüzüğü merkez genel kuruluna iştirak eden 

üyelerin üçte ikisinin çoğunluğu ite değiştirilebilir. Yapılan değişiklik kuruluş 
kati usule göre ilan ettirilerek kesinlik kazanır.

DERNEĞİN GELİRLERİ:
Madde 21: Demeğin gelirleri şunlardır: 
a) Giriş ve üye aidatı

b) Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans 
gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.

c) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.
d) Bağışlar ve Yardımlar.
e) Yardım toplama kanunu mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
Derneğin dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan yardım alması İçişleri 

Bakanlığının izni ile olur.
üyelerden girişte 250.000 TL giriş aidatı ve yılda 3.000.000 TL yıllık üye aidatı alınır. Bu miktarlar her 

genel ve olağanüstü kurulda oya sunularak mevcudun salt çoğunluğu ile arttırılabilir. Bu miktar yıllık 
olarak verilebileceği gibi aylık taksitler şeklinde ödenebilir, ödemeşekli ve zamanı üyenin talebinde 
gözöüne alınarak yönetim kurumunca tesbit edilir. Yapılan bu tesbitler her üye için kayıt defterine 
işlenir.

TUTULACAK DEFTERLER:

Madde 22: Dernek aşağıdaki yazılı defterleri tutar.
1- Üye Kayıt Defteri : Derneği girenlerin kimliği, demeğe giriş tarihleri aylık ve yıllık aidatlar bu 

deftere yazılır.
2- Karar Defteri: Yönetim kurullarının kararlan tarih ve numara sırası ile bu deftere yazılır. Ve 

karariann altı başkan ve üyelerce imzalanır.
3- Gelen ve Giden Evrak Kayıt Defteri : Gelen ve giden evrak tari ve numarası ile kayıt edilir.
4- Gelir ve Gider Defteri : Demek namına alınan bütün paralann alındıkları ve harcanan 

paraların da verildikleri yerler açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.
5- Bütçe Kesin Hesap ve Bilanço Defteri : Bütçe kesin hesap ve bilançolar bu deftere işlenir.
6- Demirbaş Defteri : Demeğe ait demirbaş eşyalar bu deftere işlenir.
7- alındı Belgesi Kayıt Defteri: Derneğe ait Maliye Bakanlığından teslim alınan alındı belgeleri bu 

deftere kayıt olunur.
Bu sayılan defterlerin noterden tastik edilmesi zorunludur.
GELİR VE GİDERLERDE USUL:

Madde 23: Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır. Ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu 
belgeleri saklama süresi özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak 
üzere beş yıldır. Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belgesi Maliye Bakanlığınca 
bastırılır.

Demeğin talebi üzerine otuz gün içersinde bu belgeler verilmez ise kanundaki usule göre 
dernekçe bastırılan alındı belgeleri mahallin en büyük mülki amirine onaylatılarak bağış ve aidat 
kabulünde kullanılır.

Maliye Bakanlığınca resmi alındı belgesi sağlandıktan sonra demeğin bastırdığı özel alındı 
belgesi kullanılmaz.

Bağış ve aidat toplayacak kişi veya kişileri demeğin yönetim kurulu bir karar ile belirtir ve bu karar 
o yerin en büyük mülki amirine tescil ettirilir.

Demek adına gazete dergi ve öteki basılı eserler vererek bunlar karşılığında para ve başkaca 
yardım toplamak yasaktır.

TAŞINMAZ MAL EDİNME:

Madde 24: Dernek amacım gerçekleştirmek için bağış ve satınalma ile taşınmaz mal edinebilir 
ve bunları satabilir.

Kamu yararına çalışma karan almadıktan sonra ikametgahı ile amaç ve faaliyetleri için gerekli 
olanlardan başka taşınmaz mala sahip olamaz.

Derneğe satın alınan veya bağış ve vasiyet yoluyla demeğe intikal eden taşınmaz mallar demek 
adına tapuya tescilden itibaren üç a içinde içişleri Bakanlığına bildirilir.

DERNEĞİN SANDIK KURMASI:
Madde 25: Dernek 2908 sayılı Demekler Kanununun 89. maddesinde belirtilen amaç ve şartlarda 

yardım sandığı kurabilir.
LOKAL AÇMA:
Madde 26: Dernek merkez veya şubesinin bulunduğu yerde mahallin en büyük mülki amirindefl 

izin almak vekanunlara aykırı davranmamak şartı ile birer lokal açıp işletebilirler.
DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYESİ:

Madde 27: Genel kurulun demeğin feshine karar alabilmesi İçin tüzüğüne göre genel kurula 
katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır.

İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler usulüne uygun olarak ikinci toplantıya 
çağrılır, ikinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir.

Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirine yazı ile 
bildirilir.

Madde 28: Derneğin feshi halinde demeğin menkul ve gayrimenkul mallan KIZILAY'a devredilir.
TORK KANUNU MEDENİSİNİN UYGULANMASI:

Madde 29: Şubesi yoktur.
Madde 30: Demek tüzüğünde hüküm bulunmayan hallerde Demekler Kanunu ve bu kanunda 

hüküm bulunmayan hallerde Türk Kanunu Medeniyesinin hükümleri uygulanır.
GEÇİCİ MADDE: Demeğin ilk genel kurul toplantısı yapılıp organların tesciline kadar derneğin 

faaliyeti gşağıdaki geçici kurul tarafından yürütülür.
APISPYAPI GÖREVİ
Metin Sertaslan Başkan
Ferhat Kurt Başkan Yardımcısı
1. Hakkı Güven Muhasip
Slyai Yağcı Sekreter
Murat Çelik Üye
Cemal Apak üye
Yusuf Aytaş üye
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EĞİTİM KÖŞESİ
Muzaffer Gürboğa

Eğitimci
' MEDYA KENDİNİ SORGULAMALI

Toplumun nabzını tutan medya, teknolojik yönden 
I güçlenmesine karşın etik (ahlak) yönden zayıflamak- 
I tadır. İzlenecek, okunacak medya çok sınırlı sayıda.

Haber programları baştan aşağı show niteliği 
■ taşıyor. Adeta gerçeklerle eğlendirme süreci başlamış 
■ görünüyor. Haber uğruna ahlaki sorumluluklara sırt 
I çevriliyor. Zaten giderek azalan duyarlılıklarımız 
I uyuşturuluyor.

Eğlence programları o kadar çok ki, sanki etraf 
I güllük, gülistanlık. Görsel medyayı izleyen bir yabancı 
| “Türkler, bütün sorunlarını halletmişler” der her- 
[ halde. Gösterilenlerle, anlatılanlar gerçeğin kendisi 
f değil. Hep iyi fotoğraflar seçiliyor. Başka bir deyişle, 
I mutfaktaki pişenle, önümüze gelen aynı şey değil. 
I Günümüzün yükselen değerleri halkımıza empoze 
■ edilmekte, güzel, evrensel değerler tu kaka olmak- 
F tadır.

insanlarımız bilgilendirilme hakkından yoksun 
I bırakılıyor. Zapping yapmakta işe yaramıyor. Al birini 
i vur ötekine.

Gençlerimizi ve çocuklarımızı bu medya bom- 
r bardımanından, kültürel çoklamadan kurtarmak 
I giderek güçleşiyor. Bu büyük bir haksızlık. Dur demek 
i gerekiyor.

Ağırlaşan ülke sorunlarının gözlerden kaçırıhşı, bir 
I başka sorunu, toplumsal duyarsızlaşmayı, çözüm 

üretememeyi, sorumluluk üstlenmemeyi beraberinde 
| getirmektedir. Bedelini çalışanların ödediği sığ poli

tikaların payandası olabilmektedir medya. Toplumsal 
I çürümüşlükten medya da payını almaktadır.

İsmail Cem dönemindeki TRT’nin yayınlarını 
I izleyenler, hatırlayanlar bilirler. Eğience-haber arasın- 
I daki denge ne kadar iyi kurulmuştu. Sorunlara alter- 
l natif çözüm sunana programlar ne kadar gerçekçiydi, 

। f sunucular iyi bir Türkçe ile konuşuyorlardı. Şimdilerde 
■ aynı çizginin tutturulduğunu söyleyemem. Ama yine 

de iyi proğramlar sunuluyor, iyi şeyler üreten ve 
sunana medyanın hakkını yemeyelim. Ben, entel 

I kanal denmesine karşın TV 2 yi izliyorum. Bu tutumu
mu değiştirerecek bir kanal çıkar elbette.

YARIŞAKA VARI CİDDİ Erol GÜRÇAY

23 Nisan Ulusal Egemenlik, ve Çocuk 
Bayramı nedeniyle düzenlenen 

ilköğretim okulları t. ve 2. kademe 
öğrencileri arasında düzenlenen 

kompozisyon yarışmasında birinci 
olan kompozisyon

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı

Elif DİL
Şehit Cemal îlkögrt. Ok. öğrn.

23 Nisan 1920 tarihinde Ankara’da* TBMM 
açılarak kurtuluşumuzun ve cumhuriyetindin en 
önemli temeli atılmıştı ve Atatürk bu mutlu günü 
Türk çocuklarına armağan etti.
. Yurdumuzu işgal eden yabancı güçler, 
^ülkemizi bölüp parçalamak ve yönetmek arzusu 
içindeydiler. Neden? Bizim ülkemiz büyük bir 
ülke idi. Ama bu büyüklük bize sorun oldu. Bu 
sorun bütün düşmanların ülkemizi almak 
istemesiydi. O zamanlar da Mustafa Kemal 
^Atatürk bunu duyunca şaşırdı, bunun üzerine 
bazı sözler söyledi ve bu sözler ile tüm dünya
da bir bölünmezliği duyurdu.
I Bu sözler ve meclisin açılması tüm mil
letimizin düşmanlara karşı mücadelesini 
güçlendirdi ve sonunda egemenliğimize düş- 
manı yenerek kavuştuk.
’ 23 Nisan çocuklara armağan edildiği için türk 
çocuklarının en büyük bayramıdır. Dünyada 
çocuk bayramı olan tek ülke Türkiye'dir. Eğer 

[Atatürk olmasaydı bizlerin türk çocuklarının 
hiçbir bayramı ya da sevinçli bir günü asla 
olmayacaktı. 23 Nisan 1920 çocuk bayramında 

İ birçok yabancı ülkeden çocuklar Türkiye’ye gel- 
' erek bu bayramı biz türk çocuklarıyla beraber 
kutlarlar. Ama, inşallah yakında 23 Nisan’ın 

ı zamanla tüm ülkelerinin çocuklarının ortak 
»bayramı olmasını kendi dileğim ile istiyorum.

Ben istiyorum ki; çocuklar elele olsun, ben 
istiyorum ki hiçbir zaman küslük olmasın ve ben 

[istiyorum ki düşmanlık ortadan kalksın. Eğer 
bunlar birlik beraberlik olursa yalnız bu ülke, bu 

।yurt değil bundan bütün dünya yararlanıp güzel 
: bir dünya yaratılsın ve güzel bir yaşam yaşan
asın.

Ben bu bayramı bize armağan eden 
Atatürk’e çok teşekkür ediyor, tüm dünya 

İçocuklarının elele olmasını görmek istiyor ve 
«saygılarımı sunuyorum.

Solcular ve 
Dindarlar

Günün Fıkrası

Bugün biraz geçmiş yıllara takıla* 
cağım.

Yaklaşık (20) yıl öncesini yaşayanlar 
bilirler.

O dönemlerde, “sol düşünce” potan
siyel tehlike olarak niteleniyordu.

Solcuların yönetime karşı ve ser* 
mayeye düşman oldukları varsaydırdı.

Solun her çeşidine, her rengine ve 
her tonuna şüphe ile bakılırdı.

idarenin bir kararına, en ufak bir 
eleştiride bulunsanız, bazen 
“komünist” yakıştırması ile bile 
karşılaşmanız mümkündü.

-Çoğu zaman, ortanın solunda yer 
alan (CHP)li insanlar bile bu gözle 
görülmeye başlandı.

-(Dev-Yol)cular, (Dev-Sol)cular ve 
(Dev-Genç)liler bölücü ve potansiyel 
tehlike olarak görüldü.

-(TiKKO)cular ve (Mao)cular devlet 
ve millet düşmanı olarak kabul edildi.

Ortanın solundaki (CHP)liler de, 
potansiyel tehlike olarak görülen (Dev- 
Genç)liler de aynı çuvala sokuldu ve 
“Sol Damga” ile mühürlendi.

Sol görüşlüler, “ilden-ile” sürüldü.
Devlet dairelerinde, işe alınmadı.
işte bir dönem, sol düşünce bu 

ızdırabı yaşadı.
Çünkü dünyanın ve ülkenin, ekonomik 

ve siyasi konjektörü böyle istiyordu.
Şimdi Sovyetler dağıldı ve sol, 

tehlike olmaktan çıktı.
Artık bazı fanatik solcu gençlerin, 

“orak çekiç” pankartlı yürüyüşlerinden 
dolayı, kimse Ecevit ve Baykal’ı sorum
lu tutmuyor.

Çünkü, artık solun “her çeşidi”, “her 
tonu” kendi bacağından asılıyor.

Şimdi, benzer “karmaşayı” 
muhafazakar ve dindar kesim yaşıyor.

-Bir yanda inançlı ve muhafazakar, 
geniş bir kitle var.

-Bir tarafta, ibadetini yapmakta titiz 
olan dindar insanlar var.

-Tarikat gruplarına girmeyi, tercih 
edenler var.

-Dinci ve köktendinci akımlara, 
yatkın olanlar da var.

Bugünlerde, bu (4) grupta yer alan 
insanlar, aynı “kulvar”da gibi 
zannediliyor.

Solun bir lideri, “hassas laik” görün
tü veriyor.

Solun diğer lideri, “inanca saygılı 
laiklikten” söz ediyor.

Sağ liderler ise, tüm dünyada uygu
lanan “laikliği” savunuyorlar.

Liderler arasındaki bu derin görüş 
farklılıkları, bürokrasiye ve kamuoyuna 
olumsuz bir şekilde yansıyor.

Ve.. Bu kez “ceremeyi” samimi müs- 
lümanlar çekiyor.

Avrupa’daki savaşta milyonlarca 
insanın öldürüldüğünü duyan yaşlı 
yamyam sorar:

“-Bu kadar insanı nasıl yiyecek
ler?”

“-Genç zenci 'AvrupalIlar 
öldürdükleri İnsanların etlerini 
yemezler’."

-İhtiyar yamyam; “öyleyse ne 
yaparlar?”

-Genç zenci; “Ya fınnda yakarlar, 
ya ormana, ya toprağa topluca 
gömerler.”

-İhtiyar yamyam “Allah Allah bu 
AvrupalIlar ne vahşi, ne barbar 
insanlarmış. Demek maksatsız insan 
öldürüyorlar.”

ihtiyar yamyam, ne kadar doğru 
teşhis koymuş.

Aldıkları siyasi kararlarla, bugün de 
yüzbinlerçe kişinin ölümüne sebep 
oluyorlar.

Aldıkları ekonomik kararlarla, bir 
çok ülkenin yaşamını karartıyorlar.

Kısa bir süre önce, bizi yere göğe 
koyamıyorlardı.

Sovyetler Birliği dağılınca, eski ko 
numumuzu kaybettiğimizi düşünerek, 
bizi Avrupa Birliği’nden dışladılar.

Bizi dışlarken, Doğu Blok’unun en 
koyu sol ülkelerini, Avrupa Birliği’ne 
aldılar.

Eskiden vahşi ve barbarmışlar.
Şimdi ise ikiyüzlü ve vefasız bir 

tavır sergiliyorlar.

-\:t; Sözün Ö z ü / C ^
Bir Ulusun Kaderi, 
Başbakan’ın 
Sindirim Organlarının, 
İyi Çalışıp Çalışmamasına, 
Bağlıdır.

“VOLTAİRE”

Devleti yönetenlerin fiziksel ve 
ruhsal sorunları varsa, kendileri ile 
uğraşmaktan ülke sorunlarına eğile-
mezler.

Kalbi sağlam olacak, mide sağlam 
olacak velhasıl zımba gibi olacak.

önyargılı olmayacak, inatçı 
olmayacak velhasıl kafada yerli 
yerinde olacak.

Haa.. Son günlerde, güncel bir 
sorun daha var.

Cinsel takıntıları da olmayacak.

’?uç-u.fi" bir s ö z
O KADAR; miras düşkünü bir 

damattı ki, kayınpederinin elini öptüğü 
zamanlar, nabzını da sayıyordu.

Can Evinden Vurdu
Hükümeti devirme girişimi, 

Baykal’ı yıpratacaktı.
Sermaye ve Bürokrasi tepki 

gösterecekti.
Bu bakımdan zamanı ve olayı İyi 

seçmek gerekiyordu.
Sonunda, beklenen (pas) DYP'den 

geldi.
Çiller ile birlikte, Sayın Yılmaz'ın 

araştırma önergesi meclise geldi.
önce Çiller’in önergesine kabul oyu 

verildi.
Sonra, Sayın Yılmaz’ın araştırma 

önergesine, evet denildi.
Bu davranış, hem hükümeti, hem 

(ANAP)’ı, hem de Sayın Başbakan’ı 
endişelendirdi.

Çünkü, politika tehlikeli bir oyundu.
Beyaz ötesi kadar temiz bile 

olsanız, birkaç fazla parmak aleyhinize 
kalkınca, yüce divana gitmeniz işten 
bile değildi.
, Hele son yıllarda, milliyetçi ve 
muhafazakar kitleyi küstürdüyseniz, 
kimse gözünüzün yaşına bile bak
mazdı;

Sayın Başbakan, durumun zaten 
farkındaydı.

Artık, Baykal için beklenen an 
gelmişti.

İşte böyle bir ortamda, beklenen 
(golü) atmakta gecikmedi.

Ne Büyük Sermayeden, ne de 
bürokrasiden bir tepki gelemezdi.

Sayın Baykal'ın, cevabı da hazırdı.
Herkes, "aklansın gelsin" diyecekti.
Zaten son günlerde, Büyük 

Sermaye de hükümete serin bakıyor
du.

Hükümet yetkililerinin, zamları özel 
sektörün yaptığı yolundaki iddiaları, 
Büyük Sermayeyi için için kızdırıyordu. •

Ayrıca, bu hükümet memur kesimi 
de, (% 30) zamma mahkum etmişti.

Asker ve sivil bürokratlar, biraz 
buruktu.

İşte, böyle bir ortamda, Sayın 
Başbakan hakkında verilen soruşturma 
önergesinin kabul edilmesi, 
“Hükümeti Can Evinden” vurdu.

Daha birkaç gün öncesine kadar, 
“sır” gibi saklanan seçim tarihi, bir 
anda ortalığa döküiüverdi.

Ama... Bu anlaşmalar, bu tarihler 
her zaman değişebilir, yeni senar 
yolar gündeme gelebilir.

Bu takvim, mecliste bekleyen ve 
askerlerin üzerinde titizlikle durduk
ları kanunların, Ekim ayına kadar 
mecliste kabul edilmesi ile, geçerli 
olabilecektir.

Aksi taktirde, Ekim’de bir yeni 
hükümetin, nasıl bir hükümet olabile
ceğini kestirmek zor olmayacaktır.

Bekleyelim ve gelişmeleri birlikte 
görelim.

agmuH REHBERİ
Gerekli Telefonlar Resmi Daireler Belediye.
İtfaiye no ■ 5132066 Santral 5134521-23
Polis İmdat 155 TurizmDe? Başkanlık 5134520
Jandarma İmdat 156 Spor Sah. ‘ 5140095 Zabıta 5132432
Jandarma K. 5131055 örm. Böl.şt 5131286 Otobüs İşlet. 5134521-122
Polis Karakolu 5131879 fgf^Md. 5131174 Su İşletmesi 5134521-115
Gar.Kom 5131206 H^ik kStüp İtfaiye . 5132325

Kaymakamlık fe&ian IıİıS
Kaymakamlık 5131051 ; Liman Bşk. . • 5131133 YOZI İş. Ma. 5134521-111
Kaymakamlık Ev 5131052 MaiMd. 5131095 Su Arıza Yalnız 185
Ö Aavcıhâı cıoınco NufUS Md. 5133742 ’

S 5İ3™4 TuP DAĞITICILARI
5,3,028 5,3,36^,^ AygOZ 513 1295

Tekel Md. .5131042 Ozgaz . 514 17 00
ULAŞIM M311BA Tekgaz 513 1637VLnv'M. HçeTar. Md. 5131186

Uludağ Turizm 5131212 İlçe Seç. Md. 5134994 OcakgdZ 513 16 37
Aydın Turizm 5132077 Gemi Saatleri ı^9^_ cJöooca

Sirkeci’den gidiş (Işaünü): IpragCIZ 513 2259
(Tatil)1:9'15 -’uoo - w. 15 Habaşgaz 513 45 46

Yalova'dan dönüş: (işgünü) LlkitgOZ 514 2841
Hastaneler 05.50-13.05- 17.30 YenlLIkltgaz 513 65 00

Devlet Has. 5139200 Deniz Otobüsü Alevgaz 513 40 95
SSK Hastanesi 5132329 Yalova -Kartal (Haftalçl) 07.30-09.10-10.45- •
Mer. Sağ. Ocağı 5131068 11.50-13.15-14.30-15.30-1630-17.30-18.30- Gemlikte

1 19.45-2025-21.15 (Haftasonu) 09.15-10-45- «ı ınlari .
»vm» I2.oo-i3.3o-i4.4^i5.45-i7.ooi7.45-i8.3o Sinema günleri .
TAKSİLER 19.30-20.30 «fr®TîHBTr1T’?V71î

Körfez Taksi 5131821 Ydova - Kabataş( İşgünü): 9.45-12.40-13.45- ü lür İs LAilül
Çınar Taksi 5132467 15.00-16.10-17.15-19.30 AİLE SİNEMASI
Güven Taksi 5133240 (Haftasony): 1035-11.45-13.00-14.45-16.15- Rn hnftn •
Gemlik Taksi 5132324 17.30-19.00-19.45 li
Manastır Taksi 5143550 Kcfcataş-Yalova (İŞ): 8.30-11.00-12.15-13.45- Amisfat

1500-16.10-18.25(Haftasonu):9.15-10.30- _.
11,35-13.30-14.45-17.45-18.35 ___________ Tel : 513 13 29

"——————-----------------------------------------------------———— -^ı

NÖBETÇİ 

ECZANELER

29 Nisan 1998 
Kahraman Eczanesi

30 Nisan 1998
Veziroğlu Eczanesi

1 Mayıs 1998
Yiğit Eczanesi

2 Mayıs 1998 
Seda Eczanesi

3 Mayıs 1998
Sağlık Eczanesi

4 Mayıs 1998 .
Çamlıca Eczanesi

5 Mayıs 1998 
Yasemin Eczanesi



28 Nisan 1998 Salı
Körfez Sayfa: 6

KONGRE İLANI
Kurtul Köyü Avcılar Derneği’nden

Kurtyl Köyü Avcılar Derneği’nin olağan genel kurul 
toplantısı 24.Ö5.1998 Cuma günü saat : 20.oo’de Yeni 
Düğün Salonu altındaki kahvehanede yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı taktirde 29.05.1998 tarihinde 
aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın toplantı 
yapılacaktır.

YÖNETİM KURULU
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
8- Dilek ve temenniler
7- Kapanış.

DÜZELTME
Gazetemizin 21 Nisan 1998 tarihli sayısında yayımlanan 
Azot Sanayii Çalışanları Çocuk Bakımevi Koruma ve 
Yaşatma Derneği Başkanlığına ait kongre ilanındaki 
yıllık olağan genel kurul toplantısını olağanüstü genel 
kurul toplantısı olarak ve birinci toplantının tarihini 17 

Mayıs 1998 Pazar günü, ikinci toplantının tarihini ise 24 
Mayıs 1998 Pazar günü olarak düzeltiriz.

Gemlik Körfez

KAYIP
İstanbul üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe 
Bölümünden aldığım 1968-1969 dönemine ait 

diplomamı kaybettim.
Hükümsüzdür.

Dursun ERGÜLER

Körfez OFS€T
Gazhane Cd. No : 51/A 
Tel: 513 17 97 GEMLİK

Güneş 
İpek 
Koza 
Erdem 
Kristal

Her Zevke, Her Bütçeye 
fe^gun Davetiyeler '
1 günde İtina âe.basıW

sar» Uiusat «senlik ™ 0<x<

ocjrendîierî sarosında diiatertlenen

KARANLIKTAN AYDINLIĞA

Issız bir çölde benimkisi,
Gelecekten haber getiren kuşlarım sizde mi 
dostlar?
Yüce önder bize cenneti vaadetti. 
Nehirlerimizden dökülüyor yıllar.

Bir gece gibiydi beynimiz, 
Güneş serpti gözlerimize, 
Sahipsiz düşüncelerimiz 
Yön buldu mecliste.

Geçmişi atamazsınız ki bir köşeye, . 
Zor günler mühürlenmiş tarihe 
Sevgiyle bütünleşir insanlar 
Barış ve özgürlükle el ele. 
önderimizle birleşti 
Umutla geleceğe bakan çocuklar.

- Küçük beyinlerin azmi 
Amaçlarımızı geleceğe taşıyor 
Onlar ki;
Atamızın aydınlığım gözlerinde yaşıyor.

ipek Gökçen Şanlı
Şükrü Şenol ilköğretim Okulu öğrencisi
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MI LTON
AİLE GAZİNOSU

Düğün, Nişan ve \ Özel . 
günleriniz için ■ - 

rezervasyonlarımız devam ediyor 
■■iskele Meydanı 
tliel: 513 10 71 GEMLİKİ
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