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Kaşe ve mühürde bekleme yok! 
Her türlü baskı işlerinizde 

Hizmetinizdeyiz.
BİR TELEFON YETERLİ

KÖRFEZ OFSET
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

Gazhdne Cad. No: 51/A GEMLİK 
Tel : (0.224)513 17 97 !

İlki dönem DYP Belediye Başkanlığı yapan Mehmet Turgut’un adâyalığı küljs lerde dolaşıyor '

Yerel seçimler yaklaştıkça partilerde aday heyecanı da artıyor.Bunlardan biri de Fazilet Partisi. Fazilet Partisinde aday adaylığı için yapı- l lan başvurular Genel Merkezde değerlendiriliyor. Dün ilçeye gelen bir haberde | iki dönem DYP’den aday olan Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Mehmet | Turgut’un yerel seçimlerde aday olduğu yönündeydi.
Yerel seçimlerin yaklaşması 

V nedeniyle siyasi partilerde aday 
1 heyecanı da artıyor.

Geçtiğimiz hafta DYP’nin 
■ yönetimce desteklenen adayının 
■ açıklanmasından sonra gözler 
■ Fazilet Partisinin adayına çevrildi.

FP’de aday adayı olacakların

belirlenmesi için yapılan anketten 
sonra sonuçların genel merkeze gön
derildiği, ancak sonuçların resmi 
olarak ilçe Yönetimine iletilmediği 
öğrenildi.

Dün, ilçe kulislerinde FP'jıin 
adayının belli olduğu kulaktan 
kulağa duyruldu.

Aday adayları arasında iki 
dönem DYP’nin Belediye Başkan 
âdâyı olap seçimleri kazanamayan 
Ticaret ve Sanayi Odası Meclis 
Başkanı Mehmet Turgut’un genel 
merkezin adayı olduğu yayıldı.

İl tlenel Meclisi üyesi Erdinç 
Arabalı.... . Devamı Sayfa 6 ‘da

1999 yılında uygulamaya giren Belediye zamları vatandaşın cebine dokunacak

Zamlar başladı
| Belediye Meclisinde ekim ayında yapılan bütçe görüşmecinde alınan zamlı tarifelerin 

«Uygulamasına başlandı. Su, inşaat, düğün salonu, otobüs tarifelerinde artışlar 1 Ocak 1999 
^tarihinden itibaren başladı..

25 metreküpe kadar olan su kullanımında ücret 30 bin liradan 50 bin liraya yükselirken 
|1x2 m2 mezar fiyatı 25 milyondan 50 milyon liraya çıktı.

GEMIAD’dan 
“Son 
Ekonomik 
Gelişmeler

Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Mehmet Turgut’un 
FP’den belediye başkan aday 
adayı kulislerde konuşuluyor.

Haberi Sayfa 3’te

ve Kriz" 
konulu

■ . -

HAFTAYA BAKIŞ
■

Kadri GÜLER
Lider demokrasisi

Yeni bir yıla daha girdik.
|| 1999 yılının en önemli özelliği Nisan ayında,yapılacak seçim-
■ lerin olması.

Bu nedenle siyasi partilerde seçim heyecanı başladı.
Millietvekili ve yerel yönetimlerde aday olacaklar görücüye 

l| çıkmaya başladılar.
I Görülen o ki, hiçbir partide aday adayları arasında eşit bir 
■ yarış yok.
1 Bana göre adayların belirlenmesi anti demokratik yollarla 
İl gerçekleştiriliyor.
D Aday belirlemede merkez diktası söz konusu.
H Oysa, aday adayları delegelerle veya partilerin üyeleri 
■ tarafından belirlenebilmeli.
1 r Yıllardır ilçe yönetimlerine yakın aday adayları Merkeze 
IL empoze edilerek aday belirleniyor..

Bizdeki az gelişmiş demokrasi, güçlü lider fobisine 
I dayanıyor.
■ I Genel başkan, seçilecek milletvekilinde veya belediye 
B başkan adayında geniş yetkilere dayanınca, başkanın çevreside 
1 daima bir yalamalar kalabalığı oluşuyor.
|1 En büyük başkan, bizim başkan sloganındaki gibi, başkan 
11 ın çevresi yağcılarla kuşatılıyor. Başkana yakın olmak demek, 
| milıtvekilliğini garanti etmek demek oluyor.
| k Bu nedenle, yaşadığımız siyasi krizler, bir türlü bitmekbilmiy- 
||or. Seçilen kişiler Başkandan icazetli olunca, tekdüze bir par
ti lemepto oluşuyor.

; R Ülke, yıllardır birkaç yıllık iktidarlarla yönetiliyor. Merkez sağ 
H; ve merkez soldaki parti liderlerinin, itiş kakışdan dolayı gözleri 
it gerçekleri göremiyor. Merkez soldaki bir parti, merkez sag parti 

■ ' ile çok rahat bir şekilde hükümet kurarken, merkez soldaki bir
| başka parti ile yan yana gelemiyor.Tersi de oluyor.

Tüm bunlar, siyasetin doğasına ters bir durum.
M Neden basit, liderler karizması..
■i O nedenle, 18 Nisan da liderlere empoze edilen adaylarla 

1 i seçime gidilecek.
il Bİ Adaylardan bir tercih edilerek seçmene dayatılacak.
I Alternatif yok bu sistemde.

> T Sandığa seçmen gidecek adaylar değil.

Türban
eylemi 
devam
ediyor

Bursa Valiliğinden gelen 
bir genelge ile İmam Hatip 
Liseerinde kız öğrencilerin 
ve bayan öğretmenlerinin 
türbanla derslere girmesinin 
yasaklanması üzerine 
öğrencilerin başlattığı eylem 
korsan olarak sürüyor.

Ramazan ayı nedeniyle 
başı kapalı olarak derslere 
girmeyen öğrencileri velileri 
de destekliyor.

Türban eylemi geceleri 
teravih namazından sonra- 
mum yakarak, korsan olarak 
Çarşı Meydanında sürüyor.

Polis eylemcilere karşı 
önlem alıyor.

konferans
Kısa .adı GEMİAD olan 

Gemlikli İş Adamları Derneği, 
“Son Ekonomik Gelişmeler 
ve Kriz” konulu .bir konferans
düzenliyor.

8 Ocak 
20.00 de 
Kooperatifi 
Salonu’nda

Cuma günü saat 
Esnaf . Kefalet 

Konferans 
yapılacak olan

konferansa konuşmacı olarak 
Uludağ Üniversitesi İktisadi ve 
idari Bilimler Fakültesi Öğretim 
üyesi Prof Dr. Necmi Gürsakal 
konuşmacı olarak katılacak.

Sayfa 3’te

ANAP’lılar
gezileri 
sürdürüyor

Seçimlerin yanaşması 
nedeniyle Anavatan Partisi 
Gemlik ilçe örgütü dernek 
ve oda ziyaretlerini
sürdürüyor.

Geçtiğimiz 
Muhtelif Esnaf

hafta 
ve

Sanatkarlar Odasını ziyaret
eden Devamı 6'daMarmarabirlik 3 milyon kilo zeytin aldı

Kasım ayında zeytin* i sine az bir süre kalasıya 
alım kampanyasını i kadar yaklaşık 3 milyon kilo 
başlatan 72 Nolu Marmara i zeytin satın aldı. Ortaklara 
birlik Zeytin Kooperatifi i 1 trilyon 647 milyar lira 
kampanyanın sona erme- i ödenecek. 3'de
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Beklenmedik kayıp

DY^asg
Umurbey

•m
yenildi

: DYP Umurbey' Belde 
Başkanı ' Halil .Yurt,(42) 
geçirdiği kalp krizi sonucu 
yaşama gözlerini yumdu. 
Yurt daha 42 yaşındaydı. 
İ'l,; Halil Yurt’un cenazesi 
ne siyasiler yoğun bir 
şekilde katıldı. '

Sayfa 3’tfeAli Osman Yavuz DYP’den aday adayı
Geçtiğimiz' hafta ya

pılan basın toplantısıyla 
DYP İlçe Yönetiminin 
belediye başkanı aday 
adayı olarak duyurulan 
İhsan Ateşli’den sonra 
Yük. Elk. Mühendisi Ali 
Osman Yavuz aday 
adayı olduğunu açık-
ladı.

Yavuz, 
aceleci 
başka 
önünün

yönetimin 
davrandığını, 

adayların 
kesilmemesi

gerektiğini söyledi.
Haberi sayfa 3’de Yük. Elk. Müh. 

Ali Osman Yavuz

Ambulans alındı
Gemlik Devlet Hastanesi’ne Sağlık Bakanlığından gönde

rilen 4.5 milyar lira ile ambulans alımı için açılan ihale sonucu 
4 milyar 496 milyon liraya Ford Transit Turbo Dizel tam teşek
küllü bir ambulans alındı.

Devlet Hastanesi Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre 
Ankara’dan iki firmanın katıldığı ihalede muammen bedeli 8 
milyar lira olan ambulansta alıcı firmalardan birinin 4 milyar 
496 milyor lira teklif yermesi sonucu ihale firmada kaldı.

Ambulans alımı ile ilgili gelen ödeneğin yetmemesi sonucu 
Hastane Yaptırma Derneği’nden yardım talep edilmiş, dernek 
konuya sıcak bakmayınca, ihale ile ambulans alımı gerçekleş
tirildi.

TOKA

taşi gediğine

SN. TANSU ÇİLLER,
SN. YALIM EREZ’İN ELİNİ SIKMAMIŞ.

PIŞIIIIK I
YAPSINDA TOKA, YESİN SONRA ZOKA.

KAÇIN KURASIDIR O....
£Jnon ^3<urux
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KÖŞEMDEN
Yılmaz AKKILIÇ

DAKS
O Dursun Brgiiler

Umut, kimin ekmeği?
Dün sabah yazıma başlamadan 

önce NTVde haberleri izliyorum. 
Spikerden bir anons:

“Çankaya Belediye Başkanı 
Doğan Taşdelen, biraz sonra 
düzenleyeceği basın toplantısında, 

| otuz yıllık partisinden istifa 
edeceğinin açıklayacak! ”

Ardından Taşdelen’le yapılan 
telefon görüşmesi...

Anladığım kadarıyla Taşdelen, 
Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanlığına adaylığı konusunda 
CHP lideri ve üst yönetimiyle 
anlaşamamış, DSP ise,-yine 
anladığım kadarıyla-ona bu konu
da destek önümüzdeki seçimde 
Ankara Büyükşehir için DSP adayı 
olması büyük olasılık...

Ne düşündüm biliyor musunuz?
• Türkiye’de merkez sağda olsun, 

merkez solda olsun, siyasetin zem
ini öylesine? kaygan ki, siyasetçiler 
tutunamıyor, aynı kulvarda bir 
oraya, bir buraya savrulup duruyor
lar. Merkez sağda çetelesini tut
mak bile olanaksız son örneği. 
DYP’den seçilip koltuğu, pardon 
huzuru DTP’nin şemsiyesi altında 
bulan, o partinin geleceği 
kalmayınca da soluğu ANAP’ta 
alan Necdet Menzir...

Hani şu kafayı bulup Aziz 
Nesin’e ağzı köpüre köpüre vatan
severlik dersi vermeye kalkışan...

Türkiye Ecevit’le Baykal 
sayesinde, merkez solda bir “kay
gan zemin”e kavuştu çok şükür. 
DSP ile CHP arasında geçişme 
trafiği öylesine hızlı ve karışık bir 
hal aldı ki, bu kerametlerin kendi
lerinden menkul sosyal demokrat- 
lann son on yılda hangi partileri 
dolaşıp nerede olduklarını 
kestirmek hayli güçleşti.

Örneğin siyasetimize Ecevit’in 
armağanı Kubilay Uygun...

Haydi Hayırlısı!
Yahya Şimşek, Uludağ’daki 

Yılbaşı kutlamasında da poli
tikadan arınamamış, “Ali 
Dinçer’in 18 Nisan seçiminde 
Bursa”da birinci sıra adayı olarak 
gösterilmesinin uygun
bulmadığı”nı söylemiş. Bence de 
uygun değil. Eğer Baykal ve 
“apotr” takımı Şimşek’in önünü 
kesmek istiyorsa, bunu daha zarif 
biçemde, buyruklarına kayıtsız 
koşulsuz itaat etmeyi erdem sayan, 
her türlü ayak oyununu olağanüstü 
ustalıkla becermekte yekta il yöne
timiyle hallettirebilirdi!

Kaldı ki CHP’nin Bursa’dan 
milletvekili çıkarma şansı-yani 
şayet “ülke barajı”nı aşacak olur- 
sa-yar mı? O da tartışmalı ya...

Yoksa şu sıralarda Yahya 
Şişek’in ayakları da kaygan

zeminde patinaj yapmaya mı 
başladı, ne?

Bakarsın bir sizden, bir biz
den...

Ben bugün, yeni yıl üzerine soh
bet edecek, 21. Yüzyıla 2000’de 
değil 2001’de gireceğimiz üzerine 
ahkam kesecek... Ve de baş 
döndürücü boyutlarda ikramiyeler 
dağıtan Milli Piyango’dan, Sayısal 
Loto’dan söz edecektim oysa.

Sevgili dostum seyyar piyango 
bayii Adem Gerçek, Tayyare 
Kürtül Merkezi’nde Muazzez 
ilmiye Çığ’ı dinlemeye gittiğim son 
gün bana bir çeyrek bilet armağan 
etmiş, ben de bir yarım almıştım.

Sonra içimi bir coşku sardı, 
“Yahu .600 milyar bu, ya çıkarsa” 
dedim kendi kendime, bir de tam 
bilet aldım.

Ya çıkarsaaa!..
Siyah beyaz, sekiz veya onaltı 

sayfalık bir günlük sayfa yapamaz 
mıydık bir süre? Hani patronlara 
servis verme zorunluluğu olmayan, 
“ihaleye fesat karıştırma” suçla
masıyla düşürülmüş bir başbakan
la hükümetine her sabah övgüler 
düzerek vatandaşın zihnini 
bulandırmayan, TEDAŞ 
ihalelerinden patronuna pay çıkar
mak için her dümeni çevirmeyen, 
gazete değil çanak çömlek vb. sat
mayan...

Ne demiş Orhan Veli:
Umut fakirin ekmeği
Ye Mehmet ye...
1 Ocak’ta bu balon patladı, ne 

ki Sayısal’ın ikramiyesi trilyonu 
aşmakta! Oynamayı da bilmem, 
gittim köşedeki bayiye, makineden 
benim için bir tane çıkarmasını 
istedim.

Eve geldim, “Vay be!..” dedim 
kendi kendime, “Alini bulduk mu, 
hele de tek olarak bulduk mu, 
bizim gazete uzun süre çıkar 
artık...”

Cumartesi gecesi izlemedim 
özellikle. Ve lâkin Pazar sabahı o 
düşün balonu da patladı...

Sonra 600 milyarlık 
ikramiyenin dörtte birine ortak 
olan Antakyalı talihliyle yapılan 
röpotajı izledim ekranlardan. 
Meğer, o 150 milyarı bulmak için 
500 milyonluk piyango bileti alınış 
hayret!

Breh, breh, breh!
Ansızın farkına vardım ki, Çağ 

hızla değişmekte. Orhan Veli de 
eskimiş artık, geçmişte bir yer
lerde kalakalmış.

Anladım ki, günümüzde “umut” 
bile “fakirin yemeği” olmaktan 
çıkmış!..

OEMLİK KÖRFEZ
Haftalık Siyasi Gazete

Yıl : 26 SAYI : 1249 
Fiyatı :50.000 TL.

Sahibi ve Sorumlu Müdürü : KADRİ GÜLER 

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

Bursa Büro: Kız Yakup Mh. Kemal Bengü Cd. Horoz Apt.

No : 18 BURSA Tel: 225 20 67-223 66 88 
Basıldığı yer: KÖRFEZ OFSET 
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KAYIP
Gemlik Trafik Şube 

Müdürlüğünden 
almış olduğum 
sürücü belgemi 

kaybettim.
Hükümsüzdür.

Durmuş Ergül

KURBAĞA GELİN
- Daha iyi yaşamak en temel hakkınızdır! Bu ülkenin insan

ları, sizler, hak etmediğiniz acıları, çekmek zorunda değilsiniz!

Eskiden, uzun kış gecelerinde gürül gürül yanan odunların etrafında toplanır ocakbaşı sohbeti yapardı insanlar! Televizyon gi
bi, insanları koşullayan, yönlendiren aptal kutuları yoktu o zamanlar! Bu yüzden zamanın dolu geçmesi için bütün yaratıcılıklarını 
sergilerdi bir araya gelenler!..

Bazen, yaşlılardan biri, çocukları etrafına toplar, masallar anlatırdı. Bir gerçeğin veya yasaklı bir gerçeğin dolaylı anlatımları 
olan masalların, güngörmüş, bilgece kişiler tarafından anlatılmasının ayrı bir lezzeti, heyecanı da olurdu!..

Anlatmaya başladığı bir masalı, hiçbir zaman bitirmeyen, biraz anlattıktan sonra, siz devam ettirin diyerek bizleri de masala ka
tan, babamdan dinlediğim bir öyküyü paylaşayım sizlerle!

Belki; pek çoklarınızın dinlemiş olduğu bir Anadolu masalıdır bu!
* 1 * *

KURBAĞA GELİN!.. Hayatının çoğu kısmını, ırmaklarda yüzerek geçirdiği için, Irmaklar Tanrısı'nın küçük kızına Kurbağa Kız 
derlermiş! Padişahın küçük oğluyla evlendikten sonra da kurbağa Gelin diye anılmaya başlanmış!

Padişahın hâzinelerinin yerini sadece padişah ve karısı bilirmiş. Hâzinelerin bulunduğu yerin kapısını açan sihirli anahtarı da 
karısı saklarmış bir yerlere!

Günlerden birgün, sihirli anahtarın yerini padişaha fırsat bulamadan, aniden ölüvermiş karısı!
Hâzinelerine kavuşmak için padişah, sihirli anahtarın yerini söylemeleri için falcılara bile başvurmuş! Ama nafile! Kimbilir, hangi 

taşın altına, hangi ağacın kavuğuna saklamıştır!..

Bu duruma canı çok sıkılan padişah, yemyeşil ağaçların arasından Seyhan Irmağı'na doğru dalgın dalgın yürür! Irmağın kena
rındaki bir ağacın altına geldiğinde, gördükleri karşısında nefesi kesilir, gözlerine inanamaz! Gözlerini ovuşturur, öylece bakar! Bir 
çimdik atar kendine, gördükleri rüya mı gerçek mi, anlamak için! Sonra karşısındaki güzelliği seyre koyulmaktan kendini alamaz!

Güzellik!.. Küçük oğluyla yeni evli Kurbağa Gelin!
Yaz güneşinin öğle vakti, Seyhan Irmağı’nın berrak-tatlı sularında serinleyen Kurbağa Gelin, kıyıdaki kayaların üstünden seke

rek, kıyıdaki kumsala koşar! Kumsalda, iki ayağının parmak uçlarında yükselip, yakalamak istercesine, kollarına gökyüzüne uzatarak, 
bir kedi gibi gerneşen Kurbağa Gelin, Padişahın biraz ötesinde anadan-üryan, çırılçıplaktır!.. Uzun ıslak saçlar, gamzeli yanaklar, 
gülümseyen gözler... Kuğu gibi bir boyundan sonra omuzlardan aşağı uzanan incecik belin genişlemeye başladığı yerde, kalçaların 
üstünde iki gamze, düzgün bacaklar... Islak, bembemyaz bir beden ve uçlarında su damlacıkları iri göğüsler!..

Eğilir, yanı-başında duran şeffaf şallardan birini belden aşağısını, diğerini de göğüsleri örtecek şekilde bedenine sarar! Sekerek, 
zıplayarak ağaçlar arasında kaybolur gider!..

Padişah gelinine göz koymuştur!
Bu olaydan sonra, padişah oğluna en zor görevleri verir! Başaramadığı zaman da boynu vurulacaktır! Ne ki; oğlu, her 

zor işin üstesinden kolayca gelir!
Günlerden birgün der ki; oğluna:
- Öbür dünyaya gidecek, anneni görecek, hâzinelerin kapısının sihirli anahtarının yerini öğrenekeeksin!

Öbür Dünya!.. Irmaklar Tanrısı’nın damadı, gözlerini açtığında uzun bir yolun, kıvrıla kıvrıla uzayıp gittiğini görür! Koyulur yola!..
Az sonra bir adamla karşılaşır. Önünde kumaşlar... Ölçüyor, kesip-biçiyor! Ne ki; üstündeki giysi gibi, hazırladıklarının da bir ya

kası kıl, bir yakası çul!
- Ne bu böyle arkadaş, der, adama! Önünde binbir çeşit kumaş var! Ama; senin yaptıklarının hepsinin de bir yakası kıl, bir 

yakası çul!
Adam:
- Çek git başımdan! Karışma işime, der!

Yoluna devam eden şehzade, bir başkasıyla karşılaşır! İki öküzü boyunduruğa ters yönde koşmuş olan bu adam, basıyor sopa
yı öküzlere! Ama; öküzler, ne ileri, ne geri gidebiliyor! Yedikçe sopayı kendi etraflarında dönüp duruyorlar!

Şehzade, dayanamayıp “olmaz böyle, öküzleri ters koşmuşsun...” derken adam tersliyor:
- Sana ne be adam, çek git şurdan!

Yolunda biraz daha ilerliyor. Yanyana iki bahçe! Birinde çayır-çimen, ot, diz boyu! İçinde bir deri-bir kemik bir öküz! Diğer bahçe 
çöl gibi! İçinde semirmiş, besiİi etli-butlu bir öküz!

Sahiplerinin alayca gülümseyiş karşısında birşey söylemeye cesaret edemiyor Şehzade. Şaşkın! Yoluna devam ediyor.

Bir çiftçiyle karşılaşıyor. Bir duvara buğday tohumlarını serpen, ekin ekmeye çalışan bir adam bu! Tohumlar duvarda durmuyor 
doğal ki! Adam dökülen buğdayları topluyor, tekrar duvara serpiyor!..

Şehzade:
Bey amca, ne yapıyorsun Allah aşkına! Duvara ekin ekilir mi hiç, diyor.
Çiftçi ters ters bakıyor:
■ Madem ki; bu işi biliyorsun, öyleyse ne karışıyorsun sen! diyor.

Az ilerde, bîr sürü adam, ellerinde birer kovayla, dipsiz bir doldurmaya çalışıyorlar!
Şehzade hepten şaşkın:
- Yahu deli misiniz siz! Dipsiz fıçı dolarmı hiç!
Adamlar gayet sakin:
- Bizim işimiz bu! Böyle gelmiş, böyle gider, diyorlar!

Öbür dünyada, yolunda ilerleyen şehzade, daha sonra; gürül gürül sular fışkıran pınarlara başını sokmuş, su içen, ama; 
ne olur bir damla su! Susuzluktan yanıyorum, diye bağıran insanları görmüş!

Sofrasındaki binbir türlü yemekleri yerken, açlıktan ölüyorum! Ne olur, bir lokma ekmek verin diye yalvaranları da gör
müş!

Babamdan defalarca dinlediğim bu masalın burasında, babam susar ve şehzade, acaba başka neler görmüş olabilir, 
diye sorar, masala devam etmemizi isterdi!..

Biz çocuklar, devam ederdik!.. Büyüdük, hala devam ediyoruz!..
Ve unutmayın ki; bu, bir Anadolu masalıdır! I

Sahi! Kurbağa Gelin’e ne oldu? Duyumlara göre; Padişahın elinden kurtulmak için, şehzadesine kavuşmak için, kendini Seyhan 
Irmağının berrak sularına bırakmış; Irmaklar Tanrısı da, onu Akdeniz'in tuzlu, köpüklü, yosun kokan sularına armağan etmiş!

Belki; sîzlerin, başka duyumlarınız, başka çözüm yollarınız da var!

GEMLİK TÜGSAŞ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 
BAŞKANLIĞINDAN
KONGRE İLANI

Demeğimizin yıllık olağan Genel Kurul toplantısı 23 Ocak 1999 Cumartesi günü 
saat 19.00'da TÜGSAŞ Lokalinde yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde toplantı bir hafta sonra 30 ocak 1999 günü aynı 
yer ve saatte tekrar toplanacaktır.

Yönetim Kurulu
Gündem
1 - Açılış, yoklama saygı duruşu
2- Divan oluşumu
3- Yönetim ve denetleme Kurulu raporlarının okunması ve görüşülerek aklanması
4- Yeni Yönetim ve Denetleme Kurulu seçimi
6- Dilekler ve istekler
7- Kapanış
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1999 yılında uygulamaya giren Belediye zamları vatandaşın cebine dokunacak

u ülkenin^.
nda değili 

ısatalle^jj 
bölün I

✓ Belediye Meclisinde ekim ayında yapılan bütçe görüşmelerin
de alınan zamlı tarifelerin uygulamasına başlandı. Su, inşaat, düğün 
salonu, otobüs tarifelerinde artışlar başladı.

GEMİAD’dan 
“Son 
Ekonomik 
Gelişmeler 
ve Kriz” 
konulu 
konferans

n dolaylı adat

bizferi derasif i,

azına Kırtaşfc V

I, Belediye Meclisinin ekim ayı 
toplantılarında yapılan fiyat ayarlamaları 1 
Ocak 1999 tarihinden başlayarak uygula- 

Inaya kondu.
I 2 trilyon 821 milyar liraya bağlanan 1999 
İyili Belediye Bütçesinin gelirler bölümünde 
1998 yılında uygulanan tarifelere yaklaşık

sM arata;

ie! Kinli, han

yüzde 50 ile yüzde 100 arasında zam yapıldı.
I 1999 yılında su, düğün salonu, inşaat 

■ ruhsatları, harçlar, mezarlık fiyatı, otobüs 
Hücretleri yeni tarifeye göre alınacak.

1999 yılında ilan ve-reklam fiyatlarına 
L; yüzde 50 ile yüzde 100 oranında zam yapıldı, 

ûdlnnajıııfesfe Eğlence vergisine yüzde elli zam gelirken, 
jjiecebattjJ| işgaliyelerin metre karesi 60 bin liradan 100 
Kalamaz! M^bin liraya yükseltildi.
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Mezbaada kesimi yapılan hayvanların 
kesim ücretleri de yüzde 100 arttırıldı.

Düğün Salonu hafta içi 20 milyon liradan 
40 milyon liraya, saat 13417 arasında 15 
milyon liradan 30 milyon liraya, cumartesi 
pazar günleri 19-24 saatleri arasında 50 mil 
yon liraddn 100 milyon liraya yükseltildi.

Meskenlerde 25 tona kadar kullanılan 
suyun ücreti 30 bin liradan 50 bin liraya, 25- 
40 metreküp sonrası 60 bin liradan 100 bin 
liraya çıkarıldı.

. Mezarlıklarda 1 Ocak 1999 tarihinden 
sonra zamlı tarifeden nasibini aldı.

1X2 ölçülerinde bir kişilik mezarlık fiyatı 
25 milyon liradan 50 milyon liraya yükseltildi.

Yeni tarifelerin uygulanmasına başlandı.

Marmarabirlik 3 milyon kilo zeytin aldı
Kasım ayında zeytin alım kampanya

sını başlatan 72 nolu Marmara Birlik 
Zeytin Kooperatifi, kampanyanın sona 
ermesine az bir süre kalmasına rağmen 
yaklaşık 3 milyon kilo zeytin satın aldı.

Kooperatif yetkililerinden aldığımız 
bilgilere göre, Gemlik vejçevresinde zey
tin hasadının sona erdiğini, kooperatife 
çok az zeytin getirildiğim ve bu hafta so
nuna doğru atımların sona erdirileceği 
açıklandı.

Yetkililer, bugüne kadar kooperatif or- * 
taklarından 2 milyon 950 kilo zeytin 
alındığını, bunun parasal değerinin.ise 1- 
trilyon 647 .milyar lira olduğunu söyledi
ler. ..

Öte yandan 1-19 Kasım 1998 tarihleri 
arasında kooperatife zeytin veren ortak
lara, verdikleri ürün bedellerinin yüzde 
25’lerinin ödenmesine devam edildiği bil
dirildi. Diğer ödemeler ile ilgili bilgi 
alınamıyor.

Ali Osman Yavuz Faruk
DYP’den aday adayı Güzel 30
•Geçtiğimiz hafta yapılan basın toplantı-
sıyla DYP İlçe Yönetiminin Belediye Başka
nı aday adayı olarak duyurulan İhsan 
Ateşli’den sonra Yük. Elk. Mühendisi Ali 
Osman Yavuz aday adayı olduğunu açık
ladı.

Doğruyol Partisi İlçe 
yönetimince 18 Nisan 
günü yapılacak yerel se
çimlerde aday olacaklar 
için yaptırılan anket so
nuçlanmasından sonra 
yönetimin adayı olarak 
düzenlediği basın toplan
tısı ile kamuoyuna duyu
rulan İhsan Ateşli’den 
sonra yeni bir aday adayı 
daha çıktı.

Elektrik Yüksek Mü
hendisi Ali Osman Yavuz 
aday adayı olduğunu ga
zetemize açıkladı.

Yönetimin aday belir
lemesinin tüzüğe aykırı 
olduğunu belirten Ali Os
man Yavuz, yerel seçim 
başvurularının 11-18 
Ocak tarihleri arasında 
olacağını, Gemlik’te yö
netimin adayı olarak 
gösterilen kişinin aday 
adayı olduğu ve kimse
nin önünü kapatamaya
cağını söyledi.

Genel merkezden 
partiye gönderilen genel
geye uyulduğunuda be
lediye başkanlığı seçim
lerinde aday adayı ola
caklarını 11-18 Ocak ta
rihleri arasında ilçe Yö
netim Kurullarına başvu
rabileceklerini, başvuru
ların Genel Merkezce 
değerlendirileceğini sö- 
yeledi.

TANITIM
Ali OzmanYyavuz, ya

zılı olarak hazırladığı bil
dirisinde 18 Nisan yerel

seçimlerinde Gemlik’e 
çalışkan, hizmet bilir, dü
rüst yöneticilerine teslim 
edilmesinde büyük yarar
ların olacağını, bu dü
şünce ile Gemlik’e hiz
met etmek için Belediye 
Başkanlığına aday adayı 
olduğunu belirti.

1945 Gem.lik.doğumlu 
olan Yavuz, İstanbul da 
mühendisljk okudu. Azot 
Kütahya İşletmelerinde 
Bakım Şefi, İller Bankası 
2. Bölge Müdürlüğü’nde 
Proje Mühendisliği, Baş
mühendislik ve Bölge 
Müdür Yardımcıhğı’nda 
bulundu.

Sümerbank Bursa 
Merinos ve Çanakkale 
Sentetik Deri San., Nazili 
Basma Sanayi, Salihli 
Sümerbank fabrikaların
da yöneticilik ve mühen
dislik yaptı.

Emekli olduktan sonra 
Gemlik’te asansör işleriy
le ilgili işyeri açtı.

Ali Osman Yavuz, 
yazılı açıklamasında 
devlet ve özel sektördeki 
deneyimlerini Gemlik 
Belediyesinde, Gemlik 
halkıyla paylaşmak is
tediğini belirterek, aday 
olduğu ve seçildiği tak
dirde Gemlik için 50 pro
jeyi hayata geçireceğini 
söyledi.

Yavuz, bu projelerin 
Gemlik’in çehresini 
değiştireceğini de iddia 
etti.

çocuğu

Anavatan Partisi İl Baş
kan Yardımcısı Nakliyeci Fa
ruk Güzel, ramazan ayında 
30 yoksul çocuğu tepeden 
tırnağa giydirdi.

Geçtiğimiz hafta Avcı 
konfeksiyona getirileniyok- 
sul çocuklar, ANAP Kadın 
Korhisyonu Başkanı Ayten 
Şendil ve yönetim kurulu ar
kadaşları tarafından giydiril
di.

Ramazan ayında 200 
yoksula yiyecek paketenin 
de dağıtıldığını söyleyen Fa
ruk Güzel, “Bu kutsal ayda, 
yoksullara yardım yap
maktan mutluluk duyuyo
rum. Elimden geldiğince 
her yıl yoksullara çeşitli 
yardımlarla destek olmağa 
çalışıyorum. Durumu iyi 
olan herkesin benim yap
tığımı yapması gerekir” 
dedi.

’ Kısa.adı GEMİAD olan 
Gemlikli İş Adamları Derneği, 
“Son ekonomik Gelişmeler 
ve Kriz” konulu bir konferans 
düzenliyor.

8 Ocak Cuma günü saat 
20.00’de Esnaf Kefalet Koope
ratifi Konferans Salonu’nda 
yapılacak olan konferansa,.ko
nuşmacı, olarak Uludağ Üni
versitesi İktisadi, ve İdari Bilim
ler Fakültesi Öğretim üyesi 
Prof. Dr. Necmi Gürsakal katı-

GEMİAD Yönetim Kurulu 
Başkanı İbrahim Çetin, Gem
liklilere açık olan konferansa 
tüm iş adamlarımızın katıl
masını beklediklerini söyledi. ■

Beklenmedik kayıp

DYP
Umurbey 
dle

yenildi
DYP Umurbey Belde 

Başkanı Halil Yurt,(42) 
geçirdiği kalp krizi sonuoü 
yaşama gözlerini yumdu.

'Geçtiğimiz hafta Cuma 
günü': ümürbey’de mey
dana f gelen olayda ani 
o I â r a k ,)r f e nataşa n Y u r t J 
Gemi iki. U zm abfarjfe.T ı p 
Merkezine kaldırıldı/ ;

Hal i l Yurt, bu ra da 
yapılan İlk tedaviden sonra 
Gemi i k < * Devlet 
Hastanesi’ne kaldırılırken 
hayata gözlerini yumdu;

18 Nişan /günü 
yapılacak olan5 yerel 
seçimlerde aday adayı 
olacağı öğrenilen Halil 
Yurt’un siyasi çekişmeler 
nedeniyle bir süredir stres 
yaşadığı belirtilirken genç 
siyasetçinin;1 cenazesi 
cumartesi günü, düzenle
nen hazin bir türenle 
Ümurbey de toprağa veril
di. "

Cenazeye DYP Bursa 
Milletvekili: Türhan Tayan, 
İl . Başkanı Mehmet 
Gazioğlu ile çok sayıda 
siyasetçi katıldı. , ' \\

Cumhuriyetimizin 75. yılında 
Gemlik adlı kitap yayınlandı

Î.R.T. adlı bir ajans tarafından Belediye Hizmetlerini 
tanıtan, Gemlik’in tarihçesinin sunulduğu, eski fotoğrafların 
yayınlandığı bir kitap, Belediye tarafından dağıtılmaya 
başlandı.

Bunun bir süredir ÎRT ajans tarafından hazırlandığı bili
nen ve çıkması merakla beklenen kitapta, tarihsel 
anlatımda hatalar görüldüğü gibi, alıntıların nereden 
alındığı belirtilmiyor.

90 gram kuşe kağıda basılı, 104 sayfa tamamen renkli 
fotoğraflarla süslü kitapta, Belediye Başkanı Nurettin 
Avcı’nın hizmetlerine yer veriliyor.

Kitap reklam karşılığı ajans tarafından bastırılarak 
belediyeye verildi,  ■

■■i Gonca YERLİYURT
Gazetecilerin Hak ve 

Sorumluluk Bildirgesi
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu tarafından 1998’in 

son ayında kabul edilen mesleki bildirgeyi 1999'un bu ilk yazısında 
sizinle paylaşmak istedim. Dilerim yüzyılın son .yılı bu bildirgenin 
herkes için hayata geçirebileceği bir yıl olsun... İşte 17 maddeden 
oluşan temel ilkeler:

1. Gazeteci, halkı bilgi edinme hakkı uyarınca, kendi açısından 
sonuçları ne olursa olsun, gerçeklere ye doğrulara saygı duymak 
zorundadır.

2. Bilgi ve haber alma, yorum yapma ve eleştirme özgürlükleri ne 
pahasına olursa olsun savunur.

3. Başta barış, demokrasi ve insan hakları olmak üzere, insanlığın 
evrensel değerlerine, çok sesliliğe, farklılıklara saygıyı savunur. 
Milliyet, etnisite, ırk, cinsiyet, dil, din, sınıf ve felsefi inanç ayrımcılığı 
yapmadan, tüm ulusların, tüm haklarını ve tüm bireylerin haklarını ve 
saygınlığını tanır. İnsanlar, topluluklar ve uluslar arasında nefreti, 
düşmanlığı körükleyici yayından kaçınır. Bir topluluğun ve bireylerin 
kültürel değerlerini ve inançlarını (veya inançsızlığını) doğrudan 
saldırı konusu yapamaz. Şiddeti haklı gösteren, özendiren, kışkırtan 
yayın yapamaz.

4. Kaynağını bilmediği bilgi ve haberleri yayınlamaz. Kaynak açık 
olmadığında, yayınlamaya karar verdiği durumlarda da kamuoyuna 
gerekli uyarıyı yapmak zorundadır.

5. Temel Bilgileri yok edemez, görmezlikten gelemez ve metinleri 
ile belgeleri değiştiremez, tahrif edemez.
■ . ,-Yanlış, yanıltıcı ve tahrif edilmiş yayın malzemesi kullanmaktan 
uzak durur.

6. Bilgi, haber, fotoğraf, görüntü, ses, belge elde etmek için 
yanıltıcı yöntemler kullanamaz.

7. Kamuya mal olmuş bir şahsiyet bile olsa, halkın haber alma, bil
gilenme hakkıyla doğrudan bağlantılı olmayan hiçbir amaç için, izin 

. verilmedikçe, özel yaşamın gizliliği ilkesi ihlal edemez.
8. Yayınlanmış her yanlışı en kısa sürede düzeltmekle yüküm

lüdür. İştilmal edilmemesi, kötüye kullanılmaması ve kabul edilebilir 
boyutlar ile biçimde yapılması kaydıyla, cevap hakkına saygılı 
olmalıdır.

9. Kendisine güvenilerek verilmiş bilgilerin, belgelerin kay- 
naklarını, kendileri izin vermediği sürece, mesleki gizlilik ilkesi 
uyarınca, hiçbir şekilde açıklamaz.
î 11 ■tOJÇâhnti, iftira, hakaret, lekeleme, saptırma, manipülasyon, söy
lenti, dedikodu, dayanaksız suçlamalardan kesinlikle uzak durur.

11. Bir bilginin, haberin yayını yada yayınlanmaması karşılığı 
hiçbin maddi ve manevi avantajın peşinde olmaz. Gazeteci, devlet 
başkalarından milletvekiline, işadamıdan bürokratına kadar, haber 
kaynağı olarak kabul edilen Kişiye kuramlarla iletişimini ve ilişkisini 
meslek ilkelerini gözeterek yürütür.

12. Mesleğini reklamcılıkla, halkla ilişkilerle ve propagandacılıkla 
karıştırımaz. İlan-reklam kaynaklarından herhangi bir telkin, tavsiye 
alamaz, maddi çıkar sağlayamaz.

13. Hangi konuda olursa olsun, elde ettiği bilgileri geniş biçimde 
yayın konusu yapmadan kendi yararına kullanamaz. Mesleğini ne 
şekilde olursa olsun (yasaların ve yönetmeliklerin kendisine tanıdığı 
hakların dışında) ayrıcalıklar kazanmak amacıyla kullanamaz.

14. Her ne amaçla olursa olsu, tehdit ve şantaj gibi yollara başvur
maz. Gazeteci bu şekildeki baskılara da karşı koyar.

'15. Her türlü baskıyı reddeder ve çalıştığı basın-yayın 
organındaki yöneticilerin dışında, kimseden işiyle ilgili bir talimat ala
maz. .

1'6. Meslek ilkelerini en yüksek seviyede uymayı taahhüt eder. 
Ülkesine yasalara saygılı olmakla birlikte, hükümet ve benzeri müda
halelerine kapalıdır. Mesleki olarak yalnızca meslektaşlarının ve 
kamuoyunun değerlendirmeleri ile bağımsız yargı organlarının karar
larını dikkate alır.

17. Devleti yönetenlerin berillediği ulusal ve uluslararası politika 
konularında önyargılara değil, halkın haber alma hakkına dayanır. 
Onu, mesleği temel ilkeleri ve özgürlükçü kaygıları yönlendirir.

OZBERK
MERMER & GRANİT

Haydar ASCAfl
Balıkpazan Mah. Şerefiye Sok.

No: 13/5 GEMLİK
Tel: (0.224) 513 23 17 Fax : (0.224) 514 63 17
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□ İHRACAT - İTHALAT
□ DENİZLİK VE PARABET
□ BALKON KÜPEŞTESİ
□ MERDİVEN BASAMAĞI
□ YER DÖŞEMESİ
□ DUVAR KAPLAMASI
□ SÜPÜRGELİK
□ MUTFAK TEZGAHI
□ ESKİTİLMİŞ OLARAK ÖZEL 

PANOLAR, BORDÜRLER, 2X2X1 CM 
MOZAİK (3OX3OX1CM)

□ ŞÖMİNE
□ DEKARASYON
□ İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİ

/
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GEMLİK ORKENT SİKESİ VE MANASTIRI GÜZELLEŞTİRME DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ :
Madde 1: Dernşğin adı Gemlik Orkent Sitesi ve Manastır Güzelleştirme Derneğidir. Merkezi 

Gemliktir. Şubesi yoktur
DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPTIĞI FAALİYETLER :
Madde 2 : Derneğin Amacı; Gemlik Orkent Sitesi ve Manastır mıntıkasının güzelliklerini 

korumak, geliştirmek, çirkinlemesini ve bozulmasını önlemek, bu konuda gerekli önlemleri 
alarak resmi kurum ve kuruluşlara yardımcı olmak.

Bu amacı gerçekleştirmek için;
a) ilgili makamlardan izin almak kaydı ile tertiplenecek seminerlerle mesleki konularda 

üyelerini bilinçlendirmek, b) Aynı amaçlı derneklerle işbirliği yapmak, c) Orkent sitesi ve 
Manastır civarında çevrenin kirletilmeden dolayı yok edilmemesine öncü olmak. Çevrenin 
güzelleşmesini sağlamak, d) Sosyal ve Kürtürel dayanışmayı sağlamak için çay partileri, 
yemekler düzenlemek.

DERNEK KURUCULARI
Madde 3 : Dernek kurucuları aşağıdadır.
Adı Soyadı Tabiyeti Mesleği İkametgahı
Ahmet Bilgin T.C Makinacı Orkent Sitesi Cum. Mh. GEMLİK
Halil Çevik T.C İktisatçı Orkent Sitesi Cum. Mh. GEMLİK
M.Muharrem Demiriz T.Ç Kimya Müh. Orkent Sitesi Cum. Mh. GEMLİK
Hüseyin Sönmez T.C' Emekli Me. Orkent Sitesi Cum. Mh. GEMLİK
Harun Ekinci T.C İŞÇİ Orkent Sitesi Cum. Mh. GEMLİK
Mehmet Akın T.C Emekli Orkent Sitesi Cum. Mh. GEMLİK
Cengiz Yücel T.C Memur Orkent Sitesi Cum. Mh. GEMLİK

DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA ŞART ŞEKİLLERİ
Madde 4 : Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş bulunan ve 

dernekler kanunu hükümlerine göre üyelikleri yasaklanmamış olan herkes derneğe üye olabilir.
Kanunun 16. maddesinde belirtilen hususlar yerine getirilmek kaydı ile kamu görevlileri üye 

olabilirler. Kanunun 4. maddesinin 2. fıkrasının iki ve sekiz numaralı bentlerinde gösterilenler ile 
diğer kanunlarda derneklere üye olamayacakları belirlenen kişiler ile orta öğrenim öğrencileri 
dernek üyesi olamazlar. Kanunun 4. maddesinin ikinci fıkrasının 4. bendinde gösterilenler bu 
bentde gösterilen yasal süresince derneğe üye olamazlar. Türk vatandaşı olmayanların 
derneklere üye olabilmeleri için Türk vatandaşlarından aranılan şartlardan başka o yabancının 
Türkiyede ikamet etme hakkına sahip olmasına gerekir. Fahri üyelik için ikamet şartı aranmaz.

ÜYELİK ŞARTLARI :
Madde 5: Dernek yönetim kurulu üyelik için yapılan müracaatları en geç otuz gün içinde 

üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp, sonucu yazı ile müracaat sahibine yazı 
ile duyurmak zorundadır.

Madde 6 : Hiç bir kimse derneğe üye olmağa veya dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her 
üye istifa etme hakkına sahiptir.

Madde 7 : Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Üyeler arasında dil, din, ırk renk, cinsiyet, aile 
zümre, ve sınıf farkı yoktur. Tüzüğe eşitliği bozan veya bazı üyelere ayrıcalık tanıyan hükümler 
konamaz.

Madde 8 : Dördüncü maddede belirtilen kamu hizmeti görevlileri dernekler kanununun 16. 
maddesi gereğince üye olabilecekleri derneklerin TBMM, özel gelir kaynağı veya özel imkanları 
kanunla sağlanmış ilan kamu yararına çalışan dernekler için yönetim ve denetleme kurullarında 
görev alamazlar.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA
Madde 9 : Üyelerden a) Kanunlara, dernek tüzüğüne aykırı ve amaça zarar verici hareket 

edenler kanunların ve dernek tüzüğünün koyduğu esaslara göre üye olma hakkını kaybederler.
b) Aidatını, tebliğlere rağmen bir ay içinde mazeretsiz olarak ödemeyenler yönetim kurulu 

kararı ile üyelikten çıkarılabilirler. Dernekten çıkarılacakların toplanacak ilk genel kurula kadar 
itiraz hakları vardır. Genel kurul kararı kesindir.

Dernekten çıkan ve çıkarılanlar önceden derneğe yaptıkları yardım ve aidatlarını geri 
isteyemezler.

DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ VE TOPLANMA ZAMANI :
Madde 10 : Dernek genel kuruluş derneğe kayıtlı asil üyelerden teşekkül eder. Genel kurulun 

toplantı gününden bir ay öncesine kadar aidatlarını ödemeyenler toplantı nisabında gözönüne 
alınmazlar ve oy kullanamazlar. Aidatını ödemeyen asil üyeler dinleyici olarak toplantıya 
katılabilirler. Dilek ve temennide bulunabilirler.

Dernek tüzüğünün gazetede yayınlandığı tarihi takip eden altı ay içinde ilk genel kurul 
toplantısını yapar.

GENEL KURULU :
a) Genel kurul iki yılda bir HAZİRAN ayında olağan olarak b) Yönetim ve denetleme 

kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine 
kurulu tarafından çağrılır. Denetleme kurulunun ve dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği 
üzerine yönetim kurulu genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa denetleme kurulu veya 
toplantı isteğinde bulunan birinin müracaatı üzerine Mahalli Sulh Hukuk Hakimi duruşma 
yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik heyeti genel kurulu toplantıya çağırmak için 
görevlendirir.

GENEL KURUL TOPLANTISI OY KULLANMA VE KARAR ALMA ŞEKLİ :
Madde 11: Yönetim kurulu, genel kurula katılma hakkı olan üyelerin listesini düzenlör, genel 

kurulu katılacak üyeler enaz onbeş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi mahalli gazetede 
ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu toplantıda çoğunluk sağlanmaması sebebi ile toplantı 
yapılamaz ise ikinci toplantısının hangi gün yapılacağı belirtilir.

İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bir haftadan daha az zaman bırakılamaz.
Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı gündemi toplantı gününden enaz onbeş 

gün önce mahallin en büyük mülki amirine yazı ile bildirilir.
Bu toplantıya katılacak üyeleri gösterir listede yazıyla eklenir. Toplantı başka bir sebep ile 

geri bırakılırsa bu durum geri bırakma sebepleride belirtilmek suretiyle toplantı ilanının yapıldığı 
gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyeleri haber verilir.

İkinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara gire yeniden çağrılır ve toplantı ikinci fıkra 
esaslarına göre mahallin en büyük mülki amirine duyurulur.

Genel kurül toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. Genel kurul toplantıları dernek 
merkezinin bulunduğu yerde yapılır. •

Madde 12 : Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasının katılmasıyla 
toplanır.

Bu toplantıda yeterli sayı sağlanamaz ise ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz, ancak bu ikinci 
toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısının toplamının 
iki katından az olamaz.

Madde 13 : Genel kurul toplantıları ilanda belirtilen ve mahallin en büyük mülki amirine 
bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel kurula katılacak üyeler yönetim kurulunca düzenlenen 
listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Genel kurulda her üyenin bir oy 
hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanır. Fahri üyelerin oy hakkı yoktur. Kararlar mevcudun salt 
çoğunluğu ile 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 komiserinin toplantıya gelmemiş olması toplantının ertelenmesini gerektirmez.
Açılıştan sonra toplantıyı yürütmek üzere bir başkan, başkan vekili ile yeteri kadar katip 

seçilir. Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzehler ve 
başkanla birlikte imzalar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir. 
Toplantılarda yalnız gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin 
enaz onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

GENEL KURUL GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 14 : Genel kurulda görüşülüp karara bağlanacak hususlar şunlardır. :
a) Dernek organlarının seçilmesi, b) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi, c) Yönetim ve 

Denetleme kurulu raporlarının görüşülmesi, ibra edilmesi, d) Yönetim kurulunca hazırlanan 
bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi, e) Dernek için gerekli taşınmaz 
malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna 
yetki verilmesi f) Derneğin federasyona katılması veya ayrılmabı g) Derneğin feshedilmesi h) 
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 takdirde en çok oy alandan başlamak üzere yedek üyelerin 

göreve çağrılması zorunludur.

İlk toplantı en yaşlı üyenin başkanlığında yapılır. Üyeler arasında görev bölümü karar alınır. 
Toplantı günleri kurulca tesbit edilir. Toplantılarda salt çoğunluğu ile karar verilir.
Üst üste üç yılda on toplantıya katılmayan, mazereti kabul edilir yahut mazareti olmaksızın 

katılmayan üyeler kurul üyeliğinden çekilmiş sayılır. Buna dair kararı ilgilinin süre verilerek 
savunması alındıktan sonra yönetim kurulu verir.

Madde 16: Yönetim kurulu üye sayısı boşalmalar sebebi ile yedeklerinde yerine getirilmelerinden 
sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya 
denetleme' kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır.

Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine Mahalli Sulh Hukuk 
Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde genel kurulu 
toplamakla görevlendirilir.

Madde 17 : Yönetim Kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirir.
a) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek.
b) Dernek şubelerinin açılmasını kararlaştırmak veya şube kurucularına yetki vermek
o) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi 

hesaplayarak genel kurula sunmak.
d) Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulu halinde bunların on gün içinde mahallin 

en büyük mülki amirine bildirilmesi
e) Mevzuatın kendisine verdiği diğer işlemleri yapmak ve 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 derneğin hesaplarını ve çalışmalarını devaml.ı denetleyerek azami altı ayda bir 

hazırlayacağı raporları yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Ayrıca üyelerin 
dernek çalışmaları hakkındak ihbarları üzerine rapor hazırlayarak görevini yapar.

Yönetim kurulu her türlü hesap ve işlem dosyalarını, talebinde denetim kuruluna göstermeye 
mecburdur. Yönetim kurulu denetlemelerde zorluk çıkardığı takdirde denetleme kurulu zabıt ile bunu 
tesbit eder ve genel kurulun toplantıya çağrılmasını sağlar. Suç teşkil eden hususların tesbiti halinde 
■durumu ilgili makamlara bildirir.

Madde 19 : Genel kurulca seçimi asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri 
ve tarihleri, meslekleri ve ikametleri dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirine yazı 
ile bildirilir.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
Madde 20 : Derneğin tüzüğü, merkez genel kuruluna iştirak eden üyelerin üçte ikisinin çoğunluğu 

ile değiştirilebilir. Yapılan değişiklik kanuni süresi içinde ilan ettirilerek kesinlik kazanır.
DERNEĞİN GELİRLERİ
Madde 21 : Derneğin gelirleri şunlardır:
a) Giriş ve üye aidatı
b) Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen, eğlence, temsil, spor yarışması ve konferans gibi 

faaliyetlerden sağlanan gelirler.
• c) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler

d) Bağış ve yardımlar.
e) Yardım toplama kanununun 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 1.000.000TL giriş aidatı ve yılda 3.600.000 TL yıllık üye aidatı alınır. Bu 

miktarlar her genel kurul ve olağanüstü kurulda oya sunularak mevzuatın salt çoğunluğu ile 
arttırılabilir. Bu miktar yıllık olarak verilebileceği gibi aylık taksitler şeklinde de ödenebilir.

Ödeme şekli ve zamanı üyenin talebi de gözönüne alınarak yönetim kurulunca tesbit edilir. 
Yapılan bu tesbitler her üye için kayıt defterine işlenir.

TUTULACAK DEFTERLER
Madde 22 : Dernek aşağıdaki yazılı defterleri tutar.
1) Üye Kayıt Defteri : Derneğe girenlerin kimliği, derneğe giriş tarihleri aylık ve yıllık aidatları bu 

deftere yazılır.
2) Karar Defteri : Yönetim kurullarının kararları tarih ve numara-sırası ile bu deftere yazılır. Ve 

kararların altı başkan ve üyelerce imzalanır.
3) Gelen ve Giden Evrak Kayıt Defteri : Gelen ve giden evrak tarih ve numarası ile kayıt'edilir.
4) Gelir ve Gider Defteri : Dernek namına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan 

paralarında verildikleri yerler açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.
5) Bütçe ve Kesin Hesap ve Bilanço Defteri : Bütçe kesin hesap ve bilançolar bu deftere işlenir.
6) Demirbaş Defteri : Derneğe ait demirbaş eşyalar bu deftere İşleniri
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 USÛL :
Madde 23 : Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır. Ve giderler harcama belgesi ile yazılır. 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.

Derneğin talebi üzerine otuz gün içinde bu belgeler verilmez ise kanundaki usula göre dernekçe 
bastırılan alındı belgeleri mahallin en büyük mülki amirine onaylatılarak bağış ve aidat kabulünde 

kullanılır.
Maliye Bakanlığınca resmi alındı belgesi sağlandıktan sonra derneğin bastırdığı özel alındı 

belgesi kullanılmaz.
Bağış veya aidat toplayacak kişi veya kişileri derneğin yönetim kurulu bir karar ile belirtir. Ve bu 

karar o yerin en büyük mülk amirine tespit ettirilir.
Dernek âdına gazete dergi ve öteki basılı eserler vererek bunlar karşılığında para ve başkaca 

yardım toplamak yasaktır.
TAŞINMAZ MAL EDİNME :
Madde 24 : Dernek amacını gerçekleştirmek için bağış ve satın alma ile taşınmaz mal edinebilir. 

Ve bunları satabilir.
Kamu yararına çalışma kararı almadıktan sonra ikametgahı ile amaç ve faaliyetleri için gerekli 

olanlardan başka taşınmaz mala sahip olamaz.
Derneğe satın alınan veya bağış ve'vasiyet yolu ile derneğe intikal eden taşınmaz mallar dernek 

adına tapuya tescilden itibaren üç ay içinde İçişleri Bakanlığına bildirilir.
DERNEĞİN SANDIK KURMASI
Madde 25 : Dernek 2908 sayılı Dernekler Kanunun 39. Maddesinde belirtilen amaç ve şartlarda 

yardım sandığı kurabilir.
LOKAL AÇMA:
Madde 26 : Dernek merkezinin bulunduğu yerde mahallin en büyük mülki amirinden izin almak 

ve kanunlara aykırı davranmamak şartı ile birer lokal açıp işletebilirler.
DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYESİ :
Madde 27 : Genel kurulun derneğin feshine karar alabilmesi için tüzüğüne göre genel kurula 

katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin enaz üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. 
İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler usulüne uygun olarak ikinci toplantıya 
çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Derneğin feshi 
yönetim kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülkü amirine yazı ile bildirilir.

Madde 28 : Derneğin feshi halinde derneğin menkul ve gayrimenkul malları Or-Kent Sitesi 
Yönetimine devredilir.

TÜRK KANUNU MEDENİSİNİN UYGULANMASI
Madde 29 : Şubesi Yoktur.
Madde 30: Dernek tüzüğünde hüküm bulunmayan hallerde Dernekler Kanunu ve bu kanunda 

hüküm bulunmayan hallerde Türk Kanunu Medeniyesinin hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ MADDE : Derneğin ilk genel kurul toplantısı yapılıp organların teşkiline kadar derneğin 
faaliyeti aşağıdaki geçici kurul tarafından yürütülür.

ADI SOYADI GÖREVİ
Ahmet BİLGİN Başkan
Halil ÇEVİK Başkan Yardımcısı
Mehmet DEMİRİZ Muhasip
Hüseyin SÖNMEZ Sekreter
Harun EKİNCİ üye
Mehmet AKIN üye.
Cengiz YÜCEL Üye
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Dr. Halil ÖZGÜVEN

VEREM HASTALIĞI
' Verem çok eski zamanlardan beri insanları etkile- 
yen önemli bir hastalıktır, insanlık tarihi kadar eski bir 

■ hastalık olduğu söylenebilir. Diğer bir adıda “Tüber- 
' küloz” dur.

Verem bulaşıcı bir hastalık olup hastalık etkeni 
mikobakterium Tüberkülozis isimli bir mikroorganiz- 

• madır. Hastalığın bulaşması solunum yoluyla olmak
tadır. Akciğer veremi olan bir kişinin öksürme aksır
ma ve konuşması sırasında havaya saçtığı verem 
mikroplarının sağlam kişiler tarafından solunum yo

lluyla alınması ile bulaşır. Mikobakterium Bovis denen 
diğer bir verem mikrobu ise insanlara, verem mikro
buyla enfekte hayvanların sütlerinin içilmesiyle geçer. 
Fakat bu yolla bulaşma sütlerin kaynatılarak yada 
pastörize edilerek tüketilmesi nedeniyle oldukça na
dirdir.

Verem yiyecek, içecek ve evde kullanılan ortak 
eşyalar yoluyla bulaşmaz.

Verem mikrobunu alan kimselerin hepsi bu hasta
lığa yakalanmaz, (Bunların ancak %5-10’u hasta 
olurlar.) Mikrobu alan kişi hastalanmaksızın uzun yıl
lar vücudunda taşıyabilir ve hastalık vücut direncinin 
düştüğü şartlarda ortaya çıkar.

En çok akciğerlerde hastalık yapar. Bununla bera
ber kemik, böbrek, ciğer zarı, lenf bezleri, beyin gibi 
organları tutarak hastalık yapabilir. Hastalığın başlıca

yardımlar 
n alması

beriltileri, öksürük, balgam çıkarma, kilo kaybı, iştağ- 
sızlık, gece terlemesi, öksürükle kan gelmesidir. Bu 
beriltilerin birkaçının bir arada görülmesi ve, devam 
eder tarzda olması özellikle önemlidir.
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Hastalığın teşhisi, hastanın yukarıda sayılan şika
yetlerinin incelenmesi, fizik muayenesi ve gerekli tet
kiklerin yapılması yoluyla konur. Hastalığın teşhisin
de, akciğer röntgeni, balgamda özel yöntemle veren 
mikrobun aranması ve PPD denen» özel cilt testinin 
önemli bir yeri vardır.

Verem günümüzde tedavisi mümkün olan bir has
talıktır., ancak erken teşhis ve uygun, yeterli tedavi 
gerektirmektedir. Tedavi süresi 9 ay gibi uzun bir sü
re aldığından, tedavinin düzenli olarak sürdülürmesi 
konusunda, hastanın yakınlarının, özellikle yakın aile 
bireylerinin, desteğine ihtiyaç vardır. Tedaviye ara 
verilmesi yada ilaçlarının bazılarının alınmaması ha
linde kısa Sürede bu ilaçlara karsı direnç gelişmekte 
ve hastalık müzminleşmektedir. Tüberküloz hastaları
nın tedavisinde kullanılan ilaçlar ücretsizdir ve tedavi 
verem savaş dispanseriyle göğüs hastalıkları has
tanelerinin kontrolunda yapılmaktadır.

Hastalıktan korunmak için bireylerin doğumdan 
itibaren (ilk aşı 2 aylıkken yapılır) beş yıl arayla en az 
iki kez verem hastalığına karşı koruyucu olan BOG 
aşısıyla aşılanmaları gerekmektedir. Bunun yânında 
hastalığa yakalanmış şahısların yakınlarınınsa kont 
rolden geçirilerek mikrobu aldıkları saptananların 
koruyucu ilaç almaları ve tüberküloza yakalanmış 
olan hastaların biran önce tedavilere başlanmasının, 
hastalığın yayılmasında önleyici rolü büyüktür.

i > Nostradamus 
ve 1999

Nostradamus (1503-1566) yılları arasında 
yaşamıştır.

1999 yılı için çok önemli kehanette bulun
muştur.

Ama önce çok ilgi çekici iki kehaneti göre
lim.

- Birincisi Rusya ile ilgili olup, yazıma çok 
ilginç bölümlerini aktardım.

Nostradamus kehanetinde şöyle diyor.
1)” Ekim ayında yer alacak büyük ihtilal 

öylesine büyük değişimler yaratacaktır ki, 
insanlar dünyanın doğal hareketinin 
durduğunu ve ebedi karanlığa gömüldüğünü 
sanacaklardır.

Bu yetmiş üç yıl ve yedi aydan fazla sün- 
meyecektir."

Sovyetler Birliği Devrimi Ekim 1917 de 
oldu.

Ve. Sovyetler Birliği 1991 ilkbaharında 
yıkıldı.

Bu hesabı bir de siz yapın.
Kehanete tıpa tıp uyduğunu göreceksiniz.
2) Bir ilginç kehanet de İran ile ilgili Bakın 

ünlü kahin (500) sene önce neler yazmış.
“İran iyi bilir yağmuru, açlığı, sonsuz 

savaşları
Aşırı dincilik hükümdarı yerinden edecek.
Fransa’da başlayan orada son bulacak
Kader dokunduğun başa geçirecek.”
Bu dörtlükte (500) sene önce Şah'ın kaderi 

ve Humeyninin başa geçeceği bildiriliyor.
“Aşırı Dinci yönetim” ise açıkaçık beriltil- 

miş.Nostradamus’un bu iki çarpıcı kehanetinin 
hatırladıktan sonra, ünlü kâhinin 1999 yılı için 
yazdıklarına bir bakalım.

“1999 yılının yedinci ayına gelince, 
Göklerden büyük bir paralı efendi gelecek 
Moğolların güçlü liderine canlandırmak 

için
Savaş vardı eskiden ve yeniden savaş ola

cak”
Nostradamus’un 1999 yılı ile ilgili kehaneti 

insanı ürpertiyor, insana dehşet veriyor.
Göklerden gelecek paralı efendi kim acaba.
Uzaylılar mı gelecek?
Yoksa, Dünyanın tek süper gücü olan, 
Amerika’dan mı bahsediliyor.
Yoksa. Süper güçler Nostradamus’un 

(500) sene önce yazdığı bu kehanetleri, kendi 
politikaları için bir senaryo olarak mı 
kullanıyorlar.

1999 yılını, şöyle adamakıllı bir tahlil edince, 
insan insan yer yer savaş kokusu alıyor.

■ Amerika-lrak gerginliği var.
■ Kuzey Irâk’ta, yeni yapılanma hazırlıkları

var.
- Krallıkla yönetilen Arap ülkeleri 

hakkında, söylentiler var.
- Hindistan ve Pakistan gerginliği var.
- Girifte konuşlanan(S300) füzeleri var.
Bütün bu gelişmeler, sanki 

Nostradamus’un kehanetini doğrulamak için 
adeta yarışıyor.

Haftanın Fıkrası
Bir Arnavut kızı, İstanbul’daki 

akrabalarını görmek için 
Arnavutluttan vapurla İstanbul’a 
yola çıkar. Vapurda gördüğü şeyleri 
herkese sorar. Kaptan köşkündeki- 
leride tabi kaptana da sorar.

Şurası ne, burası ne, nasıl olur, 
nasıl işler derken mavi gözlü, sarı 
saçlı, kırmızı yanaklı kızı öpmeye 
başlar. Temiz kalpli kız tepindikçe, 
bağırdıkça kaptan vapurun 
düdüğünü öttürür.

Düdük sesi kesilince kız 
etrafına bakınır, kaptanı kaptandan 
başkasına şikayet edemiyeciğini 
anlar ve duruma katlanır.

Vapur İstanbul’a sisli günde 
gelir, akrabaları Galata Köprüsü 
üzerinden geçerken, giderek artan 
vapur düdüklerini işitince, etrafına 
bakınır ve akrabalarına şöyle der.

Vay anam... Buradaki kaptan
lar ne çok Arnavut kızı öpü yor- 
lar!”

Fıkrayı okuyunca,, aklıma seçim 
kampanyaları geldi.

Clinton ile Monica’nın görüntü
leri geldi.

Tabi. Bir de Haşan Celal Güzel 
geldi.

Politikacıların müşterek bir 
benzerlikleri var.

Yakaladıklarını öpüyorlar!

Sözün Özü
Aile,
Kralların bile giremediği, 
Bir kaledir.

“Emelson”
İşte yıllar önce durum böyleymiş.
Ama durum şimdi hiç öyle değil.
Ağır ekonomik şartlar, bu kalelerin 

teker teker yıkılmasına sebep oluyor.
Piyasa ekonomisinin şartları, aile 

yapısında hasarlara neden oluyor.
Beslenme, yeterli olmuyor.
Sağlık hizmetleri, yeterli olmuyor.
Eğitim hizmetinden yajarlanılamıyor.
Aile de, geçimsizlik başlıyor.
Mutsuzluk başlıyor.
Kavgalar ve bunalımlar, boşanmalar 

ve ayrılmalara yol açıyor.
İşte. Vaktiyle kralların bile giremediği 

kaleleri, ekonomik koşullardaki yetersiz
likler, yerle bir ediyor.

Muhafazakar Sol
“Muhafazakar Sol” çizgi, belki de Türkiye’nin 

özlemi.
Peki. Hem (Sol) hem de, muhafazarlık nasıl 

olur.
Bunun için önce ülkedeki insan dokusuna bak

ma! lazım.
Büyük oy potansili olan kesimler kimler.
■İşsizler ve yoksullar.
■ Milliyekçi ve muhafazakar insanlar.
Aslında bu iki kesim, iç-içe de düşünebilir.
Bu iki kesim güven ve ümit veren her lideri 

dönem dönem ilk sıraya çıkarıyor.
So (20) yılın bir hatırlayalım.
-1977 seçimlerinde, “halkça düzen" diyen 

Ecevit'in peşine takılan bu kesim, (CHP) yi ilk sı
raya turttu.

- 1983 seçimlerinde, merhum Özal "orta di
rek” oltasına takılan bu kesim, (DYP)'yi birinci 
yaptı.

-1991 seçimlerinde, “benim memurum, be
nim işçim, benem çiftçim ve benim emeklim" sloga- 
ly la Demirel’e inanan bu kesim, (DYP)’yi birinci 
yaptı.

- 1995 seçimlerinde, “Adil Düzen” sloganı
na takılan bu kesim, Refah Partisini öne çıkardı.

Bu kesimin belli bir idolojisi yok.
Belli bir partinin fanatiği değil.
Kendisine sıcak davranan, her lidere teslim 

oluyor. Şimdilerde, bu büyük insan kesimi boş
lukta sallanıyor. Aslında, ortamı(CHP) ve (DSP) 
için uygun görülüyor. Ama. (CHP) bu insan do
kusundan istifade edemiyor. Halka inemiyor, hal
kı ile bütünleşemiuyor. Büroklasinin kalabı için
den, dışarı çıkamıyor.Elindeki şartnameye göre 
seçmen arıyor. Halkın içinde bulunduğu şartlara’ 
göre şartlarını değiştirmeyi akıl edemiyor. Büyük 
sermayeden çekiniyor, ya dilinin ucuna kadar 
gelen sözleri, söylemektens çekiniyor.

(DCSP) ise, (ANAP) ile ucu nereye kadar gi
deceği belli olmayan bir işbirliği içinde.

Memur zamlarında ağırlğını koyamıyor.
Asgari ücret tespitinde, adil tavır alamıyor.
(DSP) bir arayış içinde görünüyor
Sermayenin ğırlığı ile, halkın özlemleri ara

sında sıkışıp kalmış durumda.
(ANAP) ile yapmış olduğu bu işbirliğinde çok 

ince hesapları var.
Belki de her iki parti birbirlerinin oy tabanı 

peşindeler.
Halbu ki, siyaseti de "Piyasa eknomisi” 

şartları içinde düşünmek lazım.
Seni iktidara getirecek oy tabanının dokusu

nu incelemek lazım.
Halkın çoğunluğu işsiz ise, yoksul ise, muha

fazakar ise ve milliyetçi bir konumda ise, progra
mını ve hedefini bu kitleye göre hazırlaman ge
rekir.

Sermaye düşmanlığı yapmadan, fakir ve iş
siz insanlara uygun politikalar geliştirmen gere
kir.

Bugüne kadar merkez sağ partiler başta 
(ANAP)olmak üzere, hep büyük sermayenin bü
yümesi için çalıştılar. Yoksulun yanında görüle 
(Sol partiler ise, milliyetçi ve muhafazakar keşi-

-'uçuk” bir söz
Okadar uyanık bir kadındı ki, 
daha teiniz yıkaması için bütün 

deterjanları denemiş, en 
sonunda kocasında karar 

kılmıştı.

me soğuk göründüler.
Halbu ki, İngiliz (Sol) lider Blair, inancını 

açığa vurdu ve bütün muhafazakar oylarını aldı.
Liberal ve muhafazakar oyları (sol) partiye 

aktardı.
Bizim sol partiler, neden bunun akıl edemiyor.
Neden"Muhafazakar Sol", politikalar üretemi

yor.

ANADOLU HAYAT ANADOLU SİGORTA

Nü M AN SİGORTACILIK LTD. ŞTİ. 
ACENTELİĞİ

- KAŞKO SİGORTALARDA % 100 HASAR 

ÖDEMELİ VE SERVİS ANLAŞMALIDIR.

- TRAFİK, EV-İŞYERİ, NAKLİYE, 

YANGIN, KAZA SİGORTALARIYLA (TÜM) 

BRANŞLARDA HİZMETİNİZDEDİR.

ÇARŞI MEYDANI AKIT TEL -.(0.224)513 02 34
HAN KAT: 1 GEMLİK FAX : (0.224) 514 11 48

GEMLİK REHBERİ Gemi Saatleri
Yalova-Kartak(İşgünü) 6.30-11.00-15.00-19.30

Gerekli Telefonlar (Tatil)7.15-11.15-16.00 
Kartal-Yalova:(İsaünü) 9.00-13.00-16.00-21.00

İtfaiye 110 Resmi Daireler (Tatil) 9.00-13.00-18.45
Polis imdat 155 TEK Arıza 

TEK İşletme 
Turizm Der.

5132066 Yalova-Sirkeci:(işgünü) 5.50-13.30-17.30 (Tatil)
Jandarma İmdat 156 0 1 Ö4ÖU0 

5131274
6.30-13.00-17.30 Sirkeci-Yalova:(İşgünü) 9.15-

Jandarma K. 5131055 Spor Sah. 5140095 14.15-18.15 (Tatil) 9.15-14.00-18.15
Polis Karakolu 
Gar. Kom

5131879
5131206

Orm. Böl. Şf. 
Milli Eğt.Md.

5131286
5131174

Deniz Otobüsü
Yalova -Kartal (Haftaiçi) 07.30-09.10-10.45-

Halk Eğt. Mrk. 5131846 13.00-14.30-16.00-17.30-19.00-20.30
Kaymakamlık Halk Kütüp. 

As. Şb.
5131353
5131057

(Tatil) 9.15-10.45-12.00-13.30-14.25-15.45- 
17.00-17.45-18.30-19.20-20.30

KaymaKamıiK 5131051 Karayolları 5131308 Yalova - Kabataş (İşgünü): 7.20- 9.45-12.40
Kaymakamlık Ev 5131052 Liman Bşk. 5131133 15.00-17.15-19.30
C. Savcılığı 5131053 Mal Md. 5131095 (Haftasonu): 09.15-11.35-16.15-18.30
C. Savcı Yrd. 
Emniyet M.

5132954
5131028

Nüfus Md. 
Özel İd. Md. 
Tapu Sic. Md.

5133742
5131507
5131414

Kabataş-Yalova (İşgünü): 8.35-11.00-16.10- 
18.25 (Haftasonu): 10.30-13.00-17.30

Müftülük 5131364 Feribot
Hızlı Feribot: (Yalova-Yenikapı) 

7.30-08.30-10.30-12.30-14.30-16.30-17.30-ULAŞIM
Gümrük Md.
Tekel Md.
Ver. Da. Md.

5131411-
5131042
5132360

Uludağ Turizm 5131212 llçeTar. Md. 5131186 19.30-20.30-22.30(P.tesi, salı, çrş, prş)
Aydın Turizm 5132077 İlçe Seç. Md. 5134994 07.30-08.30-10.30-11.30-13.30-14.30-16.30-

17.30-19.30-20.30-22.30

Belediye
Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
Şu İşletmesi

TÜP DAĞITICILARI

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

5134521-23 
5134520 
5132432 
5134521-122 
5134521-115

Aygaz 513 12 95
Özgaz 514 17 00
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 1 513 16 37
Ergaz 513 88 43

TAKSİLER
Körfez Taksi 5131821

İtfaiye • 
Muhasebe M.

5132325
5134521- 182

İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46

Çınar Taksi 5132467 Yazı İş. Md. 5134521- 111 Likitgaz 514 2841
Güven Taksi 5133240 Su Arıza Yalnız 185 Yeni Likitgaz 513 65 00
Gemlik Taksi
Manastır Taksi

5132324
5143550

Alevgaz 513 40 95
BPGCİZ 514 59 81

KUMLADA 
SATILIK

VE 
KİRALIK 
HAVUZLU 

DAİRELER 
TEL 

5131797 
GEMLİK

Gemlik 
KÖRFEZ 
Okuyun, 
okutun, 

abone olun.
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Sayfa: 6

Adana deplasmanından 5-0 galip döndüler

Bravo kızlar
Zeytinspor Bayan Futbol Takımı bu hafta Adana 

deplasmanında da fırtına gibi esti. Üç karşılaşma da 
rakip kalelere gol yağdıran kızlar iyi gidiyor.

Türkiye bayanlar 2. kümede bu yıl mücade
le .veren Gemlik Zeytinspor Bayan Futbol Ta
mımı, Adana deplasmanından da 5-0’lık gali
biyet sevinciyle döndü.

Ligin üçüncü karşılaşmasını Adana İdman- 
yurdu takımı ile yapan zeytinspor, pazar gü
nü yapılan karşılaşmada Yasemin(3) Arzu ve 
Tülay'ın golleri ile sahadan 5-0 galip ayrıldı.

Ayfer, Tülay, Derya, Melda, Handan, Me
lek, Yasemin, Arzu, (Nurcan), Emine, (Ayla), 
Necmiye, (Yasemin), Alev.

Adana Gençlik stdadında oynanan kar
şılaşmadan 5-0 galip ayrılan Zeytinspor 
Bayan Futbol Takımı, dün sabah ilçemize dön
dü.

Kaptan Melek, Zeyinspor 
takımının aslarından. Oyun 
kuruculuğu ile dikkat çeken 
kaptan, gol oluşumunda 
Necmiye ile takımı sürük
lüyorlar._____________ ___

Gemlikspor :3
Bağlarbaşı :0

Bu hafta Bursa Veledrom İç sahada 
deplasmanda Bağlarbaşı ile karşılaşan 
Gemlikspor namağlupluğunu bozmadı.

Gemlikspor’un baskısı altında geçen 
karşılaşmanın ilk golü .42. dakikada 
A.Menderes’in ayağından geldi.

Birinci yarıyı 1-0 galip bitiren 
takımımızın ikinci golünü 62. dakikada

Küçük Sedat sağladı. Son golü ise 
karşılaşmanın 70. dakikasında Türker 
attı.

Zaman zaman sertleşen 
karşılaşmada Bağlarbaşından Bülent, 
Gemlikspor’dan ise Ömer kırmızı kart 
görerek saha dışı kaldılar.

ANAPlılar 
gezileri 
sürdürüyor

ANAP Yönetim Kurulu başkanı Adnan Tekin, 
Belediye Başkanı Nurettin Avcı ve Yönetim Kurulu 
üyeleri meslek odaları ile dernek ziyaretlerini 
sürdürüyor.

Geçtiğimiz hafta Gemlik Muhtelif Esnaf ve 
Sanatkarlar Odasını ziyafet eden ANAPlılar Oda 
lokalinde Başkan İbrahim Talan ve ve yönetim kurulu 
üyelerini ziyaret etti.

Muhtelif Esnaf ve sanatkarlar Odası Başkanı 
İbrahim Talan, ANAP’lılara esnafın sorunlarını ile
tirken, ANAPlılar partilerinin küçük esnaf ve 
sanatkara destek olduklarını, söyledi.____________

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Belediyemize ait Hisar Mahallesi Balıkhalinde 

boş bulunan 6 ve 11 nolu yazıhaneler 2886 sayılı 
yasanın 35. maddesi c fıkrası hükümleri dahilinde 
açık teklifle 13 ocak 1999 çarşamba günü saat 
14.00’de belediye encümen huzurunda ihale 
yapılacaktır.

ilgililer mesai saatleri dahilinde şartnameye 
belediye tahsil şefliğinde görebilirler.

Nurettin Avcı 
inş. Müh. Belediye Başkanı

Basın: 1999/1

FP’nin 
süpriz 
adayı

İnşaat Mühendisi Mah
mut Küçük, Konfeksiyoncu 
İbrahim Başaran’ın, genel 
merkeze gönderilen 
belediye başkanı aday 
adayları arasında olduğu, 
Mehmet Turgut’un ise bazı 
partililer tarafından genel 
merkeze iletildiği alınan 
haberler arasında.

Mehmet Turgut’un 
belediye meclisinde ilk üç 
adayın kendisi tarafından 
belirlenmesini istediğini 
kulislerde anlatılanlar 
arasında yer alıyor.

Fazilet Partisi'nin 
belediye başkanlığına aday 
adaylı olarak kimi 
göstereceği konusu 
önümüzdeki günlerde belli 
olacak.

KONFERANSA 
DAVET

Derneğimizin 
düzenlemiş olduğu, 

“Son Ekonomik 
Gelişmeler ve Kriz” konulu, 

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi 

Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Necmi GURSAKAL’ın
vereceği konferansta sîzleri de 
aramızda görmekten mutluluk 

duyacağız.
Tüm Halkımız Davetlidir

GEMİAD Yönetim Kurulu
Tarih : 8 Ocak 1999 SAAT : 20.00
YER : Esnaf ve Kefalet Kooperatifi
Konferans Salonu - GEMLİK

GEMLİK TURİZM ve TANITMA 
DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN 

KONGRE İLANI
Derneğimizin yıllık olağan Genel Kurul toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 22 Ocak 

1999 Cuma günü saat 20.00’de dernek lokalinde yapılacaktır.
Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci' toplantı 29 Ocak Cuma günü aynı yer ve saatte 

yapılacaktır.
Üyelerimizin anılan günde ve toplantıda hazır bulunmaları önemle duyurulur.

YÖNETİM KURULU 
GÜNDEM :
1-Açılış ve yoklama
2- Divan oluşumu, saygı duruşu
3- Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu çalışma raporlarının okunması ve görüşülmesi
4- Yönetim ve Denetim Kurullarının aklanması
5- Yeni Yönetim ve Denetleme Kurullarının seçimi
6-1999 yılı tahmini bütçenin görüşülerek karara bağlanması

JTdJilek ve temenniler 8- Kapanış 

BAŞSAĞLIĞI
Sevgili çalışma arkadaşımız

Gülsüm ÖZER’i
acı bir olay sonucu kaybettik. 

Üzüntümüz büyüktür.
Merhumeye Allah’tan rahmet, 
kederli ailesine ve yakınlarına 

başsağlığı dileriz.
BAKTAT Gıda San. ve 
Tic. Ltd. Şti. Personeli



■ HAFTALIK SİYASI GAZETE

■Gemlik Orhangazi yolu Kapıkayalar Mevkiindeki kazazedeler Bursa’ya cami ziyaretine gidiyorlardı
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Kaşe ve mühürde bekleme yok! 
Her türlü baskı işlerinizde 

Hizmetinizdeyiz.
BİR TELEFON VETERLİ l

KÖRFGZ OFS€T
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

Gazhane Cad. No: 51/A GEMLİK
Tel : (0.224) 513 17 97
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CHP ve DSP başkan aday adayları belli oldu

[Feci kazada 3 kişi öldü CHP'den Dimili
Pamukova Belediyesine ait Belediye Otobüsü Bursa’ya 50 yolcu ile cami 

Ziyaretine gidiyordu. Kapıkayalar Mevkiinde viraja kontrolsüz giren sürücü üç
kişinin ölmesine 30 kişinin de yaralanmasına yolaçtı. Haberi sayfa 3’de

Pamukova Belediye Otobüs 
Şoförünün dikkatsiz araba kullanması, 
3 masum kişinin ölümüne neden oldu.

kova'Belediye Otobüsü KapıkayalaıGemlik Gümrüğündeki kaçakçılık başmüdürü götürdü I
İstanbul’da yakalanan 1 trilyon lira değerindeki 60 

tır dolusu elektronik eşyanın yakalanmasından sonra 
Gemlik Akaneks firması tarafından ithal edilen elek-

I tronik eşyaların Gemlik Gümrüğünden düşük fatura
I ile ülkeye sokulduğunun belirlenmesi soruşturması, 

İstanbul’dan Bursa’ya gelen Başmüdür Nazım
I Bilican’ın merkeze alınmasına yol açtı.

Haberi sayfa 3’de

HAFTAYA BAKIŞ

Kadri GÜLER

Adaylar netleşiyor
.18 Nisan yaklaştıkça Belediye Başkanlığı adaylıkları da

Körfez Fen
Dershanesi’nde 
soygun

İlçemizde bulunan Özel 
Körfez Fen Dershanesi, kimliği bi 
linmeyen hırsızlar tarafından 
soyuldu.

Cumartesi sabahı o&rs 
hanedeki görevine gelen 
sekreterler, odalarında bulunan 
bilgisayarın, yazıcı ve faksın 
yerinde olmadığını görünce 
şaşırdılar.

Dershane sahiplerinin 
gelmesinden sonra olayın bir 
hırsızlık olduğu ortaya çıktı.

Kimliği bilinmeyen hırsızların 
dershaneye hangi yoldan girdik
leri saptanamadı. Dershane 
sahibi Ahmet Aydın, “sekreterler 
geldiğinde kapıları kendi anahtar
ları ile açmışlar. Hırsızlığı yapan
lar dershaneyi iyi tanıyan kişilerin 
olması ihtimali kuvvetli. Durumu 
emniyete bildirdik. Gerekli 
araştırma yap1 iıyor". dedi.

DSP’den Yücel
18 Nisan 1999 günü yapılacak olan yerel seçim

lerde, siyasi partilerin adayları belli olmaya devam 
ediyor.

' Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi, 1989-1994 yılları 
arasında Gemlik Belediye Başkanlığı yapan Avukat 
Nezih Dimili’yi aday adayı gösterme kararı aldı.

Dimili’nin, kararı kabul ettiği ve seçimlerde CHP’den 
adaylığını koyacağ öğrenildi.

DSP’DEN BAYAN ADAY
Öte yandan DSP’in kulislerde aday adayı olarak 

dolaşan Belediye eski Fen İşleri Müdürü Seher 
Yücel’in dün Belediyedeki görevinden seçimler 
nedeniyle ayrıldığı öğrenildi.

Gazetemizi ziyaret eden Seher Yücel, Gemlik’in 
belediyecelik sorunlarını bildiğini, bu nedenle hizmete 
aday olduğunu söyledi.

DSP’de belediye başkanlığı için iki aday adayının 
daha hazırlandığı belirtiliyor.

Belediye Başkanlığı ve meclis üyelikleri için aday 
adayı olacak kamu görevlilerinin dün görevden 
ayrılmaları için son gündü.

Seher Yücel, Nezih Dimili’nin
Belediye Başkanlığı döneminde

A «Yİ 11 İT * 4* Belediye Fen İşleri Müdürlüğü 
vTdimHı LC görevine başladı.

ilk bayan Şimdi başkan adayı.

XIar Meydana

netleşmeye başladı.
Şimdi siyasi tabloya şöyle bir bakalım.
ANAP’ta. Belediye Başkanı Nurettin Avcı.
DYP’de İhsan Ateşli ve Ali Osman Yavuz.
RP’de (kesin olmamakla birlikte) Mehmet Turgut, Erdinç Arabalı.
CHP'de Nezih Dimili
MHP’de Osman Doğan.
DSP'de Seher Yücel.
Bu aday adaylarına yenileri eklenebilir. Yeni süprizler çıkabilir.
Ama, üç aşağı, beş yukarı yarışın koşucuları ortada.

Gemlik halkı ANAP ve CHP’nin adaylarını tanıyor.
Eğer, FP'nin adayı Mehmet Turgut olursa, iki dönem DYP’den 

adayı olması nedeniyle tanınıyor. Dimili, belediye başkanlığı yaptı 
biliniyor. J

DSP'de Seher Yücel Fen İşleri Müdürlüğü yaptı o da tanınıyor.

İhsan Ateşli ve Ali Osman Yavuz Gemlikli kişiler.
İşin ilginç tecellisi ise, 1994 seçimlerinde DYP’den aday adayı 

olan Osman Doğan, o tarihte partisinden aday seçilememişti.
Şimdi MHP saflarında ve aday görülüyor.
DYP’nin iki dönem adayı Mehmet Turgut'un adı ise başka bir par

tide FP'de aday olarak geçiyor.
DYP doğurgan ve transfer edebilen bir parti görünümünde.
Nedense içinden yetiştirdiklerini saflarında tutamıyor.

Genel oy değerlendirmesinde başta güreşecek partiler sıralanırsa 
ANAP, FP, DSP, DYP ve CHP görülüyor.

Liderlerin kişilikleri, seçimlerde ipi az farkla göğüsleyen! ortaya 
koyacak.

Sizin anlayacağınız, kıran kırana bir yarış olacak 18 Nisan da.
Bunun için partiler, seçimin sonucunda etkili olacak bölgesel 

derneklerin, odaların, tarikatların, cemaatların ziyaretlerini 
sıklaştırdılar.

Başlangıcı ANAP yaptı, diğerleri de aynı yolu izleyecekler. 
Bazı dernek yöneticileri ise bir yerler kapabilmek için pazarlıklar 
yapacaklar, parti parti gezecekler. Bekleyip görelim.'

Belediye Meclisi’nin 
aldığı kararla Osmaniye 
Mahallesinin ikiye bölün
mesiyle yeni oluşan Eşref 
Dinçer Mahallesi’nin ilk 
muhtar adaylığına Nursel 
Şirhşektalip oldu.

Haberi sayfa 3’de

yem çehre

Borçelik, ISO 
14001 belgesi eldi

İlçemizde kurulu bulunan Borusan Holding’e bağlı 
BorçelikA.Ş. ISO 14001 belgesi aldı.

Yassı Çelik Sektörünün “İlk kalite belgesi firması” 
ünvanını taşıyan Borçelik, bu kez de ISO 14001 belgesi 
alarak, sunduğu ürün ve hizmetlerde çevre ile etkileşen 
unsurlarını tamamen kontrol altına aldığını ve kirliliği 
önlemeye katkıda bulunduğunu kanıtladı.

Borçelik'e ISO 14001 belgesi Uluslararası Denetim ve 
Gözetim Kuruluşu SGS tarafından verildi.

Yıllardır mezberelik halinde duran Ahmet Dural 
Meydanındaki havuz, Sonunda yeniden düzenlenerek, 
yeni çehresine kavuştu.

İçinin fayanslarına ve işçiliğine 1 milyar 400 milyon 
lira harcanarak, yeniden fayans döşenen havuza İzmirli 
bir firmaya 4 milyar liraya yaptırılan ışıklı fıskiye sistemi 
ile muhteşem bir görüntü elde edildi.

Geceleri rengarenk ışıklar arasında suların hareketi
ni izleyenler, görüntüye doyamıyorlar.

TAŞI GEDİĞİNE

GÖNÜL GÖZÜ... ikJ
SEÇİMLER YAKLAŞTI YA...
PARTİLER DE YOĞUN ÇALIŞMALAR.. 
İFTARLAR, DERNEK ZİYARETLERİ, 
KAHVEHANE SOHBETLERİ.
BEŞ YIL BOYUNCA GÖRÜNMEDİKLERİNE 

GÖRÜNEREK, GÖRMELERİNİ DİLEMEK...
GÖRÜNMEYENLERİ GÖRMEK?
GÖNÜL GÖZÜ İŞİ...
O KADAR GÖNÜL KODULAR Kİ..
O GÖZLERİN FERİ KAÇTI...
BULANIK GÖRÜRLER, BULANIK...
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Dursun Brgüler

Alacakaranlık açılıyor, açılacak!
Pazar gününün önemli olayı Dr. 

Frankenştayn'ın canavarının yakalan- 
masıydı kuşkusuz. Yedi genç insanı 
nasıl boğazlayıp kurşunlandığını gö
zünü kırpmadan anlatabilen bu yaratı
ğın sonunda yakayı ele vermesi, bir 
yandan umut verici, ama bir yandan 
da düşündürücü...

Umut verici, çünkü anlaşılıyor ki, 
Devletin -ya da Devleti denetleyen 
muktedir güçün- artık “canavar” takı
mından elini yıkadığının işareti sayıla
bilir bu.

Düşündürücü, çünkü Devletin - 
hem de Emniyetten gelme ve şimdi 
parlamenter olan- bir valisi, bu “cana- 
var”ın nikah şahitliğini yapmıştı. Ve 
de, onu dokunulmaz kılan zırh bir tür
lü kaldırılabilmiş, “canavar yaratmış” 
olmanın hesabı bir türlü sorulabilmiş 
değil...

Canavar’ın elleri kelepçeli doktor 
kontrolüne götürülüşü sırasında 
söylediklerini duydunuz mu bilmem? 
Hala kendisinin bir “yurtsever” 
olduğunu iddia ediyor, diyor ki:

“68’liler gelsin, onlarla 
hesaplaşalım.”

. Ve ekliyor:
“Ben ülkemi seviyorum.” 

..Türkiye’yi açmaza sürükleyen, 
genç-yaşh , kadın-erkek, binlerce 
insanımızın kanının dökülmesine 
neden olan “zihrilyetln açık ifadesi 
bu.

Bu,ülkenin bir cumhurbaşkanı - 
Sunay-, bu ülkeyi düşman işgalinden 
kurtaran kuşağın öncülerinden bir 
yaşlı ,siyaset adamının -İnönü- 
“ülkücü saldırganlardan şikayetini, 
“Ama onlar devlete yardımcı olu 
yorlar” dalaletiyle umursamazdan 
gelmedi mi?

Bu ülkenin bir başbakanı -Demirel- 
ortalıktakan çjövdeyi götürür, üniver
site kapılarında öğrencilere bombalı 
saldırılar, düzenlenirken, “Bana 
sağcılar da, milliyetçiler de cinayet 
işliyor dedirtemezsiniz” gafletine 
düşmedi mi?

Tamam, bütün bunlar geride kaldı. 
Sunay ve İnönü yaşamıyor artık, 
Demirel demokrasimizin biricik 
güvencesi.

O da kabul.
Peki ne yapmak gerekiyor şu 

aşamada?
Bana kalırsa, Devleti, içinde 

çürüklenmiş şenaat odaklarından 
temizleme eylemini zaman yetermek- 
sizin başlatmak. Atatürk'ün 
Cumhuriyetini -güya- koruma ve kolla
ma görevine talip görünerek, saydam 
Ve apaçık olması gereken siyaseti, 
“yeraltının koruyucu kalkanı” haline 
getirme izlenimi uyandıran girişimleri 
kesin biçimde tasfiye etmek.

En başta TBMM’de “hukukun 
üstünlüğü” tartışmalı olmaktan;

GEMLİK KÖRFEZ
Haftalık Siyasi Gazete

Yıl : 26 SAYI: 1250
Fiyatı :50.000 TL.

Sahibi ve Sorumlu Müdürü : KADRİ GÜLER
Gazhane Cad. No. 51/A 
Tel: 513 17 97 GEMLİK

Basıldığı yer: KÖRFEZ OFSET
Matbaacılık -Yayıncılık - Reklamcılık Tesisi

“denetimi” kurumunu işlevsiz, ya da 
liderler arası tahterevallinin ağırlık 
merkezi konumundan çıkarmak...

Bunun olmazsa olmaz koşulu ise, 
“liderler demokrasisi”ni aşmak, 
aşabilmek...

Cumartesi günü Bursa ADD’riin 
çağrılısı Ahmet Taner Kışlalı'yı izle 
dim. Beni asıl etkileyen, salonun 
tıklım tıklım dolu olmasıydı.

Müthiş umutlandım...
Hani şu onbeş yirmi yıl öncesinde 

Atatürk’e burun kıvırrhanın devrim
ciliğin raconu sayıldığı alacakaranlık 
dağılmaya başlamış sanki! Kalabalık 
can kulağıyla dinliyor Kışla’nın 
abartısız, ama inandırıcı 
konuşmasını..

Olağanüstü ilgiyle...
ADD’li gençlerin yayımlamaya 

başladığı aylık dergi ‘Mumla tanıştım 
toplantı sırasında. Dergi, dibini de 
çevresini de aydınlatacak nitelikte 
göründü bana. Özellikle gençlerin 
“palavra”ya, ruhsuz “edebiyat”a 
değil, “inceleme”ye ve “araştırma” 
ya dönük çalışmaları sevindirici.

Kırk-elli yıl öncesi Bursa 
Halkevi’nin Uludağ’ı gibi olmasını 
diliyorum.

O salonu dolduranların da, 
Atatürk’ün devrimci düşüncesinin 
geleceğe uzanan yolu aydınlatma 
sından yana olanların tümünün de, 
ayda 250 bin liraya kıyıp bu dergiye 
sahip çıkmalarını bekliyorum. Eleştiril 
sin, varsa yanlışları düzeltilsin, ama 
sahip çıkılsın.

Yalnız yakaya rozet takmakla 
Atatürkçü olunmuyor çünkü, »

* .* *

Galiba bu hafta da güncel siyâsete 
dokundurmadan duramayacağım. 
Ama bu kez, dünkü Radikal’da 
Tarhan Erdem imzasıyla yayımlanan 
“Ecevit’in ayıbı, Uluğbay’ın 
korkusu” başlıklı yaZisı.nın .şon 
bölümünü aktarmakla yetineceğim:

“Uluğbay sandalyesi değiştiril 
diğinde Başbakan’ına ‘Beni affedi
niz’ deseydi, milletvekili aday liste
sine giremezdi. Bir karşı çıkışın 
aday listesine yazılmamakla 
sonuçlanacağını iyi bildiği 
anlaşılan Uluğbay, milletve kili ola
mama korkusuyla kendisinden 
bekleneni yapamamıştır.

Uluğbay milletvekili olmamaktan 
korkmasaydı, bizler de demokrasi 
mizin geleceğinde daha az korka
caktık.”

Liderin iki dudağı arasındaki 
demokrasinin cilvesi bu...

ADD’nin gençlerinin, geleceğin 
aydınlık kuşaklarının, içlerinden bu tür 
kişisel ve ilkel korkuları atabilecekle 
rine yüreğimle inanıyorum.

İnanmak ihtiyacındayım—

YEM OLMAK YAZGINIZ MI?
- Bloklaşmanın, globalleşmenin ve her 

türlü ayrımcılığın iç içe geçtiği dünyamızda, 
korkunç bir hesaplaşma var gücüyle sürerken, 
ilkel ve kaba politikalara satılanların' 
kaçınılmaz sonu, acıdır, hüsrandır, yenilgidir! -

Rivayet olunur ki; cehennemde her ülkenin günahkarları 
için ayrı bir kaynar kazan, her kazanın başında da görevli bir 
zebani varmış! Zebanilerin işi, gelen yeni günahkarları ayak
larından tutup kazanın içine çekmekmişi

Bir sabah, işbaşı yaptıklarında görürler ki; Türkiye’den 
gelenlerden sorumlu zebani işinin başında değil!

Bu durum diğer ülke zebanilerini oldukça endişelendirir! 
Günahkarlar birer-ikişer gelmeye başladığı zaman, başlarlar 
homurdanmaya:

- Eyvah! Biraz daha çoğalırlarsa, başedemeyiz bunlarla! 
Kırar-dökerler! Altını üstüne getirirler cehennemin!..

Bir başka zebani:
- Bizim yerimize onlar bizi, ayaklarımızdan tutar çekerler 

kaynar kazanın içine! Yaptıklarımızı fitil-fitil getirirler burnu
muzdan! Az da yapmadık hani! Bakmazlar gözümüzün 
yaşına!..

Kargaşa, curcuna sürüp giderken zebaniler arasından 
deneyimli biri, yüksek sesle:

- “Arkadaşlar!” diye bağırır. Bunlar var ya bunlar! Biraz 
daha geç kalırsak cehennemde ihtilal bile yaparlar! Okurlar 
canımıza! Düzen-müzen hak getire!.. Elimizi çabuk tutalım! 
Acele haber salalım zebaniler başına! Bulsun bir çaresini, 
bulur elbet!..

Bu düşünce, diğer zebanilerin de aklına yatar. Bir yan
dan fakslar çekilirken zebaniler başına, bir yandan da 
doğrudan haber iletmek üzere bir kaç zebani görevlendirilir. 
Yüz-yüze görüşülürse, cehennemdeki durumun vahameti, 
zebaniler arasındaki panik daha da iyi anlatılır diye!

Fakslar yerine ulaşmış, zebaniler başı okumaktadır! Bu 
sırada görevlendirilen bir kaç zebani de, pür telaş dala, 
makamına!

- Aman efendim! Hayatımız, geleceğimiz tehlikede!' 
Türkiye görevlisi işbaşı yapmamış bu sabah! Günahkarlar 
dişlerini gıcırdatır durur bizlere! Sayıları da durmadan 
artıyor!..

- Aman efendim! Acele bir çözüm bulmalısınız! Biraz 
daha geç kalırsak, biraz daha çoğalırlarsa, yıkarlar cehen
nemi başımıza! İhtilal yaparlar ihtilal!..

Zebaniler başı, koltuğundan doğrulur, kalkar, yanındaki 
zebanilerle kaynar kazanların bulunduğu yere gelir. Şöyle bir 
bakar duruma. Biraz önce, panik içindeki zebaniler, şimdi 
pür dikkati

Zebaniler başı gayet pişkin, gayet sakin:
- Fazla telaşa gerek yok çocuklar, der! Biraz daha 

çoğalırlarsa, onlar kendileri birbirlerinin ayaklarından tutarak 
kaynar kazanın içine çekerleri

Bir anlık sessizlikten sonra ekler:
- Alışıktır onlar! Buraya gelmeden önce de birbirlerinin 

ayaklarından tutup kendi cehennemlerine çekerlerdi! Hadi 
bakalım! Herkes kendi işinin başına şimdi!

KAYIP

MF BK 00005517 
OLİVETTÎ Yazar 
Kasa Ruhsatım 
kaybolmuştur 

Hükümsüzdür.

Ticaret ve 
Sanayi 
Odası 60 
öğrenciyi 
giydirdi

Gemlik Ticaret ve Sanayi 
Odası Ramazan Bayramı
nın yaklaşması nedeniyle 
60 yoksul öğrenciyi giydirdi.

Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Kemal Akıt yaptığı 
açıklamada, her yıl 30 üni
versite öğrencisine blırs 
verdiklerini ayrıca Ramazan 
Bayramı öncesinde de yok- 
şul öğrencilere giyim yardı
mında bulunduklarını söyle
di.

Akıt, ayakkabı, pantalon, 
ve paltodan oluşan giysile
rin okul yönetimleririce teş- 
bit edilen yoksul öğrencilere 
dağıtıldığını, bu tür sosyal 
yardımların devam edeceği
ni söyledi.

Kemal Akıt, açıklamasın
da, 1998 yılının ekonomik 
yönden zor bir yıl olmasına 
karşın hiçbir iş yerinin 
kapatılmamış olmasının 
memnuniyet verici 
olduğunu belirterek, “1998 
yılında 150 yeni şirket 
veya şahıs işyeri odamıza 
kayıt yaptırarak, ticari 
hayata başlamışlardır’’ 
dedi.

Rotaryen 
eşleri 
öğrenci 
giydirdi

Gemlik Rotary Kulübü 
Derneği üyesi eşleri, ı30 yok
sul ilkokul öğrencisine 
ayakkabı dağıttı.

Ramazan Bayramının 
yaklaşması nedeniyle 
aralarında para toplayan 
Gemlik: Rotary Kulübü 
üyelerinin eşleri, ilçenin yok
sul çoçuklarının yoğunlukta 
olduğu 11 Eylül İlköğretim 
Okulu’na giderek, okul yöne
timince tespit edilen öğren
cilere yanlarında getirdikleri 
ayakkabıları dağıttılar.

Ayakkabı dağıtımı bugün 
de devam edecek.

Okul 
aracını 
çaldılar

Gemlik Endüstri Meslek Li- 
sesi'ne ait minibüs, sabıkalı kü
çük iki kafadar tarafından çalın
dı.

Geçtiğimiz hafta perşembe 
gecesi çalınan minibüs, dere 
kenarına terk edilmiş şekilde 
bulundu.

Polis yaptığı araştırmada, 
yaşlarının 14 ve 15 yaşlarında 
sabıkalı iki çoçuk tarafından 
aracın çalınarak, terkedildiğini 
saptadı.

Gözaltına alınan çoçuklar 
suçlarını itiraf ettiler.

Politik ortamın kızıştığı şu günlerde, ‘kıssadan hisseyi’ 
siz çıkarın! Çevrenizi gözlemleyin biraz! Köyünüzü, mahal 
lenizi..... ilçenizi, kentinizi.........Ekranları, gazeteleri!..

Maskeler nasıl da düşüyor, değişiyor değil mi? İnsanları; 
sizi yönetenleri, yönetmeye aday olanları, şakşakçıları, goy
goycuları,...Ak koyunu, kara koyunu iyi tanıyın! Elinizden 
başka birşey gelmese de hiç olmazsa tanıma fırsatınızı iyi 
değerlendirin!

Zebanileri bile suya götürür, susuz getijir bunların pek 
çoğu! Ve bunlar yönetecek sizleri, bunlar yönetiyor!

Oysa sizler;< hayattan, politikadan güzel şeyler bekliyor
sunuz! Yazgınızı doğru yazanları, yazabilecek olanları bekli 
yorsunuz!

Anasının ipliğini pazarda satanları istemiyorsunuzl 'Ağzı 
var, dili yok’ olanları hiç istemiyorsunuzl

Ve kurtlar sofrasında yem olmaktan kurtulmak istiyor
sunuz!

Öyleyse!.. Öyleyse sırtınızda taşımayın layık olmayan-1 
lan! Yazgınızı zebanilere, zebanileşmeye yatkın olanlara 
yazdırmayın!..

Onlara suç ortağı olmamayı başarabilmeniz onların kim
lerin vekilleri olduklarını iyi tanımanızdan geçeri Her türlü 
sektörün vekilleri var! Hatta yasa dışı sektörlerin de!

Peki; sizin vekilleriniz nerede?

Faruk Üner
Yanılmamanız, seçiminizi doğru yapabilmeniz 

umuduyla!
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Gemlik Orhangazi yolu Kapıkayalar Mevkiinde ki kazazedeler Bursa’ya cami ziyaretine gidiyorlardı

Sayfa: 3

Pamukova Belediyesine ait Belediye Otobüsü Bursa ya 50 yolcu ile 
IZ VI’B cami ziyaretine gidiyordu. Kapıkayalar Mevkiinde viraja kontrolsüz giren 

u> ' sürücü üç kişinin ölmesine 30 kişinin de yaralanmasına yolaçtı.
Karsak Boğazında meydana gelen trafik 

ounyamızoîl kazasında, Pamukova'dan Bursadaki cami ve 
yle sürerken ■ yatırlara ziyaret düzenleyen Pamukova 
sarılanlarınf Belediye’sine ait otobüs sürücünün dikkatsiz 
r,yenilgidirl-[_i liği sonucu orta refüje girip takla atınca üç kişi 

öldü, otuz kişide yaralandı.
Kaza, geçtiğimiz hafta perşembe günü 

08:30 sıralarında Yalova yönünden Gemlik'e

kurtarılamadı.
Öte yandan Orhangazi Devlet

günahkarları] 
iagörevli bi 
karları ayak-

Türkiye’des

ıdişelendirr 
m, başlarlar

yız bunlarie

Jtarçekerter

doğru gelmekte olan Pamukova Belediyesine 
ait Recep Demirin kullandığı 54 EL 024 
Adapazarı plakalı araç Karsak Boğazı virajına 
hızlı girince direksiyon hakimiyetini kaybeden 

Isürücü, aracı orta refüje düşürdü. .
Üç takla atan otobüs 100-150 metre sürük

lenerek karşı yola geçti. Cami ziyaretine giden 
50 kişiden 30'unun yaralandığı kazadan, 
Nurgül Duran (22) olay yerinde yaşamını 
yitirirken Bursa Tıp Fakülte'sine kaldırılan 
Semra Bayrakçı (16)'da tüm çabalara karşı

Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı bir kadın ölünce 
kazanın ölüm bilançosu üçe yükseldi.

Kazaya neden olan otobüs sürücüsü 
Gemlik Devlet Hastanesinde tedavigördükten 
sonra Jandarma tarafından gözlem altına 
alındı.

Kazada yaralanan 30 kişinin adları şöyle: 
Emine, Gülcan ve Hüseyin Şahin, Bengi, 
Zübeyde ve Nurtaç Duran, Melek ve Ayşe 
Sarıbaş, Rıza, Cemile ve Ziya Ünez, Ayşe 
Akar, Kadriye ve Samet Bayrakçı, Zülfiye ve 
Naciye Çetin Ayşen ve Emine Ateş, Recep 
Demir (otobüs sürücüsü), Sibel Gür, Hanım 
Korkmaz, Muammer ve Fatma Yener, Hacer 
ve Enver Günsır, Elveda Sağlam, Mükremin 
ve Melek Çakır, Sema Bayraktar ve Mehmet 
Yavuz. !

pozumuzun

'arasından

ular! Biraz 
tarfOkuriar 

tutalım!
»•çaresini,

Gemlik Gümrüğündeki 
kaçakçılık başmüdürü götürdü

r. Bir yan
andan da 
evlendirilir, 
vahameti, 

a!
aktadır! Bu 
telaş dala.

tehlikede! 
jûnahkartarl 
durmadan I

siniz! Biraz 
ariar cehen-

ır, yanındaki 
jüt. Şöyle ü 
aniler, simi

Bir süre önce İstanbul 
Gümrük Muhafaza Baş
müdürlüğü ekiplerinin 60 
TIR dolusu kaçak elekt
ronik eşya ele geçirme
siyle başlayan olaylar, 
Bursa’ya İstanbul’dan 
atanan Başmüdür Nazım 
Bilican’ın başını yedi.

Milliyet Gazetesi’nn 
pazar günkü sayısındaki 
habere göre, Akaneks fir
masına ait yapılan bas
kında düşük fatura ile 
vergi kaçırıldığını söyle
yen Gümrükler Genel 
Müdürü Fehti Şahin Ho
roz, firmaya ait 1 tril yon 
liralık kaçak eşyaya el 
konduğunu, Yu-Ma-Tu 
marka televizyonlarıyla 
tanınan firmanın televiz
yon, müzik seti ve kolon-

larını Gemlik Gümrü- 
ğün’den giriş yaptığı be
lirlendi.

Genel Müdür Horoz, 
ithalatçı firma ile bağlan
tısı olduğu kuşkulanılan 
Bursa Gümrükler baş
müdürü Nazım Bilican’ın 
bu nedenle görevinden 
alındığını açıkladı.

Horoz, son olaylarla 
İstanbul Gümrükler eski 
Başmüdürü Bilican’ın ye
ni görev yerine atanması 
ardından, kaçak elekt
ronik eşya girişinin Bur
sa’ya kaydığı yönünde 
ihbarlar alındığını, ihbar
ların doğru çıktığını bu 
nedenle Nazım Bilican’ın 
merkeze alındığını söy
ledi.

Tekin, “Başvurular 26 Ocak’ta

Gemlik’te 
ilk bayan 
muhtar 
adayı

18 Nisan 1999 günü 
yapılacak yerel seçimlerin 
yaklaşması üzerine muhtar 
adayları da ortaya çıkmaya 
başladı.

Belediye Meclislinin 
aldığı kararla Osmaniye 
Mahallesinin ikiye bölün
mesiyle yeni oluşan .Eşref 
Dinçer Mahallesi’niri ilk 
muhtar adaylığına Nursel 
Şimşek(46) adındaki ev 
hanımı talip oldu.

Çeşitli sosyal dernek
lerde görev alan ve Nursel 
Şimşek, muhtarlık yapacak 
kişinin şeffaf, yapıcı, mo 
dem, sorunlarla ilgilenen 
belediye ve devlet arasında 
halka köprü görevi yapabile
cek kişilikte olması 
gerektiğini ve bu özellikleri 
taşıdığını söyledi.

Yerel seçimlerde Eşref 
Dinçer Mahallesinde muhtar 
adayı olduğunu söyleyen 
Şimşek, görevi en iyi şekilde 
yapacağını . belirterek, 
destek istedi.

Gemlik’in ilk bayan 
muhtar adayının çıkması bil
hassa bayanlar arasında 
büyük ilgi ile karşılandı.

Biraz daha I 
odan tutarak I Marmarabirlik

son bulacak”
Anavatan Partisi Gemlik 

İlçe Başkanı Adnan Tekin, 
belediye meclis üyelikleri için 
aday adayı olmak isteyen
lerin başvurularının 26 Ocak 
1999 günü sona ereceğini 
hatırlattı.

Gazetemize açıklama 
yapan ANAP İlçe Başkanı 
Adnan Tekin, “Gemlik 
merkez, Küçük Kumla, 
Umurbey ve Kurşunlu 
beldelerinde belediye 
meclis üyelikleri için istek
li olanların 26 Ocak 1999 
sah gününe kadar ilçe 
başkanlığı ile belde 
başkanlıklarına başvuru 
yapmalarının gerektiğini 
belirterek, bu tarihten 
sonra yapılacak olan 
başvurular dikkate 
alınmayacaktır” dedi.

Gemlik ilk bayan muhtar 
adayı Nursel ŞimşekHaftayaRamazan

birbirlerinin I 
.'derdi! Hadi I

ıdan hisseyi 
ınüzü, mahal 
Meleri!..
mi? insanları: 

jakcıları, goy- 
ym! Elinizden 
a fırsatınızı iyi

Zeytin AlımKampanyası’nıkapatıyor
r bunların pek 
itiyor!
jeyler bekliyor- 
ık olanları beli

yosunuz! 'Ağzı

tulmak istiyor

ı layık olmayan! 
ı yatkın olanları

ene onların km 
geçer1 Her ÛR 

«örterinde!

72 Nolu Gemlik Mar- i 
marabirlik Zeytin Tarım i 
Satış Kooperatifi, 1998- i 
99 zeytin alım kampan- i 
yasını perşembe günü i 
kapatıyor.

Marmarabirlik yöneti- i 
çilerinden aldığımız bilgi- \ 
lere göre, kasım ayında i 
başlayan zeytin alım i 
kampanyasında bugüne \ 
kadar ortaklardan 2 mil- j 
yon 970 bin kilo zeytin \ 
alındı. Buna karşılık or- \ 
taklara 1 trilyon 675 mil- i 
yar lira ödemede bulunu- i 
lacak.

Zeytin hasa-
t döneminin uygun hava 
koşullarında geçtiğini 
söyleyen ilgililer, 1998-99 
sezonunun muhtelemen

■J ■ perşembe günü Gemlik 
yapabilmen»! ve merkezinde kapatıla- 

| cağını belirttiler.
J■ ÖDEME YOK

Ortaklara ödenecek

olan 1 trilyon 675 milyar 
liraya karşılık bugüne ka
dar 1-19 Kasım 1998 tari
hi arasında alınan zeytin 
bedellerinin yüzde 25’ınin 
ödenmesinin ötesinde, 
yeni bir ödeme takviminin 
Birlik Genel Müdürlüğüm
den gelmemesi nedeniy
le üreticiler mağdur du
rumda kaldılar.

Bayrama kadar koo 
peratifin para dağıtma
ması halinde zor durum
da kalacaklarını söyleyen 
kooperatif ortakları, birlik 
yöneticilerinin bir an önce I 
üreticinin paralarını da- ! 
ğıtmalarını istediler.

Öte yandan bu yıl ilk 
kez zeytin alım kampan 
yası başlatan işbankası 
ortaklarından olan 
Antdemir'de Gemlik
zeytin halinde başlattığı 
atımlarına son verdi.

GiresunlularDerneği iftar yemeği verdi
Ramazan ayı boyunca 

devam eden iftar yemekleri
ne bir yenisi Giresunlular 
Derneği’nden geldi.

Menzir Düğün Salo- 
nu'nda verilen iftar yemeğine 
siyasi parti yöneticileri davet
edildi.

Yemeğe Belediye
Başkanı Nurettin Avcı, 
ANAP-DYP-FP-DSP-BBP- 
ilçe başkanları ile Kurşunlu 
Belediye Başkanı Bayram 
Demir katıldı.

Bayramı
İslam Aleminin en kutsal 

ayı olan ramazan kendine 
özgü kutsiyeti ile devam 
ederken, Ramazan Bayra 
mına bir hafta kaldı.

18 Ocak 1999 pazartesi 
günü sona erecek olan 
ramazan ayı, 19-20-21 Ocak 
1999 günleri ise Ramazan 
Bayramı olarak kutlanacak.

İlçe Müftüsü Mustafa 
Aksoy, 14 Ocak 1999 günü 
gecesinin Kadir Gecesi 
olduğunu hatırlatarak, bu kut
sal gecede Kur-an’ı Kerimin 
yeryüzüne indiğini belirterek, 
geceyi ibadetle geçirmelerini 
istedi.

Müftü Mustafa Aksoy, salı 
sabahı, bayram namazının 
saat 08.08’de kılınacağını 
hatırlattı.

«I RENKLER
Gonca YERLİYURT

Sistemin çocuklar1
Eğer medya ülkenin aynasıyla ben bu görüntüyü sevmiy

orum.
Aynada yansıyanlar beni rahatsız ediyor.
Korkutuyor...
Güven vermiyor.
Hükümet görüşmeleri bilmem kaçıncı tur olarak devam 

ederken, insanların yüzlerinde yine o yapmacık gülümseme, 
gerçekleri söylemekten kaçınan yarım ağız sözde açıkla
malar. .

Kapalı kapılar arkasında yapılan pazarlıklar, önce ben, 
benim geleceğim, benim partim, benim yandaşım 
yaklaşımıyla sonu gelmeyen görüşmeler.

Dışarıda kriz varmış, durgunluk varmış, açlık, kargaşa 
varmış, bunlar hiçbirinin umurunda değil. Herkes 18 Nisan’a 
kilitlenmiş ve bu hükümet kaosundan nasıl en karlı çıkarımın 
telaşında.

Halbuki çok uzaklarda değil ofislerindeki, evlerindeki 
televizyona arasıra bakıverseler görecekler insanların nasıl 
patlamaya hazır birer bombaya dönüştüğünü.

Hoşgörünün ve anlayışın nasıl ortadan kalktığını.
Sadece İstanbul Üniversitesi'nde yapılan canlı yayını 

izlemek bile umudun yitmesine neden olmaya yeter.
Allahım o ne bilenmiştik...
O ne hırs.
O ne öfke...
O ne bölünmüşlük.
Sahnede herşeye rağmen o çocuksu ifadeyi kaybet

meyen ürkmüş gözleriyle “bu coğrafya üzerinde” diye 
başlayan ve çok bildik slogan sözlerle devam eden bir genç 
adam.

Salonda inanılmaz öfkeli bir kalabalık. Kimse kimseyi 
dinlemiyor. Kimsenin kimseye zaten tahammülü yok. Kendi 
yandaşlarını da, düşman gördüklerine de.

Hepsi sanki üniversiteye ne koşullarda ve niçin geldik
lerini unutmuşlarcasına provakasyona kendilerini 
kaptırmışlar.

Demokratlar. Solcular. Ülkücüler. Dinciler.
Yani taraflar.
Ama karşı tarafı dinlemeye anlamaya uzlaşmaya hiç 

niyetleri yok.
Öyle ki içlerinden . biri “o mukaddes üniformayı 

giydiğimde kendimi dünyanın en bahtiyarlı insanı 

sayarım” dediğinde kıyametler kopuyor. O mukaddes üni
forma dediği Mehmetçiğin üniforması. Düşünebiliyor- 
musunuz ortamı, buna bile tahammül edilemiyor.

İzlediklerimden dehşete düştüm. Salsıldım.
Sonra aklıma o pay gülüşler, kapı önlerinde el sıkışmalar, 

bitmek bilmeyen görüşmeler, siyasetin bize yansıyan o 
karanlık yüzü geldi.

Ve bu çocukların bu kadar olmaya hakları var dedim.
Bü kadar uzlaşmadan uzak olmaya hakları var.
Çünkü onlar kabul etmeseler de bu sistemin çocukları...

Karadenizliler Derneği, 
basına iftar yemeği verdi

İlçemizde bulunan Karadenizliler Yardımlaşma ve 
Dayanışma Derneği, basm çalışanlarına iftar yemeği 
verdi.

Gedelek Uludağ Kaplan Alabalık Tesisleri’nde 
gazetecilerle biraraya gelen Karadenizliler Yardımlaşma 
Derneği yöneticileri, oasın mensuplan ile birarada 
olmaktan mutluluk duyduklannı belirttiler.

Karadenizliler Yardımlaşma Derneği Başkanı Hakan 
Uzunkaya, basının, derneklerinin çalışmalarını 
kamuya yansıtmada büyük görevleri üstlendiklerini 
söyledi.

OZBERK
MERMER & GRANİT 

Haydar
Balıkpazan Mah. Şerefiye Sok.

No: 13/5 GEMLİK
Tel: (0.224) 513 23 17 Fax : (0.224) 514 63 17
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İHRACAT - İTHALAT 
DENİZLİK VE PARABET 
BALKON KÜPEŞTESİ 
MERDİVEN BASAMAĞI 
YER DÖŞEMESİ 
DUVAR KAPLAMASI 
SÜPÜRGELİK
MUTFAK TEZGAHI
ESKİTİLMİŞ OLARAK ÖZEL 
PANOLAR, BORDÜRLER, 2X2X1 CM
MOZAİK (3OX3OX1CM)
ŞÖMİNE 
DEKARASYON 
İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİ
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GEMİAD’ın düzenlediği konferans ilgi gördü. SERBEST KÜRSÜProf. Gürsakal, “Üretmekyerine tüketiyoruz”
GEMİAD (Gemlik İşadamları- Derneği)'nin 

düzenlediği, “Son Ekonomik Gelişmeler ve Kriz” 
adı altında yapılan konferansa, konuşmacı olarak 
Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmi Gürsakal 
katıldı.

Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi toplantı 
Salonu’nda geçtiğimiz hafta cuma günü saat 
20.00’de başlayan konferansa, İlçe Kaymakamı 
Şener Can, Belediye Başkanı Nurettin Avcı, siyasi 
parti temsilcileri yanısıra işadamları ve kalabalık 
halk topluluğu katıldı.

Soru-cevap şeklinde geçen konferansta Prof. 
Dr. Necmi Gürsakal konuşmasında ekonomik 
gelişmenin genelde uluslararası boyutlarını ele 
aldı. Konuşmasından sonra dinleyicilerden gelen 
soruları cevaplayan Gürsakal, Bursa ve Gemlik 
ekonomisinden bahsetti.

Prof. Dr. Gürşakal, dünyadaki ekonomik ve i 
teknolojik gelişmelerin iyi takip edilmesi gerektiğine : 
dikkat çekerek, son zamanlarda bilhassa doğu j 
bloklu ülkelerde ham madde fiyatlarında,düşüşlerin j 
görüldüğünü, bunların ise başka ülkelerin j 
ekonomilerini sarstığını belirtti.

Türkiye’de fiyatların sürekli yükseldiğini i 
hatırlatan Gürsakal, ülke ekonimisinin bu i 
koşullarda geliştiğine dikkat çekerek, dünyadaki i 
teknolojik gelişmenin ekonomilere de yansıdığını | 
hatırlattı.

Gürsakal, konuşmasında şunları söyledi :

“Üretim dediğimiz şey, işgücünü sermayeyi 
bilinçli bir şekilde kullanıp, piyasaya sokmaktır. 
Bilgi .ekonomisinin geliştiği dünyamızda bu 
gelecekte büyük işsizlik yaratacaktır. 
Globalleşen dünyada üretilen her yeni ürün bir 
anda bütün dünya piyasalarına sunulabiliyor. 
Bilim sektörü ekonomide en önemli 
sektörlerden biri oldu. Ülkemizdeki cep telefonu 
salgını bunun güzel bir örneğidir. “

Prof. Dr. Necmi Gürsakal sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Bursa Ekonomisi eşittir Uganda 
ekonomisi, yani bir devlet eşittir Bursa!” diyerek 
Bursa’daki özellikle tekstil ve otomotiv sektörünün, 
ülke ekonomisinin lokomotifi olduğunu belirtti.

“Türkiye’de yaşanan ekonomik krizden 
mümkün olduğu kadar kısa zamanda 

; toparlanırsak düzlüğe çıkarız. Dünya’da ucuz iş 
i gücüne dayalı rekabetle mücadele etmemiz 
zorunlu. Çünkü artık bilgi, araştırma ve 
teknoloji eğitimi bu yönde gelişiyor" dedi.

Ve şu anda varolduğu bilinen krizin en geç 
haziran yada temmuz ayında tüm dünyada 
biteceğini belirtti.

Bursa’da ard arda süper marketlerin açıldığını 
da belirten Prof. Dr. Necmi Gürsakal, ülke olarak 
çok tüketen bir toplum haline geldiğimizi belirterek, 
“Tüketmek yerine üreten bir toplum olmak 
zorundayız. Gelir ve giderlerimizi düzgün 
hesaplarsak, enflasyonun üstesinden geliriz.” 
şeklinde konuştu.

Vedii BİLGET 
Em. Amiral

“NE MUTLU TÜRK’ÜM” DİYEBİLENE
Suçlu ve güçlü batı emperyalistlerinin Lozan Türkiye’sine kasıtlı 

ve asılsız suçlar yükleyerek, kendi aralarında meşrulaştırdıkları 
SEVR’in şiddet siyasetini iyice algılamak gerekir.

■ Lozan Türkiye'sini siyasi ve iktisadi egemenliği altına alma 
uğraşındaki batı emperyalistlerinin-Avrupa Birliği üyelerinin-temsil 
ettiği tehlike su yüzüne vurdu.

“Batı cephesinde yeni bir şey yok, içeride ve dışarıda, Milli 
Mücadele’nin başlangıcındaki aynı sorunlar ve aynı tehlikeler 
bizi tehdit ederek karşımızda duruyor.”

SEVR'İ tezgahlayanlar, Anadolu’muzu parçalama, Türk 
ulusunun sömürgeleştirme ve tam bağımsızlığımızı ayaklar altına 
alma siyaseti değiştirmedi.

Curzon'un, Clemanceau'nun, VVilson'un yerlerini bugünde 
Amerika ve Avrupa Birliği ortak cephesi aldı.

Hoşgörünün ve,insan haklarının Övgüsünü yapan “Avrupa 
Uygarlığımın Mussolini ve Hitjer'e nasıl teslim olduklarını, teslim 
olmak ne kelime, onlara işin başında nice alkış tuttuklarını 
unutmadık. İbretle izledik.

Bugün PKK'ya yaklaşımlarını da öyle izliyoruz.

Mustafa Kemal, emperyalizme ve tam bağımsızlığa değin 
söylenecek her şeyi söylemiş, yol göstermiştir.

Önemli olan analizleri ele alıp nesnel bir sentezi ortaya 
koymaktır.

Mustafa Kemal’lerin, Müdafaa-i Hûkuk'a katılanların güttükleri 
amaca uygun düşen bir deyişle: Emperyalist bir ülke olmayan bir 
ülke arasında hiçbir biçimde ve hiçbir ortak nam altında işbirliği ve 
anlaşma olamaz. Eğer olursa bu sömürülen ülkenin, ötekine 
teslimiyeti, onun yedek gücü ve bağımlısı olması sonucunu getirir...

. “Yurdumuzun tam bağımsızlığı tehlikededir.”
' Egemenliğimizi kısıtlayan ya da yok sayan bütün alanlarda, 

tam bağımsızlık güncel anlamıyla, NATO, Dünya Ticaret Merkezi, 
Avrupa Birliği, Gümrük Birliği, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma 
Teşkilatı, Çok Taraflı Yatırım Anlaşması, Uluslararası Para Fonu, 
Dünya Bankası, ABD ile yapılan ikili anlaşmalar gibi anlaşmalardan 
ve kuruluşlardan tam bağımsız bir dış siyaset ve iç uygulamalar 
silsilesinin gecikmeksizin paşama geçirilmesi Lozan Türkiye’sinde 
yaşayanların birinci görevidir.

T.C Örnek No. 64
Gemlik İcra Dairesi
Dosya No.: 1998/660

GAYRİMENKULUN AÇIK ARTIRMA İLANI 
GEMLİK İcra Dairesinden

Satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıymeti, adedi, evsafı:
Gemlik tapusuna kayıtlı Karacaali Köyü, Ortakaya mevkiinde kain ve tapunun 

5 pafta 1107 parsel sayılı taşınmaz mal üzerine inşa edilen kargil apartmanın C- 
blok 6/438 arsa paylı (9) nolu dükkan olup Karacaali Köyü, Erenler sitesinde yer 
almaktadır. Erenler sitesinin zemin katında. 12 m2 miktarlıdır. Elektrik ve suyu 
mevcut olup, deniz görmektedir. Üçüncü sınıf işçilik ile yapılmış, boya ve badana 
gereklidir. Taşınmazın içinde WC mevcuttur. Günün alım satım rayiçlerine göre 
kıymetine tesir edecek faktörler göz önüne alındığında, taşınmazın bugünkü değeri 
800.000.000.- TL takdir edilmiştin

Satış Şartlan :
1- Satış 8/3/1999 gün saat 11.00 den 11.15’e kadar Gemlik Belediye Düğün 

Salonunda açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin 
%75’ni ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakların mecmuunu ve satış masraflarını 
geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın 
taahhüdü baki kalmak şartı ile 18/3/1999 Perşembe günü Belediye Düğün 
Salonun’da saat 11.00-11.15’de ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu 
miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak 
üzere artırma ilahında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. 
Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40’ını bulması ve 
satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve, 
bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarının geçmesi lazımdır. 
Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20’si nispetinde pey 
akçesi veya bumiktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri 
lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil 
verilebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş 
vergiler.satiş bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki 
haklarım hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş 
gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit 
olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

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

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

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş 
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 1998/660 sayılı dosya numarasıyla 
Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.7./1.1999

icra Müdür Yrd.

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

Yönetmelik Örnek No. : 27

DÜZELTME
Gazetemizin geçtiğimiz 
hafta 4. sayfasında 
yayınlanan tüzük 
ilanındaki başlık yanlış 
yazılmıştır.
Tüzüğün başlığını 
“Gemlik Orkent Sitesi 
ve Manastırı 
Güzelleştirme Derneği 
“olarak düzeltir, özür 
dileriz.

Yeşili Sev, 
Doğayı 
Koru

“Ne Mutlu Türk'üm" diyeceklerin Türkiye'sinde:
Bir. gün bağımsızlığını, egemenliğini ve Laik Türkiye 

Cumhuriyeti'ni savunmak zorunda kalırsan, ödeve atılmak için, 
içinde bulunacağın durumun olanaklarını ve koşullarını 
düşünmeyeceksin, düsturuna yürekten inananlar için 
aşılamayacak engel yoktur.

İp, koptuğu yerden ulanır...
Bu vesile ile, tüm yurttaşlarımın Yeni Yıllarını ve - 

Bayramlarını kutlarım.

İLAN
Gemeks Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 

miz 31.12.1998 tarihinde Tasfiyeye girmiştir.
Borcu ve alacaklıların 1 yıl içinde vesikala

rı ile birlikte Tasfiye Memuru İbrahim Talan a 

başvurmaları önemle rica olunur.

Tasfiye Memuru

GEMLİK DEVLET HASTANESİ 
DÖNER SERMAYE SAYMANLIĞI 

SATIN ALMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN
Hastanemiz Bio kimya kitleri ve bu kitleri kullanacak Otoanalizör cihazı temini ihalesi 

84-8213 sayılı kanunun 29-a ve müteakip maddelerine istinaden KAPALI TEKLİF USULU ile 

ihaleye çıkarılmıştır.
İhale 25.01.1999 PAZARTESİ günü Gemlik Devlet Hastanesinde yapılacaktır. İhale ile 

ilgili'idari ve teknik şartnameler Gemlik Devlet Hastanesi Döner Sermaye Saymanlığın da 
ücretsiz görülebileceği gibi istenildiği takdirde 3.000.000-TL. bedelle temin edilebilir. 
İsteklilerin idari ve teknik şartnamede istenilen belgelerle birlikte hazırlayacakları teklif 
mektuplarını ihale saatine kadar Döner sermaye saymanlığımıza vermeleri postadaki 

■gecikmelerin kabul edilmeyeceği ilan olunur.

CİNSİ MİKTARI GEÇİCİ BEDEL GEÇİCİ
TUTARI TEMİNATI

Biokimya kitleri ve 100000 test 15.922.500.000 477.675.000

bu kitleri kullanacak
Otoanalizör Cihazı Temini

SAATİ: 10.00

Basın : 199/2
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t Defteri

Muzaffer Gürboğa 
Eğitimci

t 1
i Yedek Kulübesi

SORU SORMAK
Soru sormayı bilmenin öğrenmenin ya

rarları tartışılmaz. Eğer bugün demokrasi 
ağır aksak işliyorsa bunun arkasında sorgu
lamama kolaycılığı yatar. Küçük yaşta soru 
sormamak öğretiliyor. “Sen sus bunu bil
mezsin” denilerek merakları bastırılıyor, öl
dürülüyor.

Okullarda soru soran öğrenciye potansi
yel, suçlu gözüyle bakılıyor. Art niyetli sayılı
yor. Sınıf mevcutlarının fazlalığı zaten öğ
rencilerin soru sorup bilgilenme özgürlüğü 
önünde önemli bir neden oluşturuyor. İçine 
kapanık, haklarını aramayan öğrenci mode- 

Ji böyle oluşuyor. Öğretmenin anlattıkları 
tek mutlak doğru oluyor. Öğrencilere bu 
doğruları bellemek düşüyor. Bilim adamı 
şüpheciliği geliştiremiyor.

Bazı konularda katılaşmanın tohumları 
böyle atılıyor. Uzlaşma becerisi kaybedili
yor. Ezber geleneği ve sorgulama geleneği 
besleniyor. Ezberlemek başlıbaşına kölelik 
demektir. Katılımcı, soruşturan, araştıran 
bireyler bu eğitim sistemine yetişmiyor. Üni
versite sınavlarında neden binlerce öğrenci 
takılıyor. Ezber yüzünden.

Öğrenciden çok şey isteniyor, ancak bu 
bilgiler yada kavramlar verilmiyor. Çocuk 
okul istemediği ancak mecbur olduğu için 
öğreniyor. Eğitim bu bağlamda yemlemek
tir desek doğru olur mu? Soru sormayan 
öğrencinin performansı değişebilir mi? Öğ
retmen merkezli böyle bir eğitim politikası
nın uzun vadede çıktısı, getirisi nedir, götü
rüşü nedir? Çocuklar ilkeli düşünmeyi ve 
davranışı okulda değilde nerede öğrene
cekler? Merakı doyurulamayan öğrenci öğ
renmeye yeterince hazır sayılabilir mi? 
Merak güdüsü nasıl harekete geçirilecek? 
Neden, nerede, nasıl, ne kadar gibi soru
lara alışmamış öğrenci ilerde poltikacılar- 
dan hesap sormayı becerebilir mi? Soru 
sormayı küçük yaşlarda öğrenmiş bireyler
den oluşmuş bir toplumun demokratik 
kazanımlar) ne olabilir?

KAŞE ve MÜHÜRDE 
BEKLEME YOK!

Matbaamızda bilgisayar sistemiyle 
kaşe ve mühürleriniz 30 dakikada yapılır. 

BİR TELEFON YETERLİ!

Futbol yaşamımda, zaman zaman 
yedek kulübesiyle bende tanıştım.

Takımı yedek kulübesinde seyretmek, 
futbolcu için çok karmaşık bir duygudur.

Takımı galip gelse bile, buruk bir se 
vinç yaşar.

Galibiyette payı olmadığı için, eziklik 
hisseder.

Oyun esnasında, gözü hep kendi ye 
rine oynatılan adamın üzerindedir.

Kulübede otururken, hep kendisine ve 
rilecek şansı bekler.

En büyük hayali oyuna girip maçın 
kaderini değiştirecek pozisyon yarat
maktır.

Ama. Bir amacı vardır.
Yedek kulübesinde, verilecek görevi 

beklemektedir.
(CHP) parti yönetimini, yedek 

kulübesinde bekleyen oyunculara ben
ziyor.

Ama. Yedek futbolculardan bazı farkları 
var.

(CHP) yönetimi görev falan beklemiyor.
Görev için fırsat çıkınca, kıvırıyor.
Ve. Maça çıkmamanın oyuna katılma

manın yollarını arıyor. .
Medya kanalıyla tüm partiler için bir 

gerginlik politikası uyguluyor.
1997 yılının Nisan ayını bir hatırlayın.
Mesut Yılmaz ile Deniz Baykal 

arasındaki pazarlıkları gözünüzün önüne 
getirin.

Yedek kulübesinde oturan (CHP) yöneti
mi için, oyuna katılma fırsatı çıkıyor.

- Yedek bekleyen, Barolar Birliği 
başkanı var.

- Yedek bekleyen sendikacı bir mil
letvekili var.

- Yedekte, anayasa profesörleri var.
- Yedekte, özelleştirmedeki yağmaları 

önleyecek, insanlar var.
- Yedek bekleyen ekonomi profesör

leri var.
Yakında seçimler var.
Başka bir deyişle, transfer sezonu var.
Halk hiç görev almayan, hiç oyuna 

katılmayan insanları nasıl değerlendirecek.
Koca bir sezon yedek kulübesinde 

kalan (CHP)’nin durumu ne olacak.
Oyuna katılma imkanları yakalamasına 

rağmen, sorumluluk almamakta direnen 
(CHP)’nin performansı nasıl 
değerlendirilecek.

(CHP) başarıyı yakalamak için, diğer 
partilerin yıpranmasını bekliyor.

Sayın Eceyit’in iktidar olarak seçime 
gitmesi ve (ÖDP)’nin yavaş yavaş pa 
lazlanmaya başlaması (CHP) oylarını 
olumsuz yönde etkileyecek.

Sürekli yedek kulübesinde kalmak, 
(CHP)’ye pahalıya mal olacak!

Haftanın Fıkrası
Neyzen Tevflk hergün bol miktarda 

içerdi.
Ustad blrgün nasılsa, Yeşilay 

Cemiyetinin tertiplediği bir konferansta 
bulunmuştu. Doktorlar konuşmayı şöyle 
bitirdi:

Sayın dinleyiciler sözlerime son 
verirken şunuda İlave edeyim. İçtiğiniz 
her kadeh ömrünüzden bir gün eksiltir. 
Bu tıbben ilmen tespit edilmiştir.”

Doktor kürsüden ayrılırken, Neyzen 
Tevfik çığlığı basar:

Off, yandım dostlar, öldüm...”
Yakınında bulunanlar, telaşla heyecanla 

sorarlar:
“■ Aman üstad hayrola ne Oldu bir 

den?”
“■ Ne mi oldu? Doktorun sözlerini din

ledikten sonra, birden hesap ettim ki ben 
öleli elli yıl olmuş.”

Yeni nesil, alkol ile çok erken tanıştı.
Batılı ülkeler, şarabı, birayı su yerine içi 

yorlar.
Alkol bağımlılarının sayısı hızla 

artıyor.
Ara sıra, bir arkadaş toplantısında alınan 

az miktardaki alkol o toplantıya renk katıyor.
Ama. Ara sıra olmak kaydıyla.
Şuuru ve fiziki kaybetmemek şartıyla.
Bazıları alkolden güç alıyorlar.
Ölçüyü kaçırınca, saldırgan oluyorlar.
Dostluğu geliştirmek için, oturdukları 

masadan, dostluğu kaybetmiş olarak 
kalkıp gidiyorlar.

Sözün Özü g
Çamur atma,
Hedefini şaşırır, 
Kirli ellerinle kalıverirsin!

“Joseph Parker’

Türkiye’de son dönemde uygulanan politikalara 
bir bakalım.

Üretim arttırılmıyor.
Yeni projeler üretilemiyor,
Halkın refahı sağlanamıyor.
Politikacılar ayakta kalabilmek için, birbirlerini 

suçluyorlar.
Gerginlik politikası uyguluyorlar.
Var olduklarını, bu sayede halka duyurabiliyor

lar.
Bazen gerçek olarak, bazen yalandan birbirlerine 

iftira ediyorlar.
Attıkları çamur bazen, hedefi buluyor.
Bazen elleri çamurlu kalıyor.
Türk toplumu çamurlu ellerin, temiz eller haline 

gelmesini istiyor.
Ama. Kirli eller, bu özlemih gerçekleşmesini 

önlüyor.

O kadar etkili bir seks 
şurubuydu ki, makarna 

yemeğinin içine bir parça 
atıldığında, 

bütün makarnalar dikleşiyordu!

Erol GÜRÇAY

Belediye Başkan Adayları
Yaklaşan Belediye seçimleri 

nedeniyle, siyasi partilerin adaylarının 
isimleride netleşmeye başladı.

- En önemli gelişme Fazilet 
Partisi’nde oldu. Daha önce, Enver 
Şahin, Mahmut Küçük ve Kasım 
Barışan’ın isimleri konuşuluyordu. Ama. 
Son anda Mehmet Turgut ismi gün
deme geldi. İki kez (DYP)’den aday olan 
Mehmet Turgut, bu defa Fazilet 
Partisinden aday oluyor: (FP) genel 
merkezi akıllı bir seçim yapmış. 
Mehmet Turgut hem (DYP), hem de 
(ANAP) tabanından oy getirebilir.

- (DSP) seçimlere iktidar partisi 
olarak giriyor. Bu avantaj, parti içi 
huzursuzları önleyebilir. Parti yönetim
lerindeki belirsizlikler, büyük ölçüde 
giderilebilir.

(DSP)'de aday olarak, Seher 
Yücel’in adı daha net olarak duyul
maya başladı.

- (MHP)’de durum tahmin ettiğimiz 
gibi. Aday olacağını umduğumuz, 
Osman Doğan’ın ismi siyasi 
kulislerde duyulmaya başladı. 
(MHP)'nin parti teşkilatını çok yakından 
tanıyoruz ama, Osman Doğan’dan daha 
bilgili ve daha tecrübeli bir başka adayın 
olmadığını sanıyoruz.

- (CHP)’de Nezih Dimilli’nin 
adaylığı kesin gibi. Hukuk nosyonu 
olan bir Başkanın, Belediye için çok 
önemli olduğunu düşünüyoruz. Nezih 
Dimilli’nin oy potansiyelinin, 
(CHP)den bir adım önde olduğunu 
hissediyoruz.

- (DYP)’de ise durum çok karışık. 
Karışık derken, öncelikle Bursa (DYP) 
il teşkilatını kastediyorum.

Adaylıklar ve istifalar özellikle 
(DYP) il Teşkilatını ve Yıldırım ilçe 
Teşkilatını huzursuz etti.

(DYP) Gemlik Teşkilatında da bir 
burukluk seziliyor. Bize göre, “isim 
üzerine”^ ’kâmuoyu araştırması 
yapılması, yanlış oluyor.

Hele dört-beş isim için yapılan, bir 
araştırma partiyi sıkıntıya sokar.

Küskünlüklere ve bölünmelere 
sebep olur.

Parti disiplini elden gider.
Şimdi Bursa’da bu süreç yaşanıyor.
- (ANAP)’ta işler tıkırında görülü 

yor.
Partide, hiçsir sıkıntıya meydan 

verilmeden, Nurettin Avcı yeniden 
aday olarak gösterildi. Diğer partilerin 
bir bölümü adaylık mücadelesi 
verirken, (ANAP) yönetimi seçim 
ziyaretlerine başladı. Seçim 
sürecinde, (ANAP) rakiplerinden bir 

adım önde görülüyor.
- (ÖDP)’de sevgili hocamız 

Abdullah Çevik’in aday olduğunu 
duymaya başladık.

(ÖDP)’yi (CHP) oy tabanı için 
tehlike olarak görüyoruz.

Adaylara başarılar diliyor, centil
mence mücadele bekliyoruz.

KÖRFEZ OFSET
Tel : 513 17 97 gemlik rehberi

Gerekli Telefonlar

Gemi Saatleri KUMLADA

ANADOLU HAYAT ANADOLU SİGORTA

NUMAN SİGORTACILIK LTD. STİ. 
ACENTELİĞİ

| - KASKO SİGORTALARDA % 100 HASAR 

j ÖDEMELİ VE SERVİS ANLAŞMALIDIR.

- TRAFİK, EV-İŞYERİ, NAKLİYE, 

. YANGIN, KAZA SİGORTALARIYLA 

[TÜM) BRANŞLARDA HİZMETİNİZDEDİR.

(ÇARŞI MEYDANI AKIT TEL : (0.224) 513 02 34
HAN KAT: 1 GEMLİK FAX: (0.224) 514 11 48

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

T10
155
156
5131055
5131879
5131206

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

513105İ’
5131052
5131053
5132954
5131028

ULAŞIM
Uludağ Turizm 5131212
Aydın Turizm 5132077

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

Belediye 
Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
Su İşletmesi 
İtfaiye

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

TAKSİLER

Su Arıza
Körfez Taksi 5131821
Çınar Taksi 5132467
Güven Taksi 5133240
Gemlik Taksi . 5132324
Manastır Taksi 5143550

5132066 
.5134503 
5131274 
5140095 
5131286 
5131174 
5131846 
5131353 
5131057 
5131308 
5131133 
5131095 
5133742 
513J507 
5131414 
5131364 
5131411- 
5131042 
5132360 
5131186 
5134994

Yalova-Kartal:(lşgünü) 6.30-11.00-15.00-19.30 
(Tatil)7.15-11.15-16.00

Kartal-Yalova:(işgünü) 9.00-13.00-16.00-21.00 
(Tatil) 9.00-13.00-18.45

Yalova-Sirkeci:(işgünü) 5.50-13.30-17.30 (Tatil)
6.30-13.00-17.30 Sirkeci-Yalova:(İşgünü) 9.15-

: 14.15-18.15 (Tatil) 9.15-14.00-18.15 
Deniz Otobüsü

Yalova -Kartal (Haftaiçi) .07.30-09.10-10.45- 
13.00-14.30-16.00-1 7-30-19.00-20.30 

(Tatil) 9.15-10.45-12.00-13.30-14.25-15.45- 
17.00-17.45-18.30-19.20-20.30

Yalova - Kabataş (İşgünü): 7.20- 9.45-12.40
15.00-17.15-19.30 

(Haftasonu): 09.15-11.35-16.15-18.30 
Kabataş-Yalova (İşgünü): 8.35-11.00-16.10- 

18.25 (Haftasonu): 10.30-13.00-17.30

Feribot
Hızlı Feribot: (Yalova-Yenikapı)

7.30-08.30-10.30-12.30-14.30-16.30-17.30-
19.30-20.30-22.30(P.tesi, salı, çrş, prş) 

07.30-08.30-10.30-11.30-13.30-14.30-16.30-
17.30-19.30-20.30-22.30_____
, TÜP DAĞITICILARI

SATILIK
AT

KİRALIK

HAVUZLU
DAİRELER

TEL
5131797
GEMLİK

5134521-23 
5134520 
5132432 
5134521-122 
5134521-115

___ _ 5132325 
Muhasebe M. 5134521-182
Yazı İş. Md. 5134521-111

Yalnız 185

Aygaz 
Ozgaz 
Tekgaz 
Ocakgaz 
Ergaz 
Ipragaz 
Habaşgaz 
Ukitgaz 
YeniLikitgaz 
Alevgaz 
BP Gaz

513 12 95
514 17 00
513 1637
513 1637
513 88 43
513 22 59
513 45 46
514 28 41
513 6500
513 40 95
514 59 81

Gemlik 
KÖRFEZ 
Okuyun, 
okutun, 

abone olun.
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Gemlik'te spor şahlandı
Zeytinspor
Selimpaşa

6
0

Gemlikspor : 100 Karamürsel
Geçtiğimiz hafta ilçemizdeki üç takım karşılaşmalar

da rekor skorlu sonuçlar elde ederek Gemlik'te sporun 
en başarılı dönemini yaşadığını kanıtladılar.

Önceki hafta Adana'dan başarılı sonuçla dönen 
Zeytinspor, bu hafta cumartesi günü Gemlik Sahasında 
Çanakkalespor bayan takımıyla karşılaştı.

Türkiye Bayanlar ikinci liginde 6 takımla mücadele 
veren Gemlik Zeytinspor Bayan futbol takımı bugüne 
kadar yaptığı ,tüm karşılaşmalarda rakiplerini açık fark
la yenmeyi başarırken şampiyonluğa adım 
koşuyor.

Çanakkaleyi bu hafta sahamızda konuk
Zeytinspor golleriyle rakibini 6-0 yendi.

Zeytinspor Bayan Futbol Takımı, 17 Ocak

adım

eden

1999
pazar günü saat 13.00’de Gemlik Stadında İstanbul

• GEMLİKSPOR, bu hafta sahamızda zayıf rakibi Selimpaşaspor’u gol yağmuruna 
I tuttu. Karşılaşmada rakip kaleye 13 gol atan Gemlikspor, gol yemedi.
| Gemlikspor, namağlupluğunu sürdürüyor. (Fotoğraf Gemlik KÖRFEZ ) -

im

Gemlik Zeytinspor Bayan Futbol takımı bu haftada şahlandı. Cumartesi günü Gemlik 
sahasında Çanakkale Belediyespor ile karşılaşan Zeytinspor’lu bayanlar rakip kaleye 
6 gol atarak, bu haftayı da mutlu kapadılar. (Fotoraf Gemlik KÖRFEZ)

OM

Pidecinin 
bacası tutuştu

istiklal Caddesinde bulunan Antep Sofrası Pide ve 
Lahmacun Salonu’nun Gemiç Apartmanı kalorifer 
boşluğundan geçen bacası tutuştu.

Geçtiğimiz hafta pazar günü saat 21.00 sıralarında 
başlayan baca yangını, pide işletmecisi ve Gemlik itfaiyesinin 
olaya zamanında yaptığı mücadele sonucu çevreye zarar 
vermeden küçük hasarla atlatıldı.

Bacanın tutuşması, apartman sakinlerine korkulu anlar 
yaşattı.

Yangın nedeniyle apartmanda oturanlar dairelerini terk 
ederek, sokakta yangının söndürülmesini heyecan içerisinde 
toplanan halka birlikte izlediler.

Çanakkale 0
Gemlikspor: 13

37
Dostluksppr Bayan Futbol Takımı.ile karşılaşacak.

GEMLİKSPOR 13 GOL ATTI
Pazar günü Gemlik sahasında Selimsporla 

karşılaşan Gemlikspor ise yine fırtına gibi eserek 13-0 
lık bir galibiyete imzasını attı. .

Tamamen Gemlikspor’un kontrolünde geçen 
karşılaşmanın ilk yarısında goller şu sırayla atıldı. 
Abdullah (24’-43’-52’-54’), Nuri (30’), Türker (37’), 
Nazım (46’), K.Sedat (51'-55*), Büyük Sedat (74’), 
Menderes.(76’), Necmi (77’), Cengiz (90’) penaltıdan.

GEMLİKSPOR : 100- KARAMÜRSEL :37
Öte yandan Gemlikspor Basketbol Takımıda 

geçtiğimiz hafta pazar günü Orhangazi Kapalı Spor 
Salonu’nda yaptığı karşılaşmasında Karamürsel'i 63 
sayı farklı bir skorla maçı 100-37 galip bitirdi.

Almanyadanmektup var Kemal YAR 
Almanya

Arada bir Almanya’dan

İSİM 
DÜZELTMESİ

Gemlik Asliye
Hukuk mahkemesinin 

17.11.1998 tarih 
1998/800 esas , 

1998/821 karar sayılı 
ilamı ile Şahmeral 
Kargın ofan ismim

ALI HAN olarak 
tashih olduğu ilan 

olunur.

Şahmeral KARGIN

Zaman zaman Körfez gazetesine 
Almanya’dan yazılar yazmaktayım. Dört 
-yıldır; gelmediğim Türkiye’ye bu sene iki 
haftalığına geldiğimde Gemlik’te hem 
tanıdıkları görme olanağı buldum hemde 
Gemlik’te hiçbir şeyin değişmediğine tanık 
oldum.

Aslında bu sefer ki yazımı daha sonra 
yazmayı düşünüyordum, ama 3 Kasım tar
ihli Körfez’de sevdiğimiz büyüğümüz Sayın 
Dursun ERGÜLER’in "KUMPAS” yazısını 
okuyunca önada değinerek yazmak isted
im. (Bu yazı sadece muhatablarına) deyişi 
ile kimleri kastettiğimi tahmin etmek pek 
zor olmasa gerek. İznimde kendisi ile bir 
saat kadar sahildeki gazinolardan birinde 
oturup konuşmuştuk, i

Bende izni ile birkaç şey yazmak istiyo
rum. Eski öğrencilerden bir çoğunun 
devrimci ahlak anlayışı ile ilgisi 
kalmamıştır. Nemelazım, lümpen, çıkarcı 
kişilikleri ile kendi davet ettikleri hocaları ile 
ilgilenmeyecek kadar burjuva pislikleri 
olarak aynada sırıtmaktadırlar.

Başka konulara gelince, Gemlik sokak
ları pislikten geçilmiyor. Kağıtlar naylonlar 
uçuşuyor, mezbele yıkıldı, yıkılacak evler 
öylece duruyor. Kordonda kadınlı-erkekli 
bir sürü insan çekirdek yiyip sokaklara 
atıyor. Tabi normalde bunlara insan demek 
doğru değil ya, neyse, adet yerini bulsun. 
Gemlik belediyesince gece yarıları tüfekle 
vurulan günahsız hayvanlarda cabası. 
Böyle bir anlayışın bir daha seçim kazan- 
mâşı düşünülemez.

AyvâFı.k (MHP), Yalova (ANAP), Gemlik 
Belediyesine yakın belediyelerdir. Ayvalık 
ve Yalova'nın Belediye Başkanları kimsesiz 
kedi ve köpekler için hayvan barınakları 
yapmış ve bunları mezbaha artıkları ile 
beslemektedir. Ayrıca halkta yardım etmek
tedir. Bu Belediye Başkanları son derece 
çağdaş, iyi ve Avrupai uygulamaları ile 
takdire şayandır. Zaten Diyanet İşleri 
Başkanı Sayın, Mehmet Nuri Yılmaz’da, 
sokak köpeklerinin, öldürülmesinin büyük 
günah olduğunu, İslamiyete uymadığını 
fetva olarak söylemiştir. Umarım Gemlik' 
Belediyeside bu günaha ve yanlışa son 
verir.

Bizler artık kendimizi Almanyaya ait 
sayıyoruz. Türkiye’ye dönmeyi düşünmüy
oruz. Zaten bu açıdan da buradaki Türkler 
kendilerine artık “gurbetçi” değil, AvrupalI 
Türkler diyorlar.

Bizler istiyoruz ki Türkiye’de Avrupa gibi 
çağdaş, yardımsever, sosyal devlet olsun. 
Sokakları temiz, yeşili bol, hayvan hak
larına saygılı bir toplum olsun.

İstiyoruz kİ her ay zam yaparak halka 
zulmeden, işbilmez hükümetler değil, 
Almanya'da, Fransa'da, Avustralya-Yeni 
Zellanda'da olduğu gibi benzine zam 
geldiği halde hiçbir şeye zam yapılmayan 
çağdaş, işbilir idareler başında olsun.

Liberalizm kalesi ABD'de bile üniver-

SINIRLI SORUMLU GEMLİK
ESNAF VE SANATKARLAR KREDİ ’ 

KEFALET KOOPERATİFİ 
BAŞKANLIĞINDAN

Sayın Ortaklarımız;
Kooperatifimizin 1998 yılı olağan genel kurul toplantısı, 

28 Ocak 1999 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 
11.00’de Esnaf Kefalet Kooperatifi toplantı salonunda 
yapılacaktır.

Bu toplantıya ait gündem aşağıda yazılıdır.
Bu toplantıda ekseriyet temin edilmediği takdirde ikinci 

toplantı aynı gündem ile 6 Şubat 1999 tarihine rastlayan 
cumartesi günü saat 11.00’de aynı adresde yapılacaktır. ı

Ortaklık cüzdanınızla birlikte teşriflerinizi rica ederiz. ’

Saygılarımızla
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM :
1-Açılış, Divan Başkanlığı seçimi,
2- Saygı duruşu
3- İstiklal Marşı,
4- Çalışma raporu okunması, hesap raporlarımı-) okun

ması ve denetim kurulu raporlarının okunması ile müza 
kereleri,

5- Raporların oylanması,
6- Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin ibrası,
7- 1999 yılı tahmini bütçelerinin okunması, müzakeresi 

ve oylanması.
8- Dilek ve temenniler
9- Kapanış.

siteler dahil okulların %82’si devlet okulu
(Avrupa’da daha çok) olduğu halde 
Türkiye’de ilkokulu bile özelleştirmek 
isteyenlerin pişkince dünyada eğitimini 
özelleştirmeyen tek Türkiye kaldı yalanını 
nasıl söyleyebildiklerini anlamak 
olanaksızdır. Bizler globalleşen dünyada 
böyle politikacıları istemiyoruz.

Yabancı dille eğitimin ilkokuldan itibaren 
başlatılmasının şart olduğunu söylüyoruz. 
Afrikanın en ilkel ülkelerinde bile İngilizce! 
.Fransızca konuşulurken, Türkiyenin bu 
konuda geri kalması kabul edilemez. 
Eğitim Türkçe-İngilizce yada Almanca 
olsun.

Bizler sadece Türkçe eğitim yapılsın 
diyenlerin ileriyi göremeyenler olduğunu 
biliyoruz. Bazı devletler batmaya mahkum
dur “filan deyip” yaşıyorlar. Bırakın gülünç 
olmayı dil problemi yüzünden batan bir 
devlet söyleyinde bizde öğrenelim bari.,.

Güney Amerika’da tüm ülkeler İspanyol
ca konuşmuyor mu? (Sadece Brezilya 
Portekizce) Afrikada ağırlıklı dil (Frarsızca- 
İngilizce), Okyanus’ta hatta Çin’in Makso 
Adasında, Honkongda (Portekizce- 
İngilizce) değilmi? Neden onlar batmamış 
şimdiye kadar.

Eğer bu dile çok önem verdiklerini 
söyleyenler kuralları bilselerdi bir çok dil, 
gramer yanlışı olmazdı. Uzağa gitmeye 
gerek yok, Gemlik’teki SUNGİPEK fab
rikasının ismide yanlıştır._ Hiçbir zaman 
sessiz bir harfin ardından (G) harfi gelmez.

Dünyada SUNG diye birşey yoktur. 
Doğrusu ya Sunii.(sunL) yada yapay'dır.

Son olarakta günümüz gençliği için bir 
kaç şey; bugün Avrupa’da bile at kuyruklu, 
küpeli gençlerle alay ediliyor. Türk erkek- 
lerininde saçmalıkları devam ediyor.

Hala kadınlar gibi boyunlarına altın 
kolye, kollarına altın künye takıyorlar. 
Almanlar bile soruyor neden Türk erkekleri' 
kadın gibi altın takılar takıyorlar diye. Siz 1 
bakmayın boyalı Türk gazetelerinin yalan
larına, tamtersi (burada) Avrupada ki 
kadınlar, Türk erkeklerini hiç sevmez. Hatta 
bu yüzden birçok Türk erkeği AvrupalI ken
disini (İtalyan, Portekiz v.s.) diye tanıtır,

At kuyruklu, küpeli, aşırı uzun saçlı 
gençlik (üniversiteler dahil)' burjuva 
pisliğidir. Bunların solculukla filan uzaktan 
bile ilgisi yoktur. Diğerleri ise (yani normal 
kişiler) boyunlarına ve kollarına altın takan 
erkekler ise sonradan görme, lümpenleri 
oluşturur.

Çağdaş, sokakları temiz, insanları giyi
mi ile davranışları ile düzgün, hayvan hak-. 
larına saygılı bir toplum istiyoruz.

Son söz: Burada fakir yada çalışmayan, 
çalışıpta geliri yeterli olmayan ailelerin ev 
kirasını belediyeler öder. Belediyeler 
zavallı hayvanları gece yarıları tüfekle 
öldürmeyi bildikleri kadar, bunlarıda bilsin-1 
ler.
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EHP’den Belediye Başkanlığına adaylığını açıklayan Av. Nezih Dimili, Nurettin Avcı’yı sert bir şekilde eleştirdi.
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CHP İlçe Yönetimi düzen

lediği basın toplantısıyla 
belediye başkan adayları 
nın Av. Nezih Dimili 
olduğunu açıkladı.
Dimili, toplantıda Nurettin 
kvcı'y eleştirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Yönetimi, eski Başkan Avukat 
Nezih Dimili’yi yeniden Belediye Başkan adayı gösterdi. Dimili, 
toplantıda Nurettin Avcı’yı sert şekilde eleştirdi Avcı ise Dimili’yi
seviyesiz politika yapmakla suçladı.

18 Nisan günü yapılacak 
olan Belediye Başkanlığı 
seçimleri nedeniyle, siyaset 
hareketlemeye başladı.

Geçtiğimiz hafta CHP'nin 
belediye başkan adayı, parti 
binasında düzenlenen br 
toplantı ile açıklandı.

DİMİLİDEN

SUÇLAMA
Parti yöneticileri ve kala

balık bir topluluğun hazır
bulunduğu basın

CHP İlçe Başkanı
Mehmet Ali Kaya, Avukat 
Nezih Dimili’nin partilerinin 
18 Nisan da yapılacak

toplantısında söz alan CHP 
Belediye Başkan Adayı Av. 
Nezih Dinrıili, kedisini yeniden 
adaylığa iten etkenin 
Belediye çalışmala undaki 
bozukluktan kaynakladığını 
söyledi.

lerin eline bırakıldığını iddia 
etti.

Başkan Avcımın birçok 
şirketin yönetiminde bulun
duğunu söyleyen Nezih 
Dimili, “Gemlik Belediye 
Başkanını makamında 
bulana aşkolsun, Belediye 
bu döneme cep telefon
larıyla yönetildi.” dedi.

Belediye Başkanı

belediye seçimlerinde Belediye Başkanı

başkan adayı olduğunu 
söyledi. Dimili’nin 1989-94 
yıllan arasında yaptığı 
Nimetlerin unutulmadığını, 
bu hizmetlere devam için 
yeniden aday olduğunu 
söyledi. •

Nurettin Avcı’nın seçim bildir
gesinde vaad ettiklerini yer
ine getiremediğini hatırlatan 
Dimili, katlı, otopark ve doğal 
gaz konularında birşey 
yapılamadığını dikkat çe 
kerek belediyenin özelşirket-

Nurettin Avcı ise verdiği iftar 
yemeğinden sonra gazete
cilere yaptığı açıklamada, 
Dimili’nin siyasi havayı boz
maya çalıştığını, politikanın 
içine pislik karıştırmamasını 
ve seviyeli politika yapmasını 
istedi.

Devamı sayfa 3’de

Belediye Başkanı Nurettin 
Avcı, CHP Belediye Baş
kan Adayı Nezih Dimili’nin 
kendisine yönelik eleştirileri 
sert bularak siyaseti kirlet
memesini istedi.
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Kadri GÜLER

Bugün bayram

Ramazan ayı, nedeniyle 
çeşitli kurum ve kuruluşların 
verdiği iftar yemeklerin 
sonuncusu Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı'dan geldi.

Geçtiğimiz hafta cuma 
akşamı TÜGSAŞ Restau 
rantında daire müdürleri, 
belediye meclis üyeleri ve 
gazetecileri biraraya getiren 
Başkan Avcı, ramazanın sop 
toplu iftarını verdi.

Mercimek çorbası, tandır 
et ve pilav ile kadayıfın 
sunulduğu iftar yemeği Müftü 
Mustafa Aksoy’un duasıyla 
son buldu.

Öğretmen 
evi açıldı

Uzun süredir kapalı olan öğ- 
retmenevinin birinci katı yapılan 
onanından sonra geçtiğimiz hah 
ta hizmete açıldı.

Merhum Danış Ekim tarafın: 
dan Milli Eğitim Bakanlığına öğ- 
retmenevi yapımı için bağışla
nan tarihi bina ödenek yetersizr 
liği nedeniyle uzun süreden beri 
onan mı beklemekteydi.

Öğretmenevinin üst katı 
ödenek yetersizliği nedeniyle 
onarılamıyor.
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Bugün Bayram
I Bugün İslam aleminin önemli günlerinden biri 

olan Ramazan Bayramı.
I Bayramların toplumumuzda önemli yeri var.
I Bayramlarda yaşanan heyecan çocukluktan beri 
her birimizin içinde yaşanır.
I Çocukluğumuzda yaşadığımız bayramları 
.anımsadığımda, duyduğumuz heyecanı bugünkü 
çocuklarda duyuyor mu bilmiyorum. Ama, o günkü 
bayramların ortamı daha başkaydı.
I Beş bin nüfuslu bir Gemlik’in merkezi 

■Balı kpazarıydı.
| Ramazan aylarında balıkpazarı kahvehaneleri, 
ramazan ayının iftar sonrası eğlence merkeziydi..
I Yahya Kaptan’ın kahvehanesinde teravih 
namazı sonrası yapılan tombala çekilişlerine^ 

Katılmak için namazdan erken çıkıp masa kap-* 
maları, çocukların kahvehanenin dışından 

[pencerelere yığılıp çekilişi gözlemek istemeleri, 
[gözümün önünden geçiyor.

■ Çocukların bayram yeri Hastane Bahçesi..
I. Isa’nın bisikletleri, motorbisikletlerine binmek 
için sırada bekleyişler.
1 Faytoncunun şehir turları..
B Zeynel Güler’in dönme dolapları, salıncakları..
I Şimdi çocuklar bayramda nerelere giderler, nasıl 

loynarlar bilmem ama, o günkü havayı bugün 
■ yaşamak olanaksız.

■ Çağımız bilgi çağı olduğuna göre olanağı olan 
■çocuklar bilgisayarlarının karşısında, sanal oyun- 
Icaklarla oynuyorlar.
| Yapma tahta araba yerine, bilgi kurgu oyunları 
ve Lego yapbozları ile çağını yakamaya çalışıyorlar.
■ Çocuklar tel üzerindeki cambazı tanımıyorlar, 

Itahta salıncaklara da binmiyorlar, faytonu ancak 
filmlerde izliyorlar ama onlar günümüzün yenilikleri 
içinde farklı bayramlar yaşıyorlar.
B Bugünün bayramlarının yaşayan çocuklar 
•aradan 30-40 yıl geçtikten sonra çağının yenilikleri 

Karşısında geçmişi bizim gibi anlatacaklar.
K. Tüm okurlarımın bayramını kutlar, sağlık ve mut- 
luluklar dilerim.

30 gün süren ramazanın 
dün sona ermesiyle bugün 
tüm İslam aleminde Ramazan 
Bayramı'kutlanıyor.

Sabah saat 08.00’de 
kılınacak bayram namazından 
sonra 3 gün süren bayram 
boyunca her yer tatil olacak.

Resmi daireler, ramazan 
bayramı nedeniyle cumartesi 
gününden başlayarak, 9 gün 
süren bir tatil içine girdiler.

Gemlik ilçe Kaymakamı 
Şener Can, Gemlik halkının 
ve kamu görevlilerinin 
bayramını en iyi dilekleriyle 
kutlarken, bayram tatilinde 
vatandaşların gereksinim du 
yacakları telefonları arayarak,, 
yardım isteyebileceklerini 
bildirdi.

Öte yandan resmi bayram
laşma bugün saat 10.30-11.30 
arasında Belediye Düğün 
Salonu'nda yapılacak.

Ayrıca Kaymakam,
Garnizon Komutanı, Belediye
Başkanı, Cumhuriyet
Başsavcısı ve Müftü saat
1.1.30'dan başlayarak,
Emniyet Müdürlüğü, jandarma
komutanları ve
ziyaret 
hükümlü

ederek,
cezaevini 

görevli,
ve tutuktular ile

bayramlaşacaklar.
Siyasi partiler de-ise bayra

mlaşma bugün ve yarın 
yapılacak.

GEREKLİ TELEFONLAR:
Belediye Başkanlığı 
K.Kumla Bel.Bşk.
Umurbey Bel.Bşk. 
Kurşunlu Bel. Bşk.
Emniyet Müdürlüğü 
Jandarma Kom. 
Sağlık Grup Bşk. 
T.Telekom Şefliği 
Tedaş BaşMüh.

5134521
5381606
5250002 
5270001
5131879
5131055
5132327 
5133003 
5132066

CHP ve Atatürkçü Düşünce Derneği ünlü yazarı unutmadı

Uğur Mumcu anılacak
Cumhuriyet Gazetesi 

Yazarı Araştırmacı Uğur 
Mumcu, öldürülüşünün 6. 
yıldönümünde ilçemizde 
Cumhuriyet Halk Partisi İlçe 
yönetimi ve Atatürkçü Dü
şünce Derneği Gemlik Şu
besi tarafından 24 Ocak 
1999 Pazar günü törenlerle 
anılacak.

Atatürkçü Düşünce Der- 
neği’nde düzenlenecek top
lantıda, Gazeteci Yazar 
Can Ertân, Mumcu’yu an
latacak.

Haberi sayfa 3’de Uğur Mumcu 
"Seni Unutmayacağız”

Nusret Mutman
DSP’den aday adayı

Demokratik Sol Parti’de 
belediye başkanlığına aday 
adayı olacaklar çoğalıyor.

Geçtiğimiz hafta Belediye 
eski Fen İşleri Müdürü 
Mimar Seher Yücel'in 
görevinden ayrılarak DSP 
belediye başkan aday adayı 
olduğunu açıklamasından 
sonra. Şiıjjdi de İnşaat 
Mühendisi Nusret Mutman 
genel merkeze başvurarak 
aday adayı olduğunu 
açıkladı.

. Gemlik'in Belediyecilik 
hizmetleri açısından çok geri 
olduğunu söyleyen Nusret 
Mutman, adaylığı kabul 
edilip Gemlik halkının kendi
sine güven verdiği takdirde 
ilçeyi yaşanır bir kent haline

getireceğini söyledi.

İnş. Müh. Nusret Mut
man, Demokratik Sol 
Parti’den belediye baş
kanlığına aday adayı ol
duğunu açıkladı.

taşi gediğine

DİPLOMA
MACARİSTAN’DA SOYUNANLARDAN 

DİPLOMA ARANACAKMIŞ.
AH! BİRDE BİZDE ARANSA...
NE SOYUNAN KALIR,
NE DE SOYULAN...

Ramazan Bayramınızı Kutlar, Esenlikler Dilerim.

£Jnan [Januı
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KÖŞEMDEN
Yılmaz AKKILIÇ

Patriot
56. Cumhuriyet ve 4. Ecevit Hükü

meti Pazar günü açık farkla güvenoyu 
aldı. Sayın Ecevit'in karizmatik kişiliği, 
merkez sağın birbirleriyle kanlı-bıçakh 
iki liderini uzlaştırdı, Az şey değildir bu! 
1980 sonrasında başlayan “sağda bö
lünmüşlük”, TÜSİAD’a göre daha ol
gunlaşmış bir “sol” liderin çabalarıyla 
giderilmiş oldu.

Şimdi sıra, “soldaki bölünmüşlü
ğü” gidermek için gönüllü bir “sağ” li
der arayıp bulmakta.

Sayın EceVit, 1950’lerden itibaren gi
derek uydulaşan Türk siyasetine Ata
türk dönemindeki barışçı, ancak kişilikli 
biçemiı’ıi yeniden kazandırma yolunda 
önemli adımlar atma riskin göze alabil
miş bir siyasetçimizdir.

, Örneğin 1974’te Afyon’da “Türki
ye’nin neresinde ne ekileceğine, an
cak Türkler karar verebilir” diye hay
kırarak “12 mart rejimi”nin teslimiyetçi
liğini yüreklice yadsımıştır.
.ciYine örneğin 1964‘ten beri Türk|eri 
katletmekte olan ve bunu -güya- uygar 
dünyanın görmezden gelmezliğine gü
venerek sürdürebileceğini sanan ENO- 
SİS’çilerin heveslerini kursaklarında bı- 
rakabilmiştir.

Ayrıca, o korkunç bir kaosun ardın
dan gelen “12 Eylül dayatması”na 
karşı çıkan, çıkmayı göze alan, bunun 
için mahkemelerde sürünen, hapse atı
lan tek siyasetçisidir Türkiye’nin? Kendi; 
haklarının yasaklanması gündeme ge
linceye değin “Forum’cularm anaya
sasına omuz veren, hatta 1961 Ana
yasasının Nasrettin Hoca’nın kuşuna 
benzetilmesinden fevkalede mennun 
görünen siyasal hasmı, Güniz sokaktaki 
evinde parti örgütüyle telefon köprüsü 
kurarken, Ecevit, “tek kanatlı kıi|”un de
mokrasi semalarında uçmasının ola
naksızlığını savunup dürfhuştui sürekli..;

Evet, Ecevit, 1957’deri bü yana ey
lem ve söylemleriyle, Türkiye’nin son el
li vrlında silinmez izler bırakacak bir li
flerdir. Doğru! ‘
- Ama galiba, bu elli yıllık siyasal sü
reçte bırakacağı en derin iz, “Merkez 
sol”u dışlayarak, “merkez sağ”ın oy
birliğiyle iktidara gelme becerisini göste
rebilmesi olacaktır Sayın Ecevit’in.. 
Onun, bu konudaki akıllara seza-beceri- 
si, yalnız bizim siyasal tarihimizde değil, 
dünya siyasal literatüründe de yerini 
alacaktır kuşkusuz.

Bu denli olağanüstü bir başarıdır ba
na göre...

Gerçi kimi “oportünizm”le suçlaya
caktır Ecevit’i, kimi “sekterizm”, hatta 
kimi de “narsizm”le.

Elin ağzı torba değil kil,. t

Ecevit bir “patriot” (petrıyıt)tır aynı 
zamanda, yani “yurtsever”dir. Çok du- 
yarlıdır bu konuda, ülke çıkarları gerek
tirdiğinde özveriden kaçınmaz.

Son zamanlarda bu niteliğine uygün

bir davranışta daha bulundu. Irak’ın, 
Türkiye’ye yönelik saldırgan bir tutum 
takınabileceği olasılığına karşı, 
ABD'den “patriot füzeleri” alınacağını 
açıkladı.

Dışişleri Bakanı İsmail Cem'de.
Çünkü '“patrlof’ların, önceki Körfez 

Savaşı sırasında Irak’ın İsrail’e gönder
diği “Scud” füzelerini havadayken avla
makta çok başarılı öldukları tecrübeyle 
sabitti. “Scud”ları, sürüden ayrı düş
müş kaz misali indiriveriyordu “patri- 
of’lar. Öylesine yürtsever savunma fü
zeleriydi bunlar.

, Yani hesap şu : Saddam, İncirlik’ten 
havalanan ABD uçaktan Irak’ı, bombalı
yor bahanesiyle (I), Türkiye’ye müte
veccihen “Scud” gönderecek olursa, 
ABD'nin bedelsiz olarak vermeyi taah
hüt ettiği “patriot bataryası” hemen 
harekete geçecek, gelen füzeleri hava
da avlayacaktı.

Ne güzel değil mi?
Gel gör ki, Ecevit Hükümeti’nin bu 

“patriot” ça davranışını’ bazi'çevrâler 
nedense anlayamıyor. Örneğin Harb-İş 
Genel Başkanı İzzet Çetin, Adana’da 
haykırıyor.

“İncirlik bize lazım değil, ABD kirli 
işler için kullanıyor!”

Buyrun bakalım.
Tam da bu sırada ABD Savunma 

Bakanlığı sözcüsü, “Patriot füze batar
yasının İncirlik üssünde 
konuşulanacağı”na ilişkin bir açıklama 
yapmaz mı? .

Tut kelin perçeminden!
Yahu hani biz “patriof’ları, “pat- 

riof’lığımızdan, yani yurtseverliğimiz
den alıyorduk?

Baksanıza adamlar, “İncirlik için 
gönderiyoruz” demekte!

Diyarbakır’a, Şanlıurfa’ya falan değil, 
İncirlik’e yönelik “scud” saldırılarına 
karşı konuşlandırılacakmış ”patriot”larl

E peki, Saddam bu ya, tutar da 
Şırnak’a bir “acud" gönderecek olursa!

Göndereomr. ama orada ABD ı\agı 
yok!

Sizi bilmem ama, bu biraz garip 
geliyor bana. Sam Amca kaldırıp Irak’ı 
bombalayacak, Saddam’ın “scud”ı 
Batman’ı vuracak?!...

Ecevit, 1974’te Afyon’da tam bir 
“patriof’tı, kuşkum yok bundan. Kıbrıs 
Barış Harekatı’nda da öyle....

İyi de, ABD’nin bedelsiz göndereceği 
“patriof’larla, Afyon’daki veya 
Kıbrıs’taki “patriof’lığımızın pek bir 
alakası yok gibi geliyor bana. ABD’ye 
kayıtsız koşulsuz teslimiyetimizle ilgili 
sanki bu İkincisi,

Yâni birinci “patriot” yurt 
severliğimizi simgeliyordu; ayıptır 
söylemesi, İkincisi olsa olsa...

Ramazan Bayramınızı kutlar, esenlik 
ve sağlıkla nice bayramlara ulaşmanızı 
yürekten dilerim dost okurlarım!.
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BAĞ-KUR Sağlık 
Karnemi 

kaybettim. 
Hükümsüzdür.

İmam ŞAHİN

Dursun Ergüler
BELEDİYECİLİK ve 
YEREL SEÇİMLER

- ‘Uzaktan -dışardan' kumandalı 
yönetmek isteyenler ve yönetilenler 
kaybedeceklerdir!

Belediyecilik somut bir görevdir! Halkın istemleri doğrultusunda, halkın 
göremediklerini de görerek, halkın doğal ve kültürel çevresine geliştirici 
hizmetler getirmektir. Halkın aklından geçenleri, özleyip de dile getiremedikleri
ni sezebilmek ve bu doğrultuda projeler üretip uygulayabilmektir! Güçlü estetik 
duygulara sahip olmayı, halkı proje üretimine katabilme yeteneğini ve halkın 
ihtiyaçlarına tercüman olabilme duyarlılığını gerektirir! Zor, zor olduğu kadar da 
zevkli ve onurlu bir görevdir!

Belediyeyi, arpalık olarak görmekten uzak, kariyerişt-popülist olmayan bir 
yaklaşımı gerektirir.!

Ve işin özü, bütün bunların yanında, yapılacak işlerin finansmanıdır.!
Onurlu görevin gereklerini yerine getirirken, projelere kaynak yaratmak için 

halkı da ‘sık-boğaz’ etmemek gerekir. Yaratıcılık özünü taşıyan bir belediyecilik 
anlayışının bunuıÇözümlemesi hiç de zor değildir*! Özellikle; Bursa Valiliği’nden 
sonra İstanbul Belediye Başkanlığı da yapmış Haşim İşcan ve benzeri örnekleri 
de tanıdıktan sonra!..

Su, çöp parası, Ulaşım hizmetlerinin-getirisi, emlak-konut işlerinden sağlanan 
önemsiz vergiler ve devletin belediye bütçesine katkısı, halkın ihtiyaç duyduğu 
hizmetleri finanse etmeye yetmeyebilir! Yüklü personel giderleri ve diğer rutin harca
malar da göz önüne alındığında, yetmediği zaten ortada!
, ./Öyleyse, gelir kaynağı yaratma konusunda yaratıcı belediyecilik anlayışı son 
derece önemlidir!

. Bilgi ve kültürün kendine saygılı olmayı öğrettiği bilinçli toplumlarda insanlar, 
belediye görevlilerimi seçerken İdeolojik yaklaşımlarını ve siyasi partilere karşı tutum
larını yûrhüşatiHar! İşi yürütebilecek insanları öne çıkarırlar! Hatta; buna bile ihtiyaç 
kalmaz. Çünkü; siyasi partilerin oluşumu, yapılanması, insanlara ‘tombaladan’ çıkar 
gibi yer vermez! 1

Bilinç-bilgi düzeyi düşük, sorunlara duyarsız toplumlarda, ufacık çıkarlar, 
ahbap-çavuş ilişkileri ağır basar! Kişiler ve partiler, futbol takımı tutar gibi be 
nimsenir!

Sonuç da, ihtiyaçlarına uygun olmayanları başlarına getirirler, işler yürümeyince 
de dedi-koduya ve homurdanmaya başlarlar!... Ne ki; iş, işten geçmiştir!'

Sosyal psikolojinin en temel verilerine göre; insanların en zor değişen 
attitüt’leri (tutumları) siyasi ve dini olanlarıdır!

İnsanların; olaylar karşısındaki temel davranış ve tercihlerini belirleyen bu tutum
ların seçimler açısından önemi oldukça büyüktür! Hem seçmen hem de seçilmek 
isteyenler için! Yapısı homojen olmayan toplumlarda bu sosyo-psikolojik veriyi seze- 
meyeh adaylar kaybedecektir!

Yazılarında, şerbet dağıtarak bazı insanlara ve çevrelere yaranmak gibi hiç bir 
attitüt’ü benimsemeyen, aynı zamanda hiç kimseyi de haksızlık ederek yıpratmak 
duygusuna sahip olmayan bu satırların yazarı, ‘Gemlik* yerelinde nasıl'bir durum 
değerlendirmesi yapıyor?

Bir başka yazıda bu konurjun.ayrıntılı tahlilini paylaşmak umuduyla! t

Not: Bayramınızın ve tatilinizin gönlünüzce geçmesi dileğiyle...
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Üç gün süren Ramazan Bayramı süresince aday ve aday adayları seçmene şirin görünecekler.

/ Bayramda siyaset hızlanacak Gonca YERLİYURT

nandalı 
etilenler

ı, halkın 
sliştirici 
edikleri- 
i estetik 
e halkın 
radarda!

lyan bir

18 Nisan günü yapılacak olan yerel ve genel seçimlerde belediye başkanlığı, belediye 
meclis üyeliği, milletvekilliği, il genel meçlisi üyelikleri belirlenecek.

Seçimlerde oy kullanacakların askıya çıkan seçmen listelerinde itiraz süresi sona 
ererek kesinlik kazandı. Her seçmen muhtarlıklarında asılı bulunan seçmen listesinde 
belirtilen sandıkta oy kullanacak. Milletvekili ve belediye başkan adayları baymamda kulis
leri artıracak.

lakiçin 
diyecilik 
ği'nden 
rnekleri
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uyduğu 
ı harca- 

şıson |l

sanlar, | 
tutum-' 
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7’çıkar

I 18 Nisan günü yapılacak yerel ve genel seçimler için aday 
«ayları arasında heyecanlı bekleyiş başladı.
I İlçemizdeki siyasi partilerin belediye başkan adayları ve 
aday adayları belli olurken, bazı partilerde sessis bekleyiş 

Kürüyor.
I ANAP belediye başkanlığı adaylığı konusunda en rahat 
parti. Belediye Başkanı.İnşaat Mühendisi Nurettin Avcı, yeniden 
aday olurken, aNAP İl Başkan Yardımcısı Nakliyeci Faruk 

■tüzel ise Milletvekili aday adayı. Faruk Güzçl’in Bursa sırala
nmasında hangi sıraya oturtulacağı önemli. Güzel ilk yedi 
Kraşına alındığı takdirde seçilme şansı görülüyor..
I Öte yandan DYP’da İlçe Yönetimi aday olarak İhsan Ateşli’yi 

■anse ederken, Elektirik Mühendisi Ali Osman Yavuz da aday 
■dayı olduğunu duyurdu. Şimdi DYP'de iki aday adayı var. 
Kncak İlçe Yönetimi dernek ziyaretlerinide aday olarak İhsan 
Kteşli’yi yanlarında götürüyorlar.'
■ Bu durum Ali Osman Yavuz tarafında sıkıntı yaratıyor.
■ CHP’nin adayı 1989-1994: yılları arasında Belediye 

■Başkanlığı yapan,Avukat Nezih Dimili. Dimili yapılan basın 
Hoplatışı ile resmen partinin tek adayı olarak duyurulduk

I DSP'de aday adayları şimdilik iki kişi..
I Geçtiğimiz hafta Belediye mimarlarından Seher Yücel aday 

«taylığını açıkladı. Bu hafta ise İnşaat Mühendisi Nusret 
■utman. Kulislerde eski Askerlik Şubesi Başkanı Cihan Örme-

ci’nin adı dolaşıyor. DSP’de aday belirlenmesi genel merkezin 
tasarrufunda. Ancak, ilçe yönetiminin Seher Yücel’i desteklediği 
biliniyor..

Fazilet Partisinde Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı 
Mehmet Turgut'un aday adaylığı, ilçe başkanlığı tarafından 
genel merkeze gönderilen diğer adaylarının şansını azalttı. FP 
Bursa milletvekili Gemlikli Altan Karapaşaoğlu'nun Mehmet 
Turgut ile. Gemlik'te seçimleriri kazanılacağı şeklindeki 
düşüncesi ve genel merkeze bu düşünceyi empoze etmesi, 
aday belirlemede sıkıntı yarattı. FP adayının Mehmet Turgut 
veya İl Genel Meclis üyesi Erdinç Arabah’nın olması bekleniyor.

Demokratik Türkiye Partisi şimdilik beklemede. İlçe Başkanı 
Avukat Gökhan Taylan'ın kulislerde adının dolaşmasına karşın. 
Taylan, aday olmayacağını gazetemize açıklayarak, .kurultay 
sonrası seçimlere yönelik politikanın belirleneceğini, belki bir itti
fakın söz konusu olabileceğini söyledi.

Milliyetçi Hareket Partisi de adayını açıkladı. Bir Süre önce 
DYP’den istifa ederek MHP Saflarına katılan İnşaat Mühendis 
Osman Doğan Belediye Başkanlığı yarışında kulvarda.

18 Nisan genel seçimlerinde partilerden milletvekiliğihe 
aday adayı olacak ikinci bir isim şimdilik duyulmadı.

Ancak, FP’den Gemlikli Altan Karapaşaoğlu’nun. milletvekili 
adaylığına kesin gözüyle bakılıyor.
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■ Cumhuriyet Halk Partisi ilçe. binasında düzenlenen 
■day açıklama toplantısında konuşan Av^ Nezih Dimili, b.e- 
jediyeyi ANAP Holding’e benzeterek, Gemliklilerin 1994 
■eğimlerinde Nazım Bayrak’a oy vermeyerek, Nurettin Av- 
Kı’yı belediye başkanı yaptıklarını ancak geçen beş yılda 
Kvcı’dan herkesin şikayetçi olduğunu söyledi.
I Nisan ayında yapilacak olan seçimlerde yeniden aday 
■duğunu açıklayan Dimili, “Bu seçimler Nurettin Av-

ı ci nin sonu olacaktır” dedi.
Konuşmasında, Nurettin Aycı’.ya yönelik sert eleştiriler 

yapan Nezih Dimili, eski zeytin haline yapılacak olan katlı 
otoparkın bugüne kadar yapılmadığını, parasının ise Zira-' 

1 at Bankâsı’nda yattığını^ 94 seçimlerinde seçimi kazanan 
, Nurettin Aycı’ya makamını törenle devrettiğini ve kendisine 
belediye çalışmaları hakkında uzun bir brifing verdiğini be
lirterek, buradaAvcı’riın ilk işi olarak katlı otoparkı yapaca-

CHP ve Atatürkçü Düşünce Derneği ünlü yazarı unutmadı

Uğur Mumcu anılacak
I Cumhuriyet Gazetesi 
■azan Araştırmacı Uğur 
Bumcu’nuri katledilişinin" 
|. yıldönümünde.Cumhu- 
lyet Halk Partisi İlçe Baş
kanlığı ve Atatürkçü Dü
ğünce Derneği Gemlik 
Şubesi tarafından anıla
lı 24 Ocak 1999 Pazâr

■ünü saât 11.30’da 
Cumhuriyet Halk Partisi, 
parti binasında Üğur 
Mumcu’nun özgeçmişi ve 
düşünceleri anlatılacak. 
Daha sonra Atatürk

Anıtına saat 13.00’de 
çelenk konularak,, bir 
basın bildirisi okunacak.

Öte yandan ise 
Atatürkçü Düşünce 
Derneğimde de aynı; gün 
Uğur Mumcu anılacak: 
. Saat 13.00’de demer. 
lokalinde Gazeteci -Yazar 
Can Ertan, “Ûğur Mumcu 
ve Cumhuriyet’’ konulu bir 
konferans verecek.

Yurtsever, demokrat 
ve Atatürkçülerin Uğur 
Mumcu’yu anma törenle 
rine katılmaları istendi.

ği. sözünü verdiğini ancak 
sözünde durmadığını belirtti.

Nurettin Avcı’nın maka
mını beş yıldır telefonla, yö
nettiğini, vatandaşın beledi
ye başkanını makamında 
bulamadıklarını ve bundan 
şikayetçi olduğunu söyleyen 
Dimili, Orhangazi Caddesine 
dökülen asfaltı ti altı ndaki 
parke taşların sökülmeden 
döküldüğünü, bu taşlarla il
çenin biıi çok sokağının par
ke kaplanabileceğini iddia et
ti. >

Dimili, beş bin- tonluk su 
deposunun. 4.5 yıl sonra 
devreye sokulduğupu da 
belirterek, belediye baş- 
kanının doğalgaz konusunda 
da bir şeyler yapamadığını, 

<1A.inaştır'a biolpjik arıtma

yapacağı sözü verdiği halde 
bunun da yapılmadığını 
belirterek, Nurettin Âvcı’nın 
mal beyanında bulunmasını 
istödi..

Gemlik halkının siyaset
çilerden daha Önde ol
duğunu da söyleyen Dimili,. 
“Ben sosyal demokratların 
üzerine atılan pisliği temizle
mek için geliyorum. Başkan 
Olmak- için yürekli olmak 
gerekir, şişman olmak değil” 
dedi..

Öte yandan Nurettin 
Avcı’da yaptığı açıklamada, 
“Dimili belediye başkan 
adaylığına mı, yoksa 
Nurettin Avcı düşmanlığına 
mı soyundu" diyerek, 
Dimili'nin Devamı 12 de

Onbin Papağan
Ünlü Fransız reklamcı Jacques Seguela'yı “bir 

reklamcı gerçekleştirebileceğinden emin olmadığı 
fikri asla satmamalıdır” noktasına getiren olayı onun 
anlatımıyla aktarmak istiyorum^ Her yaratıcı fikir mut
laka uygulanabilir olmalryoksa düpedüz çılgınlık olur 
savını da destekleyen bu deneyimi, uzpn bayram 
tatilini. yaratıcı fikir, arayışlarıyla geçirecek olanlara 
armağan, ediyorum.

Mutlu Bayramlar...
“ Bir sabah, aklıma Pernod içki firmasının pazarla

ma müdürüne zirtapoz bin öneri yapma fikri geldi. 
Fransa’da Pernod marka bir birayı ehçok satan on bin 
cafeye noel hediyesi olarak birer papağan armağan 
etmek. Zehirli bir hediyeydi bu. Önerim uyarınca 
papağanlar eğitilecek ve “garson bir Pernod” dedirt- 
tireçektim. Böylece kahveye her düşen müşteri ne 
içeceğini bilecekti. Pernod firmasının çalışanları 
kahkahalarla güldü ve önerimi kabul edip siparişi 
verdi.

Gittim egzotik hayvan ithalatçısı bir adam buldum. 
Orta Afrika’da onbin papağan yakalayıp, onları 
Fransa’ya getirtrhek. ilk bakışta hiçbir sorun 
yaratmıyordu. Bir tek onları konuşturma işi kalıyordu.

Gidip dünya papağan terbiyecisi şampiyonunu da 
buldum. Böyle bir adamın varlığını da böylece 
öğrenmiş oldum ve adamın Fransiz olduğunu 
gördüm. Yaptığı deney beni acayip etkiledi. İki 
papağan gösterdi. Bir La Marseillaise’i söylüyordu. 
Yalnızca son kıtanın sonunda hata yaptı. Öteki 
papağan “Jack yanılıyorsun” dedi ve bu sefer ken
disi marşı söylemeye başladı. Hem de hatasız.. Birinci 
papağan üzgün görünüyordu. Biraz da kızgın ‘tAma 
sende yanlış makamda söylüyorsun”/ -dedi. 
Papağan yetiştiricisi bu şovdan sonra “sizinkileri 
yetiştirmek üç hafta alır. Ama emin olmak istiyorsanız 
önce bir de neme yapalım. Şimdilik elli papağan 
bulun” dedi.

Elli papağanı bulduk ve terbiyecinin şatosunda bin 
müştemilita yerleştirdik; Oraya da bir teyp kondu. 
Yirmidört saat boyunca “garson bir pernod...garson 
bir pernod...” diye yayın yapıyordu. Üç hafta sonra 
papağanların hiçbiri bir tek sözcük bile.söyleyemiyor
du. Gittik uzmanlara danıştık. Bize İşin ince yanını 
açıkladılar. Bjr papağanı ancak ve ancak bir tek ter
biyeci tarafından eğitilebilirmiş, üstelik çevrede; en 
sevdiği dişisinden başka tanık da .istemezfrıiş. 
Böylece her biri üç hafta çalışacak on biri yetiştirici 
bulmam gerekiyordu. Tamamıyle çılgınlık yan*- Sonuç 
olarak fâzla ıvır zıvır yapmadan Pernod tarafımdan 
şuttandım. Bir 'kuşun izzeti nefsinin 'k^rban^ 

olmuştum.”
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özberk
MERMER & GRRNİT 
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Rotary Derneği 100 öğrenciyi sevindirdi
I Rotary Kulübü üyelerinin 
eşleri düzenledikleri kermeste 
topladıkları 450 milyon lira ile 
100 öğrenciye ayakkabı aldılar.
i Gemlik Rotary Kulübü, ramazan 

Bayramı nedeniyle 11 Eylül ilköğretim 
■kulu’nda öğrenim gören 100 yoksul
fcoçuğa ayakkabı yardımı yaptı.
I Sınıf öğretmenleri tarafından saptanan 
Öğrencilere, dernek üyelerinin 1 eşleri 
■rafından düzenlenen kermeste toplanan 
■aralar ve aralarında topladıkları paralar 
ile yaklaşık 450 milyon liralık 100 çift 
ayakkabı alınarak, okulda öğrencilere 
dağıtıldı.
I Bayram Öncesi yeni ayakkabılarına 

Kavuşan öğrenciler, Rotary Derneği 
■yelerine ve eşlerine teşekkür ettiler.

s
I ı I

Balıkpazan Mah. Şerefiye Sok.
No: 13/5 GEMLİK

Tel: (0.224) 513 23 17 Faz : (0.224) 514 63 17

C&rpramlar ^dileriz.

□ İHRACAT - İTHALAT
□ DENİZLİK VE PARABET
□ BALKON KÜPEŞTESİ
□ MERDİVEN BASAMAĞI
□ YER DÖŞEMESİ
□ DUVAR KAPLAMASI
□ SÜPÜRGELİK
□ MUTFAK TEZGAHI
□ ESKİTİLMİŞ OLARAK ÖZEL 

PANOLAR. BORDÜRLER, 2X2X1 CM 

MOZAİK (3OX3OX1CM)
□ ŞÖMİNE
□ DEKARASYON
□ İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİ

İ 
I i
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■ve Şaşarı <J)o(u Günler 

(içirmeni ®J)îlerte.

ÖZKflRDEŞLER MOBİLYO
O yemek Odası O yatak Odası OMisafir Odası 

O Genç Odası çeşitleriyle hizmetinizdeyiz.

Mübarek Ramazan bayramınızı 
en içten dileklerimizle kutlar, 
sağlık ve esenlikler dileriz.

İstiklal Cad. Karsaktı Cami Altı GEMLİK

(^munıwııuıviN
Tel: (0.224) 514 62 82
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Not Defteri

Muzaffer Gürboğa
• Eğitimci

TOPLUMSAL UZLAŞMA
I Yazılarımda eğitimin ekonomik altyapı üzerin- 
de belirleyici olmayan ama etkileyici ölması öne- 
mini anlatmaya çalışıyorum. Ama yaşamı ve so

runları egemen üretim ilişkileri belirliyor ve yöneti-
yor.
f Geniş halk kitlelerinin eğitim düzeyinin yüksel

tilmesinin Sorunlarımızı çözmede önemi tartışıl
amaz. Çok çeşitli toplumsal ve kültürel dokuya sa
hibiz. Kültürel çeşitlilik zenginliğimiz sayılmalı.
f Ancak ekonomik, sosyal ve siyasal yapıda ola
ğanüstü farklılıklar, uçurumlar, eşitsizlikler toplum
sal yapıyı oldukça geriyor.

Yeni yıla yeni girdiğimizden yazımı yazarken 
yaşamımız eskisinden daha iyi mi olacak sorusu
na yanıt bulmak için yazmıştım. Her zaman umut
lu vğ iyimser olmuşumdur.

Ekonomik, sosyal ve siyasal, yapıda köklü de
ğişmeler zorunlu görünüyor. Her kesimi farklı yön
lerde ve farklı etkilerde bir dönüşüm süreci için üz- 
laşma ve kabul noktaları bulmak zorundayız. Her
kes birbirini yok saymadan görmek ve konsesSüs 
oluşturmak üzere değişik platformlarda biraraya 
gelmelidir..

Toplumu oluşturan tüm kesimler özgürce sesini 
duyurmak için katıhm sağlamalılar. Uzlaşmayı be
cerirsek eğer, kalkınma sürecinde başarıyı sağla
yabiliriz. Öncelikle gelir dağılımı dengeli bir konu
ma kavuşturulmalıdır. İnşân kaynaklarını en eko
nomik biçimde ve verimlilikte, kullanmalıyız. De
mokratik açılımlar için siyasi partilör yasasi değiş
tirilerek parti içi demokrasi yaşama geçirilmelidir. 
Parti liderlerinin kişisel çıkar ve hırs kısır döngüsü 
açılmalıdır.

Adalet sisteminin iyileştirilmesi yapılmalı ve 
hizmet verimliliği arttırılmalıdır. Sivil toplum örgüt
lerinin etkin kılınması demokratik katılım açısın
dan son derece önemlidir. Denk bütçe için gelirler 
arttırılmalı, aşırı boyutlarda olan tüketim düşürül
meli.

. "Etik değerler toplumda etkili işlev görebil
melidir, yaşam biçimine dönüştürülmelidir. Kamu 
yönetiminde yetki kuraldışı kullandmamaljdır. 
Kişisel bazda her birey “Ülkem için ne yapabil! 
rimi” düşünmeli. Düşünmek yetmiyor harekete 
geçmelidir.1

■W M Siyasî Enflasyon
Artık, iki ayrı enflasyona sahip olduk.
- Birincisi'“siyasi” enflasyon.

' - Diğeri, “gerçek” enflasyon.
Siyasi enflasyonu, hükümetler belirliyor.
Gerçek enflasyonu,, yaşam şartları belirli 

yor.
(55). Hükümete göre 1998 enflasyonu şöyle 

olmuş.
- Toptan fiyatlarda % 54.3
- tüketici fiyatlarda % 69.7
toptan fiyatlardaki düşük görüntü, halkın 

rahatladığını değil, ticaret hayatındaki durgun
luğu gösterir.

Eğer enflasyon hesabı yaptığınız mal. ve 
hizmetler içerisinde “gıda, giyim, ulaştırma ve 
eğitim” kalemleri yerine “tomruk ve patlayıcı 
madde” fiyatlarına ağırlık verirseniz, ülkede hiç 
enflasyon yokmuş gibi bir hesap bile çıkara
bilirsiniz.

Ama. O zman bunun adı "siyasi enflasyon” 
olur.

Şimdi. Devlet İstatistik Enstitüsü’nün 
(DİE) ,.

1998 yılında, tüketici fiyatlarındaki artışlarla 
ilgili kesin bilgilerine bir bakalım.

- Gıda, içki ve tütünde 
- Giyim ve ayakkabıda 
- Konutta
- Ev eşyasında % 81.6
- Ulaştırmada
- Sağlık Hizmetlerinde 
- Eğitimde

%82.3 
% 79.6 
%90.3

%76.4
% 102.7

% 107.3

KAŞE ve MÜHÜRDE 
BEKLEME YOKW___________________

Matbaamızda bilgisayar sistemiyle 
kaşe ve mühürleriniz 30 dakikada yapılır. 

BİR TELEFON YETERLİ!

KÖRFEZ OFSET
Tel : 513 17 97

■ Lokanta ve Pastanede % 93.8
İşte (D.İ.E) nün resmi tesbitleri böyle.
Peki. Hükümet de. rakamları (D.İ.E)

>^;ğıha aörc bü'fark neden oluşuyor.
î Enflâsyon ■ hesabı İçi n kuşanılan, belli mal ve • 

nızmet kalemleri var.
- Bunların içinde akaryakıt önemli rol 

oynuyor.
Eğer akaryakıta 6 ay zam yapılmadığı 

takdirde, siyasi enflasyon hesabında, önemli 
bir avantaj sağlanabiliyor.

- Yine tomruk fiyatlarnı ve patlayıcı, madde 
fiyatlarını kontrol altında tutarak, siyasi enflas 
yonun yüksek çıkması engellenebiliyor.

Bu arada, kartel medyanın iki büyük gazete
si de, bu “hileli düşüşü” manşet haber olarak 
veriyor.

Ve. Sizde enflasyonun gerçekten 
düştüğünü zannediyorsunuz.

Halkın “toptan eşya fiyatlarıyla” ne ilgisi 
var.

Halk pazardan, kasaptan ve marketten alış
veriş ediyor.

(D.İ.E) nün, gerçek artışlarını bir inceleyin.
Sendikaların ve odaların fiyat artışları ile 

ilgili, kamuoyu araştırmalarına bakın.
Halkın yaşadığı gerçek enflasyonun farklı 

olduğu görülecektir.
Bu araştırmalardan iki örnek verelim.
Kıymadaki fiyat artışı %217
Ekmekteki fiyat artışı % 100
İşte gerçek enflasyon ile siyasi enflasyon 

arasındaki fark.

Hoftanın Fıkrası I
İkinci Dünya Savaşı sırasında 

Londra’da oturmaya mecbur bir kadın, 
İskoçya’dakl annesine acele kaydıyla 
şöyle bir mektup yazmıştı.

“- Sevgili anneceğim, Londra hemen 
hergün Alman uçakları tarafından bomba 
lanıyor. Bu bombardımanlar çok korkunç 
ve tahammülsüz oluyor. Kendimden çok 
çoçuklarım için korkuyorum. Uçak hücum
ları geçinceye kadar çoçukları sana 
gönderiyorum.”

Bir hafta sonra İskoçya’dakl 
anneanneden Londra’daki anneye bir 
telgraf geldi.

“ - Uçakları bize gönder. Çoçukları 
sana gönderiyorum.”

BilgMoplum çağının çoçukları bir 
harika.

Televizyon ve bilgisayar desteğiyle, 
yaşlarının üzerindeki bir düzeyi yaşıyor
lar.

Bilgisayarları var.
Cep telefonları yar.
Daha ilköğretimde okuyan çoçuklar, 

internet ile haşıt neşir oluyor.
Bazıları, babalarına bile teknolojiyi 

öğretiyor.

Gün var yılı besler 
Yıl var ayı beslemez

‘Türk Atasözü'

Globalleşmenin kokusu çıkmaya başladı.
Şmdi sermaye her yeri, her ülkeyi rahatça 

dolaşabiliyor.
İşine gelen ülkeyi mesken tutuyor.
Hoşlanmadığı ülkeden saniyede kaçıyor.
İşte uzak-doğu krizi herkesi vuruyor.
Rusya krizi, bizi biraz daha fazla vuruyor. 
Şimdi ise Brezilya’yı, yeni bir kriz sarsıyor.
Depremin merkez üssü Brezilya ama, 

sarsıntılar diğer ülkelerde de hissediliyor.
Bizim ülkede ise durum biraz farklı.
Ticaretin hızlı olduğu (1984-1987) yılları 

arasında, bazen bir günün getirdiği kar, bir yılı 
beslemiştir.

Ama. 1998 yılı hiç te öyle değil. , 
Acaba, piyasa-neden bu hale geldi.
Burada; işadamlarının da ve palazlanmış 

esnafın da büyük günahı var.
Sürekli zamlarla, halkı “satın alamaz” hale 

getirdiler.
Fiyatlarını indirmeye, kıyamıyorlar.
İşte. Bu durumda durgunluk başlıyor.
kapanan işyerleri ve çıkarılan işçiler gün

deme geliyor.
Ve. Bir yıl, bir günü besleyemiyor.

O kadar dalgındı ki, yumurtayı 
elinde tutup, saati üç dakika

Erol GÜRCAY

Başkan Adayları
“Ateş olmayan yerden, duman çık

maz” diye boşuna dememişler.
Belediye Başkan adaylıkları ve aday 

adaylıkları kulislerde konuşulan kişilerin 
durumları yavaş yavaş netlik kazanı
yor.

- (ANAP) adayı Nurettin Avcı’dan 
sonra (CHP) adayı Nezih Dimili’de 
adaylığını açıkladı.

ANAP ve CHP yönetimi, tek aday tes- 
bit ettiler.

Partideki huzursuzluğu ve çalkantıyı 
önlediler.

- (DSP) de, uzun süre Seher Yücel 
İsmi vardı.

Ama. Son anda iki isim dana gün
deme geldi.

Birisi, Em. Binbaşı Cihan Örmeci
Diğeri, İnşaat Mühendisi Nusret 

Mutman
Adayların isimleri (DSP) Genel Mer

kezine iletildi.
- (MHP) de Osman Doğan’ın adaylı

ğı, kamuoyunda daha yoğun konuşul
maya başlandı.

-(DYP)nin adayı ise, anketten çıkan 
Ihsan Ateşli.

- Fazilet Partisi’nde, son anda dev
reye giren Mehmet Turgut'un en şanslı 
aday olduğu söyleniyor.

- (DTP) de bir ara, Gökhan Taylan is
mi duyuldu.

Ama. Şimdilerde, bir ses çıkmıyor.
Adayları kesinleşenler, meslek odala

rını 'gezmeye başladılar.
İlçedeki, çeşitli kültür ve dayanışma 

dernekleri ile temasa başladılar.
Zamanla muhtarları ve mahalle sakin

lerini dinlemeye başlayacaktır.
Onlardan destek isteyecekler.
Bu arada Gemlik ile ilgili projelerini, 

anlatma fırsatı bulacaklar.
Ama. Gemlik halkı, artık rutin Belediye 

Hizmetleri ile tatmin olmayacak.
Yeni, projeler1 duymak isteyecek.
Mega projelerin, adını bilmek isteye

cek. ■
Mega projelerin, adını bilmek isteye

cek.
Başkan, adaylarının, neleri yapacağı

nı, neleri yapmayacağını, öğrenmek is
teyecekler.

Belki de, vaadlerinin noterden tasdik 
edilmesini önerecekler.

Gemlik’te Belediye Başkanlığı seçim- 
' lerinin çekişmeli geçeceği tahmin edili 
yor.

■- Bazı adaylar, iktidarda olmanın 
avantajlarını kullanacaklar.

- Bazı adaylar, geçmişte gösterdik
leri dürüst yönetimin meyvelerini top
lamaya çalışacaklar.

Dünya’da yerel yönetimler, merkezi 
yönetimin üstüne çıkmaya başladı.

Bu sebepten,. yerel Belediye Bal
kanlarının kariyeri ve vizyonu büyük 
önem taşıyor.

Artık seçmenler, adayın bağ'ı oldu
ğu partiden ziyade, adayın kariyerine 
ve kişiliğine oy veriyor.

"Ramazan bayramınız Kutlu Olsun"

1
ANADOLU HAYAT ANADOLU SİGORTA

NUMAN SİGORTACILIK LTD. ŞTİ. 
ACENTELİĞİ

- KASKO SİGORTALARDA % 100 HASAR 
ÖDEMELİ VE SERVİS ANLAŞMALIDIR.

- TRAFİK, EV-ÎŞYERİ, NAKLİYE, 
YANGIN, KAZA SİGORTALARIYLA 

(TÜM) BRANŞLARDA HİZMETİNİZDEDİR.

ÇARŞI MEYDANI AKIT TEL : (0.224) 513 02 34 

HAN KAT : 1 GEMLİK FAX : (0.224) 514 11 48

halkı

KUMLADA 
SATILIK

VE 
KİRALIK 
HAVUZLU 
DAİRELER 

TEL 
5131797' 
GEMLİK

GEMLİK REHBERİ
“ (Tatil)7.15-11.15-16.00

Gerekli Telefonlar Kartai-Yaiova:(lşgünü) 9.00-13.00-16.00-21 .oo
İtfaiye 110 Resmi Daireler (Tatil) 9.00-13.00-18.45
Polis İmdat 155 TEK Arıza 5132066 Yalova-Sitkeci:(işgünü) 5.50-13.30-17.30 (Tatil)JandSma imdat 56' TEK işletme 5 34503 6.30-13.00-17.30 Slrkeci-Yalova:(işgünü) 9.15-
So™K 5U.055 S.msoDh“ '5M0095 «.15.1B.15(Ta«l)9.«M14 00..8.,5

SIIS 3» ® Y.^.K„,a»Ş»-«9oW.r-

Gar. Kom 5131206 Halk Egt. Mrk. 5131846 13.00-14.30-16.00-17.30-19.00-20.30
kavmakamlık HalkKütûp.. 5131353 (Tatil) 9.15-10.45-12.00-13.30-14.25-15.45-KaymqKami|K_ as. Şb. 5131057 17.00-17.45-18.30-19.20-20.30

Kaymakamlık 5131051 Karayolları 5131308 Yalova-Kabataş (İşgünü): 7.20-9.45-12.40
Kaymakamlık Ev 5]3]Q52 Liman Bşk. 5131133 15.00-17.15-19.30
G. Savcılığı Mal Md: .■ 5131095 (Haftasonu): 09.15-İ1.35-16.15-18.30
C Savcı Yrd 4 Nüfus Md. ,5133742 Kabataş-Yalova (İşgünü): 8.35-11.00-16.10-

5132954 Özel İd. Md. 5 3 507 18.25 (Haftasonu): 10.30-13.00-17.30
Emniyet M. 5131028 TapûSlc. Md. 5131,414

Müftülük 5131364 Feribot
sıİınlo' Hlzl1 Feribot:(Yalova-Yenikapı)

111A51M- SrDoMd, 5İ32360
Uludağ Turizm 5131212 jlçeTarMd 513H86 07.30-08.30-10.30-11 3O-13.3O-İ4Ç.3?6-16?.3O-

AydınTurizm, 5132077 liçebeç.ıvıa. oıww 17.30-19.30-20.30-22.30

Hastaneler. Belediye t
Devlet Has. 5139200 Santral 5134521-23 Aygaz

, SSK Hastanesi 5132329 Başkanlık 5134520 Özgaz 514 17 00
Mer. Sağ. Ocağı 5131068 Zabıta 5132432 Tekgaz 513 16 37

. Otobüs İşlet. 5134521-122 Ocakgaz 513 16 37
TAKSİLER Şu İşletmesi 5134521-115 Ergaz SÎSSHo

Körfez Taksi 0101021 itfaiye 5132325 Ipragaz 513 22 59
Çınar Taksi 5132467 Muhasebe M. 5134521-182 Habaşgaz 513 45 46
Güven Taksi 5133240 Yazı İş. Md. 5134521-111 Likitgaz 5 4 28 41
Gemlik Taksi 5132324 Su Arıza. Yalnız 185 Yem Likitgaz 5 3 65 00
Manastır Taksi 5’43550 Atevgoz 513 4095

Gemlilt 
KÖRFEZ 
Okuyun, 
okutun, 

abone olun.
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Ramazan bayramınızı 
en iyi dileklerimizle kutlar, 

sağlık, mutluluk ve 
esenlikler dileriz.\ bayramınızı Kutlar 

sağlık ve afiyetler 

dileriz.1 JOZUNERI 
MİMARLIK-İNŞAAT TİC. LTD.ŞTİ.

İbrahim Akıt cad. Akıt İş Hanı Kat: 3 GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 42 32 - 513 13 46

11

COŞKUNLAR Ltd.Şti
ipcr

SHOWROOM

Cep Telefonları j|||Ş||^”8^7|^3l
ALCATEL
ERICSSON

BİR DÜNYA MARKASI

: $7yi bayramlar Dileriz.
Hamidiye Mh.

Han Arkası Sk. No: 8 
GEMLİK 

Tel: 513 12 63

İstiklal Cad. No: 29/A 
Tel: 513 50 69 
Faz : 513 86 40 

GEMLİK

İD 
llâl

ET

PİDE VE LAHMACUN 

SALONU
İstüdal Caddesi No: 48/B 

GBMLİK
Tel: 514 75 58

yapılır

KAYIP
MF BK .00000517 
OLİVETTİ Yazar.' 
Kasa Ruhsatım 
kaybolmuştur. 1 
Hükümsüzdür.

Fahri GÜNER

u

KAYIP
İstanbul

Üniversitesi Meslek' 
Yüksek Okulu kimlik 
kartımkaybolmuştur.

Hükümsüzdür.
Müsavettin 

ÖZTÜRK

^üm üyelerimizin ve
UH

İsmail <£. Osman tyWtÇ
I Her zaman taze süt ürünleri, Sucuk, Pastırma, 

Yumurta, bal Reçel ve helva çeşitleri bulunur.

Demirsubaşı Mh. No: 31 GEMLİK 

(0 : (0.224) 513 11 51

Dost ve müşterilerimizin
I Mübarek Ramazan tfayramını kutlar 

sağlık ve huzur dolu günler dileriz.

GEMLİK 
TİCARET VE SANAYİ 

ODASI
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Gemlikli HeııışerileriıııİKİn 
Raııımm» Kayramın! Kutlar, 
sağlık, ıııııilıılıık ve 
esenlikler «tileriz.
1 z^GÜZEL NAKLİYAT 

SANAYİ ve TİCARET Ltd. Şti.

| . ■ i JarukÇÜZ E£ ||
Tel: (0.224) 513 46 81 - 513 67 00 ( 3 Hat) GEMLİK

a 
a 
â 
â 
a a 
i 
B

raiöEJSJSJöEraEEErEüüEröififsjaî d
Çemlik Halkının

1
JVlübarek Ramazan 
bayramını Kutlar, 
sağlık ve başarılar 

dilerim.

ETÇİLER OTOMOTİV
LfiSSfi VE BRIDGESTONE BAYİİ

Hüseyin Dinç <£ Menderes Dinç 
jYlehmet Dinç

İstiklal Cad. Kalbğln Apt. Blok 2. GEMLİK

<J)ost ve müşterilerimizin |
<Xü&arefc Ramazan 
bayramını O^utlar, 
sağlık ve mutluluklar 

dileriz.

(jfi : (0.224) 513 73 99 GEMLİK
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gemlik Halkının 

jVlübarek Ramazan 
bayramını Kutlar, 

sağlık ve mutluluklar 
dileriz.

^ KAFOĞLU A.Ş.
K3İ ) YAG - SABUN SANAYİ VE 

TİCARET A.Ş.

Yalova Yolu Umurbey Sanayi 
Bölgesi No: 30 GEMLİK

0 jajsıafararajajsjEEisfsiEJsı 0

SERBEST 
KÜRSÜ

İdris Yavuz
Emekli İlköğretim Okulu

NASIL BİR
BELEDİYE BAŞKANI SEÇELİM?

Bu yazıyı kişisel bir durum belirtmek için adaylar belli olmadan 
önce yazmayı uygun buldum.

Sayın hemşe/ilerim, parti mülahazasına fazla önem vermeden 
başarılı olacağına inandığımız bir başkan adayına oyumuzu verelim.

MÜSTAKBEL BELEDİYE BAŞKANI NASIL OLMALIDIR?
1 - Çevreyi ve halki çok iyi tanıyan, halkı seven ve onunla içtiçe 

olan birini seçelim. Kartallar yüksek uçar misali halka tepeden bakan 
birini değil halk çoçuğunu seçelim.

- Halk içinden çıktım, halka kulum ben, halkı üstün tutmaktayım 
herşeyden bir kafayım onu her an düşünen, halk içindir halkla çarpan 
yüreğim Marmara'nın incisi, dünyanın en güzel kenti olan şehrimizi 
elbirliği ile müstesna bir kent yapalım .

2 - Oylarımızı belediyeye hakim olacağına inandığımız birine 
verelim.

a- Belediyeyi yakınlarına ve partilerine peşkeş çekmeyen
b- Belediye personeli üzerinde sevgiye ve saygıya dayalı bir 

otorite kurabilen.
c- Belediye encümen üyelerinin belediyede cirit atmasına 

müsaade etmeyen
d- Sık sık belediye içinde, ve şehirde dolaşıp belediye 

çalışmalarını yerinde inceleyen ve noksanlarını görebilen birini seçe
lim.

3-'Belediyenin en önemli ve en ağır hizmet birimi olan belediye 
zabıtasını kanun ve nizamlar dahilinde eğiten, çevreyi seven, hizmeti 
halka eşit olarak verebilen,, adam kayırmayan, tatlı dilli, hoş görülü 
ama otoriter, bir zabıta kadrosuna ihtiyaç var. Kordonda, apartman
ların balkonlarında köpek besleniyor, biri havalayınca diğeri cevap 
veriyor kordon bremen mızıkacılarına dönüyor. Ezan okunurken de 
ulumaya başlıyorlar. Apartmanların atlarındaki kahvehanelerde yük
sek sesle, amiyane konuşmalar oluyor. Elbirliği ile Gemlik'imizi örnek 
şehir yapalım.

4- Salı günleri tretuvarlar pazarcıların eşyaları ile dolduğundan 
dükkanlara girip çıkılamıyor.

5- Fakir halk biraz daha ucuz mal alabilmek için ikindiden sonra 
pazara çıkıyor, denetimsiz kalan işportacılar pazar caddesinin 
ortasını dolduruyor, insanlar geçecek yer bulamıyor. Bu keşmekeşin 
önüne geçilsin.

6- Doğalgaz çok yakınımızdan geçiyor. Belediye alt yapı 
derdinden çekinip doğalgaZı getirmeye yanaşmıyor.

7- Gemlik’knize en kısa bir zamanda huzurevi yapılması gerekir.
Belediye başkanlığı bir beceri işidir. Başkanlığı yukarısı için bir 

basamak olarak görmeyen, parasal yönü için istemeyen, farz varker 
sünnetlerle uğraşmayan, olayların üzerine çekinmeden gidebilen, 
.mafyaya papuç bırakmayan belediye, çevreye hakim olan, hizmet 
aşkıyla dolu bir başkan seçelim. Yerel seçimlerde partinin değil, 
kişinin önemli olduğunu unutmayalım.

Bu sîzlere yeni yıl mesajı olsun aziz hemşerilerim.

Partili üyelerimizin ve 
Sevgili gemlik halkının 

JVlübarek Ramazan 
bayramını kutlar, 
sağlık, Mutluluklar 

dileriz.

SevgiH Gemlik (Halkının 
ffîübarek Ramazan 
ÇQayratnım futlar, 
Sağlık, w

Güzel Günler Geçirmenizi 
dilerim.

Doğru Yol Partisi 
İlçe Teşkilatı

DYP Belediye 
Başkan Adayı

İHSAN ATEŞLİ
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Çemlikli Dost ve 
Müşterilerimizin 

Mübarek Ramazan 
bayramını kutlar, 
sağlık, mutluluk ve 
başarılar dileriz.

Qemftfc (Halfanın 
(Ramazan Cj}ayramını 
O^utfar, sajtıfc, huzur 

Mu günler ve başarılar 
cCUerte.

ten
dayalı te

atmasına

belediye 
mi seçe

li belediye 
en, hizmeti 
ioş görülü 
apartman- 
jen cevap 
nurken de 
terde yük- 
mizi örnek

duğundar

den sonra 
addesirm 
şmekeşr

alt yapı

>ı gerekir.
İsı için ter 

rz varker 
gidebilen, 
ı, hizmet 

|ıin değil,

OTOMATİK ZEYTINYAG FABRİKASI 
Süper Pıeralısı Marka Makinalar ile 

Zeytinleriniz el değmeden itina ile sıkılır. 
İstiklal Cad. No: 26 GEMLİK

Tfel : 513 11 75 - 514 13 02 Fax : 513 10 15

Sayın 
Ortaklarımızın ve 
ğemlik Halkının 

Mübarek Ramazan 
bayramını kutlar, 
sağlık, mutluluk ve 
huzur dolu günler 

dileriz.

AKITLAR NAKLİYE taahhüt înş. tîc. ltd. ştî.
NAKLİYE-AKARYAKIT 
VE İNŞAAT TÎC. A.Ş. Keınal Akıt

İbrahim Akıt Cad.Akıtlar İş hanı Kat : 2 GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 15 24 Fax : 513 18 68

S.Ş, GEMLİK 
ESNAF ve J 

SANATKARLAR

KOOPERATİFİ

MERİÇ PETROL 
BtİC. PAZARLAMA İHrfîTH. t’ 

LTD.ŞTİ.

Bursa Yolu 6. Km.
Gedelek Açmalar Mevkii ORHANGAZİ

KAYIP
Gemlik Nüfus Müdürlüğü’nden almış olduğum 
nüfus cüzdan kaybolmuştur. Hükümsüzdür.

Olcay BAYKIZ
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ç^/etnlikh ç$€em$erilerimizin ve 
Partili Ojelerimizin 
^Mübarek (Ramazan 
ĞSapramtm OKutlar, 

O&tylık ve (SüsenÜkler getirmesini

Demokratik Türkiye Partisi 
Gemlik İlçe Başkanı 

Gökhan Taylan

SIRASI GELDİKÇE 9nan Tamer

ÖRNEK KAMU KURULUŞU 
ÖRNEK İNSANLAR.

Herhangi bir işe arzulanan doğrültuda 
beklenen ve istenen sonuç alınmadığın
da, ilk akla gelip söylenen Söz : Efendim 
sanki Devlet dairesi!..

Devlet dairelerinin ne günahı var ki? 
O’na işlerlik kazandıran, olumlu olumsuz, 
sevecen ve haşin,, iş görür, veya işi 
yokuşa süren biz insanlar. Kendisine 
tevdi edilen ve rızkını temin ettiği görevi, 
yasalar ve talimatlar doğrultusunda güler 
yüzle görev yapan kendisine deruhte 
ettiği görevi veren halkına saygı 
gösteren, anlayış gösteren kişi neden 
devlet dairesini sevimsiz kılsın, ucube 
görsün, O’ndan ürksüri?

Gemlik Ziraat Bankası da bir devlet 
kuruluşu. Bir uğrayın da görün nasıl 
hizmet verildiğini, insana, nasıl 
davranıldığını. Başta Sayın Banka Şube 
Müdürü Ahmet Demir olmak üzere; 
vatandaşla ilgili, hepşi-.sevecen, güleryü- 
zlü, nriültefit. En büyük müşterisi ile en az 
mali gücü olan vatandaşa aynı davranış. 
Başvuranların sorunları en iyi.şekilde ve 
süratle neticelendiriliyor. Var güçleri ile 
çalışıyorlar mesaiye ara vermeden.

Şimdi... Bir dönüp maziye bakıp, 
hatırlayalım. Gireni çıkanı olmayan bir 
banka makam odasından çıkmayan 
günde 4-5 gazetşyi hatmeden müdürler. 
Kedileri, insandan daha çok seven 
müdürler. Sallabaşını, al maaşını 
anlayışlı mâmurlar gördü Gemlik halkı. 
Vatandaşı, bankalarla. görevlilerle 
temasını önleyen anlayışlar gördü. 
Hizmetinde olması gerekirken, hizmet 
bekleyenleri hakir görüp, ona hükmet
meyi marifet sayan az mı memur gördü

Hele, hele emeklilerin çile çektiği 
daha doğrusu çile çektirildiği. maaş 
ödeme günleri. Sabah ezanında 
başlayıp, güneş altında, yağmur ve kar 
altında, ayazda tir tir titreyerek banka 
kapısında bekletilip, birer birer, itile kakıla 
içeriye alınan bağınla, çağınla, öfley'e, 
püfleye işi görülen elleri titreyen, 
yürümekte zorluk çeken gözleri 
görmeyen, kulakları işitmeyen yaşlı

emeklileri. Ne çilelere maruz bırakıldılar.
Şimdi öyle mi ya. İnsanın içinde olmalı, 

İnsanı sevmek görevini bi hakkın yap
mak. Yediği lokmayî helalinden 
sağlamak. İşte şu andaki Zirâat Bankası 
Müdürü Sn. Ahmet Demir, benim görüp, 
izleyebildiğim, te m aş ettiğim kişilerin 
ifadelerinden edindiğim bilgi üzerine 
örnek bir görevli, insan । bir adam. 
Emeklinin çilesi bitti artık. Bugün git, 
yarın gel bitti. Saatlerce kapılar önündeki 
kuyruklarda bekletilmeler bitti, 
Bankalarla; müşteriler ve emekliler1 
araşma örülen duvarlar kaldırıldı. 
Vatandaş oturacak koltuk, övet koltuk 
buldu. Sırası gelinceye kadar ikram 
edilen çayını,kahvesini, gazozunu 
yudumladı. Arı gibi çalışan memurlar, 
şefler anında sorunlarını çözdü, İşte 
benim halkıma, insanıma, özellikle, 
saygıya, korunmaya muhtaç emeklime 
insana yakışır .bir şekilde yâklaşlp hizmet 
verenler, Zerbank görevlileri bu durumu 
dile getirmeye, minnet duygularımı İfad
eye bir noktada mecbur bıraktı. Halkım 
adına, emekliler adına bu görevi 
yaparak, belki kimilerine ördek olabilir 
inancı ile vefa borcumuzu ödemek istiyo
rum. Zerbank görevlilerine'. Hepşıne 
başarılan diliyorum. Kutluyorum.

En iyi hizmet verme anlayışlarını terk 
etmemelerini öneriyorum. Her şey boş. 
Bir gün gelir, çabuk gelir ö gün, görev 
biter, iş biter. İnsan olarak bırakabildik
leriniz kalır geriye o kadar.

Bunları yazdık ya, kimileri neler geçirir 
içinden neler. Kimbilir Zerbank’tan ne 
beklentisi var? Müdür hangi işini gördük 
ki. Herhalde kredi peşinde.

Biliyorsunuz. Ne tüccarım, ne çiftçi. 
Bir~ SSK emeklisiyim. Ne, tarlam, ne 
bağım, ne de bir tek dikili ağacım var.

Temsil ettiğim şirketin de Zerbahk’la 
hiçbir şekilde ilişkisi yok. Bir kuruş olsun, 
kredisi yok, ne de talebi.. Böyle biline.

Yaptığımız iş iyi çalışanları gözler 
önüne sermek, sayılarını bir nebze olsun 
çoğaltabilmek. Hepsi bu...

DYP seçim gezilerine başladı
Doğru Yol Partisi Gemlik İlçe Örgütü, 

nisan ayında yapılacak olan yerel ve genel 
seçimler nedeniyle dernek ziyaretlerini 
başlattı.

Geçtiğimiz hafta DYP İlçe Başkanı 
Mehmet Avcı, Belediye Başkan Aday adayı 
İhsan Ateşli ve yönetim kurulu üyeleri, işçi 
Emeklileri berneği’ne giderek, yöneticiler ile 
görüştüler.

Dernek Başkanı Faik Yumru’dan işçilerin 
sorunları hakkında bilgi alah DYP’liler, yöne

timin desteklediği aday adaylarından İhsan 
Ateşli’yi tanıttılar ve seçimlerde iddialı olduk
larını -söyleyerek, kendi adaylarının yarışı 
önde bitireceğini söylediler.

İhsan Ateşli ise uzun yıllardan beri inşaat 
sektörü ile uğraştığını ve.ilçenin sorunlarını 
yakınen bildiğini belirterek, “Gemlik’e 
hizmet için başlayan yarışta, partimiz bir
inci olarak çıkacaktır. Buna inanıyoruz. 
Gemlik halkına güveniyoruz. Her kesim
den destek bekliyoruz” dedi.

Değerli
Ramazan l^ag ramını Kutlar, 

-sağlık, mutluluk ve esenlikler 
getirmesini dilerim.

DSP
Belediye Başkan 

Aday Adayı
MimSeherYÜÇglj

İLAN
Gemeks Gıda'Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 

miz 31.12.1998 tarihinde Tasfiyeye girmiştir. ,
Borcu ve alacaklıların 1 yıl içinde vesikala

rı ile birlikte Tasfiye Memuru İbrahim Talan’a 
başvurmaları önemle rica olunur.

Tasfiye Memuru

I i 
i i
İ

Doğayı 
Sev, 
Yeşili 
Koru

b oasısıaısısıaıaosısısiEiosjasısJifBosför

çğemlik
(kamaşan (S^aprammı 

(futlar, O&tâjhk, 
oMuthduk ve (Susenlİkler 

&<bileriz.

Sinan Akman <£ Süer Akman ve
JVlahdumları

Ihça Cad. No': 101 GEMLİK
Tel : (0.224) 513 10 75 - 513 16 95 - 513 16 87

Fax : (0.224) 513, 18 75

0 0
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(3in tâtyen 
bileklerimle Ç-Kutlar, 
O&aygılar bunarım.

DSP 
Belediye 
Başkan 

Aday Adayı

|pHİ BM MB BM MB BM BSSI» KBj

I ÇİÇEK KtfSfflBI |
Şeker bayramınızı

İ* en içten dileklerimle kutlar, ■ 
sağlık ve mutluluklar dilerim. ■ 

Abdullah GÜRE |
I İstiklal Cad. No : 39 GEMLİK
I Tel : (0.224) 513 18 65

Bursa Gümrükleri Başmüdürü Cezair Yaman, 
daha fazla dayanamadı ve sonunda patladı.

. Eylül ayından bu yana, titiz bir çalışma' ile 
ortaya çıkarılan trilyonluk elektronik eşya 
kaçakçılığının İçyüzünü tüm detayları İle 
açıklarken görevinden alınan ancak kendisini de bu 
olaya bulaştırmaya çalışan Bursa Gümrükleri eski 
Başmüdürü Nazım Bllicao'ı da sert bir dille 

suçladı.
Yaman'ı çileden çıkaran, Bilican’ın açıklamaları!
Bilican’ın iddiası, Bursa Gümrüğüne bağlı Gemlik Limanı’ndan 13.5 ton 

ağırlığında müzik seti, TV, telefon aksesuarı ve parçasını çok düşük kıymetle 
yurda sokarak vergi kaçakçılığı yapan bir şebekeyi yakalamasına rağmen, 
görevinden alınarak, kızağa çekilmek anlamına gelen Bakanlık Müşaviri 
yapılması. 1

Bilican'ın görevinden alınmasıyla bu malzemeler gümrükten geçivermiş!
Nazım Bilican’dan sonra göreve gelen kim? 1
Cezair Yaman!
İddiaya göre, elektronik eşyaların gümrükten geçmesine göz yuman o 

tabii ki...
BAŞMÜDÜRÜN İSYANI
Cezair Yaman, 23 Aralıkla atılan bu iddialara karşı hep suskun kaldı.
Gülüp geçti.
Ancak, hakkındaki spekülasyonlar sürünce sabrı taştı!
Dün konuştuğumuzda, “Beni kaynak göstererek yazın. Hiç mesele 

değil. Genel Müdürlüğümüze de sizinle konuştuğumu ve açıklama 
yaptığımı söyleyeceğim” dedi.

Artık ok yaydan çıkmıştı.
Yaman olanları tek tek anlattı:
“Ben Bursa Gümrükleri Başmüdürlüğüme 7 Eylül'de atandım. 8 

Eylül’de ise bir ihbar mektubu aldım. 10 Ağustos’ta Gemlik Limanı’na 
Firlandiya’dan gelen Yunan bayraklı Palmariner isimli gemide 25 
konteyner yüklü elektronik eşya bulunduğunu, bu malların değeri 
düşük gösterilerek yurda sokulmak istendiği ihbar ediliyordu. Aynı gün 
Gemlik Gümrük Müdürlüğümüze faks talimatı çektim ve eşyaların tam 
tespitinin yapılmasını istedim. Tespit ithal edilen malların beyana 
uygun olduğu görüldü. Kıymet kaçakçılığı iddiası karşısında bu kez 
ithalatçı Akenez Turizm Sanayi Ticaret ve Taşımacılık AŞ’den satış 
sözleşmesini istedik. Getirilen sözleşmeyi tutarlı görmedik. Aynı ve 
benzer eşyanın satış bedeli yöntemini uygulayarak firmaya 790 milyar 
lira vergi farkı çıkardık. Bunu da teminat olarak aldık. Daha sonra firma 
mallarını çekmek istedi. Durumu, incelemeyi birlikte yürüttüğümüz 
Gümrük Kontrolörlüğü’ne bildirdik. Gelen olumlu yanıt üzerine firma 
mallarını çekti ve İstanbul’a götürdü.”

FATURA SAHTE
Gümrük kontrolörleri de bü'arada boş durmamış ve faturanın sahte olup 

olmadığını Firlandiya'daki Ticaret Ataşeliği aracılığı ile araştırmış.
Faturanın sahte olduğu ortaya çıkınca da mahkeme: kararıyla 

İstanbul'daki Yümatu firmasında tutulan elektronik eşyalara, el konulmuş.
Yaman bundan sonraki gelişmeleride şöyle aktardı:.
“Olayın içinde Akanez firması var. Fatura sahte olduğuna göre bu 

sahte evrak ibraz etmek suretiyle kaçakçılık yapmaktır. Eğer iki kişiyi 
geçerse bu toplu kaçakçılığa girer. O zaman da sanıklar hakkında toplu 
kaçakçılıktan dava açılır. Bu çalışma Gümrük Kontrolörlüğü’nce

Trilyonluk kaçakçılık
yürütülüyor.

Bu arada getirilen elektronik eşyaların Gümrük Kontrolörleri 
tarafından kıymet takdiri yapıldı. Buna göre, değeri 40 dolar olarak beyan 
edilen 3 bin 360 adet televizyonun gerçek birim fiyatının 97 dolar, değeri 
29 dolar olarak beyan edilen 7 bin adet müzik setinin gerçek birim 
fiyatının 105 dolar, yine değeri 39 dolar olarak beyan edilen 3 bin 10 adet 
ayrı tip müzik setinin gerçek birim fiyatının 130 dolar olduğu ortaya çıktı. 
Böylece ithal konusu eşyanın toplam kıymeti firma tarafından 454 bin 
790 dolar olarak beyan edilmesine rağmen, gerçek kıymet 1 milyon 451 
bin 920 dolar olarak bulundu ve arada 997 bin 130 dolarlık kıymet farkı 
olduğu anlaşıldı. Kıymet farkından doğan olayın başında aldığımız 790 
milyar liralık teminat’ın yanısıra, ayrıca 121 milyar 813 milyon 650 bin 
liralık ek vergi ve resim tahakkuk ettirilerek firmaya tebliğ edildi.”

BİLİCAN’A SORULAR
Yaman, yaptığı bu açıklamalardan sonra Bilican’a yüklendi.
Sorunu açacak sorularını yöneltti:
“ Bunu özellikle yazmanızı istiyorum. Bu eşyaların Gemlik’e geliş 

tarihi 10 Ağustos. Benim Bursa’da göreve başlama tarihim ise 7 Eylül. 
Bu eşyalar ben göreve gelmeden 27 gün önce geldiğine göre, Nazım 
Bilican bu sürede ne yapmış acaba? Bunu söylesin!..

Madem bu kadar dürüsttü, ihbarı yapan firma neden kendisine 
ihbarda bulunmadı?

Size açıkça söyleyeyim, Nazım Bilican döneminde İstanbul’da şakır 
şakır çalışan firma olarak, aman dikkat edin Bursa’ya da taşır demişler. 
İhbar mektubunda bu da var. Nitekim de öyle oldu. Zaten Nazım 
Bilican’ın da görevden alınmasının altında bu nedenler var. Nazım 
Bilican maalesef beni de bu olaylara bulaştırmaya çalıştı. Ancak 
insanlara çamur atarak bir yere varılmaz. Benim yaptığım herşey ortada. 
Benden önce yapılmayanlar da!..

İddia edildiği gibi gümrükten vergisiz, kaçak geçen bir şey yok.
Elektronik eşyalar, elde.
Üstelik gerçek kıymetleri de belirlermiş durumda.

' İthalâtı yapan şirket-de belli olduğuna göre.
Yaman öfkelenmekte hiç de haksız değil!..Yaman, yaptığı bu 

açıklamalardan sonra Bilican’a yüklendi.
Sorunu açacak sorularını yöneltti:
“Bunu özellikle yazmanızı istiyorum. Bu eşyaların Gemlik’e geliş 

tarihi 10 Ağustos Benim Bursa’da göreve başlama tarihim ise 7 Eylül. Bu 
eşyalar ben göreve gelmeden 27 gün önce geldiğine göre, Nazım Bilican 
bu sürede ne yapmış acaba? Bunu söylesin!

Madem bu kadar dürüsttü, ihbarı yapan firma neden kendisine 
ihbarda bulunmadı?

Size açıkça şunu söyleyeyim. Nazım Bilican döneminde İstanbul’da 
şakır şakır çalışan firma olarak, aman dikkat edin Bursa’ya taşır 
demişler. İhbar mektubunda bu da var. Nitekim de öyle oldu. Zaten 
Nazım Bilican’ın görevden alınmasının altında bu nedenler var. Nazım 
Bilican maalesef beni de bu olaylara bulaştırmaya çalıştı. Ancak 
insanlara çamur atarak bir yere varılmaz. Benim yaptığım her şey ortada. 
Benden önce yapılmayanlar da!... “

İddia edildiği gibi gümrükten vergisiz, kaçak geçen bir şey yok.
Elektronik eşyalar, elde.
Üstelik gerçek kıymetleri de belirlenmiş durumda.
İthalatı yapan şirket de belli olduğuna göre.
Yaman öfkelenmekte hiç de haksız değil.!

(15 Ocak 1999 Olay Gazetesi’nden alınmıştır.)

□ Çağdaş tutkulara yolculuk...

Sıradan değil, Seray’dan

SİZE ÇOK YAKINIZ

□ Silinebilir 
çok alternatifli kumaş 
O Çifk kişilik yatak 

olabilen kanepeler 
□ Kendi koltuğu ve Berjer 
koltuk ile takım olabilme özelliği 
□ Kolayça açılıp kapanabilen, 
deforme olmayan yatak sistemi 
□ Parkeyi ve parlak zeminleri 

çizmeyen ayak ve 
tekerlek sistemi 

O Tamamı boyalı metal iskelet.

Peşin fiyatına 
5 taksit

flKMfiNLfiR 6.Ş
İstiklal Cad. No :50 GEMLİK

Tel : (0.224) 514 26 60-514 26 61

yaşadığı ortamlarda sevenlerine özel ayrıntılar yaratır!

☆ Koltuk, ‘takımları •
☆ 2’li kanepeler [

☆ 3'lü yataklı/Sandıklı Kanepeler
☆ IJerJer Koltuklar

ijatak Örtüleri
it Uyku Setleri <£ pike Setleri 

it flevresim ‘takımları
☆ Skiz yatak ^aşlıkları

it yaylı yataklar
û Sehpa ‘takımları

it Modüler Mobilya
it Abajur ve Resimler

□ Sıcacık duygular, eşsiz ortamlar...
□ Her an uzanabileceğin bir düş bahçesi.

. Rahatlık ve kolaylığın buluştuğu noktada 
düşlediğiniz ortamları yaratın!"

seray
foyfı YafgklJrı^
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Zeytınspor :7 
Dostlukspor:0

Pazar günü Gemlik sahasında oynanan karşılaşmada 
Zeytinsporlu bayanlar rakiplerine göre üstün bir oyun sergilediler 
ve sahadan 7-0 galip ayrıldılar. Bu maçla bayanlar ligi birinci devre
si sona erdi. Birbuçuk ay karşılaşma yok.

’JJeğerfi Qem(ikfi
Gemlik Zeytınspor Bayan Fütbol Takımı bu 

hafta kendi sahasında İstanbul’un en eski ba
yan futbol kulübü olan Dostlukspor karşılaşma
sında rakibinin kalesine gol yağdırdı. Karşılaş
mayı Zeytinspor 7-0 galip bitirdi.

II t Pazar günü saat 12.3o da başlayan karşı
laşmayı yine kalabalık bir seyirci topluluğu izle-

I di.
Maçın başlamasından 2 dakika sonra Ya- I semin yakaladığı bir topu rakip kalenin fileleri

ne yollayarak takımını 1 -0 öne geçirdi. 15. daki- 
■ kada Handan, 16. dakikada Nehir, 23. dakika-

I Siyaset
3. sayfanın devamı

Başkan Avcı açıklamasında, Dimili’nin 
iddialarına tek tek cevap verdi.

Cumhuriyet Halk Parti’riin yerel seçimler
de üçüncü parti olmasını mucize olarak gö
ren Başkan Avcı, Dimili’nin açıklamaları 
üzerine “Seviyesiz siyaset yaparak, Dimi
li’nin düzeyine inmek istemiyorum. Bu 
tip siyaseti sokak serserileri yapar. Bu
güne kadar Sayın Dimili için ileri geri ko- 

• nuşmadım. Politikayı yumuşak tutmak, il
çedeki insanları kırmamak gerekir. Eğer 
seviyesiz politika yapmak istiyorlarsa, 
benden her türlü cevabı alırlar.” dedi.

Orhangazi asfaltının altındaki parke taş
larının kaldırılması halinde oraya dökülecek 
malzemenin taşların bedelinden çok daha 
yüksek olduğunu söyleyen Avcı, “Sayın Di
mili açıklamalarıyla CHP bayrağı altında 
belediye başkanlığına aday olmaya değil, 
Nurettin Avcı düşmanlığına soyunmuş” 
şeklinde konuştu.

Dimili’nin doğalgaz konusundaki eleştiri
sini yanıtlayan Avcı, “onların iktidar döne
minde şirket kurmaya imkanları vardı. 
Şimdi yok. Bursa Büyükşehir Belediye- 
şi’nin kurduğu şirkete biz de ortak olduk. 
İşlemlerin tamamlanmasını bekliyoruz. 
Bu arada Orhangazi Belediyesi’nin 1991 
yılında kurduğu bir şirket ortaya çıktı. 
Hukukçular durumu araştırıyor. Gemlik’e 
doğalgaz 11.5 milyon dolara malolacak. 
Bunu belediye nasıl yapar. “ dedi.

Geçmişte belediye başkanlığı yapmış bi-

da yine Handan'ın golleri ile Zeytinspor, 4-0 
galip bir şekilde maçı götürürken, 25. dakikada 
Melda 5. golü attı.

İlk yarı 45. dakikada Yaseminin attığı ikinci 
gol ile kapandı.

İki yan . Zeytinspor’un baskısıyla geçti. 
Dostlukspor zaman zaman Zeytinspor kalesi 
önünde görülmesine karşın hiçbir ciddi tehlike 

' yaratamadı.
Gol açısından vasat geçen ikinci devrede 

68. dakikada Alev yakaladığı bir fırsatı değer
lendirerek takımını 7-0 öne geçirdi. 

kızıştı
rinden bu tür beyanlar duyduğundan utandı
ğını da söyleyen Avcı, “Ben Nezih Bey’e 
değil, Gemlik halkına hesap vereceğim. 
Seçimler hodri meydan” dedi.

BİOLOJİK ARITMA
Manastır bölgesi için biolojik artıma ile il

gili çalışmaların yapıldığı, bu bölgeye 2.5-3 
milyon dolara arıtma yapılabileceğinin tesbit 
edildiğini söyleyen Avcı, Orhangazi Beledi- 
yesi'nin yıllar süren arıtma projelerini ele 
alarak, belediyeler birliğini kurduklarını, ja- 
pon higbe kredisi ile Gemlik’in biolojik arıt
masını sonuçlandıracaklarını, bu konudaki 
çalışmaların devam ettiği bildirdi.

Dimili’nin başkanlığı terkederken kendi
sine bazı öğütleri olduğunu hatırlatan Avcı, 
“Parti ile ilişkilerini kopart. Çok rahat 
edeceksin. Ben kopardım rahat ettim. 
Bana bunu Danış Bey tavsiye etti.” dedi
ğini hatırlatarak, bir de “İki yaprak Gem- 
port’a ait sözleşme verdi. Bunları çok iyi 
sakla dedi. “Ben ise bunları Yazı İşleri 
Müdürlüğüne verdim. Bir dosya aç, bun
ları içine koy dedim. Sayın Dimili’nin bize 
verdiği öğütlere karşın CHP’den siyasete 
girmesine hayret ediyorum. Benim kim
seye veremeyeceğim hesabım yok. 
Ailemi, bu işlere alet ettiği için kendisini 
kınıyorum. Kendi pislik politikasına beni 
bulaştırmasın.” dedi.

Avcı, kendisinin Asen adlı şirketin kuru
cusu ve yöneticisi olduğu, ayrıca Gemport 
yönetim kurulu üyesi olduğunu hatırlattı 
“bunlardan üzüntü duymuyorum” dedi.

(Hemşeri(erimin
Ramazan 93a7rtımım Cflntffln 
O^utfur, fileleri ile Cgirfikte

(Safjhk, ^\utfıı[uk ve <]}arış içinde
Huzur <J)ofu 0ün(er

(geçirmelerini

Inş. Müh. Nurettin AVCI 
Gemlik Belediye

Başkanı

Gemlikspor: 4 Burgaz: 1
Gemlikspor, cumartesi günü Gemlik 

sahasında Burgaz ile yaptığı karşılaşmadan 
4-1 galip ayrıldı.

Bugüne kadar oynadığı tüm 
karşılaşmaları açık farkla kazanan 
Gemlikspor, karşılaşmanın birinci
devresinde rakip kaleye gol atamadı.

Sinirli bir ortamda geçen maçın ikinci 
devresinin üçüncü dakikasında Küçük 
Sedat’ın ayağından ilk golü kazandı. 
Ardından iki dakika sonra Büyük Sedat’ın 
golü iie durum 2-0 Gemlikspor lehine oldu.

Bu arada Burgaz sporluların, oyunu sert 
leştirdiği görüldü.

Karşılıklı sertleşme içinde geçen 
karşılaşmanın 70. dakikasında Burgaz 
sporlu Hakan, Gemlik kalesi önünde 
yakaladığı topu gole çevirince, karşılaşma 
2-1 oldu.

79. dakikada Abdullah’ın Burgaz kale
sine gönderdiği golle durum 3-1,87. dakika
da ikinci devrede maça giren Menderes’in 
golüyle ise- karşılaşma, 4-1 Gemlikspor’un! 
galibiyeti ile sona erdi.

»M

©da OJ^pehrinûân ve çÇjemlik

GEMLİK MUHTELİF ESNAF 
ve SANATKARLAR ODASI 
Yönetim Kurulu Adına Başkan

İbrahim Talan

Aydın"*

Tüm gemlik Halkının 
Mübarek Ramazan tfay ramını 

En Öçten Dileklerimizle Kutlar, 
Hayırlara Vesile Olmasını 

Dileriz.
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Kaşe ve mühürde bekleme yok! 
Her türlü baskı işlerinizde 

Hizmetinizdeyiz.
BİK TELEFON VETEKL)!

KÖRFGZ OFS€T
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

Gazhane Cad. No: 5T/A GEMLİK
Tel : (0.224) 513 17 97

3P’ye bin ton benzin boşaltan Marmara adlı tanker Kapaklı Köyü açıklarımda gaz sıkışmasından infilak etti. Tankerde yangın çıktı.

Büyük tehlike atlattık
✓ Cuma günü Mersinden aldığı 3 bin 570 ton petrolün 1 ’ > ju"-1- ..s_s
bin tonunu Gemlik BP Tesislerine bıraktıktan sonra istan-
bul’a yönelen “Marmara” adlı Türk bandralı tankerde gaz
sıkışmasından meydana geldiği sanılan patlamadan bul’dan gelen 
sonra yangın çıktı. tehlike atlatıldı.

13 mürettebatı bulunan tankerde, iki kişi öldü, üç deniz
ci kayboldu, sekiz denizci ise balıkçılar tarafından kurtarıldı. 
Yanarak Mudanya önlerine doğru sürüklenen tankere İstan- 

leler söndürme gemilerinin müdahelesi sonucu

Gemlik Körfezi tarihinin 
en büyük deniz facialarından 
birini yaşadı.

BP ye benzin boşaltan 
“Marmara” adlı tanker tesis- 
den ayrıldıktan bir süre son
ra deniz ortasında yangın 
çıktı. Tankerde patlamalar 
meydana geldi, iki kişi öldü, 
üç kişi kayboldu, 8 denizci 
de yaralanarak hastaneye 
kaldırıldı.

Patlamalar BP iskelesin
de boşaltma sırasında mey
dana gelseydi, büyük bir fa
cia yaşanacaktı.
’ Gazetemiz, birçok kez 
BP ve TUGSAŞ Tesislerin
deki bir facia karşısında 
Gemlik'te büyük kayıpların 
yaşanacağını, bu konuda 
gerekli önlemlerin alınmadı
ğına dikkat çekmiş ve ilgilile
ri uyarmıştı. .

Geçtiğimiz hafta cuma

günü saat 14:30 sıralarında Mer
sin Ataş Rafinerisinden aldığı 3 
bin 570 ton benzinin bin tonunu 
Gemlik BP tanklarına boşaltan

Telliler Denizcilik Şirketine ait 
“Marmara” adlı tanker, Harami- 
dere Petrol Tesisleri’ne diğer pet
rolü boşaltmaya giderken, Armut-

lu’ya bağlı Kapaklı Köyü açıkların
da patlamalar başladı. Patlama
ların. ardından tankerde yangın 
'çıktı.

Kapaklı ve Fıstıklı Köylerin
den duyulan şiddetli patlamadan 
sonra gemide bulunan, müretteba
tın canlarını kurtarmak için kendi

lerini denize attığı, görüldü.
Tankerin yandığını gören ba

lıkçılar, hemen denize açılarak 
kurtarma çalışmalarına başladılar. 
Alev alev yanmaya başlayan tan
kerin yakınlarına yaklaşan balıkçı
lar denizden 1. Kaptan Aslan Cö- 
mert(35) ve Güverte Reisi Arif 
Pir(31)’in cesetleri ile yaklaşık 45 
dakika denizde yüzen 8 gemici, 
balıkçı motorlarıyla Kapaklı Köyü
ne götürüldü. Kurtarılan gemiciler 
buradan Gemlik Devlet Hastane
sine kaldırıldılar.

Tanker faciasından denizden 
balıkçılar tarafından kurtarılan ge
miciler şunlar:

Yunus Akyıl, Murtaza Ulaşlı(3. 
Kaptan), Ahmet Ali İğde, Taylan 
Ozcan, Mehmet Güldallı, Ali Deri
li, Yusuf Turan ve Yahya Aslan.

Gemlik Devlet Hastanesine 
kaldın lan 3 gemicinin yanık teda
visine başlandı, beş gemici ise 
ayakta tedavi gördü.

Haberi sayfa 3'de

HAFTAYA BAKIŞ

Kadri GÜLER

Yarış başlıyor
Biz de seçimlere endekslerdik.
Yatıyoruz kalkıyoruz seçimler...
Hangi partiden hangi aday adayı acaba Genel 

Merkezce aday olacak!
Acaba, Gemlik’ten miletvekili için seçilecek sıralara 

bir aday konacak mı?
Belediye başkanlığında hangi parti ipi önce 

göğüsleyecek?
FP’den adaylığı kesinleşmiş gözüken Mehmet 

Turgut, ANAP’ın küskünlen ile, DYP’nin küskün
lerinden kaç oy koparabilecek?

DSP’de üç aday adayından hangisi Ecevitlerin 
gözdesi olup aday olacak?

Beş yıl; politikaya ara veren eski başkan Nezih 
Dimili, yine Gemliklilerden beklediği oyu alabilecek 
mi?

DYP’li Ateşli, küskünleri barıştırıp oylarını topar
layabilecek mı?

DTP’si hangi merkez sağ partiyle ittifak kuracak?
Dedim ya, biz seçimlerde aday adayı değiliz ama, 

onlar kadar kendimizi seçimlerin atmosferine 
kaptırdık.

Dün Mehmet Turgut ile görüştüm. Kendini rahat 
gördüm. Her zamanki gibi kendine güveniyor.

Eğer görev kendine verilirse başarılı olabileceğini 
vurgularken, DYP ve ANAP’tan oy koparacağına 
güveniyor.

Nezih Dimili ile Uğur Mumcu’nun anma 
toplantısında sohbet ettik.

O da eski başkanlık yapmanın verdiği güven ile 
moralli ve seçimlere hazır.

ANAP’lı Başkan adayı Nurettin Avcı beş yıl görev 
yapmanın rahattlığı içinde,.

Bu yarış çekişmeli geçeceğe benziyor.
Bugünden tezi yok, politik kulislerin hızlı attığı nok

talarda görev başı yapacağım.
|k. Hergün yeni bir haber dalgalanıyor ilçe kulis
lerinde...

Hergün yeni süprlzler, yeni transferler duymamız 
mümkün. .

Gün ola harman döne...
Siyaset, bu daha neler görebiliriz.

Cihatlı 
köyünde 
cinayet 
^•Cihatlı köyünde Nail Yiğit 
(54) adlı vatandaş, köylüsü 
Hüseyin Akçavdar (34) tara
fından köy Kahvesinde av tü
feğiyle vurularak- öldürüldü.

Haberi sayfa 6'da

Faruk Güzelin 
şansı artıyor

ANAP’ın Bursa Kültürpark’ta 
yaptığı bayramlaşmada Güzel, 
yoğun alkış aldı.

Haberi sayfa 3’de

Belediyede 
ÇTV 
kuyruğu

.31 Aralık tarihine kc dar 
ilk taksiti ödenmesi gere
ken çevre temizlik vergisi 
nedeniyle halk belediyeye 
hücum etti.

Belediye girişine yapı
lan veznelerde bulunan 
bilgisayarların dün belirli 
saatlerde bozulması biriki
min artmasına neden olur
ken, mesai saatlerinin biti
mine kadar belediye vez
nelerinin önü ÇTV ödemek 
isteyen halk tarafından 
adeta kuşatıldı. İlgilililer 
ÇTV'nin PTT kanalı İle de 
ödeneceğini bildirdiler.

Uğur Mumcu anıldı
Altı yıl önce Ankara'daki evinin önünde özel ! 

aracına binerken suikaste kurban giden Araştırmacı . 
Gazeteci Uğur Mumcu, pazar günü CHP İlçe örgütü 
ve Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından ayrı ayr i

Belediye^aşkan aday adayları üç kişi/oldu

Serdar Hadimli DSP den aday adayı
18 Nisan günü yapılacak 

olan yerel seçimlerde De
mokratik Sol Parti Belediye 
Başkanlığına Eczacı Serdar 
Hadimli de aday adayı oldu.

1994 seçimlerinde DSP 
Belediye Başkan adayı olup 
seçilemeyen Hadimli, Genel 
Merkeze aday adaylığı baş
vurusunu yaptı.

Eczacı Seıdar Hadimli yeniden yranrdeniyorKanlı hesaplaşma
Pazar günü Ahmet Dural 

Meydanında bulunan zey- 
; tincl Mustafa Yavuz, eski or

tağı Tufan Tosun tarafından 
. başından’ yaralanırken, se- 

1 kemkurşun Nizamettin Sel'iri 
ayağından .. vurulmasına 
neden oldu.

Haberi sayfa, 3’de

MHP Umurbey’de 
süpriz aday çıkardı 
Pars DÖNMEZ

18 Nisan günü yapılacak 
yerel seçimlerde partilerin 
belediye başkan adayları belir
lenmeye devam ediyor.

DYP’nin Umurbey eski 
belediye başkanı Pars Dönmez, 
süpriz olarak MHP’den aday 
gösterildi. Haberi sayfa 6’da

TAŞI GEDİĞİNE 

KİTAP
SON DÖNEM MİLLETVEKİLLERİ MECLİS 

KÜTÜPHANESİNE UĞRAMAZ, KİTAP ALIP 
OKUMAZ OLMUŞ.

BİLDİKLERİNİ OKUMAKTAN;
KİTABA SIRA GELMİYOR DESENİZE...

jJnan ^Domeı.
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Dursun Ergüler

Altıncı yılda durum

DANS
KÖŞEMDEN

Yılmaz AKKILIÇ

Uğur Mumcu’nun katledilişinin üze
rinden altı yıl' geçti. Şöyle geriye doğru 
dönüp baktığımda, geçen altı yılı bir 
maske gibi örten ikiyüzlülükten başka 
şey göremiyorum.,

TBMM Uğur Mumcu Cinayetini 
Araştırma Komisyonu Raporu'nun 
sonunda, Uğur’un ölümünden yarar 
sağlaması gruplar sıralandıktan sonra 
şöyle deniliyor.

“Komisyonumuz, soruşturmanın 
bu çerçevede yeteri kadar genişletil- 
mediği ve derinleştirilmediği kanaa 
tindedir. Bu nedenle komisyonumuz, 
sonuç bölümünde açıklanan gerek
çelerle:

1- Soruşturmayı savsaklayan ve 
görev kusuru olan, DGM eski baş
savcısı Nusret Demiral ve DGM eski 
savcısı Ülkü Coşkun,

2- Uğur Mumcu’yu koruma konu
sunda gerekli önlemleri almayan An
kara Valisi ve her kademede görev 
yapan ilgililer,

3- Soruşturmanın gizliliğini ihlal 
eden ve 18.02.1993 tarihinde TRT’de 
yayımlanan Perde Arkası programına 
katılarak görüş belirten kamu görev
lileri,

4- Soruşturmanın gizliliğini ihlal 
eden ve 20.09.1993 tarihinde yayım
lanan Ateş Hattı programına tanık 
Ayhan Aydın’ı götüren güvenlik gö
revlileri,

5- İstanbul Emniyet Müdürlü
ğünde görevli polisler olup, tutanak
ta tahribat yapan ve imha tutanakla
rını tanzim edenlerle, diğer ilgili ve 
görevliler hakkında,

İnceleme, araytırma ve gerekli so
ruşturmanın yapılması uygun ola
caktır.”

Peki, 4 Haziran 1997 tarihinde 
TBMM Başkanhği’ha sunulan bu rapor
la ilgili olarak şimdice değin ne yapıl
mıştır? Rahatça söyleyebilirim ki : Kos
kocaman bir hiç!

Türkiye’nin en yüce karar organı 
olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 
görev verdiği bir “araştırma komisyo
nu”, Uğur Mumcu’nun katledilişinden 
ve daha sonra katillerin bulunamayışın- 
dan sorumlu olanları bir bir sıralamış!

İyi de ne yapılmış bunlara, rapor 
doğrultusunda ne gibi bir işlem görül
müş?

Altıncı yılda Cumhurbaşkanı Süley
man Demire! diyor ki:

“En verimli çağında menfur bir ci
nayete kurban giden tanınmış gaze- 
teci-yazar Uğur Mumcu’yu, ebediyete 
intikalinin altıncı yılında bir kez daha 
rahmetle anıyor, ailesine ve yakınla
rına metanet, sabır dileklerimi sunu
yorum.”

Yani sıradan bir başsağlığı mesajı, 
büyük olasılıkla Genel Sekreterlik’te 
herhangi bir görevli tarafından hazırlan
mış duygudan, içerikten sorumluluktan 
yoksun, geçmişte verilmiş sözleri unut
muş bir söylem.

Oysa Uğur'u öldürülüşünün ardın
dan Başbakan Süleyman Demirel’e yar-

dımcısı Erdal İnönü, katillerin buluriaca- 
ğına değin “namus sözü” vermişlerdi. 
-Erdal Bey hiç değilse konuşmadı, 
Utanmasını biliyor.

Ve Komisyon’un FP’li başkanı Er- 
sönmez Yarbay, cinayetin aydınlatılabil
mesi için Cumhurbaşkam'ndan Devlet 
Denetleme Kurulü’nu harekete geçir
mesini istiyor.

Ama Sayın Demirel, Ecevit’de konu
şuyor, şöyle:

“Laikliğin, demokrasinin ve ulusal 
birliğin yılmaz bir savunucusu idi. 
Bilinçli bir Atatürkçü idi. Uğur Mum- 
cu’ya kıyanlar, onun bir niteliklerin
den korkarlardı. Onun laik demokra
tik cumhuriyete katkıları, her zaman 
şükranla anılacak değerdedir. Ölü
münün yıldönümünde, Mumcu’ya Al
lah’tan rahmet diliyorum.”

Komisyon’un raporunu verdiği tarih
te Sayın Ecevit,,o pek övdüğü 55. Hü
kümette başbakan yardımcısı idi. Öğ
renmek isterim, ne yaptı bu raporla ilgi
li*?. O günden bu güne, bu ülkenin en 
önd.e gelen sorumlularından biri olarak, 
TBMM Araştırma Komisyonu’riun 174 
ve 175. sayfalarındaki sonuç bölümünü 
okudu mu? Okuduysa herhangi bir giri
şimde -ne demek girişim, eylemde- bu
lundu mu?

Öyle “Takalar geçiyor allı yeşilli” 
dizesini'andırır'biçemde şairane söy
lemlerle ğeçiştirmeliydi bu yıldönümü
nü, kısa süre öncesinin başbakan yar
dımcısı ve şimdinin başbakanı Sayın 
Ecevit?

Mumcu’ya Allah’tan rahmet dilemek
le mi yetinmeliydi?..

Ânlaşılân o ki, Mumcu’ya, daha doğ
rusu “hukuk devleti”ne kastedenler, 
“hukuk devleti”ni savunmakla görevli 
olanlar tarafından izlenmiyor, şü veya 
bu nedenle izlenemiyor. Eğer Uğur’un 
yıllar boyunca yazdıklarını ciddiye alsa
lardı bunlar, ya da ciddiye almaya yü
rekleri7 elyerseydi, “Susurluk rezale
ti”^,n yaşanmasına bile gerek kalmaz
dı.

■ Uğur, yıllşır ve yıllar boyunca Çatıla
rı, Kırcıları, Çelik’leri, Baybaşin’leri, 
Uğürlu’lârı... yazıp durmadı mı? Apo’yla 
MIT arasında var olduğundan kuşku 
duyduğu ilişkilerden, PKK liderini salı
veren savcılardan söz etmedi mi? Tür
kiye’deki “hukuk devleti” anlayışı, yedi 
kişiyi gözünü kırpmadan hayvanca kat
leden -hayır, hayır! hayvanlardan özür 
diliyorum- o herif-?i na-şerifin susma 
hakkına saygılı.

Ama Uğur’un, Uğurların yaşama 
hakkına ilgisizi

Peki çözüm?
Çözümü Türkiye Gazeteciler Cemi

yeti Başkanı Nail Güreli pneriyor:
“Çetelerle baş ederim’ deyip, çe

telere boyun eğenlere, bizler artık 
‘Yeter’ demeliyiz. Uğur Mumcu’nun 
o unutulmaz sözlerini köşe bucak, 
kulaktan kulağa şöyle yankılandır
mamız artık: ‘Özgürlüğe adanmış bir 
top çiçek gibiyiz şimdi, hep birlikte
yiz. Ey halkım aldanma artık, kanma, 
kanma, aldanma!”

GEMLİK KÖRFEZ
■ Haftalık Siyasi Gazete

Yıl : 26 SAYI: 1252 
Fiyatı :50.000 TL. 

Sahibi ve Sorumlu Müdürü : KADRİ GÜLER 
Gazhane Cad. No. 51/A 

Tel: 513 17 97 GEMLİK 

i Basıldığı yer: KÖRFEZ OFSET 
Matbaacılık -Yayıncılık - Reklamcılık Tesisi

KAYIP
Gemlik Nüfus 

Mûdûrlüğû’nden 
almış olduğum 

nüfus cüzdanım 
kaybolmuştur. 
Hükümsüzdür.
Turgay HIZAL

Tüp 
patlaması 
panik 
yarattı

İlçemizin Osmaniye Ma
hallesi Şehit Mehmetçik so
kağında bulunan Özen 
Apartmanında meydana ge
len tüp patlaması korku ve 
panik yarattı.

Ramazan Bayramı son
rası eylerindeki tüpün alev 
alması üzerine paniğe 
kapılan ev sahibi Filiz Uysal, 
tüpü kapatamayınca korkuy
la battaniyeye sardığı tüpü 
sokağa fırlattı.

Sokakta büyük gürültü ile 
patlayan tüp, çevre ev ve 
işyerlerinin camlarını.^ 
kırılmasına neden oldu.

Büyük patlama ile 
sokağa fırlayan mahalle 
sakinleri, , ne olduğunu 
anlayamadılar.

Güâült-ünjün, tüp patla
ması sonucu ortaya çıktığını 
öğrenen mahalle sakinleri 
rahat nefes aldılar

Olayda, yaralanan 
olmadı.

DEMOGRAFİ ve 
YEREL SEÇİMLER

-Belediye hizmetleri; sorumluları, halkla 
her an yüzleştiren somut bir iştirl-

Kültür, inanç, cins ve etnik farklılıkların kaynaşma 
sürecini yaşayan Gemlik, 63.000 nüfusuyla bir tarım, tica
ret ve sanayi yöresidir. Bir körfez ilçesi olmasına karşın,! 
turizmden nasibini alabilme özelliğini kaybetmiş olan Gem
lik, daha son 20 yıl öncesine kadar 15-20 bin nüfusu barın
dırıyordu.

Hızlı sanayileşme ve başka(!) etkenler nedeniyle, kı
sa bir sürede hızla artan nüfus pek çok sorunu da be
raberinde getirmiş, sorunlar yerel yöneticileri hazırlık
sız yakalamıştır! <

Sonuç olarak da; körfez kirlenmiş, gökyüzü kirlen
miş, insan ilişkilerinin cılkı çıkmıştır!.. Türkiye’nin çir-l 
kin ve kötü yapılaşmaya örnek birkaç yerinden biri ha
line gelmiştir!

Estetik ve sükunetten yoksun ihtiyaçlarınsa yoğun 
olduğu Gemlik’te, içinden gelerek kahkaha atabilen in
sanlara pek rastlanmıyor!

İntiharların, adli olayların ve trafik kazalarının yoğunlu
ğu dikkat çekiyor! İnsanların huzurunu kaçırmak için, 
bazılarının kolayca kiralanabildiği, maskeli (!) entrika
cıların, kışkırtıcıların revaçta olduğu bir korku ve sin- 
mişlik ortamı gözlemleniyor! Daha pek çok sorunlar 
var!..

Ramaz; 
wadaylaı 
Ayanlar

H Nisanda1 
ılıkça;

KnAF'ioG
L Faruk G 

bayra 
Esi dikkatle

[jrsa'nm s 
fcfpark Rar 
[yerildi. 
■ ANAP ve I 
■fekiçay I 
CnÇayB 
L îtam 
pNisans 
Laday ad 
K id bin pa 
Işıavdan ç 
[i Başkanı 
kı törenli

Bii

Türkücü
Türüt’ün
Karadenizlilerin 
konuğu oldu

Sön zamanlarda Karade- 
niz türkülepffie medyanın 
gözdesi haline gelen Karade- 
nizli sanatçı İsmail Türüt, 
Gemlik Karadenizliler Deme- J 
ği’ni ziyaret etti, i

Pazar caddesinde bulu
nan. Karadenizliler Derneğin 
deki, hemşerileri ile dernek lo
kalinde sohbet eden Türüt, 
Gemlik’te bir çok tanıdığı bu
lunduğunu, bunlardan birinin * 
de dernek bakkam Hakan 
Uzunkaya olduğunu söyledi.

Türüt, "Hemşerilerimin 
şahsıma karşı gösterdiği sev
gi gösterisinden dolayı mut
luluk duyuyorum. Gemlik’te 
bu kadar çok sevenim ol- 

. duğuriû bilmiyordum. Burada 
haziran ayında yapılacak 
yayla şenliğine davet edildim.. 
Mutlaka katılacağım" dedi.

Karadenizliler Derneği’nde 
sohbet eden İsmail Türüt’ü 
görmek isteyen yüzlerce kişi 
dernek önünü doldurdu.

Peki; bu ve benzeri sorunların üstesinden nasıl ge
linir? Durum hepten umutsuz mu?

Hiçbir şey umutsuz değildir! Yeter ki; halkın, insanla
rın sorunlarına sevgi, bilgi ve cesaretle çözüm arayan so
rumlulara ulaşılabilinsin!

Tartışılmaz doğrudur ki; her yerleşim birimi bir bü
tündür! Herşey birbirine bağlıdır! Önemli hizmet ku- 
rumlarından biri iyi işlemiyorsa diğerlerine de yansır! 
Bireylerin tümüne yansır!

Ve sanki, Gemlik tipik bir laboratuardır! Yöneticileri 
de laborantlarıdır! Önemli konularda ulaşılan sonuçlar 
ülke genelini de yansıtır!

Altının önemle çizilmesini gerekli bulduğumuz nok
ta; problemlerin sorumluluğunu binlerinin üstüne yık
ma kolaycılığına sarılmamaktır!

Sorunlar vardır! Birikmiştir! Aslolan bundan sonra 
neler yapılabileceğidir! Sorunları bifljkte göğüsleyebil
mektir!

Bugünkü seçim ortamı; sorunların saptanması ve 
çözüm yollarının tartışılması için önemli bir fırsattır! 
Ne kadar seviyeli ve yapıcı tartışılırsa seçimler sonrasına 
da o ölçüde ışık tutar! Siyasi parti adaylarının akademik 
ve deneyim birikimleri, Gemlik’te bu seviyeyi fazlasıyla, 
yükseltme şansına sahiptir!

Halkın da bu tartışmalara bilinçli katılımı; verilen 
sözleri, oluşan projeleri taahhüd’e dönüştürebilir! 
Doğrusu da budur!

Sosyoloji biliminin verileri; 'demografik’ olayların 
(nüfus hareketlerinin) toplumların her çeşit yapılan
masındaki belirleyici etkisini önemle vurgular!

Bunu kavramış yöneticilerin; dürüst, cesur ve, enerjik 
olması halinde başarısız olması için ciddi nedenler ola
maz!

Yerel seçimlerde aday olanların ve seçmenlerin» 
Gemliğ’in sorunlarını doğru saptaması, somut ve yapıcı< 
tartışabilmesi, üretilen projeleri ‘taahhüd’e dönüştüre-^ 
bilmesi umuduyla, dileğiyle!..

İKurtanlaı 
I tas Al 
kan Öze; 
Kıya Aslar 
'Gemlik [ 
ktedavisiı

KONGRE İLANI
S.S. ZEYTİN DALI KONUT YAPI KOOPERATİFİ 

BAŞKANLIĞINDAN
S.S. Gemlik Zeytin Dalı Konut yapı Kooperatifi 1999 olağan genel kurulu 

14.02.1999 saat: 12.00’de Gemlik Esnaf Kefalet Kooperatifi Salonunda aşağıdaki gün
dem maddeleri dahilinde yapılacaktır.

Ekseriyet sağlanmadığı takdirde olağan genel kurulu 21.01.1999 günü saat: 
12.00’de inşat mahalinde yapılacaktır.

Tüm üyelerin katılması önemle rica olunur.
YÖNETİM KURULU
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GÜNDEM:
1- Açılış, yoklama.
2- Divam teşekkülü, saygı duruşu
3- Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, Denetim Kurulu faaliyet raporunun 

okunması, görüşülmesi ve oylanması.
4- Gelir gider farkı cetveli, bilançonun okunup görüşülmesi, oylanması
5- Tahmini bütçenin okunup görüşülmesi, oylanması
6- İnşaat giderlerinin tesbiti
7- Borçlu olan ortakların durumlarının görüşülmesi, kooperatif üyeliklerinin devam 

edip etmeyeceğine karar verilmesi, uygulanması için Yönetim kuruluna yetki verilmesi j
8- Dilek ve temenniler
9- Kapanış.

S 
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ANAP milletvekili adayları Ramazan Bayramında Bursa da partililere tanıtıldı.

l' ✓ Ramazan Bayramında bayramlaşma törenine yaklaşık 2 bin partili katıldı. Burada milletvekili 
[aday adayları tanıtılırken, Gemlikli Nakliyeci ve ANAP İl Başkan Yardımcısı Faruk Güzel en çok alkış 
toplayanlar arasında oldu. Faruk Güzel’in örgütçe sevilmesi Genel Merkezce yapılacak sıralamada ön
sıralara konma şansını arttırdı. Bu konuda destek arayışları sürüyor

’l 18 Nisanda yapılacak genel ve yerel seçim- 
, iler yaklaştıkça aday belirlemede heyecan artı
lıyor. ANAP’ın Gemlikli milletvekili aday adayla- 
beiBTrından Faruk Güzel'in ANAP'lılardan Ramazan

Bayramı bayramlaşma töreninde büyük alkış 
lalmasr dikkatleri üzerine çekmesine neden ol- 

®>b|du.
3 be- Bursa’nın siyaset merkezlerinden biri olan 
itlik- Kültürpark Ramazan Bayramında tam bir bay- 

’ ram yeri idi.
rlen- ■ ANAP ve DYP’liler bayramlaşmayı Kültür- 
ı çir-;parktaki çay bahçelerinde yaptılar. ANAP’hîar 
İha-1Özgen Çay Bahçesinde İl başkanları Mehmet 

■Gedik ile tam bir gövde gösterisi yaptılar.
iğim 18 Nisan seçimlerinde ANAP tan milletvekil
li in-İliğine aday adayı olanların da tanıtıldığı toplan- 

Itıya iki bin partilinin katılması, adayların birçe- 
ınlu- İşit sınavdan geçmesi olarak da değerlendirildi.
için I İi Başkanı Mehmet öedik’in büyük alkış top- 
■i^lladığı törenlerde, İl Başkan Yardımcısı Faruk

Güzel'in de büyük alkış toplaması dikkatlerin 
üzerine çekti.

Bursa'da yayınlanan yerel Bursa 2000 ve 
Olay gazetelerinin siyaset köşe yazarları yazı
larında bu konuya yer verdiler. Faruk Güzel ile 
Orhangazi Belediye Başkanı, Yıldırım Belediye 
Başkanı, Osmângazi Belediye Başkanı, Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı ve Ertuğrul Yan- 
çınbayır bol alkış alan kişiler oldular.ANAP’tan 
milletvekilliğine aday adayı olanlar şunlar

. Mehmet Gedik, Faruk Güzel, Ertuğçul Yâl- 
Çınbayır, Cüneyt Karlık, Cemal Külahlı, Mustafa 
Naci Bayrak/ Şemsettin Şen, İlhan Aşkın, 
Câhide Çivici, Üney Varol, Hakki Akbulut, 
Bemel Çaycı.

Kulislerde Gehel merkezce gösterilecek 
adaydan başka sıralamada Mehmet Gedik, 
Faruk Güzel, Cüneyt Karlık, Ertuğrul Yalçın- 
bayır, Şemsettin Şen’in ilk sıralara alınacağı 
konuşuluyor.

Faruk Güzel, 18 Nisan 

seçimlerinde şanslı görülüyor
sin-

‘Büyük tehlike atlattık
. i Kurtarılan gemiciler şunlar:

na ■ Yunus Akyıl, Murtaza Ulaşlı (3. Kaptan), Ahmet Ali İğde, 
S0‘LTaylan Özcan, Mehmet Güldallı, Ali Denli, Yusuf Turan ve 
. İYahya Aslan.

bü- Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 3 gemicinin ya
ktı-hık tedavisine başlandı, beş gemici ise ayakta tedavi gör
ür! |

dü.
KURTARMA ÇALIŞMALARI

Kapaklı Köyü açıklarında yanmaya başlayan benzin 
yüklü tanker, rüzgarın da etkisiyle Mudanya yönüne doğru 
sürüklendi.

Bu arada GEMPÖRT A.Ş.ye ait iki römorkör gemininUğur Mumcu anıldı
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Cumhuriyet Gazetesi 
Yazarı Uğur Mumcu, öl
dürülüşünün 6. yıldönü
münde törenlerle anıldı.

Pazar günü ilk tören 
saat 12.oo de Cumhuri
yet Halk Partisi İlçe Mer
kezinde düzenlendi,

CHP Gençlik Komis
yonu üyelerince Uğur. 
Mumcu’nun özgeçmişi
nin anlatılmasından son
ra Mumcu’nun sevdiği 
türküler seslendirildi. Bir 
genç ise “Vurulduk Hey 
Halkım” şiirlerinden bir 
demet sundu.

Daha sonra Atatürk. 
Anıtı önünde bir başka 
tören düzenlendi. Bura
da CHP, DSP İlçe Yöne
ticileri, Atatürkçü Düşün
ce Derneği Gemlik Şu
besi yöneticileri, Eğit
sen yöneticileri ile kala
balık bir halk topluluğu 

I anıta çelenk koyarak 
saygı duruşunda bulun
du.

ADD’DE KONUŞMA
Saat 15.00 de ise

I Atatürkçü Düşünce Der
meğinde gazeteci yazar 
I Can Ertan, Uğur Mumcu 
I ile ilgili bir konuşma yap
ıt!.

Dernek Lokalinin ta
mamen dolduran kala
balığa bir saat süreyle 

I Mumcu’yu anlattı.
Ertan, Uğur Mum

cu’nun katledilişini anla
tarak konuşmaya başla
dı. Öldürülüşünden bir 
yıl önce zamanın MİT 
Başkanı Teoman Ko- 
man’ın terörün bazı ba
sın mensuplarını hedef 
seçebileceğini, bunu ses 
getirmek için yapacakla
rını söylemesinden son
ra Mumcu’nun öldürül-

I düğüne, dikkat çekti.
Devletin Uğur Mum- 

■ cu cinayetini çözmek için 
I şeref sözü verdiğini an- 
■ cak bunu bugüne kadar 
I yerine getiremediğine 
I dikkat çeken konuşmacı,

“Şeref sözü verenler dev- 
letin başa geçti, onur sözü 
verenler ise siyaseti terk 
etti. Uğur Mumcu’yu Uğur 
Mumcu yapan nitelikleri
dir. Mumcu, yazılarında 
Türkiye’nin nasıl bir bata
ğa sürüklenmekte olduğu
nu o günlerde yazdı. Terö
rün ve katilin sağcısı sol
cusu olamayacağını yazdı. 
Terör olaylarına bulaşan 
istihbarat birimlerini ve 
uyuşturucu ve silah kaçak
çılarının üzerine gitti. Tür- 
kiyeyi karıştıranların kim
ler olduğu gerçeğini gör
dü. Tarikat-rabıta ilişkisini 
ortaya koydu. İslamcı ser
mayenin yükselişini ve ila
mın siyasallaştırılmak için 
uğraşıldığını yazdı. Türki- 
yede uygulanan liberaliz
min ilkel ve acımasız oldu
ğunu savundu. Uğur Mum
cu meslekdaşlarından öte 
iyi bir araştırmacı ve ince
lemeci yazardı. Yazıların
da iz sürer dağın görünme
yen tarafını arar bulurdu. 
Mumcu’nun gerçeği ara
madaki kararlılığı, gerçe
ğin arkasında duruşu o nu 
Mumcu yapmıştır. Bugün 
baktığımızda tekrar tekrar 
yazdıkları doğru çıktı. Onu 
büyük yapan bu görüşü
dür.” dedi.

Ertan konuşmâsındaUğur 
Mumcu’nun en önemli niteli-, 
ğinin Atatürk devrimcisi oldu
ğu,- onun Atatürkçülüğünün 
bağnaz değil, sürekli devrim
ci ilkesi benimsemesinden 
kaynaklandığını, Kemalizmin 
solculuk’ olduğunu, emeğin 
kölelikten kurtarılması oldu
ğunu, aydınlanma olduğunu, 
dinsel doğmalardan arınma 
olduğunu ve gerçek bir yurt
sever olduğunu söyledi.

Can Ertan konuşmasının • 
sonunda Uğur Mumcu’nun 
öldürülmesinin ardından ül
kede bir silkinme yaşandığı
nı, bir mercedesin bir kam
yona çarpması sonucu' ise 
Mumcunun yazdıklarının 
gerçeğinin ortaya çıktığını 
belirterek, ”0 gün, Mum
cu’nun cenazesi sırasında 
bir günlüğüne solcu olduk, 
yurtsever olduk. Sonra ise 
herşeyi yine unuttuk ve 
rakı masalarında memleket 
kurtardık. Mumcu eylem 
adamıydı. Mustafa Kemal 
de eylem adamıydı. Uğur 
Mumcu’yu sevmeye 
devam edin ama her biriniz 
mütevâzi birer Uğur.Mum
cu olmaya çalışın. İnsan
ları .insan yapan değerler 
Uğur Mumcu’yu Uğur 
Mumcu yapmıştır." dedi..

söndürme çalışmalarına ka
tıldı ancak şiddetli patlama
lar nedeniyle tankere fazla 
yaklaşamadı.

Çevrede korku yaratan 
ve sahillerde halkın merakla 
izlediği tanker yangını, Mu
danya ile Güzelyalı kıyıların
da. heyecanlı bekleyişlere 
neden oldu. Bursa İl Çevre 

.Müdür Yardımcısı, olayın 
başlama sından sonra Ka
paklı Köyüne daha sonra ise 
Mudanya ya giderek, yangı
nın çevreye bırakacağı zara
rı dakika dakika izledi.

Cuma günü gecesi yan
maya devam eden Marmara 
adlı benzin yüklü tankerin 
söndürme çalışmaları için 
Deniz Kuvvetleri Komutanlı 
ğından ve İstanbul’dan sön. 
dürme gemileri istend'..

Rüzgarın etkisiyle Güzel- 
yalı sakinlerine korkula anlar 
yaşatan tanker, rüzgarın yön 
değiştirmesi ile kıyıdan uzak
laşınca kıyıda bekleşen halk 
rahat bir nefes aldı.

İstanbul Liman Başkanlı 
gına ait “Söndüren 4”, 
“Sön düren 5” ve “Kurta
ran” adlı gemiler bölgeye 
saat 22.30 sıralarda gelerek, 
söndürme çalışmalarına 
başladılar. .Yanan gemi ha
latlarla kıyıdan uzaklaştırıl
dıktan sonra tankerde sön
dürme çalışma larına pazar 
günü sabahına kadar devam 
edildi. Pazar günü sabaha 
karşı “Marmara” adlı benzin 
yüklü gemideki yangın tama
men söndürüldü.

Gemlik Cumhuriyet Sav
cısı Süleyman Bagriyanık, 
yangından sonra kapaklı Kö
yüne giderek ölen gemicile
rin otopsisi için Gemlik Dev
let Hastanesine kaldırıl ma
sını istedi. Savcı Bağrıyanık, 
yangının söndürülmesinden 
sonra gemide inceleme 
yapilacağını biliridi-.

Öte yandan Armutlu Kay
makamı Fuat Ergün de kayıp 
gemicilerin aranmasına baş
landığını, bu konuda çevre 
balıkçılarından yandım isten
diğini, ayrıca Sahil muhafaza 
Hücüm botunun da ara
malara katıldığını söyledi.

“Marmara” tankerinin 
yanmasıyla ilgili Adli Soruş- 
tumaya başladığı öğrenildi.

Benim Adım Kırmızı
Doğrusunu isterseniz bugüne kadar Orhan Pamuk’un hiçbir 

kitabını bitiremedim.-Beyaz Kale’yi denedim önce, baktım bit
miyor, bıraktım. Kara kitap yayınlandığında hiç dokunmadım 
bile. “Bir gün bir kitap okudum ve bütün hayatım değişti” 
diye başlayan Yeni. Hayat’ı ise bunu okumam lazım diye aldım 
elime; ama maalesef yine bitiremedim. Orhan Pamuk benim için 
başlanan ama bitirilemeyen kitapların yazarı olarak kaldı. Beni 
teselli eden ise pekçpk kişinin benim-durumumda olmasıydı 
sanırım. Orhan Pamuk’a kitapları en çok satan ama en az oku
nan yazar denilmesi belki de bu yüzden.

Fakat’, pekçok-ilkle piyasaya çıkan, gazete ilanları,.bilb'oard- 
larda dev, reklamlar, söyleşileri kapsayan müthiş bir kampan 
yayla desteklenen, korsan baskıya karşı özel koruma yöntem
leriyle 50 bin gibi rekor bir .sayıda basılan ve kısa bir sürede 
üçüncü baskısı da yapılan bir kitaba; yazarı Orhan Pamuk da 
olsa takdir edersiniz ki kayıtsız kalamazdım. Ve Benim Adım 
Kırmızı'yı satın aldım;

Orhan Pamuk’un en kolay okunan kitabı diye lanse edilen ve 
kendisinin de en renkli ve en iyimser kitabım dediği romanı itiraf 
etmeliyim korkarak okumaya başladım. Fakat ilk bölümden 
itibaren kitabı elimden bırakamadım ve üç günde bitirdim. 
Kelimenin tam anlamıyla büyülendim -

Her satırda, her hikayede Orhan Pamuk’a saygı duydum, 
anlattığı nakkaşların sabrına sahip olduğunu hissettim. İnsanın 
böyle bir kitabı yazabilmek için kimbilir kaç kitap okuması ve 
sindirmesi gerekir diye düşündüm.

Betimlemeler, anlatım, üslup, birbirine hiç benzemeyen ama 
birbirini bütünleyen hikayeler, karakterlerin kişilikleri,-dile gelen 
para, at, köpek, kırmızı, ölü sesleri ve bitip tükenmek bilmeyen 
eşsiz ayrıntılar... ,

.Kendisiyle yapılan söyleşilerden birinde hayatı ansiklopedi 
lerden öğrendiğini, bunun için de doğru olduğunu söylüyor. 
“Yanlış ye yaygın kanılardan beslenmem” diyor ve ekliyor. 
“Az bilirim ama doğru bilirim. Çok ve yanlış bilenlere göre 
ben az bilirim. Minumum bilgim doğrudur ve ona göre 
yazarım.”

Büyük,'bir mütevazılıkla az bilirim, derken Orhan Pamuk, 
gelir-geçer, doğru-yanlış yargılardan kendini nasıl kurtardığını 
ifade ediyor aslında.

Sanırım bunun için kitaptaki bilgilerin hepsi bir başka kitaba, 
utanarak söylüyorum adını ilk kez duyduğum döneminin en üslü 
üstatlarına ait kitaplara dayanıyor. Masalsı bir güzellikle anlattığı 
16. Yüzyıl İstanbul’un da bir asır devam edebilen resini sanatınn 
ağır işçileri nakkaşları yazarlara benzetiyor Orhan Pamuk. 
“Nakkaşlarımın otuz yıl aynı çiçeği on binlerce kez çizdiğini 
anhltırken, ya da bir eski ustanın bir kenar süsünü yetmiş 
yıl yapıp, kör olduktan sonra bile elleri ezberlediği için 
tekrar edebildiğini söylerken, yirmidört yıldır sürüp gelen 
ve her sabah masa başına oturmakla başlayan zavallı 
Orhan’ın acıklı hayatına elbette ki gönderme yapıyorum. 
Benim onlardan tek üstünlüğüm onlardan daha kalıcı ola
bilme ihtimalim değil, sesimi pek çok insana, medya ve 
kitaplarım aracılığıyla duyurabilmemdir.”

Bugün yaşayan yazarların hepsinin üç yüzyıl sonra hiç 
okunmayacağını, söyleyen Orhan • Pamuk’un kitabında 
Şehriame’nin şairi Firdevsi’den, isfahanlı Musavvir Şeyh 
Muhammed’den, El-Cevziyye’nin Kitab-ur Ruh’undan hikayeler 
dinledim.

। O dönemi, dönemin insanlarını, iktidar savaşlarını, tekkeleri, 
güzel Şekure'yi,.padişahın her yerde, hissedilen gölgesini, 
1500'lü yılların İstanbul'unu, edepsiz hikayeleri, meddahın 
öykülerini hepsini kendi seslerinden öğrendim.

Sonunda bir Orhan Pamuk kitabı okudum ve hayatım 
jeğ'şmedi ama diğer Orhan Pamuk kitaplarını yeniden deneme 

cesareti Kazandıriı. Hemen-bundan cıce yayınlana? Yen1 
Hayat’ı açtım ve şaşkınlıkla gördüm ki Yeni Hayat Şeküre'ye 
adanmış. Şekure kim mi? Beni Adım Kırmızı’nın. kahramanı.

O zaman Benim Adım Kırmızı’nın final cümlesinin “Sakın 
inanmayın Orhan’a. Çünkü hikayesi güzel olsun da 
inanalım diye kıvırmayacağı yalan yoktur”un ne anlama 
geldiğini anladım.

Beni Adım Kırmızı, Orhan Pamuk, Aralık 1998, İstanbul.

Akmantar Pasajında atacak yüzünden iki kişi yaralandı 

Kanlı hesaplaşma 
Ahmet Dural Meydanında zeytin ticaretiyle uğraşan 
Mustafa Yavuz, eski iş ortağı ve kardeşi ile alacak 
yüzünden başlattığı tartışma sonucu basından, 
seken kurşunlarla ise yorgancı Nizametfin Sel, 
ayağından vuruldu.

Pazar günü Ahmet Dural 
Meydanı Akmanlar pasajı 
girişinde silah sesleri duyul
du. Pasaja girişte zeytincilik 
yapan Mustafa Yavuz(41) 
ve yorgancı Nizamettin 
Sel(48), Tufan Tosun adlı kişi 
tarafından tabancayla ya
ralandılar.

Öğrenildiğine göre olay, 
Mustafa Yavuz'un eski iş or
tağı Tufan' Tosun, kardeşi ile 
İşyerine gelerek önceden 
kalan bir hesap yüzünden 
tartışmaya başladılar. Tartış; 
ma sırasında üzerinde taşıdı
ğı silahına sarılan Tufan To
sun, Mustafa Yavuz'a iki el 
ateş etti.

Tabancadan çıkan kur
şunlardan biri Mustafa Ya
vuz'un başına isabet eder
ken, seken bir kurşun pasaj
da yorgancılık yapan Niza-, 
mettin Sel-'i ayağından ya
raladı,

Olaydan sonra Tosun 
kardeşler kaçarken, başın
dan kurşun yarası alan Mus
tafa Yavuz ve Nizamettin Sel 
Gemlik Devlet Hastanesine 
kaldırıldılar. Yavuz'a burada 
yapılan ilk müdaheleden 
sonra Bursa Devlet Hastane
sine sevk edildi.

Yavuz, saldırıyı hafif sıyrık
la atlattı. Tosun kardeşler ise 
polis tarafından her yerde 
aranıyor.
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Zebercet Coşkun’un “Kimler Geldi Kimler Geçti” adlı kitabı Körfez Ofset tarafından basıldı

Tarih ve anı dolu bir kitap
,iııı w üiıiıiı'MiifniHıt in«■ ■ immi

Zebercet Coşkun’un “Gemlik” ve “Gemlik Körfez” Gazetelerinde 
yayınlanan haftalık yazıları, editör Selahattin Tansel tarafından derlendi. 
272 sayfa olan kitaba Belediye Başkanı Nurettin Avcı, Yüksek Mimar 
Haşan Sözüneri, Avukat -Yazar Ali Aksoy, Avukat Nezih Dimili, Gazeteci 
Yazar Kadri Güler önsöz yazdılar.
Kadri GÜLER

Gemlikli Yazar Zebercet Coşkun kitabında Gemlik’in miteleojideki 
kuruluş öyküsü, Gemlik adının nereden geldiği, efsanelerdeki 
Gemlik, Argonautlar söylencesindeki Gemlik’ten başlayarak tarih 
zamanlarında Gemlik’i anlatıyor ve Cumhuriyet döneminde çocuk
luğunda yaşadığı Gemlik anılarını anlatıyor.

Zebercet Coşkun, Gemlik’in yetiştirdiği ve Türk edebi
yatına kazandırdığı bayan yazarlarımızdan.

Zebercet Hanım’ı Gemlik Gazetesinde .Gemlikle ilgili 
yazılar yazarken, yazılarından tanıdım. Daha sonra ken
dini Gemlik’in düşman işgalinden kurtuluşu nedeniyle dü
zenlenen bir panelden birlikte olduk.

Bu tanışıklıktan sonra Gemlik Körfez'in Gemlik konu
sundaki ilgisini görünce, haftalık yazılarını Gemlik'Körfez 
de yazmaya başladı. Yazılar bittiğinde, bunların bir kitap
ta toplanması arzusu üzerine arayışa girdik.

Ticaret ve Sanayi Odası’nın bir kültür hizmetine destek 
olur mu diye düşündük vb bir Gemlik sevdalısı olan Yük
sek Mimar Hasarı Sözüneri’ne konüyu açınca, destek ol
ma sözü verdi ve başlamamazı istedi.'

“Kimler Geldi Kimler Geçti” veya “Tarih İçinde 
Gemlik” bu destek sözünden sonra uzun süren bir hazır
lık dönemi geçirdi. Kitap bilgisayarda bir kez yazıldı. An
cak, teknolojinin acizliğine uğrayarak yeniden dizilmek zo
runda kaldı.

İşte burada, baştan sona emek eşim Serap Güler’e ait 
oldu. Sonra editör Selahattin Tansel içerik sıralaması ve 
düzeltmelerle uğraştı.

Yılbaşı öncesi Körfez Ofset tesisinde basılan ‘Tarih 
İçinde Gemlik” böylece ortaya çıktı.

1940 yıllarda değerli öğretmen Veli Orkun’un “Gem
lik” için yazdığı ciddi eserden sonra, ilçemiz için derli top
lu bir tarih ve anı yumağı ikincC'kitap basıldı.
-- Sınırlı sayıda basılan bu. kitap, önümüzdeki günlerde 
Gemlikseverlerle buluşacak.

Zebercet Coşkun, kitap için Belediye Başkanı Nurettin 
Avcı, Avukat Nezih Dimili, Avukat-Yazar Ali Aksoy, Yük.Mi- 
mar Haşan Sözüneri ve benden düşüncelerimizi yazma
mızı istedi. Böylece 272 sayfa tutarındaki eser ortaya çık
tı.

Kitabın arkasına eski Gemlikle, ilgi fotoğraflarda koy
duk. Burada, bir süreden beri eski Gemlik’i fotoğraflarda 
da olsa yaşatmak için çaba harcayan Haşan Sözüneri ve 
elimdeki kolleksiyöndan bazı fotoğrafları da ekleyerek 
nostalji yaptık. -

Zebercet Coşkun,,kitabinin önsözünde şunları söylü
yor:

“Tarih İçinde Gemlik” adlı yazı dizisini hazırlama
daki amacım sadece birtakım tarihi belgeleri bir araya 
getirmek değildir. Tarihi sevgi ile süslemeyi istedim, 
severken de sevdirmeyi amaçladım. Çölün suya ge
reksinimi olduğu gibi insanoğlunun masala da gerek
sinimi vardır diye düşündüm. Güzelin özlendiği, dün
yanın güzele ulaşma çabası için varolduğuna inan
dım. Ve de öyle oldu ki geçmişin büyüsüne kapıldığım 
anlar kendi öz düşüncelerime daha bir sıkı bağlandı
ğımı hissettim. Ve sisler içinde ki bir şehrin tarihini 
masallarla, efsanelerle süslü püslü anlatırken dinle
yenlerin de geleceğin mutlu günleri için aynı heyeca
nı duymalarını istedim.” diyor.

Sonra Gemlik’in efsanelerde, masallarda, mitolojiler
deki yerine yer veriyor geniş geniş.

Hemde okurunu hiç sıkmadan, bir masalımsı havada...
Burada altın postu aramaya çıkan bir kral oğlu olan İa- 

son ve onun elli kahraman gemicisini tanırız.
Altın post peşindeki gemiciler, susuz kalınca İlas, su 

bulmak için karaya çıkar ve geri dönmez. Gemidekile.r ise 
İlas’ın periler tarafından kaçırıldığına inanırlar ve İlas’ı 
aramaya karar verirler. Hep birden karâya çıkarlar. İşte,, 
elli Argonautlar denen gemicinin İlas’ı ararken yerleştikle-; 
ri yerdir Gemlik-

İçinde yaşadığımız kentin temeli efsaneye göre böyle 
aktarılır.

Zebercet Coşkun, Altın post masallarından sonra, Mı 
şırlılar dönemini, Gemlik adının nereden geldiğini, Fİrikya- 
yılar.devrini, Kimmerler devrini, Persler’i, lyonyalılar’ı, Bü
yük İskender’i, Bitinyalılar zamanını ve Romalılar devrin
deki Gemlik’i bize tanıtın .■

Homeros’un efsanelerini ve Anadolu öykülerini en gü
zel şekilde bizlere sunan Halikarnas Balıkçısının Gem- 
lik’ini anlatır.

Haçlı seferlerinden, Türklerin Anadolu’ya işgaline ve 
Osmanoğullârihın Bursa’yı almasına kadar gelir. Efsane
ler şehri Bursa’yı ve çevresinden söz eder ve tabii Gemlik 
bunlar arasındadır.

Yunanlıların Gemlik’i işgalini anlatır. Kurtuluşu yaşar.. 
Sonra Cumhuriyetin ilk yıllarını, çocukluk anılarını şüsler 
satırlarına ...

Yunanlılarla Türklerin nasıl içiçe kaynaştıklarını, Yuna- 
nıh Gemlik’i terkedişi sırasında sandalda bırakılan ve Le- 
man ile İhsan adlı kardeşlerin evlat edindikleri kız çocuğu 
Huri’yi anlatır...

Coşkun “Yunandan Sonra” yazısında bakın nasıl ân- 
। latır Gemlik’i..

“Giden gitti, gidemeyen kendini denize attı. Gerçek 

olan bu da, o gerçekler yaşanırken ne acılar çekildi, 
nice suçsuz insanlar telef oldu.

Artık Türk ahaliden başkası kalmamıştır Gem
lik’te...

Önce Vodinalılar geldi Gemlik’e ve deniz kıyısında
ki en güzel evleri seçme olanağını da onlar buldular. 
Yani, Vodina’nın en varlıklı olanları... Daha az varlıklı 
olanlar arka sıralara yerleştiler.

Giritliler ve Prevezeliler daha sonra geldikleri için 
seçme haklarını daha sonra kullanabildiler.

Giritten Preveze’den gelen Türk asıllı ahalinin bir 
çoğu Türkçe konuşamıyordu. Evlerde hep Rumca ko
nuşulurdu ve Gemlik’in yerli ahalisi ile en az kayna
şan da, bu dili öğrenmek istemeyen Giritliler, Preveze
liler oldu. Kuşkusuz ilk başlarda böyle idi durum. Her 
ne kadar her grup kendi grubu ile haşır-neşir olmakta 
idiyse de Atatürk sevgisi, Cumhuriyet Türkiyesi coş
kusu, bu çeşit yörelerden gelmiş, çeşitli kültürlerin et
kisi altında yetişmiş insanları birbiriyle kaynaştırdı, 
sevdirdi, istekle ve coşku ile yeni yurtlarına bağlandı
lar, buralara alıştılar.” v

Zebercet Coşkun, çocukluğunun Gemlik’inin güzellik
lerini anlatırken o günleri hasretle anar. "Akşam üzeri ise 
daha şenlikli olurdu her yan. Bando mızıka ile beraber 
gün geceye dönüşürken Gemlik halkının büyük bir 
bölümü müzik dinlemek ve* dans edenleri seyretmek 
için belediyenin önüne doğru kaymaya bâşlardı.”

Bir dönemin kapanıp yeni bir dönemin başlangıcında 
yeniden belirlenmeye başlayan Türk insanının şeklini-ana 
latır bu satırlar. 1930’lu 4O’lı yıllarda belediye önünde or 
kestra eşliğinde dans eden Gemliklileri düşünebiliyormu- 
sunuz. Hey Hak! Nereden ne günlere gelmişik...

Yazar, "Tarih İçinde Gemlik” kitabında Gemlik’in ilk 
sinemasını, belediye başkanlarını, DP’nin seçimleri ka
zanmasını, târihi ağaçlarını, Yanık Manastır’mi anlatır. 
Bugünkü Manastır’ı yıllar sonra görünce bakın ne yazar:

“Ne kadar övülse, ne kadar yazılsa çizilse de, tanı- 
tılsa da, orası artık yok. Bilir bilmezlerin elinde can 
vermiş olan o ağaçların en görkemlileri, o geniş mi 
geniş gölgelik alan, o cana can katan suyun serinliği 
artık yok. Biz tarihimizin değerini bilemedik, ağacımı
zı yeşilimizi koruyamadık, koruyamamışız.”

Zebercet Coşkun, Gemlik’te'yaşadığı günlerin ulu 
ağaçlarını, tarihi evlerini, sıcak komşuluk ilişkilerini, eyle
rinin karşısındaki ayakkabıcı Osmah Amcayı hasretle 
anar ve kitabının sön yazısında şöyle der:

“Gemlik şehri kuşkusuz bugün de çok şenlikli, çok 
renkli. Rengi biraz koyulmuş bile olsa, deniz yine ma
vi ye yürpuşak sakin. Yine huzur verici.

Ama bızler; yani eski günleri yaşamış olanlar çok 
çok eskileri değil, elli yıl kadar öncelerini bilenler, 
anımsayanlar, her biri birer tarih olan o güzelim evle
ri deniz kıyılarını inciler gibi süslenmiş olan o güzelim 
evlerin, o eski yalıların derinliklerini, fısıldadıkları giz
leri işitmiş olanlar, böylesi duyguları yüreklerinde his
sedenler eskiyi mümkünü yok unutmayacaklardır.

Bugün ne kadar şenlikli de olsa Gemlik şehri, biz 
Körfez’imizi çepeçevre sarmış olan kumsalları, kıyı kı
yı dolaşan sandalları, o eski sandal sefalarını, sandal
cıların hışır hışır kürek çekmelerini, gece ateş böcek
lerinin kıvılcımlarını dalgaların uçlarında yanıp sönen 
fosforları, genç kızların şarkılarını, denizden kumsala 
akseden kahkahaları, evlerin pencerelerinden güne
şin batışını seyreden o eskinin insanlarını ve de o es
ki güzellikleri hep anımsayacağız, duygulanacağız ve 
de o eski güzellikleri, o sevgiyi, o dostlukları o günle
re ve de yarınlara taşıyacağız. Yok olmalarına izin ver
meyeceğiz.”

Evet, sevgili okurlar, değerli yazar Zebercet Coşkun 
“Kimler Geldi, Kimler Geçti” adlı kitabında Gemlik’in ta
rihini masallar, efsaneler, mitolojiler içerisinde bize ve ço
cuklarımıza aktarırken, bu kentin sokaklarında, caddele
rinde, deniz kıyılarında, ulu ağaçların gölgesinde geçirdi
ği birbirinden güzel günlerin anıları ile süsleyerek, bizlere 
aktariyor, bizleri o günlerin yaşandığı huzur dolu Gem|ik’e 
götürüyor.

“Tarih içinde Gemlik” her Gemliklinin evinde bulun
durması gereken bence bir baş yapıt olmalı. Öyle 
sanıyorum ki, çok sınırlı sayıda bastığımız bu kitabın, 
önümüzdeki günlerde ikinci belki daha başka baskılarını 
da yapacağız. Bu bir dilek.

Gemlik, nereden gelirlerse gelsinler, içinde yaşayan in
sanlarıyla güzelleşecek bir kent. Yaşadığımız bu kentin 
dününü bilmeden, yarınlara ulaşmamız olası değil.

Zebercet Coşkun’u emek verdiği bu yazılarından 
dolayı kutluyorum. Sağölasın.

Gemliklilere değerli bir eser kazandırdın.

"KİMLER GELDİ 
KİMLER GEÇTİ7 

(Tarih İçinde Gemlik)

ZEBERCET COŞKUN

KÖRFEZ OFSET YAYINLAKi

“Kimler Geldi Kimler Geçti” (Tarih İçinde Gemlik) adlı ki
tap, Körfez Ofset yayınlarının dördüncü kültür hizmeti.

Değerli araştırmacı Yazar Yılmaz Akkılıç, babası Emek
li Süvari Albay Abdülhalim Akkılıç’ın savaş ve barış anıla
rını içeren “Askerin Romanı” adlı yapıtından sonra Diş 
Hekime Lütfi Altıner’in İmralı Açık cezaevindeki gözlemve 
araştırmalarına dayanarak yazdığı “İnfaz Kurumlan ve 
Diş Hekimliği” adlı kitap ve genç şair N. Oytun Akıncı’nın 
gençlik şiirlerini topladığı “Öyle bir An” adlı şiir kitabından 
sonra Gemlik’in Türk-Edebiyatına kazandırdığı değerli 
yazar Zebercet Coşkun’un Gemlik ile ilgili tarih ve anılarını 
içeren kitabı olan “Kimler Geldi Kimler Geçti” (Tarih 
İçinde Gemlik) adlı yapıtını yayınlayarak, ilçemize eserler 
kazandırmaya devam ediyor..

Gemlik Körfez Gazetesi’nde yayınlanan köşe 
yazılarından oluşan yeni yapıtlar da-basılarak, Körfez 
Ofset .Yayınlarının Gemlik ile ilgili kitaplığı zenginleşecek.

ZEBERCET COŞKUN KİMDİR?
Zebörcet Coşkun Gemliklidir. Arnavutköy Amerikan 

Koleji’nde eğitim görmüş olan yazar, Anadolu’nun 
mağrumiyet bölgelerinde geçirmiş olduğu.uzun yılların ken
disi için en büyük eğitim olduğunu söyler.

Çeşitli dergilerde, gazetelerde öykü, masal, araştırma 
dallarında yazıları çıkmış olan Coşkun, “Eflatun” dergisi 
için “Efsaneler Şehri Bursa” ve “Efsanelerle Anadolu” 
adlı yazı dizileri yaptı.

İlk kitabı 1975 yılında Milliyet Roman yarışmasında 
dördüncülük ödülü kazanan “Haçin” adlı romanıdır. Bu 
romanın üçüncü baskısı yapıldı.

1988 yılında Milliyetin Basımevi tarafından “Altın 
Kalenin Esrarı” adlı masal kitabı basıldı. 1990 yılında ise 
Red-House Yayınevi tarafından “Kara Dev ve Kotan” adlı 
başka bir masalı da resimli kitap olarak yayınlandı.

“Kara Dev ile'Kotan” Dünya Masalları arasına girdi. 
Türkiye’yi temsil eden bu yapıt, Ermenice’ye çevrildi ve 
basıldı.

1998 yılında “Sihirli İnci” adlı kitabı Kültür Bakanlığı 
Yayınları arasında çıktı. Son eseri ise “Kimler Geldi 
Kimler Geçti (Tarih İçinde Gemlik)tir.

Zebercet Coşkun, evli olup, İstanbul’da yaşamakta, yaz 
aylarını ise Gemlik’te geçirmektedir.



26 Ocak 1999 Salı Körfez Sayfa: 5

Not Deften

Muzaffer Gürboğa 
Eğitimci

BENCE ÖYLE DEĞİL
Dilimize özen gösterdiğimizi söyleyebilirmisl- 

niz? Kimi yanlışlıklar bilgisizlikten kaynaklanıyor. 
Büyük bölümü ise modaya uymak uğruna 
yapılıyor. Bu konuda sorumlu davranmamız 
gerek. AYY İNANMIYORUM, KENDİNE İYİ BAK? 
Bu gibi sözcükleri kullananlar, özellikle gençler 
sanki kendilerini zorunlu hissediyorlar. Bu 
sözcüklerle içtenlik ve derinlik kaybediliyor. Böyle 
sözcüklere takılmalar bağımlılık oluşturma 
yönünden uyuşturucu bağımlılığından farkı ne? 
Ben böyle sözcükleri bir TV reklamından söylen
diği gibi HİÇ SEVMİYORUM. Anlamını bilmeden, 
düşünmeden körü körüne böyle sözcükleri kul
lanmak ne derece sağlıklı? BENCE DE ne 
demek?

Anonimleşme ve biraz bireycilik kokuyor. 
Durup dururken dilimiz boş yere kirlenmedi. Her 
sorunu eğitim sistemine bağlama kolaycılığına 
kaçmadan bunu sorun kabul edip çözüm üret
meliyiz.

Dilimiz yaşamımızın aynası. Arabesk yaşam 
biçiminde arabesk konuşulur. Her şeyi tüketmek 
yetmedi de sıra dilimize mi geldi. Yapılan dili 
zenginleştirmek değil dilin genişliğini daraltmadır. 
Dili iyi kullanmada tutarlı bir sınav vermeliyiz. 
Çağdaş topluma nasıl ulaşacağız.

Dostluktan ve sevgiden söz etmenin artık 
gereksiz sayıldığı günümüzde moda sözcüklerle 
iletişim sağlamaya çalışıyoruz. Telefonda 
konuşurken gereksiz, içtenliksiz, sıradan sözcük
lere az mı para ödüyoruz? Devir kopya devri. Her 
moda davranış kolaylıkla kopyalanıyor. Temiz bir 
toplum özlemi içindeyken iletişim aracı dilin temiz 
ve arı olması gerekmiyor mu? Birey kendisine ve 
toplumuna ancak bu kadar ters yönlenme ile 
yabancılaşabilir? Dildeki bu olumsuz etkilen
menin biraz da dış kaynaklı etki olduğunu 
düşünüyorum. BYE BYE ne demek?

Sonuç olarak Cumhuriyetin bireyleri diline 
sahip çıkmalı okullarda dil eğitimine özel önem 
verilmeli, genç kuşağın okuma ve yazma eğilim
leri desteklenmelidir. Dil kirlenmesinin önüne 
geçmek için söyleşi ve paneller düzenleyip insan
ların duyarlılıkları arttırılmalıdır. Bilinçli ve kültürlü 
olmak ancak eylem bazında olanaklı hale gelir.

Metin Oktay-Hakan Şükür
Hakan Şükür’ün Juventus Kulübü ile olan, 

transfer macerası bazı anıları tazeledi.
GalatasaraylI Kral Metin Oktay’ın da, bir 

İtalya macerası olmuştu.
Metin Oktay büyük bir gürültü ile, Palermo 

Kulübüne transfer olmuştu.
Metin Oktay, Türkiye’de herkesini sevgili

siydi.
Sahaya çıkınca yer yer yerinden oynuyor

du.
Beyoğlu Caddesinde gezmesi bile, bir 

olaydı.
Basının gözbebeğiydi.
Kısacası, neredeyse Metin Oktay Türki

ye’nin bir numaralı insanıydı.
Her iki ayağı ile, toplara korkunç vuruyor

du.
Kafa golleri İse, tam bir efsaneydi.
Sevgi dolu ve duygusal bir kişiliği vardı.
İşte. Böyle özellikleri olan Metin Oktay şimdi 

İtalya'nın Palermo (akımındaydı.
Palermo, İtalya liginin, orta sıralarındaydı.
Fiziksel ve ruhsal olarak göz dolduran, ta

kımda oynuyordu.
Antrenör ilişkilerini düzenleyen, takım ar

kadaşlarıyla uyum sağlayan, bölge, ülke ve ırk 
ayrımları nedeniyle yapılan mücadelede ayak
ta kalabilen, Ve. Kısa zamanda lisan öğrenebi- 
len, futbolcular tercih edilecekti.

Futbolcular geçmişteki başarılarından zi
yade, bugünkü performansları önemliydi.

İlgi odağı olmak Metin Oktay için Türki
ye’de bir yaşam biçimi haline gelmişti.

Ama. İtalya’da, Metin Oktay kimsenin 
umurunda bile değildi.

Duygusal Metin Oktay, kısa zamanda mo
ral değerler yönünden çöktü.

Yedek kulübesiyle tanıştı.
Yıllarca omuzlarda taşınan ve ilgi odağı olan 

Metin Oktay bu duruma alışamadı.
Ve. Sonunda Türkiye’ye döndü.'
İtalya’da gördüğü bunalımın, acısını çıkar- 

KAŞE ve MÜHÜRDE 
BEKLEME YOK!

Matbaamızda bilgisayar sistemiyle 
kaşe ve mühürleriniz 30 dakikada yapılır. 

BİR TELEFON YETERLİ!

KÖRFEZ OFSET
Tel: 513 17 97

dl. Mk
Eskisinden daha güzel sezonlar geçirdi.
Tıpkı Hakan Şükür’ün Torino macerasın

dan sonra yakaladığı, bir çizgiyi yakaladı.
Hakan’ın kader çizgisi Metin Oktay’a ben

ziyor.
O da, çok duygusal bir futbolcu.
Hala anne babasıyla yaşıyor ve onların 

motivasyonuna ihtiyaç duyuyor.
Juventus dünyanın en büyük takımlarından 

biriydi.
Bu takımlarda futbolcu lobileri olurdu.
Alman lobisi, Brezilya lobisi, İtalyan lobisi 

gibi.
Ayrıca, Kulüp yönetimi ve antrenör ile 

diyalog çok önemliydi.
Bu moral savaşından galip çıkacak olan 

formayı kapacaktı.
İşte. Hakan Şükür, bu zor mücadeleyi göze 

alamadı.

Haftanın Fıkrası
Cinsiyet konularındaki raporları İle ünlü 

doktor Klnsey büyük bir salonda Konferans veri
yordu. Salonda yirmi kadar sekreteri, televizyoncu
lar, sinemacılar ve yüze yakın gazeteci vardı.

Derken Klnsey söze başladı.
“• Çalışmaların İlmi yönden değer kazanma

sı için sorularıma açıkça cevap vermenizi istiyo
rum. Lütfen karılarına kocalık görevlerine her- 
gün yapan el kaldırsın.”

• Salondaki erkeklerin dörtte-üçü el kaldırdı.
“- Peki, iki günde bir grevlerini ifa edenler 

el kaldırsın.”
Bu sefer de, salonun beşte-blri el kaldırdı.
“- Haftada bir defa?”
Birkaç el utana sıkıla kalktı.
“• Bu İşi ayda bir yapan var mı?
daha çekingen bir tavırla on kişi el kaldırdı. 
Doktor Kinsey devam etti.
“■ Senede bir kez yapan var mı acaba?” 
Salonun dibinde ayağa kalkan birinin neşe

li sesi duyuldu.
“- Ben üstat, ben...”
Adam son derece heyecanlı ve neşeli görünü

yordu.
Doktor Kinsey,
”■ Açık konuştuğunuz için teşekkürler. Fa

kat neşenizin sebebini öğrenebilir miyim?” diye 
sordu. .

“■ Günüm dündü de ondan üstad. Şimdi tam 
bir yıl rahatım!”

Batı toplumu yaklaşık (20) yıl önce, serbest 
seks ile tanıştı.

Şimdi ise, fantezi dönemini yaşıyor.
Türk toplumu, örf ve adet ile, serbest seks 

arasında sıkışıp kaldı.
Bir nevi “arabesk seks” yaşıyor.

Sözün Özü
Elimizdeki kalemler 
Yurdumuzun şerefini 
Ve milletimizin refahını 
Koruyan birer kılıçtır.

“Telemann”

Şimdiki kalemler, patronlarının 
refahı için yazıyorlar.

Onların teşviklerini ve kredilerini 
takip ediyorlar.

Dolar üzerinden, maaş alıyorlp .
Denize nazır yalılarda, yaşıyor, ur.
Halkın gündemi yerine, patron

larını gündemlerini yakalıyorlar.
Daha düne kadar, halktan, emek

ten, yanaydılar.
Şimdi ise, patronlarından çok ser

mayeden yana oldular.
“Çağdaş Liboşluk” sergiliyorlar.
Yakalanınca, utanacakları yerde 

bir de efelik taslıyorlar, mahkemeye 
baş vuruyorlar.

"uçuk" bir söz
O kadar asık suratlıydı ki, 
kıravatı gözükmüyordu.

Erol GÜRÇAY

Gemlik- Bursa Hattı
(ANAP)’lı Bursa Büyükşehir Bele

diyesi 1994 Mart’ında göreve başladı.
Kucağında bulduğu Raylı sistem 

İhalesinin, üstesinden gelemeyeceği
ni anladı.

Bir taraftan raylı sistemi komisyonla
ra havale ederken, diğer taraftan egsoz 
kirliliğinin ve trafik sıkışıklığının gideril
mesi için yeni önlemler alınmaya başla
dı.

Ve. Kısa zamanda suçluyu buldu.
Suçlular ilçe otobüsleri ve mini

büsleri idi.
Hemen üç tane yeni garaj Icad etti.
Doğudaki, batıdaki ve kuzeydeki il

çelerden gelen toplu' taşıma araçları bu 
garajlara yerleşti.

Gemlik’te bu zalim ve pahalı dü
zenlemeden nasibini aldı ve Kuzey 
garajını mesken tuttu.

Zalim diyorum, çünkü çoluk çoçuk 
Gemlikliler (3) vasıta değiştirerek Bur- 
sa’ya ulaşıyorlar.

Maliyetli diyorum, çünkü:
Gemlik- Bursa arası 
K.Garaj-S.Garaj arası 

S.Garaj-Hastane arası

ücret ödüyorlar

200.000-TL
90.000- 

90-120.000-

Yani. Bir Gemlik'ti Bursa’da bir hasta- 
ne’ye gitmek için, yaklaşık 400 bin Ura 
ödüyor.

Uç kişilik bir ailenin gidiş-dönüş 
yol masrafı, yaklaşık 3 milyon Lirayı 
buluyor.

Hele bayram günlerinde, seyahatin 
maliyeti ve eziyeti halkı çıldırtıyor.

Şöyle bir düşünün.
Toplam süresi bir saati bile bulma

yan, yolculukta, tam (3 kez) aktarma 
oluyorlar.

Çoluk-çoçuk bazen oturarak,, bazen 
ayakta bu çileyi çekiyorsunuz.

Bu çileli yolculuğu Bursa’da Bele
diye otobüsü yerine dolmuşla yaptığı
nız takdirde, toplam masraflarınız 
(%50) oranında artacaktır.

Büyükşehir yönetimi işin farkında.
Ama. Çok zalim bir mazeretleri var.
“Bursa’da yaşamanın bir maliyeti 

var.” diyorlar.
Bunun birde, “seçim sandığı” ma

liyetini şimdilik düşünmüyorlar.
Minibüs esnafına yaranmak istiyor

lar.
Kurnaz tüccar gibi, düşünüyorlar.
Bursa’da otobüs ve minibüs üc

retlerine yapılan (%50) zammı, Bay
ram sonrasına bırakmayı bile akıl 
edemediler.

Şimdi, ilçe otobüs ve minibüsleri 
şehir içine giremiyor.

Ama. Okul servis minibüsleri ve 
fabrika minibüsleri şehirde cirit 
atıyor.

Yine. Egsoz kirliliği ve trafik 
sıkışıklığı devam ediyor.

Ceremeyi ilçe halkı çekiyor, fatu
rayı ilçe halkı ödüyor.

ANADOLU HAYAT ANADOLU SİGORTA

NUMAN SİGORTACILIK LTD..ŞTİ. 
ACENTELİĞİ

- KASKO SİGORTALARDA % 100 HASAR 
ÖDEMELİ VE SERVİS ANLAŞMALIDIR. 

- TRAFİK, EV-İŞYERİ, NAKLİYE, 
YANGIN, KAZA SİGORTALARIYLA 

(TÜM) BRANŞLARDA HİZMETİNİZDEDİR.

ÇARŞI MEYDANI AKIT TEL : (0.224) 513 02 34
HAN KAT: 1 GEMLİK FAX: (0.224) 514 11 48

CrFlVIT TTC Gemi Saatleri
Yalova-Kartal:(lşgünü) 6.30-11.00-15.00-19.30

~ ,,-t ı * ı (Tatil)7.15-11.15-16.00Gerekil Telefonlar Kartal-Yalova:(lşgünü) 9.00-13.00-16.00-21.00
İtfaiye 110 ResmLPfflîelgr. (Tatil) 9.00-13.00-18.45
Polis İmdat 155 'KflSL. 5Yalova-Sirkeci:(işgünü) 5.50-13.30-17.30 (Tatil)
Jandarma İmdat 156 Turizm Der 5131274 6.30-13.00-17.30 Slrkeci-Yalova:(İşgünü) 9.15-
JandarmaK. 5131055 Spor Sah. ' 5140095 14.15-18.15 (Tatil) 9.15-14.00-18.15
Polis Karakolu 5131879 Orm. Böl. Şf. 5131286 Deniz Otobüsü
Gar. Kom 5131206 Milli Eğt. Md. 5131174 Yalova -Kartal (Haftaiçi) 07.30-09.10-10.45-

° Halk Eğt. Mrk. 5131846 13.00-14.30-16.00-17.30-19.00-20.30
Kaymakamlık HalkKutûp. 5131353 (Tatil) 9.15-10.45-12.00-13.30-14.25-15.45-

' ■ As. Şb. 5131057 17 00-17 45-18 30-19.20-20.30
Kaymakam ık 5131051 Karayolları 5131308 Yalova-Kabataş (İşgünü): 7.20-9.45-12.40
Kaymakamlık Ev 5131052 Liman Bşk. 5 3 133 15.00-17.15-19.30
C. Savcılığı ■ 5131053 ^alMd. 5 31095 (Haftasonu): 09.15-11.35-16.15-18.30
C. Savcı Yrd. 5132954 özel İd Md 5 31507 Kabataş-Yalova (İşgünü): 8.35-11.00-16.10-
EmnlyetM. 5131028 5131414 18.25 (Haftasonu): 10.30-13.00-17.30

Müftülük 5131364 .
Gümrük Md. 5131411- Fenbgt

III AÇIM Tekel Md. 5131042 Hızlı Feribot: (Yalova-Yenıkapı)
ULAŞIM. Ver Da Md 513236O 7.30-08.30-10.30-12.30-14.30-16.30-17.30-

Uludağ Turizm 5131212 llçeTar. Md. 5131186 19.30-20.30-22.30(P.tesi. salı, çrş, prş)
Aydın Turizm 5132077 İlçe Seç. Md. 5134994 07.30-08.30-10.30-11.30-13.30-14.30-16.30-

17.30-19.30-20.30-22.30__________

KUMLADA 
SATILIK 

' VE- 
KİRALIK 
HAVUZLU 
DAİRELER

TEL 
5131797 
GEMLİK

Belediye
Hastaneler Santral 5134521 -23

Devlet Hds. 5139200 Başkanlık 5134520
SSK Hastanesi 5132329 । |e£ 5132432
Mer. Sağ. Ocağı 5131068 su İşletmesi 5134521-115

TAKSİLER İtfaiye 5132325
| Körfez Taksi 5131821 Muhasebe M. 5134521-182

çınar Taksi 5132467 Yazı İş. Md. 5134521-111
1 Güven Taksi 5133240 Su Arıza Yalnız 185

1 Gemlik Taksi 5132324
Manastır Taksi 5143550

tÜP DAĞITICILARI

Gemlik
KÖRFEZ
Okuyun, 
okutun, 

abone olun.

Aygaz 513 12 95
Özgaz 514 17 00
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Likitgaz 514 2841
YeniLikitgaz 513 65 00
Alevgaz 513 40 95
BPGaz 514 5981
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Zeytinspor, ilk 
yarıyı lider bitirdi

2. profesyonel bayanlar futbol liginde mücadele veren 
Zeytinspor Bayan Futbol Takımı, ilk yarıyı lider bitirdi.

Beş maçta beş galibiyet alarak, 30 gol atıp, 1 gol yiyip 
namağlup olan Zeytinspor, ilk yarıyı 15 puanla lider bitir
di- .

İkinci yarı, hazırlıklarına kendi tesislerinde günde çift 
antraman yaparak hazırlanan mavi-siyahlılarda ligi na
mağlup bitirip, Türkiye birinci liginde de şampiyonluğu ko
valamak amacında.

Kulüp Başkanı Melek Turan, ilk yarı maçlarının mart 
ayının ilk haftasında başlayacağını belirterek, “Arkadaş
larla birlik içinde birinci yarıda elde ettiğimiz başarıyı, 
ikinci yarıda da elde edeceğiz. Bunun için disiplinli 
bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

BÜYÜK TEZAURAT TOPLADILAR
Zeytinspor, önceki hafta İstanbul Dost

luk spor ille yaptığı karşılaşmayı 7-0 bitir
miş, karşılaşmanın sonunda galibiyet se
vincini tadan byan futbolcular, kendilerini 
maç boyunca coşkun tezaurat gösterile
rinde buluhâıi tirübünlerdeki izleyicileri 
mutlu ettiler.

Gemlikte yapılan tüm karşılaşmalarda 
büyük ilgi ile izlenen bayan futbolcular, 
futbola renk ve zevk katarken, bayanları 
da tiribünlere toplamayı başardılar.

Bölgesel Basketbol Ligi 10. Grup Lideri Gemlikspor.

Gemlikspor: 13S
B.Yıldınm Tempo: 4£

Bölgesel Basketbol Liği 10. Grup lideri Gemliks
por, zayıf rakibi Bilecik Yıldırım Tempospor ile yaptığı 
maçında farklı skorlar elde ederek, yenilmezlik 
ünvanını sürdürdü.

İlk yarıyı 55- 13’lük .farklı skorla kapatan 
Gemlikspor Basketbol Takımı maçın ikinci yarısında 
hızlı başlayan Gemlikspor, hızlı hücumlarla ve çaldığı 
toplarla arayı açarak, farkı 94 yükseltti. Karşılaşma, 
139-45 sonra erdi.. ,.

Gemlikspor'un üstünlmüğü ile sona eren ve 
Orhangazi Kapalı Spor Salonu’nda yapılan maçta* 5 
faul alan Bilecik YıİdınmTemposporlu Barış, sahayı 
terketmek zorunda kaldı,

Liğinde. şampiyonluğunu sürdüren Gemlikspor 
Basketbol takımının başarılı karşılaşmaları Gemlik te 
de basketseverler tarafından ilgiyle izleniyor.

Gemlikspor basketbol vb futbol takımının bu yıl 
şampiyon olması bekleniyor.

İLAN
GEMLİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN 

Dosya No: 1998/223
Gemlik ilçesi, Engürücük Köyü köyü köyiçi mevkiinde kain, doğusu ve 

batışı yol güneyi 1392 ve 1393 nolu parseller, kuzeyi yol ile çevrili taşınmazın 
davacı Osman Yüksel tarafından senetsizden tesçili talep edildiğinden dava 
konusu taşınmaz hakkında hak iddiasında bulunanların ilan tarihinden 
itibaren 3 ay içersinde mahkememizin 1998/223 esas sayılı doşyasına müra
caat etmeleri ilan olunur.

KAYIP
Emekli Sandığından 

aldığım sağlık 
karnemi kaybettim. 

Hükümsüzdür.

Elif Karadeniz

□ OLAY a BURSA 2000 O HABER
gazetelerine vereceğiniz ilanlar size kazanç olarak geri dönecektir

KÖRFEZ REKLAM Tel : 513 17 97
Gazhane Cad. No : 51/A GEMLİK

Cihatlı Köyünde 
Cinayet

Cihatlı Köyü'nde iki köylü 
arasında başlayan kavga kan
lı bitti.

6 yıl önce kendisini bıçak
layan ve böbreğinin alınması
na neden olan Nail Yiğit (54) 
ile köy kahvesinde karşılaşan 
Hüseyin Çakçavdar, yıllar ön
ce başlayan husumet nede
niyle yeniden tartışmaya baş
ladılar;

Tartışmanın büyümesi so
nucu kahveden evine giden 
Hüseyin Akçavdar, av tüfeğini 
alarak yeniden köy kahvesine 
gelerek, Nail Yiğit’© ateş etti. 
Karnından yaralanan Yiğit’in 
ölmediğini görünce bu kez ba
şına ateş ederek ölümüne ne
den oldu.

Olaydan sonra kaçan Hü
seyin Akçavdar, jandarmanın 
sıkı takibi sonucu Orhan
gazi’de yakalandı.

Çıkarıldığı mahkemece 
tutuklanan Hüseyin Akçavdar, 
cezaevine gönderildi.

Cihatlı Köyü'nde geçtiği
miz hafta meydana gelen 
olayda Hüseyin Akçav
dar adlı köylü, 6 yıl önce 
kendini bıçaklayan Nail 
Yiğit’l tüfekle öldürdü] 
Katil Akçavdar. Orhan] 
gazi de yakalandı.

/»Ss 

isakolaı 
ıd seçin 
adaylar il

MHP Umurbey’de 
süpriz aday çıkardı 
Pars DÖNMEZ

İBSIMÎİi

18 Nisan günü yapılacak yerel seçimlerde parti] 
lerin belediye başkan adayları belirlenmeye devan] 
ediyor.

Beldelerde aday sıkıntısı çekilmesi nedeniyle 
başta Kurşunlu Beldesinde ANAP, DYP ve CHP, FP 
nin adayları açıklanmadı.

MHP İlçe Başkanı Murat Çücük ilçe merkezinde 
yaptığı toplantıda Gemlik ve Umurbey belediye 
başkan adaylarını basınajanıttı.

PARS DÖNMEZ ADAY
DYP’nin Umurbey aday adaylarından eski 

belediye başkanı Pars Dönmez, İbrahim Aksoy’un 
DYP adayı olması üzerine partisinden istifa eder eli 
MHP’ye girdi.

Umurbey de iddialı olduklarını söyleyen Murat 
Cücük, Pars Dönmez’e MHP rozetini taktı.

Merkez Karar Yönetim kurulu üyesi Turgay! 
Tüfekçioğlu’nun da hazır bulunduğu toplantıdan 
Gemlik Belediye başkan adayı İnşaat Mühendisi 
Osman Doğan da konuklara tanıtıldı.
MHP İlçe 
merkezind 
e düzenle
nen 
törende 
Gemlik ve 
Umurbey 
Belediye 
başkan 
adayları 
tanıtıldı.

« milet 
ıdayK: 
dnlâr.Göz 
belediye 
adayı ola 
hd'des 
den Bele 
ima aday 
gar Sel 
CHP Bm 
aday a 
Uğur un I 

; ğü parti 
meîezle

■Mİt
.. Serini 
Fgdoıdı
İta.

I 
kişi 
yer ahsa 
tek

Solda Umurbey âdâyı Pars Dönmez.MHP İlçe Başkanı Murat Cücük, 
Gemlik Belediye Başkan Adayı Osman Doğan görülüyor.

KONGRE İLANI
GENÇALİ KÖYÜ CAMİİ YAPTIRMA 

ve YAŞATMA DERNEĞİ 
BAŞKANLIĞINDAN

MM
Saltb 
lûm 

tamda
ANAF 

seçimleri
Seçin

Derneğimizin yıllık olağan genel kurul toplantısı 14 
Şubat 1999 günü saat 20.30’da köy kahvehanesinde 
yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde toplantı bir hafta 
sonra aynı yer ve saatte tekrarlanacaktır. Üyelerimize 
duyurulur.

YÖNETİM KURULl]

GÜNDEM:
1- Açılış ve yoklama
2- Saygı duruşu
3- Divan seçimi.
4- Yönetim kurulu çalışma raporunun okunması.
5- Denetleme kurulu çalışma raporunun okunması 

.6- Raporların görüşülerek, aklanması.
7- Yeni yönetim ve denetleme kurulu üyelerinin 

seçimi.
8- Dilek ve istekler.
9- Kapanış. J

“Ştemesir 
i Güçlü

Mİçe
Faule 

Mehmet'
OYRc
Yönet 

sonra Ec 
%

Seher 
^asında

Yansır 
tauflet

Gemlil 
M olmak

Şansı 
«ması içi 
tamilJ

18 Ns 
. Yerel 
Çn adayı. 
..Yapıla 
£ proje

’eonaku 
W araç

UftCU
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