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3 kadın muhtarlık, 1 kadın belediye başkanlığı, T kadın milletvekilliği aday adaylığı için başvurdu

Kadınlar siyasette iddialı
1^8 Nisan günü yapı-
lacak olan genel ve ye
rel seçimlerde bayan 
adaylar ilk kez siyasete 
ilgi göstererek muhtar
lık, belediye başkanlığı 
ve. miletvekilliği için 
aday ve aday adayı ol- 
dnlar.Gözler, DYP den 
belediye başkan aday 
adayı olan Eczacı Mu
kaddes Serim, DSP’ 
den Belediye başkanlı
ğına aday adayı olan Mi
mar Seher Yücel ile 
CHP Bursa milletvekili' 
aday, adayı Yüksel

Yüksel UĞUR : CHP'den Bursa 
milletvekili olmak için aday 

adaylığını -koyan ilk Gemlikli 
bayan oldu.;

Eczacı Mukadder SERİM, DYP'den 
Gemlik Belediye, Başkanlığı için 
aday,adayı oldu,ve Arikarâ'dan 
başvyrûsunu yaptı.

Nursel ŞİMŞEK : Eşref Dinçer 
Mahallesinin Muhtar adaylığına 
başvuran ilk bayan aday evlilkt 
.çocuk sahibi ve iddialı.

Gülçin AKYILDIZ : Eşref Dinçer 
mahallesi muhtarlığı için kolları 
sıvayan ikinci bayan. Akyıldız 42 
yaşında ve ev.hanımı..

Seher YÜCEL: Belediye eski Fen İş

leri Müdürlüğündendi, görevin
den ayrıldl vb DSP'den belediye 
başkanlığı için aday adayı-oldu

Uğur’un bağlı bulundu
ğu partilerinin genel 
merkezlerinin tercihle
rinde.

Serim- ve Yücel, ge
nel merkezce aday seçi
lirlerse, belçdiye baş
kanlığı için yarışacak
lar. Uğur ise ön sırada 
yer alırsa şanslı olabile
cek.

Kitle örgütleri ortak tavır için Demokratik Dayanışma Platformu oluşturdular

Dayanışma platformu toplandı
. İlçemizdeki demokratik kitle örgütleri' Gehei-İŞ' Sendikası öncülüğünde 

aralarında dayanışma sağlamak ve sorun- “Demokratik Dayanışma platformu”
lara ortak tavır almak için, Eğitim-Sen 
Gemlik Temsilciliği, Tuncelililer Derneği,

oluşturmak için biraraya geldiler.
Haberi sayfa 3’de

Taksi şoförlüğü yaparken 
bunalıma girmişti

HAFTAYA BAKIŞ

Kadri GÜLER
Aday profili

18 Nisan seçimleri herşeyimizi aldı götürdü.
Partilerde demokrasi işlemediğinden, kimin aday 

olacağının belirsizliği sıkıntıyı arttırıyor.
DSP, DYP, FP Belediye başkan aday adayları göz

lerini Ankara’ya dikmiş sonucu bekliyorlar.
Salt bizim aday adaylarımız mı?
Tüm Türkiye dikkatlerini Ankara'ya toplamış 

durumda,
ANAP, CHP ve MHP de adaylar tek olduğu için 

seçimlere yönelik bir sıkıntı içinde değiller.
Seçimler ertelenmezse, geriye sayım çoktan 

başladı. Şunun şurasında 44 gün var seçimlere.
Bu belirsizlik hep başkanlar demokrasisinin 

işlemesinden kaynaklanıyor.
Güçlü lider fobisini aşamayan demokrasimiz, gün 

geçtikçe kan kaybediyor.
Fazilet Partisinde aday adayı yokluğuna karşın 

Mehmet Turgut’un adının kesinleştiğini duyuyoruz.
DYP’de işler karıştı.
Yönetimin aday olarak tanıttığı Ihsan Ateşli’den 

sonra Eczacı Mukaddes Serim de genel merkezden 
adaylığıhı koyarak yarışa katıldı.

DSP deki beklenti ise devam ediyor.
Seher Yücel, Nusret Mutman ve Serdar Hadimli 

arasında kimin tercih edileceğini Ankara belirleyecek.
Yarışın başlamasına az kala, Yüksel Uğur CHP 

den milletvekili aday adayı oldu.
Gemlik’te anımsadığım ilk kez bir bayan milletve 

kili olmak için yola'çıktı.
' Şansı yok ama, kadınların da siyasette yerini 

alması için verilen mücadeleye destek adına atılmış 
önemli bir.gelişme bu...

18 Nisan seçimleri önemli.
Yerel seçimler yerelde yaşayanları ilgilendirdiği 

için adaylar daha da önemli.
Yapılan hizmetleri dikkate alarak nasıl bir Gemlik 

için proje ürettiklerini açıklayan ve iş yapabilecek 
adayların terciği önemli.

çevresinde adam gibi kadrosu olan, halkını seven 
ve ona kucak açan, çağdaş, yapıcı ve yaratıcı başkan 
profili aradığımız ve özlediğimiz lider tipi...

Mevcutlardan buna uyanı seçeceğiz.

Yüksel 
Uğur, 
CHP’den 
milletvekili 
adav adayı

Yüksel Uğur 18 Nisan 1999 
günü yapılacak olan genel se- 
çimlerde Cumhuriyet Halk Parti- 
sinden .milletvekili aday adayı ol
du.

Parlamentoya en az 55 ba
yan milletvekili sokmak için 
aday adayı olduğunu söyleyen 
Yüksel Uğur, 1979 yılında CHP 
kadın kollarına üye olarak siyâ
sete başladı. 1983 yılında ise 
SODEP’e üye oldu. 1989 yılında 
ise CHP kadın kollarını kurarak, 
bir süre başkanlığını yaptı. Aynı 
y(l belediye meclis üyeliği için 
aday adayı oldu. ÖHP ilçe yöne
tim kurulu üyesioldu. ADD kuru
cu üyesi ve yönetim kurulu üyesi 
yapan Uğur, “ülke çıkarlarını 
her şeyin üzerinde tuttunt 
Ülkemin sorunlarını İyi biliyo
rum. Yararlı olacağımı biliyo
rum. Bu nedenle milletvekil
liğine aday adayı oldum” dedi.

Zeytin.
üreticisi
para 
alamıyor

1,998-99 mahsulü Zeytin 
âiîm ka'mpahyasını kapatan 
Marmarabirlik Zeytin Tarım 
Satış Kooperatifi, şubat ayı
na girmemize karşın ortakla- 
rırçan aldığrzeytin bedelleri
ni ödeyemiyor.

(Kaynak yetersizliği içinde 
olan Marmarabirlik, 16 Aralık 
tarihine kadar ortaklarından 
aldığı zeytinlerin ahcak 
yüzde 25’ini ödeyebildi.

Üreticiler ise gübreleme 
ve zeytinde bakım mevsi
minin başladığını belirterek, 
“ürün haşatı için işçilere 
ödediğimiz parayı bile ala
madık. Marmarabirlik’in ne 
zaman kesin ödeme 
yapacağını bilmiyoruz. Ne 
yapacağımızı şaşırdık. 
Bize kesin bir cevap 
versinler. Biz de yolumuzu 
ona göre çizelim. Yoksa 
zeytinliklerimize ne gübre 
atabilir ne de zararlarla 
mücadele için ilaç 
sıktırabileceğiz dediler.

Taksici
Sabahattin 
intihar etti

Gemlik Takside şoför
lük yapan Şerafettin 
Şener(50) pisikolojik 
tedavi görüyordu.

Ailesinin önünde tek 
kurşunla kendini vurdu.

Haberi sayfa 3’de

Merih ÜSTÜNTANIR : İlçemizin 
en büyük mahallesi olan Hamidi- 
ye Mahallesinden muhtar adayı 
olduğunu bugün açıklayarak, ker
vana katıldı.

adlı kitap satışa 
sunuldu

| Gazetemiz eski yazarlarından Zebercet Coşkun’un 
tarih, derleme ve anılarının oluşturduğu “Kimler Geldi 
Kimler Geçti” (Tarih İçinde Gemlik) adlı Kitabı satışa 
sunuldu.

Ayar Kitapevi ye Körfez Gazetesi’nde sınırlı sayıda 
satışa sunuluyor. Her Gemliklinin evinde bulunması 
gereken Tarih içinde Gemlik aynı zamanda öğrenciler 
için bir kaynak olacalı^^^Tx^^^^^^\ / y|

Belediye Meclisi toplanıyor
Gemlik Belediye Meclisi şubat ayı toplantıların birinci

sine 11 Şubat 1999 perşembe günü saat 14.00’de 
başlayacak > ,

Belediye Başkanı Nurettin Avcı’nın başkanlığında 
toplanacak olan belediye meclisinde 9 kasım 1998 tarih
li meclis toplantı tutanağının okunarak, görüşülüp onay
lanmasından sonra belediye memurları ile ilgili kadro 
istemi ele alınacak ve imarla İlgili konular görüşülecek.

FAZİLETLİ, DYP’Lİ 
CHP’Lİ, DSP’Lİ 
DSP’Lİ, CHP’Lİ 
DYP’Lİ, DTP’Lİ 
DYP’Lİ, MHP’Lİ
DTP’Lİ ANAP’Lı
OLUVERİYORLAR...
BAŞLARA KONUVERİYORLAR 
TALİH KUŞLARI MÜBAREKLER...

£Jnan ^anuı
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Türk Bursa’nın 700 yılı

DANS
Dursun Ergüler

İKİ KİTAP, 
İKİ KONU

OsmanlI Oevleti’nin kuruluşunun 
700. yılı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. 
Hemen belirtmek isterim ki,' geçmişimiz
de OsmanlI’nın çok özgün bir yeri var
dır. Ve de Curtıhuriyet, her ne denli Os
manlI’nın yaşamına son vermişse de, 
Türkiye’nin ve Türkiye toplumunun tarih
sel gelişim süreci kesintiye uğramamış; 
«ersine, devrim ve evrimlerle yenilerek 
bugörilere ulaşmıştır.* '

Özeti şu: Türkiye toplumunun Os
manlI’yla da, Selçukİu’yla da, Bizans’la 
ve öncelleriyle de çok yanlı bağlantıları 
vardır. Türkiye toplumu, rahmetli Musta
fâ Akdağ?ın yaklaşımıyla bir “malgama” 
(alşıitıj ve “sehtez”in (bireşim) ürünü
dür. ■

Bilihdiği gibi “alâmış”, bazı maden
lerin öz niteliklerini koruyarak meydana 
getirdikleri yeni görünümlü, ancak kim
yasal özellikleri bakımından asıl köken
lerinden koparılamarhış bir karışmayıifa- 
de eder. Örneğin “bakır”la “kalay”ırt 
kimyasal niteliklerini koruyarak meyda
na getirdikleri ve bir tarihsel sürece adı
nı veren “tunç” (bronz). Bir “bireşim” 
değil, bir “alaşım” dır. Bu alaşım ısıtıla
cak olursa, ergime derecesi bakıra 
oranla daha.düşük olan kalay çözülür.

t Osmanlı, bir yanıyla bireşime dönük 
bir süreci ivmelemesine karşın, bir ya
nıyla da alaşım özelliğini koruyarak yüz
yıllar boyu yaşamını sürdürmüş olan, 
bir bakıma çağının en ilgi çekici ege
menliğidir. Daha açık ifadeyle, Osmanlı 
altıyüz küsur yıllık,yaşamında, Saray’ın 
ve iktidarların ötelemesine karşıt bir 
“türk” temeline dayalı ve en aZ çok 
farklı “müslüman” inançlı bir “bire
şim”! gerçekleştirmiştir, doğru. Ancak, 
içinde ekonomik dürtünün de bulunduğu 
türlü nedenlerle, bu bireşimin dışında 
kalmayı sürdürebilen başka nitelikli öğe
lerle de “alaşım” halinde ve: hayret edi
lecek denli uzun süre bir arada yaşama
yı başarmıştır.

Ne var ki Osmanlı madeni ısınmaya, 
yani XVIII. yüzyıldan itibaren milliyetçilik 
akımları, yükselme'ye başlayınca, 
“tunç”u. oluşturan madenlerden “ka
lay^, yani "bireşim”, dışı kalan hıristi- 
yan öğelerle de bir biri ardı sıra “ala- 
şım”dan çözülmeye başlamışlardır.'

Şunu da vurgulamak isterim ki, fek 
başına “İslam inancı” bireşimin ger
çekleşmesi için yeterli olmamıştır -örne
ğin Müslüman Araplar, Birinci Genel Sa
vaşta, Müslüman OsmanlI’yı, kendi ulu
sal veya ulus öncesi çıkarları gereği gö
nül rahatlığıyla sırtından hançerlemişler- 
dir, ki bu da onların ayıbı sayımamaiı- 
dıt-,_

Özetlemek gerekirse “bireşim” ta
rihsel süreçte çok özel koşulların ve 
bağların bileşkesinde gerçekleşmekte
dir, Kişinin gönlüne veya inancına göre 
değil!

“Millef’i meydana getiren bireşimin 
öğelerini Atatürk şöyle sıralıyor:

1- Zengin bir hatıra mirasına sahip 
olmak.

2- Beraber yaşamak hususunda 
müşterek arzu ve muvafakatte sami
mi olmak.

3- sahip olunan mirasın muhafaza
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sına beraber devam hususunda müş
terek irade sahibi olmak.

*' * *• w '
< Oysa biz, 1950’lerde başlayan bir 

gerici anlayışla, Türk Ulusu’nu, Orta As
ya’dan Batı’ya göç ederken Horasan'da 
İslam’ın şünni inancıyla hidayete ermiş 
bir “göçebe edebiyatı”na malzeme 
yapmaya kalkıştık; ya da, bireşimin te
mel öğesinin İslam olduğu yanılgısını 
okullarımızda “ders” olarak okuttuk, 
“Ortodoksizm”! Üniversitelerimizde 
“bilim”in dayanağı haline getirmeye ça
balayanlarımız çıktı.'

Ve fena halde çuvalladık. ;
30 Ocak 1999. Cumartesi günü, mâft 

ayında ilk sayısı yayımlanacak olan 
Bursa Defteri adlı derginin “Bursa Tar
tışmaları” kapsamıda Şehir Kütüpha
nesinde düzenlediği “Türk Bursa’nın 
700 Yılı” konulu bir panel vardı, tarih 
bilimci Prof. Dr. Özer Ergenç, Şehir 
plancısı Prof. Dr. Metin Sözen, edebi- 
yatçı-deneme yazarı Av. Ali Aksoy ve 
folklor araştırmacısı Esat Çjluumay ko
nuşmacı olarak katıldılar, bu panele.

OsmanlI'dan günümüze Türk BÜr- 
sa’nın özellikleri üzerine bildiriler sunul
du, tartışma açıldı. Üftade salonunu tık
lım tıklım dolduran önemlice bir kalaba- 
lık, yaklaşık üç saat boyunca 
eksilmeyendir ilgiyle izleîfF panölp 
Bursa büyükşehir belediye Başkanr 
Erdem Saker de, başından sonuria izle
menin ötesinde, panel sonûhda, , 
belediyelerin kültüre yönelmeleri gereği 
üzerine bir konuşma yaptı, yerel yöne
timlerde ihsana değer vertnenîn bir 
zorunluluk olması gerektiğinifenlattı.

Bu panel, son zamanlarda “İkinci 
cumhuriyetçilerin moda haline getir-, 
meye çalıştıkları, “Aydınlanma . Devri- 
mi”ne dudak bükerek “mandacı” eği- 
limlerine sütre yapmaya çabaladıkları 
körü körüne bir “OsmanlI’ya öykün
me” forumu değil, tarihsel sürecin nes
nel bir irdelemesi olarak gerçekleşti.

Oysa bir gece önce atv’deki “Siya
set Meydanı”nda kimileri kantarın topu
zunu öylesine kaçırdı ki..... Örneğin
Cengiz Çandar, “Lozan, bir yenilginin 
tescilidir” diyecek denli zırvaladr. Bir 
başkası, “Sevr”in Osmanlı Meclis-i Me- 
busanı’nca onaylanmadığı için esasen 
yururıuKte olmadığını soyıeyöceK aeniı 
saçmaladı; Padişah Vahidettin’in o mec
lisi dağıttığını unutmuş görünerek, o 
meclisin üyelerinin ülkeyi kurtarma tela
şıyla yayan yapılüak Ankara yollarına 
düşmüş olduğunu anımsamazdan gele
rek.

Oysa Bursa’da, Bursa Defteri’nin pa
nelinde, değerli bilim adamları Osmanlı 
gerçeğine “Türk Devrimi”nin aydınlı
ğından ve nesnel yaklaşımla bakmayı 
yeğlediler. Okurlarıma, Bursa Defte- 
ri’nde:ayrıntılarıyla okumalarını salık ve
ririm.

Barış Manço'yu zamansız yitirmenin 
üzüntüsüyle doluyum. O gerçek sanat
çının, “Arkadaşım eşşekie torunuma 
hayvanları ve müziği sevdiren “Kur
talan ekspresi makinistinin anısı 
önünde saygıyla eğiliyorum.

Toprak 
bank
Gemlik 
Şubesi 
açılıyor

Toprak Kağıt ve Toprak 
.Seramik sahibi .olan.Halis 
Tpprak’a ait Toprakbahk’ın 

। Gemlik Şubesi, yakında hiz
mete açılacak. .

Ahmet«Dural Meydanı İb
rahim Akıt Cadde İbrahim 
Akıt İş Merkezi altında bulu
nan, işyerlerini kiralayan Top- 
rakbank Bursa Bölge Müdür
lüğü, tadilat çalışmalarını 
başlattı.

Ça|ı§malârın tamamlan
masından sonra ilçemizde 
yeni bir banka daha hizmete 
açılacak.

Gemlik’te, Ziraat Banka
sı, Vakıflar Bankası, İmar 
Bânkaşı, Akbank, İş Banka- 

-sfiVTürk Ticaret Bankası, 
Halk Bankası, Yapı ve Kredi 
Bankası, Emlak Bankası 

i şubeleri bulunuyor.
i Toprakbank'ın Gemlik 
Şubesinin açılmasıyla ilçe 
^mizde banka sayısı on bire 
^yükselecek. ,

Hastane 
son katı 
çıktı

GEMPORT A.Ş. ve Bİ- 
SAŞ’.ın sahibi Muammer 
Ağım, tarafından ilçemize. 

? yaptırılan Gemlik Devlet 
Hastanesi’nih çelik katlan 
tamamlandı.

i Altı katlı olarak inşa edi
len Körfez manzaralı çelik 

tkonsiriksiyon binanın önü
müzdeki günlerde tavan ta- 
'ban ve duvar bloklarının 

■ gelmesi bekleniyor.
Çevremizdeki en modern 

hastane olacağını belirten 
inşaat mimarı Yüksek Mi
mar Hâşan Şözüneri, “ça
lışmalar hızla devam edi
yor. Önümüzdeki günlerde 
beton blok duvar ve taban 
akşamlar getirilerek, mon
te çalışmalarına baş
lanacak. Çalışmalar bu 
hızla devam eder, havalar 
da uygun giderse inşaat 
iki ay içerisinde bitirilir. 
Bahar aylarında ise çevre

BİR
“Gemlik Belediyesi Kültür Hizmeti” olarak, 

Gemlik Belediyeşi’nin yayınladığı renkli ve 
fotoğrafların da yer aldığı kitapçık belki bazı ellere 
ulaşmamıştır.

Kitapçıkta; Gemlik’in, tarih öncesi mitolojik 
geçmişinden bugününe uzanan özet bir tanıtımı 
yapılıyor. Bazı hatırlatmalardan sonra, ağırlıklı 
olarak 1994’ten bu yana yapılan Belediye hizmet
lerine ayrıntılı olarak yer veriliyor.

Bundan sonra yapılacak işlerin, proje ve 
finansman kaynaklarına da değinilen kitapçıkta, 
Belediyecin arâç-gereç, iş makinaları ve teknik 
olanaklarının tanıtımı da ihmal edilmemiş.

“KÖRFEZ TEMİZLENECEK!..” ifadesiyle nokta
lanan bu kitabın önemi, sanıyoruz ki; önümüzdeki 
seçim tartışmalarına, yazılı-belgesel, bir zemin olma 
niteliği taşımasıdır!

Bu nedenle; belediye hizmetlerine aday olan
ların ve ilgili seçmenlerin, bu kitabı dikkatle göz
den geçirmesi, değerlendirmesi ve yorumlaması, 
eleştiri ve tezlerinin tutarlılığı açısından kendile 
rine yarar sağlayacaktır.

Söz konusu kitabın, bugünlerde yayınlanmış 
olması, seçim çalışmaları, açısından da yerinde ve 
doğru bir başlanğıçolmuştur.

KAYIP
3801-38050 nolu 

.1 jcilt fatura ve 
11601-11650 nolu 

1 cilt taşıma 
i irsaliyesi 

kaybolmuştur. 
Hpkümsüzdür.

Ayşe Tufan

düzenlemesi tamamla
narak, Gemlik modern bir 
hastaneye kavuşur. 
Burada uygulanan inşaat 
projesi çevremizde ilk kez 
uygulanan bir modeldir. 
Projesi İse bir hastanenin 
ihtiyacını giderecek 
şekilde yapılmıştır. Yüz 
yataklı olarak planlanan 
hastanede hastaların ve 
personelin rahat edeceği 
her türlü imkan bulu
nacak. “ dedi.

İKİ
'Türkiye Felsefe Kurumu”nun yayınladığı, İoanna 

Kuçuradi’nin bir kitabi var'elimde. Adı : “İNSAN ve 
DEĞERLERİ”

. Epiktetos’un, “İnsanları tedirgin eden, olup biten 
değil, olan bitenle ilgili inandıkları” Sözleriyle başlayan 
kitap, ‘DEĞER PROBLEMİ’ konusunda, düşünce ta 
rihiyle ciddi ve zorlu bir hesaplaşmayı içeriyor. Kendi 
tezini de getiriyor!

Sözü kendisine bırakalım:
' “ Böyle bir problemi araştırmaya,yönelmemin 

nedeni, her'gün adim başında rastladığımız bir 
olgudur. Hayretle karşılardım hep bu olguyu. Ama 
bunun doğurduğu çeşitli sonuçları göre göre, bende 
bu hayretin yerini bir başkaldırma isteği aldı. Ancak 
kalemle ne kadar başkaldırılabilinirki!

Sözünü ettiğim olgu, aynı insanların, aynı olay
ların, aynı durumların, aynı eylemlerin, aynı 
kararların, aynı eserlerin, hatta aynı fenomenlerin 
farklı kişiler tarafından farklı şekillerde 
değerlendirilmesi, farklı şekillerde yorumlanması, 
farklı şekillerde açıklanmasıdır.

Yapılan bununla da kalmıyor : aynı insanların, 
aynı olayların bu farklı değerlendirilmesi sözlerde 
kalmıyör; her farklı değerlendirme tek doğru 
değerlendirme olduğunu ileri sürerek ortaya çıkıyor; 
bu da kişilerin birbirleriyle çatışmasına, yanyana 
yaşamanın çoğu zaman imkansız hale gelmesine, 
kişilerin harcanmasına neden oluyor. Hem herşöy 
sonunda gelip tek tek kişilere dayandığından, bu 
söruhjTnsanlığın “kader”iyle. ilgili bir sorun, oluyor. 
Böylece, ideali demokrasi olan çağımız insanları için 
doğru değerlendirme problemi özel bir önem taşır.

Deşmeye çalıştığım sorunlar, yüzyıllar boyu 
deşilmeye çalışılmış sorunlardır. Felsefe tarihinde 
bunlarla ilgili çeşitli teoriler vardır; bunlar 
değerlendirme probleminin birçok noktasına ışık 
tutan* görüşlerdir. Ne var ki çoğu zaman üzerinde 
durulan, yaşamdaki değer problemleri değil, sadece 
kavramlardır. Fenomen analizi yerine, kavram analiz
leri .yapılır çoğu zaman. .

Eskiden felsefi görüşlerden hareket edilerek 
felsefe yapılıyordu. Çağımız insanının bir özelliği ise, 
fiilen yapılanı -bu yapılan ne olursa olsun- meşru 
göstermeye çalışması; yapılanın “felsefesini” arkadan 
yapmasıdır.

Düşünürün görevi, başkalarının yaptığını, 
arkasından meşru göstermeye çalışmak değildir. 
Onun görevi, olan ve olanzbitenin temelini göstermek, 
bu temeli göremeyenlerin de görmesine yardımcı 
olmaktır. Çünkü ancak bundan sonra olan bitene yön 
verme söz konusu olabilir; eyleme sınırlar çizebilir; 
insanlara insanca yaşama imkanı sağlama 
çabalarına umutla bakılabilir.

Sözünü ettiğim olguyla ilgili problem bu şekilde 
görüldükten sonra, “felsefi düşünce tarihinde bu 
konuda yolu tıkayan nedir?” sorusu akla gelir. Bunu 
görme çabasında bana en büyük yardımı sağlamış . 
olan Nietzsche'dir.

Kişi olarak kendi problemlerimizi, etrafımızdaki 
insanların problemlerini, ülkemizin ve çağımız 
insanlığının ana problemlerini böyle bir odak 
etrafında toplayarâk onlara bakmak; ve bizden 
öncekilerin değer problemi konusunda getirdiklerinde 
değerlendirilebilecek olanın ne< aksıyânıh da ne 
olduğunu bilerek değer problemiyle hesaplaşmak, bir 
varlık hakkı kazanmak gibi bir şey geliyor bana. “
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Kitle örgütleri ortak tavır için Demokratik Dayanışma Platformu oluşturdular

Dayanışma 
platformu toplandı

İlçemizdeki Demokratik Kitle Örgütleri Eğitim-Sen, Tuncelililer Derneği ve 
Genel-İş Sendikasının öncülüğünde sorunlar karşısında ortak tavır takınmak ve 
kitle örgütleri arasında dayanışmayı sağlamak için biraraya geldiler.

İlçemizde bulunan demokratik kitle örgütleri, 
"Demokratik Dayanışma Platformu11 oluşturmak 
için biraraya geldiler.

Genel-İş Sendikası Gemlik Temsilciliği, 
Tuncelililer Derneği, Eğitim-Sen Gemlik 
Temsilciğininin öncülüğünde, Petrol-İş, Atatürkçü 
Düşünce Derneği Gemlik Şubesi, 7. Bölge 
Eczacılar Odası Gemlik Temsilciliği, Tarım Gıda 
Sen, Sunğipek ve TÜGSAŞ Fabsikası işçi temsilci
leri, Artvinliler Derneği, Diş Hekimleri Odası, Tüm 
Maliye-Sen, SES çağrıya olumlu yanıt ve rerek 
Eğitim-Sen Temsilciliğinde yapılan toplantıya 
katıldılar.

Toplantıya davetli oldukları halde Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası, Esnaf Kefalet ve Kredi 
Kooperatifi, Oduncular Odası ve Mimarlar Odası 
Gemlik Temsilciliği toplantıya katılmadılar.

DILVİN’IN KONUŞMASI

Eğitim-Sen Gemlik Temsilciliği Yönetim Kurulu Başkanı 
Dilvin Semizer, platform oluşumu için toplananlara karşı yaptığı 
konuşmada, dünyada ve ülkemizde yaşanan olaylar ve sorun
lara karşı ortak, duruşu belirleyebilmek için demokratik kitle 
örgütleri arasında dayanışmayı sağlayabilmek, yeni örgütlen
melere olanak sağlayabilmek ve destek verebilmek için tüm 
demokratik kitle örgütlerinin bir çatı altında toplanması 
gerektiğini dile gdtirdi.

Tuncelililer Derneği Şube Başkanı Zeki Kahraman ise 
demokratik dayanışma platformunun oluşumunda her kitle 
örgütünün eşit oy hakkına sahip olacağını yapılacak etkinlikler 
konusunda, etkinliklere katılıp katılmama haklarının saklı 
olduğunu ve gerektiğinde çekince koyabilme haklarının saklı 
kaldığım söyledi.

Zeki Kahraman, platformu oluşturan kitle örgütlerinin temsil
cileri arasından yürütme kurulu ve dönem sözcüsü seçileceğini, 
çalışmaları bu kurulun yöneteceğini belirterek, platformda karâr
ların salt çoğunlukla alınacağını, karara çe kince koymamış 
veya katılmama kararı alınmamışsa kararların bağlayıcı nitelikte

Turizm Derneği genel kurulu yapıldı.

Hakan Doğu 
yeniden başkan

Gemlik Turizm ve Tanıtma Derneği’nin 22.nci 
olağan genel kurul toplantısında dernek başkanlığına 
Hakan Doğu yeniden getirildi.

Tibel Otelinde geçtiğimiz hafta cuma günü saat 
20.00’de yapılan genel, kurul toplantısında, derneğin 
98 yılının çalışma raporları ve mali raporların oku
narak görüşülerek, aklanmasından sonra yapılan 
seçimlerde dernek başkanlığına Hakan Doğu, 
yeniden seçilirken, yönetim kurulu üyeliklerine de 
Hüseyin Ekim, Müfit Akman, Mahir Gencer ve Haşan 
Sözüneri seçildiler.

Yeni yönetim kurulu hafta içinde toplanarak, 
aralarında görev bölümü yapacak.Denizcilik amatör yat kaptanlığı kursları başlıyor

İlçemizde geçtiğimiz yıl kurulan İlk özel denizcilik kursu 15 
Şubat 1999 tarihinden itibaren yeni dönem amatör yat kaptanlığı 
kurslarına başlıyor.

Kurs Kurucu Müdürü Kaptan Şemsetttin Aydın, 15 Şubat’ta 
başlayarak dört hafta sürecek olan kurslara katılmak isteyen
lerin Ahmet Dural Meydanı Akmantar İş Merkezindeki kurs 
merkezinde kayıt yaptırabileceklerini belirterek, "Gemlik’te, 
amatör yat kaptanlığı kurslarına ilgi giderek büyüyor. Geçen 
dönem kuralarımıza katılan kursiyerlerimiz yapılan imtihan
larda başarılı olarak belge almayı hak kazandılar. 
Denizciliğe merağı olan herkesin kurslara katılarak, bilgili 
denizci olmasını bekliyoruz” dedi.

olacağını belirterek, çalışmaların kalıcı olacağını 'bildirdi.
Atatürkçü Düşünce Derneği Gemlik Şubesi Yönetim Kurulu 

Başkanı Hacı Önal, görüşlerini açıklarken, platform oluşumundâ 
geç kalındığını, siyasi bir amaç.güdülmemesi halinde platform 
içinde her etkinliğe katılacaklarını söyledi.

Tarım Gıda-Sen ve Petrol-İş Sendikası Bursa Şube Sekreteri 
Nuri Han da, ADD Şube Başkanının görüşlerini desteklediler.

Toplantıya katılan Artvinliler Derneği Şube Başkanı Cengiz 
Ersoy ise derneklerinin kitle Örgütü olmadığını toplantıya kişisel 
olarak katıldıklarını belirtti.

Ersoy, gericilerin örgütlenmesine karşın aydın kesimin Örgüt- 
süzlüğünden yakınarak, darmadağın bir durumda olduğunu 
söyledi.

Toplantıya katılan .7. Bölge Eczacılar Odası Gemlik 
Temsilcisi Sema Kahraman ise toplantıda alınan görüşlerin 
üyelere duyurulması gerektiğini söyledi.

Gemlik’te ilk kez toplanan Demokratik Kitle Örgütleri 
aralarında dayanışma sağlamak için 4 Şubat 1999 günü yeniden 
toplanmaya karar verdiler.

Taksici Çevre yolu
Sabahattin kavşağına 
intihar başkandan
etti destek

Ahmet Dural Meydanı’nda 
bulunan Gemlik Taksi Durağında 
taksi şoförlüğü yapan Sabahattin 
Şener(5Q)t geçirdiği bunalım so
nucu evinde ruhsatsız silahı ile 
intihar etti. ’

Geçtiğimiz hafta cuma günü; 
Hamidiye Mahallesi Susam So
kak Şener Apartmanındaki Sela- 
hattin Şeker’e ait evde saat 
i 5.00 sıralarında bir el silah sesi 
duyuldu.

Eşinden su isteyen Şener, 
“Çok canım sıkılıyor” dedikten 
sonra üzerinde taşıdığı ruhsatsız 
tabancasını çıkararak, kafasına 
bir el kurşun sıktı.-

Aileslnln yanında yaşamına 
son veren üç çoçûk babası taksi 
şoförü ağır yaralı olarak Gemlik 
Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İlk 
tedaviden sonra Bursa Devlet 
Hastanesine sevk edildi İse de 
yolda yaşamını yitirdi.

Psikolojik tedavi göre 
Sabahattin Şener, dün’
Orhangazi Narlıca Köyü’nde 
toprağa verildi.

Bursa asfaltını Küçük Kumla 
asfaltına bağlayacak olan çevre 
yölukavşağının ağır ilerlemesi' 
Belediye; Başkanı Nurettin 
Avcfnın karayolları ekiplerine 
işçi takfiye etmesine neden 
oldu.

1 Çevre yolunun'-bir an önce 
bitirilmesinin ilçe trafiğini de, 
rahatlatacağını . söyleyen 
Belediye Başkanı Nurettin Avcı, 
“Gemlik- Orhangazi asfaltı 
üzerindeki Rıfat Minare çiftliği 
önünden çevre yoluna bağla 
yacak kavşak çalışmalarının, 
bir an -önce bitirilmesi için' 
karayolları ekiplerine İşçi tak* 
flyesl yaptıklarını belirterek, 
kavşak, ne kadar çabuk 
biterse, İlçe trafiğinde yeni 
düzenlemeler yapma olanağı 
doğar. İlçeye giriş ve çıkışlar 
bu kavşağın bitiminden sonra 
yeniden düzenlenecek" dedi.

Orhangazi Caddesine, 
dökülen asfaltta hız yapanların* 
şikayet edilmesini söyleyeni 
Avcı, yolun üzerine set koyma! 
yacaklarını söyledi.

OsmanlI’yı anlamak
Geçtiğimiz hafta kurulduğu yer olan Söğüt’te mütevazi bir 

törenle 700. yılı kutlanan OsmanlI’yı her şeyden önce anla
mak gerekiyor. Anlamak İçinse OsmanlI’nın farkına varmak, 
onunla önyargılardan ve dayatmalardan uzak ilgilenmek...

Hiçbir şey olmasa bile, 700. yıl, OsmanlI’nın farkına var
mamız için bir vesile olacaktır. Bir boyken cihan imparator
luğuna ulaşan muhteşem gücü, devlet yapısını, yönetim sis
temini sosyal ye etnik farklılıklarını, hoşgörüsünü, askeri 
gücünü, eğitim sistefnini ve tüm bu sistemin çöküşünü anla
mak İçin bir fırsat.

Temeli inanca, hoşgörüye ve haklara, saygıya dayanan 
OsmanlI’yı anlamak için kuruluş yıllarında Şeyh Edebali’nin 
Osman Gazi’ye yazdığı vasiyeti okumakla işe başlayabiliriz.

Ey Oğul! Yeysin...
Bundan sonra öfke bize, uysallık saha...
Suçlamak bize, gönül almak sana...
Acizlik bize, yanılgı bize, hoşgörmek sana...
Geçimsizlikler, çatışmalar, anlaşmazlıklar bize, adalet 

sana.
Kötü göz, şom ağız, haksız yorum bize, bağışlama 

sana...
Ey Oğul! ,

, bundan sonra bölmek bize, bütünlemek sana...
Üşengeçlik bize, uyarmak, 
gayretlendirmek, şekillendirmek sana...- 
Ey oğul!
Sabretmesini bil, vaktinden önce çiçek açmaz...
Şunu da unuma!

■- İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın.
Ey oğum!
Yükün ağır, işin çetin? g.üpün kıla bağlı.
Allah yardımcın olsun.

, Pğul •-
İnsanlar vardır, şafak vaktinde doğar, akşam ezanında 

ölürler.
Güçlüsün, kuvvetlisin, akıllısın, kelamlısıri.
Ama; bunları nerede, nasıl kullanacağını bilmezsen 

sabah rüzgarında savrulur gidersin. Öfken ve nefsin bir olup 
aklını yener.

Daima sabırlı, sebatlı ve iradene sahip olasın.
Dünyâ senin gözlerinin gördüğü gibi büyük değildir. Bütün 

fethedilmemiş gizemler, bilinmeyen, görülmeyenler, ancak"; 
senin fazilet ve efdeminlerinle gün ışığına çıkacaktır, „

Bu dünyada inancını kaybedersen yeşilken çorak c’ujj 
çöllere dönersin.

Açık sözlü ol.
Her sözü üstüne alma.
Gördün söyleme, bildin bilme.
Üç kişiye acı :
Cahiller arasındaki alime.
zenginken fakir düşene, 
hatırlı iken itibarını kaybedene.
Unutma ki! Yüksekte yer tutanlar;
aşağıdakiler kadar emniyette değildir.

' Haklı olduğunda mücadeleden korkma.
Bilesin ki, atın iyisine doğru, yiğidin iyisine deli derler... i

ÖZBERK
MERMER & GRANİT
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Balıkpazan Mah. Şerefiye Sok. 
No: 13/5 GEMLİK

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

□ İHRACAT - İTHALAT

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

PANOLAR, BORDÜRLER, 2X2X1 CM 

MOZAİK (3OX3OX1CM)
□ ŞÖMİNE
□ DEKARASYON
□ İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİ
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TÜKETİCİNİN KÖŞESİ Ayfer SIĞIRTMAÇ

Bundan iki yıl önce Balıkçın Ticaretten 
Beko marka 3040-K modeli çamaşır maki
nesi aldım. Bir yıl kadar benim isteğimle 
bekletilmesi için makinemi mağazada bu
lundurdular. Aradan geçen süre sonunda 
makinemin eve getirilmesini istedim. Maki
nem eve gelmişti ancak, kabloları, fişi dışa
rıda, ambalajı da yoktu.

Mağazaya giderek, makinemi belirli bir 
süre kullanmayacağımı, açık bir şekilde ko
ruyamayacağımı belirterek, ambalajlı maki
ne istediğimi belirttim. Firma sahibi Adnan 
Balıkçın, ambalajlı makine getireceğini, be
lirli bir süre tanımamı istedi. Bir ay sonra 
uğradığımda makinemin gelmediğini, ge
rektiğinde başka Beko bayiinden ambalajlı 
makine alıp, bende ki makine ile değiştire
ceğini söyledi.

Bu işyerine altı ay boyunca gidip, gel
dim. Makinenin aciliyeti olduğunu ve eve 
gelmesi gerektiğini istediğimde bu kez ma
kinenin gelmeyeceğini artık bu makineler
den üretilmediğini, istersem elimdeki maki
neyi ambalajlayacağını söyledi. Ben ise 
başka Beko bayilerinden yaptığım araştır
mada 3040-K modeli çamaşır makinesinin 
üretildiğini, ayrıca satmaya da devam ettik
lerini öğrendim.

Aradan bir süre geçtikten sonra mağa
zaya gittiğimde işyerinin başkasına devre
dildiğini gördüm.

Bir tüketici olarak, hakkım olan amba 
lajlı çamaşır makinemi aylar süren başvuru
larım sonunda alamamam beni çok üzdü. 
Şimdi ise evimde ambalajı olmayan bir 
makine ile kala kaldım.

Böyle esnaflık olur mu?

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 
GEMLİK

İlçemiz muhtelif cadde ve sokakların betonparke kaldırım inşaatı (99/1) yapım işi 
2886 sayılı yasanın 81. maddesinin (a) fıkrası hükümlerine göre 10.01.1999 
çarşamba günü saat 14.00'de Emanet Komisyonu huzurunda ihale edilecektir.

1-, İşin keşif bedeli 19.999.000.000.- TL olup geçici teminatı 600.000.000.- TL.
2- İhaleye girmek isteyenlerin yapı tesis ve onarım işleri ihalelerine girme yönet

meliğindeki hükümler içinde ibraz edecekleri belgeleri ile müracaat etmeleri gerek
mektedir.

3- Bu işe ait.keşif ve şartnameler Fen İşleri Müdürlüğünde görülebilir.
4- İhaleye iştirak edeceklerin 1999 yılı ticaret odası belgesi, yapı araçları bildirisi, 

teknik personel bildirisi, mali durum bildirisi, iş bitirme belgesi ile en az (c) gurubu 
müteahhitlik karnesini ibraz etmeleri şarttır.

5- İhaleye katılmak için son müracaat tarihi 10.02.1999 günü saat -12.00’e 
kadardır.

6- Posta ile yapılacak müracaatlardaki gecikmeler dikkate alınmaz. 01.02.1999
Nurettin Avcı 

İnş. Müh.
y Basm: 1999/4- Belediye Başkanı

İLAN
GEMLİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Dosya No : 1996/737
Gemlik Katırlı Köyü, Şarıtepe Mevkiinde kain, doğusu Ali Temel, batısı orman, 

kuzeyi Nazif Baki, güneyi Seç köylü Halil tarlası ile çevrili 5540,91 m2 lik 
taşınmaz,

Gemlik Katırlı Köyü, Karşılar Mevkiinde kain, doğusu Haşan koçdemir batısı 

yol, kuzeyi Haşan Koçdemir, güneyi Dursun Temel, Ahmet Temel taşınmazı ile 
çevrili 10265, 42 m2 lik taşınmaz,

Gemlik Katırlı Köyü, Didarlar mevkiinde kain, doğusu Mahmut Özaydın, batısı 

Hüseyin Çelik, Kaya Seymen, kuzeyi Rıfkı Koçdemir, güneyi Kocadere ile çevrili 
40015,22 m2 lik taşınmaz,

Gemlik Katırlı Köyü, Çamlıklar Mevkiinde kain, doğusu Aziz Tuna, batısı 
kurudere, kuzeyi Recep Ertan, güneyi Hüseyin Ertunç taşınmazları ile çevrili 
4563,55 m2 lik taşınmaz,

Gemlik Katırlı Köyü karanlıkbahçe mevkiinde kain, doğusu Mehmet Özaydın, 
batısı İsmet Bircan, kuzeyi Ali Çelik, Aliosmân, güneyi Haşan Ertürk taşınmazları 

ile çevrili 959,37 m2 lik taşınmaz,
Gemlik Katırlı Köyü’ Kurhlukbaşı Mevkiinde kain, doğusu Mahmut Özaydın, 

batisı köy yolu, kuzeyi Ahmejt Yıldırım, güneyi köy yolu ile çevrili 501,08 m2 lik 
taşınmaz,

Gemlik Katırlı Köyü mezarlıkönü mevkiinde kain, doğusu köy yolu batısı köy 
yolu, kuzeyi Nurettin Bayrak, güneyi mezarlık ile çevrili 1808,32 m2 lik taşınmaz, 
■ Gemlik Katırlı Köyü zeytinbağlar mevkiinde kain, doğu ve kuzeyi Mehmet Ali 
jGüngör, batısı Haşan Koçdemir, güneyi Mahmut taşınmazı ile çevrili 410,99 m2 
lik taşınmaz, 
i Yukarıda yazılı 8 adet taşınmazın davacı Saime Seziç tarafından senetsizden 
tesçili talep edildiğinden dava konusu taşınmazlar hakkında hak iddiasından 
^bulunanların ilan tarihinden itibaren 3 ay içersinde mahkememizin 1996/737 esas 
sayılı dosyasına müracaat etmeleri ilan olunur.

İLAN

Gemeks Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 
miz 31.12.1998 tarihinde tasfiyeye girmiştir. 
Borçlu ve alacaklıların 1 yıl içinde vesikaları 
’ ile birlikte Tasfiye Memuru İbrahim Talan'a 

başvurmaları önemle rica olunur.

Tasfiye Memuru

ISIM TASHİHİ
Gemlik Asliye Hukuk 

Mahkemesinin 
12.11.1998 tarih 
1998/775 esas 

1998/813 karar sayılı 
ilamı ile Hüseyin olan 

ismim Tanju olarak 
tashih olduğu ilan 

olunur.
Hüseyin GÜLER

,TC- Örnek No : 64
GEMLİK İCRA DAİRESİ

Dosya No: 1998/655 Talimat

GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTIRMA İLANI 
Gemlik İcra Dairesinden

Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti, adedi, evsafı: 
Gemlik tapusunda kayıtlı K.Kumla Kiremitocağı mevkii pafta : 14, parsel 

47T A Blok (2) 4/106 arsa paylı birinci kat, gayrimenkul Gemlik Sayfiye yeri 
olan K. Kumladadır. Ulaşım her an mevcuttur. Elektrik ve suyu mevcuttur. 
Mesken olarak kullanılmaktadır. Belediyenin hör türlü hizmetlerinden yarar
lanılmaktadır. Sözü edilen yer Küçük Kumla Özçakır 7 sitesinde yer almak
tadır. Denizi görmemektedir. Sitenin içinde havuz mevcuttur. Balkonlu olup, 
havuza bakmaktadır. 2 oda 1 salon mutfak mevcut olup, mutfak salonla berab
erdir. Salon ve mutfak kalebodur, odalar marley ile kaplıdır. Üçüncü sınıf işçilik 
ile yapılmıştır. Duvarlar kireç boya ile boyalıdır. Bar bükülüdür. Tuvalet ve 
banyo beraberdir. Bugünkü değeri 2.750.000.000.- TL. dir.

Satış Şartları :
1- Satış, 26.03.1999 gün saat 10.00’dan 10.15’e kadar Gemlik Belediye 

Düğün Sglontı’nda açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin 
edilen kıymetin % 75 ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve 
satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı 
çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 05.04.1999 
Pazartesi günü aynı yerde saat 10.00-10.15’de ikinci artırmaya çıkarılacaktır. 
Bu artırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok artmanın 
taahhüdü saklı'kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en 
çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki artırma bedelinin malın tahmin edilen 
kıymetinin % 40’ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacak
ların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve 
paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa 
satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20’si nisbetinde 
pek akçesi veya bu miktar kdar milli bir bankanın teminat mektubunu ver
meleri 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 satış bedelinden' ödenir.

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

4- ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin 
feshine sebep olan tüm alıcılar ve 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 de 
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 1998/655 Tal. sayılı 
dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İc.İf. K. 126) 28.1.1999
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.' İcra Müdürü
Yönetmelik Örnek No : 27.

İLAN
İŞLETMEMİZ DAHİLİ ZEYTİNLİĞİN 
MAHSULÜ KİRAYA VERİLECEKTİR

1) İşletmemiz hudutları dahilindeki zeytinlerin mahsulü iki sene müd
detle kiraya verilecektir.

2) Bu konu ile ilgili şartname İşletmemiz Ticarek Müdürlüğü'nden 
temin edilebilir.

3) İştirak edenlerin şartnamemiz hükümlerine göre hazırlayacakları 
kapalı tekliflerini en geç 16 Şubat 1999 SALI günü saat 17.00’ye kadar 
işletmemiz Muhaberat Servisi’ne vermeleri gerekmektedir. Teklif verme 
süresinden sonraki teklifler geçerli sayılmayacaktır.

4) Bu konu ile ilgili Geçici Teminat 200.000.000.- TL. dir.
5) İşletmemiz 2886 sayılı Devlet İhaleleri Kanununa tabi değildir.

TEKEL
ALKOLLÜ İÇKİLER SANAYİ MÜESSESESİ 

GEMLİK SUNĞİPEK VE
VİSKOZ MAMÜLLERİ İŞLETMESİ
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BİRŞEYLER YAPMALI
Yaşadığımız kimi zorluklar bize hayatımızı roman 

I dedirtmekte. Bu zorlukları, güçlükleri kolaylıkla 

kaldı,ramıyoruz. Hayatı ciddiye alanlar daha çok acı çek- 
I mekte. Acı çekmemiz bir ar^lam da kendimizle 
I hesaplaşmanın bir bedeli olabilmektedir.

Ülkemiz hızlı dönüşümler yaşıyor. Doğa ve kültürel 
varlıklar yağmalanıyor. Görülmemiş zenginleşmeler ve 

I yoksullaşmalar elete.
Aydınlar halktan kopuk, halk ile kendi gücümüzün 

•farkında değiliz. İçimizdeki zenginlikleri, potansiyeli niye 
I dışa vuramıyoruz? Sahip olduğumuz değerler saflığını, 
I doğallığını yitirdi. Aydınlar dışlanmışlığın farkında.

Olmamız gerektiği gibi değil, olmaları istedikleri gibiyiz.
Umutlar azaldıkça içe kapanmalarımız, 

I yalnızlıklarımız artıyor. Gördüklerimi, yaşananları betim

lemeye çalışıyorum. Küresel kriz nedeniyle ekonomiler 
I iflas ediyor. Fatura daima dar gelirlilere çıkarılıyor.

Emek değer olmaktan çıkarılıyor. Sendikalar işlevsiz. 
Küresel kriz herkese dokunuyor, kurbanlar artıyor. İşsiz
lik insanlarımızın'belini kırıyor. Halkın geleceğe yönelik 
kaygıları var. Göç çok yaygın. Göç bir yığın'sorunu, da 
beraberinde getiriyor.

Eğitim, sosyal güvenlik ve sağlık sistemleri tam bir 
karmaşa içinde. ‘Entellektüeller işin boyutunun farkında 

değil.
- Yeraltı zenginlikleri ve genç bir nüfusa sahip olmanın 

avantajlarını kullanamıyoruz.
L; Siyasi ahlak değer yitimine uğradı. Halk siyasetten 

ve siyasetçiden soğumuş. Seçmen özgüvenini kaybet
miş. Tercihini doğru yerde kullanamaz durumda.

»
Ülkedeki genel ekonomik ve siyasi durum üniversite 
lerde öğrenci olayları biçiminde uç veriyor.

. Çözüm nerede? Önce gerçeğimizi kabul etmeliyiz. 
Gerçek ile doğrular arasında bağıntı kurmalıyız. Sponten 
tepkiler örgütlenmeli. Ben yerine bizi getirmeliyiz.
|L Eğitimin maddi, değerlere indrgemesini ve 
.metalaşmasını önlemeliyiz. Özne olması gerekenler 
(öğrenci-öğretmen) nesne konumuna düşmemeli.

Sendikalar politikada önemli bir güç odağı haline 
gelmelidir.

’ Siyasal İslam, Y.D.D, MAI ve özelleştirme gibi konu
larda toplum bilgilendirilmeli, bilinçlendirilmen ve 
duyarlılık arttırılmalı.

Demek görevlerimiz ve sorumluluğumuz çok fazla.

KAŞE ve MÜHÜRDE 
BEKLEME YOK!

Matbaamızda bilgisayar sistemiyle 
kaşe ve mühürleriniz 30 dakikada yapılır. 

BİR TELEFON YETERLİ!

KÖRFEZ OFSET 
Tel : 513 17 97

Üç katlı apartman

Altı partinin, barajı aşacağı sanılıyor.
Yakaladıkları rüzgara göre altı parti, iki

şerli gruplarla eşlenmiş görünüyor.
Bu üç katlı apartmana, altı partinin na

sıl yerleştiğine bir bakalım.
- En üst katta, Fazilet Partisi (F.P) ve De

mokratik Sol Parti (DSP) var.
(F.P) mağdurları oynuyor.
(DSP) ise konjektörden yararlanıyor.
Her iki partinin hedefi varoşlar.
Yoksullar ve işsizler.
(F.P) örgüt yapısına güveniyor.
Parti disiplinine güveniyor.
Rüzgarı arkasına alan (DSP) nin, henüz 

parti tabanı'yok.
Parti içi demokrasi işlemiyor.
Ama. Bütün bünlara rağmen (DSP) yük

seliyor...
Bu yükselişin sebebi ne olabilir.
En önemlisi, Sayın Ecevit’in adı yolsuz

luklarla birlikte anılmayan bir lider olması
dır.

Ayrıca, Sayın Ecevit’in bir önceki hükü
mette yer alması lehine olmuştur.

Hem kendisini, hem de milletvekillerini 
test etme ve deneme imkanı bulmuştur.

Bunu halka gösterme şansını, yakala
mıştır.

■ İkinci katta, “merkez sağ” partiler var.
(ANAP) iktidarı döneminde, milliyetçi 

ve muhafazakar kesimi incitti.
Ayrıca, tartışmalı otoyol ihaleleri, özel

leştirme ihaaleleri ve Türkbank ihalesi hem 
(ANAP)ı, hem de Genel Başkanını yıprattı.

(ANAP) ın bir alt kata inme ihtimali, bir 
üst kata çıkma ihtimalinden fazla görülü
yor.

Seçim döneminde, Fazilet Partisinin yaşa
yabileceği bir olumsuzluk Doğru Yol Partisinin 
işine yarayacaktır.

Böyle bir gelişme (DYP) yi, bir üst kata 
çıkarabilir.

- En alt katta, (CHP) ve (MHP) görülü
yor.

Bir süre önce yükselen (CHP), bu rüz
garı koruyamadı.

Laikliğe gösterdiği duyarlılığı, sosyal 
ve ekonomik projelerle destekleyemedi.

Kadrosundaki uzman milletvekillerini, 
hükümetlere sokarak değerlendiremedi.

Sert uslup ve hırçın görüntüler seçim 
döneminde de yaşandığı takdirde, (CHP) 
baraj sürprizi yaşayabilir.

(MHP) nin akademisyenlerden kurulu, 
yeni yönetim kadrosu, mümkün mertebe 
kavgaya bulaşmamaya çalışıyor.

İşte bu üç katlı apartmana konuşlanmış 
altı partinin performansları böyle görülü
yor.

Ama. Seçim döneminde, sürpriz geliş
meler olabilir.

Bunları hep birlikte göreceğiz ve yaşa- 
ıcağız.

Haftanın Fıkrası
Adam meyhaneye gitmek için.karıâın- 

dan izin istedi. Kadın,-“yine fazla kaçırırsın" 
diyerek direndi. Adam “bir biradan fazla- 
içmeyeceğine" söz verdi. 5

Kadın, evin köpeğiyle gitmek şartıyla, 
adama izin verdi.

- Adam meyhanedeki ilk birayı söyle
di.

Köpeğe baktı ve köpek “hav” diyerek 
karşılık verdi.
- - İkinci birayı söyledi.

' Yine köpeğe baktı, köpek yine “hav" 
dedi...

- Üçüncü birayı söyledi.
Yine köpeğe baktı. Köpek .yine “hav" 

dedi.
Adam üç' şişe birayı içti ve akıllı 

köpekle meyhaneden eve döndü;
Karısı adama sordu.
“- Söyle bakalım kaç şişe bira içtin”?
Adam “bir şişe içtim” diye cevap verdi.
Kadın adama inanmadı, bu sefer akıllı 

köpeğe sordu.
”- Söyle bakalım bizim adam* kaç şişe 

bira içti?”
. “- Köpek bu soruyu,, “hav, |jav, hav” diye 

cevapladı.
Kadın sinirlendi ve kocasını 

yalancılıkla suçladı.
Sinirlenen adam köpeği yanına çekti.
“- Madem ki bu kadar akıllı köpeksin. 

Söyle bakalım benim olmadığım zaman bu 
eve kaç erkek girip çıkıyor?"

- Köpek hemen cevabı yapıştırdı.
“- uüuu, uuuu.uuuu, uuuu...... “
.Fıkramızda hem alkol hem de yanlışlar 

var. Ama,, yine de her şeyin temelinde, alkol 
var. Fazla alkol var! 

Sözün Özü
Kimse beceremeyeceği ticarete atılmaz, 
Ama herkes, 
Ticaretlerin en zoru plan “hükümet” işine, 
Gözünü bile kırpmadan girmek istiyor.

“Sokrates”

Sokrates, Milat öncesi yillarda 
yaşadı. O zaman özelleştirme ihaleleri 
yoktu.

Batan krediler yoktu.
İçi boşaltılan bankalar yoktu.
Rant ekonomisi uygulanmıyordu.
Kıyı yağması ve çevrekatllamıgün- 

demde değildi. ’
Kısacası bütün bu. “bâllh işlemler" 

Sokrates.zamanında yokte
; Ama. Buna rağmen milattan önce 

bile, “Hükümete-tanp-oln^fe en gözde 
iş olduğu anlaşîÛyofdu.

Demek ki, dünyânın kuruluşundan 
beri, politikada rant sürüp gidiyor.

"uçuk" bir söz
O kadar tembel bir horozda ki, sabahları 

: bütün horozlar öterken, 
“o tasdik niyetine başını sallıyordu”

Erol GÜRÇAY

24 Ocak Tarihî
24 Ocak, çok önemli bir tarihtir.
Bu tarih, bir bayramı falan 

simgelemiyor.
Ama. Türk halkı, bu tarihi çok iyi 

biliyor. Ve bir türlü unutamıyor.
- Tarihlerden biri: 24 Ocak 1980 ünlü 

ekonomik kararların alındığı gün.
- Tarihlerden İkincisi 24 Ocak 1993.

Rahmetli Uğur Mumcu’nun 
öldürüldüğü gün.

Önce 24 Ocak 1980’den 
başlayalım.

Bu tarihten sonra, ekonomide yeni 
bir dönem başladı.

Adına, Piyasa ekonomisi denildi.
Bazıları tarafından daha fiyakalı 

olsun diye, liberal ekonomi diye isim
lendirildi;

Ama, alt yapısı oluşturulmamıştı.
Uyum kanunları çıkarılmamıştı.
Rekabet Kurulu kurulmamıştı.
Özel tekeller bu fırsatı kaçırmadı. 

Bu uygulamayı, bir zam ekonomisine 
dönüştürdü.

Ekonomik ve hukuki altyapısı 
hâzır olmayan bu çarpık liberal uygu
lama;

- Toplumun gelir dağılımını bozdu.
- Ahlaki değerleri yozlaştırdı. 

Kısacası toplusunun 'çürümesine 
neden oldu. *

Bu uygulamanm,“10 sene sonra” 
toplumu nerelere getireceğini birlikte 
görelim.

Bazı gıda maddelerinin 10 yıl sonra
ki fiyatı:

- Bir ekmek 125 milyon lira.
- Bir yumurta 3 milyon lira.
- Bir kilo peynir 240 milyon lira 

olacakmış.
İşte. Başıboş liberal ekonominin 

sonuçları.
Şimdi gelelim ikinci (24 Ocak) tari- 

„ hine.
24 Ocak 1993 tarihinde Uğur 

Mumcu öldürüldü.
Rahmetli Uğur Mumcu araştırmacı 

^gazeteciydi.
Ülkenin en doğru kalemiydi.
Bir partinin çıkan, bir patronun 

çıkarı için kalemini.kullanmadı.
Bugünlerde patronların teşvikleri

ni kredilerini takip edbn “çağdaş- 
liboş” arkadaşlarını görse, belki de 
çıldırırdı.

Yazdığı herşeyin belgesi de vardı.
Yalan yaÜRadı.
İftira atmadı.
Sol görüşlüydü.
Hem de iyi solcuydu.
Ama, onu sağcılar da, solcular da 

sevdi.
Çünkü çok önemli meziyetleri vardı.
Uğur Mumcu,"doğru ve dürüst 

kalemlerin” bir simgesiydi.
Ülkenin ve halkın tümüne mal 

olmuştu.
24 Ocak tarihleri önemliymiş 

değil mi, değerli okurlar!

ANADOLU HAYAT ANADOLU SİGORTA

NUMAN SİGORTACILIK LTD. STİ. 
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

GEMLİK REHBERİ Gemi saatleri
Yalova-Kartal:(işgünü) 6.30-11.00-15.00-19.30

Gerekli Telefonlar i (Tatil)7.15-11.15-16.00Gerekli TeietoniPL I- Kartal-Yalova:(lşgünü) 9.00-13.00-16.00-21.00
İtfaiye , ITO,..', RgşmlJ?fllrelgL _ (Tatil) 9.00-13.00-18.45
Polis İmdat 155 Arıza 5 32066 Yalova.sirkeci:{işgünü) 5.50-13.30-17.30 (Tatil)
Jandarma İmdat 156 . Turftm Der 2 Juo.™ .6.30-13.00-J7.30 Sirkeci-Yalova:(lşgünü) 9.15-
JandarmaK. ". İS5T3T055 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 f MIHI Eğil 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 HaikKütüp. 513,1353 - (Tatil) 9.15-10.45-12.00-13.30-14.25-15.45-

Kaymakamlık c,,ınc, ■ £s?b'J 5 3 S5? 17.00-17.45-18.30-19.20-20.30
Kaymakamlık Ev i İSS 5UİS T*1’” ’

eaVCIIvL 5131053 1 (Haftasonu): 09.15-11.35-16.15-18.30
' 5132954 ! Öz^lldıMd 5 31507 Kabataş-Yalova (İşgünü): 8.35-11.00-16.10-

EmnlyetM. 5131028 I Tapu Slİ Md. 5131414 18.25 (Haftasonu): 10.30-13.00-17.30
' V Müftülük ' 5131364 _ ...

GümrükMd. 5131411- ,
ULAŞIM Tekel Md. 5131042 Hızlı Feribot: (Yalova-Yenikapı)VLM?l|Vl ver. Da. Md, 5132360' 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 llçeSeç. Md. 5134994 07.30-08.30-10.30-11.30-13.30-14.30-16.30-

KUMLADA 
SATILIK

VE 
KİRALIK 

HAVUZLU 
DAİRELER

TEL 
5131797 
GEMLİK

Belediye
Hastaneler santral 5134521-23

Devlet Has, 5139200 Başkanlık 5134520
SSK Hastanesi 5132329 , Rabıta 5132432
Mer. Sağ. Ocağı 5131068 Otobüs İşlet. 5134521-122

T * ı/eh po ' 1?letmesi ‘ 5134521-115 
TAKSİLER İtfaiye 5132325

Körfez Taksi 5131821 Muhasebe M. 5134521-182
Çınar Taksi 5132467 Yazı. İş. Md. 5] 34521 -] ] ]
Güven Taksi 5133240 Su Arızal Yalnız 18'5
Gemlik Taksi 5132324
Manastır Taksi 5143550

17.30-19.30-20.30-22.30

TÜP DAĞITICILARI

Gemlik 
KÖRFEZ 
Okuyun, 
okutun, 

abone olun.

Aygaz 513 12 95
Özgaz 514 17 00
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
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Gemlikspor ilk kez 
berabere kaldı 0-0

Play-Of B grubunun güçlü ekipleri 
Yıldırım belediyespor ile Gemlikspor, 
geçtiğimiz hafta Veledrom' Dış sahada 
yaptıkyları karşılaşmada yenişemeyerek, 
0-0 berabere kaldılar.

Karşılaşmanın ilk on beş dakiksında 
Yıldırım Belediyespor’un baskılı oyna
masına karşın gol atamayınca, karşılıklı 
akımlarla geçen sağanak yağmur altında 
oynanan karşılaşmada, ilk devre golsüz 
kapandı.

İkinci devrede yin$ yağmur altüında 
devam eden karşılaşma zevksiz geçti ve 
karşılaşma orta saha mücadelesinden

öteye geçmeyince durum değişmedi.
Karşılaşma golsüz 0-0 sona erdi.
Takımlar karşılaşmaya şu kadro ile 

çıktı:
Hakemlerİsmail Zeybek, Deniz Kula, 

Erhan Sönmez.
GEMLİKSPOR : İsmail, Adnan, Nihat, 

Barış, Türker, (Saim), B. Sedat, Ömer, 
Abdullah, K. Sedat, (Menderes), Nuri.

YILDIRIMSPOR : Bülent, Ömer, Vedat, 
Ramazan, Mehmet, Ahmet, (K.Hâsan) 
Adem, (Koray) Talip, Ahmet, Nihat, 
(Bahri), Haşan.

Gemlikspor: 64
Beylerbeyi: 56

2. liğde grubunda başarılı bir dönem ge- dı. '
çiren Gemlikspor.. Basketbol Takımı, 10. Gemlmikspor Antrenörü İsmail Beleş,

- gruptaki yenilgisiz liderliğini sürdürüyor.
Geçtiğimiz hafta İstanbul Caferağa Spor 

Saİonu’nda grup İkincisi Beylerbeyispor’u 
başabaş bir mücadele sonucu 64-56 yen
meyi başaran gençler, liderliği kaptırmadı.

Maç öncesi rakibinin karşılaşmalarım vi
deodan izleyen ve buna göre strateji belirle
yen Gemlikspor basketbol takımı, İstan-

Yasemin, Necmiye, Nurcan, Ayfer milli oluyor

Zeytinspor’dan 
muli takıma dört

bul'daki mücadelenin ilk yarısını ev sahibi 
ekip 31-30 önde bitirdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Gemlikspor, 
rakibini 64-56 yenerek, namağlupluğunu 
sürdürdü.

Karşılaşmanın' i 5. dakikasında Gemlik 
spor’lu Serkan, sakatlanarak oyun dışı kal-

futbolcu çağırıldı
Eşref ELBASAN

Türkiye birinci bayanlar amatör 
kümede oynadığı tüm karşılaşmalarda 
rakiplerini açık farkla yenerek, şampiy-, 
onluk mücadelesi veren Gemlik 
Zeytinspor Bayan Futbol Takımı’nda 
oynayan 4 as bayan futbolcu milli takıma 
çağırıldı.

atan takımımız karşılaşmalarda, 1 gol 
yedi. Namağlupluğumuz devam ediy
or. Bunu ikinci dönemde de 
sürdüreceğiz”

Babanlar ikinci lig puan durumu ise 
şöyle :

Zeytinspor 15 puan

gruplarında güçlü olan Beylerbeyi™ 
yeperek, liderliği korumanın mutluluğunu 
yaşadıklarını, amaçlarının sezon sonuna 
kadar aynı başarıyı sürdürerek, şampiyon] 
luğu kazanmak olduğunu söyledi.

Takımlar maça şu kadro iyle çıktı.: ■
BEYLERBEYİ : Tayfun 7, Mustafa d 

tusan 5, Kemal 2, Kerem 8, Vedat 24,
Çağlar 8

GEMLİKSPOR : Serkan 3, Yakup 3, 
Mete 5, Ozan 8, Levent 3, Muzaffer 181 
Serdar 21, Melih 3

5 faul Tayfun 31-30 (Beylerbeyi) 
Hakemler: Erol kavrak, Tarkan Tuser.
Salon : Caferağa - İSTANBUL
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Zeytinspor Lokalinde bugün düzenle
nen bir basın toplantısı, düzenlendi.

Basın toplantısında konuşan kulüp 
basın sözcüsü Behçet Atar, Türkiye 
Bayanlar Milli Takımlar Teknik direktörü 
Erdoğan Günalın, kulüplerine gönderdiği 
bir yazı ile 14 Şubat 1999 tarihinde 
yapılacak Olan Türkiye - Almanya Bayan 
futbol takımının kampına katılmak üzere 
Yasemin Metin, Ayfer Topluoğlu, 
Necmiye Çakır ve Nurcan Çelik’in davet 
edildiğini bildirdi.

Milli takıma çağırılan Zeytinspor’un 4 
as oyuncusunun' milli takıma davet 
edilmesi Gemlik'te sevinç ile karşılandı

Milli takıma çağırılan dört futbolcu 
basına tanıtılırken, yaptıkları açıklama
da, çağrıdan büyük’ mutluluk duyduk
larını, görev verildiğinde Türkiye’yi en iyi 
şekilde temsil etmek için ellerinden 'gelen 
tüm gayreti göstereceklerini söylediler.

İLK YARIYI LİDER BİTİRDİK
Öte yandan Zeytinspor Lokalinde 

pazar günü yapılan basın toplantısında 
ise Kulüp Başkanı İhsan Ünlü takım 
çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ünlü, 14 Şubat’ta başlayacak olan 
ikinci dönem ’ karşılaşmaları için 
çalışmaların yoğun bir şekilde devam 
ettiğini belirterek, şunları söyledi:

“Bayan futbol takımımız, ikinci lig 
bayanlar futbol karşılaşmalarında ilk 
yarıyı başarı ile bitirerek, Gemlik’in 
adına Türkiye’ye duyurdular. 30 gol

Çanakkale * 
Susurluk •' 
Adana 
Dostluk 
Gümüşsüyü

12 puan 
.7 puan

4 puan
3 puan
0 puan

Gemlikspor Basketbol takımı; güçlü fakibiBeylerbeyl ni İstanbul Caferağ 
Kapalı Spor Salonunda 64-56 yenerek, liderliğini sürdürmeyi başardı.

Gemlikspor Basketbol Takımı, fotoğrafta antrenörleri İsmail beleş ile birlikte bi J
antremanda görülüyorlar. '.fi fi

30 GOL ATTILAR : Gemlik Zeytinspor 
Bayan Futbol Takımı 2. Türkiye liğinin bi
rinci devresinde rakiplerine 30 gol atarak, 
büyük rekor kırdılar ve kalelerine bir gol ye
diler. 6 takım ile yapılan karşılaşmalarda, 
Zeytinspor 15 puanla ilk yarı ligi lider olarak 
bitirirken, dört futbolcunun bayanlar milli ta
kımına davet edilmesi, kulüpte büyük se
vinç yarattı. Milli takıma seçilen Ayfer, 
Yasemin, Necmiye (yukarıda) ve Nurcan 
(yanda) arkadaşları arasında görülüyor.

İLAN
KÜÇÜK KUMLA BELEDİYESİ

1- Belediyemize ait 16 ZE 527 plakalı yolcu oto
büsünün 1 takım yan sacı, 1 takım çamurluk, taban tah
tası, taban muşambası, taban aleminyumjarı, ön ve arka 
şase saçları, 2 takım havalı kapı kanadı, duvar saçları, 
1 takım paspas-, camların sökülüp takılması ve çerçeve 
fitillerinin değişmesi; kaloriferlerin bakımı, torpido pan- 
zotu, kompile boyası, elektrik işçiliği, karoser işçiliği 
muhtelif civata ve somun alınarak kompile taplanacaktır.

2- İhale.2886 sayılı yasanın 35 nci maddesi (cj bendi 
uyarınca eksiltme suretiyle yapılacaktır.

, 3- İşin muhammem bedeli 3.000.000.000.- TL olup; 
geçici teminatı 90.000.000.- TL. dir.

4- İhale 17 Şubat 1999 tarihinde saat : 15.00'dej 
Belediye encümeni huzurunda yapılacaktır.

5- Bu işe ait şartname Yazı İşleri Müdürlüğü'nce 
görülebilir.'

6- İsteklilerden ;
a) Noterden tastikli imza sirküleri.
b) Bağlı bulunduğu kuruluşa ait odası sicil kayıt bel

gesi
c) Yetki belgesi (vekaletname)
d) Geçici teminat alındı belgesi.
e) Posta ile yapılacak başvurulardaki gecikmeler 

dikkate alınmaz.
Keyfiyet ilan olunur.
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□ OLAY OBURSA 2000 O HABER 
gazetelerine vereceğiniz ilanlar size kazanç olarak geri dönecektir 

I Tel : 513 17 97 
Gazhane Cad. No : 51/A GEMLİKKÖRF€Z R€KLAM

Eşref GÜRE 
Belediye Başkanı
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Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet ve Kredi Kooperatifi kongresi yapıldı.

Esnaf zorda Yüksel
Yıldırım

W

Tın

- Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Kredi 
Kefalet Kooperatifi’nin yapılan genel 
kurul toplantısında sunulan raporda, 
1998 yılının esnaf ve sanatkârlar açı
sından kötü bir yıl olduğu belirtildi.

— Esnaf ve Sanatkarlar kooperatifi 
■Toplantı Salonunda, cumartesi günü 
■ yapılan toplantıya, divan oluşumundan 
■ sonra yönetim kurulu çalışma raporu 
■ kooperatif müdürü tarafından okundu. 
■ Raporda, 1998 yılının kooperatif ve or- 
■ taklar açısından kötü bir yıl olduğunu 
■belirterek, 1998 yılının finansman açı- 
■Isından da sancılı geçtiği vurgulandı.

I 1998 yılında 146 milyar lira finans- 
E manı geldiği, ortak başına 121 milyon 
9500 yüz bin lira düştüğü belirtilerek, 

“481 milyar lira olan genel finanşma- 
U nımız üzerinden ortak başına 401 
■milyon lira d.üşmektedir. Bu çok az- 
jj dır. 1999 yılı esnaf için iyi bir yıl ol- 
ffl ması umudundayız. Ama maalesef 
■esnaf çok zor durumdadır. Faizlerin 
■ yüksek oluşu nedeniyle kooperatif
lere para bile gelmemektedir. 1998 

yılında olumlu olarak gördüğümüz

tek şey yüzde 57 olan faizlerin 
yüzde 52’ye inmesi olmuştur. 
1998 yılı esnafın zor yılı olmuş, 
dünyadaki ekonomik kriz ülke
mizi de vurmuştur. “

HAFTAYA BAKIŞ

Kadri GÜLER
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Beklenen aday Mehmet Turgut
Fazilet Partisi geçtiğimiz hafta beklenen adayını parti loka

linde basına ve üyelerine tanıttı.
it Lokal ağzına kadar dolu.

Bursa İl Yönetimi konuk..'
Konuşmacı ağzı laf yapmasını bilen emekli öğretmen Ali1 

Okuroğlü.
Gecenin yıldızı ise iki dönem DYP’nin belediye başkanlığı 

adaylığını yapmış, FP’lilerce aranan adam olarak peşinden 
koşulmuş kişi. Mehmet Turgut.

MehmetTurgut, doğma büyüme Gemlikli...
Mahallelimiz...
Siyasetin gençlik yıllarından beri içinde..
Çizgisi muhafazakar merkez sağ parti.

- Sizin anlayacağınız, 1960 sonrası Adalet Partisi, birara 
ANAP’lı olma -Hakkı Çakır’ın Belediye Başkanlığı dönemi- 
sonra yine Süleyman Demirel’in partisi DYP’lı..
' 3-4 ay önceye kadar.

Fazilet Partisinde aday tanıtma toplantısında Okûroğlu, 
tansiyonu sıcak tutuyor.

Parti içinde aday seçimi nedeniyle doğan kırgınlıkları hafif
letmek çabasında başarılı da oluyor.

Mehmet Turgut, konuşmasında yapacaklarını anlatıyor. 
Böylece seçim programını da öğreniyoruz. Sonra, gazetecinin 
sorusu üzerine başlıyor DYP ile ilgili yankı Uyandıran sözleri
ne:

“Ben seçimlerde üzerime düşeni fazlasıyla yaptım. 
DYP’nin oylarından daha fazla aldım. DYP için yanlış aday 
değildim. DYP benim için yanlış partiydi.”

Hadi bakalım çıkın işin içinden.
30 yıllık muhafazakar sağcı Mehmet Turgut, bir anda geç

mişi ile duvarları yıktı.
Bunu seçmen değerlendirecek.
Gecikmedi ve dün aksam üzeri DYP İlçe Başkanlığından 

açıklama geldi.
“30 yıldır AP ve DYP'de hizmet veren Mehmet Turgut 

DYP’nin yanlış parti olduğunu yeni mİ anladı.” sözleriyle 
başlayan “Bize 10 yılımızı kaybettirdi” diye devam eden, 
"öoür siyasi partilerden de oy alacağım” diyen. Ve “ken
disinin bir dana parti değiştirmemesi dileğiyle” diye devam 
eden.

Görülüyorki seçimler yaklaştıkça ve adaylar netleştikçe 
tansiyon daha da artacak. Sonunda seçmen sandıkta kararını 
verecek.
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Kaşe ve mühürde bekleme yok! 
Her türlü baskı işlerinizde 

Hizmetinizdeyiz.
BİK TELEFON f/ETEKLİ t

KÖRFEZ OFSET
. ; 'MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMÇILIK. ■
'Gazhöne Cad. No; ö'l/A GEMLİK tel: 513 17 97
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şandıktan Turhan
Tayan birinci çıktı

. Bptcünû ödeyenleyeh-fe’shâr 
fin icraya verildiği belirtilen, ra< 
porda, bu durumdan üzüfitü'dü-' 
yulduğu ifade edildi. Gemlik Esr 

Kooperatifi’nin ■ 13 milyâr 
603 fnilyon 583,x bin lira 
alacaklarının bulunduğu 
beürtilen.rapûrda, birlik Ku

naf SanatkarKrediKâfaiet „;rucusu K'aaiftı 'Önadım’ın 

Esnaf Kefalet Kooperatifi çalışma raporunda, ortakların zor durumda 
olduğu belirtildi. Fotoğrafta, kongreden bir görüntü. (Gemlik-,KÖRFEZ)

ölümünden sonra esnafı 
«parlâmentoda .temsil eden 
kimsenin1 kalmadığı vurgu
landı.';i

Çalışma raporunun ve 
denetleme raporunun oku-t 
narak, kabul edilmesinden 
sonra yönötim ve denetim 
kurulu,.:, üyeleri ortaklar 
tarafından aklandı.;■

Daha sonra: ise 1999 
yılı tahmini bütçesi okundu 
ve kabul edildi. Bu arada 
bazı. ortaklar, kooperatif
ten kredi, alırken ipotek ile 
birlikte kefil aranmasının 
yanlışlığına değindiler. 
Bazı üyeler de borçlarını 
ödemeyen ortakların kefil
lerine eşit olarak icra takibi 
yapıl maşı m istediler.

şansını 
yitirdi

18 Nisan 1999 günü yapı
lacak olan milletvekili seçim
lerinde aday adaylarının sıra
lamayı belirlemek için DYP 
ön seçim yaptı.

Gemlikteki seçimlerde 
Turhan Tayan birinci, Yüksel 
Yıldırım ikinci oldu. Yıldırım, 
genel sıralamada, onuncu 
olunca, seçilme şansını yitir
di.

İlçe yönetimi açıklama yaptı: Adayımız İhsan Ateşli.

DYP başkan adaylarını tanıttı

DYP ilçe merkezinden yapılan açıklamada, cumartesi günü milletvekili ön seçim aday 
yoklamasından sandığa sahip çıktığını ve Gemlik'in aday adayı olan'Yüksel Yildırım’a 
381 oy vererek, teveccüh gösterildiği bildirildi. Haberi sayfa 6'da

FP “Mehmet 
Turgut” dedi

Mehmet Turgut’un “DYP benim için 
yanlış partiydi” sözüne tepki geldi. 

DYP Turgut’u kınadı
Fazilet Partisi’ndenbelediyebaşkan adayı gösterilen 

Mehmet Turgut'un tanıtım toplantısında yaptığı konuşma
sında, “DYP benim için yanlış partiydi” sözleri DYP İl
çe Başkanı Mehmet Avcı tarafından kınand).

DYP İlçe Başkanı Mehmet Avcı, basına yaptığı, yazılı 
açıklamada, “30 yıldır Adalet Partisi ve Doğru Yol Par
tisinin her kademesinde görev alarak çalışan Mehmet 
Turgut, DYP'nin yanlış parti olduğunu yeni mİ anla
mıştır. DYP kendisini İki dönem belediye başkan ada
yı göstererek, on yıl kaybetmiştir. Beş yıldır daha kay
betmeye teşkilatımızın tahammülü olmadığından, bu 
yıl aday gösterilmemiştir.

Daha önceki seçimlerde aynı taktikleri güderek, 
diğer siyasi partilerden oy alacağını söylemiştir, an
cak bunun gerçekleşmediği görülmüştür. Kendisine 
bir daha parti değiştirmemesi dileğiyle, başarılar dili-

KÖŞEMDEN
Yılmaz Akkılıç,

Bunun adı ön seçim 
mi?

Ben CHP’nin Türkiye’de 
laik demokratik rejimin gü
vencesi olduğuna inananlar
danım:

Ama Baykalla Adnan 
Keskin ve şürekası, bu parti
yi bitirmek için ellerinden ge
leni arkalarına koymamakta, 
müthiş bir hırsla “benim ol
sun, küçük olsun” yön
temini sürdürmekte direni 
yor. Yazısı 2’de

9nan korner

ÇIRAK
GEMLİK DSP'DE UZLAŞMA SAĞLANMIŞ 
GENEL BAŞKANLARIDA BİR 
UZLAŞABİLSE

"ÇIRAĞI OLDUKLARINI, 
ÇIRAK ÇIKARMAK İŞTEN DEĞİL.

Fazilet Parti ilçe binasında ya
pılan toplantıda genel merkezce 
Gemlik belediye başkan adayının 
Mehmet Turgût olduğu açıklandı.

Haberi sayfa 3'de yorum dedi.
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Yılmaz AKKILIÇ

Bunun adı önseçim mi?
18 Nisan yaklaşıyor. Eskilerin deyi-, 

şiyle seçim “sath-ı maili”ne girdik. 
DYP, kendine özgü bir önseçim yaptı. 
Ardından ÖDP, bütün üyelerinin katılı
mıyla milletvekili,' belediye başkan ve 
meclis üyesi, il genel meclisi Üyesi, 
adaylarını belirledi. Önümüzdeki pazar 
sıra CHP’de. Öteki partilerde “önse
çim” telaşı yok! Demokrasimizin “bu” 
vazgeçilmez .unsurları, kendi içlerinde 
demokrasiyi es geçerek ülkeyi demok
ratikleştirecekler! 1 ,

Görünen o ki, sağ cenahta yalnızca 
DYP -bir ölçüde de g|sa- tabanının.sesi
ne kulak verecek. Öteki sağ partilerde 
“imam bildiğini okuyacak”, ve de seç
menler “ulü-ı emre itaat” ile oy pusula
sında parti hanesine mührü basacak!

Bir başka şey daha: Şu ünlü RE- 
FAHYOL denemesinin ardından, çok ki
şi -aralarında ben de varım-, Tansu Çil-. 
ler’in defterinin dürüldüğü, DYP’nln de 
artık iflah olmayacağını düşünmüştü. 
Ama Mesut Yılmaz’ın yardım ve inaye
tiyle Çiller dimdik âyakta, partisi de en 
azından ANAP’a rakip!

Solumsu sağ parti DSP’ye gelince...
Bülent Ecevit, -çok şükür- “iki turlu 

seçim” girişiminde başarılı olamadı. 
Öylelikle şöl veya solumsu adayların 

'belediye başkanlıklarının öftüriü kesin
kes tıkayacak barajın inşası - hiç değil-v 
se- şimdilik kaldı. Dünkü Radikal ’de 
Toplumsal Ekonomik Şiyasâl Araştırma
larVakfı (TESAV) Başkanı Erol Tun-;4 
cer’le yâpılan bir söyleşi vardı. Kısa bir 
süre önce yıllarca hizmet verdiği 
CHP’den istifa etmek zorunda kalan 
Turcer’e göre, 1994 yerel seçimlerinde 
iki turlu sîsterfi uygulanmış olsaydı, tüm 
Türkiye’de’ ancak altı belediye başkanlı
ğını Sol.veyd solümsü adaylar kazanabi
lecekti!

Aynı gazetede eski CHP’Hlerden Tar- 
han Erdem’in yazısından, Tuncer’in 
kaygılarını paylaşmadığı anlaşılıyordu, 
o da başka. Oktay Ekinci isg,j,1930’da 
çıkarılan 1580 sayılı Belediye Yasa- 
sı’hm ilk halinin, şimdiki mevzuata göre 
çok daha demokratik olduğunu savunu
yordu -başkanların, belediye meclisi ta
rafından seçilmesi yönteminin, “belde 
ağalığı"™ veya “kent imparatorlu- 
ğu”nu engellediği görüşünde Ekinci-.

Asıl içime sindiremediğim, HADEP’in 
önünü kesmek amacıyla yeni yasal dü
zenlemeler yapma telaşımız! 1995 se
çimleri sonunda bir yazımda belirtmiş
tim: Eğer baraj konulmasaydı da HEP 
yirmi küsur, milletvekili çıkarabilmiş ol
saydı, rejimi temelinden sarsan REFAH- 
YOL denemesi belki de hâttâ kesinlikle- 
yaşanmayabilirdi.

Kökenini açıktan ortaya koyan partiyi

siyaset dışına iterken, '“mürteci”ye 
rneydahı boş bıraktık. Sonra da, “En 
büyük tehlike irtca” deyip RP’yi kapat
tık...

Ama anlaşılıyor ki ders almamışiz. 
Son elli yıldır besleyip büyüttüğümüz 
hoşnutsuzluğun partisini kazandırma
mak uğruna, al takke-ver, kQlah'“cici 
demokrasT’ye tav olmaya amma da 
teşneymişiz! .

Sanki HADEP’e verilemeyecek byia-, 
rın tapusu ANAP’a ve -hâla da- DSP’ye 
geçecek!

Hayret!..

Gelelim CHP’ye...
Önümüzdeki pazar bu .partide millet

vekili önseçimi yapılıyor. Önseçim dele
geleri, yargıç denetiminde oy kullanarak 
2’de 16’ya değin milletvekili adaylarım 
belirleyecekler. ş

Zira, birinci sırada bir “kontenjan”, 
var,:büyük olasılıkla Yüksel Aksu.

.Peki bu.parti kaç milletvekili çıkarır 
Bursa’dan?

Hörşeye karşın CHP seçmeni ^par
tisine oy verirse, “Lanet olsun” deyip 
bir kenara çekilmiş veya “bil.mec- 
buriye” DSP’ye yönelmemişse, BİR...

Altını çizerek bir kez daha yazayım: 
BİR...

Peki siz baştan karar vermişsiniz d 
”bir”in kontenjanınız -yani i1 Yüksel Ak
su- olmasına, ne gerek var milleti bu 
tatil gününde sırf “dostlar alışverişte 
görsün” diye rahatsız etmeye?
,. Bu dürûfn karşısında Dr. Murat 
Kaçar “Ben yokum” dedi, Şahin Gen- 
cal uzun uzun düşünüp “Partinin 
namusunu kurtarmak” için çekil
memeye karar verdi.

Ötekiler? '
Haydi çocuklar, bu pazar çelik 

çomak oynamaya!
Ya da lat-koza -öyle derdik çocuk

ken-!..

Ben CHP’nin Türkiye'de laik 
demokratik rejimin güvencesi olduğuna 
inananlardanım.

, Ama Baykal’la Adnan Keskin ve 
şürekası, bu partiyi bitirmek i'cin 
ellerinden geleni arkalarına koymamak
ta, müthiş bir hırsla “benim olsun, 
küçük olsun" yöntemini sürdürmekte 
direniyor.

Bence bu ekibin yalnız CHP’den 
değil, siyasetten de silinmesi gerekiyor. 
Onun için de, her şeyden önce parti 
örgütünün bu gidişe “Dür!” demesi!..

Nasıl mı? _ ■
Örneğin bu göstermelik önseçime 

katılmayarak...

Orkent Sitesinde yangın
Geçtiğimiz hafta cumartesi günü Manastır 

Orkent Sitesinde çıkan yangın, site sakinlerine 
korkulu anlar yaşattı.

Orkent sitesi N Blok 4. kat 7 nolu dairede 
oturan Fatma Kurtkardeş, yatak odasında bu
lunan katalitik sobayı yakmak isterken, soba
nın harlaması ile yangın çıktı.
, Ev sahibinin halıyı sobaya örtmesi ile yan
gın kısmen önlendi. Ancak, bu arada Fatma

Kurtkardeş’te. alevlerden etkilendi.
Kdndini evden dışarı atmasından sonra ise 

katalitikteki tüp patlayarak, alevler bütün yatak 
odasını sardı.

Gemlik Belediyesi itfaiyesinin zamanında 
yangına müdahalesiyle yangın büyümeden 
söndürüldü. Yahgında yatak odası tamamen 
.yanarken, yaklaşık 3 milyar liralık hasar mey
dana geldi.

GEMLİK KÖRFEZ
Haftalık Siyasi Gazete

Yıl : 26 SAYI: 1254
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

KAYIP 
Eskişehir Trafik Şube 
, Müdürlüğü’hden 

almış olduğum
. E Sınfı B.N. 81788 

numaralısürücü 
belgemi kaybettim. 

Hükümsüzdür. 
Doğan POLAT

Ekmek
100

oldu
40Ö gramı 80 bin liradan 

satılan ekmek, gramajında 
değişiklik yapılmadan 20 bin 
lira arttırılarak, 100 bin liraya 
çıkarıldı.

Bursa Un ve Unlu Ma
muller Derheği’nin ekmek fi- 
yatlarını yükseltmesi. üzerine 
Gemlikli fırıncılar odâsı da 
harekete geçerek;, un .ve 
işçilik ücretlerinde meydana 
gelen artışı gerekçe göste 
rerek, 80 bin liradan satılan 
400. grarmekmeği 100 bin 
liraya çıkardılar.

Öte yandan . İstiklal 

Caddesi Karsak Camii 
yanında bulunan. Danış 
Ekmek Fabrikası’nda ise 
400 gram ekmeğin 80 bin 
liradan satılmasına devam 
ediyor.

bin lira
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Dursun Ergüler

DANS

GEMİAD
genel 
kurula 
gidiyor

İlçemizde bir süre önce 
kurulan Gemlik İş Adamları 
Derneği (GEMİAD), 15 Şu
bat 1999 pazar günü birinci 
olağan genel kurul toplantısı 
yapma kararı aldı..

GEMİAD Yönetim Kurulu 
Başkanı İbrahim Çetin,' ge
nel, kurulda 1999-2000 yılı
na ait üye giriş^aidatlarıhın 
belirleneceğini, tahmini büt
çenin görüşülerek, kabul 
edileceğini ayrıca tüzük de
ğişikliklerinin ele alınacağını 
söyledi-

GEMİAD genel kurulun
da yeni yönetim ve denetim 
kurulu üyeleri de seçilecek.

Faruk
Güzel’in
ağabeyi 
öldü

İlçemizin tanınmış iş 
adamlarından, ANAP il 
Yönetim Kurulu üyesi ve 
ANAP Bursa Milletvekili 
adayı Faruk Güzel’in 
ağabeyi Fethi Güzel (50) 
vefat etti.

Akciğer yetmezliğinden 
bir süreden beri tedavi 
altında olan Fethi Güzel, 
pazar günü yaşama gözleri
ni yumdu.

Aynı gün Çarşı Camiinde 
kılınan ikindi namazından 
sonra Gemlik ‘de defnedildi.

DÜŞÜNME 
TAKVİMİNİZ!

- Yazmış olmak için yazılmamış 
yazılar, okuyucusunun düşünmesi 
ve kendince yeniden yazması 
içindir-

-Nerede?
-Dünyanın her yerinde!
-Ne zaman?
^Tarihin her çağında!
İki zengin mahkemelik olursa, yargıç onlara, kardeşim dışa

rıda anlaşıpta gelin! dermiş!
Mahkemelik olanlardan biri z’e'nğin, diğeri de fakirse; zengin i 

olan mutlaka kazanırmış!
Yargıç karşısına çıkanların her ikisi de yoksulsa; işte o za

man adalet yerini bulurmuş!

Durum gerçekten böyle midir?.Bir kez olsun, yolunuz' 
mahkemeye düşmemiş bile olsa, belleğinizi yoklayın, izlenimle
rinizi gözlemlerinizi dikkate, alın, düşünün, siz karar verini

Sonra; günlük yaşamımızda, yargıçlık yaptığınız durum
ları hatırlayın! Kendinizi çok iyi bilirsiniz ki, yargıçlık yapmak 
oldukça hoşunuza gider! Birbirinizi, kişileri, olayları sürekli yar
gılarsınız! Eleştirir, değerlendirir, yüceltir veya yerin dibine batı
rırsınız!.. Ama, söz konusu kendiniz olunca akan sular durur! 
Çünkü; siz mutlaka haklısınız!

Peki, dayandığını?'ölçü nedir? Yürürlükteki yasalar -"la 
Gelenekler mi?. İnançlarınız mı? Top"jmsâfyarârmı? Yoksa?» 

türlü söyleyemediğiniz apaçık kişisel çıkarlarınız mı? Evrensel 
idealler arkasına sakladığınız kiri ve. nefret duygunuz mu? Far
kımda bile olmadığınız bi|inç-dışı takıntılarınız mı? Daha da öte
si gizli bir emre uyma zorunluluğunuzun siz de yarattığı görev 
duygusu mu, korku mu? Sadizim mi?

Kendinizi, başkalarını yargılarken ölçünüz ne? Dayandı-' 
ğınız değerlerin kaynağı ne? Onların sağlamlığının ölçüşül 
ne? Akıp giden zamandan daha büyük yargıç var mı?

Düşünün! Yazının başında anlatılan yargıçtan he ayrımınız' 
olduğuna,’nasıl yargıç olduğunuza da’sizi karar verin! Karar 
verirken, kendinizi sanık yerine koymayı'da ihmal etmeyin!

■ -k ' k k

Bunları’unutmadan çocukluğunuza şöyle.bir yolculuk, 
yapın! İlkokul sıralarını hatırlayın! Sınıftasınız. Masanın üstün!

. de renkli bir yerküre var. Ve karşınızda sevgili Öğretmeniniz!..
Masanın üstündeki yerküreyi gösteriyor Ve çocuklarım dij 

yor!
- Varsayın, hayaFedin ki, bu: üstünde koşup-oynadığınız 

dünyanın küçültülmüşü olsun! Bunu, kendi ekseni etrafında bin 
kez döndürürsek (Küreyi döndürüyor) bu, bir gece ve bir gün
düz yâni, bir gün olur! Bu da 23 saat 56 dakika 4.09 saniye
dir! Yaklaşık olarak 24 saat diyoruz!

"Anladınız mı yavrularım?” diye şördügu zaman da, hep 
■bir ağızdan "evet!" diye yanıtlıyordunuz, değil mi?

Devam ediyordu öğretmeniniz: Bir günü-24 eşit parçaya 
bölersek, bu parçalardan her birine saat denir. Bir saati, 60 
parçaya bölerseniz,"bu her bir zaman parçasına da bir dakika 
denir! Bir dakikayı da 60 eşit parçaya bölünüşte buna da sa
niye denir! . İM

Henüz salisiye ve daha küçük birimlere geçmiyordu! Anla 
diniz mı diye sorduğu zaman, yine hep beraber, “evet!” yanıtı 
nı veriyordunuz.

Sonra; dünyanın, güneş etrafında bir yörüngeyi izleyerek 
döndüğünü söylüyordu! Dünya, güneşin etrafında bir defalık 

.yolunu tamamladığı zaman, dünya da kendi ekseni etrafında 
365 kez döner. İşte buna da “bir yıl” denir, diyordu! Bu arada 
“ay”ında dünya etrafında ,12 tur attığını, buna da bir ay 
dendiğini size açıklıyordu!

Kavramakta pek de güçlük çekmiyordunuz. Çünkü; 
öğrenme isteğiniz ve fantezileriniz güçlüydü o zamanlar! ;

Belki, öğretmeniniz, dünyanızı aydınlatan ışığın saniyede 
300.000 km. hızla yol aldığını da söylemişti! Ama; ışık 
yılı’nın ne olduğunu açıklamamıştı’ Bunu da, daha sonraki 
yıllarda, başka öğretmenlerinizden öğrendiniz! Dediler ki: 1

- 365 günde, dünya güneşin etrafındaki yörüngesini (yo 
lunu), belli bir hızla hareket ederek tamamlar. (hız=yol/zaman) 
Peki; 365 günde, ışık dünyanın etrafında kaç tur atabilirdi? 
Soruyu yanıtlamadan önce size ışık yılını anlatırdı öğret
meniniz. Saniyede 299.793 km (yaklaşık 300.000 km.) hızla 
hareket ettiğine göre ışık: 300000x60=18.000.000 km. Bu, bir f 
ışık dakikası demektir. 300000x60x60x24x365 km. İşte; bu da I 
BİR IŞIK YILI eder, derdi!

Dünyanın, güneş etrafındaki yörüngesinin kaç kdul 
olduğunu söyler ve yukarıdaki sorunun yanıtını da size; 
bırakıldı! Zorlanmadan gözerdiniz problemi!

Kişisel-toplumsal, yaşadığımız coğrafyada ve dünyanın he I 
yerinde, çözüm bekleyen yığınla problem varken, yağmur gib | 
yağarken acı, düşünme, karar verme hızınız ne? Hangi, 
takvime göre düşünüyorsunuz?

Oysa; ilkokul bilgileriniz bile yeter, pek çok problemi I 
üstesinden gelebilmeniz için! Doğal ki, istiyorsanız!

Not: Yazının yargıçlara yönelik olmadığının farkındasınız! ’
Not: Bu yazıyı, siyasi seçimler öncesi bir zihin jimnastiğ ’ 

olarak da algılayabilirsiniz!

—
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çinyaalıı^l

sunundu^ _ _ _ _ _

]“Mehmet Turgut” dedi
jniaraM- Fazilet Partisi’nin 18 Nisan 1999 günü yapılacak belediye başkanlığı seçim- 

lerinde Gemlik adayı üzerinde yapılan spekülasyonlar sona erdi. Genel Merkez, 
’endefateeT;iki dönem DYP’den aday olup seçilemeyen Mehmet Turgut üzerinde karar kıldı. 

3y°W|parti binasında düzenlenen törende konuşan Mehmet Turgut “Bana oy verecek

kez olsun, J 
d yoklayın, i» 
siz karar m 
k yaptığınızı-

FP Genel Merkezi Gemlik Belediye Başkanlığı için terciğini yaptı

Fazilet Partisi

halkımı pişman etmeyeceğim” dedi. 
| 18 Nisan 1999 günü yapılacak olan yerel 

seçimlerde Gemlik Belediye Başkanlığı için 
aday adayı bol olan partilerden biri olan Fazi
let Pârtisi’nde genel merkez, Mehmet Turgut

olavlansûirf*®^’'
Geçtiğimiz hafta cuma günü saat 20.30’da 

‘’aÇnnö^; Fazilet Partisi’nin pazar caddesi Asilhanda 
aasansıa* u|ungn partj bjnaS|ncfa j| yöneticilerinin de 

katıldığı bir toplantıda Gemlik Belediye Baş- 
4 .. kan Adayı Mehmet Turgut, partililere tanıtıldı, 
ilkeni p-azj|et Partisi genel merkezinin adaylar 
»an '^ arasında tercihini Mehmet Turgut’tan yana 
înnız mı?6? kullandığını söyleyen Belediye Meclis Grup 
iıygunuznf Sözcüsü Ali Okuroğlu, tek vücut halinde se
zini? Dalıatft imlerde Mehmet Turgut’un desteklenerek, 
i de yaraitğ ; zafere ulaşacaklarını söyledi.

! Daha sonra söz alan Mehmet Turgut, yaptığı konuşma- 
nûzne?Dmda, Fazilet Partisin’den aday gösterilmesini yüklediği sorum- 
lamlığını?:'. luluğunun idrakinin farkında olduğunu belirterek, “Ben, 
-gıçvarnı? fSemlik’i seviyorum. Hizmet sevgi işidir” dedi. İnsan ha- 
Iiçlanneayn-'yatının her anında ihtiyaç duyduğu en iyi kuruluşun beledi- 
(ârarvem'lt ye olduğunu, belirten Turgut, şöyle konuştu: 
aihmaletr- “ Herşeyi ile kendini hizmete adamış. Halka hizmeti 

ibadet sayan, insan sevgisi sevgilerin en üstünde tutan 
iylebiryota' bir anlayışla Gemlik’lilere hizmet etme sözü veriyorum. 
ı Masamıil Gemlik’in sorunlarını ve çözümlerini biliyorum. Ma- 
öğretmennjalesef yıllardır sorunlara kati çözümler üretilmedi'. Bu- 
veçoaıtoı 9ün vatandaşımız içecek suyunu marketlerden veya ci- 

var köylerden temin ediyor. Gemlik’in içine kadar gel- 
ışup-oynafllf0'? olan doğalgazdan istifade edemiyor. Otopark soru- 
senie?r nunu hala çözemiyor. İnsanlar cadde ve sokaklardaki 
jecevebiı: Park edilen arabalar yüzünden işyerlerine ve evlerine 
ika4.09srbitmekte zorluk çekiyor. Sokaklar ve caddeler pislik 

içinde. Manastırda hala kanalizasyon yok. Hala gençler 
ı zamandw5'n spor ve kültür merkezi yapılmış değil. En mühimi 
mi? insana değer verilmiyor. İnsanlar günlerde, aylarca baş- 
>4 eşit par. kana ulaşamıyor" 
t. Bir saat! HİZMETLERİ SIRALADI
adabirda “Hizmet eksikleri keşfetmekle başlar. Özel ilgilenme- 
te ta da yi gerektirir. Ben bunu yapacağım” diye, sözlerine devam

■eden Mehmet Turgut, Nacaklı’ya baraj yaparak, içme suyu- 
•niyordu’.f nu kati suretle çözümleyeceğini., doğalgazı önümüzdeki kış 
“evet!" yi|Gemlik’e getireceğini, iki katlı otopark yaparak, otopark so- 

Irununu çözeceğini, üç ayrı yere gençlik ve kültür merkezi 
ıgeyj i7|g«âpaeağını, bir ay içinde Gemlik’i pırıl pırıl yaparak, Çem- 
ıda bir dr. ''k’lilcrin yüzünün güleceğihi, Manastır Kanalizasyon Soru- 
kseni nunu da en kısa zamanda çözeceğini söyledi.
tordu! Boa Mehmet Turgut, daha sonra konuşmasına şöyle devam 
lunadai' etti:

“Çok güçlü bir halkla ilişkiler bürosu kurarak, vatan- 
lunuz ÇilMaşlarımızın sorunlarını telefonla çözeceğiz, vatandaşı- 
İozaıwmız sorun iletmek için değil, teşekkür etmek için baş- 
ışığınsafl kanını arayacak. Fazilet Partisinin farkını anlayacak” 
listi* .'i ■ dedi.
■a dahatf Gazetecilerin, “iki dönem DYP’den belediye başkanı 
rGagiilseçilemediniz, halk şimdi soruyor. DYP’de başarısız 
yöfünget' olan biri Fazilet Pârtisi’nde ne yapiar?” diye. “Merkez

Sigara vermeyen 
marketçi bıçaklandı

İlçemizin Hamidiye Mahallesi’nde meydana 
gelen olayda Marketçilik yapan Dursun Olgun(36) 
komşusu Turhan Kaya (30) tarafından sigara yüzün
den çıkan tartışmada bıçaklanarak, hastanelik oldu.

Hamidiye Mahallesi Orhangazi Caddesinde mar
ket işleten Dursun Olgun’un yanına gelen Turhan 
Kaya’nın oğlu babasının sigara istediğini belirtti. 
Marketçi Dursun Olgun sigara vermeyince, markete 
gelen Turhan Kaya ile Dursun Olgun arasında 
tarışma çıktı. .

Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine masada 
bulduğu bıçağı kapan Turhan Kaya, marketçi 
Olgun’u karnından yaraladı. Yaralanan Dursun 
Olgun, Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Turhan Kaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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sağ partilerden oy getirerek, Fazilet Partisi’ni Gemlik’te 
I birinci parti yapabilir” sorusunu yanıtlayan Mehmet Tur- 
| gut, “Ben her iki adaylık döneminde de üzerime düşeni 

fazlasıyla yaptım. Gemlik’te DYP’nin oylarından daha 
fazla oy aldım. Bazı adaylar vardır kaybederler ama 
ayakta kalırlar. Yani DYP’yi aştım. Bu benim yeteneksiz
liğimden veya başarısızlığımdan değil, öyle olsaydı ben 
ogünkü partimin oylarından fazla oy almazdım. Halk, 
partimden çok bana ilgi gösterdi. Ben DYP için yanlış 
aday değildim, DYP benim için yanlış partiydi. “ dedi.

■ DYP’nin kendisine fazla sahip çıkamadığını söyleyen 
Mehmet Turgut, “Artık partimi buldum. Faziletle Allah’ın 
izniyle Gemlik Belediyesi’nde iktidar olacağız” şeklinde 
konuştu,'

HAKKI ÇAKIR DAN DESTEK
Konuşması sonunda Fazilet Partili üyeler tarafından 

ayakta alkışlanan Mehmet Turgut’a, üyeler “Allahın izniy
le” diye cevap verdiler.

Mehmet Turgut’un adaylığının açıklaması toplantısına il
ginç bir isim de katılmıştı. Anavatan Partisi.kurucusu ve ilk 
ilçe başkanlığı ve iki dönem belediye başkanlığı yapmış 
olan Hakkı Çakır’da toplantıya katılarak, Mehmet Turgut’u 
desteklediğini söyledi.

Çakır, konuşmasında şunlan söyledi:
“Şirin Gemlik’imize, Gemlik halkına hizmet edeceği

ne canı gönülden inandığım Mehmet Turgut kardeşimin 
yanında olduğumu ve onu destekleyeceğime burada

I söz veriyorum."
Daha sonra Osmaniye Mahallesi Muhtarı Ahmet Hoca- 

oğlu da bu yıl muhtarlığı bırakacağını, ancak, Mehmet Tur
gut’un adaylığı nedeniyle bir devre daha muhtarlık yapmayı 
düşündüğünü belirterek, “Kendisi, çalışkan, dürüst bir in
sandır. Birlikte çalışmak istiyorum. Bugüne kadar hiçbir 
partinin üyesi olmadım. Ama, bana sorarsanız, soyadım 
Hocaoğlu, partili olsam, Fazilet Partili olurum.” dedi.

Mehmet Turgut daha sonra salonda bulunan üyelerin tek 
tek ellerini sıkarak, kendilerinden destek istedi. Bu arada 
belediye başkanı aday adaylarından Erdinç Arabalı ve En
ver Şahin, yaptıkları konuşmada Mehmet Turgut’un genel 
merkez tarafından seçilmesine üzüntü duymadıklarını, so-

I nuna kadar kendisinrdestekleyeceklerini söylediler.

Zeytinciyi 
yaralayanlar 
tutuklandı

Ahmet Dural Meyda- 
m'nda zeytin ticareti ile uğra
şan Mustafa Yavuz’u taban
ca ile başından, yorgancı 
Nizamettin Sel'i ise 
bacağından yaralayan Tufan 
Tosun ve kardeşi cuma günü 
ilçe Emniyete Müdürlüğüne 
giderek teslim oldu.

Aynı gün Adliye’ye 
sevkedilen Tösün kardeşler, 
çıkarıldığı mahkemece tutuk
lanarak, cezaevine gönder
ildiler.

Başından yaralanan 
Mustafa Yavuz, saldırıyı hafif 
atlatarak . İşinin başına 
döndü.

Mahkemelerde 
3992 dosya 
karara 
bağlandı

1998 yılında ilçemiz mahke
melerinde 3992 dosya karara 
bağlandı.

Asliye Hukuk Mahkemesl'nde 
1997 yılından 1998 yılına 649 
dosya devredildi.

1998 yılında ise 995 yeni da
va açıldı. Yıl sonunda ise bu 
mahkemede, 1039 dava karara 
bağlandı. 1999 yılına ise 605 
dava dosyası devredildi.

İcra Ceza Mahkemesinde 
1997 yılından 138 dosya 1998 
yılına devredildi. 1998 yılında 740 
yeni dava açıldı.

Devamı sayfa 6 da

Gonca YERLİYURT
Siz hiç Arkadaşım Eşek’i 
ağlayarak söylediniz mi?

Yaban tayları çayırda tepişiyor mu 
Sarı kız minik buzağıyı sütten kesti mi 
Kuzularla oğlaklar sevişiyor mu 
Uzun kulaklarıhı son bir kez salla 
Tüm eski dostlarımdan bir haber yolla 
Ayrılık geldi başa 
Katlanmak gerek 
Seni çok çok özledim 
Arkadaşım eşek 
Arkadaşım eş 
Arkadaşım şek 
Arkadaşım eşek...

Böyle bir şarkı artık size de hüzün veriyorsa siz de ağlayabi
lirsiniz.

Ben ağlıyorum. Zaten son bir haftadır, nerede onunla ilgili bir 
haber, bir ses duysam boğazımda düğümlenen hıçkırığa, engel 
Alamıyorum.

1 Bende hiç kaseti olmamasına, hiç konserine gitmememe rağ
men bütün şarkılarını nasıl bildiğime şaşıyorum!

Onu bu kadar sevdiğimi bilmeyişlme ölümünden bu kadar et
kilenmeme de şaşıyorum.

Sanırım herkes bir şaşkınlık içinde.
Bir haftadır okuduklarımız, izlediklerimiz, kendi kendimize 

yaptığımız muhasebe bir yana, bana göre onun gidişiyle, sanat
çı diye önümüze sürülenlerin kalitesizliğinden utanç duyduk.

Onu kimlere tercih ettiğimizin farkına vardık.
Seviyemizin ne kadar düştüğünü gördük.
40. sanat yılını buruk kutlamasını, programının yayındankal- 

dırılmasını umursamadığımızı hatırladık.
Ona haksızlık ettiğimizi düşündük.
Belki de onun için ağlıyoruz.
Ölümünden önceki röportajında “son albümünü” hazırladı

ğını anlatıyor. Kesinlikle bu çalışmanın sön olduğunun altını çizi
yor ve “bu kadar uzlaşmaz, bu kadar çözümsüzlüğün politi
ka kabul edildiği bir ortamda bu artık son albüm” diyordu.

Neydi onu bu kadar kıran...
Bir haftadır bitmeyen sevgi selinin cenaze törenindeki o muh

teşem kalabalığın ortasında benim içimi acıtan biri di yordu ki 
“keşke bu kadar sevildiğinin binde birini yaşarken görsey
di.”

Şimdi bütün radyo kanallarronun şarkılarını çalıyor.
Bütün televizyon kanallarında onunla ilgili haberler.
Gazetelerde boy boy fotoğrafları...
Hepsi bu aykırı adamın gezgin ruhunu, kıvrak zekasını, geniş 

hoşgörüsünü, koleksiyonlarını, yüzüklerini, saçlarını, televizyon 
programlarını, yaşarken klasikleşmiş müzik parçalarını, öğrenme 
merakını, çoçuklara verdiği değeri, onunla ilgili anıları anlatıyor.

Halbuki çok değil on gün öncesine kadar önu ve şarkılarının 
varlığını unutmuştuk.

Neden kaybedince değerini anlıyoruz bazı şeylerin.
■ Neden elimizdeyken kıymetini bilmiyoruz.

Neden dile getirmiyoruz sevgimizi.
Birinin iyi olduğunu, onunla gurur duyduğumuzu ve onu sev

diğimizi söylememiz için illa ölmesi mi gerekiyor.
Seni seviyorum Barış Abi.
Nur içinde yat, mekanın cennet olsun.

ÖZBERK
MERMER & GRANİT

Haydar /ISjC/1^1

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

Tel : (0.224) 513 23 17 
Faz : (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 HAMİDİYE KÖYLÜLERİNİ KALKINDIRMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
Madde 1: Derneğin adı: Gemlik Hamidiye Köylülerini Kalkındırma ve Yardımlaşma Derneği.
Merkezi: Gömük/BURSA
Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek İçin yapacağı faaliyetler:
Madde 2: Derneğin amacı:

' 1- Turistik yönden gelişmeyi sağlamak.
•2- Üyeler arasında sosyal ve kültürel yönden işbirliği ve yardımlaşma yapmak, kooperatifleşme 

ve hayat şartlarım geliştirme duygusu kazandırmak. •
3- Örf ve adetlerimizi uygun olarak devam ettirmek için her türlü çalışmayı sağlamaktır.
Bu amacı gerçekleştirmek için ;
a) Sosyal tesislerin yapılması- için resmi makamlar riezdindegirişimlerde bulunmak.
b) Ekonomik ve sosyal kalkınma için girişimlerde bulunmak.
c) Tüm üye ve hemşehrilerimiz için gerektiğinde hastalık, kaza, ölüm, doğal afet ile sosyal, kültü

rel ve ekonomik alanlarda yardıma muhtaç olan kendileri ve yakınlarına her türlü ‘maddi, manevi ve 
aynı yardımlarda bulunmak.

d) Derneğin amacına uygun konferans; panel, sempozyum, kermes, konser; balo, tiyatro, piyan
go, gezi, yemek ve eğlence gibi sosyal faaliyetler düzenler.

e) Dernek gayesinin tahakkuku için dernek başkanı veya ikinci başkan yetkilidir..
Madde 3- Dernek kurucuları: Dernek kurucuları şunlardır:

ADI SOYADI TABİYETİ
1- Haşan TÜRE . T.C.
2- Ayhan GÜNDOGDU.. T.C.
3- Hüsamettin GÖRÜCÜ T.C.
4-Erkan GÜVEN . T.C.-

5-İbrahim NİLÜFER T.C. •
6-Mehmet KAHRAMAN T.C.
7-Kadem AYDIN T.C. .

MESLEĞİ İKAMETGAH
Memur ' Osmaniye'Mh.ÇiğdeniSk. No:3 '
Nakliyatçı Osmaniye Mh. Çiğdem Sk. D.4
Serbest- Osmaniye-Mh.Çakaldere Nö:7
Nakleyici Hamidiye Mh.-Gazhane C..

Akmanlar Apt. D.: 3
İşçi Osmaniye Mh'. Çelik'Sk. 60/3
.İşçi . Hamidiye Mh. çağlayan Sk. 26/2
İnşaatçı Osmaniye-Mah. Dal Sk. Aydın Apt.'

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

kanunu hükümlerine göre üyelikleri yasaklanmamış olan herkes derneğe üye olabilir.
Kanunun 4. maddesinin 2. fıkrasının 2 ve 3 numaralı- bentlerinde gösterilenler ile diğer kanunla

rın derneklere üye olamayacakları belirlenen kişiler ve ortaokul ve orta öğretim öğrencileri dernek 
üyesi olamazlar.

Kanunun 4.maddesinin 2.fıkrasının 4.bendinde gösterilenler bu bentte belirtilen yasak süresinde 
derneğe üye olamazlar.

Türk vatandaşı olmayanların derneklere üye olabilmeleri için Türk vatandaşlarında aranan. şart?, 
lardan başka o yabancının Türkiye’de ikamet hakkına sahip olmasıda gereklidir. Fahri üyelik için ika-' 
meteartı aranmaz.

ÜYELİK HAKLARI :
Madde 5 : Dernek yönetim kurulu üyelik için yapılan müracatları en çok 30 gün içinde üyeliğe ka

bul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonunu müracat sahibine yazı ile bildirmek zorunda
dır.

Madde 6 : Hiç kimse bir derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye is
tifa etme hakkına sahiptir.

Madde 7: Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet,din ve mez
hep aile zümre ve sınıf farkı yoktur. Tüzüğü esasi ığ ı bozan veya bazı üyelere ayrıcalık tanıyan hü
kümler konulamaz. 1

Madde 8 : 4. maddede belirtilen kanun hizmeti görevlileri dernekler kanununun ,16.maddeşi hü
kümleri gereğince üye olabilecekleri derneklerin Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri özel gelir kayna
ğı veya özel imkanları kanunla sağlanmış olan kamu yararına çalışan derneklerin yönetim ve denet
leme kurullarında görev alamazlar.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA:
Madde 9 : Üyelerden :
a) Kanunlara, dernek tüzüğüne aykırı, amaca zarar verici hareket edenler Kanunların dernek tü

züğünün koyduğu esaslara göre üye olma hakkını kaybederler.
b) Aidatını tebliğe rağmen. 30 gün içinde mazeretsiz olarak ödemeyenler, yönetim kurulu kararı ile 

üyelikten çıkarılırlar. Dernekten çıkarılanların .toplanacak ilk genel kurula itirazları hakları vardır. Ge
nel kurul kararı kesindir. Dernekten çıkan veya çıkartılanlar önceden dernekten yaptıkları yardım ve 
aidatları geri isteyemezler.

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

nünden bir ay öncesine kadar aidatlarını ödemeyenler, toplantı nisabında gözönüne alınmaz-ve oy 
kullanamazlar. Aidatını ödemeyen asil üyeler ile fahri üyeler dinleyici olarak, toplantıya katılabilirler. 
Dilek ve temenni de bulunabilirler. Dernek, tüzüğünün gazetede yayınlandığı tarihi takip eden 6 ay 
içinde genel kurul toplantısı yapar.,

GENEL KURUL:
a)2 yılda bir ocak ayında olağan,
b) Yönetim veya denetleme kurallarının gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin başka bi

rinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Genel kurul toplantıya.yönetim tarafından çağrılır. De
netleme kurulunun genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı 
isteğinde bulunan üyelerden birinin müracatı üzerine Mahalli Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak, 
dernek üyeleri arasında en az 3 kişilik bir heyeti toplantıya çağırmakla görevlendirir.

GENEL KURUL TOPLANTISI-OY KULLANMA ve KARAR ALMA ŞEKLİ:
Madde 11: Yönetim kurulu, Genel Kurula katılma hakki olan listesini düzenler. Genel kurula katı- 

Jacâİçüyeler eri âz 15 gün önceden günü, saati,'yeri; ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek 
Suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanmaması sebebi ile toplantı yapılamaz ise ikin
ci toplantının hangi gün yapılaçağıda belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplandı arasında bir hafta
dan daha az zaman bırakılamaz.

Toplantının yakılacağı gün, saat, ve yer ile toplantı gündemi, toplantı gününden en az onbeş gün 
önce, mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gös
teren bir listede eklenir.

Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri.bırakma sebepleride belirtilmek suretiy
le,) toplantı ilanından yapıldığı gazeteye ikinci bir ilah verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının ye
ri bırakılma tarihinden en geç iki ay içinde’ yapılması zorunludur.
;1 Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır ve toplantı ikinci fık
ra esaslarına göre mahallin en büyük mülki amirliğine duyurulur.
" . Genel kurul toplantısı bir defadan geri bırakılamaz. Genel kurul toplantıları dernek merkezinin bu
lunduğu yerde yapılır.

Madde 12 : Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasının katılması ile top
lanır.

İlk toplantıda yeter sayı .sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz, ancak bu ikinci top
lantıya üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetleme kurullarının üye tam sayı toplamasının 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 düzehlenen listedeki adları karşısına imza ko
yarak toplantı yerine girerler. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Her üye oyunu bizzat kul
lanır. Fahri üyelerin oy Hakkı'yoktun Kararlar mevcudun salt çoğunluğu ile alınır. Onikinci maddede 
belirtilen çoğunluk sağlanmış ise, durum bir tutanak ile tesbit edilir ve toplantı yönetim kurulu başka
nı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

Hükümet komiserinin toplantıya yönetmek üzere bir başkan ve başkanvekili ile yeteri kadar katip 
seçilir. Toplantının yönetimi genel kurul başkan'ına aittin Katipler toplantı tutanağı düzenler ve başkan
la birlikte imzalarlar. .

Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir. Toplantılarda yalnız gün
demde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplatıda,hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafın
dan görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:
Madde 14 : Genel kurulda görüşülüp karara bağlanacak hususlar şunlardır.
.1- Dernek organlarının seçilmesi 2- Dernek'tüzüğünün değiştirilmesi 3- Yönetim ve denetim ku- 

i rulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi 4- Yönetim kurulunca hazırlanan bütçe
nin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi. 5- Dernek için gerekli-taşınmaz malların sat?n 
alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kumuluna yetki verilmesi. 6- Dep 
neğin federasyonu katılması veya ayrılması 7- Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışında
ki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması. 8- Derneğin fesh edilmesi 9- 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 oy 

ile seçilir. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde en çok oy atandan başlamak üzere yedek üyelerin 
.göreve çağrılması- zorunludur. İlk toplantı en yaşlı üyenin başkanlığında yapılır ve üyeler arasında görev 
bölümü Karar bağlanır. Toplantı günleri kurulca tesbit edilir. Toplantılarda salt çoğunluk aranır ve mevcu
dun salt çoğunluğu ile karar verilir.

Üst. üste 3 veya yılda on toplantıya mazeretsiz yahut kabul edilir mazereti olmaksızın katılmayan üye
ler kurul üyeliğinden çekilmiş sayılırlar. Buna dair kararın ilgilinin süre verilerek savunması alındıktan 
sonra yönetim kurulu verir.

Madde 16 : Yönetim kurulu üye say isi boşalmalar sebebi ile yedeklerinin de yerine getirilmesinden 
i sönra tam üye sayısının yarısından aşağı düşerse genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya de- 
i netleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılması halinde dernek üyelerinden 
i birinin başvurması üzerine mahalli sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçe- 
i ceği üç kişiyi bir.ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.

Madde 17 : Yönetim kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirir.
’ 1- Derneği temsil etmez veya bu hususta kendi üyelerinden biri veya bir kaçına yetki vermek. t|
. 2- Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemler yapma ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırla

yarak genel kurula, sunmak. .
3- Dernek şubelerinin açılmasını kararlaştırmak ve şube kurucularına yetki vermek.
4- Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulu halinde bunları on gün içinde mahallin en 

büyük mülki amirliğine bildirmek.
5- Mevzuatın kendisine verdiği'diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
DENETLEME KÜRULUNUN TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ :
Madde 18 : Denetleme kurulu üç asil ve üç yedek üyeden teşkil edilmek üzere genel kurulca seçilir. 

> Bu kurul derneğin hesaplarını ve çalışmalarının devamlı denetleyerek altı ayda bir hazırlayacağı rapor- 
: ları-yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Ayrıca üyelerin dernek çalışmaları hakkında- 
' ki ihbarları üzerine de rapor hazırlayarak gereğini yapar. Yönetim kurulu her türlü hesap ve işlem dosya

larını, talebinde denetleme kuruluna göstermeye mecburdur. Yönetim kurulu denetlemelerde zorluk çı
kardığı takdirde denetleme kurulu zabıtla bunu tesbit eder, ve genel kurulun toplantıya çağrılmasını sağ
lar. Suç teşkil eden hususların tesbiti halinde durum ilgili makamlara iletir.

Madde 19 : Genel kurulca yapılan seçimi izleyen 7 gün içinde yönetim kurulu başkanı tarafından sa- 
, yılan organlara seçilen.asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, mes
lekleri ve ikametgahları, dernek merkezinin-bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ:
Madde 20 : Derneğin tüzüğü genel kuruluna iştirak eden üyelerin üçte ikisinin çoğunluğu ile değişii- 

rilir.' Yapılan değişiklik kuruluştaki usule göre ilan ettirilerek kesinlik kazanır.
DERNEĞİN ĞELİRLERİ:
Madde 21 : Derneğin gelirleri şunlardır:
1 - Giriş ye üye aidatı 2-Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, 

spor yarışması, konferans gibi faaliyetleden sağlanan gelirler. 3- Derneğin mal varlığından elde edilen 
gelirler. 4- Bağışlar ve yardımlar 5- Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak top
lanacak bağış ye yardımlardır. Derneğin dış ülkelerdeki gerçek veya tüzel kişilerden veya diğer kuruluş
lardan yardım alması İçişleri Bakanlığının izni ile olur. Üyeler girişte 250.000.- TL giriş aidatı ve yılda 
3.000.0Ö0.- TL üye aidatı öderler: Bu miktar yıllık olarak verilebileceği gibi aylık taksitler halindede öde
nebilir. Ödeme şekil ve zamanı üyenin talebi;ile gözönüne alınarak yönetim kurulunca tesbit edilir. Yapı
lan bu tespit her üye için üye kayıt defterine, işlenir. -

TUTULACAK DEFTERLER
Madde 22 : Dernek aşağıda yazılı defterleri tutar.

: 1- Üye-kayıt defteri: Derneğe girenlerin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri aylık veya yıllık aidatları bu 
deftere yazılır.

2- Karar defteri: Yönetim kurullarının kararları tarih ve numara sırası ile bu deftere yazılır ve karar- 
' lann altı başkan ve üyelerce imzalanır.

3- Gelen ve giden evrak defterleri: Gelen ve giden evrak tarih ve numarası ile bu deftere kayıt olu
nur.

4- Gelir ve gider defteri: Dernek namına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paralarmış 
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 işlenir. "
7- Alındı belgesi kayıt defteri: Bu sayılan defterlerin noterden tastikli olması zorunludur.
GELİR VE GİDERDE USUL
Madde 23 : Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır Bu bel

geleri saklama süresi özel kanunlarda gösterilen daha uzun süre ile ilişkin hükümler saklı kalmak üzere 
beş yıldır. Dernek gelirlerinin alınmasından kullanılacak alindi belgesi Maliye Bakanlığınca bastırılır. Der
neğin talebi üzerine 30. gün içinde bu belgeler verilmez ise kanundaki usule göre dernekçe bastırılan 
alındı belgeleri mahallin en büyük mülki amirliğine onaylattrılarak bağış ve aidat kabulünde kullanılır Ma
liye Bakanlığınca resmi alındı belgeleri sağlandıktan'sonra derneğin bastırdığı özel alındı belgeleri kul
lanılmaz. Bağış ve aidat toplayacak kişi veya kişilerin dernek yönetim kurulu bir karar ile belirtir ve bu ka
rar o yerin en büyük mülki amirliğine tescil ettirilir. Dernek adına gazete dergi ve öteki basılı eserler ve
rerek bunlar.karşılığında para veya başkaca yardım toplama yasaktır, j 
. TAŞINMAZ MAL EDİNME :

Madde 24 : Dernek amacını gerçekleştirmek için bağış veya satın alma yoluyla taşınmaz mal edi
nilebilir ve bunları satabilir. Kamu yararına çalışma karara alındıktan sonra ikametgahı ile amaç ve faali
yetleri için.gerekli olanlardan başka taşınmaz mala sahip olamaz.

Derneğe satın alınan veya bağış ve Vasiyet yoluyla derneğe intikal eden taşınmaz mallar dernek' 
adına Tapuya tescilinden itibaren üç ay içinde İçişleri Bakanlığına bildirilir.:

DERNEĞİN SANDIK KURMASI
MADDE 25 : Dernek 2908 sayılı dernekler Kanunun 89.maddesinde belirtilen amaç ve şartlara yâr 

dım sandığını kurmaz.
LOKALAÇMA
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 Tüzüğe göre Genel kurula katıl 

ma hassına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır İlktop; 
lantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler usulüne uygun olarak ikinci toplantıya uygun olarak 
ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan katılan üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşü
lebilir. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. 
Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ilebil 
dirilir. Feshedilen veya kendiliğinden dağıldığı tespit edilen derneklerin mal ve para haklarının tasfiyesi 
tüzüklerinde gösterilen esaslara göre yapılır. Tüzüklerinde, mal, para, ve haklarının tasfiyesinin esasla
rını tespit Genel kurulun kararına bakıldığı halele, genel kurulca bir karar alınmamış veya Genel Kurul 
toplanamamışsa derneklerin bütün para, mal ve hakları hâzineye intikal eder. Mahkemece kapatılan der? 
neklerin bütün para, mal, ve hakları hâzineye intikal eder. Bu şekilde kapatılan dernekler ile birinci fıkra, 
uyarınca mal, para ve hakları hâzineye intikal edecek derneklerin tasfiye ve intikalleri hükümet komiseri 
veya maliyet temsilcisinin gözetiminde yapılır. Bu işlemlere, fesih, kendiliğinden dağılma veya kapatılma
nın kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.

Fesihe kendiliğinden dağıldığı tespit edilen kapatılmasına karar verilen derneklerin para, mâl ve hâk-! 
larının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip bunların Dernekler kütüğündeki kayıtların1 
faaliyetleri bir il sınırı içinde bulunanlar için İçişleri Bakanlığının onayı ile silinir.

Kapatılması için hakkında soruşturma veya dava, açılmış olan bir dernek, fesih ve buna bağlı olarak 
dernek mallarının devrine dâir bir karar aldığı takdirde soruşturma ve dava sonuçlanıncaya kadar devir । 
işlemi yapılamaz.

Madde 28 : Fesih halinde derneğin menkul ve gayrimenkul malların Hamidiye Köyü muhtarlığına 
devredilir.

Madde 29 : Derneğin şubesi yoktur..
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Muzaffer Gürboga 
Eğitimci

KAŞE ve MÜHÜRDE 
BEKLEME YOK!

Matbaamızda bilgisayar sistemiyle 
kaşe ve mühürleriniz 30 dakikada yapılır. 

BİR TELEFON YETERLİ!

KÖRFEZ OFSET
Tel: 513 17 97

I &
ANADOLU HAYAT ANADOLU SİGORTA

POLİTİK TEST 
SOSYAL PRATİK

Politikacılar için seçimlör sınav nitdliği taşır. 
Yakın geçmişimizde süreğen bir siyasi kirlilik ya
şanması seçmenleri kararsızlığa itiyor. Seçmen 
ne yapacağını, kime oy vereceğini bilemiyor. An
cak ben seçmenin oyunun belirlemede güvenilir 
ölçüde sahip olduğunu düşünüyorum. O da ada
yın sosyal pratik deneyi. Söylemleri eylemleri ile 
tutarlılık gösterdi mi? Emekten yjana tavır alabildi 
mi? Popülizm batağına sürüklendi mi? Rant pay

laşımı tuzağına düştü mü? Hakkında olumsuz 
yaygın söylentiler oldu mu? Sözün özü dürüst 

politikacı olabildi mi?
Yurttaş ancak seçimlerde eşit yurttaşlık 

hakkına sahip. Bu hakkını doğru kullanmalı. Bu 
konu da bilinçli olmak gerekiyor. Ancak seçimlerin 
eskisi kadar heyecan ve coşku vermediğini 
gözlemliyoruz. İnsanlarımız umutsuz. İflas eden 

değerler, yaşanan çirkinlikler ve topluma 
dayatılan rezillikler umutları tüketmiş.

Adaylar kendilerini anlatmada zorlanacaklar. 
Ya da ikna etmekte güçlükler yaşayacaklar. Ama 
geçmişte topluma iyi hizmet verenlerin böyle bir 
tasasryok.

Politikacı kimliği çok ucuza elde ediliyor.- 
Siyasetin aldığı yara kolay kolay iyileşecek gibi 
görünmüyor. Kirli siyasetten, utançtan politikacı 
kurtulmak zorundadır.

Politikacının eğitimi önem taşımaktadır. 
Toplumsal ilişkilerde kalite olması .için politikacı 
eğitimli, donanımlı ve erdemli olmaktır.

Günümüzde seçim sorunçlarını medya patron
ları belirliyor. Önemli ağırlıkları ve. etkileme güç-, 

leri var. Seçmen özgürce oyunu kullanabiliyor 
mu? Medya bombardımanı ye partilerdeki lider 
sultası nedeniyle seçeceği kişiye oy veremiyor. 
Bu bağlamda kullanılmamış özgürlük, özgürlük 
sayılmaz.

Sol birikim ve bilinç yok edildi.
Ama herşeye karşın kaygılı^Kararsız olma 

yalım. Cumhütiyetin 75 yılında aydfnlanmaci 
kadroları yönetime getirelim.

NUMAN SİGORTACILIK LTD.
ACENTELİĞİ'

İki Turlu Seçim
Seçimlere “çeyrek kala” iki turlu 

seçim tartışıldı.
Belediye seçimlerinin sonuçları, 

genel seçim sonuçları gibi değil.
Genel seçimlerde, birinci olan bir 

partiye hükümet kurma görevi ve 
rllmeyebillr. Veya görev verilmesi 
sırasında, güven oyu alıp alamayacağı 
inceleniyor.

Ama. Belediye seçimlerinde durum 
farklı.

Yöre halkı kimi seçtiyse, mazbatayı 
o alıyor.

İster % 20 oy alsın.

isterse % 60 oy alsın.
Eğer bu yarışı birinci bitirdiyse, 

Başkanlık koltuğuna oturuyor.
Bugüne kadar yapılan, uygulama 

hep bu şekilde olmuş.
Peki. O zaman nereden çıktı, bu "iki 

turlu” seçim tartışması.
Devlet, din ve etnik ağırlıklı parti ve 

adayların önünü kesmek istiyor.
Kısa bir süre sonra yapılacak, İkin

ci tur seçimle, Başkanlık koltuğunu 
“sisteme uygun” bir başka adaya, 
geçirmesi planlıyor.

Böyle bir sistem kabul edilirse, 
medyanın ve büyük sermayenin 
desteklemediği hiçbir parti ve aday 
Belediye başkanlığı alamaz.

Birinci turda kazansanız bile, “ikin
ci tur seçim tarihine kadar” aleyhinize 
yapılacak yayınlar sonucu seçimi kay
betmeniz, işten bile olmayacaktır.

Zaman içinde, ikinci turda kazanan 
Belediye Başkanı,

- Kendisini destekleyen partilere
- Kendisini destekleyen Medya ve 

İşadamlarına, sürekli diyet ödemek 

zorunda kalacaktır.
' ■■ İki Turlû seçimde, bir başka tehlike 
daha var. Sol partiler zaman içinde, 
Belediye Hizmetİerinden silinebilir.

Tüm sol partiler bir araya gelse 
bile, oy potansiyeli (%30)'u geçemiyor.

Bir belde de (%30) oy alan sol 
düşünceli bic başkan, adayı, ikinci 
turda koltuğu kaybeder.
K Çünkü, merkez sağ ve Liberal par
tiler büyük sermayenin avucunun 
içindedir.

Büyük sermayenin amacı ise, rant 
bölgeleridir.

Yani. Orman alanları, limân sahaları 
ve deniz kenarlarıdır.

Artık, onlara Belediye Başkanı ve 
Belediye Meclisi “vız” gelir.

Çünkü Belediye de iktidar, artık 
sermaye olmuştur.

İşte. İki turlunun perde arkasında, 

bunlarda var.

CrKMT >İK KI H Bİ Rİ Gemi Saatleri'
VJL/ITLE/İAY 1VL/1LUL/LVL Yalova-Kartal:(İşgünü) 6.30-11.00-15.00-19.30 
_ . .. _ . . . - (Tatil)7.15-11.15-16.00.
faere.KlljeiŞîpnigr. Kartal-Yalova:(lşgünü) 9.00-1 3.00t1 6.00-21.00
İtfaiye 1® r-.i Resmi Dglrgtef (Tatil) 9.00-13.00-18.45
Polis imdat 155 . lED Cr'z+° 2 ^92? Yalova-Sirkecl:(işgünü) 5.50-13.30-17.30 (Tâtil)
jandarma İmdat T56 - Turizm Der 5131274 6.30-13.00-17.30 Sirkecl-Yalova:(lşgüriü) 9.15-
JandarmaK. 5131055 ŞporSah. ' 5140095 14,15-18.15 (Tatil) 9.15-14.00-18.15
Polis Karakolu ' 5131879 * Orm. Böl. Şf. 5131286 Deniz Otobüsü
Gar. Kom ' 6ni2nA ' Milli Eğt.Md. 5131174 Yalova -Kartal (Haftaiçi) 07.30-09.10-10,45-

, oıoızuo . HalkEğt. Mrk. 5131846. 13.00-14.30-16.00-17.30-19.00-20.30
Kavmakamlık . HalkKutüp. 5131353 (Tatil) ğ.i5-lo.45-i2.o0-l3.30-i4.25-i5.45-hMy ıiMhuınıiK. 5.131057 17.00-17.45-18.30-19.20-20.30

Kpymakamık 5131051 Karayolları 513'1308 Yalova • Kabataş (İşgünü): 7.20-9.45-12.40
Kaymakamlık Ev : '5131052 Uman Bşk. 5131133 15 00-17.15-19.30
C. Savcılığı 5131053 (Haftasonu): 09.15-11.35-16.15-18.30
C. Savcı Yrd. 5132954 r^ıt^Md 5 3^507 Kabataş-Yalova (İşgünü): 8.35-11.00-16.10-

. Emniyet M,, ,5131028 TapuSc.Md. 5131414 18.25 (Haftasonu): 10.30-13.00-17.30
Müftülük, 5131364 corihn«

ııı ACIM fek™MdMd 5131042 Hızlı Feribot: (Yalova-Yenlkapı)
ULAŞIM ■ Ver Da Md. 5132360 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)
Avdın Turizm R132O77 çeSeç. Md. 5134994 07.30-08,30-10.30-11.30-13.30-14.30-16.30-

• oıocuzr * 17.30-19.30-20.30-22.30

Belediye
Hastaneler Santral 5134521-23 Aygaz 5 3 295

' Devlet Has. , 5139200 ŞaşkanUk , ,5134520. Özgaz 5 4 700
SSK Hastanesi _ 5132329 |jfet. fjg^.122 Ocakgaz 513 16 37
Mer.Sağ.Ocağı 5131068 «u İşletmesi, 5134521-115 Ergaz 513 88 43

TAKSİLER İtfaiye 5132325 , İpragaz 513 22 59
KörfezTaksI 5131821 Muhasebe M. 5134521-i82 ' Habaşgaz 5 3 45 46
Çınçr Taksi 5132467. ^aalş.Md. 5134521-111 §3 65 00
Güven Taksi 5133240 Su Arıza Yalnız 185 , YenTLİkltgaz; 5 3 65 00

Gemlik Taksi 5132324 514 59 81
Manastır Taksi 5143550

KUMLADA 
SATILIK

VE 
KİRALIK 
HAVUZLU 
DAİRELER

TEL 
5131797 
GEMLİK

Gemlik 
KÖRFEZ 
Okuyun, 
Okutun, 
Abone
Olun.

H a f t a n ı n F ı h rai ı
VVashington’dan trene binen iki tane 

Teksas’lı aynı kompartımanda karşı 
karşıya oturmuşlardı. Yüzleri asık, 
İkisi de düşünceliydi.

Bir ara birinci Teksas’lı 
karşısındakine dert yandı:

*- Kardeşim, Washington’a 
geldim, bir bara gittim. Kavga çıktı, 
üç kişi vurdum, beni hapse attılar.

15 yıl geçti, şimdi Teksas’a 
dönüyorum arkadaşlarımın yüzüne 
nasıl bakacağım diye kara kara 
düşünüyorum/’

ikinci Teksas’lı başını salladı i
“- Benim durumum seninkinden 

pek farklı değil. Altı yıl önce 
Teksas’ta beni kongre üyesi 
seçmişlerdi.

Washington’a geldim. İlk defa geri 
dönüyorum. sSeçmenlerimin yüzüne 
nasıl bâkacağım, ben de kara kara 
düşünüyorum."

Aynı olayın ülkemizde yaşandığını 
düşünün.

Kongre üyesinin de, adam 
vuranın da kaygı duymalarına gerek 
yok.

Belki de, omuzlara alınacaklar.
“Türkiye seninle gurur duyuyor” 

sloganıyla omuzlardataşınacaklar.

■ S öz ü n Ö z ü
Unutma ki dünya fani,
Veren allah, alın canı, 
Ben nasıl unuturum seni, 
Can bedenden çıkmayınca 

“Barış Manço’

Barış Manço, bir kaç kez dünyayı dolaştı.
Bize farklı ülkeleri, farklı kültürleri ve 

farklı insanları tanıttı.
(7-77)’ye hepimizi bilgilendirdi, eğitti.
Müzisyendi, mimardı, besteciydi, şarkı

cıydı
Ve en önemlisi bir kürtür elçisiydi.
Türk halkının ortak paydaşıydı.
Sağcı-solcu, alevi-sunni, zengin-fakir, 

genç-yaşlı, herkesin Barış Manço’suydu.
Parmaklarındaki yüzükleri, uzun saçları 

ve sihirli el hareketleri kolay kolay unutula- 
maz.

Barış Manço’nun ölümü, bir şeyi ispat et-
ti.

Türkiye’de halk, bölünmüşlükten bıkmış.
Artık bütünleşmek istiyor.
Dikkat edin, büyük sevinçlerde de, büyük 

acılarda da olağandan büyük tepki veriyor.
Adeta, olaya kilitleniyor.
Barış Manço’nun ölümü ile, bu olayrdaha 

net gördük.

Hgöfukgbir söz<7'
O kadar seksi bir hemşireydi ki, 

komadan çıkan hastalar onu 
görünce, tekrar komaya giriyorlardı.

Erol GÜRÇAY

Gemlik’te Politika Isınıyor
Gemlik’teki Siyasi Partilerin 

çoğunluğu Belediye Başkan adaylarını 
“teke indirmiş” durumda.

- (ANAP)’lı Nurettin Avcı, başlangıçtan 
beri tekti.

- (MHP)'de bir süre suskunluk yaşandı.
Ardından' Osman Doğan’ın adaylığı 

açıklandı.
- Fazilet-Partisinde de aday teke indi..
Gündeme son anda gelen Mehmet 

Turgut'un, Fazilet Partisi için en uygun aday 
Olduğu söyleniyor.

. ■ (CHP)'nin adayı, eski başkan Nezih 
Dimilli.

Daha önceden belirtmiştik.
Nezih Dimilli’nin alacağı oy, (CHP)’nin 

Türkiye Genelinde alacağı oy 
ortalamasının üzerinde olacaktır.

Ama. Bu sonuç onu tekrar başkan yapa
bilir mi, yapamaz mı hep birlikte göreceğiz.

- (DSP)’nin bu seçimde, yıldızı parlaya
cağa benziyor.

Halen kariyer sahibi üç adayı var.
। - Mimar Seher Yücel'in Belediye 

tecrübesi var.
- İnşaat Mühendisi Nusret Mutman, 

aileden politikacı.
- Eczacı Serdar Hadimll’de, son anda 

yarışa katıldı.
Seçimin genel merkez tarafından 

yapılacağı söyleniyor.
- (DYP)’sinde heyecan, Milletvekilliği 

adaylığına kaydı.
Milletvekili adayları, sandıkta 

yarışacak.
İsimler belli olacak.
Sıralar belli olacak.
Bu fırtına dinerse, Belediye Başkan 

adayları gündeme gelecek.
Biz yine,, Belediye Başkanlığı seçimle 

rine dönelim.
Önümüzdeki seçimlerin çok çekişmeli 

geçeceği gözleniyor.
- Adayların bir çoğu kariyer sahibi 

insanlar.
Hukukçular var, Mimarlar var, 

mühendisler var, Eczacılar var.
- Ayrıca bu dönem yapılacak Belediye 

seçimlerine “Bayanlardan da" büyük ilgi 
var.

- Bayan adaylar artık “Belediye’ye 
kadın Elinin Değmesinin” zamanının 
geldiğine inanıyorlar.

- Seçimlere pek fazla bir zaman 
kalmadı.

- Belediye Başkan adaylarının yavaş 
yavaş iş programlarını açıklamasını bek
liyoruz.

- Mega Projeleri nelerdir.
- Ulaşım ve trafik'için neler düşünü 

yorlar.
- İmar konusunda, ne gibi düşünceleri 

var.
- Yeni projeler için nerelerden kaynak 

sağlanması düşünülüyor.
işte. Bütün bunların yavaş yavaş 

açıklığa kavuşması gerekiyor.
Kamuoyuna aktarılması gerekiyor.

- 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
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Gemlik spor Basketbol Takımı yenilgisiz olarak ilk turu tamamladı DYP’de yapılan öıi seçimde sandıktan Turhan Tayan çıktı.

Balıkesir DSF
yendiler46-88

yi de Yüksel Yıldırım şansını yitirdi
18 Nisan 1999 günü yapılacak plan mil

letvekili seçimlerinde aday adaylarının 
sıralamasını belirlemek için Doğru Yol 
Partisi il ve ilçelerde ön seçim yaptırdı.

Geçtiğimiz hafta cumartesi günü DYP

İlçe Başkanı Yüksel Yıldırım 381 oy aldı. .
Üçüncü sırada Ahmet Okur 205, 

Kamuran Yılanlı 194, Mustafâ Bayrak ve 
Çetip Poyrazlar 185’er oy aldı.

Bursâ’daki genel sıralamada ise Yüksel
2., lig bölgesel basketbol 10. grupta li

der olan Gemlikspor, ilk yarının son ma
çında Balıkesir DSİ’yi kendi sahasında 88- 
46 yenerek, ilk turu yenilgisiz kapadı.

Karşılaşmanın başlangıcında başabaş 
mücadele eden iki takım, Gemlikspor'dan 
Melih’in ve Serdâr’ın basketleri ile ilk yarı- 
yr49-23 önde kapadı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Gemlikspor 
Basketbol Takımı üstünlüğünü maç sonu
na kadar sürdürdü. Ve karşılaşma Gem- 
likspor'un 88-46 galibiyeti ile son buldu. , 

Grubunda on maçtır hiç yenilmeyen 
Gemlikspor, 27 şubat .1999 tarihinde

. başlayacak olan ikinci tur grubunda, 5.nci 
i grupta ilk üçe giren izmirspor, Denizli 
i Pamukkale Üniversitesi, Antalya DSİ ile 6 
r maç yapacak.

Hakemler: İllur Kuka, Serhat Küçük.
BALIKESİR DSİ : Kutay 6, Korcan 4, 

i Barış 3, Cahit ‘12, Murat 13, K.Murat 4 
i Ersel 4 .

GEMLİKSPOR : Serkan Ay 6, Levent 
İ 9, Yakup 10, Selim 8, Mete 10, OZan 10, 
i Muzaffer 6 Melih 10, Serdar 13, Ertuğrul 6

Faul : 36.31 Cahit,. Korcan, 38.10
i Mu ^(Balıkesir)

ilçe merkezinde saat 08.00'de başlayan oy 
verme işlemi saat 17.Q0’de sona erdi.

534 delegenin oy kullandığı seçim 
sandığında, ikinci bölgeden 11 aday adayı 
için yarışma yaşandı.

468 geçerli oyun çıktığı sandıktan birinci 
Eski Milli Eğitim' ve Milli Savunma Bakanı 
Turhan Tayan 392 oy .alırken, Gemlik Eski

Yıldırım, onuncu sırada yer alırken seçilme 
şansını da kaybetmiş oldu.

İkinci bölgede Turhan Tayan 3310 oyla 
birinci, Ahmet Okur 2337 oyla ikinci, Nuri 
Karaca 2135 oyla üçüncü, Kamuran Yılanlı 
2049 oyla dördüncü, Mustafa Bayrak 1606 
oyla beşinci sırayı alırken, Yüksel Yıldırım’ın 
aldığı oy 1149'da kaldı.

[Gemlikspor Burgazspor karşısında başarılı olamadı Mahkemelerde
ilk yenilgi

Bursa ikinci amatör kü- i 
me Play-of karşı laşmala- i 
nnda bugüne kadar hiç i 
yenilgi almayan Gemliks- i 
por, ilk mağlubiyetini Mu- i 
danya'da aldı.

Mudanya Burgazspor i 
ile Mudanya sahasında i 
karşılaşan Gemlikspor ! 
başarılı oyununa karşın i 
karşılaşmayı 2-1 yenik oi- i 
tirdi.

Maçın ilk dakikalarında i 
Burgazspor’lu Hakan’ın3 
golü ile sarsılan kırmızı i

beyazlılar, rakipleri ile be
raberlik için karşılaşmaya 
asıldılar. 37. dakikada Ab
dullah durumu 1-1 yaptı. 
Ancak aradan üç dakika 
sonra Burgazsporlu Ha
kan ikinci golünü atınca 
durum 2-1 oldu.

İlk yarıyı 2-1 mağlup 
bitiren Gemlikspor’un be
raberlik gölü için verdiği 
tüm çabalar işe yaramadı 
Ve takımımız ilk mağ
lubiyetini alarak ilçerrjize 
hüzünlü döndüler.

3992
dosya karara 
bağlandı

693 dava karara bağlanırken 185. ■ 
d.ava dosyası da 1999 yilina.deyrediİdi. i 

, Sulh Ceza> Mahkemelerinde ise 
1997 yılında 1998 yılına 168 dosya de.- 
vir oldu. .1998 kılında ise 678 yeni dos- " 
ya daya açıldı. 878 yeni dava dosyası .. 
açılırken 1999. yılına 315 dava dosyası ,. 
devredildi.

Asliye Ceza Mahkemesinde' ise 
1997‘den 1998 yılına 383 dosya dev
redildi, ,.1998’de ise 578 yeni dava 
açıldı. İ998 yıli sonunda 480 . dava 
karara .bağlandı. 1999. yılında ise- 481 : 
dava dosyası devredildi.

İlçe Yönetimi açıklama yaptı: Adayımız İhsan Ateşli

Eğitim-Sen’den DSP’ye rapor DYP başkan adaylarını tanıttı
- Eğitim-Seh Gemlik Tem

silciliği Yönetim Kurulu Baş
kanı Dilvin Semizer, DSP İl
çe Başkanı Bergin Savcı’yı 
ziyaret ederek, kamu emek
çilerin sendikal haklarının 
kullanılır hale getirilmesiyle 
ilgili bir raporu genel merke
ze iletilmesi için sundu.

Eğitim-Sen Temsilcisi 
Dilvin Şemizer üç sayfalık 
raporunda kamu emekçileri
ni yakından ilgilendiren yasa

ele.alınıp sonuçlandırılması
nı talep etti. Semizer, rapo
runda ayrıca bütçe, yatırım
larının özel sermaye yatı
rımlarına feda edildiğini, ka- 
mu yararının kısıldığını per
sonel giderlerinin-azaldığını 
savundu. .

Semizer, 1999 yılında 
yapılan yüzde 30’luk artışın 
kamu emekçilerinin hiçbir 
yarasının sarmadığını ve 
sefalete sürüklediğini söyle-

i ve sendikal hakların gere- 
: ği olarak hükümetimizin 
i bir an önce KESK ile toplu 
ş iş sözleşmesine ve ücret- 
İ lerin tek taraflı belirtilmek- 
i ten vazgeçmesi- gerekir" 
i dedi.

DSP ilçe Başkanı Bergin 
i Savcı ise kamu emek- 
î çilerinin her zaman yanında 
I olduklarını ve istemlerinin 
■ Bursa Milletvekilleri ile genel 
; merkeze ileteceklerini söy-

Doğru Yol Partisi Gemlik İlçe örgütü, geç
tiğimiz hafta yaptığı basın toplantısında 
Gemlik merkez ve belde belediye başkan 
adaylarını basına tanıttı.

DYP basın sözcüsü Hilmi Sancar, yaptığı 
konuşmada DYP Gemlik ilçe örgütünün se
çim startını verdiğini ve ittifakla Belediye 
Başkanlığına İhsan Ateşli’nin, Kurşunlu Be
lediye Başkanlığına Bayram. Demirin, 
Umurbey Belediye Başkanlığına İbrahim Ak- 
söy’un, Küçük Kumla Belediye Başkanlığına 
ise Ömer Bal’ın aday olduğunu bildirdi.

“Hedefimiz, 18 Nisan 1999 tarihinde 
yapılacak seçimlerde Gemlik merkez ve 
beldelerinde tüm belediyeleri almak , 18

Nisan günü gözle görülebilir değişim biz- 
lerle yaşayacaklar. Biz, adaylarımızın 
hepsine kefiliz. Onlara güveniyoruz” dedi.

Gazetecilerin, Gemlik merkezde belediye 
başkanlığına aday adayı olan iki kişi daha 
var. Bunların durumu ne olacak? sorusunu 
da yanıtlayan Hilmi Sancar, “Genel merkez
den gelen genelge gereği ile başvuruların 
ilçe merkezine yapılması gerekiyor. Bu
güne kadar bize bu yönde yapılmış bir 
başvuru olmadığı için başka yerlere 
yapılan başvurular geçersiz sayılıyor. 
Bunlardan biri bizim yönetim kurulumuz
da sevdiğimiz bir arkadaşımızdır. Duru 
mu kendisine açıkladık” şeklinde konuştu.

Gemlil 
Avcı’mn 
olarak gi 
si üzerin

Perşemb 
itnarla ilgili 
Sitesi alanıı 

Sanayi f 
phnonıngı 
detaylı hazı 

HA

isjişti
' M İş Ada

, şffl tsirc ota 
kstraıcta 
te sana;

- tefâlaSd 
tenâaâcaC

t Utri

^unı/û 
I MfideriA 
| J nûkûme- 
I wına kan 

toaiıöcaiaı 
'■•ca, soluğu 
tedı. 
iıhaberbu 

^şhaben 
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ve hükümlerin hükümetçe İ di. Semizer, “Demokrasinin i ledi.

GENEL KURUL İLANI
GEMLİK MUHTELİF ESNAF ve SANATKARLAR ODASI

Odamızın 1. Genel Kurul toplantısı 17.03.1999 tarihinde çarşamba günü saat 
11.00 de aşağıdaki gündemle Esnaf Lokal binamızda yapılacaktır. J.
. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde II. genel kurul toplantısı 24.03.1999 tarih 
çarşamba günü saat 11'de Gemlik Belediye Düğün Salpnu’nda ve aynı gündem
le yapılacağından,

Belirli gün ve saatte üyelerimizin teşrifini rica ederiz. Saygılarımızla

GÜNDEM:
1- Açılış, Başkanlık divan seçimi, saygı durüyşu
2- Yönetim kurulu faaliyet raporu, keşin hesap raporları ile denetim kurulu 

raporunun okunması, görüşülmesi ve ayrı ayrı kabulü.
" - 3-= Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun ayrı ayrı ibrası.

4- Bütçe ve çalışma programının okunması, görüşülmesi, aynen veya değiştiri 
lerek ayrı ayrı kabulü.

.5- Birlik tarafından gündeme alınması istenen yetkilerin görüşülmesi ve ka 
bulu.

6- Dileklerin tesbiti
7- Yönetim ve denetim kurulları üyelerinin ve yedeklerinin seçim.

SOYADI TASHİHİ
Gemlik Asliye Hukuk 

Mahkemesinin 9.2.1999 
tarih 1999/78 esas 
1999/50 karar sayılı 
ilamı ile Tepeli olan 

soyadı Adıgüzel olarak 
tashih olduğu ilan- 

' olunur. .
Veysel TEPELİ

DYP belediye başkan adayları birarada. İhsan Ateşli (Gemlik), solda İbrahim 
Aksoy (Umurbey), Ömer Bal (K.Kumla) Bayram Demir (Kurşunlu)

DÜZELTME
’ Gazetemizin 2 Şubat 1999 

salı ğüriü 4; sayfasında 
yayınlanan Gemlik Belediye 

Başkanlığına aitbetpn- 
parke kaldıran inşaatı 

yapım işi İçin ihale günü 10 
, Ocak 1999 olarak 

yazılmıştır. İhale tarihini 
10 Şubat 1999 Çarşamba 
günü olarak düzeltiriz.

GEMLİK KÖRFEZ

□ OLAY O BURSA 2000 O HABER 
gazetelerine vereceğiniz ilanlar size kazanç olarak geri dönecektir 

Tel : 513 17 97 
Gazhane Cad. No : 51/A GEMLİKKÖRF6Z RCKLRM

İLAN
GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- Belediyemize 2000 metre 12 parmak çelik boru 
alınacaktır.

2- İhale 17.02.1999 günü saat 14.00'de Belediye 
encümeni huzurunda yapılacaktır.

3- İhale 2886 sayılı yasanın 35/C maddesine göre 
açık teklif usulü ile yapılacaktır.

4- Bu işe ait şartnameler su işleri Müdürlüğünce 
görülebilir.

5- Bu işe ait geçici teminat 450.000.000.- TL olup, 
kesin teminat 900.000.000.- TL. dir.

6- İstekİilerce ticaret odası belgesi, imza sirküsü ve 
teminat alındı belgesi aranacaktır.

Basın: 1999/5 İnş. Müh.Nurettin Avcı
Belediye Başkanı
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Belediye Meclisinin Şubat ayı olağan toplantıları başladı

Mecliste şadırvan

FP*de başkanîf çıktı.

Gemlik Belediye Meclisi Şubat ayı toplantısında Belediye Başkanı Nurettin 
Avcı’nın maaşını 490 milyon liraya çıkadı. İmar planında Karsak Camii önünde yol 
olarak görülen yere kaçak yapılan şadırvanın Kaymakamlık tarafından eleştirilme
si üzerine, plan değişikliği yapılarak yasal kılıf bulundu.

Perşembe günü toplanan Belediye Meclisinde 
imarla ilgili vatandaşların dilekçeleriyle Küçük Sanayi 
Sitesi alanına yapılacak konutlar görüşüldü.

Sanayi Sitesi alanına yapılacak işyerleri ile ilgili 
plancının görüşlerini dinleyen Meclis, konunun daha 
detaylı hazırlanarak meclise sunulmasını istedi.

1999 yılı bütçesinde işçi giderlerinin yasal oran 
olan % 30 un aşılması nedeniyle Valilikten durumun 
düzeltilmesi istendi.’ Meclis işçi giderlerini % 34.86 
dan, 29.54’e düşürdü. Belediye Başkamı tarafından 
verilen önerge ile kurulması istenen “Gaz Dağıtım 
A.Ş.” tartışmalara neden oldu. Haberi Sayfa 3’de

Ateşli

GEMlAD’da 
başkan 
değişti

Gemlik İş Adamları Derne- 
. ği'nin birinci olağan genel kurul 

Jğişinı biz- toplantısında yönetim değişti, 
ylarıı.’izın Derneğe, sanayicilerin alın
ınız” dei ması da kabul edildi.
le belediye! 
i kişi daha pu.
1 sorusunu 
îl merkez-1 
şvurulann 
«yor. Bu- 
dilmiş bit 
ı yerlere 
sayılıyor, 
rolümüz- 
iır. Duru 
konuştu.

Demek adı da GEMİSİ AD ol-
Haberi sayfa 2’de

Gavur
Muharremi 
vurdular

İlçemizde ‘Gavur’ lakaplı 
Muharrem Güleç (50) geçtiğimiz 
hafta evine giderken kimliği 
belirsiz kişiler tarafından 
göğsünden tabanca ile vuru
larak ağır şekilde yaralandı.

Haberi sayfa 3’de

Kadri GÜLER
Apo’nun yakalanmasının düşündürdükleri

PKK lideri Abdullah Öcalan yakalandı.
56. hükümetin Suriye’ye savaşı da göze alarak, PKK

adayları belli oldu

Kaşe ve mühürde bekleme yok! 
Her türlü baskı işlerinizde 

Hizmetinizdeyiz.
BİR TELEFON jlETERLİ !

KÖRF6Z OFSGT
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

Gazhane Cad. No: 51/A GEMLİK
Tel : (0.224) 513 17 97AbdullahOcalan

olda Ibfahioı I

kampların? karşı .giriştiği karardan sonra ininden çıkan 
Abdullah Öcalan, İtalyadan sonra gittiği Rusya dan da ko
vulunca, soluğu aldığı Kenya da başarılı bir operasyon ile 
yakalandı.

Bu haber bugün Türkiye de açıklanınca dünya medya
sının baş haberi oldu.

Türkıyenin seçime gittiği bir dönemde ülkesini 15 yıldır 
I kana bulayan bölücü terör örgütünün kanlı liderini sıkı bir 
I izleme sonucu sığındığı ülkelerden kovdurması ve sonun

da yakalaması doğrusu büyük bir başarıdır.
Ama asıl önemlisi bundan sonradır.
Şimdi dünyanın gözü Türkiye üzerine çevrilecek ve bu 

işin hukuksal yanı dünya medyası tarafından her safha- 
Isında izlenecek.

Asıl sınav bundan sonra başlayacak.
Bu işin bir yönü.
Ancak, bundan sonra PKK’nm Türk konsolosluklarına,

------ A büyükelçiliklerine, siyaset adamlarına, sanatçılarına karşı 
ı girişebilecekleri eylemlerdir.

APO olayı, terönün sonu olmayan bir girişim olduğunu

DAN
îlik boru

Belediye

tine göre

ırtüğünce

TL olup.

iıkösö ve

nAvd
anı

bir kez daha kanıtlamıştır.
PKK destek gördüğü Avrupa ülkelerinden terörist lider

leri için bekledikleri desteği göremedi.
Günümüz dünyasında, terörü koruyan ve teröristleri 

destekleyen ülkelerin giderek azaldığı bu olayla bir kez 
daha kanıtlandı.

İtalya koruduğu Öcalan'ı yalnız bıraktı, Yunanistan 
açıkça kanlı törerısti koruyamadı, Rusya ise kapı dışı etti.

PKK kala kala Afrika’nın gelişmemiş Kenya’sında ca
nını kurtarmaya çalıştı ama bunu da başaramadı.

Türkiye terör Konusunda bir dönemecin başındadır.
Kandırılmış insanlar dileriz yeni yanlışlıklara ve 

masum insanların canına yönelik yeni girişimlere giriş
mezler.

Siyaset gündemimize bir de Apo girdi.
Siyasetçiden soğuyan vatandaşlar, Öcalan konusunu 

daha sıcak bakıyor ve sanırım bu konuyu siyaset haber
lerinden daha yakınen izleyecek.

Apo’nun yakalanması Ecevit’in yıldızını biraz daha 
parlatacak herhalde!
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yakalandı
' 15 yıldır ülkemizi kana bulayan kanlı terör örgü

tü PKK’nm çocuk katili lideri Abdullah Öcalan, İtal
ya’dan kovulduktan sonra sığındığı Rusya’dan da 
çıkarak, gittiği Kenya'da dünyaya parmak ısırtacak 
bir operasyon ile Türk Timi tarafından yakalanarak, 
bu sabaha karşı ülkemize getirildiği açıklandı.

Öğrenildiğine göre, özel bir uçakla Rusya’dan 
Kenya’daki Yunanistan Büyük Elçiliğine sığman 
Apo, burada serbest bırakıldı. Kendisini adım adım 
takip eden Türk timinden habersiz olein kanlı katil, 
Yunan Büyük Elçiliğinden çıkarken, kıskıvrak ya
kalanarak, özel bir helikopterle Türkiye’ye getirildi.

Gümrüğü 
kuruluyor

Ekonomik ve Sosyal 
Konsey yaptığı toplantı
da Uzakdoğu krizinin 
etkilediği tekstil ve de
mir çelik sektöründe 
yaratmış olduğu haksız 
rekabeti önlemek için 
aldığı ihtisas gümrük
leri kurma karan 
yaşama geçiriliyor.

Gümrük 
şarlığı’ndan 
açıklamada, 
hükümetin 
ayında aldığı 
paketi içinde

Müste 
yapılan 
geçmiş 
aralık 

önlemler 
yer alan

ve alt yapısı tamam
lanan İzmir Aliağa, 
Karadeniz . Ereğli, 
İskenderun, İstdemir, 
Gemlik ve Gebze’de 
Demir Çelik İhtisas 
Gümrükleri oluşturula
cak.

Fazilet Partisi’nde 18 
Nisan 1999 pazar günü 
yapılacak olan yerel ve 
genel seçimlerde Gem
lik ve beldelerinde bele
diye başkanlannm ta
mamı belli oldu.

Geçtiğimiz hafta pa
zar günü Bursa Buttim 
Toplantı Salonu’nda ya
pılan İl Divan Toplantı
sında Fazilet Partisi’nin 
tüm adayları parti teş
kilatına tanıtıldı.

Gemlik Eski FP İlçe 
Başkanı Osman Kahve- 
ci’nin milletvekili aday 
adayı olduğunun öğre
nildiği toplantıda Gem
lik merkez Belediye 
Başkan adayı Mehmet 
Turgut, Küçük Kumla 
adayı Teoman Mustafa 
Ege, Kurşunlu adayı 
Osman Sakallıoğlu, 
Umurbey Adayının ise 
Uzeyir Kaya olduğu 
açıklandı.

Böylece ilçemizde 
adayları belli olmayan 
partilerden FP’inin de 
tüm adayları belirlendi.

Şoförler ve Otomobilciler Odasında seçim heyecanı

Emir Doğru’ya rakip çıktı
Kırk yıldır Şoförler 

Odası odalarında ve der
neklerinde başkanlık ya
pan Emin Doğru’ya cu
martesi günü yapılacak 
olan genel kurul toplantı
sında köylüsü Hüseyin 
Karapınar rakip oldu.

Haberi sayfa 6’da

Belediye Başkanı 
Avcı anjio oldu

Belediye Başkanı Nu
rettin Avcı, geçtiğimiz 
hafta kontrol için gittiği 
Bursa Tip Fakültesi’nde 
anjio oldu.

Makamında rahatsız
lanan Başkan Avcı, bir 
gün hastanede yattıktan 
sonra taburcu edildi'.

Haberi sayfa 3’de

CHP pazar günü bütün yurtta ön seçim yaptı.

Yüksel Uğur,
Gemlik’te birinci oldu

Culhuriyet Halk Partisi pazar günü 
tüm ülkede olduğu gibi ilçemizde de mil
letvekilliği için ön seçim yaptı.

Hakim gözetiminde yapılan 
önseçimde sandık başına giden CHP’li 
delegeler Gemlik'li milletvekili adayı 
Yüksel Uğur'a en çok oyu vererek, 
Gemlik’te birinci yaptılar ama, bu 
Uğur’un ön sıralara yerleşmesine yetme
di.

Yüksel Uğur, Bursa genelinde ancak
15 ncl olabildi. Haberi sayfa 6'da

Çjnan cîamer

UNUTMAYALIM DÜNÜ
Anneler Günü...
Babalar Günü...
Sevgililer Günü...
Bir gün müdür anne-baba, eş-dost sevgisi? 
Maddi ve manevi değerlerimize tuzak 
Tümü unuttarmak için, dünü.
Unutmayalım dünül
Dün yarattı bugünü...
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İnfaz
Özdemir Sabancı’nın katili Mustafa 

Duyar, Afyon cezaevinde, Karagümrük 
çetesi adıyla bilinen bir grup tarafından 
öldürüldü. Olayda, ünlü dolandırıcı Sel
çuk Parşadan da^yarâlandı.

“Gemlik’te yayımlanan bir gazete
de bu konuyla ilgili köşe yazısı yaz
manın he alemi var?” diyebilirsiniz. 
Ya d a ne bileyim!

“Su testisi su yolunda kırılmış, 
hani iyi de olmuş! Üzerinde durma
ya değer mi?” deyip geçebilir, gazete
nizin bu köşesini Ökurnamayı yeğleye
bilirsiniz.

Olabilir. Ne;var.ki benim bu konuya 
değinmemin nedeni! Afyon Valisi’nin 
NTV ile yaptığı görüşfhe sırasında ağ
zından kaçırdığı bir kıöâ;tümcecik.

Şöyle dedi yaklaşık'olarak Sayıp 
Vali: “Mustafa Duyar infaz edilmiş!"

Şon zamaplarda gefıellikle kçnuş- 
malârîmızâ dikkât etmiyoruz, sık sık 
yanlış deyimler, terimler, sözcükler kul
lanıyoruz. Ama bir ilin valisinin, “infaz” 
sözcüğünün anlamını bilmediğini, yan
lış kullanabileceğini pek sanmıyorum.
’ Nb,demektir "infaz”, he anlama ge

lir?
Ferit DevelliOğlıfhup Osmanlıca- 

Türkçe Ansiklopedik Lugat’ında, bu 
sözcüğün türkçe anlamı “yerine getir
me, yapma (emri)” ölarak veriljyor. 
Yani “infaz” verilen bir buyruğun yeri
ne getirilmesi demek. “İnfaz”ın.şöz ko- 
nusu/Olabilmesi için, her yerden, bir bi
çimde bir “buyruk” âlınmış olması ge
rekiyor. :

Beni dehşete düşüren de bu olasılık 
işte!

,/Kuşkusuz ortaya Çıkacak; Kâra- 
gümrük çetfesine sllahı kim, kimin buy
ruğuyla -veya teşkiviyle- verdi? Çete, 
neden doğrudan Dıiyar’ın bulunduğu 
koğuşun ka'psını açtırıp - Vali’nin anla
tımıyla-onu “infaz” etti?!

Anamsayacaksınızdır, Özdemir Sa? 
bancı’nın katili Mustafa Duyar, “itiraf
çı” statüsünden yararlanmak için dilek
çe vermiş; bu durum,.özellikle Sakıp. 
Sabancı’nın infialine nedep olmuştu.

Nitekim Sabancı ailesi, olay üzeri
ne, yahlış çağrışımları Önlemek için he
men bir yazılı açiklâma yapma gereğini 
duydu..

Vali, ummak istiyorum ki “sürc-i li
san” eylemiş olsun. Gerçi bu da. ayıp, 
ama hiç değilse “dehşetengiz” değil!

Siyasette de “infaz” var. Örneğin

CHP’nin iki gün önceki .Pazar günü ya
pılan önseçimlerinde, Mersin’de Fikri 
Sağlar -bana kallrsâ- “lnfaz”a kurban 
gitti. Dikkatli okurlar bileceklerdir, Mer
sin’de, esasen birinçi sıraya kontenjan 
koyacağını açıklamıştı CHP yönetimi. 
Ama ainlaşılyör ki, "hizip” örgütleh- 
mekte fevkalade usta olan Adnan Kes- 
kirijve şürekası, Fikri Sağlâr’ın devre 
dışı kalabilmesi için .zaten gerekeni 
yapmış -bu konudâ çok önceden işa
retler alınmıştı-. >'

Önseçimden üçüncü çıkan, tepeye 
'bir de .kontenjan konülduğu için-seçil
me şânsrhiç kalmayan Fikri Sâğ- 
lar’dan kurtulmak Baykal’la ekibini-mut
lu etmiş olabilir. Örneğin “Susurluk 
komisyonu”ndaki çabaları, “Korkmaz 
Yiğit” olayındaki uğraşıları, Sağlar’ın 
yenidenmilletvekili seçilmesi için yeter
li puan sayılmayabilir.

Baykal ve ekibi böyle düşünebilir... .
Ama seçmen ne düşünecek, nasıl 

karar yerecek? Asıl merak ettiğim bû, 
benim...

. Ya Bursa?
Gemlik ye İznik’te aldıkları oyların 

sayılmamasına karşın, Dr. Murat Ka
çarla Hasip Öztürk sıralamada birinci 
ve ikipci oldular. Şimdi diyebilirsiniz-ki:;-

“Bu ikisi esasen adaylıktan çekil
dikleri için, öteki adaylar tarafından 
‘sekiz kişilik liste’ye gönül rahatlı
ğıyla dolgu olarak yazdırılmış ve öy
lece ilk iki sıraya gelmiş olmalılar."

Bir ölçüde doğru olabilir. Ama CHP 
delegeleri gibi siyasal deneyim ve biri
kimleri hayli yoğun seçmenlerin, salt 
bu nedenle bu dikiliye oy verdiklerini 
varsaymak pek de 'doğru olmasa ge
rek. ,Onseçmenler, -bana kalırsâ- bir 
“tepki”yi de dile getirmiş oldular böyle
likle.

Genel merkezin Bursa’da uygula
maya koyduğu “kontenjan”a karşı ol
duklarını ortaya koydular.

Kuşkusuz anlayana...
Seçime iki ay kaldı, baykal ve ekibi, 

bu seçimde, örgütledikleri “hizip dele
gelerinin değil, seçmenin karşısına 
çıkacaklar.. Ak koyun, kata koyup o 
sandıklarda belli olacak'.

Şimdiden bîr şey söylemek zör, am- 
maaa...

Bana öyle geliyor ki, TSİ nisan 
sabşhı Baykal’la Keskin ve şürekası, - 
hani şu valilerin bile yanlış kullandığı 
terimdeki gibi- siyaseten “infaz” edil
miş olâcak..:

□ OLAY ö BURSA 2000 □ HABER 
gazetelerine vereceğiniz ilanlar size kazanç olarak geri dönecektir 
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Ehliyetim 
kaybolmuştur. 
Hükümsüzdür.

MEHMET 
ÖNKÖÇÜK

YÜREĞİNİZ NE DİYOR?
*

“Liderlik, hükmetmek
, değil; insanları ortak bir hedef 
doğrultusunda birlikte çalışmaya 
ikna, edebilmektir.”

Dr. Daniel Goleman
Doğal ki; doğru, haklı ve insanca bir 

hedef doğrultusunda!- İster hakir, ister 
haksız olsunlar; belli bir gücü elinde tutan-, 
l.ar, egemenlik yarışıpı- kıyasıya sürdürü 
yorİarJ Güç toplamak için şantaj' dahil her 
yola baş vurarak insanca değerleri .yok 
ediyorlar! İnsanca1 ve birlikte yaşamaya 
temel olabilecek değerlerin oluşma 
sının olanaklarını da ortadan kaldırıyor
lar! " . .A-'*/',

. /İnsana, yaşamaya temel oluşturan 
geliştirici bilgi ve değerlerin yaygınlaş 
ması,, insanoğlunun baş problemi olarak, 
ne yazık.ki; hala en ön sırada!

Kaba kuvvet kullanmanın yanında 
belki, ondan, da zalimce psikolojik metotlar 
kullanılarak insanlar yok ediliyor! Aileler, 
toplumlar .yıkılıyor! ‘Seçilmiş toplumlar’ 
ve ‘seçilmiş insanlar’ bunun acısını 
derinden yaşıyor!

Sevginin, saygının, dostluğun güme 
gittiği bir çağda, ‘Sevgililer Günü’nün de 
bir nostaljiden öteye geçmediğinin 
ayrımına varmışsınizdır!

Sevgi; zehirlemek, öldürmek olma
malı!

Bir topluma ‘özellikle’ yapılan 
baskının aynısının; özellikle seçilmiş 
bir insana da yapıldığını düşünün! 
Bâşkalarıni rahatsız etmeden -yaşama 
mücadelesi veren bir insana yapılan 
baskının, planlayıcılarını ve uygulay 
acılarını düşünün! Bunların, perde 
arkasında bulunan, belli bir gücü elinde 
tutan, saygınlıklarına gölge düşmemesi 
için ‘maşalar’ kullanan kişi, ve kurumlar 
olduğunu da biliyorsunuz! Biliyorsunuz 
ama; gücüne dayanarak, inatla 
baskısını sürdürüyorsa, en insanca 
duygu, düşünce ve davranış (arınızı 
‘extremlere’ (uç noktalara) iterek, suça 
teşvik ediyorsa ne yapacak siniz? 
‘Müsait’ öğrencilerinizi bile kışkırtıp, kulla
narak! ..

‘Kalıplaşmış’ cümlelerle, imalı jest ve 
mimiklerle en masum ilişkileri bile zehirliy
orlarsa, hem de nazik ve saygılı bir tutum 
sergileyerek bunu yapıyorlarsa ne 
yapacaksınız? Dünyanın küçüldüğünü de 
unutmayın!

İnsanları, sadece silah çekip 
kurşunlayarak öldürmüyorlar! Dili kir
leterek de, tehdit, şantaj ve ve hakaretler-

le de aynı şeyi yapabiliyorlar!
■. Bireylerin ye tbplıımların, duygusal, 

düşünşef'haritalarını çıkararak hangi 
sözlerle kışkırtılacağım, hangi sözlerle 
avutulup, oyalanacağını, baskı altına 
alınabileceğini bilim konusu yapıyor ve 
uyguluyorlar!

.Dünyanın her yerinde, ‘özellikle 
seçilmiş birey ve toplumlara’ bu uygula- 
ma-yapılıyor! Yaptırılıyor!

Saflığa yatarak, maskeler, kullanarak, 
büyük' veya ufacık çıkarları için,, toplum
sal yararları ve insan hayatını hiçe saya
biliyorlar! .

Pervasızca yapılanları zaten bildiğiniz 
için burada yinelemeye gereksinim duyul
muyor!

Pespayeliğin, kalleşliğin; bir santim 
daha yüksek bir sandalyede oturabilmek 
için, metot olarak kullanıldığı dünyanızda, 
her şeye karşın, sevgiyi, saygıyı ön plana 
çıkarmaktan ve daha cesur olmaktan 
başka seçeneğiniz de yok! ’
' Okuduğunuz şu yazının yazarının her 

yazısı, ‘kalıplara’ dökülerek kendisine 
hakaret olarak yansıtılıyor!. Tehdit olarak 
yansıtılıyor!

Kimler mi? Onlar kendi kendilerini 
ele verecekler!... Yaptıklarını ne kadar 
ustaca kitabına, kılıfına uydursalar 
da!... Bir çok ‘dilden’ konuşsalar dal...

Okuduğunuz şu yazının yazarı, kin, 
nefret, saygısızlık ve entrikanın karşısına, 
saygı-sevgi-bilgi ve cesareti çıkarmaktan 
bıkmayacak!

Sokakta, karşısına serserileri 
çıkarsalar da! Evinde huzurunu 
kaçırmak için binbir türlü entrikaya 
başvursalar da! Para ve diploma ihanet 
olmamalı!

‘Sen öyle sanıyorsun!’ masallanyla 
temize çıkmaya çalışsalar da!.. Çünkü; 
‘kafayı yemiş’ ‘aletleri’iki yudum içince 
her şeyi kusuyorlar! İçmeyenler de kuşu 
yor!.. ‘Midas’ın kulakları!’

Yöneticilerin çok, liderlerinse az ve 
yetersiz olduğu toplumlarda, toplumun 
ahengi (uyum içinde yaşaması) zedelenir! 
Şakşakçılar, yalakalar da çoğalır! Ya-la- 
ka-lar!..

Gücü,-.zulmetmek için kullananların 
tarihteki yeri bellidir!

Düşünün bu yazı üzerinde! Ve 
yüreğinizin sesini dinleyin!. Bir kez olsun 
dinleyin yüreğinizin sesini! Bu yazıyı 
yazanın öyle ‘saf’ biri olmadığını da 
düşünerek! Aklınız bir yana, yüreğiniz 
ne diyor!
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GGMIAD’da başkan değiştiGemlik İş Adamları Derneği’nm birinci olağan genel kurul toplantısında yönetim değişti.Derneğe, sanayicilerin alınması da kabul edildi.Dernek adı da GEMİSİAD oldu.
Gemlik İş Adamları 

Derneğinin (GEMÎAD), 
birinci olağan genel kurul 
toplantısında yönetim 
kurulu yeniden belirle- 
nirkeri, başkanlığa Ad
nan Tekeş seçildi. 11

Geçtiğimiz hafta pazar 
günü GEMIAD’ın, Asil İş 
Hanı’nda bulunan der
nek binasında bulunan 
genel kurut toplantısında 
söz alan kurucu başkan 
İbrahim Çetin, Gemlikli 
iş adamlarının bir çatı al
tında toplanarak, sesleri
ni duyurabilmek için GE- 
MIAD’ın kurulduğunu ve 
yapılan toplantılarla da 
üyelerine yararlı olmaya 
başladıklarını söyledi.

Derneğin çerçevesinin 
genişletilmesi gerektiğini 
belirten Çetin, tüzükte 
yapılacak olan değişiklik

le üyeliklere .sanayicile
rin de alınması gerektiği
ni, bu konuda üyelerin 
olumlu oy kullanmalarını 
istedi.

Çetin’in konuşmasın
dan sonra tüzük değişik
liği okunarak, üyelerce 
kabul, edildi ve sanayici
lerin de GEMÎAD’a üye 
olabilmenin yolu açjldı.

Ayrıca, derneğin adı 
da Gemlik İş Adamları ve 
Sanayicileri Derneği (GE
MİSİAD) oldu.

Daha sonra yapılan 
seçimlerde, yönetim ku
ruluna; İbrahim Çetin, 
Mehmet Dinç, Halim Kö
şe, Eler em Alan, Aslan 
Özaydm, Servet Güler-, 
yüz, Turgay Aypek 
seçilirken, dernek baş
kanlığına da Küçük 
Sanayi Sitesi'nde ERÇİM

Makine ve Gıda Mal
zemeleri İmalatçısı Ad
nan Tekeş getirildi.

Yeni yönetim
aralarında toplanarak, 
önümüzdeki günlerde 
görev bölümü yapacak. A

GEMIAD’m kurucusu 
İbrahim Çetin, görevini 
Adnan Tekeş'e devretti.
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Belediye Meclisinin Şubat ayı olağan toplantıları başladı

Mecliste şadırvan Paylaşılan bilgi sonsuzluktur

Gemlik Belediye Meclisi Şubat ayı toplantısında Belediye Başkanı Nurettin 
Avcı’nm maaşını 490 milyon liraya çıkadı. İmar planında Karsak Camii önünde yol 
olarak görülen yere kaçak yapılan şadırvanın Kaymakamlık tarafından eleştirilmesi 
üzerine, plan değişikliği yapılarak yasal kılıf bulundu.

’ kullanarak, 
in, toplum- 
ı hiçesaya-

jn bildiğiniz 
inim duyul-

birsanfim 

ıturabilmek 
ünyanızda, 

n ön plana 
olmaktan

arının heri 

kendisine I 
ıdit olarak I

Gemlik Belediye Mec
lisi, Şubat ayı olağan 
toplantısının birincisinde 

İçişleri Bakanlığının me
mur maaşları katsayısı
nın artması üzerine bele- 

I diye başkanlannın ma
aşlarını yeniden düzen
lenmesini istemesi üzeri
ne Belediye Başkanı Nu
rettin Avc'nın maaşı 490 
milyon liraya yükseltildi.

Geçtiğimiz hafta per- 
.şembe günü toplanan 
Belediye Meclisinde eski 
meclis tutanağının oku
narak kabulünden sonra

meşine geçildi.
Vatandaşlar tarafın-, 

dan belediyeye verilen 
imar konularını içeren 
,10 adet dilekçe ele alına
rak görüşüldü.'

6 dilekçe plana uygun 
kalması şeklinde red edi- 
liriken, 4 dilekçe sahibi
nin isteklerine göre deği
şiklik kabul edildi.

Bu arada İstiklal Cad
desi üzerinde bulunan 
Karsak Camii önüne 
yaptırılan şadırvan ko
nusunda Kaymakam Şe

ner Can tarafından bele-
Belediye meclisi şubat ayı toplantısında, sanayi sitesi 
alanına yapılacak bloklarlar ile ilgili plancı tarafından 

yapılan açıklamalar yeterli görülmedi. 
Konu, yeniden meclise gelecek.

... . .1 gündem maddelerinin 
indilerini ■ görüşülmesine geçildi, 
ne kadar I içişleri Bakanlığı’ndan 
dursalar | geıen yazı üzerine Beledi- 
rdal... g ye Başkanı Nurettin Av- 
zan, kil), 1 cfnın maaşı nüfusu 50 
karşısına, h binden çok olan belediye 
armaktan I başkan lan sının içinde 

1490 milyon.liraya yüksel-
serllerl İtildi.
zurunil l öte yandan bu yıl uy- 
ıtrikaya I gulamaya giren bir genel- 
a ihanet I ge ile giren. “Belediye- 

llerde çalıştırılan işçile- 
allanyla I rin maliyetleri bütçe- 
Çünkü; I nin yüzde 30'unu geçe

li içince I mez” ilkesine uyulmaya- 
de kuşu Irak Gemlik belediyesin- 

j .deki işçilerin maaş ve ha
re az ve I kedişlerinin bütçenin 
ıplumunl yüzde 34.86'sını oluştur- 

adelenid f ı ması Valilikçe uygun gö- 
I Ya-la-1 rülmeyerek, genelgeye

I uyulması istendi.
ianlann I YİNE İMAR

KONULARI
de! Ve Belediye Meclisi işçi 
z olsun I giderlerini yüzde 39.55'e 
yazıyı I indirdi.

jım dan Daha sonra imarla il
iğiniz luili konuların görüşül-

diye başkanlığına yazılan 
bir yazı okunarak, şadır

vanın planda yol olarak 
görülen yerde yapıldığı 
dikkat çekildi ve yapınm 
yasal olmadığını dikkat 
çekildi.

Belediye Başkanı Nu
rettin Avcı ise yaptığı ko
nuşmada, şadırvanın 
imar planında yol- görü
len yere yapıldığını bil
diklerini, ancak plan de
ğişikliği ile durumun dü
zeltileceğini, bunda tar
tışma yaratacak bir ko
nunun bulunmadığını 
şadırvanın yıkılmasının 
söz konusu olamayacağı
nı söyledi. Meclis kararı 
ile değişiklik sağlandı ve 
tapunun cami adına dev
rine karar verildi.
SANAYİ SİTESİNE EK

İmar planında sanayi 
sitesi alanı olarak görü
len alana yapılacak blok
larla ilgili olarak plancı 
tarafından meclis üyele
rine bilgi verildi. Ancak, 
meclis yapılan çalışmayı

yetersiz bularak daha 
kapsamlı çalışma yapıla
rak yeniden meclise geti
rilmesine karar verdi. . '

Bir süre önce Belediye 
Başkanı Nurettin Avcı ta
rafından meclise sunulan 
ve kabul edilen “Gemlik 
Gaz Dağıtım A.Ş.”nin ku

ruluşu ile ilgili olarak 
CHP’li üye' İbrahim Koç, 
söz alarak kurulacak olan 
şirketin seçimlerden sonra 
oluşacak meclise bırakıl
masını istedi. Bu isteğe 
FP’li üyeler Ali Okuroğlu 
ve İbrahim Çetin de katı
lınca tartışma uzadı.

Muhalefet belediye baş- 
kanınm önerisini geri çek
mesini isterken, belediye 
başkanı Nurettin Avcı ise 
bu konunun imkanlar 
varken, yerine getirilmesi
ni istedi

Anonim Şirketlerin beş 
kişilik oluştuğuna dikkat 
çeken İbrahim Çetin ■ ise, 
belediyenin tek başına 
şirket ’ kuramayacağını 
söyledi. .

Gemlik Gaz Dağıtım 
Anoniş şirketi konusu 18 
Şubat 1999 perşembe 
günü yapılacak olan 
toplantıda ele alınacak.

Daha sonra belediye 
başkanı tarafından verilen 
bir önerge okundu. 
Burada, belediyece ilçeye, 
bir ilköğretim okulu 
kurulması isteniyordu. 
Ancak, bu konuda 
tartışmalara neden oldu. 
Bunun üzerine önerge geri 
çekildi.

Belediye Meclisi, şubat 
ayı ikinci toplantısını 18 
Şubat 1999 perşembe 
günü yapacak.

Fıkrayı bilirsiniz.
Kör pilot elinde beyaz bastonu, koluna girdiği 

yardımcısıyla yolcuların arasından geçerek yerine oturur. 
Bütün yolcular dehşet içinde bulundukları uçağın pilotunun 
kör olduğunu görürler. Kimileri dua okumaya başlar, kimi
leri inmenin çarelerini arar. Derken son anons yapılır ve 
uçak havalanmak üzere sonu uçurum olan pistte yol 
almaya başlar. Tam uçurumun kenarına gelindiğinde uçak
tan bir çığlık kopar. Kör pilot uçuş kolunu indirirken 
yardımcısına döner ve “bir gün çığlık atmayacaklar diye 
korkuyorum” der.

“Üçüncü Bin Yıla Girerken Yönetimde Yeni 
Yaklaşımlar ve kriz Yönetimi” konulu konferansta bin
lerinin çığlığına endeksli krize örnek olarak bu fıkrayı 
anlattı Nihat demirkol.

Prometheus- Gözlem Gazetesi işbirliği ve BUSİAD'ın 
katkısı ile düzenlenen toplantının yeri Bursa, konusu kriz 
yönetimi olunca doğrusu salonda yer bulmak kolay 
olmadı.

Nihat Demirkol kriz doğduktan sonra oturalım bir şeyler 
yapalım demenin anlamsız olduğunu vurgulayarak, 
yumurta' kapıya dayanmadan şu soruların cevabının her 
şirket tarafından hazırlanması gerektiğini söyledi.

İşte sorular
O Kriz bir problem mi, fırsat mı?
O Kriz nedir?
O Kriz yönetimi nedir?
O Siz ve şirketiniz krize ne kadar yakın?

i O Kriz sözcüğünü nasıl tanımlarsınız?
O Sizin için krizi yaratan koşullar nelerdir?

. O Güncel kriz senaryolarınız var jnı?
O Krizle ilgili kararların uygulanmasından kimler 

sorumlu? ' ■_ ■
O Rakiplerinizi nasıl analiz edeceksiniz?
O Kriz süresince şirket adına kim konuşacak?
O Personelin motivasyonu ne olacak?
O Eğitim ve reklam harcamalarını hemen iptal mi ede

ceksiniz?.
O Yoksa alacağınız önlem fotokopi kağıtlarını önlü 

arkalı kullanmaktan mı ibaret olacak?

Bu sorular daha da arttırılabilir.
Önemli olan krizin, adını koyabilmek ve yukarıdaki 

sorular çerçevesinde krizi aşabilmektir.
Nihat Demirkol sadece krizi çözmek için değil, her şey 

için genel kabul gören ölçüm tekniğiyle sağlıklı veri tabanı 
oluşturarak işe başlamanın.gerekliliğini vurguluyor.

“Kriz yönetiminde benzerlikleri yönetin, 
farklılık!: 'zerinde durmayın” diyor ve .ekliyor “Krizi
yenmek yaratmakla mümkündür. Özellikle kriz 
dönemlerinde sıradan olanlar tasfiye edilecektir. 
Krizle mücadelede bir itfaiyeci gibi davranın. 
Unutmayın hiçbir yangın diğerine benzemez ve bir
birinin aynı kural ve yöntemlerle çözülemez, Hiçbir 
kriz de bir başka krizin kurallarına göre çözülemez.”

“Paylaşılan bilgi sonsuzluktur” sözünden ivme 
alarak o toplantıdan notlar ilettim.
. Umarım işinize yarar.

la Mal 
çısı Al 
di.
yönetin 
lanarak 

günleri 
pacak.

ırucıfi11 
görevi^ 

devretti

Valilik genelgesinin kaldırılması istemini Bursa 2 nci idare Mahkemesi kabul etmediTürban konusuna yargıdan red
Milli Eğitim Bâkanlığı'nın öğretmen 

ve öğrencilerin kılık kıyafet yönetmeli
ğine uygun olarak derslere girmelerini 
isteyen genelgesine Bursa Valiliği’nin 
de uyulmasını isteyen yazıları üzerine 
Gemlik İmam Hatip Okulu’nda baş örtü 
ile derslere girmek isteyen öğrencilerin 
okula alınmaması ile başlayan olaylar, 
Bursa 2 nci İdare Mahkemesi’nin söz 
konusu genelgenin kaldırılmasını is
teyen velilerin isteğine olumsuz yanıt 
geldi;

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet 
Tuna, geçtiğimiz hafta konuyla ilgili 
açılan davanın red edildiğine ilişkin 
kararın Valilikçe İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüklerine de gönderildiğini 
hatırlatarak, kararın bir suretini basın 
mensuplarına dağıttı.

Bursa 2 nci İdare Mahkemesi’nin 
Tuğba Ülkü Oral adlı öğrencinin velisi 
Nazmiye Oral tarafından açılan davada 
öğrencisinin kılık-kıyafet yönetmeliğine 
uymaması nedeniyle derslere alınma
masına ilişkin eylemin iptali ve yürüt
menin durdurulması istemi mahke
mece red edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet 
Tuna, yaptığı yazılı açıklamada, Valilik 
genelgesinin uygunluğu belirtilerek,

“Bu durum bağımsız yargı kararı ile 
kanıtlanmıştır. Hukuk Devletinde, 
yasaların ve yasalara dayalı yönet
meliklerin uygulanması esastır. 
İlgililer ise bu yasa ve yönetmelik
lere uymak zorundadır. Bundan 
böyle İmam Hatip Liselerindeki kız 
öğrencilerimizin ve tüm öğretmen
lerimizin yönetmeliklere uygun 
davranmalarını bekliyorum. Bir 
kısım öğrencilerimiz bazı kişi ve gru
plarca yanlış yönlendirmeleri 
nedeniyle okula devam etmemekte
dirler. Öğrencilerimizin okullarına 
kurallara uygun devam etmeleri 
çağrısında bulunuyor ve istiyorum. 
Devamsızlıktan sınıfta kalabilecek 
durumda olan öğrencilerimiz mevzu
ata uygun okula devam ettikleri 
takdirde devamsızlıkları okul müdür
lüklerince değerlendirilecektir. Bu 
konuda velilerimizden yardımcı 
olmalarını bekliyorum. Okul 
kapılarında öğrencilerimizi tahrik 
eden ve bu işten rant bekleyenler, 
ellerini-ayaklarını ' çeksinler. 
Çocuklarımız, okusunlar, öğrenciler
imizin okumalarını engellemeye kim
senin hakkı yoktur.” dedi.

Belediye 
Başkanı 
Avcı 
anjio oldu

Belediye Başkanı Nuret
tin Avcı, geçtiğimiz hafta 
kontrol için gittiği Bursa Tıp 
Fakültesi'nde anjio oldu.

' Belediyedeki çalışmaları 
sırasında bir ara rahatsızla

nan Başkan Avcı, belediye 
doktoru tarafından muaye
ne edildi. Rahatsızlığının 

mide spazmı olduğunu öğ
renen Avcı, ertesi gün Hac
ca gidecek babasını kontrol 
ettirmek için gittiği Uludağ 
Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Kadriyoloji Bölümü’nde mu
ayene oldu.

Kalp elektrosunun bo
zuk çıkması üzerine anjio 
yapılması istendi. Başkan 
Avcı, cuma günü sessizce 
anjio oldu. Cumartesi günü 
ise hastaneden taburcu 
edildi.

Gavur Muharremi 
vurdular

Borusan Fabrikası Eski Müdürlerinden Özcan 
Buharalıoğlu’nu 1976 yılında evinin önünde işten çıkardığı 
gerekçesiyle vurarak öldüren ve uzun yıllar cezaevinde 
yattıktan sonra çıkan Muharrem Güleç (Gavur) geçtiğimiz 
hafta evine giderken kimliği belirlenemeyen kişiler 
tarafından tabancayla vurularak, ağır şekilde yaralandı.

Geçtiğimiz hafta perşembe günü saat 01.00 sıralarında 
Balıkpazan'ndaki kahvehaneden çıkarak, Küçük Kumla 
yolu üzerindeki evine gitmekte olan Muharrem Güleç, 
kimliği belli olmayan kişilerce tabancayla göğsünden ağır 
bir şekilde yaraladılar.

Yoldan geçenler tarafından yaralı bir şekilde bulunan 
Güleç, Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Güleç’e bura
da yapılan ilk tedavisinden sonra Bursa Devlet 
Hastanesi’ne sevkedildi.

Olayla ilgili soruşturmaya başlayan İlçe Emniyet 
Müdürlüğü, Muharrem Güleç’i yaralayanları aramaya, 
başladı.

KAŞE ve MÜHÜRDE BEKLEME YOK!Matbaamızda bilgisayar sistemiyle kaşe ve mühürleriniz 30 dakikada yapılır.
BİR TELEFON YETERLİ!

KÖRFEZ OFSET
Tel : 513 17 97
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Gemlikspor : 
R. Bosch :J

Bursa 2 nci amatör 
küme play-of karşı
laşmaları devam edi
yor.

Gemlikspor geçti
ğimiz pazar günü 
kendi sahasında Ro- 
bert Bosch ile yaptığı 
karşılaşmada 2 -1 
yenmeyi başardı.

Gemlik Atatürk 
Stadyumu’nda saat 
13.00’de sağnak ya
ğış altında oynanan 
karşılaşma, baştan 
sonra Gemlikspor’un 
üstünlüğü ile geçti.

Karşılaşmanın illi 
golünü Gemliks- 
por’dan Nuri 25. da- 
İdkada, kale önünde 
yakaladığı bir fırsatı 
değerlendirerek, go
le çevirdi. Gemliks
por, 1-0 galibiyetin 
coşkusuyla, rakip ka
leye yüklendi.

ikinci gol beklen
medik bir sırada ilk 
yannııı bitimine bir 
dakika kala Robert 
Bosch’tan Ahmet ya
kaladığı fırsatı de
ğerlendirerek gole 
çevirdi.

Gemlikspor ise bir 
dakika sonra 45. da
kikada K. Sedat, ta
kımı 2-1 öne geçirdi.

Karşılaşmanın 
ikinci yansı Gem
likspor’un baskılı 
oyununa karşı sürdü. 
Farkı arttırmaya çalı
şan kırmızı-beyazlı- 
lar bütün çabalarına 
karşı sonucu değişti- 
reıpedi.

ikinci yarıda Men
deres’in sert şutu gol 
olacağı sanılırken,

direkten döndü. Gemlikspor’lu 
oyuncuların karşılaşmada sürekli 
gol pozisyonlarına girmesine kar
şın sonuç değişmedi. Karşılaşma 
Gemlikspor’un 2-1 galibiyeti ile 
sona erdi.

Gemlikspor Kulübü Başkanı 
Faruk Güzel, gazetemize yaptığı 
açıklamada, önümüzdeki karşı
laşmanın Gemlik sahasında play- 
of grubundaki en önemli karşılaş
manın. olduğunu, bu maçın sonu
cunun 3 ncü gruptaki lideri belir
leyeceğini söyledi.

Güzel, “Takımımız bu güne 
kadar başarılı sonuçlar aldı. Yıl- 
dınmspor ile yapılacak karşılaş-, 
mada da futbolcularımdan aym 
başarıyı göstermelerini bek
liyorum. Gemlikspor sevenleri de 
maça davet ediyorum. Ancak, 
sonuç ne olursa olsun centilmen
lik şuurlarının aşılmaması gerek
tiğini de hatırlatıyorum” dedi.

Gemlikspor, karşılaşmaya şu 
kadro ile çıktı :

Hakemler : Kenan Nevruz, 
Emrah Selçuk, Saiın Haraç

GEMLİKSPOR: Ozcan, İsmail, 
Adnan, .Nihat, Barış, Sertaç, B. 
Sedat, Ömer, Abdullah (Mende 
res), K Sedat, Nuri

R. BOSCH : Mehmet, Sedat, 
Emre, Murat, Mustafa, Qmer, 
Ahmet, Bülent, Yılmaz, Ömer, 
Tuncay.

Gemlikspor Kulü
bü Başkanı Faruk 
Güzel, Bursa Yıl- 
dınmspor ile ya
pılacak olan 
önemli maçta ta
raftarlardan des
tek isterken cen
tilmenliğe dikkat 
edilmesini istedi.

Gemlikspor geçtiğimiz pazar günü kendi sahasında Robert Bosch’u 2-1 yenmeyi 
başardı. Bu hafta ise Yıldırımspor ile yapılacak karşılaşmada grubunda birinciyi 
belirleyecek. Fotoğraf Gemlik KÖRFEZ

jVlehmet Qüney

Yarınları yaşayalım, dünlere inat 
Sevgisiz çekilmez bu çileli hayat 
Yeter artık, kalmasın kötülere kaniat 
Kulübelerde yaşanır mutlu hayat 
İnsana yakışmaz, zulüme yapılmış sarayda saltanat

Milyonda bir kişi bir yerde hasta veya açsa 
Irk ve din ayırmaksızın o kişiye bakmazsa 
Doksan dokuz bin, dokuz yüz doksan dokuz kişi
Hem sahtekardır, hem de vicdanı hasta
Kaç kişi kalmış bilmem insan gibi insan 
Şu koskoca kaniatta.

Kediler, köpekler, kuşlar
Alınırken evler
İnsan yavruları sokaklara atılır
Bir köpeğin masrafıyla
Vallahi 3 çocuğa bakılır

Hastayız hasta dostlar medeniyet hastası
AIDS bile medeniyet bulaşması
En tehlikeli mikropdan taşır medeniyet hastası
Gerekmez çocuklara,
Avrupa mama, pahalı tasma
Bir tas sıcak çorba, güller açtırır yanaklarda.

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Belediyemize ait Demirsubaşı Mahallesi minibüs garajı WC si 2886 sa

yılı yasanın 35. maddesi e fıkrası hükümleri dahilinde 3 Mart 1999 Çar
şamba günü saat : 14.00'de belediye encümeni huzurunda açık teklifle 

ihale yapılacaktır.
İlgililere duyurulur. 12.02.1999

İnş Müh. Nurettin AVCI
Basın:99/6 Belediye Başkanı

İlçe Tarım Müdürlüğü

SATILIK

1997 
Model Mobilet 

sahibinden 
satılıktır.

Tel : 5131797 
Hulusi

ZEYTİN KfiRflKOŞNİLİ
Zeytinlerde önemli ölçüde zararlı olan ve bazı yıl

larda % 70-80 oranında tahribat yapan ve halk ara
sında (KARA HASTALIĞI) olarak ta bilinen kara 
koşnilin tanımı, yaşayışı, zarar şekli ve mücadelesi
ni bilmekte yarar vardır.

1- TANINMASI : Zararlının erginleri kaplumbağa 
biçiminde koyu kahverengi olup, sırtı (H) şeklinde 
çıkıntılıdır. Yumurtaları erginlerin kabuğu altında bu
lunur. Yumurta önceleri parlak krem, sonraları tu
runcu renk almaktadır.

2- YAŞAYIŞI : Zeytin karakoşnili kışı zeytin ağaç
larında larva halinde hareketsiz olarak yapraklarda 
geçirirler. Nisan ayında hareketlenerek sürgünlere 
geçen zararlı, Mayıs’ın 2. yarısında yumurtasız er
gin, haziran sonunda da yumurtalı ergin olurlar. Yu
murtalı erginler 500-2500 adet yumurta yapar. Yaz 
boyunca yumurtadan çıkış yapan zararlı kışa tekrar 
larva döneminde girerler. Böylece yılda bir döl ver
miş olur.

Kış aylarında sıcaklık 5-6 C altına düşerse lar
valarda %90 nın üzerinde, yaz aylarında kuru hava 
sıcaklık neticesinde % 30-40 oranında ölüm olmak
tadır.

3- ZARAR ŞEKLİ : Ergin ve larvalar bitki öz su
yunu emerek zararlı olurlar. Ancak en önemli zararı 
koşnilin salgıladığı yapışkan maddeye havadaki 
Saprotif mantarlar gelerek buralarda yaşayıp çoğa
lırlar. Daha sonra KARABALIK hastalığın meydana 
gelmesine yol açarlar. Böylece ağacın FOTOSEN
TEZ (Gıda yapımı)nı engelleyerek zayıflamasına, 
ürün kaybına, ağaçta çalılaşma ve kurumasına ne
den olur.

4- MÜCADELESİ : Kültürel önlem olarak, zayıf 
düşmüş dallar kesilmeli, budam yapılmalı ve denge
li gübre atılmalıdır. Kimyasal mücadele olarak za
rarlıya en etkili mücadele kış mücadelesidir. Ocak 
ve şubat aylarında hava sıcaklığının - 40 olduğu 
günlerde % 1.5‘luk beyaz yazlık yağlar ile ağaçlar 
iyice ilaçlanmalı ve ağaç kuruduktan 2. bir ilaçlama 
yapılmamalıdır. Yapıldığı takdirde ağaçta yanmalar 
olabilir.

Yaz mücadelesinde larva çıkışı kontrol edilir. Çı
kışların % 50 olduğu dönemde 1. ilaçlama % 95 o< 
duğu dönem de ise 2. ilaçlama yapılmalıdır.

Bulaşık sahalarda ilkbahar mücadelesi yapıla
caksa, bu dönem zeytin güvesi (sap dibi) yaprak 
nesli ilaçlama dönemine geldiğinden ve zeytin gü
vesine atılan ilaçların, kara koşnile de etkili olması 
nedeniyle bu dönemde ayrıca ilaçlamaya gerek 
yoktur.

Kara koşnil (Kara Hastalığı) Mücadelesinde Kul
lanılan ilaçlar

KIŞ MÜCADELESİ :
% 80’lik Beyaz Yazlık Yağ : 100 litre suya 1500 

cc. dozunda.
(porkan, Triona. 2- Hektolineum, Oleopron. 

Koruma V-92)
% 97’lik beyaz yazlık yağ : 100 litre suya 1250- 

1500 cc. dozunda) (Opron, Koruma Yazlık Yağı, H. 
Yazlık Yağ, Ürponon, Naron, Bayer Sümmercil)

YAZ MÜCADELESİ :
Deltamethrin (Decis 25 EC) 100 Litre suya 25 cc. 

dozunda.
Methidahion (Supracide 40 EC) 100 litre suya 

100 cc. doznda
Günümüz aydın, ürününüz bol olsun.

KONGRE İLANI 
CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU 

KORUMA DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN

Derneğimizin, olağanüstü genel kurul toplantısı 6 Mart 1999 Cumartesi günü saat:
11.00’de okul salonumuzda yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmazsa 13 Mart 1999 tarihinde aynı yer ve aynı saatte tekrar
lanacaktır.

YÖNETİM KURULU
GÜNDEM :
1- Açılış ve yoklama
2- Saygı duruşu.
3- Divan heyetinin seçimi.
4- Yönetim ve denetim kurullarının raporlarının okunması, 

görüşülmesi ve aklanması.
5- Yeni yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçilmesi
6- Dilek ve temenniler
7- Kapanış.
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Not Defteri

Muzaffer Gürboğa 
Eğitimci

YAŞAMA. DAİR
Yanılsamalar içinde öldüğümüz bir gerçek. Bu 

nedenle yaşamı yorumlamada sorun olduğunu 
düşünüyorum. Kendi gerçeğimize uygun davranıyor 
muyuz? Amaçlarımız ve hedeflerimiz İyi belirlendi 
mi? Bu konuda sağlıklı ve derinliğine düşünmek 
gerekiyor. Kendi kendimize karşı körleşip, eziyet 
etmeyelim. Bilinci geliştirmek için sürekli okumalı, 
gözlem yaparak bilgi edinmeliyiz. Edindiğimiz bilgi
leri somut ilişkilerimizde kullanıp yararlanabiliriz.

Hepimi^ farklı anlatımlarıyla kendimizi anlatmaya 
çalışıyoruz. Anlaşılmak' istiyoruz, iletişim kanalları, 

mesajları, kodlamalar her zaman doğru olmayabil! 

yor.
Etrafımız yaşam ve hareketlilik ile dolu görmek 

gerek. Tek boyutlu görünce sorun çıkıyor. Zıtlıklara 
hiç tahammülümüz yok. Oysa zıtlıklar bir gerçek, 
diyalektik yaşam. Bizim içimizde ve dışımızda 
bağımsız olarak var. Hoşlanmak ta var.

Yaşantımız .sürekli tekrarlardan oluşmamalı. 
Yanlışlar tekrarlanırsa gelişme olmaz. Eksiğimizi 
gidermek konusunda duyarlılık geliştirmeliyiz".

Maskelerle yaşam sürdürmek, Ne kadar doğru? 
Yabancılaşmalarımızın kaynağında ne var? Ne 
ölçüde kendimizi onaylıyoruz? Olgunluk kendisiyle 
barışık insanların tutumudur. Değerlerimizin 
farkında olalım ve geliştirelim. Gelişmemizi 
engelleyen bildik kabuklarımızı kırmalıyız. Her gün 
yeniden doğmaktır bu.Yaratıcı bir sürece böyle 
ulaşabiliriz.

Üç olumsuz tavrın altını çizmek istiyorum. 

Zaman tutsaklığı, Bireysel hiçleşme, yarattığımız 
korkular. Düşle gerçek arasında gidip gelmeler. Sık 
sık geriye dönmeler (Nostalji). Başarısızlıkların üze 
rine'gitmeli ve sorgulamalı elbet. Ama biraz da 
başarılarımızın üzerinde yoğunlaşalım. Paylaşmak 
dururken iktidar savaşları niye? Başkaları üzerinde 
denetim kurmak bizi güçlü mü kılar? Hayır tam tersi 
güçsüzlüğümüzün kanıtıdır.

Denetim sağlanamayınca kaygıya başlamıyor 
mu? Güzhl yaşamaya, sevgiye, emeğe karşı 
duruşumuzu belirleyelim.

KAŞE ve MÜHÜRDE 
BEKLEME YOK!

Matbaamızda bilgisayar sistemiyle 
kaşe ve mühürleriniz 30 dakikada yapılır. 

BİR TELEFON YETERLİ!

Aklımızı Kullanalım
Şu Amerikalılar çok alem adamlar!
Dostlarını başkalarıyla paylaşmak İs

temiyorlar.
Ortadoğunun bir enerji merkezi ol

ması ve Hazer petrollerinin gündeme 
gelmesi bizi Amerikalıların en kadim 
dostu yaptı.

Çünkü biz hem Türktük.
Hem de müslümandık.
Böyle İki önemli özelliğe sahip olan bir 

ülke, tarh Amerikanın aradığı ülkeydi.
Ama. Çok fazla AvrupalI olma, malıy

dık..
İslam ülkeleri ile de, fazla sıkı-fıkı iliş

kilere girmemeliydik.
Zaten gelişmelerde tastamam öyle oldu.
Avrupa ülkeleri İle, dönem dönem, 

sert tartışmalara girdik.
Amerika hemen devreye girdi ve bi

zim tarafımızda olduğunu söyledi.
Avrupa’dan koptukça, Amerika’ya 

daha çok yakınlaştık.
İslam ülkeleri ile de aynı durumları 

yaşadık.
Bazıları ile, silahlı çatışma aşamasına 

kadar geldik.
Amerika hep yanımızdaydı.
Ve. Hep bizi desteklediğini söyledi. •
P.K.K. ve Apo konusunda Bazı Batı 

ülkelerinde çatlak sesler çıktı.
Ama. Amerika anında müdahale etti.
(P.K.K)nın bir terör örgütü olduğunu, 

(Apo) nun da bir terörist olduğunu, 
usanmadan ve kıvırmadan her zaman 
söyledi.

Ayrıca bize bir dost ve müttefik ülke bile 
buldu.

İsrail ile her alanda işbirliğini teşvik 
etti. ,

Ama. Bizim çok önemli bir kusuru
muz vardı.

Önemimizin ve menfaatlerimizin far
kında .değildik.

Amerika'da bunun farkına vardı.
Evvelce Ortadoğu ve K. Irak ile ilgili 

alacağı her kararda bize danışırken, işle
rini sadece İngiltere ile yürütmeye başla
dı.

Ve. İncirlik’ten, ne kadar süreceği 
belli olmayan bir hava harekatı başlattı.

Biz işe, ne evet, ne de hayır diyemedik.
Çünkü iç siyaset ile uğraşmaktan, 

yorgun düşmüştük.
Bakın şimdi dünümüze, çok iyi bir fır

sat çıktı.
Iraklı Tarık Aziz’in ülkemizi ziyareti, 

Türkiye'yi yeniden çok-önemli hale getire
bilir.

Ortadoğu’da ve K. Irak’ta yapılacak 
yeni düzenlemelerde, ülkemizi insiyatif 
sahibi konuma getirebilir.

Bu gibi pozisyonlar, her zaman ele 
geçmez. Aklımızı kullanalım ve vazgeçil
mez ülke haline gelelim.

Haftönih Fıkrası
Savaş yıllarında, bir karargahta nöbet

ten yeni çıkan bir er, sigara yakmak İçin 
elini cebine attı. Kibriti bitmişti. Karanlık
ta önüne ilk çıkandan kibrit istedi.

Alevin ışığında karşısındakinin gene
ral olduğunu farkedince .birden şaşırdı, 
kekeleyerek:

Affedersiniz efendim, karanlıkta si
zin bir general olduğunuzu farkedeme- 
dim.”

General tok bir sesle ceyap verdi.
“-Dua etki karşına bir general çıktı. 

Eğer bir çavuşla karşılaşsaydın, başına 
geleceği görürdün.”

Azot yönetim kurulunda görev yapan 
Saim Sancar’ı Neşet Albay’ı, Sami Oştun 
Paşa’yı ve Haydar Paşa’yı hatırladım.

Hepsi disiplinli ve babacan İnsanlar
dı.

Bir de Fikret Bila’nm 18 Ocak tarihli 
makalesi aklıma geldi. Teoman Kaman Pa
şaya sitem ediyordu.

Koman Paşanın, batan Interbank’ta 
yetkili olarak görev yapmasını eleştiriyor
du.

Ayrıca, Korkmaz Yiğlt’e danışman 
olduğu söylenen Güven Erkaya Paşa’da, 
hatırıma geldi. Biraz buruklaştım.

Ama. Televizyonlarda savunma, iç 
politika ve dış politika konularında bizler 
aydınlatan Doğan Beyazıt ve Kemal 
Yavuz Paşaları hatırlayınca ferahladım. 
Moralim düzeldi.1

Sözün Özü
Bir ölüm şanlı olursa, 
En büyük armağanını almış demektir. 

“Heraklites’

Peşpeşe, iki önemli ölüm olayı 
yaşadık.

Birisi (7) den (77)ye gönüllerimizin 
sultanı, sevgili Barış Manço'ydu.

Diğeri de, Ürdün Kralı Hüseyin’di.
Barış Manço’ya, Devlet töreni yapıldı.
Ama. Halk töreni, daha görkemli oldu.
Kral Hüseyin Ürdün’ün Ortadoğu 

coğrafyasındaki konumunu, çok iyi kul
landı.

Hem komşuları ile iyi geçindi.
Hem de süper Devletlerin, yazge 

çilmez adamı oldu.,
Amerika Başkanı Clinton ile (3) eski 

Devlet başkanının cenaze törenine 
gelmesi önemliydi.

Yeltsin’in ise hasta yatağından kalka
rak gelmesi ise çok daha anlamlıydı.

İşte. Her iki ölü de, en büyük 
armağanı almış oldular.

"uçuk" bir söz
O kadar dalgındı ki, otobüsün içinde 
olduğu halde “Hay ali ah şu otobüste 

nerede kaldı?” diyordu.

Erol GÜRÇAY

Bursaspor’da Zor Günler 
Bursaspor kötü günler yaşıyor. 
Bu defa yaşananlar, eskilerine benze

miyor.
Geçmişteki sıkıntılar, yıldız futbolcula

rın sahneye çıkması ile açılabildi.
Ama. Şimdi elde, yıldız da kalmadı.
Takım kötü oynasa bile, “Baliç” uzak 

vuruşlarla işi bitiriyordu.
Bursaspor “tek yıldız adamla” sağla

nan başarılarla iyi-kötü bugünlere kadar 
geldi.

Gerçek gücünü, bir türlü anlayamadı.
Taraftar ise, hiç anlayamadı.
Bursaspor’a büyük hedefler biçti.
Klasmanda hep daha üst sıralarda, ol

masını arzuladı.
Avrupa kupalannı dilinden düşürme

di.
Ama. Takımın gerçek kapasitesini göre

medi.
Yaş haddinden emekli olacak futbol

cularla, bu başarının imkansız olduğunu 
düşünemedi.

Hep Kocaelispor ve Trabzonspor’un 
Avrupa kupalarındaki başarılarına özen
di.

Hatta, belki biraz da kıskandı.
Ama. Baliç gidince takke düştü ve kel 

göründü.
Bu sene, ilk devre inişli-çıkışlı bir çiz

gi yaşadı.
Bir ara; ard-arda alınan (5) galibiyetle bi

raz toparlandı.
Ama. Bu galibiyetlerin ardından bün

yede yaşanan rahatsızlıklar ortaya çıktı.
Antrenör Biyediç ile futbolcular Se

lim ve Deniz problem adam olarak günde
me geldi.

Yönetim Kurulu Biyediç’in mukavele
sini feshetti.

Selim ve Deniz’i başka kulube verdi.
Ve. İkinci devre maçları başladı. .
Takım defansın göbeğinden goller ye

meye başladı.
Liberoda Selim’in, orta sahada De- 

niz’in yokluğu hissedilmeye başladı.
Aslında, Bursaspor Yönetim kurulu 

yanlış karar vermişti.
Takımı takviye etmesi gerekirken, sezon 

ortasında iki as futbolcusunu kulüpten 
uzaklaştırmıştı.

Bu tipik bir intihar karar gibiydi.
Biyediç’in mukavelesi feshedilecek 

ve bu iki as futbolcu sezon sonuna kadar, 
takımda kalacaktı.

Şimdi, Bursaspor Yönetim kurulu 
şokta.

Antrenör ve futbolcular panik içinde. 
Bir kısım fanatik taraftar tesisleri bastı. 
Ve futbolculara sözlü tacizde bulun

du.
Takımın (12) adamı, “taraftar da” yan- ' 

hş yolda. ,
Eğer bu küçük fanatik taraftar grubu, I 

yönetim muhalif başka gruplar tarafından 
kullanılıyorsa, bu en büyük hata!

Bursaspor’a sabır lazım, inanç lazım 
ve şans lazım!

KÖRFEZ OFSET
Tel: 513 17 97 gemlik rehbe ri

Gerekli Telefonlar

Gemi Saatleri KUMLADA

İtfaiye
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. • 
Polis Karakolu 
Gar. Kam

41Ö
155
156
5131055 
5131879 
5131206

Kaymakamlık

ANADOLU HAYAT ANADOLU SİGORTA

NUMAN SİGORTACILIK LTD. STİ. 
ACENTELİĞİ

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

5131051
5131052 
'5131053 
5132954 
5131028

- KASKO SİGORTALARDA % 100 HASAR ÖDEMELİ VE SERVİS ANLAŞMALIDIR.- TRAFİK, EV-İŞYERİ, NAKLİYE, YANGIN, KAZA SİGORTALARIYLA (TÜM) BRANŞLARDA HİZMETİNİZDEDİR.

ULAŞIM 
Uludağ turizm. 5131212 
Aydın Turizm 5132077

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

TAKSİLER

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

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

5131621
5132467
5133240
5132324
5143550

Resmi Daireler 
TEK Arıza 
TEK İşletme 
Turizm Der. 
Spor Sah. 
Orm. Böl. Şf. > 
Milli Eğt. Md. 
Halk Egt. Mrk. 
Halk Kutûp. 
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.

Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
Şu İşletmesi 
İtfaiye 
Muhasebe M. 
Yazı iş. Md. 
Su Arıza

5132066
5134503
5131274
5140095
5131286
5131174
5131846
5131353
5131057
5131308
5131133
5131095
5133742
5131507
5131414
5131364
513141 î-
5131042
5132360
5131186
5134994

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

Kartal-Yalova:(lşgünü) 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:(lşgün8) 9.15- 

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

Yalova -Kartal (Haftaiçi) 07.30-09.10-10.45- 
13.00-14.30-16.00-17.30-19.00-20.30 

(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); 1030-13.00-17.30

Feribot
Hızlı Feribot: (Yalova-Yenlkapı) 

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

W
KİRALIK

HAVUZLU
DAİRELER

TEL
5131797
GEMLİK

5134521-23 
5134520 
5132432 
5134521-122 
5134521-115 
5132325
5134521-182 
5134521-111
Yalnız 185

Aygaz 
Ozgaz 
Tekgaz 
Ocakgaz 
Ergaz 
Ipragaz 
Aabaşgaz 
Likitgaz 
Yenıukltgaz 
Alevgaz 
BPGaz

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 84

Gemlik 
KÖRFEZ 
Okuyun, 
Okutun, 
Abone
Olun . <
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Şoförler ve Otomobiliciler Odasında seçim heyecanı

Emir Doğru’ya Gemlik'te CHP pazar günü ön seçim yaptı

rakip çıktı
58412

Gemlik Şoförler ye 
Otomobilciler Odası Baş
kanlığını kırk yıldır yürüten 
Emir Doğru’ya, köylüsü 
Hüseyin Karapınar rakip 
oldu.

Cumartesi günü Esnaf 
ve Sanatkarlar Kefalet Ko
operatifi Toplantı Salonun
da yapılacak olan genel 
kurul toplantısında, yöne
tim kurulu seçimleri için bu 
yıl iki grup çekişecek.

Emir Doğru, 30 yıldır 
Şoför ve Otomobilciler 
Dernek ve Odasında hiz
met ettiğini, bir dönem da
ha bu hizmeti yapmak is
tediğini belirterek, yeniden 
aday olduğunu söyledi.

Belediye eski baş sofö-

rü Hüseyin Karapınar ise, 
E mir Doğru'nun yerini ar
tık gençlere bırakmasının 
zamanının geldiğini hatır
latarak, Emir Doğru’ya 
sonsuz saygılarının bulun
duğunu, ancak bir maka
mın aynı kişilerce bunca 
yıl tek başına götürülmesi
nin yanlış olduğunu, geri
den gelen kuşaklara fırsat 
tanınması gerektiğini söy
ledi.

Cumartesi günü yapila
cak Şoförler ve Otomobil
ciler Odası seçimleri için il
çede yoğun çalışma baş
latıldı.

Seçim sonuçları ise 
şimdiden merak konusu 
olmaya başladı.

'I • • • 
kişi oy 
kullanacak

Yüksel Uğur, 
Gemlik’te birinci oldu

Hüseyin Karapınar 
gençlere fırsat 

verilmesini istiyor

Emir Doğru 
bir dönem daha görev 

verilmesini istiyor

18 Nisan 1999 günü ya
kılacak milletvekili genel, 
il genel meclisi, belediye 
başkanlığı, belediye mec
lis üyeliği ve muhtarlık se
çimleri için Gemlik mer
kez ye köylerinde 323 san
dıkta toplam 58412 seç
men oy kullanacak.

İlçe Seçim Kurulun 
dan aldığımız bilgilere gö- 
re askıdan indirilen seç
men listelerine itirazların 
sona erdiği ve listelerin 
kesinleştiği hatırlatılarak, 
Gemlik merkezde toplam 
41404 seçmenin bulun
duğu bildirildi.

Gemlik Merkez, belde 
ve köylerindeki seçmen 
savdan şöyle :

MERKEZ-MAIIALLE

18 Nisan 1999 günü yapılacak olan 
milletvekili seçimleri nedeniyle ön se
çim yapma kararı alan Cumhuriyet 
Halk Partisi, pazar günü tüm yurtta 
aday sıralamasını belirlemek için- san
dık başına gitti.

Yargı gözetiminde saat 08.00’de 
başlayan seçimler, saat 17.00’ye dek 
sürdü.

Gemlik’te 400' delegenin oy kul-

Gemlik’te en çok oy almasına 
karşın, 15 nci olmaktan

landığı ön seçimlerde, 16 milletvekili 
aday adayı içinden Gemlik’li aday adayı 
Yüksel Uğur, 747 oy alarak, sıralamada 
birinci oldu.

Yüksel Uğur, Bursa genelindeki 
sıralamada 15. oy alarak, ancak 15 nci
olabildi.

Gemlik’teki ön seçimlerde 
aday adayları şu oyları aldılar.

CHP’li

Kamyon garajı 
tamamlanıyor

Belediye imar planın
da kamyon garajı olarak 
belirlenen yere yâp.ımına 
başlanan kamyon garajı 
için çalışmalar hızla de
vam ediyor.

Belediye Başkanı Nu
rettin Avcı, kamyon gara
jı arsasının yaklaşık 1.5 
metre dolgusunun ta
mamlandığını, arsa için
de bulunan ve kamulaş
tırılan binanın ise restore 
edilerek, idari bina ola
rak kullanılacağım söyle-

di.
Kamyon garajının' iş

letmesinin S.S. Taşıyıcı; 
lar Kooperatifi’ne verildi
ğini de hatırlatan Avcı, 
son rutüşlar bittikten 
sonra garajın açılacağını 
bundan sonra ise Gemlik 
içinde, mahalle ve sokak 
aralarında hiç bir kam
yonun park etmesine izin 
verilmeyeceğini söyledi. 
Buna uymayanların ise 
cezalandırılacağını da 
hatırlattı.

Balıkpazarı 
Cumhuriyet 
Demirsubaşı 
Dr.Ziya Kaya 
Eşref Dinçer 
Hamidiye 
Hisartepe 
Halitpaşa 
Kayhan 
Osmaniye 
Orhaniye 
Yeni Mahalle 
TOPLAM

BELDELER 
K. Kumla 
Umurbey 
Kurşunlu 
Toplam

KÖYLER : 
Adliye 
B. Kumla 
Cihadı 
Engürücük 
Fevziye 
Fmdıcak 
Gencali 
Güvenli 
Hamidiye 
Haydariye 
Karacalli 
Katırlı 
Kurtul 
Muratoba 
Karlı 
Şahinyurdu 
Şükriye 
Yeniköy

1830 
3563 
1374 
8008
6644 
6792 
2361
912 

1158 
4205 
1460
1862 
41404

3962
2301
2294

“8557

328
• 580

338 
967
250
164

1862
152 
270
270 
506
386 
723 
466
324 
375
171 
319

TOPLAM 8451

Pars Dönmez ve İbrahim Aksoy Umurbey’de kıyasıya yarışacak.

Başkanlık arkadaşların 
yollarını ayırdı

Yıllarca birlikte siyaset ya
pan ve herkesin dost ve arka
daş bildiği bir çok kişi aynı 
koltuğu paylaşamayınca yol
lar ayrılıyor.

Umurbey beldesinde Ada
let Parti ve Doğru Yol Parti
sinden dört dönem Belediye 
Başkanlığı yapan Pars Dön
mez, 1989-1994 yıllan ara
sındaki hizmet döneminde en 
yakın siyasi arkadaşı ye yar
dımcısı Ibrâhiıri Aksoy idi.

Encümen üyesi olan İbra
him Aksoy ile yedikleri içtikle
ri ayri gitmiyordu. 1994 yerel 
seçimlerini Pars Dönmez kay
betmişti. Yeniden DYP’den 
aday .olmasına istemeyenler 
arasında ise İbrahim Aksoy 
da vardı. Parti teşkilatı da bu 
döpem Dönmez'i istemeyince, 
yollar aynldı. Pars Dönmez,

başkanlıkta yine aday olmak istiyordu. Kendisine ye
şil ışık yakan tek parti MHP oldu. Dönmez, Umurbey 
beldesinde yıllarca emek verdiği AP ve DYP’den böy- 
lece koptu. Karşısında ise rakip olarak kadim dostu 
ve arkadaşı İbrahim Aksoy eski partisinden belediye 
başkanlığına adaydı.

Şimdi Umurbey’de eski iki dost arasında kıyasıya 
bir mücadele yaşanacak.

Yüksel Uğur 
Mustafa Şenyurt 
Necmi Demir 
Kemal Demirel 
Necdet Sağır 
M. Şahin Gencay 
Veli Bektaş 
Şükrü Er 
M. Emin Zeybek

105
94
88
88
78
67
62
52
51

Yeter Efe 
Lütfiye Çelik 
Seher Akman 
Mülki Yağmen

43
41
38
14

Seçimlerde sandıktan 
Dr. Murat Kaçar ve İl 
Başkanlığına getirilen 
Hasip Öztürk’e oy 
çıkmadı.

Muhtar adayları iddialı
18 Nisan 1999 yerel seçimlerinde yapıla

cak mahalle muhtarlıkları seçimleri bu yıl 
geçtiğimiz yıllara göre daha çekişmeli geçe
ceğe benziyor.

Bayanlarında adaydık yarışma hızlı girdi
ği seçimler için hazırlıklar tüm hızıyla sürü
yor.

Eski mahalle muhtar adaylarının çoğu ye
niden adaylıklarım koyarlarken, ilçemizde 
bu yıl ilk kez oluşturulan Dr. Ziya Kaya ve 
Eşref Dinçer Mahallerinde de adaylıklara il
ginin çok olduğu gözleniyor.

Hamidiye Mahallesi Muhtarı Enver Çe
lik, yeniden aday olurken, kendisine rakip 
olarak, TÛĞSAŞ’ta İşletme Teknisyeni ola
rak emeldi olan Necmi Ünlü aday olacağını 
açıkladı.

Dr. Ziya Kaya Mahallesinden adaylığım 
resmen açıklayan ve basma duyuran olmadı. 
Ancak, bu mahallede aday sayısının çok ol
duğu kulislerde söyleniyor.

Osmaniye Mahallesi eski Muhtarı Ahmet 
Hocaoğlu, Fazilet Partisi belediye başkanlı
ğını aday tanıtımında Mehmet Turgut’u des
tekleyeceğini bir dönem daha muhtarlık 
yapmayı düşündüğünü açıkladı.

Eşref Dinçer Mahallesinde ise şimdilik 
iki bayan aday çekişecek. Nursel Şimşek ve

Gülçin Akyıldız.
Nursel Şimşek, muhtarlık için kendini 1 

hazırladığını ve bilgisayar kurslarına gide- j 
rek, bilgisayar kullanmayı öğrenmeye başla- 1 
dığuıı, hizmete geldiğinde tüm mahalle hal- | 
kını bilgisayara kaydedeceğini söyledi.

Gemlik’in ilk bayan muhtar adayı Sevim 
Koçdemir ise Halitpaşa Mahallesi’nden ye- I 
niden aday olduğunu, hizmetin farklılığım 
mahalleliye gösterdiğini ve mahalle sakinle- ] 
tinin evlerinde ziyaret ederek, sorunlarım . 
çözdüğünü ve belediye başkanınm muhtalar 
ile diyalog halinde olması gerektiğini söyle- 1 
di.

Balıkpazan Mahalle Muhtarh Mehmet â 
Birlik ise muhtarlığa yeniden aday olduğu 
öğrenildi.

Orhaniye Mahallesi Muhtarı Arif Vural ’ 
ise muhtarlığa yeniden aday olduğunu söyle
di.

Cumhuriyet, Mahallesi muhtarlığına yeni ■. 
bir aday çıktı. Cumhuriyet İlköğretim Okulu 
Koruma Demeği Başkam Metin Karaduman.

Karaduman, yıllardır ilköğretim okulun
da başlattığı toplumsal hizmeti tüm Cum
huriyet Mahallesi sakinleri içinde yapmak 
istediğini, bu konuda bilgi, birikim ve yeter
li beceriye sahip olduğunu söyledi.

Sevim KOÇDEMİR
Halitpaşa Mahallesi 

Muhtarlığına 
yeniden aday

>4

Enver ÇELİK
Hamldiye Mahallesi 

Muhtarlığına yeniden 
aday oldu ve iddialı.

40 yıllık demokrat Pars İbrahim Altsoy, 
Dönmez, aday göste DYP’den Belediye 

irilmeyince, MHPTi oldu, başkanlığına aday oldu-

Arif VURAL, 
Orhaniye Mahalle 

Muhtarlığına yeniden 
aday
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Metin KARADUMAN
Cumhuriyet İlköğretim 

Okulu Koruma 
Derneği'nden sonra şimdi 
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Necmi ÜNAL
TÜGSAŞ’tan emekli 

Hamidiye Mahallesi muhtarlığı 
için iddialıyım diyor.

ten sonr
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Kaşe ve mühürde bekleme yok! 
Her türlü baskı işlerinizde 

Hizmetinizdeyiz.
BİR TELEFON j/ETERLİ t
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MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK
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Kar ile birlikte gelen karayel fırtınası ilçemizde bir çok işyerinin sularla dolmasına neden oldu

lerde CHP'li 
dılar.
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zarar büyük
Geçtiğimiz hafta cuma sabahı lodosla başlayan fırtına denizin kabarmasına ve karaya taşmasına 

neden oldu. Hamidiye Mahallesi Kumsal Sokak, Gazhane Caddesi ve İstiklal Caddesi’nde meydana 
gelen su basmasında yüze yakın işyerinisu bastı, onlarca araç sular altında kaldı, sandallar parçalandı.

Gemlik, Gemlik olalı 
birçok dere taşması, su 
baskını gördü ama böy- 
lesi bir deniz taşkınıyla, 
karşılaşmadı.

Geçtiğimiz hafta cu
ma sabahı erken saat
lerde başlayan karla ka
rışık firtma, denizin ku
durmasına neden oldu.

Sabah saat 07.00 de 
lodos fırtınası yerini ka
rayele bırakınca dalgala
rın boyu 3 metreye yük
seldi ve olan ondan son
ra oldu.

Saat 07.30 sıraların
da Emin Dalkıran Kor- 
donu’ndaki setleri aşan 
dalgalar önce , kordonda

ki evlerin ve işyerlerini 
bastı.. Sokak araların
dan İstiklal Caddesi’ne 
kadar bir anda taşan de 
niz suyu, yüzlerce işye
rini bir anda kaplayarak 
büyük zararlara neden 
oldu.

Saat 08.00 sıraların
da Ziraat Bankası karşı
sı aralığından Dr Aziz 
Ataoğuzun evinin önün
den başlayarak, Kayma
kamlık lojmanına kadar 
olan bölgedeki işyerleri. 
depolar ve alt kat konut
lar tamamen sular altın
da kaldı.

Bu arada Balıkçı ba
rınağında bulunan bot-

laı ve ifi.ıç tekneler dalga
la'm icL îeti ile 'parçalanır-' 

/ky;»,. î:in.iQ Dalkıran Kor- 
<i ınv nd.ı ye- Gazhane 
( -iddeşi'nde bulunan on
urca özel araç da taşan 
deniz, suyunun içinde kal

dı.
• Gemlik sokakları bir 
anda Venedik sokaklarına 
döndü ve bu semte bulu
nan konutlardaki yaşayan 
vatandaşlar evlerinden di-, 
şanyâ çıkamayarak mah

sur kaldılar.
Araçlarını kurtarmak 

isteyenler ise buldukları 
traktörlerle azgın suların 
arasinda büyük mücade
leler vererek kuru yerlere 
çekebildiler.

Şiddetli dalgalar bir 
matbaa ile bir marketin, 
çerçevelerinin kırılmasına 
ve işyerlerinin tamamen 
sular altında kalmasına 
neden oldu.

Haberi Sayfa 4'de

O BAKIŞ

Kadri GÜLER
Denizin gazabı

Cuma sabahrtelefonla uyandığımda, denizin gazaba 
geldiğini ve Gemlik’i cezalandırdığını gördüm.

Oturduğum konut, Gazhane Caddesinde. Pencerem
den baktığımda, PTT’ye doğru caddenin sular altında ol
duğunu gördüm.

Tabii bizim gazetenin büro ve matbaasıda sulara 
gömülmüş durumda.

Yapacak birşey yok.' Giyinip, acıklı durumumuzu izle
mek için dışarıya çıktım.

Kar fırtınası ile karayelin kıyıya vurduğu azgın sularla 
boğuşan, koşuşturan, çırpınan çaresiz insanların çaba
landı izledim.

Doğa gücü karşısında insanın ne denli etkisiz kalışını 
gözlemlerken, meydana gelen zararın daha az olmaşını 
önlemenin mümkününün olup olmadığını düşündüm.

Azgın sular birkaç saat içinde onlarca işyerine girerek 
milyarlarca lira zarara yolaçtı. Onlarca birbirinden güzel 
araç sulara gömüldü, kayıklar parçalandı, trafolar pat
ladı, yangınlar çıktı, insanlar evlerinden sokağa çıka
madılar..

Kısacası bu fırtına bir süre daha sürseydi Gemlik’te 
yaşam tamamen bitecekti.

Denizin gazabından yaklaşık 500 metrelik bir alan et 
kilendi ve başta esnaf büyük maddi zarar gördü.

Bu önlenemez miydi?
Bugünkü teknik olanaklar ve mimarlık biliminin geliş 

mişliğinde zarar daha aza indirilemez miydi?
Seçimlere çeyrek kala, şehrimizi yönetmeye talip 

olanlar bunu tartışsınlar.
Boş palavralar dinlemeyelim. Bir yağmura, bir deniz 

taşmasına esir olmayan bir kentte yaşayalım.
Doğal afetlerden sonra halkına geçmiş olsun o. -n I 

yöneticiler görmek istiyoruz.

SULARIN ESİRİ OLDUK: Guma sabahı çıkan fırtınp İle kabaran deniz İlçemizin bir bölümünü sular altına aldı. Onlarca 
işyeri, depo, araç ve kayıklar azgın sularca esir alındı. Bir gün süren su baskınında yüzmllyonlarca lira zarar meydana 
geldi. Baskın, araçların yanmasına, elektriklerin kesilmesine de yolaçtı. Zarar gören esnaf Belediyeyi suçladı.

Genel merkezden onaylı listeler geldi

DSP Seher Yücel dedi
Yerel seçimlerde DSP’den aday adayı olan İnşaat Mü
hendisi Nusret Mutman, Mimar Seher Yücel ve Ecza
cı Serdar Hadimli arasındaki seçimi Seher Yücel ka
zandı. DSP'nin Belediye ve Û Genel Meclis üyelikleri 
sıralamaları da sıralaması da belli oldu.

18 Nisan 1999 pazar 
günü yapılacak olan Be
lediye Başkanlığı, Beledi
ye Meclis üyelikleri ve İl 
Genel .Meclisi üyelikleri 
için yapılan başvurular

Merkezi'n-
ien dün akşam saatlerin- 
je yapılan açıklamada, 
Serhlik Belediye Başkan- 
p' a Mimar Seher Yü- 

in adaylığının kabul 
diği bilidirildi.

Haberi sayfa 4’de

sonuçlandı.
DSP İlçe

Mimar Seher Yücel
18 Nisan 1999 günü yapılacak 

seçimlerinde DSP'nin 
Belediye Başkan adayı oldu.

Karısını öldürdü 6 aylık bebeğini rehin aldı

Şahinyurdımda cinayet
i* T Şahinyurdu Kö-

TAŞI 
GEDİĞİNE
Önan cîcuner

YOK, YOK....
Yağmur yağdı...
Deniz kabardı.
İşyerleri, konutlar, araçlar 
sular altında kaldı.
Altyapı bu kadardı...
Yok, yok 
Kafalar dardı. 
Sıfırdan bir-iki metreye su nasıl akardı? 
Söyleyin, söyleyin nasıl akardı.

yü'nde meydana 
gelen olayda Se
dat Demir (30) 
adındaki genç, ai
leyi nedenlerle jsü- 
rekli tartıştığı eşi 
Ayşe Demir'ln ba
şını duvara vura
rak öldürdü. Çılgın 
koca cinayetten
sonra 6 aylık bele- 
beği alarak dağa 
kaçtı ve kapıya not 
yazarak karısını öl
dürdüğünü duyur
du.

Soğukta üşüyün
ce evine döndü. 
Jandarma operas
yonu ile yakalandı. 
Haberi sayfa 4’de
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TeCe
1989 veya 1990 olacak. SHP Genel 

Başkanı Erdal İnönü -o zarif ve alçakgö
nüllü insan-, bir toplantıda, partililerden 
birinin Türkiye Cumhuriyeti’nden' “TeCe” 
diye söz etmesine şiddetle tepki göster
miş, “Ne demek TeCe? Bu devletin adı 
Türkiye Cumhuriyeti'dir” diye parlamış
tı.

Ne anlama geliyordu TeCe?
“TeCe” söylemi, küçümseme, dudak 

bükme, hatta hor görme anlamlarını içeri
yordu. Güneydoğu’daki “PKK terörü”ne 
az da olsa yandaş, “ikinci cumhuriyet
çi” görünmeye hevesli veya ilericilikte 
çevresine göre “önde” olma, ya da “in
san haklarının en hararetli savunucu
su” görünme çabasındaki kimilerinin söy
lemiydi bu.

PKK yandaşına göre: “TeCe, İşgal
ciydi!”

Sözüm ona insan hakları savunucuna 
göre : “TeCe, kuruluşunda yanlışlıklar 
yapılmış, tepeden inmeci ve çağ dışı 
bir devletti!”

Özcesi kim' ki Türkiye Cumhuriyeti’ne 
bilerek veya bilmeyerek karşıydı, ya da 
çevresine göre daha önce görünmek he
vesiyle öyle davranıyordu, onun için bu 
devletin adı TeCe İdi. Erdal Bey, bir dö
nem sol siyaset amatörlerinin de diline 
pelesenk olmaya başlayan bu söyleme 
şiddetle karşı çıkarak, bu gibilerin,.kü
çümsemeye, dudak büküp hor görmeye 
kalkıştıkları Türkiye Cumhuriyeti’nin çok 
onurlu bir geçmişi ve çağdaş dünyada 
önemli bir yeri olduğunu vurgulamak iste
mişti...

Kimileri, PKK terörünün mimarı Abdul
lah Öcalan’ın, o köhnemiş TeCe’nin çatı
na ot tıkayacağını sanmışlardı sanırım. 
Hatta inanmışlardı. Apo’da önemli nitelik
ler vehmetmişlerdi..

Anımsayınız; bu ülkenin bazı.eksant- 
,rik aydınları, -daha çok komünist görüntü 
vermelerine yardımcı olacağı sanısıyla- 
yerlerde sürünen kırmızı atkıları boyunla
rında, PKK Lideri'nin karargahında video 
çekimi yapmışlardı. Sonra da, Atatürk'ün 
Çerkeş Ethem'i tasfiye edişindeki haksız
lığı, derin askerlik bilgileriyle anlatma 

k ukfüaljğıneı soyunup dangalaklığın eng n- 
ferineaoğru yelken açmış: Türkiye üzeri
ne cehaletin ve hamakatin tezlerini yaz
mışlardı.

Ve kimi aydın olma heveslileri, bu gibi
lerin keramet buyurduklarına inanmışlar
dı...

16 Şubat günü Türkiye Cum
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gazetelerine vereceğiniz ilanlar size kazanç olarak geri dönecektir 

KÖRF€Z RGKLRM
Tel : (0.224) 513 17 97

GEMLİK KÖRFEZ
Haftalık Siyasi Gazete

Yıl : 26 SAYI: 1256
Fiyatı :50.000 TL.

|||| Sahibi ve Sorumlu Müdürü : KADRİ GÜLER

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

J||B Basıldığı yer: KÖRFEZ OFSET 

Matbaacılık -Yayıncılık - Reklamcılık Tesisi

I

huriyeti’nin başbakanı, PKK elebaşısı 
Abdullah Öcalan’ın anavatanına getirilmiş 
olduğunu açıklarken, yukarıda aktarmaya 
çalıştığım olaylar canlandı gözlerimin 
öhünde.

Ve ertesi günü Öcalan’ın video çekim
lerini izlerken...

Adamın düştüğü rezilane ve zelilânö 
durumu gördükçe...

Sanırım o kimileri, “TeCe” diye dudak 
büküp küçümsedikleri ' Türkiye 
Cumhuriyeti’nin, son derece sağlam bir 
devlet geleneğine sahip, ve de bulunduğu 
coğrafyanın önde gelen güçlerinden biri 
olduğunu anlamışlardır artık...

Ama bu yetmez.' Türkiye Cumhuriyeti, 
gerçi TeCe olmadığını kanıtlamıştır, ama 
henüz o aksaklıklarla dolu anayasasında 
belirtildiği üzere, insan haklarına dayalı 
bir hukuk devleti olduğunu kanıtlama 
başarısını gösterememiştir. Gerçi 27 Bin 

630 insanımızın canını yitirmesine neden 
olan kalkışmanın elebaşı yakalanmıştır, 
ama terörün gerekçeleri ortadan kalk
mamıştır henüz...

Ğuma gecesi atv’deki “Siyaset 
Meydam”nda, acilen yapılması gereken 
hukuk reformu tartışıldı. Anayasanın 143. 
maddesinde yapılacak basit bir değişiklik
le, DGM’lerde askeri yargıç bulundurul
ması zorunluluğunun kaldırılabileceği, ve 
de bunun için yeterli zaman olduğu nok 
tasında birleşti bilim adamları.

Evet, DGM’lerde asker yargıç bulun 
ması, uluslararası hukukun benimsediği 
“doğal yargıç” ilkesine aykırıydı 
Sanırım TBMM’de grubu bulunan partiler, 
-belki bir kısmı içten değil ama-, bu konu
da aykırı görüşte değil. Görünensek 
engel, Meclis’in tatile girmiş olması.

Başbakan’ın bir “genelge”yle yürür-, 
lüğe koymaya çabaladığı “pişmanlık 
yasası” için de öyle...

Bilim çevreleri uyarıyor...
Türkiye Barolar Birliği uyarıyor..
Uluslararası alanda ün yapmış Öiplv 

mat: eskilerimiz uyarıyor.
Ağır sorumluluk üstlenmiş eski ası- r 

uyarıyor... . ' ■
Ama vekillerimiz 18 Nisan seçimlerinin

işin ilginci Cumhurbaşkanı da,
I Başbakan da, parti liderleri de kendilerini 

akıntıya kaptırmış gidiyorlar. Bu devleti, 
demokratik hukuk devleti kimliğini pekişti 
rerek TeCe'likten kurtaracak, Türkiye 
Cumhuriyeti yapacak o küçücük adımı 

ı atmaya yanaşmıyor kimse.
Hayreti...

KAYIP
Ege Ordu 

Komutanlığı’ndan 
almış olduğum 

askeri kimlik kartım 
kaybolmuştur. 
Hükümsüzdür.

İsmail YAR

DANS
Dursun Ergüler

GÜNCEL KONULAR
BİR
Gazete haberlerinin güvenilirliği, bazı konu

larda yetersiz olmakla beraber, şayet doğruysa, 
ışık hızının değişik bir ortamda 299.324 km. 
den, 61,1.5 kilometreye düşürülebildiğini yazıyor 
gazeteler!

Ne ifade eder? En güvenilir bilgi kaynağı 
kabül edilen bilimin, en yerleşik, en değişmez 
sanılan verilerinin bile (bilim bunu söylememiş 
bile olsa!) değişebilirliğini ifade eder bul Yani; 
hiçbir konuda ön yargılı olunmamasını 

■öğütler!
Bir başka konu, -uzayın başka yerlerinde de 

canlıların.olduğu ve zaman zaman yeryüzüne 
inerek bazı insanlarla temas kurulduğu 
savunuluyor! İnsandan daha çok evrimleşmiş 
yaratıkların, uzayın herhangi bir yerinde buluna 
bileceğini, neden akla uygun bulmuyorsunuz, 
diye soruyorlar! Konuyu, uluslararası seminerler
le duyurmaya çalışıyorlar!

İnsandan, evrimi daha ileri veya değil, uzay
da başka canlıların da var olabileceği 
varsayımına karşı çıkan yok ki! Ama; uzaylılarla 
karşılaştığını söyleyenlerin de kabul edilebilir 
hiçbir kanıtları yok şimdilik!

Ayrıca; var-olduğu tezini savunanlara şu 
soruyu sormak gerek : Evrimi daha ileri olduğu 
için, yeryüzüne ulaşabilecek kadar başarıya 
ulaşmış bu uzaylılar, dünyalılarla daha yakın 
ilişkiler kurmaktan, misafir olmaktan neden 
çekinirler acaba? Doğal ki; yanıtı henüz verile
memiş bir soru bu!.Uzaylıları savunanların 
yanıtlayamadığı!

. Ne ifade eder? Pek çok şey! Sadece bir 
konuya değinilirse; bilimin, bilginin ‘görece’ 
oluşundan kaynaklanan, bir zaman dilimi içinde 
doğalsayılabilecek önyargıların oluşması 
yanında, bilim adına üretilen, safsata nitelikli 
ticari önyargıların da özellikle üretildiğini ifade 
eder! sadece ticari mi? Elbette hayır! Öyleyse?. 
Biraz da siz düşünün!..

* * * ■
Dinsel bir ifade olan, filimin de kabul ettiği 

“Aklın yolu birdir!” önermesinden hereket 
, edilirse; bilim ile dinin çelişmemesi gerekiri 
Yüzeysel kavrayışlar bu çelişkiyi artırırken derin
lemesine kavrayış ve yorumlar, çelişkiyi azaltır!

Ne ifade eder? Demek ki; bir yerde, bir 
yorum hatası ve yetersizliği var!

Bu konuda, daha çok aydınlanmak ve bakış 
. açılarını genişletmik isteyenler, VVılliam James'in 

PRAGMATİZM isimli yapıtına başvurabilirler 
K>t jbı $ehir Kütüphanesi nde'5; > ‘

İKİ
' Bilgi, iki tarafı keskin bıçak gibidir! Olumlu 

amaçlar için kullanılabileceği gibi, olumsuz 
amaçlar içinde kullanılabilinir!

Bu ve daha pek çok açıdan aydınlatıcı bir 
kitap, bir süreden beri oldukça geniş bir okuyucu

Başkan Avcı Ankara'daGemlik Gaz Dağıtım A.Ş. snin ile ilgili konulan görüşmek üzere BOTAŞ Genel Müdürü ile görüşecek.
Belediye Başkanı. Nu- 

rettin Avcı, yeni kurula
cak olan Gaz Dağıtım 
A.Ş. ile ilgili konuları gö
rüşmek üzere Ankara’ya 
gitti- .

Dün öğleden sonra il
çemizden ayrılarak, An
kara’ya giden Başkan Av
cı, Ankara’da BOTAŞ Ge
nel Müdürlüğü’ne uğra
yacak ve Belediye Mecli
sinin geçtiğimiz hafta al
dığı kararla kurulan Gaz 
Dağıtım A.Ş. hakkında 
görüşmeler yapacak.

Gazetemize açıklama 
yapan Başkan Avcı, “An
kara’ya ziyaret bir gün 
olacak. Gemlik'e doğal- 

gazı getirmek için ku
rulması gereken ve be
lediye meclisimizin 
geçtiğimiz hafta aldığı 
kararla kurulması ka
rarlaştırılan Gaz Dağı
tım A.Ş. ile ilgili konu
lan görüşeceğiz. Kuru
luşta bir hata olmaması 
için çalışmalarımızı 
sağlama almayı düşünü
yoruz. Başlangıçta ata
cağımız sağlam adımlar, 
ilerde yapacağımız işle
ri kolaylaştıracaktır" 
dedi.

Belediye Başkam Nu
rettin Avcı’nın bu akşam 
görüşmelerini tamamla
dıktan sonra ilçemize

kitlesinin ilgisini çekiyor! Adı : DUYGUSAL 
ZEKA yazarı Daniel Goleman.

İki alıntıyla sözü kendisine bırakalım:
Bir Kişiyi Harekete Geçirmenin
En Kötü Yolu
Evlilikte rol oynayan duygusal olaylar, 

benzeri biçimler alarak işyerinde de kendini 
gösterir. Eleştiriler, gereği yapılabilecek 
şikayetler olarak değil, kişisel saldırılar 
şeklinde dile getirilir; biraz nefret, biraz 
iğneleme ve biraz aşağılamayla karışık, 
önyargılı suçlamalar yapılır; her ikisi de 
savunmacılığa, sorumluluktan kaçmaya ve 
nihayet araya duvar örmeye, ya da 
mağduriyet hissinden kaynaklanan hınçlı bir 
pasif direnişe yol açar. Aslında yıkıcı 
eleştiricin işyerinde daha sıkça görülen bir 
biçimi de, bir işletme danışmanının 
söylediğine göre, sert iğneleyici, öfkeli bir 
tonda, ne yanıtlama fırsatı veren, ne de işlerin 
daha iyi yapılması için yol gösteren, 
“Çuvalhyorsun” tarzında kapsamlı, 
genelleştirilmiş bildirimlerdir. Buna muhatap 
olan kişi, kendini engellenmiş ve öfkeli 
hisseder. Duygusal zeka açısından, bu tarz 
eleştiriler, hedef alınan kişilerde ne gibi 
duyguların uyanabileceği ve bu duyguların 
onların motivasyonu, enerjisi ve özgüveni 
üzerinde nasıl yıkıcı bir etki yaratabileceğine 
habersiz olunduğunu gösterir.”

Say. 195 Prg. 1
Ustaca Eleştiri
Bunun alternatifini bir düşünelim.
Ustaca bir eleştiri bir yöneticinin göndere* 

bileceği en yararlı mesajlardan biri olabilir. 
Örneğin o kırıcı başkan yardımcısının yazılım 
mühendisine söyleyebileceği -ama söylemediği- 
şu olabilirdi: “Bu aşamada ana sorun, planınızın 
çok uzun zaman gerektirmesi ve maliyetleri 
arttırmasıdır. Öneriniz hakkında biraz daha 
düşünmenizi istiyorum, özellikle yazılım 
geliştirmek için belirlediğiniz tasarım .koşullarınızı 
gözden geçirirseniz, belki aynı işi daha çabuk 
yapmanın bir yolunu bulabilirsiniz.” Bu tür bir 
mesajın etkisi yıkıcı eleştirinin tam karşıtıdır. 
Engellenmişlik hissi, öfke v,e isyan yaratmak ye 
rine, daha iyisini yapabilme umudunu sunar ye 
bunu gerçekleştirecek bir planın başlangıcı 
hakkında öneri getirir.

Ustaca bir eleştiri, kötü yakılmış bir işi bir 
karakter özelliğine atfetmek yerine, kişinin ne 
yapmış olduğu ve ne yapabileceği üzerinde 
durur. Larson ın gözlemlediği gibi; "Karaktere 
yapılan bir saldırı -birisine aptal ya da yetersiz 
denmesi- amaçtan uzaklaşıİmasına neden olur. 
Onu ânında savunmaya iterseniz, işlerin daha iyi 
yapılabilmesi için söylemeniz gereken şeylere 
kulaklarını tıkar. Bu öğüt, tabii ki uyuşmazlıklarını 
dile getiren çiftler için de aynen geçerlidir.”

Say. 197 Prf. 1-2

dönmesi bekleniyor.
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Belediye Meclisi şubat ayı toplantıları sona erdi

Meclis Doğalgaz;
Şirketine evet dedi

Belediye Meclisi’nin geçtiğimiz perşembe günü yapılan toplantısında, ilçeye 
doğalgaz getirilmesi için kurulması kararlaştırılan “Gaz Dağıtım A.Ş." için olumlu 
karar çıktı. Beş milyar lira sermayeli şirketin büyük hissedarı Belediye olacak.

Gemlik Belediye Mec
lisi şubat ayı olağan ikin
ci toplantısında beş mil
yar lira sermayeli "Gaz 
Dağıtım A.Ş.”nin kurul
ması karan aldı.

Geçtiğimiz hafta per
şembe günü saat 
14.00’de Belediye Başka
nı Nurettin Avcı başkan
lığında toplanan Belediye 
Meclisi’nde toplantıya 18 
kişi katıldı.

Eski tutanağın oku
narak kabul edilmesin
den sonra Yeni Yasaya 
göre: ilçe içinde seyyar 
satıcılık yapan esnafın 
esnafla ilgili gündem 
maddesinin görüşülme
sine geçildi.

Seyyar esnaflık yapan 
kişilerin Esnaf ve Sanat
karlar Odası’ndan Esnaf 
Muaflık belgesi alarak 
belediyeye yılda 10 mil
yon lira ödeyecek.

Daha sonra 1999 yı
lında yapılacak olan bi
nalarda otopark bedelle
rinin 1998 yılının rahiç 
bedelleri üzerinden alın
ması kabul edildi.

Daha önceki oturum
da ele alman ancak gö- 
rüşülemeyerek son top
lantıya kalan Hamidiye 
Mahallesi sonundaki 
zeytin hali karşısındaki 
arazilerin aylık nizam 
olarak imara açılmasına 
karar verildi.

DOĞAL GAZ 
ŞİRKETİ
Gemlik'e getirilmesi 

düşünülen doğalgaz için 
Bursa Büyükşehir ve Or
hangazi belediyelerine 
ortak olmanın yasal ola
rak İmkan bulunmadı
ğından belediyeler yasası 
19. maddesine dayanıla
rak, Gemlik Belediye- 
si'nin kendi şirketini 
kurabileceğini belirten 
Belediye Başkanı Nuret
tin Avcı, bu konuda bele
diye meclisinden karar 
çıkması gerektiğine de
ğindi.

Kurulacak şirketin 
beş kişiden oluşması ge
rektiğini en büyük payın 
ise belediyeye ait olacağı
nı söyleyen Başkan Av
cı,, “Beş milyar serma
ye ile kurulacak olan 
Gaz Dağıtım A.Ş.’nin 
yüzde 99.02 hissesi be
lediyeye ait olacak, di
ğer yüzde 08 ise beledi
ye meclis üyeleri ara
sında bölüştürülecek. "

Başkan Avcı, şirket. 
yönetim kurulu başkan
lığını belediyeyi temsilen 
belediye başkanının ya- 
pacağğım kurucu üyeler 
arasında ise DYP’den Ali 
Acar, CHP’den İbrahim 
Koç, DTP’den Osman 
Sal, FP Nurettin Yurtlu, 
Anavatan Partisi’nden 
Aslan Özaydın, Mehmet

Dinç, Hüseyin Ulukaya ve 
Turhan Tunçkal yer ala
cak.

Şirketin kuruluşuyla il
gili meclis üyeleri arasında 
anlaşmazlıklar çıktı ve tar
tışmalara neden oldu.

Başkan Avcı, yaptığı 
konuşmada belediye büt
çesini şirket nedeniyle sı
kıntıya sokmayacaldannı 
belirterek, “Doğalgaz ile 
ilgili yapılacak olan ça
lışmalar Gemlik’iri acil 
ihtiyacıdır. Bazı arkadaş
larımın bu işi siyasi yatı
rım malzemesi olarak 
görmesi yanlıştır. Meclis 
bunu bu şekilde görüyor
sa vebali meclisindir. Bu 

Belediye Meclisi geçtiğimiz hafta 
jıerşembe günü toplanarak, 

Gaz Dağıtım A.Ş.nin kurulması karan aldı.

iş siyasi konuma getiri
lirse halka gider anlatı
rım” dedi.

Küçük Sanayi Sitesi 
yanındaki arazide site ku
rulması için mal sahipleri 
tarafından yaptırılan proje 
çalışmalarının yapımcısı 
mimarlar mecliste proje 
üzerinde üyelere bilgi ver
diler. Bu alanda yapılacak 
işyerlerlerinin 60 metreka
re olması ve yeşil alanlara 
gerekli yer bırakılması 
karan alındı.

Belediye Meclisi özel 
gündem ile 10 Mart 1999 
çarşamba günü top
lanacak.

Gonca YERLİYURT
İyi konuşmanın sırları

Sabah uyuyup kaldıkları için matematik sınavına 
alınmayan dört öğrenci hocalarına gidip kendilerine bir 
sınav hakkı daha vermesini isterler. Yolda arabalarının 
lastiğinin patladığını ve bu nedenle sınava 
yetişemediklerini bınbir dil dökerek anlatırlar. Hoca 
ikna olur ve iki gün sonra kendilerini sınava alacağını 
söyler. Sınav günü dört öğrenci birbirlerini göremeye
cekleri ve duyamayacakları şekilde sınav salonuna 
yerleştirilir ve soru kağıtları dağıtılır. Kağıdın ön 
yüzünde onar puanlık tek bir soru vardır: “Hangi 
lastik patladı?”

Dünyanın,en iyi konuşmacılarından biri kabul 
edilen ve 14 yıldır CNN’de canlı söyleşi programı 
yapan Larry King konuşmaya asla “Size bir fıkra 
anlatayım”, “Bugün yolda komik bir şey oldu”, “Şu 
çok, İyi dinleyin, bayılacaksınız. Çok komik”, “Bu 
bana bir fıkrayı hatırlattı. Belki duymuşsunuzdur, 
ama yine de anlatayım” diye başlamayın diyor.

Ben*de iki haftadır fıkra anlatıyorum size. Haftada 
bir gün yazınca, motive edici şeyleri paylaşmayı isti 
yorum. Ne kadar başarılı oluyorum bilmiyorum ama en 
azından deniyorum.

Yukarıdaki fıkrayı ihtertetteki komik sitelerden 
birinde rastladım. Larry King’in “Kiminle, ne'zaman, 
nerede, nasıl konuşmalı” isimli kitabında uyardığı 
gibi yazıya -konuşmaya bakın bu çok komik diye 
başlamıyorum ama doğrusu bu fıkraya çok güldüm.

Ben aslında bugün Larry King’in iyi konuşmanın 
sırlarını anlattığı kitabından söz edecektim. Kanal D’de 
ana haberleri sunan. Dr. Yasemin Özdemir'in 
Türkçeye çevirdiği kitapta iş görüşmesinde nasıl 
konuşulması gerektiğinden, topluluğa seslenişe kadar 
pek çok konu duru bir dille anlatılıyor. Ben kitaptan 
sadece bir bölümü aktarmak istiyorum.

İşte iyi konuşmacının özellikleri
Konulara başka bir açıdan bakıyorlar, bildik bir 

konunun hiç fark edilmeyen bir yanını yakalıyorlar.
Geniş ufukları var. Günlük yaşamlarının dışındaki 

başka durumları da tartışıyor, konuşuyor, düşünüyor
lar.

Coşkulular. Neyle uğraşıyorlarsa tutkuları var veya 
o sırada anlattıklarınıza ilgi gösteriyorlar.

Hep kendileri hakkında konuşmuyorlar.
Meraklılar “neden” diye soruyorlar. Onlara 

anlattığınız konu hakkında daha fazla bilgi istiyorlar.
Empatı gösteriyorlar. Kendilerini sizin yerinize koy

maya çalışıyorlar.
Mizah duyguları var. Kendileriyle dalga geçebili yor

tar. İşin aslı en iyi konuşmacılar sıklıkla kendileri 
hakkında öyküler anlatırlar.

Kendilerine has bir konuşma stilleri var.
“Kiminle, ne zaman, nerede, nasıl konuşmalı”, 

Larry King,İnkılap Kitabevi İstanbul 1998

DYP’li Gençlerin 
Yeni Başkanı Taner Gürle

Fazilet Partisi
DYP Gençlik Komisyonu Başkanı 

Adnan Erdoğan’ın görevinden ayrılma
sından sonra bu göreve Taner Gürle 
getirildi.

Geçtiğimiz hafta perşembe günü sa
at 20.oo de DYP İlçe Merkezi’nde yapı
lan basın toplantısında, DYP Gençlik 
Komisyonu Başkanı tanıtıldı.

DYP İlçe Başkanı Mehmet Avcı, 
Gençlik Komisyonu başkanlığına’Taner 
Gürle'nin getirildiğini söyledi.

Taner Gürle ise yaptığı konuşmada 
“Amacımız, yıllardır yalanlardan ve 
yozlaşmış politikalardan bıkmış olan 
Gemlik halkına yöneticisiyle temiz 
modern bir Gemlik yaratmak olan İl
çe teşkilatımıza elimizden gelen yar
dımı yapmaktır.

Atamızın Cumhuriyeti emanet etti
ği blzler, en büyük hâzinemiz olan il

çemizin beklenen yere gelmesi için 
DYP Gençlik Komisyonu olarak laik, 
demokratik ve hukuk devleti İlkeleri 
doğrultusunda Gemlik’! daha ilere 
götürmek için söz veriyoruz.

Benimsediğimiz ilkeler doğrultu
sunda Gemlik’e hizmeti amaçlayan 
arkadaşlarımıza kapımız her zaman 
açıktır.” dedi.

DYP Gençlik Komisyonu yönetim 
kurulu şu kişilerden oluşuyor:

Başkan Yardımcısı Emre Durmuş, 
Sekreter Seçil Hazel, Eğitimden So
rumlu Başkan Gökmen Erdemir, Medya 
ve Propaganda Başkanı Mehmet Kes
kin, Seçim işleri Başkanı Süleyman 
Doğan, Apk Başkanı Erdinç Akın, Yar
dımcı Gruplar Başkanı Mehmet 
Babayiğit, Sosyal İşler Başkanı Kadir 
Ünal, İlçe Muhasip Mehmet Turhan.

seçim bürosu açtı
18 Nisan 1999 günü ya

pılacak olan yerel seçimlerin 
yaklaşması nedeniyle parti
ler arasındaki seçim çalış
maları da hızlanırken, Fazi
let Partisi seçim bürosu hiz
mete açıldı.

Pazar günü saat 13.00 de 
Karsak Deresi’nin sol tara
fında oluşturulan Fazilet 
Partisi seçim bürosu açılışı
na, FP Bursa Milletvekili Al- 
tan Karapaşaoğlu, ilçe yöne
ticileri ve kalabalık partililer 
bulundu.

Burada konuşan Fazilet 
Partisi Belediye Başkan ada
yı Mehmet Turgut, 18 Nisan 
1999’da yapılacak olan se
çimler ile 2000'11 yıllarda 
Türkiye ve Gemlik’e hizmet 
yapacak insanlara görev ve
rileceğini, bü göreve talip ol

duklarını söyledi.
Hizmetin sevgi işi olduğu

nu söyleyen Mehmet Turgut, 
halka hizmeti ibadet sayan 
insan sevgisini sevgilerin en 
başında tutan bir ekip ol
duklarını belirterek, "Siyasi 
görüşleri, inançları, hayat 
tarzları ne olursa olsun 
hepsini kucaklayıp, hizmet 
edeceğiz. Bütün bu insan
ların ortak ihtiyaçlarını 
karşılayıp, problemlerini 
çözeceğiz. Yani Gemlik 
halkı ile belediyeyi barıştı
racağız” dedi.

Belediye bütçesine akta
rılmayan kaynaklann şahıs
ların geliri olmaktan çıkara
caklarını ve belediyenin ka
sasına aktaracaklarını söyle
yen Turgut, "Belediyenin 
gelirine, belediyenin para-

KAŞE ve MÜHÜRDE BEKLEME YOK!
Matbaamızda bilgisayar sistemiyle 

kaşe ve mühürleriniz 30 dakikada yapılır. 
BİR TELEFON YETERLİ!

KÖRFEZ OFSET
Tel : 513 17 97

sına sahip çıkacağız, çal- 
dırmaycağız" şeklinde ko
nuştu.

Belediye personeline de 
sahip çıkacaklarını söyleyen 
Mehmet Turgut, onların ve
rimli çalışmasını sağlayacak
larını, her türlü sorunları ile 
ilgilenip, huzur içinde hiz
met vermelerine olanak sağ
layacaklarının söyledi.

Kimsesiz, yaşlı ve ihtiyaç 
sahiplerine de sahip çıka
caklarını söyleyen Turgut, 
"Kimsesizlerin kimi olaca
ğız" dedi.

FP Bursa Milletvekili Al- 
tan Karapaşaoğlu, yaptığı 
konuşmada, Gemlik'e her 
geldiklerinde kanalizasyon 
sisteminin yetersiz olduğu
nu, yağmur yağdığında ilçeyi 
sel götüreceğini söylediğini 

ve bunun olduğunu belirtti.
Karapaşaoğlu, çevre yolu

nun kavşak çalışmasının FP 
döneminde yapıldığını, köy
lere 16 milyar lira yardım 
gönderildiğini, Gemlik'e geti
rilmesi düşünülen rakı fab
rikasının durdurulduğunu, 
buranın ilçenin kalbi, atar
damarı oksijen deposu 
olacağını söyledi.

% Yüzde 30’un üzerinde oy 
alarak, belediye seçimlerini 
de kazanacaklarını iddia etti
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Deniz taştı
zarar büyük
Birinci sayfanın devamı:

Saat O9.oo da ise de
niz taşkını şiddetini arttı
rarak İstiklal Caddesi'n- 
deki birçok işyerinin su
lar altında kalmasına ne
den oldu.

Gazi İlköğretim Oku
lunun bulunduğu Krom 
Sokak, Orhangazi Cadde
sinin girişi, Ihça Caddesi- 
de sular altında kaldı.

İstiklal Caddesinde 
araç trafiği bir anda ka
rıştı, birçok araç suların 
ortasında kaldı. Bunun 
üzerine İstiklal Cadde
sinde trafik akışı arş, so
kaklardan sağlandı.

Deniz taşmasından 
meydana gelen zarar de
vam ederken, sık sık tra
folarda patlamalar da 
meydana geldi. Şiddetli 
kar yağışı ve rüzgar araç
larını kurtarmak isteyen
leri zor durumda bıraktı.

Bu arada Özel körfez 
Feh Dersanesine devam 
eden öğrenciler kamyon
larla taşınarak dershane
den çıkarıldı.

Kar ve deniz suyunun 
taşmasıyla bir anda ilçe
de yaşam felce uğradı.

Kaymakam, Şener Can 
İlçe Sağlık Kurulunu top

layarak ilçe merkezindeki 
ilk ve orta dereceli okul
ları bir gün tatil etme ka
ran aldı.

Okullardan çıkan öğ
renciler bu kez evlerine 
giremediler.

Birçok gönüllü çizmeli 
vatandaş öğrencileri evle
rine taşıdılar.

Sular altında kalan 
araçlarda meydana gelen 
kısa devre nedeniyle iki 
araç yandı, vatandaşlann 
ve İtfaiyenin yardımı ile 
söndürüldü.

Zarar gören kuruluş
lar arasında Gemlik Kö- 
fez Gazetesi ve basım te
sisleri de vardı. Gazhane 
Caddesindeki işyerimiz 
yaklaşık 40 santimetre 
su altında kaldı. Baskı 
makinalannın tümünün 
motorları ıslandı, gazete 
arşivimiz zarar gördü, su 
baskını maddi büyük za
rar görmemize neden ol
du. Gemlik Gazetesi tesi- 
leri de en çok zarar gören 
işyerlerinden oldu. Gem
lik Matbaası tamamen 
sular altında kaldı.

Gün boyu süren fırtı
na ve deniz taşması, ak
şam saatlerinde havanın 
yumuşamasıyla durdu ve

sular saat 17.oo sırala
rında çekilmeye başlan
dı.

İşyerlerine giren mal 
sahipleri milyarlarca lira
lık zararlarının olduğunu 
saptadılar.

Balıkçılar, 40 yıldır 
buna benzer bir hava du
rumunun yaşanmadığı
na dikkat çekerlerken, 
“Bu bir afetti. Böylesini 
hiç görmedik” dediler.

TEMİZLİK
BAŞLIYOR
Cumartesi sabahı • iş- 

yerlerindeki zararı tesbit 
eden esnaf, temizlik ça
lışmalarına başladı. Bele
diye Temizlik işleri ekip
leri ve Fen İşler Müdürlü
ğü ekipleri ise bir yandan 
cadde ve sokakları temiz- 
lerlerken, bir yandan da 
itifiya depolarına ve iş
yerlerine su basanlara 
yardıma koştu.

İşyerlerindeki temizlik 
pazartesi gününe kadar 
sürerken, afette meyda
na gelen zararı hiç bir 
kurumun tesbit etmeme
si ve Kaymakam ile Bele
diye Başkanmın esnafı 
gezerek geçmiş olsun di
leğinde. bulunmaması 
büyük üzüntü yarattı.

Dimilli 
“Facia 
belliydi’’

CHP Belediye Başkan 
adayı Av. Nezih Dimilli, 
gazetemize yaptığı açıkla
mada cuma günü meyda
na deniz taşkınını bir afet 
olarak nitelendirdi ve Be- 
lediye’yi suçladı.

Kendi Belediye Baş
kanlığı döneminde İstik
lal Caddesi, Gazhane 
Caddesi ye Emin Dalkı
ran Kordonuna yaptırılan 
yağmur giderlerinin 15 
günde bir temizlenmesi 
gerektiği halde, bunun 
yapılmadığını ve deniz
den gelen taşkının geri 
dönmemesi nedeniyle iş
yerlerinin ve konutların 
sular altında kalarak bü
yük zararlar doğmasına 
neden olduğunu söyledi.

Nezih Dimilli "Yağmur 
giderleri temizlenmedi
ği için facia meydana 
geldi bir daha şiddetli 
yağmur yağarsa aynı fa
cia yaşanabilir. Giderler 
temizlenseydi denizden 
gelen su geri giderdi; fa
cia önlenirdi” dedi.

Karısını öldürdü 6 aylık bebeğini rehin aldı

Şahinyurdu’nda cinayet
Şahinyurdu Köyü’nde Meydana 

gelen olayda Gemlik’te tostculuk ya
pan Sedat Demir (30) Şahinyurdu 
Köyü’nde tartıştığı eşi Ayşe Demir’i 
(20) öldürdü. Altı aylık kızını uzun 
süre rehin alarak Jandarma'ya tes
lim olmadı.

Olay, geçtiğimiz hafta cuma günü 
Şahinyurdu Köyü’nde meydana gel
di. r

Eşi Ayşe ile sık sık tartışan ve bu 
konu kız tarafının ailesine de yansı
ması sonucu büyüyen olay üzerine 
kan koca arasında başlayan tartış
ma acı sonla noktalandı.

KAPIDA NOT
Cuma günü Demir ailesinin kapı

sında kağıda yazılmış notu gören 
köylüler durumu Muhtar Nurettin 
Ağın’a bildirdiler.

Notta, “Karımı öldürdüm, Jan
darmaya haber verin. Ölüsü evde, 
çocuğun suçu yok o yaşasın” yazı
yordu. Muhtar Ağın notu okuyunca 
durumu telefonla İlçe Jandarma Ko- 
mutanhğı'na bildirdi.

Havanın tipili olması nedeniyle 
Jandarma Şahinyurdu Köyü’ne bir 
gün sonra ulaşabildi. Kendini eve 
kapatan Sedat Demir ile Jandarma 
arasında teslim olması konusunda 
pazarlık başladı ancak Demir teslim 
olmamakta ısrarlıydı. Küçük kızıyla 
evin kapılarım açmayan Demir’e Ka
yınpederi Murat Aksu’nun yakarış
lar? yarar sağlamadı.

Jandama evin etrafında aldığı ön
lemlerden sonra 17.30’da operasyon 
yaparak evin kapısını kırarak içeri 
girdi. Demir etkisiz hale getirilerek 
altı aylık bebek kurtarıldı.

Öldürdüğü eşi Ayşe Demir’in ce
sedi ise banyoda kanlar içinde bu
lundu. İlk belirlemelere göre cinaye
tin, kadının başının duvara vurura- 
rak öldürdüğü anlaşıldı.

Dün Adliye’ye çıkartılan Sedat 
Demir tutuklanarak cezaevine gön
derirdi. Adliye önünde duruşma ne
deniyle Jandarma ve Polis geniş 
güvenlik önlemleri sildi.

CHP Belediye Başkan 
Adayı Nezih Dimilli, 
belediyeyi suçladı.

Genel Merkezden onaylı listeler geldi

DSP Seher Yücel dedi
18 Nisan 199 pazar günü yapılacak olan yerel ve 

genel seçimlerde aday olacaklarla ilgili belirlemesi sona 
kalan DSP de de adaylar açıkladı.

Dün, DSP Genel Merkezi’nden gelen yazıyla Gemlik 
Belediye Başkan adayının Mimar Seher Yücel olduğu 
belli oldu.

DSP İlçe Başkam Belgin Savcı, Genel Merkezden 
gelen önayh listenin yönetim kurulunda görüşülmesin
den sonra Üsteleri basına dağıttı.

Gemlik Merkezinde Seher Yücel, Umurbey’de 
Sadettin Aykut, Kurşunlu’da Mehmet Kosava, Küçük 
Kumla’da ise Abdullah Çokal’m Belediye Başkan adayı 
olduğu belirtilirken, İl Genel Meclisi üyeliklerine ise 
Cihan Örmeci (eski Askerlik Şubesi Başkam), İlhan 
Soysal, Abdullah Mete Erdener, Halide Bulut, Ziya Altın 
aday oldular.

DSP Belediye Meclisi üye adayları ise şu kişilerden 
oluşuyor :

Kontenjan : Nurdan Sadıç, Ali Mutman, Murat Gül. I
Üyeler Ali Altındaş, Müfit Akman, Dilek Süren, 

Rukiye Başuğur, Cemil Çiloğlu, Mustafa Karaca, Selami 
Yavuz, Alim Türkmen, Erdem Mete, Nuri Çelikel, Azmi 
Özkan, Nedim Karadağlı, Halit Ayar, Cengiz Dursun 
Aryay, Doğan Alkaya, M.Nevzat Velibeyoğlu, Halit Sümer, 
Mevlüt Çakır, Emrullah Sağdıç, İsmet Görücü, Nesrin 
Büyükboğa, Nedim Çetin.

M

ANAP Belediye Meclis 
sıralaması belli oldu

18 Nisan 1999 günü yapılacak olan yerel seçimlerde 
Gemlik Belediye Meclis üyeliklerine ANAP’tan aday olanla
rın sıralaması belli oldu.

Şahin Danış, Ali Başak ve Aydın Bektaş’ın kontenjan 
olarak belirlendiği meclis üyeliklerindeki sıralama şöyle:

Mehmet Dinç, Ah Avcı, Hakan Doğu, Ayten Şendil, Hü
seyin Ulukaya, İlkay Ergeç, Feza Şen, Vedat Angüneş, 
Ömer Kurt, Nuri Kaptan, Nuray Erten, Salih Koksal, Nur- 
ten Erçin, Suna Kapar, Rahmi Şeker, Recep Şen, Galip De-| 
mir Alay, İsa Yüksel, Lütfi Okay, Davut Karsh, Mehmet İş- 
buğa, Cüneyt Yelkenci. '

II Genel Meclisi üyeliklerine ise; Adnan Tekin, Yunus 
Sözener, Engin Kökçam, Hüseyin Akdoğanlar, İbrahim 
Akın.

Umurbey Belediye Meçlisi üyeleri;. Halit Pala, Muşta-

AİLE FACİASI
Sedat Demir, Gemlik’te minibüs 
garajında tost satarak, yaşamını 
kazanıyor ve ailesine bakmaya 

çalışıyordu.

Eşref Dinçer Mahallesine bir aday daha çıktı
İlçemizde yeni kurulan Eş

ref Dinçer Mahallesine Nursel 
Şimşek ye Gülçiri Akyıldız'dan 
sonra Yusuf Güngör Al'da 
muhtar adayı olduğunu açık
ladı.

1964 yılında Gemlik’te do
ğan, ailesinin Trabzonlu aldu- 
ğunu söyleyen Yusuf Güngör 
Al, şoförlük yapıyor.

Al, gazetemize yaptığı 
açıklamada, mahallenin so
runlarım en iyi şekilde bildiği
ni ve izlediğini belirterek, so- 
runlan gidermek için muhtar
lığa aday olduğunu söyledi.

KAYIP
Zonguldak Ereğli 

Nüfus Müdürlüğü’nden 
aldığım nüfus 

cüzdanımı ve ehliyeti
mi, Ege Ordu

Komutanlığı’ndan 
almış olduğum askeri 
kimlik kartım kaybol

muştur. Hükümsüzdür. 
Yasemen YAR

fa Kaynatma, İbrahim Düş
mez, Ömer Gamsız, Erhan 
Koksal, Haşan Irmak, Ab-I 
dullah Çakmak, Osman 
Dirsek, Kontenjan İbrahim] 
Somer.

Kurşunlu; Belediye Baş
kan Adayı Tekin Koçer.

Belediye Meclis üyele
ri; Faruk Karakaş, Tamer’ 
Dalkılıç, Özcan Uluatlı, Ah
met Üstündağ, Harun Kah
raman. Hayati Güneş, Ha- 
kan Çakar, Cemal Çağla-', 
yan, Kontenjan Mustafa! 
Yıldız.
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Evdeki geçimsizlik, hayat şartlarının zorluğu Sedat ile eşi arasında sık 
sık tartışmalara neden oluyordu. Şahinyurdu Köyü’ndeki tartışma cinnete 

dönüştü ve genç adam karısını saçlarından tutarak, duvara duvarak 
öldürdü. Şimdi geride 6 aylık minik bir bebek öksüz kaldı.

Anne mezara, baba ise cezaevine kondu.

İLAN
GEMLİK BANKACI VE EMEKLİLERİ 

DERNEĞİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Tüzüğümüzün 10 ncu maddesi gereğince, 1999 yılı 
olağan genel kurul toplantımız 14 MART 1999 Pazar 
günü saat: 14.00’de lokalimiz binasında yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamaması hâlinde, ikinci toplantımız 
21 MART 1999 Pazar günü saat 14.00’te aynı yerde ya
pılacaktır.

Üyelerimizin teşrifleri rica olunur.
GEMLİK BANKACI VE EMEKLİLERİ' 

DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

GÜNDEM :
1- Açılış ve saygı duruşu
2- Başkanlık ve divan seçimi
3- 1998 yılı faaliyet raporu ve denetim kurulu rapor

larının okunması ve müzakeresi
4- 1999 yılı tahmini bütçesinin müzakeresi ve kabu

lü.
5- Yönetim ve denetim kurulların ibrası
6- 1999 yılı giriş aidatının bir milyon TL. sına, üye 

aidatının aylık İKİYÜZBİN TL. sına yükseltilmesini
7- Dilek ve temenniler
8- Yeni yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri ile 

yedeklerinin seçimi
9- Kapanış.

•USKOÖDEME!
•TRAYANGI

IÎÖMJBRj
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8 yıllık eğitimle önemli aşama kaydedilmiş ve 
epey yol alınmıştır. Ancak liseler için sistem 
değişikliğine, revizyona ya da köklü 
dönüşümlere gereksinme vardır.

Klasik liseler üniversite sınavına endexli olma 
konumundan çıkarılmalı, meslek liselerinde ise 
verimliliği arttırıcı çalışmalar yapılmalıdır. '

IMF yapısal değişim istemektedir. Verdiği 
önerileri yerine getirmez, ödevlerimiz yapmaz 
isek sınıfta kalacağız.

Üretim ekonomisinden vazgeçmiş görünü 
yoruz. Daha önce sattığımız ürünleri şimdi 
dışarıdan biz alıyoruz. Bunlar hep ülkemizdeki 
kaynakların rasyonel kullanılmamasının doğal 
sonuçlarıdır. Çözüm için politikacılar, bilim 
adamları ve yöneticiler ortak çalışma içine 
girmelidirler.

I Türk sanayi ve hizmet sektöründe yeterli 
nitelikte işgücü bulunmamaktadır. Mevcut eğitim 
(mesleki ve teknik) sanayinin istemlerine yanıt 
veremiyor. Meslek liselerinde kalite sorunu 
yaşanmaktadır.

Meslek liselerine kimlik kazandırmak zorunlu 
görülmektedir. Türk ekonomisinin uluslararası 
rekabet gücü elde etmek için nitelikli işgücü 
sorununa çözüm getirmek zorundadır. Aranılan 
insan gücü,

1- Yaratıcı
2- Çevreyle kolay iletişim kurâbilen
3- Yeniliklere açık
4- Problem çözme ve sorumluluk bilincine 

sahip olmalıdır.
Sonuç olarak;
Okullarımız çevreye maalesef çok kapalı 

konumdadır. Oysa mesleki eğitim Süresince 
yerel ve bölgesel özelliklerin gereği dikkate 
alınmalıdır.

Pahalı bir yatırım olan meslek okullarının 
E^lgj^iyerler özenle seçilmelidir. 
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KAŞE ve MÜHÜRDE 
BEKLEME YOK!

Matbaamızda bilgisayar sistemiyle 
kaşe ve mühürleriniz 30 dakikada yapılır. 

BİR TELEFON YETERLİ!

KÖRFEZ OFSET
Tel: 513 17 97

ANADOLU HAYAT ANADOLU SİGORTA

NUMAN SİGORTACILIK LTD. ŞTÎ. 
ACENTELİĞİ

- KASKO SİGORTALARDA % 100 HASAR 

ÖDEMELİ VE SERVİS ANLAŞMALIDIR.

- TRAFİK, EV-İŞYERİ, NAKLİYE, 

YANGIN, KAZA SİGORTALARIYLA 

(TÜM) BRANŞLARDA HİZMETİNİZDEDİR.

Sessiz Çoğunluk
Bu seçimlerin gözdesi "sessiz çoğunluk”.
Bir başka değişle “kararsızlar”.
Peki. Kimdir bu sessiz çoğunluk.
Bu insanlar nasıl bir dokuya sahip.
Bu kesimin oylarının nereye akacağını bul

mak için, önce bu kesimi tanımak lazım.
- Bu kesimin önemli bir bölümü İşsizdir.
• Milli gelirden en az payı alır.
• Yoksulluk sınırında yaşar.
- Yeterli eğitim ve sağlık hizmetinden yok- 

. sundur.
• Sadece seçimden seçime hatırlanır.

Teşviklerden ve kredilerden nasibi yoktur.
• Laiklik ve rejimle ilgili sorunu yoktur.
Siyasi partiler yavaş yavaş, bu “sessiz 

çoğunluk” İle flörte başladılar.
ilk açıklama (ANAP)’tan geldi.
(ANAP) Lideri, sessiz çoğunluğun “sesi 

olacağım” dedi.
Fazilet Partisi de herkese “İş, aş ve eş” 

sloganıyla bu kesime mesajını yolladı.
(DYP), (CHP), (MHP), ve (DSP)’de bu ke 

simin peşinde.
Son birkaç yıldan beri uygulanan ekonomik 

ve sosyal politikalara bakalım.
■ Ve. Bu kesimin nereye oy vereceğini 

bulalım.
Yavaş yavaş zengin partisi görünümüne 

giren (ANAP)’ın, bu kesim karşısında şansı 
çok az görülüyor.

Göreve geldiğinden beri tekel sermaye ve 
kartel medyaya teşvik yağdıran, esnafın ve 
çiftçinin kredi faizlerini arttıran (ANAP), bu 
kesim tarafından ilgi görmeyecektir.

‘ Son tekstil krizini bir hatırlayalım.
Bavul ticareti tıkanıp, uzak-doğudan çok 

ucuz fiyatla iplik girmeye başlayınca, kriz 
doruğa ulaştı..

Bu arada, otomotiv sanayide yaygara 
başladı.

İşadamları Ankara’yı mesken tuttular.
Ve. sonunda önlem paketini açtırdılar.
Exlmbank’tan uygun şartlarda krediler 

sağlandı.
İthalat teminatı (%100)’den, (%10)’a 

indirildi.
Ama. Bu önlemler hep büyük sanayi

cilere yaradı.
Bursa’da Eskidemlryolu Caddesi’nde 

üretim yapan, küçük tekstil fabrikalara ve 
dokumacı esnafının Eximbank kredisinden 
ve teminatlardan haberi yoktu.

Böyle bir önlem paketinden yarar 
sağlayamadı.

Bu örnek uygulamada görüleceği üzere, 
küçük esnaf ve sesi kısılan küçük işletmeler 
(ANAP) yönetiminden dertli.

(CHP) ise, rejimi ve laikliği kurtarma işi ile 
uğraşırken; vatandaşın yarasına melhem 
olmayı unuttu.

Bir başkan üç yardımcısı İle seyahat 
ediyordu.

Bir süre sonra yolun ortasında yatmış 
vaziyette bir öküz gördüler.
.. Önce yardımcılardan biri gitti. 
Öküzü kaldırmak İstedi. Fakat başarılı 
olamadı.

İkinci ve üçüncü yardımcı da müthiş 
bir İnatla karşılaştı.

Şöför de korumalar da birşey 
beceremediler.

Bütün bunları otomobilden sakin 
olarak seyreden Başkan nihayet 
dayanamadı, otomobilden İndi, öküzün 
yanına gitti ve eğilip hayvanın kulağına 
bir şeyler söyledi.

O zaman öküz kalktı ve hızla tarlalar 
arasına dalarak uzaklaşıp gitti.

Başkanın beraberinde bulunanlar 
hayretler içinde kaldılar. Başkanın hay
vana he söylediğini merak ettiler, fakat 
bunu o anda soramadılar.

Şehre ulaştıktan sonra, akşam 
yemeğinde içlerinden biri bunu 
Başkana sordu.

Başkan gururlu bir şekilde güldü.
Ve. Öküzün kulağına şunları söyle 

dim dedi.
Bana bak, ben senin gibi milyon

larca öküzü idare ediyorum, sana mı laf 
geçiremiyeceğim. Hadi kalk bakayım 
oradan."

Bir ülkede halkın “sürü muamelesi” 
görmemesi için eğitime önem vermesi 
lazım.

Yeri geldiği zaman, kendini yöneten
lerden hesap sorması lazım.

Sözün Özü
Başkalarının Terbiyesizliğine karşı, 
En emin silah, 
Bir insanın kendi Terbiyesidir. 

“Chesterfıeld”

Televizyon programlarını bir 
hatırlayın.

- Siyasetteki kirlenme konuşuluyor.
* Temlz-Toplum tartışılıyor.
• Devlet ve çeteler didikleniyor.
- Ekonomik kriz araştırılıyor.
- Kadına dayak gündeme getiriliyor.
- Kadın-erkek eşitliği işleniyor.
Ama. Tartışmacıların, sadece birbir

lerini dövmediği kalıyor.
Bazen, o da oluyor.
Herkes, belden aşağı vuruyor.
Hiç kimse, kendi terbiyesine başvur

muyor.

DS- 
gör

:ak

Bu bakımdan, sessiz çoğunluk oyları, 
MHP FP, ve DYP’ye gidecek gibi 

.. üyor. ’
a ı Aslan Payını, herhalde (DSP) ala-

"uçuk" bir söz
O. kadar şişman kadındı ki, 

sütyenini temizleyiciye 
götürdüğünde, paraşüt temizleme 

ücreti alıyorlardı.

Gemlik’te Başkanlık Seçimi
Türkiye ve Gemlik’I, ekonomik ve 

sosyal bir laboratuarda analiz edelim.
Elde edilen bulguların, birbirlerine 

çok yakın olduğunu görebiliriz.
Hele bu seçimlerde buna daha fazla 

tanık olacağız.
- Bu seçimlerde, partiler verebilecekleri 

mesajlara göre sessiz çoğunluktan oy ala
bilecekler.

- Ve en önemlisi, birbirlerinin 
tabanından oy çalacaklar.

1 - Bu seçimlerde, (ANAP) hem alıcı, 
hemde verici olacak.

- (ANAP)’taki muhafazakar kesimin 
en önemli bölümü, Fazilet Partisine ka 
yacak.

- Küçük bir bölümü de, (DYP)’ye 
kaçacak.

- Yine (ANAP)’taki milliyetçi kesimin 
bir bölümü (MHP)’ye gidecek.

- Küçük bir bölümü de, (DYP)’ye kay
acak.

- (ANAP) tabanındaki sosyal 
demokrat oylar (dört eğilimden kalan) 
(DSP)’ye kaçacak.

Şimdi gelelim (ANAP)’ın 
kazançlarına.

- Bir, zengin işadamlarının ve palaz 
lanmış esnafın tek adresi (ANAP) ola
cak.

- Üst bürokrasinin bir bölümü, 
(CHP)’den koparak (ANAP)’a oy vere
cek.

- (DYP)’nin İçindeki, zengin ve 
Liberal işadamları (ANAP)’ı tercih ede
cek.

Sonuç olarak,
- Üst bürokrasinin ve zengin sınıf 

(ANAP)’a oy verecek. Milliyetçi ve 
muhafazakar seçmenler ile küçük esnaf 
(ANAP)’tan taşı tarağı toplayacak.

2 - (DYP)’de hem alıcı, hemde verici 
olacak.

- Çiller’in tekel ve kaderlere çat
masından rahatsız olan, (DYP)’li Liberal 
zenginler (ANAP)’a geçecek.

- Fazilet Partisindeki ılıman dindar 
kesimin bir bölümü (DYP)’ye kayacak.

- Küçük işletmeler ve küçük esnafın 
önemli bir bölümü (DYP)’ye kayacak.

3 - (CHP), en büyük kaybı yaşayacak.
Bu kayıp (55.) Hükümeti düşürdüğü 

için olmayacak. Elindeki değerli mil
letvekillerini, halkın sorunları için 
görevlendirmediği için olacak.

4 - (MHP), (ANAP)’taki eski ülkücüleri 
geri alacak. Ama. (DYP)’de eski mil
liyetçilerin peşinde olacak

Bu seçimlerde “kimin elinin kimin 
cebinde” olduğu pek belli olmayacak.

Benzer gelişmeler, Gemlik’teki 
Belediye Başkanlığı seçimlerinde de 
yaşanacak.

Bu seçimlerde, finali Fazilet Partisi 
ve (DSP) oynayacak.

Tabi. Başkan adaylarının, Kariyeli ve 
kişiliği de önemli rol oynayacak.

gemlik rehberi
Gerekli Telefonlar
rfaiye
3olis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K.
Polis Karakolu 
Gar. Kom

110
155
156 
5131055
5131879
5131206

Kaymakamlık
Kaymakamlık 
Kaymakamlık Ev 
C. Savcılığı 
C. Sava Yrâ. ' 
Emniyet M.

5131051
5131052
5131053
5132954
5131028

ULAŞIM
Uludağ Turizm 5131212
Aydın Turizm 5132077

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

TAKSİLER
Körfeztaksi 5131821
Çınar Taksi 5132467
.Güven Taksi 5133240
vemllk Taksi 5132324
Manastır Taksi 5143550

Gemi Saatleri

EssmLDglısISL 
TEK Arıza 
TEK İşletme 
Turizm Der. 
Spor Sah.
Orm. Böl. Şf. 
MIHI Eğt. Md. 
Halk Eğt. Mrk. 
Halk Kutûp. 
As. Şb. 
Karayolları 
Liman Bşk. 
Mal Md. 
Nüfus Md. 
Özel İd. Md. 
Tapu SIc. Md. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md.
Ver. Da. Md. 
llçeTar. Md. 
İlçe Seç. Md.

Belediye 
Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
Şu işletmesi 
İtfaiye

ı üyeleri*!
ÇARŞI MEYDANI AKIT TEL : (0.224)51302 34
HAN KAT: 1 GEMLİK FAX: (0.224) 514 11 48

Su Arıza

5132066 
5134503 
5131274 
5140095 
5131286 
5131174 
5131846 
5131353 
5131057 
5131308 
5131133 
5131095 
5133742 
5131507 
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:(işgünû) 9.00-13.00-16.00-21.00 
(Tatil) 9.00-13.00-18.45

Yalova-Slrkecl:(işgünü) 5.50-13.30-17.30 (Tatil) 
6.30-13.00-17.30 Sirkecl-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- 
131X1-14.30-16.00-17.30-19.00-20.30 

(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

KUMLADA
SATILIK

VE
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 
Aabaşgaz 
Likitgaz 
YenıLikitgaz 
Alevgaz 
BP Gaz

513 12 95
514 1700
513 16 37
513 1637
513 88 43
513 22 59
513 45 46
514 28 41
513 6500
513 40 95
5145981

Gemlik 
KÖRFEZ 
Okuyun, 
Okutun, 
M)one 
Olun.
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Gemlikspor’un Zeytinspor erkek takımı oluşturuldu

maçı ertelendi
Bursa yükselme grubu liderlik maç

larında geçtiğimiz hafta pazar günü 
Bursa Yıldırımspor ile karşılaşacak olan 
Gemlikspor maçı hava koşullarının bo
zuk olması nedeniyle pazar gününe er
telendi.

Pazar günü yapılan anonslarla saha

ya giden sporseverler, karşılaşmanın v;r 
pılamadığmı görünce şaşırdılar. An». 
bu konuda alman karamı pazar çuııi 
havanın iyi olmasına karşın ertele ne 
nin geri almmaması neden i v1 e ka r aş 
ma Gemlik sahasmda pazar gün aa 
13.00’de yapılacak.

Gemlik Zeytinspor Bayan Futbol Takımı’ndan 
sonra Zeytinspor Erkek Futbol Takımı da oluştu
ruldu.

Gemlik ve çevresinden oluşturulan Zeytinspor 
Erkek Futbol Takımı, antremanlanna başladı.

Zeytinspor Erkek Futbol Takımı, 8.-18 yaş 
gruplan arasında 8 kategoride çift devrelik usul- 
ı ■ le Bursa ve çevresi yerel ligde faaliyet göstere- 
t

’eyiınspor As Başkanı İhsan Ünlü, Zeytinspor

Erkek Futbol Takımı 2. amatör küme karşılaşma- 
lannın 13 Mart 1999 günü Zeytinspor Bayan 
Futbol Takımının 21 Mart 1999 günü karşılaşma- 
lanna başlayacağmı belirtti.

Ünlü, "Amacımız bayanları Türkiye ligine 
çıkarmak. Bayan futbolcularımızın ilk karşı
laşması 21 Mart 1999 pazar günü Beykoz Gü- 
müşsuyuspor ile kendi sahasındadır. Futbol se
verlerimizin desteklerini bekliyoruz. Bugüne 
kadar çok iyi başarılar elde ettik. A milli takı

g Zeytin ve Turşu Çeşitlerinde 
Almanya'ya İlgi Duyuyorsanız
LÜTFEN TANIŞALIM

SEZA DIŞ TİCARET w 
PAZARLAMA LTD.ŞTİ.

Tel & Fax : 544 60 65 MUDANYA

Genılikspt lû 
lübü Baskaıu rul 
Güzel, ' gazetı iz» * 
yaptığı açıklamada, 
karşılaşmanın.' 
önemli olduğunu ve! 
Gemlikli futbol se - 
verlerin Gemliks- 
por’a centilmence 
destek vermelerini, 
ftıtbolcularma gü
vendiğini ve bu kar
şılaşmada da başarı
lı sonuçlar alacakla
rını söyledi.

ma 4 futbolcu çağırıl
dı. Ümit milli takımı
na ise 3 futbolcu çağı
rılacak. Milli takıma 
takımımızdan 7 fut
bolcu vermiş olduk. 
Gemlik *e A milli düze
yinde bayan futbol 
müsabakası getirmeye 
çalışıyoruz.” dedi.

Atatürkçü Düşünce Derneği 
< îeınlik Şubesi “Yeni Dünya Düze
ni ve Çevremiz” konulu konferans 
verecek.

ADD Lokali’ndgf önümüzdeki

hafta cumartesi günü saat 
14.00’de yapılacak olan konferan
sa, konuşmacı olarak Bursa Ha
ber Gazetesi Yazan Levent Gen
celil katılacak.

ADD Gemlik Şube Başkam Hacı Önal, ülke-

KAYIP
Borusan Birleşik Boru 

Fabrikaları A.Ş.
Gemlik Fabrikası’nda 
kullanılmakta olan 

Vanbone marka yazar

CARGILL TÜRKİYE
mizin en önemli sorunlarından biri olan yeni 
dünya düzeni ve çevre sorunlarının Araştırmacı- 
Gazeteci Levent Gencelli tarafından Gemlik’lile- 
re aktarılacağım ve tüm ilçe halimim konferansa 
davetli olduğunu söyledi.

kasa ruhsatımız 
kaybolmuştur. 
Hükümsüzdür.

BORUSAN BİRLEŞİK 
BORU FABRIKLARI AŞ.

GIDA FABRİKASINDA İŞ İMKÂNLARI

Cargill, merkezi A.B.D.'de bulunan, tarım, gıda ürünleri, finansai piyasalar yönetimi ve uluslararası 
ticaret konularında, 65 ülke ve 80.600 çalışanı ile faaliyet gösteren, dünyanın en büyük çok uluslu şirketle
rinden biridir. Cargill, Türkiye'de 1986 yılından beri, mısır ürünlerinin işlenmesi, gıda hammaddelerinin 
uluslararası ticareti, fındık üretimi, demir çelik ticaretinin yam sıra finansai piyasalar alanında ticaret ile 
uğraşan 2 fabrika ve 450 çalışanı ile faaliyet göstermektedir.

Cargill'in, Bursa - Orhangazi'de kurulmakta olan, çevreyle dost, yüksek teknoloji ile donatılmış, 
Mısır Ürünleri Fabrikası'nda görev yapmak üzere, aşağıdaki niteliklere sahip elemanlar aranmaktadır.

Orhangazi Caddesine 
yeni düzenleme

fabrika operatörleri (Ref: F0/02/99)

Görev Tanımı:
• Modem ekipmanlarla donatılmış üretim 

prosesini bilgisayarlar araahğı ile çalıştırmak
• Üretim prosesinin- geliştirilmesine yönelik 

önerilerde bulunmak
• Kendi çalışacağı bölümün sorumluluğunu 

üstlennfek ve olabilecek problemleri analiz 
edip çözüm yollan üretmek

• Ekibin bir üyesi olarak, ortak hedeflere 
ulaşmak için birlikte çalışmak

Aranan özellikler:
• Tercihen Teknik Meslek Lisesi veya Meslek 

Yüksek Okulları'mn Makina, Kimya, Elektrik 
veya Elektronik Bölümleri'nden mezun

• Bu alanlarda 2-3 yıllık deneyimli
• 35 yaşım aşmamış
• Enerjik, yeniliklere açık, öğrenmeye istekli
• Vardiyalı çalışabilecek
• Orhangazi, Gemlik veya Yâlovajda ikâmet 

eden veya edebilecek olan

İlçe Trafik Komisyonunun Aralık 
1998 ‘de aldığı kararın İl Trafik Ko- 
misyonu’nea onaylanmasıyla ilçemi
zin Orhangazi Caddesinde yeni tra
fik uygulamasına geçildi.

İlçe Trafik Komisyonu’nun 23 
Aralık 1998 günü aldığı karara göre; 
istiklal Caddesi’nden Orhangazi 
< addesi’ne girildikten sonra Halbo- 
u Sokağına kadar, yolun sol tarafı

na park yapılamayacak.
Yolun sağ tarafında 10 nolu işye

rinden başlayarak halboyu sokağa 
kadar olan yolda küçük araçların 
park yapmalarına, Halboyu Sokak
tan sonra yolun sağma ve soluna 
park yapılabilecek

Öte yandan at arabaları da eski 
zeytinhalinin etrafında park edebile
cekler.

VEFAT ve TEŞEKKÜR

Pı

lıl 
C 
ol 
ta 
ra

rt

Seçilen adaylar kazan ve üretim bölümlerinde görev yapacaklardır. Kazan bölümünde görev alacak 
operatörler için kazan kullanma ehliyeti tercih nedenidir. Değerli Büyüğümüz, Sevgili Annemiz

LABORANTLAR (Ref: L/02/99)

Görev Tanımı:
• Günlük analizlerin gerçek1, me: inden sorumlu 
•Hammadde, proses ve son urun kalitesinin 

kontrol edilmesi
• Sonuçların bilgisayar ört, tunda raporlanması 
•Projesi yönlendirebilecek fikirlerin üretilmesi
•Cihazların günlük kalibrasyonlannın

■ gerçekleştirilmesi

Aranan özellikler:
• Yüksek Okul veya Meslek Liselerinin Kimya 
veya Gıda Bölümleri'nden mezun

• Tercihen analitik becerisi gelişmiş, laboratuvar 
veya fabrika ortamında deneyimli

• Bilgisayar kullanabilen

Yukarıda belirtilen görevlerde profesyonel bir-ekip ortamında çalışmaya istekli adayların, aşağıdaki 
tarih / saatlerden herhangi birinde başvuru formunu doldurmak üzere bir adet.vesikalık fotoğraf, ile 
birlikte, Orhangazi'deki Şahin Düğün Salonu'na şahsen gelmeleri gerekmektedir.

Başvuru zamanı, aşağıdaki tarihlerde yapıldığı sürece önemli değildir. Tüm başvurular, bu günler 
içinde geliş sırasına bakılmaksızın, eşit olarak değerlendirilecektir.

Daha önce iş başvuru formu doldurup, şantiyemize bırakmış olan adayların da, bu günlerden birinde 
şahsen gelip, daha kapsamlı başvuru formumuzu doldurmaları rica olunur.

İş başvuru günleri ve saatleri:

24 Şubat 1999, Çarşamba 26 Şubat 1999, Cuma 28 Şubat 1999, Pazar
09:00 -10:00 09:00 -10:00 09:00 -10:00
10:00-11:00 10:00 -11:00 10:00 -11:00
11:00-12:00 11:00-12:00 11:00 -12:00
13:00-14:00 13:00-14:00 13:00 -14:00
14:00-15:00 14:00 -15:00 14:00 -15:00
15:00 - 16:00 15:00 -16:00 15:00-16:00
16:00-17:00 16:00 -17:00 16:00 -17:00

Yer: Şahin Düğün Salonu, Gemlik Cad. Kapalı Spor Salonu karşısı, Orhangazi

O
 İşe alınan tüm kişilere, işe başlamadan önce kapsamlı eğitim 

verilecektir. Tüm pozisyonlara başvuran erkek adayların, askerlik 
görevlerini yapmış olmaları gerekmektedir.

Bütün başvurular kesinlikle gizli tutulacaktır.

G. Körfez 15 x 29 cm

Hacer SAĞLIK
vefat etmiştir. Öncelikle, I

tedavisinde büyük emeği olan I
Uludağ Üniversitesi öğretim Üyesi |

Sn. Prof. Dr. Müfit Parlak’a I
Noroloji Yoğun Bakım Ünitesi Tabibi

Sn. Dr. İlknur Altaylıgücü’ne, I
» Sorumlu hemşire Sn. Feray Başeğmez’e, I
| Ünite hemşireleri ve personeline, I

e mazesine çelenk gönderip bizzat katılan
Belediye Başkanımız I
Sn. Nurettin AVCI’ya, II

daire müdürlerine, tüm Belediye personeline İl 
cenazeye katılan veya telefonla acımızı 
paylaşan tüm dostlara teşekkür ederiz. I 

SAĞLIK AİLESİ ||


	E:\1999\2. Şubat 1999\2 Şubat 1999\2 Şubat 1999 (1).JPG
	E:\1999\2. Şubat 1999\2 Şubat 1999\2 Şubat 1999 (2).JPG
	E:\1999\2. Şubat 1999\2 Şubat 1999\2 Şubat 1999 (3).JPG
	E:\1999\2. Şubat 1999\2 Şubat 1999\2 Şubat 1999 (4).JPG
	E:\1999\2. Şubat 1999\2 Şubat 1999\2 Şubat 1999 (5).JPG
	E:\1999\2. Şubat 1999\2 Şubat 1999\2 Şubat 1999 (6).JPG
	E:\1999\2. Şubat 1999\9 Şubat 1999\9 Şubat 1999 (1).JPG
	E:\1999\2. Şubat 1999\9 Şubat 1999\9 Şubat 1999 (2).JPG
	E:\1999\2. Şubat 1999\9 Şubat 1999\9 Şubat 1999 (3).JPG
	E:\1999\2. Şubat 1999\9 Şubat 1999\9 Şubat 1999 (4).JPG
	E:\1999\2. Şubat 1999\9 Şubat 1999\9 Şubat 1999 (5).JPG
	E:\1999\2. Şubat 1999\9 Şubat 1999\9 Şubat 1999 (6).JPG
	E:\1999\2. Şubat 1999\16 Şubat 1999\16 Şubat 1999 (1).JPG
	E:\1999\2. Şubat 1999\16 Şubat 1999\16 Şubat 1999 (2).JPG
	E:\1999\2. Şubat 1999\16 Şubat 1999\16 Şubat 1999 (3).JPG
	E:\1999\2. Şubat 1999\16 Şubat 1999\16 Şubat 1999 (4).JPG
	E:\1999\2. Şubat 1999\16 Şubat 1999\16 Şubat 1999 (5).JPG
	E:\1999\2. Şubat 1999\16 Şubat 1999\16 Şubat 1999 (6).JPG
	E:\1999\2. Şubat 1999\23 Şubat 1999\23 Şubat 1999 (1).JPG
	E:\1999\2. Şubat 1999\23 Şubat 1999\23 Şubat 1999 (2).JPG
	E:\1999\2. Şubat 1999\23 Şubat 1999\23 Şubat 1999 (3).JPG
	E:\1999\2. Şubat 1999\23 Şubat 1999\23 Şubat 1999 (4).JPG
	E:\1999\2. Şubat 1999\23 Şubat 1999\23 Şubat 1999 (5).JPG
	E:\1999\2. Şubat 1999\23 Şubat 1999\23 Şubat 1999 (6).JPG

