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Kaşe ve mühürde bekleme yok! 
Her türlü baskı işlerinizde 

Hizmetinizdeyiz.
BİR TELEFON j/ETERLİ t

; KÖRFEZ OFSET
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK 

Gazhane Cad. No: 51 /A GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 17 97
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Belediye Başkanı Mehmet Turgut, ilk basın toplantısında, 70 günlük çalışmalarını anlattı“Ellerim kollarım Kurşunlu’ya 
Sönmezbağlanmak isteniyor” Ailesi’nden

Belediye Düğün Salonu'nda Daire Müdürleriyle basın 
to plantısı düzenley en Belediye Başkanı Mehmet Turgut, 
S SK, Vergi Dairesi \ve sendikamın 5 yıldır bekleyen ala- 
t akları için İcra takibine başvurduklarını söyledi. "Elle
rim kollarım bağlanmak isteniyor. Hiçbir güç beni bağla
yamaz. Başkalarının kasalarına giren paralar şimdi bele
diyenin kasasına akıy or” dedi. Başkan Turgut, seçimler
den sonra yaptığı hizmetleri anlattı. Büyük borç aldıkla
rını, ancak bunların anılacağını söyledi. Sendika ile hiç 
yetkisi olmayan kişileri’n şeref ve haysiyetine dokunacak 
sözler söylediklerini ve işçileri kışkırttıklarını belirterek 
“Bunlar Türk Adliyesi’nde hesap vereceklerdir” dedi.

Haberi sayfa 3'de

HAFTAYA BAKIŞ
Kadri GÜLER

Başkanın 70 g ünü
F Belediye Başkanı Mehmet Turgut, dün., 70 günlük çalış
malarını basına anlattı.

Bu toplantı bir bakıma DİSK’e bağlı Genel İşSendikası- 
nın Şube Sekreteri, Mali Sekreter ve Sendika Avukatının 
Gemlik Savcılığına yaptığı suç duyurusunun basında geniş 
yer almasından sonra gerçekleşti.

Yani, öne alınmış bir basın toplantısı oldu bana göre.
Biz basın mensupları olar ak, uzun yınlardır -Hakkı Ça- 

ikır'dan sonra- Belediye başkanlarından hep bu tür basın 
toplantılarını yapmasını bekledik. Ama \ maalesef Sayın 
Hakkı Çakır'ın başlattığı bu gşlenek Sayın Nezih Dimili za
manında bozuldu.

Nurettin Avcı ise Di mi li’ye jiıydu.
Dileriz yeniden başlayan bu tür basın toplantıları, siste

matik şekilde sürer.
Başkan Turgut, toplantıya daire müdürlerini dealıp gel

miş.
Belediye meclis üyelerini davet etmiş, partisini çağırmış.
Belediye Meclis üyeliğinden istifa eden türbanlı iki üye 

de basın toplantısındaydı.
Mehmet Turgut, 70 günde yaptıklarını sıraladı. Eski 

başkandan büyük borç devraldığını, ancak bunları ödeme
ye başladığını söyledi.
Ig Nurettin Avcı döneminde 6 ayda toplanan paracın 2 ay- 
da topladığını vurguladı.

Borç kıskacından çok, İcra kıskacıyla elini kolunu bağ
lamak istediklerini belirterek, kimsenin hizmet etmek isteği
ni engelleyemem reğini üstüne basa’ basa vurguladı.
• Başkan en Çok sendikacıların kendisine yönelik basında 
çıkan demeçlerine kızmış.

Sendikacıları işçiyi kışkırtmakla, tahrik etmekle suçladı 
ve onlarla mahkemede hesaplaşacaklarını söyledi.

Başkana göre, 5 yıldır belediyeden alacağını istemeyen 
Maliye, SSK ve işçi sendikası, iki aylık belediye başkanı kö- 

I şeye sıkıştırmak istiyor.
Ancak Mehmet Turgut kendisinin de söylediği gibi 30 

yıllık politikacı. Hemde öyle kolay kolay yılacak cinsten de
ğil. ’

Bugün birçok acemi siyasetçi ortalıkta yokken Hacı 
Mehmet ince politika yapıyordu. .

Ona icra micra, sendika mendika vız gelir vız. \

Belediye Başkanı Mehmet Turgut, 70 günlük 
çalışmalarını basın toplantısında anlattı.

Genel İş Sendikası Başkan için Savcılığa 
resmi evrakta sahtecilik iddiasında bulundu

Belediye Başkanına 
suç duyurusu

Gemlik Belediyesinde örgütlü 
olan DİSK'e bağlı Genel-İş Sendi
kası Şube Sekreteri ile Mali Sekre
teri ve Sendika Avukatı tarafından 
FP'li Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut için savcılığa resmi evrakta 
sahtecilik yaptığı gerekçesiyle suç 
duyurusunda bulunuldu.

Gemlik Savcıhğı’na suçduyuru- 
su dilekçesini veren sendikacılar, 
çıkışta yaptıkları açıklamada Bele
diye Başkanının toplu sözleşme 
gereği Belediyede çalışan 238 işçi
nin odun, kömür parası, yergi iade
leri ve iki ikramiyesini Birleşik Yar
dım Fonu Hesabına yatırmadığını, 
buna karşın maaş bordrolarında 
paraları âlmış gibi gösterildiği iddia

edilerek, resnrii evrakta sahtecilikle 
suçladılar.

Sendika adına açıklama yapan 
Şube Sekreteri Ayhan Ermiş, eski 
başkan Nurettin Avcı, zamanında 
ve şimdiki Başkan Mehmet Turgut 
zamanın iş barışını bozmamak için 
çaba harcadıklarını ancak toplu 
sözleşmeden doğan haklarını ala
madıklarını söyledi.

Sendikacılar, Bttediye Başkanı 
Turgut'un özelleştirmeye gitmesi 
halinde kavgaya hazır olmalarını 
söyledi.

Ermiş, “Turgut'un Özelleştir
meye karşı kararını ya da düşün
cesini tekrar gözden geçirmesini 
istiyoruz.” dedi.

Kabotaj Bayramı kutlandı
Kabotaj hakkının Türk denizle

rinde Türk bayraklı gemilere verili
şinin ve denizcilik bayramının 73. 
yıldönümü törenlerle kutlandı.

1 Temmuz günü saat O9.oo da 
Atatürk Anıtı önünde düzenlenen 
törene, İlçemize gelen Gemlik Fık- 
rateyni komutanı subayları ve erle
ri de katıldılar.

Atatürk Anıtı örtünde yapılan

törende Ata'ya saygı duruşunda 
bulunuldu. Bayrak töreninden 
sonra günün anlamını belirten bir 
konuşma yapıldı. Daha sonra 
deniz şehitleri adına bir motorla 
denizde açıtındı ve çelenk atılarak 
saygı duruşunda bulunuldu.

Gece ise Borusan 
Tesisleri'nde Kaymakam Şener 
Can protokola resepsiyon verdi.

Sağlık Ocağı
Ali Osman Sönmez Vakfı 

tarafından Kurşunlu beldesine 
yaptırılan Sağlık Ocağı dü
zenlenen törenle hizmete açıl
dı.

Geçtiğimiz hafta çarşam
ba günü Bursa Valisi Orhan 
Taşanlar, Celal Sönmez, eşi 
Ümran Sönmez, Gemlik Kay
makamı Şener Can, Gemlik 
Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut, Kurşunlu Belediye 
Başkanı Bayram Demir, Kü
çük Kumla Belediye Başkanı 
Ömer Bal, Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih Mehmet Güler, 
İl Sağlık Müdürü ve daire mü
dürleri ve davetlilerin katıldığı 
açılışta konuşan Bursa Valisi 
Orhan Taşanlar, Sönmez aile
sinin Bursa’ya birçok eğitim 
ve sağlık kuruluşuna kavuş
turduğu, büyük göç alan iller
den biri olan Bursa’da nüfus 
artışının hızla devam ettiğini, 
bu nedenle sorunların da arttı
ğım söyledi.

Vali Taşanlar konuşmasırir 
da, "Bir evladın annesine 
verebileceği en büyük ar
mağan budur. Bunun birçok

hizmete örnek olmasını dili
yorum. Bu sağlık ocağı bu
rada var olduğu sürece 
Necmiye Sönmez yaşaya
cak ve herkesin hayır duası
nı alacaktır.” dedi.

Celal Sönmez ise yaptığı 
konuşmada, annesini küçük 
yaşta kaybettiğini belirterek, 
"Yüzünü bile görmediğim 
annemin anısına bu tesisi 
yaptırdım. Bu tesis burada 
var olduğu sürece onun anı
sı da yaşacaktır" dedi.

Törende konuşan Kayma
kamımız Şener Can ise bil
hassa yaz aylarında Kurşun
lu’nun nüfusunun çok arttığı
na dikkat çekerek açılan bu 
tesisin beldeye hizmet suna
cağını söyledi.

Üç doktor, ebe, hemşire, 
sağlık memuru ve sekreterin 
görev yapacağı Necmiye 
Sönmez Sağlık Ocağı, Vali 
Taşanlar, Celal ve Ümran 
Sönmez ile oğulları Osman ile 
Cem’in kurdelayı kesmeleriyle 
hizmete açıldı.

İki katlı tesis 80 milyar lira
ya mal oldu.

TAŞI GEDİĞİNE
CTnan Tamer

YENİ DÜNYA DÜZENİ
Asil 30 yılda mezarda, 
Vekil 30 ay, 30 yaşta emekli 
Yeni Dünya Düzeni...
Sosyal adalet bu düzende hak getire...
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Güzel ve Çirkin
Türk askeri Prizren’de coşkulu gösteriler

le kaYşılandı.
Çoğu okurum, pazar günü TRT’nin Priz- 

ren’den yaptığı naklen yayını izlemiş olmalı
dır. Kentin girişinden itibaren Mehmetçiğe 
gösterilen olağanüstü sevgi, doğrusu göz 
yaşartıcıydı. Kaldı ki ısmarlama dâ değildi 
bu sevgi, bu coşku. Dikkat ettiniz mi bile
mem, Prizrenlilerin ellerindeki bayrakların 
büyük çoğunluğu el yapısıydı. Hatta bazıları 
öylesine aceleye gelmişti ki, ay ve yıldızı yal
nızca bir yüzüne dikilmişti.

Ben, gözlerim nemli bu karşılamayı izler
ken kardeşim telefon etti:

“Ağabey” dedi, “neden dışarıdan başı
mıza sürekli sürekli gaileler sarılıyor, 
Prizren’deki bu karşılamadan belli, değil 
mi?”

Doğruydu. Biz, geçmişimizde Avrupa’nın 
ortalarında egemen iken, anlaşılıyor ki yü
zeyde bir “müstevli” olarak kalmamışız, 
tersine köklerimizi derinlere salmışız. Ora
larda hem bizden olanlar var, hem de bizim
le olmaktan yüksünmeyenler. OsmanlI, çö
küş sürecinde bile “adil” davranmış oralar
da; hatta -bana kalırsa- çağdaş dünyaya 
adım uydurabilme çabalarına ilk oralarda 
başlamış. Örneğin ilk resmi “matbaa”yı Tu
na Vilayeti’nde kurmuş, ilk “banka”yı da - 
Mithat Paşa’nın “Memleket Sandıklan” ör? 
neğin de olduğu gibi.-

Geçmiş ne denli uzaktan kalırsa kalsın, 
toplumsal bellekte silinmesi hayli zor izler bı
rakıyor. Prizren’de gerçi Türkler yoğun yıaşa- 
makta, coşkulu karşılamada büyük ölçüde 
bunun da etkisi var kuşkusuz; ama geçin Ko- 
sova’nın öteki bölgelerine, Makedonya'ya, 
Bosna-Hersek’e, hatta Birinci Balkan Sava- 
şı’nda OsmanlI Ordusunun arkadan vuruldu
ğu Arnavutluk’a. Yüzyıllar boyunca öylesine 
iç içe geçmişiz ki, XIX. yüzyılın ikinci yarısın.- 
da güçleen “milliyetçilik akımları”nın etki
siyle birbirimize girmişsek de, çekilirken ge
ride bıraktıklarımız başları dara düştüğünde 
Türkiye’den medet ummuşlar. Bejşkıcı rejim
lerden kurtuluşu, Atatürk’ün Türkiye’sine sı
ğınmakta bulmuşlar.

Öylesine “bizdenleşmişiz” oralarda.
Bu, “güzel” şey..

Ama bir de “çirkin”lik var şu sıralar ya
şadığımız: Bir süre Türkiye’de incelemeler 
yapan İMF ile ilgili bir belge, bir yüksek bü
rokrat tarafından sızdırılınca, borsa ve para

piyasaları çalkalanıyor, sarsılıyor. Üç milyar 
dolarlık bir düşüş meydana geliyor endeks
te.

İlk bakışta normal bir olay. Bir yüksek bü
rokrat dikkatsiz davranmış* veya gevezelik 
etmiş ya da suç işlemiş; bunun sonucu ola
rak olumsuz bir tablo çıkmış ortaya. Yapıla- 

o yere layık olmadığı ortaya çıkan. 
,.y^- । okrat görevinden istifa eder veya
'alınır HNI<.r ada soruşturma açılır, meydana 
gelen Çalkat nın giderilmesi, sarsıntının at
latılması içir. ;reken yapılır.

Ne var, ki, olay böyle sıradan önlemlerle 
geçiştirilecek gibi değil. Bu yüksek bürokrat- 
ki,'aslında “alçak bürokrat” olduğu anlaşry 
lıyor-, elde ettiği bilgiyi bir Samanlar çanak 
yalayıcılığı yaptığı “eski bakani”na aktarı
yor -aslında bu da olabilir, hoş görülebilir-. 
Ancak bu eski ve de “çok bilmiş/ukala” ba
kan, çanak yalayıcısından aldığı gizli bilgiyi 
liderine ve bazı yakınlarına sızdırıyor. Lider 
de -ne “lider” ama, borsada büyük işler çe
viren bir yakınına haber veriyor durumu.

Yani tam liberalistçe bir tutumLjl'
Sen, devletin sırlarına vakıf bir yüksek 

bürokratsın, ya da bir zamanlar ekonomiyi 
düze çıkarma vaadiyle bakanlık koltuğuna 
oturmuş bir sevimsiz şovmen -gerçi sonra 
daha da batırmış ya-, yahut da bu ülkede en 
üst sorumluluklar üstlenmiş ve üstlenmekte 
olan bir siyasetçisin...

Sizin, bu “devlet sırrı”nı üç beş haram
zadeye faş eyleyip, borsadan karınca kara
rınca bir şeyler kazanmaya çalışan zavallıla
rın aldatılmasına, paraların gasp edilmesine 
araç olmaya,hakkınız var>mt,? -1

. Hiç utanmadınız mı, suratınız kızarmadı 
mı? .■

Çok merak ediyorum şimdi ne olacak? 
Bırakınız o “yüksek/alçak” bürokratı bir ya
na, Türkiye’nin kaderini elinde tutmakta de
vam eden bu lider müsveddesiyle bakan es
kisi şovmen ne yapacaklar, haklarında ne 
yapılacak?

Bunların kimlikleri, açıklanacak mı Türk 
halkına, yoksa siyasal' çıkarlar uğruna du
rum idare mi edilecek?

Bence bu işlenen suç ise, birincisi de 
haydi haydi suçlu.

Bekliyorum; acaba Sayın Başbakan, Fet- 
hullan olayındaki gibi “tatmin olmadım"mı 
diyecek, yoksa her şeyi göze alıp işin gere
ğini mi yapacak?

Göreceğiz...

GEMSİAD’dan 
“zeytin üretim 
teknolojisindeki 
son gelişmeler” 
konulu panel

Gemlik Sanayici ve îş 
Adamları Derneği, halkı
mızı bilgilendirmek ama
cıyla yaptığı panelleri 
sürdürüyor.

Gendik Sanayici ve îş 
Adamları < Derneği ve 
EREM Uluslararası Tanı
tım Hizmetleri Ltd. Şti. iş
birliği ile hazırlanan 
panel, 8 Temmuz^ 1999 
Perşembe günü saat. 
2O,3Ö’da Gemlik . Esnaf 
Kefalet Kooperatifi Konfe
rans Salonu’nda yapıla
cak.

“Zeytin Üretim Tek
nolojisindeki Son Geliş
meler, Pazarlama ve Fu
arcılığın önemi” konulu 
panele, Belediye Başka
nı Mehmet Turgut Gem
lik’te . zeytinciliğin gelişi
mi, sorunları, Türkiye ve 
Dünya Konjonktüründe
ki yeri konulu konuşma
sıyla, Uludağ Üniversite
si Ziraat Fakültesi Öğre
tim Üyesi Prof. Dr. İs
met Şahin, gıda kodeksi
nin zeytin sektörü üze
rindeki etkileri konulu 
konuşmasıyla ve EREM 
Uluslararası Tanıtım 
Hizmetleri Ltd. Şti. Fu
ar Koordinatörü Hakan 
Ömer Gider ise zeytin ve 
zeytinyağı mamülleri sek
töründe fuarcılığın önemi 
konularıyla konuşmacı 
olarak katılarak, Gemlik 
halkımıza bilgiler vere
cek.
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KAYIP
Borçka Nüfus 

Müdürlüğü’nden 
aldığım nüfus 

cüzdanım 
kaybolmuştur. 
Hükümsüzdür.

Murat AVCI

KAYIP
Orhangazi Nüfus 
Müdürlüğü ’nden 

aldığım nüfus 
cüzdanım 

kaybolmuştur. 
Hükümsüzdür.

İnci IŞIK
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Eski Türk filmlerini sever misiniz? Ben bayıhnm. I j 
Fırsat buldukça o silik siyah beyaz filmleri, o masum i 
aşklan, seviyeli konuşmaları, yüzümde garip bir ifadey- I 
le seyrederken bulurum kendimi.

Bu eski filmlerdeki diyaloglar internette de çok tutu- I 
luyor. Sesli ve yazılı pekçok diyalog siteler arasında do- I 
laşıp duruyor. Sıcak temmuz haftasına.- dinamik başla- I 
ma için hepimize çok tanıdık gelen o diyaloglardan bir ■■ 
demet sunuyorum bu hafta.

- Güzel olduğunuz kadar küstahsınız da.
- Anneciğim, ben bu amcayı çok sevdim. Ona baba I 

diyebilir miyim?
- Bana annemi tekrar anlatır mısın babacığım?
- Senin annen bir melekti yavrum.
- Neden ağlıyorsun anneciğim?
- Hayır yavrum ağlamıyorum. Gözüme toz kaçtı. |
- Benim de senin yaşlarında bir oğlum vardı evla- j 

dım.
- Seni sevmiyorum, seninle oyun oynadım bunu ân- I 

lamadın mı hala.
- Annen sen doğarken öldü yavrum.
- N'olur gerçeği söyleyin doktor yaşayacak mı\ I 

yun?
- O kızla evlenirsen, seni mirasımdan mahrum, ev- I 

tattıktan men ederim.
- Nayır Necla, nolamaz.
- Hayır siz kovmuyorsunuz, ben vazifemden istifa | 

ediyorum.
- Tanrım, bu resim... Bu resim...
- Ben fakir bir gencim, sen ise zengin bir fabrikatö- I 

rün kızısın.
- Biz ayrı dünyaların insanıyız.
- Aman tannm, göremiyorum...
- Göremiyorum.. Kör oldum.
- Görüyorum... Görüyorum...
- Evlenince pembe panjurlu evimiz olacak.
- Aman Allahım, ne kadar mesudum.
- Hayır, Durun!... Kemal suçsuzdur.
Aradığınız suçlu benim!
- Bizim bu dünyada yaşamaya hakkımız yok mu 

be hakim bey abicim. Ha!
- Bu ses.... Bu ses... Olamaz git git buradan.
- Vücuduma sahip olabilirsin ama ruhuma asla, i
- Üstlendiğin vazife çok mühim Kemal, bu görevi la- 

yıkıyla yapacağından eminim.
- Ben kör bir gencim, hayatımı keman çalarak ka

zanırım. Rica ederim duygularımla oyıfamayın.
- Sen arkadaşımın aşkısın.
- Sizi ebediyete kadar bekleyeceğim.
- Lütfen haddinizi biliniz.
- Metanetinizi muhafaza ediniz. Tanrıdan ümit 

kesilmez.
- Tannm ne kadar bedbahtım.
- Bana yıllar önce çılgıncasına sevdiğim bir kadı

nı hatırlattınız...
- Babanın kanını yerde koma oğul.
- İşte bana yazmış olduğun aşk dolu mektuplar. 

Meğer hepsi yalanmış. Al bunları.
- Hayır Yusuf... Olaylar sandığın gibi değil.
- Fakirsin sen... Fakir.... Fakir...
- Beni paranla satın alabileceğini mi sandın?
- Bu resimdeki amca kim anne?
- Sen kaç yiğidim, ben onlan oyalarım. '
- Hayır.. Hayır.. Tertemiz histerimle oynadın be

nim.
- Biliyordum. Ölmediğini biliyordum Rıfat.
- Ohh ne saadet.
- Yaa Justinyanus, işte buna Osmanlı tokadı derler.
- Yettim yiğidim.
- Yavrum, İstanbul sana neler etmiş? \
- Saadet dolu yuvamıza kara bir gölge düşürdün.
- Bizim gibi insanlar şerefleri için yaşarlar, namusla- I 

n için ölürler. Ama sen bunu anlayamazsın.
- Ben artık yarım bir insanım.
- Çoçuğumun ameliyat parası için yaptım her şeyi. I

- Ağlamak istiyorum.
- Demek ikimiz de aynı kadmı sevdik.
- Olmadı Neriman, yapamadım... Seni unutama

dım.
- Ben sırtımda taş taşır, yine seni okuturum yavrum. I
- Söyleyemedim anne, babamın simitçi olduğunu 

yine söyleyemedim!
- Son nefesimde her şeyi itiraf etmek istiyorum. Ka- | 

fil benim.
- Demek aşkımız bir yalandı.
- Parayla saadet olmaz evladım, bunu sakın unut- | 

ma.
- Tanrım neden, neden ben!
- Nallahım... Sen sen.. Bu ses nolamaz._______iJB I
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Mehmet! 
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Belediye Başkanı Mehmet Turgut, ilk basın ü planlısında, 70 günlük çalışmalarını anlattı

“Ellerim kollarım 
bağlanmak isteniyor”

Belediye Düğün Salonu’nda Daire Müdürleriyle basın toplantısı düzenleyen Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, SSK, Vergi Dairesi ve sendikanın 5 yıldır bekleyen alacakları için İcra takibine baş
vurduklarını söyledi. “Ellerim kollarım bağlanmak isteniyor. Hiçbir güç beni bağlayamaz. Başkaları
nın kasalarına giren paralar şimdi belediyenin kasasına akıyor” dedi. Başkan Turgut, seçimlerden 
sonra yaptığı hizmetleri anlattı. Büyük borç aldıklarını, ancak bunların aşılacağını söyledi. Sendika 
ile hiç yetkisi olmayan kişilerin şeref ve haysiyetine dokunacak söyler söylediklerini ve işçileri kış
kırttıkları belirterek “Bunlar Türk Adliyesi’nde hesap vereceklerdir” dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Turgut, 70 
günlük çalışmalarını basma anlattı.

Başkan Turgut, bir trilyon lira borçla al
dığı belediyenin SSK, Vergi Dairesi ve Bele
diye İş Sendikası tarafından icraya verildi
ğini belirterek, “Ellerim, kollarım bağlan
mak isteniyor. Hiçbir güç beni bağlaya
maz. Hizmet etmek isteyenin, doğru
nun Allah yanındadır. ” dedi.

Dün saat 10.oo da Belediye Düğün Sa
lonu’nda yanında daire müdürleri olduğu 
halde basm toplantısı düzenleyen Belediye 
Başkanı Mehmet Turgut’a, Fazilet Partili 
Meclis üyeleri tam kadro destek verirken, 
DSP’li Kemal Yeşildal, Ali Altıntaş, Müfit 
Akman ve Bedir Güreşçi ile CHP’den Meh
met Ali Kaya ve Necdet Ersoy katılırken, 
ANAP ve MHP’li üyeler basın toplantısında 
bulunmadılar.

Bursa Olay ve Bursa 2000 televizyon 
kameraların da izlediği basm toplantısında 
konuşan Belediye Başkanı Mehmet Tur
gut, yerel seçimlerden sonra borçlu bir be
lediye alacağını bildiğini ancak, ödenme
yen paranın bir trilyon olacağını düşüne
mediğini belirterek 70 günde yaptığı çalış- 
malan anlattı.

İki ayda bir yandan borç ödediklerini, 
bir yandan hizmet getirdiğini, bir yandan 
da projeler ürettiğini söyleyen Belediye 
Başkanı, ilçe halkım çok kısa zamanda 
mikropsuz suya kavuşturduklarını söyle
di.

Gemlik halkının geçmiş yönetimler dö
neminde kanalizasyon karışımı su içtiğine 
dikkat çeken Başkan Turgut, açtırılan ye
ni artezyenden şehir şebekesine İller Ban
kası aracılığıyla bağlantı yaptırıldığını, dö
şeme işlerinin belediye tarafından gerçek
leştirilerek, Gemliklilerin tesmiz suya ka
vuştuklarını söyledi.

Kısa zamanda çok işler yaptıklarını söy
leyen Belediye Başkanı Meİhmet Turgut, 
göreve gelir gelmez Atatürk Parkı’nı düzen
lediklerini belirterek, şunları şöyledi:

"Atatürk Parkı’nı utanılacak durum
dan kurtarıp, bugunkü durumuna getir
dik. Biz, sucuyuz, bucuyuz diyorlar 
ama, çok sevdiklerini ve ideal olarak 
gördükleri insanın Anıtının dikildiği 
parkı, o hale getirmekten üzüntü ve 
esef duymuyorlar. Atatürk Parkı’nı o du
ruma getirenleri Atatürk’ten özür dile
meye davet ediyorum’’

KORDONLAR DÜZELTİLDİ
Belediye Başkam, hizme|tlerine 1. nci ve 

2 nci kordonu koruma altına alarak devam 
ettiklerini, çimlerin sürekli sulandığını, çi
çeklerin ekildiğini, bozulmuş kanepelerin 
onanldığım belirterek, Kayıkhane Su Spor- 
lan önündel'd çoçuk pârkının durumunun 
içler acısı durumda olduğunu, sahncakla- 
nn kınlmış, kanepelerin koparılmış, oyun 
alanlannm su içinde olduğunu söyledi.

Çocuk parklarının tüm eksiklerinin ta
mamlandığını, yıllardır yerlerde oturmaya 
mahkum edilen halka, laik olan herşeyin 
yapıldığını belirtti.

Basketbol şahsısının onarılıp, yapıldığı 
halde iki kez potalann kopanldığına dikkat 
çeken Başkan Turgut, Gemliklilerden ya
pılan işlere sahip çıkmalannı istedi. “Beni 
hizmet etmekten yıAdıramazlar. B imlan 
yine yerine koyacağım. “ dedi.

İskele Meydanı ve Ç.arşı Meydanının iş
portacıların istilasından kurtarıldığını söy
leyen Başkan. Turgut, açılan kanalizasyon 
çukurlarının, aynı gün kapatıldığını, sivri
sinek larva! an için 15 günde bir, uçucu si

nekler için her gün mücadele edildiğini bil
dirdi.

Orhangazi Caddesi’ne hız kesici koymak 
zorunda kaldığını da söyleyen Belediye 
Başkanı, bu caddede iki çocuğun öldüğü
ne dikkat çekti.

Belediyede, ilk kez demirbaş listesi çı
karttığım, işçi maaşlanmn ise göreve geldi
ğinden beri tam olarak ödediğini söyledi.

MAHKEMEYE VERİYOR
Son günlerde basında DÎSK’e bağlı Bele

diye İş Sendikasından bazı kişilerin kendi
sini ve belediyeyi itham eden açıklamalar 
yaptığını söyleyen Belediye Başkam şunla
rı söyledi:

“işçinin belediyeden geçmiş dönem
de 200 milyar lira alacağı olduğu halde 
kıllarını kıpırdatmayan, kendilerinin 
sendikacı olduğunu söyleyen kişiler bi
ze saldırıya geçtiler. İsterdim ki, 4 ay 
kendilerine ödeme yapmayanlara bu ta
vırlarını göstersinler. Belediyede göreve 
geldiğimde 1 trilyon borç olduğunu öğ
rendim. Bursa Gemlik, İstanbul gibi bir
çok yerden alacağı olan esnaf kapıma 
dayandı. Önce işçimin, memurumun ay
lığını ödeyeceğim dedim. Kendilerine 
durumu anlatarak bir iki ay müsade is
tedim. Anlayışla karşıladılar. Enflasyo
nun yüzde 80-100 olduğu bir ülkede es
naf bize bu anlayışı gösterdi. Belediye
miz iki ayda eski borçlarını da ödemeye 
başladı. Disk’e bağlı Belediye İş Sendi
kasının temsilcisi olduğunu söyleyen 
hiçbir yetkisi olmayan şahıslar, işçiden 
yana görünmek için benim şeref ve 
haysiyetime dokunacak sözler sarf etti
ler. Çalışan işçileri suça teşvik ederek 
kavgadan söz ettiler. Bu en büyük suç
tur. İşçileri suça azmettirmişlerdir. Bu
nu televizyon ve basın yoluyla yaparak 
suçu katmerleştirmişlerdir. Bunların he
sabını Türk Adliyesine vereceklerdir. 
Hiç kimse devletten büyük değildir. 
Devletin kurumlan tahrip edilip yıkıl
mak istenmiştir.

Toplu sözleşmelerde Birleşik yardım
laşma Fonu diye bir madde yoktur. İşçi
lere Ağustos ayına kadar verilecek odun 
ve kömür belirtilmiştir. Kimsenin ma
aşından kesilip Birleşik Yardım Fonuna 
yatmlan para yoktur. Eski Belediye Baş
kanı ile sendika anlaşmış ve sosyal hak
ların bedelini 12 aya bölerek işçilere na
kit olarak ödemiştir. Ocak, Şubat Mart 
ve Nisan aylannın taksitleri ödenme
miştir. Ben göreve geldikten sonra Ma
yıs ve Haziran aylarmınkini ödedim.

Maaşlardan kesilen bir para var o da 
Derya Tüketim Kooperatifine aittir. Bu | 
para işçiden kesildiği halde kooperatife i 
ödenmemiştir. Bu insanlar o zaman ne- । 
redeydiler. Kooperatife ait paraları ı 
ödenmediğinde kıllarını bile kıpırdat- I 
madılar. Ben bizden önceki borçlan da 
ödüyorum. 4 yıldır sendika aidatı öden
mediği halde ben göreve geldiğimde 
ödedim. Herşeyimiz açıktır. Gemlik hal
kı bizi tanır, bizi bilmeyenleri Gemlik 
Adliyesinde kendimizi tanıtacağız.”

“Hizmetlerimize küçük akıllarıyla ça
mur atmaya çalışanlar yanılacaklar” di
ye devam eden Belediye Başkanı, FP’den 
istifa ettiği şeklinde çıkan dedikoduları ya
lanladı.

Seçim broşüründe yeralan tüm vaadle- 
rini yerine getireceğini söyleyen Başkan 
Turgut, kayıkhaneden itibaren dolgunun 
devam edeceğini, yazışmalarının yapıldığı

nı, iki kordonun yeniden projelendirilerek 
yenileneceğini, doğalgaz projesi ile ilgili ça
lışmalara başladığım, Manastır Bölgesine 
sağlık ocağı kurulması için yer aradıkları
nı belirterek, Belediye otobüslerinin ayda 
20 milyar lira zarar ettiğini söyledi.

Belediye Meclisince Araştırma İyileştir
me Komisyonu kurulduğuna dikkat çeken 
Başkan Turgut, bu komisyonun eskiyi 
araştırmayacağım özellikle vurguladı.

Zarar eden işletmelerin çalışamayacak
larını, böyle giderse belediye otobüs hiz
metlerini götüremeyeceklerini söyleyen 
Başkan Mehmet Turgut, yakında işçilerin 
maaşlarım ödeyemeyecek duruma gelecek
lerini, veya yüksek zam yapmak zorunda 
kalacaklarını bildirdi.

Belediyelerin ticarethane olmadığmı da 
belirten Mehmet Turgut, “Bu meseleleri 
önümüzdeki günlerde tartışarak karar 
alacağız” dedi.

İCRA KISKACI
Belediye Başkanı basın toplantısında, 

1994 yılından vergi dairesine olan 131 mil
yar liralık vergi borcunun geçen dönemde 
istenmemesine karşın göreve başlar başla
maz İller Bankası’ndaki paylarına haciz 
geldiğini, Genel Hizmetler Sendikasının ise 
1 Ocak 1994 tarihinden beri sendikaya ya
tırmadığı 39 milyar liralık üye aidatı borcu 
için belediyeyi icraya verdiğini, SSK Kuru- 
munun icra takibi başlattığım belirterek 
şunları söyledi:

“ Türkiyeye ilan ediyorum. Allahın iz
niyle borçlarımızın hepsini ödeyeceğim. 
Ey sendika 4 senedir belediyeden alaca
ğın vardı da bugüne kadar neredeydin? 
Ben size paralan ödemeye başladıktan 
sonra mı akimız başmıza geldi.

Anlaşılan şu ki, ellerimi kollarımı 
bağlamak istiyorlar. Hiçbir güç beni bağ
layamaz. Hizmet etmek isteyenin, doğ
runun yardımcısı Allahtır.”

Başkalarının kasasına giren paraların 
belediyenin kasasına girmeye başladığım 
söyleyen Belediye Başkanı, bu artışın sü
receğini belirterek, ”bir yandan gelirleri
mizi arttırmıyoruz, bir yandan da boş 
durmuyoruz, iskelenin Sunğipek Fabrika
sının önüne alınması için proje başlattığı
nı, ikinci kordondaki taşkınlığın önlenme
si için çalışma yapıldığını, kordonların ye
niden düzenlenmesi için projeler hazırlat
tığını, bunları belediyedeki kadrolarla yap
tığını belirterek kendilerine teşekkür etti.

Belediyenin kasasına sahip çıktığını 
söyleyen Mehmet Turgut, iskelenin hesap
larını hergün incelediğini, balık yasağın
dan sonra Balık Haline de çeki düzen vere
ceğini belirtti.

Bir soru üzerine belediye şehir içi oto
büs biletlerindeki farklı fiyat uygulaması
nın, şoförlerle yaptığı toplantıdan sonra ta
rife komisyonunca alındığını, bunun bilet
lerin araç içinde alınmaması için caydırıcı 
olması nedeniyle kabul edildiğini söyledi.

Bir başka soru üzerine yeni alman su 
borularının kanser yapıcı özelliği olduğu
nun iddia edildiğini, bu konuda kendileri
nin bir yetkisi bulunmadığım, boruların İl
ler Bankası tarafindan projelendirildiğini, 
alındığım yalnız belediye işçileri tarafindan 
döşendiğini söyledi. Eski belediye başkan- 
lan zamanında da aynı boruların İller Ban
kası tarafindan ilçenin her yerine döşendi
ğini belirterek, “Bunları iddia edenler 
hizmetlerimize çamur atmak istiyorlar” 
dedi.

YlhnmÜRÇAY 
boğulm, 

Kume,ubu. 
KUUISLiz hepl- 

boğulms
Küçük Kumla ve^ır- 

saz’da geçtiğimiz hal 
lıns ilk boğulma ola_- 
başladı.

ilçe Jandarma Kom 
tanhğından aldığımız bi. 
gilere göre, ilk boğulma 
olayı 4 Temmuz günü 
Kumla’da meydana geldi.

1981 doğumlu Abdi 
Sardaş, adlı genç, arka
daşlarıyla denize girmek 
için Orhangazi’den Kum- 
la’ya geldiler.

Yunuslar mevkinde se
rinlemek için saat 16.30 
sıralarında denize giren 
gençler, kıyıdan yaklaşık 
40 metre açıldılar.

Yüzme bilmeyen Abdi 
Sardaş arkadaşlarının 
arasında sular arasında 
kayboldu.

Abdi’nin sular arasın
da kaybolduğunu gören 
arkadaştan durumu çev- 
redekilere bildirdi.

Yapılan aramalarda 
gencin cesedi deniz dibin
de bulunarak yapılan in
celemeden sonra ailesine 
teslim edildi.

İKİNCİ BOĞULMA 
KUMSAZ’DA

Küçük Kumla’da mey
dana gelen ilk boğulma
nın ardından ikinci bo
ğulma ise pazar günü 
Kumsaz’da meydana gel
di.

İsviçre’den Kumsaz’a 
gelen Fatih Boz (15) deni
ze girdi. Ancak yüzme bil
meyen genç sular arasın
da can verdi.

Tüm aramalara karşın 
bulunamayan genç, dün 
dalgıçlann yaptığı arama 
sonucu bulundu.

Fatih Boz’un ailesi ce
sedin denizden çıkarılma
sı sırasında fenalık geçir
di.

Alkol can alıyordu

Kumla 
yolunda 
kaza

Alkollü olarak kullan
dığı araçı Hasanağa Ko
yunda yolda uçuran 
Rahmi Kaya ve arkadaş
ları şans eseri kurtuldu
lar.

Olay, 1 Temmuz gü
nü meydana geldi. 16 ZP 
137 plakalı özel otomo
biline arkadaşlarım alan 
Rahmi Kara, Küçük 
Kumla’ya eğlenmeye gi
derken, alkolün etkisiyle 
direksiyon hakimiyetini 
kaybedince karşı yön
den gelen 16 T 5027 pla
kalı İbrahim Uysal’ın 
kullandığı aracın sol ta
rafindan çarptı.

Uçuruma uçan araç
ta bulunan Canan Tür- 
ker, Yusuf Kurtoğlu, Ha
şan Türker yaralı olarak 
SSK ve Gemlik Devlet 
Hastanesine kaldırıldı
lar. Yaralılardan ikisinin 
durumu ciddiyetini ko
ruyor.



JH. Bayram
Arslantaş

DMİK MUHASEBE

•> işe,
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Bu kez de Keynez çıktı karşıma, 
Alt üst etti muhasebemi, 
Belirsizlik Ortamı belirdi.
Pazar Payımı artırayım derken, 
Tanımadığım Riskle karşılaştım. 
Ay Kehnez ah, sen neymişsin seni.,. 
“Keşke” Maliyetim artacaktı, çıkmasaydın karşıma. 
Ussal Davranmaya başladım.
Karım artarak arttı.
Geçişimin Envanterini çıkardım,
Dengeyi sağlamıştım, Trendim tamamdı, 
Çünkü; Teğet durumundaydım.
“Yürü ya kulum" dedi yaradan, 
Aktiflerimde çoğaldıkça çoğaldı, 
Binalar, Hisse Senetleri, Demirbaşlar, Şerefiye, 
Heyhat!... Daha neler neler...
İşlerim büyüdü, vaziyet Pozitif
Komandit şirkette oldum Komanditer ortak.
Yetmedi!..
Hani büyüdükçe büyüyorum yal
Buldum kendim gibi beş avnak, 
Olduk mu Anonim Şirket.
Borsa, Hisse Senedi derken bir de banka, 
Gel keyfim gell...
Sonra işler sarpa sarmaya başladı, 
Gelde çık işin içinden, nasıl çıkarsın. 
Ortak A taahhüdünü yerine getirmez, 
Oldu mu sermayemiz
Dörtmilyar dokuzyüzdoksandokuz milyonda
Negatif,
Döndük mü iflasın eşiğinden,
İlanı da vermemişmiyiz fısıltı gazetesine, 
Eyvah!... Kanunlarda yapışmaz mı yakamıza.
Aman Allahım!.,.. Bir uyandım ki uykudan, 
Tam Fesih kararı almış, 
Pasifize oluyorduk ki o da ne!...
Sınav sonuçlarını verdiler elime.
Muhasebe, Ticaret Hukuku, Yönetim Ekonomisi, 
Notlarımın hepsi de kırkdokuz.
Oh be! Ne güzel yine kaldık mı sınıfta.

(29 Mayıs 1999 Gemlik)

K( MGRE İLANI
OİÇÜKKUMLA - 

BÜYLahUMLA - KARACAALİ 
ve NARLI KÖYLERİ ÇEVRE 

KORUMA ve GÜZELLEŞTİRME 

DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN

Derneğimizin olağan toplan
tısı, 25 Temmuz 1999 Pazar günü 
saat 11 .oo’de Küçük Kumla'Dost
lar Aile Çay Bahçesi’nde yapıla
caktır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdir
de toplantı, 1 Ağustos 1999 pazar 
günü aynı yer ve saatte tekrarla
nacaktır.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM :
1- Açılış, yoklama
2- Saygı duruşu ve divan heye

tinin oluşumu
3- Yönetim Kurulu ve Denetle

me Kurulu çalışma raporlarının 
okunması

4- Raporlar üzerinde görüşme 
açılması ve aklanması

5- 1999-2000 yılı tahmini büt
çesinin okunup görüşülerek kabul 
edilmesi

6- Yeni yönetim ve denetleme 
kurullarının seçilmesi

KaPUMU ve
PÜKTÎK KMT SKTEMIERİ

O PLASTİK KİMLİK KARTI
O PERSONEL KARTI

O ÖĞRENCİ KARTI
O TANITIM KARTI

O FATURA KARTI
MATBAAMİZM İTİNA İLE ÇAPILIR

7- Dilek ve temenniler
8- Kapanış.

Kumla’da Havuzlu 
75

Tel : 5131797

KÖRFEZ OFSET
Gazhane Cad. No : 51/ A GEMLİK

(Bankacılar Lokali Karşısı)
Tel : (0.224) 513 17 97

Evlenecek ve Nişanlanacak Gençler;
Türkiye'nin En Kaliteli Davetiye Çeşitlerini 

Bir Günde Basıyoruz.
Zengin Katalog Çeşitlerimizi Görmeden Karar (/ermeğin.

KALİTE - UCUZLUK ve GÜVEN..

Fatura-İrsaliye- Tahsilat Tediye Makbuzu- Perakende Satış Fişi-Serbest 
Meslek Makbuzu- Sipariş Fişi- Kartvizit- Kaşe- Dergi - Kitap-Broşür-Cîlt -

HER TÜRLÜ MATBAA İŞLERİNİZDE HİZMETİNİZDEYİZ. 
Gazhane Ccid. No : 51/Â (Bankacılar Lokali karşısı) GEMLİK

Tel & Fax : (0.224) 513 17 97



6 Temmuz 1999 Sol Sayfa: 5

Erol GURÇAY

Haftohin Fıkrası
Muzaffer Gürboğa 

Eğitimci

ULUSAL GELENEK : DAYAK
Kişiliğe yönelik korkunç bir saygısızlık 

I olan dayaktan vazgeçemedik. Denetim sözle, 
davranışla değil, ne yazık ki şiddetle, dayak
la sağlanmaya çalışılıyor. Eleştirilerin dayak 
atan ana, baba ve öğretmenlere yönelik ola
cak. Başkaları alınmasın.

Dayağın ne denli bir ruhsal örselenme ve 
yıkım yaratacağı gözardı ediliyor. Öğretmen 
otorite kurmakta zorlanıyor. Daha doğrusu 
nasıl otorite kurabileceğini bilemiyor. Eği
timde otorite kurulmasından yana olmadığı
mı belirtmeliyim. Otorite yerine katılımı de
nesek. Öğrencilerin katılımı biricik çözüm 
>olduğu halde nedense okullarımızda hiç 
gündeme gelmez. Öğrenciler öğretmenin 
gerdiğinden şikayetçiler. Oysâ öğretmen öğ
renciyle sevgi temelinde işbirliği yapmalı de
ğil mi ?
| Günümüzde öğretmenlik yapmanın epey 
zorlaştığını düşünüyorum. İyi olmayan bir 
eğitimin toplumsal sonucu nasıl olabilir? Al- 
|ematif hgıfif eğitim ne zaman uygulanacak? 
I Çocukları potansiyel suçlu gibi görmek 
yanlış. Ergenlik döneminin sorunlu geçmesi 
doğal. Kuşaktan kuşağa aktarılan dayak 
küçücük beyinlerde gerekli imiş gibi algıla
mıyor. Dayağa karşı bağışıklık kazanan ço
cuklar yok mu? Dayağa neden olan sorunla
ra çözümlesek daha doğru olmaz mı? İşin 
kolayına kaçmalıyım. Dayak çözüm üret 
inekte güçlük çekenlerin işidir.
■ Eğitim yozlaşınca disiplin sorunlarının 
arttığını gözlemliyoruz. Gençlerin rehberliğe, 
desteğe o kadar çok gereksinimi var ki. On
ların sevgi ihtiyacı ne ölçüde karşılanıyor? 
^Okullarda disiplin kurulları ceza vererek, 
öğretmen Öğrenciyi döverek yarar sağ
lamadığı halde şaşırtıcı olan uygulamanın 
sürmesidir. Eğitim kuramlarında böyle 
İken, aile içinde durum nasıl olabilir?
| SORU: Her atasözü doğru mudur?
■ Örneğin dayak cennetten çıkar mı?

KAŞE VE MÜHÜRDE 
BEKLEME YOK!

Gemlik Serbest 
Bölgesi

Gemlik Serbest Bölgesi kurulma aşa
masında.

Bir taraftan uygun araziler satın alını
yor. .

Havaalanı inşaatı tamamlanıyor.
Ve. Liman yeni fonksiyonu için hazırla-, 

Tİıyöri/-'
1 - Peki. Serbest Bölgeler niçin kuru

luyor?
- Yabancı sermaye girişini arttırmak 

için?
• İhracata dönük “yatırım ve .üretimi" 

arttırmak için.
- Yeni ve gelişmiş teknolojiyi kullan

mak için, ■
- Piş kredi ve dış ticaret imkanlarından 

yararlanmak için, pr
4 Ve. Yeni istihdam olanakları sağla

mak için.
/Demek ki Gemlik’in başına devlet ku

şu -konacak.
Gemlik bir ticaret odağı haline gelecek.

. Gemlikliler yeni iş imkanına kavuşacak.
2 - Bu serbest bölge sahasının ne 

özelliği var?
> >■ Serbest bölgeler, ilgili ülkenin siyasi 

ve coğrafi sınırları içinde, ancak gümrük 
sınırları dışında sayılın

Yani. Gemlik Serbest Bölgesi, Dış tiöa-: 
ret ve Gümrük uygulamaları bakımından 
'‘Uluslararası” bir konuma ulaşacak.

3- Serbest Bölgenin ne avantajları 
var?

- Bu'bçtjgelerde, “Vergi, Resim, Harç, 
Kambiyo ve Gümrük” muafiyetleri uygu
lanın ,

1 Yani. Devlet içinde, devlet gibi bir yer.
4- Faaliyette bulunmak İçin neler ge

rekiyor?
„ Dış Ticaret Müsteşarlığından “Faaliyet 
Ruhsatı” almak gerekiyor.

Bu ruhsat için 5000 dolar ödeniyor?
5- Faaliyet Ruhsatının süresi ne ka

çlar?
(49) yıllık ruhsat için, 100.000 Dolar
(99) yıllık ruhsat için 250.000 Dolar 

ödeniyor. .
6- Bu bölgelerde ödemeler . nasıl olu

yor?
Her türlüödemeler “dövizle” yapılıyor..
7- Bu bölgedeki faaliyetler sonucunda, 

elde edilen kazançtan-; nievöut kanunları?- 
miza göre vergi alınması mümkün, olmu
yor.

İşte. Serbest Bölgelerle ilgili, çok kısa 
teknik bilgiler bunlar.

Serbest Bölge faaliyete, girince, 
Gemlik’te Dış Ticaret, Kambiyo, Gümrük 
İşlemleri, Taşıma, Tahliye ve Acentelik, 
işleri prim yapacak.

Tabi. Lisan bilenler prim; yapacak, 
mumla aranacak.

Gelişmelere'göre, bü yazı serimize de-, 
vam edeceğiz.

İşadamı çok meşguldü.
Bu yüzden (1) aydır karısı yalnız 

başına tatil yapıyordu.
Hafta sonu fırsat buldu ve karısı

nı ziyarete gitti.
Karısı, kendisini (Gar)da karşıla

dı ve boynuna sarıldı.
“- Ah sevgilim, bilsen nasıl göre

ceğim geldi seni."
Akşam yemekten sonra odaları

na çekildiler.
Daha kapıyı kapatmadan, birbir

lerine tatlı sözler mırıldanmaya baş
ladılar.

Fakat tam bu sırada, komşu oda
dan duvara bir tekme indi.

Ve. Ardından öfkeli bir ses gürle
di

“- Yeter yahu! Her geceki gibi ge
ne başlamayın...

Bırakında (1) aydan beri, hiç ol
maz ise bu gece uyuyalım bari...”

Para kazanmak, başarı kazanmak 
güzel şeyler.

Ama. Kadını da ihmal etmemek 
ve kazanmak gerek.

Sözün0 Özü
Banka hesapları, 
Ordulara karşı koymaktan, 
Daha tehlikelidir.

Jefferson'

İşte (IMF)nin durumu ortada.
Rusya (IMF) den, 4 milyar dolar istedi.
Tam o sırada, Kosova krizi patladı.
Rusya, Sırplar ve Yunanistan “Ortodoks” 

üçgeni içindeler.
Rusya, "NATO”ya karşj tavır aldı.
Ve. Suplara, yardım etmek istedi.
(7) harp gemisini boğazlardan göndermeyi 

planladı ve hazırlıklarını tamamladı.
Tam gemiler boğazdan geçecekti ki, 4 

milyar Dolarlık kredi askıya alındı.
Rusya gemileri göndermekten vazgeç ti.
Ve. Kredi alma şansı, yeniden doğdu." 
Şimdi. Biz de (IMF)den. kredi istiyoruz. 
Talebimiz 4-10 milyar dolar.
Kıbns konusunda baskı var.
Kimbilir, K.Irak için neler var.
Ve Aponun asılma meselesi var.
Bakalım sermayenin mi, silahın mı güçlü 

olduğunu yine birlikte göreceğiz.

uçuk" bir söz
O kadar korkak bir futbolcuydu ki, 

ikili mücadelelerde dublör 
____kullanıyordu._______

Matbaamızda bilgisayar 
sistemiyle kaşe ve mühürleriniz 

30 dakikada yapılır.
BİR TELEFON YETERLİ!

GIMIK REHBERİ
Gerekli Telefonlar

VAPUR

KÖRFEZ OFSET 
Gazhane Cad. No: 51 /A 
Tel : 513 17 97 GEMLİK

itfaiye y
1 Polis İmdat'' 
Jandarma İmdat 
Jandarma K.' 
Polis Karakolu .

' Gar. Kom

,11Q, 
'155
J56 
5131055 
5,131879 
5131206

Kaymakamlık
Kaymakamlık 
Kaymakamlık tv; 
C. Savcılığı 
C. Savcı Yra.1 ' 
Emniyet M.

5131051 
51'31052 
6131053 
$132954 
5131028

NÖBETÇİ ECZANELER
6 Temmuz 1999 Salı GEMLİK ECZANESİ

: ULAŞIM
Uludağ Turizm 5131212
AydınTürlzm 5132077

7 Temmuz 1999 Çarşamba ONUR ECZANESİ

8 Temmuz 1999 Perşembe SEV. SARAL ECZ,

9 Temmuz 1999 Cuma SAĞLAR ECZANESİ

i0 Temmuz 1999 Cumartesi İNCİ ECZANESİ

Hastaneler
Devlet Has. ' " 5139200
SSK Hastanesi j 5132329
Mef. Sağ, Ocgğı 513.1068

TAKSİLER

11 Temîtıüz1999 Pazât»  ̂KAHRAMAN ECZ. 1
12 Temmuz 1999 Pazartesi KAHRAMAN ECZ.

Körfez Taksi
Çınar Taksi 
Güven taksi 
Çemllk Taksi 
Manastır Taksi

5131821
5132467
5133240
5132324
5143550

Üslubumuz bozuldu
Son yillarda, millet olarak üslubu

muz bozuldu.
Hepimizin, hem de istisnasız hepi

mizin.
En cahilimizden, en okumuşu

muza kadar
Herkesin üslubu bozuldu.
İş hayatındaki konuşmaları hatır

layın.
Siyasi arenadaki tartışmaları izle

yin.
Medyada hazırlanan programlara 

bakın.
Kullandığımız uslöbun;
- Muaşeret kurallarına aykırı,
- Tahrik edici,
- Bilimsellikten uzak.
- Ve. Zaman zaman küfürlerle do-

lu,
olduğunu hatırlayacaksınız,
Bu bozuk uslüp, bazen en haklı 

tezlerimizin bile yıpranmasına se
bep oluyor.

- Kamer Genç bu konuda ilginç 
örnekler veriyor.

Sayın Cumhurbaşkanının, ülke
nin önünü tıkadığını ve ölümünden 
sonra ülkenin rahatlayacağını söylü
yor.

Aslında, yönetimin gençleşmesi 
konusunda ki tezi doğrudur.

Ama. İşin içine “ölüm-kalım” ka
rıştırınca, haklı olduğu bu tezi, “bo
zuk bir üslûpla” yıpratıyor, işin içine 
duygularını katıyor.

- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı 
Sayın Vural Savaş’ın da, uslübu tar
tışılıyor.

Bir iddianame yazıyor.
Elinde deliller var.
Önünde anayasa ve kanun mad

deleri var.
Yapılacak iş, bunları birleştir

mektir.
Ve. Bunları iddianamenin içine 

yerleştirmektir.
Bir savcı olarak, bu iddianameyi 

en sert biçimde hazırlamak, bir eleş
tiri getiremez.

Ama. Bu iddianamede, kişi ve ku
rumlan aşağılayıcı ve tahrik edici 
"duygusal sözcükler" yer alırsa; konu 
kamuoyunda tartışılır hale gelir.

- Apo’yu yargılayan (DGM) Başka
nı Turgut OKYAY, kamuoyundan 
olumlu not aldı.

İşini, son derece profesyonelce 
yaptı.

30 bin kişinin katilinin, savunma 
hakkına saygı gösterdi.

Yargılamaya, duygularını karıştır
madı.

Delilleri ve kanunları konuşturdu.
Ve. Kamuoyunu tatmin eden, ce

zayı verdi.
Hem. Türk halkını tatmin etti.
Hem de Batı ülkelerine eleştiri fır

satı vermedi.
Bize de “düzgün uslüp” konu

sunda, güzel bir örnek verdi.
Düzgün uslüplu insanlarımızın, 

çoğalmasını diliyoruz.

Resmi Daireler
TEK Arıza
TEK İşletme 
Turizm Der. 
SpprSah. m. 
Orrn. Böl. 'Şf. 
Milli Eğt. Md. 
HalkEğt. Mrk.
Halk Kütüp.• ' 
AsKb.
Karayolları 
Uman Bşk. 
Mc?| Md. 
Nüfus Md. 
Özel İd. Md. 
Tapu SIc. Md. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md.
Ver.- Da. Md. 
llçâTdp Md. . 
ilçd Şeç. Md.

5132066 
5134503 
''5131274 
5140095 
5131286 
51311,74 
513)846 
5131353
5131057 
5131308 
5131133 
5131096 
5133742 
5131507 
.5131414 
513İ364
5131411- 
5131042 
5132360 
5131186 
5134994

Yalova-Kartal:(işgünü) 6.30-11.00-15.00-19.30 
(Tatil)7.15-t1.15'-16.00

Kartal-Yalova:(lşgünû) 09.00-13.00-16.00-21.00 
(Tatil) 09.00-13.00-18.45

Yalova-Sirkeci:(işgünü) 05.50-13.30-17.30 (Tatil)
'6.30-T3.Ö0-17.30 Sirkeci-Yalova:(İşgûnü) 09.15- 

. 14,15-18.15 (Tatil) 09.15-14.00-18.15 
PE1VİZ 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 17.15-
19.30 Tel : 0.226.812 04 99
(Haftasonu): 10.30-13.00-17.30

Kabataş-Yalova (İşgünü): 8.35-11.00-16.10-18.25
(Haftasonu): 09.15-11.35-16.15-18.35

FERİBOT
Hızlı Feribot: (Yalova-Yenikapı) 

0Z30-08.30-10.30-12.30-14.30-16.30-17.30-19.30- 
20.30-22.30 (Pzt.Salı.Çrş.Prş.) 

07.30-08.30-10.30-11.30-13.30-14.30-16.30-17.30- 
19.30-21.30 (Cumartesi)

08.30-10.30-12.30-14.30-16.30-17.30-19.30-20.30-
22.30 (Cuma-Pazar)

tüp dağhiciiari
. Belediye Aygaz 513 12 95

Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
OtÖbüs işlet. 

[Şu İşletmesi 
İtfaiye 
Muhasebe M. 
Yazı İş. Md. 
Su Arıza.

5134521-23 
5134520 
5132432 
5134521-122 
5134521-115 
5132325
‘5134521-182 
5134521-111 
Yalnız 185

Ozgaz 
Tekgaz 
Ocakgaz 
Ergaz 
Ipragaz 
Habaşgaz 
Likltgaz 
Yeni Ukitgaz 
Alevgaz 
BP Gaz

514 17 00
513 16 37
513 16 37
513 88 43
513 22 59
513 45 46
514 28 41
513 65 00
513 40 95
514 59 81

Balıkpazan 2+1

deniz gören

110 m2 daire

Tel:
513 17 97

KİRALIK

Kumla’da
Havuzlu 
75 m2 

Tel :
5131797
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Gemlikspor Dayanı ma 
gecesi yapıldı

Geçtiğimiz sezon basket
boldü 2. kümeye çıkma başa
rısını gösteren futbolda ise, 
son maçlarda yine şampiyon
luğu kaçıran Gemlikspor’un 
dayanışma gecesi yapıldı.

Geçtiğimiz hafta cuma gü
nü akşamı Tibel Otel Havuz- 
başmda düzenlenen gecede, 
Gemlikspor’un eski ve yeni 
başkanlan biraraya geldi.

Eski Başkan Faruk Güzel 
ve eşi, yeni Başkan Melih Ka
zanç ve eşi, Belediye Başkanı
Mehmet TYırgut ve eşi ile İlçe Emnj 
yet Müdürü Necdet Argun, ilçe Jan 
darma Bölük Komutanı Kıd.Üst

kulübe dayanışma için bi
ra- dut dular.

Yak* < ’r 150 kişinin katıldığı ge-

Kaymakamlık Kııpaısı 
Köylerarası Futbol 

Turnuvaları Başladı
Kaymakamlık Kupası Köyl'erarası futbol turnuvası, dûn yaz spor okullarının 

açılmasıyla başladı.
İlçemize bağlı beş köy takımının katılımı ile gerçekleşecek olan futbol turnu

vaları, 13 Temmuz 1999 Salı günü oynanacak maçlarla sona erecek.
Dün başlayan futbol turnuvalarının, ilk maçı saat 18.00’de yapılan Katırb ’^öyü 

ve Şahinyurdu maçları ile start aldı. Açılış ve son maçlar Gemlik St^dyumu’nda 
diğer maçlar ise Urnurbey stadında oynanacak.

Turnuva maçlannda FİFA kuralları uygulanarak, takımlar bir maçta beş oyun
cu değişikliği yapabilecekler. Maçlar a katılacak takımlar maç listelerini maçtan 30 
dakika önce teslim ederek ve maçın başlama saatinden 15 dakika sonra gelen 
takım hükmen yenik sayılacak.

Turnuvalara katılan takımlar ve turnuva fikstürü ise şöyle;

Tarkan Tekin ve eşleri aynı masayı 
paylaştılar.

Udi Hamza’nın müziği eşliğinde 
mütevazi bir gece yaşayan Gemliks-

ce, saat oo’e dek sürdü.
Gemlil jor’un şampiyon Basket

bol takımı, gecede kulüp yöneticileri 
ile objektiflere poz verdiler.

Halk Eğitimi Planlama 
Kurulu Gemlik’te toplandı

Tarih
05.07.99
06,07.99

Saat
18.00
18.00

Takımlar
Katîrlı-Şahunyurdu 
Muratoba-Yazırova

Saha
Gemlik
Gemlik

08.07.99 16.00 Yeniköy- Katırlı Umurbey
08.07.99 18.00 Şahinyurdu- Murtoba Umurbey

10.07.99 16.00 Yazırova- Yeniköy Umurbey
10.07.99 18.00 Katırlı- Muratoba Umurbey

11.07.99 16.00 Şahinyurdu- Yazırova Umurbey
11.07.99 18.00 Yeniköy-Muratoba Umurbey

13.07.99 16.00 Katırlı-Yazırova Gemlik
13.07.99 18.00 Şahinyurdu- Yeniköy Gemlik

1998-99 eğitim öğretim yılın son Halk 
Eğitim Planlama Kurulu toplantısı Gemlik’te 
yapıldı.

29 Haziran günü 17 ilçe Halk Eğitimi Mer
kezi Müdürünün katıldığı toplantıya, Halk 
Eğitim Başkanı Nebahet Sezgin başkanlık 
yaptı.

1998-99 yılının değerlendirildiği toplantı
da yılın başarılı geçtiği, gerek kurslarda ge
rekse yıl sonu seergilerinde herhangi bir ak

samaya rastlanmadığı belirtildi.
Bina ve personel eksikliğinden doğan so

runların giderilmeye çalışıldığı bildirildi. 18 
ilin katılımıyla Giresun’da açılan Halk Eğitim 
Fuarında Bursa reyonunun ilgi gördüğü be
lertilen toplantıda, 1999-2000 yılında yapıla
cak çalışmalar gözden geçirildi. Yaz döne
minde kısa süreli kurslarının açılması karar
laştırıldı .Toplantı yemekle sona erdi.

DUYURU

İç turizmde fiyatlar düştü
1999 yaz sezonu bölge

mizde ve güneyde başladı. 
Küçük Kumla ve Kurşunlu 
sahilleri yerli yazlıkçılarla 
dolarken bu yıl güney sa
hillerimize yabancı turistin 
gelmemesi turizm şirketle
rinin gezi ve otel fiyatlarını 
düşürmelerine neden oldu. 
Ulaşım Tur’ Alanya’da 4 yıl
dızlı Hotel Sun Fueen Be-

ach otele gezi düzenledi.
Ulaşım gezi ve konakla

ma Yarım pansiyon 7 gece- 
kişi başına 75 milyon hra İki 
taksit ile ödeme imkanının 
bulunduğu gezide çocuklar 
için indirim yapılıyor.

Güney otellere indirimli 
rezervasyonların bilgisi için

Gemlik 0224 513 2519
Ankara 0312 231 4539

KAYIP
Gemlik Emniyet 

Müdürlüğü’nden aldığım 
ehliyetimi, nüfus 

cüzdanımı,16 R 6458 
plakalı aracımın ruhsatını, 

eşim Nilgün Elmas ve 
oğlum M.Selim Elmas’ın, 

kızım Çağla Elmas’ın nüfus 
cüzdanları kaybolmuştur. 
Yenisini alacağımızdan 
eskileri Hükümsüzdür.

Ramazan ELMAS

Bursa ili, Gemlik ilçesi,. Umurbey Beldesi, Gemlikyolu Mevkiinde 
Tevfik Solaksubaşı ve Oğulları tarafından kurulması planlanan 
Zeytinyağı Üretim Tesisi ve Satış Yeri ile ilgili olarak ÇED Yönetmeliği’nin 

25. Maddesi uyarınca halkı faaliyet hakkında bilgilendirmek, görüş ve 

önerilerini almcik üzere aşağıda belirtilen gün ve yerde toplantı düzen
lenecektir. İlgilenenlerin katılmalarını rica ederiz. Saygılarımızla.

Toplantı Yeri : Bursa ili, Gemlik ilçesi,
Umurbey Beldesi Merkez Kıraathanesi

Toplantı Güniii : 21 Temmuz 1999 Saat : 13.30

FOTO Ş€N
GEMLİK AI<I ■ JCİİVIIA

30. YKL
YIL: 1969 GEMLİK’TE BİR İŞYERİ KURULUYOR.BU İŞYERİ ZAMANIN SİYAH 

BEYAZ FOTOĞRAFÇILIĞI KONUSUNDA UZUN YILLAR HİZMET VERİYOR.
YIL : 1999 VE BU İŞYERİ KURULUŞUNUN 30. YILINDA 

FOTOĞRAFÇILIĞIN PEK ÇOK DALINDA HİZMET VERMEYE DEVAM EDİYOR.

GEMLİK DEVLET HASTANESİ DÖNER SERMAYE SAYMANLIĞI 
SATIN ALMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN

Hastanemiz Genel temizlik İşi ihalesi 84-8213 sayılı kanunun 29-Ave 

müteakip maddelerine istinaden KAPALI TEKLİF USULÜ ile ih-âleye çıkarıl

mıştır.

İhale 15.07.1999 Perşembe günü Gemlik Devlet Hastanesi’nde yapı

lacaktır. İhale ile ilgili idari ve teknik şartnameler Gemlik Devlet Hastanesi 

Döner sermaye Saymanlığı’nda ücretsiz görülebileceği gibi istenildiği tak

dirde 5.000.000.- TL bedelle temin edilebilir. İsteklilerin idari ve teknik şart

namede istenilen belgelerle birlikte hazırlayacakları teklif mektuplarını iha

le saatine kadar Döner Sermaye Saymanlığımıza vermeleri postadaki ge

cikmelerin kabul ediylmeyeceği ilan olunur.

O Bir günde rutuşlu vesikalık ( 
O Çocuk pozları

O Düğün Nişan çekimleri
O Acele amatör baskısı

O Poloroıd anında vesikalık
O Sünnet çekimleri ve davetiyeleri

O Video çekimi ve kayıt

CİNSİ MİKTARI GEÇİCİ BEDEL TUTARI

Temizlik işi 12 Ay 50.333.724.000

GEÇİCİ TEMİNATI SAATİ

1.510.011.720,- 10.00

O Metrelik büyük boy baskılar
O Fotoğraf makine ve malzeme satış

O Bilgisayarlı fotoğraf büyütme 
O Slayt (Dia) çekimleri

O Kaplama Laminasyon
O Fotoğraftan disk’e kayıt

O Reklam ve sanayi fotoğrafçılığı

BUNLARIN DIŞINDA HER TÜRLÜ FOTOĞIÎAFCILIK İSTEKLERİNİZDE ARATIN. 
SİZE UTGUN ÇÖZÜM BULACAĞIMIZA İNANITORUZ.

ÇIRAK 
ARAMTOR

Matbaacılıkta yetiştirilmek üzere 
______ ÇIRAK ARANIYOR

FOTO Ş€N KÖRFEZ OFSET
Kayhan Mh. 1 Nolu Cd. No: 49/A GEMLİK Tel: (0.224) 513 18 24 Gazhane Cd. No: 51/A 

Tel ; 513 17 97 GEMLİK

Balıkpazarı’nda 

2+1 deniz gören 

110 m2 daire
Tel: 

513 17 97
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Kaşe ve mühürde bekleme yok! 
Her türlü baskı işlerinizde 

Hizmetinizdeyiz.
BİR TELEFON j/ETERLl I

KÖRFGZ OFS€T
MATBAACILIK-YA/INCILIK-REKLAMCILIK 

Gazhane Cad, No: 5İ/A GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 17 97

Celal Bayar Anadolu Lisesi’nin eski öğrencisi Gökhan Mumcu, 
üç ayrı puan türünde Türkiye birincisi oldu.

Fethullahçı
kurnazlığı
Fethullah Gülen cemaatinin eğitime attığı çengelin en güzel 

örneklerinden biri daha ortaya çıktı. Gemlik Celal Bayar Anado
lu Lisesi’nin başarılı öğrencisi Gökhan Mumcu’nun ailesi geçtiği
miz yıl okula başvurarak, çocuklarının kayıtlarını aldılar ve Bur- 
sa’da bulunan Fethullahçılann kurduğu Özel Nilüfer Lisesi’ne 
naklettiler. Anadolu Lisesi yöneticileri yıllarca emek verdikleri

Kadri GÜLER

Manşete dikkat
Gemlik Körfez, bu sayısında Türkiye ÖSS sınav birinci

si olan Gökhan Mumcu konusunda bir gerçeğe dikkat çeki
yor.

Fethullah Hoca olarak bilinen “Nur Tarikatinin” günümüz 
liderlerinden Fethullah Gülen tarafından, ülke genelinde, 
yıllandır yürütülen örgütlenme sonucu, beyin takımlarını na
sıl elde ettiklerini görüyoruz.

öğrencilerini bırak
mak istemedi. An
cak veliler ısrarlı 
olunca birşey yapa
madılar. Başarılı öğ
rencilere kanca 
atan bu cemaatin 
eğitim kurumlan, 
ailelere büyük vaad- 
lerde bulunarak sü
per öğrencileri top
luyorlar. Syf 3’de

Gemlik Anadolu Lisesi’nin 
başarılı öğrencisi Gökhan 
Mumcu, bir yıl önce futbolcu 
transferi gibi ailesince Özel 
Nilüfer Lisesine nakledildi. 
Gökhan, ÖSS sınavlarında

Liberya bandıralı gemi, Türk 
gemisini az daha batırıyordu.

GEMSİAD’ırı düzenlediği 
“Zeytincilik” konulu paneli yapıldı

Atv. televizyonunda bir ay kadar önce yayınlanan Fet 
hullah Gülen'in yandaşlarına yaptığı bir sohbette, Ata
türk'ün kurduğu Cumhuriyeti yıkmak için nasıl ince hesap
lar yaptığını, örgütlenmenin yolu ve yöntemlerini kendi ağ
zından dinlemiştik.

0 konuda çok şey yazıldı çizildi.
Sonuçlarının ne olacağını birlikte izleyip göreceğiz. 
Ancak, önemli bir gerçeği Gemlik özelinde izleyelim.
Gökhan Mumcu, ilkokuldan sonra Gemlik’te açılan Ana

dolu Lisesine kaydoluyor ve başarılarıyla dikkati çekiyor.
Orta bölümü bitirdikten sonra Anadolu Lisesinin birinci 

ve ikinci sınıflarını aynı başarı ile sürdürüyor.
Ancak, 1998 yılının Nisan ayında, babası tarafından 

okuldan kaydı alınıyor.
Okul yönetimi velinin isteği karşısında birşey yapamı

yor.
Gökhan’a yıllardır emek veren okulu, ilk mezunları ara

sında onu da görmeyi arzuluyor ve üniversite sınavlarında 
elde edeceği başarısından haklı olarak pay sahibi olmak is
tiyor.

Babanın ısrası sonucu Gökhan okuldan alınıyor ve Fet- 
hullahçı olarak bilinen Özel Nilüfer Lisesine kaydı yaptırılıyor.

Buraya kadar herşey normal.
Ama, insanın şunu sorması gerekiyor.
Neden son yıla kadar beklediniz?
0 güne kadar keşfedilmeyen başarılı öğrenci, okuldaki 

yandaşlar tarafından ilgililere rapor ediliyor.
Aile ile ilişkiler ve pazarlıklar sonucu okul değiştiriliyor.
Bu bir yöntem.
Genç beyinleri izlemekte olan Fethullahçılar, onların salt 

iyi bir okula girebilme isteklerinden yararlanıyorlar ve bu 
yöntemle saflarına süper beyinleri katıyorlar.

Başarılarını ödüllendirmeyi de ihmal etmiyorlar.
İyi bir strateji değil mi?

Limanda kaza
Gemlik Limanı uzun 

yıllardır görülmeyen bir 
kazaya tanık oldu.

Geçtiğimiz hafta sa
baha karşı Gemlik Lima
nına gelen Liberya Ban
dıralı öıngpıng adlı kö
mür yüklü gemi, limanda 
demirli bulunan Ömer 
Faruk gemisine baş bo
doslamadan vurdu.

Kazanın rüzgar ve 
deniz akıntısı ile kanca 
sürüklenmesinden mey

dana geldiği belirtildi.
Örper. Faruk gemisi 

kazadan sonra yüzde 
beş oranında yan dö
nünce gemide bulunan 
13 denizci batıyoruz di
yerek kendini denize at
tılar.

Gemi yükünün düzel
mesiyle yan yatan Ömer 
Faruk gemisi düzeldi, 
denize atlayan gemiciler 
kurtarıldılar.

Haberi sayfa 3’te

ANAPTılar dan
destek

Anavatan Partisi İl Başkanı 
Behzat Çevik ve yönetim kurulu 
üyeleri, Anavatan Partisi ilçe baş
kanı ve yöneticilerini ziyaret etti.

Milton Aile Gazlnosu'nda bir 
araya gelen ANAP'lılar, ilçenin 
sorunlarını gözden, geçirdiler.

Anavatan Partisi İlçe Başka
nı Adnan Tekin, il Başkanı Çe- 
vik'e, Gemlik ile ilgili sorunları an
lattı.

Çevre yolunun gşçiktiğini,

ziyareti
mevcut hükümet binasının yeter
siz kaldığını, SSK Hastanesi’nin 
poliklinik ihtiyacı bulunduğunu ve 
ilçedeki Devlet Hastanesi ile SSK 
Hastanesi’nin kadrolarının yeter
siz olduğunu belirten ANAP İlçe 
Başkanı İlçenin sorunlarını içe
ren bir raporu İl Başkanına verdi.

Tekin, sorunların biran önce 
çözülmesi için il yöpeticilerinden 
destek istedi.

... Gemlik Sanayici ve 
İşadamları Demeği (GEM- 
SİAD) tarafından düzenle
nen “Zeytincilik” konulu 
panel yapıldı.

Panelde devletin zeytin 
ve zeytinyağı üretimini ve 
üreticisini desteklemesi is
tendi.

Geçtiğimiz hafta Esnaf 
Kefalet Kooperatifi Top
lantı Salonu’nda yapılan 
panel, Erem Uluslararası 
Tanıtım Hizmetleri şirketi 
tarafından organize edildi.

Panelde konuşmacı 
olarak Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, Uludağ 
Üniversitesi Ziraat Fakül
tesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. İsmet Şahin görüşlerini 
açıkladı. Panele, ilçemiz 
deki zeytin ve zeytinyağı 
ticaretiyle uğraşan işa
damları katıldılar.

GEMSİAD Başkanı Ad
nan Tekeş, zeytinciliğin 
hükümetlerin programla
rında bulunmalarına’ kar
şın hak ettiği ilgiyi göre
mediğini belirtti. Zeytin ve 
zeytihyaği sektörünü mer
cek altına almayı amaçla
dıklarını belirten Tekeş, 
GEMSİAD’ın bu yöndeki 
çalışmalarını şürdüreceği-

tiği panelde konuşan Be
lediye Başkanı Mehmet 
Turgut ise Gemlik zeytin
ciliğinde eski usullerin terk 
edildiğini belirterek, Gem
lik zeytin yetiştiriciliğinin 
Avrupa ülkeleriyle yarışır 
hale geldiğini söyledi.

Devletin zeytinciliğe 
hiçbir destek sağlamadığı
na değinen Turgut, Gemlik 
sofra zeytinlerinin dünya
nın en kaliteli zeytini oldu
ğunu ve dünya piyasasın
da alıcı bulduğuna dikkat 
çekti.

Mehmet Turgut, bugü
ne kadar gelinen noktada 
tamamen üretici ve sana
yici çabasıyla ulaşıldığını 
belirterek, zeytincilerin Av
rupa’da gördüklerini uygu
ladığını, zeytin üreticisine, 
desteğin ise Marmarabirlik 
kanalı ile yapıldığını söy
ledi.

Turgut, şöyle konuştu:
“Marmarabirlik, yıl

larca devletten destek 
gördü. Ancak, ne tekno
lojiye ne de üreticiye, ne 
de sanayiciye yararı do
kunmadı. Yalnız, stokçu
lukla uğraştı.

Zeytincilik devlet ta
rafından gerçek anlam
da desteklenseydi bu-
gün Tür- ...syf 6’daİbrahim Çetin’in yönet-

Belediye Başkanı, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
Mehmet Turgut, devletin zeytinciyi desteklemediğini söyledi.

Gemlik Belediyesi’ne haciz yağıyormuş.
Acize, haciz
Vermek için taciz
Haci-zızz
Tabii... Ona vızzzz !.... '
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Cengiz Göral’a mektup
Onsekizyıl önce 3 Temmuz günü 19.30 sırala

rında, Uğur Esendemir'ln gömlekçi dükkanından çı
kıp evine gelirken, Sakaldöken'le Şükrünaili'nin ke
siştiği köşede sırtından kurşunladı seni aşağılık bir 
kaatil.

Sana ateş edilen tabancanın takırtılarını duy
dum ben, ama Uğur tıknefes gelip de haber erince
ye değin derin kaygılar içinde arşınladım kırık aya
ğımla evin salonunu bir baştan bir başa.

Yıkıldım, yıkıldık!..
Ne oldu sonra Cengiz?
Polis, seni vuran o iğrenç yaratığı Antakya’da 

yakaladı. Sıkı yönetim mahkemesi yargıladı, 
“idam”a mahkum etti ve Yargıtay kararı yerinde gö
rerek “onay” verdi.

Sonra?
Sonra 1989'da Turgut Özal'ın direktifiyle 

TBMM’deki ANAP çoğunluğu, Terörle Mücadele Ya- 
sas/bda yaptığı değişiklikle bu tür suçlara “sınırlı 
af” getirdi. Ama bu af, “sol kanadı kırık kuş” mi
sali sağ ve sol eylemciler arasında ayrım öngörü
yordu. Yani toplumsal barış için getirilen af, daha 
başlangıçta adaletsizdi. Seni vuran, senin gibi ay
dınlık ve demokrat insanlarımızı vuranlar salıverildi
ler. Kimi sol eylemciler daha yıllarca ve yıllarca yat
tılar, kimileri de yurt dışında “da-üs-sıla”ya müpte
la şimdilerde.

Yani Cengiz, seni vuran ülkücü militan elini ko
lunu sallaya sallaya dolaşıyor bu ülkede...

* t *

Biliyorum sen hoş görülüydün, bağışlayıcıydın. 
Onun için seni vuranı bile, mümkün olsaydı bağış
lardın, biliyorum.

Ama sevgili Cengiz, senin aramızdan ayrılışın
dan onyedi onsekiz yıl sonra, her nasılsa Türkiye 
Cumhuriyeti'nde başbakan yardımcılığı koltuğuna 
oturmuş -işin garibi daha önce de ‘başbakanlık’ 
koltuğuna oturmuş- bir kadın siyasetçi “Devlet 
için kurşun yiyen de, kurşun atan da kahraman
dır” demez mi?

Hani 1976-77’de bir başbakan vardı Cengiz, 
“Bana sağcılar da, milliyetçiler de cinayet işliyor 
dedirtemezsiniz” demişti kasıla kasıla. Bu kadın 
da, onun bu sözlerini biraz daha değişik biçimde di
le getirmişti işte!

Yani az gitmiş, uz gitmiştik...

Ama bir de arkamıza dönüp bakmıştık ki, bir ar
pa boyu yol almamışız...

Sen, 29 Ocak 1977 günlü yazına şöyle başla
mıştın Gemlik Körfez'de:

“Cinayet, cinayet, cinayet... Her gün en azın
dan iki genç öldürülüyor Türkiye’de. İstanbul’da 
öldürülüyor, Ankara’da, İzmir’de, Manisa’da, İs

kenderun’da öldürülüyor. 20-21 yaşlarında yarı

nın doktorları, hukukçuları, mühendisleri, öğret
menleri kısacası yarının aydınları öldürülüyor.

Ve susuluyor, ve yaşam sürüyor, ve demok
rasi komedisi sürüyor...

Yürüyoruz böylece büyük Türkiye’ye doğ
rul...

Artık yazmanın, çizmenin bir anlamı yok bili- 
yorı~". Faşism provası yapılıyor Türkiye’de bili
yorum. Bunları bile bile, yalnızca bağırmakla, 
yazmakla yetinmenin bir anlamı yok.

Faşiznr ac^ış ağzını ‘Türkiye’yi 21. yüzyıla 
girmeden yutacağım’ diyor. Ondan sonra ‘Ne
den gençler öldürülüyor’ diye yakınmanın anla
mı olamaz elbette, biliyorum.

Seçtiklerini öldüreceklerdir ve öldürüyorlar 
da...”

Evet, seçtiklerini öldürüyorlardı Cengiz, biliyor
dun bir gün seni de seçeceklerini. Duvarlara “Cen- 
gizler ölmez” yazmakla yaşama geri dönülemeye
ceğini, ölümün kesin bir son olduğunu biliyordun, 
çok iyi biliyordun Cengiz. Bile bile “demokrasi adı
na” savaşıma çağırdın aydınları, laikleri, demokrat
ları, savaşımını aralıksız sürdündün.

Ve 3 Temmuz 1979 akşamı saat 19.30'da Bur
sa Ülkü Ocağı başkanlarından Mustafa Karaca sır

tından kurşunladı seni...
* * *

Sevgili Cengiz....
Gerçi bir arpa boyu yol almamış gibiyiz demok

rasi yolunda. Senin 1976’da, 1977’de, 1978’de ve 
1979'da yazdıklarını, bugün bizler hala yazıp çiz
mekteyiz.

Seni, senin gibi yurtsever demokratları vuranlar 
“kahraman” ilan edildikçe yüreğimiz kanıyor. Ama 
senin, senin gibilerin demokrasiye katkılarınızı 
unutmuyoruz, unutmayacağız Sevgili Cengiz.

Seni, senin gibi kanlarıyla demokrasi bahçesini 
sulayanları hep anımsıyoruz, anımsayacağız.

İrticanın, rejim karşıtlarının alanları doldurduğu 

şu evrede, demokrasi güçlerinin de -tıpkı senin gi
bi- seslerini yükselmeleri gerekiyor.

Senin “Özgürlük Türkü”nle çağrı çıkarıyorum 

demokratlara:
Gelin insan kardeşlerim 
Görerek, konuşarak, 
güçlenerek gelin 
gözlerinizdeki evrenlerle 
dudaklarınızdaki sıcak 
meltemlerle 
gelin 
insan özgürlüğü uğruna 
türkü söyleyelim...
Bu yazı 8 Temmuz 1997 salı günü Gemlik 

Körfez Gazetesi’nde yayınlanmıştı.
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Gemlik 

Körfez 

Okuyup 

okutup 

abone olun

Kumzaz’lılar 
sinekten 
şikayetçi

İlçemize bağlı Gencali 
sınırlarında kalan Kum- 
saz'da oturan yazlıkçılar, 
sineklerden şikayetçi.

Gazetemizi arayan 
Kurhsaz yazlıkçıları, son 
günlerde Kumsaz’ın ya
kınlarında bulunan bir 
dere yatağında su biri
kintisinin sineğe neden 
olduğunu söylediler.

Gemlik Belediye- 
si’nden yardım isteyen 
yazlıkçılar, sahilin ilaç
landığını ancak, ilaçla
manın devamlı yapılma
ması nedeniyle sineklerin 
yeniden rahatsız edici ol
duklarını söylediler.

Emlak Vergilerini Kur
şunlu Belediyesine yatı
ran Kumsaz sakinleri, bu 
konuda Gemlik Belediye- 
si’nin gösterdiği hassasi
yeti Kurşunlu Belediye- 
si’nin de göstermesini is
tediler.

Halk --

Eğitimi 

Merkezi 

personeline

Kaymakamdan 

teşekkür
1998-99 eğitim ve öğ

retim yılı çalışmaların
dan dolayı Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürlüğü per
soneli Kaymakamlık Ma
kamınca teşekkür ile 
ödüllendirildi.

Halk Eğitim Merkezi 
Müdürü Kemal Çetinoğ- 
lu, Müdür yardımcıları 
Emine Karbay ve Muzaf
fer Çiftçi, yönetim orga
nizasyon, sevk ve idare 
de başarılı çalışmaların
dan dolayı, Makine Na
kışı kursu öğretmeni Se
rap Fodul, Anchor Maki
ne Nakışı yarışması Tür
kiye çapında mansiyon 
ödülü almasından dolayı 
Fatma Özöztürk aynı ya
rışmanın ilk üçüncüsü 
olması nedeniyle, Sıdıka 
Gülsen Akıncı Pebeo Ku
maş boyama yarışması 
Türkiye ikinciliği alması 
nedeniyle, Hatice Parlak 
aynı yarışmanın il üçün
cülüğünden, Nilgün Ata- 
sayar uygulamalı anne 
çoçuk eğitimi kursu ba
şarılı çalışmalarında ay
rıca adı geçenlerin yıl 
içerisindeki başarılı ve 
uyumlu çalışmalarından 
dolayı Kaymakamlık 
makamında düzenlenen 
ve îlçe Milli Eğitimi Mü
dürü Mehmet Tuna'nın 
da katıldığı bir törenle 
teşekkür belgeleri Kay
makam Şener Can tara
fından kendilerine veril
di.

Gonca YERLIYURT

Bir eski zaman hikayesi

Sayfa: 2

Ak sakallı kılıç ustası, oturduğu geniş minder- | 
den kalfa ve çıraklarının çalışmalarını dikkatle izli
yordu. Geniş atölyede hummalı bir çalışma vardı. 1 
Harlı fırında korlaşan çeliğe şekil veren genç eller, 
ustalarının öğretisini yansıttıkça yaşlı kılıç ustası 
keyifleniyor, uzun yıllardır yanında çalışan genç in
sanlara mesleğinin inceliklerini öğretmenin mutlu
luğunu yaşıyordu. Biliyordu ki bu dünyadan göç 
ettikten sonra bile, ustalığı bu genç insanlarda ya- ■ 
şadığı sürece, ismi de kendisi de yaşayacaktır. Us
ta bu düşüncelerden keyif aldı, minderinde şöyle 
bir doğruldu ve çayını yudumladı.

Genç savaşçı, kılıç atölyesine telaşla girdiğinde, 
atölyedekiler yoğun çalışmalarına devam ediyorlar- ’ 
dı. Başlarım şöyle bir kaldırıp müşterilerine saygıy
la baktılar ve tekrar işlerine döndüler. Genç savaş-! 
çı, bu davranışlardan muhatabının yaşamı usta ol 
duğunu anlamıştı. Ona doğru yöneldi, derdini an-, 
latarak rahatlamayı çok istiyordu. Çünkü ona yi-. 
ğitliğin şartı olarak öğretilen üç değerden birini, ai
lesindeki bir çok askeri cenkten cenge taşıyan kılı
cını neredeyse kaybetmek üzereydi. Ustaya saygıy
la yanaştı ve “Son cenk çok zorluydu” dedi yum
ruları kılıcım göstererek ve devam etti. “Tezden kı
lıcımı tamir ettirmek istiyorum”. Usta gönyesi 
bozulmuş kılıcı dikkatlice aldı, bir uzaktan bir ya
kından, farklı farklı açılardan küçük dokunuşlarla 
defalarca inceledi, inceledi. Genç adam bu uzun 
tetkik sürecini sessizce bir kenarda izlerken, bir ta
raftan stanın yüzünden güzel sonuçlan almaya, di
ğer taraftan da sabırsızlığım göstermemeye çalışı
yordu.

Oldukça uzun bir süre sonunda usta nihayet kı
lıcı minderin yanma koydu ve savaşçıya dönerek 
“İş ustalık gerektiriyor, diğer tamirlerden farklı 
bir yöntem uygulayacağım. Bu hem pahalı, hem 
de riskli, kabul eder misin?” diye sordu. Genç sa
vaşçının yüzü, ustanın cümleleriyle aydınlandı.

“Her şeye razıyım. Yeter ki kılıcım istediğim 
gibi olsun” dedi. Yaşlı usta kılıcı oturduğu minde
rin altına yerleştirdi, oturuş biçimini değiştirdi, 
farklı hız ve ritimlerle iki kez oturup kalktı. Şaşkın
lık içindeki genç adam, ustanın ne yaptığım anla
mamış bir ifadeyle kendine uzatılan tamir edilmiş 
kılıcı aldı. Korkulu bir telaşla kılıcım şöyle bir sa
vurdu, dengesini hissetti ve rahatladı. Şimdi yüzü, 
sakin ve tebessüm içindeydi. “Ne kadar ödeyece
ğim" diye sordu rahatlıkla. “Yapılan işte ne var
mış canım. Usta da abartmış hani, şöyle bir iki 
darbe, hem de otururken” diye düşündü. Usta 
sakalım sıvazlarken kendinden emin bir tavırla 
"Yirmi altın akçe” dedi. Genç adam hiddetle kan- 
şık bir şaşırma içindeydi; ancak kendim hemen 
topladı ve taarruza geçti. “Aman usta, yapılan işin 
tamamı iki darbe. Bu paraya yeni bir kılıç alabi
lirim. Bu bedel oldukça fazla. Yirmi akçeyi öde
mek istemiyorum. Hem bu kadarını bende ya
pardım. Ne emek, ne de sermaye harcadın” de
di.

Yaşlı usta sakince genç adamın cümlelerim bi
tirmesini bekledi. Kılıcı tekrar minderin altına ko
yarak eski yamuk haline getiren iki darbeye oturup 
kalkarak vurdu ve daha ne olduğunu anlayaladan 
savaşçıya iade etti. Şimdi çok kızmıştı genç adam. 
“Ben de yapabilirim" diye düşündü ve ustanın 
elinden hızla kılıcı çekti. Yandaki konuk minderine 
oturup iki darbelik oturuş ve kalkışları gerçekleş
tirdi. Minderden muzaffer bir komutan edasıyla 
kalktı, elini minderin altına soktu, kılıcı hızla çek
ti. Gözlerine inanamadı; ata yadigarı kılıç ikiye bö
lünmüştü. Çaresiz gözlerle ustaya döndü. Usta ya
şamışlığın bilgeliğiyle genç savaşçıya, "Ödemeni 
istediğim bedel iki darbe için değil, otuz yıllık 
deneyim içindi” dedi.

Şu dünyada, başkalarının tecrübesinden ya
rarlanmayı bilecek kadar akıllı insan var mıdır?

"İnsan yedisinde ne ise yetmişinde de odur" 
diye anonim halk sözü sizce doğru mudur? Ha
di doğru olduğunu kabul edelim. O zaman alt- 
mış üç yıl boşa geçiyor demektir.

Ne mutlu ki öğrenecek çok şey var, ne mutlu 
ki öğrenme isteği hiç bitmeyen, yaşam sevinci
ni bu sonsuz kaynaktan alan akıllı insanlar var.

Öğrenme isteğiniz de umutlarınız gibi hiç bit
mesin (♦)

(*) Executlve Excellence Dergisi & DosCa
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Celal Bay ar Anadolu Lisesi’nin eski öğrencisi Gökhan Mumcu, 
üç ayrı puan türünde Türkiye birincisi oldu.

Fethullahçı
kurnazlığı

Fethullah Gülen cemaatinin eğitime attığı çengelin en güzel örneklerinden bi
ri daha ortaya çıktı. Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi’nin başarılı öğrencisi 
Gökhan Mumcu’nun ailesi geçtiğimiz yıl okula başvurarak, çocuklarının kayıtla-: 
nnı aldılar ve Bursa da bulunan Fethullahçılann kurduğu Özel Nilüfer Lisesi’ne 
naklettiler. Anadolu Lisesi yöneticileri yıllarca emek verdikleri öğrencilerini bı
rakmak istemedi. Ancak veliler ısrarlı olunca birşey yapamadılar. Başarılı öğren
cilere kanca atan bu cemaatin eğitim kurumlan, ailelere büyük vaadlerde bulu
narak süper öğrencileri topluyorlar.

Bir sûre önce Türkiye’nin gündemine atv’nin el
de ettiği bir kasetle şok bir şekilde düşen Fethullah 
Gülen Hoca’nın Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cum
huriyetini yıkarak yerine şeriat devleti kurmak için 
cemaatine yaptığı sohbet konuşmaları bir gerçeği 
daha ortaya çıkardı.

Fethullahçı eğitim kurumlannda örümcek gibi 
örülen beyin yıkama yöntemleri çeşitli yollarla ba
şardı öğrencileri kendilerine toplayarak onların ba
şarılarından kendilerine pay çıkararak güçleniyor
lar.

Bunların ön güzel örneklerinden birine daha ta
nık olduk.

Gökhan Mumcu, Orhangazi Asil Çelik Fabrika
sında makina mühendisi olarak çalışan Hüseyin 
Mumcu, ile ev hanımı Semra Mumcu’nun oğullan.

Gökhan Mumcu, 6 yıl Gemlik Celal Bayar Ana
dolu Lisesinde öğrenim gördü. Okulun başardı ve 
süper öğrencilerindendi. Girdiği her sınavda başan- 
lı oluyordu. Eğer Hüseyin Mumcu Fethullahçılann 
teknin ve vaadleriyle oğlunu Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesinden almasaydı, Gökhan yine OSS 
sınavlarında başarılı olacaktı.

Kendisiyle görüştüğümüz Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi Müdürü îdris Aka, Gökhan'ın sınav
larda başarılı olacağını bildiklerini ve kendi okulla
rından mezun olmasını istediklerini belirterek, “Bi
zim okulumuzda çok başarılı öğrenciler yetişi
yor. Ancak, nedense bu öğrencilerin başarısını 
okulum değil başkaları sahip çıkıyor. Gökhan da 
bunlardan biridir. Velisinin Gökhan’ı okuldan al
mamasını istedik ancak ısrarlı oldular ve Bursa 
Özel Nilüfer Lisesi’ne geçtiler. Bir yıl sonra yapı
lan ÖSS sınavlarında Gökhan'ın aldığı bu başarı
da Gemlik Anadolu Lisesi’nin ve öğretmen kad

rosunun payı büyüktür. Maalesef bu şerefi bizler- 
den hep belirli okullar alıyorlar. Bunda büyük 
oranda velilere verilen sözler neden oluyor. Gök
han’ı başarısından dolayı kutluyorum.” dedi.

Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi’nden Fethul- 
lahçı Özel Nilüfer Lisesi’ne geçen ve aynı cemaatin 
bir başka eğitim kurumu olan Yeşilırmak Dersha
nesinde de OSS’ye hazırlatılan Gökhan Mumcu, pa
zar günü açıklanan ÖSS sonuçlarına göre sayısalda 
191.842, sözelde 168.670 puan, eşit ağırlıkta 
173.093 puan alarak üç ayn puan türünde de 
“Türkiye birincisi” oldu.

Başarısını Yeşilırmak Dershanesi’nde alan Mum
cu, Dershanenin tişörtü ile basm karşısına çıkarak 
Fethullahçılann da istemeyerek de olsa reklamım 
yaptı.

Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi’nden geçtiğimiz yıl nisan 
ayında kayıdı alınarak, Bursa Nilüfer Lisesi’ne kaydırılan 
Gökhan Mumcu, Fethullah cemaatine ait olan Yeşilırmak 

Dershanesi’nde üniversiteye hazırlandı.

liberya bandıralı gemi, Türk gemisini batırıyordu.

■imanda kaza
Geçtiğimiz hafta Gemlik Limanı ilk 

kez bir deniz kazasına tanıklık yaptı.
Limana bin 500 ton kağıt hamuru 

getiren ve açıkta demir atan Ömer 
Faruk gemisi sabaha karşı saat 
06.45 sıralarında Liberya bandıralı 
Qıngpıng adlı geminin çarpması so
nucu yan yattı.

Liberya bandıralı Qıngpıng adlı ge
mi Ömer Faruk adlı geminin yakınla
rına demir atmasına karşın geminin 
sürüklenerek, Ömer Faruk gemisinin 
baş bodoslamasından çarparak, yüz
de 5 derecelik geminin yatmasına ne
den oldu. Bu arada Ömer Faruk ge
misinde bulunan Türk gemiciler, ge
minin battığını sanarak, denize 
atladılar.

Liberya bandıralı Qmgpıng gemisi 
kaptanı tornistan yaparak, gemiden 
uzaklaştı. Denize atlayan gemiciler, 
kendi gemilerine atılan ip halatlarla 
ve çevreden gelen tankerlerin yardı

mıyla kurtarılırken, ambarlarındaki 
yükün düzelmesi sonucu Ömer Fa
ruk gemisi de düzeliyor.

Olaydan sonra Liberya bandıralı 
gemiden şikayetçi olan Ömer Faruk 
gemisi kaptanı gemiye 500 bin dolar
lık tedbir koydurdu.

İlçe Liman Başkanlığı ve İstan
bul’dan getirilen expertisler tarafın
dan gemilerde meydana gelen hasa
rın tesbitini yaptıktan sonra raporla
rını mahkemeye sunacaklar.

Kazadan sonra, Ömer Faruk gemi
sinde bulunan bin 500 ton kağıt ham 
maddesi ile Liberya bandıralı gemide 
bulunan 35 bin ton kömür boşaltıldı.

İlgililer, Ömer Faruk gemisinin su
altı kısmında hasarların bulunduğu
nu ve İsdanbul’a götürülerek, bakım
dan geçirileceğini söylediler.

İki gemide mahkeme sonuçlanısı- 
ya kadar Gemlik Limanında bekleti
lecek.

MHP’den
muhtarlara 
tanışma 
pilavı

Milliyetçi Hareket Parti 
Gemlik İlçe Örgütü, bu
gün muhtarlarla tanışma 
toplantısı yaparak, pilav 
yiyecek.

MHP İlçe Başkanlığın
dan yapılan açıklamada, 
18 nisan seçimlerinden 
sonra göreve gelen köy 
ve mahalle muhtarları ile 
tanışmak amacıyla parti 
lokalinde, saat 14.oo’de 
birâraya gelineceği ve 
muhtarların sorunlarının 
dinlenmesinden sonra 
hazırlanan pilavın yene
ceği belirtildi.

ÖSS sınavlarına katılan 92 öğrencinin 
91’i başarılı oldu.

Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi’nin bu yıl ilk 
mezunlan olan 92 öğrenciden 91'i ÖSS sınavlarında 
başarılı oldu.

Okul Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada 1998- 
99" öğretim yılında 92 öğrencinin eğitim-öğretim gör
düğü ve tamamının Üniversite sınavlarına katıldığı 
hatırlatılarak, 91 öğrencinin bir üniversiteye yerleşe
bilecek puan aldığı belirtilerek, başan oranının yüz
de 99 olduğu ifade edildi.

Celal Bayar Anadolu Lisesi’nden smava katılan 
öğrencilerin en yüksek puan alan üç öğrencilerin sa
yısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puan durumları şöyle :

Okul Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada başa
rılı olan öğrencilerinin bundan sonra akıllı tercih ya
parak iyi bir yüksek okula yerleşmeleri gerektiği be
lirtildi.

Öğrencinin adı Sayısal Rıanı Türkiye Derecesi
Doğukan Çanakkale 183.492 2461
Engin Kocaman 183.206 2637
Mahmut Baraş 182. 683 3032

SÖZEL
Engin Kocaman 160.063 3364
Düek Erbay 157.812 5431
Mahmut Baraş 164.687 5381

EŞİT AĞIRLIK
Engin. Kocaman 145.634 3000
Doğukan Çanakkale 164.701 3814
Mahmut Baraş 164.687,

DİL
5381

Uygar Yılmaz 144.668 53.
Nihan Evsen 140.448 1265
Olcay Sert 138.655 2085

Kontrollerde sahte dolarla yakalanmıştı.

Sahte dolar 
duruşması

Bir süre önce ilçemiz
de yapılan trafik kontrolle
rinde üzerinde sahte do
larlarla yakalanan cezaevi 
firarisi Sefer Orhan’ın 
Bursa 2. Ağır Ceza Mah
kemesinde yargılanması
na başlandı.

Piyasaya sahte dolar 
sürmek suçundan tutuklu 
bulunan Sefer Orhan ile 
tutuksuz sanık Necmi Arı 
hakim karşına çıktı.

Cezaevi kaçağı olan 
ve kuyumcu Necmi Arı’ya 
200 dolar verdiğini söyle

yen Sefer Orhan, İstan
bul'daki arkadaşı Hamza 
Zirvaoğlu'na Bursa ya gi
deceğini söylemesi üzeri
ne kendisine 400 ..dolar 
verdiğini, bunları kuyum
cu Necmi Arı’ya olan bor
cuna karşılık vermesini 
istediğini, ve bunların 200 
dolarını verdiğini suçu ol
madığını söyledi.

Necmi An da dolarları 
aldıktan sonra sahte ol
duğunu anlayınca yaktı
ğını iddia etti. Durdşma 
evrakların tamamlanması 
için bir başka tarihe erte
lendik
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şiir bahçesi bemirali Baydar

EMEKLİNİN SİTEMİ
Şu yalancı dünyada neler geldi başıma 
Soğuk sular katıldı pişmiş aşıma 
Şimdiden sürme çek kirpiğe kaşına 
Acı acı haykırma tüne ey gönlüm tüne 
Dizde derman kalmadı kambur kambur üstüne 

Kuşa dönen maaşı zamlar silip süpürür 
Dediği alınmazsa evde hanım köpürür 
Pahalılık bu yurdu ta iflasa götürür 
Rest çektin sen dünyanın çalımına süsüne ’■ > 
Dizde derman kalmadı kambur kambur üstüne 

Katsayı çok yeterşiz ona hiç katlanılmaz 
Şayet pulun yok ise ismin bile anılmaz 
Bir gün çarşıya çıksan cepte metelik kalmaz 
Bin bir arzu peşinde elem çöktü yüzüne 
Dizde derman kalmadı kambur kambur üstüne

Bu kadarcık maaşla bu dertler aşılır mı 
Siyasetçi sözünden cayarsa şaşılır mı 
Adil davranmadan Hak’ka ulaşılır mı 
Selvi gibi ümitler bu yılda soldu yine 
Dizde derman kalmadı kambur kambur üstüne 

Hizmet etmek duygusu olmuş benim amacım 
Çalışıp çırpındıkça döküldü sırma saçım 
Izdırabın dinmiyor yok mu senin ilacın 
Ödediğin yolluğun yine kalmış mazide 
Dizde derman kalmadı kambur kambur üstüne ...

ABDÜLHAMİT DAHA İYİ İDİ

Çarşafa dolanmanın kaç çeşit olduğunu da bu iktidar sa
yesinde öğrenmiş bulunuyoruz.

1- Susurlukta çarşafa dolanma
2- Susurluk harici diğer çetelerde çarşafa dolanma
3- Enflasyonda çarşafa dolanma
4- İrtica ile mücadelede çarşafa dolanma
5- Türban konusunda çarşafa dolanma
6- Tansu hanımın yüce divana gönderilmesi konusunda 

çarşafa dolanma
7- Bakü-Ceyhan Boru hattında çarşafa dolanma
8- İtalya'da sözde kürt parlamentosu'nun toplanmasında 

çarşafa dolanma.
9- Poaş ihalesinde çarşafa dolanma
10- Türk Ticaret Bankası’nın özelleştirilmesi de çarşafa do

lanma
Bu bir çarşafa dolanma rekorudur.
Bir buçuk yılda tam 10 defa bilhakkın çarşafa dolanmış bu 

iktidar ayakta kalabilir mi?
Başka bir ülkede değil 10’u birden, biri olsa gider Türki

ye'de ise kalır.

K ONGRE 
İLANI

KUMSAZ SAHİL SİTESİ 
BAKIM VE

GÜZELLEŞTİRME 
DERNEĞİ

BAŞKANLIĞINDAN
Derneğimizin olağan yıllık genel 

kurul toplantısı aşağıdaki gündem 
dahilinde 1 Ağustos 1999 Pazar gü
nü saat 15.oo de Kumsaz Sahil Si
tesi eski Dernek Binasında yapıla
caktır.

Ekseriyet temin edilmediği tak
dirde toplantımız 8 Ağustos 1999 
Pazar günü aynı yer ve saatte ekse
riyete bakılmaksızın tekrarlanacak
tır.

Üyelerimize önemle duyurulur.
YÖNETİM KURULU

Gündem
1. Yoklama ve açılış
2. Başta Atatürk olmak üzere 

tüm şehitlerimiz için saygı duruşu
3. Başkanlık divanı seçimi
4. Yönetim Kurulu faaliyet ve he

sap raporunun okunması
5. Denetim Kurulu raporunun 

okunması
6. Okunan Raporların müzake

resi
7. Yönetim ve denetim kurulları

nın aklanması
8. Yeni yönetim kurulunun seçi

mi
9. Yeni denetleme kurulunun se

çimi
10. Teklif ve temenniler
11. Kapanış

PVC KUPUlMn l/F
PIM'TÎK KART

O PLASTİK KİMLİK KARTI
O PERSONEL KARTI

O ÖĞRENCİ KARTI
O TANITIM KARTI 

O FATURA KARTI 
MATBAAMIZDA İTİM A İLE VAP!LİR

KÖRFEZ OFSET
Gazhane Cad. No : 51/ A GEMLİK

(Bankacılar Lokali Karşısı)
Tel : (0.224) 513 17 97 -

Evlenecek ve Hişenlanecak Gençler;
Türkiye'nin En Kaliteli Davetiye Çeşitlerini 

Bir Günde Basıyoruz.
Zengin Katalog Çeşitlerimizi Görmeden Karar Vermeyin.

KALİTE - UCUZLUK ve GÜVEN..

KÖRF€Z OFS€T
Fatura-İrsaliye- Tahsilat Tediye Makbuzu- Perakende Satış Fişi-Serbest 

Meslek Makbuzu- Sipariş Fişi- Kartvizit- Kaşe- Dergi - Kitap-Broşür-Cilt -

HER TÜRLÜ HATILLA İŞLERİNİZDE HİZMETİNİZDEYİZ. 
Gazhane Cad. No : 51/A| (Bankacılar Lokali karşısı) GEMLİK

Tel & Fax : (0.224) 513 17 97
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Erol GÜRÇAY

Yasal Soygun Haftanın Fıkrası
Muzaffer Gürboğa 

Eğitimci

İTAAT EDEN İSYAN BİÇER

Son seçimlerde, iki slogan dikkat çekti. 
Biri (MHP)nin afişlerinde yer aidi. 
“Uyan halkım soyuluyorsun” diyordu. 
İkinci slogan İse, (DSP)ye aitti. 
“Yolsuzluğa ve vurguna” son verllecek-

îtaat etme, kültürümüzün ve eğitim an
layışımızın en önemli, en tipik özellikle
rinden biridir. Yanlış bulduğum, sorgula
mak istediğim zararlı sonuçlara neden 
olan körükörüne ve bağnazca bir itaat. 

; Demokrasi niçin yaşama geçirilemiyor? 
Çünkü toplum kendi içinde kilitlenmiş 
durumda.

| Toplum kendini anlatamıyor. Haksız
lıklara karşı çıkmak erken itaatsizlik sayı
lıyor. Bireye küçük yaşlarda güçlünün ya
rımda olma öğretiliyor. Sadece körükörü- 

, ne itaatla kalınmayıp aşın bir denetim 
uygulanıyor. Şiddet ile gözdağı ile denetim 
sağlanırken birey psikolojik yaralar alıyor.

İtaat ile saygılı ve ilkeli davranmayı bir
birine karıştırmayalım. Korkuya dayalı 
saygı varsın olmasın. Korkuların denetimi 
bize geçmeli. Gelişmiş birey tüm duygula
rının denetimini sağlayabilen bireydir. 
Duygularımızın üzerinde denetim sahibi 
olmak öyle kolay bir şey de değildir. Önce 
duygu sonra düşünce değil. Çoğunlukla 
hepimizin yaptığı otomatik olarak yaptığı
mız temel yanılgı budur. Bana göre sağ
lıklı olanı önce düşünce arkadan duygu
nun buna eşlik etmesidir. Bu durum dü
şüncede devrim gerektirir. Buna haziranı
yız? Hani deriz ya duygularımızı aklımızın 
önüne geçirmeyelim. Ya da öfke ile kalkan 
zararla oturur. Keskin sirke küpüne zarar 
verir. Yılların deneyimlerinden damıtılan 
ne güzel sözler çoçuk kendini ifade ede
mez, kişiliği gelişmez, üretken ve yaratıcı 
olamaz.

Bağımlı kişilik yapışma sahip olur, so
run çözme yeteneği kazanamaz.

Bu dünyada sorunlarını çözemeyen 
öbür dünya için yatırım yapmaya başlar. 
Ya da otoriteye isyan eder. Çok duymuş
sunuzdur adı İSYANKAR ÇOÇUK olur. ,

Bu iki parti, seçimden zaförle çıktı.
Ve. (ANAP)ı da, aralarına katarak hükü

met oldu.
Ama. Zaman içinde durum anlaşıldı.
Seçim mağlubu (ANAP) yine iktidar da 

idi.
Bazen tehdit ve bazen telkin ile, (DSP) 

ve (MHP)yi uzlaştırdı.
Koalisyona kimlerin dahil olacağına, ö ka

rar verdi.
(ANAP) Genel Başkanı, hükümet dışın

da kaldı.
Ama. Başbakandan bile, daha etkili ol

du.
Çünkü. (ANAP) hala sermayenin temsilci

si konumunu, muhafaza ediyordu.
(MHP), dargellrllnln yanında olduğunu 

söyledi.
En'az ücretin, 150 milyon olacağını va- 

detti.
Ama*. Hiçbirini gerçekleştiremedi.
(DSP), çalışanlar ve emekliler ezilmeye

cek, dedi.
Ama, dargelirli kesim, feleğini şaşırdı.
Peki. Nereye gidiyor bu ülkenin kaynakla-

KAŞE VE MÜHÜRDE 
BEKLEME YOK !

Bu kaynakları memurlar ve emekliler mi 
tüketiyor?

Bu işin aslı esası nedir?
Bu ülkenin kaynaklarının, toplam 40 bin 

kişi tarafından hortumlandığı söyleniyor.
6 ^Bunların başında, gazete televizyon ve 
banka sahibi olan sanayiciler ve holdingler 
var.

Şimdi biraz rakamları konuşturalım.
-Memur ve emekliye zam sırasında, SSK 

açığı diye ortalığı ayağa kaldırdık.
- Neydi bu SSK açığı?
- SSK açığı yaklaşık 2,5 kattrilyondu.
- Ağırlık buraya verildi.
- 10 kattrilyona ulaşacak, faiz boru öne 

çıkarılmadı.
- Devlet bu faiz borçlarını kime ödüyor?
- Banka sahibi olan, sınırlı sayıda Hol

dinglere.
- Bu holdingler ve Bankalar, halktan 

%75 ile para topluyorlar.
- Ve. Bu parayı (%117) faiz karşılığında, 

hazine bonosu alarak devlete borç veriyor
lar.

Ortada, yasal olmayan bir durum yok.
Alan memnun, satan memnun.
Güya, Piyasa ekonomisi kurallarına da 

uygun İşte. Esas kabadayılık, “bu saadet 
zincirini” bozmaktır.

(MHP) “Uyan halkım soyuluyorsun” de
mişti.

İşte. Ben de bu "yasal soygunculardan” 
bahsediyorum._________________________

İki laz kardeş tatil gününün sabahı san
dal kiralamışlar, balık avına çıkmışlardı. Bir 
süre kürek çekerek açıldılar, sonra bir yerde 
durarak oltalarını attılar ve beklemeye baş
ladılar.

Aradan yarım saat ya geçti, ya geçmedi 
sandal avlanan balıklarla dolmuştu.

Laz Kardeşler hayatlarından memnundu.
Balığın bol olduğu bir bölgeye geldikle

rini anlamışlardı.
Kardeşlerden biri ötekine;
“- Ahmet” dedi. “Ha buraya bir nişan 

koy da yarın yine ayni yeri bulmamız kolay 
olsun?’

Sahile dönünce, Haşan kardeşine tek
rar hatırlattı:

“- Ahmet nişan koymayı unutmadın de
ğil mi?”

Ahmet:
“-Hayır” dedi. “Unutmadın.”
Uasah yine sordu:
“-Peki ne yaptın?”
Sandalın ucuna tebeşirle bir çarpı işa

reti yaptım.”
Haşan bu cevaba pek kızmıştı:
“-Hiç öyle şey olur mu? Tekrar ayni 

sandalı kiralayacağımızı nereden biliyor
sun? ”

Tipik bir Karadeniz fıkrası.
Uyanık geçinen Haşan, Ahmet’ten daha 

safmış.

Sözün Özü
Yirmi yaşında yakışıklı, 
Otuz yaşında güçlü, 
Kırk yaşında zengin, 
Elli yaşında akıllı olmayan insan 
Hiçbir zaman:
Yakışıklı, güçlü, zengin ve akıllı olamaz. 

“Herbert”

(58) yaşın altında bir bayan ise,
(60) yaşın altında bir erkek ise. 
Emekli olamaz.
Yeni yasa; emekliliği hem zorlaştırı

yor, hem de “özelleştirmeye" çanak tutu
yor.

Ah! Sayın Demirel ah!
Popülizm uğruna, (50-55) yaş emekli

lik sınırını, (38-43) yaş sınırına indirdiniz!
Sosyal Güvenlik Fonlarının “Kimyası

nı” bozdunuz.
Bu yanlışınız sonunda, kabak yine hal

kın başına patladı.
Şimdi sizin bilginize ve tecrübenize 

nasıl inananalım!

uçuk” bir söz
0 kadar yalnız bir duldu ki, 

her gün doğumevine telefon edip, 
kaç oğlan doğduğunu soruyordu.

Belediye ve Sendika
Gemlik Belediyesi ile, Diske bağlı 

Belediye-İş Sendikası arasında bir 
gerginlik yaşandı.

Sebebi, 4 yıldır ödenmeyen sen
dika aidatları.

- Sendika Başkanı (4) yıllık ihmali
nin faturasını 3 aylık yeni Belediye 
Başkanına çıkardı.

- Yüksek tondan konuşmayı se
ven Belediye Başkanı dâ, hodri mey
danı çekti.

Aslında, kavganın sebebi;
“-İncir çekirdeği pile, dolduracak 

büyüklükte değil!”
Karşılıklı diyalog yok.
Taraflar birbirlerine önyargı ile 

bakıyor.
- Sendika yönetimi şu andaki Or

tama göre,
Fazilet Partili Belediye yönetimi

ni “öcü” gibi görüyor.
- Sağ tandaslı Belediye yönetimi 

de, Diske Bağlı sendikaya önyargılı 
bakıyor.

Taraflar birbirlerini böyle görünce,
- Bir görüşme masasına oturamı

yorlar.
Ve. Medya kanalıyla konuşuyorlar.
Bu çatışma sonucunda, taraflarca 

hatırlanması gereken bazı gerçekler 
var...

Önce sendika tarafından başla
yalım.

- Artık emeğin altın dönemi tarihe 
karıştı.

- (1970) li yıllarda, kamu kuramla
rı ve sendikalar iktidarları yönetiyor
lardı.

- Bu yıllarda işçiler en iyi ücretle
ri ve en önemli sosyal hakları aldılar.

- İşçiler kuramların yönetim ku
rulların da, görev aldılar.

- Ama. Şimdi piyasa ekonomisi 
dönemine girildi.

- Artık yeni iktidar, “büyük ser
maye” oldu.

- Gelişen teknoloji ve özelleştir
me uygulamaları, hem işçinin hem 
de sendikaların belini kırdı.

- Şimdi en önemli konu “iş gü
venliği” oldu.

- Sendika yöneticilerinin, bazı 
ucuz taktiklerle işçilerin “iş güvenli
ğini” riske sokmaması gerekiyor. 
. - (1970) li yıllarda, Azot ve Petrol- 
İş olarak çok düzeyli ilişkilerimiz ol
muştu.

Şimdi gelelim Belediye yönetimine;
- Belediye hizmetleri, çok zor ve 

sabır isteyen bir iştir.
- Normal konuşmaları, tartışma 

biçiminde, normal tartışmaları da 
kavga biçiminde yapmamak gerekir.

- Diyalog arayışlarını ve insan 
ilişkilerini, taviz verme olarak gör
memek gerekir.

Ve, En önemlisi her iki tarafın dat 
medya kanalıyla konuşmak yerine, 
ayni masada bir araya gelmeyi .de
nemesi gerekir.

Matbaamızda bilgisayar 
sistemiyle kaşe ve mühürleriniz 

30 dakikada yapılır.
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13 Temmuz 1999 Salı
Sayfa: 6

“Zeytinciliğe des ek
1. ncl sayfanın devamı.

...klye’nin zeytincilikte yeri, olur
du.” dedi. •*’*'■’

Ticaret ve Sanayi Odası’nda zeytin
cilik komitesi kurûlması için çabalar 
harcadıklarını söyleyen Turgut, dünya
da zeytin üretiminde birinci olmamıza 
karşın, ihracatında son sıralarda oldu
ğumuzu belirtti.

Daha sonra söz alan Uludağ Üniver
sitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi 
Prpf. Dr. İsmet Şahin, gıda kodeksinin 
zeytin sektörü üzerindeki etkileri konu
sunda görüşlerini dile getirdi.

Prof. Dr. Şahin, gıda kodeksinde 
zeytin ile ilgili madde bulunmadığını 
belirterek, gıda kodeksinindeki üretme, 
işletme, paketleme ve ulaştırma gibi 
maddelerin standartları kapsadığını 
söyledi.

Şahin, gıda kodeksinin Avrupa bas
kısı ile ve ISO 9000 standlarını alabil
mek amacıyla çıkarıldığını sözlerine 
ekledi

Şahin, Avrupa Birliği’nin diretmesi 
sonucu çıkan kodeks doğrultusunda

Türkiye'de birkaç sanayi kuruluşunun 
dışında hiçbir sektörün üretim yapama
yacağını savundu.

Gıda kodeksinde bulunan kalite 
standartlarının teknolojik yeniliklerle 
üretim yapan İtalya, Fransa, Yunanis
tan gibi ülkelerin uyguladığı standartla
rın istendiğini dikkat çekerek, “Devlet 
desteği olmadığı zaman bu kodekse 
uygun üretim yapmaya olanak tanı
yacak teknoloji ülkemizde yok” dedi.

Erem Tanıtım Hizmetleri firması Fu
ar Koordinatörü Hakan Ömer Gider’de, 
pazarlamanın önemine değindiği ko
nuşmasında, günümüzde tüketicinin is
teğine göre üretim yapmak zorunda 
bulu .ulduğunu söyledi.

Pazarlamanln sihirli bir değnek ol
duğuna dikkat çeken Gider, kaliteli 
Gemlik zev*!ninin dünya fuarlarına ve 
pazarlarına girmesi gerektiğini belirtti.

Dünyanın en güzel zeytininin Gem
lik’te üretildiğini ancak, dünyanın bunu 
bilmediğini belirten Gider, Gemlik zeyti
nini dünyaya tanıtmak istediklerini söz
lerine ekledi.

Kaymakamlık Kupası 
Köylerarası Futbol Turnuvası

Son maçları bugün ;1
Kaymakamlık Kupası köyler arası futbol turnuvasının son maçları bugün yapılacak. I 
Geçtiğimiz hafta pazartesi günü yaz spor okullarının açılmasıyla başlayan futbol tur-'

a nuvalarr, ilçemize bağlı beş köy takımının katılımı ile gerçekleşti.
FİFA kurallarının uygulandığı ve takımların beş oyuncu değişikliği yapabildiği maçlar

da takımların puan durumları ise şöyle;

Takımlar O G M B A__ Y P
Yazırova 3 3 - - 8 2 9
Muratoba 4 3 1 - 11 5 9
Şahinyurdu ‘ 3 1 2 7 5 3
Yeniköy 3 1 2 - 5 9 3
Katırlı 3 - 3 - 1 11 0

Son maçlar ise bugün, saat 16.00'da Katırlı-Yazırova, saat 18.00’de ise Şahinyurdu- 
Yeniköy futbol takımları arasında Gemlik stadında yapılacak.

Maçların bitiminde başarılı olan takımlar ödüllendirilecek.

KAYIP
Ankara Anonim 

Türk Sigorta 
Şirketine ait 30168 

numaralı hayat 
sigorta poliçem 
kaybolmuştur.
Hükümsüzdür.

Fisun Müge 
AKCAN

KAYIP
Gemlik Nüfus 

Müdürlüğünden 
almış olduğum 

nüfus cüzdanım 
kaybolmuştur. 
Hükümsüzdür.

İlhan 
ALÇİÇEK

KİRALIK 
DAİRE
Kumla’da 
Havuzlu 
75 m2 
Tel: 

5131797

TEŞEKKÜR

KAYIP
Gemlik Trafik Müdürlüğünden 
almış olduğum sürücü belgemi, 

ayrıca Bülent Kutay, Nprgül 
Kutay, önur Kutay’a ait askeri 

kimlik belgemizi kaybettik.
Hükümsüzdür.

Nurgül KUTAY

KAYIP
İstanbul Trafik Şube 

Müdürlüğünden aldığım . 
sürücü belgem ve Gemlik Nüfus 
Müdürlüğünden aldığım nüfus 

cüzdanım kaybolmuştur.
Hükümsüzdür.

Rahmi ŞENGÜL

Ailemizin büyüğü, Eşim, Babamız 

Mümtaz İyiliksever İnsan 

Yusuf Göral’uı
ölümünün 40. gününü idrak ettik.

Merhumun cenazesine ve mevlitine katılan, 
telefon ve telgrafla acılarımızı paylaşan 

eş, dost ve tanıdık ve

akrabalara teşekkürü bir borç biliriz.

AİLESİ

FOTO Ş€N
GI^IÜK FOTOĞRAFÇIMĞIltfDA

30. I II.

DlVARDAN DİYARA 
HALIDA

S“!R
YIL: 1969 GEMLİK’TE BİR İŞYERİ KURULUYOR.BU İŞYERİ ZAMANIN SİYAH 

BEYAZ FOTOĞRAFÇILIĞI KONUSUNDA UZUN YILLAR HİZMET VERİYOR.
YIL: 1999 VE BU İŞYERİ KURULUŞUNUN 30. YILINDA 

FOTOĞRAFÇILIĞIN PEK ÇOK DALINDA HİZMET VERMEYE DEVAM EDİYOR.

O Bir günde rutuşlu vesikalık ( 
O Çocuk pozları

O Düğün Nişan çekimleri
O Acele amatör baskısı

O Poloroıd anında vesikalık
O Sünnet çekimleri ve davetiyeleri 

O Video çekimi ve kayıt

O Metrelik büyük boy baskılar
O Fotoğraf makine ve malzeme satış r 9 T

O Bilgisayarlı fotoğraf büyütme 
O Slayt (Dia) çekimleri

O Kaplama Laminasyon
O Fotoğraftan disk’e kayıt

O Reklam ve sanayi fotoğrafçılığı

BUNLARIN DIŞINDA HER TÜRLÜ FOTOĞRAFÇILIK İSTEKLERİNİZDE ARAYIN. 
SİZE UYGUN ÇÖZÜM BULACAĞIMIZA İNANIYORUZ.

FOTO Ş€N
Kayhan Mh. 1 Nolu Cd. No: 49/A GEMLİK Tel: (0.224) 513 18 24

GÜMÜŞSÜYÜ
d i n a r s u” ASSOCIATED “ **

WEAVERS ;•§ gl® ®
Profesyonel bir ekip, mükemmel bir işçilikle 
ve inanılmaz fiyatlarla istediğiniz mekanı, 

renklendirecek olan yerli ve ithal halı 
dünyasının en gözde markalan

Sabır Halı’da...

istiklal Cad. 1 Nolu Aralık No: 4 GEMLİK
Tel : (0.224) 513 65 65



Yüksek katlı apartmanlar île Osmaniye Mahallesi’nin 
bir bölümü susuz.

Su sıkıntısı
sürüyor

Yaz sıcaklarının başlamasıyla Gemlik’te su sıkıntısı da başladı.
Geçtiğimiz hafta yeni açılan bir kuyunun devreye girmesiyle 

sıkıntının giderileceği sanıldı ancak, ilçemizin çok katlı apartman
larının yüksek katlarına yine su çıkmıyor.

Belediye Başkanı iki kuyuyu daha devreye sokabilmemiz için hat 
yetersiz geliyor. Osmaniye Mahallesi’nin arka sokakları ile bazı 
semtlerde su sıkıntısı çekiliyor dedi. Haberi Sayfa 3’de

Damat'Bey Mühendis

HAFTAYA BAKIŞ

Kadri GÜLER

Kumlanın geleceği
Yaz aylan gelince sahil kasabalarımız yazlıkçılarla 

dolup taşıyor.
Kurşunlu ve Küçük Kurrila bugünlerde yükünü 

almış, bilhassa akşamlan gezi alanlarında “iğne at
san yere düşmez” deyimindeki gibi çok kalabalık.

Kumla’nın nüfusu gün geçtikçe artıyor.
• Çarpık yapılaşma, ranta dayanan plancılık 

anlayışı, giderek Küçük Kumla’yı içinden çıkılmaz bir 
duruma sokuyor.

Kumla yönetimini yıllardır elinde bulunduranlar 
maalesef planlı ve düzenli yapılanması gereken o 
güzelim beldeyi çirkinleştirdiler.

Sahilden birkaç metre sonra sağa sola dönen 
sokaklar, caddeleri kesen evler, yılanvari yollar tam 
bir plansızlığın göstergesi.

Bunun altmda yatan neden ise adam 
kayırmacılık.

Bugün Kumla da daireler Kurşunlu veya Mudanya 
kadar değer etmiyorsa, bu beldelerden her yönüyle 
doğa harikası olan Kumla’daki bu çirkin 
yapılaşmadır.

Seçimlerden önce yönetimde bulunan belediye, 
yapılaşmayı Armutlu asfaltına kadar genişleterek, 
yeşilin yerini tamamen betona terk etti.

Yapılaşma yeni belediye tarafından gerçekleştirile
cek.

Plan uygulanmadan Kumlah belediyeciler, 
Türkiye’nin incisi olan birçok kıyı kentini gidip 
görmelidirler.

Yoksa çirkinliklere yenileri eklenecek, eskiden 
birkaç müteahidi zengin yapan anlayış, bu kez birkaç 
kooperatifçiyi Ve mal sahibini zenginleştirecek.

Ama, gelecek kuşaklar, gelmiş geçmiş tüm 
belediyecilere bıraktıkları çirkin miras nedeniyle 
lanet okuyacaklar.

Arkamızdan güzel eserler bırakabilirsek, yıllarca 
yaşarız. Bunun güzel örneklerini hep görüyoruz.

Küçük Kumla Belediye Başkanı ve yeni meclis 
üyeleri salt birkaç kişinin malının değerlenmesini 
düşünmemeli. Geleceğe örnek bir kent bırakabilmek

Bunu hep birlikte göreceğiz.

Belediye 
Başkanı 
kızını 
evlendirdi

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’un kızı 
Füsun geçtiğimiz hafta 
pazar günü TÜĞSAŞ İş
letmelerinde Mühendis 
Eyüp Ösün ile yaşamını 
birleştirdi.

Pazar günü saat 19.oo 
da Tibel Otel de yapılan 
nikah törenine Kayma
kam Şener Can, Belediye 
Başkanı Mehmet Turgut, 
Emniyet Müdürü Necdet 
Argun, İlçe Jandarma 
Bölük Komutanı Tarkan 
Tekin ile bürokratlar, Be
lediye Meclis üyeleri. Fa
zilet Partisi İlçe Teşkilatı, 
il teşkilatı ve FP’li millet
vekilleri katıldılar.

Yaklaşık 600 kişinin 
katıldığı nikah törenin
den sonra önümüzdeki 
cuma günü damadın 
memleketi olan Ada- 
na’nın Osmaniye İlçesin
de düğün yapılacak.

Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut, şu sıkıntısı çekildiğini 

ve halkın gereksiz yere su 
kullanmamasını istedi.

Yaz sezonunun baş
lamasıyla başka Küçük 
Kumla olmak üzere sa
hillerde fuhuş olayların
da artış göründü.

Dün akşam, Küçük 
Kumla’yı mekan tutan 
fuhuşçu azerilerden biri 
Gemlik Askeri Garnizon 
Komutanlığında görevli 
uzman çavuş başından 
Yusuf Hasgül’ün taban
casıyla ağır bir şekilde 
yaraladı.

Olaydan sonra azeri- 
lerin kaldığı daireye

baskıh düzenleyen jan
darma tüm aileyi gözal
tına aldı.

Yaralama olayının 
nasıl meydana geldiği 
öğrenilemedi.

Garnizonda görevli 
uzman çavuşun azeri- 
lerle ilşkisi anlaşılama
dı.

Uzman çavuşun ta
bancası ile ateş edildiği 
tesbit edilirken, soruş
turma gizlilikle sürdü
rülüyor.

Haberi sayfa 3‘de

“Anlamlı
Ziyaret”

1966-68 yıllan ara
sında Gemlik Kayma
kamlığı görevinde bu
lunan Faruk Melli, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’u ma
kamında ziyaret etti.

Haberi sayfa 2’de

Belediye piyanist ve| 
fotoğrafçıdan 
para alıyor.

Haberi Sayfa 3’de

Çekirdek 
yiyenlere 
uyarı!

Küçükkumla Bele
diye Başkanlığı, sahil
de dolaşırken, kabuk
lu çerez yiyen yazlıkçı
ları uyararak, yerleri 
kirletmemelerini isti
yor.

Kumla’nın yaşanır 
bir belde olarak kala
bilmesi için çevrenin 
temiz tutulması gerek
tiğini söyleyen, beledi
ye yetkilileri vatandaş
ları sürekli uyarıyor.

Çöp 
konteynerleri 
yetersiz

Belediye tarafından çeşitli 
sokaklara konan çöp kontey- 
nerlerinin yetersizliği nerde- 
niyle çöpler çevreye dağılıyor.

Konteynerlerin çoğaltıl
ması isteniyor.

Lastikçi çiçek yerine 
hint keneviri ekince 

başı derde girdi 

Merağm 
böylesi 

görülmedi
Gemlik Devlet 

Hastaneşi’nin yan ta
rafında oto lastik ta
mirciliği yapan Eyüp 
Canik, işyerinin ar
kasına ektiği 59 kök 
hint keneviri nede
niyle başını derde 
soktu.

Emniyet yetkilile
ri, lastikçinin esrar 
kullanıcısı olduğunu 
söylediler.

Haberi sayfa 3’de

ÇEM’de kayıtlar 
sürüyor

Gemlik Çıraklık Eğitim Mer
kezi Müdürlüğü, 1999-2000 öğ
retim yılı için öğrenci kayıtlannı 
sürdürüyor. Haberi Sayfa 3’de

Anadolu Lisesi Bursa 
ÖSS 6. ncısı oldu

Bir sürç önce açık
lanan ÖSS sınav so
nuçlarında Bursa’da 
sınava katılan 162 
okul arasında Gemlik 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi, sözel ve eşit 
ağırlıklı puan sırala
masında altıncı, sayı

sal puan sıralamasın
da ise Onunculuğu el
de etti*

Gemlik’te, bulunan 
diğer okullar ise ilk 
yirmi sıralamada gö
rünmüyor.

Haberi sayfa 3’de

İşçi, memur, emekli, dul ve yetime verirsen: 

Devlet batar.
Rantiyeciye verir, üçkâğıtçıya kaptırınca:
Devlet batmaz, hacıyatmaz!...
Küllün harama, helal katmaz...
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Çıktık açık alınla....
Uygar bir ortamda yaşama hakkım oldu

ğuna inanıyorum. Türkiye, 21. yüzyıla bir yıl 
beş ay on gün kala, uygar dünyanın çoktan 
unutmuş olduğu çağdışı normların tutsağı 
olmamalıdır: 75 yıl oldu, hala Atatürk'ün 
işaret ettiği “muasır medeniyet seviye- 
si”ne, yani “çağdaş uygarlık düzeyi”ne 
ulaşamamış olmamızın utancıyla yüzümü 
yere eğmek istemiyorum.

Bursa Defteri’rûn geçen sayısında mü
min Ceyhan’ın “Bursa’da elektriğin tari
hi” üzerine ilginç bir araştırması yayımlan
dı. Bundan anlaşılıyor mu, Bursa elektrikle 
20. yüzyılın başlarında tanışmış, 1910'lu 
yıllar sona ermeden derme çatma dinamo
ların ürettiği elektrik akımıyla aydınlatılma
ya çalışılmış. Yani neredeyse doksan yıldır 
Bursa’da elektrik var.

Ama oturuyorsunuz bilgisayarınızın ba
şına, bin bir emekle derlediğiniz bilgilerin 
sentezini yapmaya başlıyorsunuz. Genel
likle dikkatli davranıyorsunuz elektrik kesil
melerine karşı -çünkü burası Türkiye, bura
sı Bursa, burası Gemlik-, ama dalıyorsunuz 
işte, birkaç sayfalık bir metni gözden geçi
rirken unutuyorsunuz belleğe atmayı...

Ansızın ekranınız kararıyor...
Lanet!
Ev kadınısınız, konuklarınız gelecek. 

Özene bezene bir pasta hazırlamış, fırına 
vermişsiniz. Heyecanla bekliyorsunuz kıva
mında pişmesini...

Ansızın fırınınızın kırmızı düğmesi sö- 
nüveriyor...

Hay!
Ya da önem verdiğiniz bir haberi izliyor

sunuz televizyonunuzda. Tam da orta yerin
de kesiliyor elektriğiniz.

Tüh be!
“Yahu” diyorsunuz kendi kendinize, 

“90 yıldan bu yana, ya da -hani bu sık 
sık övünmek için vurguladığımız- yetmiş 
beş yıldan bu yana oturtamadık mı elekt
rikle aydınlanma sistemini? Ne bu böy
le, ikide birde kesintiler? Atatürk’ün he
deflediği ‘muasır medeniyet’ bu mu Al- 
la’sen? Ne zaman adam yerine koyacak
lar bu ülkenin insanını....”

Yanıt bulamıyorsunuz...
* * *

Dilerseniz bırakalım bir tarafa elektrik 
kesintilerini. Çünkü bir genel hizmet bu, bir 
bakıma herkes eşit düzeyde. Bir başka ko
nudan söz edeceğim bu kez, para vererek

aldığım bir hizmetten, Kablo TV’den...
Geçenlerde kapak sayfasında “Kablo 

TV Dünyayı size getirir, hemen abone 
olun” yazılı bir reklam broşürü dağıttılar. 
Müthiş sinirlendim. Çünkü bırakınız dünya
yı ayağıma getirmesini, Bursa’daki Kablo 
TV, bana NTV’yi, Star’ı, Show TV’yi, be
del ödeyerek abone olduğum Cine 5’i, 
brt’yi izlettiremiyor.

Niçin mi? Çünkü jandarma veya polis 
telsizi, bu kanalların bulunduğu yayın ban
dının üstüne biniyor. Telsiz yayını başladı
ğında -ki, günün hemen her saatinde var-, 
ekran beyazlaşıyor, şekiller flülaşıyor, ko
nuşmalar anlaşılmaz oluyor.

Ben özellikle NTV’nin sürekli izleyicisi- 
yim. Ama özellikle de NTV’yi izlemenin ola
nağı yok!

Dikkat ediniz, “Kablo TV” hizmeti için 
“ücret” ödemekteyim ben -dilerseniz bü
yük harflerle yazayım “ÜCRET” ödemekte
yim-. kurum üç ayda bir faturasını gönderip 
karşılığını aliyor benden. Ama ben, üç ayda 
bir ödediğim bedelin karşılığını alamıyo
rum.

Anlatabildim mi efendim?
Yani manava iki kilo şeftalinin parasını 

veriyorum, ama adam bana şeftaliyi vermi
yor!...

Olur mu böyle şey?.:.
Şunu da hemen belirteyim : Kablo 

TV’nin çalışanları, her düzeyde olağanüstü 
nazik, anlayışlı ve yardımsever. Ne var ki 
birçok kez evime gelmelerine, çabalamala
rına karşın sonuç alamıyorlar; üzüntülü, bo
yun kırıp gidiyorlar. Bu olay, Kablo TV’nin 
“internet” hizmeti vermesi için yaptığı bir 
band değişikliğinden kaynaklanıyormuş. 
Çaresiz imişler.

Peki jandarma veya emniyet?
Ooooo, onlara bir Şey söylenemezmiş!
Ben diyorum ki: “Bu banttan yayımla

dığınız İspanyol kanalları var, onlarla yer 
değiştirin bari bizim izleyemediklerimi
zi.”

Yanıt veriyorlar: “Bu, kurumun üst yö
netiminin işi.”

Elhasıl aylardır bekliyorum, Kablo 
Tv’nin üst yönetimi üç ayda bir çatır çatır 
parasını aldıkları abonelerinin derdiyle ilgi
lenecekler mi diye. Ve de siki sık Onuncu 
Yıl Marşı’nı dinliyorum ekranlardan,: hopar
lörlerden : “Çıktık açık alınla.... “

İnşallah!....
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Anlamlı 
ziyaret

1966-68 yıllan arasın
da Gemlik Kaymakamlığı 
görevinde bulunan Fa
rı ık Melli, Belediye Baş
kamı Mehmet Turgut’u 
'makamında ziyaret etti.

Bursa’ya yerleşen eski 
Kaymakam. Melli, Kur
şunlu’da bulunan yazlık 
evine giderken, ilçemize 
uğrayarak, Belediye Baş-, 
kânı Turgut’u makamın
da ziyaret etti. Mehmet 
Turgut’a her türlü konu
da kendisine yardımcı 
olabileceğini belirten eski 
Gemlik Kaymakamı Mel
li, “Gemlik’te unutul
maz günlerim geçti. Bu
rada görev yaptığım yıl
larda kimsenin adamı 
olmadım. Katırlı, Hami- 
diye, Şükriye, Fmdıcak 
köy yolu ile Şahinyurdu 
köy yolu ve Narlı, Hay
riye, Selimiye, Armutlu 
yolları benim döne
mimde açıldı. Buradan 
ayrıldıktan sonra Gem- 
lik’in yeri her zaman 
gönlümde yer etti.’’ de
di.

Belediye. Başkanı Tur
gut ise yaptığı konuşma
sında, Gemlik’e hizmet 
edenlerin, unutulmaya
cağını belirterek; “Dene
yimli bir bürokratsınız. 
Mutlaka ihtiyacımız ol
duğunda sizdende ya
rarlanacağız" dedi.

Adlitatil 
bugün 
başlıyor

20 Temmuz 1999 - 5 
Eylül 1999 tarihleri ara
sında sürecek olan adli 
tatil bugün başlıyor.

Adli tatil nedeniyle il
çemizdeki mahkemelerde 
yarğıç Suat’ Laçinok, Nu- 
ran Ateş ve Hilmi Temiz 
görev yapacaklar.

Öte. yandan ilçemiz 
Asliye Hukuk yargıçla
rından İbrahim Kaplan 
Bursa Hakimliğine ata
nırken, Gemlik Hakimli
ğine Nevşehir Hacıbektaş 
ilçesinden Hilmi Temiz 
atandı?

Adli tatil süresince 
Cumhuriyet Savcıları 
görevlerini yürütüyorlar.

Doğayı 
Sev, Yeşili 

lioriı

Gonca YERLIYURT

Kullanma Talimatları

Internet Sınırsız bir bilgi ve iletişim ağı. 
internette dolaşırken ilginç ve eğlendirici 
yazlara rastlıyor ve bunları zaman zaman sizin
le paylaşıyorum. Neler yok ki. Örneğin kollan
ma talimatlarında yazanlar.

Etiketlerde, paketlerde neler yazıyormuş da 
haberimiz yokmuş! Bir uyku ilacının üzerinde
ki “uyuklamaya sebep olur” yazısı gibi her biri 
de Reha Muhtar yorumu olan nice enteresan 
uyan.

Bilinçli tüketici aldığı her ürünün üzerini 
okuyan tüketicidir derler ya. Internet sörfçüleri 
de üşenmemiş okumuşlar ve bakın -neler 
çıkmış;

Saç kurutma makinesinin üzerindeki tali
mat:

“Uyurken kullanmayın”

Kızarmış patates torbasının üzerinde;
“Kazanan siz olabilirsiniz.
Üstelik, satın almanız da şart değil.

• Ayrıntılı bilgi torbanın içinde.

Diâl sabunlarının kutusunda:
Kullanım Şekli : Normal sabun gibi”
Donmuş yemek kutusunda:
“Öneri : Buzunu çözün”

Otellerde verilen duş başlığının kutusun
da:

“İçine bir tek baş sığar.

Hazır Tıramisu tatlısının kutusunda:
“Altüst etmeyin” (Uyan kutunun dibinde,j 

tatlının altında yazih)

Marks & Spencer’e ait bir puding kutusun
da:

“Ateşin üzerine koyarsanız ısınır.”

Bir uyku ilacının üzerinde:
“Uyuklamaya sebep olabilir.”

Rowenta ütü kutusunda:
“Giysilerinizi üzerinizde ütülemeyin”

İngiltere’nin ünlü eczane zinciri Boots'un 
çocuklar için, hazırladığı öksürük şurubu 
kutusunda:

“İçince araba kullanmayın”

Çin malı Noel ağacı ışıklı süslemelerinde:
“Sadece içeride ve dışarıda kullanılabilir”

Japon malı mutfak robotunun üzerinde:
“Başka amaçla kullanılmaz”

Fındık paketinin üzerinde :
“Dikkat! İçinde fındık var.”

Amerikan Airlines Şirketi’ni ait fıstık 
paketinin üzerinde:

“Talimat : Paketi açın, fıstıkları yiyin....”

Bir elektrikli teşterenin üzerinde;
“Çalışırken elinizle durdurmaya teşebbüs 

etmeyin"

(İnanın bunlar espri olsun diye 
değil, ciddi ciddi yazılmış, 

inanmıyorsanız kullanma talimatlarını 
daha bir dikkatle okuyun...)

KAYIP
Gemlik Trafik Müdürlüğü’nden almış olduğum 
Sürücü belgemi, ayrıca Bülent Kurtay, Nurgül 

Kurtay, Onur Kurtay’a ait askeri 
kimlik belgemizi kaybettik.

Hükümsüzdür.

Nurgül KURTAY
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Yüksek katlı apartmanlar ile Osmaniye Mahallesi’nin 
bir bölümü susuz. Küçük Kumla’yı mekan tutmuşlardı
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Temmuz sıcaklarının başlamasına karşın ilçemizdeki sıkıntısı sona ermedi. 
Belediye tarafından geçtiğimiz dönem açtırılan İlıcaksa kaynaklarının bir pom
pası şehir şebekesine bağlandı. Ancak, suyun şiddeti yeterli gelmiyor. Başkan 
Turgut, halkı gereksiz su kullanmamaya çağırdı.
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Temmuz ayının ortalarında olmamamıza karşın 
tüm çabalar ilçemizin bir bölümünün su sıkıntısının 
giderilmesine yetmedi.
I Eski Belediye Başkanı Nurettin Avcı tarafından il
iğinizin Ilıcaksu mevkiinde açtırılan ve içmeye elve
rişli olduğu saptanan kaynak suyunun yeni Belediye 
Başkanı Mehmet Turgut, tarafından kısa sürede dev
reye sokturması ile ilçenin bir çok semtindeki yük
sek katlı apartmanlarının üst katlarına suyun çık
madığı görülüyor.

Yaz sıcaklarında susuzluk çeken vatandaşlar, ge
ce belirli saatlerde akabilen suyu doldurmak için uy
kularından fedakarlık ediyorlar.

İlçemizin Osmaniye Mahallesi’nin arka sokakla
rından da da su sıkıntısı yaşanıyor.
E Belediye Başkanı Mehmet Turgut, göreve başla
masından kısa bir süre geçmesine karşın yaz ayla
rında su sıkıntısı çekilmemesi ve vatandaşlara sağ
lıklı su içirmek için kaynaklan tahlil ettirdiğini bazı 
koyu sularının içilemez durumda olmasına karşın 
şebekeye bağlandığını gördüklerini söyledi.

İlk işlerinin Ilıcaksu’da bulunan ve debisi yüksek 
sağlıklı suyun şehir şebekesine bağlatılması için İller 
Bankası ile temasa geçtiğini söyleyen Belediye Baş
kam Turgut, ”18 Nisan yerel seçimlerinden sonra 
göreve gelir gelmez ilk yaptığım icraat su oldu.

İller Bankası proje ve boru desteğini aldıktan 
sonra Mayıs ayının ortalarında kaynaktan şehir 
şebekesine bağlantıyı sağladık. Belediyemiz su iş
itmesi elemanları döşeme işini yaptı. Mevcut üç 
pompanın ancak birini devreye sokabildik, ileride 
su sıkıntısı devam ederse ikinci ve üçüncü kuyu
ları da devreye sokacağız. Ancak diğer kuyuları 
şebekeye bağlamak için hat yetersiz geliyor. Ge

rekli pompalar alındı ama dağıtım istasyonlarına 
basacak güç yok.” dedi.

İlçenin bazı mahallelerinde ve yüksek katlı apart
manların üst katlannında su akmadığını vatandaş
ların bu nedenle şikayetçi olduğunu bildiğini söyle
yen Belediye Başkanı Mehmet Turgut, şöyle konuş
tu:

“Biraz sıkıntı çekeceğiz ama bugün içilen su 
sağlıklıdır.

5 bin tonluk su deposu devreye girmesine kar
şın, ihtiyaca yetmediği görülüyor. Yaklaşık 11 yıl
dır yapılamayan deponun 2000 yılma girerken 
yetmemesi ilçenin nüfus artışının iyi düşünüle- 
memesi ve inşaatın zamanında yapılap deponun 
devreye sokulamamasından kaynaklandı.

Biz elimizdeki tüm kaynaklan devreye sokaca
ğız. Gelecek yıl sanırım hiç su sıkıntısı çekilme
yecektir.”

Bu arada yeni açılan Armutlu yolunun üst kısım
larında kaçak olarak yapılan inşaatların sahipleri de 
belediyeye başvurarak kendilerinin seçimlerden önce 
su abonesi yapıldığını ve su bağlanacağı konusunda 
söz verildiğini hatırlatılarak Belediye Başkam Meh 
met Turgut’tan su istediler.

Başkan Turgut, imar dışı yapılaşmanın bulundu
ğu yerlerde şebeke bulunmamasından su bağlama
nın bugün imkansız olduğunu söyledi.

Eski yönetimi suçlayan Başkan Turgut, “Bazı va
tandaşlara seçim öncesi su şebekesi olmadığı hal
de oy için abone yapılmış. Şimdi vatandaş haklı 
olarak su bağlanması için belediyemize başvuru
yor. Ancak, suyumuz zaten hatın geçtiği alanlara 
bu aylarda yetmiyor. Biz şebeke döşenmemiş bir 
alana proğram dışı su bağlayamayız." dedi.

Fuhuşçu Azeri 
Uzman Çavıış’u 

yaraladı
Yaz sezonunun başlamasıyla tamamen dolan sa

hillerimizde fuhuş olaylarının da arttığı gözleniyor.
Kış aylarında kendilerine boş daire kiralayan fu

huş organizatörleri, mevsimin gelmesiyle ellerindeki 
I kadınlan pazarlamayı sürdürüyor.

Yerli kadın tacirlerinin yanında, Azerbeycandan 
| getirdikleri kadınlar ile eşlerini de pazarlayan bir 
ekip, bu sabaha karşı Küçük Kumla Jandarması ta
rafından topluca gözaltına alındı.

Siteler Mahallesi Hizmet Caddesinde bulunan 
Palmiye Sitesinin 13 nolu dairesini kendilerine me
kan tutan Azeri Fuhuşçular, eşlerini, kardeşlerinin 
eşlerini ve genç kızlan para karşılığı erkeklere pazar
lıyorlar.

Küçük Kumla ve Büyük Kumla da belirli mekan- 
| larda bağlantılannı kuran aracılar, daha sonra er- 
| keklerle biraraya gelerek sanatlarım icra ediyorlar.

Palmiye Sitesi’nde oturan sakinler ise' olaydan şi
kayetçi olmalarına karşın birşey yapamıyorlar.

İlgililer ise ellerinde pasaporttan olan bu tür ki
şilere fazla birşey yapamamaktan dolayı yakmıyor
lar. Bu ev daha önce de baskın düzenlendiğini, an
cak şahıslann serbest bırakıldığı öğrenildi.

Dün gece Gemlik Askeri Garnizon Komutanlığın- 
I da görevli Uzman Çavuş Yusuf Hasgül(30), fuhuşçu 
azerilerden biri tarafından vuruldu. Ağır yaralanan 

| Uzman Çavuş, Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı. 
I Burada yapılan ilk tedaviden sonra Bursa Askeri 
| Hastanesi’ne sevk edildi.

Olayın nedeni hakkında ilgililer bilgi vermiyorlar 
Ancak, Uzman Çavuş Yusuf Hasgül’ün de silahından 
ateş edildiği öğrenildi.

Gizlilik içinde yürütülen soruşturma bu sabaha 
kadar devam ederken, olaya bir askeri subayın 
karışması nedeniyle açıklama, gizleniyor.

Uzman Çavuş Yusuf Hasgül’ün durumunun ciddi • 
olduğu öğrenildi. »

îbbûs

mı

um
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ÇEK’te kayıtlar sürüyor Belediye
Gemlik Çıraklık Eğitim Merkezi Mü

dürlüğü, 1999-2000 öğretim yılı için 
öğrenci kayıtlarını sürdürüyor.

Çıraklık Eğitim Merkezi Müdürlü
ğümden yapılan açıklamaya göre, 1- 
Temmuz 1999 günü başlayan kayıtla
rın 17 Eylül gününe kadar süreceği 
açıklandı.

14 yaşını doldurmuş, 19 yaşından piyanist ve 
gun almamış çırak çalıştıran işyerleri *** J ***** w v vv 
sahiplerinin kayıtlarım yaptırmak zo-
runda olduğu bildirildi.

Çraklık Eğitim Merkezine kayıtlı öğ- y *”<*11
renciler devlet tarafından sigorta ettiri
lecek, çıraklar öğrencilerin elde ettikleri 
tüm haklardan yararlanacaklar, çırak-

Anadolu Lisesi 
n Acc Bursa ()SS

116; ııcısı oldu
Bursa .sıralamasında sayısal puanlamada 

i Özel Nilüfer Fen Lisesi birinci, sözel puan
lamada Ali Osman Sönmez Fen Lisesi bi
rinci, eşit ağırlıklı sıralamada Ali Osman
Sönmez Fen Lisesi birinciliği elde etti.

para alıyor
Lastikçi çiçek yerine hint keneviri 

ekince başı derde girdi

Merağın böylesi 
görülmedi

Gemlik Devlet Has- 
| tanesi’nin yan tarafında 
I oto lastik tamirciliği ya-, 
j pan Eyüp Canik, işyeri
nin arkasına ektiği 59 

I kök hint keneviri nede
niyle başını derde sok
tu.

Polise yapılan bir ih- 
I bar üzerine lastikçinin 
i işyerine giden ekipler, 
| işyerinin arkasında bu- 
। lunan küçük bir bahçe 
I içine ekilmiş hint kene

virini görünce şaşırdı
lar.

Esrar yapımında 
ham madde olan kulla
nılan hint keneviri eki
minin izne bağlı olması 
nedeniyle gözaltına alı
nan lastikçi daha sonra 
çıkarıldığı mahkemece 
serbest bırakıldı.

Emniyet yetkilileri, 
lastikçinin esrar kulla
nıcısı olduğunu söyle
diler.

lar eğitimleri süresince 
askerlikleri tecil edilebi
lecek.

Belediye Düğün Salo- 
nu'nda, fotoğraf ve video çe-

Haftada bir gün eğiti- İtimi yapanlar ile orkestracı- 
me alman çıraklar, mes- lardan belediyenin ücret ta- 
leki ve genel kültür açı- jep etmesi tepkilere neden 
sından yetiştirilecekler. nı1ıvnr

İleride kendi işyerleri- .
ni açmak isteyen çırak- Belediye Sarayının hız
lar, kalfalık ve ustalık mete girmesinden bugüne
belgesi alacaklar. kadar fotoğraf ve video hiz-

Yanlarında çırak çalış- meti yapanlardan herhangi 
tiran işyeri sahiplerinin ücret almayan belediye- 
denetimler sonucu zor . ,, . , , , nın ekonomik dar boğazadurumda kalmamaları ,
için yanlarında çalıştır- düşmeleri nedeniyle Beledı- 
dıkları çırakları kaydını ye Başkanının emirleriyle 10 
yaptırmak için çıraklık ar milyon lira elektrik bedeli
Eğitim Merkezi’ne baş- altında para almaları 
vurmaları gerektiğini fotoğrafçı ve müzisyenleri 
önemle hatırlattılar. Ote, , , kızdırdı.

Fotoğrafçı
yandan 1999 yılından 
önce kalfalık ve ustalık ve müzisyen-
belgesi almaya hak kaza- kr bu bedeli düğün sahip- 
nanların Çıraklık Eğitim terinden talep etmesi ise 
Merkezi’ne başvurması düğün sahiplerinin de tepki- 
istendi. sjne necjen oluyor.

Bir süre önce açıkla
nan ÖSŞ sınav sonuç
larında Bursa’da sına
va katılan 162 okul 
arasında Gemlik Celal 
Bayar Anadolu Lisesi, 
sözel ve eşit ağırlıklı 
puan sıralamasında 6 
ncı, sayısal puan sıra
lamasında ise 10 ncu- 
luğu elde etti.

ÖSYM tarafından 
Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi’ne gön
derilen listede sayısal 
puana göre sıralamada 
birinciliği Özel Nilüfer 
Lisesi, ikinciliği Ali Os
man Sönmez Fen Lise
si, üçüncülüğü Bursa
Anadolu Lisesi- elde 
ederken, Gemlik Celal 
Bayar Anadolu Lisesi 
onuncu oldu.

Gemlik Celal Bayar
Anadolu Lisesi, sayısal 
puan sıralamasında
528 puan alırken, sözel I müyor.

puana göre sıralamada 
152.098 puanla birinci 
Ali Osman Sönmez Fen 
Lisesi, 151.315 puanla 
ikinci Özel Nilüfer Fen 
Lisesi, 144.418 puanla 
Nilüfer Milli piyonga Li
sesi üçüncülüğü elde 
etti.

Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 138.764 
puanla 6 cılığı elde etti.

Eşit ağırlıklı puana 
göre sıralamada ise 
159.534 puanla Bursa 
Ali Osman Fen Lisesi 
birinci, 158.191 puanla 
Özel Nilüfer Fen Lisesi 
ikinci, 146.320 puanla 
Bursa Anadolu Lisesi 
üçüncü olurken. Gem
lik Celal Bayar Anadolu 
Lisesi 140.761 puanla 
altıncı oldu.

Gemlik’te bulunan 
diğer okullar ise ilk yir
mi sıralamada görün-
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ŞİİR BAHÇESİ
KÖYLÜ GARDAŞ

H. Bayram 
ARSLANTAŞ

Su çanağını dikti havaya... 
Kana kana içmek için. ,, 
Sonra razı oldu birkaç damlaya, 
Gözleri bulutlarda gezdi, 
Kurak tarlalarda takıldı kaldı. 
İçinden öyle küfr etmek geliyordu ki, 
Sonra kocamışlığından utandı, 
Ve, 
Yağmur duasına başladı.
Ektiğini biçermiş köylü, 
Pekte nankör değilmiş toprak, 
Umut;
Köylünün azığıymış, 
İçilecek suyu yoksada. 
Çıplak aylakları nasırlı eller, 
Buldumu yarım domates, 
Bir baş soğan, 
Azıcıkta yufka, 
Tanrısına şükretmeliymiş insan. 
Haşır, neşir olmuş toprakla, 
Sabahın erinde kalkar, 
Gecenin köründe yatar, 

. Heyhat köylü gardaş.
O sabah nere, o gece nere, 
Karın tokluğuna çalıştı yıllar yılı, 
Bazan birkaç kuruş ya geçerdi, 
Tövbe ki hiç geçmezdi eline, 
Heybesini taktımı köylü gardaş, 
Sürürdü yorgun ayaklarını, 
Bitmek bilmeyen tarla yolunda, 
Sonra taşa, dağa, 
Candan bir yar gibi, 
Sarılırdı toprağa.
Arkasından, 
Tuttururdu neşeyle, 
İçinden gelerek bir gayda, 
“Benim sadık yarim kara topraktır.”

5 Eylül 1973 (Çetinkaya)

GEMLİK DEVLET 
HASTANESİ DÖNER 

SERMAYE SAYMANLIĞI 
SATIN ALMA KOMİSYONU

BAŞKANLIĞINDAN
Hastanemizin Demirbaş malzemeleri 

ihalesi 84-8213 sayıl! kanuhun 29-A ve 

müteakip maddelerine istinaden KAPALI 
TEKLİF USULÜ ile ihaleye çıkarılmıştır.

İhale 28.07.1999 ÇARŞAMBA günü 
Gemlik Devlet Hastaneşinde yapılacaktır. 
İhale ile ilgili idari ve teknik şartnameler 
Gemlik Devlet Hastanesi Döner Sermaye 
Saymanlığında ücretsiz görülebileceği gi
bi istenildiği takdirde 5.000.000.- TL be
delle temin edilebilir. İsteklilerin idari ve 
teknik şartnamede istenilen belgelerle bir
likte hazırlayacakları teklif mektuplarını' 
ihale saatine kadar Döner Sermaye Say
manlığımıza vermeleri postadaki gecik
melerin kabul edilmeyeceği ilan olunur.

CİNSİ MİKTARI
Demirbaş Malz. 3 Kalem

GEÇİCİ BEDEL TUTARI
4.475.000.000,

GEÇİCİ TEMİNATI SAATİ
134.250.000 10.00

Basın: 99/14

SATTIRIR DAİRE

Balıkpazarı 2+1 deniz gören 
110 m2 daire

Tel: 513 17 97

piic Kapıaıuıa ve
PİKTİK KORT ŞİŞTEMUgİ

O PLASTİK KİMLİK KARTI
◦ PERSONEL KARTI

Ö ÖĞRENCİ KARTI
O TANITIM KARTI

O FATURA KARTI
MATBAAMIZDA İTİM A İLE MAPI LİR

OU7B.AC

KÖRFEZ OFSET
Gazhane Cad. No : 51/ A GEMLİK

(Bankacılar Lokali Karşısı)
Tel : (0.224) 513 17 97

Evlenecek ve Nişanlanacak Gençler;
Türkiye'nin En Kaliteli baüetiye Çeşitlerini 

Bir Günde Basıyoruz.
Zengin Katalog Çeşitlerimizi Görmeden Karar dermeğin.

KALİTE - UCUZLUK ve GÜVEN..

KÖRFGZ OFS€T
■W4'"

__________________________________________ ___________ ___________________________

Fatura-İrsaliye- Tahsilat Tediye Makbuzu- Perakende Satış Fişi-Serbeşt 
Meslek Makbuzu- Sipariş Fişi- Kartvizit- Kaşe- Dergi - Kitap-Broşür-Cilt -

HER TÜRLÜ MATBAA İŞLERİNİZDE HİZMETİNİZDEYİZ. 
Gazhane Cad. No : 51/A (Bankacılar Lokali karşısı) GEMLİK

Tel & Fax : (0.224) 513 17 97
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■rfkyaşant 
E# tanık olu 
idlerde kopı 

>ardanere 
L eğitime fatı 

Çünkü
L görmüş ya 
Lplumsal biı 
foşaktankuş; 
.jtoşiınsizliği' 
Lama oyunu 

özgür v< 
>oruz. Kene 
Jdayız? Yan 
। sorunumuz \ 
â tükenme 
^saydığım 
Muin.
i Kişisel gelil 

pjjju gerçekl 
pyjauıası özeti 

iletişimi ok 
'Demokrasi e 

pırken aynı 
jjSzdemokras 

Başka.' 
'İletişimsizl 

jön? G. K. 
Budığım gerus 
Heceleri değil 
'Farklı birey 

Reşitler? İlil 
MOI?
•Yaşamı alg 

Hiniz, paradi;
nye nasıl yar 
fadayatmak i
W
'Birey seçim 
ta kaynaklık 
^bulabiliyor 
ı 'İyinin tanın 
k göreceli değ 
ç nitelemesi n 
Marsorularm 

Özetle iletişin 
ptor. Ancak a 

Kasıl? Farklı!

Matbaa
demiyle l

30 di
BİRTEI

KÖRI
Gazhan
M: 51

İW1999P(

W1999ft



20 Temmuz 1999 Salı

ANLAŞAMAMA OYUNU

Frank Harris’

Haftanın Fıkrası

Sözün Özü
Tutkusu olmayan bir erkek, 
Güzelliği olmayan bir kadın 

gibidir.

Muzaffer Gürboğa 
Eğitimci

Emeklilik Yasa 
Tasarısı

Sayfa : 5

Erol GÜRÇAY

Günlük yaşantımızda sıklıkla iletişim ka
zalarına tanık oluyoruz.

İlişkilerde kopukluk oluşturan, bizi geren 
bu kazalarda nerede hata yapıyoruz? Her so
runu eğitime fatura etmek kolaylığına düş
meyelim. Çünkü iletişimsizlik günümüzde 
eğitim görmüş ya da görmemiş ayırt etme
yen toplumsal bir sorunumuz.

Kuşaktan kuşağa aktarılan yanlış değer
ler iletişimsizliği süreğen kılıyor. Bir tür an
laşamama pyunu oynuyoruz. İletişim kura- 
mayınca özgür ve özgün isteklerimizi kulla
namıyoruz. Kendi gerçeklerimizin ne denli 
farkındayız? Yanılgılardan ders almak gibi 
bir sorunumuz var mı? İletişimsizliğin şay- 
makla tükenmeyen nedenleri var. Benim 
önemli saydığım birkaç noktayı Vurgulamak 
istiyorum.
f * Kişisel gelişmişlik düzeyimiz. Bireyin 
kendini gerçekleştirmesi, olumlaması ve 
onaylaması özetlersek, kendisi le barşık ol
ması 'iletişimi olmlu yönde etkiliyor.

* Demokrasi anlayışımız. Aynı kavramları 
kullanırken aynı şeyleri mi söylüyoruz aca
ba? Sz demokrasiden ne anlıyorsunuz? O ne 
anlıyor? Başkası ne anlıyor?

* İletişimsizliği gerçekten sopun olarak 
görüyor muyuz? Sorun olarak görmeyen çö
züm için tavır silip,, davranış değişikliği oluş
turur mu? G. K. CHESTERTON’un benimde 
katıldığım görüşü şöyle “Sorun, çözümü gö
rememeleri değil, sorunu görememeleridir.”

* Farklı bireyler kendini ifade etmede ne 
denli eşitlet? İlişkiler eşit koşullarda mı yü
rütülüyor?
t * Yaşamı algılayış tarzımız, dünya görü
şümüz, paradigmalarımızın farklı olması 
ilişkiye nasıl yansıyor? Farklılıkları başkala
rına dayatmak iletişimsizlik becerisi değil de 
nedir?

* Birey seçimlerinde özgür mü? Davranış
larına kaynaklık eden güdüler ne ölçüde do
yum bulabiliyor?
j. * İyinin tanımında ne kadar çalaşıyoruz? 
İyi, göreceli değil mi? İyi, ölçüt gerektirirse, 

i iyi nitelemesi neye, niçin, nasıl, neden, ne 
kadar sorularına yanıt vermek değil mi?
t Özetle iletişim kazaları kadar doğal bir şey 
yoktu/. Ancak azaltmak elimizde.
F Nasıl? Farklılıkları önemsersek.

KAŞE VE MÜHÜRDE 
■BEkLEME YOK!

' ______________

(IMF) tüm hükümetlerin, mazeret ka
pısı oldu.

- Hükümet kaynağı bulsa, memura % 
20 yerine % 30 zam yapsa, (IMF) buna ne 
diyecek.

- Hükümet kaynağım bulsa, emeklilik 
yaşını, kadınlarda ,(50), erkeklerde (55) 
yapsa, (IMF) buna ne diyecek.

(IMF) bunlara hiçbir şey diyemez.
• Biz, beceriksizliğimizin faturasını, 

' hemen (IMF) ye yüklüyoruz.
Biz, tezimizi haklı çıkarmak için, Batı ül

kelerindeki uygulamaların;
- İşimize gelenini alıyoruz.

', - İşimize gelmeyenlerinden hiç söz 
etmiyoruz.

Evet. Batı ülkelerinde emeklilik yaşı 
60-65 yaş civarındadır.

- Ama. Bir de prim ödeme yıllarına 
bakın.

- Amerika ve Portekiz’de 10 yıl prim 
ödeyen,

- Almanya’da 5 yıl prim ödeyen,
- İtalya’da 15 yıl prim ödeyen, 
emekli olmaya hak kazanıyor.
Biz de ise, bu süre
- Erkeklerde (25), kadınlarda (20) yıl 

idi.
Şimdi hazırlanan yasa tasarısında 

ise, bu süre 30 yıla çıkarılıyor.
- Avustralya ve Danimarka’da, hayatı 

boyunca hiç çalışmayanlar bile, yaş sını
rı dolduğunda emekli aylığını hak ediyor
lar. ,

Bütün bu özellikler göz ardı edilerek, sa
dece Batı ülkelerindeki yaş sıhırı, vitrine çı
karılıyor.

Ayrıca Batı ülkelerinde,
- Kadınlarda ki ortalama ömür yaşı 

(81),
- Erkeklerdeki ortalama ömür yaşı 

(73)’dür.
- Biz deise;

■‘-Erkeklerde ortalama ömür yaşı (65),
- Kadınlarda ortalama ömür yaşı (69) 

dur?' ''
Yaklaşık 5 yıldan beri, Türkiye Gübre 

jŞanayii’nİR Didim’deki kampına gidiyo
rum. .

Orada, Almaya’dan, İskandinav ülke- 
rindeh, İngiltere’den ve Hollanda’dan ge
len yaşlı ve emekli turistleri görüyorum. s

- Tam anlamıyla adam gibi yaşıyorlar, I 
- Dinleniyorlar ve hatta eğleniyorlar.
- Ülkerinde denk bütçeler, var.
- Yetenekli ve gerçekçi 'yöneticiler I 

var.
- (IMF) mazereti ile ezilmiyorlar. *
Aslında, kanunları değiştirmek yeri

ne, yıllanmış yöneticileri değiştirmeyi 
düşünmemiz gerekiyor.

Kendini Napolyon sandığını 
söyleyen adam bir psikatrise gidip 
tedavi edilmek istediğini söyler.

Saati 50 Dolar olan Doktor, on 
saat kadar, uğraştıktan sonra, has
tasını iyileştirdiğine karar vermiş 
ve tedavinin bittiğini söylemişti.

Hasta ayağa kalktı, çek defteri
ni çıkartıp 500 Dolarlık bir çek 
yazdı.

Doktorun eline çeki almasıyla, 
“Bu da ne?” diye bağırması bir 
oldu.

Çeke Napolyon diye imza 
atmışsınız!”

Ne yapayım doktor bey, 
henüz yeni adıma alışamadığım 
için, yeni bir imza da 
bulamadım.”

Akıl, insana bahşedilen en 
büyük sermayedir.

Yavaş, yavaş bu sermayeyi de 
tüketiyoruz.

Son yıllarda akıl hastaları ve ruh 
hastalarının sayısı hızla artıyor.

Aile sorunları, işsizlik, yoksul
luk ve toplumsal çatışmalar 
aklımızı başımızdan aldı, gitti.

Tutku, aynı zamanda insanı hedefe 
götürür

Hedefi olan insan da, başarıyı yaka
lar.

Çağımızda, bir kadına soralım.
Nasıl bir erkeği tercih edersiniz?” 

diye.
İlk önce “başarılı erkeği” diyecektir.
Ve. Sonra da ekleyecektir.
“Tabi. Bakımlı olmasını da isterim.”
Başarı, zenginliği getirir.
Başarı, sosyal çevreyi getirir.
Başarı, dostlukları getirir.
Ve. Başarı, “özel arkadaşlıkları” geti-

rir.
Tutkusu hedefi olmayan erkek, ba

şarılı olamaz.
Hiç bir zenginliğe, sahip olamaz. 

Ömrünü, “Her türlü yokluklarla” geçirir.

uçuk" bir söz
O kadar inançlı köylülerdi ki, yağmur 

duasına çıktıklarında, yanlarına yağmurluk 

ve şemsiye almayı unutmuyorlardı.

Belediye ve Özelleştirme
Gemlik Belediye Başkanı Sayın 

Mehmet Turgut yaptığı basın top
lantısında, özelleştirme sinyalleri 
verdi.

Belediye otobüslerinin, ayda 20 
milyar zarar ettiğinden bahsetti.

Ve. Böyle devam ederse, otobüs 
hizmetlerini götüremeyeceklerini 
söyledi.

- Bunu bir taktik icabı mı yaptı.
- Yoksa o da özelleştirme me

raklılarından mı, bunu şimdilik pek 
anlayamadık.

İsterseniz önce Bursa otobüs iş
letmelerinin durumu nedir?

Onu bir görelim.
- Bursa Belediyesi, Ana Hatlar 

dışında kalan bazı hatları özelleş
tirdi.

- Şimdi aynı anda, hem Belediye 
otobüsleri hem de özel halk otobüs
leri hizmet veriyor.

- Geçen yıl otobüs işletmeleri
nin zararının 1,4 trilyon olduğu 
söylendi.

- Kısmı bir özelleştirme olmasına, 
rağmen, Bursa otobüs işletmesi
nin tamamının özelleştirilmesi 
mümkün olamaz.

- Buna, halk müsade etmez.
- Buna, başta üniversite öğren

cileri olmak üzere, öğrenciler mü
sade etmez.

Aynı şey Gemlik içinde geçerli- 
dir.

- Bursa - Gemlik arasındaki ula
şımın özelleştirilmesi sadece oto
büs işletmesi çalışanlarını ilgilen
dirmiyor.

- 60 bin nüfuslu Gemlik halkının 
tümünü igilendiriyor, bu taşıma işi.

- Eğer otobüsleri özelleştirirseniz, 
halkı minibüs ensafının, insafına 
terkedersiniz.

- Belediye otobüs ücretleri, ta
şıma' ücretleri konusunda bir denge 
unsuru oluyor.

- Otobüslerin özelleştirilmesi 
halinde, bir gün Gemlik halkı Bur- 
sa’ya gelemez olur.

Peki. Zararı azaltmak için neler 
yapılabilir.

- Gemlik - Bursa seferlerinin “za
man cetveli", yeniden düzenlene
bilir.

- Belki hem yakıttan, hem de 
personel ücretlerinden tasarruf 
edilmiş olur.

- Gerçekçi bir personel politika- 
v sı izlenerek, zararın büyük bir bö
lümü önlenebilir.

Bu türlü özelleştirmelere karar 
.vermeden önce, iyi düşünmek ge
rekir.

Belediye Meclisinin nabzını, 
tutmak gerekir.

(CHP) nin bu işe nasıl baktığını, 
araştırmak gerekir.

Matbaamızda bilgisayar 
sistemiyle kaşe ve mühürleriniz 

30 dakikada yapılır.
BİR TELEFON YETERLİ!

KÖRFEZ OFSET
Gazhane Cad. No: 51/A 
Tel : 513 17 97 GEMLİK

Mj&BETÇİ eczaneler
20 Temmuz 1999 Salı İSTİKLAL ECZANESİ

21:Temmuz 1999 Çarşamba ERÇEK ECZANESİ

22 Temmuz 1999 Perşembe ENGİN ECZANESİ

23 Temmuz 1999 Cuma VEZİROĞLU ECZ.

24 Temmuz i 999 Cumartesi YİĞİT ECZANESİ

25 Temmuz 1999 Pazar ENGİN ECZANESİ

26 Temmuz 1999 Pazartesi SEDA ECZANESİ

GEJILlIi REHBERİ
Gerekli Telefonlar
İtfaiye
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma. K.
Polis Karakolu 
Gar. kom '

110
155
156
5131055
5131879
5131206

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

5131051
5131052
5131053
5132954
5131Ö28

ULAŞIM
Uludağ Turizm *51312)?
Aydın Turizm 5132077

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

5132066 
5134503 
5131274 
5140095 
5131286 
5131174 
5131846 
5131353 
5131057 
5131308 
5131133 
5131095 
5133742 
5131507 
5131414 
5131364
5131411- 
5131042
5132360 
5131166
5134994

Kartal-Yalova: (işgünü) 09.00-13.00-16.00-21.00 
(Tatil) 09.00-13.00-18.45

Yalova-Sirkecl:(işgünû) 05.50-13.30-17.30 (Tatil) 
6.30-13.00-17.30 Sirkecl-Yalova:(İşgünü) 09.15- 

14.15-18.15 (Tatil) 09.15-14.00-18.15

DEJSİZ OTOBÜSÜ
Yalova -Kartal (Haftaiçl) 07.30-09.10-10.45-13.00- 

14.30-16İ00-17.30-19.00-20.30
(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 17.15-

19.30 Tel: 0.226.812 04 99 
(Haftasonu): 10.30-13.00-17.30 

Kabataş-Yalova (İşgünü): 8.35-11.00-16.10-18.25 
(Haftasonu): 09.15-11.35-16.15-18.35 

FERİBOT 
Hızlı Feribot: (Yalova-Yenlkapı) 

07.30-08.30-10.30-12,30-14.30-16.30-17.30-19.30- 
20.30-22.30 (Pzt.Salı.Çrş.Prş.) 

07.30-08.30-10.30-11.30-13.30-14.30-16.30-17.30- 
19.3Ç-21.30 (Cumartesi)

08.30-10.30-12.30--14.30-16.30-17.30-19.30-20.30-
22.30 (Cuma-Pazar)

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

TAKSİLER
Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güveh Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

5131821
5132467
5133240
5132324
5143550

Belediye 
Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
Şu İşletmesi 
itfaiye 
Muhasebe M. 
Yazı İş. Md. 
Su Arıza ,

5134521-23 
5134520 
5132432 
5134521-122 
5134521-115

. 5132325
I- 5134521-182 

5134521-111 
Yalnız 185

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 
Özgaz 
Tekgaz 
Ocakgaz 
Ergaz 
Ipragaz 
Habaşgaz 
Ukitgaz 
Yeni Ukitgaz 
Alevgaz 
BPGaz

513 12 95
514 17 00
513 16 37
513 16 37
513 88 43
513 22 59
513 45 46
514 28 41
513 65 00
513 40 95
514 59 81

SATIL
Balıkpazan 2+1

deniz gören

110 m2 daire

Tel:
513 17 97

KİRALIK

Kumla’da 
Havuzlu 
75 m2 

Tel:
5131797



' 20 Temmuz 1999 Salı 0'ıli rfez Sayfa: 6

28 Temmuz - 4 Ağustos tarihlerinde yapılacak kampa 
Gemlikli ilkokul öğrencileri de alınacak.

Yaz kampları 
sürüyor

Basketçiler, sağlık 
kontrolünden geçtiler •w *

ilçemizin Karacaali ve Hasa- 
nağa da bulunan Gençlik kamp
ları devreler halinde sürüyor^ 
Türkiye’nin çeşitli illerinden ge
len öğrenciler kamplarda bira- 
raya gelerek kaynaşıyor ve yeni 
dostluklar arkadaşlıklar kuru
yorlar.

Hasanağa kampında 18-25 
Temmuz tarihleri arasmdöa or
taokul öğrencilerini dönemi 
kampı devam ediyor.

140 öğrencinin biraraya gel
diği kampta, öğrenciler denizin 
tadım çıkarıyorlar. .

Tokat, Kütahya, İzmir, İstan
bul, bBalıkesir, Amasya, İsparta 
illerinden gelen öğrenciler sa
bah kahvaltınsından sonra çev
re temizliği yapıyor, eğitsel el 
sanatları köhnusunda gözcü öğ
retmenlerin başkanlığında, boş 
zamanlan değerlendiriyor.

Daha sonra denize giren öğ
renciler yaz sıcaklarından kur
tulmak için serinliyorlar.

Bu arada yüzme bilmeyen öğ
rencilere yüzme dersleri verili
yor. .

Kamp ilgilileri 28 Temmuz 4 
Ağustos tarihleri arasında ilko
kul öğrencilerinin kamp yapa
caklarım hatırlatarak, bu döne
me yeterli başvuru olmadığın
dan kontenjan açığı bulunduğu
nu söyledi.

Gemlikli 4 . ve 5. sınıf öğren
cilerinin kampa katılabilecekle
rini söyleyen illgililer, istekli 
velilerin öğrencilerinin kayıtla
rım İlçe Milli Eğitim Müdürlü- 
ğü’ne yaptırmalarım söylediler.

Hasanağa kampının son "dev
releri- 7-17 Ağustos , 18-24 
Ağustos lise öğrencilerinin katı
lacağım bildirdiler.

Türkiye ikinci ligine çıkan Gem- 
likspor Basketbol Takımı, sezon ön
cesi sağlık kontrolünden geçti.

Uzmanlar Tıp Merkezi’nde kont
rolden geçirilen basketbolculanmız, 
"Turp gibi” çıktılar.

Gemlikspor Basketbol takımı As-r 
başkanı Mahmut Solaksubaşı, bas- 
ketbol »takımı aritönörü İsmail Beleş 
ve oyuncular, Uzmanlar Tıp Merke-

zinin göz-kulak-burun, dahiliye, or
topedi bölümlerinde uzman doktor
lar eşliğinde sağlık taraması yaptır
dılar.

İkinci lige sağlıklı ve güçlü bir 
şekilde başlayacaklarım söyleyen 
Asbaşkan Solaksubaşı, “Liglerde 
Bursa'yı ve Gemlik’i en iyi bir 
şekilde temsil edeceğiz” dedi. .

Evlenecek ve Nişanlanacak Gençler; I
Türkiye'nin En Kaliteli Davetiye Çeşitlerini I 

bir Günde basıyoruz.
Zengin Katalog Çeşitlerimizi Görmeden Karar Vermeyin. I

KALİTE - UCUZLUK ve GÜVEN..

''Uma Şekeri*’ 
açıldı

KÖRFEZ OFSET
HER TÜRLÜ MATBAA İŞLERİNİZDE HİZMETİNİZDEYİZ.

Gazhane Cad. No : 51/A (Bankacılar Lokali karşısı) GEMLİK
Tel & Fax : (0.224) 513 17 97

Elma Şekeri , özel kreş ve ba
kım evi açıldı. Manastırda yeni 
bir kreş daha hizmete girdi.

Erkan Akmçı tarafindan hiz
mete açılan Elma Şekeri aalı
kreş, 2-4 yaş 
eden çoçuklara 
Çoçuk gelişimi

grubuna hitap 
hizmet edecek, 
mezunu öğret-

men Duru Vardar ile Derya Ye- 
tim’in gözfetiminde sürdürülecek 
olan kreşten bakım ücreti olarak 
50 milyon lira alınacak.

Hijyenik bir ortamda çoçuk 
eğitimine önem verilerek yürütü
lecek olan kreş çalışmaları Gem-. 
lik’te bir eksiği daha kapatacak.

Çevremizi 
Temiz 

Tutalım.

EVREN SATILIK
ÇALIŞIR DURUMDA MARKALI ÜRÜNLER 

SATAN GİYİM MAĞAZASI 
DEVREN SATILIKTIR.
Tel : 514 46 43

Cep Tel : (0.532) 624 37 85

FOTO Ş€N
GEMIİIİ I fmiĞILlFÇILIĞiyiJA30. YIL
YIL: 1969 GEMLİK’TE BİR İŞYERİ KURULUYOR.BU İŞYERİ ZAMANIN SİYAH 

BEYAZ FOTOĞRAFÇILIĞI KONUSUNDA UZUN YILLAR HİZMET VERİYOR.
YIL: 1999 VE BU İŞYERİ KURULUŞUNUN 30. YILINDA

FOTOĞRAFÇILIĞIN PEK ÇOK DALINDA HİZMET VERMEYE DEVAM EDİYOR.

O Bir günde rutuşlu vesikalık 
O Çocuk pozları

'O Poloroıd anında vesikalık

Ö Düğün Nişan çekimleri 
O Acele amatör baskısı

O Sünnet çekimleri ve davetiyeleri 
O Video çekimi've kayıt

■ O Metrelik büyük boy baskılar
O Fotoğraf makine ve malzeme satış

O Bilgisayarlı fotoğraf büyütme 
O Slayt (Dia) çekimleri

O Kaplama Laminasyon
O Fotoğraftan disk’e kayıt

O Reklam ve sanayi fotoğrafçılığı

BUNLARIN DIŞINDA HER TÜRLÜ FOTOĞRAFÇILIK İSTEKLERİNİZDE ARAYIN. 
SİZE UYGUN ÇÖZÜM BULACAĞIMIZA İNANIYORUZ.

DIVU1OAV DUVARA 
HALIDA

Profesyonel bîr ekip, mükemmel bir işçilikle 
ve inanılmaz fiyatlarla istediğiniz mekanı, 

renklendirecek olan yerli ve ithal halı 
dünyasının en gözde markadan 

Sabır Halı’da...

FOTO Ş€N
Kayhan Mh. 1 Nolu Cd. No: 49/A GEMLİK Tel: (0.224) 513 18 24

istiklal Cad. 1 Nolu Aralık No: 4 GEMLİK
Tel : (0.224) 513 65 65
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Kaşe ve mühürde bekleme yok! 
Her türlü baskı işlerinizde 

Hizmetinizdeyiz.
BİR TELEFON j/ETERLl !

KÖRFCZ OFS€T
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK 

Gazhane Cad. No: 51/A GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 17 97
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El değiştiren işyerlerinden 150 milyon lira isteyen Belediye’ye tepki büyük.

Pazarcıların isyanı
Belediye’ye 
müfettiş 
akını

Gemlik sah pazarında 
esnaflık yapan pazarcılar
dan belediyenin, ruhsat pa
rası olarak 25 milyon lira is
temesi pazarcılan kızdırdı.

Belediye ile sözleşme im
zalayan ancak, daha sonra 
bu yerlerini başkasına dev
redenlerden encümen 3 
metrekarelik tezgah için 150 
milyon ödenmesi karannı 
aldı.

Ancak, karan duyan pa
zarcı esnafi, bugün belediye
yi bastı.

İki yüze yakın pazarcı 
esnafı Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut ile görüş
mek istedi.

Esnaf adına bir gurup

pazarcı, başkan ile görüş
mesinden olumlu sonuç ala
mayınca, esnaf koridorda 
başkanı protesto etti.

Her pazarda, pazar yer
lerinin el değiştirdiğine dik
kat çeken, pazarcı esnafı 
Gemlik Belediye encümeni
nin aldığı karan haksızlık 
olarak nitelendirdiler.

Pazarcı esnafı Belediye 
Başkanı Mehmet Turgut ile 
görüşme isteyince, esnaf dü
ğün salonunda toplandı.

Başkan Turgut, yaptığı 
konuşmada, bu parayı bir 
defaya mahsus ödemelerini 
ödemek istemiyorlarsa pazar 
yerlerini ihaleye çıkaracağını 
söyledi. Haberi Sayfa 3'de

İşyeri açma belgesi için 25 milyon, işyeri devralanlardan 150 milyon lira isteyen 
Belediye’ye Başkanla görüşmek isteyen iki yüze yakın pazar esnafı Belediye binasına 
gelerek Başkanla görüştü. Başkan Turgut, para ödenmezse işyerlerinin ihale ile 
kiralanacağını söyledi. (Fotoğraf: Körfez Gazetesi)

Sansürün kaldırılmasının yıldönümü nedeniyle Gemlik Rotary 
Kûlübû'nde konuşan gazeteci Saruhan Ayber basını değerlendirdi

Pazarcıların tepkisine sinirlenen Beledi
ye Başkanı esnafı yatıştırmaya çalıştı.

HAFTAYA BAKIŞ

Kadri GÜLER

Pazarcının isyanı
Bu sabah ikiyüze yakın sah pazarı esnafı, beledi

yece gelerek yeni bir uygulamanın değiştirilmesi iste
miyle Belediye Başkanıyla görüşmek istediler;

Esnaf temsilcileri başkanla görüşürken, biz de es
nafın sorunlarını dinleme fırsatı bulduk.

Belediye esnaftan ne istiyordu.
Esnaf ne diyordu.
Bursa Pazarcı Esnafı Odası yöneticileri bir süre ön

ce Belediye’yi ziyaret ederler.
Gemlik pazarlarında satıcılık yapan esnafların oda- 

yanna kayıt yaptırmak zorunda olduğunu söyler. Be- 
lediye’den bu konuda yardım isterler. Pazarcının Es
naf Ruhsatı çıkarıldığı takdirde belediyenin de gelir el
de edeceğini söylerler.

Bir konu daha vardır. Eski başkanlardan Nezih Di
mili zamanında dağıtılan pazarcı tezgahlan bugüne 
kadar “hava parası ile” el değiştirmiştir.

’ Pazarcının el değiştirme sırasında ödediği miktar 
ise milyarlarca liradır.

Oysa pazar yerlerinin el değiştirmesi yasal değildir.
Belediye buradan da bir koz yakalamış ve 3 metre

kare yer için esnafa önce 300 milyon, sonra ise 150 
milyon lira değer biçmiştir.

Esnaf, 10 yıl önce hava parası ödeyerek aldığı yere 
"Şimdi neden 150+25 milyon lira ödeyeceğiz" diye 
isyaiı ediyor. Belediye’yi haksızlıkla itham ediyor.

Hiçbir belediye’de böyle bir uygulamanın olmadığı
nı söylüyor. Hatta birçok belediyenin aylık olarak aldı
ğı işgaliye bedelinin Gemlikten çok düşük olduğunu 
vurguluyor.

Başkan Mehmet Turgut ise, Valiliğin ve Kayma
kamlığın bu konuda yazılsın olduğunu, belediye mülk
lerinde el değiştirme yapılamayacağını belirterek, es
nafı koruduğunu söylüyor.

Belediye dardadır, sıkıntıdadır.
Mülklerini koruyacaktır!
Ancak, bunu tüm mülklerinde yapmalıdır.
Yani, yalnız pazarcı esnafına değil, belediyenin di

ğer mülklerinde el değiştiren esnafa da bu uygulama
yı yapmalıdır. Öyleyse Yeni Çarşnve Belediye altında
ki işyerlerinde de pazarcıya uyguladığınız uygulamayı 
yapınız Başkamın,

Fuhuşçu 
Azeriler 
sınırdışı 
edildi

Geçtiğimiz hafta Küçük 
Kumla da meydâna gelen olay
da kadm satıcısı azeri tarafın
dan kadm yüzünden göğsün
den yaralanan Aşken Garnizon 
Komutanlığında görevli Uzman- 
çavuş Yusuf Hasgül’ hayati teh
likeyi atlattı.

Olaya kanşan iki kadm iki 
erkek azen sorgulanndan son
ra çocuklanyla birlikte Bursa 
Yabancılar Şube Müdürlüğüne 
götürerek buradan sınırdışı 
edilmek üzere İstanbul'a gön
derildi. Olaya kanşan azen tu
tuklandı.

“Bizde basın devletle
alışveriş içinde”

Gemlik Rotary Kulü
bü, Türk Basınından 
sansürün kaldırılışının 
yıldönümü olan 24 
Temmuz günü nedeniy
le haftalık toplantısına 
Bursa Basınının du
ayenlerinden Suruhan 
Ayberi konuşmacı ola
rak davet etti.

Ayber konuşmasmda 
Türk basınının devletle 
iç içe olduğunu söyledi.

Haberi sayfa 3’te

Fen Lisesi ve Anadolu 
Lisesi’ni kazananlar

belli oldu
Fen Liseleri, Anado

lu Liseleri sınavlarını 
kazanan öğrenciler bel
li oldu.

Körfez Fen Dersha
nesinde kurslara katı
lan öğrencilerden 31 ki
şi Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi sınavla
rında başarılı oldular.

Dershane yöneti
minden yapılan açıkla
mada, kurslara katılan 
öğrencilerden Pınar Er
kul 808.487 puanla 
Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesl'nin en

yüksek puanını alan 
öğrenci oldu.

Haberi Sayfa 2’de

Körfez Fen Dershanesi’nde kurslara 
katılan ve 808.487 puanla Celal 

Bayar Anadolu Llsesl’nin en yüksek 
puanını alan öğrenci Pınar Erkul.

Gemlik Belediyesi, 
İçişleri Bakanlığı mü
fettişlerinin akınına uğ
radı.

Geçtiğimiz hafta iki 
müfettişi ağırlayan 
Gemlik Belediyesi, mü
fettişlerin incelemeleri
ni tamamlamasından 
sonra ilçemizden ayrıl
dılar.

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’u da zi
yaret eden müfettişler 
araştırmalarının so
nuçlarını daha sonra 
rapor halinde ilgililere 
verecekler.

Öte yandan belediye 
bu hafta da bazı me
murların ifadelerini al
mak üzere yeni bir ba
kanlık müfettişi bekli
yor.

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, Bai 
kanlık müfettişlerini 
kendisinin istemediği
ni, müfettişlerin gerekli 
gördükleri zamanda in
celeme, araştırma ve 
soruşturma yapmak 
için gelebileceklerini 
söyledi.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
ekonomik durumu gazetemize değerlendirdi.

Kemal Akıt
"Hatadan dönmek

fazilettir”
Gemlik Ticaret ve 

Sanayi Odası Başkanı 
Kemal Akıt, piyasaların 
durumunu ve hüküme
tin aldığı ekonomik ted
birleri gazetemize de
ğerlendirirken “Hata
dan dönmeyi fazilet 
kabul ediyorum." dedi

Haberi Sayfa 3'de
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REFORM ...
CMcu'i Tamer

REFORM,REFORM 
REFORM ATILIMDIR.
İLERİYE I...
BİZ DE İSE...
HEP GERİSİN GERİYE...
AZ HÜNER Mİ....
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Antidemokratik Sağ Parti
M Çok merak ediyorum, acaba DSP Millet

vekilleri -özellikle de sağlam bir sol kültür 
"âTdıklarını iddia edenler-, acaba kendileri
nin de içinde yer aldıkları veya almak zo
runda kalacaklan son siyasal gelişmeleri 
nasıl değerlendiriyorlar?

Örneğin, daha çok kısa süre önce çıkar
tılmış bulunan “sekiz yıllık kesintisiz eği- 
tim"in, bizzat kendi oylanyla delinmiş ol
duğunun ayranında mıdırlar?

E herhalde yani! Gerçi hepsi de liderle 
eşinin özel seçimi sonucu parlamentoya git
miş, gidebilmiş kişiler;.ama yine de her biri 
“sinn-i riişd”e ermiş koca koca adamlar, 
kadınlar . Verdikleri oyun nereye gideceğini 
ayranında olmaz olurlar ıru?

Sekiz yıllık eğitim bir kez delindi mi, so
nu neye varır bilinmez mi, yoksa bilinir ini? 
Bilinir, bilinir, yakın geçmişimizde delme 

eylemlerinin nerelere değin vardığı "tecrü
beyle sabittir” çünkü.7.

MHP Genel Başkan , vekili İsmail Köse, 

bu delme eyleminin gerekçesinin, “Vatan
daş ordusuna düşman olmayacak” diye 
açıklıyor. Gerçekten merak ediyorum, DSP 
milletvekilleri de -özellikle de sağlam bir sol 
kültür aldıklarını iddia edenler- aynı görüş- 
teler mi acaba?

Gerçekten bu “delme eylemi”ne, onlar 
da Köse'nin açıkladığı gerekçeyle mi oy ver- 
düer?

Ya şimdi?
Uzun yıllar siyasi rakip olarak mücadele 

ettiği Süleyman Demirci’den ne farkı kaldı 

DSP Lideri’nin?
Rıdvan Budak’ın durumuna bakıp acı 

acı gülümsüyorum. Daha dün içlerinden 
çıktığı işçi kesimine yabancılaşma sürecin
de eski DİSK Genel Başkam; Miting alanla

rında boy göstermesine bakmayın söz 
onun. Ecevit’in dediği gibi: “Budak bir işçi 
konfederasyonu genel başkanıydı. Baş
kanlıktan yeni ayrılmasının etkisi var. “

Yani, alışır kardeşim, o da alışır...
Gazetelerin haberlerine göre, Rıdvan 

Budak, “DSP Grubu’nun yüzde 80’inin 
kendisiyle aynı görüşte olduğunu” söyle
miş.

Ecevit’in yanıtı hazır : “Benim bundan 
haberim yok!”

Bir kez daha merak ediyorum. DSP’li 
milletvekilleri Genel Başkanlanna bu' gö
rüşlerini neden anlatmazlar acaba?!

Yoksa anlatamazlar mı? Tepeden inme 
milletvekili seçilivermenin “diyet”i mi yok

sa bu suskunlukları?
Şimdi bekliyorum, müthiş bir merakla 

bekliyorum. Sosyal Güvenlik Yaşası tasarı
sına hangi DŞP milletvekilleri -özellikle de 
sağlam bir sol kültür aldıklarım iddia eden-
lerden-, gönül 
TBMM’de?...

rahatlığıyla oy verecekler

Fen Lisesi 
ve Anadolu 
Lisesi’ni 
kazananlar
belli oldu

24 Temmuz’da yüzbinler Ankara’da 
alanlara döküldü. Sanıyorum, son yılların 
en büyük gösterisiydi bu. 1963’te dönemin 
Çalışma Bakam Bülent Ecevit’in öncülü
ğünde TBMM’den çıkarılan 275 sayılı Toplu 
Sözleşme Grev ve Lokavt yasasmın yıldönü
münde, yani çalışanların “İşçi Bayramı” 
olarak kutladığı gün, Ankara işçi, memur ve 
emeklilerin ayak sesleriyle sarsıldı.

275 sayılı yasanın çıkarılışında Sayın 
Ecevit’in katkısı yadsınamaz elbette. Ne ki 
aynı Ecevit, 36 yıl sonra, bu kez Türkiye’nin 
bozuk ekonomisinin sorumlusu olarak 
“emek kesimi”ni görüyor, “rantiye"yi kol
lamak uğruna bir yıl önce. çıkarılmasına 
önayak, olduğu Vergi Reform Yasası’nı rafa 
kaldırırken, çalışanları Haklılığı kuşkuyu 
yasal sınırlamaların içine tıkmaya çabalı
yor. Bir zamanlar ne diyordu Sayın Ecevit: 
“Toprak işleyenin, su kullananın!”..

Başka ’. “Ne ezilen ne ezen, insanca , 
hakça bir düzen"

Anayasa’da değişikliğin eli kulağında.
Uluslararası tahkim kurumu geçferli kılına
cak, eğer bir değişiklik gerçekleşecek olur
sa. Anayasa Komisyonu’nda başkan olan 
bir Bursa milletvekili haftalık bir Bursa ga

zetesindeki köşesinde, “tahkimin gerekçe- 
si"ni yazmakla yetinmiş, kendi: görüşünü 
veya yorumunu saklı tutmuştu.

Yani “siyim suyum yok” a getirmek is
temişti sanki!

Bu milletvekiline, DSP milletvekillerine - 
özellikle de sağlam bir sol kültür aldığı izle
nimi uyandıran bililerine- sormak isterim :

Zahmet edip de “Muharrem Karama- 
mesi”ni araştırdınız veya okudunuz mu 
hiç?

Sözüm daha çok -hatta doğrudan,- DSP 
milletvekillerine : Eğer sözler, sesinizi'çıkar
maz ve Lider’in her dediğine “ayet-i keri
me" misali boyun eğip uyum sağlarsanız, 
partinizin admı değiştirin: “Antidemokra
tik Sağ Parti” yapın, olsun, bitsin;1..

Fen Liseleri, Anado
lu Liseleri sınavlarına 
katılan öğrenciler belli 

I oldu.
İlçemiz Celal Bayar 

Anadolu Lisesi, Gemlik 
Anadolu Ticaret Meslek 
Lisesi, Gemlik Anadolu’ 
Kız Meslek Lisesi, Ana
dolu Gemlik Lisesi sı
navlarına ve Fen Liseler 
iri sınavlarına katılmak 
. için Körfez Fen Dersha
nesinde kurs, gören öğ
rencilerden 31 kişi 
Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi sınavla
rında başarılı oldular.

Dershane yönetimin
den yapılan açıklamada 
, kurslara katılan öğ
rencilerden Pınar Erkul 
808.487 puanla Gemlik 
Celcd Bayar Anadolu Li- 
sesi’nin eri yüksek pu
anını alan öğrenci oldu.

Edirne Fen Lisesini 
kazanan Şirin Öztürk 
ise 882.091 puan ala
rak göz doldurdu.

Hazer Ayvaz, Bursa
Gökbayrak 
Öğretmen

Anadolu 
Lisesini

□ OLAY □ BURSA 2000 □ HABER
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Kitaplar
Tatil günlük koşturmanın dışında nefes 

alacak bir zaman dilimi. Bir can simidi. Bu ce
hennem sıcaklarında cennetten bir köşe. Şim
dilerde'kimimiz cennetten yeni döndük, kimi-' 
miz hala orada, kimimiz ise bavullarım hazır
lıyor. Ben bavullarını hazırlayanları şortların 
arasına sıkıştırmak üzere bir iki kitap öner
mek istiyorum. Bir tanesi/yıllar önce Okudu
ğum ve tam bir tatil kitabı dediğim Paülo Co- 
elho’nun “Piedra Irmağı’nın Kıyısında Otur
dum ve Ağladım” isimli kitabı. Diğeri gerçe
küstü yazar Nazlı Eray’m oldukça eski bir ki
tabı, “Aşk Artık Burada Oturmuyor”. Eğer 
daha gerçekçi ama soft bir kitap istiyorsanız o 
zaman kesinlikle Alev Alatlı’nın “Kadere Kar
şı-Koy AŞ.”

Bu üç kitabın ortak yanı aşkı ve mücadele
yi anlatması. Öteki yarımızı ararken yaşadığı
mız çelişkileri, korkulan, acıyı, gözyaşlannı; 
yaşamın kendisinin mucize olduğunu; bir ka-

B1
GEMPORTI 

i yegan Vagoı 
juleniyor. Töı 
tylocl Megan

Renault Mals I 
Mi, 30 binin 
M bir uğurla 
1 Yannsaat 10. 
Lı'nda yapılac

dınla bir erkek arasındaki tutkunun giderek Kfrtnası görke

873.546- puanla kaza
nırken, Şefika Kırmızı 
824. 940 puanla Bursa 

i Anadolu' İmam Hatip 
Lisesini kazandı.

Özel Gemlik Körfez 
i Fen Dershanesine de
vam ederi öğrencilerden 
47‘si girdiği sınavlarda 
çeşitli Fen Lisesi ile 
Anadolu Liselerini ka
zanma başarısını elde 

i ettiler,
Öte yandan, geçtiği

miz yıl yasalaşan 8 yıl
lık eğittin nedeniyle, il
kokuldan sonra Anado
lu Liseleri ile Meslek Li
selerinin orta -bölümle
rine öğrenci alınmama
sı Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesinin ha-' 
zırlık bölümüne 108 
öğrencilim alınacağı 
.öğrenildi.

Okul yönetimi, kesin 
sonuçların ellerine 
ulaşmadığını, en. geç 
hafta sonuna kadar sı- 

. nav kazanan öğrencile- 
' rin sonuçlarının kendi
lerine de duyurulacağı- 

I m bildirdiler.
Sonuçların belli ol- 

masından sonra ise 
। okula kayıtlarının yapı- 
I lacağını söylediler.

Koni

nasıl kavgaya ve sonsuzluğa dönüştüğünü 
anlatması.

Dilerseniz Piedra Irmağı’ndan başlayalım;. I 
“Aşk her zaman yenidir. Yaşamımızda bir 

kez, iki kez, on kez sevmiş olmamızın önemi 
yok, kendimizi her zaman bir bilinmezle karşı, 
karşıya buluruz. Aşk bizi cennete de cehenne
me de götürebilir, ama her zaman bir yere gö
türür. Onu kabullenmemiz gerekir, çünkü 
varlığımızı besleyen odur. Ondan kaçarsak, 
gözümüzün önünde meyve dolu dallarıyla du
ran o ağacı baka baka elimizi uzatıp istediği
miz meyveyi koparmaya cesaret edemeden aç
lıktan ölürüz. Nerede olursan olsun, aşkı ara
yıp bulmamız gerekir, bu saatlerce, günlerce, 
haftalarca süren düş kırıklıklarına, üzüntüle
rine mal olsa da. Çünkü biz aşkın peşine düş
tüğümüz anda, o da bizi karşılamaya çıkacak
tır.

Kimi zaman üstesinden gelemediğimiz bir 
hüzne gömüldüğümüz izlenimine kaptırırız 
kendimizi. -Yaşadığımız günün büyülü anının 
geçip gittiğinin, buna karşılık hiçbir şey yap
madığımızın farkına varırız-. Oysa yaşam bü
yüsünü ve güzelliğini kendi içinde gizlemekte
dir. İçimizde yaşamayı sürdüren çoçuğa kulak 
vermeliyiz-. Çoçuk büyülü anın hangi an oldu
ğunu bilir. Onun gözyaşlarını hemen bastıra
biliriz, ama boğamayız. O çoçuk varlığım hep 
sürdürür..

Yeniden doğmayı bilemeksek, çoçuk gözleri; 
mizin saflığı ve heyecanıyla yeniden bakmayı 
başaramazsak yşamımızm bir anlamı kalmaz.

Canımıza türlü biçimlerde kıyabiliriz. Be
denlerini öldürmek isteyenler, Tann’nın yasa; 
sini çiğnerler. Ruhlarını öldürmek isteyenler 
de aynı şeyi yaparlar, onların istedikleri güna
hı, insanlar açık seçik görmese de. ■

Yüreğimizde hala yaşayan çoçuğun söyle
diklerine kulak: yerelim? Onun varlığından 
utanç duymayalım. Yapayalnız bıraktığımız ve 
onu neredeyse hiç dinlemediğimiz .için korku
ya kapılmasına izin vermeyelim.

Varlığımızın dizginlerini' biraz olsun onun 
ileni verelim. O çoçuk, her günün bir sonraki 
günden farklı olduğunu bilir.

Yeniden sevildiğini hissettirecek biçimde 
davranalım ona. Onu hoşnut edelim -bu, alı
şık olmadığımız biçimde davranmak anlamına 
gelse de, başkalarının gözüne saçmalık gibi 
görünse de-

İnsanların bilgelik taslamasının tann katin
da delilik olduğunu anımsayalım.

Ruhumuzda barınan çoçuğa kulak verir
sek, gözlerimiz yeniden parlayacaktır. O ço- 
çukta temasımızı yitirmezsek, yaşamla yakın
lığımızı da yitirmeyiz.”

Dünyanın gizlerini içinde taşıyan bir aşk 
öyküsünü anlatan bu kitaplar, özellikle tatilde 
okumak için iyi seçenek. ‘Her he kadar bütün' 
aşk öyküleri birbirine benzese de...
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30 bininci Renault Megan vagon yarın GEMPORT Limanı’ndan ihraç edilecek.

Büyük
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
ekonomik durumu gazetemize değerlendirdi.

Kemal Akıt
"Hatadan dönmek

uğurlama
GEMPORT Limanı, yarın dev bir uğurlamaya hazırlandı. Renault Mais firmasının ürettiği Megan Vagon otoların Avrupa’ya 1999 yılında ihraç edilen 30 bininci aracı için tören düzenleniyor. Törene, Devlet protokolü ile Renault Mais üst düzey yöneticileri katılacak. 30 bininci Megan Vagon için 220 metre uzunluğunda dev bir gemi limanımıza geliyor.

Renault Mais firması, yurt dışına yaptığı ihracaat 
atağını, 30 bininci Megan vagon ihracatı nedeniyle 
büyük bir uğurlama töreni düzenliyor.

Yann saat lO.oo ile 12.oo arasında GEMPORT Li- 
manı'nda yapılacak olan büyük uğurlama için Rena
ult firması görkemli bir tören düzenleyecek. Bunun 
için hazırlıklar bugün tamamlanacak.

Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile Başbakan 
Bülent Ecevit'in de davetli olduğu uğurlama töreni
ne, bazı bakanların katılmasının beklendiği belirtildi.

Törene, Bursa Valisi Orhan Taşanlar, Gemlik 
Kaymakamı Şener Can, Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut ile kalabalık davetli topluluğunun da 
katılması bekleniyor.

Renault’un Fransız Genel Müdürü ile Türk yöne
ticilerinin de üst düzeyinin de katılacağı törenlere 
firmanın büyük önem verdiği belirtildi.

Gemport Genel Müdürü Ziya Alkan, Gemport Li- 
manı'nda her türlü hazırlığın tamamlandığını, ihraç 
edilecek araçlar için bugün limana 220 metre bü
yüklüğünde dev bir gemi geleceğini söyledi.

Alkan, yeni yapılan iskelenin 200 metre olduğuna, 
dikkat çekerek, "Limanımıza ilk kez böylesine bü-’ 
yük bir gemi yanaşacak. Hiçbir sıkıntı çekme
yeceğiz" dedi.

Merakla beklenen Hual Trader adlı gemi, tören
den sonra 30 bininci Megan vagonla birlikte ihraç 
edilecek diğer Renaultlarla Körfez’imlzden ayrılacak.Sansürün kaldırılmalının yıldönümü nedeniyle Gemlik Rotary Kulübü'ndc konuşan gazeteci Saruhan Ayber basını değerlendirdi“Bizde basın devletlealışveriş içinde”

Gemlik Rötaıy Kulü
bü .Türk Basınından 
sansürün kaldırılışının 
yıldönümü olan 24- Tem
muz günü nedeniyle haf
talık toplantısına Bursa 
Basınının duayenlerin
den Saruhan Ayber’i ko
nuşmacı olarak davet et
ti.

Perşembe gecesi Ku
lüp Lokalinde düzenle
nen yemekli toplantıda 
konuşan Ayber, özgür 
basının olduğu ülkelerde 
her türlü İlerlemenin 
olacağına dikkat çekti ve 
Türkiye'de basın özgür
lüğü var mı sorusunu 
yanıtlarken “Basın öz
gürlüğünün olmaması 
gerektiği kadar basın 
özgürlüğü var" dedi. 
Demokrasinin çok has
sas dengeler üzerinde 
durduğunu belirten Sa-

ruhan Ayber, "Bir ülke
de basın sınırını aşar
sa, ordu da aşar, siyasi 
partilerde, parlamento 
da aşar. Basın özgürlü
ğü demokratik sınırları 
aşmadan özgürlüğü 
kullanma özgürlüğü
dür. Bireyin özgürlüğü
nün başladığı yerde ba
sın özgürlüğü biter." 
dedi.

Türkiye'de basının 
devletle alışveriş içinde 
olduğunu savunun Sa
ruhan Ayber, gazetecili
ğin en tepesinde görevler 
yaptığını ve bu İlişkileri 
çok yakından gördüğü
nü söyledi.

ABD'de, Fransa'da ve 
İngiltere de basın pat
ronlarının basının belirli 
bir bölümüne ortak ola
bileceğini, banka satın 
almalarının olanağının

yasalarla engellendiğini 
örnekleriyle anlattı.

Gazetelerin bazen 
yazmadıklarından dolayı 
para kazandıklarını, bu
gün ise gazetelerin yaz
dıklarından çok iyi para
lar kazandıklarını söyle
yen Ayber, basının da 
yozlaşabileceğin! belirte
rek, yozlaşan herşeyin 
düzelebileceğin! söyledi. 
Yalnız hukuğun yozlaş
maması gerektiğini deği
nen Ayber, basının da 
ahlakı olduğuna dikkat 
çekerek, "Bir gazetenin 
ahlakını merak ediyor
sanız, o gazetenin pat
ronunun ahlakını ince
leyin." dedi.

"Dünyanın neresine 
giderseniz gidin, çetesi 
olmayan devlet göre
mezsiniz. Yalnız çete
leri tartışan devlet çok

azdır. Türkiye’de, 
gazeteciler saye
sinde çeteler tar
tışılıyor ve Türki
ye çetelerini yar
gılayan bir ülke 
oldu." diyen Ayber, 
gazetecilerin yargı
sız İnfaz yaptığını 
hatırlatarak, gaze
tecilerin kendini 
çok iyi yetiştirmele
ri gerektiğini belir
terek, “üç gün ga
zetecilik yapanlar 
çok şey bildiğini 
zannediyorlar" de
til:

fazilettir

Başkan 
kızını 
evlendirdi

Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut, biricik kızı Füsun'un 
Gemlik Tibel Otel'de geçtiği
miz hafta pazar günü yapılan 
nikah töreninden sonra, da
madın ailesinin bulunduğu 
Adana Osmaniye’de yerel ge
leneklere uygun davullu zur
nalı düğünle gelin etti.

Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut'un yalnız yakınları
nın katıldığı düğün töreni 
nedeniyle cuma günü 
Osmaniye'ye gitti. Başkan 
Turgut, dün öğleden sonra 
görevine başladı,

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı 
Kemal Akıt, piyasaların 
durumunu ve hüküme
tin aldığı ekonomik ted
birleri gazetemize de
ğerlendirirken “Hata
dan dönmeyi fazilet 
kabul ediyorum." de
di.

Gazetemiz Sorumlu 
Müdürü Kadri Güler’in 
“aylardır devam eden 
piyasalardaki durgun
luk ve hükümetin 
açıkladığı ekonomik 
önlemler” konusunda
ki sorusuna karşın gö
rüşlerini açıklayan Ti
caret ve Sanayi Odası 
Başkanı Kemal Akıt, 
alman önlemleri hata
dan dönmek olarak ka
bul etti ve “fazilet" ola
rak değerlendirdi.

Piyasaların alman 
önlemlerden sonra iki 
üç ay içinde açılması 
gerektiğini söyleyen 
Akıt, "Tedbirleri olum
lu karşılıyorum. Hü
kümeti aldığı karar
larda samimi olduğu
na inanıyorum. 56. 
hükümet aldığı eko
nomik kararlarla hata 
yaptığını 57. hükü
met gördü. Ve hemen 
bunlardan vazgeçtiği
ni açıkladı, işçi ve 
memurlarla ilgili alı
nan kararlarda da bi
raz taviz vermek gere
kiyor. Emeklilikte 58- 
60 yaş sınırlaması 
tepkilere neden oldu. 
Bunu daha yumuşak 
bir inişle gerçekleştir
meli ve zamana yay
malılar. Hızla giden 
bir araçta ani frene 
basarsanız felaket ge
tirirsiniz." şeklinde

Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Akıt, hükümetin 
aldığı ekonomik 
önlemleri iyimser buldu, 

konuşan Kemal Akıt, 
zor bir dönemden geçil
diğini hatırlatarak, böy
le dönemlerde herkesin 
elinden geleni yapması
nın zorunlu olduğunu 
söyledi.

“Hükümet iyi ve 
uyum içinde çalışıyor. 
Güzel kanunlar çıkarı
lıyor. Piyasalar olum
lu sinyaller alıyor. İşa
damları tedirginlikten 
kurtulmalı. İşçi kuru
luşları genel grevden 
ve iş yavaşlatmadan 
sözediyor. Böyle du
rumlarda kimse yatı
rım yapmaz. Bu gibi 
durumlar ticaret ada
mını tedirgin eder.

Ancak, ben akhseli- 
min galip geleceğine 
inanıyorum.”

“Hükümetin tedbir
li olması gerektiğine 
inanıyorum ancak, iş
çi ve memur zaten sı
kıntı içinde onlara da 
fazla yüklenilmemeli." 
şeklinde konuşan Akıt, 
ekonominin düzlüğe 
çıkması için alman ön
lemlere sıkı sıkıya bağlı 
kalmak ile mümkün 
olunacağını söyledi.

Pazarcıların isyanıGemlik salı pazarında esnaflık yapan pazarcılardan belediyenin, ruhsat parası olarak 25 milyon lira İstemesi pazarcıları kızdırdı.Belediye encümenince alman karar gereği Eski Belediye Başkanlanndan Nezih Dimili döneminde Dereboyüna kurulan yeni pazar yerinden tezgah yeri alarak, belediye ile sözleşme imzalayan ancak, daha sonra bu yerlerini başkasına devredenlerden encümen 3 metrekarelik tezgah için 150 milyon ödenmesi kararını aldı.Ancak, karan duyan pazarcı esnafı, bugün belediyeyi bastı.İki yüze yalan pazarcı esnafı Belediye Başkanı Mehmet Turgut ile görüşmek istedi.Esnaf adına bir gurup pazarcı, başkan ile görüşmesinden olumlu sonuç alamayınca, esnaf koridorda başkam protesto etti.Pazarcı esnafı bu tür uygulamanın Bursa Merkez ve ilçelerinde görülmediğini belirterek, Orhangazi'de aylık İşgaliyenin 600 bin lira, Bur- sa'da bir aylık 12 metrekare yer 12 milyon lira, Yalova'da yıllık 10 milyon lira, Mudanya'da 6 metrekare yerin 1 milyon 600 bin lira olduğuna dikkat çeken pazarcı esnafı, Gemlik'te 3 metrekare tezgah alanının 4 milyon lira ödendiğini söylediler,Her pazarda, pazar yerlerinin el değiştirdiğine dikkat çeken, pazarcı esnafı Gemlik Belediye encümeninin aldığı karan haksızlık olarak nitelendirdiler.
BAŞKAN ÎLE GÖRÜŞME

Aracıların, başkan ile görüşmesini esnafg anlatmasından sonra tepkiler daha da gftiflgg, 
Emniyet ^ferinden yardım istendi.

PWP! panafi RPİPdtyp Başkanı Mehmet

Turgut ile görüşme isteyince, esnaf düğün salo
nuna toplandı.Başkan Turgut, burada yaptığı konuşmada, 
Valilik ve Kaymakamlığın belediye mülklerinde 
mülklerini devredenlerin daha önce yapılmış sözleşmeye uymaması nedeniyle bu yerlerin ihale edilerek, satılmasını istediğini, ancak, bütün sorumluluğu üzerine alarak, pazarcı esnafının daha büyük mağduriyetlere uğramaması için encümence birim başina 150 milyon ödenmesine karar alındığını söyledi.Başkan Turgut, şöyle konuştu:

"Bundan önceki başkanlar zamanında ya
pılan uygulamalar beni ilgilendirmez. Her es
nafa tezgah açma belgesi vereceğiz. Bu belge
ler tezgahlara asılacak. Bunun karşılığı 25 
milyon lira alacağız. Belediye ile kira anlaş
ması olmayan yani tezgahlarını hava parası 
ödeyerek satın alan esnafın yerlerini İhale et
memek için bir defaya mahsus 150 milyon li
ra ödeyecekler. Bunu vermek istemiyorsanız, 
yerlerinizi ihaleye çıkaracağım."Encümenin daha önce 3 metrekarelik yer için 300 milyon lira değer koyduğunu ancak, Pazarcılar Derneği Başkanı'nın esnafın ekonomik sıkıntı içinde olması nedeniyle bu bedelin 150 milyon liraya indirildiğini açıkladı. Başkan Turgut, "Bunu ben size yardım için yaptım. 
Size 2 ay süre tanıyorum. Bu parayı ödemez
seniz, yasal olarak devir edilen yerleri ihale
ye çıkarırım." şeklinde konuştu.Opiflllk Pazarındaki esnafın pazar yerlerinin yüzde 80'inin el değiştirdiği öğrenildi.Esnaf bu tür uygulamanın yalnız Gemlik'te 
görüldüğünden yalanıyor.
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şiir bahçesi
O TEMMUZLAR
Nereye gitsem karşıma çıkıyoY- ansızın 
O temmuzlar, gözlerine benzeyen bir kızın

O temmuzlardı karanlığı sevdiren bana
Parlarken uzaklarda ışığı bir yıldızın 

Otlarla, böceklerle pyuduğum günlerdi t 
Simgesiydim sonsuz bozkırlarda yalnızlığın

Şimdi unuttum bütün adları ve yüzleri
Yüreğimde yangınları kaldı temmuzların 

Solumak, bir daha solumak o temmuzları 
Güzelliğine vararak çok eski yazların. 
SÜRÜP GİDEN BİR ÇAĞDIR AŞK 
Assos uçurumlarına benzeyen ı 
Aşklar düşünüyorum çoktandır 
.Dokunarak taşlara, yontulara ;
Yüreğimdeki bıçaksessizce ( 
Saplanıyor daha da derinlere

Troyalı gemilerle uzaklaşıyor 
Aradığım o çok eski yalnızlık 
Bir Sankız’danbir.Ören’de 
Hemeros şiiriyle yüklü 
Esintiler vurdukça’bedenime 

Sürüp giden bir Çağdır aşk . • > 
Ki tapınaklarda duruyor sesi 
Sevdiğimde Helena'dır .yalnızca 
Durgun göllerde, akan sularda 
O söylüyor bana âşkın şiirini. 
ÖPÜŞ TADINDA 
Bir şiir............ ’ ■ ’tîûiîV •
•Tek bir şiir yazmalıyım 
Uyağı rüzgar olan 
Yağmura bürünmüş soluğu

Bir güm ' 
Tek bir gün kalmalı. 
Benden, kalacaksa geriye • 
Bir öpüş tadı dudağımda 

Ve bir öpüş tadında- ■' 
Olmalı şiir de.

Ahmet UYSAL (Sularla adlı.kitabımdan)

KAYIP
Gemlik Nüfus Müdürlüğü'nden almış 

olduğum nüfus cüzdanım ve pasaportum 
kaybolmuştur. Hükümsüzdür.

Halit AKKAN

KAYIP
AB 60200487 Beko CASIO 3908 Model ve 

Seri nolu kasamın ruhsatnamesi 
kaybolmuştur. Hükümsüzdür.
ELSAN ELEKTRİK

Abdullah AY

KAYIP
BAG-KUR Bölge Müdürlüğünden aldığım- 

Sağlık karnemi kaybettim.' 
Hükümsüzdür.

Ayşe Zafer ALTAN

KAYIP
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim 

Teknolojileri Genel Müdürlüğünden 
Açıköğretim Lisesi Müdürlüğüne ait 

öğrenci kimlik kartımı kaybettim.
Hükümsüzdür. ‘

Ferdi KOKSAL

• | SATILIK. DAÎRIÎ.
Balıkpazan 2+1 deniz gören 

110 m2 daire
Tel : 513 17 97

KİRAUK DAİRE
Kumla’da Havuzlu Daire 

Kiralıktır.
Tel : 513 17 97

ÇEVREMİZİ TEMİZ
TUTALIM

Kupunun vs 
PUKTİK K«ffl «CTEMtHH

O PLASTİK KİMLİK KARTI
O PERSONEL KARTI

O ÖĞRENCİ KARTI
O TANITIM KARTI

O FATURA KARTI
MATBAAMIZDA İTİMA İLE jfAPlLlK

KÖRFEZ OFSET 
Gazhane Cad. No : 51/ A GEMLİK 

(Bankacılar Lokali Karşısı)Tel : (0.224) 513 17 97
Evteamck ve Nişanlanacak Gençler;

Türkiye'nin En Kaliteli BaVetiye Çeşitlerini 
Bir Günde Basıyoruz.

Zengin Katalog Çeşitlerimizi Görmeden Karar Vermeğin.
KALİTE - UCUZLUK ve GÜVEN..

Fatura-İrsaliye- Tahsilat Tediye Makbuzu- Perakende Satış Fişi-Serbest
Meslek Makbuzu- Sipariş Fişi- Kartvizit- Kaşe- Dergi - Kitap-Broşür-Cilt -

HER TÜRLÜ MATBAA İŞLERİNİZDE HİZMETİNİZDEYİZ.
Gazhane Cad. No : 51/A (Bankacılar Lokali karşısı) GEMLİK

I Tel &Fax : (0.224) 513 17 97
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BİLİNÇLİ TÜKETİCİ

Çağdaş insan olmanın gereklerini yap
maz isek çağdaş toplumlara nasıl entegre 
olabiliriz? O kadar şikayetçi olsak ta pro- 
masyon konusunda tavırsız ve ilkesiz dav
ranmak tam bir çelişki değil mi? Medya bir 
güç olmaktan öte sermaye güçlerinin aracı 
konumunda. Başkalarına verdiğimiz değeri 

■ tüketici olarak kendimize vermiyoruz. Şi- 
nlrl eniyoruz?, üzülüyoruz ancak tepkiler 
yçrine gitmiyor. Boşa tepkiler kısır döngü 
oluşturuyor. Tüketici olarak-haksızlığa uğ
radığımızda söylenme var, şikayet yok. Şi
kayeti kendimize bir hak olarak görmüyo
ruz.

t Tüketiciyi koruma yasaları var. Ancak 
bilen kaç kişi var? Hak kullanılmamış olu
yor. Kullanılmayan hak, hâk sayılır mı? 
Boşvermek tutumunu terketmek gerek. Bu 
tutumların eğitimle ya da eğitimsizlikle ilin
tili olduğunu, düşünüyorum.

Tüketici şikayeleri sorunun kaynağına 
ulaşıyor mu? Politikacıların çözümde katkı
ları ne ölçüde gerçekleşiyor? Sorun yerel 
yönetimlere hangi görev ve yetkileri veriyor. 
Sivil inisiyaler örneğin Tüketiciyi Koruma 
Dernekleri yar. Ancak yeterli üye desteği 
arkalarında yok. Ö dernekleri ^yoksa kur 
malı, var ise üye olmalıyız?
7 Tüketiciler oluşturmak istenen politikayı 
etkileme ve şekillendirmek için çaba göster1? 
meliler. Tükettiğini seçme hakkını iyi kul
lanmalıyız. Yaşanan olumsuzluklar top
lumsal ve kişisel saygınlığımızı zedeliyor. 
Olaylara seyirei kalmak tipik özelliğimiz. 
Şoyııluyoruz yahu.

/Medya iletişim ve etkileme gücünü iyi 
kullanıyor. Ama tek yanlı. Tüketim nerede 
duruyoruz? Cani yanan tüketici sızlanırken 
sıra bize gelmeyecek mi? Ne zaman "bilinçli 
tüketici olacağız?

KAŞE VE MÜHÜRDE 
BEKLEME YOK!

TAHKİM YASASI
Tâhkirri yasası, ne getirecek, ne götüre

cek.
Yasayı savunanlar bakın neler diyor.
- Tahkim, yasası özelleştirmeyi hızlandıra

caktır.
- Yabancı sermayeyi getirecektir.
- En gelişmiş teknolojiyi getirecektir.
Peki. Yasaya sıcak bakmayanlar ne diyor.
■ Bazıları kapütülasyonluk hortladı diyor.
- Bazıları hukukun elden gittiğini söylü

yor.
■ Danıştayın artık karar veren değil, gö

rüş veren, bir kurum haline getirildiği ifade 
ediliyor.

Tahkim veya .Hakemlik müessesesi nerede 
lazım olacak?

■ Uluslararası sözleşmeler de mi?
- Ülke dahilindeki anlaşmalarda mı?
Mesela bir yabancı firma (30) yıllığına bir 

enerji santralını kiraladı.
İşte bu işlemde tahkim olacak.
Adamlar Türk mahkemelerinden çekini

yorlar.
Problemlerin, uzman kişiler tarafından 

çözülmesini istiyorlar.
Bu uzman kişiler, sadece hukukçular de

ğil., 
; Işirirçok işi bile iktisatçılar da olacak.

Uzman teknik elemanlarda görev yapa
cak.

Yani, problemi mahkemelere taşımak yeri
ne, Hakeme götürmek istiyorlar.

Belki bizim hâkimlerimizi ve kanunlarım
ızı aşırı milliyetçi buluyorlar.

Ve. Bunun, aleyhlerine olacağını düşünüyor
lar. S

Tabi. Bir de mahkemelerimizin, çok uzun 
zaman sürmesinden çekiniyorlar.

Peki. Ülke içindeki yatırımlar nasıl etkile
necek.

■ Mesela bir kaç kez yapımı durdurulan, İz
nik Gölü kenarındaki “Cargil” yatırımı ne ola
cak.

, - Sarıyşr prmanlarının yok edilmesi pahası
na. kurulan Koç Üniversitesinin durumu ne 
olacak:

- Bergama’da siyânürlü-altın çıkardığı söy
lenen yabancı firmanın durumu ne olacak.

Yoksa. Bu tahkim yasası, yabancı serma
ye gelecek sloganıyla, ülke içindeki yatırım
ları durdurulan büyük sermaye için mi çıkı
yor..
’ ’’ İşte. -Bütün bunları, zaman içinde anlama' 
fırsatını bulacağız.

Yine. Azotta çalıştığım günler aklıma 
geldi.

Tek bir ihalede, 30-40 milyon dolarlık 
hammadde ithalatı yapardık..

Şartnamede ve mukavelede, “İhtilaflar 
Ankara Mahkemelerinde halledilecektir” 
maddesi yer alırdı. ।

Yabancı firmalar, bu maddeyi hiç sev
mezlerdi.

Ama. Şimdi uluslararası sermaye ege
men oldu.

Yasalarımızı bile, onlarına isteğine göre 
düzenliyoruz. ; 

Haftanın Fıkrası
Her gece gördüğü kabuslardan 

şikayetçi olan yaşlıca bir hanım, 
en sonunda bir ruh doktoruna baş
vurup derdini anlattı:

- Hep aynı kabus doktor 
bey... Genç bir adam peşime dü
şüp beni kovalıyor. Bütün gü
cümle kaçtığım halde en sonun
da beni yakalıyor ve amansızla 
sevişiyoruz.”

Doktor gülümsedi ve kadına 
bir tüp uzatarak:

f .“-İçindeki hapları yutun” dedi.
“- Gelecek hafta da, beni tek

rar görmeye gelin” diye ekledi.
Ertesi hafta, kadın dinlenmiş 

bir yüzle geldi:
“- Haplar tesirini gösterdi dok

tor bey” dedi.
Sonra suratı asıldı ve ilave etti:
“ - Ama ne yazık ki, beni kova

layan adam kayboldu.”

Ama. Hanımefendi de bu kafa ol
duktan sonra, kısa zaman içinde 
yine kovalamacalar başlayacak.

Sözün Özü
Bazı insanlar,
Merdivenin tepesine kadar, 
Tırmandıktan sonra, 
Onun yanlış duvara, 
Dayanmış olduğunu farkederler.

“ Calğary Alta'?

Bizim ülkemiz böyle insanlarla dolu.
Geçen sene bir vergi yasası çıkardık.
Reform diye yere göğe koyamadık.

. Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı 
ve cesur yasası diye takdim ettik.

Ama. Merdiveni yanlış duvara dayadı
ğımızı farkettik ve yasayı alt-üst eden de
ğişiklikler yaptık.

Alel acele, bir eğitim reformu yaptık.
İmam- Hatipleri kapatalım derken, 

Anadolu Liselerinin ve Meslek Liseleri
nin orta kısımlarını da kapattık.

Sınıflarda, öğrenci adedini (30) a indi
receğiz dedik.

Ama. Bursa’da bile, hala (70) kişilik 
sınıflar var. Şimdi alel-acele tahkim yasa
sını çıkarıyoruz.

Yarın, adalet terazisinin elden gittiği
ni anlayınca, yine merdivene sarılacağız.

"uçuk" bir söz
O kadar titizdi ki, 

berbere bile traş olup 
gidiyordu.

Erol GÜRÇAY

FUTBOL MAÇLARI VE 
BİR ANI

6 Ağustos akşamı lig maçları başlı
yor.

Hazırlık maçlarında, takımları tanıma 
fırsatını bulduk.

- Bursa’da oynanan Kocaelispor- Di- 
usburg İnter-Toto maçında, Kocaelispo- • 
run henüz hazır olmadığını gördük.

Kocaelispor’un dev Romen kalecisi 
çok ağır ve hantal bir görüntü verdi.

Yaşlı bir yıldızlar topluluğu görüntü
sü veren Kocaelispor, çok kolay goller 
yedi.

- Fenerbahçe bir önceki seneye göre 
daha iyiydi.

Preko ve Johnson yararlı olacaklar.
Sert ve presti futbol karşısında, başarılı 

olamayan, Baliç’i aratmayacaklar. _
Hem oyunu ve hem de Fenerbahçe 

defansını, ağırlaştıran Uche ve Itögh’ün 
ayrılması, Fenerbahçe’nin lehine olacak.

Fenerbahçe’nin sağlam, dağıtıcı ve 
hava toplarına hakim, bir santrofora ihti
yacı var.

İstanbulspor’dan Galatasaray’a giden 
K. Saffet Fenerbahçe’yi tercih etse, daha 
iyi yapardı.

- Beşiktaş’ın gol atması Allaha kaldı.
Ertuğrul çok ağırlaştı ve kendine gü

venini kaybetti.
Oktay’ı özel sorunları bitirdi.
Taş gibi Amochaci, yürüyemez hale 

geldi.
Eğer Oktay ve Amochaci düzelirse ve ■ 

Kocaelispor’dan transfer edilen Ahmet 
kısa zamanda takıma uyum sağlarsa, 
Beşiktaş rahat nefes alabilir.

Şimdi futbol ile ilgili anımıza geçe
lim. '

1963 yılında, takviyeli Merinos ile Su
riye ve Lübnan’a maç yapmaya gittik.

■ Şam’da, Suriye Ordu takımı ile maç 
yaptık.

İyi oynadık ama, maçı (2-1) kaybettik.
Kazanmamız mümkün değildi, çünkü . 

her iki yan hakem ofsayt nedeniyle hücum- 
lan kesiyordu.

Bir seferinde, kendime hakim olama
dım.

Haf oynayan bir arkadaşımla, yan ha
keme büyük tepki gösterdim.

Tepkimde hem öfke, hem de biraz 
küfür vardı.

Tabi. Suriyeli yan hakemden bir ses 
gelmedi.

Aradan 5-10 dakika ya geçti, ya geç
medi.

Yan hakemin yanından, bir taç atışı 
kazandık.

Taç atışını biraz önden yapıyordum.
Yan hakem “Atışı biraz arkadan yap” 

dedE
Tabi. Şok olmuştum. Yan hakem iyi

Türkçe biliyordu. ?.*•..
Gece Şam Büyükelçiliğindeki kok

teylde beraberdik.
Büyük olgunluk gösterdi ve o konu- 

ya hiç değinmedi. 

Matbaamızda bilgisayar 
sistemiyle kaşe ve mühürleriniz 

30 dakikada yapılır. 
BİR TELEFON YETERLİ!

KÖRFEZ OFSET
Gazhane Cad. No: 51/A 
Tel : 513 17 97 GEMLİK

NÖBETÇİ ECZANELER
27 Temmuz 1999 Salı ÇAMLICA ECZANESİ

28 Temmuz 1999 Çarşamba YASEMİN ECZANESİ

29 Temmuz 1999 Perşembe DEMİRİZ ECZANESİ

30 Temmuz 1999 Cuma________ SERİM ECZANESİ

31 Temmuz 1999 Cumartesi ÖZER ECZANESİ

01 Ağustos 1999 Pazar

02 Ağustos 1999 Pazartesi GEMLİK ECZANESİ

GEMLİK REHBERİ Va'o”-K,r,S3^\î”-.,1k™'5“',93° 

Gerekli Telefonlar Resmi Daireler Kartal-Yalova:(İşgünü) 09.00-13.00-16.00-21.00
Itfaive 110 *’ ■ TEK Arıza 5132066 ’ (Tatil) 09.00-13.00-18.45 . -
Pniı/imdnt - TEK İşletme 5134503 Yalova-Sirkeci:(işgünü) 05.50-13.30-17.30 (Tatil)
JoKme İmdat 156 -TurizmDer. 5131274 6.30-1^1^30^

Jandarma K. 5131055 lporSDaJ? « 5140095 14.15-18.15i (Tatil) 09.15-14.00-18.15

Polis Karakolu =1,1070 Orm. Böl. Şf. 5131286 DENİZ OTOBÜSÜ
Ğor Kom K s onl Milli Eğt. Mdı 5131174 Yalova -Kartal (Haftaiçi) Q7.30-09.10-10.45-13.00-
»r 5131206 Halk Eğt. Mrk. 5131846 14.30-16:00-17.30-19.00-20.30

Kaymakamlık HaikKütüp: 5131353 (Tatil)
1 । At Ah AlAinAl 17.45-18.30-1 y./iU-dU.oU

KaymakâmllK 5131051 ? Z'ravallan Yalova *Kabata? (İŞ9ünü) = 7-20- 9.45-12.4017.15-
K&ymâkgmllkEv 6131052?'. Sî 5 5 ?°5 19.30 Tel: 0.226.812 04 99
O. Savcılığı 5131053 r. 5 5155 • (Haftasonu): 10.30-13.00-17.30
C. Savcı Yrd. 5112054 Mal Md. 5131095 Kabataş-Yalova (işgünü): 8.35-11.00-16.10-18.25
Emniyet M.’ 5 ılnM .Nüfus Md. 5133742 (Haftasonu) :09.l5-11.3546.15-18.35
pnıyşııvı. 5131028, Özel ld‘. Md. 5131507 ’ FERİBOT

TapuSic.Md. 5131414 Hızlı Feribot: (Yalova-Yenlkapı)
Müftülük 5131364 07.30-08.30-10.3Ö-12;30-14.30-16.30-17.30-19.30-

ULAŞIM Gümrük Md. 5131411- ■ -20:30-22.30 (Pzt.Salı.Çrş.Prş.)
Uludağ Turizm 5131212, f Tekel Md. 5131042 07.30-08.30-10.30-
Aydın Turizm 5132077 'Ver. Da. Md. 5132360 08.30-10^30-1 2^0 U.30 16 301730-19.30İ20.30-

IçeTar. Md. 5131186 . 22.30 (Cuma-Pazar)
IrftfiAC. Md R14400/1 __________ -

■■■■■i 
Balıkpazan 2+1 

deniz gören

110 m2 dâire 

Tel:
513 17 97

KİKALIIİİ

Kumla’da 
Havuzlu 
75 m2 

Tel: 
5131797

ngsıaneıor A cıaıooc■CMatHo, . 5139200 tfl' 7 00
SSK Hostanea 5132329 , 5 34521-23 S13 fû 37
Mer. Sağ. Ocağı 5131068 fSa Ocakgaz 513 16 37

TAKSİLER Otobüs İşlet. 5134521-122 Fr9az
KÖrfezTaksi 5131821 Şuşletmes! 5134521-115 5 3 45 46
Çınar Taksi’ , 5132467 [We 5132325 ' 5 4 28 41
Gbven Taksi . 5133240 Muhasebe M. 5134521-182 ^Mkitadz 5 3 65 00
Gemlik Taksi 5132324 Xazl^d' 5134521-111 Atelaaz9 513 40 95
Manastir Taksi. 5143550 Şu Arıza Yalnız 185 BP Gaz ...514 59 81



27 Temmuz 1999 Salı Mj
Körfez —

TEŞEKKÜR ’
Şirin ÖZTÜRK 
Bahar İŞLER 
Pınar ERKUL 
Ayça Seda KAFALI 
Nil KÜÇÜKKUŞ 
Nihan ÖZGEN 
AliÜNSAL 
Damla KÖNEZ 
Özge TURGUT 
Nazlı KILIÇ 
Özlem KAYGISIZ 
Ayten Nur SÖNMEZ 
Nur GÜREL 
Canan PALA 
Tolga LÜLECİ 
Duygu ÇOLAKOĞLU 
Gülistan DÜZGÜN 
Uğur ŞANLI 
Düge KILIÇ 
Çağdaş AKSAKAL 
M.Metin ULUĞ 
SeldaYENEL 
Hande ÖRMECİ 
Zeynep BAŞARGİL

Edirne Fen Lisesi
Ank. Özel Muradiye Kız Fen Lisesi 
Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi 
Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi 
Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi 
Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi 
Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi 
Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi 
Gemlik Celal Bayar Anadolu .Lisesi 
Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi 
Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi 
Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi 
Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi 
Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi 
Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi 
Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi 
Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi 
Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi 
Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi 
Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi 
Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi 
Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi 
Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi 
Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi

Nevin COMART 
Gökçe AKYIL , 
Onur ŞANLI 
Derya BAL ’ 
Murat ŞAHİN 
Tuğba KÜLABER 
Fatma HAMURCU 
ElifAKBULUT 
Ozan KARADEMİRLİ 
Sevda ÖZSÖYLER 
Melek DURGUT ■ 
Ergün AKAR 
Emre TARAKÇIOĞLU 
DenizerAVCI 
Hazer AYVAZ

Fatih DEMİR 
Şefika KIRMIZI 
Derya TABAK 
Özkan AKYÜREK 
Funda YÜRÜKUL 
Eren OLGAÇ 
Salih ÇINAR 
Fatma BULUT

Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi 
Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi' 
Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi 
Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi 
Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi 
Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi ' 
Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi 
Gemlik Celal Bayâr Anadolu Lisesi 
Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi ’ 
Ank. Nermin-Mehmet Çekiş An.Lis. 
Orhangazi Anadolu Lisesi 
Orhangazi Anadolu Lisesi 
Orhangazi Anadolu Lisesi 
Orhangazi Anadolu Lisesi 
Bursa Osmangazi
A.H. Gökbayrak Ana. Öğrt. Lisesi 
Gökçeada Ana. Öğrt. Lisesi 
Bursa Ana. İmam Hatip Lisesi 
Ank. Türk Telekom Ana. Tek. Lisesi 
İst. Kağıthane Pfofilo Ana. Tek. Lis. 
Bursa Ana. Otelcilik ve Turizm 
Yalova- Aksa Ana. Mes. Lisesi 
Gemlik Ana., Tic. Mes. Lisesi 
Gemlik Ana. Tic. Mes. LisesiÇoçuklarımızın başarılarında etkileri olan okul yönetici ve öğretmenlerine ve büyük katkıları nedeniyle

KÖRFEZ FEN DERSHflNESİ'ne 
Teşekkür ederiz . 

ö ğ h ı: x( i v ı: l i li: k i

FOTO Ş€N
GEMLİK FOTOĞRAEÇIEIGIIVDA

30. YIL
YIL: 1969 GEMLİK’TE BİR İŞYERİ KURULUYOR.BU İŞYERİ ZAMANIN SİYAH 

BEYAZ FOTOĞRAFÇILIĞI KONUSUNDA UZUN YILLAR HİZMET VERİYOR.
•YIL: 1999 VE BU İŞYERİ KURULUŞUNUN 30. YILINDA

FOTOĞRAFÇILIĞIN PEK ÇOK DALINDA HİZMET VERMEYE DEVAM EDİYOR.

O Bir günde rutuşlu vesikalık ( 
O Çocuk pozları

O Düğün. Nişan çekimleri
O Acele amatör baskısı

O Poloroıd anında vesikalık
O Sünnet çekimleri ve davetiyeleri

O Video çekimi ve kayıtI * *

O Metrelik büyük boy baskılar
O Fotoğraf makine ve malzeme satış

O Bilgisayarlı fotoğraf büyütme 
O Slayt (Dia) çekimleri

O Kaplama Laminasypn 
O Fotoğraftan disk'e kayıt ,

, O.Reklam ve sanayi fotoğrafçılığı

BUNLARIN DIŞINDA HER TÜRLÜ FOTOĞRAFÇILIK 
İSTEKLERİNİZDE ARAYIN.

SİZE UYGUN ÇÖZÜM BULACAĞIMIZA İNANIYORUZ.

DUVARDAN DUVARA HAMDA

Profesyonel bir ekip, mükemmel bir işçilikle ve inahılmaz 
fiyatlarla istediğiniz mekanı, renklendirecek olan yerli ve ithal 

hah dünyasının en sözde markaları Sabır Halıda...
En kaliteli koltuk takımları, çekyatlar, mini oturma gurupları, 

uyku setleri, yatak örtüleri, battaniyeler, çoçuk takımları

“Görmeden Karar Vermeyin”
“Düşlediğiniz ortamları Poli ile yaratın”

FOTO Ş€N
Kayhan Mh. 1 Nolu Cd. No: 49/A GEMLİK Tel: (0.224) 513 18 24

tiklafl Cad. 1 Nolu Aralık No: 4 GEMLİK
/ Tel : (0.224) 513 65 65
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