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Kaşe ve mühürde bekleme yok! 
Her türlü baskı işlerinizde 

Hizmetinizdeyiz.
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Gemlik Orhangazi yolunda damperli kanyon altına aldığı özel otoya dehşet saçtı

Facia:4 kişi yanarak öldü
—. ..... i..... ı’ "iî111II" |ıı,,ı"i'.

Cuma günü saat 13.30’da meydana gelen kazada, Üzeyir Alan, Sıddıka Alan, Raif Cangöz, Sabiha Cangöz’ün bulundukları, 16 ZK 359 
plakalı damperli kamyonun altında sürüklenirken infilak eden araç içinde yanarak can verdiler

i Trafik terörü yollarda kol geziyor.
F Geçtiğimiz hafta cuma günü Gemlik Orhangazi 
^karayolunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi 
yanarak, feci şekilde can verdi.
■ Kazaya, 16 ZK 359 plakalı damperli kamyonun 
aşın hız yapması neden oldu.
b Altına aldığı 16 EL 664 plakalı özel otoyu 30 met
reye yakın sürükleyen kamyon, fren yapınca aracın 
altından kurtulan özel araç, yanmaya başladı.

Bir anda ateş cehennemine dönen Gemlik Or
hangazi karayolunda içinde 4 kişi bulunan özel ara
cın benzin deposunun infilak etmesi sonucu Alman
ya'dan izine gelen araç sürücüsü Üzeyir Alan, Sıddı- 
ka Alan, Raif Cangöz, Sabiha Cangöz yanarak' fe-

HAFTAYA BAKIŞ

Kadri GÜLER

Trafik Terörü

AV

ci şekilde öldüler/
Mina yağ Fabrikası ile Devlet Has

tanesi arasında sık sık bu tür kazaların 
meydana gelmesi sürücüleri tedirgin 
ediyor.

Sürücüler Avcı Petrol'ün karşısında 
bulunan dönüş refüjünün karayolla- 
rınca yeniden düzenlenmesi istiyorlar.

Haberi sayfa 3'de

HURDAYA DÖNDÜ : Gemlik Orhangazi karayolunun 3. 
km.sinde aşırı hızla öndeki özel otoyu altına alan damperli 
kamyon, 4 kişinin yanarak ölmesine neden oldu.

Orhangazi’ye akraba ziyaretine giden Alan ile Cangöz Aile
leri başlarına gelecek felaketi bilmeden Küçük Kumla'dan yola 
çıktılar. Ancak,’ dev kamyonun araçlarını altına alarak sürük
lemesinden sonra yaşamlarının Avcı Petrol önünde nokta
lanacağını düşünmüyorlardı. Kaza sonucu yanan araçtan 
geriye kurtarıcının çektiği bir yığın demir parçası kaldı. 
(Fotoğraf Gemlik KÖRFEZ) -

Yollar kan gölü.
Trafik terörü ne kış dinliyor, ne de yaz;.
Cuma günü bir fabrikaya matbaa işlerini götür

mek için yola çıktığımda, trafiğin yavaşladığını gö
rünce içim cızzz etti.

Bellik! yine trafik kazası vardı yolda..
Ambulansın yanıp sönen lambası, trafik polisleri

nin çokluğu, itfaiye aracının bulunması kazanın bü
yüklüğünün işaretleriydi.

Yavaş yavaş kaza noktasına geldiğimizde cesetler
le dolu yerde yanmış bir aracı kaldırmaya çalışan bir 
kurtancı uğraşıyordu.

Meraklı bakışlarla kazayı sereden araç sürücüleri, 
çevreden toplanan halk, görev yapmak için çabala
yan polisler, çevreye emirler yağdıran amirler, bilgi 
almak ve fotoğraf çekmek için çabalayan gazeteciler...

Bir telaş bir telaş...
Trafik kazaları her yerde olabilir ancak en çok ka

za Gemlik’e girişin ilk 3-5 kilometresinde meydana 
geliyor.

Buna bir önlem alınamaz mı?
Avcı Petrol’ün karşısındaki refüjün kurallara uy

gunsuzluğu gün gibi ortada.
Sonra çevre yolu kavşağı tamamlandı.
Öyleyse bu refüj neden tehlike yaratıyor?
Kazaların sürekli olduğu yerler denetim altına 

alınmalı. Buralarda bilimsel araştırmalar yapılarak, 
gerekli önlemler arttırılmalıdır.

Uyan lehvalan, sinyalizasyon ışıklan konulmalı
dır.

Uzun yıllardır tamamlanamayan Çevre Yolu kav
şağının trafiğe açılması sonrası İlçe Trafik Komisyo
nu şehir için, trafiği bir an önce düzenlemeli ve bir iş
kenceye dönen İlçe trafiği rahatlatılmalıdır.

Yaz sezonu boyunca yoğunlaşan trafik akışına ça
re ise girişlerin çevre yolundan yapılmasıdır.

Küçük Kumla yönüne gidecek olan araçlar, doğru
dan çevre yolu ile Manastır’a gitmelidirler.

Bir aylık sürede bu uygulamaya geçilmeli ki şehir 
içinde rahat bir nefes alalım.

Trafikten ve sıcaklardan boğuluyoruz, haberiniz 
olsun.

Üretiminin yarısından çoğunu ihraç eden Renault, GEMPORT’ta büyük tören yaptı.

30 bininci Megane Wagon törenle uğurlandı
Yılbaşından bu yana Avrupa 

ülkelerine 29 bin 999 Megane Wa- 
gon ihraç eden Oyak Renault 30 
bininci araç ihracaatı nedeniyle 
büyük bir uğurlama töreni düzen
ledi.

Törene, Devlet Bakanı Fikret 
Ünlü, Renault Mais Yönetim Kuru
lu Başkanı Bursa Valisi Orhan Ta
şanlar, DSP Bursa Milletvekili Ha
yati Korkmaz, Ali Rahmi Beyreli, 
Gemlik Kaymakamı Şener. Can, 
Oyak Renault Genel Müdürü Jac- 
gues Chauvet, Renault Mâis Yö
netim Kurulu Başkanı Nihat Özde-

Çevre yolu kavşağı 
tamamlandı

Yapımı bir yılan hikayesine 
dönen ve yıllarca tamamla
namayan Gemlik Çevre yolu 
kavşağı sonunda tamamla
narak, trafiğe açıldı.

Beş yılı aşkın bir süredir ya
pımı süren geçtiğimiz yıl bir 
bölümü trafiğe açılan an
cak, Gemlik Orhangazi yolu
nu bağlayan kavşağın ta- 
mamlanmamasıyla Gemlik

şehiriçi trafiğini çıkmaza so
kan çevre yolu sonunda biti
rildi.

Geçtiğimiz hafta Gemlik 
Orhangazi yönünde giriş as
faltı dökülen çevre yolu trafi
ğe açılınca iki yönden gelen 
sürücüler rahata kavuştular.,

İlçe Trafik Komisyonu'nun 
şehiriçi trafiğini yeniden dü
zenlemesi bekleniyor.

mir ile Renault Mais üst düzey yö
neticileri ile davetliler katıldılar.

Bakan Ünlü, Türk otomobil 

sektörünün otomobil üretiminde 
Avrupa kalitesi düzeyinde üretim 
yapmasından büyük mutluluk duy
duklarını, sektörde yaşanan sıkın
tılara rağmen, yüksek teknolojinin 
kullanımı ve yedek parça sektörü
nün gelişmesinin ilerisi için umut 
verici olduğunu belirtti.

30 bininci Megane Wagon, 
uçuşan balonlar, patlayan şam
panyalar, siren sesleri ve alkışlar 
arasında uğurlandı.

Haberi sayfa 4’de
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DÜŞÜNE DÜŞÜNE...

GEDIGINE

Sayın Ecevit İşçiyi benim kadar düşünen 
olmamıştır?
Düşüne Düşüne...
Taktı kafayı emekçinin aşına, yaşma, işine...
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Yılmaz AKKILIÇ

Ne oluyor ?
IMF Başkanı Michael Camdessus, Sa- 

raybosna’da toplanan İstikrar Paktı Zir- 
vesi’nde Cumhurbaşkanı Demirel’e şöyle 
demiş :

“İkinci dönem Cumhurbaşkanlığını
zı kutlamak için Ankara'ya geleceğim 
(Hürriyet, 1 Ağustos 1999)."

Habere göre, zirvede bir kez daha gö
rüşme fırsatı bulduğu ve Türkiye'ye davet 
ettiği Finlandiya Cumhurbaşkanı Martti 
Ahtisaari, Demirel’le şu karşılığı vermiş:

“Türkiye’ye geleceğim. Ama beni 
çok geziyor diye eleştiriyorlar. Onun 
için davetinize biraz geç de olsa icabet 
edeceğim.”

Çarpıcı iki olay ve iki tümce! Neyse ki, 
bizimki pek gezmeyi sevmiyor...

Geçen gün yabancı dergileri izleyen bir 
gazeteci dostla söyleşiyordum, şöyle dedi:

“The Economist (ünlü İngiliz Ekono
mi Dergisi), Cumhurbaşkanı Demirel'in 
süresinin bir dönem daha uzatılacağını 
yazdı. Anımsayınız, Başbakan Bülent 
Ecevit de buna yandaş olduğu imasmda 
bulunmuştu!”

Yeni Dünya Düzeni’nin sözcülüğünü 
yapan The Economist dergisiyle o dergi
yi denetleyen gücün (IMF) Başkanı, Cum
hurbaşkanı Demirel’in görev süresinin bir 
dönem daha uzatılacağım yazıyor ve söy
lüyorlar. Oysa Cumhurbaşkanının bir kez 
seçilebileceği ve görev süresinin “yedi 
yıl” olduğu Türkiye Cumhuriyeti Ana- 
yasası’nda kayıtlı!

Hayrola? Yoksa Türkiye'nin iç siyase
tinde de mi “uluslararası tahkim" gün
demde?..

Bir zamanlar, “Türkiye’de neresinde 
ne yetişeceğine, Türklerden başka kim
se karışamaz” diye ABD’ye kafa tutan 
Bülent Ecevit bakıyorsunuz şimdilerde 
“uluslararası tahkim” kurumunun dev
reye girmesi için anayasa değişikliğine 
öncülük ediyor; IMF’nin direktifleri doğ
rultusunda emek- kesimine karşı, ama 
rantiyeye yandaş politikalarda direniyor.

Evet, ne oluyor?
Genel veya yerel TV kanallarında bir

takım aldı evvel ukalalar, “uluslararası 
tahkim”in yabancı sermayeyi ülkeye na
sıl çekeceğini ballandıra ballandıra anla
tıyor; ekonomik kurtuluşun bu yolla 
mümkün olacağı doğrultusunda beyin yı
kamaya çalışıyorlar. Büyük medya bunla

rın elinde, köşe başkanlannı tutmuş dev
ler (!) şu sıralarda her gün “Düyun-u 
Umumiye” komiseri ağzıyla ahkam kes
mekte

Anayasa değişikliği önerisini imzala
maktan kaçınan milletvekilleri, tasarı 
Meclis'e geldiği zaman ne yapacaklar? 
Kendilerini milletvekili atayan gücün buy
ruğuna boyun mu eğecekler, yoksa “Ulu
sal haklar bir hesap meselesi olamaz; 
ulusal haklar, çıkar' hesaplarına uysa da 
uymasa da mutlaka korunmak veya 
alınmak gerekir. (CHP Kurultayı, 14 Ara
lık 1974)”diye haykıran eski Ecevit’i mi 
anımsayacaklar?

Merak ediyorum gerçekten, DSP mil
letvekilleri çalışanları en temel haklarının 
göz ardı edildiği Sosyal Güvenlik Yasa- 
sı’na bir ağızdan “Evet” der, alanları dol
duran kalabalıkları duymazdan ve gör
mezden gelirken, liderlerinin 9 Ocak 1976 
günü “Üçüncü Demokratik Sol Düşünce 
Forumu”nda yaptığı konuşmadaki şu 
sözleri akıllarına getirmeyecekler mi:

“Bir sanayi toplumunda veya hızlı 
smaileşme sürecine giren bir toplum
da, işçiye rağmen, hatta işçi yönetime 
ortak edilmeden, devlet yönetiminin 
sorumluluğunu paylaşmadan, ülke ko
lay kolay yönetilemez."

Ben altına imzamı atarım, ya sizler 
DSP Bursa milletvekilleri? ...

* *;*

Bakın neler yazmış Sayın Ecevit, 4 Ey
lül 1972 tarihli Özgür İnsan’da:

“Yabancılarla tartışma ve müzakere 
konusu olabilecek sorunlarda, kendi 
kamuoyunun baskısı altında bulunma
yan ve böyle bir baskı altında bulundu
ğu izlenimini dünyaya vermeyen bir 
hükümet, ne kadar iyi niyetli olursa ol
sun, güçlü ve büyük devletler karşısın
da ülkesinin çıkarlarını yeterince koru
yamaz.”

Doğru. Doğru da, bunları yazan Ecevit 
şimdi kendi kamuoyunun baskısını mı, 
yoksa İMF’nin baskısmı mı dikkate alıyor 
dersiniz?

Evet sizler, -bu konulan titizlikle araş
tıran ve direnebilen biri dışında- sizler sa
yın DSP’li Bursa milletvekilleri, sizler, siz
ler, sizler I

Yanıtı sizler vereceksiniz, vermek zo
rundasınız...

Gemlik İlçe Tarım 
Müdürlüğü’nde görevli 
Birgül Kaya ile Baktat 
Gıda Sanayii’nde çalı
şan Ali Kaya’nın oğulla
rı Onurcan Kaya(4), ta
til yolundaki trafik ka
zasında can verdi.

Geçtiğimiz hafta yıl
lık izine ayrılan Birgül 
Kaya, oğlu Onurcan ve 
kızı Simge ile birlikte 
babasının kullandığı 
özel araba ile birlikte 
İzmir’e yola çıktı.

İzmir yakınlarında 
meydana gelen trafik 
kazasında Kaya ailesi
nin biricik oğulları 
Onurcan kurtarılama
yarak, yaşama veda et
ti.

Onurcan’ın ölümü 
Baktat ve İlçe Tarım 
Müdürlüğü camiasında 
şok etkisi yaptı.

Küçük Onurcan’ın 
cenazesi dün, Bursa’ya 
getirilerek, öğle nama
zından sonra toprağa 
verildi.

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

KÖRFGZ RCKLAM
Tel : (0.224) 513 17 97

Şoförlere 
kurs

Gemlik Şoförler ve 
Otomobilciler Odası, ti
caret taşıt kullanma 
belgesi kursları düzenli
yor.

Oda Başkanhğı’ndan 
yapılan yazılı açıklama
da, 20 Ekim 1993 tari
hinden önce odaya ka
yıtlı olan üyelere, 7-10 
Ağustos 1999 günleri 
arasında, 20 Ekim 
1993’den sonra kayıtlı 
olan üyelere ve şirket 
yanında çalışan ticari 
araç sürücülerine 7-16 
Ağustos 1999 günleri 
arasında “Ticari Taşıt 
Kullanma Belgesi Eği
timi” kursu verilecek.

Gemlik Özel Sürücü 
Kursu’nda verilecek 
olan özel, kurslar için 
odaya başvuruların, 7 
Ağustos 1999 tarihine 
kadar yapılması istendi.

Limitsiz Fj

GEMLİK KÖRFEZ
Haftalık Siyasi Gazete

Yıl : 27 SAYI : 1278
Fiyatı :50.000 TL.

.Sahibi ve Sorumlu Müdürü : KADRİ GÜLER
»Gazhane Cad. No. 51/A
| Tel : 513 17 97 GEMLİK 
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numaralı yazar kasa 
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kaybolmuştur. 
Hükümsüzdür.

MİNA YAĞ SANAYİ ve 

TİCARET A.Ş.

Hatalanmı, yaşadığım kötü deneyimleri başkala
rına anlattığım gibi o konularda sürekli kendimle 
hesaplaştığımın inanın farkında değildim, Bunu 
hep doğal bir şey olarak kabul edip, paylaştığım in
sanlara da yaran olur diye düşünürdüm. “Bakın 
ben bunları yaşadım ama sonucu görüyorsunuz."

Fena halde yanılmışım.
Çünkü çok tecrübeli insanlann değil “iyi" tecrü- j 

beli insanlann hayatta daha başanlı olabileceğini 
iddia eden bir yöntem okudum.

Dünyada 1970 yılından beri, ülkemizde ise son I 
bir yıldır uygulanan NLP yöntemi bu kötü tecrübe
lerin sürekli olarak gündemde tutulmasının hiçbir 
yaran olmadığım ortaya koyuyor. Üstelik bunun ya- 1 
rardan çok zarar getirdiğini söylüyor.

NLP yöntemi mi?
Efendim, Neuro Linguistic Programminğ yani ; 

NLP tek seansta beyinde ve davranışlarda büyük I 
değişiklikler yapmayı amaçlayan, ülkemizde de son 
yıllarda uygulanan bir yöntem.

Ben de ilk kez geçen haftaki Tempo Dergisi’nde I 

okudum ve son derece ilgimi çekti.
İşte o zaman yalnızca kötü tecrübelerimi paylaş- | 

tığımın ve bunlan ısrarla hafızama kaydettiğimin I 
farkına vardım. İyi tecrübeler yaşadığımda ise zaten 
ben bunlara layığım tabii ki iyi şeyler yaşayacağını ı 
diye üzerimde durmadığımı, kaydetmediğimi dola- ı 
yısıyla unuttuğumu anladım.

NLP Yöntemini okuyunca böyle giderse hayatın 
bir süre sonra kötü tecrübeler rutini haline gelebi- I 
leceğinden açıkçası ürktüm ve dergideki yazıyı da- i 

ha bir dikkatle incelemeye başladım.
NLP’nin Türkiye’deki ilk uygulayıcısı olan Cengiz ] 

Eren, yöntemin ana amacının insanın kendisini iyi I 
ve mutlu hissedebilmesi olduğunu söylüyor ve ekli- ] 

yor.
Mutlu ve başarılı bir yaşam istiyorsak kendimize || 

limitler koymaktan vazgeçmeliyiz. Bir kişi ben bu işi I 

yapamam dediğinde beynine o limiti koyuyor ve | 
baştan kaybediyor. “İstediğim her şeye ulaşırım'' 
diyenler beyinlerinde kapı aralıyorlar. İnançlarımız I 
ve ön yargılarımız, aldığımız terbiye bizim için limit I 
oluyor. Oysa herkesin kapılan açılabilir.

Şöyle bir yaşadıklarınızı düşünün. Sizin de aklı- | 
niza hemen sınırlamalarınızdan dolayı kaybettikle- | 
riniz geldi değil mi? Yani kötü tecrübeler ve o tecrü- I 

beleri yaşamanıza neden olan limitler. Hemen bun
ları kayıtlarınızdan' çıkann ve bir daha düşünme
yin. Kötü tecrübeleri de onlan yaşamamıza neden I 
olan sınırlannızı da.

Cengiz Eren’in sözlerine devam edelim:
Birtakım şeyleri hayallerimizde yaşıyoruz. Oysa 1 i 

birçok kişinin geldiği nokta hayallerinin çok ötesin- I 

de. Her insanı istediği hayale kavuşabilir. Yaşadığı- ’ 
mız dünyada bu çok daha kolay. Doğudan gelen 
şarkıcılar başarıya daha kolay ulaşıyorlar. Çünkü I 

kaybedecekleri bir şeyleri olmadığı gibi hiçbir konu
da limitleri de yok. Bu nedenle kolayca maceraya I 
atılıyorlar. Önemli olan gerçek tünelin genişlemesi- 1 

dir.
Tempo Dergisi’nden Esra Tüzün, yöntemi anla-, I 

mak için 3 saatlik bir seansa katılmış ve izlenimle- 1 
rini yazmış. Diyor ki "Benim için üç saatlik süre ' 
yeterli değilmiş. Belki bir üç saat daha, hatta bir 
üç saat daha denildi... Zor bir insan olduğumu I 
biliyordum,. Ama bu program için en büyük zor- | 
luğum ulaşmak istediğim bir hayalimin net ola- I 
rak bulamamasıymış. Kafanızda fotoğrafım çe- I 
kebileceğiniz kadar net bir hayaliniz varsa her I 
şey sizin için daha kolay olabilir."

Sanırım 20. Yüzyıl’ın ikinci yarısı stresin neden- 1 
lerinin, onunla başa çıkma yöntemlerinin, başarı ve i 
mutluluğa kavuşma yollarının arandığı ve bunlarla i I 
ilgili binlerce reçetenin ortaya atıldığı bir çağ olarak j 
tarihteki yerini alacak. İnsanın doğadan ve doğal || 
yaşamdan uzaklaştıkça ortaya çıkan mutluluk ve |r 
başarı arayışına bir çare olarak sunulan bu yön- A 
temler benim çok ilgimi çekiyor.

Her birinde insanın kendine doğru olan o muh- j 
teşem yolculuğunu ve kendine rağmen kendisi için I 
bir şeyler yapabilme gücünü ortaya çıkarmak çaba
sını görüyorum. Böyle konuları sık sık sizinle, pay- 1 
laşmam bu yüzden.,.. ' ü IH

I
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yanarak öldü
Cuma günü saat 13.30’da meydana gelen kazada, Üzeyir Alan, Sıddıka Cebel, Raif 

Çangöz, Sabiha Cangöz’ün bulundukları, 16 ZK 359 plakalı damperli kamyonun altında 
sürüklenirken infilak eden araç içinde yanarak can verdiler
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[ Gemlik KÖRFEZ - Gemlik Orhangazi yolunda mey
dâna gelen trafik kazasında, 4 kişi yanarak can verdi. 
I Geçtiğimiz hafta cuma günü saat 15.30 sıralarında 
Gemlik’ten Orhangazi yönüne gitmekte olan Üzeyir 
Alan’ın (56) kullandığı 16 EL 644 plakalı özel oto, 
Gemlik Orhangazi karayolunun 3 km. sinde 
yavaşlaması sırasında arkadan gelen Mustafa Acar’ın 
kullandığı 16 ZK 359 plakalı Kap taş İnşaata ait mıcır 
kamyonu özel arabaya çarparak altına aldı.

Yaklaşık 30 metre sürüklenen özel otonun benzin 
deposunun infilak etmesi üzerine özel oto alev alarak 
yanmaya başladı ve refüje yuvarlandı.
i Çevreden yetişen araç. sürücüleri yanan aracı 
söndürmek için çaba harcadılarsa da başarılı ola
madılar. Özel otoda bulunan araç sürücüsü Üzeyir 
Alan, Sıddıka Cebel (51), Sabiha Cangöz (54) ile eşi 
Raif Cangöz yanarak feci şekilde can verdiler.

F Kazadan sonra yol trafiğe Avcı Petrolün önünden 
verilerek akış sağlanırken, Gemlik Belediyesi itfaiyesi 
yanan aracı söndürdü. Araçtan iki kız kardeş ile iki 
bacanağın yanmış cesetleri zorla çıkarıldı.

Kazadan sonra kamyon şoförü Mustafa Acar,
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Ibadesa firmasının Ispanyol ve Türkiye temsilcileri Belediye’yi ziyaret etti.

Ispanyollar Gemlik’te

İspanya Krallığı ile Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan ikili anlaşma gereği 
Ispanyol Hükümetinin Türkiye’de belediyelere yapacağı projeye dayalı yatırımlar 
için Gemlik Belediyesi ile resmi temaslar olarak başladı.

İspanyol Hükümetinin Türkiye'deki be
lediyelere yapacağı 410 milyon dolarlık 
yatırım karşılığı krediden yararlanacak 
olan Gemlik Belediyesi ilk önemli adımı 
atıldı.

Belediyelere verilecek olan 25 milyon 
dolarlık yatırım kredisi için Ispanyol Hükü
metinin yatırımcı firması Ibadesa Cat yö
neticileri geçtiğimiz hafta ilçemize gele
rek Belediye Başkanı Mehmet Turgut İle 
görüştü.

Gemlik Belediyesi'nin krediye talip ol
masıyla başlayan ilişkiler, İlk temaslarla 
olumlu sonuca doğru gidiyor.

Ibadesa firması Yönetim Kurulu Baş
kanı Godes, projelerin denetmeni Ka- 
tanya Endüstri Enstitüsü Rektörü, firmanın 
Türkiye Temsilcisi Mustafa Taşpınar ve di
ğer teknik adamlarla birlikte öngörüşme- 
ler yapan Belediye Başkanı Mehmet Tur
gut, üç projede heyet İle anlaştıklarını 
ve bir protokol imzalayacaklarını söyledi.

Ibadese Cat Türkiye Temsilcisi Musta
fa Taşpınar basına yaptığı açıklamada 
katı atıkların enerjiye dönüştürülmesi, 
Gemlik İskelesinin Sunğipek Fabrikası'nın 
bulunduğu bölgeye alınması ve zeytinci
lik ile İlgili bir projenin uygulanması konu
sunda belediye İle anlaşmaya varıldığı

nı söyledi.
Taşpınar açıklamasında, katı atıkların 

değerlendirilmesi projesi ile en az 5 me
gavat gücünde bir enerji santralına ka
vuşulacağını bildirdi.

Gemlik İskelesinin yerinin değiştirilmesi 
Sunğipek Fabrikasının önüne yeni bir li
man yapılacağını, heyetten Mist. Cu- 
lik'in Gemlik'teki zeytinliklere görerek bu
raya deneme bir zeytinlik yapılarak ge
netik olarak değiştirilmiş ağaçların dikile
rek bugünkünden daha verimli ürünün 
kısa zamanda elde edileceğini bildirdi. 
Bunun için heyetin Ispanya ya gitmesin
den sonra Türkiye'ye bir rapor sunacağı 
açıklandı.

Belediye Başkanı Mehmet Turgut, ku
rulacak enerji.santralı için 300 dönümlük 
bir alanın mevcut olduğunu, bu santral
de Gemllk'in yanında Orhangazi ve 
çevre belediyelerin çöplerinin de değen 
lendlrlleblleceğinl söyledi.

Turgut, "Proje gerçekleştirilmesinden 
sonra , çevre temizliği ile ilgili çok iyi bir 
çalışma olacak, suların zehirlenmesi ön
lenecek, organik maddeler yakılarak 
enerji sağlanacak, cam gibi maddeler 
toplanarak yeniden değerlendirilecek” 
dedi.

gözaltına alındı. Kamyon şoförü emniyette verdiği 
ifadesinde, özel otunun dönemeçte duraksadığını, 
bunun üzerine çarpmamak için kendisinin orta şerit
ten sola geçmek istediğini, ancak, bu sırada bir başka 
aracın solladığını söyledi? Kazanın bu sırada meydana 
geldiğini belirtti.

Kazada ölen Alan ailesinin Almanya’dan Küçük 
Kumla’daki çocuklarının yanma tatile geldiği, 
Orhangazi de oturan Sıddıka Cebçl’in ise Almanya’dan 
gelen kız kardeşini Kumla’da ziyaretinden sonra bir
likte Orhangazi’ye akraba ziyaretine gitmek için yola 
çıktıkları öğrenildi.

Alan ailesinin Kumla’daki çocukları kaza haberini 
duyunca Gemlik Devlet Hastanesine, koştular ancak 
anne ve babalarının yanmış cesetleriyle karşılaşınca 
yıkıldılar.

Feci kazaların meydana geldiği Avcı Petrol önünde
ki dönemecin kazalara neden olduğu sürücülerle 
belirtilirken, bu dönemecin kurallara uygun olmadığı 
açıklandı..

Gemlik Cumhuriyet -Başsavlığmı olayla ilgili 
soruşturmaya başladı.

Belediye Başkanı Mehmet Turgut, be- 
lediye’ye ait mülklerde devir hakkının bu
lunmadığı, bugüne kadar bu. konuda hiç
bir, uygulama yapılmamasından beledi
yenin büyük kayıplara uğradığını söyle
di.

Pazarcı eşnafına uygulamaya koy
dukları sistemin belediyeye ait diğer 
mülklerden de uygulanacağını ve tesbit 
çalışmalarına başlanacağını söyledi;

Sürücülerde 
yayalar da 
dikkatsiz

Hafta İçinde ilçemizde 
meyaana gelen ve yara- 
lanmq|ara yol açan trafik 
kazaları korkutmaya baş
ladı.

30 Temmuz günü saat 
20.oo sıralgrı’nda Balıkpa- 
zarı 1 Nolu cadde üzerin
de Halil TÜre'hin kullandığı 
35 BDV 08 plakalı özel oto 
Kübra Bağış adlı kıza çar
parak yaraıanmasıpa ne
den olurken, aynı gün sa- 

, at. ,20.50 şıralarında ■ _jKgy-, 
.. hah Mahallesi. Vefa., Şq- 
kak'ta tanıdıklarına ait 34 
JTL 92 plakalı sürücüsü Et- 
hem Çelik Fatma Obuz'a 
çarpârak yaralanmasına 
neden oldıj. 1

. Bir başka olay da ;31 
Temmuz günü saat 14.45 

. sıralarında İstiklal Cadde
sinde meydana geldi.

HM EY 78 yabancı pla
kalı araç sürücüsü Yaşar 
Alınılmaz aniden yola çı
kan Gökay Koza'ya çar
pârak yaralanmasına ne
den oldu. Yaralılar çeşitli 
hastanelerde tedavi gö
rerek râpor aldıldr.

Manastır Bölgesine hergün su verilmeye başlandı 

Başkan Turgut 
“su sorunu 
çözüldü”

Gemlik'te yaz sıcakla
rının başlamasıyla başla-, 
yan su sıkıntısı, taşacak
ları kuyularından birinin 
devreye girmesiyle çö- 
zülemeyince ikinci kuyu 
devreye sokuldu. Böyle- 
ce ilçede su sıkıntısının 
kal,madiği açıklandı...

Geçtiğimiz hafta bil
hassa su sıkıntı yakınma
ları Manastır 'semtinden 
geldi?

Manastır, sakinleri ev
lerinde bir gün su aktığını 
ertesi gün sü bulamadık
larından yakınıyor ve be
lediyenin bu konuda su
suzluğa çare bulmgsı is
teniyordu.

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, ilçede 
her mahalleye su verildi
ğini Manastır Bölgesinde 
uygulanan kesintilerin 
kaldırıldığınıbelirterek 
şunları söyledi:

"-Manastır semti su
yunu Nacaklı deresin
den gelen su ile 1500 
tonluk depodan karşılı
yordu. Bu şu kış ayların
da saniyede 130, yaz 
aylarında ise saniyede 
30 litre su akıtıyor. Durum 
böyle olunca su sıkıntısı 
baş gösteriyordu. Biz

m

çevredeki suları toplaya
cak Manastır deposuna 
verdi. Şimdilik sıkıntı gi
derildi Ancak, bu kesin 
çözüm değil, 5 bin tonluk 
depodan buraya su ver
memiz gerekiyor. Ancak 
Manastır deposu yüksek
te kaldığı için zorluk var. 
Araya bir pompa istas
yonu kurmamız gereki
yor. Bunu da yapaca
ğız.” dedi.

Taşacaklarında çıkarı
lan suyun içinci kuyusun
da şebekeye verilmesiyle 

. şehir içinde de sıkıntı kal
madığını bildiren Beledi
ye Başkanı, Gemlik nüfu- 

’ sunun çok hızlı geliştiğini, 
yapılan su' depolarının 
da yeterli' kalmadığnı 
söyledi.

“Belediye mülklerinin 
devir hakkı yok”

Başkan” Turgut, "Belediyenin mülk
lerinde bedava denecek kiralarla otur
maya kimsenin hakkı yok. Kamunun 
olan bu mülkler el değiştirilirken mil
yarlarca para alanlar belediyeye bir- 
şey ödemiyor. Böyle bir düzen olmaz. 
Buna yasal düzenleme getireceğiz. 
Vatandaş belediyeden kiraladığı bir 
mülkü el değiştirecek ama belediyeye 
de bedelini ödeyecek” dedi.

Bursa ve Gemlik jandarması her yeri didik didik aradı

Yazlıklarda jandarmanın huzur operasyonları dşvarnı 
ediyor.

Geçtiğimiz hafta cumartesi günü başta Küçük Kumla 
Büyük Kumla, Karacaali Köylerinde' halka açık yerlör ve 
araçlar Bursa Jandarma Alay Kornutanlığınâ ait güvenlik 
kuvvetlerince didik didik arandı.

Bu yıl alınan önlemlerle fazla olayların yaşanmadığı 
yazlıklarda, vatandaş huzurlu bir yaz geçiriyor.

KİRALIK VİLLA
GEMLİK KAPAKLI KÖYÜ 

İLBAT MEVKİİNDE 
KİRALIK VİLLA

Tel: (0.224) 513 24 74 (İş) 
(0.224) 513 45 90 (Ev)
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Üretiminin yarısından çoğunu ihraç eden Renault, GEMPORT’ta büyük tören yaptı.

30 bininci Megane 
Wagon törenle uğurlandı
Renault’un Bursa'da ürettiği Megane Wagon otomobillerden 1999 yılı içinde Avrupa’ya 30 bin adet satıldı. 30 bininci Megane । 

Wagon’un gönderimi nedeniyle GEMPORT Limanı’nda görkemli bir uğurlama töreni düzenlendi. Törene Devlet Bakanı Fikret Ün- 1 
lü de katıldı. Törende konuşan Oyak Renault Genel Müdürü Jacgues Chauvet, Türkiye’de üretilen Megane Wagon’un Almanya, 
Fransa, Belçika, Avusturya, Hollanda, İtalya, sviçre ve Macaristan’da satıldığını söyledi.

Renault Bursa Tesisleri’nde üretilen Megane Wagon 
otomobillerin 30 binincisinin Avrupa'ya ihracatı nedeniyle 
GEMPORT Limanı’nda görkemli bir tören düzenlendi.

Geçtiğimiz hafta çarşamba günü saat lO.oo’da başla
yan törene Devlet Bakanı Fikret Ünlü, Bursa Valisi Orhan 
Taşanlar, DSP Bursa Milletvekili Hayati Korkmaz, Ali 
Rahmi Beyreli, Gemlik Kaymakamı Şener Can, Oyak 
Renault Genel Müdürü Jacgues Chauvet, Renault Mais 
Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir ile Renault Mais 
üst düzey yöneticileri ile davetliler katıldılar.

Oyak Renault’un 1999 yılının ilk altı ayında Türki
ye’den ihraç edilen otomobillerin yüzde 79 unu gerçek
leştirdiğini, Avrupa’ya ihraç edilen 30 bininci Megane Wa- 
gon nedeniyle GEMPORT Limanı’nda tören düzenledik
lerini söyleyen Oyak Renault Genel Müdürü Jacgues 
Chauvet, 1999 yılında Türkiye’de bir çok fabrika kapanır
ken, hiç işçi çıkartmadan yatırım yaparak, büyük ihraca- 
at gerçekleştirdiklerini söyledi.

Chauvet, Oyak Renault’un her yıl 80-100 milyon do
larlık yatırım yaptığını, bunun da Renault’un Türkiye’ye 
ve Türkiye insanına olan güveninin somut bir göstergesi 
olduğunu söyledi.

Genel Müdür Chauvet, Renault 12’den sonra üretilen 
Megane VVagon’un wagon sınıfından başka bir modeli ol
madığını, bu yıl 60 bin Megane Wagon ihraç edilerek, Av
rupa’daki başarılarının kanıtı olduğunu söyledi.

Megane VVagonların Avrupa Topluluğu ülkelerinden 
Almanya, Fransa, Belçika, Avusturya, Hollanda, İtalya, 

İsviçre ve Macaristan'a satıldığını söyleyen Genel Müdür 
Chauvet, yakında-Polonya ve Slovakya'ya da satılacağı
nı söyledi.

Genel Müdür Chauvet, Avrupa Birliği’nde üretilen oto; 
mobillerin içerisinde en yüksek verginin Türkiye’de alındı
ğına dikkat çekerek, sektörün bu nedenle sorunlar yaşa
dığını kaydetti.

Chauvet, Türkiye’de üretilen her iki otomobilden biri
nin Renault olduğuna dikkat çekerek, Megane VVagon’un 
üretimi için 625 milyon Fransız Frangı yatırım yapıldığını 
da söyledi.

BAKAN ÜNLÜ’NÜN KONUŞMASI
Törene katılan Devlet Bakanı Fikret Ünlü de konuş

masında, Türk otomobil sektörünün dünya standartların
da kalite teknolojiyle üretim yapar hale geldiğini belirtti.

Sektörde yaşanan sıkıntılara rağmen, yüksek tekno
lojinin kullanımı ve yedek parça sektörünün gelişmesinin 
ilerisi için umut verici olduğunu belirten Ünlü, Türkiye’nin 
kalkınmasında otomotiv sektörünün büyük rol oynadığını 
söyledi.

Rekabet ortamında kaliteden taviz verilmeyerek üre
tim yapılması gerektiğini belirten Ünlü, “Oyak Renault, 
kriz döneminde üretimdeki kalitesinden taviz verme
yerek ve işçi çıkarmayarak krizi en az zararla atlat
mıştır” dedi.

Renault Mais Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir. 
de konuşmasında, yıllık ihracat hedeflerinin 60 bin Mega
ne VVagon olduğunu, hedeflerinin 600-700 milyon dolar

lık ihracaat girdisi elde etmek olduğunu söyledi.
Gümrük kapılarının otomobil sektörüne açılmasından sonra herkese ithal 

araç yapması nedeniyle yerli otomobil sektörünün telaşe kapıldığını söyle
yen Özdemir, “Renault tek başına 60-70 bin araç ihraç ediyor” dedi.

Hükümetin aldığı ekonomik önlemlerin yerinde olduğunu savunan Nihat 
Özdemir, otomobil sektöründe alınan vergilerin azaltılması gerektiğini belirt
ti. • ' .

Oyak Renault Yönetim Kurulu Başkanı Manuel Gomez ise, başarısının 
ihracaata yönelmek olduğunu söyledi.

30 bininci Megane VVagon daha sonra uçuşan balonlar, patlayan şam
panyalar, sren sesleri ve alkışlar arasında limanda bulunan dev feribota yük
lendi. Konuklara, ikramda bulunuldu.

ŞİİR BAHÇESİ KONGRE İLANI
KİTAP GÖKYÜZÜ
Hep dağlara ektim sözcükleri 
sevgi çizdim mağara duvarlarına 
milyonlarca yıl yürüdüm 
indim patika yollara

Bir gün daraldı içim 
ne düşüm sığdı meydanlara 
ne düşüncem 
girdim kitaplara

Şimdi
usuma dokunu dokunuveriyor gökler 
imreniyorum
yıldızlara

Gömütlükten geçerken 
okyanuslara düşüyor usum 
sığdırıverirler diye korkuyorum beni 
balıkların karnına

Keşke ben de olsaydım Metin Madımakla 
okuyup yazıyorum ya 
güneşe çıkardık 
demir atardık ay’a

Kirpiklerim ıslanıyor 
içim burkulu burkuluveriyor ama 
selam söyle sevgili Bezirci’ye 
Aysan’a ve otuzdört cana

Yeni bir yıla daha girdik 
sular bulanık akıyor hala 
politika 
ve hırsızlık kanalında 
(.....)
Mağara devrinde bile yer yoktu yalana.
YAZGI
nereye akıyorsun su 
başını kıyılara çarpa çarpa 
ya denize ulaşacaksın 
ya buluta
insan da uzayıp gider bilirsin 
yol olsa da olmasa da 
bedeni toprağa sevdalıdır 
soluğu havaya

İbrahim YILDIZ (Tay adlı kitabından) 

Gemlik Balıkpazan Mahallesi Zeytin
ciler Derneği’nin yıllık olağan genel 
kurul toplantısı aşağıdaki gündem ge
reğince 18 Ağustos 1999 günü saat 
20.30’da Gemlik Balıkpazan Mahallesi 
2 Nolu Cadde No : 16 da bulunan Der
nek lokalinde yapılacaktır.

Ekseriyet temin edilmediği takdirde 
toplantı bir hafta sonra yine aynı yer 
ye saatte yapılacaktır.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM :
1- Açılış ve saygı duruşu.
2- Divan heyeti seçimi

. 3- Yönetim kurulu raporunun okun
ması ve ibrası

4- Denetleme kurulu ve raporunun 
okunması ve ibrası

5- Yönetim ve denetleme kurullarının 
ibrası

6- Yeni yönetim ve denetleme kurul
larının seçimi

7- Dilek ve temenniler
8- Kapanış.

SATILIliDAİRE
Balıkpazan 2+1 deniz gören 

110 m2 daire
Tel : 513 17 97

KIRMAK DAİRE

Kumla’da Havuzlu Daire Kiralıktır.

Tel : 513 17 97

pi/c KnpıaMn ue 
nuniK Kum s*İstemleri

O PLASTİK KİMLİK KARTI
O PERSONEL KARTI

O ÖĞRENCİ KARTI
O TANITIM KARTI

O FATURA KARTI
MATBAAMIZDA İTİNA İLE ÇAPILIR

KÖRFEZ OFSET 
Gazhane Cad. No : 51/ A GEMLİK 

(Bankacılar Lokali Karşısı) 
rel : (0.384) 513 17 97
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Erol GÜRÇAY

SINAV DEĞİL KABUS

i Yeğenim Seçil girdiği Fen Lisesi sınavından olduk- 
I ça umutluydu. Sonuçlar açıklandığında kazanamadı- 
I ğını öğrenince aşırı derecede üzülerek tepki verdi. 
I Kendi mantığı ve algılamalar sonucu verdiği tepki 

! I tutarlıydı.
Esasen sınav sistemlerinin eleyici niteliği başlıba- 

! I şma bir sorun. Elenen öğrenciler büyük bir hayalkı- 
I I nklığı yaşamaktadırlar. Hassas kişilik yapısında olan- 
I larda pisikolojik yıkımlar söz konusu olabilmektedir. 
| Bir eğitimci olarak sınavlara karşı olmam düşünüle- 
I nıez. Eğitim sistemin bu tarz sınavları dayatması be- 
I ni düşündürüyor. İsterdim ki okuldaki öğrenmeler sı- 
I nav kazanmaya indirgenmesin. Yaşam için öğrenme 
I temel alınsın.

Sınav sonuçlarına göre öğrenciler kendilerini baş- 
| ka öğrencilerle karşılaştırarak en önemli yanlışlardan 
I birini yapmaktadırlar. Ana-baba ve öğretmenlerin öğ- 
| rencilere sürekli vurguladığı “Çalışırsanız kazanırsı- 
| nız" sözleri eleyici bir sınavda geçerli olmamaktadır. 
| Oysa öğrenci çalışmış, bilgi birikimini arttırmış, an- 
I eak yeterli puan alamamıştır.

|I | Sınav öncesi hazırlık uzun bir zamanı kapsamak- 
I tadır. Çoçuğun tek bir sınava endekslenmesi yaşa- 
I mındaki diğer etkinlik ve sosyal iletişimlerini engelle- 
I mektedir. O yaşa denk düşen oyunları oynayama- 
I makta, o güzelim günler yitirilmiş, atlanmış olmakta- 
I dır. Tek bir noktaya bakıyor olmak yaşam zenginliği 
| ve kalitesi olarak kimseyi ileri götürmez. Çoçuklara 
I yapılan bu sınav eziyeti son tahlilde açık ya da gizli 
i şiddet türü sayılamaz mı?

■ Öğrenciler sınavı nasıl algılıyorlar ve ne gibi mesaj - 
| lar çıkartıyorlar?

I
 “Sınav kazanamadım. Ben kötüyüm” (Kişilik sı- 

I nanması)

“Anne babanın yüzüne nasıl bakacağım” (Suçlu- 
I luk duygulan)

“Ben bir daha hiçbir sınavı kazanamam" (Yeter- 
I sizlik ve güvensizlik duygusu)

“Annem babam artık beni sevmezler” (Temel gü- 
I vensizlik duygusu, sevilmeme korkusu)
I Eğitim sistemimizde Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, 
f Üniversite sınavlarının eleyici bir işlev üstlenmesine 
I karşıyım. Daha akılcı çözümler bulunabilir.

jF Bırakın çoçuklanmız yaşamın keyfini çıkarsınlar. 
I Tatillerini sınav sonucu belirsizliği nedeniyle zehir 
I eden, karabasana dönüştüren çok sayıda öğrenci var. 
I Yapılan hataların ortağı olmayalım.

KAŞE VE MÜHÜRDE 
BEKLEME YOK!

Özel Sektör 
(KİT) leşti.

Kamu Kurumlarını, yani (KİT)leri 
hep eleştirdik.

Tasarruf yapmıyorlar dedik.
Makam arabaları, lojmanlar ve ka

mu kampları gözümüze battı.
Verimli olmadıklarını ve düşük kapa

site ile çalıştıklarını hep söyledik.
Özel sektör olmasa, yandık dedik.
Özel sektörü öve öve bitiremedik.
Onları yere göğe sığdıramadık.
Halbuki, bugün özel sektörde (KİT) 

leşti.
Artık trilyonluk yatlar alıyorlar.
Görkemli düğünler yapıyorlar.
Zengin kokteyler düzenliyorlar.
İnanılmaz derece de lüks binalar in

şa ediyorlar.
Yani. Tasarruf ilkesini artık onlar da 

çiğnediler.
Kazandıkları paraları, yeni üretim 

alanlarına yatırmıyorlar.
. Repoya yatırıyorlar.
Hisse senedi, hazine bonosu alıyor

lar.
Artık üretim hedefinden vazgeçtiler.
Rant ekonomisini seçtiler.
Bir anlamda faizci oldular.
Bilançolarında, üretimden gelen kar

ları aşağılara düştü.
Faizden gelen karları arttı.
Şimdi, en büyük (500) firmanın bilan

çolarına bir göz atalım.
- 1997‘de üretimden sağlanan kar 

364 trilyon
- (1997) de faizden sağlanan kar 407 

trilyon
- (1998) de üretimden sağlanan kar 

97 trilyon
- (1998) de faizden sağlanan kar 699 

trilyon.
(1998) deki mali yapı dikkat çekici.
Karın neredeyse (%90), faizden gel

miş.
Sanki sanayiciler, hiç bir şey üret

memiş.
Aslında bu tablo sanayicileri utan

dırmak.
Artık onlarda, faizci ve rantiyeci ol- ’ 

dular.
Devlet bunlara her istediğini veri- ■ 

yor.
- Değiştir diyorlar, vergi kanunu de

ğişiyor
- Mali krizdeyiz diyorlar.
Teşvik ve eximbank kredisi alıyor

lar.
Ama. Onlar da artık (KİT) leştiler.

' Üretim yapmıyorlar.
Tasarruf yapmıyorlar.
Onlarda, artık Devlete yük olmaya 

başladılar._________________________

Haftanın Fıkrası
Kibirli halleriyle tanınan fakir bir 

köylünün bostanından geçiyordu.
Kuyunun etrafında gözleri bağlı 

bir eşeğin dolabı döndürdüğünü 
görence, durdu ve köylüye sordu.

Zavallı hayvanın neden gözle
rini bağladın.”

Köylü cevap verdi.
“-Ağam, gözleri bağlı olunca, 

eşek düz bir yolda yürüdüğünü sa
nan Aksi halde döne döne başı dö
ner.”

“■ E.e.e. Boynuna bir de çıngırak 
takmışsın ya?”

Çıngırağın sesi kesilince, eşe
ğin durduğunu anlarız.”

“■ Peki. Ya eşek dururda, başını 
sağa sola sallayıp seni aldatırsa?”

“- Köylü “Aman ağam” diye gü
lümsedi.

Sizin kadar akıllı eşek nere
de?

Ağamız, köylüyle kafayı bulmak is
temiş.

Ama, fakir köylü golünü atmış.

Sözün Özü
Bazı insanları, her zaman, 
Bütün insanları da, 
Bazen kandırabilirsiniz.
Ama. Bütün insanları 
Her zaman kandıramazsınız.

“Lincoln’

Sayın Demire), en son “politik yalanlarını” 
1991 seçimlerinde söyledi.

Çiftçisini, işçisini, memurunu, esnafını ve 
emeklisini yarı yolda bıraktı.

Cumhurbaşkanı oldu ye paçayı kurtardı.
Eğer politikaya devam etseydi.
Çiller’den 10 kat daha kötü durumda olurdu.
Şimdi, üst kademedeki bürokratlarla 

dünyası ile can ciğer, kuzu sarması.
Fakir fukarayı unuttu gitti.
Sayın Ecevit’e gelince.
0 da dargelirliyi ve işsizi unuttu.
“Ekonomik paketi açtı”

ve iş

Ama., Küçük işletmelere ve esnafa bir şey 
yok.

Sadece büyük hondingler, yine kayıtıldı.
İnşallah, alınan krediler repoya yatmaz.
Halk, “Yeni Ecevit’i tanımakta güçlük çekiyor.
Ne diyor söz yazarımız:
“Bütün insanları, her zaman kandıramazsı

nız.”

"uçuk" bir söz
O kadar kendini beğenmiş 

biriydi ki, röntgen filmlerine 
bile rötuş yapıyordu.

Belediyenin Kaynakları
Gemlik’li pazarcılar Belediyeyi 

bastı.
Sebebi neydi?
Çünkü 25 milyon ruhsat parası 

istenmişti.
Aslında, belki de sebep para, fa

lan değildi.
Bir ihtimal pazarcı esnafı gaza geti

rildi.
Kanunlara, kurallara aykırı hareket 

etmek, artık normal bir davranış haline 
geldi.

Pazarcı yerlerinin bir başkasına 
devri kurallara ve kararlara aykırıydı.

Ama. Uyanık partililer “küçük rantçı
lar" zamanında bu tezgahları satın al
dılar.

Sonra da bir ‘rant karşığı” esas pa
zarcılık yapacak esnafa devrettiler.

Şöyle; pazar yerlerini devreden 
kişilerin isim ve mesleklerini bir in
celeyin.

Belki de, bir çoğunun pazarcılıkla 
ilgisi olmadığı görülecektir.

Aslında, Belediye yönetimi, pa
zarcı esnafına insafsız davranma
mıştır.

- Bir pazar tezgahından 25 milyon 
ruhsat parası almak, çok bir para de
ğildir.

- Devir suretiyle tezgah sahibi olan- 
| lardan alınacak 150 milyon ile, Bele

diye ihya olmaz.
- Ama. Bu ceza caydırıcı olur.
Artık esnaf kendi kafasına göre iş 

yapmaz.
- “Sahte pazarcıların” sağlayaca

ğı rant önlenir.
Ayrıca, dikkat çeken bir husus 

var.
- 200 pazarcının birlikte tavır koy

ması insanı düşündürüyor.
- Belki de, pazarcı esnafı, böyle bir 

eylem için bazı kesimler tarafından pa
zarlandı.

- Kısa bir süre önce, bazı sendika 
yetkilileri tarafından gösterilen yük
sek dozdaki tepki,

-Yine kısa dönem içerisinde, gelip- 
giden müfettişler,

insanı, bu nevi düşüncelere götü
rüyor.

Kimbilir, belki de, Sayın Belediye 
Başkanına Bursa'dan veya Anka
ra’dan bazı telkinler bile geliyor.

Neyse, işin bu karmaşık yanını 
bir yana bırakalım.

Belediyenin “mali kaynaklarının" ve- 
' rimli bir hale getirilmesine dönelim.

Sayın Başkan davranışlarında 
cesur ve kararlı görünüyor.

Biraz sert görünen usiuounun, 
zaman içerisinde düzeleceğini düşü
nüyoruz.

Gemlik Belediyesinin “mali kay
naklarını arttırıcı“ her kararı, halk ta
rafından da destek bulacaktır.

Matbaamızda bilgisayar 
sistemiyle kaşe ve mühürleriniz 

30 dakikada yapılır.
BİR TELEFON YETERLİ!

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

GDII.İK REHBERİ
Gerekli Telefonlar Resmi DaiMte.
İtfaiye 
Polis imdat

110
155

TEK Arıza
TEK işletme

5132066
5134503

Jandarma İmdat 156 Turizm Der. 5131274
Jandarma K. 5131055 Spor Sah. 5140095
Polis Karakolu 
Gar. Kom

5131879
5131206

Orm. Böl. Şf. 
Milli Eğt. Md. 
Halk Eğt. Mrk.

5131286
5131174
5131846

Kaymakamlık ’. HalkKütüp. 5131353
Kaymakamlık 
Kaymakamlık Ev 
C. Savcılığı 
C. Savcı Yrd. 
Emniyet M.

5131051
5131052 '
5131053
5132954
5131028

As. Şb.
. Karayolları ■ 
Liman Bşk.. 
Mal Md. 
Nüfus Md. 
Özel İd. Md.

5131057
5131308
5131133
5131095

■.5133742 
'5131507

VAPUR
Yalova-Kartal:(İşgünü) 6.30-11.00-15.00-19.30 

(Tatil)7.15-11.15-16.00
Kartal-Yalova:(İşgünü) 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) 
6.30-13.00-17.30 SirkecI-Yalova:(İşgünü) 09.15- 

14.15-18.15 (Tatil) 09.15-14.00-18.15

DENİZ 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

EEBİBOT

Balıkpazan 2+1 

deniz gören 

110 m2 daire

Tel: 

513 17 97

ULAŞIM
Tapu SIc.Md. 
Müftülük 
Gümrük Md.

.Uludağ Turizm 5131212 Tekel Md. ,
Aydın Turizm 5132077 Ver. Da. Md.

İlçe Tar. Md. 
ilçe Seç. Md.

Hastaneler
Belediye

Santral 
Başkanlık 
Zabıta

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

TAKSİLER Otobüs İşlet.
Körfez Taksi 5131821 . Su İşletmesi
Çınar Taksi
Güven Taksi

5132467
5133240

İtfaiye 
Muhasebe M. 
Yazı İş. Md. 
Su ArızaGemlik Taksi 5132324

Manastır Taksi 5143550

5131414 Hızlı Feribot: (YalDva-Yenlkapı)
5131364 07.30-08.30-10.30-12.30-14.30-16.30-17.30-19.30-
S1S1411- 20.30-22.30 (Pzt.Sall.Çrş.Prş.)
? , n' ' 07.30-08.30-10.30-11.30-13.30-14.30-16.30-17.30-
? ,',7? 19.30-21.30 (Cumartesi)
5132360 08.30-10.30-12.30-14.30-16.30-17.30-19.30-20.30
5131186 22.30 (Cuma-Pazar)
K11/1OO/1 ____________________________

■ TÜP dağiticiiarş

5134521-23 
5134520 
5132432 
5134521-122 
5134521-115 
5132325
5134521-182 
5134521-111
Yalnız 185 1

Aygaz 
Ozgaz 
Tekgaz 
Ocakgaz 
pgqz 
Ipragaz 
Habaşgaz 
Ukltgaz 
Yeni Ukltgaz 
Alevgaz 
BP Gaz

513 12 95
514 17 00
513 16 37
513 16 37
513 88 43
513 22 59
513 45 46
514 28 41
5136500 .
513 40 95
514 59 8:1.

KİRALIK

Kumla’da 
Havuzlu 
75 m2 

Tel ;
5131797
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Gemlikspor oy sonunda 
sezonu açıyor

Geçtiğimiz sezon Türkiye 3. liğ şampiyonluğunu kıl payı 
kaybeden Gemlikspor, 1999-2000 futbol sezonunu bu ay 
sonunda açıyor. ,

Gemlikspor Kulübü Başkanı Melih Kazanç, bu yıl, 
Gemlikspor’un yeniden şampiyonluk mücadelesi vereceğini, 
güçlü bir ekiple Bursa 1. amatör liğinde mücadele edecek
lerini söyledi.

Gemlikspor’un geçtiğimiz dönem çok başarılı futbol 
sergilediğine dikkat çeken Kazanç, son karşılaşmalarda 
alınan başarısız bir sonucun şampiyonluğu etkilediğini 
söyledi.

Gemlikspor’a tüm Gemliklilerin sahip çıkması halinde 
başarının kaçınılmaz olduğunu söyleyen Kazanç, her 
Gemliklinin elinden geldiğince Gemlikspor’a madde ve 
manevi katkıda bulunmalarını istedi.

GECELER”
flNTEP SOFRASI 2'de

Zengin Antep Yemekleri ve 
Menüleri yanında

Her hafta Cumartesi gecesi
Bursa Belediye Konservatuarı 

öğrencileri eşliğinde Fasıllı Geceler

Yestur Villaları Yanı BÜYÜKKUMLA

SATILIK ARSA
UMURBEY’DE SAHİBİNDEN 4 PARSEL 

(Toplam 4 dönüme yakm) 
SATILIK VİLLALIK ARSALAR 

(İçinde 100 ağaç zeytinlik imar plânlı) 
Tel: (0.224) 513 40 76 

Cep Tel: (0.532) 683 24 07

ULAŞIM TURİZM SEYAHAT ACENTASI
Bu vnz uiusim tuttu sttutnin nveıcnııiiNi vhşuvih

Tatil Keyfi Başlıyor
TURU

16-23 AĞUSTOS 8 GÜN 7 GECE 
SADECE 75.OOO.OOO.- TL. (YP)

> **** Yıldızlı Denize Sıfır

BODRUM
CORİNTHIA LABRANDA HOTEL ****

14.850.000.- TL (Herşey dahil) 
HOTEL GLORİA

15.500.000.- TL (Herşey dahil)
NAPA HOTEL “* 7.500.000.- TL (YP)

İKONT HOTEL *“ 9.000.000.- TL. (YP)
DİDİM

MERYEM HOTEL **** 9.500.000.- TL (YP) 
HOTEL OBA *** 9.500.000. TL. (YP)

TURTAŞ HOTEL *** 8.500.000.- TL (YP)

BİTİK KARADENİZ TORU
, 1. TÜR 06-13 AĞUSTOS 99

2. TUR 20-27 AĞUSTOS 99
3. TUR 03-10 EYLÜL 99

Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu. Giresun kalesi, Rize, Çay 
Fabrikası; Fındık Bahçeleri. Zigana Yaylası, Horon Gecesi, 

Boztepe, Rus Pazarı, Sarp, Uzungöl, Ayasofya Müzesi,5 
Akçaabat. Atatürk Köşkü. Sümela Manastırı, Ayder yaylası, 

Çamlıhemşin, Borçka, Artvin
Yaylalarda ve sahildeki otellerde 6 gece tam pansiyon 

konaklama, konforlu ulaşım, yolculuk esnasında ikramlar, 
yaylalara transferler, sabah kahvaltıları, öğle yemekleri, akşam 

yemeklerinde canlı müzik, rehberlik hizmetleri 
ÜCRET : 105.000.000.- TL.

(35.000.000 x 3 eşit taksit)

GMK BULVARI 14/9 
DEMİRTEPE/KIZILAY/ANKARA

Tel : (0.312) 231 45 39 - 232 07 11

Tel : (0.224) 513 25 19 GEMLİK

Uygun koşullarda apart oteller+ moteller

ALANYA 
TİVİNS APORT 

Günlük 9.000.000.-TL j 
1+1 Daire 4 Kişilik^

ALANYA 
Vlfi TERRA APART 

Günlük 9.000.000. - TL. 7
1+ 1 Daire 4 Kişilik ■ ■

: karma-rİs^M
GÖZDEM APART

Günlük 10.000.000. - TL
1+ 1 Daire 4 Kişilik

KIBRIS SİNEMA TATİL KÖYÜ
7 GECE 8 GÖN YARIM PANSİYON KONAKLAMA

1. TUR 14 - 20 AĞUSTOS 99
2. TUR 28 AĞUSTOS - 3 EYLÜL 99

Kıbrıs THY ile Ankara-Ercan-Ankara Ulaşım. Kıbrıs ve Ankarg a
Havalara vergileri, simena Tatil Köyünde 6 gece yanm pansiyon 

konaklama,- tüm odalarda banyo, tuvalet. Tv. mini bar, telefon ve klima
açık büfe sabah kahvaltıları, açık büfe akşam yemekleri. Jj 

ücretsiz casino transferleri, tam gün rehberli

ÜCRET: 120.000.000.- TL.
(40.000.000 x 3 eşit taksit)____ ■

PARİS-DISNETLAND
5 GECE 4 GÖN YARIM PANSİYON KONAKLAMA 

1. TUR 16-20 AĞUSTOS 99 695 $ j 
2. TUR 06-10 EYLÜL 99 695 $

Istanbul-Paris İstanbul Uçuşu. Ankara-lstanbul -Ankara a 
Transferleri, Paris'te Alan-Otel, Paris Şehir Merkezinde*” Yıldızlı 

4 gece konaklama, açık büfe sabah kahvaltı, akşam yemeği.
ücretsiz şehir turu ve ücretsiz disneyland turu. Rehberlik fl

DUVARDAN DUVARA HALIDA

FOTO Ş€N
GEMLİK !<>T< AFÇI IJÖI Al> A

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 kayıt

O Metrelik büyük boy baskılarO Fotoğraf makine ve malzeme satış

O Bilgisayarlı fotoğraf büyütme 
O Slayt (Dia) çekimleri

O Kaplama Laminâsyon
(' Ç) Fotoğraftan disk’e kayıt

, O Reklam ve sanayi fotoğrafçılığı
BUNLARIN DIŞINDA HER TÜRLÜ FOTOĞRAFÇILIK 

İSTEKLERİNİZDE ARATIN.
SİZE UYGUN ÇÖZÜM BULACAĞIMIZA İNANIYORUZ.

, Profesyonel bir ekip, mükemmel bir işçilikle ve inanılmaz 1 
fiyatlarla istediğiniz mekanı, renklendirecek olan yerliye ( 
ithal halı dünyasının en gözde markaları Sabır Hali'da...

■ En kaliteli koltuk takımları, çekyatlar, mini oturma guruplan, 1 
uyku setleri, yatak örtüleri, battaniyeler, çoçuk takınılan

Poli‘de
“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

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/ETERL) t

KÖRFCZ OFSET
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

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

Belediyece Emin Dalkıran Kordonu’na yapılacak değişiklik için halkın görüşü alındı 22 Ağustos günü Umurbey’de tören yapılacak.

Kordon düzenlemesine tepki Celal Bayar 
anılacak

Belediye Başkanı Mehmet Turgut, Emin Dal- 
kıran Kordonu’nda yapacağı değişikliklerde 
halkın da görüşünü almak için' dün bir toplan
ıl yaptı.

Toplantıya az sayıda vatandaş katıldı. Baş
kanın, yeni düzenlemede, çoçuklar için kordon
ca spor alanları bırakmasına kordon sakinleri 
tepki gösterdi.

Başkan Mehmet Turgut, çocuklara alternatif 
oyun alanları yarattığım belirtti ve projeyi geri 
çektiğini söyledi.

Haberi Sayfa 3’te
Emin Dalkıran Kordonu’na yapılacak değişiklik nedeniyle.

Belediye Başkanı Mehmet Turgut, çevre halkına bilgi verdi.

HAFTAYA BAKIŞ

Kadri GÜLER

Pazar gezisi
yaz geldi geçiyor bile.

& Günün yorgunluğunu Kumla’daki 50 metrekarelik apartman 
katında atmaya çabalarken, yandaki diskoda gece yarısına ka
dar çalan gürültü müziğine katlanmak zorunda kalıyoruz.
* ' Ağustos serinlikleri kendini gösterdi.

Yaz bitmeden Armutlu’ya doğru kısa bir. gezi yaparak deği-. 
şimleri görmek istedim..
b Pazar günü yanıcı bir sıcak var. Saat 13.oo sıraları kıyıdan 
kıyıdan giderek yok edilen doğa güzelliklerini izlemek istiyorum.: 
r Büyük’Kumla’nın dar yollarından Karacaali’ye, oradan Narlı 
üzerinden Kapaklı'ya doğru yol alıyoruz. .

Kıyılarda doğayı tahrip etmeden güzel yapılar da yapılma
mış değil.
* Bunlardan biri Büyük Kumla -Karacaali arasındaki İğde Altı• 
Siteleri.
Ih Yerleşim, çevrede bırakılan geniş yeşil alan ve bölgenin 
özelliği olan zeytin ağaçlarının tamamının yokedilmeyişini bura
da görebiliyorsunuz.

Narlı Armutlu arası, birer doğa harikası olan birçok koy bilir
dim yıllar önce.
; Şimdi kıyılarda yapılaşmamış, betonlaşmamış, dahası yağ
malanmamış yer kalmamış. . ' ’

Kalan yerler ise inilmesi zor olan yerler.
► Yağmalanmayı ilk devlet kurumlan başlattı.

' Karayolları Bölge Müdürlüğü yol yapımında taş ocağı diye 
nitelediği kıyıya devletin olanaklarıyla tatil yeri yaptı. Bu da yet
medi Anayasayı delerek deniz kenarına havuz ve villa kondurdu.

Orman Bölge Müdürlüğü’nün korumaya aldığı en güzel alan
lar üst düzey bürokratların dinlenme yeri oldu.

Kıyı çizgisi dikkate alınmadan onlarca site koyları betonlaş- 
tırılmış. Kıyılar halkın malı olmaktan çıkmış, sitelerin eline geç
miş.

Hele Armutlu’da tam bir facia yaşıyor.
Bir-zamanlar Küçük Kumla da yaşanan betonlaşma, daha 

geniş alanı olan Armutlu’yu bitirmiş.
Armutlu’yu bugünkü durumuna getirmek bir beceri ise, o be

ceriyi Belediye Başkanı Celal Göç gerçekleştirmiş.
.. Rant,gelmiş, bazıları zengin olmuş ama doğa harikası Ar
mutlu bitmiş.

i Şimdi buna bir Holdingin başlattığı devre mülk de eklenince 
bitiş daha da hızlanmış.

Biz, gelişmeyi çirkinleştirme, değerleri yok etmek olarak an
lıyoruz.
B Çirkinleştirmede dünya da birinciyiz herhalde.

Keşke evimde otursaydım dedim kendi kendime.
İyi başlayan pazar gezisi bu çirkin görüntülerle kötü bitti.

^Anadolu
Lisesi’ni 
kazananlar 
açıklandı

. Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesini kaza
nan 108 öğrenci belli ol-

’ dU. ;
Sınav sonuçlarının 

Okul yönetimine .bildiril
mesi ile okulu kazanan 

i 108 kişi arasında birincili
ği 820.079 puanld Pınar 

. Erkulalirkep, ikinciliği 768.
629, puanla Gökçe Ay
dın,. üçüncülüğü ise 
800.122 puanla Emre 
Ferhan kazandı. Ce.lal 
.Bayar Anadolu Lisesi'ni 
kazananların, listesini 4. 
sayfamızda tam liste 
olarak yayınlıyoruz.

Esnaf Odası Başkanı 
sert çıktı.

“Başkan esnafla 
uğraşmayı 
bıraksın”

■ Belediye Başkam Meh 
met Turgut'un seçimlerden 
sonra esnafla uğraştığım 
söyleyen Muhtelif Esnaf ve 
Sanatkarlar Odasi Başkam 
İbrahim Talan, pazarcı es
nafından istenen para ne
deniyle belediye hakkında 
mahkeme açacağını söyledi.

Haberi sayfa 3’de

I Vâkıflar Genel Müdür Yardımcılığına atandı,

, Kaymakam Çan’a
■ Veda Yemeği

Kaymakam' Şener 
, Çan'ın, Vakıflar Genel 
; Müdür Yardımcılığına 
. atanması nedeniyle 

| M.llton Aile Gazlnosu'n- 
|' da onuruna veda ge

cesi düzenlendi.
İlçemizde ğörev 

■ yaptığı sürece “Titiz bü- 
P rokrat” olarak ünlenen 
; I • Kaymakam Çan'a ge- 
' i cede plaket yağdı.

Haberi Sayfa 3’de

Üçüncü Cumhurbaşka
nı Merhum Mahmut Celal 
Bayar, ölümünün 13. yıldö
nümü nedeniyle Umur- 
bey'de düzenlenecek tö
renle anılacak.

22 Ağustos 1986 târihin
de .İstanbul'daki evinde. 
103 yaşında hayata gözle
rini yuman Celal Bayar, 
Ankara'da yapılan devlet 
töreninden sonra Umurbey 
kasabasındaki kendi yap
tırdığı Vakıfın bahçesinde 
toprağa verilmişti.

Demokrat Parti'nin ku
rucusu- Atatürk, İsmet İnö
nü'den sonra Türkiye Cum
huriyeti Devleti'nin Cum
hurbaşkanlığını yapan Ce
lal Bayar, 27 Mayıs 1960 As
keri deVrimine kadar bu 
görevi yürüttü. ’

Yassı Âda'da DP'li mil
letvekilleri ve bakanlarla 
'Yüksek Adalet Divanı'nca 
yargılanarak 15 DP'li ile bir
likte “Vatana ihanet ve 
anayasaya ihlal” suçların
dan idam cezasına çarptı
rıldı. Bu sırada 77 yaşında ■ 
olan Bayar, yaşı nedeniyle 
Milli Birlik Komitesi tarafın
dan cezası hapse çevrildi. 
1964 yılına kadar Kayser] 1

। Cezaevi'nde kaldı.
Bayar, daha sonra De

mokrat Parti'ye destek ver
di; Eski DP'lileri biraraya ge
tirmek için “Bizim Ev” adlı 
kulüp kurdu. 1974 yılında si
yasi haklarını yeniden elde 
eden Bayar, 1975 'de bu 
kez AP'yi destekledi. 103 
yaşına kadar kızı Nilüfer 
Gürsoy ve Damadı Dr. Ah
met Gürsoy ile birlikte yaşa
yan Mahmut Celal Bayar, 

1 22 Ağustos 1986 yılında ha
yata gözlerini yumdu. -

22 Ağustos 1999 Pazar 
günü kabrinin bulunduğu 
Umurbey'de 13. yıldönü
münde anılacak.

Anma töreni saat 
lO.oo'da kabri başında 
saygı duruşu ve resmi tö
renle başlayacak. Daha 
sonra saat 10.30'da Bursa 
Valisi Orhan Taşanlar, Celal 
Bayar Vakfı Yönetim kurulu 
Üyesi Ertuğrul Seyhan ve 
Prof. Dr. Emine Gürsoy, ko
nuşma yapacaklar. Saat 
12.30'da ise Umurbey Ca
miinde mevlit okunacak. 
Gece ise saat 19.30'da 
Bursa Büyükşehir Belediye
sinde Türk Sanat Müziği 
Korosu Konseri verilecek.

TAŞI GEDİĞİNE
îfv\av\ TTame»*

DEVİRİCİ...

75’lik devrimci...”

Devirici

Devrimlerin deviricisi...
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Yılmaz AKKILIÇ

Ecevit’in Bakışları Hüzünlü.
Bilirim, ADD’lilerin her gün Cum

huriyet almadıklarını; bunu Bursa 
ADD’yle yAptığım bir söyleşi sırasın
da da vurgulamıştım. Dernek Başka
nı kıvanarak, üye sayısının iki bine 
yaklaştığını söylediğinde, “iyi ama 
Cumhuriyetin tirajı ıala beşyüz 
dolaylarında” demiştim de, çoğunluk 
başını önüne eğmişti.

O yüzden bu salı, İlhan Selçuk’un 
cumartesi günkü Cumhuriyette ya
yımlanan ve başlığım yukarıda verdi
ğim yazısını köşeme almaya karar 
verdim -gerçi yazarından izin alma
dım, bağışlasın beni-. Olur ki, maga
zin gazeteleri yanında Cumhuriyet’e 
para ayıramayan Atatürkçü, solcu, 
sosyal demokrat, ADD’li dostlardan 
birkaçının daha dikkatini çeker de, 
okur diye...

Neden?..
Çünkü o artık Karaoğlan değil.
Umut değil...
Geriye kalan ne?
Şair ne demişti:
“Elde var hüzün. ”

*

Dünya değişiyor...
Sanki yeni bir hikmetmiş gibi, bu 

eski gerçek sık sık yineliyor, oysa 
yanlız dünya değil, insan da değişi
yor...

Tanrı, Azrail’e sordu :
- Durmadan can alırsın, hiç acı

maz mısm, yüreğin burkulmaz mı?
Azrail;
- Deniz üstündeki salda bir anne 

ile bebeği vardı, kadının canını alır
ken fena-oldum; dalgaların ortasında
ki tahta parçasında yalnız bıraktığım 
küçük çoçuğa çok acıdım. Ama bir 
başka gün canını aldığım bir zalim 
hükümdarın soluğunu keserken çok 
sevinç duydum.

Tann dedi ki;
- Canım alırken sevinç duyduğuîn 

hükümdar, denizdeki sal üzerinde 
yalnız bıraktığın çoçuktu.

İnsan değişir..
Hiç kimse anasından doğduğu gibi 

kalmaz; ömür boyunca değişir.

Ama değişimin yasası ne?
*

Karaoğlan seçimden önce neden 
değiştiğini halka anlatsaydı, her şey
den önce bir ‘özeleştiri’ yapsaydı, yeni 
fıkirlerirfi açıklasaydı...

Deseydi ki:
- Başbakan olursam 12 Eylül ana

yasasının antidemokratik maddeleri
ni değiştirmeden önce ivedi olarak 
ulusal yargı ilkesini parçalayacağım, 
kamusal alanda yabancılara imtiyaz 
dağıtırken, tahkim yöntemini benim
seyeceğim, yazarlarla düşün adamla
rı cezaevlerinde yatarken katillere 
mafya tetikçilerine, ırz düşmanlarına 
af çıkaracağım; paradan para kaza
nan kodamanlara salman vergileri 
kaldıracağım, büyük sermayeyi göze- 

—tirlrf-n -emplfçilare. yviİripnprpgirn. .Ren 
artık değiştim, gerçekleri bu yaşımda 
görüp anladım; geçmişte yanılmışım, 
eskiden söylediklerim doğru değilmiş; 
bugünkü Ecevit de Karaoğlan değil...

Ecevit, kendisini sevenlere seçim 
kampanyasında bunları söylemeliy
di...

Ne kadar oy toplardı? 
♦

Masamın üstünde bir kitap duru
yor. 1976’da yayımlanmış, içinde 
Ecevit’in yazılan, şiirleri, çevirileri 
var. Önsöz’de okuduğum şu satırlann 
altını çizdim :

“(Siyaset adamı) ünlü Çin bilgesi 
Lao Tsu’nun iki bin beş yüz yıl önce 
örgütlediği gibi ‘işini bitirince çekil
mesini bilmelidir.”

Lao Tsu ne demiş :
sonuna kadar doldurmadan dur 
çok bilersen bıçağı
ucu körlenir çok geçmeden

işini bitirdin mi 
çekilmesini bil”

Ancak Ecevit diyebilir ki;
- Ben işimi bitirmedim.
Onun bileceği şey bu, benim kor

kum, Bülent Ecevit’in işini bitirme
den Karaoğlan’ı bitirmesi kaygısın
dan kaynaklanıyor.

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

KÖRFCZ RCKLRM
Tel : (0.224) 513 17 97

KAYIP
36951-37700 Nolu 
fatura koçanım ve 
SSK Emekli Sağlık 

Karnem 
kaybolmuştur. 
Hükümsüzdür.

ÖZBERK MERMER 
ve GRANİT SANAYİ 

Haydar ASLAN

174
turist 
geldi

Akdeniz ve Karade
niz turuna çıkan 174 
İngiliz ve ABD yurttaşı 
turist taşıyan gemi, li
manımıza da uğradı.

Dün, İngiliz Bandıra
lı “Seqbouen Spınt” ad
lı turistik gemi ile iske
lemize yanaşan turist
ler, kendilerini bekle
yen otobüsler ile Bur- 
sa’ya giderek günübirli
ğine turistik ve tarihi 
yerleri gezdiler.

Yunan adalarına uğ
raşan turist gemisi li
manımızdan ayrıldık
tan sonra Karadeniz kı
yılarım gezerek, İstan
bul’a uğrayacak ve bu
radan da ülkemizden 
ayrılacak.

Manastır 
İskelesi

bekliyor
Gemlik’in en eski me

sire yerlerinden biri olan 
Manastırın yıkılan iskele
si ilgi bekliyor.

Bakımsızlık ve ilgisiz
lik nedeniyle bir süre ön
ce yıkılan ve yerine yeni
sinin yapılmadığı Manas
tır iskelesinin yeniden ya
pılmasını isteyen çevre 
sakinleri, Belediyeyi göre
ve davet etti»

Gazetemizi arayan va
tandaşlar, Gemlik’in en 
güzel köşelerinden biri 
olan. Manastıra deniz yo
luyla gidişin önünde iske
lenin olmaması nedeniyle 
kesildiğine dikkat çeke
rek, ilgililerden yeni bir 
iskele yapılmasını istiyor
lar.

Destekleme 
oranlan 
değişti

Zirai mücadelede kulla
nılan ilaçlar ve diğer ben
zeri maddelere uygulan
makta olan destekleme 
ödemelerinde oranlar yeni
den belirlendi.

İlaç bayilerinden alınan 
faturalar, İlçe Tanm Mü- 
dürlüğü’nce ilaçlann aktif 
maddeleri belirtilerek, ilaç 
faturalarının arkasına ilaç 
tutan, destekleme oranı ve 
destekleme miktannı gös
teren bir kaşe basılarak 
onaylandıktan sonra Zira
at Bankası’na götürülecek.

28 Mayıs tarihinde yü
rürlüğü giren 23708 sayılı 
resmi gazetede yayınlanan 
'tebliğe göre desteklemeler, 
gruplanna göre yüzde 30 
ile sıfır oranında verilecek.

Meyyale’nin torununun oğlu
"Romanlarında anlattığım kişilerin çoçuklarma 

amca ve teyze diyordum. Pek çoğunun torunu be
nim yakın arkadaşım veya akrabamdı. Onların hi
kayelerini dinleyerek büyüdüm” Bu sözler gazeted 
yazar Hıfzı Topuz’a ait. Bürsa Yeşil Rotary Kulübü’nün 
davetlisi olarak geldiği kentimizde romanlarını nasıl 
yazdığını anlatırken, ne büyük bir ayrıcalık yaşadığım 
düşündüm. Hayatı “roman” olabilecek yoğunlukta 
yaşamak veya en azından buna tanıklık etmiş insan
ların arasında büyümek. Hıfzı Topuz bu ayrıcalığa sa
hip insanlardan biri. Çünkü o, hayatmı yazdığı Mey
yale’nin torununun oğlu. Bizim için de Hıfzı Topuz, gi
bi bir araştırmacıya sahip olmak bir ayrıcalık. Ne ya
zık ki tarihimizi bilmiyoruz. Bize öğretilenler ya çok ta
raflı, ya yanlış, ya eksik. Ve işin kötüsü yakın tarihi
mize tanıklık eden insanlar ve hatıraları giderek yok 
oluyor. Hıfzı Topuz içinde büyüdüğü yakın tarihimizin- 
canlı tanıklarının anılarını, gazeteci bakış açısı ve ro
mancı üslubuyla birleştirerek bizi tarihimizle buluştu-! 
ruyor. “Söz uçar, yazı kalır” sözünü doğrulamasına 
dinliyor, araştırıyor, soruyor, kitaplardaki 14. baskını 
yapan Meyyale gibi, Taifte Ölüm gibi kitaplarla gün 
yüzüne çıkarıyor. Şimdilerde o, adı Mediha Sultan ya 
da Sürgündekiler olacak son kitabının son şayialarını 
yazmakla meşgul.

Kitabı yazarken Mediha Sultan’m torununun ço- 
çuklanndan birinin “Benim büyükannemin hayatı
nın roman olacak nesi var” dediğini söyleyen Hıfa 
Topuz kitabı neden yazdığını şöyle anlatıyor; “Halbu
ki Mediha Sultan, Abdülmecit’in kızı, Damat Ferit 
Paşa’nın karısı ve Vahdettin’in ablası. Böyle tarihi 
bir kişilik. Üstelik çok büyük aşklar yaşamış. Bir 
kır gezmesinde sarayın dışından bir gence Necip’e 
aşık olmuş. Beş yıl aşk acısı çektikten sonra anne
sine durumu bir mektupla bildirmiş ve annesi ba
basına söyleyerek Mediha ile Necip’i evlendirmiş
ler. Necip saraya dahil olmuş, paşa unvanım almış 
ama kısa bir süre sonra ölüvermiş. Mediha yı bu 
kez tarihe Damat Ferit Paşa diye geçecek olan Fe
rit’le evlendirmişler ve o da saraya kabul edilmiş. 
Elimde bütün o mektuplar var. Mediha Sultan’m 
yaşamında, o dönemdemi toplumu yansıtan olay
lar gördüm. O zamanki aşk anlayışını, sıradan bi
riyken damat olunca devletin yönetim kademeleri
ne geçişin yarattığı sıkıntıları. Romanın ilgi çekici 
birçok yönü var. Mediha Sultan’m hayatı ile başla
yan roman, Yeni OsmanlIların mücadelesiyle de
vam ediyor. Yeni OsmanlIlar deyince Namık Kemal, 
Ziya Paşa, Mithat'Paşa’dan başka bir isim bilmeyiz. 
Halbuki Mehmet Bey, Reşat Bey, Ayetullah Bey di
ye şahsiyetler o baskı döneminde bir rol açıyorlar. 
Atatürk ve arkadaşları bu yolda yürüyorlar. Bunu 
biz bilmiyoruz. Bu insanlar resmi tarihlerde yok, 
kitaplarda yok, filmlerde, romanlarda yok. Bunları 
anlatmanın, aydınlatmanın bir hizmet olduğunu 
düşünüyorum. ”

Hukuk eğitimi almasına rağmen kendisini gazeted 
olarak tanımlayan Hıfzı Topuz kitaplarını da gazeted 
içgüdüsüyle yazdığını anlatıyor. “Ben romancı deği
lim, gazeteciyim. Gazetecilikten gelişim okuyucu
ya bilgi vermemi, mesaj iletmemi sağlıyor. Kitapla
rımı bir amaçla yazıyorum. 19. Yüzyıl’ın ikinci ya
rısından Cumhuriyet’e kadar dönemi kapsayan sü
reçte yaşananları yansıttığıma inanıyorum” diyor. ı

Söyleşiden sonra Hıfzı Topuzla sohbet ediyorum; 
Ona Meyyale Hanım’m kocası büyük dedesi Hilmi Pa- 
şa’nın Sivas’ta Vali olarak bulunduğu sırada çok yakın 
arkadaşlarının birinin annemin büyük büyük dedesi 
olduğunu söylüyorum. Sivas’ın önde gelen din alimle
rinden biri olan annemin büyük dedesi Şeyh Seyfettin 
ve onun babası Nur Ali Baba ile aynı kabirde beraber 
yattıklarını anlatıyorum. Çok ilgisini çekiyor ve hemen 
notlar alıyor. Kabirlerinin bakımlı olup olmadığım so
ruyor, annemden aldığım bilgileri aktarıyorum. “Bunu 
Melahat Teyzeme Söyleyeyim” diyor “O çok gitti 
geldi Sivas'a, bu haberlere sevinir."

Bursa’ya en son 1'932'de Galatasaray İzci Kulübü ■ 
ile geldiğini söyleyen Hıfzı Topuz'u daha geniş bir za
manda Bursa'da gezdirmek istediğimi söylüyorum. | 
"Ne zaman isterseniz gelirim" diyor. Cumalıkızık'a 
gitmek için sözleşiyoruz. “Neyse ki varsınız ve yazı
yorsunuz" diyorum.
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Belediyece Emin Dalkıran Kordonu’na yapılacak değişiklik için halkın görüşü alındı

İyurt Kordon düzenlemesine tepti
Belediye Başkanı Mehmet Turgut, Emin Dalkıran Kordonu’nda yapacağı değişikliklerde 

halkın da görüşünü almak üzere dün bir toplantı yaptı. Ancak, toplantıya gerekli ilgi göste
rilmedi. Başkanın, yeni düzenlemede çoçuklar için spor alanları bırakmasına kordon sakin
leri tepki gösterdi.
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Belediye Başkanı Mehmet Turgut, Emin Dalkıran 
Kordonu’nda yapacağı yeni düzenleme için kordon 
sakinleri ile yaptığı toplantıda, projenin gelenler tara
findan beğenilmemesine sinirlendi.

Dün, saat 17.3O’da Belediye Düğün Salonu’nda 
çağnya uyan yaklaşık 30 kişilik Emin Dalkıran Kor
donu’nda oturan vatandaş grubuna Belediye Fen İş
leri tarafindan hazırlanan proje üzerinde bilgiler ve
ren Belediye Başkanı Mehmet Turgut, bu alandaki 
yeşilliklerin oyun sahaları olmaması nedeniyle çoçuk- 
lar tarafından çiğnendiğini ve kordonun korunamadı
ğını söyledi.

Mevcut kordonda bulunan havuzlu alan ile anfiti- 
yatr bölümlerine küçük spor alanları yapmayı düşün
düklerini söyleyen Başkan Turgut, bu alanların ya
pılmaması halinde yeşilliklerin yok alacağını söyledi.

“Bu mıntıkada çoçuklara anternatif oyun alan- 
ları sunmak zorundayız. Bunu sunamadığımız za
man çoçuklar yine yeşillikler üzerinde oynayacak
tır. Hazırladığımız projeler üzerinde küçük çoçuk- 
lann oynayabilecekleri voleybol, basketbol, futbol, 
hentbol sahaları ile, santranç ve paten alanları 
oluşturacağız. Bunun için sizlerin görüşlerini al
mak istiyoruz. Sizler istemezseniz bu projeyi ha
yata geçirmeyeceğiz. ” dedi.
. Toplantıya katılan kordon sakinleri ise, hiç bir tu-

Vakıflar Genel Müdür Yardımcılığı’na atandı Elektrik

Kaymakam Çan’a Veda Yemeği çarpması 
sonucu öldü
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Yaklaşık iki yıldır ilçemizde 
görev yapan Kaymakam Şener 
Çan’ın, Vakıflar Genel Müdür 
Yardımcılığı’na atanması nede
niyle Milton Aile Gazinosu’nda 
onuruna veda gecesi düzenlen
di.

Titiz bürokrat olarak ünle
nen Kaykamam Çan’a gecede 
plaket yağdı.

İlçe Kaymakamımız Şener Çan’ın 
Vakıflar Genel Müdür Yardımcılığına 
atanması nedeniyle onuruna “Veda 
Yemeği” verildi.

Geçtiğimiz hafta perşembe akşamı 
Milton Aile Gazinosu’nda düzenlenen 
yemeğe Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut, Umurbey Belediye Başkanı Fa
tih Mehmet Güler, Küçük Kumla Bele
diye Başkanı Ömer Bal, Başsavcı Erol 
Ateş, Cumhuriyet Savcısı Vural Ekiz, 
Yargıç Suat Laçlnok, Siyasi Parti ilçe 
başkan ve yöneticileri, daire amirleri, 
gazeteciler, mahalle ve köy muhtarla
rı, dernek başkanları hazır bulundular.

Yemekte söz alan Cumhuriyet Baş
savcısı Erol Ateş, Kaymakam Şener 
Çan’ı görev yaptığı süre İçinde de
mokrat kimliği ile tanıdıklarını, emrin-' 
deki memurlara karşı sevgi ile yaklaştı
ğı onları kazanmak İçin çalıştığını söy
ledi.

Ateş şöyle devam etti:
“Sayın Kaymakamım hukuğun üs

tünlüğüne inanan adliye sevgi ve ilgili 
ile yaklaşan bir kişi olarak gördüm. 
Hukuk konularındaki bilgilerinden ve 
tecrübelerinden çok şey öğrendim. 
Daha üst bir göreve atanması bizi se
vindirdi. Ankara da Gemliklilerin tem
silcisi olacağına inanıyor, yeni göre
vinde başarılar diliyorum.”

BÂŞKAN’DAN PLAKET
Daha sonra söz alan Belediye Baş

kanı Mehmet Turgut ise hüznü ve mut
luluğu birlikte yaşadıklarını belirterek 
şunları söyledi:

“ Kaymakamımız aramızdan ayrılı- 

ristik kentte, gezi alanlarının arasında spor sahaları
nın olmadığım, çocukların yeşilliklere basmamaları 
için bol ağaçlandırma yapılmasının gerektiğini söyle
diler.

Bir vatandaş ise kordonda el yıkanacak çeşmenin 
bulunmadığım, gölgelik yapacak ağaçların dikilmesi 
gerektiğini, çoçuklann bisiklet ve yürüyüş yollarının 
yapılması gerektiğini söyledi.

Spor alanlarının çevrede oturanları rahatsız edece
ğine değinen sakinler, oturma ve gezi alanlarının ço
ğaltılmasını istediler.

Daha sonra toplantıya katılan gençlere “Siz ne is
tiyorsunuz?” diye soran Belediye Başkanı’mn soru
sunu yanıtlayan bir genç, “Başkamın, biz dans ede
cek sahalar istiyoruz.” dedi.

Toplantıya katilardan dinleyen Başkan Mehmet 
Turgut, kendisini anlayamadıklarım, işin özünü kav- 
rayamadıklannı belirterek, “Madem ki burada böyle 
bir düzenleme istemiyorsunuz.. Biz de yapmayız. 
Benim amacım zaten yeşilliklerde oynayan çoçuk
lara alternatif oyun alanları yaratmaktı. Bunu 
yapmazsak çoçuklar yine eskiden olduğu gibi çim
lerin üzerinde koşaçaklar. Kordondaki yeşillikleri 
tahrip etmeye devam edecekler.” dedi.

Başkanın vatandaşların projeyi beğenmemesi üze 
rine sinirlendiği gözlendi.

M
Kaymakam Şener Çan’ın Vakıflar Genel 

Müdür Yardımcılığına atanması üzerine Milton 
Aile Gazinosu’nda veda yemeği verildi.

yor hüzünlüyüz. Bir. üst göreve gidiyor 
seviniyoruz. Gemlikte güzel hizmetler 
yaptı. Bana görevimde yardımcı oldu, 
yol gösterdi. Kendisine teşekkür edi
yorum.

İnşallah Ankara da Gemlik’e hiz
mete devam edecektir. Yeni görevi 
hayırlı ve uğurlu olsun. Hizmeti bittiğin
de kendisini Gemlik’te görmekten' 
mutluluk duyacağız.”

ÇAN’IN KONUŞMASI
Kaymakam Şener Can da kendisi

ne gösterilen İlgiye teşekkür ettikten , 
sonra Gemllk'l çok sevdiğini ancak, bir 
üst görev teklif edilmesine hayır diye
mediğini belirterek, “ Gemlik çok gü
zel, Gemlik’i güzel yapan insanlarıdır. 
Türk insanı güzeldir. Burada olduğu gi
bi Ankara da dd güzel ülkeme hizme
te devam edeceğim. Memuriyet ha
yatımı orada tamamlamayı düşünü
yorum. Vakıflar Genel Müdürlüğü Yar
dımcılığı önemli bir görev yeridir. Bu- i 
rada da görev yaptığım sürece yarar
lı olacağımı sanıyorum. Kapım Anka
ra da hepinize açıktır.” dedi.

Konuşmalardan sonra Belediye 
Başkanı Mehmet Turgut, Kaymakam 
Şener Çan'a Gemlik’e ve Gemliklilere 
yaptığı hizmetlerden dolayı bir şükran 
plaketi verdi.

İlçe MIHI Eğitim Müdürü Mehmet Tu
na, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü İb
rahim Ay ile DSP Yönetim Kurulu üyesi 
Haşan Çetln'ln de birer plaket sundu
ğu gecede Gümrük Muhafaza Müdü-, 
rü Tahsin Uygun İse Atatürk rozeti ar
mağan etti.

Kapaklı Köyü’nde meyda
na gelen üzücü olayda, maç 
izlemek için televizyon ante
nini ayarlamak, isteyen Mus
tafa Bahtiyar (17) elektrik 
cereyanına kapılarak öldü.

Kapaklı Köyü’nün tanın
mış balıkçı ailelerinden olan 
Bahattin Kaptan’ın torunu 
olan Mustafa Bahtiyar, tele- 
vizyonlannda maç İzlerken, 
görüntüyü iyi . alamayınca 
anteni düzeltmeye çıktı. Bu 
arada antenin yakınlarından 
geçen yüksek gerilim hattına 
kapılan genç, yaşama veda 
etti.

Olay, Kapaklı Köyü’nde 
üzüntü yarattı.

Kumla 
sahil 
yoluna 
tepki var

Küçük Kumla girişinde 
bulunan Abdi Reis Sitesi İle 
Alyüz Sitesi önüne kadar 
uzanan sahil yolunun de
vam etmemesi için site sa
kinleri belediyeye, başvurdu
lar.

Site sakinleri tarafından 
Küçük Kumla Belediye Baş
kanlığına verilen dilekçede 
otoların girdiği yollarda ka- 

■ za, kirlilik, yağ, mazot ve 
piknik atıklannın. artacağı
nı, ayrıca ses kirliliğinin do
ğacağı. öne, sürüldü.

Site sakinleri sahilin ay
nen korunmasını isterken. 
Küçük Kumla da yeteri ka
dar betonlaşmanın yaratıl
dığını belirterek, “Daha faz
la betonlaşma insanların 
yaşamı için zararlıdır” de
diler. '

CHP Başkam Bekir Pehlivan, basm toplantısında 
hükümeti eleştirdi.

Eylem kararlarını
destekliyoruz”

Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Yönetim Kurulu 
Başkam Bekir Pehlivan, düzenlediği basın top
lantısında hükümetin çalışmalarım eleştirerek, 
Emek Platformu’nun aldığı eylem kararlarım 
desteklediklerim söyledi.

Parti merkezinde dün düzenlenen basm top
lantısına yönetim kurulu üyeleri ve belediye 
meclis üyeleriyle partililer katıldı.

Basm toplantısında hükümeti eleştiren Pehli
van; siyasal iktidarın üretmeden emek sarf etme
den, paradan para kazanan bir avuç rantiyeciye 
verdiği ödünler ve aktardığı kaynaklarınla “bu 
kadarını beklemiyorduk” dedirttiğini belirterek, 
milyonlarca işçi, memur, emekli, köylü, küçük 
esnafın perişan edildiğim söyledi.

Pehlivan açıklamasını şöyle sürdürdü:
“- Sağanak zamlarla çalışanların ve onlarm 

emeklilerini açlığa mahkum eden, bununla 
yetinmeyip kazanılmış sosyal güvenlik hakla
rını, adına reform dedikleri bir yasayla geri al
maya çalışan DSP-MHP-ANAP koalisyon hükü
meti halkın kendisi olan, bu ülkenin gerçek 
sahibi işçiler, memur ve onlarm emeklilerinin 
haklı taleplerine kulak yermek zorundadır,”

Hükümetin uzlaşmaz, dayatmacı tavrının de
vam etmesi durumunda toplumun iç barışının 
bozulacağına dikkat çeken Pehlivan, huzurun 
kaybolacağım, gerginliğin artacağım iddia ede
rek, "Bunun sorumlusu elbette çalışanlar ve 
onlarm örgütleri olmayacaktır. İşçiler ve Ka
mu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonla
rının içinde yer aldığı 15 sivil toplum örgü
tüyle oluşan Emek Platformu’nun aldığı ve 
takvime bağladığı eylem kararlarını tüm örgü
tümüzle destekliyoruz.”

CHP İlçe Başkam Bekir Pehlivan, reform özel
liği taşımayan, kazanılmış haklan gasp ettiğini 
ileri sürdüğü Sosyal Güvenlik Yasa tasarısı ile 
Türkiye’yi yabancı boyunduruğuna sokacağım 
söylediği'Tahkim Yasası nedeniyle yapılacak- 
anayasa değiştirme taşanların geri çekilmesi ge
rektiğini de söyledi.

Esnaf Odası Başkanı sert çıktı.

“ Başkan esnafla
uğraşmayı
bıraksın”

Gemlik Muhtelif Es
naf ve Sanatkarlar 
Odası Başkanı İbrahim 
Talan, Belediye Başka
nı Mehmet Turgut’a se
slenerek, “Esnafla uğ
raşmayı bıraksın” de
di.

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un se
çimlerden sonra sürek
li esnafla uğraştığına 
dikkat çeken Talan, pa
zarcı esnafından 3 met
rekare yer için 150 mil
yon lira istemenin an
lamsız olduğunu söyle
di. Bu uygulamanın 
hiçbir belediyede bu
lunmadığım belirten İb
rahim Talan, "Bugüne 
kadar, Belediye Baş- 
kanımızın çalışmala
rını dikkatle izliyor ve 
esnafla olan diyalogla
rından dolayı kendisi
ne birşey söylemiyor-

duk. Ancak, Belediye 
giderek zaten zorda 
olan küçük esnafın 
üzerine daha çok git
meye başladı.

Oda olarak konuyu 
inceletiyoruz. Hukuk
çularımız gerekirse bu 
konuda belediyeyi 
mahkemeye verecek
tir." dedi.

Belediye Başkam- 
nın Ticaret ve ' Sânayi 
Odası’nda görev yaptı
ğım ve esnaflıktan gel
diğini de söyleyen Ta
lan, “Biz bizi anlayan 
bir başkanın göreve 
geldiği için sevinmiş
tik. Ama görüyoruz ki 
başkanımız hep esnaf
la uğraşıyor. Akşam 
evine aşmı zor götü
ren esnafı cezalandı
racağına belediye on
lara yardımcı olma- 
IT’şeklinde konuştu.
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kazananlar açıklandı
Gemlik Celal Bayar Anadolu Li- 35- Tol~a Lüleci

sesi’ni kazanan 108 öğrencinin 
isimleri şöyle :

1- Pınar Erkul
2- Gökçe Aydın
3- Emre Ferhan
4- Aysın Yürü
5- Emrah Aytekin
6- Yeliz Türkan
7- Abdullah Yılmaz
8- Fatih Ertek
9- Nil Küçükkuş
10- Duygu Güler
11- Nihan Özgen
12- Seçkin Özdemir
13- Fatih Göral
14- Ayça Seda Kafalı
15- Aziz Güler
16- Sinem Kabail
17-Ali Ünsal
18- Damla Könez
19- Özge Turgut
20- Fatma Bükülmez
21- Gülşah Kabataş
22- Ruken Yavuz
23- Nazlı Kılıç
24- Ayşe Bircan Bahadır
25- Esra Kuş
26- Özlem Kaygısız
27- Pınar Kaygın
28- Ayşe Nur Demir
29- Ayten Nur Sönmez
30- Nur Gürel
31- Mustafa Soydan
32- Canan Pala
33- Ferdi Mutlu
34- Uğur Şen

36- Meliha Bilgin
37- Duygu Çolakoğlu
38- Selcen Ülkü Baykal
39- Fatih Yüksel
40- Merve Tankut
41- Gülistan Düzgün
42- Müge Ersoy
43- M. Gökhan Acı
44- Cansev Akkan
45- Uğur Şanlı
46- Abdulkadir Balcı
47- Rasim Altuntaş
48- Dilge Kılıç
49- Çağdaş Aksakal
50- İlham Gümüş
51- Onur Fidansoy
52- Seval Kaya
53- Mustafa Başaran
54- Metih Mehmet Uluğ
55- Selda Yenel •
56- Gülşah Duran
57- Ahmet Kılıç
58- Sanem Öztürk
59- Hande Örmeci
60- Ayşe Evcil
61- Hümeyra Sargın
62- Zeynep Başargil
63- Haşan Atar
64- Burhanettin Yalçınkaya
65- Zübeyde Atamay
66- Haşan Sezgin
67- Damla Karadağ
68- Nevin Comart
69- Güliz Daşan
70- Gökçe Akyıl
71- Burcu Gür
72- Nebiye Alak

73- Nurgül Öztürk
74- Ferdi Aksel
75- Nlzamettin Samanlı
76- Yasemin Şahin
77- Volkan İkiz
78- Emel Ömercioğlu
79- Onur Şanlı
80- Tülay Yılmaz
81- Pınar Gölcük
82- Derya Bal
83- Murat Şahin
84- Gül Okumuş
85- Aslı Kaya
86- Cevat Bozkurt
87- Gülizar Sarı
88- Uğur Doğan
89- Murat Keskin
90- Selcan Seyhan
91- Tuba Kulaber
92- Erhan Duran
93- Erdal Karataş
94- Demet Ürer
95- Hüseyin Uysal
96- Sinem Bıyıklı
97- Pınar Karaoğlu
98- Nurten Gürleyik
99- Fatma Hamurcu
100- Erol Çakmak
101- Elif Akbulut
102- Erhan Ak
103- Mustafa Muhtaç
104- Merve Aydın
105- Yeşim Ergül
106- Gamze Yıldız
107- Ozan Karademirli
108- Burha» Sansarlıoğlu

Evlenecek ve
Nişanlanacak Gençler;

Türkiye'nin En Kaliteli Davetiye 
Çeşitlerini Bir Günde Basıyoruz, 

Zengin Katalog Çeşitlerimizi 
Görmeden Karar Vermeyin.

KALİTE - UCUZLUK ve (İIVIA,

KÖRFEZ
OFS€T
HER TÜRLÜ MATBAA 

İŞLERİNİZDE HİZMETİNİZDEYİZ.
Gazhane Cad. No : 51/A 

(BİM Mağazası Arkası) GEMLİK 
Tel & Fax : (0.224) 513 17 97

KUMLA’DA FASILDI GECELER”

flNTEP SOFRASI 2'de 
Zengin Antep Yemekleri ve Menüleri 
yanında Her hafta Cumartesi gecesi

Bursa Belediye Konservatuarı 
öğrencileri eşliğinde Fasıllı Geceler 

Yestur Villaları Yanı BÜYÜKKUMLA
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GEMLİK GÜZELLİĞİ

Demir Ali 
Baydar

DUYURU
Ey benim cennet Gemlik 
Ey Güzellik belde sin 
Hayalimde canlanır denizin gür sesi 
Ne güzel serpilmişsin suların kucağına 
Benziyor tepeleri bir sır ocağına

Yemyeşil zeytinlikte bin bir mucize yaşar 
Seyir ettikçe insanın içinde gönlü çoşar 
Tabiat sanki seni özenerek yaratmış . 
Güzel zeytinliklerde bin bir mucize katmış 

Hele Kumla Mevkiide huzur verir kalplere 
Elem dolu gönüller bir anda gelir dile 
Bir yalancı cennettir aile bahçesi 
Çınarın dallarında yükselir bülbül sesi 

İşte bütün zevklerde bu tatlı dille başlar 
Gözlerimde katrekatre dökülür sevinç yaşlar 
İnsan yaşar bir anda ömrünün baharını 
Bilmem nasıl anlatsam Gemliğin varlığını.

HÜZÜNLÜ BÜLBÜL
Vurma avcı vurma hoş değil 
Ne yapsam ne etsem şaşkınım şaşkın 
Boynu bükük kaldı bahçede gülüm 
Ne yapsam ne etsem şaşkınım şaşkın

Bugün benim için kara bir gündür 
Elem dolu içim, kalbim üzgündür 
Böyle bir hayatta yaşamak züldür 
Ne yapsam ne etsem şaşkınım şaşkın 

Zalimane kanadımı kırdılar 
Ayağımı prangaya vurdular 
Dört bir yandan etrafımı sardılar 
Ne yapsam ne etsem şaşkınım şaşkın

Masallarda olan o dev ne ise 
Benim vücudum da öyle büyüse 
Zalimler korkudan tirtir fitrese 
Ne yapsam ne etsem şaşkınım şaşkın 

Diyorum ki sabrım bitse çatlasam 
Ata gibi tepesinde patlasam 
Bir adımda kırk bir arşın atlasam 
Ne yapsam ne etsem şaşkınım şaşkın

Senin derdin avlanmaksa ey avcı 
Ben de senden olacağım davacı 
Yakıp kavuruyor içimi acı
Ne yapsam ne etsem şaşkınım şaşkın 

Demir Ali konuşturdu bülbülü 
Misal verdi boynu bükülmüş gülü 
Gerçekten perişan savruldu külü 
Ne yapsam ne etsem şaşkınım şaşkın

ORKENT S.S. ORMANCILAR YAPI 
KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞINDAN 

Cumhuriyet Mah. Kumla Cad.
Manastır Mevkii Sitesi’ne ait site 
çevresi istinad duvarı anarımı 

yaptırılacaktır.
İsteklilerin Orkent Yönetim Kurulu’na 

müracaat etmeleri ilan olunur.
Tel: (0.224) 514 42 38

KnPLUMrt l/F 
PIM'TÎK KHOT M'TEMLttî

O PLASTİK KİMLİK KARTI
O PERSONEL KARTI

O ÖĞRENCİ KARTI
O TANITIM KARTI

O FATURA KARTI
MATBAAMIZDA İTİNA İLE J/APİLİR

ta

satilik daire

Sahibinden Satılık Araziler

Kumla’da Havuzlu Daire Kiralıktır.

Tel : 513 17 97

Tel: (0.226) 53143 51
w

Armutlu’da Deniz 
Manzaralı İmar Dışı 

Satılık Araziler

Balıkpazan 2+1 deniz gören 
110 m2 daire

Tel : 513 17 97
I KİRALIK DAİRE

gemlik Okuyup
Okutup Olun.

OUTBAC

KÖRFEZ OFSET
Gazhane Cad. No : 51/ A GEMLİK

(Bankacılar Lokali Karşısı)
Tel : (0.224) 513 17 9/
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zaman

Ve, Fabrika revizyona ve bakıma alınabi-

BALIKPAZARI ECZ.

Haftanın Fıkrası

Sözün Özü

uçuk" bir söz

NÖBETÇİ ECZANELER

BAYER ECZANESİ

zın sırrı nedir acaba?”
Adam güldü:
“■ Karımla evlendiğimiz 

önemli bir karar almıştık.

En büyük yanlışlık 
Yanlışlık diye bir şey tanımamaktır.

“Cariyle”

12 Ağustos 1999 Perşembe GEMİÇ ECZANESİ

O kadar düşünceli bir hırsızdı ki, 

hırsızlık yaptığı yerlere fatura bırakmayı 

ihmal etmiyordu.

Muzaffer Gurboğa 
Eğitimci

YAZMA CESARETİ

b Öğrencilerime, dostlanma en az okumak 
kadar yazma uğraşı içine girmelerini ısrarla 
öneriyorum. Yazmak için okumanın yararlı 
olduğunu söylemeye bilmem, gerek var mı. 
Bu arada okumanın yazmayı dürtüklediğini, 
beslediğini belirteyim.
■ Yazmak bir anlamda yaşananlara müda- 
hale etmek değil de nedir? Bana sorarsanız 
savunmak, tavır alış ya da yaşam tarzıdır. 
Ben yazarak hayatı bir yerinden yakalamaya 
çalışıyorum. Yazarken öğreniyorum. Öğren
me sürecimin bir parçası yazmak. Ne hisse
diyorsam, ne düşünüyorsam onu yazıyorum. 
Bolca soru sorarak okuyucuyu düşündürt
mek gibi bir derdin olduğunu sezdiriyorum. 
Tutkuları ve istekleri aynı insanların birbirle- 
riyle paylaşacakları çok şey olduğunu düşü
nüyorum.

Umudu ve hayal etmeyi öğrenmemize yaz
manın katkısı yok mudur? Yazarak yeni de
ğerler üretmek, yaşama anlam katarak varol
duğunu haykırmak olanaklıdır.
l Yazarak, daha da önemlisi okuyarak ken
di yolunu küçük ama sağlam aldımlarla çiz
meye çalışan çok insan olduğunu gözlemliyor ‘ 
ruz. Bu yolla gün ışığına ulaşarak köşeye sı
kıştığı noktalardan çıkış yollan bulabilenlere 
aşkolsun. Toplumsal köşeye sıkışmalarda çı
kış yollarını da düşünelim.

Yukarıdan aşağıya yaygınlaşarak hızlanan 
ahlaksal çöküntü bireyleri kemiriyor. Bizi 
{tizden alıyor. Yazmak insanı, dünyayı değiş- . 
tirir, gürelleştirir. En güzel maceranız yaz
mak olsun.

Yazabilmek için adamakıllı acı çekmek ge-. 
rekir diyor. Ernest Hemingway. Zeyk için 
yazdıklarını sananlar yok mu?

KAŞE VE MÜHÜRDE 
BEKLEME YOK!

Gemlik Amonyak 
Fabrikası (i)

Petrol-İş Sendikası Mali Sekreteri' Efraim 
Tümer bazı açıklamalar yaptı.

- Gemlik Amonyak Fabrikası bir yıldır ça
lışmıyor.

- Yaklaşık 200 işçi boş duruyor.
Fabrikanın duruş sebebi de şöyle açıklandı.
Üretilen Amonyak, ithal edilen amonyak

tan daha pahalıya mal oluyor.,
- İthal Amonyak Fiyat: 98 Dolar
- Fabrikada üretilen amonyak maliyeti: 138 

Dolar.
Şimdi. Herkes Enerji Bakan lığı’ ndan yar

dım bekliyor.
Ve. Yardım gelmeyince, Fabrika duruşa de

vam ediyor.
Peki, Enerji Bakanlığımdan istenilen nedir.
Doğalgazın daha ucuz verilmesi isteniyor.
Aslında, sendika yetkilisinin yaptığı açıkla

malardan, bu işin özüne inmediği anlaşılıyor.
Evet. Bugünün ekonprpi anlayışında maliyet 

unsuru büyük önem taşır.
Ama. Ekonomide bir de, “paçal maliyet” 

vardır.
Amonyak maliyetini, üretilen Amonyak ve it-, 

hal edilen amonyak ile birlikte düşünmek gerekir. 
; - İthal fiyatını sadece (98) dolar olarak 

görmek yanlış olur.
- Bir Doların ülkeye maliyetini düşünmek 

gerekir.
: - İhrâdaatçıya verileri teşvikleri ve ucuz 

Ekimbank kredilerin maliyetini “Dolara” in
dirdiğiniz takdirde (98) Dolarlık ithal fiyatı, 
belki de (138) dolarlan bile geçebilir.

Eğer bir işletme^ kendine gerekli olan ham
maddeyi hem üretebiliyor ve hem de ithal edebi
liyor ise, “Paçal maliyeti” düşünmek zorunda
dır.

Peki nedir bu paçal maliyet:
. - Ne kadarını, h^ngi dönemde fabrikada 

üretecek.
- Ne kadarını hangi dönemde ithal edecek.
Bir “başabaş noktası” bulmak zorunda

dır.
Ve. Buna göre bir üretim proğramı ve itha

lat proğramı yapmak durumundadır.
Peki. Pratikte bunu uygulama şansı va,r ifiı^ 

dır?
Bu konuda, bazı tecrübelerimi sunmak iste*' 

rim..
İthal fiyatı olan (98) Dolar ile, üretim mali

yeti olan (138) Dolarlık fiyatı “ayni baza” in
dirgemek gerekir.

(138) Dolarlık fiyatta, faiz ve finansman 
masrafı var mıdır?

(98) Dolarlık ithal fiyat ise, çıplak ve mas
rafsız fiyat mıdır?

Bu mukayeseyi sağlıklı yapmak gerekir.
Yaz aylarında, Amonyak fiyatları düşer.

__ Çünkü petrole bağlı ürünlerin, tüketimi 

azalır.
Tüketim azalınca, taşıma fiyatları da (nav-1 

lun) düşer. .
Eğer fabrika tüm yıl çalıştırılmayacaksa, 

yaz döneminde ithal amonyak tercih edilebi-

Çiftliğin sahibi,-yüzüncü doğum 
günü münasebetiyle bir yemek veri
yordu.

Kadehlerin yüzüncü yaşın şerefine 
kalktığı yemekten sonra, davetlilerden 
biri sordu :

Bunca yıldır sağlıkla yaşamanı-

Münakaşa ve kavga hallerinde, kim 
hatalı ise sokağa çıkacak ve sinirleri 
yatışıncaya kadar açık havada kala
caktı.

Ve. Ben bu yetmiş yıllık evliliğin bü
yük bir kısmını açık havada geçirdim.”

Dedi ve konuşmasını şöyle noktala
dı:

Uzun yaşamanın sırrını da, açık 
havada bulunmak diye tanımlayabili
rim.”

.Bu anlayış, yaz aylarında iyi olabilir.
/Ama, Kişin, ayazını da-unutmamak 

gerekir. _____________________________

Tahkim konusunda, herkes yazıyor ve çiziyor.
Bizler de, çalışma hayatımızda tahkimin olum

suz halini yaşadık.
Bağımsız ve tarafsız olarak tayin edilen ha

kemlerin ne derece taraflı olduklarını gördük.
Konuların “dosya dışına” çıktığını hissettik.
Çağdaş uygulama diye takdim edilen tahkim 

yasasının, her zaman Batı ülkelerinin büyük firma
ları lehine karar vereceğini şimdiden görüyoruz.

Hürriyet Yazan Bekir Coşkun bakın neler yazı
yor.

“• Tahkim yabancı sermaye ile findirgeşmeye 
başlayan yerli sermayenin Türk Hukukunu devre 
dışı bırakma oyunudur.”

Tahkim Yasası, ulusal varhklan yağmalama
nın uluslararası yeni boyutudur.”

“- Tahkim özünde utançtır. Bunu Bergama 
köylüleri anladılar da, iç ve dış sermayenin basın
daki dostları anlamadı mı? Tabi onlarda anladılar 
ama görevleri gereği anlamazlıktan geliyorlar.”

Bekir Coşkun, ideolojik takıntıları olan bir 
yazar değil.

Bu objektif yazarın ne dediğini iyi, anlamak 
gerek.

Sayfa: 5

Erol GÜRÇAY

Gemlik Amonyak 
Fabrikası (2)

- Peki. Kış aylarında durum nasıl 
olur.

Kış aylarında, Amonyak Fabrikaları 
daha yüksek kapasite de çalışır.

Petrol ve Petrole bağlı ürünlere 
olan talep artar.

Hem ürün fiyatları, hem de taşı
ma fiyatları yükselir.

Amonyak Fabrikasının çalışma dö
nemi (Ekim-Nisan) arası olarak plan
lanabilir.

Peki. Fabrikanın çalışmasının, 
başka ne gibi faydaları olur?

- Bir kere elemanların moralini 
olumlu yönde etkiler.

Ayrıca, Fabrika korrozyona uğra
maktan kurtulur.

- Kimya Fabrikaları, İnsan vücu
du gibidir.

- Uzun süre çalışmayan bir insan 
vücûdu nasıl kireçlenir ise, uzun sü
re çalışmayan bir kimya fabrikası da 
paslanmaya başlar.

- Yeniden devreye almak zorlaşır.
- Hatta bazen imkansız hale bile 

gelebilir.
Şimdi. Buraya kadar olan bölüm

de işin teknik ve ekonomik yönüne 
I değindik.

- İşin bir de özelleştirme yönü 

var.
- TÜĞSAŞ'ın önümüzdeki sene 

özelleştirilmesi düşünülüyor.
- Galiba, Blok-Fabrika usülu satış 

yapılacak.
- Yani. Fabrikalar kısa bir zaman 

sonra görücülerin huzuruna çıkarı
lacak.

- Gemlik-Gübre satışta en şanslı 
olan fabrikalardan biridir.

- Ama. Bir yıldan beri çalışmayan 
bir fabrikanın, pazarlık gücü azalır.

TÜĞSAŞ yönetimi, Amonyak Fabri
kasının çalıştırılmasını tekrar gündeme 
getirmelidir.

- Liberal bir ekonominin uygulan
dığı bir dönemde, Enerji Bakanlığı 
Doğalgaz fiyatını indiremez.

- Bundan 15 yıl öncesini bir hatır
layınız.

Kütahya Amonyak Tesislerinde 
kullanılan letriğin maliyeti, İthal 
amonyak fiyatlarının neredeyse iki 
katı idi.

Biz de, Enerji Bakanlığında, ucuz 
elektrik fiyatı verilmesini istemiştik.

Ama. Talebimiz uygun görülme
di.

Biz de Gemlik’ten karayolu ile 
tanker taşımacılığını başlâttîk?-

Şimdi. Taşıma Amonyakta, Kütahya 
kara geçti.

TÜĞSAŞ yönetimini, paçal mali
yet anlayışı nedeniyle ve özelleştir
me sebebiyle Amonyak Fabrikası ile 
ilgili kararını, yeniden gözden geçi
receğini umuyoruz.

Matbaamızda bilgisayar 
sistemiyle kaşe ve mühürleriniz 

30 dakikada yapılır.
BİR TELEFON YETERLİ!

KÖRFEZ OFSET 
Gazhane Cad. No: 51/A 
Tel : 513 17 97 GEMLİK
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14 Ağustos 1999 Cumartesi SENA ECZANESİ

15 Ağustos 1999 Pazar SAĞLIK ECZANESİ

16 Ağustos 1999 Pazartesi İSTİKLAL ECZANESİ

GEMEİK REHBERİ
Gerekli Telefonlar Resmi Daireler Kartal-Ya
İtfaiye '• no 'TEKArıza , 5132p66 ,
Polis İmdat 155 ' ■ ,TEK İşletme 5134503 Yalova-Sİ
Jandarma İmdat 156 Turizm Der. 5131274 6.30-13.01
Jandarma K„ .4 5131055 514°095
Polis Karakolu 5131879 - Orm, Bol, Şf. 5131286
GarKom | t 206 • Ml111 Eğt Md' 513’174 Yalova'K

■ 1 §131206 Halk Eğt. Mrk. 5131846

Kaymakamlık HaikKütüp. 5131353 (W ».i
kaymakamlık ,5131051. ^ravollan 5131308 Yalova-Kl
KaymakamhkEv 5131o52 M? J™8 1
I» S ““ K«W

1 Tapu Slo. Md. 5131414 H
Müftülük 5131364 07.30-08.!

ULAŞIM Gümrük Md. 5131411- ;
Uludağ.Turizm 5131212 ■ Tekel Md. 5131042 07-30'08 '
Aydın Turizm 5132077 • Ver. Da. Md. 5132360 oh 30 10 3

llçeTar. Md. 5131186 uo ou ıu,<’ 
İlçe Seç. Md. 5134994 .

Hastaneler ,
Devlet Has.’ . 39200 e Beedlye.
SSK Hastanesi 5132329 Başkanlık ’ M 34590 23
Mer.ŞaâPoağı 5131068 , ffita 5132432

TAKSİLER 1 Otobüs İşlet. 5134521-122 
Körfez Taksi 513,1821 Su İşletmesi '5134521-115
Çınar Taksi "5132467 5132325

. Güven Taksi ,'5133240 Muhasebe M. 5134521-182
Gemlik Taksi 5İ32324' 1 ^* ’̂
Manastır Taksi '* 5143550. Su Arıza Yalnız 145

VAPUR
Cartal:(işgünü)’6.30r11.00-15.00-19. 

(Tatil)7.15-11.15-16.00
ılova : (İşgünü) 09.00-13.00-16-00-21

(Tatil) 09.00-13.00-18.45
rkech(işgünü) 05.50-13.30-17.30 (T 
0-17.30 Sirkeci-Yalova:(işgünü) 09. 
5-İ8.15 (Tatil) 09.15-14.00-18.15

PEJVİZ OTOBÜSÜ
lartal (Haftaiçi) 07.30-09.10-10.45-13.0C 
14.30-16.00-17.30-19.00-20.30
5-10.45-12.00-13.30-14.25-15.45-17.00-

17.45-18.30-19.20-20.30
îbataş (İşgünü): 7.20-9.45-12.40 17.1
I9.30 Tel: 0.226.812 04 99
Haftasonu): 10.30-13.00-17.30
falova (İşgünü): 8.35-11.00-16.10-18.2
ftasonu): 09.15-11.35-16.15-18.35

FERİBOT
izli Feribot: (Yalova-Yenikapı)
)0-10.30-12.30-14.30-16.30-17.30-19.30
20.30-22.30 (PztSalı.Çrş.Prş.)
)0-10.30-11.30-13.30-14.30-16.30-17.30

19.30-21.30 (Cumartesi)
0-12.30--14.30-16.30-17.30-19.30-20.3C

22.30 (Cuma-Pazar)____________

Aygaz -,513 12 95
Özgaz 514 17 00
Tekgaz 513 16 07
Ocakğaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
HabaşgaZ 513 45 46
Ukltgaz 514 28 41
Yeni Likitgaz 513 65 00
Alevaaz 513 40 95
BP Gaz 514 59 81

30
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Körfez’in Cenneti
Burası ne Marmaris, ne Bodrum, ne Fethiye Ölüdeniz ne 

de Antalya. Her gün giderek betonlaşan Gemlik Körfez'inin 
el değmemiş köşelerinden Wrt. .

Gemlik'ten Armutlu'ya doğru giderken, Kapaklı Köyü'ne 
yaklaştığınız sırada, zeytinliklerin çam ağaçlan ile Öpüştüğü 
ve ince kumuyla" denizin birleştiği doğa harikası koya inebil
mek için kötü bir taş yoldan korkarak gidiyorsunuz. Güne- 
şin, denizin ve kumun tadını KÖrfez’de en güzel çıkarabile
ceğiniz bu köşeye siviller 100 bin araçlar ise 500 bin lira 
ödeyerek girebiliyorlar.

Hasanağa ve 
Karacalli Kamplarında 
lise dönemi başladı
ilçemiz sınırlannda bulu

nan Milli Eğitim Bakanh- 
ğı’hâ ait Hasanağa ve Kara
calli yazkamplarında lise 
dönemi başladı.

KAYIP
36951-37000 Nolu 
fatura koçanım ve 
SSK Emeldi Sağlık 

Karnem 
kaybolmuştur. 
Hükümsüzdür.

ÖZBERK MERMER 
ve GRANİT SANAYİ 

Haydar ASLAN

9-14 Ağustos tarihlri ara
sında başlayan Karacalli lise, 
yaz kamplarına yaklaşık 150 
kişi katıldı. Ankara,.' kütah- 
ya, Sivaş; Lüleburgaz, Çorlu,

Kırıkkale, Zonguldak, Trab
zon, Gemlik, Bursa’dan ge
len gelen öğrencilerden öfe 
şan gruplar, hem yazın hem 
de tatilin tadını çıkarıyorlar.

Hasanağa kampında da 
lise döneminin devam ettiği
ni söyleyen ilgililer, şöh dö
nem olarak ortaokul öğren
cilerinden'öluŞan« grupların, 
18-24 Ağustos tarihleri ara
sında hasanağa ve karacalli 
kamplarında kamp yapa
caklarını söylediler.

ULAŞIM TURİZM SEYAHAT ACENTASI 
ttu vnz ULUS'İM JUHU S'f’ÇMINİN HMIC/ILIĞINI tfnşnVIN

Tatil Keyfi Başlıyor 
(UfiNYfl TURU 

16-23 AĞUSTOS 8 GÜN 7 GECE
SADECE 75.OOO.OOO.-TL (YP)

**** yıldızlı Denize Sıfır 
Ulaşım ve Çevre Gezileri Dahil 

BODRUM
CORİNTHIA LABRANDA HOTEL *‘“

14.850.000.- TL (Hefşey dahil) 
HOTEL GLORİA *“ 

15.500.000. TL (Herşey dahil) 
NAPA HOTEL *“ 7.500.000.- TL (YP) 

İKONT HOTEL *** 9.000.000.- TL. (YP)
DİDİM

MERYEM HOTEL **** 9.500.000.- TL (YP)
HOTEL OBA *** 9.500.000. TL. (YP)

TURTAŞ HOTEL *** 8.500.000.- TL (YP)

BÜYÜK KARADENİZTÜRÜ'
1, TUR 06-13 AĞUSTOS 99
2. TUR 20-27 AĞUSTOS 99
3. TUR 03-10 EYLÜL 99

’ Samsun,Ünye, Fatsa, Ordu, Giresun kalesi. Rize, Çay , 
Fabrikası, Findik Bahçeleri, Zigana Yaylası,, Horon Gecesii.

Boztepe, Rus Pazarı, Sarp, lizungöl, Ayasofya Müzesi, 
’ Akçaabat. Atâtürk Köşkü. Sümela Manastırı‘ Ayder. yaylası, 

Çamlıhemşin, Borçka. Artvin
Yaylalarda v,e sahildeki ^tellerde 6 gece tam pansiyon . 

konaklama, konforlu ulaşım, yolculuk esnasında ikramlar, 
yaylalara transferler, sabah kahvaltıları, öğle yepieklen, akşam 

yemeklerinde, .canlı müzik, rehberlik hizmetleri / 
ÜCRET: 105.000.000.- TL.

(35.000.000 x 3 eşit taksit) 
^......^.^,.8»..,..».^....

GMK BULVARI 14/9 
DEMİRTEPE/KIZILAY/ANKARA 

Tel : (0.312) 231 45 39 - 232 07 11

Tel : (0.224) 513 25 19 GEMLİK 4

Üygıiii koşullarda apart oteller+ moteller

d L fi N Y ü 
TİVİNS fîPRRT 

Günlük 9.000.000. - TL 
1+ 1 Dâire 4 Kişilik

W İRİ*N
VİH TERRR RPfiRT 

Günlük 9.000.000.-TL.
\ it 1 Daire 4 Kişilik |

3 -3 a r CMI
GÖZDEM fîPfîRT

■
lünlük 10.000.000. - TL.

1+1 Daire 4 Kişilik

KIBRIS SİMENA TATİL KÖYÜ
7 GECE 8 GÜN YARIM PANSİYON KONAKLAMAK

1. TUR 14 - 20 AĞUSTOS 99
2. TUR 28 AĞUSTOS - 3 EYLÜL 99 j 

Kıbrıs THY ile Ankara-Ercan-Ankara Ulaşın), Kıbrıs ye Ankara’da 
' Havalanı vergileri, simena Tatil Köyünde 6 gece yarım pansiyon * 

konaklama, tüm odalarda banyo, tuvalet, Tv, mini bar, telefon ve klima
. açık büfe sabah kahvaltıları, açık büfe akşam yemekleri, 

ücretsiz casino transferleri, tam gün rehberli .
ÜCRET : 120.000.000.-TL.

(40.000.000 x 3 eşit taksit)

PARİS -IHSNEYLAXn '
5 GECE 4 GÜN YARIM PANSİYON KONAKLAMA

1. TUR 16-20 AĞUSTOS 99 695 $ 1
2. TUR 06-10 EYLÜL 99 695 $ 1 j

İstanbul-Paris İstanbul Uçuşu. Ankara-lstanbul -Ankara 
Transferleri. Paris'te Alan-Otel, Paris Şehir Merkezimde*” Yıldızlı 

4 gece konaklama,, açık büfe sabah kahvaltı, akşam yemeği, 
ücretsiz şehir turu ve ücretsiz disneyland turu, Rehberlik

FOTO Ş€N
GEMLİK FOTOĞRAFÇIEIĞE¥I>A

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 Sühıiet çekimleri ve davetiyeleri

Q Video çekimi ve kayıtI J *

O Metrelik büyük boy baskılar
<3 Fotoğraf makine ye malzeme satış

O Bilgisayarlı fotoğraf büyütme 
O Slayt (Dia) çekimleri

O Kaplama Laminasyon 
- Ö Fotoğraftan disk’e kayıt

Ö Reklam ve sanayi fotoğrafçılığı

BUNLARIN DIŞINDA HER TÜRLÜ FOTOĞRAFÇILIK 
İSTEKLERİNİZDE ARATIN.

SİZE UYGUN ÇÖZÜM BULACAĞIMIZA İNANIYORUZ.

DUVARDAN DUVARA HALIDA

Profesyonel bir ekip, mükemmel bir işçilikle ve inanılmaz 
fiyatlarla istediğiniz mekanı, renklendirecek olan yerli ve ithal 

halı dünyasının en gözde markaları Sabır Hairda...
En kaliteli koltuk takınılan, çekyatlar, mini oturma guruplan, 

uyku .setleri, yatak örtüleri, battaniyeler, çoçuk takınılan

“Görmeden Karar Vermeyin” 
“Düşlediğiniz ortamları Poli ile yaratın” il

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 jlETERLİ l

KÖRF€Z OFS€T
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK 

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

Saat 03.00 sıralarında meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremde 3 kişi öldü 200’e yakın kişi yaralandı

Ucuz atlattık
_____________ • * ' ■ ' _______ ,► r ; ; ■ . , ' „• ' - _________ ■ ' ' ' « _______ .

Bu sabah merkezi İzmit civarı olduğu saptanan depremde I 
Yalova, Gölcük, İzmit, İstanbul, Adapazarı ve civarında yüzler-1 
ceev yıkıldı. İlkbelirlemelere göre enkaz altında iki bine yakın i 
ceset çıkarıldı. Ölü sayısının, enkaz kaldırılma çalışmaları sür
dükçe artmasından korkuluyor.

Deprem, Gemlik ve çevresindeki binalarda hafif zararlara 
yol açarken, panik nedeniyle balkondan ve pencereden atla
yan onlarca kişinin çeşitli yerleri kırılarak, hastaneye kaldırıl
dı.

Kaymakam Vekili Ferit Bademci başkanlığında oluşturulan 
Kriz Masası, ilçe merkez Ve köylerdeki hasar çalışmalarına 
başladı.

Küçük Kumla da Emine Yücelen(72) adlı kadın korku 
nedeniyle geçirdiği kalp krizinden öldü. Gemlik Merkez’de 
Zeynep Uygun(70) adlı kadın ise dördüncü kattan atlayarak 
can verdi. Gençali yolunda özel otosunda seyir halindeki Uğur 
Çelen ise, direksiyon hakimiyetini kaybederek, zeytin ağaçla
rına çarparak öldü.

Deprem
Deprem bu kez de gece uykusunda yakaladı insanları.
İzmit, Gölcük, Yalova, Adapazan’nda depremin bıraktığı yı

kım, binlerce ölü..
Saat 03.05 de yataklarımızdan şiddetli sarsıltı ile uyandığı

mızda ne yapacağımızı şaşırdık. .
Doğa gücü öylesine sarsıyorduk! yer kabuğunu, bunun önün

de durmamız olanaksızdı.
Yazımı yazmak için bilgisayarımın başında tuşlara vururken 

yine sallanıyor yerkabuğu.
Küçüklü büyüklü belki yüzlerce kez sallandık durduk.

k En son Erzincan da meydana gelen depremden sonra yine' 
yazıp çizilmiş verilen kayıplar için ağıtlar yakılmıştı.

Görülüyorki benim ülkemde değişen birşey olmuyor.
' Acılar çabuk unutuluyor.

Saat O4.oo Devlet Hastanesinin önündeyim.
• Hastalar bahçede. Bina boşalmış, ambulanslar vızır vızır işli

yor.
. Doktorlar, hemşireler, hastabakıcılar hepsi görev başında. 

Gelenlerin kiminin ayağı yarılmış, kiminin başından kan akıyor, 
kiminin ayaklan kırık..

Bağrışlar, ağlamalar, inlemeler içinde doktorlar ve sağlık per
soneli çok yoğun ve başarılı bir şekilde her gelen hastaya yetiş
meye çalışıyor.

Gemlik’te yıkılan bina yok. Hastaneye gelenlerin çoğu dep
rem telaşı içinde kaçarken yaralananlar..

Bir yaşlı nine kalp krizinden, bir başkası ise 4. kattan aşağıya 
atlayınca yaşamını yitirmiş,

Bir genç ise direksiyon başında yakalanmış depreme ve ha
kimiyeti kaybedip uçmuş zeytin ağaçlarının arasına.

Gemlik büyük bir facianın eşiğinden döndü.
Eğer 6.8'lik deprem Gemlik’te yaşansaydı, Yalovalıların başı

na gelen bizlerin de gelecekti.
* Yıllardır yazıyoruz.

Yazmaya da devam edeceğiz.
Birinci derece deprem kuşağında olan Gemlik'te inşaatlar 

deprem statiğine göre yapılmıyor.
Japonya da onca deprem olmasına karşın, yıkılan çok az ya

pı görmemizin nedeni, yapıların deprem tekniğine göre inşa edil
mesinden ileri geliyor.

Çok kazanmak isteyen müteahitler ile bunların yaptıklarını 
denetlemeyen, mühendisler, belediyeler ve imar müdürlükleri bu 
ölümlerin baş sorumlularıdır.

Unutmasınlar onlarda yaptıkları ve denetlemedikleri bu yapı
ların altlarında birgün kalabilirler.

Yaşamını depremde kaybeden Yalovalı,. Gölcüklü, İzmitli, 
Adapazarhlara başsağlığı diliyor, tanrı Gemlik'! bu tür kazalardan 

Jşçrusun istiyorum.

Bu sabaha karşı saat 
03.05’de Kandilli Rasatha- 
nesi’nin belirlemelerine gö
re merkezi İzmit yakınların
da olan ve 6.8 şiddetinde 
olduğu saptanan deprem, 
binlerce kişinin ölümüne 
neden oldu.

Deprem, ölümü uykuda 
yakaladı. Gemlik ve köyle
rinde yaklaşık 45 saniye 
devam eden ve son yılların 
en korkutucu depremi ola
rak nitelenen bu sabah ki 
yer sarsıntısında kayda de
ğer yıkım görülmezken, 
depremin getirdiği korku ve 
telaş üç kişinin ölümüne, iki 
yüze yakın kişinin de çeşit
li yerlerinden yaralanması
na.neden oldu.

SALLANIYORUZ
Dün gece uykuya yatan

lar, saat 03.05 sıralarında 
şiddetli yer sarsıntısı ile ya
taklarından korkuyla fırladı
lar.

Yaklaşık 45 saniye sür- 
düğü tahmin edilen deprem 
sırasında elektrikler kesildi. 
Korku ve telaşla evlerinden 
dışarı kaçmak isteyenler 
soluğu açık alanlarda ala-

rak; depremin sonuçların
dan kurtulmaya çalıştılar.

Şiddetli deprem sırasın
da yataklarından fırlayan 
bazı vatandaşların korkuy
la evlerinin balkonlarından 
ve pencerelerinden atlama
sı sonucu yüzlerce kişi ya
ralanarak, hastanelere kal
dırıldı’.

Bu arada Küçük Kum- 
la’da yazlıkta kalmakta 
olan 72 yaşındaki Emine 
Yücelen adlı yaşlı kadın, 
korku nedeniyle geçirdiği 
kalp krizi sonucu yaşamını 
yitirdi. Aynı dakikalarda* 
Gemlik Hamidiye Mahalle
sinde oturan Arafat Ekmek 
Fabrikası sahiplerinin, an
neleri olduğu öğrenilen 
Zeynep Uygun (70) ise ika
met etmekte olduğu, apart
manın dördüncü katın bal
konundan atlayınca, ağır 
yaralı olarak kaldırıldığı 
Gemlik Devlet Hastane
sinde öldü.

Deprem ardından Gem
lik Devlet Hastanesi ve 
SSK Hastanesi’nde çalışan 
doktorlar ve sağlık perso
neli göreve çağırıldı.

Depremin ardından'ilçe 
ve köylerinden gelen siren' 
sesleri ile yaralılar oluk 
oluk ambulanslar ve özel 
araçlarla hastanelere taşın
maya başlandı.

Hastanelere gelen yara
lıların çoğunda ayak ve kol 
kırıkları, baş, kol ve ayakla
rında meydana gelen yara
lanmalar, doktor ve hasta
ne personelinin üstün gay
retleri ile kısa sürede gide
rildi.. Durumları ağır olan 
yaralılardan bazıları Bur- 
sa’ya sevkedilirken, bir kıs
mı da hastanede bakıma 
alındı.

. Depremden sönra halk 
evlerini tamamen boşalta
rak, boş alanlara Gemlik'te 
deniz kenarlarına ve bah
çelerde sabahladılar. Sal
lantıların sürekli olarak 
sürmesi nedeniyle evlerine 
gün boyu giremediler.

KRİZ MASASI
Olayların üzerine Kay

makam Vekili İlçe Tarım 
Müdürü Ferit Bademci, Be
lediye Başkanı Mehmet 
Turgut, Jandarma Komuta
nı, Emniyet Müdürü, Mal

. Müdürü ve Milli Eğitim Mü- 
dürü’nden oluşan bir kriz 
masası oluşturdular.

Ferit Bademci, yapılan 
tespitlerde dört binada ağır 
hasar meydana geldiğini, 
Gemlik Devlet Hagtane- 
si’nde 124, SSK Hastane
si’nde ise 42 hastanın baş
vurduğunu belirterek, 
Gemlik Devlet Hastane- 
si’ne gelen Yalova’dan on 
yaralı, Armutludan bir, Or
hangazi’den üç, Gölcük'ten 
üç hastanın geldiğini, Yalo
va’dan gelen yaralılardan 
ise Emine Acar'ın öldüğünü 
bildirdi..

kaymakam Vekili Ba
demci, Belediye, Şoförler 
Odası, Esnaf ve Sanatkar
lar Odası'na ait ambulans
ların Gemlik Devlet Hasta
nesi emrine verildiğini' ve 
sürekli olarak hastaların ta
şındığını söyledi.

Öte yandan belediye 
sürekli yaptığı anonslarla 
depremden hasar görenler 
için yardıma hazır oldukla
rını belirterek, belediyenin 
tüm olanaklarının vatanda
şa sunulduğu hatırlatıldı.

İGenel kurulda Mehmet Avcı tek aday.

DYP’de bugün kongre var
Doğru Yol Partlsl'nin bu

gün saat 14.oo'de Belediye 
Düğün Salonu'nda yapıla
cak olan genel kurul toplan
tısında seçimler yapılacak.

İlçe Başkanı Mehmet Av
cı'nın yeniden aday olaca
ğı genel kurula, tek liste İle 
girilmesi bekleniyor.

Haberi sayfa 3'de

♦ W •

taşi gediğine
CTnan Tamer

TAHKİM

TAHKİM, TAHKİM ...
TAHKİMAT !
TAHKİMATIN SONU : 
TAKSİMAT...
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Gökhan Mobilya
Mağazası hizmete açıldı
İlçemizin genç işadamlarından Gök

han Blrgün, Ilıca caddesi Migros arka-1 
sındaki işyerinde rtibbilya mağazası açtı.

Dün, saat 14.oo’de Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut. İlçe Müftüsü Mustafa 
Aksoy ve davetlilerin katıldığı açılışta

konuşan Belediye Başkanı Mehmet Tur
gut, Gemlik'in her gün biraz daha büyü
düğünü belirterek, ilçeye yepyeni işyer
leri kazandırıldığını söyledi,

Açılan mağazalarda Gemliklilerin 
aradıklarım dışarıya gitmeden ilçemizde

bulduklarım söyleyen Turgut, iş
yerinin hayırlı olpıasını diledi,

1 İlçe Müftüsü Mustafa Ak- 
soy'un dualanile açılan Gökhan 
Mobilya’da oturma gruplan, 
genç odası takınılan, hâzır mut
fak, uyku setleri batışa sunulü-1 
yor.

Yandaki fotoğrafta açılışı ya-, 
pan Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut görülüyor. '

Yardım 
sevenlerden 
1|E 

kermesi
■Gemlik Yardımse- 

venler. Derneği, Küçük 
Kumla’da yaptığı gıda 
kermesi ilgi gördü.

Yunuslar < Meyda- 
nı’nda demek üyeleri 
bayanların Hazırladık
ları birbirinden güzel 
pasta, kek gibi gıdala
rın satışından' elde 

. edilen gelirlerle, yoksul 
ve başarılı öğlencilerin 
eğitimine katkı amacıy
la kullanılacak.

Evlenecek ve 
Nişanlanacak Gençler;

Türkiye'nin En Kaliteli bateriye
Çeşitlerini Bir Günde Basıyoruz, 

Zenyin Kataloy Çeşitlerimizi 
Görmeden Karar dermeyin.

KALİTE - UCUZLUK ve GÜVESİ,'.

KÖRFCZ 
OFS€T

T.C. o n ■ ■ ! ..
GEMLİK İCRA DAİRESİ
Dosya No: 1998/1962

GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTIRMA İLANI
GEMLİK İcra Dairesinden

Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti, adedi, evsafı:
Gemlik Tapusuna kayıtlı, Osmaniye Mahallesi/İpek Sokak pafta 2<>,.ada 

86, parsel 12'de, 18/176 arsa paylı İkinci kat 8 ,Nolu ipotekli mesken olan 
gayrimenkul çarşıya yakın ölüp, önde iki oda, arkada iki oda mevcut olup, 
öndeki oda bir oda bile birleştirilerek antre haline getirilmiştir. Taşınmazın pn-; 
de bir balkonu arkada bir balkonu yardı^ Öndeki balkon yola bdkmaktödir. 
Arkadaki balkon bahçeye bakmaktadır. Mutfak, banyo ye Wc pulunfinakr 
tadır. Banyo ve WC beraberdir. Yarım fayansdır. Odalar, plastik‘boya ile ya
pılmıştır. Odalar marleydir. Taşınmazın elektrik ve'suyu mevcut olup, 3 hçü sı
nıf işçilikle yapılmış mesken olarak kullanılan bir dairedir. Günün alım,satım 
raiçleri göz önüne alındığında taşınmazın değeri 3.250.000,000.^ TL. clfr. '

Satış Şartları
1- Satış 01/10/1999 gün saat 1 T.10 dan.,İ)j2Ö'e kadar Öemlik Belediye 

Düğün Salonu'nda açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmaca tahmin 
edilen kıymetin % 75'ni ve rüçhanlı aldçdklılar varsa alacakları mpcmuunu 
ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çfej 
mazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 11/10/1999 günü ,ay- 
nı yer ve aynı saatte İkinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu mik-1 
tar elde edilememişse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü' şaklı kalmak, 
üzere artıkma ilanında gösterilen müddet sonunda en, çok< artırana .ihale 
edilecektir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin 
%40'ını bulması ve satış isteyenin alacağınçj rüçhanı lan aldcakidnri'topla? 
mından fazla olması ve bundan başka, , paraya çevirme ve'pâylaştırma 
masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa sâtış talebi’ 
düşecekti^

2- Artırmaya İştirak edeceklerin, tahmin ödllen kıymetin % 20'sl‘nisbetln- 
de pey akçesi veya bu miktar kadar jnilji bir bankanın teminat mektubunu 
vermeleri lazımdır, Satış peşin para İledir, alır İstediğinden, 2Q günü geçme
mek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masraf-, 
lan alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.,

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer İlgililerin (*) bu gayrimenkül'üzerlndeki • 
haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair ölân Iddialannı dayanağı belgeler ile 
onbeş gün içinde dairemize bildirmelerin lazımdır. Aksi tökdirde hakları ta
pu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklprdır. \

4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin 
feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile sön ihale 
bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden 
müteselsllen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt fdlzi'dyrıca; hükme' 
hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu farjc, yarsa öncelikle temi
nat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden İtibaren' fıörkesin görebilmesi lifin. dairede 
açık olup masrafı verildiği takdirde İsteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi ğörrpüş ve münderecatını kabul et
miş sayılacakları, başkaca bilgi almak İsteyenlerin 1998/1962 şayılrdö&ya nu
marasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(Ic.lf.k, 126) 01/08/1999
(*) İlgililer tabirine İrtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Acar
Züccaciye 
Tefal bayii 

açılıyor
Acar Züçcâztye sahibi Ali 
Acar, Ahmet Dural Mey- 
danındaki ‘*ışyeriniwünlüs 
transız mutfak araçları 
yapımcısı Tefal’in şubesi
ni bugün hizmete açıyor?

HER TÜRLÜ MATBAA 
İŞLERİNİZDE HİZMETİNİZDEYİZ.

‘ Gazhane Cad. No : 51/A 
(BİM Mağazası Arkası) GEMLİK 

Tel & Fax : (0.224) 513 17 97

Balıkpazan 2+1 deniz gören 
110 in2 daire

Tel : 513 17 97
KİRALIK DAİRE

Kumla’da Havuzlu Daire Kiralıktır.
Tel: 513 17 97

PlfC KAPLAMA UE 
PIHVTÎK KART SİSTEMLERİ

O PLASTİK KİMLİK KARTI
O PERSONEL KARTI 
ğ ÖĞRENCİ KARTI

O TANITIM KARTI
Ö FATURA KARTI 

MATBAAMIZDA İTİNA İLE ÇAPILIR

KÖRFEZ OFSET
Gazhane Cad. No : 51/ A GEMLİK 

(Bankacılar Lokali Karşısı)
Tel : (0.224) 513 17 97
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Belediye Başkanı kendisini bekleyen sendikacılarla görüşmeyince tartışma çıktı.

Başkanla atışan sendikacılaı rtoH
Bin 500 tonluk depo yeterli gelmiyor.

Manastır’da su

Belediye Başkanı ile örgütlü Genel İş Sendikası Bursa Şubesi Başkanı Süreyya Candaş, Be
lediye Başkanı Mehmet Turgut ile görüşmek istedi. Başkan randevusuz gelen sendikacılar
la başka bir randevuya gideceği için görüşmeyince olaylar çıktı. Sendikacıların, başkanın 
önünü kesmesi üzerine polis çağırıldı, tartışma karakolda bitti.

Belediye Başkanı ile belediyede atışan örgütlü 
Disk’e bağlı Genel îş Sendikası Bursa Şube Başkanı 
Süreyya Candaş, karakolluk oldu.

Geçtiğimiz hafta perşembe günü Belediye Başka- 
nıyla görüşmeye giden Genel îş Sendikası Bursa Şube 
Başkanı Süreyya Candaş ve işyeri temsilcileri bir sü
re Belediye Başkanı Mehmet Turgut’u bekleme oda
sında beklediler.

Bu sırada dışarıya çıkmaya hazırlanan Belediye 
Başkanı Mehmet Turgut, kapı önünde sendikacılarla 
karşılaştı.

Genel îş Bursa Şube Başkanı Süreyya Candaş, dı- 
şanya çıkmakta olan Başkan Turgut’a kendisiyle gö
rüşmek istediğini söyledi.

Balkan Turgut’un TÜGSAŞ Genel Müdürü ile ran
devusu olduğunu, çıkmak zorunda olduğunu söyle
mesi üzerine Süreyya Candaş’ın sendika işyeri temsi
lcilerini kendisine tanıştıracağını söyledi.

Başkan Mehmet Turgut, zamanının olmadığını be
lirtmesi üzerine Candaş’ın önünü keserek dışarıya 
çıkmasını engellemesi üzerine, polis çağrılmasını iste
di.

Başkan ile sendikacılar arasında başlayan tartışma 
sendikacıların polis tarafından karakola götürülme
siyle son buldu.

Kişi özgürlüğünün kısıtlandığı ileri süren belediye 
Başkanı Mehmet Turgut, sendikacıları zorbalıkla suç

ladı.
Polis tarafindan emniyete götürülen sendikacıların 

ifadelerinin alınmasından sonra savcılığa sevk edildi.
Savcılıkta ifadelerin alınmasından sonra ise sendi

kacılar serbest bırakıldılar.
BAŞKANIN AÇIKLAMASI

Belediye Başkanı Mehmet Turgut ise olaydan 
üzüntü duyduğunu belirterek şunlan söyledi :

“Sendikacı arkadaşlar randevusuz olarak beledi
yeye gelip benimle görüşmek için bir süre bekle
mişler. Benim TÜGSAŞ Genel Müdürüyle randevu 
için dışarıya çıkacağım sırada durum bana bildiril
di. Bu nedenle kendileriyle görüşemeyeceğimi, 
beklemeleri halinde görüşme yapabileceklerini 
söyledim. Bu kez Sendika Başkanı bir dilekçeleri 
olduğunu belirtip bana verdi. Bende sekreterliğe 
vererek kayda alınmasını istedim. Dışarıya çıkaca
ğım sırada önüme geçerek beni engelleyince 
önümden çekilmesini söyledim. Israr edince kişi 
özgürlüğümü engellediğini belirterek şikayetçi ol
dum.

Sendikacılar baştan beri gerginlik politikası yü
rütüyorlar. Bu tür ilişkiler daha dikkatli bir şekilde 
yürütülmeli. Bir gün önce bu arkadaşlarla bir saat 
görüştüm. Her zamanda görüşürüm. Ancak, sendi
kayla ilgisi kesilmiş kişileri karşıma sendika sekre
teri diye çıkarmalarına da müsade etmem” dedi.

sıkıntısı
Yaz sıcaklan devam 

ederken, Manastır’da 
su sıkıntısı sürüyor.

Nacaklı Suyunun 
azalması, Manas tır’ı 
besleyen bin 500 ton
luk su deposunun ise 
yetersiz gelmesi, her 
gün biraz daha büyü
yen Manasür’ın susuz 
kalmasına yol açıyor.

Su sıkıntısı çeken 
Manastırlılar, telefon
larla Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’u ara
yarak, soruna çare bu
lunmasını istiyor.

Belediye ‘ Başkanı 
Mehmet Turgut, su sı
kıntısının geçmiş dö
nem belediye başkanla- 
nnın zamanında önlem 
almamasından kay
naklandığım söyledi.

Manâstır mıntıka
sındaki yoğun yapılaş
maya karşı, on yıl önce 
planlanan ve ancak kı
sa bir süre önce devre
ye giren bin 500 tonluk

sürüyor
su deposunun yetersiz 
kalmasından dolayı su 
sıkıntısı çekildiğini söy
ledi.

Yağışsız geçen yaz 
mevsiminin sıkıntı ya
rattığını da söyleyen 
Belediye Başkam, as
kerlik şubesi üzerinde 
bulunan 5 bin tonluk 
su deposu da Manastır 
deposuna su vereme
diklerini, önümüzdeki 
yıl bu depoya yapılacak 
yeni şebeke ile su sı
kıntısının çekildiği 
mevsimlerde takviye 
yapılarak, sorunun çö
züme kavuşturulacağı
nı söyledi.

Vatandaşlardan, ge
reksiz yere su harca
mamalarını, bahçe ve 
ev önlerinin içme suyu 
ile sulanmamasını iste
yen Başkan Turgut, 
Manastır halkından 
kısa bir süre daha sa
bırlı olmalarını istedi.

Belediye Düğün Salanu’nda yapılacak genel kurulada Mehmet Avcı tek aday.

DYP’de bugün kongre var
Olaylı kongreler yaşayan Doğru Yol Partisi, Gemlik İlçe 

Kongresini bugün saat 14.oo de Belediye Düğün Salonu’nda 
yapacak. Delege seçimlerinde eski partililerden kimse kongre
delegesi seçilmedi.

Doğru Yol Partisi ilçe kongresi bu
gün yeni başkan ve yönetim kurulunu 
belirlemek için toplanıyor.

Büyük bir sessizlik içinde delege se
çimlerini tamamlayan DYP ilçe örgü
tü yerel bir gazeteye verdiği ilanla 
yarın genel kurul toplantısı yapacağı
nı duyurdu.

Saat 14.00'de Belediye Düğün Sa- 
lonu'nda yapılacak olan DYP İlçe 
kongresinde ilçe başkanlığına aday 
olarak Mehmet Avcı'nın listesi ile bir
likte başvuracağı bekleniyor.

Doğru Yol Partisi'nin genel seçim
lerden sonra büyük oy kaybetmesi 
üzerine parti içinde gruplaşmalar 
meydana gelmiş, genel merkeze kar
şı olanların tasfiyesi sonucu daha ön

■

ce yapılan kongreler ertelenmişti.
Yerel seçimlerde Gemlik'te Beledi

ye Başkanlığına İhsan Ateşli'nin 
aday olmasını beğenmeyen bazı 
partililer, Fazilet Partili Belediye Baş
kan adayı Mehmet Turgut'u açıktan 
desteklemeleri ve Turgut'un belediye 
başkanlığınr kazanması partide bö
lünmeleri hızlandırmıştı.

İlçe yönetim kurulunun delege se
çimlerinin sessizce yapması ve Meh
met Turgut'u destekleyen tüm eski 
partililerin delege bile seçilmemesi bir 
çeşit tasfiye olarak nitelendiriliyor.

Bugün yapılacak olan DYP ilçe 
kongresinde mualiflerih nasıl bir tavır 
takınacakları merakla bekleniyor.

nntfıı İtti sı mAimMi

Önceki hafta Kumsaz Mevkiinde denize
giren Abdullah Girmiş (17) adlı genç, boğula
rak öldü.

Bursa Gülbahçe Mahallesi’nde oturan 
Abdullah Girmiş, arkadaşı Erol Salman, 
Hilmi Koç, serinlemek için önceki hafta 
Kumsaz’a geldiler.

Yüzme bilmeyen Abdullah Girmiş, arka
daşları ile beraber denize girdi. Kıyıdan biraz 
uzaklaşan gençler, arkadaşları Abdullah 
Girmişi sular arasında kaybettiler.

Tüm aramalara karşın bulunamayan 
Abdullah Girmişin cesedi ertesi gün bulun
du. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

Şoförler Odası 
kurtarıcı aldı

Gemlik Şoförler ve Otomobilciler 
Odası ambulanstan sonra şimdi de kur
tarıcı alarak, hizmete soktu.

8 milyon 500 milyon liraya mal olan 
kurtarıcı için kurban kestiren Şoförler ve 
Otomobilciler Odası Başkanı Hüseyin 
Karapınar, kırk yılda yapılmayan hiz
metleri bir yılda şoför esnafına getirdik
lerini belirterek, yeni hizmetler yapmaya 
devam edeceklerini söyledi.

Gemlik Şoförler ve Otomobilciler 
Odası, daha önce de 6 milyar 500 mil
yon liraya ambulans alarak, şoför esna
fının ve Gemlik halkının hizmetine sok
muştu.

Kumla 
Belediyesi 
ayçekirdeği 
ve kabak 
çekirdeğine 
yasak ‘ 
getiriyor

Küçük Kumla Belediye 
Başkanı Ömer Bal, gelecek 
yaz Kumla sahillerinde ka
buklu çerezlerin satılması
nı yasaklayacağını söyledi.

Ay çekirdeği ve kabak 
çekirdeği gibi kabuklu çe- • 
rezleri yiyenlerin kabukla
rını yere atarak, beldeyi 
kirlettiklerini söyleyen Be
lediye Başkanı Ömer Bal, 
bu sezon sürekli anons 
yapmalanna karşın çerez 
kabuklarının yere atılma
sından büyük bir kirliliği
nin 'meydana geldiğini ve 
bunu önleyemediklerini 
belirterek, “Bu sezon bü
tün market ve çerezçilere 
yazılı tebligat yaparak, 
gelecek sezon çevreyi 
kirleten kabuklu çerezle
rin getirilerek satılması
nın yasaklanacağını bildi
receğim. İnsanlar, elleri
ne aldıkları torba torba 
ayçekirdeği ve kabak ze- 
kirdeğini büyük küçük 
dinlemeden sokak orta
sında çıtır çıtır yiyerek, 
kabuklarını da yere at
maktan çekinmiyorlar. 
Bu da yetmiyormuş gibi 
oturdukları yerde de ye
diği kabuklu çerezin ka
buklarını küme halinde 
caddeye bırakarak, kirli
liğe sebebiyet veriyorlar. 
Kabuklu çerezin satımını 
yasaklayan ilk belediye 
başkanı ben olacağım 
ama bunun başka bir ça
resini de göremiyorum.” 
dedi.

Manastır’da on siteye zabıt tutuldu.

Su abonesi olmayan 
siteler yandı

□ Manastır’daki su sıkıntısının başlaması üze
rine Belediye, sitelerdeki kaçak su kullanımını 
önlemek için kontrollere başladı.

Belediye Su İşletmesi 
ekipleri, Manastır’daki 
su sıkıntısı üzerine site
lerde yaptıkları kontrol
lerde abonesi olmayan 
onlarca site hakkında 
rapor tuttu.

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’un emri 
ile başlatılan kontroller
de Körfez, Günaydın, 
Uğur, Anayol, sitelerinin 
bahçe ve kalorifer daire
lerinde abonesi yapıl
mamış çeşmeler tespit 
edilerek, haklarında ra
por düzenlendi.

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, kulla

nıma açık tüm çeşmele
rin saat takılarak, bele
diyeye abone yapılması
nın zorunlu olduğunu 
buna uymayanlar hak
kında yasal işlem yapı
lacağım söyledi.

Manastır’da bu yıl su 
sıkıntısının yağışlara 
kadar süreceğini söyle
yen Başkan Turgut, 
“kaçak kullanımlar ne
deniyle vatandaş evin
de yüzünü yıkayacak 
su bulamazken, bazı 
siteler suyu bahçe su
lamada kullanıyorlar, 
buna izin vermemizin 
imkanı yok” dedi.

Zeytin sineği 
tespitleri başladı

Zfeytin sineği zararlıları tespit amacıyla İlçe Tarım 
Müdürlüğü’nce sürvey çalışmalarının başlatıldığı açık
landı.

İlçenin çeşitli bölgelerinde sinek zararlısı tespit etmek 
için tuzakların asıldığını bildiren ilgililer, bazı bölgelerde 
de sürgün uçlan ve yapraklan yemek suretiyle zeytin tır
tılı zararlısına rastlandığını belirttiler.

Zeytinliklerinde tırtıl zararlısı gören çiftçilerin, zehirli 
ilaçlarla mücadele başlâtmalan istendi.

TOHUM TEMİN EDİLECEK
Öte yandan İlçe Tanm Müdürlüğü’nce 1999 yılı elam 

döneminde çiftçilere dağıtılmak üzere Cumhuriyet 75 ve 
Kırkpınar 79 çeşidi buğday tohumunun getirtileceği 
açıklandı.

İlgilenen çiftçilerin 15 Eylül tarihine kadar İlçe Tanm 
Müdürlüğü’ne şahsen başvurmaları istendi.
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Mağazamızın hizmete açılışını yapan
Belediye Başkanımız 

Sayın Mehmet Turgut’a, 
Açılışımıza katılan 
İlçe Müftümüz 

Sayın Mustafa Aksoy’a, 
çiçek ve çelenk gösteren, 

telefonla arayarak bizleri kutlayan 
eş, dost ve akrabalarımıza 
teşekkürü bir borç biliriz.

GÖKHAN MOBİLYA
ĞÂökkan Birgün

ULAŞIM TURIZMSEYAHAT ACENTASI 
fflf VrtZ ULUflM TUftUfEÇMENVN ICHUĞINI VttİHVIN

Tatil Keyfi Başlıyor 
fi Lfi N Yfi TÜRÜ 

16-23 fiĞUSTOS 8 GÜN 7 GECE
SfiDECE 75.OOO.OOO.- TL. (YP) 

**** Yıldızlı Denize Sıfır 
Oj Ulaşım ve Çevre Gezileri Dahil

BODRUM
ÇORİNTHIA LABRANDA HOTEL **** 

14.850.000.- TL (Herşey dahil) 
HOTEL GLORİA ***

15.500.000.- TL (Herşey dahil)
NAPA HOTEL 7.500.000.- TL (YP) 

İKONT HOTEL *** 9.000.000.- TL. (YP)
DİDİM

MERYEM HOTEL ““ 9.500.000.- TL (YP) 
HOTEL OBA *** 9.500.000. TL. (YP)

TURTAŞ HOTEL *“ 8.500.000.- TL (YP)

Uygun koşullarda apart oteller* moteller

fi L RNYA 
TİVİNS RPRRT 

Günlük 9.000.000. - TL. 
1+ 1 Daire 4 Kişilik

MM

fi Lfi N Yfi 
VİR TERRR RPRRT 

Günlük 9.000.000.-TL. 
1+ 1 Daire 4 Kişilik

M fi RM fi R İ S 
GÖZDEM HPRRT 

Günlük 10.000.000.-TL.
1+ 1 Daire 4 Kişilik

”1 BURSA 20001 HABER
Gazetelerine vereceğiniz ilanlar 

size kazanç olarak geri dönecektir

K0RF6Z RCKLAM
Tel : (0.224) 513 17 97

KAYIP
Gemlik Nüfus Mûdürlûğü’nden almış olduğum 
nüfus cüzdanımı kaybettim . Hükümsüzdür.

Güler VURAL

BÜYÜK KARADENİZ TURU
1. TUR 06-13 AĞUSTOS 99
2. TUR 20-^7 AĞUSTOS 99
5. TUR 03-10 EYLÜL 99

. Samsun,Ünye, Fatsa. Ordu, Giresun kalesi. Rize. Çay 
Fabrikası, Fındık Bahçeleri, Zigana Yaylası, Horon Gecesi, 

Boztepe, Rus Pazarı, Sarp, Uzungöl, Ayasofya Mükesi, 
Akçaabat, Atatürk Köşkü, Sümela Manastın, Ayder yaylası. 

Çamlıhemşin. Borçka. Artvin
Yaylalarda ve sahildeki otellerde 6 gece tam pansiyon 

konaklama, konforlu ulaşım, yolculuk esnasında ikramlar,, 
yaylalara transferler, sabah kahvaltıları, öğle yemekleri, akşam 

yemeklerinde canlı müzik, rehberlik hizmetleri > 
ÜCRET: 105.000.000.- TL.

(35.000.000 x 3 eşit taksit)

GMK BULVARI 14/9 
DEMİRTEPE/KIZILAY/ANKARA 

Tel : (0.312) 231 45 39 
(0.312) 232 07 11

KIBRIS SİMEBIA TATİL
7 GECE 8 GÜN YARIM PANSİYON KONAKLAMA

1. TUR 14 - 20 AĞUSTOS 99
2. TUR 28 AĞUSTOS - 3 EYLÜL 99

Kıbrıs THY ile Ankara-Ercan-Ankara Ulaşım. Kıbrıs ve Ankara’da ş
Havalan, vergileri, simena Tatil Köyünde 6 gece yarım pansiyon fl 

konaklama, tüm odalarda baıiyo, tuvalet, Tv. mini bar. telefon ve klima.
, açık büfe sabah kahvaltıları, açık büfe akşam yemekleri.

ücretsiz casino transferleri.-tam gün rehberli

ÜCRET : 120.000.000.- TL.
(40.000.000 x 3 eşit taksit)

pln 
itli

irç

PARİS -DISJUEVLAND
5 GECE 4 GÜN YARIM PANSİYON KONAKLAMA 

1. TUR 16-20 AĞUSTOS 99 695 $
2. TUR 06-10 EYLÜL 99 695 $

Istanbul-Paris İstanbul Uçuşu, Ankara-lstanbul -Ankara 
Transferleri, Paris'te Alan-O.tel, Paris Şehir Merkezi'ndp“* Yıldızlı 

4 gece konaklama, açık büfe sabah kahvaltı, akşam yemeği, 
ücretsiz şehir turu ve ücretsiz disneyland turu. Rehberlik 1

DUVARDAN DUVARA HALIDA

FOTO ŞEN
Geç

l&

*

GEMLİK I(H<)ĞRA1(1LIĞIX1)A
30. VII,

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. YHJNDA 
FOTOĞRAFÇILIĞIN PEK ÇOK DALINDA HİZMET VERMEYE DEVAM EDİYOR.

-^...dinarsu
VVE4VFR5

ir

Sİ

i
Çi

O Bir günde rutuşlu vesikalık 
O Çocuk pozları

O Poloroıd anında vesikalık

O Düğün Nişan çekimleri 
O Acele amatör baskısı'

O Sünnet çekimleri ve davetiyeleri 
O Video çekimi ve kayıt

Profesyonel bir ekip, mükemmel bir işçilikte ve inanılmaz 
fiyatlarla istediğiniz mekanı, renklendirecek olan yerli ve ithal 

halı dünyasının en sözde markaları Sabır Hah*da...
En kaliteli koltuk takınılan, çekyatlar, mini oturma guruplan, 

uyku setleri, yatak örtüleri, battaniyeler, çoçuk takınılan

4ı 
& 

-(k

O Metrelik büyük boy baskılar
P Fotoğraf makine ve malzeme satış

O Bilgisayarlı fotoğraf büyütme 
O Slayt (Dia) çekimleri

O Kaplama Laminasyon
O Fotoğraftan disk’e kayıt

Ö Reklam ve sanayi fotoğrafçılığı

BUNLARIN DIŞINDA HER TÜRLÜ FOTOĞRAFÇILIK 
İSTEKLERİNİZDE ARAYIN.

SİZE UYGUN ÇÖZÜM BULACAĞIMIZA İNANIYORUZ.

“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

İstiklal Cad. 1 Nolu Aralık No: 4 GEMLİK
Tel : (0.224) 513 65 65
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Anıları aktarmak...
Kimi dostlarım -özellikle de genç dost

larım-, anılarımı yazmam gerektiğini söy
lerler, Aslında pek niyetim yok yazmaya. 
Ama zaman zaman “27 Mayıs”tan “13 
Kasım”a, “22 Şubat”tan “21 Mayıs” â ve 
hele “12 Eylül”e yaşadıklarımın, gözlem
lerimin ve -sübjektif de olsa- değerlendir
melerimin, 1960’tan 1980’e uzanan bir 
sürecin aydınlanmasına katkıda buluna
bileceğini düşünmüyor da değilim.

Spnrası dâ var kuşkusuz. Siyasal bel
leğime yerleşmiş öyle olaylar, sesler ve fo
toğraflar var ki ders alınası.:. Ancak son 
40 yıldır Türkiye siyasetinin aktörleri de
ğişmediğine, değiştirilemediğirıe göre, 
kimsenin ders almaya ne niyeti, ne yete
neği ..var anlaşılan.

Şunu da belirteyim •: Rahmetli - İsmet 
İnönü, “Elbette hata ■'yaptım’’ demiş, 
“ama bir hatayı ikinci kez tekrarlama
dım.” / ' ‘ ■; ’ .•

Ben, hatalarım -çok sık olmasa da- 
ikinci.kez tekrarlayanlardanım. Ama eğer 
bir" hataya ikinci kez düşmüşsem, artık 
üçûncüsühe düşmemek için daha bir 
özen gösteririm.

İtiraf etmeliyim ki, hakkında ikinci kez 
yanıldığım kişilerin başında Bülent Ecevit 
gelir. Aslında Bülent Bey, bana göre iç 
dünyasını kolay açığa vuran biridir; kısa 
sürede o’nun ne denli kendine düşkün, - 
hayflîmitölcjideki adıyla söyleyelim- “nâr- 
sist” biri olduğuniKcuılamak olanaklıdır. 
Ama nedense her "narsist"in çevresinde, 
kendilerine eziyet edilmesinden hoşlanan 
bir "mazoşist” hale oluşuveriyor. Bu, öze
likle bizim siyaset arenamızda böyle...

1970’li yılların başlarından ortalarına 
Sayın Ecevit’e hayrandım. Örneğin o’nun, 
1975 Cumhuriyet Senatosu üçte bir yeni
leme seçimi öncesinde, siyah-beyaz TRT 
Televizyonu’-nda, dönemin ünlü spiker ve 
sunucularından Çetin Çeki ile yaptığı söy
leşideki şu tümcesini hiç unutamam :

“Bizim demokrasi anlayışımız,- dü
şünce özgürlüğünün kısıtlanmasına 
karşı, özel girişim özgürlüğünün sınır
landırılmasından yanadır.”

Bülent Bey, “Değişim” dediği için, bu 
söylediklerini şimdilerde hiç anımsamıyor 
olabilir. Ama ben, o’nun bu tümcesini 
1980 öncesi CHP’deki siyasal serüvenimin 
“dibacesi” sayarım. Gerçi dostluğuyla 
her zaman kıvanç duyduğum rahmetli 
Doğan Avcıoğlu, "Bülent, Türkiye'de 
‘sol’un sonu olacaktır” dedi. Ama ben, 
bir siyasal parti liderinin bu denli açık ol
masından müthiş etkilendiğimi itiraf etme

liyim - çok sonra, 1980'hin ortalarında, 
büyük saygı duyduğum devlet ve siyaset 
adamı Haşan Esat Işık da bir vesileyle ay
nı aynı “tam” da birleşmişti Avcıoğlu’yla.- 

1976’da CHP Bursa İl Başkanlığına se
çildim. O yıl kasım ayında yapılan 23. Ku- 
rultay’da, Ali Topuz hizbine karşı Baykal 
hizbini destekledim. Yalnız ben değil kuş
kusuz; 15 kişilik il yönetim kurulu’nda 
sadece Fethi Ceyhan “Ali Topuz”dan ya
na küllanmıştı tercihini, Osman Arı- 
kan’da "Turan Cfüneş”ten yana. Kurul- 
tay’da genel tercih doğrultusunda davra
nışımı biraz ileri götürdüm belki .de Bü
lent Bey .bunu hiç unutmadı sanırım ve 
açıkça belli etmekten sakınmadı. Örneğin 
2 Nisan 1977 günlü o görkemli Bursa mi
tingine geldiğinde, uçaktan indi ve pas ge- 

‘çerek, eşimin, Asude Şenol’un ve kızımın 
ellerini sıkıp ğeçti.

Öysa ben il başkanıydım.-..
11 Aralık 1977’de yerel seçimler yapıl

dı. CHP, 27 yıllık bir aradan sonra Bur- 
sa’da belediye başkanlığını kazandı. 11 
Aralık’ı 12 Aralık’a bağlayan gece yansı, 
Çatalfınn’daki parti binasmda arkadaş
larla başarının tadını çıkanyoruz. Telefon 
çaldı; açtım, Genel Sekreter Yardımcısı 
Sayın Altan Oymen’di, şöyle diyordu :

“Sairin Genel başkan karşımda, sizin 
Bursa’da bir ‘devrim’ gerçekleştirdiği
nizi söylemeye beni memur etti.”

Sonra ? ’
Sonra başkanlığını kutlamak üzere 

Ankara’ya gittiğimizde, yüzüme bile bak
madı, elini şöylece yalancıktan uzattı. 
Çünkü o erişilmezdi, o bir “narsist”ti, be
nim yerim "mazöşistler” arasında olma
lıydı...

Sonra ben partiden atıldım. Hem de 
Yüksek Disiplin Kurulu’nun, hakkında 
“siyaseten” verilen “ihraç” kararını oy
birliğiyle kaldırmasına karşın. Peki kim, 
kimler, hangi gerekçeyle ve hangi yasal- 
tüzüksel-hükme dayanarak atmışlardı be
ni partiden? Bize, “Devrim yaptınız” di
yen -dedirten- Ecevit’in hiç mi bilgisi yok
tu bu uygulamadan?

Elbette vardı, olması gerekirdi. Öyleyse 
niye?

Ya sonra?
Bundan sonrasını gelecek hafta akta

rayım, izninizle. Ama lütfen kendimi “bir 
şey" sandığımı düşünmeyin. İstedim ki 
bu yazdıklarım ve yazacaklarım, kimileri
ne bir “ibret-i müessire” olsun, mesela 
Doğan’a...

Mehmet 
Gencer 
Akbank 
Müdürlüğüne 
atandı

Akbank Şube . Mü- 
dürlüğü’ne . Mehmet 
Gencer atandı.

( Eski Şube Müdürü 
Haşan Tahsin Çan- 
lak’ın Balıkesir Merkez 
Şube • Müdürlüğü’ne 
^atanması ile- boşalan 
yerine Gemlik Şube 
Müdürlüğüne Bursa 
Yeniyol Şube Müdürlü- 
ğü’nde Mehmet Gencer 
atandı.

Akbank Gemlik Şu
besinde bankacılığa 
başlayan Mehmet Gen- 
'cer, uzun süre Gemlik 
Akbank Şubesi’nde me
murluk, şeflik görevle
rinde bulunduktan 
sonra Bursa yeniyol 
Şubesi’ne müdür ola
rak atanmıştı.

Sait
Reis 
komada

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

KÖRFCZ RCKLAM
Tel : (0.224) 513 17 9*7

Gemlik Balıkçılar Ko
operatifi ve Balıkçılar 
Derneği’nin kurucusu 
Sait Aydın (Reis) yakalan
dığı amansız hastalık ne
deniyle yoğun bakıma 
almdı.

• Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi’nde tedavi 
gören Sait Aydın, bir haf
ta önce yoğun bakıma 
almdı.

Gemlik’teki balıkçıla
rın örgütlenmesi için 
uzun yıllar Savaşım veren 
Sait Aydın, Gemlik Kör- 
fez’inin korunması için de 
trolcular ve kumcularla 
mücadeleleri ile çevrede 
tanınmıştı.

Cumhuriyet Halk Par
tisi yönetim kurulu üyeli
ği de yapan Sait Reis’in 
durumunun ciddiyetini 
koruduğu öğrenildi.

GEMLİK KÖRFEZ
w Haftalık Siyasi Gazete

Yıl : 27 SAYI: 1280
Fiyat. :60.000 TL

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

Basıldığı yer: KÖRFEZ OFSET
Matbaacılık -Yayıncılık - Reklamcılık Tesisi 

________________

Gençlik

Körfez

Okuyun/ 

okutun^ 

abone olun

Gemlik Körfezin 27. kuruluş yıldönü
mü nedeniyle gazete yazarlarımız, Sait 
Reisin işletmekte olduğu Bademli'deki 
Balık Lokantası'nda kısa bir süre önce 
biraraya gelerek, Reisin sohbetleriyle 
güzel bir gece geçirmişlerdi.

Güneş’le randevu
Yüzyılın son Güneş tutulmasını nefesini tuta

rak izleyen şehirlerden biri de Sivas’tı. Sivas’ta 
bu mucize olaya tanıklık eden 9 ve 12 yaşındaki 
iki yeğenimden bana izlenimlerini yazmalarını is
tedim. İşte Miray ve Safa’nın kaleminden virgülü
ne dokunmadan Güneş tutulması. Bakın neler 
yazmışlar.

“Belki tekrar izleyemeyeceğimiz bir doğa 
mucizesi olan tam Güneş tutulması 11 Ağus
tos 1999’da gerçekleşti. Bundan birkaç gün 
önce Amasya, Tokat, Sivas, Elazığ ve Diyarba
kır’da büyük hazırlıklar oldu. Biz deiyi bir te
sadüf eseri olarak o günlerde - Sivas’ta idik. 
İşin doğrusu bu olayın önemini bilmiyordum, 
yapılan hazırlıkları ve dünyanın bir ucundan 
gelen Japon, Amerikalı turistleri şehrimizde 
gördükçe bunların da bu işi abarttıklarını dü
şündüm.

Çünkü çevremde hiçkimse tam Güneş tu
tulmasını daha önce izlememişti ve basında 
çıkan haberler ve televizyonda izlenen görün
tüler dışmda hiç kimsenin bilgisi yoktu. Her
kes merakla ve açıkçası anlatılanları küçüm
seyerek bekliyordu. Bu arada hazırlıklar sürü
yor yurtiçi ve yurtdışmdan Güneş tutulması 
için konukların şehrimize gelmesi sürüyordu.

Şehirde hiçbir otel ve konukevinde yer ol
madığı gibi herkesin evinde diğer illerden bir 
yakını misafir olarak bulunuyordu. Bunun so
nucu şehrin nüfus yoğunluğu ve' trafiği kor
kunç boyutta artmış, neredeyse iğne atılsa ye
re düşmez hale gelmişti.

Geceleri havai fişek gösterileri düzenleni
yor, Moskova Devlet sirki gösterilerini sunu
yor, halk konserleri organize ediliyor, şehrin 
ana meydanına kurulan geçici çarşılarda hedi
yelik eşyalar satılıyordu. Bu arada Güneş tu
tulmasını daha iyi izleyebilmek için özel göz
lük ihtiyacı artmış ve büyük oranda gözlük sı
kıntısı ortaya çıkmıştı.

Bunun üzerine şehirde bulunan bir akarya
kıt istasyonu Güneş gözlüğü dağıtımına başla
dı ve büyük ilgi gördü.

Gerilim giderek artıyordu. Halk merak ve 
heyecanla nefesini tutup 11 Ağustos saat 
14.30’u beklemeye başladı. Ve nihayet bekle
nen an geldi çattı. Saat 14.oo civarında parça
lı tutulma çok net bir şekilde izlenmeye baş
ladı. Herkes heyecan ve biraz da inanmayarak 
tam tutulmayı beklemeye başladı.

Ve saat 14.3l’de 2 dakika sürecek olan tam 
tutulma gerçekleşti. Hava bir anda karanlığa 
dönüştü. Herkes büyük bir şok yaşıyordu. 
Sanki geceydi. Güneş önünde Ay ile kapatıl
mış muhteşem bir görüntü oluşturdu. Bakma
ya doyamıyorduk. Böyle bir görüntüyü izledi
ğimiz için çok şanslıydık. Güneş’in yanında 
üç yıldız bile gülümsüyordu.

Güneş doyumsuz ve alabildiğine göz ka
maştıran görüntüsünü bizlere cömertlikle su
nuyor, bu inanılmaz doğa olayını izlememiz 
için bizlere fırsat veriyordu. Ben de bu fırsatı 
kullanan şanslı insanlardan biriyim. Ömrün 
boyunca belki tekrar göremeyeceğim bu hari
ka görüntüyü izlediğim için çok mutluyum.

Herkesin de imkanlarını zorlayarak böyle 
bir fırsat karşısında orada olmalarını öneri
rim. Bundan sonraki Güneş tutulması 2006 
yılında ve Sivas yine tutulma merkezi. Büyük 
bir terslik olmazsa biz gene Sivas’ta olacağız. 
26 Mart 2006 günü hepinizi Sivas’a bekliyo
ruz. Güneş'le randevunuzu sakın kaçırma
yın."
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Muzaffer Gürboğa 
Eğitimci

MONTGOMERY AHMET

Seramikçi Ahmet Usta ile Cide’de 
tun. Ciddilerin kendisine neden bu 
taktıklarını sormadım. Uzun yillar

tanış- 
lakabı 
İstan-

bul'da çalışmış. İşini seviyor ve mesleğini 
memleketi Kastamonu’nun şirin kenti Ci
de’de sürdürüyor. İlkokul öğrenimi bile gör
memiş. Ancak zekası, aklını kullanması ve fi
lozofça düşünceleri beni etkiledi. Bu nedenle 
kendisini içtenlikle filozof ve bilge kişi gibi 
gördüğünü söyledim. Alçak gönüllülük gös
terdi. Söyleşimizde belleğime takılanlar :

Şapka devriminiıl yıldönümü kutlamaları 
nedeniyle Cide’den Kastamonu’ya giden bir 
guruba şormuş'.

- .Siz şapka devrimin! kutlamaya gidiyor
sunuz, ama hiçbirinizde şapka yok. Bu işte 
bir terslik ya da çelişki yok mu?

İstanbul’da veya başka illerde Fazilet Par
tisinin yerel seçimleri kazanmasının kabaha
tim ilericiyim diyenlere yüklüyor. Ve diyor ki 
"Kendilerini ilerici görenler, öyle sananlar 
çahşsalarda, gerçekten ilerici sananlar yö
netimleri tutucu partilere teslim ederler 
iniydi? Bu ne biçim ilericilik”

Sıkı bir çevreci Montgomeıy Ahmet, İki yıl 
önce Cide’ye gelen Japon çevrecilerin kenti 
bir uçtan bir uca boydan boya çöplerden tü- 

'emizlediklerini anlatıyor. Ahmet Usta bunu 
onur kinci bulduğunu, ancak şehrin temiz 
tutulmadığım, çevreye önem verilmediğinin 
altını çiziyor. İlginç bir iddisı var. Nerede 
olursa olsun içtiği sigarayı yere atan bir Be
lediye Başkanının asla başarılı olamayacağı- 
nı savunuyor.

Bir de küçük bir anektod Ahmet Usta’dan 
-tanınmış, sözü geçen bir kişi politik konuş- 
masını. bitirdikten sonra topluluğa dönmek.

Anlattıklarının hepsi yalandı. Siz işinize 
yarayanları seçip, gerisini atın..
. SORU ŞU : O topluluktaki insanlar nasıl 
düşünsün, nasıl karar versin ve de ne yap- 
sın?

KAŞE VE MÜHÜRDE 
BEKLEME YOK!

Gemlik
■SHU Hep Gündemde

Gemlik geçmiş yıllardı ıez ile, 
balığıyla ve zeytiniyl e gündemdeydi.

Sonra sanayileşme dönemine giril
di.

Gemlik yine aslan payını aldı.
Suni ipek Fabrikası, Azot Fabrikası 

ve Asil Çelik kuruldu.
(1980)11 yıllarda, İhracaat ön plana 

çıktı.
Liman Hizmetlerinin önemi arttı.
Bu dönemde de Gemlik vazgeçil

mez öldü.
Artık Gemlik Türkiye gündemine 

oturdu.
Ülkenin ihracat kapısı haline geldi.
Gemlik’teki GEMPORT Limanına 

220 metre boyunda dev bir misafir gel
di. *

"Huaİ Trader” dlı bu dev gemi, Rena
ult Fabrikasının ürettiği, “ötuzbihinci” 
otomobili yükledi ve uzaktaki alıcıları
na götürdü.

İhracaat bir insanın maaşı gibidir.
Giderleri karşılamak için, dövize 

ihtiyaç vardır.
Akaryakıt, bu dövizlerle karşılanacak

tır. . $
Hammadde almak için, bu .dövize ih

tiyaç vardır. *
Savunma sanayi için bu döviz gerek

lidir.
Konu. dövizden açılmışken, bir 

nebzede İspanyol kredisine değinmek 
isterim.

Bu kredi Gemlik’i, uluslararası bir 
platforma, taşıyacaktır.

Bu kredi ile planlanan yatırımlar, 
Gemlik’e neler sağlayacaktır.

- Gemlik, çevre temizliğine kavuşa
caktır.

- Katı atıkların enerjiye dönüştürül
mesi ile , 5 megavatlık bir ek enerjiye 
kavuşacaktır.

- Ayrıca, Gemlik halkı bir süredir 
ihmal ettiği zeytinin, yeni bir çeşidine 
kavuşacaktır.

Bir dış kredinin “üç ayrı proje” için 
kullanılmasının yararları ile birlikte, 
bazı sıkıntıları da vardır.

- Bürokratik işlemler, önemli ölçü
de artacaktır.

- Her proje için, muhtemelen farklı 
bakanlıklar devreye girebilecektir.

’- Yine muhtemelen, Devlet Planla
ma Teşkilatının farklı birimleri tarafın
dan incelemeye alınacaktır. ,

- Her ne kadar bu krediye, “ekono
mik değer” açısından Hazine Müste-1 
şarlığı olur verecekse de, ilgili Bakan-1 
tıklarında gecikmeden Hâzineye gö-1 
rüş vermesi gerekecektir.

Belediye yönetiminin, fizibilite ça
lışmalarına başlamasını ve komşu ilçe 
belediyelerle ortak çalışmalar yapma
sını. olumlu buluyoruz._________________

Haftanın Fıkrası
Elektrik süpürgeleri imal eden bir fir

manın satıcısı. Malının meziyetlerini 
göstermek için bir eve adeta zorla girdi.

Ve. Heyecanlı-ve telaşlı bir sesle evin 
hanımına:

Elektrik süpürgelerimizin dünyada 
birinci olduğunu size ispat edeceğim” 
dedi.

Ev sahibi kadının ağzını açmasına fırsat 
vermeden, bir torbanın içinde bulunan 
yumurta kabuğu, taş, toprak ve toz gibi 
her türlü döküntüyü salondaki halının 
üstüne boşalttı.

Süpürgem göz açıp kapayıncaya 
kadar bunların hepsini yutmazsa, bu 
döküntülerin hepsini ben yutacağım” 
diye taahhütte bulundu.

Kadin bunun üzerine, mutfağa doğru 
yürüdü.

Satıcı: •
Nereye gidiyorsunuz” diye 

arkasından seslendi.
Kadın:
“Tuz. ve biber getirmeye gidiyorum. 

Zira evimizde elektrik yoktur” diye 
cevapladı.
( E.... Amerikanyari satışların, böyle 

süpriz sonuçları da olabilir.

Sözün Özü A
Unutma ki,
Ağzında bal olan arının, 
Kuyruğunda da iğnesi vardır.

 “Lyly1

Seçim öncesi, hem Sayın Ecevit’in, hem de 
Sayın Bahçeli'nin ağzından bal aktı. .

Her ikisi de çalışandan ve yoksuldan ya- 
naydı. ♦

“Yoksullukla- mücadele” edilecek dediler.
Ama. Her ikisi de büyük sermayeye teslim 

oldu.
Düzeltilen vergi yasasına bir bakın.
Mali Milat, 4 yıl ertelendi.
Bu ertelemenin fakir-fukara ile ilgisi var mı?
Tabii ki yok.
Ama. Bu kez, kabak esnafın başına patladı.
Esnafın ödeyeceği vergi, % 5 oranında art

tırıldı..
(ANAP) Lideri orkestra şefi gibi.
Sanki dışarıdan Başbakan gibi
Sermaye Mesut Yılmaz’a söylüyor.
0 da, kahramanlığa soyunan,-yeni İkiliye , 

yaptırıyor.
Me. arının jğnesi çalışana ve yoksula batı

yor.

uçuk” bir söz
0 kadar rüzgarlı bir gündü ki, 

tavuk aynı yumurtayı 
“dört kez” yumurtlamıştı.

Erol GÜRÇAY

Teleon Eziyeti
Üç yıl süren CINE-5 zulmü, bitiyor, 

diye sevinmiştik.
Ama. Yanılmışız.
Şimdi iki yıllık TELEON zulmü baş

ladı.
Hem de ne zulüm.
Doğrusu gelen gideni arattı.
TELEON’un parasal şartlan çok 

ağır.
Halkın ekonomik şartları hiç uygun 

değil....
- Önce, 25 milyon peşinat verecek

siniz.
- Ve her ay 40 Dolar'taksit ödeye

ceksiniz.
Aşağı yukarı, yıllık 700 Dolara malo- 

luyor.
Bunun adı resmen soygundur.
Ama; Maleesef yasal bir soygun.
Adamlar ihaleye girdiler.
Ve. 150 milyon Dolar vererek ihale

yi aldılar.
Tabi. Şirket Federasyona ödediği bu 

paranın acısını-halktan çıkardı. . '
. - TELEON Şirketi, yıllık 700 Dolar is

tiyor.
- Ama Ağrı’da, yaşayan bir vatan

daş milli gelirden 744 Dolar alabiliyor.
- Muş’ta yaşayan ise, 763 Dolar 

alabiliyor.
Yani. Bu iki ilde yaşayan vatadaş- 

। larımızın milli geliri, sadece TELEON 
masrafına yetiyor.

. Bu işin maddi tarafı.
İşin bir de manevi tarafı.

. 40 yıllık birinci liğ, bir anda TEL
SİM ligi oldu çıktı.

- Bu kapı açılında, önümüzdeki yıllar
da Cdca-Cöla ligi .olursa şaşmayalım.

Batı ülkeleri bir çok konu da, libe- 
. rai bir davranış içindedirler

. Ama. Geleneklere son derece say
gılıdırlar. ’

- Mesela İngiltere’de “Primler” Liğ 
adı, öyle para ile falan değişemez.

- Almanya’daki “Bundesliga” da 
öyle.

Bir firma reklamını içeren “Lig” ol
maz.

Ancak, özel turnuvalar olabilir.
Her yıl Asya’da yapılan “Coca-Co

la” turnuvası gibi;
. İşin bir de, “program menüsü” ta

rafı var. .
(CINE-5) aboneliği içinde;
- Türkiye’deki lig maçları vardı.
- Yabancı ülke takımlarının maçları 

.vardı.'
- Belgeseller ve kaliteli filmler var

dı.
(TELEON) da ise, sadece haftada 

üç maç var.
Yani. Hafta da üç maç için 700 Do

lar ödenecek.
Şifreli kanal ihale şartnamesi nasıl

dır, bilemiyoruz.
Ama. (TELEON)a karşı tepkinin, 

her gün artacağını görüyoruz.

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
16 Ağustos 1999 Salı İSTİKLAL ECZ.

17 Ağustos 1999 Çarşamba ERÇEK ECZANESİ

18 Ağustos 1999 Perşembe ENGİN ECZANESİ

19 Ağustos 1999 Cuma VEZİROĞLU ECZ.

20 Ağustos 1999 Cumartesi YİĞİT ECZANESİ

21 Ağustos 1999 Pazar SEDA ECZANESİ

22 Ağustos 1999 Pazartesi VEZİROĞLU ECZ.

GEMLİK REHBERİ
Gerekli Telefonlar Reşml_pglreler_ Kartal-Ya
İtfaiye 110 t» TEK-Ariza 5132066
Polis İmdat 155 ■ ' TEK i?letme ' 5134503 Yalova-Sİ
Jandarma İmdat 156 ' 'Turizm Der. 5131274 6.30-13 0
Jandarma K. 5131055 5?OrSr?f?'<~ 5140095 141
Polis Karakolu <miR70 Orm. Bol. Şf. . 5131286
Go Kom 5 3 206 «««»■“ 5131174 Y.lo,.-»

■ 5131206 Halk Eğt. Mrk. 5131846

Kaymakamlık HaikKütüp. 5131353 (Tatil) 9.1

feı, s s E—1

I TapuSic. Md. 5131414 . H
Müftülük 5131364 07.30-08.;

ULAŞIM , Gümrük Md. 5131411-
’ Uludağ Turizm 5131212 : Tekel Md. 5131042 07-30-08-:

Aydın Turizm 5132077, . Ver. Da. Md. 5132360 nB qn ,
I llçeTar. Md. 5131186 °8-3°'1°'3

İlçe Seç. Md. 5134994 .

Hastaneler
' Devlet Has. 5139200 „ Belediye.

SSK Hastanesi 5132329 i > 5134521-23
Mer. Sağ. Ocağı 5131068 ' ggt°nllk 5134520 

TAKSİLER Otobüs işlet. 5134521-122
' Körfez Taksi 5131821 v •• Şu İşletmesi 5134521-115

Çınar Taksi 5132467 İtfaiye 5132325
.Güven Taksi 5133240 , MuhPs®beM' . 5134521-182 !
Gemlik Taksi 5132324 ■ Yazı İş. Md. 5134521-111
Manastır Taksi 5143550 5>u Arıza Yalnız 185

VAPUR
<artal:(İşgünü) 6:30-11.00-15.00-19.

(Tatil)7.15-11.15-16.00 .
ı!ova:(İşgünü) 09.00-13.00-16:00-21

(Tatil) 09.00-13.00-18.45 
rkecl:(işgûnü) 05.50-13.30-17.30 (T 
0-17.30 Sirkeci-Yalova:(İşgünü) 09. 
15-18.15 (Tatil) 09..15.-14.0Ö-18.15

DEJVİZ OTOBÜSÜ
tartal (Haftaiçi) 07.30-09.10-1 Ö.45-13.0C 
14.30-16.00-17.30-19.00-20.30 .
5-10.45-12.00-13.30-14.25-15.45-17.00- 

17.45-18.30-19.20-20.30
abataş (İşgünü): 7.20- 9.45-12:40 17.1
I9.30 Tel: 0.226.812 04 99
:Haftasonu): 10.30-13.00-17.30 
falova (İşgünü): 8.35-11.00-16.10-18.2 
ftasonu): 09.15-11.35-16.15-18.35

FERİBOT
lızlı Feribot: (Yalova-Yenikapı)
10-10.30-12.30-14.30-16.30-17.30-19.30
20.30-22.30 (Pzt.Salı.Çrş.Prş.)
30-10.30-11.30-13.30-14.30-16.30-17.30

19.30-21.30 (Cumartesi)
0-12.30-14.30-16.30-17.30-19.30-20.3Ö

22.30 (Curiıa-Pazar).

Aygaz • 513 12 95
Özgaz , 514 17 00
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Ukltgaz ' 514 28 41
YeniUkltgaz 513 65 00
Alevgaz 513 40 95
BPGaz 5'14 59 81

30

.00

âtil) 
15-

1-

5-

5

-

lEEjjj
Balıkpazan 2+1 

deniz gören 

110 m2 daire

Tel: 
513 17 97

Kumla'da
Havuzlu 
75 m2
Tel :

5131797
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HAFTALIK SİYASİ GAZETE
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Kaşe ve mühürde bekleme yok! 
Her türlü baskı işlerinizde 

Hizmetinizdeyiz.
BİR TELEFON j/ETERLl !

KÖRFCZ OFS€T
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLÂMCILIK

Gazhane Cad..No;:51/A GEMLİK
Tel : (0.224) 513 17 97
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Gemlik perşembe günü deprem fırtınası ile gün boyu sallandı. Bir günde 400 deprem kaydedildi.

Geçtiğimiz hafta salı sabahı saat 03.02’de meydana gelen ve ilçemizi de sallayan depremin şoku sürüyor. Devlet Hastanesi’nde 
ağır hastalar dışında kimse kalmadı. Yataklı hastalar ise dışarıda bakılıyor. Günlerce evlerinin dışında kalan halk, yağmur 
nedeniyle, korkarak evlerine girdi. Kendilerine çadır kuranlar ise yaşamlarını dışarıda sürdürmeye devam ediyorlar.

Geçtiğimiz hafta sah günü 7.4 şiddetinde 
^meydana gelen deprem, başta İzmit, Adapa

zarı, Yalova, Gölcük'te binlerce evin yıkılma
sına, onbinlerce insanımızın ölmesine ne
den oldu.

Gemlik ve çevresinde deprem nedeniyle 
3 kişi öldü, 340 kişi de yaralandı. 25’e yakın

binada ise hasar meydana, geldiği deprem 
Kriz Masası tarafından açıklandı.

Gölcük, Adapazarı ve Yalova’da oturan 
Gemlikli bazı, hemşerilerimiz de depremde 
hayatını kaybetti. Geçtiğimiz hafta perşem
be günü ise Gemlik deprem seline yakalan
dı. Bir günde 400 kez sallandık. Syf ‘3’de

HAFTAYA BAKIŞ

Kadri GÜLER

Deprem Şoku
Deprem şokunu bir haftadır yaşıyoruz. •

K Sanırım bu şoktan daha kolay kolay çıkamayacağız.
■ Geçtiğimiz salı günü depremin bıraktığı yıkımın derecesini o 
gün ölçemedik.
t Çünkü, ulaşım ve iletişim araçları birden kilitlendi.
t Depremin can evinden vurduğu Yalova, Gölcük, İzmit ve Ada- 

.pazarı’na ulaşılınca, yıkımın boyutlarının ne denli büyük olduğu
mu tüm dünya gördü.
L Ne söylesek boş.

Türkiye gibi deprem kuşağında olan bir ülkede, bu tür sonuç
ların doğabileceği bilinmeliydi.
r Ama, Türkiye’yi yönetenlerin vurdumduymazlığı, adam 
sendeciliği, çıkarcılığı, goygoyculuğu, sonunda devleti çö
kerttiği gibi binaları da çökertti. Canları aldı.

Sorumlu aramıyorum.
» Nasıl olsa sorumlu bulunmaz.
b Hiç olmazsa bu büyük depremden sonra biraz ders alabilsek, 

l Biraz vicdanlarımız sızlayabilse.
ıs Bu toprakların altının çürük olduğunu bir görebilsek...

Çağdaş devlet olmak örgütlü toplum olmaktan geçiyor.
■ Örgütlü toplumlar böylesine bir felaketle karşı karşıya kaldık
larında nasıl davranacaklarını biliyor.
[ Bunun için eğitilmiş ekipler kuruyorlar.

Bunu gördük, ama bedelini pahalıya ödedik.
Onlara şükranlarımızı sunuyoruz.

. Onlar gibi olmak zorunda olduğumuzu artık anlamış olmalıyız.
| Böyle acı günlerde Türk halkının nasıl kenetlendiğini de gör

dük. Onun için Türk ulusu büyük ulus.
Gemlik depremin şokundan yarasız çıktı. Ancak bunun psiko

lojik sonuçları bundan sonra gelecek.
Gemlik olarak bir sınav verdik. İnsanlık sınavı.

T İnanıyorum bu sınavdan başarılı çıktık. Herkes depremden 
yara alan komşularımıza yardımcı olabilmek için çırpındı durdu.

Belediye önünde gelen yardımları izlerken duygulanmamak 
elde değildi.

I Bugün kriz masasının yaptığı toplantıdan çıkan sonuçlar çok 
önemlidir.
ı Gemlik’in altından geçen deprem fayı, bizi her an yerle bir 
edebilir.

Önlem almalıyız. Bilimsel olarak araştırma yaptırıp, konutları
mızı depreme göre inşa ettirmeliyiz.
t Örgütlenmeli, örgütlü toplum olmalıyız. •

Vakit çok geçmeden bir yerden başlamalıyız.
Bu deprem bizi şoka soktu. Ama sllklnlp-toparlanmahyız.

, Başımız sağolsun.

Gemlik 
Kaymakamı 
Sadettin

Genç
Gemlik Kaymakamı 

Şener Çan’ın Vakıflar 
Genel Müdürlüğü’ne 
atanması nedeniyle bo
şalan göreve Yalova Vali 
Yardımcısı Sadettin 
Genç’in atandığı öğrenil
di.

Gemlik Kaymakam 
Vekili Ferit Bademci, bu
gün belediye başkanları, 
daire müdürleri ve sana
yi kuruluş temsilcileri ile 
yaptığı toplantıda, Yalo
va Vali Yardımcısı Sadet
tin Genç’in atandığını 
açıkladı.

Yalova’daki deprem 
nedeniyle görevine de
vam eden Genç’in bir sü
re sonra ilçemize gele
rek, göreve başlaması 
bekleniyor.

DYP’de 
Avcı 

yeniden 
başkan

Haberi sayfa 3’de

Geçtiğimiz hafta salı günü meydana gelen depremden son
ra halk, sahillerde ve boş alanlarda çarşaf ve naylonlardan 
oluşan barınaklar yaparak evlerine girmiyorlar. Gemlikliler 
günlerdir sokaklarda sabahlıyor. (Fotoğraf Gemlik KÖRFEZ)

Seher
Yücel
göreve 
döndü
Yerel.seçimlerde Demok

ratik Sol Parti'den Gemlik 
Belediye Başkanlığına aday 

, olan Mimar Seher Yücel, gö- 
[ revine geri döndü.

18 Nisan günü yapılan 
yerel seçimlerde kaybeden 
Seher Yücel, seçimlerden 
sonra İstanbul Beykoz Bele
diye başkanvekilliğine yatay 
atama yaptırmak için izin 
kullanmış, izin bitiminde ise 
rapor kullanarak atamasının 
•gerçekleşmesi için uğraş- 
Jmıştı. ■

Atamanın yapılamaması 
.üzerine, raporu da biten Yü
cel, Belediye Başkanı Meh
met Turgut ile görüşerek, 
göreve döndüğünde rahat
sızlık verecekse ücretsiz izin 
.kullanabileceğini söylediği 
belirtildi.

Başkan Turgut’un Yü- 
cel'e görev yapabileceğini 
söylediği öğrenildi.

Çaldılar...
Çaldırdılar...
Kandırdılar...
Onbinlerce can aldılar.
Yuuh! Ervahlarına...

Büyük deprem felaketinde kaybettiklerimize- 
Allah'tan Rahmet, Milletime başsağlığı dilerim.
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Sait Reis
Doğa yasasını uyguladı; Sait Reis'in 

savaşımlarla dolu 72 yıllık yaşam serüveni 
sona erdi. Artık o Atatürk fotoğrafları, Na
zım şiirleri ve Balaban resimleriyle donan
mış duvarlarda O’nun sesi yankılanmaya
cak. O’nunla kadeh tokuşturamayacağız 
artık; O’nunla ülkemizde demokrasiyi inşa 
etmenin yöntemleri üzerine tartışamaya
cağız, o engin deneyim ve birikimlerinden 
yararlanamayacağız.

Acı, ama gerçek bu!
Hepimiz biliyoruz kİ, Sait Reis, insan 

olma bilincine eriştiği günden bu yana 
tüm varlığını çevresine, toplumuna ada
mıştı. Dengesiz ve densiz bir öğretmenin, 
ayaklarında yırtık lastik pabuçlarla okula 
gelmesini kınaması üzerine eve dönüp raf
taki sudkostiği başına dikişinden itibaren, 
Çoçuk Sait’ten Sait Reis’e dönüşüm sü
reci başlamıştı. O artık büyümüş bir ço- 
çuktu.

Bir gün anlatmıştı: Hastane köşelerin
de bir bakıma ölüme terkedilmişlik duygu
suyla ağlarken, yaşama sımsıkı sarılmaya 
ve yırtık lastik pabuçlarıyla kavgaya karar 
vermişti ansızın. Ölüme direnecek, büyü
yecek. Körfez’in lacivert sularında kısmet 
arayanların arasına karışacak: onlara “ka- 
der”in değil, “düzen"in oyunu olduğunu 
anlatacaktı yaşadıkları olumsuzlukların...

Sait Reis okuyamadı, o çağda, O’nun 
gibiler için kolay yakalanabilecek bir ayrı
calık değildi okumak. Ama kendini yetiş
tirdi, “kader”i öteleyip, “düzen”e başkal
dırması gerektiği bilincine erdi bu sayede. 
1948’de daha 21 yaşında iken “Gemlik 
Balıkçılar Cemiyeti”ni kurdu, ondört yıl 
süreyle başkanlığım yaptı kurduğu bu Ce
miyetin, kurt balıkçılar bile “önder" tam
dılar onu.

1950’nin 14 Mayıs'ımn ertesi günü 
cümle alem Demokrat Parti’nin iktidara 
gelişim kutlarken, O, gidip Cumhuriyet 
Halk Partisi’ne kaydım yaptırdı. İçinde bi
rikmiş “muhalefet" duygusunu böylece 
dışa vuruyor, bir gün öncesinin “İktidar 
Partisi”nde izleri olduğuna inandığı Kuva- 
yi Milli’ye geleneği saflarına katılıyordu.

Herkesin akın akın Demokrat Parti’ye 
doluştuğu bir dönemde, O, kendisine du
dak bükenlere aldırmadan muhalefette ve 
saygın kaldı. Artık hem bir deniz adamı, 
hem de bir taban siyasetçiydi. Muhalefet
teydi, ama güven vericiydi, örgütçüldü. 
1964’te “Sınırlı Sorumlu Gemlik Balıkçı
lar Kooperatifi”nin kuruluşuna öncülük 
etti, on iki yılda bu kooperatifin başkanlı
ğını yürüttü. 1380 sayımı Su Ürünleri Ya-

sası’nın çıkartılmasında önemli katkısı ol
du. 1972'de "Gemlik Kayıkçılar ve Mo
torcular Derneği”ni kurdu, bunun da 
Başkanlığını üstlendi. Evet, tam bir top
lum savaşımcısı ve örgütçüydü o. Ama 
toplumsal savaşımın da, örgütçülüğün de 
sürdürülebilmesi için “çevre duyarlı
ğının gelişmesi gerektiği bilincindeydi; 
özellikle Gemlik Körfez’inin ve Marma
ra'nın -O’nun deyişiyle o “doğal akvar
yum” un- canlı kalmasının gelecek kuşak
lar için ne denli önemli olduğunu anlatma
ya çalıştı, bunun için de kavga verdi.

1968’den 1977’ye değin Gemlik Beledi
ye Meclisi üyeliği yaptı; ama laf olsun için 
değil, yine kavga vererek yerine getirdi bu 
görevi. 1978’de "Marmara Köy-Der”in ku
rucuları arasında yer aldı.

Ve “12 Eylül faşizmi”, bu yiğit sava
şımcıyı dışarıda bırakamazdı. 88 gün ya
tırdılar içeride, sonra hiç utanmadan, 
“suçsuzsunuz” deyip salıverdiler.

Sait Reis, 1980 öncesinden itibaren 
daha köktenci siyasetçiler izlenmesi gerek
tiğini gördü. Sosyalistlerle, komünistlerle 
bir arada siyaset üretmenin yollarım ara
dı. Sosyalist Birlik Partisi kurulunca, Bur
sa örgütüne kaydoldu. Bu parti kapatılın
ca Birleşik Sosyalist Parti’de, bu da kapa
tılınca Özgürlük ve Dayanışma Partisi’nde 
siyaset üretimine katıldı.

Hastaydı, ama toplumsal savaşımına 
hiç ara vermedi. 18 Nisan 1999 yerel se
çimlerinde ÖDP milletvekili adayı olarak 
sürdürdü savaşımım.

Böylesine dolu dolu yaşayan bir toplum 
bir toplum savaşımcısı ölür mü dostlarım?

İnanıyorum ki kolay kolay ölmez! Hiç 
değilse ben yaşadıkça, bizler yaşadıkça 
anısı bana bizlere ışık tutacak.

Evet dostlar, Sait Reis öldü, yaşasın 
Sait Reisleri...

♦ * *
Deprem, korkunç bir kabus gibi aban

dı Türkiye’nin üzerine.. Yüreğimiz yanıyor. 
Yıllardır sürengelen umursamazlık, insan 
yaşamını hiçe sayan aşağılık ve gözü kara 
rantçılık, ve de en önemlisi siyaset bezir
ganlığı onbinlerin yaşamına mal oldu.

Peki'bir şey değişecek mi?
Türk insanı kısa erimli çıkarlarına ye

nik düşmeye devam ettikçe, siyaseti kü
çük ve basit çıkarların aracı saymayı sür
dürdükçe HAYIR!

Bu son felaket ders olmalı dostlarım. 
Yalnız başsağlığı dileyerek değil, ibret ala
rak da ayılalım bu kabustan.

Yoksa yenileri kapıda....

Ticaret
Odası’ndan 
10 milyar 
lira yardım

Gemlik Ticaret ve Sa
nayi Odası Yönetim Ku
rulu, geçtiğimiz hafta sa
lı sabahı meydana gelen 
deprem felaketi nedeniy
le, 10 milyar lira para 
yardımında bulundu.

Ticaret ve Sanayi O- 
dası Başkanı Kemal 
Akıt, yaşanan büyük fe
lakete katkıda bulun
mak amacıyla Gemlik Ti
caret ve Sanayi Odasın
ca şimdilik 10 milyar li
rayı deprem kriz merke
zine gönderdiklerini, bu
nunla küçük de olsa ba
zı yaraların sarılmasında 
katkıları olacağını söyle
di.

îş adamlarına da ses
lenen Akıt, herkesin 
bankalarda açılan yar
dım hesaplarına elinden 
geldiğince destek 
olmasını istedi.

Yazarımız Gonca Yerliyurt’un tatilde olması 
nedeniyle yazısını yaymlayamadık.

Gemlik KÖRFEZ

Devlet Hastanesi
personeli depremde büyük 

özveri örneği sergiledi
Salı sabahı saat 

03.02 de Marmara böl
gesinde meydana gelen 
ilçemizin çok az kayıpla 
atlattığı depremden 
sonra Gemlik Devlet 
Hastanesi’nde görevli, 
doktor, hemşire, hasta
bakıcı ve görevlilerin fe
dakarca çalışmaları 
takdir topladı.

Depremden hemen 
sonra hastanede bula
nan doktorlar ve diğer 
personelin hemen has

taneye gelerek yarala
nan onlarca kişinin yar
dımına koşması ve gün
lerce uykusuz kalarak 
sağlık desteğini vermesi 
Gemliklililer tarafından 
memnunlukla karşılan-^ 
dı.

Gemlik Devlet Hasta
nesi, Gemlikliler dışın
da Yalova, Armutlu Göl
cük ve çevre köylerden 
gelen yüzlerce hastanın 
yardımına koştular.

Toprağın bol olsun Koca Reis

Sait Reis’i kaybettik

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

KÖRF6Z RCKLRM

Yaşamını Gemlikli balıkçıların ör
gütlenmesine adayan, Sait Reis (Ay
dın) yakalandığı kansere yenik düş
tü.

Sait Aydın, yoksul bir köylü çocu
ğu olarak 1927 yılında Büyük Kumla 
da dünyaya geldi.

Gemlik Balıkçılar Derneği, Gemlik 
Su Ürünleri Kooperatifi ve Gemlik 
Kayıkçılar ve Sandalcılar Derneğini 
kurdu. Marmara ve Boğazlar Balıkçı
lık Kooperatifleri Birliği’nin kurulu
şunda bulundu.

CHP’nin gençlik kollarında görev 
aldı. Ocak ve Bucak Başkanlıkların
da bulundu. 1968 yılında CHP’den 
Belediye Meclis üyesi seçildi. Mar
mara Köy-Der’in kurucu üyesi oldu. 
12 Eylül sonrası tutuklandı. Üç ay 
tutuklu kaldıktan sonra serbest bıra
kıldı. SBP, BSP son olarak da ÖDP’ye 
üye oldu.

18 Nisan seçimlerinden ÖDP Bur
sa milletvekili adayı oldu.

Çocukluğunda ilkokula terlikle 
gittiği için öğretmeni tarafından sınıf
tan çıkarılması üzerine evine.giderek

kostik içerek mide ve boğazından ağır 
şekilde yaralanmasından yıllar sonra 
bu kez gırtlak kanserine yakalandı. ' 

Bir süredir kansere karşı yaşam
savaşı veren Sait Aydm, geçtiğimiz 
hafta çarşamba günü yaşama veda 
etti.

BURSA DA TOPRAĞA VERİLDİ
Sait Aydın’m cenazesi geçtiğimiz 

hafta perşembe günü Uludağ Üniver
sitesi Tıp Fakültesinden alınarak,' 
Hamidler Köyü Camiinde kılınan 
ikindi namazından sonra Bursa Kent 
mezarlığına götürüldü.

Sait Aydın’ın cenaze törenine aile
si balıkçılar, doktorlar, siyasetçiler, 
sanatçılar, işçilerin oluşturduğu ka
labalık bir kitle katıldı.

Cenaze toprağa verilmeden önce 
ÖDP İl Başkanı bir konuşma yaptı. 
Daha sonra yazarımız Yılmaz Akkılıç, 
köşesinde yazdığı yazıyı okudu. Akkı- 
lıç’tan sonra ise çevirmen, yazar Ala- 
atin Bilgi söz alarak Sait Aydınla ilgi-1 
li anılarını anlattı.

Sait Reis’in cenazesi alkışlar ara-1 
sında toprağa verildi.

Tel : (0.224) 513 17 97

GEMLİK KÖRFEZ
Haftalık Siyasi Gazete

Yıl : 27 SAYI : 1281 
Fiyatı :50.000 TL. 

Sahibi ve Sorumlu Müdürü : KADRİ GÜLER 
^^^^^OGazhane Cad. No. 51 /A 

Tel: 513 17 97 GEMLİK

Basıldığı yer: KÖRFEZ OFSET
Matbaacılık -Yayıncılık - Reklamcılık Tesisi

Gemlik 
Körfez 

Okuyun/ 
okutun^ 

abone olun SON ANI: Gemlik Körfez Gazetesi'nin kuruluşunun 27. yıldönümünü Sait Reis'in Bademlide bulunan Agoradaki lokanta
sında yazarlarımızla biraraya gelerek, geç saatlere değin Reisle sohbet ettik. Bu bizim onunla son görüşmemiz oldu.
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Gemlik perşembe günü deprem fırtınası ile gün boyu sallandı. Halk, günlerce evlerine girmedi.

Geçtiğimiz hafta salı sabahı saat 03.02’de meydana gelen ve ilçemizi de sallayan depremin şoku sürüyor. Devlet Hastanesi’nde 
ağır hastalar dışında kimse kalmadı. Yataklı hastalar ise dışarıda bakılıyor. Günlerce evlerinin dışında kalan halk, yağmur 
nedeniyle korkarak evlerine girdi. Kendilerine çadır kuranlar ise yaşamlarını dışarıda sürdürmeye devam ediyorlar.
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Dünyanın en büyük 
yer sarsıntılarından birini 
yaşayan Türkiye’de dep
remin boyutları ürkütü
cü. Geçtiğimiz hafta salı 
sabahı saat 03.02’de 
meydana gelen ve Richter 
ölçeği ile 7.4 olarak resmi 
makamlarca açıklanan 
depremin İzmit, Adapaza- 
n, Yalova, Gölcük, Değir- 
mendere, Ulaş, İstan
bul’da bıraktığı sonuçlar 
yürekleri parçalıyor.

Deprem şoku ile salı 
gününden beri evlerine 
giremeyen Gemlikliler, 
önceki gün başlayan yağ
mur nedeniyle yavaş ya
vaş evlerine döndüler. Sa
hillerde ve bahçelerde 
kendi olanaklarıyla çar
şaflarla, naylonlarla çadır 
yapanlar ise yağmura al
dırmayarak, derme çat
ma barınaklarında kala
rak, evlerine girmiyorlar.

KRİZ MASASI
Sah günü sabahı baş

layan ve günlerce çeşitti 
aralıklarla ve çeşitli şid
detlerle devam eden dep
remler nedeniyle halkın 
tedirginliği sürerken, ilçe
mizde Kaymakam Vekili 
Ferit Bademci başkanlı
ğında kurulan kriz masa
sı çalışmalarına devam 
ediyor.

İlçe Kaymakam Vekili 
Ferit Bademci’den aldığı
mız bilgilere göre, dep
remde 3 kişi yaşamını yi
tirdi. Bunlardan biri bal

Deprem nedeniyle genel kurula ilgi az oldu.

DYP’de Avcı
yeniden
Doğru Yol Partisi’nin geçtiğimiz 

hafta yapılan genel kurul toplantı
sında, yeni başkan ve yönetim kuru
lu üyeleri belirlendi.

Geçtiğimiz hafta salı günü saat 
14.oo’de yapılan ve 402 delegeden 
214’ünün katıldığı genel kurul top
lantısında, tek liste ile aday olan 
Mehmet Avcı 141 oy alarak ilçe baş
kanlığına getirildi.

Genel kurul toplantısında, divan 
başkanlığını Bursa İl Başkam İlhan 
Parseker, Yıldırım İlçe Başkanı Halil 
Öz, Orhangazi İlçe Başkanı Kamil 
Uysal, eski ilçe başkanlanndan Ay- 
dm Erenoğlu ile İhsan Ateşli yaptı.

Mehmet Avcı ise genel kurulda 
yaptığı konuşmasında, “Tüm Türki- 
Îre genelinde olduğu gibi kırgınlık- 
ar ve dargınlıklardan dolayı Gem

lik teşkilatı da seçimlerde bekle
diği sonucu alamamıştır. Geçmiş
te benim de bazı hatalarım ol-

başkan
muştur. Bu hatalardan temizlen
miş olarak omuz omuza kenetle
nerek, bu göreve talip olduk. Te
şekkür ederiz” dedi.

DYP İlçe Yönetim Kurulu ise şu 
kişilerden oluşuyor ;

Şafak Ergür, Sedat Gürle, İbra
him Akıt, Faruk Uzunlar, Erhan Sü
zer, Şerife Paker, İbrahim Aksoy, Ay
han Sertkaya, Cafer Şener, Erhan 
Öksüz, Nezih Karbay, Hüseyin Yurt
taş, Murat Aşkın,

DYP İlçe Başkanlığından yapılan 
açıklamada Başkan yardımcılığına 
Şafak Ergün, Erhan Öksüz, Faruk 
Uzunlar, sekreterliğe Sedat Gürle, 
muhasipliğe Şerife Paker’in getiril
diğini bildirildi.

Ayrıca depreme maddi ve manevi 
destek yapılması için çalışmaların 
başlatıldığı açıklandı.

kondan atması sonucu, 
diğeri kalp krizi bir baş
kası ise olay anında ge
çirdiği trafik kazasında 
öldü.

Öte yandan Gemlik 
Devlet Hastanesi’nde Göl
cük ve Yalova’dan gelen 
ölülerin toplam sayısının 
18 olduğu, toplam yaralı
ların ise SSK ve Devlet 
Hastanesi’nde 300’e yak
laştığını öğrenildi.

Deprem sonrası yerle 
bir olan Adapazarı, İzmit, 
Yalova, Gölcük ve çevresi
ne yardım için belediye
den anonslar yapılması 
üzerine halk, adeta sefer
ber oldu. Çeşitli yiyecek, 
içecek, giyeceklerden olu
şan 29 kamyon yardım 
maddesi deprem bölgele
rine gönderildi.

Ayrıca Belediye Fen İş
leri Müdürlüğü, Borusan, 
Çimtaş, Bortrans gibi ku
ruluşlarımızın oluşturdu
ğu kurtarma ekipleri dep
rem bölgelerine giderek, 
enkaz kaldırma çalışma
larına katıldılar. Bortrans 
kurtarma ekibinin 17 ki
şiyi enkaz altından canlı 
olarak çıkardığı öğrenildi. 
Belediye Fen İşleri kur
tarma ekipleri ise 2 kişiyi 
canlı olarak kurtarırken, 
2 kişinin de cansız bede
nini yıkıntılar arasından 
çıkardıkları öğrenildi. 
Gemlik Garnizon Komu
tanlığındaki köpekler ve 
kurtarma ekibi ise Yalova 

kriz masası emrinde gö
reve devam ediyor. Vatan
daşlar ise deprem bölge
lerine ekmek, su, süt, ço- 
çuk bezi, kuru gıda mad
delerini kendi araçlarıyla 
deprem bölgesine götüre
rek, muhtaç olan insan
lara dağıttılar. Ülkenin 
her bir tarafından depre
min ilk iki günü bölgeye 
gıda maddesi yığılması 
üzerine kurulan kriz 
kontrol merkezleri gıda 
maddesi gönderimini 
durdurdular. Bunun ya
nında ilaç, çoçuk bezi, 
çöp torbası, ceset torbası, 
temizlik maddeleri ile je
neratör, dozer, greyder gi
bi kurtarıcı aletlerin böl
geye gönderilmesini iste
diler.

DEPREM SELİ
Geçtiğimiz hafta per

şembe. günü Kandilli 
Deprem Araştırma Ensti- 
tüsü’nden yapılan açıkla
mada Gemlik merkezinde 
değişik sallantıların gele
ceğinin belirlendiğini, 
halkın buna göre tedbirli 
olması üzerine Gemlik 
Kriz Masası’ndan yapılan 
açıklamalarda vatandaş
ların geceyi evlerinde ge
çirmemeleri istendi. Yapir 
lan duyurulara karşın ev
lerini boşaltan halk, ara
balarla ilçenin dışına ve 
boş çılanlara kaçtı.

Kandilli Deprem Araş
tırma Enstitüsü, fay hat 
tında bir saat içinde bü-

yüklüğü 4 veya 4’ün üzerinde 53 depre
min meydana geldiğini, gün boyu olan 
deprem fırtınasının ise Gemlik çevresin
de sıra dışı aktivltelerin saptandığını ve 
deprem sayısının 400’ü geçtiğini belirt
ti.'

Gemlikliler geceyi korku içinde geçi
rirken, Kumla ve Kurşunlu bölgesinde
ki yazlıkçılar, evlerini terkederek, yaz
lıkları boşalttılar.

Bû arada Gölçcük'teki depremden 
kaçan 21 kişilik-4 aile Kumsaz da dışa- 
nda barınıyor. Belediyenin kendisine 
ayırdığı evlere girmeyen ailelere her tür
lü yardım sürdürülüyor.

Deprem sonrası daha çok kadınlarda 
psikolojik bozuklukların meydana gel
diği ve birçok kişinin de sinir krizleri 
içinde Devlet Hastanesi’ni başvurduğu 
öğrenildi.

Küçük Kumla’da boğulma
Yaz aylarında sıcakların 

çoğalmasıyla denize serinle
mek için giren vatandaşlar ile 
birlikte boğulma olaylara da 
artıyor.

Kûçükkumla beldesinde 
geçtiğimiz hafta pazar günü 
sandalla denize açılan 24 ya
şındaki Barış İlhan, yaşamını 
yitirdi.

Bursa’da çalışan İlhan, 
hafta sonunu Kumla’da geçir
mek istedi. Arkadaşından al
dığı ödünç sandalla tek başı
na denize açılan genç, sanda- 
ladan denize atladı. Sandalın 
açıklara uzaklaşmasıyla san
dala yetişmeye çalışan İlhan, 
bir daha görünmedi.

Talihsiz gencin cesedi tüm 
aramalaça karşın ertesi günü 
denizden çıkarıldı.

Olayla ilgili soruşturma 
devam ediyor.

Deprem için
Yardımlarınızı

T.C. Ziraat Bankası
Gemlik Şb. .

30440-20166-5nolu hesaba yapabilirsiniz,

Ölümünün 13. yıldönümü nedeniyle 

Umurbey’de tören düzenlendi.

Celal Bayar 
anıldı

Üçüncü Cumhur
başkanımız Merhum 
Mahmut Celal Bayar, 
ölümünün 13. yıldönü
münde Umurbey’de dü
zenlenen törende anıldı.

22 Ağustos 1986 gü
nü İstanbul’daki evinde 
103 yaşmda yaşama ve
da eden Celal Bayar, 
Ankara’da yapılan dev
let töreninden sonra 
Umurbey kasabasında 
kendi yaptırdığı vakfın 
bahçesinde toprağa ve
rilmişti.

Bayar, 22 Ağustos 
1999 pazar günü saat 
lO.oo'da kabri başında 
saygı duruşu ve resmi 
törenle anıldı.

Törene Cumhurbaş
kanlığı Genel Sekreter 
yardımcısı Oğuz. Özbil- 
gin, Celal Bayar’m kızı 
Nilüfer Gürsoy, ANAP | 

Bursa Milletvekili Tur
han Tayan, Bursa Valisi 
Orhan Taşanlar, Bü- 
yükşehir Belediye Baş
kanı Erdoğan Bilenser, 
Garnizon komutanı 
Tuğgeneral Nuri Güneş, 
Gemlik Belediye Başka
nı Mehmet Turgut, 
Umurbey Belediye Baş
kanı Fatih Mehmet Gü
ler ve vatandaşlar katıl
dı.

Törende, Cumhur
başkanlığı Genel Sekre
ter Yardımcısı Oğuz Öz- 
bilgin. Cumhurbaşkanı 
Süleyman Demirel’in 
mesajım okudu.

Program gereği 
Umurbey Kütüphane- 
si’nde yapılacak günün 
önemini belirten konuş
malar ise deprem fela
keti nedeniyle iptal edil
di.
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İKİ can dostu kaybettik
TÜĞSAŞ Genel Müdürlüğü 
Emekli Malî İşler Başkanı 

SEVGİLİ ARKADAŞIM 

Erdal OLCAY 
ile ANNESİ (Hepimizin Teyzesi) 

Meliha OLCAY 
YALOVA DEPREMİNDE YAŞAMLARINI 

YİTİRDİLER.
Ailesine ve Tüm Sevenlerine 

Başsağlığı ve Sabır Diliyorum. 
ALLAH RAHMET EYLESİN. 

Erol GÜRÇAY

Toplumsal Savaşımın 
Yiğit Halk Önderi, Dost İnsan 

Sait AYDIN’ı 
(Sait Reis) 

Yitirmenin Acısıyla Yüreğim Yanık.
İnanmak İstiyorum ki, 

O’nun İzinden Gidenler Çıkacaktır. 
Yaşadığım Sürece Anısı 

Bana Işık Tutacaktır.

Yılmaz AKKILIÇ

MHP İlçe Yönetimi Bakanlıklara faks çekti
“KDV ve SSK 

primleri ertelensin”
Milliyetçi Hareket Parti

si Gemlik İlçe Başkanı 
Mehmet Çelik, deprem fe
laketi nedeniyle piyasaların 
durma noktasına geldiğini 
belirterek, esnafın zor du
rumda olduğunu bu ne
denle KDV ve SSK primleri
nin ertelenmesini istedi.

17 Ağustos 1999 günü 
meydana gelen Yalova, Göl
cük, Adapazarı, İzmit, Bur
sa, Gemlik, Değirmendere 
ve Ulaş’ı etkisi altına alan 
deprem nedeniyle iş haya
tının krize girdiğini belirte
rek, "Gemlik’te birinci 
derecede deprem bölge

Küçükkumla’da 
bunalıma giren genç 
kadın intiharı seçti

Kûçükkumla Güzelyalı Mahallesi sakinleri 
bir intihar olayına tanık oldu.

Üzücü olay, geçtiğimiz hafta Güzelyalı Ma
hallesi İvaz Sokak Anca Tur Sitesi C Blok 4 ncü 
katta oturan Eren ailesinden Meliha Eren’in 
intihar etmesiyle meydana geldi.

Evde kimsenin bulunmadığım fırsat bilen ve 
yalnız kaldığı sırada bunalıma giren Meliha 
Eren, kendini evine balkonuna astı.

Balkonda kendini asmış bir kadın cesedi 
gören komşulan, durumu Küçük Kumla jan
darmasına bildirdi.

Korkunç olay, mahalle sakinlerinde şok etki
si yarattı.

Bekar olduğu öğrenilen Eren, arkasında bir 
not bile bırakmadan, sırlan ile birlikte yaşama 
veda etmeyi seçti.

Jandarma, olayla İlgili soruşturmasını 
başlatırken, genç kadın Küçük Kumla’da 
toprağa verildi.

sinde olan bir kentimiz. 
Depremin psikolojisi in
sanları ticaret hayatına 
da yansıdı. Bu nedenle 
piyasalarda şok devam 
ediyor. Biz, MHP İlçe 
yönetimi olarak altı 
bakanlığa faks çekerek, 
Gemlik’in de tabi afet 
bölgesi olarak ilan 
edilmesini ve esnaf ve 
tüccarın KDV ve SSK 
primlerinin ertelenmesi
ni istedik. Eğer bu erte
lenmezse, zaten darda 
olan iş adamı ödeme 
yapamayacaktır” dedi.

Denizcilik 
kursları 
devam 
ediyor

Özel Gemlik Denizci
lik kursları tarafından 
açılan gemi adamları 
kursları devam ediyor.

Kurslarda, kursiyer
lere yangınla mücadele, 
ilkyardım, denizde canlı 
kalabilme ve personel 
eğitimi dersleri veriliyor.

Denizcilik kursu yet
kilisi Kaptan Şemsettin 
Aydın, kursların yarım
da amatör denizcilik sı
navlarına hazırlık ders
lerinin ve yat kaptanlığı 
yetiştirme kursu, balık
çı gemisi kaptanlığı terfi 
kursları liman kaptanlı
ğı terfi kursları, deniz 
motorcusu terfi kursla
rı, deniz makinistliği 
kursları ile denizci ola
cak gençlere eğitim ver
diklerini söyledi.

Deprem için
Yardımlarınızı

T.C. Ziraat Bankası
Gemlik Şb.

30440-20166-5
nolu hesaba 

yapabilirsiniz.

Gemlik Körfez 

Okuyup 

Okutun, 

Abone Olun.

ACELE 
SATILIK
Devir Hakkıyla 
Devren Satılık 

Lokanta 
İstiklal Od. No: 5 

GEMLİK.

Tel: 5137573

SATILIK DAİRE

Balıkpazarı 2+1 deniz gören 
110 m2 daire

Tel : 513 17 97
KİKAI JK IIAİIU;

Kumla’da Havuzlu Daire Kiralıktır.

Tel : 513 17 97

Pl/C KÜPLÜMÜ VE 
PUi'TİK KART S'İS'TEMLEPİ

O PLASTİK KİMLİK KARTI
◦ PERSONEL KARTI

O ÖĞRENCİ KARTI
O TANITIM KARTI

O FATURA KARTI 
MATBAAMIZDA İTİM A İLE ÇAPILIR

KÖRFEZ OFSET
Gazhane Cad. No : 51/ A GEMLİK 

f (Bankacılar Lokali Karşısı)
Tel : (0.224) 513 17 97
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ARMUT PİŞ AĞZIMA DÜŞ

V Sokakta gözlediğiniz, kahvede dinlediği
miz, aile içinde yaşadığınız bazı olayları de
rinlemesine incelediğinizde neyazık ki tek
rarlanan yanlış toplumsal alışkanlıklarının 
olduğunu göreceksiniz.

Marketçi Kemal abi işyerinin tam önüne 
geçici olarak konulan bir panelvan taşıtm

adan dolayı şikayetçi görünüyordu.
■ - Arabaların bu denli yanlış park etme
lerini belediye engellemeli, çözüm getirme
li dedi.
I - Ahmet abi, her sorunun çözümünü be
lediyeden beklemek doğru mu? Belediye 
halktan bağımsız mı? Beldenin sorunları
nın çözümüne 6 beldede yaşayan insanlar 
(katkı vermeli değil mi dedim.
I - Eve ama..... . dedi.

İşte sorular : •
* Yurttaş sorumluluğu ve haklarından ne 
denli haberimiz var? Demokrasi bir yaşam 
biçimi olarak özünde katılım demek değil 
mi? Hep başkaları bizim adımıza düşün
sün ve yapsın öyle mi? Her şey yönetimden 
(beklemek sağlıklı bir tavır mı?

Söylenme ve şikayet ile hataları hep baş
kasında aramak, sorun içinde payımızı 
görmek istememek bize bir adım ileriye gö
türmez. Çözümü hep üstten, erkten bekle
mek bizim toplumun tipik ve iflah olmaz 
niteliği. Bu tutumun bir tür bağımlılık, er
ke bağımlılık içerdiğini düşünüyorum. 
Böylesi bir bağımlılık o toplumun olgunlaş
madığım, insiyatif oluşturmadığını göste
rir. Bu düşünce tarzı ile devam edersek öğ
renci öğretmenden, öğretmen bakanlıktan, 
çoçuk babasından, hasta doktorundan her 
şeyi hazır bulmak isteyecektir.
B Unutmamak gerek, tek bir kişinin sesini 
duyurması güç olur? Örgütlülük katılımcı
lığı kolaylaştırır. Sorunlar gözardı edilmez, 
çare bulunur.

KAŞE VE MÜHÜRDE 
'BEKİEMEYOK!

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
25 Ağustos 1999 Çarşamba DEMİRİZ ECZ.

26 Ağustos 1999 Perşembe SERİM ECZANESİ

27 Ağustos 1999 Cuma ÖZER ECZANESİ

28 Ağustos 1999 Cumartesi GEMLİK ECZ.
29 Ağustos 1999 Pazar GEMLİK ECZANESİ

30 Ağustos 1999 Pazartesi YASEMİN ECZANESE
31 Ağustos 1999 Şali ONUR ECZANESİ

Erol GÜRÇAY

B Deprem Hepimizi
JhJ Vurdu

Ateş düştüğü yeri yakar.
Ama. Bu ateş düştüğü yerde.kalma

dı.
Her yeri yaktı. Hepimizi yaktı.
Yalova'daki depremde, binlerce yurtta

şımızın yanı sıra, iki can dostumuzu da 
yitirdik.

30 yıllık arkadaşamız Erdal Olcay ve 
annesi (teyzemiz) Meliha Olcay’da yaşa
ma veda etti.

Erdal Olcay TÜĞSAŞ Genel Müdürlü
ğüne yaklaşık (15) yıl Mali İşler Başkanlı

ğı yaptı. Sevgi dolu bir insandı.
Hoşgörülü ve uzlaşmacıydı.
Asla ayrıcalıklı bir muamele istemedi.
Her zaman nezaket kurallarına bağlı 

kaldı.
İnsanı yormayan bir arkadaşlığı var

dı.
Odacılarda Genel Müdürler de onu çok 

sevdi.
Tartışmayı ve didişmeyi hiç sevmedi.
Tek kelimeyle, o gerçek bir beyefen

diydi.
30 yıla yakın iş arkadaşlığımız oldu. Hiç 

kavga etmedik.
Birbirimize karşı ses tonumuzu bile yük

seltmedik-
Zaman zaman benim yaptığım hatalı 

çıkışların olumsuz sonuçlanmasını önle
mişti.

İşte Erdal (Abi) böyle bir adamdı.
İş arkadaşlığımız zamanla dostluğa 

dönüştü.
Zaman içinde ikimizde emekli olduk.
Ama. Arkadaşlığımız ve dostluğumuz 

bitmedi.
Uzun bir, süre lojman komşuuğu yap

tık.
Bu sayede, Meliha Teyzemi de tanı

dım.
Teyzemiz, hayat dolu ve aydın bir ka

dındı.
Bana her zaman, bir evlat muamelesi 

yaptı.
Gülen gözlerini ve sevimli gülüşünü 

unutmak mümkün değil.
Bursa-Gemlik hattındaki muhtemel 

yeni bir depremin şokunu yaşarken, T.C. 
Devlet Demiryolları Genel Müdür Yar
dımcısı Cahit Söyler aradı.

■Kısa zaman içinde. Sevgili Erdal ve tey
zemizin toprağa verileceğini söyledi.

Bir süre, konuşamadık.
Ve. Kısa bir sürede, telefonda ağlaş

tık.
Can dostumun ve sevgili teyzemin, 

son yolculuğunda Ankara’da olamadım.
Bu yüzden cok üzüntü duvdum.
Erdal (Abi) gibi bir dostu, unutmak 

mümkün değil.
Sevenlerinin ve dostlarının başı sağ 

olsun.
Allah akrama ve yakınlarına sabır ver- 

sinl ;.

Haftanın Fıkrası
Yaşlı bir adam, hayat sigortası 

hakkında bir yetkili ile konuşuyordu. 
Sigortacı müşterisinin (62) yaşında 
olduğunu öğrenince;

“-Çok müeessirim efendim” dedi.
Biz ancak (60) yaşa kadar olan

ları sigortalıyoruz.”
Yaşlı adam
“-Evet, ama ben kendimi dinç his

sediyorum.”
“- Madem ki ısrar ediyorsunuz, önü

müzdeki hafta şirket doktorumuza 
bir muayene olun.”

Yaşlı müşteri “imkansız” diye ce
vap verdi.

Haftaya babamla ava çıkıyo
ruz.” ..

“- Öyleyse (15) gün sonra gelin.
“- Gelemem. İki hafta sonra büyük

babam evleniyor.”
“- Büyükbabanız bu yaşta evle

neceğim diye mi tutturdu? “
Yaşlı müşteri elini salladı ve sa

kin bir tavırla şöyle dedi:
“- Ne gezer. Sadece evlenmeye 

mecbur oldu.”
Amcamızın sülalesi, maşallah “dim

dik” ayakta duruyor.

Holding Medyaları
Holding Medyaları Türkiye'yi yönetiyor.
Politika ve Medyada ağırlığını hissettiri

yor. .
İşe gelmeyen Bürokratları eziyor, ürkütü

yor.
Hükümetleri düşürüyor.
Çıkarlarına uygun olanlankurduruyor.
Çıkarlarına ters düşen partileri yıpratıyor.
Bölüyor, hatta kapanmalarını sağlıyor.
Hedef aldığı partileri, kendi kozları ile vu

ruyor. .
1- İlk örneği Refah Partisi’nden verelim.
Bu partinin en önemli kozları neydi?
Birincisi, İslami politikalar.
İkincisi ise, Yahudi ve İsrail düşmanlığı.
Holding Medyası, bu partiyi mercek altına

Sözün Özü
Olgun bir adamı, 
Dost edinmek isterseniz, tenkit edin. 
Basit bir adamı 
Dost edinmek isterseniz, methedin. 

“T. Nelson”
Bu ekonomik, siyasal ve kültürel kargaşa 

içinde, gerek bir dost bulmak zor.
İnsanlarda geçmişe oranla sabır kalmadı.
Geçmişe oranla tolerans azaldı.
İnsanlar zorluklarla yakaladıkları dostluk

ları, elden kaçırmak istemiyorlar.
Ülke gündeminde, tartışılacak çok önemli 

konular var.
- Dinsel gelişmeleri herkes ile 

tartışamazsınız.*
• Etnik konuları herkesle konuşamazsınız.
- Yöneticieri “şöyle ağız tadı ile”, herkesi 

yanında eleştiremezsiniz.
Bu tartışmaları, olgun bir dost ile yaşamak 

durumundasınız.
Hele, demokrasinin gelişmekte olduğu 

ülkelerde, adam seçiminde dikkatli olmalısınız.
Onun için, çok iyi bir basit adam yerine, 

çok iyi olmayan bir dostu, tercih etmelisiniz.

ü^uçuk" WrsözW
O kadar dalgın bir evlendirme 

memuruydu ki, 
gelini şahitle evlendirmişti.

aldı.,,
Bunalttı ve kozlarını kullanamaz hale getir

di.
Nitekim; İmam Hatiplerin kapatılması yo

lundaki ilk adım, Refah Partisi iktidarında 
atıldı.

Ve. Bu parti iktidarda iken, İsrail ile anlaş
ma yapıldı.

2- İkinci örneği (DSP) den verelim.
Sayın Ecevit’in iki önemli özelliği neydi?
- Birincisi halkçılıktı.
- İkincisi ise, Bağımsızlıktı.
Holding Medyaları (75)lik devrimci diye, 

Sayın Ece'vit’e damardan girdiler ve etkiledi
ler.

Ve. Hem Sosyal Güvenlik Yasasının ve 
hem de düzeltilen vergi yasasının, “çalışan ve 
fakir kesimin” aleyhine çıkmasını sağladılar.

■ Tahkim yasasına “çağdaş ekonominin 
gereğidir” dediler,

Ama. Gelişmiş ülkelerin, her zaman bu 
hakem heyeti etkileyeceğine değinmediler.

Avrupa Birliğine üye olmayan bir Türki
ye, bu tahkim kararlarından olumsuz yönde 
etkilenecektir.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemelerinin, 
kararları ortada.

3- Üçüncü örneğimiz (MHP) den olacak.
(MHP)nin de hassas olduğu iki konu var.
- Birincisi, bölücübaşı Apo’nun idam 

edilmesi.
- İkincisi ise, Devletin üniter yapısı.
Holding Medyası yaptığı açık oturumlarla 

ve haber programlarla, Apo’nun idamını tartı
şılır hale getirdi.

. Adam işi, Ekim ayında, yargıtayda görüşü
lecek.

Eğer Yargıtay kararından sonra, Apo hâ
la idam edilemez ise, (MHP) seçmen karşı
sında zor duruma düşecek.

- “ Şehitler ölmez,. Vatan Bölünmez” 
(MHP)nin şehit cenazelerini de kullandığı 
“ünlü” bir slogandır.

Ama. Amerika, K. Irak’ta bir Kürt Fede
rasyonu kurmayı düşlüyor ve hazırlıklarını 
sürdürüyor.

Toprağımızı kaybetmesek bile, bu yapılan
ma bizi etkileyecek.

işte, bu iki onemıroray, (lyınpjıınıaannaa 
gelişiyor.

Bu Holding medyalarından korkutur, de
ğerli okürlar.

Çünkü, her partiyi kendi “kozları” ile vu
ruyorlar.

(tDILİK REHBERİ
Gerekli Telefonlar
İtfaiye 110
Polis imdat *• 155 '
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 5131055
Polis Karakolu ' 5131879
Gar. Kom , 5131206

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

Resmi Daireler
TEK Arıza ■' 5132066
TEK işletme " 5134503
Turizm Der. • 513'1274
Spor Sah. 5140095
Orm. Böl. Şf. 5131286
Milli Eğt. Md. 5131174
Halk Eğt. Mrk. 5131846
Halk Kütüp. 5131353
As. Şb.' 5131057
Karayolları 5131308
Uman Bşk. 5131133
-Mal Md. 5131095
Nüfus Md. 5133742
İÖzel İd. Md. 5131507

VAPUR
Yalova-Kartal:(lşgünü) 6.30-11.00-15.00-19.30 

(Tatil)7.15-11.15-16.00
Kartal-Yalova:(İşgünü) 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) 
6.30-13.00-17.30 Sirkeci-Yalova:(İşgünü) 09.15- 

14.15-18.15 (Tatil) 09.15-14.00-18.15

DEİVİZ 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

Balıkpazan 2+1 deniz gören 110 m2 daire
Tel: 

513 17 97
Tapu SIc. Md.

ULAŞIM
Uludağ Turizm 5131212
Aydın Turizm 5132077

'Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md. 
Ver. Da. Md. 
İlçe Tar. Md. 
İlçe Seç. Md.

Hastaneler
Devlet Has. 5139200
SSKHastanesl 5132329
Mer. Sağ. Ocağı 5131068

TAKSİLER
Körfez Taksi 5131821
Çınar Taksi 5132467
Güven Taksi 5133240
GemlikTaksi 5132324
Manastır Taksi 5143550

Belediye
Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
Şu İşletmesi 
İtfaiye 
Muhasebe M. 
YazI İş. Md. 
Su Arıza

5131414 Hızlı Feribot: (Yalova-Yenlkapı)
5131364 07.30-08.30-10.30-12.30-14.30-16.30-17.30-19.30-
5131411- 20.30-22.30 (Pzt.Sall.Çrş.Prş.)
5 51 nzo 07.30-08.30-10.30-11.30-13.30-14.30-16.30-17.30-
ki*<mah 19.30-21.30 (Cumartesi)
O l ozoou 08 30^ 0.30-1 2.30-14.30-16.30-17.30-19.30-20.30
5131186 22.30 (Cuma-Pazar) .
Kİ 3210021 ___________

■ TÜP DAĞITICILARI

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

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

513 12 95
514 1700 •
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

KİRALIK

Kumla’da 
Havuzlu 
75 m2 

Tel : 
5131797



Kriz Masası, bugün Belediye Başkanları, daire müdürleri ve kuruluş yöneticileri ile toplantı yaptı.

Deprem masaya yatırıldı
Bütün yurdu acıya boğan 

deprem felaketi sonucu durum 
değerlendirmesi yapan Gemlik 
Kriz Masası, bugün Belediye 
Düğün Salonu’nda belediye 
başkanları, daire müdürleri,şi-, 
yasi parti temsilcileri muhtarlar, 
oda temsilcileri ve sanayi kuru
luşlarının temsilcileri ile birara- 
ya geldi. ■

Toplantıda açılış konuşma
sını yapan Kaymakam Vekili 
Ferit Bademci, yaşanan depre
min Gemlik'te de büyük şok ya
rattığını ancak, can ve mal kay
bının olmamasına karşın Ada
pazarı, Yalova, İzmit ve çevre
sindeki depremden dolayı bü
yük üzüntü duyduğunu söyledi.

Gemlik'te 3 kişinin öldüğü
nü bunlardan birinin deprem sı
rasında 4. ncü kattan atladığı
nı, diğerinin kalp krizi geçirdiği
ni, bir şahsın da kullandığı 
araçla deprem sırasında kaza 
yapması sonucu can verdiğini 
hatırlatarak, deprem kriz ma
sasının yoğun bir şekilde çalış
tığını ve gerek yardımlarda ge
rekse deprem nedeniyle mey
dana gelen yaralanmaların te
davisindeki organizasyonda 
görevini başarıyla yerine’getir- 
’diğini söyledi.

Özel fabrikaların ve köy 
muhtarlarının depremden son
ra yardım etmek için çırpındık
larını, vatandaşların da büyük 
çaba harcadıklarını söyleyen 
Bademci, “Gemlik birinci de
rece deprem kuşağında bu
lunuyor. Böyle bir felaket bi
zim başımıza gelirse bizim 
de koordinen hareket etme
miz gerekir” dedi.

Kaymakam Vekili Bademci, 
Gölcük’ten Kumsaz’a gelen 21 
kişilik 4 ailenin açıkta bekleye
rek, apartmanlara yerleşmek 
istemediğini, Kurşunlu Beledi- 
yesi’nin kendilerine gıda ve yi

yecek yardımı yaptıklarını, yine 
de depremzedelere ev vermek 
isteyenlerin kriz masasına bil
dirmelerini istedi.

Bu arada söz alan Umür- 
bey Belediye Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, depremden 
sonra Yalova’ya 30 kişilik bir 
ekip gönderdiklerini ancak, ye
terince başarılı olamadıklarını 
söyledi. Güler, “Kurtarma işi
ni yapmak, herkesin harcı 
değil. Eğitim istiyor. Ancak 
bizim arkadaşlarımız zorluk
ları gördüler tecrübe yaşadı
lar. Biz Umurbey Belediyesi 
olarak 20 kişilik ekip oluştur
duk. Bu ekibe her türlü araç 
vereceğim eğitim yaptıraca
ğım” dedi.

Gemlik Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut ise, Gemlik 
halkının depremzedelere yar
dım için nasıl tek bir vücut ol
duğunu hatırlatarak, Gem
lik’ten çeşitli merkezlere 43 
kamyonet çeşitli gıda maddesi, 
yiyecek ve temizlik maddesi 
götürdüklerini ancak, organi
zasyonların koordinasyon bo
zukluğu nedeniyle yardımların 
işe' yaramadığını gördüğünü 

1 söyledi.
Başkan Turgut, “Deprem 

bölgelerinde kurulan çadır 
kentlerden bir bölümünün 
her türlü giyecek ve yiyece
ğini Gemlik olarak üstlene
rek, buraya aş evi kurarak bu 
insanların geçimini sağlaya
biliriz” dedi.

Kurşunlu Belediye Başkanı 
Bayıam Demir ise, “Gördük ki 
örgütlü planlar, bilgili olanlar 
depremde bir şeyler yapabi
liyorlar. Her ilçe kendi adına 
örgütlenip, profesyonel kad
ro kurmak zorundadır. Bu
nun için her kuruluş belirli 
bir ödenek ayırmalıdır. Gem- 
lik’in 100 profesyonel adamı

Belediye Düğün Salonu’nda bugün yapılan toplantıda, deprem konusunda yapılanlar anlatıldı. Yapılması gere
kenler ise dile getirildi. Gemlik olarak, depremde yıkılan yerlere 43 kamyon ve kamyonet gıda ve giyecek madde
si götürüldüğü belirtildi. Toplantıda, Gemlik’in deprem bölgesinde olduğuna dikkat çekilerek, mutlaka örgütlene
rek hazırlıklı olunması gerektiği belirtildi.

besleyecek potansiyeli vardır. Duygularımız ile hareket 
edersek, 6 ay sonra yine herşey unutulur. Yabancılar kö
pekleriyle, cihazlarıyla geldiler, örgütlü olarak geldiler ve 
bir çok canı kurtardılar. Altımız çürüktür, bu nedenle böl
gemiz çok tehlikelidir. Mutlaka bir gün yine deprem ola
caktır. Bu tanrısal bir durum değildir, tedbirli olmak zo
rundayız, hazırlıklı ve örgütlü olmak zorundayız” dedi.

Yüksek Mimar Haşan Sözüneri ise yaptığı konuşmada, 
müteahit ve teknik elemanları suçlamakla bir yere varmanın 
mümkün olmayacağını, Gemlik’in depremde büyük hasar gö
ren bölgelerin deprem fay hattında bulunduğunu, uzun vade
de deprem beklenmeyeceği gibi yapılacak, işin depreme ha-- 
zırlıklı olmak olduğunu söyledi. Bunun için de bir üniversite ile 
anlaşıp, deprem plan ve projelerin hazırlanmasını istedi.

Borusan Temsilcisi Bülent Kurt ise, ne kadar kadrolar ku
rulursa kurulsun, bu kadrolara sismik aletler, insan ısısını öl_- 
çen aletler alınmadığı takdirde kurulan ekiplerin.hiç bir işe ya
ramayacağını söyledi. Depremde Borusan Grubunu’riun 100

milyar lira nakit para, 2 bin çadır, 2 bin battaniye, 20 iş maki-H 
naşı ve operatörlerini verdiğini ayrıca bir çadırkent kurdukla
rını söyledi.

Kurt, 6 adet 1275 kw. gücünde jeneratörü deprem bölge
sine gönderdiklerini ayrıca, bir gezici jeneratör daha tahsis et
tiklerini, otobüs ve minibüslerle yabancı ekiplerin deprem böl
gelerine taşıma işinin de Borusan Grubunun organize ettiğini 
söyleyerek, Borusan olarak deprem felaketine örgütlü bir şe
kilde destek verdiklerini söyledi.

Bülent Kurt, deprem bölgesinde halkın barınabilmesi için’ 
prefabrik evlere ihtiyaç olduğunu söyledi.

Yeniden söz alan Belediye Başkanı Mehmet Turgut ise, 
belediye olarak müteahit sicili, mimar ve mühendis sicili tuta
cağını, hata ve yanlış yapan projeleri yanlış çizen mühendis 
ve mimarları bir daha projelerini onaylamayacağını belirterek, 
Gemlik’te görevde kaldığı sürece belediye teknik heyeti ola
rak her binanın her aşamasında kontrol ettireceğine söz ver-, 
di:

YARDIMLAR KAYDA ALINDI: Yalova, Gölcük, İzmit, Adapa
zarı ve Değirmendere bölgesinde meydana gelen deprem fe
laketi nedeniyle Gemlik halkı yardım için seferber oldu. Bele
diyeden yapılan anonslar üzerine marketlere üşeşen halk, 
ekonomik gücünün yettiği oranda aldığı yardım paketlerini 
kriz masasının oluşturduğu belediyeye götürdü.

Gemlikliler yardım için çırpındı
Geçtiğimiz hafta salı günü 

sabaha karşı' meydâna gelen 
ilçemizde hafif atlatılan ancak, 
komşumuz Yalova, İzmit, Ada
pazarı, Gölcük ve Değirmen- 
dere'de büyük ölümlere ve yı
kımlara neden- olan deprem 
sonrası Gemlikliler, depremze- 
delerin yaralarını sarabilmek 
için adeta seferber oldular.

Belediyeden deprem böl
gesine yardım için yapılan 
çağrılar hemen karşılığını bul
du ve vatandaşlar, akın akın 
belediyeye gelerek, deprem 
bölgesine gönderilmek için ye
yecek, içecek, temizlik madde
si ve ilaç yardımında bulundu
lar.

Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut’un bizzat koordine etti
ği organizasyonda, bir küçük 
çoçuğun 1 milyon lira maddi 
yardım yapmasını geri çeviren 
başkana, biraz sonra elinde 
bir.şişe su ile yeniden gelmesi 
belediye önünde olayı izleyen
leri duygulandırdı.

Depremin ilk günü şaşkınlıkla geçmesine karşın, ikinci günü Gemlik’ten Yalova, Gölcük, De
ğirmendere, Adapazarı, İzmit’e tam 43 kamyon ve kamyonet çeşitli gıda maddesi gönderil
di. Ayrıca, belediye ye özel sektör kuruluşları kurtarma ekipleri de bizzat deprem bölgesine 
giderek, yıkıntılar arasında' kalanları kurtarmaya çalıştılar. Ayrıca bir çok kişi kendi özel ara
cıyla depreme yardım edebilmek için topladıkları yiyecek ve içecekleri deprem bölgelerine 
götürerek, ihtiyacı olanlara dağıttı. Gemlik’teki mağazalarda süt, su, çoçuk bezi gibi bazı 
ürünler bir günde tükendi. Gemlikliler deprem felaketine yardımseverlikleriyle ve büyük öz
veriyle katkıda bulundular. Şimdi sıra Ziraat Bankası'nda açılan 30440-20165-5 nolu deprem 
yardım hesabına maddi katkıda bulunmakta.
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Kaşe ve mühürde bekleme yok! 
Her türlü baskı İşlerinizde 

Hizmetinizdeyiz.
BİR TELEFON jfETERL) !

KÖRF6Z OFS€T
'MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

Gazhane Cad. No:.5l/A GEMLİK
Tel : (0.224) 513 17 97
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Belediye Başkanı Mehmet Turgut, depremler sürerken inşaat yapmanın sakıncalı olduğunu iddia etti.

inşaatlara “dur” emri
O Artçı depremlerin devam etmesi nedeniyle Belediye Başkanı Mehmet Turgut, Fen İşleri

Müdürlüğü’ne emir vererek ilçedeki tüm inşaatların ikinci bir emre kadar durdurulmasını istedi.

Belediye Başkanı Mehmet Turgut, 17 
Ağustos 1999 gününden beri devam eden 

depremlerin, yapılmakta olan inşaatlarda 
hasar meydana getireceği nedeniyle geçici 
bir süre için ilçedeki tüm inşaat yapımlarının 
durdurulmasını istedi.

Belediye’den yapılan anons duyurulan ile

müteahhitlerin inşaatlara devam etmemesi 
istenirken, alınan kararlara uymayanların. ’ 

hakkında yasal işlem yapılacağını bildirildi.
İnşaatların deprem süresince sürmesi sı

rasında beton çatlaklarına ve bağlantı oyna
malarına neden olduğunu ifade ediliyor.

Haberi sayfa 3’de

Yalova yeniden 
yapılanıyor

Kadri GÜLER

Depremin binalara zararlan tesbit ediliyor

5 binaya 
“oturulamaz”

Yalova Gerçeği
Depremden 10 gün sonra geç de olsa Yalova çevresine 

giderek depremin yıkımını gözledim.
7.4 şiddetinde bir depremden resmi açıklamalara göre 

yaklaşık 15 bin ölü, 40 bine yakın da yaralı kurban verildi.
Yalova’da insanların ölümüne kitle olarak sahne olan Hacı 

Mehmet Mahallesi’nde, bilimsel verilere göre bir inşaat sistemi 
kurulsaydı, sanırım birçok bina yıkılsa bile can kaybı olmazdı.

Aynı durum Adapazarı ovası içinde geçerli.
Yerel yönetimlerin görevi, şehircilik uzmanlarıyla birlikte 

kentin dokusunu oluşturan yapılaşmayı yönlendirmektir.
Yani, o kentin insanına sağlıklı konutların üretilmesi için plan

lar yapmak, yapılan yapıların projelerin kent planına 
uygunluğunu kontrol etmek, inşaatları denetlemektir.

Ama bizde belediyeler, sağlıklı kent üretmek yerine rant 
üretiyorlar.

Teknik adamlar, çizdikleri projelerin kontrol mühendisliğini 
kağıt üzerinde yapıyorlar.

Sizin anlayacağınız, yapılar, ilkokul mezunu bile olmayan 
kalfaların eline kalıyor.

Kalfalar da inşaatları kontrol etmeyen mühendislerin değil, 
rantın başında bulunan müteahhitlerin isteğine göre inşaat 
yapıyorlar.

Çark böyle çalışınca, vatandaş başını sokacağı bir konut 
edinmek için yıllarca biriktirdiği parasını müteahhide götürüp tes
lim ediyor.

Ama ne yazık ki, konut değil, kendilerine mezar satın alıyor
lar.

Gemlik gerçeğini ele alalım.
1992 yılında yasanan Erzincan depreminden sonra İnşaat 

Mühendisleri Gemlik Temsilcisi Osman Doğan, bir panel 
düzenleyerek, ilçemizde imar planlarında o tarihlerde çok katlı 
yapılaşmaya doğru gidişin yanlışlığını uyarmış, hatta Belediye de 
depremle ilgili bir sergi açmıştı.

Buna karşın zamanın belediye meclisi başta Manastır Bölgesi 
olmak üzere ilçede 11 kata kadar yüksek yapılaşma izni vermişti.

Bugün yaşanan deprem felaketinden sonra tüm Gemliklilerde 
bir korkudur gidiyor. Bizim binalarımız sağlam mı diye.

Şunu çok iyi biliyoruz ki inşaat mühendisi bile olmayan bir 
belediyeye sahibiz.

Bunca zamandır yapılan İnşaatların hangisinin temeli, harcı, 
demiri Belediyece kontrol edildi.

Hiçbirinin.
Gemlik’e inşaat sektörü allaha ve yapanların vicdanlarına 

kalmış. Bizler de onların yaptıklarının sağlam mı çürük mü 
olduğunu bilmediğiniz konutlarda oturuyoruz.

Yeni başkan, yeni bir başlangıç yaptı.
Bu başlangıç,bundan sonraki yapıların denetimini İçeriyor. 

^^eşk^g^nedaMkl^mllk^eşki^ılgdaoturu^rî^

raporu
Bayındırlık Müdürlüğü’nden gelen ekipler, önce 19 

binaya oturulamaz raporu verdiler, daha sonra bu sayıyı 
5’e düşürdüler. Halk, Bayındırlık elemanlarına da güven
miyor. Belediye’ye 200 inşaat için başvuru yapıldı.

Haberi sayfa 3’te

BP’ye “Gemlik’ten git”
Belediye Encümeni, ilçemizdeki BP Tesisleri’nin benzin 

depolamasından dolayı büyük tehlike yarattığı gerekçesiyle 
tesislerin başka bir yere taşınmasına karar verdi.

Karar önümüzdeki günlerde işletmeye iletilecek.

Zafer Bayramına 
Buruk Kutlama

2. sayfada
Borusan ve Gemport 
Gemlik’in gururu oldu 

2. sayfada

Haberi sayfa 3’te

Celal Bayar 
Anadolu Lisesi’nin 
üniversite 
yerleştirmede 
başarısı % 82

Sayfa 6‘da

. 17 Ağustos depremi 
komşu ilimiz Yalova’yı 
kötü yakalamış.

Çarpık kentleşme, 
binlerce ocağın sönme
sine neden olmuş. Bir 
zamanlar sazlık olan 
alan kurutularak imara 
açılmış; Katrilyonluk ran
tın oluşturduğu inşaat 
sektörü, sorumsuz Bele
diye ve teknik kişilerin 
denetimsizliği sonucu 
Hacı Mehmet Mahallesi 
depremde yerlebir ol
muş. Bu mahallede bir
kaç yapıya ibret için do- 
kunulmamalı.

Bir taraftan enkaz kal-, 
dırma çalışmaları sürer
ken, bir küçük kız, hiçbir-

şey olmamışçasına annesi
nin eşyaları toplamaya ça
lıştığı sırada, o oyuncak ku
tusunu bulmuş ve hem’en 
kendi dünyasına - ---------- ---

‘Yalova’da 17 Ağustos 1999 günü meydana gelen dep- 
demde binlerce ev yerlebir oldu. Depremin ilk günlerinde 
yardım elini uzatamayan Kızılay, şimdi her tarafı çadırlar
la donatmış. Vatandaşlar ise korku içinde günlük yaşamı
nı sürdürüyor.

tarih direniyor
Yenımahalleden İni

yorsunuz. Bir nolu cadde
ye dönerken sağ köşede 
yedi katlı yüksek yapıların 
altında kalmış eski bir ta
rihi bina görürsünüz. Bu 
yapı son günlerde beledi
ye tarafından yıkılma teh
likesi geçirdiği İçin bantla 
çevrilerek çevreden ge
çenlere uyarıda bulunulu
yor. Dikkatli geçin deni
yor. Ancak, döneminin en 
güzel konut türlerinden 
olan ve artık Gemlikte 
benzeri kalmamış olan bu 
yapı, zamana karşı direni
yor. Keşke biri beni zama
nında onarıp gelecek ku
şaklara bıraksaydı diye.

AF...
Sayın Başbakan Bülent Ecevit . 
affı içine sindirememiş.
Vah, Vah, Vahi.
Af ettikleri milleti sindirir.
Üzülmesin, üzülüp de süzülmesin...
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KÖŞEMDEN
Yılmaz AKKILIÇ

Dün 30 Ağustos’tu...
Dün 30 Ağustos zaferinin 77. yıldönü

müydü. Bir an için kendimi 1922'nin 30 
Ağustos’u öncesinde düşledim. Mustafa 
Kemal Paşa’nın, 26 Ağustos sabahı taar
ruzda geciken 23 Tümen Komutan Albay 
Ömer Halis Bey’i (Bıyıktay, sonra korgene
ral) saat 07.30’da arayarak eleştirdiği ö 
bunalım anma kayıyor düşlemim.

Hani Mustafa Kemal’i, eli çenesinde, 
derin düşüncelere dalıp gitmiş, kayaların 
üzerinden sekerek Çimentepe’ye çıkarken 
gösteren fotoğrafın çekildiği o ana -kimile
ri bu fotoğrafı özel bir poz sanırlar, oysa 
zaferle bozgun arasındaki incecik çizgide 
duran bunalımın fotoğrafıdır o.-. ,

Hani 57. Tümen Komutanı Reşat 
Bey’in (ailesi sonradan Çiğiltepe soyadını 
aldı) Başkomutan’a söz verdiği saatte Çi- 
ğiltepe’yi düşmandan alamadığı için ta
bancasını şakağına dayayıp tetiği çektiği 
ana..

İzmir’in, Bursa’nm kurtarılmasına ar
tık sayılı günler kalmış. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Ordulan’nın Akdeniz’e doğ
ru o müthiş koşusunun başladığı saatler
deyim....

Bir duygu seli kaplıyor benliğimi baş
tan başa...

İki yıl sonra, Dumlupınar’da Şehit As
ker Anıtı’nı temeli atılırken şöyle diyecekti 
Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal:

"Hiç kuşku etmemelidir ki yeni 
Türk Devleti’nin, genç Türk Cumhuri- 
yeti’nin temeli burada pekiştirildi, son
suza giden yaşamı burada taçlandırıldı. 
Burada akan Türk kanlan, bu göklerde 
uçuşan şehit ruhları Devlet ve Cumhu
riyetimizin sonsuza dek koruyuculan- 
dır.”

Ve ekleyecekti:
"Gençler!
Cesaretimizi güçlendiren ve sürdür

menize yardım eden sîzsiniz. Siz, al
makta olduğunuz terbiye ve irfan ile, 
insanlık meziyetinin, vatan sevgisinin, 
fikir özgürlüğünün en değerli temsilcisi 
olacaksınız.

Ey yükselen yeni nesil!
Gelecek sîzlersiniz. Cumhuriyet’i 

biz kurduk, onu yüceltecek ve sürdüre
cek sîzsiniz!...”

Ben Atatürk’ü dinleyemedim, ama 
okudum, okuyorum, yaşadığım sürece 
okuyacağım. Söylediklerinden ders aldım, 
alıyorum, ömrüm oldukça alacağım. Ne 
var ki, Türkiye'nin siyasetçileri O'nu oku
muşlarsa bile anlamamışlar, ya da anla
mazdan gelmişler. O’nun adını ağızlarında 

□ BURSA 2000 □ HABER
Gazetelerine vereceğiniz ilanla»* size kazanç olarak geri dönecektir

KÖRF6Z RGKLAM
Tel : (0.224) 513 17 9*7

sakız yapan siyaset erbabımız, sözlerini 
yineleyip durmuş, ama -neredeyse- hep 
tersini yapmış bugüne değin.

Çektiklerimiz, hep bu “ikiyüzlülükğü- 
müz”ün sonucu...

♦ * *
“30 Ağustos”un 77. yıldönümü kutla- 

yamıyoruz. O’nun huzurunda eğilmekle 
yetiniyoruz sadece. Çünkü acılar içinde
yiz. Deprem yüreğimizi dağladı, onbinlerin 
yasını tutuyoruz. Sağ olanlara gerektiğin
de yardım edememenin utancını yaşıyo
ruz.

O kadar da değil. İktidar, "Depremden 
mal kaçırırcasına” aydınların, toplumun 
vicdanını sızlatan yasaları çıkartıyor bir 
biri ardından. Manisa’da “işkence”yle ifa- 
daleri alman “çoçuklar” Devlef’e karşı 
suç işledikleri gerekçesiyle içeride tutula
cak, ama onlara “işkence” yapanlar ba
ğışlanacaklar!

“Uluslararası tahkim”e olanak sağla
mak için anayasa değiştirenler, düşünce
lerini açıklamaktan başka suçu olmayan
lar için, duvara “Tek yol devrim" diye ya- 

.zan çoçuklar için bu yola gitmeyi bırakın 
bir yana, kıllarını bile kıpırdatmıyorlar!

Ama “çeteler”e özgürlük veriliyor. Kır- 
cı’ya, Susurluk sanıklarına, Çakırcı’ya, 
milletvekili Mehmet Sancar’ın da katil ol
duğu savlanan Mahmut Yıldınm’a -nam-ı 
diğer Yeşil’e- ve bu gibilere hem af çıkıyor, 
hem de -ağa babalarının dediğine göre- 
parlamentonun yolu açılıyor- örneği de 
var zaten-.

Bu durum karşısında Ecevit ne diyor? |
“ Sindiremiyorum...”
Keh, keh, keh!
Sindirirsin Sayın Ecevit, sindirirsin. 

Değil mi ki sen, 1970'li yılların sonlarına 
değin “özgürlük prensi” iken, beni bile 
bu yanma inadnmışken, şimdilerde ek
ranları bakışların misali karartmaktan 
medet umuyorsun!

Sindirirsin Sayın Ecevit, bir güzel sin
dirirsin. Gerçi sen 12 Ocak 1997’de -yani 
dün kadar yakın bir zamanda-. “Hükü
met Susurluk’u kapatmak istiyor. Dev
letin bu ilişkilerinden arınması lazım. 
Cinayetlere karışan kişilerin ‘vatan 
kurtaran aslan, kahraman' gibi alkış
lanması kaygı verici" demiştin.

Ama olsun, “dün dündür, bugün bu
gün” ...

Dün öyle söylemiştin, bugün de böy
le,...

Ne demiş atalarımız: “Kır atın yanın
da duran, ya huyundan, ya tüyünden...”

öemlik 
Körfez 

Okuyun, 
okutun, 

abone olun

Kordonda 
yıkılan 
duvarlar 
örüldü

Şubat ayında mey
dana gelen deniz taş
ması nedeniyle Emin 
Dalkıran Kordonu’nda- 
ki duvarların deniz su
yunun geri çekilmesi 
nedeniyle yıkılmasın
dan sonra şimdi de 
örüldü.

Belediye ' Başkanı 
Mehmet Turgut’un kor
don projesini mahalle 
halkına sunmasından 
sonra Ankara’dan taş
mayı önlemek için yâr
dım aramasının gecik
mesi üzerine geçtiğimiz 
hafta yıkılan duvarlar 
Gemlik Belediyesi Fen 
İşleri Müdürlüğü ekip
leri tarafından örüldü. 
Altlarına deniz suyu
nun geri gitmesi için iki 
künk bırakıldı.

30 Ağustos Zafer 
Bayramı ve Türk Si
lahlı Kuvvetler günü
nün 77. yıldönümü bu 
yıl ilk kez törensiz ola
rak kutlandı.

Marmara Bölgesin
de meydana gelen dep- 
r’ern felaketi nedeniyle 
dün yapılan tüm 30 
Ağustos Zafer Bayramı 
törenleri Başbakanlık 
genelgesiyle sade tö
renler olarak kutlandı.

Dün sabah saat

Depremde büyük sınav veren iki kuruluşumuz takdir topladı

Gemport ve Borusan
Gemlik’in gururu oldular

17 Ağustos sah günü Marmara 
Bölgesinde büyük ölümlere ve mal 
kaybına neden olan deprem felake
tinden sonra, başta Yalova da kur
tarma çalışmalarına katılan Gemlik 
BORUSAN ve GEMPORT ekipleri yı
kıntılar arasından onlarca canı kur
tarırken, ekip çalışmasının güzel ör
neklerini sergilediler.

GEMPORT bütün dünyada üzün
tü uyandıran depremle yerle bir olan 
Yalova’ya iki iş makinası ile birlikte

derdi.
Depremin ilk günü Yalova da 

enkaz kaldırma çalışmalarına ka
tılan GEMPORT ekibi yıkıntılar 
arasından 7 canlı 22 ceset çıkar
dı. Depremden soma 13 gün kur
tarma ve enkaz kaldırma çalışma
larını yürüten GEMPORT gönül
lüleri, Yalovalılann kalbine taht 
kurdular.

«HOŞ#

Burada, depremden önce 7 katlı bir bina bulunuyordu. Depremden sonra ise bir enkaz yığını haline 
gelen binanın alt katındaki fırın sahipleri GEMPORT Kurtarma ekibinin yardımıyla para kasasını 
yığıntılar arasında arıyor. (Fotoğraf Gemlik KÖRFEZ) İH

Yazarımızın tatilde olması nedeniyle yazısı bu 
hafta da yayınlayamıyoruz. Özür dileriz.

Gemlik KÖRFEZ

Deprem nedeniyle tören düzenlenmedi

Zafer Bayramına 
buruk kutlama

9.30-10.15 arasında 
Garnizon Komutanı 
Özel Eğitim Merkez 
Komutanlığında teb
rikleri kabul etti.

Saat ll.oo de ise 
Atatürk Anıtı önünde 
düzenlenen törende İs
tiklal Marşı’nın söylen
mesi ardından saygı 
duruşunda bulunul
du.

Daha sonra günün 
anlamım bildiren ko
nuşma yapıldı.

BORUSAN BÜYÜK GÜÇ
Öte yandan BORUSAN Birleşik 

Boru Fabrikaları da deprem yardımı
na Holding bütünüyle büyük destek 
verdi.

Borusan Gemlik Fabrikasından 
oluşturulan kurtarma grubu, devlet
ten önce deprem bölgesine girdi. Ağır 
kurtarma makinalan, jeneratörleri 
ile Yalova ve Gölcükte çalışan ekip 
onlarca can kurtardı, enkaz çalışma- 
lannına katıldı.
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Belediye Başkanı Mehmet Turgut, depremler sürerken inşaat yapmanın sakıncalı olduğunu iddia etti.

O Artçı depremlerin devam etmesi nedeniyle Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut, Fen İşleri Müdürlüğü’ne emir vererek ilçedeki tüm inşaatların ikinci bir 
emre kadar durdurulmasını istedi.

Önceki hafta salı günü 
Marmara Bölgesini etkisi 
altına alan ve başta Ada
pazarı, İzmit, Yalova, Göl
cük, Değirmendere ile 
çevresini yerlebir eden 
depremden sonra artçı 
depremlerin devam etme
si üzerine Belediye Baş
kanlığı ilçedeki inşaatla
rın yapımını bir süre dur
durma kararı aldı.

Belediye Başkanı Meh
met Turgut, Fen İşleri I 

Depremin binalara zararları tesbit ediliyor

5 binaya 
“oturulamaz” raporu 
O Vatandaşların Belediye’ye yaptığı başvurular, Belediye ye İl 

Bayındırlık Müdürlüğü teknik elemanlarınca inceleniyor. Önce 1,9 
binanın oturulamaz durumda olduğu saptandı. Bu sayı daha sonra
5’e düşürüldü. Vatandaş şaşkın.

1.7 Ağustos depreminin üzerinden 14 gün 
geçmesine karşın, Gemlik’teki binalardaki 
hasar belirleme çalışmaları sürüyor.

Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ve Bayın
dırlık Müdürlüğü tarafından yapılan incele; 
melerde, ilçemizde 19 binada ciddi hasar gö
rülmesi üzerine, bu binalarda oturmanın sa
kıncalı olduğu bildirildi. Ancak, daha sonra 
ğelen başka bir inceleme heyeti bu sayıyı 5’e 
düşürdü.

Deprem sonrası vatandaşların belediye’ye 
başvurarak binalarındaki hasarların incelen
mesi istemesi üzerine, Fen İşleri ekiplerinin 
ilk iki günde 14 binada yapılan incelemede 
binaların 14'ünde de oturulamaz raporu ve
rildiği öğrenildi.

Belediye ilgilileri bugüne kadar İl Bayın
dırlık Müdürlüğü yetkilileriyle birlikte, ilçede 
60 binanın incelendiğini ve bunlardan 19 ta

nesinde ciddi hasarların görülmesi üzerine, 

bu binalarda oturmanın sakıncalı öldüğü
nün ‘vatandaşlara’ bildirileceği açıklandı. 
Dalia sonra Bayındırlık Müdürlüğünde 
yapılan bir toplantıdan sonra bir daha ilçeye 
geleli,.heyet bû kez.'daha önce , oturulamaz 
dediği binaların sayısını 5’e indirdi.

Binalarında .Fen elemanlarınca oturula
maz raporu verilen dairelerde oturan vatan
daşlar ise bir taraftan çan korkusu, bir taraf
tan da evlerinden çıktrklannda nerede otura1 
caklanmn telaşı başladı.

Belediye Başkanı Mehmet Turgut ise 
ilçede 200 ün üzerinde inşaatın kontrolü için 
başvuru yapıldığını, ‘ancak Bayındırlık ele
manlarının gelip girip aynı binalara 
baktıklarını yeönce oturulmaz dedikleri 
binalara sonra "orta' hasarlı" demelerine 
anlam veremediğini söyledi.

Müdürlüğüne yerdiği 
emir ile depremlerin ilçe
mizde de sürekli olması
nın yapılan inşâatlarda 
hasarlara neden olcağını 
dikkate alarak, bütün in
şaatların ikinci bir emre 
kadar durdurulmasını is
tedi.

Belediye Başkam Tur- 
gut, yapılacak duyuru1 
nun tebliğ yerine geçece
ğini, bununla ilgili olarak 
ayrıca müteahhitlere ve 

inşaat sahiplerine başka 
bir duyurunun yapılma- I 
yacağını belirterek şunla1,ili 
rı söyledi;..v

"- Bilindiği gibi Gem-I 
lik birinci derecede dep-. 
rem kuşağında olan bir 
yerleşim merkezidir. 17 
Ağustos günü meydana 
gelen büyük ölçekli dep
remden ilçemiz âz bir 
zaitla kurtuldu; Ancak,' । 
ardından sürekli dep-1 
temlerin merkezi haline 

geldik. Yüzlerce kez sal
landık. Bu ortamda sar
sıntılar sürerken inşaat
lar böylesi olumsuz du
rumlarda devam ede
mez. Atılacak betonlar 
çatlar, kalıplar bozulabi
lir. Vatandaşın gelecek
te güvenliğini tehlikeye 
atamayız. Bunun için 
sallantıların durmasına 
kadar inşatların yapıl
masını durduruyorum, 
inşaat sahiplerinin aldı-Okullara kayıtlar başladı

1999-2000 yılı eğitim 
ve öğretim yılı ilk ve orta 
dereceli okullarda, 13 
Eylül 1999 günü başlı
yor

Deprem nedeniyle 
okulların açılışının erte-! 
lenmeyeceğini açıklayan 
Müli Eğitim Bakanlığı, 
okullara kayıtların baş
ladığını açıkladı.

İlk ye orta dereceli 
okullara yazılmak iste
yenlerin okül müdürlük
lerine öğrencilerin nüfus 
cüzdanları ile birlikte 
başvurmaları istendi.

İlköğretim okulların
da kayıtların 19 Eylül 
1999 tarihine kadar sü
receği bildirildi.

mığim karan anlayışla 
karşılamalarını bekliyo
rum.”

Öte yandan deprem 
bölgelerinde her türlü in
şaat işlemleri ikinci bir 
emrö kadar Bayındırlık ve 
İskan Bakanlığına bıra
kıldı.

Bursa ili de bu kap
sam içine alındığı için 
Gemlik'te de imar değişik
liği ve izinleri Bakanlık 
emrine geçti.

Temizlik İşleri ve Nikah Müdürünün 
görevi değişti

Belediye’de 
değişim

Belediyede beklenen 
değişimler gerçekleşti.

18 Nisan yerel se
çimlerinden sonra Bele
diye de yapılması bekle
nen değişiklikler yapıl
dı.

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, Temiz
lik İşleri Müdür Vekili 
Yaşar Kara’nın yerine 
‘Başkanlık şoförü Haşan 
Türe’nin atandığını, Ev
lendirme Müdürü Cen
giz Kayaalp yerine Yazı

Balık yasaklan bu gece sona eriyor.

Bol şanslar

Belediye Başkanı Turgut, 
sallantılar durasıya kadar 

inşaatlarında durmasını istedi.

İşleri Müdürü Osman 
Aybek’in getirildiğini 
söyledi.

Yazı İşleri Müdürlü
ğü görevine atamanın 
yapılmadığını, Hesap 
işleri Müdürlüğü’ne ise 
Ahmet Dedetürk’ün ge
tirildiğini söyleyen Baş
kan Turgut, bu tür de
ğişikliklerin çalışmanın 
verimini arttıracağını, 
gerekli gördüğü takdir
de başka değişikliklerin 
de yapılacağını bildirdi.

Belediye Encümeni benzin stoklarının tehlike yarattığım iddia ediyor

BP’ye “Gemlik’ten git”
Belediye encümeni 15 Ağustos' 

■günü aldığı kararlar uzun yıllardan 
beri ilçemizde kurulu bulanan BP 
Tesisleri’nin depoladığı benzin ne
deniyle Gemlik için büyük tehlike 
yarattığı gerekçesiyle tesisin Gem
ilik dışına taşınması kararını aldı.

Turgut, İtfaiye Müdürlüğünün 
encümene gönderdiği bir yazı ile 
BP Tesisleri’nde benzin stoklandı- 
ğını, bu stokların Gemlik ile çevre
sindeki sanayi kuruluşlarını bir yan
gın da çok tehlikeli duruma sokaca
ğını, işletmede yeterli önlemlerin 
bulunmadığını belirtmesi üzerine 
konunun encümende görüşülerek 
tesislerin Gemlik’ten çıkarılması 

için karar .verdiğini söyledi,..,
Belediye Bâşkani' Mehmet .Tur

gut, BP işletmesine bu kararı daha 
iletmediklerini, önümüzdeki günler
de encümen kârarıfirn bildirileceği
ni ve Gemlik’i büyük bir .tehlikeden 
kurtaracaklarını söyledi.

“- BP yaklaşık 12 bin kilo ben
zin, süper benzin, uçak benzini, 
mazot ve kurşunsuz benzin stok- 
lamaktadır.

Bu kuruluşun çevresi jse li
man ve sanayi kuruşlarıyla dol
muştur. Daha önce yağ üreten 
bu kuruluş şimdi benzin stokla- 
yıp dağıtım yaptığından büyük 
tehlike arz etmektedir.

BP de çıkacak ciddi bir yangı? 
i nda TÜGSAŞ’ta üretilen Azot Te- 
| sisi tehdit altındadır. Alınan ön

lemler yeterli değildir. Bu tesiste 
yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı 
madde stoklanması Gemlik ve 
çevresi için çok büyük bir sakın
cadır.

Biz, BP’nin bunun için stokla
rını Gemlik’ten başka bir güvenli 
yere taşımasına karar'verdik. Du- 

' rum kendilerine de bildirilecek- 
! tir“ diyen Belediye Başkanı, dep- 
■ remden sonra Gemlik’i tehdit eden 

her çeşit tehlike ile mücadele ede
ceğini Söyledi.

Marmara Denizinde nisan ayında başlayan balık 
yasaklan bu gece sona eriyor.

Yasaklar sırasında denize açılmayan balıkçılar, 
beş aylık süre ile balıklann üreme mevsimi boyun
ca teknelerini karaya çekerek, onarım işleri ile uğ
raştılar.

Teknelerini ve ağlarını onaran balıkçılar, tüm 
noksanlarını tamamlayarak, denize açılmayı heye
canla bekliyorlar.

Takımlannı oluşturan tekneler tüm malzemeleri
ni hazırlayarak, bu gece 24.oo’den sonra Marma
ra’ya açılarak, şanslarını deneyecekler.

Deprem için Yardımlarınızı

T.C. Ziraat Bankası
Gemlik Şb.

30440-20166-5 nolu hesaba
yapabilirsiniz.
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Yalova yeniden yapılanacak
Depremin üzerinden 12 gün geçmiş, Yalova da enkaz kaldırma çalışmaları hızla sürdürülüyor. 

Hacı Mehmet Mahallesi depremden en çok zarar gören bir mahalle. Çürük araziye yapılan yüz
lerce konut yerlebir olmuş. Beş katlı yapılar iki üç kata inmiş. Ayakta kalmaya çaba harcayan 
binalardan eşyalarını almak için çırpınan vatandaşlar kurtarıcılarla yatak, yorgan, masa ve san
dalyesini kamyonlara yükleyip başka diyarlara göç ediyorlar. Manzara korkunç.

Deprem bölgesinde güvenliği askerler sağlıyor. Her köşede nöbet tutan bir asker var. 
Yağmacılığı ve hırsızlığı önlemek görevi Mehmetçiğe verilmiş.
KADRİ GÜLER-

Marmara’yı deprem vuralı üç hafta 
oldu. Olayın şokundan daha çıkmış de
ğiliz. Yer sarsıntıları hala devam ediyor. 
Halk, evlerine yağmur yağdığı için girdi 
buralarda.

Biz, bir grup arkadaş Yalova’ya dep
remden 10 gün sonra gidiyoruz. Tele
vizyonlarda izlediğimiz feleket manza
ralarını bu kez gözlerimizle göreceğiz.

Yalova'da trafik çok yoğun, İskeleye 
doğru arabamızı sürerken, çevrede yı
kık bina arıyorum. Yok. Çadırlar göze 
çarpıyor sahil boyu. Okul bahçeleri, 
boş alanlar, İl Ziraat Müdürlüğü Bahçe
si her yan eleştirilen Kızılay’ın çadırla
rıyla dolu.

Depremin vurduğu yer. Fatih Cad- 
desindeyiz. Yanımızda yakınlarını dep
remde kaybetmiş bir dostumuz var. 
Onun rehberliğinde yavaş yavaş çatla
yan, yıkılan evleri arıyor gözlerim.

•Donanma evine doğru yol alırken 
binalardaki yıkıntıların* belirtileri gözle
niyor.

Asıl yıkım arka sokaklarda diyor ar
kadaşım, Yavaş yavaş Yalova’nın en 
büyük can kaybmıq olduğu Hacı Meh
met Mahallesi’ne doğru yol alıyoruz. Yi
ne her yanda Kızılay çadırları, büyük 
bir alanda aşevi kurulmuş, İsparta Be
lediyesinin çöp kamyonları, yardım ça
dırları.. Kimi çadır kuruyor, kimi etrafta 
boş bakışlarla dolaşıyor. Her yan asker 
kaynıyor. Mehmetçik depremden sonra 
yağmacılığa ve hırsızlığa karşı önlem 
almış. Büyük iş makinaları birçok yıkık 
binayı Karayollarının dev kamyonlarına 
yükleyip boşaltmış alanları. Ama o cad
de görülmeye değer. Polis, bizi cadde
ye sokmuyor. Aracı bir yere park edip 

yaya olarak sokaklara dalıyoruz. Ol
maz böyle şey diyorum içimden. Yüz
lerce beton yapı yok olmuş, hiçbirinde 
oturulmaz. Beş katlı yapılar iki üç kata 
İnmiş. Alt katlarda oturanlarırt cenaze
leri çıkarılmış yıkıntılar arasından. Bu
raları bir zamanlar bataklık olan arazi
ler olduğunu söylüyor herkes. İmara 
açılmış, üzerlerini binlerce konut inşa 
edilmiş, yeni yapılmakta olan inşaatlar
da yerlebir olmuş, kimi yan yatmış, kimi 
bir diğerinin üzerine abanmış, kiminin 
çatısı kopmuş, birçoğu İse hepsine 
meydan okurcasına dimdik ayakta du
ruyor.

Görülen o ki. Bozuk zemine yapılan 
depreme dayanıksız binaların tümü 
yerle bir olmuş.

Kattrilyonlar lira değerindeki rant sa
hası, belediyenin, inşaat mühendisinin, 
mimarının, kontrol mühendisinin ve kar 
hırsı bürümüş müteahhidin yerlebir ol
muş, binlerce can beton yığınlarının al
tında can vermiş.

Tüylerim dikeri diken olûyor. İçim
den küfür etmek geliyor. Buralarda in
şaat izni verenlere, projeyi uygun yap
mayanlara, inşaatları kontrol etmeyen
lere, zemini sağlamlaştırmayanlara, çi
mentoyu ve demiri çalanlara.

Ne garip ulusuz biz böyle. Nice dep
rem gördü bu topraklar, nice deneyim
ler geçirdiler. Ama görülüyor ki biz hiç 
bir konuda olduğu gibi bu konuda da 
ders alamamışız.

Görülen o ki deprem kader değil, 
kader bizi yöneten belediyeler ve teknik 
adamların basiretsizliği. Depremin so
nuçlarını asıl bundan sonra göreceğiz. 
Bir faciayı Gemlik kıl payı atlattı. Aynı 

hatayı Gemlik yaptı, inşaatları denetle
medi. Çok katlı yapılaşmaya göz göre 
göre izin verdiler.

Acaba deprem bizi vursaydı, eski 
belediye başkanları, İnşatları denetle
meyen mühendisler, belediye teknik 
elemanlarının vicdanları sızlamaz mıy
dı?

Piyasa ekonomisi ve denetimsizlik 
bilimin üzerine- çıkınca, böyle çarpık 
kentleşmeler ortaya çıkıyor.

Gemlik1 Belediyesi iyi başladı dileriz 
sonuna kadar götürür.

füürast Fatih Maballeei’ninbaşı. Köşeu f katlı bir bina, 
•Çevresinde bütün binalar dimdik ayakta ama depremin şiddeti 

||ü binayı öyle bir etkilemiş ki,bina kendini şaşırmış.

Yer Hacı Mehmet Mahallesi. Yolun sağında 5 katlı bir bina. Depremden sonra bina fotoğrafta görüldüğü gibi üç kata in
miş. Zemini bozuk olan arazilerde yapılan inşaatların birinci ve ikinci katında yaşayanlar, bugün hayatta değiller. Suçlu 
kim? Milyaryarca lira para ödeyerek bu dairede oturanlar mi, yoksa altı çürük araziyi imara açan ve kontrollerini yapma
yan belediye mi? Yapılan inşaatın kontrol sorumlusu mühendis mi, demirden, çimentodan çalan müteahhit mi? 
Fotoğrafta görüldüğü gibi altta kalanların canı çıkmış, kime ne! (Fotoğraf: Gemlik KÖRFEZ) _______

BAŞSAĞLIĞI
Yaşamını Balıkçıların Örgütlenmesine ve Doğanın Korunmasına Adayan 

Demokrat, Devrimci, Mücadele Adamı, Dostumuz, Can Kardeşimiz 
Ağabeyimiz;

Sait AYDIN’ı (Reis)
Yitirmenin Derin Üzüntüsü İçindeyiz

Mücadeleci Ruhu Bizlere Örnek Olsun.
Ö’nu Her Zaman Saygı île Anacağız 

Kederli Ailesinin ve Sevenlerinin Başı Sağolsun
Ali AKSOY, Doğan ALKAYA, Murat ATASOY, Sami ASLIM, Mehmet BARS,

Ali ÇATAK, Mehmet ÇATAK, Hüseyin ÇELİK, Haşan ÇETİN, Ersen ELPEN, Yücel ESEN, 
Cemal ERGEN, Eşref EREN, Kadri GÜLER, Erol GÜRÇAY, Necati KARTAL, 

Cavit MİRASYEDİ, İnan TAMER, Ahmet ŞENOL,

IV ■MM
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Körfez Sayfa: 5

UMUT TACİRLERİ ve ÖZGÜVEN

K Türkiye’nin önünün açılması bir anlamda demokratik
leşmenin önünü açmakla planaklfdır. Var olan statüko he
pimizin özlediği daha sivil ve demokratik bîr tonluma 
ulaşmamızı engelliyor. Sosyal, hukuk devletini yaratama
dık ^Siyasal istikrarsızlık bir türlü aşılamıyor. Türk toplu- 
mıf gerçekten çok sabırlı. Kronikleşmiş enflasyon altıriaa 
yıllardır eziliyor. Toplumun sağduyusu emniyet sibobu iş
levini görüyör. Günlük yaşamaya alıştırılmış bir toplumun 

■gelecek ile ilgili bir beklentisi ve amacı olabilir mi? Modern 
:kûrumlannüz var, ama geleneksel ilişkimiz birebir ilişki 
(yâni torpil) değişmiş değil. Gençler politik- alanın dışında 
ya topçu ya dâ popçu sloganıyla hareket etmektedir, Köşe 
dönmece felsefesi gençler üzerinde egemen kılınmış, etkir. 
11 olmuş ve toplumun belirli bir kesimini-.peşinden sürük-

I lemiştir.
Siyasetçiler sürekli umut vaad edip bir türlü yerine ge

tirmeyince Seçmen siyasetçiye küsüyor. Haklarında vazge
çiyor hatta daha ileri giderek öbür dünya için yatırım ya
pılmaya başlanıyor.

Önemli'bir nokta; herkes var olan durumdan şikayet-' 
çi olmasına karşın alternatif çözüm üretmekten uzak. Bu 
görünümü ile seçmen hem politikaya olan güveni hem de. 
kendine olan özgüvenini yitiriyor. Toplumun talepleri 
meclise taşınamıyor. Zaten birbirinin aynı olan parti prog
ramlarıyla partiler seçenek olamıyor. % 20 kararsız seç
men olması düşündürücü değil mi? Günü birlik çekişme
lerle gün kurtarılıyor. Parti disiplinleri pranga gibi, kul ol
ma statüsü burada da korunuyor,

Hep seçtiklerimizden .birşeyler bekliyoruz.. Sorunları-" 
mızm çözümünü onlara havale ediyoruz. Bizim topluma 
özgü olan bu özgüven sorununu aşamıyoruz.* Seçimde oy 
kullandıktan sonra İşimiz bitti sanılıyor. Asıl görevin, so?'- 
rumluluğun o zaman başladığının ayırdında 'değiliz. Okul-’ 
da verilen eğitim, niteliği gereği iteatkar insan, güvensiz 
insan yetiştiriyor. Böylece güvensiz toplumun tohumları 
ekilmiş oluyor. Katılımı'yaşamd geçirmekte sıkıntı yaşıyo
ruz. Katılım dediğimiz olgu kurumlar arası' ilişkinin geliş
tirilmesi değil mi?
I Siyasetçi, siyasetin emek isteyen aşamaları yerine ko- 
lay rantsağlamayı tercih ediyor.' Toplumümüz'da yaygın 
pir kanaat siyasetin iyi bir şey olmadığı uzak durulması 
gerektiği şeklindedir. Ancak yaşamın tüm alanlarında si-' 
■yas'et vardır.-Okulda, ailede, işyerinde. Öğrenciyi derste 
Katılımcı yapmakla başlar siyaset. Halk ile siyaset ârasiri- 
Eaki kopukluk giderilmeli. Duyarlı ve bilinçli bir toplum 
.siyaseti yönlendirebilir. Böyle bir toplum özgüveni tam bi-,
reylerden oluşur. Özgüvenin oluşumunda eğitimin bire birk reyıeraen oluşur. Özgüvenin < 

| etkisi olduğu unutulmamalı

KAŞE VE MÜHÜRDE 
- BEKLEME YOK!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
1 Eylül 1999 Çarşamba SEVİNÇ SARAL EC?.

AĞLAR ECZANEST

3 Eylül 1999 Cuma İNCİ ECZANESt

4 Eylül 1999 Cumartesi KAHRAMAN ECZ.

5 Eylül 1999 Pazar YİĞİT ECZANESİ

6 Eylül 1999 Pazartesi MURAT ECZANESİ

7 Eylül 1999 Sah BALIKPAZARI ECZ.

Erol GÜRÇAY

Ankara Notlan A- Haftanın 'Fıkrası
Marmara depremi, tüm ülkeyi acıya boğ-

Hele Yal'ova,’da patlayan ateş topu) küçük 
parçalar halinde tüm ülkeye yayıldı.

Geçen hâfta 'Ahkarâ’ydFm. '
Rahmetli Erdal(Abi) ve teyzemin ailesine 

başsağlığı diledim.
. Ankara-Karşıyaka’daki, kabirlerini ziya
ret ettim. ,

Kabrin başında, biraz1 ş^siz '^iraz sesli, 
onlarla konuşmaya çalıştım.

Erdaİ(Abi)yeyhakkınrhelal etmesini söy
ledim. ;

•Ben hakkımı, zaten ö yaşarken helal et
miştim. •' ’
■■ iş ile ilgili-, p'olı'tiR'^lle ilgili .sohbetlerimizi ha
tırladım .. . ,

Şirket çıkışında, Ankara akşamlarında ya
şadığımız düzeyli arkarfaş'İığı hatırladım.

■' ■ Önün bazen saatlerce, beni nasıl sabırla
dilediği gözlerimin Öhüne geldi:

Ya, Teyzemih .benim üzerimdeki haklan.
Hasta olduğum, zamanlarda, kapının, 

önühde şjcbk Çorba ile duruşunu,, hatırla
dım; ? T 51
• •'■KâKöırthhfeâ'sin&'byriabığirriiA ritadcli!'lond'îî 
mi'olmayan kağıt oyüfilarını ^ahırnsadım'.1'. 1

; Sohbetlerde,..Erdal' (Ab.i)yi nasıl-korudur 
ğu gözlerimin jönünden gitmedi.,-, ■

' Bu kopuda,.. pnu^ teiaş|andı.ran. şakalarım'

Bir;..gün Bismark,. harpte yararlık 
,gösteren bir askere madalya takar
ken;

■ •Asker,
“-Yüz altın mı istersin.”

Yoksa bu madalyayı mı?”
. AskeT sordu?

“- Madalyanın kıymeti nedir?”
- . Bismark :

“-Maddi kıymeti aşağı-yukarı 
üç altın.’bdiye cevap verdi.
| Asker':

“-Öyleyse 97 altınla,-madalyayı

birlikte isterim.”,.,

9
Felaket başa gelmeden evvel, 
Önleyicice koruyucu tedbirleri, 
Düşünmek lazımdır.
Geldikten sonra;
Dövünmenin faydası yoktur.

. “Atatürk”

DEV BİR MAKİNA
Türkiye, “Dev bir Makina” gibi.
Ama. Bu makina bir türlü devamlı 

çalışamıyor.
Sürekli arıza yapıyor.
Sik sık devreden çıkıyor.
Etrafında birileri var.
Bu “birileri” kırk yıldır var.
Ne makinayı tamir edebiliyorlar.
Ne de başkalarına izin veriyor

lar.
Makinanın etrafını sarmışlar
Başkasının yaklaşmasını engelli

yorlar.
, Halk onlara soruyor.
. “-. Bu tamirat ne zaman bite

cek?”
“- Ne zaman devreye girecek?”
Sorulara, masallarla cevap veri

yorlar...
“- Türkiye büyüktür.”

Altımız çürüktür.” ■
. “Evelallah herşeyi aşarız” 

diye diye halkı uyutuyorlar.
Halkı afyönluyorlâr.
Belki de; kabahat makina da de-

Büyük Atatürk’ün bir çök sözünü, 
bir çök yerde Okûyorz.

Bu sözün “Başbakanlık Kriz Yöne-
a^ i?fm9hX' holi/i >!« lAhivrA tim Merkezi’,nin’’< ve “Kızılay Genel
.. Kımbıhr belkt de teyzem, Erdal (Abj)ye |yiüdürlüğü’nürı”en uygun yerine asıl

ması lazımdır..
Her iki kamu kurumu da, Marmara 

depremi sonucunda, olumlu not ala
madılar

Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi 
çâre ve çözüm üretemedi.

Kamu kurumlarını ve silâhlı kuv
vetleri iyi bir koordanisyonla yönlen
diremedi. .

bir’şey olmaması için, meleklerle t)'ilecpâ!zâr- 
lık etmiş olabilirdi.

- E'rd’dl(A’6iJMvei,töyzerri :yaşam boyu birbir-' 
lerine çok yakıtı yaşadılar. • ' ■•*'' '

Evde hep birliktendiler.
Akşam ve sabah yürüyüşlerinde, de be

raberdiler.'
Koskoca Erda1--(Abİ)i’ televizyon seyreder

ken teyzemi® omuzunda uyuyup kalırdı.' /
İşte. Erdal (Abi) ye teyze böyle bir. İkiliye 

di. .
Sessiz dua ederken, fazla duygulanma

dım.
Ama.. Sesli olarak bana olan haklarının, 

helal edilmesini isterken, tam, yüreğimin 
içinde bir sıcaklık hişsettiin.

Bu sıcaklık gözlerime kadâr'geldi.
. Ve. Gümbür gümbür boşalmamı engelleye-. 

medim. .
Tabi. Ankara’da bu açıyı-yaşayap sadece 

“Olcay AileşP’değildi.' ' ■
Yakın akrabalarıÜnsâl Abiriind'â, üç kay- 

bı vardı.
O da kabristandal?bizimle birlikteydi... ...
Önün âa’ğözyaşli ve sesli pğlâyışını uıiuta1 ___ 

mıyorum. !*
. Şimdi Karşıyaka mezarlığında, beş sev-., 

gili do,st yapyana yatıyor.,

- Bu görevi gecikme ile-yerine getir
eli.'

Sadece'' “ölü' ve; yaralı sayısının” 
resmi olarak açıklayan bir “istatistik 
Merkezi” görü’htüsü Verdi.

Kızılay’ın, ise, çağın .gerişinde kal
dığı görüldü.

Kaynaklarının,, yanlış kullanıldığı 
anlaşıldı.'

Yardım malzemesi yerine, repoda 
parası olduğu tespit edildi.

Rantçı, kafaların, toplumumuzun 
her kesimine hakim oldıığtTgörüldü.

En önemlisi, esas depremin sis
temde yaşandığı hissedildi: <

ğll., .
Kabahat yöneticilerde.
Suç teknisyenlerde;
Ama. Esas» kabahat sistemde.
Aslında, altımız değil, sistem 

çürük.
"Nereye el atsanız çürümüş.

İmar yasaları çürümüş. 
Yönetmelikler çürümüş. 
Yardım kurumlan çürümüş. 
Kızılay’ın çadırlarına bir bakın; 
Dünya Standartlarının dışında.
Belki de, Afrika’da daha iyileri 

var.
Kızılay yöneticileri kendilerini 

savunuyor.
Çadırlarımız (T.S.E.) ye uygun

dur.
Artık, dünya uzay çağını yaşı

yor.
(T.S.E) standardı kaldı mı?
Dünya, çağdaş, standartlarına 

geçti.
Polisler bile, yeni. (9000)li belge al

dılar. ■'•
Bilgi-toplum çağı, herkesi suç

üstü yakalıyor.
. Son Marmara depremi,, en güzel 

örnek, t
Sistemin, ne kadar hantal oldu

ğu görüldü.
Halk, hareket edemeyen, bir tür

lü üyanamayan sistemi deldi, geç-

”üçuk" b i r s ö z .
Allah hepsine rahmet eylesin; ’
Allah geride kalanlara, sabır ve sağlık yen 

sın'-.

O kddar canlı bir kardan adam 
yapmışlardı ki, onu kürekle

Ülkemiz bir daha, böyle felaketlere uğra- yıkan âdânı cinayetten iütükladdı.
masın, > ............... ı . 5.. , >.__________________

Kendi haşinin çaresine baktı.
„ Kendi göbeğini kendi kesti. .

,Ve. Halkımız devleti geçti.
Bunu, depremden . .sonraki günler

de gördük.
Yaptığı yardımlarda gördük. ■
Bu deprem belki bazı şeyleri de

ğiştirecek.
Belki de, bu “dev makinanın’ ba

şına yakın bir gelecekte, ehil eller 
gelecek.

gemlik, rehberi
Gdfekli Telefonlar
İtfaiye,'-' j, 
Polis İmdat

•T 10
155

Janda'rtfia İmdat' -156'1'■'
Japdarma K, 51,31055 
Polis Karakolu' l 5İ3İ879
G'ar.'Köm 5131206

kaymakamlık
Kaymakamlık 
Kaymakamlık Ev 
C. Savcılığı

"Q...Savcı Yr<k‘u.
ÇmnlyoıtM.ı ■ -

5131051
51^1052
5131053
5132954
5131026

ULAŞIM
Uludgğ Turl?rp 
Aydın'Turizm

5.13:121'2., ■ 
,51'32077 İ(

' Resmi Dâireler
ıj, TEK ■Arıza-,' >!»-. 

TEK işletme"'"
■ Turizm Der.

Spor Sah. . 
Orm. Böl. Şf.

" MIHI Eğt.Md." 
. Halk Ejğt. .Mrk. .

'. ■ Halk'^K^+üp,;- Şj | 
«Aş. Şt>.'
; Kqiîp\[ollgri' p ” 

•' LlmarÜBşk. ’ v 
Mal Md.
,Nüfus,Mel,,.'

’ ' Özel la.. Ma. 
Tg'pu SIc. Mâ.- 
‘Müftülük;"1-!1 
Gülhrük-'Md-?-' •' 
Tekel Md. , 
Ver. 'Öd.lVİGİlA ' 
llçö Tor. lylçl.İ./ 
İlçe Seç. Md.

■Ş132066 
5134503 
5131274 
5140095 
5131286' 

="5131'174 
^513.1846 
^5131453' 

5131057
'"S13J3Ö8 
'5r31TS3

. 5]3,10?5 
5,) 33742 
$131.507 
5131414 
5’13'1364

' 51314Tİ- 
51'3)042 
'5132360 
51,31.1.86 
:5134?'94

VAPUR
Yalova-Kaftâl:(İşgünü').6.30-11.00-15100-19-.30

' (Tatil)7.15-11.1'5-16.00 "
' Kartal-Yalova:(işgünü) 09.00-13.00-16.00-21.00

'(Tatil) 09.00-131)0-18.45
Yalovai-Sirkeci:(işgünü).05:50-13.30-17.30 (Tatil) 
6.30-13.00-lİ,7.30 Sirkeci-Ya'lova:(İşgünü) Ö9.T5-

14.15-18.15 (Tatil) 09.15-14,.00-18.15 ■

DEiVİZ OTOBÜSÜ
Yalova -Kartal (Haftaiçi) 07.30-Q9,10-10.45-13.00- 

14.30-16.00-17.30-19.00-20.30 -
(Tatil) 9.15-1:0.45-12.00-13.30-14.25-15.45-17.00-

E17.45-18.30-19.20-20.30 '
Yalova - Kabştaş (■ İşgünü): 7.20- 9.45-12.40 17.15-, 

19;3Q Tel : 0:226.812 04 99 : 
(Hâftasonu): 10.30-13.00-17.30' '

Kabataş-YaloVa (İşgünü) : 8.35-11.0.0-16.10-18.25
- (Haftasonu): 09.15-11:35-16.15-18.35'

FERİBOT
Hızlı Feribot :i(Yalovâ:Yenikapı)

07.30-08.30r10.30-12.30-14.30-16J3O-17.30-19.30-
2Ö;30-22.30 (Pzt.Salı.Çrş.Pfş.) :.

07.30-08.30-1 Q.30-11.30-13.30-14.30-16.30;17.30-
"19.30-21.30 (Cumartesi) .

08.30.H 0.30-.12:30-14.30-16.30-17.30-19.30-20.30-
22.30 (Cuma-Pazar)

DAĞITICILARI
Hastaneler 

DevlöTHCls? -•> 5’1’392'0'01 n 
SSK Hastanesi 5132329 '' 
Mer. sağ. ©cağı : -5T3I068

Belediye
Santral* ' 5134521-23 .
Başkanlık ■/, ‘51'34520

। 6132432. .
. 5134Ş21,-:!,22 

Su işletmesi. * 5 ] 3452 1,15 , 
1.32325 ", 

Muhasebe M; 5.134521-182 
Y<ilzrlş.,?Mcl. ' .çJ'S'l3452.17İ İT . 
Su. Arıza yalnız'18fe; ■

Avgaz 
Ozgaz 
Tekgaz 
Ocakgaz

. ’ 5ıT3 T2^95 
514 1700 
513 16-37 
513 T&37

TAKSİLER 
Körfez'Takil51318^1''
Çınar Taksi'"" '513246T 
GüVöh.<raksl'’' ı 5130240' "
Gemlik, Taksi. ''5132324/ 
Manastır:Taksi '5'143560,ı',;< /

Erğaz 
lpr,agaz - , 
Hçibaşgaz 
Llkltgaz
Yeril Ukltgaz 
Alevgaz ... .. 
BP'Gaz '

513 88 43
• 5,13.22 59.

a.513 45 46
'514 28 41
513 65 00 

...513 40 95, 
".■514 59 81.

SATILBalıkpazarı 2+1deniz gören110 m2 daire
Tel:

513 17 97

ÖeFnlik
Körfez

okutun.

abone olun
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Gemlikspor hazırlık Anadolu Lisesi
mezunlarımı!

maçlarına başladı ÖSS sonuçlan]
Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu kıl payı 

kaçıran Gemlikspor, yeni sezona hazırlık 

maçları ile ısınıyor.
Geçtiğimiz hafta çarşamba günü saat 

■ 17.00’de Gemlik Atatürk stadında Asil Çelik 

spor ile karşılanan Gemlikspor onbiri, maçı 

2-1 kazandı.
Sezonun ilk hazırlık maçına çıkan Gem

likspor, karşılaşmaya tempolu başladı.

Rakibini ablukaya alan Gemlikspor, sağlı 

sollu ataklarla rakip kalede gol aradı. Ancak, 

ilerleyen dakikalarda Asil Çelik’in de oyuna 

hakim olması karşılaşmada denge yarattı.
Karşılaşmanın 20. dakikasında Murat’ın 

attığı ortayı iyi değerlendiren Ahmet, Gem- 

likspor’u 1-0 öne geçirdi.

Golün ardından rahatlayan Gemlikspor, 

35. dakikada Türker’in orta ile karışık şutuy

la karşılaşmayı 2-0 yaptı.
İkinci yarıda istekli başlayan Asil Çeliks- 

por, Gemlikspor kalesine atakları hızlandırdı.

belli oldu

Gemlikspor, yeni sezona bu yıl da iddialı başlıyor. Önümüzdeki günlerde se

zon açılışını yapacak olan Gemlikspor, geçtiğimiz hafta Orhangazi Asil Çe- 
likspor İle Gemlik sahasında yaptığı karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. Bu se
zon Gemlikspor, Orhangazi Gençlerbirliğl’nden kaleci Tuncay, Bursa Yıldırım 
Belediyesi’nde stoper Vedat, santrofor Ahmet, Gölcükspor'dan Musa, Mu
danya’dan Özgür, Gürsu’da Murat, Robert Bosh’dan Ömer, Merinos’tan Gök- 

dal’ı transfer etti. Alt yapıdan ise Cansu, Hüseyin ve Ferdi A takımına çıktı.

Asil Çelikspor, Gemlik sahasında ilk yarıda tutuk oynamasına karşın, ikin
ci yarıda sürekli gol arayışlarına girdi. Sık sık Gemlikspor kalesinde 
tehlikeli anlar yaşatan Asil Çelik, karşılaşmanın sonlarına doğru bir oyun-

İkinci yarının sonlarına doğru Gemlikspor, 

maça yedek oyuncularını soktu.

Karşılaşmanın bitimine doğru Gemlikspor 
kalesine sık akınlar düzenleyen Asil Çelik, el

de ettiği penaltı ile durumu 2-1 yaptı.

Karşılaşma bu skorla sonuçlandı.
Öte yandan Gemlikspor, cuma günü de 

ikinci hazırlık maçım Bursa Akçalarsporla, Ak

çalar sahasında yaptı.

Karşılaşma, 4-4 sona erdi.

Karşılaşmanın gollerini Gemlikspor’dan 
Sertaç, Ömer, Necmi ve Murat attı;.

Gemlikspor ilk hazırlık maçına şu onbirle 
çıktı:

Cengiz, Murat, Özgür, Vedat, Sertaç, 
Coşkun, Musa, Türker, Ömer, 

Nuri, Ahmet,
cularının 18 içinde düşürülmesi sonucu durumu 2-1 yaptı. Karşılaşma 
Gemlikspor 2, Asil Çelikspor 1 skoruyla sonuçlandı.
(Fotoğraf: Gemlik KÖRFEZ)

Yedekler: Tuncay, Necmi, Ertuğrul, 
Cansu, Özdal, Hüseyin, Ferdi.

BAŞSAĞLIĞI
17 Ağustos 1999 günü 

Tüm İnsanlığı Acıya Boğan •* 
Yalova-İzmit- Gölcük- Adapazarı- 

Değjrmendere ve Çevresinde 
Meydana Gelen 

Deprem Felaketinde 
Kaybettiğimiz

Değerli Eğitimcilerimizin
Yakınlarına ve Ailelerine 

Türk Milli Eğitim Camiasına 
Başsağlığı Diler, 

Tann’dan Bir Daha Böyle 
Felaketleri

İnsanlığa Göstermemesini 
Temenni Ederiz.

ENGİN KIRTASİYE

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Belediyemiz binası 4. katında bulunan çay 

ocağı 2886 sayılı yasanın 35. maddesi e fıkrası 
hükümleri dahilinde 3 yıllığına 15 Eylül 1999 

1 Çarşamba günü saat 14.00’de Belediye encü- 
i meni huzurunda açık teklifle ihale edilecektir.

İlgililerin mesai saatleri dahilinde şartnameyi 
belediye tahsil şefliğinde görebilirler. 23.08.1999

Mehmet Turgut
|[ Basın: 1999/15 Belediye Başkanı

Kaptan depremzedeyi 
himayesine aldı

Marmara bölgesinde meydana gelen depremde, Yalova Çı
narcık Veli Göçer sitelerinde enkaz altında kalan kocası ve üç ço- 
çuğunu kaybeden, Uludağ Tıp Fakültesi Hastanesinde yaralı yat
tığı sırada, enkaz altından 156 saat sonra çıkarılan küçük oğlu Is? 
mail Çimen’e kavuşan depremzede anne Şerife Çimen ve oğlu il

çemiz Müteahhitlerinden Meh
met Kaptan, tarafından himaye 
altına alındı.

Kaptan, depremzede anne 
ve çoçuğun her türlü bakımla
rını üstlenirken, Gazhane Cad
desindeki boş dairesinde aile
nin barınmasını sağlayacak.

Öte yandan Belediye Baş
kanı Mehmet Turgut’a sesle
nen Kaptan, kendine yer gös
terildiği takdirde depremzede- 
ler için 10-15 dairelik bir inşaat 
yapabileceği sözünü verdi.

ÖSS sınavlarının yer
leşim sonuçlan alınır
ken, başan oranının 
jyüzde 82 olduğu açık
landı.

Celal Bayar Anadolu 
Lisesi Müdürü . İdris 
'Aka, 1999 yılında me
zun olan öğrencilerden 
68 kişi, 1998 yılında me
zun olup üniversiteye gi
remeyenlerden 24 kişi

Mahmut Baraş 
Mustafa Sönmezay 
Okan Şırtmaç 
A.Serkan Orhan 

ı>Mine Uslu
İlknur Akcan 
Saygun Türe 
Uğur Yılmaz 
Hâşan Yıldız 
Ahmet Ünal 
Miray Baysal 
Derye Dinç . 

i Dilek Erbây 
iSelman Evren 
Ali Günay Güre 
M. Yasin Yolver 
Beyhan Yakal 
Serkan Ceylan 
Nadir Hakan Tamer 
İlker Arslan, .
V. Yaşar Egemen 
Erman Yurt 
İ. Merter Erhuy 
Osman Solakoğlu 
Esra Uğur 
A. Başak Tekin 
Gökalp Tulum 
İ. Uğur Tüfekçi 
Esra Türüdü 
Gamze Akcan 
.Eogin Kocaman 

Cengizhan İnan 

Pınar Baysaz 
Elif Kılıç 
Doğukan Çanakkale 
Ezgi Gündüz 
Gülşah Sap 
Gülçin Şavluk 
Serdar Yıldırım 
Evrin Alıcı 
Nihan Evsen 
Kemal İlhan 
Gamze Lale 
S. Volkan Çağıl 
Çağdaş Boyacı 
Melih Ezgütekin 
Murat Barış 
Şengül Topçu 
Seçil Aşkın 
Derya Doğan 
i. Deniz Demirkaya 
Hüseyin Taran 
Seda Bıçakçı 
Hilal Büke 
Seçil Arı 
Melih Mızrak 
Gökçen Barış 
Evren Çan 
Ümit Sarı 
Hanife Akbaba 
Özcan Aktaş 
Nilgün Keşler 
Hazan Kayar 
Olcay Sert 
M. Esin Öztan 
Pınar Tumba 
A. Uygar Yılmaz 
Demet Arslaner

bu dönem seçme okullı 
ra kayıt yaptırdıkla^ 
söyledi.

Celal Bayar Anada 
Lisesi’nin bu yıl ikim 
mezunlarım verdim 
anımsatan Aka, başan 
lannın yüksek olduğun 
söyledi:

Sınav kazanan öğren 
çiler ve kazandıkla 
okullar şunlar:

İst. Tek. pniv. Makina Müh. 
Uludağ Ün. İşletme 
Sakarya Ün. Çevre Müh. 
O.D.T.Ü. Çevre Müh. 
Marmara Uni. İşletme 
Bilkent Ün. Elektrik-Elektronik Mh.1 
Eskişehir Makina Müh. 
Eskişehir Makina Müh.
İst. T.Ü. Makina Müh. 
Sakarya Ün. Makina Müh. 
Gazi Un. İstatistik 
İstÜnv. Endüstri Müh.
Marmara Ün.' Diş Hekimi (İngilizce) 
Erciyes Ün. Mes.Yük.Ok.Bilgisayar 
Kocaeli Ün. Fen.Ed.Fak.Rzik i 

Yeditepe Ün. Fen. Ed.Fak.Felsefe 
İst. Ün. İktisat (İngilizce) 
Pamukkale Ün. Gıda Müh.
ODTÜ Kimya Müh.
İst.Ün.Metalürji ve Malzeme Müh. 
Selçuk Ün. İşletme 
Hacettepe Ün. Gıda Müh. 
Kocaeli Ün. Makina Müh.
İTÜ Elektrik-Elektronik Haberleşme 
İstanbul Ün. İşletme 
İTÜ Mimarlık
Yıldız Tek. Ün.Elektronik Haberleşme 
İzzet Baysal Ün. Orman Müh.Bolu 
Ankara Ûn. Fizik Müh.
Ege Üniversitesi Gıda müh. • 
9 Eylül Uh.EÎektrik ve Elektronik w 

19 Mayıs Un. İnşaat Mün. 
Marmara Ün. Matematik Öğ. 
Anadolu Ün. Fen Fak. Kimya 1 

İTÜ Bilgisayar Müh.
Cerrahpaşa Tıp Fak.Tıbbi Biy.Bil. I 
Kocaeli Ün.Fen.Ed.Fak. Kimya 1 
Ankara Ün. Fizik Müh.
19 Mayıs Ün. İnşaat Müh. 
Osmangazi Ün. Maliye 
Uludağ Ün. Uluslararası İliş. 
Antalya^Akdeniz Ün.Otelcilik Yük.Ok 
9 Eylül İktisat
18 Mart Ün.Kamu Yönetimi 
Ankara Ün. Hukuk Fak. 
Selçuk Ün. Türkçe Öğ.
Uludağ Ün.Yalova Mes.Yük.O.Deniz 
Uludağ Ünv. Ekonometri 
İst. Ün. Hukuk Fak.
Ankara Ün. Sınıf Öğr.
Ankara Ün. Hukuk Fak.
Adnan Menderes Ün.Turizm Mes.Y. • 
Anadolu Üniversitesi Maliye 
Kırıkkale Ün.Uluslararası İlişkiler 
Uludağ Ün. Kamu Yönetimi 
Ankara Ün. Hukuk Fak.
Mersin Ün. İktisat 
Anadolu Ün. Gazetecilik 
İstanbul Ün.Radyo-Tv, sinema I 
Uludağ Ün. Felsefe 
Marmara Ün. iletişim Fak.Halk İliş. 
19 Mayıs Ün. Sosyal Bil. Öğr. î 
Dumlupınar Ün. İktisat 
Hacettepe Ün.İngilizce Dil Bilimi 1 
Trakya Ün.İngilizce Öğretmenliği J 

Atatürk Ün. İngiliz Dili ve Ed. 
Hacettepe Ün.Amerikan Dili ve Kül. 
Anadolu Ün. Hukuk Fakültesi 4
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