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Kaşe ve mühürde bekleme yok! 
Her türlü baskı işlerinizde 

Hizmetinizdeyiz.
BİR TELEFON ilETERLİ I

KÖRFEZ OFSET
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK 

Gazhane Cad. No: 51/A’GEMLİK
Tel : (0.224) 513 17 97 ’
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Hasarlı 300’e yakın konut için Belediye’ye başvuru yapılmasına karşın işlemler ağır ilerliyor

Bayındırlık uykuda
UaKnalü.
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17 Ağustos günü Marmara Bölgesi’nin kuzeyinde meydana ge
len depremden sonra ilçemizde konutları hasar gören 300’e ya
kın vatandaş belediye’ye başvurarak tesbit yapılmasını istedi. 
Depremin üzerinden 22 gün geçmesine karşın halk evlerine 
korkuyla giriyor. Hasarlı olan evleri inceleyecek olan Bayındır
lık İl Müdürlüğü ekipleri ise kaplumbağa hızıyla iş yapıyor.

Haberi sayfa 3’de

HAFTAYA BAKIŞ

Kadri GÜLER

Prof. Dr. Rahmi Türk, Rotary toplantısında konuştu

Doğal ürüne
dönüş

Gemlik Rotary Kulü-
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Normale dönmeliyiz
Deprem felaketinin etkisinden kurtulmuş değiliz.
Aradan üç hafta geçmesine karşın, insanlarımız evleri

ne girmek istemiyor, çadırda ve araçların içinde yatıp kal
kıyorlar.

Yoldan geçen araçların sarsıntıları bile depremi anım
satarak sokaklara koşuşmaya yetiyor.

Gemlik, 17 Ağustos depreminden büyük hasar görme
di.

Deprem psikolojisi içindeki insanlar, bu çatlakların so
nuçlarını öğrenmek, dahası oturdukları konutların sağlam
lığından emin olmak istiyorlar.

Bunun için Belediye’ye yapılan başvuruların biran önce 
sonuçlandırılmasını bekliyorlar.

Gemlik Belediyesi’ne yazılı ve sözlü 300 başvuru yapıl
mış.

Ancak, bu başvuruları değerlendirecek kurum belediye
ler değil.

Ya kim?
İl Bayındırlık Müdürlüğü teknik elemanları veya Afet. İş

leri Müdürlüğü yetkilileri.
Yapılan başvuruları incelemek için Bayındırtık İl Müdür

lüğünden bir mimar ile bir mühendis ilçemize üç dört kez 
gelerek, belediye yetkilileriyle birlikte şikayet konusu olan 
konutları gezdi.

Ancak, bu zatı muhteremler, saat 12.oo ye doğru ilçe
ye geldiklerinden, bunca başvururun ancak 70 tanesine 
bakabilmişler.

Biliyoruz bir afetten çıkıldı ve birçok konutta zarar ziyan 
var. Ama bu denetimler bir an önce yapılıp, insanlarımız 
günlük yaşama dönmelidirler.

Yok bu iş bir aya yayılırsa, işimiz zor.
Sonunda ruh sağlığı bozuk insanların oluşturduğu bir 

toplum olup çıkarız.
Bu insanların oluşturduğu toplumdan her' halde hayır 

beklenmez.
Önerimiz, Kaymakamlığın bu konuda İl yetkililerini 

uyarmaları ve biran önce şikayet konusu olan binaların 
kontrollerinin yapılarak raporlarının çıkarılması gereklidir.

Bu raporlara göre, birçok daire sahibi, satın aldıkları ko
nutlar için müteahhit ile belki mahkemelik olacaklar.

Müteahhitler bilirkişi isteyip kendilerini savunacaklar. 
. İsin hukuksal boyutu bu.

Toplumun isteği, depremin sancılarının bir an önce gi
derilerek normal yaşama dönülmesi.

Bu da biraz bürokratların elinde gibi-geliyor bana.
Gemlik halkı hızlı işleyen, hantal olmayan devleti yanın

da görmek istiyor.

Gemlikspor, 
sahaya indi

1999-2000 yılı futbol sezonunu açan.Gemlikspor, geçtiği
miz hafta çarşamba.günü'saat 17.oo’de İlçe Atatürk stadında 
Mudanyaspor ile yaptığı hazırlık karşılaşmasını 4-2 yenerek, 
lige iyi başladı.

Açılışta konuşan Kulüp/ Başkam Melih Kazahç, 
Gemlikspor’un birinci amatör kümeden Türkiye 3.1 iği ne, basket 
takımının ise 2. Türkiye liğihde play-ofu hedeflediklerini söyle
di. Kurban kesilerek açılan yeni sezonda, yeni transferler de
tanıtıldı. Haberi sayfa 6’da

bü’nün..haftalık toplantısın
da konuşan Uludağ Üni
versitesi .öğretim üyelerin
den Prof. Dr. Rahmi Türk, 
kirlenen dünyada insanla
rın kendini yeniden arama
ya başladığını belirterek, 
doğal ürünlerle beslenmek 
zorunda olduğumuzu söy
ledi. ..

Doğal tarımı gübresiz 
Ve; ilaçsız yetiştiricilik ola
rak tanımlayan Türk, Türki
ye’de doğal yollarla.kimya
sal ilaç ve gübre kullanma
dan yetiştiricilikte geç ka
lındığını belirterek, eridiği
miz gıdalarda seçici olma
mız gerektiğini belirtti.

Batı ülkelerinin insan 
sağlığına zararlı ilaç ve 
gübreleri üretmediğini ve 
organik ilaç üretmeye baş
ladıklarını belirten Prof. 
Türk, kimyasal ilaçlar ve 
gübreler ile üretilen - gıda 
maddelerinin çevreyi ve in
san sağlığını büyük oran
da etkilediğini söyledi.

Bir yıldır Nilüfer Rotary 
Kulübü ile ortaklaşa yürü-

tülen bir proje ile Bursa’da 
ve bazı. köylerinde doğal 
tarıma başladıklarını söy
leyen Türk, kimyasal ilaç
sız' ve gübresiz doğal yol
dan yetiştirilen meyve ve 
sebzelerin Bursa Ozdilek 
ve Özhan marketlerde sa
tışa sunulduğunu belirtti.

Doğal ürünlerin tüketimi 
için toplumun bilinçlendiril
mesi gerektiğini hatırlatan 
Rahmi Türk, yerküredeki 
değişikliklerinin kötü so
nuçlarının kimyasallar ne
deniyle ortaya çıktığını ve 
her gün kirliliğinin arttığını 
belirterek, tek çözümün 
doğal ürüne dönmek oldu
ğunu söyledi.

Biz bu ülkeyi, toprakları 
dedelerimizden varis al
madık, çocuklarımızdan 
ödünç aldık diyen Prof. Dr.> 
Türk, atmosferi korumanın 
yolunun doğal tarımdan 
geçtiğini belirtti..

Gemlik Rotary Kulübü 
üyelerinden gelen destekle 
Gemlik’te de doğal ürün, 
yetiştirmek üzere çalışma
lara başlama kararı alındı.

Gemlik Rotary Kulübü’nün haftalık toplantısına katılan Uludağ Üniver
sitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Rahmi Türk ve Tarık Turan doğal ta- 
rım hakkında bilgi verdi.(Fotoğraf: Gemlik KÖRFEZ) .■

| Piyasaya milyarlarca lira borçlandığı söyleniyor

Çamlıbel Büfe Sahibi 
işyerini gece boşaltıp kaçtı

576 öğretmen ve 15 bin 625 öğrenci sınıfları dolduracak

İlçemizin en işlek 
caddesi olan İstiklal 
Caddesi’nde karşılıklı 
iki büfe çalıştıran Cavit 
Çamlıbel, işlerinin bo
zulması üzerine pazar 
günü saat O3.oo sırala
rında işyerini boşalttı. •

Nereye gittiği bilin
meyen Çamlıbel Büfe 
işleticisinin piyasaya 
borçlandığı ayrıca sayı
sal loto bayiliğini de 
geçtiğimiz hafta içinde 
merkezden İptal edil
mesi sonucu sayısal 
loto atımlarını da dur
durulduğu görülmüş
tü.

Haberi sayfa 3'de

Haydi çöçuklar okula
1999-2000 eğitim ve öğretim yılı 13 Eylül 1999

Pazartesi günü açılıyor.Okulların açılmasıyla 576 
öğretmen ve 15 bin 625 öğrenci için ders zili çala-
cak. Haberi sayfa 3'de

Jnan Tameı*

KOŞ...
ABD’li Bilim Adamlarına göre;
Yürümek zihin açıyor.
Desenize onun için açılan zihinde 
yürütüyor...
Yüürrrüüü... me!
Koş!...
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Yılmaz AKKILIÇ

Depremin Nedeni !
Adamın biri, tüm ülkeyi yasa boğan 

depremin oluş nedeni hakkında şöyle ko
nuşmuş;

“Deprem merkezi, dini istismar 
edenlerin, dini tanımayan, dini yok et
meye çalışan askeriyenin ana merkezi 
Gölcük Donanma Komutanlığı’nm altı 
olarak tesbit edildi. Bunlar akıllanma
dılar. Dini yok etmeye çalışan komu
tanlar, o gece İsrailli subaylarla, devir 
teslimin ardından büyük bir eğlence 
partisi düzenleyerek zil zuma sarhoş 
olana kadar içtiler. Allah da onlan ceza
landırmış!"

Böyle bir konuşma insan ağzına yakış
maz. Kaldı ki bu “adamın biri”nin, Türki
ye Büyük Millet Meclisi üyesi olduğu öne 
sürülüyor. Yani sıradan bir “adamın biri” 
değil bu herif-i na-şerif, -eğer doğruysa- 
düpedüz bir parlamenter, bir milletvekili.

Ama Türkiye seçmeni, 21. yüzyıla şu
nun şurasında bir yıl üç ay yirmi üç gün 
kalmışken, hala bu tür “kable't-tarihi” 
(tarih öncesi) aşağılık sürüngenlerle oy ve
riyor, onların mavallarına inanıyorsa, ne 
diyeyim?!

Felaketin gerekçesi konusunda neler 
öğretiyorlar bakın çoçuklara (Milliyet in 
29 Ağustos 1999 tarihli “Gazete Pazar” 
ekinden):

Bergin Korkut (12 yaşmda): Daha ön
ce de deprem azıcık oluyordu ve geçi
yordu. Deprem, çıplak olanlardan, böy
le açık olanlardan ve makyaj yapanlar
dan dolayı oluyormuş. (Açık olmayanlar 
da depremden zarar gördü sorusuna ce
vaben) Onların içi kötü! Ablam öldü, ha
mileydi. Evimiz biraz yıkıldı. (Halinden 
memnun musun sorusuna cevap) Allah’a 
şükür! Kimseden şikayetçi değilim. Al
lah kimseye böyle şey göstermesin.”

Çoçuk, depremde ölen hamile ablasını 
da “içi kötü" lerin safına soktuğunun 
ayırdmda değil kuşkusuz. Ya da eğer ayır- 
dmda ise, -çok daha kötü- yavrularımız 
bağnazlığı sınırsız bir irticanın tuzağında, 
kendi yakınlarına karşı da koşullandırılı
yorlar demektir.

Hele Sibel Göncel’in söyledikleri, o sa
atte herhalde uyurken- düpedüz küçücük 
kafasında yaratılan hayale inandınlmışlı- 
ğıl...

Sibel Göncel (12 yaşında) : Biz o ak
şam balkonda oturuyorduk. İki adam 
bizim evin önündeki köprünün üstünde 
tartışıyordu. Sonra biri Allah’a küfretti. 
Ondan sonra hemen köprü yıkıldı ve o 
yüzden deprem oldu. .L**?

Bu kesimin propagandası öyle yoğun 
ki, 12 yaşındaki Sibel Göncel, o yoğun 
propagandanın etkisi altında düpedüz ha
yal görmeye başlıyor, bunu geliştiriyor ve 
görmüş olduğuna artık inanıyor.

Atatürk diyor ki : “Bu gibi insanlar, 
kendi itikat ettiği gibi itikat etmeyen 
kimseleri istedikleri gibi ezemezlerse, 
kendilerini cenderede hissederler.”

Ne var ki Atatürk'ün ölümünden alt
mış küsur yıl sonra, olay artık “kendi iti
kat ettiği gibi itikat ettirme” aşamasını 
çoktan aşmış, “siyasal” bir nitelik kazan
mış. Öylesine gözü dönmüş ki hayasızın, 
bir “doğa afeti’’ni, bütün dünyada acıla
ra neden olan bir "felaket”i bile, aşağılık 
çıkarına araç ovuşturuyor.

Allah belalarını versin!
* * «

Dün sabah, bir başka deprem salladı 
Ankara’yı. Yeni Adalet Yılı’nın açılışı dola
yısıyla bir konuşma yapan Yargıtay Baş
kanı Doç. Dr. Sami Selçuk, Cumhurbaş- 
kanı’nın TBMM Başkanı’nm ve Başba- 
kan’ın gözlerinin içine baka baka 1982 
Anayasası’nı ağır biçimde eleştirdi.

Öz olarak Türkiye’nin bir anayasının 
bulunduğunu, ama bir “anayasal devlet" 
olmadığını, bu anayasa ile 21. yüzyıla gir
mesinin büyük bir talihsizlik olacağını 
özenle vurguladı.

NTV ekranından izlediğim kadarıyla, 
Cumhurbaşkanı Demirel ve iki yanında 
oturan zevat-ı kiram, “Sfenks donmuşlu- 
ğu” ile izlediler Yargıtay Başkam’nı. Sonra 
ne oldu, bilmiyorum; Cumhurbaşka- 
nı’nm, TBMM Başkanı veya Başbakan’m 
konuşmalarını vermedi NTV. Bugünkü 
basından okuyup öğreneceğiz.

Sayın Selçuk’un belirttiği “tüm evren
sel değerlerin içini boşaltmış” ve “yargı 
bağımsızlığı”nı gerçekleştirmekten korkar 
görünümdeki Türkiye, Atatürk’ün hedef
lediği “çağdaş uygarlık düzeyi”ne ulaşa- 
şamaz, u-la-şa-bi-le-mez...

Atatürkçülüğü 1930’larda mıhlayarak” 
bir yerlere varmanın olanağı yoktur, bu 
tutum aslında “anti-Atatürkçülük”tür, 
bunun dik âlâsıdır.

On binlerce insanımıza mal olan bir fe
laketi, siyasal çıkar aracı haline getirmeye 
kalkışan zihniyeti durdurabilmenin, geri- 
letebilmenin yolu da, Yargıtay Başkanı’nm 
söylediklerinden geçiyor. Ama eminim, 
kös dinledi ilgililer; çünkü bu şiddetli dep
remi hissedebilecek duyarlıkta siyasetçile
rimiz, ve de parlamentomuz yok...

Ne yazık ki....
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Öemlik 

Körfez 

Okuyun/ 

okutun, 

abone olun

Şehit 
Cemal 
İlkokulu
Anaokulu 
oldu

Kurulduğu günden 
beri ilkokul olarak ilçe; 
halkına hizmet eden Şe
hit Cemal İlkokulu, bu 
öğretim yılından itibaren 
anaokul olarak hizmetini 
sürdürecek.

İlçe, Milli Eğitim Mü
dürü Mehmet Tuna’nın 
gazetemize yaptığı açık
lamaya göre, 13 Eylül 
1999 Pazartesi günü ye
ni öğretim yılının başın
da hizmete açılacak’ olan 
Şehit Cemal Anaoku- 
lu’na 4-6 yaş gurubun
daki öğrenciler alınacak.

125 öğrenci kapasiteli 
olarak düzenlenen sınıf
larda, eğitim görecek 
olan çoçuklar, yemeksiz- 
kahvaltı, kahvaltı-yemek 
olarak 3 kategoride öğ
renci velileri tarafindan 
verilebilecek.

İlçe Müh Eğitim Mü
dürü Mehmet Tuna, ye
meksiz 5 milyon, kahval
tı 10 milyon, kahvaltı ye 
yemek şeklinde okula 
kayıt yaptıranlar ise 
okula ayda 30 milyon 11- 
ra ödeyeceklerini söyledi.

Şehit Cemal Anaoku- 
lu’na kayıt yaptırmak is
teyen öğrenci velilerinin, 
Gemlik Kız Meslek Lisesi 
Müdürlüğü’ne başvura
rak, başvuru formu dol
durmaları gerektiğini 
söyledi.

Sağlık 
Bakanı
Gemlik’te

Sağhk Bakam Osman 
Durmuş, Bursa’ya yap
tığı ziyaretten Yalova’ya 
dönerken, ilçemize uğ
rayarak, Devlet Hasta- 
nesi’nde incelemeler 
yaptı.

Geçtiğimiz hafta cu
ma günü Bursa’dan Ya
lova’ya giderken, yaran
da Bursa Vahşi Orhan 
Taşanlar ile birlikte ya
pılmakta olan Devlet 
Hastanesi’ne giden Ba
kan Durmuş'a hastane 
konusunda bilgi verildi.

Çelik konsifüksiyon 
binaların depreme daha 
dayanıklı olduğunu söy
leyen Bakan, bu mode
lin Yalova, Adapazarı ve 
Gölcük’te de uygulana
bileceğini belirtti.

Gonca YERLIYURT

Anlatacak çok şey var
Uzun tatillerden sonraki yazılarda sanki 

ilk kez yazıyormuşcasına heyecan duyulur. 
Ya da sadece ben öyle hissediyorum. Ama ta
tilden sonraki ilk iş günü, hatta ilk hafta bir 
adaptasyon sürecini gerektirmez mi?

. Sanki hiç orada çalışmamışsınız gibi bir 
yabancılık hissiyle, kaçırdığım bir şeyler var 
mı telaşı aynı anda yaşanır. Şimdi ben de 
bunları yazarken sanki hiç yazmamış gibi 
acemi, beraber yaşanmamış birkaç haftanın 
söylenmemiş sözleri arasında, telaşlıyım. 
Gördüklerimi, okuduklarımı, yaşadıklarımı 
mı yazsam, hangisini anlatsam, acaba yazıl
dı mı kalabalığıyla fena halde baş başayım.

Bilmiyorum hatırlıyor musunuz, tatile çı
karken “kendimi şarja koyuyorum” demiş
tim. Cep telefonunu örnek vermiş ve o bile 
çalışmak için belli bir süre kendini şaıj et
mek, çalışmamak zorunda diye de bağlamış
tım. Yazım üzerine bir okuyucum beni aradı. 
“Biliyor musunuz artık cep telefonları şaıj 
edilirken de kullanılabiliyor” dedi. “Nasıl 
yani” diye şaşırdım önce. “Bir aparatı var 
şarj edildiği süre içinde de kullanabiliyor
sunuz” deyince ben de “Tabii ki böyle bir 
şarj yöntemi var ama o cep telefonunun 
ruhuna uymuyor ki” diyebildim.

Ve konuşmamız cep telefonu ruhu, çakşır
ken de kendini besleyebilmenin ve zaman za
man cep telefonlarında olduğu gibi deşaıj 
olup -sanırım bü tatil- yeniden dolmanın ya
rarlan üzerine devam etti.

Benim için son derece yararlı olan bu ko
nuşmayı özellikle Sakıp Sabancı’nın. son ki
tabım okurken sık sık hatırladım. Sabancı 
her şeye zaman ayınh diyor ve ekliyordu : ।

“İşte başımı kaşımaya vaktim yok...
Ben hayatımda tatil yapmadım...
Kitap okumak bir yana gazeteye büe baka

mıyorum...
Arkadaşlarımı unuttum...
Hayatım iş ve ev arasında geçiyor diyen

lerden başanyı yakalayan görülmemiştir.
Her şeyi zamanında yapm.
Yapacağınız şeyleri birbirine kanştırma-1 

yın. Her şeye vakit ayırabilmenin, zamanı 
planlamanın en iyi yolu not tutmak, defter 
tutmak, günü planlamaktır.

Başari bir bütündür. Dünyada başanyı I 
yakalamış insanların hayatım inceleyin.

Göreceksiniz aşka da vakit ayırabilmişler, 
ailelerine de, müziğe de, resme de, gezmeye: 
de, spora da, golfe de, yelkene de, kayağa da, 
sohbete de, arkadaşlığa da, işe de, başanya. 
da...”

Bunu Sabancı söylüyorsa mutlaka bir bil- j 
diği var diye düşünüyorum.

Tüm bunları yapabilmenin, hayatı ve ba
şarıyı yakalayabilmenin yolu ise kuşkusuz 
sağlıklı olmaktan geçiyor.

îşe, bize emanet edilen bedenimize ve ru
humuza iyi bakarak başlamalı, daha sonra 
kişisel gelişim ve başarı için yol almalıyız.

Kendimize, dostlarımıza, işe ve hayata za-• 
man ayırmanın bir yolunu bulmak İçip za
man zaman kendimizi şarja koymak ya da® I 
“ruhuna aykırı” olsa da çalışırken şaıj edil
mek ise tamamen bizim seçimimiz olacak, j
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Hasarlı 300'e yakın konut için Belediye’ye başvuru yapılmasına karşın işlemler ağır ilerliyor

Bayındırlık uykuda
v.. f .. . .. l ı17 Ağustos günü Marmara Bölgesinin kuzeyinde meydana gelen depremden sonra ilçemizde konutları hasar gören 300’e yakın vatandaş belediye’ye başvurarak tesbit yapılmasını istedi. Depremin üzerinden 22 gün geçmesine karşın halk evlerine korkuyla giriyor. Hasarlı olan evleri inceleyecek olan Bayındırlık İl Müdürlüğü ekipleri ise kaplumbağa hızıyla iş yapıyor.

17 Ağustos günü 
meydana gelen 

I depremde ilçemizde 
evleri hasar gören 
yaklaşık 300 vatan
daşın, hasar tesbiti 
için Belediye’ye 
başvurmalarına 
karşın, kati rapor 
verecek olan Ba- 
yandırlık İl Müdür
lüğü yetkililerinin 
ağır çalışması va
tandaşın evlerine 
girmemesine neden 
oluyor.

Depremden son
ra artçı depremle
rin ve deprem fırtı
nasının Gemlik’te 
yüzlerce depreme 
neden olması hala

bazı vatandaşların 
konutlarına girme
yerek çadırlarda ve
araçların 
yatmalarına 
oluyor.

Bugüne

içinde 
neden

kadar
70 konutun Bayan- 
dırlık İl Müdürlü
ğünden gelen iki ki
şilik teknik heyetçe 
görüldüğünü ve bir 
çoğunun raporları
nın daha gelmediği
ni söyleyen Beledi
ye Fen İşleri Müdü
rü Habip Aslan, iş
lemlerin ağır yürü
mesinden belediye
nin sorumlu olma
dığını, Belediye Fen 
İşlerinin hasar tes-

bit etme ve bildirme 
yetkisinin bulun
madığını söyledi.

Vatandaşa yar
dım olması nede
niyle ön tesbitlerin 
başvuruların önem 
sırasma göre bele
diyece yapıldığım 
ve Bayındırlık Mü
dürlüğü elemanla
rına bildirildiğini, 
bir teknik eleman 
ve görevli vererek 
hizmetin hızlanma
sı için çalıştıklarını 
belirten Fen İşleri 
Müdürü Habip 
Aslan “Ağır ilerle
yen bir kontrol ça
lışmasından bele
diye sorumlu ola-

maz. Kontroller 
yapılasıya kadar 
doğabilecek bir 
olayın sorumlusu 
biz değiliz” dedi.

Depremden son
ra 19 binada ağır 
hasar bulunduğu
nu belirten Bayan- 
dırlık teknik ele
manlarının daha 
sonra bu sayıyı 5’e 
indirmesi kuşku 
yaratırken, konut
ları ve işyerlerinde- 
ki çatlakların altın
daki kolonları ince
leten vatandaşların 
birçoğunda kolon 
kırığı, ve kiriş oyna
masının görüldüğü 
belirtiliyor. Bu du-

rumun ortaya çık
masından sonra il
çede birçok ev sahi
bi ve kiracı binalar
da kalmayarak 
köylere veya yakın
larının yanma gi
derken, bazı vatan
daşlar hala çadırda 
ve araçların içinde 
kalıyorlar.

Bayındırlık ele
manlarının öğleye 
doğru ilçeye gelerek 
göreve başlaması 
ise yakınmalara 
neden oluyor. İki 
elemanla 300 yakın 
konutun incelen
mesinin aylar ala
cağı belirtiliyor.

Üniversite yerleşim sonuçları 
öğrencileri ve velileri sevindirdi

Körfez Fen
Dershanesi
yine başarı

yazdı
ÖSS sınavlarının açık

lanmasından sonra geçti
ğimiz günlerde puanlan 
belli olan öğrencilerin 
okul ağırlık puanlarına 
göre tercihlerinin inter
net aracılığıyla belirlen
mesi sonucu, ilçemiz 
Özel Körfez Fen Dersha
nesine de Üniversiteye 
hazırlanan öğrencilerin 
başarılı fakültelere gir
mesi hem öğrencileri 
hem de velilerini sevin
dirdi.

Özel Körfez Fen Ders
hanesi sahibi ve Kurucu
su Ahmet Aydm’m gaze
temize yaptığı açıklama
da Gemlik birincisi olan 
Gemlik Lisesi öğrencisi 
İlker Küçükil’in İstanbul 
Teknik Üniversitesi Bilgi-

TEDAŞ 
İşçisi 
direkten 
düşerek 
öldü

TEDAŞ işletmesin
de görevli hat işçisi 
Mustafa Topal, direk
ten düşerek yaşamını 
yitirdi.

Geçtiğimiz hafta 
Engürücük Köyünde 
elektrik direklerine hat 
çekmek için direğe tır
manan Mustafa Topal, 
direk üzerinde denge
sini kaybedince yere 
çakıldı.

Arkadaşları tarafın
dan hastaneye kaldırı
lan genç işçi kurtarıla
mayarak öldü.

ilçe savcılığı olayla 
ilgili soruşturmaya 
başladı.

Piyasaya milyarlarca lira borçlandığı söyleniyor

Çamhbel büfe sahibi 
işyerini gece boşaltıp kaçtı

İstiklal Caddesinde 
Tekel Bayii, Spor Toto, 
Loto ve Sayısal Loto ba
yiliği yapan Çamhbel 
Büfe sahibi Cavit 
Çamhbel, çevreye ve 
bankalara milyarlarca 
lira borç bırakarak gece 
yansı işyerini boşalta
rak kaybolduğu belirti
liyor.

Geçtiğimiz hafta cu
martesi günü akşamına 
kadar açık olan Çamlı- 
bel Büfe’nin sabaha 
karşı saat 03.oo sırala
rında Halk Bankası 
karşısında ve yan tara
fında bulunan iki işye- 
rindeki malları özel 
araçlarına doldurarak

bilinmeyen bir yere git
tiği öğrenildi.

Dün sabah işyerinde 
çalışan elemanlar işe 
geldiklerinde büfelerin 
pencerelerinin gazete 
kağıdıyla kapatıldığını 
görünce durum ortaya 
çıktı.

İstiklal Caddesi’nde 
birçok esnafın büfe iş
leticilerine borç para 
verdiği, bazılarının ise 
bir bankadan bir ay ön
ce 5 milyar lira kredi 
ahmında kefil olduğu, 
Esnaf Kefalet Koopera
tifinden de 2 milyar lira 
kredi kullanıldığı orta
ya çıktı.

Genç büfe sahibinin

işlerinin bozulmaya 
başlaması üzerine piya
sayı dolandırarak kaç
tığım söyleyen çevre es
nafı, aynı gün bazı 
meşrubat firmaların
dan da büyük miktarda 
mal çektiklerini gör
düklerini söylediler.

Büfede geçtiğimiz 
hafta çarşamba günün
den beri de sayısal loto 
makinasının para öde
memesi nedeniyle ka
patıldığı öğrenildi.

Çamhbel Büfelerinin 
dün açılmaması çarşı 
esnafı arasında bomba 
etkisi yaparken, ilçede 
konuşulan en önemli 
konu oldu.

576 öğretmen ve 15 bin 625 öğrenci sınıfları dolduracak

Hay (B okula
1999-2000 eğitim 

ve öğretim yılı 13 Eylül 
1999 Pazartesi günü 
açılıyor.

İlçemizde 1 anaoku
lu, 17 ilköğretim oku
lu, 6 lisede 23 müdür, 
38 müdür yardımcısı, 
208 sınıfta 345 branş 
öğretmeni, 23 anasınıf 
öğretmeni ile ders başı 
yapılacak.

İlçe Milli Eğitim Mü
dürlüğünden aldığımız 
bilgilere göre, okul ön
cesi eğitim alacak 450 
öğrenci, ilköğretim 
okullarında 11 bin 788 
öğrenci, lise ve dengi 
okullarda ise 3 bin 
387 öğrenci 1999- 
2000 eğitim ve öğretim 
yılında öğrenim göre
cekler.

Ölçü ve tartı 
aletleri 
damgalanıyor

Ölçü ve tartı aletleri
nin kullanımıyla ilgili ya
sa gereği, ellerinde 1997 
yılı ve öncesi damgalan
mamış ölçü ve tartı aleti 
bulunanların belediye’ye 
başvurmaları istendi.

Belediye Başkanlığın
dan yapılan açıklamada, 
ölçü ve tartı aletlerini 
kontrol eden memurun 
belediyede görev yapma
ya başladığı belirtilerek, 
1997 yılı ve öncesi dam
gasız ölçü ve tartı aletleri
nin damgalatılmasının 
yasal olarak zorunluk ol
duğu belirtildi.

Kumla 
Belediyesi 
depremde 
ölenlere 
mevlit okuttu

Küçük Kumla Beledi
yesi, 17 Ağustos günü Ya
lova Bursa, Adapazarı, 
Gölcük, İzmit ve diğer il
lerde meydana gelen dep
remde ölenler için mevlit 
okuttu.

Geçtiğimiz pazar günü 
öğle namazından sonra 
Küçük Kumla camiinde 
okunan mevlitten sonra 
mevlite katılanlara pilav 
dağıtıldı.

sayar Mühendisliği

İlker Küçükil 
Çiğdem Pamuksaç 
Derya Dinç 
Burcu Sözer 
İsmail Yılmaz 
Aykut Deliorman 
Taşkın Yağsız 
Mürşit Yolver 
Bahar Ölçüm 
Ömer Arşlan 
T. Özay Öztürk 
Uğur Yılmaz 
Ishakn Yurdakul 
Murat Şedit 
Serdar Konca 
Evren Akgün 
Mehmet Demir 
Eray Şentürk 
Meral Ergün
Seyhan Yuvarlakkaya 
Sevim Çakır 
Ali Kandiyar 
Bahar Pişkin
Ceyhan Gündoğdu 
Alper Dönmez 
Özgür Anaç 
E. Gülenay Esen 
Çetin Özkan 
Sibel İldeş 
Yeliz Berberler 
Mine Ünsal 
R. Gökhan Seçgel 
Ahmet Turpçu 
Hüseyin Şengün 
Murat Kap 
Bahri Anıl 
Samuray Ulus 
Ali Süren 
Cihan Öner 
Ümit Kabakçı 
İ Ayvalıoğlu 
Seçil Önen 
Özgür Ünlübozkurt 
Haşan Erdar 
Haşan Uygan 
Sanem Saraçoğlu 
Tolga Benzedi 
İsmail Demirkaya 
Ümit Karan
Azat Mete 
Sedat Geyik

Fak-

İ.T.Ü 
U.Ü.
İ.Ü. 
Ege 
U.U. 
A.Ü.
Erzurun 
Yeditepe 
İ.Baysal 
Ç.Kale 
Sarkaya 
O.Gazi 
D.Pınar 
Balıkesir 
9 Eylül 
Sakarya 
G.Antep 
Sakarya 
U.Ü.
İsparta 
D.Pınar 
Selçuk 
Ege 
O.Gazi 
Tiflis 
Fırat 
Gazi 
9 Eylül 
Sakarya 
Ege 
U.U.
Zonguldak 
Sakarya 
Ege 
Selçuk 
A.Mend.
S.Demirel 
Ege 
G.Antep 
Sakarya 
Balıkesir 
Kocaeli 
Afyon 
Pamukkale 
Trakya 
Afyon 
D. Pınar 
Ankara 
U.Ü.
Kocaeli 
İ.Baysal

ültesini kazandığım söy
ledi.

Dershanelerine devam 
eden öğrencilere sınava 
hazırlama ve fakülte ter
cihlerinde rehberlik yar
dımlarının yapıldığını be
lirten Aydın, “Kuruluşu 
yakın bir geçmişe daya
nan dershanemizin ba
şarılan her yıl öğrenci
lerimizin kazandığı fa
kültelerden bellidir. 
Bursa'daki yüzlerce 
dershane arasında, Kör
fez Fen Dershanesinin 
önemli yeri var. Bu ge
lecek yıllarda da devam 
edecektir.” dedi.

Özel Körfez Fen Ders
hanesine devam eden öğ
renciler ve kazandıkları 
okullar şunlar:

Bilg. Müh. 
İşletme 
Endüstri Müh.
Hazır Giyim 
End. Müh. 
Elektrik.
Tıp
Felsefe 
İşlet.
Bilg. Müh. 
Makina 
Mak. Müh.
Bil.Opt.ve Tek. 
Mak. Müh.
End. Elekt. 
Mak. Müh.
Oto 
Mak. Müh. 
Bil. Muh. 
Mak. müh. 
Moda Knf. 
Mak. Müh. 
Moda Knf. 
Meta Müh. 
Psikiloji 
Çevre Müh. 
Pazarlama 
İnş Müh. 
Haz. Giy. 
Gıda Müh.
Bil. Muh. 
Hrt. Müh. 
Elektrik 
Zira. Müh. 
İnşaat 
Zira Müh. 
Bilg. Don. 
Zira Müh. 
Kon. Sis. T. 
Elektr. Öğr. 
Elekt.
Jeoflz. Müh. 
Mak. R.K. 
Jeo. Müh.
Oto 
Seramik Müh. 
Elektrik 
Hukuk 
End. Elektr. 
Hukuk 
Mak.

Devamı sayfa 6'da

Deprem için Yardımlarınızı 
T.C. Ziraat Bankası Gemlik Şb. 
30440-20166-5 nolu hesaba 

yapabilirsiniz.
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şım bahçesi
SAAT 03.02
Gecenin hain karanlığıydı 
Bir şehir yıkıldı orada 
Öyle bir yıkıldı ki 
Sancın beni vurdu.
Ateş topu düştü yüreğime
Yaktı tüm gençliğimi, çoçukluğumu
İnsanlar ağlıyordu yitirdiklerine 
Siyah beyaz şehre ağlıyorlardı 
Ben insanlara ağlıyordum...
Bir çoçuk bağırıyordu
Yıkıntıların altındaki annesine
Umutsuzca bağırıyordu
Bir ses bekliyorlardı karanlığın içinde 
Bir ses bekliyordum karanlığın içinden.
Ve yağmur yağıyordu
Çoktan sönmüş ümitleri küllendiriyordu
İnsanlar aç, telaşlı, korkuyorlardı
Korunacak yerleri yok diye 
Ben insanlara korkuyordum 
Gecenin hain karanlığıydı 
Bir şehir yıkıldı orada 
Ve ben yıkılıyordum 
Doğduğum şehirdi
SAKARYA... Mahmut UÇAKKAN

AŞKIN HANGİ İKLİM KALDI SESİNDE
Hala mı esiyor yüzünde
Güz şiirlerinin uykusuz rüzgarları
Hala mı düşüyor kanayan kalbine 
Aşkın uçurumlara benzeyen karanlığı 

Antik bir şehirde gibiysen şimdi 
Yosunlu suları ve acı gölleriyle 
Otlar çürüyorsa örenlerinde 
Ve sürükleyip duruyorsan o sonsuz kederi

Dön artık derim, dön bakma geriye
Bitsin bu hüzünlü nostalji de 
Zaten unutmadın mı nasıldı 
O aşklar, hangi iklimi kaldı sesinde.
EYLÜL TANIMLARI
Eylül: Güz yelinin ikinci adı
Gene düşler alıp gidecek benden

Eylül: Gürültüyle açan bir gülün
Yere solgun düşmesi yüreğimden

Eylül: Gizemli ormanlar yangını 
Kalmış ateşi bir başka eylülden

Eylül: Uçurumlarda buldum onu 
Kıl payı kurtulduğum gün ölümden

Ahmet UYSAL (Sularla adlı kitabından)

Deprem sebebi ile mey
dana gelen sarsıntı ve ze
min hareketlerinden dolayı 
yapıların çökmesi, su, ka
nalizasyon, elektrik, ulaşım 
ve haberleşme sistemleri
nin hasar görerek çalışa
maz duruma gelmesidir. 
Bunlardan başka, zeminde
ki oturmalar, heyelan ve ça
mur akmaları, depremin se
bep olabileceği deniz dal
gaları, deprem sebebi ile 
meydana gelebilecek yan
gınlar deprem zararlarının 
artmasına sebep olabilmek
tedir.

Deprem zararlarını azal
tabilmek ve depremden ko
runmak için deprem konu
sunda bilgi birikimini arttır
mak ve depreme karşı ha
zırlıklı yaşamak gerekir. Bu 
amaca ulaşabilmek için ön
celikle üzerinde binaların 
inşaa edileceği zemini je- 
omekanik özelliklerinin je- 
ojik, jeofizik, sismolojik ve 
jeoteknik yöntemlerle ince
lenerek yerleşime elverişli 
olup olmadığı araştırılmalı
dır. Bu yapıldıktan sonra, 
zeminin özelliklerine uygun 
yapı tasarımları ile deprem 
tehlikesini de dikkate alan 
yapı teknikleri ile binalar in
şa edilmelidir. Acil durum

O PLASTİK KİMLİK KARTI
O PERSONEL KARTI

O ÖĞRENCİ KARTI
O TANITIM KARTI

O FATURA KARTI 
matbaamizba İTİM A

KÖRFEZ OFSET 
Gazhane Cad. No : 51/ A GEMLİK 

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

Deprem Zararlarından
Korunmanın Yollan

çalışmaları dikkatle planlanmalı ve uygu
lanmasında karşılaşabilecek güçlükleri 
azaltmak için önceden yapılacak tatbikatlar 
ile vatandaşlar bilgilendirilmelidir. Bursa gi
bi birinci derecede deprem bölgesinde bu
lunan şehirlerde yaşayan insanların bir bü
yük deprem ile karşılaşmaları muhtemeldir 
ve buna karşı hazırlıklı olmalıdırlar. Aşağı
da, deprem tehlikesi büyük olan şehirlerde 
yaşayan insanların depremlerden korun
mak için deprem öncesinde, deprem sıra
sında ve deprem sonrasında neler yapabi
leceğiniz özetlenmiştir.

DEPREMDEN ÖNCE
YAPILACAK İŞLER
a) Evde Yapabilecekleriniz;
Evinizde bir pilli radyo, el feneri ve ilk 

yardım çantası bulundurunuz ve bunların 
nerede saklandığını evde yaşayanlara mut
lak öğretiniz. Evinizde.yedek pil bulunduru
nuz.

İlk yardımı mutlaka öğreniniz.
Evinizin elektrik sigortasının, su ve gaz 

vanalarının yerlerini öğreniniz ve evde ya
şayanlara bunları nasıl kapatacaklarını öğ
retiniz. Yakında bu iş için kullanabilecek bir 
kurbağacık anahtar bulundurunuz.

Yüksek raflara ağır cisimler koymayınız.
Ağır beyaz.eşyayı ve ağır mobilyayı dö

şemeye veya duvara bağlayınız, Örneğin 
mutfak raflarını ve kitap raflarını vida ile du
vara tespit ediniz.

Deprem sırasında aile fertlerinin birbirin
den ayrılmaları halinde yeniden nerede bu
luşabilecekleri™ planlayınız.

b) Okulda Yapabilecekleriniz
Okul yöneticileri ve öğretmenler sınıflar

da depremden korunmayı öğrencilere an-

İLE VAPİL1R

latmalı ve tatbikatlar yaptırmalıdırlar. Sınıf
larda düşebilecek ağır cisimler bulundurul-

, manialıdır.
Okul yöneticileri deprem sonrasında 

okul binalarının tahliyesini ve kurtarma işle
rini planlamak, yangın, gaz kaçakları, su ve 
kanalizasyon borusu patlamalarına karşı 
tedbirler almalıdırlar.

c) İşyerinde Yapabilecekleriniz;
Çalıştığınız birimin veya işyerinin acil 

durum planlarına ve kendinize düşen bir 
sorumluluk olup olmadığını öğreniniz. Ça
lıştığınız işyerinde emniyeti sağlamak için 
neler yapmanız gerektiğini mutlaka öğreni
niz.

DEPREM SIRASINDA YAPILMASI 
GEREKENLER
A) Deprem sırasında Evde veya Dışarı

da İseniz;
Sakin olunuz ve kesinlikle telaşa kapıl

mayınız. Bina içinde bulunuyorsanız içeri
de, bina dışında bulunuyorsanız dışarıda 
kalınız. Deprem sırasında binadan dışarı 
kaçmaya veya bina içine girmeye çalışma
yınız. Yaralanmaların çoğu bina dışına ka
çarken veya binaya girerken meydana gel
mektedir.

Bina içinde bulunuyorsanız binanın mer
kezine yakın bir köşede duvara yaslanınız 
veya sağlam bir masanın altına sığınınız. 
Pencerelerdan ve dış kapıdan uzak duru
nuz.

Dışarıda bulunuyorsanız dışarıda kalı
nız. Elektrik tellerinden ve bacalar, kiremit
ler, direkler vb. gibi düşebilecek cisimlerden 
uzak durunuz. Bina içinde karanlıkta katsa
nız bile kibrit, çakmak, mum, gaz lambası, 
piknik tüpü kullanmayınız. Deprem sırasın
da birarada bulunuyorsanız geçitlerden, 
köprülerden uzakta bir yerde arabanızı dur
durunuz ve sarsıntı geçinceye kadar için
den çıkmayınız.

b) Deprem Sırasında İş Yerinde İseniz
Sağlam bir masanın veya mobilyanın al

tında saklanınız ve pencerelerden uzakta? 
durunuz. Çok katlı bir binada iseniz sağlamı 
bir mobilyanın altına saklanarak veya bil 
kolona yaslanarak kendinizi koruyunuz. 1

Sorumluların emirlerine uyarak binayı 
tahliye ediniz. Binayı tahliye ederken asan
sörler yerine merdivenlerin de hasar gör
müş olabileceğini unutmayınız.

c) Deprem Sırasında Okulda İseniz |
Bir sıranın altına giriniz ve pencereleri 

den sırtınız dönük olarak uzak duruma 
Oyun alanlarında veya bahçede iseniz bl 
nalardan ve yıkılabilecek direkler ve duvara 
lardan uzak durunuz. Hareket halindeki biri 
okul servis aracında iseniz sürücü uygun] 
bir yerde duruncaya kadar yerinizden kalk-: 
mayınız ve sarsıntı geçinceye kadar araç-' 
tan dışarı çıkmaya çalışmayınız.

d) Deprem Sırasında İbadethane, Spor] 
Salonu, Konferans salonu gibi toplu mahal-1 
lerde iseniz;

Paniğe kapılmadan kubbe, geniş tavanı 
ve avize gibi asılı cisimlerin altlarından kal 
çarak yan mekanlara veya duvar kenarları] 
na sığınınız. Sarsıntı geçer geçmez paniğe] 
kapılmadan en yakın ve emniyetli çıkış kal 
pılarından binayı terk ediniz. Panik ile olu
şabilecek izdihamın deprem kadar tehlikeli 
olabileceğini unutmayınız.

3. DEPREMDEN HEMEN SONRA I 
YAPABİLECEKLERİNİZ;
a) Evde ve Çevrenizde Yapabilecekle-^ 

riniz;
Kendinizin ve çevrenizdeki insanlarım 

yaralanıp yaralanmadığını kontrol ediniz] 
Gerekiyorsa ilkyardım yapınız. Su, gazve 
elektrik tesisatını kontrol ediniz, hasar göl 
müş iseler derhal vanaları ve sigortaları kal 

patınız. Gaz kaçakları olup olmadığını M 
kuya dikkat ederek kontrol ediniz. Asla kib
rit ve çakmak kullanmayınız ve gaz kaçağı? 
olmadığından emin olmadan elektrik düğ
melerini açıp kapamayınız. Gaz kaçağı oll 
duğunu anlarsanız hemen pencereleri ve] 
kapıları açınız, vanasını kapatınız, binan 
hemen terk ediniz ve sorumluları haberdar'; 
ediniz. Acik kurtarma hakkında bilgi sahibi! 
olmak için radyonuzu açınız. Çok gerekliol- 
madıkça telefonu kullanmayınız ve hatların 
daha acil haberleşmeler için kullanılabilme
sine yardımcı olunuz. Kanalizasyon ve atık. 
su tesisatının tuvalet rezervuarlarını boşalt
mayınız. Hasar görmüş binalardan uzak 
durunuz. Kırık cam, döküntü, çivi vs. gibi] 
tehlikelerden korunmak için bot ve eldiveni 
giyiniz. Bacalara dikkatlice yaklaşınız.

DEPREM ZARARLARINDAN 
KORUNMAK İÇİN
PRATİK TEDBİRLER
Binalarını sağlam zemin üzerine ve in-| 

şaat yönetmeliklerine uygun yapınız. ■
Hatalı tasarımlardan kaçınınız.
Birbirine dik iki kanattan oluşan binaen 

her bir blokun yer hareketine tepkisi farklrj 
olduğundan bloklar birbirine çarpar ve bina| 
ciddi şekilde hasar görür.

Yükseklikleri farklı bölümlerden oluşan| 
binanın birleşim bölgesinde hasar olur. 9

Dalgalar binanın üst bölümlerine yayıl
dıkça sarsıntı büyür.

Birbirine yakın yüksek binalar çarpışa- I 
rak hasar görürler.

Herhangi bir yapılaşmaya gitmeden ön- : 
ce zemin incelemesini yaptırın.

Ev ya da daire satın almadan öncedep-I 
reme dayanıklı olup olmadığını araştırın. İki] 
katlı zemin üzerindeki yumuşak kaya üze- 
rinde, yumuşak kaya üzerindeki binanınI 
takviyeye ihtiyacı olduğu görülmektedir.■I

Termosifon, buzdolabı, televizyon,.do-I 
lap, raf, gaz tüpü gibi ağır cisimleri duvara S 
bağlayınız. |

T*
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Haftanın Fıkrası
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Muzaffer Gürboğa
Eğitimci

işiği görmek
Günümüzde her alanda değişimler çok hızlı, olmakta, 

bireyler bu değişimlere ayak uydurmakta zorlanma yaşâ- 
maktadır. Bir kısım insan bu değişimle uzlaşma sağlarken, 
büyük bir bölümü yaşanan olumsuzluklara karşı, direnç 
göstermekte ve kendisiyle tutarlı davranmak ısrar etmek
tedir.

Sorunlara karşı alternatif çözümler üretmektedirler. 
Ben kendi adıma söyleyeyim. Ülkem için ne yapabilirim?! 
düşünüyorum. Sorumluluk almanın doğru yaşamanın te
mel ilkelerinden biri olduğunu kabul ediyorum. Şu anda 
bir şeyler yapmak, geçmişte yaşamaktan çok daha iyi olsa

.gerek.
İnsanların eskiye nazaran daha çok kalıplaşmış dü

şünce ve davranışları benimsediklerini gözlemliyorum. Bu
nun haklı nedenlerinin olduğunu düşünsem bile bu duru
mun aşılması gerektiğini düşünüyorum. Uzunca bir süre-, 
dir tek tip düşünce ve davranışa alıştırıldık. Bu da hem 
toplumu, hem de kişilerin sağlıklarını bozdu. Sosyologlar,/ 

> şizofren bir toplumun oluştuğuna dikkat çekiyorlar.
İnsanlarımızın ..en önemli iki temel ihtiyacı olan sevgi ve 

güvenden yoksun yaşadıklarım görüyoruz. Oysa bu iki te
mel gıdadan beslenememe ruh sağlığım da bozmaktadır. 
Üstüne, yaşanan şiddeti de ekleyin. '

Bilinçli hareket etmekle sorunların üstesinden gelebili
riz. Kendimizi ifade edecek girişimlerde bulunabilir, de
mokratik örgütlerde sorumluluk ve etkin işlev üstlenebili
riz. Olumsuz düşünce kısır döngüsünden kurtulup olum
lu düşünerek eylemlere yelken açabiliriz. Çıkış yollarının ■ 
bulunduğunu ve seçeneksiz olmadığımızı bilelim. En 
önemlisi yalnız olmadığımızın farkmdalığına varalım. Çö
züm, başkalaşmada değil, kendimizi tanımada ve geliştir- t 
mededir.

Sevginin kardeşi olan hoşgörüde azalma olduğunun 
farkında mısınız? İnsanlarımız çok farklı sorunlarla boğuş-’ 
maktan hoşgörüyü unuttu. Toplumumuza özgü nice de
ğerlerimizi, meziyetlerimizi, geleneklerimizi unuttuk. Birbi
rimizi bağışlamayı unuttuk. Olumsuz olayları görmezlik
ten gele gele duyarsızlaştık.' Suskunlaştık; daha kötüsü 
sessizliğimizin zincirini kıramıyoruz.
P Sorunlar yığınla dağ gibi. Çözüm tek değil. Karanlığın 
ucundaki ışığı görmek için sorumluluklarımızı .paylaşalım. 
Önce kendimizle yüzleşip barışalım, sonra sorunlarla yüz
leşelim. Hoşgörüyü ve uzlaşıcı tavırlarımızı çoğaltalım. Kö
tü düşünceleri geldiği yere geri gönderelim. Farklı bakış 
açılarını yakalayalım. Kavrayışlarımızı derinleştirelim-, 
kendimizi geri çekip hedef azaltmayalım. Unutmayalım 
herkes hedef konumuna gelirse kimse hedef olmaz. Parça
lar biraraya geldiğinde bütün olur. Bütünleşelim ve ışığı 
hep birlikte görelim.

Belediyeler 
İçin Fırsat

Marmara .depremi, yeni bir dönem için 
başlangıç olmalıdır.

Bu büyük felaket, çarpık ve çürük yapı
laşmaya son veren bir fırsat olarak .kullanıl
malıdır.

İmar ve İskan .Bakanlığı, Deprem Felâke
tine uğrayan Belediyelerin imar yetkilerini (5) 
ay süreyle ellerinden aldı.'

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Tur
gut, ikinci bir emre kadar inşaatları durdur
du.

Aslında, Bakanlığın kararı ile Belediyenin, 
kararı birbiriyle örtüşüyor.

Gemlik’te zaman zaman eski ve yeni Be
lediye meclisi üyeleri ile görüşüyorum.

Hepsinin ortak görüşü şöyle :
- Çok katlı bina istemiyorlar.
- Kaçak ve çarpık yapılaşmaya karşılar.
Peki. “Niçin mani olamadınız” diye sorun
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KAŞE VE MÜHÜRDE 
BEKLEME YOK!

ca.
- “Bu düzen,■‘geçmişten beri böyle” diye 

cevap veriliyor, "
Çünkü, herkesin.kafası rant ile dolu.

;r En fakirinden, en zenginine kadar böyle.
Deprem sonrası “Eskişehir Büyükşehir 

Belediye Başkanının” konuşmalarını izle
dim.

İmar Yönetmeliğini yeniden düzenledi
ğini açıkladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesinde de, 
çalışmalar var.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Tur
gut’un bugün, için inşaatları durdurmasını 
olumlu bir tedbir olarak görüyoruz.

/Arpa. Öu'.'dönemde, belediyede boş dur
mamalı.

- Yakın- il ve ilçelerden, bu konuda ge
rekli teknik yardımları almalı.

- Gemlik’te bu konuda, uzmanlaşmış ki
şileri kadrosuna almalı.

- İmar ve İskan Bakanlığında yapılan 
imar konusundaki çalışmaları yakından iz
lemeli.

- Gemlik’te çok ciddi ve kapsamlı bir 
deprem sergisi düzenlemeli.

- Belediyede yeni bir yapılanmaya git
meli.

- Sivil Savunma ve kurtarma kontların
da kurslar düzenlenmeli.

- Ve. Belediyenin “teknik kadrosunu” 
yeterli ve daha etkin hale getirmelidir.

Gemlik’ln Fay hattına komşu olduğu, 
hiç bir zaman unutulmamalıdır.

Son bilgilere göre':
Depremde; 50 bin ev yıkılmış.*
- Bunun, 20 bini tamamen yıkılmıştır.
- 30 bini ise, oturulamayacak derecede 

Kaşarlanmıştır.
. Şu anda bütün kamuoyu: Başkanın ve, 

belediye Meclisinin yanındadır.
Bana göre, yaşanan bu depremin çarpı

cı bir resmi, Meclis toplantı odasına aşıl
malıdır.

Bu acı olay, hiç bir zaman unutulmama
lıdır.

Bir masör bir gün, gazetede şöyle 
bir ilan okudu.

Ünlü bir kabere, strip-tease yıl
dızları... İçin masajcı aranmaktadır.” 

. Müdürün yanına çikıp :
İşte diplomalarım” dedi.

'Müdür kendisine uzatılan kağıtları 
inceledikten sonra:

“-Pekala” dedi.
“- Sizi işe alıyorum. Ayda 2000 

Dolar. Tamam mı? “
Masör hemen âtıldı:
“ - Şey” dedi.

; - Yani... Biraz zor....”
“- İki bin Dolar, biraz çok değil 

mi?
“-,Bu parayı her ay veremem 

de..”

Sözün Özü
Allahım; Sen baha, 
Şahdamarımdan daha yakınsın. 
Nasıl seslenebilirim sana, 
Ey diye sesleniş, 
Uzaktakini çağırır.

“Mevlana”
■ İşler yolunda giderken, yardım istemek ak- 

. Iımıza gelmiyor.
। Zaman, zaman belki Allah’ı, anmayı bile 

unutuyoruz:
Teşekkür etmeyi- ve şükretmeyi çok nadir 

olaylarda hatırlıyoruz.
; Kazandığımız serveti “ben kazandım” diye 

takdim ediyoruz.
Başarılarımızı da hep kendimize malediyd- 

■ ruz.
Olağanüstü acı günlerde, .hemen Allah ak-- 

ı Iımıza geliyor;
Yardım etmesini istiyoruz.
Allah, belki bu çifte standartlrdavranışımı- 

• zı bile olgunlukla karşılıyor.
İnsanların yanlış yapabileceğini biliyor.
Vefasız olabileceğini normal karşılıyor.
Belki de, kötü günlerimizde “O”nu anma

mız bile ona yetebiliyor.
En âzından, inancımızın devam ettiğini his

sediyor.
Ama. Ya Allahın varlığını tartışanların duru

mu ne olacak.
Cennet-cehenriem işi bir tarafa.
Büyük birmoral gücünden yoksun olacak

lar.
- içlerinde her gun büyüyen bir boşluk his
sedecekler.'

İbadet eksik olabilir. Belki hiç olmayabilir.
Ama. İnancın olması; hem Allahı memnun 

eder, hem de insanı rahatlatır.

uçuk" bir söz
O Kadar şanslıydı ki, 

kendisi “sağır”, karısı “kördü”

Sayfa: 5

Erol GÜRÇAY

Affıri Perde Arkası
Kimsenin içine sindiremediği, af yasasın

daki gelişmeleri bir bir hatırlayalım.
Geçen yıl Sayın Rahşan Ecevit'in af ko

nusundaki düşüncelerini bir dergide oku
duk.

Bu istek, kısmi bir af yasasıydı.
- Kader mahkumlarını içine alıyordu.
- Küçük ekonomik suçları kapsıyordu.
Toplumun tamamını kucaklamıyordu.
Bir süre, gündemde kaldı.

‘1 - Ama. Ne (56). Hükümet, ne de kamuoyu 
bu kapsamda bir yasaya sahip çıkmadı.

Bir süre sonra, bu konu kapandı, gitti.
Yeni seçimler oldu ve (57). Hükümet ku

ruldu.
. ■ \ Hükümet dışında kalmayı tercih eden, 
Sayın Mesut Yılmaz’ın bir çıkışı gündeme 
oturdu.

Sayın Yılmaz “Yüce Divanda” yargılan
mak istiyordu.

- Bu gerçek bir istekmiydi.
■ Yoksa bir nabız yoklamamıydı.
- Cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazır- 

lıklımiydı.
Orası pek anlaşılamadı.
Sayın Yılmaz bu talebinde ısrarlı olma

dı..
Belki de bir “sakata gelmekten” çekindi.
Hele basına sızan (IMF) mektubundan 

sonra, bütün oklar kendine çevrilince, yü
ce divan isteği konusunda bir daha “çıtı bi
le” çıkmadı.
, Bir süre önce, af konusunu (DSP) yine 
gıdıkladı.

Ama. Düşünce suçları, Erbakan'ın ve 
Tayyip Erdoğan’ın durumu kapsamı daraltı
yordu.

Tabi. Bir de teröre bulaşanların duru
mu, vardı.

Ama. Hiç bir zaman çetelere uygulana
cak ceza indirimi ile, Sayın Yılmaz’ın hava
alanı, otoyol , ve Türkbânk ihalesi ile ilgili yol
suzluk dosyalarının affı gündeme getiril
medi.

Bu sıralarda, Şayın Yılmaz’dan bir çıkış 
daha geldi.

Af konusunda; gerekli kamuoyu oluş- 
turulamadığı için, yasanın Ekim ayında 
gündeme gelmesini istedi.

İşte. Tam bu sıralarda, Marmara depre-

Halkımız, tümüyle deprem şokundaydı.
Hükümet bu fırsatı kaçırmadı.
Önce, bir çırpıda, Sosyal Güvenlik Ya

sasını çıkardı.
Ve. Hızını alamadı, af yasasını da gün

deme getirdi.
Ortakların pazarlık masasına oturduğu 

duyuldu.'
İşte. Sindirim sistemleri, bu toplantılar

da bozuldu.
- Çetelere ceza indirimi sağlandı.
- Yüce divana gitmeyi isteyen Sayın 

Yılmaz’ın bir çok yolsuzluk dosyası da, bu 
af sayesinde kurtuldu.

Artık. Sayın Yılmaz’a Cumh.urbaşkan- 
mığı yolu da açılmıştı.

Amerikan gazeteleri bile, bu yönde yo
rumlaryaptı.

- İşte: Anayasadaki eşitlik prensibi yö
nünden,

- Ve Hukuk tekniği açısından,
Sakıncalı bulunan bu af yasasının 

“perde arkasında” bu olaylar yaşandı.

Matbaamızda bilgisayar sistemiyle kaşe 
ve mühürleriniz 30 dakikada yapılır.
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KORFEZ OFSET
Gazhane Cad. No: 51 /A 
Tel : 513 17 97 GEMLİK

NÖBETÇİ ECZANELER
8 Eylül 1999 Çarşamba

9 Eylül 1999 Perşembe

10 Eylül 1999 Cuma

11 Eylül 1999 Cumartesi

12 Eylül 1999 Pazar

13 Eylül 1999 Pazartesi

14 Eylül 1999 Salı

BAYER ECZANESİ

GEMIÇ ECZANESİ

SAĞLIK ECZANESİ

SENA ECZANESİ

SEDA ECZANESİ

İSTİKLAL ECZANESİ

ERÇEK ECZANESİ

GEMLİK REHBERİ
Gerekli Telefonlar Resmi Daireler Kartal-Yalova:(işgünü) 09.00-13.00-16.00-21.00
İtfalvA • / ,r ıın. TEK Arıza,-. .51,32066 (Tatil) .09.00-13.00-18.45
Pnlkkndat £ TEK Işletrçe ,-5134503 Yalova-Sirkeci:(işgünü) 05.50-13.30-17.30 (Tatil)

İmdat ■ Turizm Der. 5131274 6.30-13.00-17.30Slrkeci-Yalova:(İşgünü) 09.15-
anSmalT 5 1055 ^porSah 51'40095., ' 14,15-18.15 (Tatil) 09.15-14.00-18.15

Polis Karakolu sniR70 Orm. Böl. Şf. 5131286 DEIVIZ OTOBÜSÜ
? o nnz Milli Eğt. Md. 5131174 Yalova -Kartal (Haftaiçl) 07.30-09.10-10.45-13.00-

toar. KOm 5131206 . Halk Eğt. Mrk. 5131846 14.30-16.00-17.30-19.00-20.30

Kaymakamlık Halk kotüp. 5131353 »g.is-to^iMOdMM^s^-ızoo-

Kaymakamlık 513105i karavollan 5mnns Yalova'Kaba,a» < ,Mönö>: 7”20'9-45'12-40 17-15'
Kaymakamhk Ev 5131052 Karayolları 5 3 308 J930 Tel: 0.226.812 04 99-
C. Savcılığı 5131053 ~ Lm^n,?5k' - 5131133 " (Haftasohu): 10.30-13.00-17.30 --
C Savcı Yrd 5 39054 Mal Md. . - .-5131095 Kabataş-Yalova (İşgünü): 8.35-11.00-16.10-18.25
Emnîyet M 5 31098 ^Md' 5133742 (Haftasonu : 09.15-11.35-1'6.15-18.35
tmnıyetıvı. ■ 5131028 özel İd. Md. .5131507 BEHIBOT

TapuSIc. Md. İ5131414 1 Hızlı Feribot: (Yalova-Yenikapı)
Müftülük : ' 5131364 07.30-08.30-10.30.-12.30-14.30,16.30-17.30-19.30-

SATim■
Balıkpazan 2+1 

deniz gören 

110 m2 daire
Tel: 

513 17 97

ULAŞIM Gümrük Md. 5131411- 20.30-22.30 (Pzt.Salı.Çrş.Prş.)
Uludağ Turizm 5131212 Tekel Md. 5131042 07-30’08,30'11g^121^

Aydın Turizm 5132077 Ver. Da. Md. 5.132360 og.30-10.30-12,3D--f4.30-16.30-17.30-19.30-20.30-
IçeTar. Md. 5131186 22.30 (Cuma-Pazar)
Ir'ö Mri R1Q/1OO/1 ___________ 2___________________________

öemlik

Körfez

Okuyun^ 

okutun/ 

abone olun

TÜP »ARITICILARI
Hastaneler " 1

.Devlet Has. 5139200 g^otBrî ed Y— '

SSK Hastanesi 5132329 . k 5134521-23 ,
Mor.Soğ Ocağ, Ş1310M '

TAKSİLER Otobüs İşlet. 5134521-122
Körfez Taksi 5431821- Şu İşletmesi 5134521-115
Çınar Taksi ■ -5132467 >We 51'32325. '
Güven Taksi .5133240 . Muhasebe M. 5] 34521.ı82
Gemlik Taksi ' 5132324 ' İŞ-Md. < - 5134521-111
Manastır Taksi 5143550 ___„.. Yalnız 185

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
Likltgaz. 514'28 41
Yeni Ukitgaz ' 513 65 00 '
Alevğaz' “ '513 40 95
BP.Gaz . .514 59 81

apiniz.Su
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(ieınlikspor.
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Gemlikspor 1999-2000 futbol 
sezonunu Mudanyaspor ile yaptı
ğı karşılaşma ile açtı.

Geçtiğimiz hafta çarşamba gü
nü Gemlik Atatürk stadında saat 
17.oo de yapılan açılışa Kayma- 
kamvekili Vet. Hekim Ferit Ba- 
demci, Gemlikspor Kulübü Baş
kanı Melih Kazanç, İlçe Emniyet 
Müdürü Necdet Argun, kulüp yö
neticileri ve Gemlikspor sevenleri 
katıldı.

Sezonun açılış konuşmasına 
yapan Kulüp Başkam Melih Ka
zanç, Gemlikspor’un futbolda 
Bursa birinci amatör kümede, 
basketbolda Türkiye ikinci milli 
liginde mücadele edeceğine deği
nerek şunları söyledi :

Futbolda hedefimiz Türki
ye profesyonel üçüncü liği, bas
ketbolda ise play-ofa katılmak. 
Bunlardan önemlisi sporun cen- 
tinmenlik mücadelesi olduğunu 
göstermek ve Gemlik’in adını 
ön plana çıkarmaktır.

Şampiyonluklardan daha 
önemlisi bu yıl altyapıya yöne
lerek, geleceğe yatırım yapma
ya karar verdik.”

Gemliksporun gelişmesine kat
kıda bulunan Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’a, tüm Gemlikli
lere ve sanayi kuruluşlarına te
şekkür eden Kazanç, “Gemlik ve 
Gemlikspor’u seven herkesi 
hizmette pay almaya davet edi
yorum.'* dedi.

KURBAN KESİLİYOR
Başkan Melih Kazanç’m ko

nuşmasından sonra futbolcuların 
önünde kurban kesilerek sahaya

çıkıldı.
Gemlikspor basketbol takımı 

ile genç takımların da hazır bu
lunduğu açılıştan sonra Gemliks
por, Mudanya sporla hazırlık kar
şılaşması yaptı.

Karşılaşmayı Gemlikspor 4-2 
kazandı.

Gemlikspor karşılaşmaya şu 
kadro ile çıktı:

Cengiz, Murat, Özgün, Sertaç, 
Coşkun, Vedat, Türker, Musa, 
Özdal, Nuri, Ömer

Mudanyaspor:
Hakan, Volkan, İbrahim, Şa

fak, Mustafa, Tolga, Gökhan, 
A.Kemal, Zafer, Berkay, Yiğit, Er
cüment.

Yandaki fotoğrafda 1999-2000 
sezonunu açan Gemlikspor Fut
bol Takımı yöneticileri ile, altta 
genç takım toplu halde ve Kulüp 
Başkam Melih Kazanç ise açılış 
konuşmasını yaparken görülüyor.

Körfez Fen Dershanesi
başarı yazdıyine

DOĞUŞ FEK DERSHAKESI
« n

//2000'li y/ıllara /Açılış //

ini onurlandı rinanızı

ÇEser q\cryman(arKurucu Kurucu
Tarih : 10 Eylül 1999 Cuma günü Saat : 16.00

İstiklal Cad. No : 30 GEMLİK Tel : (0.224) 514 45 15 - 513 72 77

Dicle Aladağ Marmara Gazetecilik
Yalçın Selvi . C.Bayar İş. Mak.
Fatih Canıtez Ankara Gazetecilik
Hüseyin Gümüş S.Demirel Bil. Proğs
Elçin Taban Balıkesir Mimarlık
Furkan Duran S.Demirel Mak. R.K.
Nihan Evsen U.Ü. Ulus. İlişkiler
İsmail Açıksöz Muğla Elektrik
Ramazan Yücel Konya Halk. İliş.
Ulaş Ceyhan 19 Mayıs Radyoloji
Ufuk Aydın İ.Ü. Halk.İliş.
Selçuk Yağsız Kocaeli Elekt. Hab.
Seçil Arı U.Ü. Kamu Yön.
Özge Çördük O.Gazi Prot. Ortez
S. Volkan Çağıl Ç.Kale Kamu Yön.
Oktay Kaya 19 Mayıs Elektronik
Canan Şahin İ. Baysal Kamu Yön.
Semih Şahin Ege Kimya
Yavuz Torlak Anadolu Siv. H.Ulş.
Nurhayat Şener Hacettepe Gıda
Seda Üngör Ankara Astr.Uz. B.
Özge Dikmen Kırıkkale Kont.Sis.
Miray Baysal Gazi İstatistik
Elif Sevim U.Ü. İklimlen.
Sema Kovancı İ.Ü. İşletme
Murat Bayraktar Akdeniz * İşlet.
Ashhan Ankan İ.Ü. İşletme
Birol Bozdağ Kocaeli Bil. Muh.
Meltem Lafçı Zonguldak İşlet.
Zahide Döner U.Ü. Bil. Muh.
Elif Kaçar Kütahya İşletme
Halil Kılıç Uludağ Elektrik
Abdullah Kılıç D. Pınar İşletme
Erhan Güneş Gazi Pazarlama
Dilek Mutlu D.Pınar İşletme

Devamı Haftaya
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Gemlik KÖRFEZ Gazetesi ile birlikte

GEMLİK BÖLGESEL JEOLOJİ 

HARİTASI

ALMAYI UNUTMAYINIZ...
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Dün, saat 14.55’te meydana gelen 5.8 şiddetindeki sallantı halkı, sokağa döktü.

Yine sallandık
Ifeb;' ■- » »»>j. .. ' - ... 4. . .. . .j-.j . s... ....... ._

17 Ağustos günü meydana gelen ve binlerce kişinin ölümüne neden olan 7.4 şiddetindeki depremden sonra, bir 
süre durduğu sanılan artçı depremlerin en şiddetlilerinden birini dün yine yaşadık. Kandilli Rasathanesi’nin 
açıklamasına göre 5.8 şiddetindeki yer arsıntısı ilçemizde büyük paniğe neden oldu. Bir süre trafik kilitlendi, 
halk evlerinden ve işyerlerinden sokağa ve açık alanlara kaçtı. Deprem nedeniyle, pencerelerden atlayanlar 
arasında 10 kişinin ayaklan kırıldı. Bir çok kişi de psikolojik bunalıma girerek, hastanelere koştu.

Dün, saat 14.55’te merkezi İzmit olan 5.8 şiddetinde- 
ki deprem. ilçemizde büyük paniğe yol açtı. 17 Ağustos 
günü meydana gelen ve ardından devam eden depremler 
nedeniyle uzun süre evlerine giremeyen vatandaşlar, 
depremlerin azalması nedeniyle evlerine yeniden girdik
leri ve deprem psikolojisinden kurtuldukları bir şırada 
yeniden deprem şokuna girdiler.

Pazartesi günü saat 14.55’te dipten gelen şiddetli bir 
sarsıntı, 10 saniye sonra ikinci bir daha güçlü sarsıntıyla 
halkı yeniden sokağa döktü.
^Deprem paniğiyle evlerinden ve işyerlerinden cadde! ve 
sokaklara dökülen halk, trafiğin kilitlenmesine neden 
Oldu.

Dün, okulların açılması nedeniyle çoçuklannı okula 
götüren anne ve babalar, depremin korkusuyla öküllâra

hücum ettiler.
Caddeler ve okul önleri ağlaşan insanlarla doldu. Bu 

arada Gemlik Devlet'Hastanesi ile SSK Hastanesi’nde de 
depremden sonra yine psikolojik olarak rahatsızlananlar 
ile balkon pencereden atlamak suretiyle çeşitli yer
lerinde kınklar meydana gelenlerle doldu.

Gemlik Devlejt,. Hastanesi Başhekimi Mehmet 
Küçükkeçe, 6 psikolojik, 6 da kırık, olayına müdahale 
ettiklerini söyledi' Küçükkeçe, güvenlik amacıyla Gemlik 
Devlet Hastanesi’nin boşaltılarak,-.Terme Kaphcalannın 
önüne'yataklı hastalan çıkardıklarını söyledi.

Öte yandan1 Milli' Eğitim Bakanlığı ,aldiğı. bir kararla 
İstanbul, Kocaeli, Bursa, Adapazarı, Eskişehir ve 
Bilecik’te okullar, ikinci bir emre kadar açıldığı gün
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HAFTAYA BAKIŞ

Kadri GÜLER

Depremin ciddiyeti
17 Ağustos günü yaşadığımız ve ulusça büyük üzüntüye ne

den olan deprem felaketinden sonra süren artçı depremler de
vam ediyor.

Ağustos ayını korku içinde evlerinden dışarda geçiren bölge 
insanı, depremin şokundan çıktığını sanırken, dün yeni bir şoka 
girdi.

Bu kez deprem gündüz vurdu.
Gemlik’te yıkım yok, ufak tefek çatlaklar var ama onlarca ki

şi hastanelere pisikolojik rahatsızlıktan tedavi görüyor. Fazlaca 
heyecanlı bir o kadar kişi de atladığı pencere ve merdivenden 
dolayı kırık çıkıktan muzdarip...

Anlaşılan o ki, depremler sarstıkça, kitle olarak ne yapacağı
mızı nasıl davranacağımızı öğreniyoruz.

Bundan daha,güzel bir uygulama yaşamamızın mümkünü yok.
Tüm kamu kurumlarında sivil savunrna teşkilatları bu eğitim

den çalışanları yararlandırmalı, teoriği, pratiğe çevirmeli.
Gemlik Körfez Gazetesi, bu hafta bölgemezin jeolojik yapısı-' 

nı gösteren bir haritayı okurlarına armağan olarak dağıtıyor.
Ne denli ciddi bir bölgede olduğumuzu haritayı incelediğiniz

de göreceksiz.
Adapazarı, İznik yönünden gelen Kuzey Anadolu deprem 

fayları, Gemiç Köyü yakınlarında birleşiyorlâr. Kapıkayal'ar geçi
dinden yol boyu Körfez'e doğru uzanan fay, Gemlik'e doğru dört, 
yerden yan kollar veriyor.

Ana fay, yol boyu devam edip, Sunğipek Fabrikası üzerin
den, Kocaçukur mevkiine doğru giderek Mudanya’da denizden 
ulaşıyor.

Bu arada bir fayda Umurbey üzerinden Dörtyolağzına doğru 
ana fayla birleşiyor.

Karsak Boğazından kopan bir başka fay ise, Urnu'rbey arka
larından Kurtul Deresine doğru giderek, Engürücük Ovasından 

geçip, Gençali Köyü önlerinden denize ve Kurşunlu’ya doğru gi
diyor.

Bu gerçekleri bilerek Gemlik'te yaşamalıyız. Bu gerçekleri bi
lerek yapılarımızı yapmalıyız.

kapandılar.

Okullar 
açıldığı 

gün 
kapandı

1999-2000 eğitim ve Öğre
tim, yılı dûn başlarken, saat 
14.55’te meydana.gelen deprem 
nedeniyle aynı,gün Milli Eğitim 
Bakanlığının, emri ile ikinci bir 
emre kadar kapatıldı. '

ilçemizde bulunan ’ okullar 
dün ilk ve orta dereceli okullar, 
saat ;08.30'dâ kapılarını öğrenci
lerine açtılar. ,

Okullarına, Öğretmenlerine. 
ve sınıflarına kavuşan ilçemiz
deki'' 15 bin öğrencinin neşeli 
başladığı yeni öğretim yılı, saat 
14.55’te Marmara Bölgesini 5.8 
şiddetinde sarsan deprem ile 
yerini üzüntüye bıraktı. Depre
min sonunda yapılan açıklama
da, tüm okullar ikinci bir emre 
kadar kapatıldı,

Cargıir çiler 
“Çevreye 

Saygılıyız”
.Yapımına Orhangazi, Gemiç- 

Köyü yakınlarında başlanan 
Cargıll Tarım Sanayii Fabrika 
mühendislerinden Kemâl Özbel- 
li, Gemlik Rotâıy Kulübü’nün 
geçtiğimiz- hafta perşembe' günü 

•yaptığı haftalık', toplantısında, 
kurulmakta olan fabrika, hakkın
da bilgi verirken, Cargıll’in gün
de sekiz yüz ton mısır işleyece
ğini; mısırdan nişasta, tatlandırı
cı olan fruktoz üreteceğini, hay
van .yemi olarak da kepek ve 
protein, ayrıca mısırözü elde 
edileceğini söyledi.
' Yapılmasının İznik Gölü'nün 
doğal şu dengesinin bozacağı " 
.gerekçesiyle çeşitli doğacı kuru- . 
İuşlar tarafından haklarında suç 
duyurusu bulunan inşaatı Bursa 
İdare Mahkemesi ile Danıştay 6. 
.Mahkemesi tarafından durduru
lan Devamı Sayfa 6’da

Dün saat 14.55’te meydana gelen 5.8 şiddetindeki deprem, ilçede 
panik yarattı.- Dün, kapılarını öğrencilere açan okullarda ise bu pa
nik, daha sakindi. Öğrenciler, hemen okul bahçelerine çıkarılarak, 
depremin durması beklendi. (Fotoğraf Gemlik KÖRFEZ)

İlçemizin düşman işgalinden kurtuluşunun 77. nci yıl dönümü kutlandı

Sönük Kurtuluş
, Gemlik’in düşman işglinden 

kurtuluşunun 77. yıldönümü bu 
yıl .17 Ağûstos’ta meydana ge
len, ve devam eden depremler 
nedeniyle törensiz olarak sö
nük bir şekilde kütlândı.
' 11 Eylül 1999 Cumartesi 

günü saat O9.oo’da Atatürk Anı-

tı’na çelenklerin; konmasından 
sonra saygı duruşu yapıldı.

Daha sonra İstiklal Marşı 
söylenerek, bayrağımız gönde
re çekildi.

Günün önemini belirten ko
nuşmaların yapılmasından son
ra kutlama törenleri sona erdi.

Yeni Kaymakam Genç, göreve başlıyor
Gemlik Kaymakamı Şener 

Çan’ın Ankara Vakıflar. Genel 
Müdür Yardımcılığına atanma
sından, sonra Gemlik Kayma
kamlığına atanan Yalova Vali 
Yardımcısı Sadettin Genç'in bu
gün göreve başlaması bekleni
yor. ' .

Depremden büyük hasar gö
zen Yalova’nın il olmasından 
sonra,. Vali Yardımcı lığı , görevine 
getirilen Sadettin Genç’in dün il
çemize. gelmesi beklendi.

Saat 14.55’te meydana ge
len deprem nedeniyle gelişinin 
ertelendiği sanılıyor. .

Karısını; 15 bıçak darbesiyle öldürdü, 
sonra boğazını keserek intihar etti.

Postacı cinneti
Gerplik son .yılların en büyük aile‘facialarından birine sahne 

oldu. G,em,lik TELEKOM’u.nda görevli Arslan Balcı,- tartıştığı 
karısını bıçakla delik deşik ederek öldürdü. Sonra, kendi boğazını 
keserek, intihar etti. Eşine sarılarak öldü'.

Cumartesiyi pazara bağla
yan gece Osmaniye Mahallesi 
Pazar Caddesi Has Apartma
nı’nda tüyler ürpertici bir cina
yet ve ardından intihar' olayı 
yaşan di.

Genç postacı cinnet sonu
cu eşini, öldürünce canına 
kıydı. Kan-kbca dün hazin bir 
törenle toprağa verildi. 3 'de

Önsekiz yıl kınni kuşu gibi sin, sus.
Somanın dolması yakın ya..
Kartal kesil, saldır..
Beklentiniz belli...
Yok öyle.
Yemezler.
Yedirmezler...
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Ah benim sevgili öğretmenim!
1999-2000 öğretim yılı sancılı başlı

yor. Depremin etkilediği bölgelerde, verile
re göre 2 milyona yakın öğrenci ve onlan 
geleceğe hazırlamakta görevli binlerce öğ
retmenin sorunları kolay çözülecek gibi 
değil.

Ne var ki Türkiye’de eğitim-öğretimin 
ve özellikle de öğretmenin sorunları salt 
deprem bölgeleriyle sınırlı kalmıyor. Eği
tim-öğretimin, yani geleceğimizi belirleye
cek sürecin, bu ülkenin bir bakıma en ih
mal edilen, ya da siyasal amaçla en çok 
istismar edilen sektörü olduğu bir gerçek.

1924’te çıkartılan Tevhid-i Tedrisat 
(Öğretim Birliği) yasasım, anayasamızla 
güya güvence altına almışız. Ama öyle mi 
acaba?

Sanmıyorum...
Daha iki yıl önce "sekiz yıllık temel 

eğitim”in zorunlu kılan yasal düzenleme
yi gerçekleştirdik, ama bunun gereklerini 
yerine getirmeden beşinci sınıftan sonra 
“Kur’an kursları"na cevaz vererek, 10 
yaşından itibaren öğretim birliği ilkesini 
yaraladık. Siyaset uğruna bu geriye dö
nüşü, admda “sol” sözcüğü bulunan par
tinin koalisyonun büyük ortağı olduğu bir 
dönemde yaptık!

Peki, Türkiye’de öğretmene hak ettiği 
değer veriliyor mu? Geleceğimizi emanet 
ettiğimiz öğretmenlerin, mesleklerini iç 
huzuru ile yapmalarına olanak sağlaya
cak yaşam standardına kavuşturabildiği- 
mizi söyleyebilir miyiz?

Öğretmene, öğretim yılı başmda 50 
milyon cep harçlığı vererek yardım mı edi
yoruz, hakaret mi? Öğretmen, bu 50 mil
yon lirayla ne gibi ek donanımlar sağlaya
bilir?

Bunun “amaı-i erbaa” sim yapıyor 
muyuz hiç?

Öğretmeni zora soktuktan sonra, tu
tuyoruz eğitimi özelleştiriyoruz. Yani eğiti
mi, yani geleceğimizi “satış”a sunuyoruz, 
pazarda domates biber patlıcan sergiler 
gibi.

Ve öğretmenin, bu sergide “pazarcı” 
olmaması gerektiğini, tam tersine “özve- 
ri”de bulunmaması gerektiğini savunuyo
ruz.

Hangi yüzle?
Özelleştirilen eğitim-öğretim, “tevhid- 

i tedrisat” ilkesine sadık mı?
Elbette değil! Hakkında zaman zaman 

kıyametler kopartılan, Başbakan Ecevit'in 
değerli dostu Fethullah Gülen Hoca’fen- 
di'nin okullarında sadık kalmıyor mu bu 
ilkeye?

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

KÖRFGZ RGKLAM
(0.224) 513 17 97Tel :

Yanıtını, devletin istihbarat ve güven
lik örgütleri veriyor bu sorunun...

Dün NTV ekranında “Eğitim-Sen”in 
İstanbul 2 Numaralı Şube Başkam şöyle 
diyordu :

“Özel okullar tüccar, veliler müşteri 
oldu.”

Yalan mı? ...
* * *

Kimseyi, hele sevgili öğretmenleri kır
mak istemiyorum. Ama lütfen, maddi ola
nakları yeterli hangi aile, çoçuğunun -he
le yetenekliyse- öğretmen olmasını isti
yor?

Öğretmen aç. Öğretmen, her şeyden 
önce kendini yetiştirebileceği, yaşadığı ça
ğa ayak uydurması için bilgi ve görgüsü
nü artırabileceği olanaklara sahip olmak
tan çok uzak. Orta boy kitabın 4-6 milyon 
lira^ arasında satışa sunulduğu bir dö

nemde, hangi öğretmen ailesinin zorunlu 
giderlerinden kısıp da kitap alabilir?

Hangi öğretmen tiyatroya, sinemaya,, 
ya da başka tür bir kültür etkinliğine ye
terince pay ayırabilir bütçesinden?

Hangi öğretmen, öğrencilerini daha iyi 
yetiştirebflmek için özel çaba harcayabi
lir?

Ayda 200 milyona, 250 milyona talim 
eden iki çoçuklu bir öğretmen, sanıyor 
musunuz ki doğru dürüst gazete alabilir, 
mesleğiyle ilgili yayınlan izleyebilir?

Kimi zaman, öğretmenin türkçeyi bile 
doğru dürüst bilmediğinden yakınılıyor. 
Bunun suçu kimin, öğretmenin mi?

Torunum ve yaşıtlan, “İnkılap Tari
hi” (Devrim Tarihi) dersinden kaytarmayı 
marifet sayıyorlar. Göğsünde USA yazılı 
bluzlar giyiyorlar. Öğretmenleri bizim o 
şanlı “Ulusal Bağımsızlık Savaşımı”mızı 
sevdirememiş, öğretememiş onlara.

Suçlusu kim?
Her gece TV ekranlarındaki pespaye 

arabesk programlara mahkûm ettiğimiz 
öğretmenler mi?

O öğretmenler “Düyün-u Umumi- 
ye’Terin, “kapitülasyon'Tann hangi zor
luklarla kaldınldığmı, “Kabotaj” hakkı
nın nasıl çetin uğraşılarla elde edildiğini 
öğretebilselerde, olanaklara sahip kılınsa- 
lardı, 57. Hükümet deprem acılan arasın
da “uluslararası tahkim”! böyle kolayına 
geçirebilir miydi? Anayasa’nm değiştiril
mesi gereken daha bunca maddesi durup 
dururken...

Ah benim sevgili öğretmenim, dertli
yim, dertli...

Gemlik

Körfez 

Okuyun./ 

okutun/ 

abone olun

Halk Eğitim 
Merkezi’nin 
kursları 
açılıyor

Gemlik Halk Eğitim Mer
kezi Müdürlüğü'nün 1999- 
2000 yılı eğitim öğretim yı
lında açılacak kurslara ka
yıtlan devam ediyor.

Halk Eğitim Merkezi Mü
dürü Kemal Çetinoğlu’nun 
gazetemize yaptığı yazılı 
açıklamada, kurslara kayıt 
yaptırmak isteyen kursiyer
lerin Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü’ne gelmelerini, 
kurslara devam etmek iste
yenlerin ilçemiz Halk Eğiti
mi Merkezi Müdürlüğü’ne, 
beldelerde Belediye Başkan
lıklarına, köylerde Köy muh

tarlıklarına müracaat ede
rek kayıt olmalan gerektiği 
bildirildi.

1999-2000 eğitim öğre
tim yılında Gemlik Halk Eği
tim Merkezi Müdürlûğü’nce 
açılacak olan kurslar ise 
şöyle;

“Bilgisayar operatörlüğü 
kursu, bilgisayar programcı
lığı kursu (1.kursu tamam
layıp sertifika almış olanla
ra), bilgisayarlı muhasebe 
kursu, giyim kursu, makine 
nakışı kursu, el sanatlan 
(Kumaş boyama) kursu, el 
sanatlan (Baskı resim) kur
su, el sanatlan (vitray) kur
su, el nakışı kursu, kuaför
lük kursu, kalorifer ateşçili
ği kursu, uygulamalı anne- 
çoçuk eğitimi kursu, ev mef
ruşatı dikimi ve dekorasyon 
kursu, iğne oyası kursu, 
Hahcılık-kilimcilik kursu, el 
sanatlan (Cam süsleme ve 
porselen Boyama) kursu, 
sürveyan kursu, yabancı dil 
kursu, Türk Halk Müziği 
Kursu, Uygulamalı Türk 
Halk Oyunlan kursu, tiriko- 
taj kursu, el sanatlan (çiçek) 
kursu, ev pansiyonculuğu 
kursu, bina içi elektrik tesi
satçılığı kursu, elektrikli ev 
aletleri bakım ve onanm 
kursu, ev büro ve kurum te
mizliği kursu, yiyecek hazır- 
lama-pişirme ve saklama 
teknikleri kursu, okuma- 
yazma kursu(okur-yazarlık 
belgesi almak için) yetişkin
ler II. kademe eğitimi kursu, 
stilistlik kursu, havlu ve 
bornoz dikimi kursu, parça 
birleştirme (Kırkpare) kur
su, konfeksiyon kursu, uy
gulamalı tiyatro kursu, sat
ranç kursu, bağlama öğreti
mi kursu, jimnastik kursu, 
güzel konuşma ve diksiyon 
kursu, aile planlaması kur
su, yağlı boya tekniği resim 
kursu, balıkağı örücülüğü 
kursu."

öte yandan bu kurslar 
dışında yeterli kursiyer sayı
sı olduğu takdirde ihtiyaç 
duyulan her daldaki kurs- 
lann açılabileceği ve yukan- 
daki kurslardan bazılannın 
yeter kursiyer sayısının 
oluşturulmaması durumun
da ise kurslann açılamaya
cağı belirtildi.

Kırmızı fener

Yıl : 1986
Yer : Rusya-Çernobil Nükleer Eneıji Santrali.
Olay : Santralda patlama
Etkileri : Onbinlerle ifade edilen ölü, doğa-insan I 

yaşayan ne varsa tümüne gen dejenerasyonu ve ki- I 
lometrelerce alanı kapsayan yüksek oranda radyas- 1 
yon. Etkileri tam anlamıyla bilinmiyor...

Yıl s 1986
Yer : Türkiye- Ankara da bir televizyon stüdyosu, l 
Olay : Ticaret Bakanı Cahit Aral Çernobil faciası- | 

nın Türkiye’yi etkilemediğini kanıtlamak adına rad- I 
yasyonlu olduğu iddia edilen çayı içiyor.

Etkileri : Bilinmiyor...
Yıl : 1997
Yer : Ankara - Anadolu Ajansı
Olay : Çaykur eski Genel Müdürü Tuncer Ergu- I 

van, Çernobil faciasından sonra Samsun’dan hudu- I 
da kadar yapılan radyoaktivite ölçümlemelerinin ba- I 
sına ve kamuoyuna yanlış aksettirildiğini, Arhavi, I 
Fındıklı, Ardeşen Pazar, Tirebolu bölgelerinin çok 
aşın dozda, diğerlerinin limitlerinin üzerinde kirlen

diğini açıklıyor.
Etkileri : Bilinmiyor
Yıl : 1997
Yer : Îstanbul-Açık Radyo
Olay : Türkiye Atom Eneıjisi eski Başkam Ahmet 

Yüksel Özemre Türkiye’nin bir nükleer atık mezarlı
ğı olduğunu açıklıyor... “Türkiye de ismini vereme
yeceğim bir yere 1150 ton yüksek seviyede nük
leer atık gömüldü, 800 ton nükleer atık da un fab
rikalarında yakıldı.”

Etkileri : Bilinmiyor...
Çernobil faciasından 11 yıl sonra ve bu olay top

lumsal belleğimizden silinmişken 1987 yılında göre- ’ 
vinden azledilen Türkiye Atom Eneıjisi eski Başkanı 
Ahmet Yüksel Özemre böyle bir açıklama yapıyor.

Neden?
Ve bu arada ekliyor, “Bunları zaten 1993 te bir 

sempozyumda açıklamıştım. ”
Ve yine yıllar sonra Çaykur eski Genel Müdürü 

Tuncer Erguvan Çernobil de en çok etkilenen bölge
nin Doğu Karadeniz olmasına rağmen burası ile ilgi
li verilerin Türkiye Atom Enerjisi Kurumu veya hü
kümetçe saklandığını söylüyor. Bu verilere rağmen 
Kasım-Aralık 1986 ya kadar radyasyonlu çaylar ve 
gıda maddeleri konusunda bölge ve ülke genelinde 
hiçbir önlem alınmayarak Türk halkına ihanet edil- 1 
diğini iddia ediyor.

Bugün yani aradan 10 yıl geçtikten sonra.
Neden?
Ve bu arada ekliyor bunları zaten 1993 te bir sem

pozyumda Atom Eneıjisi Kurumu’da açıklamıştı.
İyi de neden bugün bunlar yeniden gündeme geli- | 

yor?
Susurluk, Fadime, tarikat konulan gündemi yete 

rince işgal etti. Biraz da eskileri karıştırmakta yarar 
var, şöyle 80 leri falan diye mi düşünülüyor.

Zaten yaşadıklarımızdan öğrendiklerimiz her şe
yin bizim iyiliğimiz için, bizim için çalışanlar tara- I 
fından, bizden gizlendiği değil mi?

Bizim için çalışanlar da aynen aşağıda anlataca- ı 
ğırri öyküdeki gibi ellerinde kırmızı bir fenerle bizi ko
rumayı sürdürmüyorlar mı?

Demiryolunun, otoyol ile kesiştiği kavşakta görev- j 
li bir memurun bütün işi, otomobiller ile trenlerin I 
çarpışmasını önlemektir. Memur, bunu sağlayabil- J 
mek için görev süresi boyunca gündüzleri kırmızı bir I 
bayrak, geceleri ise kırmızı bir fener sallar.

Gecelerden bir gece, kavşakta büyük bir kaza 
olur. Suçlunun bulunması için açılan dava aylarca I 
sürer. Memur defalarca sanık kürsüsüne çağnlır, | 
ancak mahkemede verdiği ifade hiç değişmez. Tüm 
sorgulamalarda yaprak gibi titremekte ve her sefe
rinde “yemin ederim hakim bey, kırmızı feneri | 
salladım..." diyerek yalvarmaktadır.

Nihayet geçerli kanıt bulunmadığı için, davanın | 
kapanmasına ve memurun suçsuzluğuna karar veri
lir.

Beraat ettiğini öğrenen memur, sevinçle mahke- j 
me salonundan fırlar ve duyulur duyulmaz bir sesle 
mırıldanır: “Çok şükür allahım, çok şükür... Kini
şe salladığım fenerin ışığının yanıp yanmadığını I 
sormadı...”

Evet, fenerin ışığı yanıyor muydu diye sorana ka
dar, bizim için de o kırmızı fener ışıksız sallanmaya I 
devam edecek.
Not : Bu yazı 25 Şubat 1997 tarihinde yayınlanmış yazıdır.
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Karısını 15 bıçak darbesiyle öldürdü, sonra boğazını keserek intihar etti

Postacı cinneti 
Bursa ve Yalova yönünden gelecek araçlar, 

Rıfat Minare alt geçitini kullanacaklar. 

Gemlik
Gemlik TELEKOM’da görevli Arslan Balcı adındaki şahıs, 

tartıştığı eşini 15 bıçak darbesiyle öldürdükten sonra kendi 
boğazını da keserek intihar etti. Evde uyuyan 11 yaşındaki 
Barış Balcı anne ve babasının kanlar içindeki cesetlerini
görünce durumu komşularına bildirdi.

girişi 
değişti

Gemlik yılın en büyük aile faci
asını, geçtiğimiz pazar günü yaşadı. 
Arslan Balcı(39) adındaki Türk TE- 
LEKOM görevlisi karısıyla tartıştık
tan sonra cinnet geçirdi ve eşini 15 
bıçak darbesiyle öldürdükten sonra 
kendi boğazım keserek intihar etti.

Olay, pazar günü saat 05.oo sı- 
ralannda evin başka bir odasında 
uyuyan ve tuvalete kalkan Banş’ın 
durumu komşularına haber verme
siyle ortaya çıktı.

Osmaniye Mahallesi Pazar Cad
desi Has Apartmanında oturan Bal
cı ailesi günü normal geçirdikten 
sonra Baba Arslan Balcı, anne Ay
nur Balcı ve ailenin 11 yaşındaki 
oğlu Barış ile akşam yemeğini ye
dikten sonra anne ve baba mutfak
ta televizyon seyretmeye başladı. 
Bu arada anne ve baba arasında bi
linmeyen bir nedenle tartışma çıktı. 
Uykusu gelen küçük Banş odasına 
giderken tartışma yeniden başladı.

Gecenin ilerleyen saatlerinde 
Arslan Balcı 18 yıllık eşini mutfak-

tan aldığı bıçakla de
lik deşik ederek öl
dürdü. Daha 
aynı bıçakla
boğazım keserek inti
har etti.

Olay, küçük Ba
nş’m saat O5.oo sıra
larında tuvalete kalk
tığında anne ve baba
sını birbirine sarılmış 
bir durumda,
içinde görerek duru
mu komşularına bil
dirmesiyle ortaya çık
tı.

SORUŞTURMA 
AÇILDI

Cinnet sonucu eşi Aynur Balcı'yı 15 bıçak darbesi ile öldürdükten sonra 
polis ve Savcılığının yaptığı incelemeden sonra cesetler, Bursa Adli Tıp

Cinnet sonucu morgura kaldırıldı.
meydana geldiği sanı
lan cinayet ve intihardan sonra du
rum emniyet güçlerine bildirildi. 
Polis olay yerine gelerek inceleme 
yaptı. Olayın intihar olacağı ihtima
lini değerlendiren polis, inceleme
sinden sonra Arslan Balcı’nın eşini

öldürüp ihtihar ettiği kanatine var
dı.

Durum, Cumhuriyet Savcılığına 
bildirildi. Cumhuriyet Savcılığı 
olayla ilgili soruşturma başlatır
ken, cesetler Adli Tıp'a gönderildi.

İller Bankası tarafından 1994 yılında döşenen hat, sıkıntıyı giderecek.

Manastırda su hattı
Bu yaz büyük su sıkıntısı çekilen 

Manastır’da filer Bankası tarafından 
1994 yılında yaptırılan bir su hattı 
olduğu ortaya çıktı.

Belediye Başkanı Mehmet Tur
gut, Manastır’m su sorununa kalıcı 
bir çözüm bulmak için İller Bankası 
ile yaptığı görüşmeler sırasmda 
Gemlik'in su depo projelerini yapan 
mühendisin Askerlik Şubesi üzerine 
yapılan 5 binlik su deposundan Ma
nastır Kumla yolunun alt kısımları
na hat döşendiğini söylemesi üzeri
ne yapılan araştırmada 5 binlik de
podan Yeni Mahallenin başma ka
dar hat sağlam olarak bulundu.

Belediye Su İşleri yetkililerinin 
kendilerine bilgi vermediğini söyle
yen Başkan Turgut, şöyle konuştu:

“Bu yaz Manastır’ı besleyen bin

500 tonluk yeni deponun takviye 
edilememesi nedeniyle Manastır 
su sıkıntısı çekti. Oysa bizim tek
nik elemanlarımızın da bilmesi ve 
beni bilgilendirmesi gereken bir 
su hattmm mevcudiyetini yeni 
öğrendim. Bu borunun Manastır 
başlangıcına kadar su gidiyor. An
cak, ilgisizlik nedeniyle gerek yol 
yapımları ve inşaat yapımları sı- 
rasında hat, yer yer kırılmış bir 
durumda. Şimdi bu hattı ortaya 
çıkartarak, Manastır'm alt kısım
larına yetecek suyu vererek, bü
yük bir sıkıntının bir bölümünü 
gidermiş olacağız. Manastır yolu
nun üzerine ise bin 500’lük depo 
takviye edilerek, gelecek yaz bu 
yaz yaşananlar yaşanmayacak”

Atatürk Anıtı’na çelenk konularak, saygı duruşunda bulunuldu.

HP nm 76. yılı kutlandı
Cumhuriyet Halk Partisi’nin kuruluşu

nun 76. yılı ilçemizde de mütevazi bir tö
renle kutlandı.

9 Eylül 1999 günü Atatürk Anıtı’na çe
lenk koyan CHP yönetim kurulu üyeleri, 
parti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 
huzurunda saygı duruşunda bulundular.

Cumhuriyet Halk Parti İlçe Örgütünden 
yapılan yazılı açıklamada, Mustafa Kemal 
Atatürk’ün önderliğinde, Anadolu ve Ru
meli Müdafai Hukuk Cemiyetinin devamı 
olarak, 9 Eylül 1923 günü CHP’nin parti 
tüzüğünün kabul edilerek, “Cumhuriyet 
Halk Fırkası"nm kurulduğu belirtildi. 
CHP’nin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nl 
kuran bir parti olduğunu, kurulduğundan 
beri parti sembollerinin ifadesi olan Cum
huriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devlet
çilik, Laiklik ve Devrimcilik İlkelerine bağlı

kalındığı ayrıca, evrensel sosyal demokra
sinin özgürlük, eşitlik, dayanışma, barış, 
emeğin yüceliği, hukukun üstünlüğü, den
geli kalkınma, gönenç, doğa ve çevre ko
runmasını İlke edildiği dile getirildi.

Bildiride, "CHP’nin halkın partisi oldu
ğu, “halk için halkla beraber" ülkeyi yönet
meye, sivil toplum örgütleri İle işbirliği yap
maya, yozlaşmış, hantallaşmış, halktan 
kopmuş, bu düzenin değiştirilmesi İçin ya
pılacak olumlu çalışmalara katkıda bulun
maya partimiz devam edecektir. Ülke yöne
timinde akılcı ve çağdaş yönetimi egemen 
kılmak ve ülkemize karanlık çağ dışı güçle
re teslim etmemek için tüm demokratik 
kitle örgütleri İle İşbirliği yapılacaktır. Bu 
İlkeleri benimsemiş tüm yurtseverler ve ör
gütleri ortak çalışmaya davet ediyoruz" de
nildi.

Emin
Dalkıran
Kordonunda 
taşkın 
düzenlemesi

Şubat ayında Emin 
Dalkınan Kordonunda 
meydana gelen deniz 
taşması nedeniyle, bele
diye tarafından önlem 
amacıyla taş dökümüne 
başlandı.

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, Dr. Aziz 
Ataoğuz’un evinden Te
kel binalarının önüne 
kadar olan alana taş 
ocaklarından getirilen 
büyük kayaların döküle
rek dalgaların hızının 
kesileceğini, bir nebze 
de olsa deniz baskınının 
önüne geçilebileceğini 
söyledi.

FP’den 
kırtasiye 
yardımı

Fazilet Partisi İlçe Teş
kilatı tarafından ilçemizde 
bulunan 50 öğrenciye kır
tasiye yardımı yapıldı.

Geçtiğimiz hafta cuma 
günü, ilçe binasında 
muhtaç durumda olan ve 
ilçe teşkilatı tarafından 
tesbit edilen öğrencilere, 
önlük, yaka, ayakkabı, 
çanta, kitap, kalem, defter 
yardımı yapıldı.

Yardımların ders yılı 
boyunca devam edeceği 
açıklandı.

Karayolları 14. Bölge 
Müdürlüğü tarafından 
yapımı tamamlanan Rıfat 
Minare alt yolunun biti
rilmesi nedeniyle İlçe tra
fiğinde yeni düzenlemeler 
yapıldı. Yalova yönünden 
ve Bursa yönünden gelen 
araçlar, artık Rıfat Mina
re alt yolunu veya yeni 
zeytin hali kavşağım kul
lanacaklar.

Karayolları Bölge Mü
dürlüğü Rıfat Minare 
Çiftliği önündeki alt yol 
çalışmalarını tamamla
yarak, geçtiğimiz günler
de Umurbey yol bağlantı
ları da bitirdikten sonra 
asfalt dökümlerini yapıp, 
yollardaki işaret ve çizgi
leri de tamamlayınca ses
siz sedasız Bursa yönün
den ve Yalova yönünden 
gelen araçların ilçeye gi- 
ricinin güzergahım değiş
tirdi.

Geçtiğimiz yıl İlçe Tra
fik Komisyonu’nda alı
nan bir karan dayanak 
gösteren Karayollan yet
kilileri, Belediyeye bile 
haber vermeden Dörtyol 
kavşağından girişi yasak
larken, Gemlik’ten Bursa 
ve Yalova yönüne çıkışı

serbest bıraktı.
Şehir içindeki ara yol

ların tam olarak düzen
lenmeden ve vatandaşa 
haber edilmeden yapılan 
bu uygulama halk tara
findan eleştirilere neden 
oldu.

Vatandaşlar, Dörtyol 
kavşağmda bugünkü uy
gulamalım da yanlış ol
duğunu, çıkışların yalnız 
Bursa yönüne yapılması 
gerektiği halde Yalova yö
nüne de yapılmasının sa
kıncalı olduğunu dile ge
tirdiler.

BAŞKAN HABERSİZ
Öte yandan gazetemizi 

ziyaret eden Belediye 
Başkam Mehmet Turgut, 
Karayollarının Dörtyol 
kavşağmda uygulamaya 
koyduğu yeni düzenleme 
konusunda belediyeye 
hiç bir bilginin verilmedi
ğini ve bunun yanlış ol
duğunu söyledi.

Vatandaşların, beledi
ye aporlörleri ile bu ko
nuda daha önce bilgilen
dirilmesi gerektiğini de 
söyleyen Turgut, uzun 
süre yeni uygulamadan 
sıkıntı çekileceğini belirt-, 
ti.

60 çoçuk sünnet edildi
Belediye Başkam Meh

met Turgut, ilçemizde bu
lunan 60 yoksul çoçuğu 
sünnet ettirdi.

11 Eylül 1999 Cumar
tesi günü sünnet çoçuk- 
lan ve aileleri, Bursa’ya 
giderek, Emir Sultan Ca- 
mii'ni gezdiler.

Sünnet töreni nede
niyle ilçemize davet edilen 
Eyüp Belediyesi Mehter 
Takımı, sünnet çoçuklan 
ve aileleri, Belediye Baş
kam Mehmet Turgut, be
lediye meclis üyeleri, SSK 
Hastanesi önünden meh- 
teran yürüyüşü ile sün- I

net töreninin yapılacağı 
gazinoların önüne kadar 
gelindi.

Gurup ve Dilek Aile 
Çay Bahçesinde okunan 
mevlitten sonra 60 çoçuk 
sünnet edildi. Daha sonra 
konuklara ikramda bulu
nuldu.

Belediye Başkam Tur
gut, her yıl yoksul aile ço- 
çuklannın sünnet ettire
rek, bunu bir gelenek ha
line getirerek, gelecek yıl
larda da sünnet törenleri
nin düzenleneceğini söy
ledi.

Gemlik’in kurtuluş törenlerinin bu yıl deprem nedeniyle 
sönük geçmesi üzerine Belediye 60 çoçuğu sünnet ettirerek, 
bir gelenek başlattı. Eyüp Belediyesi’nden getirilen Mehter 
Takımı, gösterilerinden sonra çoçuklar, İskele Meydanındaki 
gazinolarda sünnet edildiler.
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Serbest Bölge 
çalışmaları hızlandı

şiir bahçesi
KELOĞLAN
Bir varmış bir yokmuş 
Bir Keloğlan varmış 
Masal bu ya Keloğlan 
Milletin umuduymuş

Demir Ali Haydar

Gemlik TÜĞSAŞ yanında kurulacak olan Bursa Ser
best Bölgesi hazırlıkları hızlandı. Yerleşik plana hazırla
nan araziye 2000 yılında inşaat çalışmalarının başlaya
cağı açıklandı.

Arazi üzerinde su kuyularının bulunduğuna dikkat çe
ken Bursa Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi (BUSEB) 
Genel Müdürü Basri Sönmez, Azot Sanayi ile bu konuda 
anlaşmaya varılarak, bölgenin tesçilinin isteneceğini 
söyledi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Bursa Ticaret ve Sana
yi Odası Organize Sanayi Bölgesi Sorumlu Başkan Veki
li Mahmut Yılmaz ise, bürokratik engellerin ortadan kalk
tığını ancak, tek sorunun Gemlik TÜĞSAŞ ile ilişkilerde 
kaldığını söyledi.

Yılmaz, alt yapı çalışmalarına bir ya da bir buçuk yıl 
içinde başlanacağını belirterek, BUSEB A.Ş.'nin Serbest 
Bölge kurulması amacıyla TÜĞSAŞ Genel Müdürlü
ğümden 12 milyon 807 bin dolara 950 metrekare arazi 
satın alındığını, 950 dönümlük arazinin de tapusunun çı
kartıldığını, daha sonra ise 115 dönümlük ek bir arazi alı
narak, serbest bölgenin kurulacağı alanın 1065 dönüme 
yükseltildiğini söyledi.

Bursa serbest bölgesinin yapılması için Bursa Ticaret 
ve Sanayi Odası önderliğinde kurulacak serbest bölge
nin ortakları arasında Marmara Tarım Satış Kooperatifle
ri Birliği, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği yanın
da çok sayıda sanayici yer alıyor.

Erkekti ürkek oldu 
Yolun soluna uydu 
Bir kere evet dedi 
Keloğlan hapı yuttu

Baba usta ve çırak 
Aldılar Keloğlanı 
Uyu uyu dediler 
Yaktılar Keloğlanı

Uyu uyu Keloğlan 
Her taraf olsun talan 
Senin uyuman bize 
Getirecektir bir hüsran

Ne umutlar yaşandı 
Keloğlanı görünce 
Hepsi de suya düştü 
Keloğlan seçilince

Aynı tas aynı hamam 
Devam Keloğlan devam

in
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GEMLİK FOTOĞRAFÇILIĞINDA

O Bir günde rutuşlu vesikalık ( 
O Çocuk pozları

O Düğün Nişan çekimleri’
O Acele amatör baskısı

30. YIL
O Poloroıd anında vesikalık

O Sünnet çekimleri ve davetiyeleri
O Video çekimi ve kayıtI T 7

O Metrelik büyük boy baskılar
O Fotoğraf makine ve malzeme satışr ö T

O Bilgisayarlı fotoğraf büyütme 
O Slayt (Dia) çekimleri

O Kaplama Laminasyon
O Fotoğraftan disk’e kayıt

O Reklam ve sanayi fotoğrafçılığı

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

pi/c k/ipipmh he
PIKTİK KART fİHEMLEPİ

Ö 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)
Tel : (0.224) 513 17 97

Millete ümit saçtın 
Hepimize muhtaçtın 
Dayatmayı görünce 
Yolun soluna kaçtın

Senin orda bulunman 
Ne değişir Keloğlan

Şehitleri kullandın 
Tekbirlerle tanındın 
Ne değişti Keloğlan 
Yolun soluna kaydın

Keloğlan Keloğlan 
Amman amman Keloğlan 
Her ay güzel maaş var 
Otur yaslan Keloğlan.

KAYIP

İLKÖĞRETİM HAFTASI Taksin TOP 
Cumhuriyet İlköğretim Okulu 

Türkçe öğretmeni

Bursa Bağ-Kur 
Bölge Müdürlüğü’n- 
den aldığım sağlık 
karnemi kaybettim.

Hükümsüzdür.

DİLANSU 
KAHRAMAN

222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanu- 
nu’nun 51. maddesi ile her yıl eylül ayı
nın 3. haftası “İlköğretim Haftası”, olarak 
kabul edilmiştir.

İlköğretim, bilginin temeli ve ilk basa
mağıdır. Çağımız bilim, teknik ve bilgisa
yar çağıdır. Dünya milletleri arasında 
sürdürülen ekonomik, kültürel, bilimsel 
ve teknolojik yarışta yerimizi alabilmek 
için, işe ilköğretimden başlamamız gere
kir. 2000’li yıllara çoçuklarımızı hazırla
mak için, geçerliliğini yitirmiş, faydasız, 
ezbere dayalı ve yaratıcı gücü köreltici 
bilgiler yerine çağdaş, yaratıcı güçlerini
geliştirici gözlem, araştırma ve deneyim
lere dayanan bilgilere öğrenmek ve öğ
retmek zorundayız.’

İlköğretim, çoçuklarımıza gerekli bilgi 
ve beceriler vererek, okuduğunu anlayan 
ve uygulayabilen, yurdunu, ulusunu se-

ven, Atatürk ilke ve inkılapları doğrultu
sunda yeni nesiller yetiştirir.

Anayasal bir hak ve ödev ©lan “Eğitim) 
ve Öğretim” geleceğimiz açısından ya
şam kadar önemli ve kutsaldır. 1999- 
2000 Eğitim ve öğretim yılında da her 
boydan kızlı-erkekli çoçuklar okul yolları
nı şenlendireceklerdir.

Hızla gelişen ve değişen dünyamızda 
en önemli unsur, yetişmiş insan gücüdür. 
Bunun da yolu eğitim ve öğretimden geç
mektedir.

İlköğretim davası, insan olma, çağ
daş, millet olma davasıdır. Bu amacı ger-
çekleştirmek, devletimizin, özel kuruluş
ların ve halkımızın elele vererek başara- 
bileceği en kutsal görevlerdendir. Bugün, 
yarın hatta ömrümüz boyunca millet ve 
devlet olarak bu konuda çok çalışmak 
zorundayız.

GEMLİK DEVLET HASTANESİ DÖNER SERMAYE 
SAYMANLIĞI SATIN ALMA KOMİSYONU 

BAŞKANLIĞINDAN
Hastanemiz laboratuvar malzemeleri ihalesi 84-8213 sayılı kanunun 29-A 

ve müteakip maddelerine istinaden KAPALI TEKLİF USULÜ ile ihaleye çıkarıl
mıştır.

İhale 13.10.1999 Çarşamba günü Gemlik Devlet Hastanesinde yapılacak
tır. İhale ile ilgili idari ve teknik şartnameler Gemlik Devlet Hastanesi Döneri 
Sermaye Saymanlığında ücretsiz görülebileceği gibi istenildiği takdirde! 
5.000.000.- TL. bedelle temin edilebilir. İsteklilerin idari ve teknik şartnamede] 
istenilen belgelerle birlikte hazırlayacakları teklif mektuplarınrihale saatine ka
dar Döner Sermaye Saymanlığımıza vermeleri postadaki gecikmelerin kabul • 
edilmeyeceği ilan olunur.

SAATİ
1 0.30 Basın: 1999/16 |

CİNSİ MİKTARI GEÇİCİ
BEDEL TUTARI

GEÇİCİ 1 

TEMİNATI j
Lab. Malz. 14 kalem 4.100.200.000 123.006.000

başka 
İm

M

Slft

şûllâl

içbiı

Sei] 

r®rıi



14 Eylül 1999 Salı Sayfa: 5

Muzaffer Gurboga 
Eğitimci

YARI ŞAKA YARI CİDDİ Erol GÜRÇAY

AKIL NE ZAMAN • 
EGEMEN OLACAK?

F Deprem felaketi hepimizi definden üzdü. 
Hepimiz sarsıldık. Depremi yalnızca doğa de
ğil, biz ürettik toplum üretti. Suçlu hepimiziz...

L Depremden çıkarılacak yığınla dersler var. 
Toplumsal yaşantımıza yeni sorularla bakmak 
ve yaklaşmak gerekiyor. Güzel şeyleri yakala
mak akılcı çözümler ve çaba ile olanaklıdır. 
Sorunların yüzeyinden çok derinliğini öne çı
karmalıyız. Karanlığa başkaldırmak, sessizliği 
kırmak gerekiyor.
, Sorunu yazgı kabul etmek aklın kabul ede

ceği şey değil. İnsanlar bilinçli olurlarsa eğer; 
yazgı kabul ettikleri durumlara egemen olabi
lirler. Yazgı bilinen birşey değildir. Belirsizlik 
tedirgin edici bir durumdur. Güven duygusu 
yitimine ve giderek boşvermecilik tutumunu 
oluşturur. Depremde boşvermecilik tutumu
nun etkisi yok mu? Ya çıkar yozlaşmasının pa
yı. Örgütsüzlük kendini göstermedi mi? Yetki
liler ve seçilmişler yeterince masum mu? 
Avanta ekonomisi, üretimsiz tüketim, paradan 
para kazanmak... Daha sayayım mı? Bir baş
ka konuda Falih Rıfkı Atay Diyor ki : “Hep 
haklı çıkmaktan bıktım, usandım” Ben de 
öyle.

P Özetle sorunun kaynağında kadercilik, ka
ramsarlık, duyarsızlık, kalitesiz yaşam tarzı ve 
tavırsızlık yatıyor. Karamsarlık hızımızı keser. 
Okuyalım, bilinçlenelim, öğrenelim, yalaya
lım, edindiğimiz bilgileri davranışa dönüştüre
lim. Hastalığa doğru tanı koyalım. Hastalığı 
başka bir hastalıkla tedavi etmeyelim. Çalışma 
ve üretme yaşam biçimimiz olsun. Göreceli bir 
demokrasi yerine tam demokrasinin hakkımız 
olduğunu bilelim. Tam demokrasinin alt yapı
sı yüksek gelir düzeyi, ileri eğitim düzeyi, ileti- i 
şim ve ulaşım olanaklarının gelişmesi ve de ör
gütlü toplumdur. Depremle söze başladık. Her 
şey birbiri ile ne kadar ilintili değil mi? , 

| Sevgili Uğur Mumcu’nun s öz leriylebi tirelim 
yazımızı. “Akim yolu birdir.”

KAŞE VE MÜHÜRDE 
BEKLEME YOK!

Bürokraside
Artçı Depremler”

Deprem felaketi ile , büyük acılar yaşa
dık. .

Amal Bu felaketten bazı dersler de çıkar-, 
dik.

-• Türk’ten başka dostlar olabileceğini de 
gördük. , >

. ■ İç ve diş düşman kavramını tartışmaya 
başladık.

■ -' Devletimizi daha yakından tanıdık. • >'
- Hantal bürokrasinin olağanüstü dönem

lerde nasıl çöktüğünü izledik.
.7 Sistemin yüksek.şeşle sorgulandığına 

tanık olduk. ,
; Ve, Sistemle ilgili artçı depremlerin, 

başladığına şahit olduk.
Kısacası':.-
Olöbal'dünyada,-yaşadığımızı anladık’-, 

- BU deprem aslında, iki fay hattını birden 
oynattı. ... - ..

Önce,-K. Anadolu’daki fay hattını kırdı.
- Sonra; bürokrasideki fay hattı, Türki

ye’nin her metrekaresinde hissedildi.
- İlk çıkışlar ^eprem'bölgesindeki halktan 

geldi.
- Sivil toplum örgütlerinden de'^aykırı çı

kışlar :oldu.
, : En.tesirli ses ,işe;\
.. . Yargıtay Başkanızın (50) sayfalık ko
nuşması oldu.

Çühkü, Devlet- Devleti eleştiri,yörğjjj';
Hem def 6h' üst Yöneticilerin hepsinin;.biıîâ-. 

'rada'olduğû bir mekanda. ■ --
Yargıtay Başkanı;:

. - Atatürk’ü severken boğdumüza değin
di.

- .Cumhuriyet ile Demokrasiyi birbirleri. 
ile kavga eder hale getirdiğimizi hatırlattı.

-Ve. 1982 AnayasaşınraamaSızca eleş
tirdi.

■■1 .‘Türkiye Anayasası, olan bir Devlettir.
Ama.- Anayasal Devlet değildir” dedi.
Peki. Cumhuriyet ile Demokrasi nasıl 

kavga eder..
'Cumhuriyet; padişahlığı ve diktatörlüğü 

kaldırmıştır.
' (1920)li dönemlerin, eri iyi yönetim tarzı

dır.
Kurullar vardır. Kurumlar vardır;
Ama, Devlet ço.kgüçlüdür. Ve kutsaldır.
Bireylerin hakları,' ikinci plandadır.
Peki; Demokrasideki farklar nedir.
- Demokrasilerde, birey ön plana çıkar.
- Sivil Toplum örgütleri, en az Devlet ku

rumlan1. kadar tesirlidir.j.
. -,İ,nşan haklarına saygı, büyük önem ta

şır. .
. r - Fikir ve inanç özgürlüğü.vardı.

, - Bir 'anlamda Cumhuriyet, demokrasi
nin el kitabidir. '

- Cumhuriyet, çağdaş demokrasinin alt I 
yapısıdır..

- Demokrasiyi savunmak;'. Cumhuriyet । 
düşmanlığı olamaz..

demokrasi, modern - çağın ve liberal 
düzenin bir gereğidir.. . .

Haftanın fıkrası
Bir .gerilla, harbi sırasında yüzbaşı, 

çavuşlarından birini .yanına çağırıp şu 
'femrl verdi:

.“- Şimdi yanına adamlarından birini 
alacaksın.' İki kilometre ,ileride bir tren 
istasyonu var. Gidip bu istasyonu kul
lanılmaz hale getireceksin.

Haydi bakalım marş!”
Çavuş./adamlarını aldı , ve yola 

çıktı.
Aradan bir saat geçti.;
Sonunda çavûş ve yanındakiler ge

ri döndüler.
;. Yüzbaşı sordu : <

“- Nasıl! İstasyonu işlemez hale 
getirdiniz mİ?”

Evet kumandamın.”
Nasıl getirdiniz!”

“'f- Gişelerdeki biletleri alıp, yaktık 
kumandanım.”

Bu iş, bir “ekonomik gerilla sava
şı” olmuş.

Tanrıyı ararsın bulamazsın, 
Bir gün korunun birinde; 

f Küçük bir çiçek olarak. 
Ansızın karşına, çıkabilip 

“Bilsa Carman

Tanrıyı koru da tarlada, aramaya ge
rek yok. • -s i \
. O,zaten her an her yerde bizimle bir
likte.
’’ Onun gücünü anlamak isterseniz

Kendi vücudunuzu bir inceleyin.
Ruhunuzla, aklinızla ve duyguları

nızla.
Tanrı ve toplum' ilişkisiyle ilgili ola

rak güncel iki örnek verelim.
Amerikan dolarının, üzerini okuya

lım...
Üzerinde şöyle bir cümle var.

■' “İN GOD WE TRUST”
Yani. Biz Allahın sayesinde güçlü- 

yüz, deniliyor.
.Geçeri hafta.Amerika’nın Bayan Dış 

İşleri Bakanı ülkemize geldi.
Deprem bölgesini helikopter ile ge

zerken “OFİ MY GQD” diye tepki göster
di.

Yâni. “Aman Tanrım” anlamına geli
yor;

• İşte. Bunlar Amerika’dan örnekler.
Şimdi; Biz.birÖe kendimize bakalım.
ve. Nefede öldüğumufa'karar vere

lim.

"uçuk" bir söz
O kadar ateşi vardı ki, 

doktor nabzını maşa ile tutuyordu.

Belediye ile İlgili İki Konu
Deprem felaketi, Belediyeler 

için milat olacak.
Artık, imar üygulamalari eskisi 

gibi olmayacak.
Belediye Meclislerinde çeşitli ko

nularda, pek tabi olarak iktidar-mu- 
halefet mücadelesi sürüp gidecek.

. Ama. İmar kararları, hep oy bir
liği ile olacak.

- Belediye başkanları, IV. Murat 
benzeri, dediğim dedik uygulama
lar yapamayacak.

- Belediye Meclisindeki muha
lefet grubu da, Blok- Muhalefet, gi
bi fantazilere kapılamayacak.

En azından, imar uygulamaların- 
da ki genel tavır böyle olacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 
deprem konusunda çok ciddi Ve 
yararlı çalışmalar yapıyor.

Mudanya Belediyesi, “Ana 
Deprem” sonrası hasarlanan bina 
tesbit çalışmalarını tamamladı.

Gemlik Belediyesinin de, böy
le bir “tarama” içinde olduğunu 
hissediyoruz.

Gemlik’te inşaat için uygun ol
mayan arazilerin, belirlenmesi ge
rekiyor.

Ve. İdeal kat yüksekliğinin yeni
den tesbit edilmesi gerekiyor.

Bursa- Gemlik araşı seyahatle
rimde her zaman Belediye otobüs
lerini kullanırım.

Bursa Belediyesinin (17-B). But- 
tim otobüsünden Orman Bölge Mü
dürlüğünün köşesinde iner ve 
Gemlik otobüsünü beklerim.

Burası, tam bir doğal durak ha- 
| line geldi.

Tıpkı. Gerhlik girişinde, karşı ta
rafta Yalova ve İstanbul otobüsleri- 

. ni bekleyenler gibi.
Orman Bölge Müdürlüğünün kö

şesinde zaman zaman “konuşlanan” 
t trafik otosu da, burada indirme ve 

bindirmeye yasak koymuyor.
Gemlik otobüsü K. Garajının 

■ içinde, yeni fiyakalı yolda bir şeref 
turu attıktan sonra, köşeden bur
nunu gösterir.

Ve. Sîzlerde, hazırlanmış bozuk 
paralarla otobüse biner , kaptanın 
havasını bozmayız.

Son zamanlarda, yeni ve genç 
şoförler devrede olmasına rağmen 
bu işte aksama olmadı.

Ama. Zaman zaman benim gibi 
“diriazor adayı” bazı şoförler, yol
cuları görmelerine rağmen durmu
yorlar.

Halbuki, oradan almadığı (5) ki
şi, asgari ücretten bir Belediye iş
çisi yevmiyesidir.

Otobüs işletmesinin ayda 20 
milyar zarar ettiği söylenmiş ve 
ücret 350 bine çıkarılmıştı.

Zarardan kurtulmanın tek yolu 
zam. değildir.

Kafalara “rekabet kavramını 
da” sokmak gerekir.

CrEMDUnfiL Yalbva-Kartal:(İş^^j3İM 1.00-15.00-19.30

Matbaamızda bilgisayar sistemiyle kaşe 
ve mühürleriniz 30 dakikada yapılır, 

BİR TELEFON YETERLİ!

Gerekli Telefonlar
j<T^tiO7.1Ş-11.15-16.00

İtfaiye 
Relişlmclah

110
155

Jandarma. İmdat Jg6

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

Jandafmd'k.
Polis Kafakolu1" 1

Gar. Kom

' 5131055 ,
• İ51318/0 ’ 

5131206"!

Kaymakamlık
Kaym'akamlık 
Kaymakamlık'Ev 
Ç. Savcılığı .
C.'Savcı Yrd. ■ 
Emniyet M.

5131031 
5131052i 
İ5131053. 
JÖ132954. 
5131028

NÖBETÇİ ECZANELER
15 Eylül 1999 Çarşamba ENGİN ECZANESİ

■ ULAŞIM
Uludağ .Turizm . ,5,13 ]2)2
Aydın Turlirn 5] 32077

16 Eylül 1999 Perşembe VEZIROĞLU ECZ.

Resmi Daireler
TEK Arıza , '51'3'2066
TEK .İşletme 1 5134503
Turizm Der. 5131274
Spor Sah. - ..51'40095
Örm. Böl. Şf..' ' '51,31286
Milli Eğt. Md; ' 513Îİ74
Halk Eğt. Mrk. 51.3.1846
HaJk.Kûtüp. ■ 513İ363"
As. Şb. ,51'31057
Karayolları .81§1308
Liman Bşk. ' 51'31133-
Mal.;iyi,d, 5131Ö95
NüfusŞMd: 5)33742
Özef-ld.'Md. ‘.5İ3T507
Tapu. SIc. Met, •, 6ıt3,1414
Müftülük' ’, 5']31364
Gümrük. Mdı .•^‘131411-
Tekel Md. . •>j5.İ31042
Ver.' Da/'Md. ŞJ 32360
İlçe Tar. Md.1 ; S131İ86
İlçe Seç. Md; ’ '5134994'

Kartal-.Yâlova;(İşg,ünü) 09.00-13.00-16.00-21.00 
' ' (Tatil) 09.00-13.00-18.45

Yalova-Sirkeci:(işgûnü) 05:50-13.30-17.30 (Tatil) 
6.30r13.00-17.30 S|rkeci-¥alova:(İşgünü) 09.15- 

. 14.15j 8.15 (Tatil) 09.15-1'4.00-18.15

DEîVİZ OTOBÜSÜ
Yalova -kartal(Haftaiçi)07.30-09'.10-10.45-13.0'Ö-

14.30-16.00-17,30-19.ÖÖr20.3Ö
' "(Tâlİİ): 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- 9:45-12.4017.15-

■ 19.30 Tel : 0.226.812 04 99
. , (Haftâsonu): 1Ö.30-13.00-İ7.30.

Kabâtaş-Yâlova (İşgünü) .'8.35-11.00-16.10-18.25
■ (Hâftasdnu): 09.15-11.35-16.15-18.35 

FERİBOT
Hızlı Feribot: (Yalova-Yerilkapı) 

07.30-08.30-10.30-12.30-14.30-16.30-17.30-19.30- 
20.30-22.30 (Pzt.Salr.Çrş.Prş.) 

07.30-08.30-10.30d 1.30-13.30-14.30’16.30-17.30-
. 19.30-21.30 (Cumartesi)

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

sahi
Balıkpazan 2+1

deniz gören

110 m2 daire

Tel:

513 17 97

öemlik

17 Eylül 1999 Cuma YİĞİT ECZANESİ

18 Eylül 1999 Cumartesi SEDA ECZANESİ

19 Eylül 1999 Pazar SEVİNÇ SARAL ECZ.

1 Hastaneler
Devlet Has. :1 ' 5139200'- 
SSK Hastanesi -' ■' ’’ 5İ32329'
TVle'ı:. Sağ, Ocağı 5161PA8/

TAKSİLER !•

TUI’İIA^ITICIIÂIU

20 Eylül 1999 Pazartesi lAMLICA ECZANESİ

21 Eylül 1999 Salı YASEMİN ECZANESİ

■Körfez Takşl . 
Çınar Taksi- ,t 
Güven Taksi 
Gemlik'Taksi ■ 

Mana$tır Taksi

5)31821 
5132467 
51§§240

-5132324
5143550'

Belediye
Santral • 51.34521-23

•'5'134520Başkanlık
' ' ı 6132432 ' 

Otobüs İşlet. .5134521-122 
Şu İşletmesi'
İtfaiye 11 
Muhasebe M' 
yazıjş. Md, .!f 
Şu Arızcı ‘1

5134621-115 
5132325 >
513452Ü 5182 
5134521-111
Yalnız 186

' A/gaz 
özgaz ' 
Tekgaz , 

, OcakgaZ

■Ipragaz 
Haba'şgaz'.
Ukltgaz. ... 
Yeni Ukltgaz!
■Alevgaz' 
BP Gaz-

513-12 95 
.514 1700

513 16 37 
613 16 37 
513 88 43 
613 22 59 
513 45 46 
514 28 41 
513 65 00 
513 40 95' "
514 59 81

Körfez

OkuyuHy

oku+tAHy

abone olun



14 Eylül 1999 Sah KSrfez Sayfa: 6

Mühendisler 
depremi 
değerlendirdi

İlçemizde bulunan mü
hendisler, geçtiğimiz hafta 
cumartesi günü biraraya 
gelerek, depremi değer
lendirdiler.

Ticaret ve Sanayi Oda
sında toplanan yaklaşık 
10 inşaat müteahhiti ve 
mimarlar, 17 Ağustos’tan 
beri devam eden ve bölge
mizi etkisi altına alan dep
rem ve sonuçlarını tartıştı
lar.

Gemlik’in birinci dere
cede deprem kuşağında 
olduğunu söyleyen Mimar 
Haşan Sözüneri, yapı sta- 
tistiklerinin zemin ve dep
rem hesaplamalarına göre 
yapılarak, aynen uygulan
ması gerektiğini belirterek, 
bu konuda mimarlara ve 
mühendislere büyük gö
revlerin düştüğünü söyle
di.

Mühendisler ve mimar
lar deprem konusundaki 
gözlemlerini arttırmak için 
toplu halde İzmit, Adapa
zarı ve Yalova’ya gezi 
yapmaya karar verdiler.

Öte yandan geçtiğimiz 
hafta Belediye Başkanı 
mehmet Turgut, mühendis 
ve mimarları belediyeye 
toplayarak, yaptığı toplan
tıda depremi değerlendir
di.

Evlenecek ve Nişanlanacak Gençler;
Türkiye'nin En Kaliteli Baı/etiye 
Çeşitlerini Bir Günde Basıyoruz.

Zengin Katalog Çeşitlerimizi Görmeden Karar (/ermeyin.

KALİTE - UCUZLUK ve GÜVEN..

KÖRFGZ 
OFS€T
HER TÜRLÜ MATBAA 

İŞLERİNİZDE HİZMETİNİZDEYİZ.
Gazhane Cad. No : 51/A 

(Bankacılar Lokali karşısı) GEMLİK 
Tel & Fax : (0.224) 513 17 97

SATILIK VİLLA
Kayıkhane'deki Tripleks Sahibinden 

Satılık Villa
Tel: (0.224) 513 17 97

KAYIP
Gemlik Lisesi’nden 16.08.1982 tarihinde 

aldığım 2772 sayılı takdirnamemi kaybettim.
Hükümsüzdür.

Tamer TETİK

Doğuş Fen 
Dershanesi 2000’li

yıllara açıldı
Özel Doğuş Fen Dershanesi, geçtiği

miz hafta cuma günü 2000’li yıllara açılış 
kokteyli ile yeni eğitim dönemini başlattı.

İlçe Kaymakam Vekili Ferit Bademci, İl
çe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Tuna, Özel 
dershane yöneticileri, öğretmenler, öğrenci 
velileri, daire müdürlerinin ve öğrencilerin 
katıldığı açılış kokteyli büyük ilgi gördü.

Kaymakam Vekili Ferit Bademci’nin

yaptığı açılıştan sonra konuşan İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Mehmet Tuna, ilçede dör
düncü özel dershanenin açıldığını, amacın 
öğretimin kalitesini yükselterek, öğrencile
rin arzu ettikleri okullara girebilmesini sağ
lamak olduğunu söyledi.

Daha sonra konuklara yapılan ikram ile 
geç saatlere kadar sohbet edilerek, yeni 
dershane gezildi.

Özel Doğuş Fen Dershanesi, geçtiğimiz hafta 2000’li yıllara açılış kokteylinde 1999- 
2000 eğitim ve öğretim dönemini başlattı. Dershane kurucusu Eser Naymanlar ve Zeki 
Zeybekçi, Müdür Sabahattin Oktay ve eşleri, Refik Ganiç ve Ercan Çizmeci ile birlikte 
görülüyor.

Cargıll ’ çiler 
“Çevreye Saygılıyız”
Cargıll'ciler, .kendi

lerini savunarak, çevre 
konusunda en son 
teknolojinin uygulan
dığını söylediler.

Kurulmakta olan 
fabrikanın İznik Gölü 
çevre düzeni imar pla
nında yer alan 1 
km.lik koruma bantı 
dışında Çaldığını söy
leyen Kemal Özbelli, 
arazinin İznik Gö
lü'nün batısında göle 6 
km. uzaklıkta olduğu
nu ve Gemlik yönüne 
doğru alçaldığını belir
terek, “Göl ile arazi 
arasında ters yönde 6 
metrelik bir irtifa hak
kı mevcuttur. Dolayı
sıyla yüksek teknoloji 
kraterlerine sahip olan 
ve 2 -milyon ABD do-' 
larlık yatırım ile inşa
atına şu anda ana fab
rika ile devam eden 
arıtma tesisinden ge
çecek olan proses su
yu1, ilgili çevre koruma 
yönetmeliklerinin ge
rektiği arıtma verileri 
ile söz konusu yatırım 
yerinin yanında bulu
nan Metet Deresi üze
rinden borularla Göla- 
yağı Deresine bırakıla
rak, Karsak Deresi ile 
İznik Gölü’ne ters yön
de akıtılarak, Gemlik 
Körfez’ine verilecektir. 
“ şeklinde konuştu.

Cargıll’in verimsiz 
olan çevre arazilerde 
köylülere tohum ve 
kredi yardımı yaparak, 
mısır üretimi yaptır
maya başladıklarım da 
söyleyen Özbelli, bun
dan büyük verim elde 
edildiğini bildirdi.

Cargıll’e günde yak
laşık 3 bin metreküp 
yeraltı suyu kullanıla
cağını,. bu konuda 
Devlet Su İşleri Birinci 
Bölge Müdürlüğü tara
fından rapor hazırlan
dığı, kullanılacak su
yun İznik Gölü’nün 
doğal dengesini boz
masının söz konusu 
olmadığı, DSİ’nin ver
diği yeraltı suyu ara
ma belgelerine sahip 
olduğu iddia edilirken, 
işletmeye kurulan arıt
ma tesislerinin dünya
nın en ileri teknolojisi
nin uygulandığı belir
tildi.

90 milyon dolar tu
tarındaki bir yatırımla 
kurulmaya başlayan 
Cargıll’in bin 400 kişi
ye ek iş sağlayacağı 
belirtilen konuşmada, 
işletmenin Cargıll’in 
en büyük kuruluşla
rından biri olduğuna 
dikkat çekildi.

Günde 800 ton, yıl
da 2 bin 265 bin ton 
mısır işleyecek olan 
Cargıll’in Türkiye’de

üretilmekte olan 2 milyon 500 bin ton ürünün 
benzer tesislerde bir milyon 300 bin tonu işlen
diğini belirten konuşmacı, GAP bölgesinde mısır 
üretimi yapılarak işletmenin ihtiyacı olan mısır 
hammadesinin yüzde 80’inin Türkiye’den sağla
nacağım bildirdi.

Çevreci kuruluşların işletme hakkında Bursa 
Valiliği ve Başbakanlığa açtığı davalar nedeniyle 
yürütmeyi durdurma kararı alındığını, şu anda 
fabrikada hiç bir işlem yapılmadığım bildiren 
konuşmacı Kemal Özbelli, Danıştayın 6 Daire
sinde de açılan bir başka dava ile de ikinci bir 
yürütmeyi durdurma kararının bulunduğum 
ancak, bunların aşılacağım söyledi.

Körfez Fen Dershanesi 
yine haşan yazdı

Geçen Haftanın Devamı
Filiz Kılıç U.U. Bil. Muh.
Engin Hamutçu Erzurum İşletme
Meliha Demir Selçuk Turz. Otel.
Pınar Gürşimşir D.Pınar İktisat
Hanife Ünye Kocaeli Muhasebe
Bahar Avcıoğlu Zonguldak İktisat
Nurgül Peremeci D.Pınar İşlet.
Nesrim Comart Balıkesir İktisak
Emrah Keskinden U.Ü. Doğ. İst.
Hazan Kayar D.Pınar İktisak
Güven Koyuncu ■İ.Baysal İşlet.
Gamze Lale 9 Eylül İktisat
Funda Arfundah D.pınar Büro ve Sekr.
Mahir Sayın Ç.Kalem İktisat
Fulya Beşli Ankara İşlet.
Ahmet Çelik D.Pınar İktisat
Bahtiyar Anıl Selçuk Doğ. İst.
Alper Atan Kocaeli Elektro Öğr.
Serap Köse Muğla Su. Ürün.
Kubilay Aydoğdu Gazi Fizik Öğr.
Sibel Keskin D.Pınar İşlet.
Fualt Alkan Marmara Elektrik Öğr.
Lütfü Yüncü D. Pınar Elektrik
İlke Soyer Ç.Kale Okul ön. Öğ.
Seda Yılmaz Mersin Harita Kad.
Ayla Başol İ.Baysal Sın. Öğr.
Seda Güneş Sakarya Dış Ticaret
Fatma Özen Ankara Sos. Bil. Öğr.
Hakan Yıldıran Anadolu Büro ve Sekr.
Serhan Aydın Trakya Sın. Öğr.
Nuran Yalçın U.Ü. Tekstil
Berkant Akkan 19 Mayıs Türk. Öğr.
Şule Aktürk G.O. Paşa Tekstil
Halime Başsoy U.Ü. Ok. Ön. Öğ.
Özlem Sever C. Bayar Muhasebe
Tülay Güler . Ç.Kale Sm. Öğr.
Emre Özer Kocaeli End. Elekt.
Tülay Tabakoğlu C.Bayar Sın. Öğr.
Ahmet Barış U.Ü. Tur. Otel.
Nilğün Keşler 19 Mayıs Sos. Bil. Öğrt.
Begüm Armağan Niğde Muhasebe
Yusuf Bağcı Sakarya Sos. Bil. Öğr.
Serkan Aydemir Sakarya Elektronik
Mine Gür Gazi Sos. Bil. Öğrt.
Ali Baştürk Anadolu Elektronik
Melin Ezgütekin Selçuk Türk. Öğr.
Fethi Hare Atatürk İş Mak.
Hilal Yıldız İ.Baysal Sınıf Öğr.
Emel Duran Ege Pam. Eks.
Burçin Bayram Sakarya Bil. muh.
Birten Karka Gazi Giy. Öğr.
Yelda Baykız Akdeniz Büro ve Sekr..
Şafak Şimşek Marmara Tal. Ü. Öğrt:
Seda Terlemez Yeditepe Ulus. Taş.
Serkan Erdoğan Marmara Tal. Ü. Öğr.
Pervin Uç Fırat İpekb.
Serkan Akgül Gazi Knk. İş. Öğr.
Çağatay Kurtiş Harran Pazarlama
Osman Avcı Ç. Kale Tarih
Erşen Şenduranlar Niğde Mak.
Şafak Baydar Erzurum Türk D.Ed.
Serhat Güreşçi Selçuk İnşaat
F. Pınar Gürğün D.Pınar İşlet.
Özkan Yakal 100. Yıl Coğrafya
Ayşegül Aldemir U.Ü. Sosyoloji
Banu Çınar U.Ü. Fizik
Nevclhan Vatansever İ.Ü. Hemş.
Canan Güdek Sakarya Ebelik
Özge Öztekin Afyon Veteriner.
Osman Parlak Ege Maliye
Çiğdem Dedekargınoğlu U.Ü. Maliye
Sadık Çekiçel Çankaya Ulus. Tic.
M.Emin Dursun 9 Eylül Mak. müh.
Derya Doğan A.Ü. Sınıf. Öğr.
Hanife Akbaba U.Ü. Felsefe
Sinan Bayram Kocaeli Elek. Öğr.
Recep Pilavcı Kocaeli Mak.
Uğur Topçuoğlu Gazi Resim Öğr.
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Kaşe ve mühürde bekleme yok! 
Her türlü baskı işlerinizde 

Hizmetinizdeyiz.
BİR TELEFON YETERLİ t

KÖRFCZ OFS€T
MATBAACILIK-YAYINCIUK-REKLAMCIUK

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

M 
Ö 
R 
F 
€ 
Z

Bayındırlık İl Müdürlüğü, ağır ve orta hasarlı binaların boşaltılmasını istiyor Muhtelif Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı 
İbrahim Talan, ilgililere seslendi. ,

17 Ağustos depreminden zarar gören binalar hakkında incele
me yapan Bayındırlık İl Müdürlüğü teknik heyetinin hazırladı
ğı raporlar geldi. Üç gün askıda kalan raporlara itirazlar sürü
yor.

Marmara Bölgesini etkileyen can ve mal kaybına 
neden' olan 17 Ağustos depreminde hasar gören bina
lara alt raporlara itirazlar başladı.
g" Muhtarlıklarda üç gün süreyle askıda kalan rapor 
Sonuçlarına 27 Eylül 1999 gününe değin itiraz yapıla
bilecek.

ÇAY OCAĞINA TALİP ÇIKMADI
Belediyenin içinde bulunan ve geçtiğimiz hafta 

encümen huzurunda kiraya verilecek olan Çay 
Ocağına istekli çıkmadı.
L. Belediye Başkam Mehmet Turgut, çây ocağının 
jeniden kiraya çıkarılacağım duyurdu.

HAFTAYA BAKIŞ

Kadri GÜLER

Deprem raporları
Bir aydır depremle yatıp depremle kalkıyoruz.
Hergün birkaç kez artçı depremin heyecanı ile sokaklara fır

lıyoruz.
■ Gemlik halkı evlerine girmekten korkuyor. Bunun için okul 
bahçeleri, boşluklar, yol kenarları önce ilkel naylonlardan yapılan 
çadırlarla doluyken, artık daha modern ve kalıcı çadırlar görüyo
ruz.

Deprem bize gençlik yıllarımızda yaşadığımız deniz kenarla
rındaki yazlık çadırlı yılları anımsattı.

Yer kürenin dengeleri bozuldu.
ABD’nin Kaliforniya eyaletinde hortum fırtınası, eyalenin altı

nı üstüne getirdi.
Dûn, gece Tayvan’ın başkenti 7.8 şiddetinde bir depremle 

sarsıldı.
Yer küre gazaba geldi.
Bilim adamları yer kürenin bozulan bu dengelerini araştırma

lı, yoksa milyonlarca insanın bu düzensizliği sürüp gidecek, 
g.. İl İmar Müdürlüğünden ilçemize gelen hasar raporları muh
tarlıklarda askıya çıktı, şimdi bu raporlara 7 gün itiraz süresi var. 
Konutlarını veya işyerlerindeki hasarları bildirmeyenler veya so
nuçlara itiraz edenler bu sürede itirazda bulunabilecekler.
İ Gemlik'te 4 okul orta hasarlı rapor alınca yeni öğretim yılın

da kapılarını eğitim ve öğretime kapatacak.
İşin en ilginç yönü ise bence Şehit Ethem Yaşar İlköğretim 

Okulu.
Bu okul yanılmıyorsan 4-5 yıl önce yapılarak hizmete açıldı.
Sizin anlayacağınız devletin milyarlarca lirası 5 yılda heba oldu. 

' Bunun hesabı sorulmalı.
Bayındırlıktan gelen İlk kontrol mühendisinin ise aynı zaman

da bu binanın kontrolünü yapan kişi olması nedeniyle okula sağ
lam rapor vermesi düşündürücü.
’ 4 bin 500 öğrenci bu yıl sıkışık bir öğrenim yılı geçirecek.

Gecenin karanlığında belki ilk kez eğitim ve öğretim yapılacak.
Gemlik’e çok çabuk yeni’okullar yapılmalı, Gazi ilköğretim 

okulu tamamen yıkılmalı ve büyük yeni bir okul inşa edilmeli.

Bayındırlık İl Müdürlüğü yaptığı açıklamada orta ve 
çok hasarlı binalara girilmemesi istenirken; ilçemizdeki 
bazı orta hasarlı konutlar boşaltıldı. Bu binalarda otu
ranlar başka yerlere taşınırken bazi vatandaşlar da Milli 
Eğitim Bakanlığının Hasanağa Kampına yerleştirildi. 
Kampta depremzedelere yemek ve barınak sağlanıyor.

Fırıncılar kapıştı

Ekmek 50 
bin lira

Gemlik Fınn işletmecile
ri arasında anlaşmazlık so
nucu İstiklal- Caddesinde 
bulühan Bereket Fırını adlı 
fınn işletmesi ekmeğin fiya
tını 80 bin liradan 50 bin li
raya indirdi.

Halkın kaliteli ' ekmek 
yemesi için tezgahta ekmek 
fiyatım indirdiğini söyleyen 
işletme sahibi Feti Ali Akka- 
ya, bu fiyata ekmek sattığı 
için zarar etmediğini, sü
rümden kazanmayı amaçla
dığını belirterek, "Diğer fi
noların çoğu dağıtım ya
parak zaten ekmeği bu fi
yata bakkala ve marketçi
ye veriyor. Ben tezgahım
da 50 bin liraya ekmek sa
tarak vatandaşa ucuz ek
mek yediriyorum" .dedi.

Gemlikspor 
ilk maçta 
12 gol attı

Burşa birinci amatör li
ginde bu yıl da şampiyon
luk amacıyla lige başlayan 
Gemlikspor, geçtiğimiz 
hafta Gemlik Atatürk sta
dında Elmasbahçespor ile 
yaptığı karşılaşmayı 12-1 
yenerek lige iyi başladı.'

Pazarcı esnafına 
son ihtar

Gemlik salı ve cumarte-, 
si pazannda esnaflıklar 30 
Eylül gününe değin beledi
yeden işyeri çalışma ruh
satı almak zorundalar. İş
yerlerini belediyeden izin 
almadan devreliler 25 mil
yon lira, diğer esnaf ise 5 
milyon lira- hediyeye rü
sum ödemek zorundalar.

8 kolonda çatlak meydana gelince 
hastane boşaltıldı.

Devlet Hastanesi
çadırda

17- Ağustos ve ar
dından gelen. deprem
lerden sonra Gemlik 
Devlet Hastanesi’nln 
bulunduğu yaşlı bina
nın 8 kolonu çatlayın
ca hastane hizmetleri 
çadıra alındı;

Gemlik Devlet Has- 
tanesi'nin içinde bulu
nan ameliyathane ye 
diğer bölümlerdeki ci
hazların sökülerek, bir 
tarafa toplandı. Hasta

nede yalnız poliklinik 
hlzmeüerf yapılıyor.

Devlet Hastanesi 
Başhekimi Mehmet 
Küçükkeçe, Bayındır
lık İl Müdürlüğü’nden 
gelen raporla, binanın 
tahliye edilmesi gerek
tiğinin bildirilmesi üze
rine hastane hizmet
lerinin bahçeye kuru
lan çadırda , devam 
ettiğini söyledi.

Haberi sayfa 3'de

"Esnaf zorda, 
borçlar ertelensin”

Gemlik Muhtelif Es
naf ve Sanatkarlar Odası 
Başkam İbrahim Talan, 
bozuk olan piyasalar, 
deprem ile birlikte tama
men durduğunu belirte
rek, esnaf, ve sanatkarın 
çok zor durumda oldu
ğunu ve Halk Bankası ve 
devlete olan borçlarının 
ertelenmesi gerektiğini 
söyledi.

;Talan, esnafin siftah
ız işyerlerini kapattıkla
rım, "Deprem, esnaf ve 
sanatkarı vurdu. Önü
müzde çok daha zor 
günler var" dedi.

Haberi sayfa 3'de

Muhtelif Esnaf ve Sanatkar
lar Odası Başkanı İbrahim 
Talan, esnaf ve sanatkarın 
borçlarının ertelenmesi için 
ilgili Bakanlıklara faksların 
çekildiğini ve söz alındığını 
söyledi.

Bayındırlık İl Müdürlüğü raporlarına göre 
eğitim ve öğretim yapılamaz deniyor. 

4 okul boşaltılıyor
İlçemizin Şükrü Şenol İlköğretim Okulu, Şehit 

Ethem Yaşar İlköğretim Okulu, Gazi İlköğretim 
Okulu eski binası, Küçükkumla Ali Kütahya ilköğ
retim Okulları, 17 Ağustos ve ardından gelen >artçı 
depremlerde verilen raporlarda hasarlı bulunarak, 
eğitim ve öğretim yapılması yasaklandı.

Üçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Tuna, 1999- 
2000 eğitim öğretim yılında ilçedeki hasarlı 
okulların- diğer okullara taşınması ile sıkıntı 
yaşanacağım söyledi.

Haberi sayfa 3'de

Beton dökümü ıçm 
şartlı izin

Gemlik Kaymakamlığın
ca, 17 Ağustos depremin ve 
ardından devam eden artçı 
depremler nedeniyle, inşaat 
yapımları bir süre durdurul
masının ardından Bursa Vâli- 
liği'nce şartlı izin çıktı.

Bursa Valiliğinden Kay

makamlıklara gönderilen ge
nelgede, 20 Eylülden itibaren 
beton döküm işlemlerinin 
başlaması ve döküm işlerin
den el ve şantiyede beton dö
kümlerinin yasaklandığını yer 
alıyor.

Haberi sayfa 3’de

jncm Tamer

TAŞI GEDIG

NEREYE...
Başbakan Sayın Ecevit
ABD Seyahati Öncesi Kulaklarına Baktırmış.
Herhalde Clinton’u Dinlemekte
Kusur Etmesin Diye
Sözde İsmet Paşa’nın Çırağı
Nerede!
Paşa, Onlara Kulaklarını Tıkar,
Gözünü Dört Açardı, Dört!..
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Bürokraside hacamat
Bürokraside atama depremi yaşa

nıyor. Siyaset, devlet bürokrasisini yi
ne “hallaç pamuğu” gibi atmakta. Ne 
var ki, son yıllarda bu işin de suyunu 
çıkardılar. Partilerin ilçe ve il başkan- 
ları, uluorta medyaya demeçler veri
yor, falan bürokratın başka yere ata
masının çıkarıldığını, filanın şimdilik 
yerinde kaldığını söyleyebiliyorlar.

Örneğin 18 Eylül günlü Olay gaze
tesinde birinci sayfa manşetinde “Or
takların kadro kavgası” başlığıyla 
yer alan haber, Devlet adı verilen, o 
hepimizin ortak olduğu kurumun na
sıl hacamat edildiğini göstermesi ba
kımından son derece ilginç.

Öncelikle belirtmeliyim ki, siyasal 
iktidarların bürokrasinin üst kade
meleriyle uyum içinde çalışmak iste
meleri doğal, buna pek bir diyeceğim 
yok! Bu konuda, yerel örgütleri ara
cılığıyla bilgilendirilmeleri de doğal!

Ama doğal olmayan, hatta son de
rece tehlikeli olan, MHP Bursa İl Baş- 

kanı’nın, kendisini adeta “yürütme 
erki” yerine koyarak, demeçler ver
mesi, “Şimdilik bitti” diyormuş Baş
kan, ama “bürokrat kıyımı”nm de
vam edeceği sinyalini de veriyormuş. 
Nitekim hemen ertesi günü, başka 
bazı bürokratların da görevden alın
dığı haberini veriyor gazeteler.'

Şimdilik bitti!
Yani şunu demek istiyor MHP İl 

Başkanı : “Ayağınızı denk atın, ge
rekirse hepinizi silkeler atanm.”

Bir şey daha : DSP İl Başkanı, bu 
hacamat işlemlerine yakmma mırıltı
larıyla karşı çıkmaya kalkışınca, haz
ret bastırıyor yanıtı : “Onlar Milli 
Eğitim’de cayır cayır atama yapar
ken, biz de onlara kızıyorduk!”

Bireh, bireh, bireh! ...
ANAP İl Başkanı Behzat Çevik de 

boş durmuyor, o da patlatıyor demeci 
: “Biz bugüne kadar bürokrat kıyı
mına gitmedik. Bize yakın isimleri 
onlar görevden alıyorsa, onlara ya
kın isimleri de biz görevden alırız!”

Uyumlu koalisyonun yerel ortakla
rına bakın hele! Bürokrasi, partileri 
arasında paylaşım meta sanki...

Böyle bir sistemin yürürlükte ol
duğu bir ilde, bir ülkede, bürokrasi
nin olumlu bir tablo sergilemesi ola
naklı mı?

* * *

Otuz yıldır politikayla içinden veya

dıyından ilgileniyorum. Birinci ve 
İkinci MC’ler de dahil, hiç bir dönem
de siyasetin bü denli yozlaştınldığına 
tanık olmadım. Gerçi biz, kendisine 
Devlet’in valisi olduğunu hatırlatan 
bir valinin, “Ben MC’nin vahşiyim" 
diye karşılık verdiği günleri de biliriz. 
Ama o zaman bile, bu valinin görev
den alınacağına ilişkin demeç verme
mişti iktidar partisinin il başkanı; ge
reğini sessiz sedasız yapmış, dönemin 
hükümetini sessiz sedasız uyarmakla 
yetinmişti...

Oysa şimdi, hem de “uyum içinde 
çalıştığı” yineleyip duran bir koalis
yon iktidarının yereldeki ortaklan 
medyada birbirleriyle hırlaşıp dur
makta. Görevden almalar sürüyor. 
Hacamat furyası karşısında ortaklar
dan Behzat Çelik umarsız, “Bu, top
luma gözdağı vermektir, ben de te
dirginim” diyor, ve de ekliyor.
* “Ben Necati Bey’in (MHP İl Baş
kanı) Ankara’ya bu iş için gittiğini 
bilmiyordum. Kendisini Anka
ra’dan aradığımda, özel bir iş için 
gittiğini söylemişti. Yani biz savuş
turdu... “

ANAP İl Başkanı’nın bu söyledikle
rine gülmek mi gerekir, ağlamak mı? 
Devlet, bu denli mi ayağa düştü tanrı 
aşkına? İktidar ortaklarının il baş- 
kanlan, sanki “köşe kapmaca” veya 
“saklambaç” oynuyorlar...

Doğrusu aferin!
MHP İl Başkanı Necati Uğur da, 

patilerin kendi kadrolarıyla çalışmak 
istemesinin son derece doğal doldu
ğunu söylemiş. Ama biz, MC’ler za
manında ülkücü biraderlerimizin ne 
işler karıştırdıklarına tanık olanlar
danız. Onun için bu “doğal”m ne me- 
nem şey olduğundan hayli kaygılıyız.

Ne var ki, ANAP’ın bu konuda ya
kınmaya hakkı olduğunu sanmıyo
rum. Son yıllarda Mehmet Gedik ve 
Bener Özcan’dan başlayarak ANAP il 
ve ilçe başkanları da bürokrasiyi 
onursuzlaştırma konusunda az çaba 
harcamadılar.

DYP de öyle....
Ama Sezar’m hakkı Sezar’a, DSP 

örgüt başlarının, Başbakan veya ba
kanlan adma bu tür açıklamalar yap- 
tıklanna -hiç değilse şimdiye değin- 
pek tanık olmadık.

Kim bilir, belki de kendilerini hep 
iğreti hissettikleri içindir....

I

Zeytinde 
Halkalı leke 
ve sinek 
mücadelesi 
başladı

Zeytin ağaçlannın zarar- 
hlanndan olan halkalı leke 
hastalığı ile zeytin sineği ile 
mücadele başlatıldı.

İlçe Tarım Müdürlüğü 

yetkilileri, yöremiz zeytinci
liğinde önemli bir hastalık 
olan Halkalı Leke ile müca
dele başlatıldığını buna kar
şı % 1.5’luk bodro bulamacı, 
hazır bakırlı ilaçlar veya on- 
ganik fungusutiler kullanıl
ması gerektiğini bildirdiler.

Sinek mücadelesinde ku- 
ralan kapanlarda sineğin 
Kurşunlu ve Narlı'da görül
düğüne dikkat çeken ilgililer 
bu hastalıkla ilgili olarak da 
zehirli ilaçlarla mücadeleye 
başlanılmasını istediler.

Kaymakam 
bir hafta
sonra 
göreve 
başlıyacak

Yalova Vali Yardımcılığın
dan Gemlik Kaymakamlığı
na atanan Sadettin Genç, 
bir hafta yorgunluk iznine 
ayrıldı.

17 Ağustos günü mey
dana gelen depremde Yalova 
Vali Yardımcısı olarak yoğun 
çalışma içinde kalan 
Genç’in geçtiğimiz hafta ilçe
mizde yeni görevine başla
ması beklenirken, bir hafta
lık izne ayrıldığı ve Gem
lik’teki görevine önümüzde
ki hafta başlayacağı öğrenil
di.

Yazanmızım şehir dışında olması nedeniyle yazısı 
elimize ulaşmadığından yaymlayamıyoruz. Özür 
dileriz. Gemlik KÖRFEZ 1
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KAYIP

Gemlik Lisesi’nden 

1991 yılında almış 

olduğum diblomam 

kaybolmuştur.

Hükümsüzdür.

Ahmet Palabıyık
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Fiyatı :50.000 TL.

Sahibi ve Sorumlu Müdürü : KADRİ GÜLER
" Gazhane Cad. No. 51/A 

Tel : 513 17 97 GEMLİK
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Gemlik 
Körfez 

Okuyun, 
okutun, 

abone olun

KAYIP

Gemlik Nüfus 

Müdürlüğü’nden 
almış olduğum 

nüfus cüzdanım 

kaybolmuştur. 
Hükümsüzdür.

Tülay Macaroğlu

GEMLİK TİCARET VE SANAYİ 
ODASI BAŞKANLIĞINDANDUYURU

5590 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
Kanunu’na 3277 sayılı kanunla eklenen 7. mad
de uyarınca Ekim-Kasım 1999 aylarında Oda
mız organ seçimleri yapılacaktır. 88/12497 sayı
lı tüzüğün 93/4441 sayılı bakanlar kurulu kararı 
ile değişen 27 maddesine göre oda meslek ko
miteleri seçimlerine seçmen sıfatıyla iştirak ede
bilmek ve üye seçilebilmek için vergi mükellefi
yeti bulunma şartı arandığından* üyelerimizin 
vergi kayıtlarını kontrol ederek, hatalı kayıtları 
düzeltmeleri zorunludur.

Üyelerimizin vergi mükellefiyetlerine ilişkin 
oda kayıtları 08/10/1999 cuma günü mesai biti
mine kadar hafta içi hergün 08.30/17.30 saatleri 
arasında Oda Sicil Servisi’nde incelemeye açık 
olup, hatalı kayıtların düzeltilmesi için başvurular 
antetli kağıda yazılmış dilekçe ile yapılabilecek
tir. Odamıza daha önce hiç vergi numarası bildir
memiş üyelerimizin de öngörülen süre içinde 
vergi hesap numaralarını bildirmeleri, öte yan
dan vergiden muaf olan üyelerimizin (Kooperatif 
vb. gibi) de vergiden muaf olduklarına ilişkin mu
afiyet belgelerini, seçme ve seçilme haklarının 
kaybolmaması için 08/10/1999 cuma günü me
sai bitimine kadar Odamıza ibraz etmeleri gerek
mektedir.

Kayıtlarını düzeltmeyen üyelerin Oda kayıtla
rının doğruluğu kabul edilmiş sayılacaktır.

GEMLİK
TİCARET ve SANAYİ ODASI 

BAŞKANLIĞI

ŞİİR BAHÇESİ Mustafa Akkan

SAAT 3.1 GEÇE
Yıkıldık Türkiyem 17 Ağustos gecesi
Aklıma gelmiyor söylenecek hecesi
Yardıma koşuldu abileri bacısı
Kara toprak yutmuştu saat 3’ü bir geçe 

İzmiti’m yıkık yıkık tüm gözler yaşdolu 

Gölcük’ü deniz yutmuş yok artık sahil yolu 
Sakarya’m kan ağlıyor kırıldı iki kolu 
Yalova’da eymiş başlar gözler sel olmuş

Yardıma koşuldu verildi elele
Gözyaşı durmadı dönmüştü bir sele
Yıkıldı Marmara saat 3’ü bir geçe
Yıkıldık Türkiyem yıkıldık Marmaram

Avrupa oradaydı yardımlar dört koldan 
Bir acı ses gelirdi toprağın altından 
Bir canlı çıktığında sevinç gözyaşları 1 
Boşalırdı sessizce göz kapaklarından

Başımız sağolsun
Sağolsun TÜRKİYEM

Döküldü Mustafa’dan ağlayarak be, hecem
Yıkıldı o akşam
Yalova’m, Gölcük’üm, Sakarya’m
Kara toprak yutmuştu
Saat 3.1 geçe

Mustafa AKKAN 
Umurbey Sağlık Ocağı

GEMLİK
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17 Ağustos depreminden zarar gören binalar hakkında incele
me yapan Bayındırlık İl Müdürlüğü teknik heyetinin hazırladı
ğı raporlar geldi. Üç gün askıda kalan raporlara itirazlar sürü-
yor

Marmara Bölgesini etkileyen can 
ve mal kaybına neden olan 17 
Ağustos depreminde hasar gören 
binalara ait raporlara itirazlar baş
ladı.

Gemlik Kaymakamlığından ya
pılan açıklamada, bölgemizde mey
dana gelen deprem nedeniyle hasar 
gören binalara ait tespitlerin ta
mamlandığı ve sonuçlarım düzenle
yen raporların afetzede isim listesi
ne göre hasar durumları az, orta, 
yıkık-ağır ve hasarsız olarak belir
lendiği bildirildi.

Valilik kanalıyla İlçe Kaymakam
lığına gelen hasar raporları 18-19- 
20 Eylül tarihlerinde mahalle muh
tarlıklarında da askıya çıkartıldığı 
belirtilen Kaymakamlık açıklama
sında, 21-27 Eylül günleri arasında 
hasar tespit raporlarına binalarda
ki belirlenen hasar derecesine, ha
sarlı binaların hasar tespitinin ya
pılmaması durumunda ve listelerde 
hasarlı olduğu halde adlan bulun
mayanların ilçe Kaymakamlığında 
28-29-30 Eylül günleri oluşturula
cak masalara itiraz etmesi gerektiği

hatırlatıldı.
Kaymakamlıktan yapılan açıkla

mada düşük şiddetli artçı deprem
lerin devam etmesi nedeniyle bölge 
halkının ağır ve orta hasarlı binala
ra girmemeleri, binalan az hasarlı 
olanlann ise bir süre daha tedbirli 
olmaları duyuruldu.

Öte yandan dün, gece saat 
24.oo-01.oo arasmda 4 şiddetinde 
iki artçı deprem daha oldu. Dep
remlerin bir süre daha devam ede
ceğini hatırlatan ilgililer, dikkatli ve 
tedbirli olmalannı istediler. .

Muhtelif Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Talan, ilgililere seslendi.

“Esnaf zorda, borçlar ertelensin”
Gemlik Muhtelif Esnaf ve Sanat

karlar Odası Başkam İbrahim Ta- 
• lan, bozuk olan piyasalara bir de 

depremin eklendiğini belirterek, es
naf ve sanatkarlar çok zor durum
da depremden sonra piyasalar ta
mamen durdu. İşyerleri siftahsız 
kapanıyor. Esnaf ve sanatkarların 
Halk Bankası ve devlete olan borç
lan ertelenmeli dedi.

Depremin, bozuk olan piyasayı 
tamamen bozduğunu belirten Es
naf ve Sanatkarlar Odası Başkam 
Talan, Gemlik’te esnafın çok zor 
durumda olduğu, esnaf kefalet ko
operatifi aracılığıyla Halk Banka- 
sı'ndan alman borçların büyük bir 
bölümünün ödenemediğini, vergi 
ve sigorta pirimlerinin yatırılmadı
ğım belirterek, “Deprem, esnaf ve

sanatkarı vurdu. Önümüzde daha 
da zor günler var. İşyerleri siftah- 
sız açılıp kapanıyor. Borçlar öde
nemiyor. Bu durumda yapılacak 
tek şey Halk Bankası’ndan alman 
krediler ile vergi borçlan ve SSK 
pirimlerinin ertelenmesidir. Bu
nun için Cumhurbaşkanına, tüm 
bakanlıklara fakslar çekilerek, 
esnafın borcunun ertelenmesini 
istedik.” dedi.

Gemlik’in deprem bölgesinde ol
duğunu, yaşanan afetin insanları 
psikolojikmanda yıktığım belirten 
İbrahim Talan, yılbaşından bu ta
rafa 85 işyerinin kapandığım, yeni 
üye kayıtlarının ise aylardır yapıl
madığım söyledi.

Geçtiğimiz hafta ANAP İlçe Baş
kanlığım ziyaret eden eski bakan

lardan Turhan Tayan'a Gemlik es
nafının sıkıntılarını anlattığını be
lirten, İbrahim Talan, Tayan’ın Ma
liye Bakam Sümer Oral’ı arayarak, 
Gemlik esnafının vergi borçlarının 
ertelenmesi için söz aldıklarını söy
ledi. ’

Gemlik’in deprem bölgesinde ol
duğunu hatırlatan Esnaf Odası 
Başkam, depremden zarar görenle
rin Sulh Hukuk Hakimliği’ne baş
vurarak, tespit yaptırmalarım, Ba
kanlar Kurulu’nun 29 Ağustos tari
hinde aldığı kararla esnafın borçla
rının ertelenebileceğini hatırlattı.

Talan, Dörtyol kavşağından 
Gemlik girişinden yasaklanması
nın esnafa büyük darbe olduğunu 
söyleyerek, bu düzenlemenin kaldı- j 
nlmasını istedi^

Ticaret Odasında seçim var
Dört yılda bir yapılan Ti

caret ve Sanayi Odası seçim
leri bu yıl kasım ayı içinde 
yenilenecek.

Ticaret ve Sanayi Odası

Başkam Kemal Akıt’tan aldı
ğımız bilgilere göre, dört yıl
da bir ekim ve kasım ayla
rında yapılması gereken Ti
caret Odası seçimleri için

odaya kayıtlı üyelerin uyarı
larak, hazırlanan listelerde 
adlannı kontrol etmelerinin 
gerektiği hatırlatıldı.

Ticaret ve Sanayi Odası

meslek komitelerinin seçil
melerinin ardından komite 
üyeleri oda meclisini, oda 
meclisi de oda yönetim ku
rulunu belirliyor.

8 kolonda çatlak meydana gelince hastane boşaltıldı.

Devlet Hastanesi çadırda
17 Ağustos ve ardından gelen 

depremlerden sonra Gemlik Devlet 
Hastanesi’nin bulunduğu yaşlı bi
nanın 8 kolonu çatlayınca hastane 
hizmetleri çadıra alındı.

Depremlerden sonra Gemlik Dev
let Hastanesi'nde teknik bir eleman 
çağınlarak, durum tespiti yapıldığı
nı belirten Baştabip Mehmet Küçük- 
keçe, Bayındırlık İl Müdürlüğü’nden 
gelen mühendislerin verdiği rapor 
sonucu binanın tahliye edilmesi 
üzerine hastane hizmetlerinin bah
çeye kurulan çadırda verilmeye baş
ladığını söyledi.

AMELİYAT YOK
Gemlik Devlet Hastanesi’nin için

de bulunan ameliyathane ve diğer 
bölümlerdeki cihazların sökülerek.

bir tarafa toplandığını belirterek, 
hastanede yalnız poliklinik hizmet
leri yaptıklarını belirtti.

Hastane hizmetlerinin çadırda 
verilmeye başlanması üzerine yapı
mı devam eden Gemlik Muammer 
Ağım Devlet Hastanesi’nin hızlandı
rıldığını söyleyen Küçükkeçe, yeni 
hastanenin kasım ayı sonlarında ve
ya en geç aralık ayma kadar tamam
lanacağı sözünü aldıklarını belirtti.

Başhekim Küçükkeçe, Sağlık 
Bakanlığı’na da başvurarak yeni 
hastane için kendilerine acil 500 
milyar lira ödenek gönderilmesini 
istediklerini, hastanenin yol ve çevre 
düzenlemesi konusunda da Gemlik 
Belediyesi’nin de yardımcı olacağını 
bildirdi.

Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Kemal Akıt

Baymdırlık İl Müdürlüğü raporlarına göre 
eğitim ve öğretim yapılamaz deniyor.

4 okul 
boşaltılıyor

İlçemizin Şükrü Şe
nol İlköğretim Okulu, 
Şehit Ethem İlköğretim 
Okulu, Gazi İlköğretim 
Okulu eski binası,. Kü- 
çükkumla Ali Kütahya 
İlköğretim Okulları, 17 
Ağustos ve ardından ge
len artçı depremlerde 
hasarlı bulunarak, eği
tim ve öğretim yapılması 
yasaklandı.

Yapımı 5 yıl önce bite
rek öğrenime açılan Şe
hit Ethem Yaşar İlköğre
tim Okulu’nun kolonla
rının büyük bir bölü
münde kırık olduğunun 
belirlenmesine karşın. 
Bayındırlık İl Müdürlü- 
ğü’nden gelen ekipçe ya
pılan ilk kontrollerde 
sağlam raporu verdiği 
açıklandı.

Ancak, bu binanın 
kontrol mühendisliğini 
yapan kişinin deprem 
sonrası ilçeye gelen şa
hıs olduğunun öğrenil
mesi üzerine yeniden 
tespit istendiğini ve bi

nada orta dereceli hasar 
tespit edilmesi üzerine 
eğitim ve Öğretim yapıl
masının sakıncalı oldu
ğunun ortaya çıktığı öğ
renildiğini söyledi.

İlçe Milli Eğitim Mü
dürü Mehmet Tuna, 
1999-2000 eğitim öğre
tim yılında ilçe okulla
rında sıkışık bir yıl yaşa
nacağını, muhtemelen 
Küçükkumla Ali Kütah
ya ilköğretim Okulu’nun 
Cumhuriyet İlköğretim 
Okulu’na, Şehit Ethem 
Yaşar İlköğretim Oku
lu’nun Anadolu Lise- 
si’ne. Gazi İlköğretim 
Okulu eski binasının La
le Kemal Kılıç İlköğretim 
Okulu’na, Şükrü Şenol 
İlköğretim Okulu’nun 
Gemlik Lisesi’nde eğitim 
ve öğretime devam ede
ceğini belirterek, “Bazı 
öğrenciler bu öğretim 
yılı saat 21.oo*e kadar 
okullarda ders yapmak 
zorunda kalacaklar." 
dedi.

Beton dökümüne 
şartlı izin

Gemlik Kaymakamlı
ğınca ilçede inşaat yapım
larının bir süre durdurul
ması doğrultusunda alı
nan karara Bursa Valili- 
ği’nden şartlı izin çıktı.

Bursa Valiliği’nden 
Kaymakamlıklara gönde
rilen genelgede 17 Ağus
tos depreminden sonra 
devam eden artçı deprem
lerden beton döküm işle- 
riniri zarar görme olasılı
ğına karşın inşaatlar bir 
süre durdurulmuştu.

Genelgede, 20 Eylül 
1999 gününden başlaya
rak yeniden beton dö
kümlerine başlanmasına 
uygun görüldüğü ancak, 
bu tarihten itibaren Bur
sa ili sınırlan içerisinde 
kat betonlan ve taşıyıcı 
elemanlarda el ile ve şan
tiyede hazırlanan beton 
dökümlerinin yasaklandı
ğı bildirildi.

Valilik genelgesinde 
hazır beton şirketlerinin 
ruhsatsız hiç bir inşaata 
beton verilmeyeceği, fatu
ra üzerine ruhsat tarihi 
ve numarasının yazılaca
ğı bildirildi.

Beton şirketleri beton 
dökümü yapacakları in
şaat için inşaat mühendi
si, fenni sorumlu olurunu 
arayacaklar.

Her inşaat mahallinde 
bir takım numune kabı ve 
vibratör bulunduracak
lar. Fenni sorumlunun 
denetiminde beton dökü
mü yaparak, numune alı
narak ve vibratörün kul
lanılması sağlanacak. 
Tüm betonlarda PC 42,5 
çimento kullanacaklar ve 
bu hususları içeren taah
hütnameyi Valiliğe bildi
recekler.

Öte yandan fenni so
rumlular, İnşatlar Odası 
Bursa Şubesi’nin belirle
yeceği prensipler içinde 
kalıbın ve donatımın uy
gunluğunu, beton dökü
münü, numune alınması
nı ve rapora bağlanması
nı, bakımını, kürünü ve 
kalıp' sökme süresi uygu
lamasını sağlayacaklar. 
Oda, fenni sorumlunun 
çalışma sistemini belirle
yerek, aksaklık olması 
halinde gerekli işlemleri 
yapacak.Böylesi az görülür kovanın içine düşüp öldü

Yaz aylarında serinlemek için denize gi
ren bir çok insanın boğularak hayatlarını yi
tirmesinden sonra, ender rastlanan bir bo
ğulma olayına daha tanık oldu Küçük kumla.

Abdullah Aslan Caddesi Dolunay Sokak 
ApaK Apartmanında ikamet eden Başdemir 
ailesinin 3 yaşındaki çoçukları, kovadaki su 
ile oynarken kovanın içine düşmesi sonucu 
hayatını kaybetti.

Üzücü olay, anne Latife Başdemir’in ve 
3 yaşındaki Murat Başdemir’in evde bulun
duğu sırada, Küçük Murat'ın Banyoya gidip, 
su dolu kova ile oynamasıyla meydana gel
di. Kovanın içine baş aşağı düşen küçük 
Murat, nefes alamayarak yaşamını yitirdi.

Küçük Murat’ın cenazesi geçtiğimiz hafta 
gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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GEMLİK LİONS DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
Ad ve Merkez Madde 1 - Derneğin adı Gemlik Lions Derneğidir. Derneğin Merkezi Bursa ile Gemlik ilçesidir.
Tanım ve Kısaltma Madde 2 : Bu tüzükte geçen; a- Tanıtım - Dernek: Gemlik Lions Derneği,
b) Kısaltma GLD: Gemlik Lions Derneği, T.C. : Türkiye Cumhuriyeti, Kanun: 2908 sayılı Dernekler Kanun, Tüzük : Gemlik 

Lions Derneği Tüzüğü, anlamında kullanılmıştır.
Amaç Madde 3- Derneğin amacı, Türkiye Cumhuriyeti Anayaşı'nda belirtilen Cumhuriyetin niteliklerine bağlı kalarak, a) “Özgür

lük, anlayış, ulusumuzun güvenliği"parolası ile hizmet etmek, b) İş, etik, sosyal ve kültürel konularda çalışmalar yapmak, c- üyele
ri arasında yoğun biçimde beraberlik ve işbirliği sağlamak, aynı veya benzer amaçlı kuruluşlara katılmaktır.

Çalışma Alanı Madde 4- Dernek amacının gerektirdiği aşağıdaki görevleri yapar, a) Yurt içinde çatışmalar yapabilir, b) Yurt için
de aynı veya benzer amaçlı birlik, federasyon ya da benzeri kuruluşlara katılabilir veya kurabilir, c) Amacına Uygun yayın yapabilir.* 
d) Çalışma grupları oluşturur, bu ğruplara Katılır, eğitim çalışmaları düzenler ve katılır, sempozyum, seminer gibı„etkinlikleri düzenle
yebilir. e- Amacına uygun taşınır veya taşınmazlar satın alır, her türlü hakları iktisap, tesis, terkin fek edebilir, f) Üyelerinin görüşleri
ni değerlendirir ve gerektiğinde ilgili kişi ya da kuruluşlara aktarabilir, g- Gerçek ya da tüzel kişilerle işbirliğinde bulunabilir, n) İyi yö
netim, iyi vatandaş ve iyi kentlilik ilkelerinin yerleşmesini ve gelişmesini sağlar. ı) Çevrenin uygar, sosyal ve moral kalkınmasına kat
kıda bulunur, j) üyelerini arkadaşlık, dostluk ve karşılıklı anlayış bağlarıyla birleştirir. k) Üyelerinin iş ve meslek yaşantısında yeterlik 
ve yüksek ahlakı özendirir ve geliştirir. I) Uluslararası ilişkileri geliştirir, incelemeler yapar ve bu konuda geniş bir anlayış ve saygının 
oluşmasını sağlar, m} Bakanlar kurulu izni almak suretiyle, Amerika Birleşik Devletleri Illinois eyaletinde bulunan Uluslararası Lions 
Kulüpleri Bjrliöı ve diğer yurt dışında Lions Kulüpleri ile işbirliği yapabilir ve/veya üye olabilir.

İKİNCİ KİŞİM (ÜYELER) üyelik Madde 5 : Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş bulunan herkes ırk, 
cinsiyet, din, uyruk ve siyasal kanaat gözetilmeksizin derneğe üye olabilir. Ancak 2908 sayılı Dernekler kanununun 4. maddesinde 
öngörülen hükümler saklıdır.

Üye Çeşitleri : Madde 6: Derneğin iki türlü üyesi vardır; a) Asıl üye: Dernek kurma hakkına sahip olanlardan dernek Başkam 
lığına bizzat başvurarak, iki asıl üyenin vereceği güvence ile üye olmak isteyen ve bunun gereklerini yerine getirmeyi üstlenen ve is
teği Yönetim Kurulunca kabul edilen T.C. veya yabancı uyruklu gerçek kişidir. Aidatını ödeyip, asıl üyelik sıfatını kazananlar bu tarih
ten sohra yapılacak ilk genel kurula katılabilir ve oy kullanabilir.

Kurucular, derneğin asıl üyeleridir, b) Onursal üye; ilim ve iş alemine mensup özel kişilerden layık görülenlere, fiili ve karşılık
sız olarak derneğe hizmet edenlere, zamanla sınırlı olmayarak maddi ve manevi yarar sağlayanlara, para ve malla bir defada veya 
peyderpey önemli sayılabilecek miktarda bağışta bulunan gerçek kişilere, Yönetim Kurulu kararıyla onursal üyelik Unvanı verilebilir. 
Onursal üyeler, yıllık aidat ödemeden Genel Kurula katılmakla birlikte, oy kullanma hakları yoktur. Yönetim kurulu, üyelik için yapı- ] 
lan başvuruları 30 gün içinde üyeliğe kabul Veya isteğin reddi şeklinde karar bağlayıp, sonucunu İlgilisine yazı ile bildirmek zorunda
dır. Türk vatandaşı olmayanların derneklere üye olabilmeleri için, Türk vatandaşlarında aranan şartlardan başka o yabancının Tür
kiye'de ikamet etme hakkına şahip olması da gereklidir. Onursal üyelik için ikamet şartı aranmaz. ,

üye Haklan Madde 7 : Üyelerin; a) Genel Kurullarda söz sahibi olma, seçme ve seçilme, b) Sahip olduğu tek oy hakkını biz
zat kullanabilme, c) Dernek Başkanlığına ypzılı olarak başvurmak suretiyle üyelikten ayrılabilme hakları vardır.

Kimlik ve rozet Madde 8: Üyeler a) Ünvanlarına göre, Dernek Başkanlığınca hazırlanmış dernek rozetlerini takma, b) İstekle
ri halinde dernek başkanlığınca düzenlenmiş kimlik kartlarını kullanma haklarına sahiptirler.

Üye Yükümlülükleri Madde : 9 Üyeler; a) Aidatını muntazam ve zamanında ödeme, b) Derneğin amacına yönelik çalışmalar
da, kendilerinden istenecek görevleri tam ve eksiksiz olarak yerine getirme, c) Dernek tüzüğüne ekli "Toplum ve İş Ahlakı llkeleri"ne 
uymak yükümlülüğü altındadır. ;

Üyeliğin Sona Ermesi Madde 10: Dernek üyesi, istifa hakkına sahiptir. Her üye istediği zaman Dernek Başkanlığına ulaştıra
cağı yazılı bir dilekçe ile üyelikten ayrılabilir. İstifa eden dilekçesinin Yönetim kuruluna gelmesinden sonra istifadan dönebilmesi 
mümKün değildir. İstifa için ayrılan üyenin en az altı ay önce bildirimde bulunması ve parasal yükümlülüğünü yerine getirmesi zorun
ludur. haklı yada önemli nedenlerin bulunması dürüstlük kuralları gereğince, üyenin bir süreye veya malı yükümlülüğe bağlı olmadan 
dernekten istifası kabul edilebilir. Aşağıda belirtilen hallerden birinin tespiti halinde üyelik kaydı Yönetim Kurulunca silinir: a) Derne
ğe üye olma hakkını kaybedenler, b) Dernek tüzüğüne aykırı hareketlerde bulunanlar, c) Aidatlarını ödemedikleri için üst üste iki ola
ğan genel kurul toplantısına kabul edilmeyenler hakkında çıkarılma kararı alınan üyenin Genel kurulun kararına kadar, üyelik hak ve 
yükümlülükleri devam eder. Bu üyenin, Genel Kurula çağrılması ve kendisine savunma hakkı tanınması zorunludur.'

ÜÇÜNCÜ KISIM (Organlar) Organlar Madde 11: Derneğin kuruluşu; a) Genel Kurul, b) Yönetim Kurulu, c) Denetleme kuru
lu, d) Onur kurulu, e) Yüksek Danışma Kurulu zorunlu ve ihtiyarı organlardan oluşur.

Genel Kurul Madde 12 : Derneğin en yüksek organı Genel Kuruldur. Genel kurul, derneğe kayıtlı üyelerden oluşür.
Onursal üyeler, genel kurula katılabilir, konuşabilir, ancak oy kullanamazlar. Genel kurul toplantıya yönetim kurulu tarafından 

çağrılır. Genel Kurul; a) Olağan toplantı, her yıl haziran ayında yapılır, b) Olağanüstü toplantı, b1) Yönetim kurulu kararı ile, b2) De
netleme Kurulunun oybirliği ile alacağı karar ile, b3) Aidat borcu bulunmamak kaydı ile Derneğin tüm asil üyelerinin beşte birinin ya
zılı isteğiyle. Yönetim kurulu, denetleme kurulunun kararını veya derneğe kayıtlı üyelerin beşte birinin yazılı dilekçesini inceleyip, ne
denlerin önemi ya da yerindeliğini tartışmaksızın, sadece isteğin yöntem yönünden kanun ve tüzük hükümlerine uygun bulunduğu
nu inceleyebilir. Yönetim Kurulu, genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmaya zorunludur. Yönetim kurulu yedekler dahil tamam
lanamaması halinde genel kurul, mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından aynı süre’ içinde toplantıya çağrı
lır. Olağanüstü toplantılarda yalnız toplantı için tespit edilmiş gündem görüşülür. Bu toplantı son olağan toplantının üyeleri ile yapılır. 
Denetleme kurulu veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel kurulu toplantıya çağırmazsa, de
netleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin istemi üzerine, yetkili sulh hukuk mahkemesi oturum yaparak, der
nek üyeleri arasından üç kişilik bir kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirilir.

Katılma Hakkı Madde 13: Derneğe üye olmakla birlikte aşagıda.yazılı hallerde genel kurula katılamazlar. Bunlar a) Aidatların! 
ödemeyenler, b) Geçici bir biçimde üyelik hakları askıya alınanlar, c) İzinli bulunanlar, d) Dernekle arasında türk Kanunu Medenisi
nin 61. maddesi uyarınca hukuki bir çekişme bulunanlardır.

Çağrı Usulü Madde 14: a) Yönetim kurulu tüzüğe göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Bu top
lantıya üyelerin her biri yazı ile davet olunur. Davet mektubunun toplantı gününden en az onbeş gün önce iadeli taahhütlü olarak 
postaya veya imza karşılığında üyeye verilmiş olması gereklidir. Bu mektupta toplantının yapılacağı yer, gün, saat ve gündeme alın
mış konularla gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde gelecek toplantının yapılacağı yer, gün ve saat yazılır. Ayrıca toplantı gü
nü en az onbeş gün önceden dernek merkezinin bulunduğu yerde yayınlanan bir gazete ile de ilan olunur, b) Gepel kurulun yapıla-., 
cağı yer, gün ve saat ile toplantı gündemi, toplantı gününden en az onbeş gün önce mahallin en büyük mülki amirliğine yazıyla bil-' 
dirilir ve bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösterir liste de eklenir, c) ilk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir 
haftadan az olamaz, d) Genel kurul toplantısı üye çoğunluğunun dışında bir sebeple geri bırakılırsa ikinci toplantının iki ay içinde ya
pılması zorunludur. Bu durumda sebepleri de belirtilmek suretiyle, toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere 
duyurulur. Üyeler, ikinci toplantıya “a” bendinde yazılı usule göre yeniden çağrılır ve toplantı “o" bendine göre mahallin en büyük mül
ki amirliğine duyurulur, e) Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz, f- Gündem, Yönetim Kurulunun geçmiş mali yıla 
ait çalışma rşppru, bilançosu, kesin hesapları ve gelecek mali yılın bütçe tasarısı ile denetleme kurulu raporu ve gündemle ilgili di
ğer belgelerin birer örnekleri önceden üyelere gönderilir.

Toplantı Yeri Madde 15 : Genel kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz. Bu toplan
tının yapılacağı yerin, iyi niyet kurallarına uygun olarak üyelerin sığabileceği ve sağlık yönlerinden elverişli bir toplantı yeri olması zo-, 
runludur.

Toplantı Yeter.Sayısı Madde 16: Genel kurulu, tüzüğe göre katılma hakkı bulunan üyelerin en az yarısından bir fazlasının ka
tılması ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamaz ise ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu ikinci toplantıya katılan 
üye sayısı, yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Toplantı Usulü Madde 17: Genel kurul toplantısı; a) Dernek merkezinin bulunduğu Bursa'da ilanla belirtilen ve mahallin en bü
yük mülki amirliğine bildirilen gün, saat ve yerde yapılır, b) katılacak üyeler, düzenlenmiş üye listesindeki isimleri karşısına imza ede
rek toplantı yerine girerler, c) 16. madde hükmünde belirtilen tam sayı sağlanmışsa, durum tutanakla tespit edilir. Hükümet komise
rinin toplantıya gelmemiş olması toplantının ertelenmesini gerektirmez, d) Toplantı gerek gördükleri takdirde mahallin en büyük mül
ki amiri tarafından açılır. Bu kimse tarafından açılış yapılamaması halinde toplantı, Yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği 
rönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere, bir başkan ve en az iki katipten oluşan 
Başkanlık Divanı seçilir. Toplantının yönetimi genel kurul divan başkanına aittir. Görüşmeler tutanağı geçirilir. Tutanaklar başkan ve 
katipler tarafından imzalanır. Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kurulan verilir, e) Genel Kurul, üyelerin çoğunlu
ğu ile karar alır. Derneğin feshine ilişkin karar ise, üye tam sayısının 2/3’nün önerisi ve üye tam sayısının aynı orandaki kabulü ile 
alınır, f) Toplantıda, gündemde yer alan konuların görüşülmesine ilaveten toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafın
dan önerilen hususların da pö.rüşülmesi TOrımiııiüır.

Geneİ Kurulun Görev ve yetkileri Madde :rt8: Genel Kurul, derneğin en yetkili organıdır. Bu sıfatla görev ve yetkileri şunlar
dır; a) Yönetim kurulunun geçmiş mali yıla ait çalışma raporu, bilanço ve kesin hesaplarını ve Denetleme Kurulu raporunu görüşe
rek Yönetim kurulunu ibra etmek, b) Yönetim kurulunun mali yıl bütçe tasarısını inceleyerek onaylamak, c) Genel kurula üyelerce su
nulan dilekleri ve yönetim kurulu tarafından yapılacak önerileri tüzük hükümlerine göre karara bağlamak, d) Gerektiğinde, tüzük uy
gulaması ve değişikliklerine ait işleri görüşerek karara bağlamak, e) Gündemi aynen ve değiştirerek kabul etmek, f) Yönetim Kurulu 
üyelerini ve yedeklerini seçmek, g) Sepetleme kurulu üyelerini ve yedeklerini seçmek, h) Yüksek Danışma kurulu üyelerini ve yedek
lerini seçmek, ı) Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut malların satılması hususunda yönetim kuruluna 
retki vermek, j) Yönetim kurulu kararlarına süresi içinde yapılan ve genel kurul gündemine dahil edilmiş bulunan itirazları karar bağ- 
amak, k] Derneğin yurt içinde aynı veya benzer amaçlı dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması, ayrılması ya da işbirliğinde bu
lunması için Yönetim Kuruluna yetki vermek ı) Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevleri ye
rine getirmek, m) Giriş ve yıllık ödenti tutarlarını tespit etmek, n) Yasal koşulların gerçekleşmiş olması halinde fesih Kararı almak, o) 
Seçimler gizli oy açık sayım esasına göre yapılır. Seçimlerde genel kurul, divan başkanlığınca dağıtılan damgalı boş oy pusulaları
nı kullanır. Genel kurul kabul etliği takdirde basılı oy pusulalarını da kullanılabilir, p) Oylar, genel kurulca seçilen en az üç kişilik bir 
Tasnif Komisyonu tarafından sayılır. Seçim sonucu bir tutanakla tespit edilerek Genel Kurul Divan Başkanlığına sunulur, f) Uluslara
rası Lions Kulüpleri Birliği ve diğer yurt dışındaki Lions kulüpleri ile işbirliğine karar vermek, s) Üst kuruluşlara gönderilecek delege
leri seçmek, t) üst kuruluşlar için ödenecek katkı paylarını belirlemek,

Yönetim Kurulunun Yapısı Madde 19 : Dernek, Yönetim kurulu tarafından yönetilir. Dernek yönetim kurulu genel kurulca giz
li oyla bir yıllık’ süre için seçilen dokuz asil ve dokuz yedek üyeden oluşur. İstifa suretiyle veya herhangi bir nedenle boşalan Yöne
tim Kurulu üyeliklerine en çok oy alan yedek üyeleri Yönetim kurulu Başkanı sırasıyla yazılı olarak davet eder. Bu davete tebliğinden 
itibaren onbeş gün içinde cevap vermeyenlerin hakları düşer. Yedek üyeler geçici olarak yerlerine geçtikleri asil üyelerin sürelerini 
doldururlar ve gelecek ilk olağan genel kurulun yapıldığı güne kadar yedek üyelik hak ve sıfatlarını korurlar. Görev süresi sona eren 
üye, yönetim kuruluna yeniden seçilebilir.

Yönetim Kurulu Toplantı Usulü Madde 20 : Yönetim Kurulu en az ayda bir, önceden belirlenen bir günde, Yönetim Kurulu 
Başkanının başkanlığında toplanır. Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı veya bu kurul üyelerinden en az beş üyenin göstere
ceği lüzum üzerine olağanüstü de toplanır. Olağan toplantılarda oturum mutlak çoğunlukla, olağanüstü toplantılarda ise tam,üye sa
yısının üçte biriyle açılır. Olağanüstü toplantılarda yalnız toplantıyı gerektiren konular üzerinde görüşülür. Yönetim kurulu karanan ta
rih ve numara sırasıyla karar defterine yazılarak altları toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanır.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri Madde 21 : Yönetim Kurulu, Derneğin yönetim organıdır. Bu sıfatla derneğin amaç ve 
yönetimine ilişkin bütün işlemlerin kanun, tüzük, genel kurul kararları ile objektif iyıniyet kurallarına Uygun olarak düzenlenip yürütül
mesini sağlar. Başlıca görevleri şunlardır; a) Derneğin üyelerini çoğaltmak, amaç ver ilkelerini yaymak için gereken önlemleri alır, b) 
Genel kurulu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırır ve gündemi nazırlar, c) Geçmiş mali yıl çalışma raporu, bilanço ve kesin he
sapları ile gelecek mali yıl bütçe tasarısını, personel kadrolarını ve gerektiğinde tüzük ile ilgili değişiklik önerilerini inceler, gerekli de
ğerlendirme ve düzenlemeyi yaparak Genel kurula sunar, d) Layık gördüklerine Onursal üyelik tevcih eder,.derneğe yaptıkları hiz
met bakımından yönetmeliğe göre hak kazanmış kimseleri ödüllendirir, e) Gerekli yönetmelikleri yapar, 1) Taşınır, taşınmaz mal ve 
para bağışları ile yükümlülük koşulu bağış Ve vasiyetleri inceleyerek gereğine karar verir, g) Bütün dernek teşkilatı ve hizmet birim
lerinin çalışmalarını yürütür, inceler, yönlendirir ve denetler, h) Yönetim kurulu başkan ve yardımcıları, genel sekreter ile diğer üye
lere izin verir, i) Personel kadrolarını düzenler ve gerekli atamaları yapar, j) Uluslararası toplantılara katılmaya karar verir, k) Dernek 
adına sözleşmelerin yapılması ve feshi hususunda karar verir. ı) Uzun süreli çalışması gereken konularda sürekli komisyonlar oluş
turur. m) Dernek adına sayman aracılığı ile para tahsil eder ve ödemelerde bulunur.

Yönetim Kurulunun Sorumluluğu Madde 22: Yönetim Kurulu, karar ve işlemlerinden dolayı Genel Kurula karşı sorumludur.
Yönetim kurulunun çalışma Usulü Madde 23 : Yönetim Kurulu, sorumlulukları müşterek olmak üzere, Yönetim Kurulu Baş

kanı, üç başkan yardımcısı, genel sekreter, sayman ve ayrıca üç üyeden’oluşur. Başkanın göreve başlayacağı tarihte en az bir ça
lışma donemi başkan yardımcısı veya genel sekreter olarak çalışması ya da yönetim kurulunda en az iki yıl süre ile hizmet etmesi 
zorunludur, a) Geneİ kurul çalışmalarını bitirdikten sonra, yönetim kurulu hemen toplanarak aralarında görev bölümü yapar, b) Yö
netim kurulu başkanı, engeli halinde yönetim kurulu başkan yardımcısını vekil olarak görevlendirir, c) Yönetim kurulundan sekiz üye
nin veya yönetim kurulu başkanının ayrılması halinde yönetim kurulu düyer ve yenisi seçilir. Yeni kurul işbaşına gelinceye kadar es
ki kurul görevine devam eder. Boşalan üçten az üyeler yerine ise derhal yenileri seçilir, d) Genel sekreter, derneğin iç ve dış yazış
ma işlemlerini düzenler ve gereken yazıları imza eder, e) Yönetim kurulu başkanı, başkan yardımcısı, genel sekreter ile sayman der
neğin birinci derecede ita amirleridir. İkinci derecede ita amirleri yönetmelikle tespit edilir, f) Genel sekreter yönetim kurulu toplantı 
tutanaklarını yazar ve hazır bulunanlarla birlikte altını imzalar, g) Yönetim kurulu üyeleri bir yıllığına seçilir. Görev süresi sona eren 
üyeler yeniden seçilebilir. Bu üyeler yerine getirmekle yükümlü oldukları görevleri karşılığında hiç bir ücret alamazlar. Yalnızca yap
mış oldukları masraflar karşılanır. Bunun için, İlgili kişilerin yokluğunda yönetim kurulunun özel bir karar alması ve bu masrafların 
kontrol edilmek üzere belgelenmesi gerekmektedir.

Yönetim kurulunun toplantı çağrı usulü ve yeter sayısı Madde 24 : a) Yönetim kurulu, üyelerin yarısından bir fazlasıyla ay
da en az bir defa, Yönetim Kurulu başkannın bulunmadığı hallerde yetki verdiği yönetim kurulu başkan yardımcısının başkanlığında 
toplanır, b) Her toplantıda bir sonraki toplantının tarihi tespit olunur. Yönetim kurulu, gerektiğinde Yönetim kurulu başkanının çağrısı 
üzerine de ioplanır. c) Kararlar oy çokluğu ile alınır. .Oyların eşitliğinde yönetim kurulu başkanının oyu iki oy sayılır, d) Yazılı ve ge
çerli özürü olmaksızın üst üste üç toplantıya katılmayan üye çekilmiş sayılır, e) Verilen kararlar karar defterine yazılarak toplantıda 

bulunan üyeler tarafından imzalanır ve yürütülür.
Yönetim Kurulu Başkanının Görev, Yetki ve Sorumluluğu Madde 25: Yönetim kurulu başkanı a) Derneği temsil eder, b) Yö

netim kurulunun başkamdir, c) Yönetim kurulu toplantılarının gündemini hazırlar, d) Özel ya da kısa bir sürede sonûçlandırılabilecek 
konularda geçici komisyonlar oluşturur, e) Derneğin hizmet ve çalışmalarını, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine, genel kurul ve 
yönetim kurulunun kararlarına uygun olarak yürütür, t) Derneğin ita amiridir, g) Dernek işyerlerinin kuruluş ve kadroları, kurum çalı
şanları özlük hakları ile ilgili olarak yönetim kuruluna önerilerde bulunur, n) Derneğin ihtiyacı olan personeli işe alır, yasal gereklerin 
varlığında işine son verir, gerektiğinde yer ve görevini değiştirebilir, ı) Personel kadro giderleri ve sınırı yönetim kurulunca saptanan 
diğer harcamaları ve sözleşmeleri yapar. Yönetim Kurulu tarafından öngörülen harcamalar için sadece ödeme emir verme yetkisi Yö
netim kurulu Başkanına aittir, j) Yönetim kurulunda aldığı yetkiye dayanarak taşınır ve taşınmaz malların alım, satım, ipotek alınma
sı ve verilmesi işlemini yapar. Aynı yolla kiraya verir ve dernek için taşınmazlar kiralar, k) Dernek tarafından ve derneğe karşı açıl
mış dâvalarda derneği temsil eder. Bu sıfatla başkalarını vekil tayin eder. I) Yıllık gelir-gider hesaplarına ilişkin işlemler ile, gelecek 
dönemlere ait bütçeyi hazırlayarak yönetim kurulunca onaylanmış bütçeyi uygular, m) Demek örgütünü ve bağlı birimlerini denetler 
ve denettirir; n) Kanunların, tüzüğün ve dernek çalışmalarının gerektirdiği yönetmelikleri hazırlar ve yönetim kuruluna sunar, o) Yö
netim kurulunun yetki verdiği diğer.işleri yapar, p) Yabancı uyrukla kişilerin derneğe üyeliğine kabulü halinde, bunları on gün içinde 
mahallin en büyük mülki amirliğine bildirir, r) Kanun, tüzük, yönetmelik hükümlerine, yönetim kurulu kararlarına ve yönetim kurulu 
başkanlık buyruklarına, derneğin onur ve yararlarına aykırı davranan üyeleri gerektiğinde toptan veya ferden ilk yönetim kurulu top
lantısına sevk eder ve bu kurulun kararına kadar işten el çektirebilir. İşten el çektirenlerin yerine yedekleri getirilir, s) Bu maddenin 
(r) bendinde sayılmış bulunan davranış ye fiillerin yönetim kurulu ve denetleme kurullarında görev almış kişilerce işlenmesi halinde, 
bu kişileri yönetim kurulu başkanı yönetim kuruluna sevk eder ve bu kurulun kararının kesinleşmesine kadar görevden uzaklaştırıla
bilir. Görevden uzaklaştırılan veya çekilmiş sayılanların yerine yedek üyeler göreve çağrılır. Asıl üyelerin yemden göreve iadesi ha
linde yedek üyenin görevi sona erer, t) Yönetim kurulu başkanı yetkilerini, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birine devredebilir.

Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı Madde 26 : Dernek Yönetim kurulu başkan yardımcısı başkanın yokluğunda, a) Derneği 
temsil eder, b) Yönetim kuruluna başkanlık eder. Başkan yardımcısı, kanun, tüzük, yönetmelik, yönetim kurulu ve genel kurulda au- 
nan kararlara uygun biçimde görev yapar.

Sayman Madde'27: Sayman, muhasebeye ilişkin tüm belgeleri kontrol eder ve derneğin mali durumu konusunda yönetim ku
ruluna hesap verir. İstem halinde derneğin mali durumuna ilişkin raporu hazırlar ve ilk gelen yönetim kurulu toplantısına sunar.

Genel Sekreter Madde 28 : Yönetim kurulunun tutanaklarının yazılması genel sekreterin görevidir. Genel sekreler ayrıca ya
zışmalardan, toplantı çağrılarından ve kayıtların günü gününe tutulmasından sorumludur.

Denetleme Kururunun Yapısı Madde 29 : Denetleme Kurulu, derneğe bağlı bütün hizmet birimlerinin parasal ve yönetimsel 
işlemlerini denetlemek üzere genel kurul tarafından mali, idari ve hukuki konularda deneyimli kişiler arasından bir yıl süre için seçi
len üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Uye seçilebilmek için, derneğe asıl üye olarak kayıtlı bulunmak şarttır. Gtenel kuruldan son
ra, seçimi izleyen on gün içinde denetleme kurulu asıl üyeleri, en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak bir başkan seçerek çalış
malarını-düzenler ve iş bölümü yaparlar. Herhahrgi bir nedenle bir üyenin ayrılması halinde, yönetim kurulu başkanlığınca yedekten 
bir üye davet edilir. Denetleme kurulu başkanının ayrılması halinde yeni başkan seçimi yedekten üye katıldıktan sonra yapılır. Kurul, 
çoğunlukla toplanır ve kararlarını oy çokluğuyla alır. Kurul, en az üç ayda bir kez-toplanır.

Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri, derneğin İç Denetimi Madde 30: Denetleme kurulu, çalışmalarından dolayı ge
nel kurula karşı sorumludur. Bu sıfatla: a) Kurul, yapacağı bir olana göre genel kurul adına üç aydan geç olmamak üzere, demeğe 
bağlı örgütlerin her türlü mali ve idari işlemlerini denetler. Denetlemelerde gerekirse uzmanlardan da yararlanır, b) Denetleme sonuç
ları yazilı olarak Dernek Yönetim Kurulu başkanlığına sunulur, c) Denetlemeler esnasında istenin her türlü evrak, defter, belge, ka
yıt ve kıymetli evrak ilgililer tarafından ibraz edilir, d) Denetleme esnasında soruşturmaya gerek görülen hususlar hemen demek yö
netim kurulu başkanlığına bildirilir, e) Kurul, yıllık mali denetleme sonuçlarına ait raporunu genel kuruldan en az bir ay önce genel 
kurulda görüşülmek üzere dernek yönetim kurulu başkanlığına sunar, f) Kurul üyeleri genel Kurulda yönetim kurulunun ibrasına ka
dar yapılan oylamalarda oy kullanamaz. Ancak ibradan sonrakilerde oy kullanabilirler.

Onur Kurulu Madde 31: Onur kurulu, onursal üyelerden oluşur. Genel kurul toplantısından sonra, seçimi izleyen on gün için
de onursal üyeler en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak bir başkan seçer ve görev bölümü yapar. Onursal üye sayısı, dernek top
lam asıl üye sayısının onda birinden fazla olamaz.

Yüksek Danışma kurulu Madde 32 : Yüksek danışma kurulu,.derneğin en yüksek danışma organıdır. Kurul, derneğin önceki 
dönemlerde başkanlık yapmış kişiler arasından bir yıl için üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Genel kuruldan sonra, seçimi izleyen 
yirmi gün içinde yüksek danışma kurulu asıl üyeleri en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak bir başkan seçerek çalışmalarını dü
zenler ve iş bölümü yaparlar. Herhangi bir nedenle bir üyenin ayrılması halinde dernek yönetim kurulu başkanınca yedekten bir üye 
davet edilir. Yüksek Danışma Kurulu başkanının ayrılması halinde yeni başkan seçimi yedeklen üye katıldıktan sonra yapılır.

Yüksek Danışma Kurulunun Görevleri Madde 33: Yüksek danışlay kurulunun görevleri şunlardır; a) Toplum hayatının genel 
durumu, sorun ve çözümlerini gözden geçirmek ve uzun menzilli önlemler üretmek, b) Derneğin amacına en uygun biçimde ulaştı
rılmasını sağlayıcı stratejileri değerlendırek ve önerilerde bulunmak, c) Dernek çalışmalarının amaçlara uygnuluk ve sonuç almada
ki etkiriliklerjbakijcnıridan inceleme incelemek ve gerekli önlemleri önermek.

DÖRDÜNCÜ KISIM Mali Yükümler Gelirler Madde 34 : Derneğin gelirleri, a) Giriş ve üye aidatları, b) Her türlü bağış ve yar
dımlar ile yetkili makamın onayı ile yaratılmış kaynaklar, c) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplana
cak bağış ve yardımlar, d) Verileri hizmetler Karşılığında alınan ücretler, e) Derneğin mal varlığından elde edilen kira ve diğer gelir
ler, f) Dernek tarafından yapılan yayımlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, bilgi ve spor yarışmaları, sempozyum 
ve konferans gibi etkinliklerden sağlanan gelirler g) Devlet, ıl, belediye ve kamu kuruluşları sübvansiyonları, h) Diğer gelirlerdir. Gi
riş aidatı 5.000:000 TL. yıllık üye aidatı 1.000.000 TL. dir. Bu ödentiler ve bunlara uygulanacak faiz miktarları her yıl için genel ku
rulca belirlenir. Dernek tüzüğünde gösterilen amaçları, çalışma konuları veya çalışma biçimleri doğrultusunda siyası partilerden, işçi 
ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan yardım kabul edebilir. Ancak, adı geçen kurumlaramaddi yardımda bulunamaz. 
Derneğin, yabancı' uyruklu gerçek ve tüzel kişilerden yardım alması, İçişleri Bakanlığının izniyle olur. Ödenek kapsamında yer alan 
taşınır sermaye, devlet bankalarına vadeli mevduat, devlet tahviline, borsaya kayıtlı yatırım şirketleri tahvillerine veya yatırım fonla
rına ve Merkez Bankası tarafından âvâns teminatı olarak kabul edilen tahvilleri yatırılır.

Bütçe Madde 35: Derneğin Bütçesi: Derneğin bir yıllık gelir ve gideri, bu maddelerin çalışma dönemi sonuna kadar yapılacak 
bir bütçe ile düzenlenir, kuruluş faaliyetlerini bu bütçeye göre yürütür.

Geçici Görev Giderleri ve Ödemeler Madde 36 : Derneğin bütçesinden karşılanmak üzere, yönetmelikle belirlenecek esasla
ra göre; a) Genel kurula katiları üyelere, yurt içinde ve yurt dışında geçiçi olarak görevlendirilen organlardaki görevliler ile diğer kişi
lere yolluk, b) Yönetim Kurulu Başkanına da a bendinde yer alan hükümler çerçevesinde yolluk verilir.

Gelir ve giderlerde Usul Madde 37: Dernek gelirleri, alındı belgesiyle toplanır ve giderler harcama belgesiyle yapılır. Bu bel
gelerin saklama süresi, özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere beş yıldır. Dernek gelirle
rinin alınmasında kullanılacak alındı belgesi Maliye Bakanlığınca bastırılır. Alındı.belgesinde, ödeme ve bağışta bulunanın açık kim
liği ve imzası bulunur.'Maliye Bakanlığı yazılı istemden itibaren otuz gün içinde alındı belgesini sağlayamazsa, dernek, özel olarak 
bastıracağı alındı belgelerini mahallin en büyük mülki amirliğine onaylatarak bağış ve aidat kabul edebilir. Maliye Bakanlığınca res
mi alındı belgesi sağlandıktan sonra özel alındı belgeleri kullanılamaz. Bağış ve aidat toplayacak kişi ve kişileri, dernek yönetim ku
rulu bir kararla belirtir ve bu karar o yerin en büyük mülki amirliğine tescil ettirilir.

BEŞİNCİ KISIM Çeşitli Hükümler Şube Madde 38 : Derneğin şubesi yoktur. Görev Yasağı Madde 39 : a) Dernek yönetim 
ve denetleme kurulu üyeleri dernekte ücretli bir görev veya demekle ilgili işlerde yüklenici ya da vekil olarak iş ve ticari ilişki kuramaz 
veya dava alamazlar, o) Dernek organlarında görevli üyelere dernek taşınmazları kiraya verilemez, c) Birbirlerinin birinci dereceden 
yakını olanlar yönetim ve denetleme kurullarında görev alamazlar, d) Dernekte ücretle çalışmakta olan personel üye olamaz ve der
nek organlarında görev alamaz, e) Dernekte ücretle çalışmış personel, organlarda görev yapmış üyeler, görevlerinden ayrıldıkların
dan iki yılı geçmeden dernekle ticari ilişki kuramaz. 1) Bu maddenin (a), (b), ve (c) bentleri hükümlerine uyulmadığının tespiti halin
de ilgili Yönetim ve Denetleme kurulu üyeleri, bu görevlerinden çekilmiş sayılır.

Fesih Madde 40 : Genel kurul her zaman derneğin feshine karâr verebilir; Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi 
İçin-tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. 
İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler 14. maddeye göre ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye 
sayısının dernek üyelerinin yarıdan bir fazla olması halinde fesih konusu görüşülebilir. Feshe ilişkin kararın, toplantıda nazır bulunan 
üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Derneğin feshi yönetim kurulu taralından beş gün içinde mahallin en büyük mül
ki amirliğine yazı ile bildirilir.

Kapatma Madde- 41 : Derneğin kapatılması halinde taşınır ve taşınmaz malları ile para ve hakları coğrafi konumuna göre en 
yakın Lions Derneğine intikal eder.

Tasfiye Madde 42 : Feshedilen veya kendiliğinden dağılmış sayılan derneğin, mal, para ve haklarının tasfiyesinin esasları ge
nel kurul karan ile tespit edilir. Genel kurulun toplanmaması veya bu konuda bir karar almaması halinde demeğin tüm mal varlığı 
coğrafi konumuna göre en yakın lions derneğine intikal eder. Tasfiye ve intikal işlemleri, hükümet komiserce ve maliye temsilcisinin 
oözetiminde.vaoıhr. .

Taşınmaz Mal Edinme Madde 43 : Dernek, ikametgahı ile amaç ve faaliyetleri için gerekli olanlardan başka taşınmaz mala 
sahip olamaz. Dernek taralından satın alınan veya bağış ve vasiyet yoluyla derneğe intikal eden taşınmaz malların dernek adına ta
puya tescilinden itibaren üç ay içinde İçişleri Bakanlığına bildirilmesi zorunludur. Bunlardan birinci fıkra esaslarına göre, dernek ihti
yacından fazla olduğu tesbit edilenler, İçişleri Bakanlığı'nca belli edilen süre içinde dernek tarafından paraya çevrilir.

Sandık Kurma Madde 44 : Dernek, sağlanan karı üyelerine paylaştırmamak, risturn, faiz veya başka adlarla üyelerine aktar
mamak koşuluyla üyelerinin kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla'sandık kurabilir.

Lokal Açma Madde 45 : Dernek merkezinin bulunduğu yerde, mahallin en büyük mülki amirinden izin almak koşulu ile, birer 
lokal açabilir, işletebilir ve işlettirebilir. Lokallerin açılma, çalışma, yönetilme, yarârlanma gibi hususları, dernek yetkili organlarınca 
onaylanmış yönetmeliği ile düzenlenir.

Amblem Madde 46 : Görsel anlatım, “Erguvan! zemin üzerine büyük L harfi ile etrafı altın sarısıyla çevrili ve aslan motifli" dir. 
Dernek amblemi yönetim kurulunun izni olmadan, üyeler dışında kimseye dağıtılamaz, satılamaz ve maç dışı kullanılamaz.

Personel ve işçiler Madde 47 : Dernek iş hizmetlerinin yürütülmesi için geçici olmak ve sigorta primim ödemek şartı ile yete
rince personel istihdam eder. Sürekli atamalar çalışma dönemi bütçesi kadro çizelgeleri doğrultusunda, geçici atamalar ise bütçede 
öngörülen ödenek gereğince yapılır. Personel ve işçiler, yönetmelik hükümlerıneoore işe alınır, çalıştırılır ve işlerine son verilir.

Defter ve Kayıtlar Madde 48 : Dernek, aşağıda yazılı defterlerini tutar, a) Üye Kayıt Defteri: Demeğe girenlerin kimlikleri, gi
riş tarihleri, yıllık ödentileri bu deftere yazılır, b) Karâr Defteri: Yönetim, denetleme, onur, yüksek danişma Kurullarının kararları tanh 
ve numara sırasıyla bu defterlere yazılır ve kararların altı başkan ve üyelerce imzalanır, c) Gelen ve Giden Evrak Defteri: Gelen ve 
giden evrak, tarih ve numarasıyla bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyalan dosyalarında saklanır, d) 
Gelir ve Gider Defteri: Dernek namına alınan tüm paraların alındıkları ve harcanan paralarında verildikleri yerler, açık ve düzenli ola
rak bu defterde gösterilir, e) Bütçe, Kesin Hesap ve Bilanço'Defteri: Bütçe, kesin hesâp ve bilançolar bu deftere işlenir, t) Demirbaş 
Defteri: Derneğe ait demirbaş eşyalar bu deftere işlenir, g) Alındı Belgesi Kayıt Defleri: Alınan alındı belgeleri bu deftere işlenir. Bu 
maddede sayılan defterlerin noterden onaylı olması zorunludur.

Tüzük Değişikliği Madde 49 : Dernek tüzüğü, dernek toplam üye sayısının yarıdan bir fazlasının genel kurula katılımı ve katı
lan üyelerin üyelerin üçte ikisinin çoğunluğu ile değiştirilebilir. Yapılan değişiklik kuruluştaki usule göre ilan ettirilerek kesinlik kaza
nır. Değişiklik önerisi .en az onbeş gün önceden genel kurula katılacak üyelere gönderilmedikçe bu konuda görüşme yapılamaz.

Üst Kuruluş Delegeleri Madde 50 : Üst kuruluş genel kurul toplantılarına Katılmak üzere, dernek genel kurulunda her on üye 
için bir asıl ve bir yedek delege seçilir. Geriye kalan uye sayısı dörtten fazla ise tam kabul edilir.

Katılma Payları Madde 51: Üst kuruluşlara yapılacak katılma payları her yıl genel kurulca belirlenir.
Yollama Madde 52 : Bu tüzükte açık hüküm bulunmayan hallerde, 2908 sayılı dernekler kanunu ve türk medeni kanunu hü

kümleri dernek hakkında da uygulanır.
Yürürlük Madde 53 : Bu tüzük hükümleri metnin dernek merkezinin bulunduğu mahallin en büyük mülki amirliğine verildiği ta

rihten itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme Madde 54 : Bu tüzük hükümlerini dernek yönetim kurulu başkanı ve derneğin yetkili organları yürütür.
Kurucular Madde 55 : Derneğin kurucularının ad ve soyadları, meslek ve sanatları, ikametgahları ile uyrukları aşağıda göste

rilmiştir.

İstiklal Cd. Kordon Apt. No: 26 GEMLİK 
İstiklal Cd. Kafoğlu Apt. D;23 GEMLİK 
Borusan Lojmanları No : 6 GEMLİK 
Cumhuriyet Mh. Timur Sk. D: 1 GEMLİK 
Kayhan Mh. Dutlu Sk. No; 17 GEMLİK 
1 Nolu Cd. 141/13 GEMLİK

Fikret Bağcağız 
Ender Güler 
Cengiz Gökçe 
Zeki Sara! 
Mahir Gencer 
Mehmet Kökçe 
Âli Sevilmiş 
Sedat Aydın

T.C. 
T.C. 
T.C. 
T.C. 
T.C. 
T.C. 
T.C. 
T.C.

Ruhan Erdinç. 
Ayşem Analarla 
Bşk: I. Tan UĞUR

T.C.
T.C.
T.C. 
T.C. 
T.C. 
T.C.

Bşk. 2. Yrd.: Âli Asım Peker

Yönetici 
Yönetici 
Müdür 
Orman Müh.
M.Müşavir 
Kuyumcu 
Müdür

_____ .. iş Adamı- İstiklal Cd. Kordon Âpt. D: 24 ĞEMLİK
Tüzük değişikliği yapan dernek yöneticilerinin ad soyadları, meslek ve sanatları, ikametgahları ile uı
İ.TarıkUğur T.C. İnşaat K------ ' ~ ‘ ---------
Sebahattın Özcan 1 '
Selçuk Kırlı 
Ali Asım Peker 
Osman Tufan

Borusan Lojmanları No:2 ÖEMLIK
İstiklal Cd. Kordon Apt. D: 24 GEMLİK

, meslek ve sanatları, ikametgahları ile.uyruklan’aşağıda gösterilnfiştir.
. - Kumla yolu Deniz Sit. ABI. D:6 GEMLİK
İnşaat Kumla yolu Deniz Sit. B Bl. D: 6 GEMLİK
Doktor Selvili Cd. Beytaş Ap. A Bl, D: 26 BURSA
Doktor B.Pazarı Mh. 85/4 GEMLİK
Yönetici Hamidiye Mh. 8 Sk. No: 5 GEMLİK
Sigortacı Pınar Cad. Pınar Âpt. D.: 10 BÜRSA
Bankacı Ham. Mh. Tekel Sk. Dalkılıç Apt. D:2 GEMLİK
Geç. Dönm. Bşk.: Sebahattin Ozcan Bşk. 1 Yrd.: Selçuk kırlı
Bşk. 3. Yrd : Osman Tufan Sekreter: Ruhan Erdinç Sayman : Ayşem Analarla
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DUYARLILIK EĞİTİMİ
Nereden bakarsanız bakınız her alanda inanılmaz bo

yutlarda duyarsızlık egemen. İnsan hak ve özgürlükleri
ni tınlayan yok. Çevremizde olup biten olumsuz olaylar 
karşısında kayıtsız kalmak, müdahale etmemek öğrenil
miş davranışlar haline gelmiş durumda. Nemelazımcılık 
ve bana ne tutumları yaygın. “Bana okumayan yılan 
kırk yıl yaşasın” ve de “Her koyun kendi bacağından 
asılır" deyişleri yaşam felsefemizin özünü oluşturuyor. 
Bu anlayışlardaki sakat bireyciliği görmemek mümkün 
değil. Bu bireycilik, bencillik objektif olarak son çözüm
lemede temel çıkarlarımızı terstir. Günün birinde duyar
sızlığımızın bedelini fazlasıyla ödeyebiliriz. Bu kez yanı
mızda bize destek veren bililerini göremeyiz. Böylesi 
olumsuz olayların üzerine gidilmezse kendimize tama
men yabancılaşmış olacağız.

Toplumun çıkarlarına ters tutumlar hiç o toplumu 
oluşturan bireylerin yararına olur mu? Örneğin doğa ve 
çevre tahribatından kimler etkilenmeyecek? Trafik terö
ründen hangimiz etkilenmiyor? Evin içinde ailenizden 
biri hasta olsa kim mutlu olabilir?

Önemli olan insan unsurudur. Merkez insanı koyaca
ğız. Ölçüt, ayraç sorularımız şunlar olacak? İnsana de
ğer veriliyor mu, verilmiyor mu? İnsanca değerler aşmı
yor mu, yoksa üretiliyor mu?

Bir ülke ekonomik olarak büyüyebilir. Ekonomist de
ğilim, Türkiye için durum nasıldır bilemem. Ancak bizde 
kişisel bazda küçülme gözleniyor. Sözkonusu küçülme 
insanı insan yapan diğer canlılardan farklı kılan değer
ler açısından. Hile ve dalavere, görevini kötüye kullan
ma, keyfiye usulsüz davranma, başkalarının hakkına te
cavüz etme, siyasi rant veya duyarsızlık hangi alanda 
yok? En çok ta eğitim, kültür ve sağlık hizmetlerinde ya
şanıyor. Bu hizmetlerin güvence altına alınmadığı bir 
toplum örgütlerine büyük görev düşmektedir. Sorunun 
çözülmesi için herkes yurttaşlık bilinciyle hareket etme
li. Sorumlular uyarılmalı, denetimin iyi çalışması ve sağ- 
lamlanmalıdır. Duyarsızlaştırma bir politik amaç haline 
getirilmişse mücadele edilmelidir. İnsanlarımız kendisine 
dayatılan bu durumu kabul etmemelidir. Benim yakın
mam duyarsızlara. Bütün doğrulan ben söyleyip geçme
yeceğim. Ne haddime. Herkes çevresinde tanık olduğu 
duyarsızlık olaylarına etkili çözümleri kendi üretebilir.

Vedat Günyol bir yazısmda “Görgü eğitimi, ailede 
başlayan ve ilkokulda bilgilenme sürecine kadar sü
rüp giden bir eğitimdir. İlkokul öncesi görgü eğitimi 
öylesine köklü bir eğitimdir ki yaşam boyu etkisini 
sürdürür. Görgü eğitiminde anadır, babadır örnek alı
nan” der.

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

W
Depremle

B Yaşamak
Depremle birlikte yaşamaya alış

malıyız. Deniliyor, deniliyor da.
Deprem korkusu ile birlikte yaşa

mak, gerçekten zor.
Her şey 10-15 saniye içinde, son 

buluyor. Canlar gidiyor.
Mal ve mülk enkaz haline geliyor.
Soğukkanlı olmanız farketmiyor.
Olayı tevekkülle karşılamak 

yetmiyor.
Şimdi; Erzincan’da, Dinar’da 

Ceyhan’da yaşayan halkı daha 
anlıyorsunuz.

da

ve 
iyi

Sarsıldıkça, onların geçmişte yaşa
dığı korkuyu bu kez siz yaşıyorsu
nuz.

Deprem bölgesinde, yan yana iki 
bina.

Biri yerle bir olmuş.
Diğeri hala ayakta kalabilmiş.
Keşke, bu konuyu yıllar önce his- 

sedebilseydik.
Belki bu kadar ölüm, gündeme gel

mezdi.
Ama. Malesef ranta yenik düştük.
Fay hattı üzerine yüksek binalar 

yaptık.
Fay hattı üzerine sanayi tesisleri 

kurduk.
Demiri çimentoyu eksik kullan-

dik.
Temel zeminini araştırmadık.
Ve. Denetim mekanizmasını 

iıştırmadık.
Herkese inşaat izni verdik.

ça-

Herkese istediği yere, istediği 
projeyi uygulama şansı verdik.

Hür teşebbüsü, yanlış anladık.
Bütün bunlar, toplumda yaşanan 

ahlaki çürüme ile birleşti.
Ve. Binalarda hayallerde yerle bir 

oldu.
Yaşam boyu, denetimden uzak 

kaldık.
Mecliste de böyle oldu.
Belediyelerde de böyle oldu.
Devletin her kademesinde de ay

nı oldu.
Şimdi korkuyoruz.
Hem de, çok korkuyoruz.
Hatalarımızın, başımıza çökme

sinden korkuyoruz.
Bu deprem, sanayi ve turizm tesis

leri ile iç-içe yaşayan, bütün il ve ilçe
ler için bir ders olmalı.

Belediye Başkanları ve Belediye 
Meclisleri çok dikkatli karar vermek 
zorundalar.

İyi bir denetim için, yetenekli bir 
teknik kadro kurmak durumundalar.

Çünkü, büyük acıların ilk basa
mağında, onların imza ve kararları 
yatıyor.

Erol GÜRÇAY

Haftanın Fıkrası
İkinci Dünya savaşının iyice kı

zıştığı günlerdi.
Karısından mektup almıştı.
Eşi .şöyle diyordu:
“- İzlanda’da eli iş tutar erkek 

kalmadı. Hepsi askere gitti. Ne ya
payım kocacığım, artık bahçeyi ken
dim belleyeceğim.”

Derhal cevap yazdı.
“Sakın ha bahçeyi kazayım de

me, silahlar orada gömülü”
Savaşta mektuplar açılıp ince

lendiği için bir manga asker evin 
bahçesinde kazmadık yer bırakma
dılar.

Ama. Silaha benzer bir şeye rast-, 
lamadılar.

Adam bir hafta sonra karısına 
gönderdiği mektupta:

“Sanırım bahçe iyice bellendi.... 
Sebzeleri hemen ek karacığım” di
yordu.

Sözün Özü
Bazı yıkılışlar, 
Daha parlak kalkınışların, 
Teşvikçisidir.

Shakespeare

Deprem felaketinde yaklaşık 20 bin 
yurttaşımızı kaybettik.

Çok sayıda bina ve sanayi tesisi 
yerle bir oldu.

Ülkemizin en güzel beldesi, enkaz 
haline geldi.

Kısacası yıkıldık, darmadağan 
olduk.

Bu yıkılış, inşallah yeni 
kalkınmanın başlangıcı olur.

Umarım toplumsal 
düzelme olur.

Belki bu felaket:
- İhtiyacımız olan 

arttırır.
- Milli gelirin

ahlakta,

bir

bir

dayanışmayı

daha adil
paylaşılmasını sağlar.

- Çıkarcı düşünceye bir ölçüde son 
verir.

Japonya’yı ve Almanya’yı hiç unut
mayalım.

Harp sonrası her iki ülkede de, taş 
taş üstünde kalmamıştı.

Ama. Her iki ülke de, inanılmaz bir 
biçimde toparlandılar.

Ve. Süper devletler liginde, yerlerini 
aldılar Umarım, bu felaket, bizi iyiliklere 
yöneltir.

uçuk" bir söz
0 kadar süratli araba kullanıyordu ki, sonun

da hızını alamayıp öteki dünyayı boyladı.

GEMLİK REHBERİ
Gerekli Telefonlar
itfaiye
Polis İmdat 
Jandarma imdat 
'Jandarma K.
Polis Karakolu 
Gar. Kom

110
155
156 
5131055
5131879
5131206

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

5131051
5131052
5131053
5132954
5131028

ULAŞIM
Uludağ Turizm 5131212
Aydın Turizm 5132077

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

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

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

TAKSİLER
Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

5131821
5132467
5133240
5132324
5143550

VAIMJR.

Bursaspor Dibe Vurdu
Bursaspor son yıllarda can 

Çekişiyor.
Geçen sene, az kaldı küme 

düşüyordu.
Bu sene de, çok kötü başladı. 
Ard-arda yenilgiler aldı.
Ve. Ligin dibine demir attı. 
Taraftar öfkeli.
Tüm spor kamuoyu şaşkın 

vaziyette.
Bu sene farklı bir yönetim ku

rulu var.
Taraftar yönetim kuruluna 

ağırlığını koydu.
Kendi içinden birini başkanlı

ğa getirdi.
Ama. Takım eskisinden kötü ha

le geldi.
Bursaspor iyi oynayamıyor.
Hele kendi sahasında, hiç oy- 

nayamıyor.
Taraftarın futbolcular üzerin

de, olağanüstü bir baskısı var.
Bu yüzden, futbolcuların eli 

ayağına dolanıyor.
- Bursasporda her potansiyel 

ı başkan adayının, bir grup fanatik 
taraftar grubuyla ilişkisi var.

- Aslında, bu bir grup taraftar, 
Bursaspor yönetimine karşı olan 
bir başka grubun sesini tirübün- 
den dile getiriyor.

- Takıma zarar veriyor.
- Futbolculara zarar veriyor.
- Hakemin oyuna start verme

siyle, bağırmaya ve küfretmeye 
başlayan bu fanatik grup oyunu 
takip edemiyor ve oyunu okuya
mıyor.

- Sadece bağırıyor ve çağırıyor.
- Belki de, mutsuzluktan kur

tulmanın çaresini, bu davranış
larla arıyor.

- Futbol sahalarını, psikolojik 
terapi merkezi haline sokuyor.

- İşsiz olan, gelir dağılımı bo
zuk olan ve ailevi sorunlar yaşa
yan bir grup insan; rakip oyun
cuya, hakeme ve hatta kendi ta
kımını futbolcusuna küfür ede
rek rahatlıyor.

- Buna rağmen rahat! ayam ayan 
bir küçük grup ise olay çıkarıyor 
kavga ediyor.

- Bu durum sadece Bursas- 
por’da değil, Trabzonspor’da, 
Beşiktaş’ta ve Fenerbahçe’de de 
kendini gösteriyor.

Trabzonspor yıllardan beri, 
kendi sahasında büyük sendrom 
yaşıyor.

Deplasmanda daha iyi sonuç
lar alıyor.

İşte. Bursaspor’da; şu anda 
aynı konuma geldi.

Taraftarın sabırlı olması gere
kiyor.

Aksi halde, Bugünkü Bursas- 
por’u bile arar hale geliriz.

Yalova-Kartak(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-Slrkeci:(işgünü) 05.50-13.30-17.30 (Tatil) 
6.30-13.00-17.30 Slrkeci-Yalova:(İşgünü) 09.15- 

14.15-18.15 (Tatil) 09.15-14.00-18.15
IH2AİZ OTOBÜSÜ

Yalova -Kartal (Haftaiçi) 07.30-09.10-10.45-13.00- 
14.30-16.00-17.30-19.00-20.30 

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

Yalova - Kabataş (İşgünü): 7.20- 9.45-12.40 17.15-
19.30 Tel : 0.226.812 04 99 
(Haftasonu): 10.30-13.00-17.30 

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

FERİBOT
Hızlı Feribot: (Yalova-Yenikapı) 

07.30-08.30-10.30-12.30-14.30-16.30-17.30-19.30- 
20.30-22.30 (Pzt.Salı.Çrş.Prş.) 

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

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

TÜP DAĞITICILARI
Belediye Aygaz 513 12 95

Santral 5134521-23 Ozgaz 514 17 00
Başkanlık 
Zabıta

5134520
5132432

Tekgaz 
Ocakgaz

513 16 37
513 16 37

Otobüs İşlet. 5134521-122 pgaz 513 88 43
Su işletmesi 5134521-115 Ipragaz 513 22 59
İtfaiye 5132325 Habaşgaz 513 45 46
Muhasebe M. 5134521-182 Llkitgaz 514 28 41
Yazı İş. Md. 5134521-111 Yeni Likitgaz 513 65 00
Su Ariza Yalnız 185 Alevgaz 513 40 95

BP Gaz 514 59 81

SATIL
Balıkpazarı 2+1

deniz gören

110 m2 daire

Tel
513 17 97

gemlik

abone olun
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Gemlikspor ilk maçta 12 gol attı

Gemlikspor: 12
Elmasbahçe :1

Bu sezon Bursa birinci amatör küme
de, yine şampiyonluk mücadelesi için top 
koşturacak olan Gemlikspor, . ilk karşı
laşmasında Bursa Elmasbahçespor’u 
12-1 lige rekor golle başladı.

Cumartesi günü Gemlik Atatürk Sta
dında oynayan karşılaşmaya Gemlikspor 
şu kadro ile çıktı :

Cengiz, Murat, Talip, Sertaç, Coşkun, 
Hüseyin, Türker, Hüseyin, Ahmet, Nuri, 
B.Murat.

Öte yandan bu hafta Orhaneli’nde 
Linyitspor ile oynayacak olan Gemliks- 
por’un, sahasında bulunan çatlarlar ne
deniyle stadm kapatılacağı öğrenildi.

Evlenecek ve Nişanlanacak Gençler;
Türkiye'nin En Kaliteli baMiye Çeşitlerini Bir Günde Basıyoruz. 

Zengin Katalog Çeşitlerim Görmeden Karar (/ermeyin. 

KALİTE - UCUZLUK ve GÜVEN..

KÖRFEZ OFSET
Gazhane Cad. No : 51/A (Bankacılar Lokali karşısı) GEMLİK

Tel & Fax : (0.224) 513 17 97

FOTO Ş€N
GEMLİK FOTOĞRAFÇILIĞINDA

30. YIL
O Bir günde rötuşlu vesikalık ( 

O Çocuk pozları

O Düğün Nişan çekimleri

O Acele amatör baskısı

O Poloroid anında vesikalık

, O Sünnet çekimleri ve davetiyeleri 

O Video çekimi ve kayıt

SATILIK DAİRE)
Küçükkumla’da sahibinden

I • 2
deniz manzaralı 90 m 2+1

satılık daire
Tel : (O.tM) 538 40 46

KİRALIK DAİRE
İstiklal Cd. Kafoğlu Apt. 

147 m 3+1 kaloriferli 
KİRALIK DAİRE

Tel : 514 26

O Metrelik büyük boy baskılar
Ö Fotoğraf makine ve malzeme satış

O Bilgisayarlı fotoğraf büyütme 

O Slayt (Dia) çekimleri

Ö Kaplama Laminasyon

O Fotoğraftan disk’e kayıt
O Reklam ve sanayi fotoğrafçılığı

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

ADİ TASFİYE VE İFLASIN AÇILMASI İLANI 
GEMLİK İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Dosya No :• 1,999/1428

MÜFLİSİN ADI SOYADI VE İKAMETGAHI : Mustafa Sertkaya

Kocaçukur Mevkii GEMLİK

İFLASIN AÇILDIĞLTAR.İH : 20.05.1999 günü saat lO.oo’da

ADİ TASFİYE VE İFLASIN AÇILMASI İLANI 
GEMLİK İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Dosya No : 1999/1429

MÜFLİSİN ADI SOYADI VE İKAMETGAHI : Sertkaya Petrol Lrfıf. Şirketi

Kocaçukur Mevkii GEMLİK
İFLASIN AÇILDIĞI TARİH : 20.05.1999 günü saat lO.oo’da

Gemlik Asliye Hukuk Mahkemesince, iflasına karar verilmiş olan, yukarıda 

adı ve adresi yazılı bulunan müflis hakkında, tasfiyenin şimdilik adi tasfiye 

şeklinde yapılması tensip kılınmış olduğundan,
1- Alacaklıların ve istihkak iddiası sahiplerinin, alacak ve istihkaklarını ve 

bunların dayanağı olan belgeleri veya örneklerini bu ilan tarihinden itibaren bir ay 

içinde memurluğumuza kaydettirmeleri veya tevdi etmeleri,
2- Müflise borçlu olanların aynı, süre içinde, kendilerini ve borçlarını 

bildirmeleri, aksi halin İİK. 336 maddesi uyarınca cezai sorunluluğu gerektireceği,

3- Müflisin mallarını her ne suretle' olursa olsun, ellerinde bulunduranlar o 

mallar üzerinde kanuni hakları saklı olmak şartıyle bunları aynı süre içinde iflas 

dairesi emrine tevdi etmeleri makul üzere dayanmaksızın vermezlerse cezai 

sorumluluğa uğrayacakları ve rüçhan haklarından mahrum kalacakları,
4- 30/09/1999 günü saat ’14.oo da Gemlik İcra ve İflas Müdürlüğünde ilk ala

caklılar toplantısı yapılacağından, alacaklıların bu toplantıya gelmeleri veya yetk

ili bir vekil göndermeleri, müflis ile müşterek borçlu olanlar ve kefillerinin ve borcu 
tekeffül eden sair kimselerin bu toplantıda hazır bulunmaya hakları olduğu ilan 
olunur. 31/ 8 /1999 İcra ve İflas Müdürü

30365

Gemlik Asliye Hukuk Mahkemesince, iflasına karar verilmiş olan, yukarıda 

adı ve adresi yazılı bulünn müflis hakkında, tasfiyenin şimdilik adi tasfiye şeklinde 

yapılması tensip kılınmış olduğundan,
1- Alacaklıların ve istihkak iddiası sahiplerinin, alacak ve istihkaklarını ve 

bunların dayanağı olan belgeleri veya örneklerini bu ilan tarihinden itibaren bir ay 

içinde memurluğumuz kaydettirmeleri veya tevdi etmeleri,
2- Müflise borçlu olanların aynı süre içinde, kendilerini ve borçlarını 

bildirmeleri, aksi halin İİK. 336 maddesi uyarınca cezai sorunluluğu gerektireceği,

3- Müflisin mallarını her ne suretle olursa olsun, ellerinde bulunduranlar o 

mallar üzerinde kanuni hakları saklı olmak şartıyle bunları aynı süre içinde iflas 
dairesi emrine tevdi etmeleri makul üzere dayanmaksızın vermezlerse cezai 
sorumluluğa uğrayacakları ve rüçhan haklarından mahrum kalacakları,

4- 30/09/1999 günü saat 14.oo da Gemlik İcra ve İflas Müdürlüğünde ilk ala

caklılar toplantısı yapılacağından,, alacaklıların bu toplantıya gelmeleri veya yetk
ili bir vekil göndermeleri, müflis ile müşterek borçlu olanlar ve kefillerinin ve borcu] 
tekeffül eden sair kimselerin bu toplantıda hazır bulunmaya hakları olduğu ilan’, 
olunur. 31/8/1999 İcra ve İflas Müdürü .

30365
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13 Ekim günü kapılarını 1999-2000 öğretim yılına açan okullar, aynı gün meydana gelen artçı depremden 
sonra kapanmıştı. Okullar dün yeniden öğrenime açılırken, Küçük Kumla Ali Kütahya, Şükrü Şenol, Gazi İlköğ
retim ve Şehit Ethem İlköğretim Okullarındaki hasarlar nedeniyle öğrenciler çeşitli okullara dağıtıldılar.

Çift öğretim yapılan okullarda öğrenciler, okuldan saat 20.35 de çıkıyorlar.

Gemlik Rotary Kulübü üyelerinin eşleri, depremze- 
delere yardım için kollan şıvadı. 5 Ekim 1999 Salı gü
nü Belediye Sergi Salonu’nda. saat 10.30'dan itibaren 
başlayacak olan gıda kermesinde satış yapılacak, ker
mesten elde edilecek gelirlerin depremzedelere gönderi
leceğini belirten bayanlar, Gemliklilerin desteklerini 
beklediklerini ve esnafın öğle yemeğini daha az fiyata 
yiyeceklerini ve hem de yardıma katkıda bulunacakla-
nnı hatırlattı. Haberi sayfa 2'de

Kadri GÜLER

Zamanında çekilmesini bilmek
Yaşamı, öğretmen çıktığım 19 yaşımda tanımaya başladım.
Türkiye'de neler oluyor, dünyada neler oluyor ders kitapların

da yazmayan ve öğretilmeyen konulardı.
Gemlik'in yoksul bir dağ köyünde öğretmenliğe başladığım

da köylülerin sosyal olaylarda benden çok ileri olduğunu kavra
yınca kendimi okumaya verdim.

Okumak ufku genişletiyordu.
Okumak ve tartışmak ülke sorunları ve dünya sorunları ko

nusunda fikir cimnastiği yapmaktı.
1970'li yıllar Türkiye’nin siyasi olaylarının hızlı bir şekilde ge

liştiği, sosyal olayların Cumhuriyet tarihinin en yoğun yaşandığı 
yıllardı.

Gözümü sosyal dünyaya açtığımda üç lider tanımıştım.
AP Genel Başkanı Süleyman Demirel, Refah Partisi Genel 

Başkanı Necmettin Erbakan, CHP Genel Başkanı -önce rah-. 
metli ismet İnönü- ve Bülent Ecevit.
I Yıl 1999

21. asra üç ay kaldı.
Biz orta kuşak insanlar olduk. Ama siyaset sahnesinde aynı 

isim ve insanları görüyoruz.
Oysa dünya geçen bu zaman içinde bilgi çağına girdi.
Bizdeki siyasetçiler dlnozorlaştılar ama değişmediler.
Çünkü bizim lider anlayışımızda “ya ben ya hiçbiri” mantı

ğı yatıyor.
Bakın Sayın Ecevit, 26 Eylül günü 30 Ağustos Zafer Bayra

mını kutluyor. Bu günkü Star Gazetesinde İse ABD Savunma 
Bakanı ile görüşürken “İstanbul’a gldecekmlslnlz” sözünü 
yanıtını aldığı halde üç kez tekrarlıyor.

Bunlar bir şeylerin belirtisi değil mİ sizcel
Bizi yönetenler nedense 75 yaşını aşmış politikacılar.
Ne çekiyorsak onlar yüzünden değil mİ? ’
Futbolda kaidedir, zamanı geldiğinde jübileni yapacaksın.

Yoksa takıma giremez, hep beklemede kalırsın.
Bizde siyasi kaide ise ölene kadar siyaset.,
Not: Bugün gazete nedeniyle FP kongresini izleyemedim. 

DSP'liler görürlerde belki demokrasi dersi alırlar. Ne de olsa 
.yaklaşık 10 yıldır kongre yapmıyorlar. Hep atanıyorlar değil mi?

M

Haberi Sayfa 3’de

Tarihi bina
sonunda yıkıldı

Yenimahalleden Gemlik’e 
doğru inerken, bir nolu caddeye 
dönüşte yolun sağında son günle
rini yaşayan ve tarihle hesapla
şan eski W binayı görüntülemiş
tik bir süre öneegazelipmizde.,

Bü sabah aynı yönuen araba
mızla gelirken bu binanın yıkıldı
ğını gördük.*

Anıtlar kurulunca' tescil edil
miş bu bina bir dönemin eski ya
pıtıydı ama tehlike arzediyordu.

Ve bir bilinmeyen bu eski ya- 
pıyıyıkmıştı.

Acaba son depremler mi'etkili 
olmuştu yıkımda, yoksa belediye 
mi yıktırmışb. Şimdilik bu soruya 
yanıt bulamadık ama bir tarih 
daha aramızdan uçup gitmişti.

Bu tarihi bina artık yok.

İktidar partileri Birliği ele geçirmek için anlaşamadılar

Marmarabirlik 
paylaşılamıyor

Önümüzdeki günlerde yapılacak olan 72 nolu Gem
lik Marmarabirlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Genel 
kurulu için ilçede iktidar partisinin birlikte hareket ettiği 
gözleniyor.

ANAP, Umurbey Belediye Başkanı veya eski Küçük 
Kumla Belediye' Başkanını, MHP emekli imam Cemal
Hocayı yönetimde istiyor Haberi sayfa 3’de

Gemlik seyyar satıcı
cenneti oldu

Cadde ve sokaklar seyyar satıcılarla 
doldu. Seyyarlar yaya kaldırımlarında el 
arabasıyla satış yapıyorlar.

Denetimsizlik, Gemlik’i seyyar cenneti 
yaptı. Muhtelif Esnaf Odası Başkanı İbrahim 
Talan, kaçak çalışan bir çok seyyar satıcı
nın bulunduğuna dikkat çekti.

Haberi sayfa 3’de

Kömür
elemesine
tepki

TÜĞSAŞ Fabrikası yolun
da depolanan kömür şirketle
rine tepki var.

Dış ülkelerden ithal edile
rek GEMPORT antrepoların
da bekletilen ve daha sonra 
satışa sunulan kömürlerin 
elekten geçirilirken çıkardığı 
tozlar, çevreyi rahatsız ediyor.

Çevre sakinleri kömür toz
larının Gemlik Körfezine ve 
çevredeki tarım arazilerine 
büyük zararlar verdiğini buna 
“dur” diyenin çıkmadığını 
söylediler.

Çevreci kuruluşları yardı
ma çağıran sakinler, “binleri
nin para kazanıyor ama çev
reyi yok ediliyor.” diyorlar.

. Fazilet Partisi Gem
lik İlçe Kongresi bugün 
Belediye Düğün Salo
nunda yapılacak.

Saat 14.oo de top
lanacak olan Fazilet 
Partisi gerel kurul top
lantısına» tek liste ile 
gidilecek.

Haberi sayfa 3’de

Eski 
Kaymakamımız 
Orhan Işın 
Hakkari 
valisi oldu

İki yıl önce Turgutlu Kay
makamlığına atanan ilçemiz 
eski Kaymakamı Orhan Işın, 
Hakkari valiliğine atandı.

İlçemizdeki görevi sırasın
da Isın, çevreci Kaymakam 
olarak da biliniyordu.

Haberi sayfa 2'de

DSP İlçe Başkanı 
Savcı; kadrolaşma

iddialarını
Demokratik Sol Parti İlçe 

Başkanı Bergin Savcı, 
DSP'nin bazı bakanlıklarda 
kadrolaştığı hakkında orta
ya atılan iddiaları yalanladı.

Gazetemize yazılı bir 
açıklama, yapan Savcı, 
bugüne kadar din, dil, ırk, 
cinsiyet, mezhep ayrımı 
yapmadan hizmet ürettik
lerini belirtti.

Haberi sayfa 3’de

yalanladı

DSP ilçe Başkanı Bergin Savcı ,

Onavx TTctmeı*

ŞEYTAN ...
İnsanlar şeytana tapıyor.
Şeytanlar ise paraya 
Para girince araya, 
ahlak gemisi vuruyor karaya....
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Sadece sağa mı kaydı?
Ahmet Taner Kışlah’nın da, Ece- 

vit’in solculuğundan umut kestiği 
anlaşılıyor. Birkaç gün önceki 
“Ecevit ya da *Ehven-i Şer" baş
lıklı yazısında, DSP Lideri’nin kimi
sini içine sindirerek, kimisini de 
sindirmeyerek ödünler verdiğini 
doğruluyor. Fethullah Hoca, Ulus
lar arası tahkim. Sosyal Güvenlik 
Yasası, Af Yasası, Deprem ve sonra
sı, MHP’nin devlette kadrolaşması 
gibi konularda “yanlış” yaptığını 
vurguluyor. Ama CHP Lideri Altan 
Öymen’in hükümeti sallamaktan 
yana olmayışını, “Bu hükümetin 
seçeneği 3. MCdir” görüşünde ol
duğuna yorarak -belki de haklı-, 
“Ya bu deveyi güdeceksiniz, ya 
bu diyardan gideceksiniz” diye 
kestirip atıyor.

Yani demek istiyor ki: “Bütün 
bunları ülkeyi kurtarmak için ya
pan Ecevit’e mecburuz!” \

Yazısının son bölümünü;, bu 
mecbur olduğumuz Ecevit’in 'nasıl 
bir yön tutturduğunu saptamaya 
ayırmış Kışlalı; şöyle diyor :

“Peki Ecevit ülkeyi kurtarmak 
için siyaseten intihar mı ediyor?

Hayır!
Sola kaybedeceği oylan, sağ

dan alacağı oylarla telafi edeceği
ni umuyor.

Önce DYP ve ANAP düş kınklı- 
ğı yaratmıştı. Derken RP ve 
uzantısı düş kırıklığı yarattı. 
Şimdi de MHP düşkırıklığı yaratı
yor.

Kimin gözünde?
Orta sağ seçmeninin!
(.... )
Doğada olduğu gibi, toplumsal 

ve siyasal yaşamda da boşluk her 
zaman dolar!

DSP o boşluğu doldurursa... 
CHP de yeniden CHP olursa...

Fena mı olur?”
Sanki demek istiyor ki yazar : 

“DSP geçmişteki DP’nin veya 
AP’nin yerini atacağa benziyor!”

Ahmet Taner Kışlalı, o tükenmez 
iyi niyetiyle Sayın Ecevit’e koltuk 
çıkmakta direniyor, ama artık 
o’nun “orta sağ seçmen”in umudu 
olduğunu kabul ediyor -gerçi 18 Ni- 
san’da CHP’den umut kesen sol 
seçmenin de umut yanılgısıydı-.

İyi de, Ecevit bu tavır değişikliği

ni gerçekten bilinçle mi sergiliyor?
Bu konuda kuşkularım var. DSP 

Lideri’nin geçmişte de “müthiş" 
hataların adamı olduğu bilinen şey. 
Ama şimdilerde sağlık durumunun 
da, yanlış siyaset belirlemede etkin 
olabileceği kaygısını taşıyorum. Ba
kın ABD yolculuğuna çıkarken ne 
diyor Başbakan : ■„

"Vatandaşlarımın ve Türk Si
lahlı Kuvvetleri mensuplarının 
30 Ağustos Bayramı’nı kutluyo
rum.”

Sonra bir uyaran oluyor herhal
de ki, “Af edersiniz, bir yanlışlık 
yaptım galiba” diye düzeltiyor.

Kışlalı gerçekten iyi niyeti tüken
mez bir aydın ve Ecevit hayranı. 
Oysa Sayın Ecevit’in, ülkeyi kurtar
mak uğruna sağ siyasal yelpazeye 
dümen kırdığı savının geçerliliği 
kuşkulu. Başbakan, bilinçli bir bi
çimde mi bu yola girmiş bulunuyor, 
yoksa “sol”la "sağ”ı birbirine ka
rıştırmaya başladığı için mi?

îşte bütün mesele.... 
« « *

CHP’ye gelince....
Halk, olumsuzluklar karşısında 

CHP’ye yöneliyor, bu doğru. Ama 
CHP olumsuzluklardan dolayı de
ğil, üretebildiği olumsuz politikalar 
nedeniyle "seçenek" olmayı başar
mak zorundadır. Bana göre siyasal 
arenada “üstlendiği işlevdi asıl 
güç olan parti, Öym^n’li CHP’dir.

Sol seçmen, yeni baştan CHP’yi 
umut bellediğine pişman edilme
melidir. Onun için de CHP’nin, ikti
darın başarısızlığıyla prim yapma 
alışkanlığından arınarak Türkiye’yi 
esenliğe çıkaracak politikalar üret
mesi gerekiyor. Ne var ki bu parti
nin, “kerameti kendinden men
kul” kimilerinin “neoliberal" prog
ram taslaklarına da kapılmaması 
gerek.

Geçenlerde Bursa’da bir CHP’li 
işadamının partinin ne olması, ne 
yapması üzerine konferans, sıkı 
Ozalcı bir dostla yan yana izledik. 
Konferansın yansına doğru bana 
döndü ve. "Bu bay” dedi, “bizim, 
sizin aranıza soktuğumuz casus.”

CHP yeni ve geçerli politikalar 
üretmek zorunda, ama -her anlam
da- dağıtmadan....

Rotaryan 
Hanımlardan 
depremzedeler 
için gıda 
kermesi

Gemlik Rotary Kulübü 
üyelerinin eşleri, 17 Ağus
tosla meydâna gelen can ve 
mal kaybına yol açan dep- > 
remde zarar görenlere-yardım 
için gıda kermesi düzenliyor.

5 Ekim 1999 Salı günü 
saat 10.30’da Gemlik Beledi
yesi Sergi Salonunda yapıla
cak olan gıda kermesinde es
nafa ve vatandaşlara, öğle ye
meğinde evlerinde yapacak
ları sucuklu kurufasülye, pi
lav ve ayran satılacak.

Rotaıyan hanımlar, dep- 
remzedelere yardım için yapı
lan gıda kermesine vatandaş
ların ilgi göstermesi halinde’ 
14 Ekim 1999 günü tekrarla.- 
nacağını ve bu tür kermesleri 
devam edeceğini belirttiler.

Yazanmızım şehir dışında olması nedeniyle yazısı 
elimize ulaşmadığından yayınlayamıyoruz. Özür 
dileriz. Gemlik KÖRFEZ

Eski Kaymakamımız
Orhan Işın 

Hakkari Valisi oldu
Gemlik Kaykama- 

kamlığında iki yil önce 
Turgutlu Kaymakamlı
ğına abanan Orhan 
Işın, vali oldu.

Son yayınlanan Vali
ler Kararnamesiyle Or
han Işın’ın Hakkari Va
liliğine atandığı bildiril
di.

Gemlik Kaymakam- I 
lığında görev yaptığı i 
sırada demokrat kişili- i 
ği, çalışkanlığı ile tanı
nan ve “Çevreci Kay
makam” olarak ün ya
pan Orhan Işın’ın Valili
ğe terfi etmesi ilçede 
tanıyanlar tarafından 
sevinçle karşılandı.

Gazetemize Zeynep Beşe] tarafından faksla gönderilen Harun Yahya'nın kitabından bazı yazılıyı.

ESNEK AMA SAĞLAM BİR YAPI : İSKELET
İskelet başlı başına bir mühendislik hari

kasıdır. Vücudun yapısal destek sistemidir. 
Aynı zamanda beyin, kalp, akciğer gibi ha
yati organların korunmasını sağlar ve iç or
ganlara destek olur. İnsan vücuduna hiçbir 
yapây makina tarafından taklit edilemeyen 
üstün bir hareket kabiliyeti verir. I

Vücudun taşınması ve korunması gibi 
önemli bir görevi üstlenen kemiklerimiz, bu 
işi rahatlıkla yerine getirebilecek kapasitede 
ve sağlamlıkta yaratılmışlardır. Hatta bu 
yönde oldukça geniş bir güvenlik payı bıra
kılmış ve vücudun muhatap olacağı zor du
rumlar da hesaba katılmıştır. Örneğin; uyluk 
kemiği, dikey durumda bir ton ağırlığı kaldı
rabilecek kapasitededir. Nitekim atılan her
adımda bu kemiğimize., vücut ağırlığımızın 
üç katı kadar bir yük binmektedir. O halde,

□ BURSA 2000 □ HABER
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Gemlik 

Körfez 

Okuyun^ 

oku+un? 

abone olun

kemik denen bu yapıyı, bü kadar kuvvetlikı- 
■lan nedir?

Sorunun cevâbı kemiklerin eşsiz yaratılı
şında gizlidir. Kemiklerin iç yapısı, insanların 
binalarda ye köprülerde kullandığı kafes ya
pı sistemine göre inşa edilmiştir. Yalnız ara
da önemli bir fark, vardır; kemik içindeki sis
tem, ihsanın geliştirdiğinden çok daha üstün 
ve karmaşıktır. Bu sayede kemikler, hem 
son derece sağlam, hem de insanın rahat
lıkla kullanabileceği hafiflikte olprlar. Eğer 
aksi olsaydı, yani kemiklerin içi, dışı gibi sert 
ye tamamen dolu olsaydı, hem kemik ağırlı
ğı insanın taşıyabileceğinin çok üzerinde' 
olurdu, hem de. kemiğin yapısı gevrek ve 
sert olup en küçük bir darbede çatlayabilir 
veya kırılabilirdi.

Kemiğin yapısının bir başka özelliği de 
vücudun gerekli bölgelerinde esnek olması
dır. Örneğin göğüs kafesi,, kalp ve akciğer gi
bi hayati organları korurken, bir yandan da 
akciğerlere havanın dolmasını ve boşalma
sını sağlayacak .şekilde genişler ve büzülür.

Kemiklerimizin bu mükemmel tasarımı,, 
bizim son derece rahat bir hayat sürmemizi, 
.çok.zor hareketleri kolaylıkla ve hiç acı duy
madan yapabilmemizi sağlamaktadır. Bu in
sanın yaşamını rahat yaratmış ve herşeyi 
emrine Vermiş dian Allah'i -bilmesi ve O'na 
şükredici olmasıdir.

İskeîetin hareket kabiliyeti de üzerinde
durulması gereken önemli bir ayrıntıdır. Her 
adım atışımızda omurgamızı meydana geti
ren omurlar birbiri üstünde hareket'ederler. 
Bu sürekli hareket ve sürtünme, omurların.

Taşınmasına neden olabilir. Oysa bunu önle- 
: mek için her bir omur arasına disk denen da- 

yamklık kıkırdaklar yerleştirilmiştir. Bu disk- 
î "fer amortisör görevi yapar. Dahası her adım 
I atışta, vücut ağırlığı yüzünden yerden vücu- 
! da bir tepki kuvveti gelir. Bu kuvvet, omürga- 
i nın sahip olduğu amortisörler ve “kuvvet 

dağıtıcı” .kıvrımlı şekli sayesinde vücuda 
i zarar vermez.

Kemikleri birbirine bağlayan eklemler 
kaygan bir yapıya sahiptirler. Ancak bu ek-

i lem yerleri bir ömür boyunca hareket ettikie- 
j ri halde yağlanmaya ihtiyaç duymazlar. Bu 
| anti-statik yapı ise düzenin elde edemeye- 
ı ceği bir verimliliğe sahiptir.

Eklemlerin sürtünme yüzeyleri, ince ve
gözenekli bir kıkırdak tabakasıyla kaplan
mıştır ve bu sıvı gözeneklerden dışarı fışkı

I rır ve eklem yüzeyinin “yağ gibi” kaymasını 
i sağlar.

Tüm bunlar inşan bedeninin çok mükem- 1 
i mel bir tasarımın, daha doğrusu üstün bir 
i yaratışın ürünü büyük bir hız ve rahatlık için- 

de yerine getirir.
Herşeyin bu kadar mükemmel olmadığı- ' 

i nı mesela tüm bacağımızın tek bir uzun 
| kemikten meydana geldiğini düşünün. Yürü- 
i mek büyük bir sorun haline gelecek, son de- 
[ rece hantal ve hareketsiz bir bedenimiz ola- 
I çaktı. Bir yere oturmak bile güçleşeçek. bu 
i-tür hareketler sırasındaki zorlamalar nede- 
l'-niyle bacak kemiği kolaylıkla kırılabilir hale I 
i gelecekti. Oysa insanın- iskeleti vücudunun I 
| her iskeletin sahip olduğu tüm özellikleri Al- I 
| lah yaratmıştır ve halen de yaratmaktadır, 
i Allah, kusursuz bir yapıyla yarattığı insanı 
j bu gerçek üzerinde düşünmeye davet eder.

İnsana düşen bu gerçeği düşünmek ve 
| kendisini yaratmış olan Allah'ı bilip Onasü- 
। retmektir. Bunu yapmadığı takdirde ise bü- 
j yük bir kayba uğrayacaktır. Kemikleri ilk kez j 
[yaratıp sonra da onlara et giydiren Allah, bu

nu bir kez daha yapmaya kadirdir. Bu gerçek 
Kurân’da şöyle ifade edilir.

İnsan, bizim kendisini bir damla sudan 
। yarattığımızı görmüyor mu? Şimdi o, apaçık I 

bir düşman kesilmiştir. Kendi yaratılışını , 
I unutarak bize bir örnek verdi; dedi ki; "Çü- 

rümüş-bozulmuşken, bu kemikleri kim
dirlltecekmiş?” De ki: “Onları, ilk defa ya- 
r’atıp-inşa eden diriltecek. O, her şeyi ya-

I ratmayı bilir" (Yasin Süresi, 77-79)
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Deprem nedeniyle dün kapılarını yeniden öğrencilere açan okullarda öğretim başladı

Okullar yeniden acildi
13 Ekim günü kapılarını 1999-2000 öğretim yılına açan okullar, aynı gün meydana gelen artçı depremden 

sonra kapanmıştı. Okullar dün yeniden öğrenime açılırken, Küçük Kumla Ali Kütahya, Şükrü Şenol, Gazi İlköğ
retim ve Şehit Ethem İlköğretim Okullarındaki hasarlar nedeniyle öğrenciler çeşitli okullara dağıtıldılar.

Çift öğretim yapılan okullarda öğrenciler, okuldan saat 20.35 de çıkıyorlar.
f İlk ve orta dereceli okulllarda 1999/2000 
öğretim yılı deprem nedeniyle dün yeniden 
kapılarını öğrencilerine açtı.
I. 17 Ağustos günü meydana gelen ve bin
lerce kişinin ölümüne neden olan deprem
den sonra devam eden artçı depremler, 
eğitim ve öğretime başlayan okulların yeni
den kapanmasına neden olmuştu.

13 Eylül günü açılan okullar aynı gün sa
at 16.oo sıralarında meydana gelen şiddet
li bir artçı deprem sonucu hasar görünce 
Bursa Valililiği tarafından İlçemizdeki okul
lardaki hasar tesbitine kadar kapatılmıştı. 
Bayındırlık İl Müdürlüğünden gelen teknik

heyetler yaptıkları incelemede Küçük Kum
la Ali Kütahya İlköğretim Okulu ve Gazi İlk 
öğretim Okulu eski binasında “ağır” hasar 
Şükrü Şenol İlköğretim Okulu, Şehit Ethem 
İlköğretim Okulunda ise “orta” hasar sapta
dı.

Küçük kumla Ali Kütahya ve Gemlik Gazi 
İlköğretim Okulunun eski binasının yıkılarak 
yenisinin yapılmasına karar verilirken, diğer 
okullarda onarım yapılasıya dek öğrencile
rin diğer okullarda öğrenim görmesine karar 
veril meşti.

BÜYÜK KARMAŞA
Dün sabah yeniden açılan okullar da bü

yük karmaşa yaşandı.
Küçük Kumla.Ali Kütahya İlköğretim Oku

lu, Cumhuriyet İlköğretim Okulu’nda, Gazi 
İlköğretim Okulu Anadolu Lisesinde, Şehit 
Ethem İlköğretim Okulunun bir bölümü En
düstri Meslek Lisesinde, bir bölümü ise Ley
la Kemal. Kılıç İlköğretim Okulunda, Şükrü 
Şenol İlköğretim Okulu ise Gemlik Lisesinde 
öğrenime başladı.

Bu okullarda çift öğretim başlarken, sa
bah saat O8.oo de açılan okullar, saat 15.30 
e kadar sürüyor. Saat 15.45 de giren öğren
ciler ise saat 20.35 de dersten çıkıyorlar.

İktidar partileri Birliği ele geçirmek için anlaşamadılar

Marmarabirlik paylaşılamıyor
B Siyasi partilerin en büyük arpalık- 
Jarından biri olan Marmara Birlik Zey
tin Tarım Satış Kooperatifinin genel 
kurullarından sürmesi nedeniyle ikti
dar partileri DSP, MHP ve ANAP’lılar 
birlikte hareket ederek, muhalafete 
yönetimi kaptırmamak peşindeler.

Önümüzdeki günlerde yapılacak 
olan 72 nolu Gemlik Marmarabirlik 
Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Genel 
kurulu için ilçede iktidar partisinin bir
likte hareket ettiği gözleniyor.

Kooperatif yönetimi konusunda 
sorun çıkmazken, yönetim kurulu 
başkanlığı konusunda ANAP’lılar es- 

r'ki Küçük Kumla Belediye Başkarçı 
Eşref Güre’nin desteklenmesini isti*' 
yorlar.

Eşref Güre’nin daha önce de 72 
Nolu Marmarabirlik Tarım Satış Ko
operatifi yönetim kurulu başkanlığı 
yaptığını, ancak bu dönemde koope
ratifte büyük yolsuzlukların meydana 
geldiği ve yolsuzlukların müfettiş raP

porlarıyla belgelendiği, bazı koopera
tif esperleri ile yöneticilerinin mahke
mece suçlu görülerek cezalandırıldı
ğı anımsatılarak, DSP ve MHP’lilerin 
başka aday bulunması konusünda ıs
rarlı davrandıkları belirtiliyor.

72 nolu Gemlik Marmarabirlik 
Zeytin Tarım Satış Kooperatifinin ge
nel kurul toplantısı 13' Ekim 1999 gü
nü saat 10.30’da Belediye Düğün Sa- 
lonu’nda, çoğunluk sağlanmazsa top
lantı 21 Ekim 1999 günü yapılacak. •; !

Gemlik seyyar satıcı 
cenneti oldu

Yeşili Sev, 
Doğayı 

Kora

Orhangazi 
Caddesindeki 
tümsekler 
bezdirdi

Gemlik'e girişin değiştiril
mesinden sonra daha işlek 
bir hale gelen Orhangazi 
caddesine bir süre önce 
yaptırılan tümsekler araç sü
rücülerini bezdirdi.

.-. İlçe Trafik Komisyonu ka
rarı olmadan, kazaları önle
me amacıyla belediye tara
fından yaptırılan tümsekler, 
ilçeye giriş yapan araçların 
bu yolu tercih etmesinde iş
kenceye dönüşüyor.

Araç sürücüleri tümsekle
rin azaltılarak, Manastır da 
olduğu gibi kamara veya 
yatay metal şeklinde yapıl
masını istiyorlar.

Ayrıca, yol boyunca tra
fik fehvaları ve okul kavşağı
na da sinyalizasyon konul
ması ve trafik kontrollerinin 
sıklaştırılması kazalara karşı 
daha etkin bir yöntem oldu
ğu belirtiliyor.

FP ilçe 
kongresi 
bugün 
yapılıyor

Fazilet Partisi Gem
lik İlçe Kongresi bugün 
Belediye Düğün Salo
nunda yapılacak.

Saat 14.op de top
lanacak olan Fazilet 
Partisi gerel kurul top
lantısına, FP Giresun 
milletvekili ve genel 
sekreter Burhan Akçe
lik, İstanbul milletvekili 
Mukaddes Başeğmez, 
Bursa Milletvekilleri Al
fan Karapaşaoğlu ve 
Faruk Çelik, Ahmet 
Sünnetçioğlu ile il ve il-, 
çe yöneticileri ile partili 
delegeler katılacak.

Ülke sorunlarının 
ele alınacağı kongrede 
Fazilet Partisi ilçe baş
kanlığı ve yönetim ku
rulu üyelikleri ile denet
leme kurutu ve il konğ- 
re delegelikleri-için se
çim yapılacak.

Kongreye tek'liste 
ile gidilecek.

Cadde ve sokaklar seyyar satıcılarla doldu. Seyyarlar 
yaya kaldırımlarında el arabasıyla satış yapıyorlar. Dene
timsizlik, Gemlik’i seyyar cenneti yaptL Muhtelif Esnaf 
Odası Başkanı İbrahim Talan, kaçak çalışan bir çok sey
yar satıcının bulunduğuna dikkat çekti.
I Göçler nedeniyle 
nüfusu her geçen gün 
artan ilçemizde kont
rolsüzlük seyyar satıcı
ların artmasına neden 
oluyor.

Yaz aylarından baş
layarak ilçenin en işlek 
cadde ve sokakların
da adeta her köşeba- 
şında bir seyyar satıcı
ya rastlamak mümkün 
hale geldi.

Belediyenin önünü 
bile işgal edebilen sey
yar satıcılar, belediye
nin denetimsizliği ne
deniyle başta İstiklal 
«•Caddesini seyyarlar 
cenneti haline getirdi
ler.

. Yaya kaldırımlarda 
her çeşit malın satıldığı 
İlçemizde, Çarşı Camii

önü ile Halk Bankasının 
önü saat satıcıları, kes
tane, ceviz ve balıkçı
larla işgal edilmiş du
rumda.

Arabalı satıcıların 
ana caddelerin kaldı
rımlarında satış yaptığı
nın gözlendiği belki İlk 
şehir olma ünvahını da 
elde eden İlçemizde, 
balık yasağının kalk
masıyla, seyyar balık
çılar Orhangazi Cad
desinden minibüs ga
rajına kadar olan İstik
lal Caddesinde adeta 
sıra halinde satış ya
parken, İki nolu cad
dede belediye açılan 
durak önü ve sokak 
başları da seyyar ma
nava dönüştü.

Gemlik Muhtelif Es

naf ve Sanatkarlar 
Odası Başkanı İbrahim 
Talan, seyyar esnafın 
sabit bir yerinin olma
yacağına dikkat çeke
rek belediyeyi uyardı.

Talan, seyyar satıcı
lara çeki düzen veril
mesini istedi.

Oda kayıdı olan ve 
yüksek kira İle vergi 
ödeyen esnafın işyer
lerinin önlerinin seyyar 
satıcılar tarafından İş
gal edilmesinin esnaf
ların şikayetlerine ne
den olduğuna dikkat 
çeken İbrahim Talan, 
seyyar satıcıların gezici 
olarak çalışma İzni al
dıklarını, birçoğunun 
İse odaya kayıt yaptır
madığını söyledi.

DSP İlçe Başkanı Savcı; 
kadrolaşma iddialarını 

yalanladı
Demokratik Sol Parti İlçe Baş

kanı Bergin Savcı, DSP'nln bazı 
bakanlıklarda kadrolaştığı hakkın
da ortaya atılan iddiaları yalanla
dı.

Gazetemize yazılı bir açıklama 
gönderen Bergin Savcı, bugüne 
kadar insanlar arasında dil, din, 
ırk, mezhep ve cinsiyet farkı gö
zetmeden, insanları siyasi düşün
ce farklılıklarına göre de değer
lendirmeden hizmet ürettiklerini 
söyledi.

Savcı, yazılı açıklamasında 
şunları söyledi:

“Bugüne kadar bakanlıkları
mız gerek milletvekillerimiz, ge
rek ıl teşkilatımız gerekse de 
Gemlik İlçe Teşkilatı olarak tüm 
vatandaşlarımızı bir bütün olarak 
değerlendirip tüm sorunlara sa
hip çıktık ve her türlü ilkesiz dav
ranışın karşısında olduk, daha ön
ce ülkemizde yaşanan siyasi 
kadrolaşmanın ülkeyi ne büyük 
kaosa sürüklediği hala hatırlarda
dır. Ülkemizde yaşanan bu tür
den kamplaşmalar hiç kimseye 
yarar getirmediği gibi bundan

Yol kenar 
farındaki 
satıcılar 
tehlike 
yaratıyor

Bir yıldan beri Gemlik 
Orhangazi karayolunû 
kenarlarında giderek ar
tan zeytin ve yağ şatıcıla- 
rı tehlike yaratmaya baş
ladı.
--------------—> Önceleri

sonrada insanları farklı nitelikleri
ne göre değerlendirmek hiç bir 
yarar getirmeyecek, aksine bunu 
körükleyenler inanıyoruz ki halk
tan gerekli tepkiyi göreceklerdir. 
Özellikle Bursa Merkez ve ilçeler
de çalışan M.E. personelimiz 
M.E’in genel ilkeleri doğrultusun
da özveriyle çalıştıklarını gör
mekteyiz. Ve bu ilkeli çalışmaTarı- 
na devam ettikleri sürece hepsi
ne bundan sonrada yardıma ha
zırız. Bizler DSP olarak ülkemizin 
içinde bulunduğu tüm sorunları 
tum siyasi partiler ve demokratik 
yaşamın vazgeçilmez bir parçası 
olan sivil toplum örgütleriyle birlik 
ve dayanışma içinde aşacağımı
za inanıyor ve hakkımızda söyle
nenleri üzüntüyle karşılıyoruz. 
Halkımızın deprem nedeniyle 
çok özellikle yoğun sıkıntıları ol
duğu bir dönemde ülkeyi karga
şaya sürükleyecek tavırlardan 
kaçınıp, birlik ve beraberlik için
de ülke sorunlarına sahip çıkma
lıyız. DSP olarak bugüne kadar ol
duğu gibi bundan sonra da bu il
keler doğrultusunda çalışacağız”

özel araçları 
içinde zeytin, 
zeytin yağ ve 
turşu satan 
satıcılar, bir 
süre sonra yol 
kenarlarına 
tezgah açma
ğa başladılar.

Şimdilerde 
ise ana yolun 
kenarlarında 
barakalar in
şa ederek iş
lerini sürdürü
yorlar. Kara
yolları yasası
na aykırı ola
rak yapılan bu 
yerlerin önün
de araçların 
alışveriş yap
mak için dur
ması ise bü
yük tehlikele
re yol açıyor.

Denetim
sizlik, tezgah
ların Engürü- 
cük Köyüne 
doğru kayma
sına da ne
den oluyor.
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Demir Ati Baydanr

DEPREM

şiir bahçesi

Değişik renklerde evrak çantaları, 
cüzdanlar, fortföyler ve kemerler

Çizgili, kareli ajandalar, cep fihrist
leri, repertuarlı ajandalar, haftalık 
ajandalar, sekreter bloknotlarının 

renk ve desenleri görülmeye değer

AHŞAP MASA USTU GEREÇLERİ & MASA SETLERİ & SAATLİ MASA 
SETLERİ & DUVAR SAATLERİ & ROZETLER & ÇAKMAKLAR

& ANAHTARLIKLAR & KALEM SETLERİ & AJANDALAR & ÇANTALAR 
& TAKVİMLER & GEMİCİ TAKVİMLER ve 

BİRBİRİNDEN GÜZEL ÜRÜN SİZLERİ BEKLİYOR....

KATOLOGLARIMIZI GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN!

Çeşitli renk ve desenlerde 
istediğiniz model duvar ve 

kol saatleri

Özel kutularında metalik ve ahşap birbirinden güzel 
kalemler, istediğiniz renklerde ve desenlerde 

daha çeşit çeşit kalemler.

KÖRFEZ OFSET
REKLAMCILIK - MATBAACILIK - YAYINCILIK

Gazhane Cad. No : 51/A GEMLİK Tel & Faz : 513 17 97

PUC KUPLUMU VE 
PLHITİK KURT SİSTEMLERİ

o PLASTİK KİMLİK KARTI
O PERSONEL KARTI

O ÖĞRENCİ KARTI
O TANITIM KARTI

O FATURA KARTI 
MATBAAMIZDA İTİNA İLE ÇAPILIR

»i
{SggiF'ı 
«S

KÖRFEZ OFSET
Gazhane Cad. No : 51/ A GEMLİK

(Bankacılar Lokali Karşısı)Tel : (0.234) 513 17 97

□ PLASTİK BARDAK ALTLARI
□ METAL KÜLLÜKLER
O YUVARLAK KÜLLÜKLER
O TERMOMETREM REKLAM
PANOLARI
O MASA SÜMENİ
□ SÜNGER ANAHTARLIKLAR
□ METAL ANAHTARLIKLAR 
ve ŞİRKETİNİZİN
LOGOLARI BASKILI

’’ □ LASER ZARF AÇACAKLARI
O MASA TAKVİMLERİ
□ KAĞIT BLOKLARI
□ KALEMLİKLER

.^Her zevke uygun mutlaka 
bir ürün vardır.

Hyundai 
aldı tatil 
çıktı

Martı Restaurant İşletmecisi 
Zeki Gedik, bir süre önce aldığı 
Hyundai marka Transit oto ne
deniyle yapılan kurada 50 aile 
ile birlikte bir haftalık ücretsiz 
tatil şansı elde etti.

Hyundai açtığı sekizinci sa
tış kampanyasında aldığı oto
mobil ile Antalya Belek’te bulu
nan Belcontı Hotel de bir hafta 
tatil yapan Zeki Gedik, ”Şans 
ilk kez yüzüme güldü, aldığım 
araç nedeniyle yapılan çeki
lişte bir hafta tatil imkanımız 
doğdu. 50 aile güzel bir tatil 
geçirdik” dedi.

Zeytincilik aile 
tarımı olmaktan
çıkmalı

Uludağ Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi, öğretim üyelerinden 
Prof. Dr. İsmet Şahin, zeytincili
ğin aile tarımı olmaktan çıkarı
larak daha kaliteli ürün elde 
edebilmek için şirketleşmenin 
zorunluluğunu savundu.

TÜBİTAK Marmara Araştır
ma Merkezi ile Floteks’in ortak
laşa düzenlediği Sofralık Zey
tin Üreticiliğinin sorunları konu
lu panelde AB girişilmenin yolu
nun kaliteden geçtiği zeytinin 
mümkün olduğu kadar doğal 
olarak sofraya getirilmesi 
gerektiği bildirdi.

Menfaat olunca, hep geldik dize 
Manaya dur dedik çirkefe vize : 
Mazlumun gözyaşı beddua bize 
Ruhumuzda deprem olmalı artık

Rezaletler arttı ensaf kayboldu 
Fırsatını bulanlar garibi yoldu 
En sonunda işte beklenen oldu 
Kurtuluş düzenini kurmalı artık 

Mikrop kandayken kapanmaz yara 
Vicdansızlık arttı, amaç hep para 
Sebepleri nefsimize sormalı artık 
Hatamızı kendimizde bulmalı gayri

Her gün aldık, müslümanın ahım 
Şeytana ters giydirdik külahını 
Kestik gençliğin mana ile bağını 
Doğrulara kafa yormalı artık' 

Ölüm ahiretin ilk basamağı 
Tehlikelere karşı kurmadık ağı 
Ölenlere rahmet, kurtaralım sağı 
Kalanlara kûcağı açmalı artık

Herkes yaptığını mutlak bulacak 
Dünyada yşayan her gül solacak 
Bugünden sonra sönmesin ocak 
Aklımızı başımıza almalı artık 

Ağlayanla ağladık, gülenle güldek 
Şehirlisi köylüsü, ekmeği böldük 
Binlerce insanı kefensiz gömdük 
Yaramızı hep birlikte sarmalı artık.

lılt
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Erol GÜRÇAY

' UMUT TACİRLERİ ve ÖZGÜVEN
Türkiye’nin önünün açılması bir anlamda demokra- 

I nkleşnıenin önünü açmakla olanaklıdır. Var olan statü- 
> ki hepimizin özlediği daha sini ve' demokratik bir toplu- 
I jıa ulaşmamızı engelliyor. Sosyal, hukuk devletini yara- 
I uunadık. Siyasal iktikrarsızlık bir türlü aşılamıyor. Türk 
I toplumu gerçekten çok sabırlı. Kronikleşmiş enflasyon 

[altında yıllardır eziliyor. Toplumun sağduyusu emniyet. 
I ’sibobu işlerini görüyor. Günlük yaşamaya alıştırılmış bir 
’ toplumun gelecek ile ilgili bir beklentisi ve amacı olabilir 

ani? Modern kurumlanınız var. ama geleneksel ilişkimiz 
»birebir ilişki (yani torpil) değişmiş değil. Gençler politik 
alanın dışında ya topçu ya da popçu sloganıyla hareket 
etmektedir. Köşe dönmece felsefesi gençler üzerinde ege
men kılınmış, etkili olmuş ve toplumun belirli bir kesimi
ni peşinden sürüklemiştir.

^Siyasetçiler sürekli umut vaat edip bir türlü yerine 
getirmeyince seçmen siyasetçiye küsüyor. Haklarından 
vazgeçiyor hatta daha ileri giderek öbür dünya için yatı
nın yapılmaya başlanıyor.
f Önemli bir nokta: herkes var olan durumdan şikayet
çi olmasına karşın alternatif çözüm üretmekten uzak. 
Bu görünümü ile seçmen hem politikacıya olan güveni 
hem de kendine olan özgüvenini yitiriyor. Toplumun ta
lepleri meclise taşınamıyor. Zaten birbirinin aynı olan 
parti programlarıyla partiler seçenek olamıyor. % 20 ka
rarsız seçmen olması düşündürücü değil mi? Günü bir
lik çekişmelerle gün kurtarılıyor. Parti disiplinleri pran
ga gibi, kul olma statüsü burada da korunuyor.

► Hep seçtiklerimizden birşeyler bekliyoruz. Sorunları
mızın'çözümünü onlara havale ediyoruz. Bizim topluma 
özgü olan bu özgüven sorununu aşamıyoruz. Seçimde oy 
kullandıktan sonra işimiz bitti sanılıyor. Asıl görevin, so- 
'rumluluğün o zaman başladığının ayırdmda değiliz. 
Okulda verilen eğitim, niteliği gereği iteatkar insan, gü
vensiz insan yetiştiriyor. Böylece güvensiz toplumun to
humlan ekilmiş oluyor. Katılımı yaşama geçirmekte sı
kıntı yaşıyoruz. Katılım dediğimiz olgu kurumlar arası 
ilişkinin geliştirilmesi değil mi?
w Siyasetçi, siyasetin emek isteyen aşamaları yerine ko
lay rant sağlamayı tercih ediyor. Toplumumuzda yaygın 
bir kanaat siyasetin iyi bir şey olmadığı uzak durulması 
gerektiği.şeklindedir. Ancak yaşamın tüm alanlarında si
yaset vardır. Okulda, ailede, işyerinde. Öğrenciyi derste 
katılımcı yapmakla başlar siyaset. Halk ile siyaset ara
sındaki kopukluk giderilmeli. Duyarlı ve bilinçli bir top-, 
lum siyaseti yönlendirebilir. Böyle bir toplum özgüveni 
lam bireylerden oluşur. Özgüvenin oluşumunda eğitimin 
bire bir etkisi olduğunu unutulmamalı.

Gemlik’te Futbol 
(1)

Bu yazımda, Gemlik’te futbolu değer
lendirmeye çalışacağım.

- Futbol 40 yıl önce (1960-1963) nasıl 
bir konumdaydı.

- Şu anda Gemlikspor’da işler nasıl gi
diyor.

Önce, 40 yıl öncesine bir bakalım. ’
40 yıl önce Gemlik Futbolu süper bir 

dönem yaşadı.
Bu süper dönemin iki önemli unsuru 

vardı.
- Birincisi : Gemlik Futbolu bu dö

nemde iyi bir nesil yakaladı.
- İkincisi ise : Suniipek Fabrikasının 

varlığıydı.
Şimdi, birinci unsuru biraz açalım.
"İyi bir futbol nesli” ne demek.
Yani.. Ayni yıllarda, birlikte oynayan 

yetenekli bir futbolcular grubu demektir.
Şimdi oî târihlere bir dönelim.;
Ve. Dönemin sivrilen futbolcularını ha

tırlayalım.
- Tekbaş, Mehmet : Bizim nesle göre, 

bir kuşak» daha yaşlıydı.
Maçın sonucunu etkileyecek bir kabi

liyet değildi.
Ama. Hem oyunun, hem de takımının 

rengiydi.
Mikro Mustafa gibi, küçük boylu ve 

hareketliydi.
• Maçlarda tribünlerin ilgi odağıydı.

- Coşkun : (A) kalite bir futbolcuydu. 
Kornerlerin ve frikiklerin tek adamıydı. 
Nefis bir sol ayağı ve sert şutları var

dı.
Altıhordu’da ve Antalya’da oynadı.
Cimbomlu Tugay’ı seyrederken onu 

hatırlıyorum.
- Neyir : Sağbek ve sağ hat oynadı. 

Çok sertti ve çok iyi bir kesiciydi. Her 
maçta yüreği ile oynardı. Oyun karakteri 
eski Beşiktaş’lı Recep’e benzerdi.

Neyir. daha boylu posluydu. Ama ağır 
futbolu vardı. Her zaman tribünlerin- “gü
nah keçisi” oldu.

- Sümer: Sahaların renkli bir simasıy- 
dı. Futbol stili ve fizik yapısı bakımından, 
bir yabancı futbolcuyu andırıyordu.

Uzun boylu, uzun bacaklı ve sarı-kır- 
mızı saçlı.

Onu sahada görenler, İskandinav- ül
kelerinin futbolcularını hatırlıyorlardı.

Teknik kapasitesi yüksekti ve iyi top
lara vururdu.

Fenerli Aptullah’ı gördükçe onu hatır; 
lıyorum. Altınordu’da ve Bursaspor’dâ 
oynadı.

- Barbaros : Teknik kapasitesi yüksek . 
değildi. Ama. Çok enerjik, çok çabuk ve I 
çok sertti. Presten ve siki markajdan raki- | 
bini bunaltırdı. Gerek futbol anlayışı ve 
gerek fizik bakımından Cimbomlu kaptan 
Bülent’e benzerdi.

Haftanın Fıkrası
Bir akıl hastanesinin baş hekimi 

hastalarının durumunu ölçmek 
için, türlü çarelere başvurmaktay
dı.

Günün birinde, bir deli grubunu 
boş bir banyo teknesinin başına 
götürerek emretti :

“- Haydi hepiniz suya atlayın!”
Delilerin biri hariç, hepsi bir iki 

saniye sonra boş banyo teknesi
nin içindeydiler.

Doktor, arkadaşlarına uymamış 
olan tek deliyi tebrik etti:

“-Aferin oğlum,’ sen iyileşmiş
sin!” ■

Fakat baş hekim bir anda şok 
oldu.

Çünkü banyo teknesine atlama
yan deli:

“- Ben yüzme bilmiyorum ki” di
yerek ağlıyordu.

Sözün Özü
Ölüm korkusu, 
Herkesi dua etmeye yöneltir. 

“Seneca”

Deprem felaketi beraberinde 
ölüm korkusunu da getirdi.

Ölüm korkusu da, insanlara tanrı
yı hatırlattı.

Aslında teknolojideki inanılmaz 
ilerleme, insanları maddiyat ile bü
tünleştirdi.

İnsanoğlu her şeye sahip oldu.
Ama. İçindeki boşluğu, bir türlü 

dolduramadı.
Her şeyi bilimsel olarak isbata ça

lıştı:
Fakat bir türlü, “Şifreyi bulama

dı.” .»■*.
Son deprem olayını ele alalım.
* “Bir doğa olayıdır” denebilir.
- “Allahın takdiridir” de denebilir.
Bu görüşlerden, hangisinin doğru 

olduğunu tartışmaya gerek yoktur.
Çünkü her ikisi de, doğrudur.
Ama. Belki de en doğrusu, her iki 

görüşü birleştirmektir.
Yani. Deprem ;
“Allahım takdiri ile meydana ge

len, bir doğa olayıdır.”
Çünkü bu görüş, hem inancı hem 

de bilimi dile getirir.

KAŞE VE MÜHÜRDE 
BEKLEME YOK!

uçuk" bir söz
Adamın biri halka inecekmiş. 

Merdiven bulamamış!

Gemlik’te Futbol (2)
■ P. Hayrettin : Çok sağlam bir fiziği 

vardı.
Boylu değildi ama, hava toplarında 

başarılıydı.
Sert ve dağıtıcı bir futbol stili vardı.
Rakip-defansı sürekli yarardı.
Çok teknik değildi ama yararlı bir 

oyuncuydu.
Lakabını herkes biliyor diye, özel

likle yazmadım.
Cimbomlu Arifi ve Fenerli Moldo- 

van’ı seyrederken eski futbol arkada
şım Hayrettin’! hatırlıyorum.

- Tuzi Necati: Çok süratli bir kanat 
oyuncusuydu. Tek kusuru kafası hep 
yere bakıyordu. Oyun stili olarak, Trab- 
zonspor’lu B. Orhan’a benziyordu.

- Güner ve Ertan : Her ikisinin de 
güçlü fiziği vardı. Çok koyan ve çalışan 
futbolculardı.

- . Erol : Bizim sevgili Kadri Güler’in 
abisiydi. Henüz olgunlaşma dönemin
de iken, Beşiktaş genç takımına gitti.

- Baba İsmet: Sümersporun antre
nörüydü. Bursa’nın yetiştirdiği en bü
yük futbolculardandı. Bu yeteneğini ve 

i tecrübesini Gemlik-Sümerspora taşıdı. 
Sümersporu bir kolej takımı gibi yaptı.

Zamanla oğlu “Eser” Bursaspor 
kaptanlığına ve Milli takıma kadar yük
seldi.

Bu dönemde, başarının sırrı Suni 
İpek Fabrikasıydı. Bu futbolcuları bün
yesine aldı ve disipline soktu. Sümers- 
por sadece bir kulüp değil, aynı za
manda bir kurumdu.

Şimdi eski hatıraları bir yana bıra
kalım ve Gemlikspor’un konumuna ge
lelim.

Gemliksopr geçen yıl başarılı bir 
sezon geçirdi. Seçimler, Gemlikspor’a 
olan ilgiyi arttırdı. Eski Başkan Nurettin 
Avcı ve özellikle işadamı Faruk Güzel, 
takıma büyük destek verdi.

Ama. Terfi maçları ile, seçim kam
panyaları çakışınca, takım gerekli moti
vasyonu sağlayamadı ve elendi.

Gemliksporda bu sene yeni bir yö
netim var. Takım gol rekoru kırarak, ye
ni sezona girdi.

Bursa 1. Amatör liginde 8 ayrı grup
ta, yaklaşık (70)e yakın takımlar içinde, 
mücadele veriyor.

Başarılı olursa, yeniden terfi maçla
rına katılacak.

İnşallah kısa zamanda, (3.) ve hatta 
. (2) lige çıkar.

Ama. Gemlikspor’un yavaş yavaş, 
kişi veya kişilerin ilgi ve yardım bağım- 
lığından kurtulması gerekir.

Yavaş, yavaş kurumlaşması gere
kir.

Çanakkale- Dardanel gibi. Antalyas- 
por A.Ş. gibi.

Gemlik’teki sanayicilerden veya, li
man işletmecilerinden biriyle bütünleş- 
meşi zorunludur.

İşte. O zaman, eski Sümerspor’un 
başarısını yakalar.

gemlik rehberi VAPllt

Matbaamızda bilgisayar sistemiyle kaşe 
ve mühürleriniz 30 dakikada yapılır.

BİR TELEFON YETERLİ!

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

Gerekli Telefonlar
İtfaiye
Polis irpjdâ'f'
Jandarma imdat
Jandarma K.
Polis karakolu
Gar. Kom

'110 • 
1'55 
156 . 
513.1055 
5131879 
5131206

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

5131051
5131052
5131053
5132954
5131028

NÖBETÇİ ECZANELER
29 Eylül 1999 Çarşamba ÇAĞLAR ECZANESİ

Uludağ Turizm 
Aydın Turizm '

ULAŞIM
5131212
5132077

Eylül 1999 Perşembe İNCİ ECZANESİ

1 Ekim 1999 Cuma KAHRAMAN ECZ. Hastaneler

2 Ekim 1999 Cumartesi MURAT ECZANESİ

Devlet Has.
SSK Hastanesi
Mer. Sağ. Ocağı

5139200
5132329
5131068

3 Ekim 1999 Pazar MURAT ECZANESİ TAKSİLER

4 Ekim 1999 Pazartesi BAUKPAZARI ECZ.

5 Ekim 1999 Salı BAYER ECZANESİ

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

5131821
5132467
5133240
5132324
5143550

.Resmi OgireJeL 
.-.TEK Arıza 

■ TEK işletme
Turizm Der. 

YSpor Sah.
■Orm.Böl; Şf. . । 

■ Milli Eğt. Md.'
Halk Eğt. Mrk.
Halk Kütüp.
As. Şb.

. .Karayolları - 
Liman Bşk.
■Mal Md.
Nüfus Md.
Özel id. Md. 
Tapu Sic. Md. 
Müftülük 
Gümrük Md.

■Tekel Md.
i.Ver.. Da. Md... 
İlçe Tar.. Md. , 
İlçe Seç. Md.

5132066 
5134503 
5131274 
5140095 
5131286 
5131174 
5’151846.
5131353
5131057
5131308
5131133
5131095
5133742
5131507
5131414
5131364
513141.1-
5131042
5132360
513.1186
5134994

Yalova-Kartal:(İşgünü) 6.30-11.00-15.00-19.30 
(Tatil)7.15f11.15-16.00.

Kartal-Yalova:(İşgüriü) 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-İ3.00-17.30 Sirkeci-Yalova:(İşgünü) 09.15- 

14.15-18.15 (Tatil) 09.15-14.00-18.15
DESTİZ OTOBÜSÜ

Yalova -Kartal (Haftaiçi) 07.30-09.10-10.45-13.00-
14.30-16.00-17.30-19.00-20.30

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

Yalova - Kabataş (İşgünü): 7.20- 9.45-12.40 17.15-
19.30 Tel : 0.226.812 04 99
(Haftasonu): 10.30-13.00-17.30 

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

FERİBOT
Hızlı Feribot: (Yalova-Yenikapı)

07.30-08.30-10.30-12.30-14.30-16.30-17.30-19.30-
20.30-22.30 (Pzt.Sah.Çrş.Prş.)

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

08.30-10.30-12.3Ö--14.30-16.30-17.30-19:30-20.30-
'■ 22.30 (Cuma-Pazar)

TÜI* »AĞITICIMKI
Belediye Aygaz 513 12 95

Santral 5134521-23 Ozgaz . 514 17 00
Başkanlık 5134520 Tekgaz 513 16 37
Zabıta 5132432 Ocakgaz 513 16 37
Otobüs İşlet. 5134521-122 ■ .Ergaz •513 88 43
Şu İşletmesi 5134521-115 Ipragaz 513 22 59
İtfaiye 5132325 ■ Habaşgaz 513 45 46
Muhasebe M. 5134521-182

5134521-111
Likitgaz 514 28 41

.Yazı İş. Md. Yeni Likltga?' 513 65 00
,Su Atıza Yalnız 185 Alevgaz 

BP Gaz
513 40 95
514 59 81

Balıkpazarı 2+1

deniz gören

110 m2 daire

Tel :
513 17 97

gemlik

ez

Okuyup

okutun

abone olun



28 Eylül 1999 Salı KErfez Sayfa: 6

Gemlikspor: 3 
Linyitspor: O

Cansu ÜNAL

TEŞEKKÜR
Ayakkabı Mağazamızın Gemliklilerin Hizmetine 

açılışında bizleri onurlandıran

NuriACA
Salih BAYOĞLU 
Akça Kuyumculuk 
Ahmet MUTAF 
Foto Lider 
Elsan Elektrik

İsmail Dost
Genç-Al Tic. Ltd.ŞtL
Gemlik DövizGözde Alış-Veriş Mrk.Körfez Fen Ders.Koç Allinaz Sigorta

Karadenizliler KûLve Day.Der. 
Karadeniz Pide Salonu 
Marmara Fırıncılık 
Nazmı Gümüş ve Ailesi 
Türk Ticaret Bankası 
Padişah Kuyumculuk

Gemlikspor, pazar günü Orhaneli 
Linyitspor’u kendi sahasında 3-0 yene
rek, ligte ikinci galibiyetini aldı.

Gemlikspor’un hızlı başladığı karşı
laşmada gole ulaşması zor oldu. Sıcak 
bir havada, sert bir zeminde oynanan 
karşılaşmada top hakimiyeti zorlaştı. 
Birinci gole kadar atak oynayan Gem
likspor, 30. dakikada ilk golü Hüse
yin’in ayağından kazandı. Golün rahat
lığıyla ilk yan 1-0 sona erdi. İkinci ya
nda kapalı oynayan Orhaneli Linyits
por, Gemlikspor’a fazla gol şansı ver

medi. Sertaç’m yerine giren Ahmet, 65. 
dakikada hızla gelişen Gemlikspor akı
nım filelerle buluşturarak takımını 2-0 
öne geçirdi. Son dakikalarda Nuri’nin 
yaptığı orta sonucu boşta kalan topa 
vuran Ahmet, sonucu 3-0 yaptı. Karşı
laşma Gemlikspor’un 3-0'lık galibiyeti 
ile son buldu.

Gemlikspor karşılaşmaya şu kadro 
ile çıktı:

Cengiz, Hüseyin,^ Kadir, Sertaç, 
Coşkun, Vedat, Musa, Türker, Tahsin, 
Murat, Nuri.

Gemliks
por, Orha
neli sta
dında Or
haneli Lin- 
yitspor'u 
3-0 yene
rek, ligteki 
ikinci gali
biyetini al
dı. Linyits
por, karşı
laşmada 
Gemliks
por’a fazla 
gol şansı 
vermedi.

Zeytinspor, 
kupasını aldı

ve Salı Pazarı ile açılışımıza bizzat katılan, çiçek ve çelenk 
gönderenlere teşekkürü bir borç biliriz. j

GÜMÜŞ RYfiK HYfîKKfiBI
Bay & Bayan ve Spor Ayakkabı Çeşitlerimizi Mutlaka Görünüz,

Şahintepe Rallisi 
İbrahim Okyay’ın
Bursa Otomobil Sporlan 

Kulubû (BOSSEK) tarafından 
bu yılda düzenlenen gelenek
sel Şahintepe Tırmanma Şam
piyonası İbrahim Okyay ka
zandı.

Pazar günü yapılan şampi
yonaya 2 kategoride toplam 19 
otomobil katıldı.

8 bin 300 metrelik pankur- 
da 2 ayn çıkış halinde gerçek
leştirilen mücadeleye Bur- 
sa'dan 7, İstanbul'dan 6, An
kara'dan 5, İzmir'den ise 1 sü
rücü katıldı.

Büyük ilgili gören ve Şa
hintepe ranpalannı dolduran 
binlerce izleyicinin önünde ya
pılan ve heyecanlı dakikaların 
yaşandığı yarışmadan sonra

birinci kategoride İbrahim Okyay birinci, Yılmaz Köprücü ikinci, 
Gürcan Ürkmez üçüncü oldu. Kategori üçte Cem Acar birinci, 
Levent Erkmen ikinci, Serkan Yağız ise üçüncü oldu. Genel klas
manda İbrahim Okyay birinci, Cem Acar ikinci, Levent Erkmen 
üçüncü, Serkan Yazıcı dördüncü oldu.

Öte yandan yarışmadan sonra şampiyonların ödülleri Atamer 
Turistik Tesisleri'nde yapılan törenle kendilerine verildi.

Geçtiğimiz sezon Türki
ye Bayanlar 2. lig birincisi 
olan Gemlik Zeytinspor Ba
yan Futbol Takımı, şampi
yonluk kupasını ilçemize 
getirdi.

25 Eylül 1999 Cumartesi 
günü Ankara CBC İnönü 
Stadında yapılan törende 
Zeytinspor Bayan Futbol 
Takımı ve yöneticileri tören

le kupalarını alarak, ilçemi
ze döndüler.

Külüp Başkanı Ihsan 
Ünlü, birinci lig bayan futbol 
karşılaşmalarının 9-10 Ka
sım 1999 günü başlayaca
ğını söyleyerek, ligde 10 ta
kımla karşılaşacaklarını 
söyledi.

Takımlar, İstanbul Marş- 
hal Sitespor, Onurspor,

KAYIP
Kulübümüz sporcularından Tülay Ergin, Tülay 

Kahraman ve Emine Tunalı’ya ait futbolcu lamina 
lisansları kaybolmuştur. Hükümsüzdür.

GEMLİK ZEYTİNSPOR KULÜBÜ BAŞKANLIĞI

Dostlukspor, Ankara Gazi 
Üniversitesi, Mersin Cams- 
por, Adana Sağlıkspor ve 
Idmanyurdu, İzmir Öztürk 
spor, Samsungücü, Gemlik 
Zeytinspor.

Zeytinspor bu yıl karşı
laşmalara şu kadro ile çıka
cak : Kaptan Melek, Necmi- 
ye, Arzu, Handan, B. Tülay, 
Emine, Yasemin, Melda, K.

Tülay, Nurcan, Neslihan, 
Alev.

Antremanlarına başla
yan mavi siyahlılar, Gemlik 
ve Umurbey stadında ant- 
remanlarını sürdürüyorlar.

FOTO Ş€N
GEMLİK FOTOĞRAEÇILIĞEVDA 

30. YIL
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
I 3 *

SATILIK DAİRE SATILIK VİLLA
O Metrelik büyük boy baskılar

O Fotoğraf makine ve malzeme satış

Küçükkumla’da sahibinden
2

deniz manzaralı 90 m 

2+1 satılık daire

Tel: (0.224) 538 40 46

Kayıkhane’de sahibinden 
deniz manzaralı 

tribleks villa 
Tel: (0.224) 513 17 97

O Bilgisayarlı fotoğraf büyütme 
O Slayt (Dia) çekimleri

O Kaplama Laminasyon
O Fotoğraftan disk’e kayıt

O Reklam ve sanayi fotoğrafçılığı

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