
20 kilo esrar yakalandı
İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, bir ihbar üzeri

ne esrar içicisi B.A.’nın ilçe içindeki evinde yaptığı arama
da üç ayrı torbada 562 gr. 470 gr. ve 530 gram esrar buldu.

Sorguya alınan B.A.’nın Umurbey altındaki çiftlikevinde 
yapılan aramada ise 4 ayrı torbada yeşil gonca adı verilen 
yaklaşık 20 kilo esrar ele geçirildi.

Esrarcı B.A. sorgusundan sonra bugün Cumhuriyet 
Savcılığında ifadesi atanarak Adliye’ye sevkedilecek.

Kral Burger sahibi işyerinin önünde kamyon çarpması sonucu öldü.

Görülmemiş kaza
Dün sabah İstiklal Caddesinde meydana gelen kaza sonucu kafeterya çalıştırıcısı 

Kenan Sarıca’ya(37) yüzlerce ihsanın gözü önünde kamyon çarptı. Daha sonra, 
minibüs üzerinden geçerek ezdi. Sanca, olay yerinde can verdi.

Kazayı görenler, “böyle ölüm olmaz” dediler ama dikkatsizliğin insanı pisi pisine 
ölüme götürdüğü bu olayda bir daha yaşandı. Haberi Sayfa 3’de

le olacak bu Sunğipek’in hali
HHHM■■■11^^—
HAFTAYA BAKIŞ

Kadri GÜLER

Değişim istiyoruz
Türkiye’de gündem çok çabuk değiyor.

* Görüyorsunuz ne İŞKİ olayı, ne Selim Edes olâyı ne Susurluk 
olayı kaldı, ne de çeteler, bankaların içini boşaltmalar..

Onu da bırakın Deprem bile artçı sarsıntılar olmasa unutulacak. 
Şimdi gündemde Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in TBMM 

açılış konuşmasında verdiği demokrasi dersleri var.
Sayın Demirel’in Anayasaya göre Cumhurbaşkanlığı süresi ya

kında dolacak.
Mecliste yaptığı 147 sayfa tutarındaki uzun konuşmasında her 

cümle titizlikle seçilerek yerine konmuş.
Ne istiyor Sayın Demirel.
Diyor ki; Cumhurbaşkanını halk seçsin. Cumhurbaşkanı iki kez 

seçilebilsin.
Bu bir.
Peki Rahmetli Özal, bu tezi ortaya attığında buna neden karşı 

çıktınız?
Senato yeniden kurulsun istiyor.
Bu da ilginç.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasalarının içinde en çağdaş olanı 

1960 Anayasasıydı.
Sayın Cumhurbaşkanı 1965’den 12 Eylül 1980'e değin “Bu ül

ke bu Anayasa İle yönetilemez” diye siyaset yaptı ve Anayasayı 
işletmemek için elinden geleni ardına koymadı.
- 1960 Anayasasını ve onun sağladığı özgürlükleri koruyacağına 
budamaya çalıştı.

Türkiye Cumuriyetinin Anayasalarında Cumhurbaşkanı devletin 
temsilcisidir, görevleri sınırlıdır.

Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesinin ardında baş
kanlık sistemi mi yatmaktadır? •

Eğer sorun bu ise, daha açık yüreklilikle ifade edilmeli ve gün
demin baş sırasını almalıdır.

Sayın Demirel, 40 yıllık siyasi yaşamında günahıyla sevabıyla 
devlet yönetimlerinde hep başa güreşti.

.1960,1970 ve 1980 askeri darbelerini yaşadı ve yaşattı.
Görülen o ki, Çankaya da bir süre, daha kalmak istiyor.
Buna yeşil ışığı yakan ise başta kendisi gibi siyasi yaşamımızın 

40 yılında hep gördüğümüz Sayın Ecevit geliyor.
Sayın Ecevit, partisinin yetkili kurumlarına bile danışmadan, tar

tışmadan, Anayasada değişiklik yapılarak salt Sayın Demirel’in ken
di iktidarı sırasında Çankaya da kalmasını istiyor.

Ama yanıldığı, bu ülkede Cumhurbaşkanlığı yapabilecek yüzler
ce bilim adamı,.siyasetçi, sanatçı sivil değerli insanımız olduğudur..

Türk halkı 40 yıldır aynı yüzleri görmekte artık yıldı.
I Değişim istiyoruz.

Sümerbânk’a bağlı Gem-1 
lik Sunğipek Viskös Mârnül- 
leri Sanayi Fabrikasının TE
KEL tarafından özelleştiril
mesinden sonra fabrikada I 

üretimin durmasrsoriuĞu bir 
yıldır milyarlarca lira zarar I 

halkın cebinden çıkıyor.
Yaklaşık 3p0 işçinin ça-j 

lıştığı TEKEL Sunğipek Fab-1 
rikası’nda, bir yıhiçinde- çök 
az miktarda selefon üretimi | 
yapılmış, fabrika adeta çürü
meye terkedildi. Fabrikada 
çalışan memur ve işçiler, ge
leceğin ne olacağı, belirsizliği 
içinde TEKEL'den maaşları
nı alıyorlar ama. sonlarının . 
ne olacağını bilemiyorlar.

Petrol-İş Sendikası .Bur
sa Şube Başkanı İsmet Yiğit, 
başta Cumhurbaşkanı, Baş
bakan ve bütün bakanlıklara 
Sunğipek İte ilgili dosya sun

duklarını, fabrikada üretimin

hammadde temin edileme

mesi nedeniyle kasıtlı durdu
rulduğunu söyledi.

Yiğit, doğal ürün olan se- 
lülozden elde, edilen selefo- 
nun Türkiye'de yalnız Sunği
pek Fabrikası’nda üretildiği
ni, fabrikanın üretim yapma
masının işçi ve memurun 
moralini bozduğu gibi milli 
servetin çürütüldüğünü iddia 
etti.

İsmet Yiğit

Yeniköy’de 
okul krizi
1999-2000 eğitim öğre

tim yılında öğtencl sayıları 
az olan okullârda başlatı
lan taşımalı sistem Yeni- 
köy'de kriz yaraftı.

Yenlköy İlkokul Öğrenci
lerinin en yakın olan Engü- 
rücük İlköğretim Okulu 'na 
taşınmasına Yenlköy'lü ve
liler izin vermiyorlar.

12 dersliği bulunan En- 
gürücük İlköğretim Oku- 
lu'ha, Kafirli, Murdtoba ve 
Yenlköy'denı öğrenciler 
getiriliyor ancak, Yenlköy- 
lülerin Erigürülülerle arala
rının açık olduğunu belir?

terek, çoçuklarını gönder
memeleri eğitimde kriz ya
rattı.
•i Siyasileri araya koyan 
Yeniköylüler, Milli Eğitim İl 
Müdürlüğü'nün aldığı 
programın değiştirilmeme
si üzerine günlerdir çoçuk- 
larını okula gönderrniyor- 
lar,

Yenlköy Muhtarı Hüse
yin Çelikler, Kurtul ve En- 
ğürü'ye çoçuklarını gön
dermeyeceklerini, Yenl- 
köylü öğrencilerin Ataköy 
İlköğretim Okuluna gön
derilmesini İstiyorlar.

Minibüs garajı girişinde bu
lunan Kral Burger kafeterya 
sahibi Kenan Sarıca, dikkat
sizliğin kurbanı oldu.

Peynir 
yüklü 
kamyon 
devrildi
Pazar günü saat 23.30 sırala
rında ı Gönen’den yüklediği 
peyniri -İstanbil’a götüren Sü
reyya Özcan yönetimindeki 
kamyon, Sunğipek rampasın
dan aşağıya inerken, orta re- 
füje çıkarak, karşı yolda dev
rildi. Haberi sayfa 3’de 

Hamsi 
krizi

İstanbul’da meydana ge
len Marmara hamsisinden ze
hirlenme olayı Gemlik’te de 
tedirginlik yarattı. İlçede sey

yar balıkçıların, denetlenmesi 
isteniyor. Haberi sayfa 3’de

Kaymakam 
Sadettin 
Genç, 
göreve 
başladı

Yalova Vali Yardım
cılığından ilçemiz Kay
makamlığına atanan 
Sadettin Genç, geçtiği
miz hafta görevine 
başladı.

Kaymakam Genç, 
güzel Gemlik için bü
tün gücümle çalışaca
ğım dedi.

Haberi sayfa 3’de

Ticaret ve 
Sanayi 
Odası 40 
öğrenciye 
burs veriyor

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası, .40 öğ
renciye ayda 15 milyon 
liradan 600 milyon lira 
eğitim bursu veriyor.

Oda Başkanı Kemal 
Akıt, yılda yaklaşık 5 
milyar liranın öğrencile
re eğitim bursu olarak • 
ayrıldığını belirterek, bu 
yılki kontenjanlann dol
duğunu söyledi.

Haberi sayfa 3’de

taşi gediğine
Zh\ar\ Tamer

TURP GİBİ...
KİM DEMİŞ HASTA 
TURP GİBİ!
CLİNTON OTURMUŞ 
O EL PENÇE DİVAN AYAKTA!...



Sayfa: 2

Büyüyünce ‘vinç’ olmak isteyen çoçuk
Yazanmızım şehir dışında olması nedeniyle yazısı 

elimize ulaşmadığından yayınlayamıyoruz. Özür 
dileriz. Gemlik KÖRFEZ

Dün, “Dünya Çocuk Günü” imiş, 
gazetelerde görmeseydim anımsaya- 
mazdım, hatta akimın ucundan bile 
geçmezdi. Ama birkaç gecen hafta 
içinde bir gece, -hangisi olduğunu 
unuttum- bir TV kanalında, kıvır kı
vır sapsan saçlan olan 4-5 yaşların
da bir kız çoçuğuyla yapılan kısacık 
söyleşiyi izledim. îçim burkuldu, 
gözlerim yaşardı.

Haberci soruyordu, minik yavru
ya:

“Büyüyünce ne olmak ister
sin?"

Çoçuk yanıt veriyordu:
"Büyüyünce ‘vinç’ olmak istiyo

rum."
Haberci şaşkın, sürdürüyordu 

sorgulamayı:
“Niçin?"
Çoçuk, bakışlarında acının do- 

nulduğuyla, yaşadığı olayın dehşeti
ni bir türlü kavrayamamanın, algıla- 
yamamanın düşsel ortamı içinde ya
nıtlıyordu:

“Insanlan kurtarmak için... “
O yavrunun belki anası babası, 

belki kardeşleri veya 17 Ağustos’tan 
önce sokak aralarında ya da çoçuk 
bahçesinde oyun oynadığı arkadaş
ları kalmıştı yıkıntıların altında. On
ların kaybıyla şaşkın, umutsuz ve 
çaresizdi. Aslmda müthiş bir başkal
dırıydı o’nunki Doğa’ya karşı :

“Büyüyünce ‘vinç’ olmak istiyo
rum...”

♦ * *
Milliyet gazetesinin birinci sayfa

sında bir küçük fotoğraf: Dört yaşın
daki Kamil Demircan top kovalıyor...

Ne ki Kamil'in bir kolu yok. Anne
si ve ablasıyla birlikte, Kamil’in sol 
kolu da kalmış depremin yıkıntıları 
altında. O’na, annesiyle ablasının ta
tile çıktığını, döneceğini söylemişler. 
İnanmış besbelli, inanmak ihtiyacı 
var çünkü, inanmak zorunda.

Ama bir başka şeye daha inanmış 
Küçük Kamil :

“Kolumun yerine yenisi çıka
cak” diyormuş!

Aman yarabbi I...
Ve bir başka çocuk, ekranda sü

müklerini çeke çeke ağlıyor:
“Bana şey vermediler, çanta 

vermediler” diye gözlerini ovuşturu
yor, hıçkırıyor. Okula başlayacak
mış: gelmiş, yardım olarak verilen 

okul gereçlerinden almak için o da 
sıraya gelmiş. Ama elinde belgesi 
yokmuş.

Hangi yüreği nasırlı görevli ağlatı
yor o yavruyu öyle?!...

* ♦♦
“Dünya Çoçuk Günü’’nde çoçuk- 

lar, bizim çoçuklanmız...
Depremin yıkıntıları altından çı

kardığımız yavrularımız...
Yemek kuyruğunda itişip kakışı

yorlar...
Kavga ediyorlar.
Hani Türkiye “böyyük"tü, nerede 

o “Böyyük Türkiye ”nin mimarları?
İşleri çok, Cumhurbaşkanı’nı 

TBMM seçsin, halk mı seçsin diye 
tartışıyorlar.

Öte yanda depreıpzede çoçuklar, 
“Dünya Çoçuk Günü”nde “acıyı bal 
eylelemek”le meşgul!

“Böyyük Türkiye”nin çoçukla- 
n...

♦ ♦ ♦
32 yıl öncesini anmsayanlanmız 

vardır kuşkusuz. Hani o, bir banyo 
küvetinin içinde iki yavrusuyla bir
likte kanlar içinde yatan kadının fo
toğrafım...

Hani Kıbrıs’ta, “Kanlı Noel” gece
si evinde mitralyözle taranan anayla 
çoçuklannı... ,

Yunanistan Dışişleri Bakam Yorgo 
Papandreu, “Taksim Toplantıla- 
n”na katılmış, bir "dostluk” konuş
ması yapmış.

Konuşurken, konuşurken deyi
vermiş ki:

“Kıbrıs işgal altındadır!..”
Sonra da Derince’ye gidip, Yunan 

kurtarma ekiplerinin 108 saat sonra 
yıkıntı altından çıkardıkları Nurcan 
Tartık’la tanışmış.

Oysa “Dünya Çoçuk Günü”nde 
ne yapmalıydık, biliyor musunuz?

Yorgo Papandreu’ya, o “Kanlı No- 
el”in büyük boy bir fotoğrafını arma
ğan etmeliydik.

Ege’nin iki yakasındaki halkların 
kardeşliğine, ayniyyetine herkesten 
fazla inananlardanım. Sofra’yla, Yor- 
go’yla, Stavro’yla, Eleni’yle, Pangali- 
dis’te, Marika’yla... sırtaki oynamak, 
onları bağrıma basmak istedim da
ima, istiyorum.

Yalan söylememek koşuluyla...
O, büyüyünce “vinç" olmak iste

yen çoçuğun saflığı ve içtenliğiyle...

Belediye 
Meclisi, 
Ekim ayı 
toplantılarına 
başlıyor

Belediye Meclisi, 
i ekim ayı toplantılarına 
başlıyor.

7 Ekim 1999 Per
şembe günü saat 
14.00’de olağan top
lantısını yapacak olein 
belediye meclisi, aşağı
daki gündem maddele
rini görüşecek. .

“2000 yılı Belediye 
vergi ve resim tarife
lerinin görüşülmesi, 
2000 yılı belediye ge
lir ve gider bütçesi ile 
bütçe kararnamesi
nin görüşülmesi, T.C. 
İcçişleri Bakanlığı 
Mahalli İdareler Ge
nel Müdürlüğünün 
yazılan doğrultusun
da Belediye Başkanı- 
nın maaşının yeniden 
belirlenmesi, Çiftçi 
Mallan koruma Mecli
si ve Murakabe Heye
ti seçimi yapılması, 
Orhangazi-İznik- 

[ Gemlik Havzası Atık 
su antma ve çöp de
polama alanı kurma 
ve işletme birliğine 
tüzük gereğince 4 asil 
üye seçilmesi, beledi
yemizde görevli me
murlarımıza bulun- 
duklan derecede son 
kademeye gelmeleri 

.dolayısı ile Bakanlık
tan kadro istenmesi, 
Gemlik Belediyesi 
Özel Halk Otobüsü
Yönetmeliğinin görü
şülmesi, Onsekiz Kar
deşler kum deposu
nun, bulunduğu ye
rinden tahmil ve tah
liye edilmesi konusu
nun görüşülmesi.”

İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 
GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI

ORGAN SEÇİMLERİNE İLİŞKİN 

DUYURUSU
5590 Sayılı kanunun 3277 sayılı kanunla 

eklenen EK 7.nci madde ve 88/12497 sayılı tü
zük ve organ seçimleri hakkında yönetmelik 
hükümlerine göre yapılacak Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası Organ seçimlerine ilişkin husus
lar aşağıda gösterilmiştir.

1- SEÇİM GÜNLERİ ;
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Ko

miteleri söçimi 20.10.1999 ÇARŞAMBA günü 
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası binasında ya
pılacaktır. Oylar sabah saat 09.00’dan akşam 
17.00’ye kadar kullanılacaktır.

2- LİSTELERİN ASILMASI
Seçme, seçilme ve yalnız seçme hakkına 

haiz üyelerin listeleri 11.10.1999 Pazartesi gü
nü saat 08.30’dan itibaren oda binası girişinde 
askıya çıkarılacak ve üç tam iş günü müddetle 
askıda bulunduktan sonra 13.10.1999 Çar
şamba günü askıdan indirilecektir.

3- LİSTELERE İTİRAZ SÜRESİ
Listelere itirazların bu listelerin askıda bulu

nacak üç günlük ilan süresi içinde Gemlik İlçe 
Seçim Kurulu Başkanı Hakime yazılı olarak 
yapılması şarttır. İtirazlar İlçe Seçim Kurulu 
Başkanı Hakim tarafından incelenerek en geç 
iki gün içinde kesin olarak karara bağlanır. 
Üyelerin sadece kendi kayıtları ile ilgili itiraz 
hakkı vardır.

4- OY KULLANMA
Gerçek kişi ve tüzel kişi temsilcileri oylarını 

bizzat kullanacaklardır. Vekaleten oy kullanıl
maz. Oy kullanırken nüfus cüzdanı, oda kimlik 
kartı veya resmi kuruluşlarca verilmiş geçerlilik 
içeren kimlik belgelerinin ibrası zorunludur.

Tüzel kişiler Meslek komiteleri üyeliği se- | 
çimlerine tüzel kişi olarak katılırlar. Meslek ko- | 
mitesi üyeliğine seçilen tüzel kişiliktir. Listelere i 
ve oy pusulalarına tüzel kişinin ünvanı yazılır.

İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANI 
HAKİM

SUAT LAÇİNOK

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

KÖRFEZ REKLAM
Tel : (0.224) 513 17 97

p---------------------------------------------------------------------

GEMLİK KÖRFEZ
Haftalık Siyasi Gazete
| Yıl : 27 SAYI: 1287 

Fiyatı :50.000 TL.
j fi Sahibi Ve Sorumlu Müdürü : KADRİ GÜLER

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

Basıldığı yer: KÖRFEZ OFSET
i Matbaacılık -Yayıncılık - Reklamcılık Tesisi

Gençlik 

Körfez 

Okuyun/ 

okutun^ 

abone olun

İLAN
72 SAYILI GEMLİK ZEYTİN TARIM 

SATIŞ KOOPERATİFİNDEN

Kooperatifimizce 1999/2000 iş yılına ait Rekolte Beyannamelerinin 
tanzim edilmesine 06.10.1999 çarşamba gününden itibaren 
başlanacaktır.

Ortaklarımızın Anasözleşme gereğince ortaklık görevlerinden biri olan 
Rekolte Beyannamelerini 28 Ekim 1999 Perşembe günü akşamına kadar 
doldurmaları gerekmektedir.

Sayın Ortaklarımıza ilan olunur.
72 Nolu Gemlik 

Zeytin Tarım Satış Kooperatifi

ilçemizi remiz ruTALım
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Kral Burger sahibi işyerinin önünde kamyon çarpması sonucu öldü.

LİR-RT Görülmemiş kazaumyonı ĞSt 
ılık körfez

ÖİİJ 

m ODASI 
LİSKİN ■

aylı M 
!497sayılıtj. 
a yönetmeli

Ticaret J
ilişkin husus-

Dün sabah İstiklal Caddesinde meydana gelen kaza sonucu kafeterya çalıştırıcısı Kenan Sarıca’ya(37) 
yüzlerce insanın gözü önünde kamyon çarptı, paha sonra minibüs üzerinden geçerek ezdi. Sarıca, olay 
yerinde can verdi. Kazayı görenler, “böyle ölüm olmaz” dediler ama dikkatsizliğin insanı pisi pisine ölüme 
götürdüğü bu olayda bir daha yaşandı.

ı MestekKo-i 
' AMBA g?,; 
İrasında^ 
l'danakşad

■ Dûn herkesi hayrete düşüren bir tra
fik kazasında minibüs garajı girişindeki 
kafeteryayı işleten Kenan Sanca(37) 
dikkatsizliğinin kurbanı olarak yüzlerce 
kişinin gözü önünde kamyon çarpması 
sonucu öldü.
I Saat 08. oo sıralarında meydana gelen 
trafik kazası herkesi hayrete düşürdü.
| Sabah işyerini açan Kenan Sanca, 
bir iş için kafeteryadan çıkıp dışanya 
gitti. İşini bitirip kafeterya ya dönmek 
için Halk Bankası önünde yoğun araç 
akımı içinde karşıya geçmek için yola 
atılınca Bursa yönüne gitmekte olan

Engin Aykut yönetimindeki 16 ZD 282 
plakalı kamyonu görmedi ve ani firen 
sesiyle irkildi ama başını kamyona çar- 
padan kurtulamayarak yolun ortasına 
savruldu.

Bu arada karşı yönden gelmekte olan 
Mustafa Ünal yönetimindeki 16 ZC 210 
plakalı minibüsün önüne düşen genç 
işadamı, bu kez minibüsün tekerlekleri 
arasında kalmaktan kurtulamadı.

HERKES ŞAŞIRDI
Bir anda işine gitmekte olan yüzler

ce kişi, kazayı görerek olayın şokuna 
girdi. Kenan Sanca’mn sahibi olduğu

'‘Kral Burger” çalışanlarının da gözleri 
önünde meydana gelen trafik kazası, 
çalışanları da "şok”a soktu.

Olay yerinde başından aldığı darbe ile 
hayatım kaybeden Kenan Sanca’mn ce
sedi gazete kağıtlarıyla örtülerek, Cum
huriyet Savcısının olay yerine gelerek 
soruşturma yapmasma kadar bekleti
ldi. Bu arada İstiklal Caddesi trafiği bir 
süre tıkandı. Tek yönlü yol verilerek 
trafik açılırken, kazaya neden olan araç 
sürücüleri Engin Aykut ve Mustafa 
Ünal, polis tarafından gözaltına alındı
lar.
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Eski ilçe Başkanı Recep Aygün 157 oyla yeniden ilçe başkanı seçildi.

Fazilet partisinde yönetim değişmedi
E Fazilet Partisi İlçe 
-Kongresi geçtiğimiz harta 
Belediye Düğün Salonu'n- 
da yapıldı. Kongrede yapı
lan seçimde Başkan Re
cep Aygün büyük çoğun
lukla yeniden ilçe başkanı 
seçildi.

Divan Başkanlığına FP 
Bursa Milletvekili Faruk 
Çelik'in yaptığı genel kurul 
toplantısına, FP İstanbul 
Milletvekili Mukadder Ba- 
şeğmez, Bursa Milletvekil
leri Altan Karapaşaoğlu, 
Ahmet Sünnetçioglu ve 
Faruk Çelik, İl Başkanı Ni
yazi Pakyürek, Gemlik Be
lediye Başkanı Mehmet 
Turgut, İnegöl Belediye 
Başkanı Hikmet Şahın,

rf

Hamsi krizi
İstanbul’da 150 kişinin hamsiden zehirlen
mesi çevre illeri de korkuttu. Denetimsiz 
balık satışları her an bir faciaya yol açabilir.
I Son günlerde hamsi 
alanına uğrayan Marma
ra kıyılarında motorlar 
dolusu balık yakalanma
ğı, Istanbulda hamsi faci
asına yol açıyordu.
i Bir anda İstanbul’un 
çeşitli semtlerinde hamsi 
balığı yedikten sonra ze
hirlenerek hastanelere 
kaldırılanların sayısının 
200 kişinin üzerine çıkma
sından sonra, İl Sağlık 
Müdürlüğünce İstanbul İH 
sınırlarında Marmara 
hamsisinin yakalanması 
ve satılması yasaklanın
ca, balıkçılar kıyameti 
kopardılar.
I Balıkçılara göre; bunu 
kasapların ve tavuk satı
cılarının yarattığı İddia 
edilirken, bir bölüm balık
çı da seyyar satıcıların 
tezgahlarında bayat ba
ttı satmalarından dolayı 
zehirlenmelerin meyda

DSP, MHP, CHP, ANAP il
çe Başkanları ve partililer 
katıldılar.

Kongrede, İstanbul mi- 
letvekili M.ukaddes Başeğ- 
mez ve İnegöl Belediye 
Başkanı Hikmet Şahin ko
nuştular. Başeğmez ko
nuşmasında kimlerin gerici 
olduğunu yanıtladı.

“Depremde vatanda
şın yanında olmayanlar 
gericidir. Onlara yemek 
verenleri kovanlar gerici
dir. Manevi ve milli de
ğerlere kıymet verme
yenler gericidir.” dedi.

İnegöl Belediye Başka
nı Hikmet Şahin ise 20. 
yüzyılın kan ve felaketle 
geldiğini, pozitivist düşün

na geldiği söylediler.
TEHLİKE KAPIDA
Gemlik’e de son gün

lerde çok miktarda Mar
mara harpslslnln geldiği 
ve çok sayıda seyyar sa
tıcı tarafından günün ilk 
saatlerinden akşam ka
ranlığına kadar cadde 
ve sokaklarda bu balığı 
sattığı gözleniyor.

Tüm uyarmalarımıza 
karşın, Belediye zabıtası 
ve sağlık ekiplerinin sey
yar satıcıları kontrol et
mediği, bir çok tezgahta 
bayat balıkların sularla ıs
latılarak taze görüntüsü 
verilerek satıldığı biliniyor.

Istanbulda yaşanan 
tehlikenin ilçemizde de 
yaşanmaması için balık 
satıcılarının sıkı bir dene
timden geçirilmesi ve va
tandaşların balık alırken 
tazeliğini İyice kontrol et
mesi istendi. 

ce ile metaryalıst anlayışın 
çöktüğünü belirterek, 
ABD'ye ayak uydurmak is
teyen ülkelerin mutsuz kı
lındığını şöylşdi.

ŞUPRIZ LİSTE
İlçe Başkan ve yönetim 

kurulu üyelikleri için tek lis
te ile seçime gidilmesi bek
lenirken, yönetim kurulu 
listesinde bulunan Çelil İş- 
can seçimlere muhalif bir 
liste ile çıktı.

367 delegenin 157 sinin 
oy kullandığı seçimlerde 
eski ilçe başkanı Recep 
Aygün’e 140 oy, Çelil İş- 
can’a ise 15 oy çıktı.

Fazilet Partisi ilçe Yö
netim Kurulu ise şu isimler
den oluştu:

Kontenjanın dolduğu açıklandı

Ticaret ve Sanayi 
Odası 40 öğrenciye 
burs veriyor

Oda Başkanı Kemal Akıt, 40 öğrenciye ay
da 600 milyon lira verileceğini, yıllık önede- 
cek paranın 5 milyar lira olduğunu söyledi.

Gemlik Ticaret ve Sa
nayi Odası, bu yıl da öğ
rencilere burs vermeyi 
sürdürüyor.

Oda Yönetim Kurulu 
Başkanı Kemal Akıt, ga
zetemize yaptığı açıkla
mada alınan kararla 
odaya başvuran yoksul 
ve başarılı 40 öğrenciye 
ayda 15 er milyon lira
dan ayda 600 milyon li
ra burs verileceğini açık
ladı.

1999/2000 eğitim ve 
öğretim yılında 40 öğ
renciye yaklaşık 5 milyar 
liralık burs parası dağıta* 
rak bir parçada olsa ya
rarlı olmaya çalışacakla
rını söyleyen Kemal Akıt, 
“Gelecek yıllarda dile
ğimiz birim başına veri
len ücreti ve öğrenci sa

Haşan Kaan, Çelil İş- 
can, Mustafa DemiroK, 
Mustafa Nazlı, Demir 
Kantur, Nuri Bayrak, 
Mahmut Kökbıyık, Uğur 
Çınar, Muhsin Pusmaz, 
Mustafa Baloğlu, Hüseyin 
Er, Metin Özmin, Meh
met Yıldırım.

yısını yükseltmek ola
cak. Bu yılki kısıtlı oda 
bütçemizden ayırdığı
mız 5 milyar lira Gemlik 
Ticaret ve Sanayi Odası
nın eğitime katkısı ola
caktır.” dedi.

Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı 

Kemal Akıt ,

Peynir 
yüklü 
kamyon 
devrildi

Aşın hız ve dikkatsizlik so
nucu Sunğipek rampasında 
meydana gelen kaza, az 
daha üç can alacaktı.

Pazar günü saat 23.30 sı- 
ralannda Bursa'dan Gem- 
lik'e doğru gelen peynir yük
lü kamyon, Sunğipek ram
pasından aşağıya hızla iner
ken, dörtyolda kırmızı ışıklann 
yandığını görünce duran 
araçlara çarpmamak için 
orta refüje- çıktı. Refüjde ön 
dingili kınlan kamyon, karşı 
şeride geçerek durabildi.

Bu arada aracı kullanan 
Nevzat Tarih(41), Süreyya 
Özcan, Hüseyin Derkan olay 
yerinde - ağır yaralanarak 
Bursa SSK ve Devlet Hasta
nesine kaldırıldılar.

Olayla ilgili soruşturmaya 
Cumhuriyet Savcılığınca 
başlandı.

Belediye’ye yeni çöp aracı
Gemlik Belediyesi Te

mizlik İşleri Müdürlüğü 
araç parkı yeni çöp 
kamyonuyla zenginleşti.

Eski Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı tarafın
dan BMC bir kamyon 
Bursa da bulunan Ima- 
latçı firmaya gönderile
rek sıkıştırmalı modern 
çöp aracı yaptırılmak is
tenmiş, ancak parası 
ödenmediği için araç 
firmada beklemede 
kalmıştı.

Belediyedeki görevi
ne geldikten sonra ko
nunun üzerine gittiğini

KAYI P
MMIIMifessrnsss wwsssss

Siyah kılıfında (Ericson 388) 252 11 34 nolu 
cep telefonu kaybolmuştur.

Bulanların 513 17 97 nolu Gazete 
telefonunumuza bildirmeleri rica olunur.

Kaymakam 
Genç 
göreve 
başladı

Gemlik Kaymaka
mı Şener Çan’ın Va
kıflar Genel Müdür 
Yardımcılığına atan
ması nedeniyle ilçe
mize atanan Yalova 
vali Yardımcısı Sa
dettin Genç, geçtiği
miz hafta göreve 
başladı.

Kendisini maka
mında ziyaret ettiği
miz Kaymakam 
Saddettin Genç ga
zetemize yaptığı, 
açıklamada, Gem
lik’te görev yapmak
tan büyük mutluluk 
duyduğunu belirte
rek, ”Daha önce İs
tanbul ve Yalova’da 
çalıştığım için 
Gemlik’i gelip gi
derken görüyor ve 
çok beğeniyordum.

Gemlik’e görev 
yapmak için gel
dim. Hep birlikte 
Gemlik’in daha iyi 
bir yere gelmesi 
için çalışacağız.

Gemliklilere hiz
met için burada
yım. Herkese sevgi 
ve saygılarımı su
nuyorum.” dedi.

İsparta Eğridir, 
Boğazlıyan, Diyar
bakır Kulp, Zongul
dak Kurucaşile, 
Konya Yunak, Geli
bolu ve Zeytinburnu 
Kaymakamlığı göre
vinden sonra Yalo
va’nın il olmasıyla 
Vali Yardımcılığına 
getirilen Genç, son 
kararname ile Gem- 

I lik Kaymakamlığına 
atandı.

Genç 30 yıllık 
devlet memuru.

söyleyen Belediye Baş
kanı Mehmet Turgut, sı
kıştırman çöp aracını 
yaptırarak BMC kamyo
na monte ettirdiğini ve 
Temizlik İşleri Müdürlüğü 
hizmetine verdiğini söy
ledi.

6. kamyonların dev
reye girmesiyle daha 
hızlı çöp kaldırma işi ya
pacaklarını belirten 
Başkan Turgut, yeni arar 
cı geçtiğimiz hafta 
meclis üyelerinin katıldı
ğı bir törenle kurban* 
kestikten sonra ilçenin 
hizmetine soktu.
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BETİMİ
SİTELER & BANKALAR & FABRİKALAR ve İŞYERLERİ

İşte Dağıtmakta Olduğumuz
ÖZEL KALORİFER

Yakıtının Labaratuvar Test Metotları....
TÜPRRŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ AŞ. 

KALORİFER YAKITI (KALYAK)
TESTLER TEST METOTLARI SINIRLAR

Yoğunluk 15°C kg/l ASTM-D-1298 0.9500 max.

Kinematik Viskozite 50°C de cSt. ASTM • D • 445 54 max.

Parlama Noktası °C ASTM • D • 93 55 min.

Toplam Kükürt % ağırlıkça ASTM - D - 4294 1.5 max.

Akma Noktası °C ASTM • D- 97

Kış (1 Ekim • 15 Nisan ) 15 gün -1max.

Yaz (16 Nisan - 20 Eylül) 15 gün 10 max.

Su (Distilasyon ile) % hacimce ASTM ■ D • 95 0.5 max.

Tortu (Ekstaksiyon ile) % ağırlıkça ASTM - D • 473 0.1 max.

Kül, % ağırlıkça ASTM • D • 482 0.1 max.

“AKARYAKITTA GÜVENCE”
Alacd+ik

İstiklal Cad. No: 42 GEMLİK Tel: (0.224) 5131778 - 5148641 İst. : (0.224) 5136672
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Erol GÜRÇAY

Haftanın Fıkrası
Muzaffer Gurboğa 

Eğitimci

DUYARLILIK EĞİTİMİ
Nereden bakarsanız bakınız her alanda inanılmaz bo

yutlarla duyarsızlık egemen. İnsan hak ve özgürlüklerini 
tınlayan yok. Çevremizde olup biten olumsuz olaylar kar
şısında kayıtsız kalmak. Müdahale etmemek öğrenilmiş 
davranışlar haline gelmiş durumda. Nemelazımcılık ve 
bana ne tutumları yaygın. “Bana dokunmayan yılan kırk 
yıl yaşasın" ve de “her koyun kendi bacâğından asılır” de
yişleri yaşam felsefenizin özünü oluşturuyor. Bu anlayış
lardaki sakat bireyciliği görmemek mümkün değil.. Bu bi- 
reycilik, bencillik objektif olarak son çözümlemede temel 
çıkanınıza terstir. Günün birinde duyarsızlığımızın bede
lini fazlasıyla ödeyebiliriz. Bu kez yanımızda bize destek 
veren bililerini göremeyiz. Böylesi olumsuz olayların üze
rine gidilmezse kendimize tamamen yabancılaşmış ola
cağız.

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 bi
ri-hasta olsa kim mutlu olabilir?
I Önemli olan insan unsurudur. Merkeze insanı koya
cağız. Ölçüt, aynıç sorularımız şunlar olacak? İnsana de
ğer veriliyor mu, verilmiyor mu? İnsanca değerler aşılıyor 
mi, yoksa üretiliyor mu?

L 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 kullanma, 
keyfi ve usulsüz davranma, başkalarının hakkına teca
vüz etme, siyasi rant vs.vs. Duyarsızlık hangi alanda 
yok? En çok ta eğitim, kültür ve sağlık hizmetlerinde ya
şanıyor. Bu hizmetlerin güvence altına alınmadığı bir 
toplumda çağdaşlıktan söz edilemez. Bu bağlamda sivil 
toplum örgütlerine büyük görev düşmektedir. Sorunun 
çözülmesi için herkes yurttaşlık bilinciyle hareket etme
li. Sorumlular uyarılmalı, denetimin iyi çalışması sağlan- 
malıdır. Duyarsızlaştırma bir politik amaç haline getiril
mişse mücadele edilmelidir. İnsanlarımız kendisine da
yatılan bu durumu kabul etmemelidir. Benim yakınmam 
duyarsızlara. Bütün doğrulan ben söyleyip geçmeyece
ğim. Ne heddime. Herkes çevresinde tanık olduğu duyar
sızlık olaylarına etkili çözümleri kendi üretebilir.
I Vedat Günyol bir yazısında “Görgü eğitimi, ailede baş
layan ve ilkokulda bilgilenme sürecine kadar sürüp gi
den, bir eğitimdir. İlkokul öncesi görgü eğitimi öylesine 
köklü bir eğitimdir ki yaşam boyu etkisini sürdürür. Gör- 
,gü eğitiminde anadır, babadır örnek alman” der.

KAŞE VE MÜHÜRDE 
BEKLEME YOK!

TATİL 
NOTLARI (1) 

„ Arkadaşım Emekli Doktor-Albay Mesut 
Özbatır ile,' (ETS) Şirketinin düzenlediği 
“LİKYA” turuna katıldık.

Eylül ayı turlarının, iki avantajı var.
Sıcaklar bunaltmıyor ve daha ekono

mik oluyor.
Turumuzun odak noktası, Fethiye II- 

çesiydi.
İlçenin “isim hikayesi” çok anlamlı ve 

çok hüzünlü.
Cumhuriyetin ilk yıllarında, üç genç' ha

va subayı Almanya’ya kursa giderler.
Dönüşlerinde, ilk eğitim uçuşları sıra

sında bu gençlerden biri şehit olur.
Adı Fethi olan genç, bu ilçede doğ

muştur.
Ve. Onun anısına, ilçenin adı “Fethiye” 

olarak değiştirilir.
■Şimdi yediğimiz ve içtiğimiz bizde kalsın.
Gezdiklerimizi ve gördüklerimizi sîzlerle 

paylaşalım.
■ Önce FETHİYE’den başlayalım. Do

ğal güzelliği, denizi ve imar durumu mü
kemmel. İlçede 1957 yılında büyük bir 
deprem olmuş. Deprem aralıklarla, bütün 
bir gün devam etmiş.

Ve. Fethiye’de taş taş üstünde kalma
mış. Binalar genellikle iki katlı yapılmış. 
Şehir planlamasına özen gösterilmiş. 
Ama. Bazı yerlerde deniz doldurulmuş. İl
çede tarihi bir kral mezarı var.

Dağın kayalıklarına oyulmuş, muhteşem 
bir anıt.

Mezara 198 basamak çıkılarak ulaşılı
yor. .■•■■

. - İkinci durağımız KALKAN ilçesi ol
du.

Denize dik inen dağlarda, yaptığımız 
otobüs yolculuğu hem ilginç, hem de he
yecanlı oldu. Yamaçlarda muhteşem PA- 
TARİ evlerini gördük.

Tam karşımızda ve çok yakında iki ada 
vardı. Biri bizim Kara ada.

Diğeri Yunanistan’ın Meis adası.
Meis adası, sanki bize biraz daha ya

kındı.
■ Daha sonra, KAŞ ilçesine gittik.
Burada deniz, doğal bir havuza benzi

yor.
Kaş’ta dağlar denize dik iniyor.
Dağın tepesindeki kayalıklarda, şehit 

olup yanlamasına uzanan bir askerin si- 
lüetini gördük ve duygulandık.

Kaş ve Kalkan ilçelerinde yaşayan halk, 
1922 yılında yapılan mübadele kapsamına 
giriyor.

Kaş ilçesinde, 4 katlı bir kral mezarı 
gördük.

Mezarın 4. katı, ters çevrili bir gemi gi
biydi.

Kral bu geminin, ikinci hayatında kendi
sini kurtaracağına inanırmış.

- Sırada, SAKLIKENT gezisi vardı.

Bu hafta fıkra köşemizde, bir tu
rizm rehberinin fıkra gibi bir anısı yer 
alıyor.

Seyahat programı gereği, Bod
rum’da konaklamak icabeder.Kafile- 
de, bir bekar erkek, bir de bekar ba
yan vardır. Bloke Idelin odalardan biri, 
kullanıamayacak haldedir. Tur ruhbe- 
ri, bekar erkek İle bekar bayanın aynı 
odada kalmasını teklif eder.

Erkek razıdır ama bayan büyük 
tepki gösterir. Uzun süren ikna turla
rından sonra, rehber bayan müyteriyi 
ikna eder. Üçü birlikte kalınacak oda
ya giderler.Ama. Oda da tek bir büyük 
yatak vardır. Bayan müşteri yine sinir
lenir ve bu şartlarda bu odada kala
mayacağını söyler.

Tabi. Erkek her zamanki gibi, bir 
sakınca görmediğini söyler.

Yeniden ikna turlarına başlanır.
Sonunda, büyük yatağın tam orta

sına, yastık koyma formülünde anla
şırlar. Sabah olur, tüm kafilenin gözü 
onların üzerindedir. Bu arada yat gezi
si programı başlar. Yat seyir halindey
ken, bekar bayan dengesini kaybeder 
ve denize düşer.

Bekar erkek hemen, denizdeki ba
yana seslenir.

Ve. “Korkma seni kurtaracağım” 
der.

Bekar bayan bir taraftan denizde 
çırpınırken erkeğe cevap vermeyi de 
İhmal etmez.

“Hadi, hadi bütün gece bir yastığı 
aşamayan bir beceriksiz, beni deniz
den nasıl kurtarır.

Sözün Özü
Yaşamanı akla uydurman gerek, 
Ama bilmezsin, akla uygun olan nedir 
Bereket emi çabuktur, zaman ustanın 
Başına vura vura, sana da öğretir.

“Ömer Hayyam”
Akıl ve zaman İnsanı tecrübee götürür. 

Tecrübe ise, insanı yeni hatalardan kurtarır. 
Bunu başaran insanlar ve ülkeler gelişir. Ba
şaramayanlar İse, hep “Enayi Faturası’’ 
öderler.

Başarılı olanların, ekonomik ve siyasi 
ambargolarından kendilerini kurtaramazlar. 
Hem zaman ustadan, hem de gelişmiş ülke
lerden sürekli tokat yemeyi hak ederler. Ba
zılarının geç de olsa, aklı başına gelir.

Bazılarında ise “tokat yemek’’ alışkanlık 
haline gelir.

"uçuk" bir söz
Zorla güzellik, 

güzellik salonunda olur

TATİL NOTLARI (2)
Bu kent 15 yıl önce, bir keçi tarafın

dan bulunmuş.
Çoban Ekrem’in keçisi, bir delikten 

içeri dalınca bu deliğin arkasındaki KAN
YON vadiler bulunmuş,

Bu vadinin 4 tarafı dağlarla çevrili.
Bu dağlar yaklaşık 300 metre yüksek

liğinde .
Vadi 14 km uzunluğunda. Ve vadinin 

6. km. sinde “mağara yerleşim yerleri” 
bulunuyor.

Zulümden kaçan Hristiyanların, bura
larda gizlice ibadet ettikleri söyleniyor.

Saklıkent, “inanç turizmi” konusunda 
isim yapabilir.

- Ve şimdi sırada ÖLÜDENİZ var.
Burası tam bir doğal havuz gibi.
Bu doğal havuzun ana denize bağ

landığı yeri bulmakta zorluk çekiyorsu
nuz..

Ölüdeniz, yabancı turistlerin ilgi odağı 
olmuş. Sit alanı ilan edilmiş yat ve motor 
sokulmuyor.

: Bir ilginç yer KELEBEKLER VADİSİ.
Uç tarafı yüksek dağ ile çevrili, bir kan

yon vadi. Burada rüzgar yok ve yumuşak 
bir iklim mevcut. Bu vadide özel kelebek
ler yaşıyor.

Gündüz uyuyorlar ve gece ürüyorlar- 
mış.

- NOEL BABA ADASI ve KİLİSELER
Bu durağımızda, Noel Babanın yaşa

dığı adayı ve (M.S.) 7. yüzyıldan kalma 
kiliseleri gördük.

Kiliseler arasında, 17 adet durak yeri 
varmış. Hz. İsa’nın da çarmıha gerilme
den önce, 17 kez ayrı duraklarda dinlen- 
dirildiği söyleniyor.

- KAYAKÖY’de deprem dersi.
Kayaköy’de 1850-1922 yılları arasın

da, dağ yamacında yaklaşık 400 kadar ev 
yapılmış.

Hiç bir ev, diğerinin deniz manzarası
nı kesmiyor. Büyük depremler görmeleri
ne rağmen, hala dimdik ayakta kalabil
mişler. Kayaköy’de 17. yüzyılda yapılan 
yukarı kilise bile hala dimdik ayakta du
ruyor.

Kayalık zemin ve sağlam yapı dep
remden gelecek zararları önlüyor.

- DALYAN ilçesi de ilginçti.
Dalyan’da 9 kilometrelik bir plaj var.
Caretta kaplumbağaları buraya yu

murta bırakıyor.
Muhteşem Kanos kaya mezarları da, 

Dalyan’a olan ilgiyi arttırıyor.
Akdenizin tuzlu suyu ile, köyceğiz 

gölünün tatlı suyu bu 9 kilometrelik plaj
da keşisiyor.

Son günümüzde, yat ile Göcet, Kızıl, 
Yassıca, Tersane ve kapıda adalarını gez
dik.

Tur sırasında Ferit ve Kamil kaptan 
sayesinde rahat ve emin bir otobüs yol
culuğu yaptık.

Kültür rehberimiz Burak Özdemir sa
yesinde bilgilendik. Diğer personelden ve' 
özellikle “Şekerpare” Çiğdem’deh büyük 
ilgi ve destek gördük. Bu kısa tatilin, her- 
kese sağlık getirmesini diliyorum._________

Matbaamızda bilgisayar sistemiyle kaşe 
ve mühürleriniz 30 dakikada yapılır.

BİR TELEFON YETERLİ!

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

NÖBETÇİ ECZANELER
6 Ekim 1999 Çarşamba GEMİÇ ECZANESİ

7 Ekim 1999 Perşembe SAĞLIK ECZANESİ

8 Ekim 1999 Cuma SENA ECZANESİ

9 Ekim 1999 Cumartesi' . İSTİKLAL ECZANESİ

10 Ekim 1999 Pazar YASEMİN ECZANESİ

11 Ekim 1999 Pazartesi ERÇEK ECZANESİ

12 Ekim 1999 Salı ENGİN ECZANESİ

------------

(IEMIjIK REHBERİ Yalova-Kartal:(lşgünü) 6.30-11.00-15.00-19,30 
■ (Tatil)7.15-11.15-16.00

Gerekli Telefonlar Resmi Daireler Kartal-Yalova:(işgünü) 09.00-13.00-16.00-21.00
jHalve 11n TEK Arıza 5132066 (Tatil) 09.00-13.00-18.45
Pnikimdnt ikk tEK İşletme 5134503 Yalova-Sirkeci:(işgünü) 05.50-13.30-17.30 (Tatil)
landarma İmdat- ka Turizm Der. 5131274 6.30-13.00-17.30 Şirkeci-Yalova:(İşgünü) 09.15-
adömaî"" ,05=' o ™°°’5 '

Polis Karakolu k3 ı«70 Orm. Böl. Şf. 5131286 BEJCTZ OTOBÜSÜ
rar kam k 1 oaa Milli E9t- Md- 5131174 Yalova -Kartal (Haftaiçi) 07.30-09.10-10.45-13.00-
toar.KOm . 5131206 HalkEğt. Mrk. 5131846 14.30-16.00-17.30-19.00-20.30

Kaymakamlık HaikKûtüp, 5131353 , (Tatil) 9.15-10 4^^
——*------------- ---------- As Sb Sl^in^7 17.45-ıo.oO-lö.aJ-dU.oU

Kaymakamlık 5131051 Karavollan w Yalova - Kabataş (İşgünü): 7.20- 9.45-12.40 17.15-
Kaymakamlık Ev 6131052 ' ® ® 308 19.30 Tel = 0.226.812 04 99
C. Savcılığı 5131053 • ’ ®,, (Haftasonu): 10.30-13.00-17.30
C. Savcı Yrd. 5132954 Kabataş-Yalova (İşgünü): 8.35-11.00-16.10-18.25
EmnlvetM ’ k tınon NufuşMd. 5133742 (Haftasonu): 09.15-11.35-16.15-18.35
tmnıyeiM. 5131028 . özel İd. Md. 5131507 FERİBOT

TapuSIc. Md. 5131414 Hızlı. Feribot: (Yalova-Yenikapı)
Müftülük 5131364 07.30-08.30-10.30-12.30-14.30-16.30-17.30-19.30-

ULAŞIM Gümrük Md. 5131411- 20.30-22.30 (Pzt-Salı.Çrş.Prş)
Uludağ Turizm 5131212 ' Tekel Md. 5131042 07'30'08'30'1°'3°’19l;30’ m'.mArtAAn’’16'30' 7'3°’

Aydın Turizm 5.132077 Ver.Da. Md. 5132360 08.30-10.30-12.30--14.’30-16.30-17.30-19.30-20.30-
IçeTar.Md. 5131186 22.30 (Cuma-Pazar)
IceSec. Md. 5134994 ____________________ ____ ___
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Balıkpazarı 2+1 
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110 m2 daire 

Tel :
513 17 97
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Hastaneler. Beledive Ayaaz 51312 95Devlet Has. 5139200 San^l^ 51R4591 Özgaz 514 1700
SSK Hastanesi 5132329 Başkanlık ■ 5 Sn 23 Tekgaz 513 16 37 „
Mer. Sağ. Ocağı 5131068 Zaffi ■ ' 5 3® Ocakgaz 513 16 37

s Soz iB •

Gemlik Taksi 5132324 Su Ânza Alevgaz 513 40 95

Manastır Taksi, 5143550 . ou Yalnizj85 BP Gaz 514 59 81



5 Ekim 1999 Salı Körfez Sayfa: 6

Üç haftadır oynadığı her maçtan galibiyet alarak ayrıldılar.

Gemlikspor: 8
Altınsabah: 0

Gemlik Rotary Kulübü üyelerinin eşleri yardım için kollan sıvadı.

Gemlikspor, geçtiğimiz hafta cumar
tesi günü Bursa Soğanlı sahasında Aİ- 
tınsaban takımı ile oynadığı maçı da ala
rak galibiyet serisine devam etti.
' Dördüncü haftaya girilirken üçte üç 

yaparak, puanını ve avarajını yükseltti.
gemlikspor, maça farklı bir skor elde 

etmek amacıyla çıkmış olmasına rağ
men, 45. dakikaya kadar maçı 3. dakika
da Nuri’nin attığı penaltı golüyle devam 
ettirdi.

İlk yârının son dakikasında Murat'ın 
atmış olduğu göl ile biraz daha rahatla
yan kırmızı beyazlılar, ikinci yarıda daha 
atak oynamaya başladı.

İkinci yarıya yaptıkları or
ganize ataklarla arka arkaya 
golleri bulan Gemlikspor, 
Altınsaban’dan ' Ahmet’in 
kırmızı kart görmesiyle 
dağılan defans
sıkça hata yapmaya
başladı.

6Ö. 65. ve 80 nci 
dakikalarda Büyük Murat’ın 
attığı gollerle 4-0 öne geçen 

Gemlikspor, 75. dakikada Ahmet 
penaltıdan ve 81 ,/nçi dakikada ve Jki 
dakika, sonra da Ahmet’in attığı gollerle, 
maçtan 8-0 galip ayrılan kırmızı 
beyazlılar istediği skoru rakiplerine 
kabul ettirdi.'

Takımlar maça şu kadro ile çıktı:
Gemlikspor: Cengiz, Hüseyin, Kadir, 

Tahşin, Coşkun, Vedat, Türker, Sertaç, 
Musa, Ahmet, Nuri, Necmi, Murat, 
Tuncay, Hüseyin, . Ertuğrul, Sertaç, 
Murat, Necmi.

Altınsaban : Ahmet, Adem, Hüseyin, 
Ahmet, Ender, Özkan, Ali, Müştafa, 
Mehmet, Hüseyin, Reyhan.

Depremzedeler için 
kuru fasulye, pilav

Gemlik Rotary Kulübü üyelerinin eşleri, 
depremzedeiere yardım için kolları sıvadı.*

Kendi elleriyle yaptıklar! sucuklu kuru fa- 
sülye, pilav ve ayranlar satışa.sunulacak.

Bugün, saat 1Ö.30’da Belediye Sergi Sâ- 
lonu’nda başlayacak olan kûrufasülye, pilav 
ve aynan satışları 700 bin liradan 
yapılacak:

Gjemlik Rotary Kulübü,Kadın 

Komitesi Başkanı Serpil Kardeş
tuncer, bu tür etkinliklerin halkın 
ilgi göstermesi halinde devam 
edeceğini, amaçlarının deprem- 
zedelere yardım etmek olduğunu, 
halka, bayanlarımızın özenle 
yaptıkları, sıcak 've birbirinden 
lezzetli yemeklerin sunulacağını 
söyledi.

KAYIP
Kulübümüz sporcularından Nurcan Çakır;
Necmiye Çakır, Nurcan Çelik’e ait futbolcu 

' lamina lisansları kaybolmuştur.
Hükümsüzdür.

GEMLİK ZEYTİNSPOR KULÜBÜ 
BAŞKANLIĞI

ÇIRAK ARANIYOR
Matbamızda yetiştirilmek üzere 

ÇIRAK ARANIYOR

Tel: C0.224J 513 17 97

Yemek satışlarından elde edilecek gJ r 

lerin depremzedeiere gönderileceğini de bd 
lirten Kardeştuncer, depremzedeiere yardım ™ 

için halkın duyarlı olmasını beklediklerini, bu 
zor günlerde elele vererek, zorda olan in

sanlara yardım etmemiz gerektiğini hatırlattı.

VIR

KAYIP
Adana İdman Yurdundan aldığım 

lisansımı kaybettim. Hükümsüzdür.
Nahide KURGUN

SATILIK VİLLA
Kayıkhane’de Sahibinden t 

Deniz Manzaralı 
Tribleks Villa

Tel: f0.224J 513 1797

BtfNTİYVN 1000
AHŞAP MASA ÜSTÜ GEREÇLERİ & MASA SETLERİ & SAATLİ MASA 

SETLERİ & DUVAR SAATLERİ & ROZETLER & ÇAKMAKLAR
& ANAHTARLIKLAR & KALEM SETLERİ & AJANDALAR & ÇANTALAR 

. & TAKVİMLER & GEMİCİ TAKVİMLER ve

BİRBİRİNDEN GÜZEL ÜRÜN SÎZLERİ BEKLİYOR....

KATOLOGLARIMIZI GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN!.

Çeşitli renk ve desenlerde 
istediğiniz model duvar ve 

i kol saatleri

Özel kutularında metalik ve ahşap 

-birbirinden güzel kalemler,
Değişik renklerde 

evrak çantaları, cüz
danlar, fortföyler ve 

kemerler

Genel Müdürden
Toprakbank’a 

kutlama

istediğiniz renklerde ve 
desenlerde 

daha çeşit çeşit kalemler.
□ PLASTİK BARDAK ALTLARI
O METAL KÜLLÜKLER
□ YUVARLAK KÜLLÜKLER
□ TERMOMETRELİ REKLAM

PANOLARI
□ MASA SÜMENİ
□ SÜNGER ANAHTARLIKLAR

□ METAL ANAHTARLIKLAR 
ve ŞİRKETİNİZİN

LOGOLARI BASKILI
□ LASER ZARF AÇACAKLARI
□ MASA TAKVİMLERİ
O KAĞIT BLOKLARI
□ KALEMLİKLER

Çizgili, kareli ajandalar, cep fihrist
leri, repertuarlı ajandalar, haftalık 
ajandalar, sekreter bloknotlarının 

renk ve desenleri görülmeye değer

KÖRFEZ OFSET
REKLAMCILIK - MATBAACILIK - YAYINCILIK

Gazhane Cad. No : Sl/A GEMLİK Tel & Fax : 513 17 97

Gemlik’ih en genç bankası 
■plan Toprakbank, geçtiğimiz 
hafta Genel Müdür Veysel Bilen 
Jle Marmara Bölge Müdürü Hi
dâyet Erşahan'ı ağırladı. ■

Yalova'dan Bursa'ya. git
mekte olan Toprakbank- Genel 
Müdürü Veysel Bilen, geçtiğimiz 
hafta cuma günü ani olarak 
Gemlik Şubesini ziyaret etti.

Şube Müdürü Kaya Bolulu 
ve personel tarafından karşıla
nan Genel Müdür, kurulduğun
dan beri Gemlik Şubesine sü
rekli geldiğini belirterek, Gemlik: 
Şubesi'ndeki, çalışmalardan 
memnuniyetini dile getirdi. Top- 
rakbank'ın Gemlik'e hizmet ver

diğini ve farklı anlayış gösterdi
ğini söyleyen Bilen, elde edilen 
beğeninin ısrarlı bir şekilde sür
dürülmesini isterken, Şube Mü
dürü Kaya Bolulu’yu överek, 
“Başarısız adamı sevmem. 
Gemlik Şubesi başarılı oldu
ğu için sık sık geliyorum. 176 
şubemiz var. Bunların arasın
da bir tek Gemlik’te hesap aç-. 
tirdim.” dedi.

Bankacılıkta bireysel banka- 
alığa yöneldiklerini belirten Bi
len, 7 yılda hiç bir bankanın ged 
lemediği noktaya geldiklerini, 
Toprakbank'ın beş büyük banka 
arasına girmesini hedefledikle
rini söyledi. * ■
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Kaşe ve mühürde bekleme yok! 
Her türlü baskı işlerinizde 

Hizmetinizdeyiz.
BİR TELEFON yETERLİ !

KÖRFEZ OFSET
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

Gazhane Cad. No: 51/A GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 17 97
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SUNĞİPEK’İ BELEDİYE BAŞKANI VE ANAP İLÇE BAŞKANI İSTEDİ BAKAN “VERDİM GİTTİ” DEDİ

DEPREM BÖLGELERİNDE İNCELEME YAPAN ÖZELLEŞTİRMEDEN SORUMLU DEVLET BAKANI YÜKSEL YALOVA ANAP İLÇE 
BAŞKANI ADNAN TEKİN’İN ISRARLARI ÜZERİNE DEVLET HASTANESİ VE SUNĞİPEK FABRİKASINDA İNCELEME YAPTI. SUN
ĞİPEK’İN 9 AYDA 1.5 TRİLYON LİRA ZARAR ETTİĞİNİ ÖĞRENEN BAKAN, BELEDİYE BAŞKANI MEHMET TURGUT, 300 DÖ
NÜM ARAZİSİ BULUNAN TESİSİN GEMLİK BELEDİYESİNE DEVRİ İSTEMİNİ ANAP İLÇE BAŞKANINA SORDUKTAN SONRA 
OLUMLU YANIT ALINCA “VERDİM GİTTİ ÖYLEYSE” DEDİ
t ANAP'lı Devlet Bakanı Yüksel Yalova, Sunğlpek Fabrikası 
ile ilgili önemli bir karar vererek iki yıldır gündemden 
inmeyen ve kimseyi memnun edemeyen bu fabrikayı 
Gemlik Belediyesi vereceğini söyledi.
₺ Özelleştirmeden Sorumlu Bakan olan Yüksel Yalova, 
geçen sayımızda bizim de yazdığımız gibi “Ne olacak bu 
Sunğipek’in hali” sorumuza kesin yanıt verdi.
| ANAP İlçe Başkanı Adnan Tekin'in ısrarlı takibi sonucu 9 
gayda 1.5 trilyon lira zarara eden Sunğipek Fabrikası, önce

Özelleştirme kuruluna devredilecek. Daha sonra Gemlik 
belediyesine verilecek.

300 dönümlük ağaçlandırılmış arazisi bulunan Sunğipek 
Fabrikası'nın Gemlik halkına kazandırılması ilçede sevinç 
yarattı. Geniş arazisi bulunan fabrikada, kültür merkezi, 
spor sahaları, gezi alanları, eğlenme merkezleri, ’ çay 
bahçeleri, huzur evi, eğitim sitesi yapmaya uygun alanlar 
bulunuyor.

Devlet 3akan^YQ|f sel YalovaHaberi sayfa 3’te

Mehmet 
Ali Kaya 
topun 
ağzında 
Belediye Meclis toplantı-

HAFTAYA BAKIŞ

Kadri GÜLER

Özelleştirme
| Belediye Meclisinin geçen haftaki en önemli gündem 
maddesi belediye otobüslerinin özelleştirilmesi maddesiydi.

Belediye Başkanı Mehmet Turgut, ANAP’lı belediyeden 
büyük miktarda borç alarak göreve başladı.

Belediye ile işçiler arasında yapılan toplu sözleşmelerde 
seçimler nedeniyle hep bol keseden ücret artışı yapması 
personel giderlerinin kabarmasına neden oldu.

Toplu sözleşme sonuçları, işçiler ile memurlar arasında 
büyük ücret farklarının doğmasına neden oldu.

Basit bir örnek vermek gerekirse, 657 sayılı yasa ile ma
aş alan belediyenin emekli olan Muhasebe Müdürü 150 - 
160 milyon lira maaş alırken, işçi statüsünde vasıfsız odacı 
270jnilyon lira maaş alıyordu.

Öte yandan, yıllardır belediye otobüslerine gerekli öze
nin gösterilmemesi, vatandaşlar yanında, araç kullananların 
da araçlarına gözü gibi korumaması, yenileme yapılmaması 
belediye otobüslerini kullanılamaz duruma soktu.

1982 yılında alınan araçlar bugün hala sefer yapıyorlar.
Belediye otobüslerinde halka yönelik çağdaş hizmet ve

rilmiyor. Ayrıca, işletmenin bilhassa ANAP’lı belediye döne
minde büyük zarar etmesi, özelleştirme için gerekli zeminle
ri yarattı. Başkan buna sığındı.

Kısa bir süre önce Orhangazi Belediyesi’nin otobüsleri 
özelleştirmesinden sonra Gemlik içine iki katlı Halk Otobüs
lerinin girmesi ise, özelleştirme isteyen Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’un iştahını kabarttı.
i FP’li belediyeler genelde sendika kısgaçından kurtulmak 
için özelleştirmeye sarılıyorlar. Bu bir. Bir de belediyelerin 
hantal yapısı nedeniyle, belediye başkanlarının eli kolu bağ
lanıyor. Yetersiz ve yeteneksiz personel ile çalışmak zorun- 
da kalıyorlar.

Beş ayda Gemlik Belediyesi Otobüs İşletmesi zararını 
çok aza indirmesine karşın, iyileştirme yerine özelleştirmeye 
gidilmesi, bence Fazilet grubunca da pek benimsenmedi 
ama, başkanın ağır baskısı, gündemdeki onca konuyu ke- 
narıya bırakarak otobüsler ön plana çıkarttı.
[ Meclis aritmatiği geçen haftaki toplantıda özelleştirme 
İçin uygundu. Mehmet Dinç aylardır Gemlik dışında ve top
lantılara katılmıyor, ANAP’lı Hakan Doğu’nun da yurt dışın
da olması, sonuçta zaten 24 kişi kalan mecliste muhalefetin 
tümü de red oyu kullansa bile karar geçecekti.

Anlaşılmaz olanı Mehmet Ali Kaya’nın politik hata yap
ması ve tepkileri üzerinde toplaması oldu.

İş bundan sonra önemli.
Gemlikte otobüs işletmesini kimler alır?
işte soru işareti burada. Bakıp göreceğiz ve kimin haklı 

olduğunu buradan zaman içinde yine yazacağız.

BelediyelMeclisi ekim ayı toplantıları başladı

Belediye otobüslerinin 
özelleşmesi kabul edildi

Belediye Meclisinin Ekim 
ayı 'toplantısının ilkinde Be
lediye otobüslerinin özelleş
tirtmesi 11 red, 12 evet 1 çe
kimser oyla kabul edildi.

Toplantıda iyileştirmeyi 
savunan DSP'li Ali Altuntaş, 
işçilere sıfır zam isteyince İl
çe Başkanı ile tartıştı ve par
tisinden istifa etti.

CHP'li Mehmet Ali Kaya 
ise grup kararına uymayın
ca ihraç istemiyle disipline 
veriliyor.

Belediye Başkanı Meh
met Turgut, özelleştirme yö
netmenliğini hazırladıklarını, 
yıl başına kadan hatları ki
raya vereceklerini söyledi.

Haberi sayfa 3 ve 6 da

Belediye Meclisinin ekim ayı toplantılarının ilkinde 
Belediye Başkanının maaşı aynı kalırken, belediye oto
büslerinin özelleştirilmesi ile ilgili karar alındı.

sında grup kararına kar
şın otobüslerin özelleştir
mesi oylamasından “çe
kimser” oyu kullanan 
CHP eski ilçe Başkanı, 
Belediye Meclis üyesi 
Mehmet Ali Kaya, ihraç 
istemiyle parti disiplin ku
ruluna veriliyor. CHP İlçe 
Başkanı Bekir Pehlivan, 
meclis toplantısı öncesi 
Kaya’nın grup kararına 
uyacağını söylemesine 
karşın çekimser oy kul
lanmasına anlam vere
mediğini belirterek,"Ar
kadaşımız parti suçu iş
lemiş ve bizi hayal kırık
lığına uğratmıştır. Biz 
üzerimize düşeni yapa
cağız” dedi.
Gemlik Belediyesinde ör
gütlü Genel İş Sendikası 
işçileri, meclis toplantısı 
sonrası grup kararına uy
mayan Mehmet Ali Ka- 
ya’nın üzerine yürüdü ve 
kendisini işçi düşmanı 
ilan etti. Yuhalanan Meh
met Ali Kaya, FP’li Bele
diye başkanının’ odasına 
kaçarak işçilerden korun- 

| du.

Apartman yöneticilerinin dikkatli olması istendi

Sintine atıkları kalorifer 
yakıtı diye satılıyor

Soğuk kış aylarının yak
laşmasıyla yakacak soru
nu her,yıl olduğu gibi bu yıl 
da gündeme girdi.

İl Sağlık Kurulu tarafın
dan her yıl konutlarda ve 
işyerlerinde . kullanılacak 
yakıtlarda aranan özellik
lerin belli olmasına karşın, 
şimdiden kışlık kömür ve 
kalorifer özel yakıtı alan 
vatandaşları aldatan be
zirganlar türedi.

Katı ve sıvı yakıtlarda 
kükürtdioksit oranının %1 in 
üzerinde' olmaması gere
kirken, ilçemizde son gün
lerde gemilerden çıkarılan

sirjtine yağlarının kalorifer 
yakıtı adıyla apartman yö
neticilerine satıldığı öğre
nildi.

Yüksek oranda kükürt, 
yağ ve karbonmonoksit 
gazı içeren sintine atıkları
nın kalorifer yakıtı diye sa
tanların kontrol edilmedi
ğini söyleyen akaryakıt is
tasyonu sahipleri, başta 
Kaymakamlığı ve beledi
ye yetkililerini göreve da
vet ediyorlar. Kalorisinin 
daha az olduğu söylenen 
yasak sintine atıklarının 
çevre ve insan sağlığına 
da zarar verdiği biliniyor.

Katırlı Köyü öğrencileri de 
taşımalı eğitime katılmıyor 

1999/2000 eğitim öğretim yılının başlamasıyla bu yıl 
bazı köylerde uygulaması devam eden taşımalı sisteme 
Katırlı Köyü öğrencilerinin de katılmadığı öğrenildi. 40 
öğrencisi bulunan Katırlı Köyünde, 5 derslikli okul bulun
masına karşın, öğrencisi daha az olan Engürücük 
köyüne öğrenci gönderilmesine tepki gösteriyorlar. 
Köylüler kendi okullarının açılmasını istiyorlar.

taşi gediğine

PİŞMANLIK...

Türk-İş Başkanı “-Ecevit’i iktidara 
getirdiğimize pişmanız.” demiş.

Son pişmanlık fayda verirse....
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KIYMET TAKTİR İLANI 1
Teşekkülümüz adına tesis ettirilmiş olan Bursa-Gemlik II TM-Kurşunlu 34.5 Kv’luk Enerji Nakil Hattının güzergahında bulunan ve aşağıda dökümü yapılan gayrimenkul- 

lerin 2942 sayılı kanun hükümlerine göre direk yerlerinin kamulaştırılması,'hat altında kalan sahalar üzerinde de kamulaştırma yolu ile irtifak hakkı tesis edilmesi TEDAŞ- 
Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu tarafından 26.02.1999 gün ve 1-28 sayı ile kararlaştırılmıştır.

Bu itibarla; dökümü yapılan gayrimenkullerin Bursa-Gemlik ilçesi Kıymet Taktir Komisyonunca 13-14-15-18.10.1999 günleri saat 10.00'da Kıymet Taktiri yaptırılacağı aynı 
kanunun 11. maddesine göre ilgililere tebliğ olunur.

Kamulaştırmaya Tabii Gayrimenkulun,
İli: Bursa İlçesi: Gemlik Köyü : Kurşunlu, Engürücük, Gençali, Hisar.S

Dos. 
No

Kasaba/ 
Köyü Maliki Baba Adı Hissesi | Cinsi Cilt/Say No Ada No Parsel No Alanı (M2) İrtifak Hakkı (M2 Kamulaştırma Miktarı

1 Hisar Gemlik Lim.Dep.İşIt.A.Ş, - Tam Tarla 11/1052 616 19 8763 678.77 -

2 Hisar Gemlik Lim.Dep.İşIt.A.Ş. - Tam Tarla 18/1725 523 9 44323 3633.59 20.00

3 Hisar Gemlik Lim.Dep.İşIt.A.Ş. - Tam Tarla 26/2513 457 37 52056 3154.71 18.85

4 Hisar Gemlik Lim.Dep.İşIt.A.Ş. - Tam Zeytinlik 26/2511 457 35 8108 1052.60 1.15

5 Hisar Gemport Gemlik Lim.Dep. İşIt.A.Ş - 1/2 Zeytinlik 18/1697 457 27 8227 1129.41 -

6 Hisar Ahmet BİLGİÇ ve Müş. Davut 1/2 Zeytinlik 7/642 457 5 7532 510.00 20.00

7 Hisar İbrahim AYDIN ve Müş. Behçet 15/80 .Zeytinlik 18/1708 457 29 7323 983.04 -

8 Hisar Müjgan OKTAY ve Müş. Nazmi Tam Zeytinlik 7/643 457 6 5374 202.88 -

9 Hisar Ahmet YAVAŞ Süleyman Tam Zeytinlik 6/585 456 41 4022 539.11 -

10 Hisar Vedat YÜCELEN Mahmut Tam (Zeytinlik 6/586 456 42 6223 283.32 20.00

11 Hisar Suat YÜCELEN Mahmut Tam (Zeytinlik 7/607 456 63 3042 363.89 -

12 Hisar Halim AKBULUI Halil Tam (Zeytinlik 7/608 456 64 ._ 4762 609.47 -■

13 Hisar Nimet ONUR M.Atıf Tam Tarla 18/1727 456 116 32809 593.13 -

14 Hisar Adil YILDIRIM İ. Hakkı Tam ■Zeytinlik 17/1643 456 108 12769 1095.00 20.00

15 Hisar Sedat AYDINLI Ali Tam (Zeytinlik 7/611 456 67 1421 359.70 -

16 Hisar Müveddet AYDINLI İbrahim Tam 'Zeytinlik 7/612 456 68 1461 367.39 -

17 Hisar Ali KARAOĞLU Süleyman Tam Zeytinlik 18/1710 456 110 9392 1290.27 -

18 Hisar Hatice DEMİRİZ Nuri Tam Zeytinlik 7/629 456 85 _____ 2980 14.91. -

19 Hisar Erol SAATLER Mahmut Tam Bahçe 7/630 456 86 1800 348.41 -

20 Hisar ' Fahri YÜZÜCÜ Mizan Tam Zeytinlik 7/631 456 87_____ 1580 236.65 • -

21 Hisar Naciye KARTAL ve. müş. H. Basri 1/4 Zeytinlik 7/603 456 59 3660 458.26 -

22 Hisar Müveddet AYDINLI İbrahim Tam Tarla 20/1880 456 131 11921 46.20 21.28

23 Hisar Erkan BARUTÇUOĞLU Ahmet Tam Zeytinlik 15/1430 456 97 8100 991.88 76.72

24 Hisar Arkas Ulaştırma A.Ş. Tam Tarla 6/573 456 29 12001 452.36 -

25 Engürücük Saim GÖKTAN Haşan Tam Zeytinlik 19/1859 1864 3490 684.14 -

26 Engürücük Leyla KABİL Muharrem Tam Zeytinlik 19/1858 - 1863_____ 1990 123,51 -

27 Engürücük Saim GÖKTAN Haşan Tam Zeytinlik 1/54 - 54 İ 6520 1420.71 20.00

28 Engürücük Tahsin AYDIN »Kadri Tam Zeytinlik 1/51 51 14200 1222.91 -

29 Engürücük Ahmet BEKEN ve müş. Ali 1/2 Zeytinlik 17/1599 - 1610 51670 1991.47 ________69.00

30 Engürücük F. B'elkıs TUNCA Abdurrahman Tam Zeytinlik 1/63 - 63 6433 298.38 -

31 Engürücük Hayrettin AKCAN Hüseyin Tam Çalılık 16/1586 - 1597 2007.55 5.37 -

32 Engürücük Hayrettin AKCAN Hüseyin Tam Tarla 1/65 - 65 _____ 2600 244.84 -

33 Engürücük Hayrettin AKCAN Hüseyin Tam Çalılık 17/1587 - 1598 1588.62 141.24 ________14,65

?4 Engürücük Mustafa KINIK Süleyman Tam Zeytinlik 21/2001 - 1989 6008 566.56 -

35 Engürücük Emine SEVİM Osman Tam Zeytinlik 1/69 - 69 • . 10040 2005.85 -

36 Engürücük Kıymet SÖNMEZ Mustafa Tam Zeytinlik 19/1865 - 1870 8640 949.77 -

37 Engürücük Hüseyin KAVALA ve müş. Mehmet 1/2 Zeytinlik 18/1781 - 1789 9535 33.56 -

38 Engürücük Gökçen BEKÇE Hüseyin Tam Zeytinlik 1/78 - 78 6960 28.96 -

39 Engürücük Nevin YÜKSEL ve müş. Mustafa 18/72 Zeytinlik^ 1/80 • - 80 7980 252.73 -

40 Engürücük Pembe GÜLENÇ ve müş. Haşan 1/3 Tarla 1/77 - 77 28760 1594,37 20.

41 Engürücük E.Lütfi KIRATLI O.Sabri Tam Tarla 1/87 87 11060 857.81 _______ 11,13 _

42 Engürücük Asım TEMEL Halil Tam
T”----- - ——

Zeytinlik 19/İ789 - ... 1797 2070 320.48 13,76

43 Engürücük Mehmet AKAÇ Harun Tam Zeytinlik 1/94 -■ 94 7080 583.16 . 16,24

44 Engürücük Ayfer DEĞİRMENCİ ve müş. Harun 1/7 Zeytinlik 1/93 - 93 14080 1903.04 __________________

45 Engürücük Ayşe AKÇA Recep Tam Tarla 1/96 -' 96 5620 842.75 64,00

46 Engürücük smail ÇETİN ve müş. Recep 1/2 Tarla 17/1664 1675 6476 626.41 20,00

47 Engürücük Hüseyin PAMUK ve müş. Haşan 1/2 Zeytinlik 12/1169 - 1172 3580 823.11

48 Engürücük Hacer EKİN Ali Tam Bağ/Zeytinlik 12/1170 - 1173 3950 170.39 -

49 Engürücük Murettin DURMUŞ Mustafa Tam Zeytinlik 12/1168 1171 . 7810 250.19 -

50 Engürücük Halil IŞIK Mehmet Tam Bağ ve tarla 18/1777 1785 1350 225.21 -

51 Engürücük Halil IŞIK Mehmet Tam Bağ ve tarla 18/1776 1784 2700 1137.62 -

52 Engürücük Halil IŞIK Mehmet Tam I Bağ ve tarla 18/1778 1786 910 193.63 -

53 Engürücük Halil IŞIK Mehmet Tam ! Bağ ve tarla 12/1173 1176 2650 347.08 -

54 Engürücük Mukadder AKDOĞAN ve müş Enbiya 1/3 Zeytinlik 12/1097 - 1100 1960 156.46 -

55 Engürücük Raif TEKİN ve müş. Ahmet 48/144 Zeytinlik 12/1098 - 1101 1560 28*8.33 7

56 Engürücük Bahriye TAŞ A.Osman Tam Zeytinlik 12/1108 1108 3060 484.35 20,00

57 Engürücük Mustafa BATMAZ Osman Tam Zeytinlik 12/1102 - 1105 2680 56.34 -

58 Engürücük Erol MUTMAN Namık Tam Zeytinlik 12/1107 ’ - 1110 3680 598.20 -

59 Engürücük Mihribe ÇAKIR Hüseyin Tam Zeytinlik 17/1616 1627 1540 781.05 -

60 Engürücük İsmail BİTEN Recep Tam Bahçe ve zey 12/1127 - ■ 1130 5360 43.64 -

61 Engürücük Hüseyin BATMAZ Mustafa Tam Zeytinlik 12/1126 1129 1790 735.86 -

62 Engürücük Osman BATMAZ Mustafa Tam Zeytinlik- 12/1125 1128 2200 111.19

63 Engürücük Binal ÖZDEMİR Nail Tam Zeytinlik 12/1132 1135 3210 542.70 30,00 I

64 Engürücük Mehmet AYAR Ahmet Tam Zeytinlik 19/1818 - 1825 1488.50 38.57 -

65 Engürücük Hüseyin İMAMOĞLU Mehmet Tam Zeytinlik 12/1137 1140 2020 1017.60 -

66 Engürücük Ayşe ÇAKIR ve müş. Hüseyin 1/2 Zeytinlik 12/1136 - 1139 3340 734.11

67 Engürücük İ.Muammer BIÇAKÇIve müş Kadir 1/2 Zeytinlik 19/1816 - 1823_____ 4578.30 334.53

68 Engürücük Ahmet BİGİÇ ve müş. Davut 1/2 Tarla 20/1882 1887 101700 4430.30 30,00

69 Engürücük Nimet ONUR VE MÜŞ. M.Atıf 1/2 Zeytinlik 11/1062 - 1065_______ 8780 172.59

70 Engürücük Emrullah AY Mustafa Tam Zeytinlik

■ - -

11/1061 __ |_ 1064 1750 574.72 _  —I
Devamı Sayfa^ŞŞ^I



SUNĞİPEK’İ BELEDİYE BAŞKANI VE ANAP İLÇE BAŞKANI İSTEDİ BAKAN “VERDİM.GİTTİ” DEDİ 

Bakandan büyük jest 
[deprem BÖLGELERİNDE İNCELEME YAPAN ÖZELLEŞTİRMEDEN SORUMLU DEVLET BAKANI YÜKSEL YALOVA ANAP 
İLÇE BAŞKANI ADNAN TEKİN’İN ISRARLARI ÜZERİNE DEVLET HASTANESİ VE SUNĞİPEK FABRİKASINDA İNCELEME 
YAPTI. SUNĞİPEK’İN 9 AYDA 1.5 TRİLYON LİRA ZARAR ETTİĞİNİ ÖĞRENEN BAKAN, BELEDİYE BAŞKANI MEHMET 
TURGUT, 300 DÖNÜM ARAZİSİ BULUNAN TESİSİN GEMÜK BELEDİYESİNE DEVRİ İSTEMİNİ ANAP İLÇE BAŞKANINA 
SORDUKTAN SONRA OLUMLU YANIT ALANCA “VERDİM GİTTİ ÖYLEYSE” DEDİ

ANAP İlçe Başkanı 
Adnan TEKİN

İki yıldır özelleştirilmesi 
Beklenirken TEKEL Genel 
Müdürlüğüne devredilen ve 
rakı fabrikası yapılacağı 

Isöylenirken bir yıldır adeta 
Içürümeye terkedilen Sunği- 
pek Fabrikası, ANAP İlçe 
Başkanı Adnan Tekin’in ıs
ladı takibi sonucu Gemlik
lilerin oldu.
jyıımartesi günü bir he- 
yetle deprem bölgelerinde 
incelemelerde bulunan 
özelleştirme, Vakıflar ve 
TRT'den Sorumlu Devlet 
Bakanı Yüksel Yalova, İz
nik’te yaptığı incelemeler- 
den sonra Bursa’ya dönü
sünde ANAP İlçe Başkanı 
Adnan Tekin’in ısran sonu- 
cu Gemlik’e sokuldu.

Depremden hasar gören

Devlet Hastanesi’nin sahra 
çadırında hizmet veren ser
visinde hastaları ziyaret 
eden Bakan yetkillilerden 
bilgi aldı.

Hastane hizmetlerinin 
sahra çadırında zor götürül
düğünü, prefabrik konut
lardan kendilerine verilmesi 
halinde hastalara daha iyi 
hizmet sağlanacağını söyle
yen Hastane ilgililerini din
leyen Bakan Yalova, isteği 
olumlu buldu ve Sunğipek 
Fabrikası Müdürü İsmail 
Kasapoğlu’na da emir vere
rek sorunu çözmesini iste
di.

Buradan Sunğipek Fabri
kasına geçildi. Sunğipek 
Fabrikasında TÜGSAŞ Ge
nel Müdürü, Gemlik Beledi

ye Başkanı Mehmet Turgut, 
Hayrettin Derici, Umurbey 
Belediye Başkanı Fatih 
Mehmet Güler ile de görü
şen bakandan Gemlik Bele
diye Başkanı Mehmet Tur
gut, Sunğipek Tesisinin 
Gemlik Belediyesine devre
dilmesini istedi.

Sunğipek Fabrikası Mü
dürü İsmail Kasapoğlu, TE
KEL Genel Müdürlüğüne 
devredildiği ■ halde Tekel 
ürünleri üretmeyen, selefon 
ve viskos da üretmeyen fab
rikanın zarar ederek ülke e- 
konomisine zarar verdiğini, 
özelleştirme idaresine dev
redilerek satılmasını Bakan 
Yalova’dan istedi. ■

Kasapoğlu, Sunğipek 
Fabrikasının 9 ayda 1.5 tril

yon zarar ettiğini açıkladı. 
Bu arada ANAP İlçe Başkanı 
Adnan Tekin, Sunğipek 
Fabrikasının yeşil alanları
nın korunarak, Gemlik Be
lediyesine devredilmesini 
bakandan istedi.,

Gemlik Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’ta aynı ko
nuda ısrar edince ANAP İlçe 
Başkanı Adnan Tekin’e dö
nen Bakan, ”sen ne diyor
sun” diye sordu. Tekin’in 
başkanın isteğini haklı bul
duğunu söylemesi üzerine 
Devlet Bakam Yüksel Yalova 
da “öyleyse verdim gitti” 
dedi.
' Giderek içinden çıkılmaz 
bir hal alan Sunğipek fabri
kasının Gemlik halkına ka
zandırılmasının ilçede dün 

duyulması sevinçle karşıla
nırken, bakanın verdiği sö
zünün yerine . getirilmesi 
için yerel siyasilerin sözün 
ardım takip etmeleri gereki
yor.

Öğrenildiğine göre, Sun
ğipek Fabrikası bakanın 
emriyle önce Özelleştirme 
dairesine devredilecek, da
ha sonra buradan Gemlik 
Belediyesine hazırlanacak 
bir protokol ile devredilecek.

TÜGSAŞ SUYU
Bu arada Umurbey bele

diye Başkam Fatih Mehmet 
Güler, Bakan Yalova’dan 
TÜGSAŞ’ın denize akıttığı 
gübreli suyunu zeytinlikler
de kullanmak istediklerini 
söyledi.

TÜGSAŞ Genel Müdürü

Belediye Meclisi ekim ayı toplantıları başladı

Belediye otobüslerinin 
özelleşmesi kabul edildi
I Belediye Meclisi’nin ekim ayı toplantılarında görüşmeler belediye hoparlörlerinden naklen 
yayınla ilçeye duyuruldu. Otobüs işletmesinin özelleştirilmesiyle ilgili görüşmelerde muhalefet 
grupları iyileştirme" yönünde karar alırken, CHP’li üye Mehmet Ali Kaya’nın çekimser kalma
sı nedeniyle oylama FP’lilerin 12 evet oyuna karşı 11 red oyu ile geçti
i Gemlik Belediyesi Ekim ayı olağan toplantısının ilkinde, belediye 
otobüs işletmesinin özelleştirilmesi nedeniyle tartışmalı anlar yaşandı. 
Özelleştirme 12 Fazilet Partili üyenin “evet” oyuna karşı’CHP, ANAP 
MHP ve DSP'li muhalefetin 11 “red” oyu ile kabul edildi. Toplantıda 
CHP'li Mehmet Ali Kaya grup kararına uymayarak çekimser kaldı. 
^Seçtiğimiz hafta perşembe günü Belediye Başkanı Mehmet Tur
gut'un saat 14.oo de toplantıyı çoğunluk sağlandığını bildirerek aç
masıyla başladı. ANAP'lı Hakan Doğu'nun yurt dışında olması nede
niyle mazeret bildirdi. Mehmet Dinç ise toplantıya yine katılmadı.
I İstiklal Marşı'nın söylenmesinin ardından yapılan saygı duruşu ile 
gündem maddelerine geçildi.
[ Toplantıda Fen İşleri Müdürlüğünden gelen yazının okunarak 
İmar komisyonuna havalesinden sonra İspanyol kredisi ile yapılacak 
olan kati atıkların yakılarak değerlendirmesi projesi için şirket kurul
masıyla ilgili konunun gündeme alınması hakkında belediye başka
nı Mehmet Turgut meclise bilgi verdi.
E. Turgut, etüp çalışmalarının tamamlandığını önümüzdeki günler
de projenin uygulayıcısı İbadesa firmasının yetkililerinin Türklyeye ge
lerek çalışmalara başlayacağını söyledi. Öneri oy birliği ile kabul 
edildi ve gündeme eklenmesine karar verildi.
[ Belediye Başkanı Mehmet Turgut, gündemin 8. maddesinin yan
lış yazıldığını, konunun “kıyı iskeler ve yan iskeleler” adlı yönetme
lik gereği ele alındığını belirterek, Gemlik Balıkçı Barınağında bulu
nan iskele ve rıhtımın yan iskele olmadığını, yan iskele olabilmesi için 
yönetmelikte belirtilen özellikleri taşıması gerektiğini, bunun için de 
[Çevrenin tel örgülerle çevrilmesi gerektiğini, ayrıca Gümrük muha
fazası için iki kulübe inşa edilmesinin gerektiğini söylemesinden son
ra, maddedeki söylem “yan iskele”olarak değiştirildi.
k 2000 yılına ait belediye resim ve vergilerinin görüşülmesi madde
sinde konu komisyona havale edildi.
I Gündemin bir başka maddesinde ise belediye 2000 yılı gelir ve 
gider bütçesinin görüşülmesi konusuda ilgili bütçe komisyonuna ha
vale edildi.

BAŞKAN MAAŞI ARTMADI
I Belediye Başkanlarınıh maaşlarını düzenleyen İçişleri Bakanlığı 
genelgesi okundu. Ancak,.Belediye Başkanı Mehmet Turgut yaptığı 
konuşmada "eski aldığım 490 lira maaş bana yeterlldir. Bu madde
nin geri çekilmesini istiyorum” dedi.
ı Yeni düzenlemeye göre Gemlik Belediye Başkanının maaşı en 
® 500, en .çok 590 milyon liraya çıkaran yeni düzenlemeyi içeren 
gündem maddesi böylece geri çekildi.
I Daha sonra Çiftçi Malları Koruma Meclisi için çifçilerden gelen 

öneri. Ticaret Odası Temsilcisininde hazır bulunduğu toplantıda ye
niden oybirliği ile kabul edildi.

Buna göre yeniden belirlenen Çiftçi Malları Koruma Meclisi şu ki
şilerden oluştu:

Şükrü Bekçe, Hüseyin Kaya, Haşan Çakıcı, Niyazi Birlik, Faik Ay
dın. Denetçiler; Ayhan Bayraktar, Mehmet Ulukaya, Osman Çakıcı, 
Hurşit Kutlu, Süleyman yalçın

İznik, Orhangazi ve Gemlik Belediyeleri Birliğinin Yönetim Kurulu
na ise Necdet Yılmaz, İbrahim Camcıoğlu, Sefahattin Bakırcı, Dursun 
Özbay seçildiler.

Gündemde bulunan bir üst dereceye terfi eden, ancak kadro
ları verilmeyen memurlara kadro verilmesi için İçişleri Bakanlığından 
istemde bulunulmasına karar verildi.

ÖZELLEŞTİRME GÖRÜŞÜLÜYOR
Belediye Otobüslerinin özelleştirilmesiyle ilgili bilgi veren Belediye 

Başkanı Mehmet Turgut, araçların en yenisinin 10 yaşından yukarı ol
duğunu 15-16 yaşında araçların bulunduğunu ve artık bakımsızlık
tan tabanlarının delinecek hale geldiğini söyledi.

1 Ocak -15 Mayıs tarihleri arasında bu araçların 74 milyor 300 
milyon lira gelirine karşın 149 milyar 552 milyon 761 bin lira gideri ol
duğunu, aradaki zararın ise 75 milyar, lirayı bulduğunu hatırlatarak, 
“Bu zararın ortadan kaldırılması vatandaşa daha iyi hizmet edilme
si için otobüslerin özelleştirilerek hatların kiraya verilmesi gerekiyor" 
dedi.

Belediye Başkanı Turgut konuşmasında "Bu şu demektir. Her ay 
halkın cebinden vergilerle alınan 15 milyar lirayı otobüslere ak
tarılması demektir. Bu her ay 15 milyar liranın hizmetten alınması 
demektir.”

Belediye otobüslerine yüzde 75 zam yapılmasından sonra zara
rın 1 milyar 279 milyon liraya düştüğünü söyleyen Belediye Başkanı, 
son aylarda zararın yeniden ayda 9 milyar liranın üzerine çıktığını 
hatırlattı. “Zararlar her geçen gün artıyor” diyen Turgut “Zararımız 
asgari 100 milyar lira. Bu halka kanalizasyon ve yol yapılmıyor de
mektir. Bu yüzden sîzlere ve halka verdiğim sözleri yerine getiremi
yorum. Halka iyi hizmet veremiyoruz. İyi hizmet iyi araçlarla ucuz 
taşımacılıkla olur. Bizim otobüslerimizde vatandaşın ayağı nere
deyse yere değecek. Hizmet insanlara zarar vererek yapılmaz. Ye
ni araçlara ihtiyacımız var. Araç alacak paramız yok. Bütçemiz kı- 

Isıtlı. İskeleye kriz nedeniyle az gemi yanaşıyor. Deprem nedeniyle 
.inşaat ruhsatı verilemiyor, emlak vergisi %o 4’ten binde l’e indirildi. 
.Sıkıntımız büyük." dedi. Devamı sayfa 8’de

Hayrettin Derici’den de fabrika hakkında bilgi 
alan Bakan Yüksel Yalova, zeytinliklere saniye
de 300 litre su basabileceklerini, ancak bu su
yun içindeki sodanın toprağın yapısında bozul
malara neden olabileceğini, konunun araştırıla
rak uygulamaya sokulmasında yarar olduğunu 
söylemesi üzerine, Belediye Başkam Mehmet 
Turgut, İznik Gölü suyunu Orhangazili ve İznik- 
li üreticilerin 20 yıldır sulama suyu olarak kul
landığım, bugüne kadar toprakta hiçbir kötü so
nucun görülmediğini söyledi ve siz bu suyu bize 
verin gerisine karışmayın dedi.

Bakan Yalova bunun üzerine “sorumluluğu
nu siz alırsanız biz veririz” dedi.

Belediye Meclisindeki özelleştirme ile ilgili konuşmasında, 
sıfır zam istemi başkanla arasını açtı.

Ali Altuntaş
DSP’den istifa etti

DSP Belediye Meclis Üyesi Ali Al
tuntaş, Belediye Meclis toplantısı sıra
sında yaptığı konuşmasında, otobüsle
rin özelleştirilmesini önlemek için gere
kirse toplu sözleşmede işçilere sıfır 
zam önerisine karşı Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’un “Bu görüş senin 
ve partinizin görüşü mü?” sorusuna 
verdiği cevapta, “Hem benim, hem 
partimin” demesi sırasında dinleyici
ler arasında bulunan DSP İlçe Başkanı
Bergin Savcı’nın .eliyle hayır işareti yapmasına kızarak, istifa 
etti. . .

DSP İlçe başkanlığına, istifa dilekçesini gönderen Ali Al
tuntaş, İlçe başkanının konuşması sırasında yaptığı davranı
şı benimsemediğini, otobüslerin özelleşmesini önlemek için 
yaptığı konuşmada, toplu sözleşmede sıfır zam önerisini 
DSP'nin önerisi olmadığını, ilçe başkanının gazetecilerin ve 
halkın yanında söylemesine üzüldüğünü belirterek, “Sayın il
çe başkanımı defalarca uyararak, meclis grubunu topla
yarak, nasıl bir konuşma yapacağımızı kendisinden talep 
ettim. Bu toplantıyı sağlıklı olarak yapmadık. Öyle olsa bi
le sayın ilçe başkanının böyle davranması yanlış olup, 
benden savunma istemesi gerekirdi. Ayrıca toplantıdan 
sonra Belediye Başkanına gidip, kendisini özelleştirme
den dolayı tebrik etmesi ve orada aynı sözleri söylemesi 
beni son derece rahatsız etmiştir. Bu nedenle bana göre 
ben ne kadar yanlış söylediysem, rakip partinin belediye 
başkanını tebrik etmesi de parti suçudur. DSP İlçe başka-: 
nı görevde kaldığı sürece, partiden istifa ediyorum” dedi.•;
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KURTUL KÖYÜ AVCILAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
DERNEĞİN ADI ve ADRESİ :
Madde 1 : Derneğin adı Kurtul Köyü Avcılar Derneği ve Merkezi Kurtul Köyü.
DERNEĞİN AMACI
Madde 2 : Derneğin Amacı
a) Köy avcılarını teknik esaslara göre ilerletmek.
b) Av sporuna meraklı olanları bir araya toplayarak topluluk bag ve sevgisini birlikte çalışmak 

hevesini arttırmak.
c) Gençlerin avcılıkla ve atıcılıkta maharet ve bilgisinin yükseltilmesi için müsabakalar tertiple

mek.
d) Muzur hayvanların itlafı için sürek avları tertiplemek.
e) Nesli azalan hayvanların üretimini ve korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almak.
f) Av köpeklerinin cinsini ıslah etmek.
g) Derneğimizin siyasetle hiç bir ilişkisi yoktur.
DERNEK KURUCULARI
Madde 3 : Derneğin kurucuları şunlardır.

İkametgahıAdı ve Soyadı . Tabiyeti Mesleği
1. Kemalettin IKİKARDEŞ T.C. Çiftçi Kurtul Köyü
2. Mustafa GÜLOVA TC. Çiftçi Kurtul Köyü
3. Tahsin İNAN T.C. . Çiftçi Kurtul Köyü
4. Mustafa TÜFEKÇİ T.C. Çiftçi Kurtul Köyü
5. Ahmet ŞEKER T.C. çiftçi Kurtul Köyü
6. Ahmet-GÜNDOĞDU T.C. ■ Şoför Kurtul Köyü
7. Lütfü TURAN T.C. Çiftçi Kurtul Köyü

ŞART ve ŞEKİLLERİ
Madde 4 : Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve onsekiz yaşını bitirmiş bulunan ve Der

nekler Kanunu hükümlerine göre üyelikleri yasaklanmamış olan herkes derneğe üye olabilirler.
Kanunun 16 ncı maddesinde bildirilen hususlar yerine getirilerek kaydı ile Kamu görevlileri de 

üye olabilirler. Kanunun 4 ncü maddesinin 2 nci fıkrasının (2) ve (3) numaralı bendlerinde gösteri
lenler ile diğer kanunların derneklere üye olamayacakları belirlenen kişiler dernek üyesi olamazlar. 
Kanunun 4 ncü maddesinin 2 nci fıkrasının (4) bendinde gösterilenler bu bendde belirlenenler ya
sak süresince derneğe üye olamazlar. Türk vatandaşı olmayanların derneklere üye olabilmeleri için 
türk vatandaşında aranan şartlardan başka o yabancının Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip ol
ması gereklidir. Fahri üyelik için ikamet şartı aranmaz.

ÜYELİK HAKLARI :
Madde 5 : Dernek Yönetim kurulu üyelik için yapılan müracatlara en çok 30 gün içinde üyeliğe 

kabul ve isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucu müracaat sahibine duyurmak zorundadır.
Madde 6 : Hiç kimse bir derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanmaz. Her üye is

tifa etme hakkına sahiptir.-
Madde 7 : Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve 

mezhep aile zümre ve sınıf farkı yoktur. Tüzüğe eşitliği bozan veya bazı üyelere ayrıcalık tanıyan 
hükümler konulamaz. •

Madde 8 : Dördüncü maddede belirtilen kamu hizmetlileri görevlileri dernekler kanunun 16 ncı 
maddesi hükümleri gereğince üye olabilecekleri dernekler Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri özel 
gelir kaynağı veya özel imkanları kanunla sağlanmış olan, kamu yararına çalışan derneklerden yö
netim ve denetim kurullarında görev alamazlar.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA
Madde 9 : a) Yasaklarımıza dernek tüzüğüne veya amaca zarar verici hareket edenler kanun

ların ve dernek tüzüğünün koyduğu esaslara göre üye olma hakkını kaybederler.
b) Aidatını tebliğe rağmen (30) gün içinde mazeretsiz olarak ödemeyenler yönetim kurulu kara

rı ile üyelikten çıkarılırlar. Dernekten çıkarılanların toplanan ilk genel kurula itiraz hakları vardır. An
cak çıkarılan üye genel kurul kararı ile tekrar üyeliğe kabul veya red olunur.

Genel kurul kararı kesindir. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar önceden derneğe yaptıkları yar
dım ve aidatları geri isteyemezler.

c) Dernek içinde huzursuzluk çıkarılanlar- uygunsuz davranışta bulunanlar.
d) Av yasağına merkez av komisyonu kararına uymayanlar.
DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ VE TOPLANMA ZAMANI
Madde 10 : Dernek genel kurulu derneğe kayıtlı asil üyelerden varsa şubelerinin temsilci üye

lerinden teşekkül eder.. Genel kurulun toplantısı gününden bir ay öncesine'kadar aidatlarını ödeme
yenler toplantı esnasında göz önüne alınmaz, ve oy kullanamazlar. Aidatını ödemeyen asil üyeler 
ile fahri üyeler dinleyici olarak katılabilirler dilek ve temennide bulunabilirler. Dernek tüzüğünün ga
zetede yayınlandığı tarihi takip eden (6) ay içinde ilk genel kurul toplantısını yapar.

a) Her iki yılda bir ocak ayında olağan.
b) Yönetim ve denetim kurullarını gerekli görüldüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte biri

nin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.
Genel kurul toplantıyı yönetim kurulu tarafindan çağrılır. Denetleme kurulunun veya dernek üye

lerinin beşte birinin yazılı isteğine yönetim kurulu, genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa 
denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mali sulh hu- 
kuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasında üç kişilik bir heyetin genel kurulu toplantıya 
çağırmakla görevlendirilir.

GENEL KURUL TOPLANTISI OY KULLANMAYA KARAR ALMA ŞEKLİ
Madde 11 : Yönetim kurulu genel kurula katılma hakkı olan üyelerin listesini düzenler. Genel ku- 

rulu katılacak üyeler en az onbeş gün önceden, günü saati ve yeri, gündemi mahalli bir gazetede 
ilan edilmek sureti ile toplantıya çağrılır. Bu toplantıda çoğunluk sağlanamaması sebebi ile toplantı 
yapılamaz ise ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasın
da bir haftadan daha az bir zaman bırakılamaz. Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı 
gündemi toplantı en az 15 gün önceden mahalli en büyük mülki amirine yazıl ile bildirilir. Bu yazıya 
toplantıya katılacak üyelerin listeside eklenir. Toplantı' başka bir sebeple geri bırakılırsa bu durum
da geri bırakma sebepleri de belirtilmek sureti ile toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan 
verilerek duyurulur İkinci toplantının geri bırakılma tarihinden en geç iki ay içinde yapılması zorun
ludur.

Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkra esaslarına göre mahallin en büyük mülki amirliğine diuyuru- 
lur. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. Genel kurul toplantıları dernek merke
zinin bulunduğu yerde yapılır.

Madde 12 : Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasının katılması ile ya
pılır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz, ancak bu ikinci 
toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplantının iki 
katından az olamaz.

Madde 13 : Genel kurul toplantıları ilanda belirtilen ye mahalli en büyük mülki bildirilen gün sa
at ve yerde yapılır. Genel kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adların 
karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Genel kurulda her üyenin bir ay hakkı vardır. Üye 
oyunu bizzat kendisi kullanabilir. Fahri üyelerin oy hakkı yoktur. Kararlar mevcudun salt çoğunluğu 
ile alınır. Dokuzuncu maddede belirtilen çoğunluk sağlanmış ise durum bir tutanak ile tesbit edilir 
ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından 
açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yönetecek bir başkan ve başkan vekili ile iki katip seçilir. Toplantı
nın genel kurul başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağının imzalanmasını başkanla birlikte yapar
lar. Toplantı sonunda gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üye
lerin en az onda birinin tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

GENEL KURUL GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 14 : Genel kurulda görüşülüp karara bağlama hususları şunlardır.
1- Dernek organlarının seçilmesi. ।
2- Dernek tüzüğünün değiştirilmesi.
3- Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurullarına ibra edilmesi.
4- Yönetim kurulunda hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi.
5- Dernek için taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması husu

sunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.
6- Derneğin federasyona katılması veya ayrılması.
7- Derneğin uluslararası faaliyetlere katılması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara-üye ola

rak katılması veya ayrılması.
8- Derneğin fesh edilmesi.
9- Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevlerin yerine getirilmesi.
YÖNETİM VE DENETLEME KURULLARI
Madde 15 : Yönetim Kurulu (7) asil (7) yedek üyeden teşkil edilmek üzere genel kurulca gizli 

oyla seçilir. Asil üyeliklerinden boşalma olduğu takdirde en çok oy alandan başlamak üzere yedek 

üyelerin göreve çağrılmasızorunludur. Toplantı günleri kurulca tesbit edilir. İlk toplantı en yaşlı, üye
nin.başkanlığında yapılır. Üyeler arasındaki görev bölümü karar bağlanır. Toplantı günleri kurulca 
tesbit edilir. Toplantılarda salt çoğunluk aranır. Mevcudun salt çoğunluğu ile karar verilir. Üst üste | 
üç veya on toplantıya mazeretsiz veya mazeret bildirmeksizin katılmayan üyeler kurul üyeliğinden' 
çekilmiş sayılırlar. Buna dair karar ilgilisine süre verilerek savunması alındıktan sonra yönetim ku
rulu verir.

Madde 16 : Yönetim kurulu ye sayısı boşalanlar sebebi ile yedeklerinide yerine getirilmesin
den sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri l 
veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde 
dernek üyelerinden birinin baş vurması üzerine mahalli sulh hukuk hakimi duruşma yaparak der
nek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi'bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirilir. I

Madde 17 : Yönetim kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirir. 1) Derneği temsil etmek veya bu j 
hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek. 2) Dernek şubelerinin açılmasını ka
rarlaştırmak ve şube kurucularına yetki vermek. 3) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin iş
lemlerin yapılması ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak. 4) Türk va
tandaşı olmayaların dernek üyeliğine kabulu halinde bunların on gün içinde mahalli en büyük mül
ki amirliğine bildirmek mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak. 5) Dernek genel kurulunun 
kararlarını yerine getirmek. 6) Nesli azalmış veya köyümüz hudutlarında nesli kalmamış av hay
vanlarının ilçe av komisyonu ile yasak etmek, yeni damızlık getirmek, ilgili ma..... 7) İlçe ev komis
yonunu yapılacak teklifleri hazırlamak bunları tahakkukuna çalışmak.-8) Avcılık av malzemesi, âv 
silahları ve av köpekleri hakkında üyeleri aydınlatmak için konferanslar tertip etmek. 9) 3167 sa
yılı kara avcılığı kanununa ve bu kanuna göre çıkarılan merkez av komisyonu göre karara aykırı 
harekette bulunanlar hakkında yapılacak ihbar veya resmi müşahade üzerine selahiyetli makam
ların ve kanuni hükümlerin tatbikine tayin etmek.

Madde 18 : Denetleme kurulu (3) asil (3) yedek üyeden teşkil edilmek üzere genel kurulca tes
bit edilir. Ayda bir hazırlayacağı raporları yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. 
Ayrıca üyelerin dernek çalışmaları hakkındaki ihbarları üzerinede rapor hazırlayarak gereğini ya
par. Yönetim kurulu her türlü hesap ve işlem dosyalarını talebinde denetleme kuruluna gösterme
ye mecburdur. Denetleme kurulu denetlemelerde.zorluk çıkardığı takdirde denetleme kurulu zabıt
la bunu tesbit eder ve genel kurulun toplantıya çağrılmasına suç teşkil eden hususların tesbiti ha
linde durumu ilgili makamlara iletir. Denetleme kurulu görevini layı kıy la yapmaması halinde uğra
yacağı zararlardan aynı yönetim kurulu üyesi gibi zorunludur.

Madde 19 : Genel kurulca yapılan seçimi izleyen (7) gün içinde yönetim kurulu başkanı tara
fından sayılır. Organlara asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarih
leri, meslekler ve ikametgahları, dernek merkezinin bulunduğu en büyük mülki amirliğine yazı ile 
bildirilir. ,

ŞUBE KURULUŞLARI
Madde 20 : Dernek şube açabilir. Şube açmak üzere dernek yönetim kurulunca enaz üç kişi

ye yetki verilir, yetki alanlar tarafından açılacağı yerin en büyük mülki amirine yazılı müracaat ya
pılır. Bu-yazıda kurucuların ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri mesleği, ikamet
gahı ve tabiyeti ile şube merkez adresi bildirilir. Yazıya dernek tüzüğünden iki örnek ile dernek yet
ki-belgesi, eklenir. Şube kurucularının şubenin açılacağı yerde enaz altı aydan her ikamet etmele
ri zorunludur.

Madde 21 : Şube genel kuruluna en az üç kişiye toplantı tarihinden enaz otuz gün önce aida
tını yatırmış olan üyelerden teşekkül eder. Şube genel kurul toplantısına ait gazete ile yapılacağı 
gibi mahalli imkan ve araçlardan da yapılabilir. Şube genel kurulları olağan toplantılarının merkez 
genel kurul toplantısından en az on beş gün önce bitirmek zorundadırlar.

Şube genel kurulunun görev ve yetkileri şunlardır ;
1) Şube organlarının seçilmesi 2) Dernek genel kurulunda şubeyi temsilen (3) temsilci üye se

çilmesi 3) Şube yönetim ve (Denetleme) kurulları (Denetici) raporlarının görüşülmesi yönetim ku
rulunun ibra edilmesi 4) Şube yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya de
ğiştirilerek kabul edilmez.

5) Şube için taşınmaz malların alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda 
merkez genel kuruluna sunulmak üzere tavsiye kararı alınması. 6) Şubemiz fesh edilmesi (Feshi 
halinde mallar dernek merkezine devredilir) 7)’Şube yönetim kurulu(5) asil ve (5) yedek üyeden 
teşkil edilmek üzere şube genel kuruluna gizli oyla seçilir. Şube açılması yetkisi hariç şube yöne
tim kurulunun yetkilerini merkez yönetim kurulu ile aynıdır. 8) Şube denetleme kurulu (2) asil ve 

- (2) yedek üyeden teşkil .edilir. Denetleme kurulu (Denetçi)nin görev ve yetkileri merkez denetleme 
kurulunun aynıdır. 9) Şube organlarına seçilenlerin mahallin en büyük mülki amirliğine madde 16 
daki şekilde bildirmesi şube yönetim kurulu görevidir.

Madde 22 : a) Üyeler girişte (5.000.000 TL) giriş aidatı öder, b) Genel kurulun tesbit ettiği yıl
lık üye aidatı (1,200.000TL) olarak öderler.

Bu miktar yıllık ödenebileceği gibi aylıkta (100.000.TL) öderler. Ödeme şekil ve zamanı da üye
nin talebide yönetim kurulunca tesbit edilir. Yapılan bu tesbit her üye kayıt defterine işlenir.

TÜZÜĞÜN DEĞİŞTİRİLMESİ
Madde 23 : Derneğin tüzüğü merkez genel kurulunca iştirak eden üyelerin 3/2 sinin çoğunlu

ğu ile değiştirilir. Yapılan değişiklik kuruluştaki usule göre ilan ettirilerek kesinlik kazanır.
DERNEK GELİRLERİ
Madde 24 : Derneğin gelirleri şunlardır. 1) Giriş ve üye aidatı 2) Dernekçe yapılan yayınlar, ter

tiplenen piyango, balo ve geceler, temsil, konser, spor yarışmaları ve konferans gibi faaliyetlerden 
sağlanan gelirler. 3) Derneğin mal varlığından elde ediler gelirler. 4) Bağışlar ve yardımlar. 5) Yar
dım toplama hakkındaki. mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak, bağış ve yardımlar, der
neğin dış ülkelerdeki gerçek veya tüzel kişilerden veya kuruluşlardan yardım alması için İç İşleri 
Bakanlığının iznini alması gerekir.

TUTULACAK DEFTERLER
Madde 25 : Dernek aşağıdaki yazılı defterleri tutar. 1) Üye kayıt Defteri, derneğe girişleri, kim

likleri, derneğe giriş tarihlerini, aylık veya yıllık aidatları bu deftere yazılır. 2 ) Karar Defteri: yöne
tim kurullarının kararları, tarih ve üye numarası ile bu deftere yazılır. Kararların altı başkan ve üye
lerce imzalanır. 3) Gelen ve giden evrak defteri, gelen ve giden evrak numarası ile bu deftere ya
zılır. 4) Gelir gider defteri, dernek namına alınır, paraların alındıkları yerleri ve verildikleri yerleri 
açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir. 5) Bütçe ve kesin hesap bilanço defteri, bütçe kesin 
hesap ve bilanço bu deftere işlenir. 6) Demirbaş defteri, derneğe ait demirbaş eşyalar bu deftere 
işlenir. Bu sayılan defterlerin noterde tasdikli olması zorunludur.

Madde 26 : Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. 
Bu belgelerin saklanma süresi özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler sak
lı olmak üzere beş yıldır. Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belgesi Maliye Bakan
lığınca bastırılır. Derneğin talebi üzerine (30) gün içinde bu belgeler verilmez ise büyük mülke ami
rine onaylattırılarak bağış ve aidat kabulundan sonra derneğin bastırdığı özel alındı belğgeleri kul
lanılmaz. Bağış ve aidat toplayacak kişiler dernek yönetim kurulu kararı ile belirtilir ve karar yerin 
en büyük mülki amirliğine tescil ettirilir. Dernek adına gazete dergi ve öteki basılı eserler vererek 
bunlar karşılığından para veya başkaca yardım toplamak yasaktır.

Madde 27 : Dernek amacını gerçekleştirmek için bağış veya satın alma yoluyla taşınmaz mal 
edinilebilir ve bunları satabilir. Hibe ve terk edebilir. Kamu yararına çalışma kararı almadıktan son
ra ikametgahı ile amaç ve faaliyetler için gerekli olmadan başka mala sahip olamaz. Derneğe sa
tın alınan veya bağış ve vasiyet yoluyla derneğe intikal eden taşınmaz mallar dernek adına tapu- ' 
ya tescilinden itibaren üç ay içinde İç İşleri Bakanlığına bildirilir.

Madde 28 : Dernek şube ve merkezinin bulunduğu yerde mahallin en büyük mülki amirliğin
den izin almak ve kanunlara aykırı davranmamak şartı ile birer lokal açıp işletebilirler.

Madde 29 : Genel kurulun derneğin feshine karar alabilmesi için genel kurula katılma hakkına ı 
sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplan
tıda çoğunluk sağlanaması halinde, üyeler usulüne uygun olarak ikinci toplantıya çağrılır. İkinci 
toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görülebilir. Feshe ilişkin kararın toplan- j 
tıda bulunan üyelerin üçte ikisinin çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Derneğin feshi yönetim ku-1 
rulu tarafından beş gün içinden mahallin mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

Madde 30 : Fesih halinde derneğin menkul ve gayrimenkul malları Kurtul Köyü tüzel kişiliği-
ne devredilir.

ŞİMDİKİ İDARE HEYETİ
Adı Soyadı Tabiyeti Mesleği İkametgahı Görevi
Bülent Ûner T.C. Çiftçi Kurtul Köyü Başkan
Ali İkikardeş T.C. Çiftçi Kurtul Köyü Başkan Yrd. 1
Haşan Aydın T.C. Çiftçi Kurtul köyü Vezne
İbrahim İkikardeş T.C. Çiftçi Kurtul Köyü Üye
Rahmi Kardaşlar T.C. Çiftçi Kurtul Köyü Üye
Haşan Turhan T.C. Çiftçi Kurtul Köyü Şekreter
İsmait Tutsak T.C. Çiftçi Kurtul Köyü Üye
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I [GAYRİMENKUL AÇIK ARTTIRMA 
İLANI

GEMLİK SULH HUKUK 
MAHKEMESİ

SATIŞ MEMURLUĞUNDAN
Dosya No : 1999/8 SATIŞ
v Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, 
kıymeti, adedi, evsafı,

■ Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesinin 25.6.1999 ta- 
ı rih ve 1998/745 esas 1999/398 karar sayılı kesinleş

miş kararı ile şuyun izalesi suretiyle satışına karar 
■ verilen aşağıda belirtilen gayrimenkul açık arttırma 
suretiyle satışa çıkarılmıştır.
| Gemlik ilçesi Umurbey köyü(Beldesi) köy içi mev
kiinde kain tapunun 862 sahife, 7 pafta, 876 parselde 
kayıtlı 114 metrekare miktarındaki ev 784.000.000.- 
TL. değerle satışa çıkarılmıştır.

Satış Şartları
y - Satış 15.11.1999 gün saat 10.30 dan 10.50 e 
kadar Gemlik Belediye Düğün Salonunda açık artır
ma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen 
kıymetin %75 ni ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacak
ları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile 
ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok 
artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 25.11.1999 
günü Gemlik Belediye Düğün Salonunda saat 10.30- 
10.50 de ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada 
da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok 
artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanın
da gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale 
edilecektir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tah
min edilen kıymetinin %40 mı bulması ve satış iste
yenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamın
dan fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme 
ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle 
fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 

■ 2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıy
metin % 20 si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar 
kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermele
ri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 
günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye res
mi, ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. 
Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. K.D.V. alıcı
ya aittir.

L 3- İpotek sanibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu 
gayrimenkul üzerindeki halklarını hususiyle faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile ön-, 
beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi 
takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaş
madan hariç bırakılacaklardır.

4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatır
mamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alı
cılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bede
li arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca te
merrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. 
İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kal
maksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa 
öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin gö
rebilmesi içinxlairede açık olup masrafı verildiği tak
dirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve 
münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bil
gi almak isteyenlerin 1999/ 8 Satış sayılı dosya nu
marasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

İcra Müdürü

Seviyor mu?
H-MOm Sevmiyor mu?

Avrupa Birliğine (AB) üyelikte ısrarlıyız.
Dilimiz böyle söylüyor.
Ama. Gönlümüzden neler geçiyor.
İşte orası, tam belli değil.
(AB) üyesi ülkeler, bizden neler istiyor.
- Daha fazla demokratikleşin,

, - İnsan haklarına önem verin,

- Ve. Ekonominize çeki-düzen verin, diyor
lar. , ■

Acaba. Bizim devlet ve hükümet yetkilile
rinin bu konulardaki gerçek düşünceleri nedir.

Bu önerileri benimsiyorlar mı, yoksa kıvırma
nın yollarını mı arıyorlar.

İşte. Bu durumları, birlikte bir analiz edelim.
Avrupa Birliğini bir “Holding” gibi düşüne

lim.
Bu holdingin 20 adet yönetim kurulu üyesi 

olsun.
Her üye, bir ülkeyi temsil etsin.
Ve. Türkiye’nin de, bu Holdinge üye oldu

ğunu düşünelim.'
Ama. Bu holdingin işi sadece ekonomi de

ğil.
Ayni zamanda siyaset ile de uğraşıyor.
Holding yönetiminin, bir gün Türkiye’nin 

ekonomik ve siyasal şartlarını masaya yatırdı
ğını düşünün!

Muhtemelen oy birliği ile şunları kararlaştıra
caklar.

- Anayasanızı çağdaş normlara göre de
ğiştirin.

- Hantal bürokratik sisteminizi kaldırın. .
- Adalet reformunu derhal yapın.
- İnsan Hakları konusunda, çağdaş düzen

lemeler yapın.
- Fikir ve inanç özgürlüğünü genişletin.
- Sosyal ve Hukuk devleti olun.
- Eğitim sisteminizi çağdaş hale getirin.
- Savunma harcamalarınızı kısın,
- Gergin ve şahin bir dış politika izlemeyin.
- Enerji yatırımlarına önem verin.
- Hem devlet tekellerini, hem de özel sek

tör tekellerini kaldırın.
- Bütçenizi akıllı kullanın, kaynaklarınızı üç- 

beş kartel ve tekel firmalara akıtmayın.
Şimdi. Eğri oturalım, doğru.konuşalım.
Bugünkü sistem içinde, bu önerileri kabul 

edebilecek ve Türkiye’de uygulayabilecek bir 
babayiğit var mı acaba.

- Devlet ve hükümet yetkilileri bunları ka
bul edemez.

- Sivil ve asker .kesim bu şartları asla be
nimsemez.

- Rekabet, maliyet ve kalite yönünden Av
rupalI firmalarla başedemeyeceğini bilen “Te
kel sermaye” hiç istemez.

- Rantçılar, çıkarcılar ve politikacılar anın
da karşı çıkar.

(AB)'üyeliğini gönülden isteyenler, sade va
tandaşlardır.

Çünkü ülkeye bir çeki düzen geleceğini 
umarlar.

Enflasyonun düşeceğini hayal ederler..
Ama. Yetkililerin isteyip istemediği, hala şüp- 

| helidir.;

Hartanın Fıkrası
Kruşçef, Kennedy’nin haber alma 

gücünün daha etkin olduğunu gör
dükçe küplere biniyordu.

Adamlarından, bunun sırrını çöz
melerini istedi.

Kruşçef’in adamları bu konuyu 
uzun uzun araştırdılar.

Ve. Kennedy’nin bu bilgileri, ce
henneme telefon ederek öğrendiğini, 
Kruşçef’e bildirdiler.

-Peki” dedi Kruşçef.
“- Bende telefon etsem, aynı şeyle

ri öğrenebilir miyim?”
“-Tabi öğrenebilirsiniz. Ama. Duy

duğumuza göre bu konuşmanın her 
dakikası 1000 Dolarmış”

Kruşçef:
“- Hiç önemli değil:” diye telefona 

sarıldı.
İstihbarattan numarayı öğrenip, 

cehennemi aradı. Öğrenmek istedikle
rini tek tek sordu.

Yarım saat kadar sonra, öğrene
ceklerini öğrenmiş, tam manasıyla 
tatmin olmuştu.

Neden sonra, bu konuşmanın ken
disine kaça mal olduğu aklına geldi.

ile

Santralı aradı ve maliyeti sordu 
Santral kız:
-” 50 Dolar efendim” dedi;
“- 50 dolar mı?” iyi ama cehennem 
konuşmanın dakikası Kennedy’e

1000 Dolara mal oluyormuş ya.” 
“-Evet efendim” dedi santral kız. 
“-1000 Dolara mal oluyor. Çünkü 

cehennem, Amerika’ya bize olduğun
dan çok daha uzak ta...”

SSzün Özü
Bir Liberal, 
Başkalarının parasını 
Harcamak isteyen adamdır.

“Carter Glasş’
Liberal hükümetlerin can damarı paradır. 

Sıkışınca “Fedakarlık Kampanyaları” açar
lar.

Zamlarla ve vergilerle fakir halktan para
ları toplarlar.

Toplanan paraları “kalkınma adına”, Bü
yük İş Adamlarına teşvik ve kredi vererek da
ğıtırlar.

Süper “Liberal ülkelerde” aynen böyledir.
Onlarda, “fakir ülkelerden” sağladıkları 

kaynakları, kendi iş adamlarına dağıtırlar.
“Liberal, miberal malı götür” şarkısını 

seslendiren “Cem Karaca”nın kulakları çınla
sın!

uçuk" bir söz
Adamın birinin tansiyonu düşmüş, 

fakat kırılmamış.

Erol GÜRÇAY

Milli Maçın Ardından
A Milli Takımımız, Münih’te kendi 

evindeymiş gibi oynadı.
Münih Olimpiyat stadı, gurbetçi 

vatandaşlarımız tarafından adeta isti
la edildi.

Alman milli takımı karşısında aldı
ğımız beraberlik, bizi üzmedi.

Ama. Sıralama yönünden de se
vindirmedi.

Kulağımız Portekiz’de idi.
Portekiz 3 golle Macaristan’ı de

virince, en iyi ikinci olma şansı kay
boldu.

Şimdi. 13 Ekim’deki kura çekimini 
bekliyoruz.

Baraj maçlarındaki rakiplerimiz 
' belli olacak.

Baraj klasmanın da, iki maç daha 
yapılacak.

Bu maçlar, çift maçlı eliminas- 
yon esasına göre oynanacak.

Ve. Dananın kuyruğu 17 Ka- 
sım’da kopacak.

Kaderi “akrep burcuna” endeksli 
Türkiye, inşallah 17 Kasımda şölen 
yapacak.

Şimdi dönelim 9 Ekim gecesine.
Aslında, bu maçı oyunun ilk on 

dakikası içinde alabilirdik.
- Önce Sergenin nefis şutu,
- Sonra Tayfun’un yumuşak pla

sesi,
- Ve. En sonra Tayfun’un dikkat

siz vuruşu,
şansımız olsaydı, gol olabilirdi.
Hiç olmazsa birinden biri, gol ol

malıydı*.i
Hakan Şükür, ileri de yalnız kaldı.
Ve. Oyun boyunca, kontrol altında 

tutuldu.
Keşke, oyuna Arifle başlasay- 

dık.
İkinci devrenin ortalarında, Arif 

oyuna dahil oldu.
Ve. Son dakikalarda, uygun bir 

gol pozisyonu yakaladı.
Ama. Ölmadı.
Arif her pozisyonu gol yapamıyor 

âmâ,
Çok gol pozisyonuna giriyor.
Asıl önemli olan da bu zaten.
Gol yollarında bulunmak ve çok 

sık gol pozisyonu yakalamak.
Birinden biri, belki de ikisi mutlaka 

ağları bulur.
Bu maç için kötü oynadık diye

miyorum.
Beceriksizdik de diyemiyorum.
Ama. Biraz şanssızdık diyebili

rim.
Bazen olmayınca olmaz.
Maçın hakemi “kel kafalı” İtal

yan, çok iyi bir maç yönetti.
Oyunu kontrol altına aldı ve tan

siyonu yükseltmedi.
Şimdi. 13 Ekim Çarşambayı bek

liyoruz.
Ve. Dişimize göre rakiplerin çık- 

masını diliyoruz. 

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

GFMIK REHBERİ VAPUR

Gerekli Telefonlar

ÇIRAK ARANIYOR
Matbaacılıkta yetiştirilmek üzere 

ÇIRAK ARANIYOR 
KÖRFEZ OFSET
Tel : 513 17 97 GEMLİK

itfaiye
Polis imdat
Jandarma imdat 

■ Jandarma K.
Polis Karakolu
Gar. Kom i

T10 
155 1 
156 .
6131055 
5131879 
518120$.

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

51310$! 
,5131052 
51$ 1053. 
5132954 
5131028

NÖBETÇİ ECZANELER
13 Ekim 1999 Çarşamba VEZİROĞLU ECZ.

ULAŞIM 
Uludağ Turizm ^5131212 
Aydın Turizm ,5132077

14 Ekim 1999 Perşembe YİĞİT ECZANESİ

15 Ekim 1999 Cuma SEDA ECZANESİ
Hastaneler

16 Ekim 1999 Cumartesi AMLICA ECZANESİ

17 Ekim 1999 Pazar DEMİRİZ ECZANESİ

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

TAKSİLER

18 Ekim 1999 Pazartesi YASEMİN ECZANESİ

19 Ekim 1999 Salı DEMİRİZ ECZANESİ

Körfez Taksi 
Çıhar Taksi 
Güven Taksk 
Gemlik Taksi. 
Manastır Taksi

5131821
5132467
5133240

' 5132324
$143550

Resmi Daireler 
TEK Arıza 
TEK İşletme 
Turizm Der. 
Spor Sah.
Orm. Böl. Şf. * 
MIHI Eğt. Md. 
Halk Eğt. Mrk. 
HalkKütüp. ı 
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.

Belediye
Santral 
Başkanlık.
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
Su İşletmesi 
İtfaiye 
Muhasebe M. 
Yazı İş. Md. 
Su Arıza

5132066 
51345Û3 
513İ274 
514009$ 
5131286 
5131174 
5131846 
5131353 
5131057 .
5131308 
5131133
5131095 
5133742 
513J507 
5131414 
5131364 
5131411-
5131042 
5132360 
5131186 
5134994’

Yalova-Kartal:(lşg'Ûnü) 6.30-11.00-15.00-19.30 
(Tatil)7.15-11.15-16.00

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

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

14.15-18,15 (Tatil) 09.15-14.00-18.15

DEBIİZ 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- 9.45-12.4017.15- 

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 

WR}BIBOT
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

Balıkpazan 2+1

deniz gören

110 m2 daire

Tel:
513 17 97

öemlik

5134521-23
5134520
5132432 
5134521-122
5134521-115
5132325
513452T-182 
5134521-111
Yalnız 185

Aygaz 
Özgaz 
Tekgaz 
Ocakgaz 
Ergaz
Ipragaz 
Habaşgöz 
Likltgaz 
Yeni Likltgaz 
Alevgaz 
BP Gaz

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

Okuyun,

okutun

abone olun
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Belediye otobüslerinin özelleşmesi kabul edildi
Otobüslerin özelleşmesi İle 50 çalışanın taz

minatlarını alacaklarını söyleyen Belediye Baş
kanı "Ben kimsenin ekmeğini elinden alınması
nı istemiyorum. Hatları ihaleye çıkarıp paraları 
peşin isteyeceğiz. Çıkarılan işçilerin haklarını 
kanunen 1 yıl içinde ödenmesi gerekir ama 
ben 6 ay içinde öderim diyorum. Ama söz ve
riyorum 3-4 ayda ödeyeceğim.” şeklinde ko
puştu.

ANAP grubu, adına yapılan konuşmada 
özelleştirmeye karşı olunrpadığı.ancak, otobüs
lerin iyileştirilmesi gerektiği için özelleştirmeye 
red oyu verileceği açıklandı. \

DSP grubu âdına ise Ali Altuntaş konuştu.
Belediye başkanının 5 aylık çalışmalarını 

eleştirerek söze başlaması üzerine başkan gün
dem maddesinin başkanı eleştirmek değil oto
büslerin Özelleştirilmesi olduğunu hatırlattı. Kısa 
bir tartışmadan sonra konuya giren Altuntaş, 
bu konunun iyileştirme komisyonunda enine 
boyuna tartışıldığı, otobüslerin özelleştirilmesi ile 
50 şoförün işsiz kalacağına .dikkat çekerek par
ti olarak bunu olumlu bulmadıklarını söyledi.

Altuntaş otobüslerin özelleştirilmesi yerine şu 
önerilerde bulundu; .

“Toplu sözleşme yaklaşıyor. Şoförlerin yük
sek zamlarına karşı ocak ayında sıfır zam vere
biliriz. Ayrıca biletlere zam yaparak zararı or
tadan kaldırırız." dedi. Başkan Mehmet Turgut 
ise “Bu görüşler size mi yoksa partinize mi ait” 
diye birkaç "kez yineleyin.ee Ali Altuntaş “bana 
hemde partime aittir” yanıtını verince belediye 
başkanı “Bir taraftan işçi haklarını koruyacağız 
diyeceksiniz, öte yandan işçiye sıfır zam yapa
lım diyeceksiniz. Bir taraftan halktan yanayız 
diyeceksiniz öte yandan biletlere zam yapalım 
diyeceksiniz. Hiçbir DSP’li sizin bu görüşlerine 
katılmaz. 50 işçi için 256 işçiyi mahkum ediyor
sunuz” dedi.

Altuntaş, önerileri arasında toplu sözleşme
nin 22. maddesine işlerlik kazandırılıp kazandırıl
maklığını sordu, kısmı özelleştirmeye gidilebile
ceğini söyledi. Emekliliği gelen işçinin emekli 
edileceğini savundu. Sonunda ise'Sayın Baş
kan şayet paranız varsa işçiye ve esnafa olan 
eski borçlarınızı ödeyin. Özel halk otobüslerini 
desteklemiyoruz. Otobüslerin iyileştirilmesini 
savunuyoruz” dedi.

CHP ‘DEN RED
Cumhuriyet Halk Partisi adına söz alan En-' 

cümen Üyesi Necdet Ersoy, belediyenin kamu 

fUNTİYOH 1000
AHŞAP MASA ÜSTÜ GEREÇLERİ & MASA SETLERİ & SAATLİ MASA 

SETLERİ & DUVAR SAATLERİ & ROZETLER & ÇAKMAKLAR
& ANAHTARLIKLAR & KALEM SETLERİ & AJANDALAR & ÇANTALAR

& TAKVİMLER & GEMİCİ TAKVİMLER ve

BİRBİRİNDEN GÜZEL ÜRÜN SÎZLERİ BEKLİYOR....

görevi gören bir kuruluş olduğunu, ticari işlet
meler gibi kar amacıyla çalışmadığını halka 
hizmet etmek için kurulduğunu söyleyerek ko
nuşmasına başladı.

Ersoy, özelleştirmeyi savunan düşüncenin 
araçlar alındıktan sonra buna zemin hazırla
mak için belediye otobüslerine hiçbir bakımı 
yaptırmadıklarını, adeta halkıcezalandırdıkları- 
nı belirterek "Amaç, kurumlan işlemez duruma 
getirerek özelleştirmeye zemin hazırlamaktır.” 
dedi.

Otobüs İşletmesinin zarardan kurtulmasının 
tek yolunun özelleştirme olmadığını savunan 
Ersoy, 15 Haziran ile 15 Temmuz tarihleri arasın
da aylık zararın 1 milyar 270 milyon liraya düş
tüğünü, depreminde düşünülmesi durumunda 
gidiş gelişlerin azaldığını dikkat çekerek, iyileştir-’ 
me ile zararın ortadan kalkacağını iddia etti.

Gemlikte yıllardır yasal olmadığı halde özel 
minibüslerin hat kiralamadan çalıştığını, buna 
bilerek göz yumulduğunu, böylece belediye
nin zarara uğratıldığını söyledi. İyileştirme için 
hiçbir gayret göstermeden özelleştirmeye git
menin 50 işçinin ekmeğin ile oynanacağını, bu
nun topluma yansımasının ise daha fazla ola
cağını belirterek, "Önce iyileştirme için gayret 
edelim. Eğer başarılı olunmazsa özelleştirme 
denenebilir” dedi.

Daha sonra yapılan oylamada Mecliste 
başkanla birlikte bulunan 24 üyenin 12 Faziletli 
üyesi evet oyu kullanırken muhalefetten 1 T; red 
oyu çıktı. CHP' li Mehmet Ali Kaya'nın çekimser 
oy kullanması salonda CHP'liler arasında şok 
etkisi yaptı.

Meclise bir hafta sonra için ara verilirken, 
CHP ilçe Başkanı Mehmet Ali Kaya'nın grup ka
rarına uyacağını söylemesine karşın çekimser 
kalmasının parti suçu olduğunu belirterek disip- 

। line verileceğini açıklandı.
Bu arada belediye meclis salonu önünde 

toplanan belediye otobüs işçileri Mehmet Ali. 
Kaya'nın üzerine yürümeye kalktılar. “Satılmış” 
“ne karşılığı bizi sattın” diye bağırmaları üzeri
ne Kaya Belediye başkanı ile birlikte başkanlık 
odası doğru kalabalık arasından ayrıldı.

Daha sonra Genel İş Sendikasından yapılan 
açıklamada, belediyeden alacakları olan işçi
lerin belediyeyi tek tek icraya vereceklerini, ya
sal olarak otobüsleri işletmenin mümkün olma
dığını, hukuksal olarak sonuna kadar haklarını 
arayacaklarını söylediler.

Gemlikspor : 4
Bağlarbaşıspor: 0

Gemlikspor, yeni başlayan 1999-2000 
liginde başarılı karşılaşmalarını sürdürü
yor ‘

Geçtiğimiz hafta Bursa Bağlarbaşı sa
hasında Bağlarbaşıspor ile yapılan karşı
laşma, Gemlikspor’un 4-0’lık galibiyetiyle 
son buldu.

Saat 16.00’da başlayan karşılaşmada 
Gemlikspor, Cengiz, Kadri, Hüseyin, Ser-

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ
Gemlik Trabzonlular Derneği, 

Osmaniye Mahallesi Pazar Caddesi No: 29 
GEMLİK adresinden Eşref Dinçer Mahallesi 

Güneş Sokak No : 9 GEMLİK 
adresine taşınmıştır.

... Tüm,Gemlik Halkına duyurulur.

GEMLİK TRABZONLULAR DERNEĞİ

KAYIP

Ankara Gürtaş 
Spor Kulübünden 
। almış olduğum 

■ lisansımı 
kaybettim.

Hükümsüzdür.
SEMA 

YORULMAZ 

taç, Coşkun, Musa, Türker, Vedat, Nuri, 
Ahmet ve Murat kadrosuyla çıktı.

İlk gol 30 dakikada Ahmet’in ayağıl 
dan, 41. dakikada. Nuri'den gelince karşı- 
laşmanın birinci yarısı 2-0 sona erdi, i]

İkinci devrede 65.73. dakikalardan
Murat’ın golleriyle karşılaşma 4-0 Ge| 
likspor’un galibiyeti ile son buldu. ’

MatbaamızdaI 
yetiştirilmek| 

üzere ÇIRAK ve
GAZETE ’

DAĞITICISI j 

ARANIYOR
Körfez OFSET
Tel : 5131797

T.C.
GEMLİK İcra Dairesi

Dosya No : 1999/512 Tal. örnek No 4

Menkulün Açık Artırma 
İLANI

Bir borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cini 
miktar ve kıymetleri yazılı mallar satışa 
çıkarılmıştır.

Birinci artırma 04/11/1999 günü saat 14.30-'
14.40 da Gemlik Emniyet Müdürlüğü önünde 
yapılacak ve o günü kıymetlerinin % 75 ini 
istekli bulunmadığı takdirde 05/11/1999 günü 
aynı yer ve saatte 2. artırma yapılarak en çok 
fiyat verene satılacağı ve satış şartnamenin] 
icra dosyasından görülebileceği masrafı veril 
diği takdirde şartnamenin bir örneğini! 
isteyene gönderilebileceği, fazla bilgi almdk; 
isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla! 
icra memurluğuna başvurmaları ilan olunur.

05/10/1999 
İcra Müdürü

Muhammem Kıymeti
3.000.000.000.- TL

Adedi

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.
kemerler

□ PLASTİK BARDAK ALTLARI
O METAL KÜLLÜKLER
O YUVARLAK KÜLLÜKLER
□ TERMOMETRELİ REKLAM 
PANOLARI
□ MASA SÜMENİ
□ SÜNGER ANAHTARLIKLAR

□ METAL ANAHTARLIKLAR
ve ŞİRKETİNİZİN
LOGOLARI BASKILI

□ LASER ZARF AÇACAKLARI
□ MASA TAKVİMLERİ
□ KAĞIT BLOKLARI
□ KALEMLİKLER

Değişik renklerde 
evrak çantaları, cüz
danlar, fortföyler ve.

Çizgili, kareli ajandalar, cep fihrist
leri, repertuarlı ajandalar, haftalık 
ajandalar, sekreter bloknotlarının 

renk ve desenleri görülmeye değer

KÖRFEZ OFSET
REKLAMCILIK - MATBAACILIK - YAYINCILIK

Gazhane Cad. No : 51/A GEMLİK Tel & Fax : 513 17 97

Cinsi _ Mahiyeti ve
önemli nitelikleri!

16 ZG 377 plaka sayılı, 1994 model, | 
Tipi SN 60. siyah renkli FIAT UNO marka 
faal hususi otomobil.

SATILIK VİLLA
Kayıkhane’de Sahibinden 

Deniz Manzaralı Tribleks Villa 
Te» : C0.224J 513 17 97 j

GEMLİK KÖRFEZ
Haftalık Siyasi Gazete

Yıl : 27 SAYI : 1288
Fiyatı :50.000 TL

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

Tel : 513 17 97 GEMLİK

Basıldığı yer: KÖRFEZ OFSET
Matbaacılık -Yayıncılık - Reklamcılık Tesisi j

yineleyin.ee
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HAFTALIK SIYASI GAZETE

Endüstri Meslek Lisesi veya Meslek Yüksek 

Okulu Elektronik Bölümü mezunları 

Bilgisayardan çok iyi anlayan Bilgisayarcılar 

Askerliğini yapmış olan ilgililerin 513 30 54 nolu 

telefona müracaat etmeleri rica olunur.

Belediye Meclis Toplantısı’nda Özel Otobüs Yönetmeliği kabul edildi. 2000 yılı zamları belli oldu.
ADD üyeleri Atatürk
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Navodan kardeş şehir
■ ■> . . 3 E?31FS.’- *'

Anıtına çelenk koydular

Belediye Meclisi’nin Ekim ayı toplantılarının üçüncü- 
sü geçtiğimiz hafta yapıldı. Toplantıda Meclis üyesi 
Mehmet Dinç’in üyeliği düşürüldü. Romanya’nın Cons- 
fanta (Köstence) İli, Navodarı ilçesinin kardeş şehir ol
ma istemi kabul edildi.

Otobüslerin özelleştirilmesinden sonra satış yönetme
liği de tartışılarak kabul edildi. Meclise gelen tarifelerin 
görüşülmesinde 2000 yılı bütçesine esas teşkil edecek 
fiyat düzenlemeleri de belirlendi.

Haberi sayfa 3’fe
Gazetemiz sahibi ve Sorumlu Müdürümüz Kadri Güler 
Navodarı Belediye Başkanı Dobra lon’u ziyaret ederek 
kendisini ilçemize davet etti. Bir heyet önümüzdeki ay 
Gemlik’e gelecek.

Kışlalı 
için 
yürüdüler

HAFTAYA

Kadri GÜLER

Ahmet Taner Kışlalı için
x, Biryaprak dökümü gibi inanmış Atatürkçüleri haince yoke- 
diyorlar.

Abdi İpekçi, Muammer Aksoy, Bahriye Üçok, Uğur Mum
cu, Çetin Emeç. Her biri Türkiyenin yetiştirdiği değerli gazete
ci, yazar, eğitimci, öğretim görevlisi...
F. Amaçları, Türkiye Cumhuriyetini Mustafa Kemal Ata
türk’ün çizdiği çağdaş, uygar toplumlar düzeyine çıkarmak. 
» Bunun için yaşamları boyunca savaşım verdiler.
F ■ Kemalizmi inanarak savundular.

Din ve inaç sömürüsüne izin vermeyerek laikiliğin devle
tine inandılar.

Bugün bu değerli kişilere bir yenisi daha eklendi.
Ahmet Taner Kışlalı hoca evinden çıkıp, arabasına biner

ken, tıpkı Uğur Mumcu gibi adi bir suikasta kurban gitti.
< Ne yazık ki bu kez yüce devletin başındaki yöneticiler es
kiler gibi katilleri yakalacağız diye “namus” sözü veremediler.

Devletin tüm birimlerinin katilleri bulmak için ellerinden ge
leni yapacaklarını bildirmekle yetindiler.

Uğur Mumcu’dan sonra Cumhuriyet Gazetesinin üçüncü 
sayfasında yazan Taner Hoca, Kemalizmin en yürekli savunu- 
cularındandı.
‘ Şeriatçılar ile 2. Cumhuriyetçiler, Kemalizme karşı son yıl
larda ortak söylemlerde bulunuyorlardı.
E Şeriatçılara ve 2. Cumhuriyetçilere karşı yılmaz bir müca
dele veriyor, yurdun her köşesine konferanslara koşuyordu.

Hâin eller diğerleri gibi ona da pusu kurarak öldürdüler.
Türk medyası Ahmet Taner Kışlalı için görevini yaptı.
Türkiye Ahmet Hoca’ya ağladı.
Bundan sonra sıra kime gelecek?
işte bunun yanıtını ülkeyi yönetenler vermeliler.
Hangi hain eller değerli Atatürkçüleri öldürecekler.
Uğurlar, Kışlalılar, Ûçoklar, Aksoylar öldürmekle bitecek- 

mi?
Uğur Mumcu olayının aydınlanmamasının nedenleri 

susurluk olaylarına bağlıdır.
Nedense faili'mechul cinayetler araştırması gibi susurluk 

olayıda parlamentodan adeta kaçırıldı.
Susurluk olayının suçluları bugün aramızdalar ve ellerini 

kollarını sallayarak işlevlerini sürdürüyorlar.
Devlet içine çöreklenmiş çeteler çökertilmedikçe, Türkiye 

Taner Kışlalı gibi nice güzide evladını yitirecektir.
Bu cinayetlerin failleri bulunmadıkça devlete olan halkın 

güveni sarsılmaya devam edecektir.
Bu Ahmet Taner Kışlalı’nın cenaze töreninde belli olmadı 

। mil
Siyasetçiler protesto edilirken, asker niye alkışlandı.

, Beyler, lütfen şapkalarınızı önünüze alın ve düşünün.

CHP Cumhuriyet Bayramını kutladı

kutlanacak
Cumhuriyetimizin kurulu

şunun 76. yıldönümü bu yıl 
törensiz kutlanacak.

CHP İlçe, Başkanlığından 
Cumhuriyetin 76. yıldönümü 
nedeniyle yapılan yazılı açık
lamada, Cumhuriyete karşı 
yapılan saldırıların devam 
ettiğini, karşı devrim çığlıkları
nın sönmeye mahkum 'oldu
ğu bildirildi. CHP'nin yeniden 
yapılanmaya başladığını be-

lirtilen açıklama “Atatürk ilke 
ve devrimlerini savunan hal
kın egemenliğine inanan, 
ülke çıkarlarını kendi çıkar
larından üstün tutan, ülkemi
zin bağımsızlığını ve bölün
mezliğini savunan, laikliğe, 
demokrasi ve hukuğun üs
tünlüğüne inanan tüm yurt
taşları CHP çatısı altında top
lanmaya çağırıyoruz.” denil
di.

Rotary Kulüp
genel kurulu yapıldı
Genel Kurula 2440. Bölge Guvernörü Kemal Su
laoğlu da katıldı. Sulaoğlu, Kaymakam ve Bele
diye Başkanını makamında ziyaret ettti.

Gemlik Rotary 
Kulübü Genbl ku
rulu geçtiğimiz haf
ta 2440. Bölge 
Guvernörü Kemal 
Sulaoğlu’nun katı
lımı ile yapıldı.

Rotary Başkanı 
Yunus Kârdeştun- 
cer ile birlikte ilçe 
Kaymakamımız 
Sadettin Genç ve 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’u 
makamında ziyaret 
eden Sulaoğlu, ku
lüp çalışmaları 
hakkında bilgi ver
di. Sayfa 3’de

Eski Kültür Bakanı ve 
Cumhuriyet Gazetesi ya
zarı Ahmet Taner Kışla- 
lı’nın 21 Ekim 1999 sa
bahı evinin önünde bom
ba ile öldürülmesi ilçe
mizde de protesto edildi.

Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik Şubesi 
üyeleri, protesto için der
nek lokalinin önünden 
Atatürk Anıtına kadar 
protesto yürüyüşü yaptı- 
lar. Haberi sayfa 3’de

Borusan iskele 
inşaatı başladı

Borusan Holdinge bağlı Boru Nakliyat A.Ş. tara
fından bir süre önce yapımı planlanan iskele bü
yütme inşaatının başlaması nedeniyle tören dü
zenlendi.

Geçtiğimiz hafta Çarşamba günü saat lö.oo 
da Borusan Gemlik Tesisleri'nde tören yapıldı.

Törende yapılan konuşmalarda İskelenin biti
minden sonra çevrenin en büyük yükleme boşalt
ma işlerinin yapılacağı bir tesisin medyana gele
ceğini,. bunun da çevre ve ülke ekonomisine bü
yük katkı sağlayacağı belirtildi.

Depremzedelere yardım 
için gıda kermesi

Gemlik Rotary Kulübü üye 
eşleri, can ve mal kaybına yol 
açan depremde zarar görenlere 
yardım amacıyla gıda kermesi 
düzenliyor.

Geçtiğimiz hafta kuru fasül- 
ye ve pilav satışlarından elde 
edilen gelirleri depremzedelere

gönderen rotaryan hanımlar, bu 
kez pasta, börek satışı yaparak 
depremdezelere yardım için ça
lışıyorlar.

Bugün, saat 11.oo’den itiba
ren Belediye Sergi Salonu’nda 
yapılacak olan kermesin ilgi 
görmesi bekleniyor.

jrtan Tamer

O GÜLLER...
Patladı bombalar...
Bedenler oldu gül.
Asla solmayacak o güller, 
Esinlenip, şakıyacak bülbüller! 
Şakıdıkça bülbüller, yeşerecek yeni yeni güller.
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DSP-MHP ve ANAP ‘ın oluşturduğu üçlü ittifak kaybetti.

KÖŞEMDEN
Yılmaz AKKILIÇ

Marmarabirlik DYP’nin |
72 Nolu Marmarabirlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifinin genel kum |>72
kongresinde, Abdullah Yenice’nin oluşturduğu DYP listesi üçlü ittifakı
fark attı. Yenice listesi 558, ittifak listesi 375 oy aldı.

Hayra alamet değil!
Aydınlanmanın meşalelerinden Ahmet 

Taner Kışlalı 21 Ekim sabahı bombalandı. 
Uğur Mumcu gibi, Bahriye Üçok gibi, ense
sinden kurşunlanan Muammer Aksoy gi
bi... .

Cinayetin ardından uzman provokatör 
Mahir Kaynakla birlikte bir “komplo te
orisi" sağanağı başlatıldı. Bilim adamı (I) 

.kimliğiyle CNN Türk ekranına konuk olan 
Melih Aktaş -kariyeri belirtilmedi-, akıllara 
şenlik bir tam koydu olaya, dedi ki:

“Bu provokasyondan en fazla menfa
at sağlayacak kesim, ‘28 Şubat süreci’ 
yandaşlarıdır!"

Yani bu bilim adamı (I) demek istedi ki:
“Ahmet Taner Kışlah'yı, *28 Şubatçı- 

lar’ katletmiştir!” -Pazar gecesi Kanal 6'da 
Uğur Dündar, bu bilim adamının (!) ünlü 
ülkücü mafya Kürşat Yılmazla ilişkisini 
açıkladı.-

Kimi akıl-daneler de suçu “derin dev- 
let"e yükleme kolaylığını yeğlediler. Çünkü 
böyle yapmasalar, “İkinci Cumhuriyet” 
teorileri yara alabilirdi.

Bu gibilere, Cumhuriyet gazetesi Anka
ra bürosu önünde İlhan Selçuk şöyle yanıt ! 
verdi:

“Cumhuriyeti karalayıp demokrasiyi 
yüceltmeye kalkışan biri varsa, biliniz ki 
o kişi yalancıdır, ‘numaracı’dır..’’

Doğrusu “şeriatçı kesim”den çok, bu 
“numaracılar”dan çekiyor Türk aydınlan
ması. İnsanımızın kafasının bunlar kariştı- 
rtyor. Bunlar, Cumhuriyet yazarlarına yö
nelik saldırılan alkışlayacaklar neredeyse. 
İçlerinde bu gazeteyi, bırakınız “Jakoben- 
lik”le suçlamayı, hatta “faşistlik”le suçla
yanlar bile var. Kanıtların topuzunu bu 
denli kaçırıyorlar.

Oysa Ahmet Taner Kışlah’mn susturul
masından çıkanı olanlar belli. Şeriatçı ba
sili, Kışlalı’nın öldürülmesini ya “Militan 
bir Kemalist öldürüldü" başlığıyla veriyor; 
ya da bakıyorsunuz, ‘‘numaracı" akıl ho
calarının ağzıyla “Gladyo", “Kontrgeril- 
la", “Provokasyon” başlıklanyla; Hedef 
saptırmaya çalışıyorlar, “numaracı” yan
daşlarıyla.

. z » ♦ ♦
12 Mayıs tarihli Akit gazetesiyle o ayın 

Furkan dergisinde, Ahmet'Taner Kışlalı, 
fotoğrafı çarpı işaretiyle belirtilmek suretiy
le açıkça hedef gösterilmiş. Bu, bilinen şey!

Oysa “numaracılar”a göre Kışlah’yı he
def tahtasına çakmak önemli değil, ahval-i 
adiyeden. Şeriatçı kesim, aydınlanmanın 
öncülerini hedef tahtasına çakar, ama öl

dürmez! Muammer Aksoy gibi, Bahriye 
Üçok gibi, Uğur Mumcu gibi, Van 100. Yıl 
Üniversitesi’nde veya Bplü îzzet Baysal 
Üniversitesi'nde oruç tutmadığı için öldü
rülen gençler gibi, Sivas’ta Madımak Ote- 
li’nde cayır cayır yakılan 37 aydın gibi, Tu
ran Dursun gibi....

Numaracıların bu denli saf olabilecekle
rine inanmıyorum. Belli ki onlar, şeriatçı 
kesimle işbirliği içindeler, şu nedenle veya 
bu nedenle...

İyi de yalnız “numaracı” takımı mı?
İlhan Selçuk, pazar günkü yazısında 

şöyle diyor:
“Cenaze törenlerinde toplandıktan 

sonra dağılmayalım....
Tel tel çözülüp kalmayalım.../ Bölük 

pörçük olmayalım.../ Birleşelim... / 
Güçlerimizi birleştirelim../ ‘Son gö- 
rev’den sonra dağılmanın, yeni ‘sevgili 
ölülere davetiye çıkarmaktan başka bir 
şey olmadığım hala anlamadık mı?... “

Evet, hala anlamadık mı?
Seçim ) stratejisini “CHP’yi sandıkta 

boğmak” üzerine kuran Bülent Ecevit, ce
naze törenlerinde “Başbuğ Ecevit” ve “Mü
cahit Ecevit” sloganlarıyla protesto edildi. 
Kültür Bakanı İstemihan Talay, Opera sa
lonunda konuşmasını tamamlayamadı.

Neden ?
. Türkiye’nin aydınlanmadan yana ke

simleri, Ahmet Taner Kışlalı’nın 17 Ekim 
günlü yazısında, Türkiye için “büyük teh
like” gördüğünü vurguladığı Fethullah Gü- 
len’in neredeyse “mürid" konumundaki 
Bülent Ecevit’e ve DSP’ye tepkili. Oy uğru
na Merve Kavakçı’ya bile arka çıkan, Cum
huriyetin savcısını küçük düşürücü ve 
yargı kararlarım yok Sayıcı açıklamalar 
yapmaktan kaçınmayan Başbakan, git gide 
siyaseten küçülüyor, küçüldükçe asabileşi
yor.

“Bu suikast rejime yönelik” diyor, 
ama rejim karşıtlarından “ödül” almayı içi-' 
ne sindirebiliyor.

Oysa cinayeti azmettiren de, işleyen de 
belli : Atatürk karşıtlan, şeriat bezirganla
rı!

1980 öncesinde. “Bana sağcılar da, 
milliyetçiler de cinayet işliyor dedirte
mezsiniz” diye diye Çankaya’ya çıkanlarla, 
Said-i Nursi’nin çömezlerinden medet 
umanlarla bu işler çözülmez, çözülemez...

Aman dikkat! Halk siyasetçilere tepkili, 
Silahlı1 Kuvvetler’!, "Türkiye sizinle gurur 
duyuyor” diye bağrına basmakta.

Bu gidiş hayra alamet değil!

72 Nolu Marmarabirlik Zeytin Tarım 
Satış Kooperatifi'nln yapılan genel 
kurul kongresinde, DYP'lilerln destek
lediği liste 558 oy alırken, hükümeti 
oluşturan partililerin ittifakın listesi 375 
oy alabildi.

Belediye Düğün Salonu'nda geç
tiğimiz hafta perşembe günü yapılan 
72 Nolu Marmarabirlik Zeytin Tarım 
Satış Köoperatifi'nin 2 bin 224 üyesin
den 942'si oy kullandı.

Divan başkanlığını Haşan Başaran,
katipliklerini Nuran Karakaya İle Ah
met Çeterez'in yaptığı kongrede, ko
nuşan üreticiler, kendilerine verilmesi 
gereken kar payının dağıtılmadığını 
söylediler.

Üreticiler, Marmdrabirlik'e borcu
nu ödemeyen üreticiye faiz uygulan
dığı halde, üreticinin alacaklarına fa
iz uygulanmadığını söylediler. ■

Genel kurulda, 1999-2000jyılı büt

çesi 150 milyar 181 milyon 300 bin lira 
olarak kabul edildi.

Seçim heyecanının yüksek oranda
yaşandığı genel kurul kongresinde, 
DYP'illerin oluşturduğu yönetim kuru
luna Abdullah Yenice, İbrahim Aksoy, 
Ali Çeltik, Ali Ihsan Demirkıran 558 oy-

jjl

la seçilirken, ANAP-DSP-MHP'lllerl| m 
oluşturduğu Talat Şahin, Gülek Yaşa,
Erdoğan Arslan, Ahmet Glrenay liste- 
sİ 375 oy aldı.

72 Nolu Marmarabirlik Zeytin Tarım: 
Satış Kooperatifi denetleme kurulu
na, Bayram Demir, Hüseyin Peker se-
çildi.

Birlik temsilciliklerine İse; Abdullah

i*
w

Yenice, Osman Dönertaş, Nejdet Kü
çük, Ahmet Kaynatma, İsmail Türen, 
Ömer Faruk Ahçı, İsmail Balaban, Al 
Ceylan, Coşkun Sevinç, Osman Kar- 
doruk, Mustafa Bayram, Ahmet Te
kin, Nurettih Ağıl, Hüseyin Çelikler, 
Çetin Akın, Niyazi Birlik, Mehmet Ak- 
ceylan, Nurettin Yaşa, Şemsi Güneş, 
Eşraf Karpeli, Ethem Karakaş seçildi
ler.

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

KÖRFCZ REKLAM
Tel : (0.224) 513 17 97
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YENİ YÖNETİCİLER : 72 Nolu Marmarabirlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifinin yapıla® 
genel kurul kongresinde, Abdullah Yenice’nin başı çektiği liste seçimleri kazandı. 
Rakip listeye 183 fark yapan DYP destekli yeni yönetim kurulu görülüyor. I

İLAN
72 NOLU GEMLİK ZEYTİN TARIM SATIŞ 

KOOPERATİFİNDEN

1999/2000 Zeytin Alım Kampanyasında kooperatifimizce ortaklardan 
mübayaa edilecek zeytinlerin köy alım merkezlerinden, kooperatifimiz 
depolarına nakliye işi 05 Kasım 1999 Cuma günü saat 14.00’de koope
ratifimizde kapalı zarf usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye iştirak teminatı 10.000.000.- lira olup, nakliye şartnamesi me

sai saatlare dahalinde kooperatifimizde görülebilir.
Kooperatifimiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmadığından, ihaleyi yapıp! 

yapmamakta veya pazarlık suretiyle yapmakta serbesttir.
İlgililere ilan olunur.

72 NOLU GEMLİK ZEYTİN 
TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ
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Belediye Meclis Toplantısında Özel'Otobüs Yönetmeliği kabul edildi. 2000 yılı zamları belli oldu.

Navodarı kardeş şehir
Köşe 
Yazarımız
Yılmaz

Belediye Meclisi’nin Ekim ayı toplantılarının üçüncüsü geçtiğimiz hafta yapıldı. Toplantıda Meclis 
üyesi Mehmet Dinç’in üyeliği düşürüldü. Romanya’nın Constanta (Köstence) İli, Navodârı ilçesinin 
kardeş şehir olma istemi kabul edildi. Otobüslerin özelleştirilmesinden sonra satış yönetmeliği de 
tartışılarak kabul edildi. Meclise gelen tarifelerin görüşülmesinde 2000 yılı bütçesine esas teşkil ede
cek fiyat düzenlemeleri de belirlendi.

F Gemlik Belediye Meclisi’nin Ekim ayı olağan 
I toplantısının üçüncüsü yapıldı. Meclis toplantısın- 
I da Romanya’nın Köstence ili Navodan ilçesi Bele- 
I diye Başkanı Dobra îon’nun Gemlik ile kardeş şe- 
I hir olma istemi oybirliği ile kabul edildi.
F Belediye Başkam Mehmet Turgut'un başkanlı
ğında geçtiğimiz perşembe günü saat 14.oo de top
lanan Belediye Meclisi, gündeminde kalan madde
lerin görüşülmesiyle devam etti.
P Toplantıya ANAP’tan Ali Avcı, Mehmet Dinç, 
[ FP’den ise Cemal Aybey katılmadı.
' f ANAP’lı üye Mehmet Dinç’in meclis toplantılan- 
. na katılmaması nedeniyle üyeliğinin düşürülmesi 

kabul edilirken, Mehmet Dinç’in üyesi olduğu 
GEMPORT Yönetim Kurulu’na Gemlik Belediyesi’-

1 ni temsilen yeni bir temsilcinin seçilmesi bir son
raki toplantıya kaldı

ROMANYA'DAN KARDEŞ ŞEHİR
| Belediye Başkam Mehmet Turgut, Roman
ya’nın Costanta(Köstence) iline bağlı Navodon İlçe
si Belediye Meclisi tarafından Gemlik ile kardeş 
şehir olma istemim içeren Navodan Belediye Baş
kanı Dobre lon tarafindan gönderilen mektup hak
kında Belediye Meclis üyelerine bilgi verdi.

Yazıda, Novadan kasabasında yaşayan Gem
likli Türklerin ili ilçe arasında benzerliğe dikkat 
çekildiği ve kardeş şehir olunması durumunda iki 
ülke arasındaki tarihi, kültürel, siyasi ve turizm 
açısından önemli gelişmeler yaşanabileceği belir
tildi.
| Belediye Başkam Turgut'un açıklamasından 
sonra Navodori Belediye Meclisi’nin teklifi oybirliği 
ile kabul edildi

HALK OTOBÜSLERİ 
YÖNETMENLİĞİ GEÇTİ

Meclis gündeminde bulunan Halk Otobüsleri 
Yönetmeliği görüşüldü.

■ Yönetmeliğin belediye encümenine yetki verdi
ğini söyleyen ANAP’lı üye Hakan Doğu, değiştirile
cek maddeler üzerinde durulmasını istedi.

Körüklüye otobüs işletilmesi maddesi tartış

malara neden oldu.
ANAP’lı Hakan Doğu söz alarak Körüklü oto

büslerin şehirlerarasmda işletilmesinin tehlikeli 
olacağım savunmasına karşı Belediye Başkam 
Mehmet Turgut ise bu konunun alıcı firmaya bı
rakılmasını istedi. Bu arada DSP’den geçtiğimiz 
günlerde istifa ederek bağımsız kalan meclis üyesi 
Ali Altuntaş, belediye başkamın ısrarcılıkla suçla
ması üzerine Belediye Başkanı Turgut, "Herkes 
kararında ısrarcı olabilir. Benim babanım oto
büsleri mi var ki onları getireceğim. Sözüne 
dikkat et. Durduk yerde tansiyonu yükseltme
yin. Teklifinizi oya sunarız, olur biter, beni si
nirlendirmeyin" dedi.

Yükselen tansiyon, teklifin oya sunularak,” Şe
hirlerarası yolda Körüklü otobüs kullanılmaz” 
şeklinde değişiklikle Halk Otobüsleri yönetmeliği 
kabul edildi.

2000 YILI ZAMLI GELİYOR
Belediye Meclisi aradan sonra 2000 yılı beledi- 

bütçesini oluştu- 
tarifelerle ilgili 

görüşmeye

Belediye Su îşlet- 
tarifelerinin gö

rüşülmesinde konut
larda 25 metrekübe 

75 lira olan su 
100 bin liraya 

25 met-
fazla su 

su- 
fiyatı 150 bin 11- 

175 bin liraya

Ticarethanelerde 
metreküpten baş- 

fîyatlandırma 
10 metrekübe indiril-

Birim metreküp 
su fiyatı ise 200 bin

liradan 250 bin liraya yükseltildi.
Öte yandan eğlence vergisi yüzde 100, işgaliye 

harcı Belediye İskelesi’nden metrekareden günlük 
100 bin liradan 200 bin liraya,. içkili yerlerden 
metrekaresi günlük 20 bin liradan 50 bin liraya, 
sergi salonu 4 milyon liradan 8 milyon liraya, mez- 
haba ücretleri büyükbaş hayvan 600 bin liradan 5 
milyon liraya, küçükbaş hayvan 300 bin liradan 1 
milyon liraya, hafta tatili ruhsat ücretleri ise 1 mil
yon'200 bin lira olarak belirlendi.

Düğün salonu ücretleri ise cumartesi-pazar 
hariç 19.00-24.oo arası 40 milyon liradan 70 mil
yon liraya, gündüz 20 milyon liradan 30 milyon li
raya, cumartesi ve pazar günleri ise 100 milyon li
radan 175 milyon liraya çıkarıldı.

1 Ocak 2000 tarihinden itibaren geçerli olacak 
otobüs ücretleri ise Gemlik-Bursa arası sivil bir ki
şi 350 bin liradan 400 bin liraya çıkarılırken öğ
renci biletleri 200 bin lira oldu.

Akkılıç, 
siyasete 
soyundu

Gazetemiz köşe ya
zarlarından Araştırmacı 
Yılmaz Akkılıç, uzun bir 
aradan sonra yeniden si
yasete soyundu.

1974-1978 yılları ara
sında Cumhuriyet Halk 
Partisi Bursa İl Başkanlığı 
görevinde bulunan Yıl
maz Akkılıç, uzun bir ara
dan sonra yeniden CHP il 
başkanlığı için adaylığını 
açıkladı.

Bir süre önce Cumhu
riyet Halk Parti il yönetim 
kurulu tarafından görev
den alınmıştı. Kasım ayı 
içerisinde yapılacak olan 
CHP il kongresi için Akkı- 
hç ve ekibi çalışmalarına 
başladı. Akkılıç ve arka
daşları geçtiğimiz hafta 
CHP Gemlik İlçe örgütü
nü ziyaret ederek partili
lerle görüştü.

Yılmaz Akkılıç, yeniden 
CHP il başkanlığına aday.

10 meslek komitesi için seçim yapıldı

Ticaret Odası Meslek
Komiteleri belirlendi

KOMİTELER : Kemah Akıt, Haşan Yıldırım, Nurullah Özaydın, 
Fahri Coşkun, Nazım Bayrak, Emrullah Özaydın, Yusuf Çalışkan, 
Efem Duran, Tevflk Solaksubaşı, Yavuz Alemdar, Sezai Gençoğlu, 
Erkan Öksüz, İbrahim Çetin, Necati Demir, Salih Üngör, Sadullah 
Uçan,Şahin Danış, Sami Taran, Seyhan Aydın, Faruk Güzel, Haşan 
Sözüneri, Osman Onsekiz, Erdoğan Barutçuoğiu, Zafer Yıldınm.

ADD üyeleri Atatürk anıtına çelenk koydularKışlalı için yürüdüler
[ Gemlik Ticaret ve Sa
nayi Odası Meslek Komi
telerini belirleyen seçim
ler yapıldı.

Geçtiğimiz hafta Ti
caret ve Sanayi Odasın
da yargıç gözetiminde 
yapılan seçimlerde oy 
kullanma oranı çok dü
şük oldu.

Bin 300 üyesi bulunan 
Gemlik Ticaret ve Sanayi 
Odası seçimlerine 291 
üye katılarak oylarını kul
landı.
I 10 meslek komitesinin 
seçimlerinin yapıldığı 
Oda'da, dokuz komite 
İçin tek liste İle seçimlere 
gidildi. Çekişme Bakkali
ye, Kuru kahve, Ku
yumcular ve Dayanıklı 
Tüketim Malları Pazarla
ma Meslek Komitesinde 
yaşandı.

Belediye Başkanı Meh
met Turgut, Ticaret ve 

Sanayi Odası Komite se
çimlerinde aday olmadı.

Eski Kültür Bakanı, 
Cumhuriyet Gazetesi yaza
rı İletişim Fakültesi Öğretim 
Üyesi Ahmet Taner Kışla- 
lı’nın, Ankara'daki evinin 
önünde bomba ile öldürül
mesi üzerine ilçemizde de 
olay protesto edildi.

Atatürkçü Düşünce Der
neği Gemlik Şubesi, geçti
ğimiz cumartesi günü, Kış- 
lalı’nın öldürülmesini pro
testo için dernek lokalin
den, Atatürk Anıtı’na kadar 
yürüyüş yaptılar.

Sloganlar eşliğinde Ata
türk Anıtı’na giren dernek 
üyeleri anıta çelenk, koya
rak, saygı duruşunda bu
lundular..

Burada konuşma yapan 
dernek ikinci başkanı Diş 
Hekimi Doğan Alkaya, Ah
met Taner Kışlalı’nın, ke- 
malizmin, laik, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin yılmaz sa
vunucusu olduğunu ve bu 
yüzden öldürüldüğünü söy
ledi.

Uğur Mumcuların, Abdi 
İpekçilerin, Bahriye Üçok, 
Muammer Aksoy'un katille
rinin yakalanmaması Ah

met Taner Kışlalı’nın da öl
dürülmesine neden oldu
ğunu söyleyen Alkaya', 
devletin öldürülen Atatürk
çülerin, katillerini bulma
ması halinde cinayetlerin 
devam edeceğini söyledi.

Atatürk Anıtı önüde top
lanan Atatürkçü Düşünce 
Derneği üyeleri, ellerindeki 
karanfilleri anıtın önüne bı
rakarak, dağıldılar.

Ahmet Taner Kışlalı’nın 
bombalı suikast ile öldürülmesi 

Gemlik’te de kınandı.

Rotary Kulüp
genel kurulu yapıldı
Genel Kurula 2440. Bölge Guvernörü Kemal Su
laoğlu da katıldı. Sulaoğlu, Kaymakam ve Bele
diye Başkanını makamında ziyaret ettti.

Gemlik Rotary Kulübü Ge
nel kurulu geçtiğimiz hafta 
2440. Bölge Guvernörü Kemal 
Sulaoğlu’nun katılımı ile yapıl
dı.

Guvernör Kemal Sulaoğlu, 
Gemlik Rotary Kulübü Başka
nı Yunus Kardeştuncer ile bir
likte İlçe Kaymakamı Sadettin 
Genç’i makamında ziyaret etti. 
Kaymakam Genç’e kulüp ro
zetini takan Sulaoğlu, Rotary 
çalışmaları hakkında bilgi ver
di.

Daha sonra Belediye Baş
kanı Mehmet Turgut’u maka
mında ziyeret eden heyet, bu-1 
rada da belediye 
başkanına rotary ça
lışmaları hakkında 
bilgi verdi. Başkar 
Mehmet Turgut'ta 
çalışmaları hakkında 
rotaryanleri aydınlat
tı.

Rotary Kulüp Lo
kalinde yapılan top
lantıda ise Guvernö- 
re Gemlik Rotary Ku
lübü çalışmaları hak
kında bilgi sunuldu. 
Kemal Sulaoğlu 

rada yaptığı konuşmada 17 
Ağustos depreminden sonra 
2440. Bölge Rotary'nin Koca
eli Tıp Fakültesi’nin yıkılan 
hastanesinin yeniden yapılma
sı için 600 milyar liralık bir pro
je hazırladığını, bu projeyi ger
çekleştirerek kalıcı bir eser bı
rakacaklarını söyledi.

Her rotaryanın topluma 
hizmeti bir görev bilmesi ge
rektiğini belirten Solaoğlu, 
Gemlik Rotary Kulübü’nün bir
çok başarılı projede imzasını
bulunduğunu, rotary’nin ken
dini halka anlatmasının gerek
tiğini söyledi.
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Novadarı Belediye Başkanı Dobro İon ile görüştü. Kadri GÜLER

Komşu kapı Romanya

ruz.

Güzellik yarışmasının flansmanını üstlen'

Novadarı dan bir köşe

vodan’de.

buna*

san.

ıri’nın geniş caddWrinderrbîfi

Türkiyenin üç kanal televizyonunu izliyor
lar. Tabii ençok Galatasarayın maçlarını..

Sokaklarda sarı kırmızı eşofmanla dolaşan 
insanlara rastlıyor ve şaşırıyorsunuz.

Romanya Türkiye'nin 1970’li yıllarını yaşı-

yimi ile Romanya da para kazanmak kolay.
Tabii tutarsan başka işlerle meşgul olmaz-

men olduğu 
ülkede yeni

Yolumuz üzeri

araç yok gibi..
GalatasaraylI Haci’nin memleketi olan Kös

tence nedeniyle herkes neredeyse Galatasa-

reklamcı deyin 
veya eski de
yimiyle tabelacı.

Saim in de-

Yanında çalışanların ücretini sorduğumda 
70 mark diyor.

Demet Türkiye’deki asgari ücretin üçte biri.
Türkiye'yi hiç aranmadığını söylüyor. Kazan

dığı para kendine yettiği gibi sosyal bir çevre 
de edinmiş çevrede.

Geçtiğimiz yaz Novadarı de düzenlenen 
foklör şenliklerine İzmir den bir ekip getirterek 
renk katmış.

durumları hiç te İç açıcı değilmiş.
•t Saim, Reklamçılık yanında matbaacılıkta 
yapmak istiyor Bu konuda bilgisi az.

İş potansiyelinin olduğunu söylüyor.
İş ortaklığı öneriyor. Kabul etmiyorum.
Pazar günü Saim ile birlikte 3 saatlik bir 

yolculukla bir matbaa makinasını görmeye gi
diyoruz.

1981 model Harrison marka bir makina..

rastlamak mümkün.
BAŞKANLA RANDEVU
Pazartesi sabahı yine Mustafa’nın yanına 

gidiyoruz.
Mustafa Belediye Başkanından Kültür Mü

dürü aracılığı ile randevu almış.
Belediye Mustafa’nın fınnına çok yakın ol

duğu için yürüyerek gidiyoruz.
İki katlı belediye binasının önünde insanlar

hep tuna heri, yolda 
gençler el kol hare
ketiyle uzun ve kısa 
işaretleri yapıyorlar. 
Ne demek istedikle
rini anlayamıyorum. 
Meher balık satı- 
yorlarmış, küçüğü 
■de var büyüğü de

Ancak, çalıştıra
cak şahıs bir saate 
yakın baskıya kağıt 
veremeyince 
vazgeçip dönüyo-

fBO rosuna gidiyoruz. 
Sairn______

grfde uzun
| .yılar 
r"z< I Türkiye 
i.W^İAvrupa * 

hattında M. 3 
tır şoförlüğü 
yapmış, çalış- l *L>sg 
kan bir hemşeh- 1 W 
rimiz. Folyo A ”
üzerine yazı ya
zıyor.

İlçemizin tarih, kültür, ekonomik yapısını 
aktarıyorum kısaca.

Sonra Bursa'dan sözediyorum. Bölgemiz-1 
de gezip görebilecekleri, belediyecilik açısın
dan yararlanabilecekleri birçok çalışmanın bu
lunduğunu bildiriyorum, iki kent insanları ara
sında başlayacak yakınlaşma ile kültürel alış
verişin başlayabileceğini belirtiyorum.

Kardeş şehir istemlerinin Gemlik Belediye 
Meclisi'nce kabul edilmesi veya edilmemesi 
halinde Gemliklilerin kendilerini her zaman ko
nuk edebileceklerinden söz ediyorum.

Büyük fincanlarda Türk kahvesi ikram-edi
yorlar.

Bu arada Belediye Başkanı Dobro İon ara
mıza katılarak bana hoş geldiniz diyor.

Gemlik’ten geldiğimi ve gazeteci olduğumu 
öğrenince seviniyorum. Gemlik Körfez Gaza-1 
tesini kendisine gösteriyorum. Belediye Mecli-1 
sinin toplantılarının ekim ayında yapıldığını 
Novadarı Belediye Konsülünün Gemlik Bele
diyesine yazdığı kardeş şehir olma isteminin

Köstence Romanya’nın 
önemli eğlence ve kumar 
merkezlerinden biri. Çünkü 
her yan otel. Yaz ayları tüm 
sahiller insanla dolup taşıyor- 
muş.

Köstence de bine yakın 
Türk iş hayatında çabalayıp 
duruyor. Anlatılana göre kimi 
büyük paralarla gelmişler bu
ralara otel satın almışlar, iş
yeri açmışlar ama eğlenceye 
fazla dalınca sermayeyi kedi
ye yüklemişler.

Sizin anlayacağınız şimdi

60-70 metrekarelik bir işyerinin patronu 
Mustafa. Aslen ZonguldaklI. Kardeşini de ge
tirtmiş Türkiye’den ve yerleşmişler Novada- 
n’ye.

Novadarı Gemlik kadar bir şehir.
Geniş caddeleri, şehrin her yanını kapsa

yan sosyal konutları var.
Sosyalizmden demokratik düzene geçtikle

rinde, herkeş oturduğu evde kalmış.
İşsizlik çok yaygın.
İşsizliğin yaygınlığını sınır kâpılarında gör

mek mümkün.
Türkiye’ye Romanya’dan gelen otobüslerin

Ancak, alt yapısı tamamlanmış, insan gücü 
ve eğitilmiş insanı çok olan bu ülke Avrupa bir
liğine alınmak üzere, Batıdan gelecek yardım
larla çok çabuk silkinip, sanırım Türkiye’yi ekb- 
nornik yönden geçebilirler.

Özel sektör olmanın deneyimlerini yaşayan 
Romanlar, yeni yeni işyerleri açıyorlar.

Ancak, raflardaki mallara baktığınızda ser- 
s8sw ■ ■ L—mavenin çok cı-

lız olduğunu

Belediye Meclisi geçtiğimiz perşembe günü 
aldığı bir kararla Romanya’nın Köstence ilinin 
Navodarı ilçesinin kardeş şehir olma isteğini 
kabul etti.

Köstence Romanya’nın hareketli bir liman 
kenti. Ticari açıdan gelişmiş bir şehir.

Köstence'ye her gün İstanbul'dan ona ya
kın otobüs gidip geliyor.

Sizin anlayacağınız Romanya komşu kapı
mız olmuş.

Geçtiğimiz hafta bir davet nedeniyle üç 
günlüğüne Köstencedeydim.

Bu arada kardeş şehir Novadorı’yi de kal
dım.

Yağmur hafif ha-
^M|fif çişiliyor. Saim bir kenarde du- 

rup bir balık adı söylüyor birka
çında yok. Sonuncusunda buluyoruz. Derken 
birkaç balıkçı daha toplanıyor çevremize. Çe
şit çeşit balıklar. Hepsi de büyük, mersin balı
ğı bile görüyoruz.

Bizde en pahalı balık kalkandır. Romanya 
ise en ucuz balıklar arasında yer alıyor. Hatta 
Türkiye'ye ihraç edildiği söyleniyor.

. Pazartesi günü Türkiye’ye döneceğim. 
Köstence ve Novadarı de eşofmanla sokakta 
gezmek moda olsa gerek. Marka——— 
merağının büyük olduğu bu kent- H 
lerde, her yerde GalatasaraylI gör- 
mek mümkün. " ■■

Tek tip arabanın(Dacia) eğe- mK

başkanla görüşmek için sıra bekliyor. 
Bugün halk günüymüş. Halkı kabul ediyor-* 
muş.

Bizi önce Başkan yardımcısının yanına al
dılar.

Tercüman olarak yanımızda Türk asıllı bir 
tatar bayan ve Türkiye’den gelen eşi var.

Başkan Yardımcısı biz odaya girince ma-' 
sasını topluyor, tanışıyoruz.

Tercümanımız beni tanıtıyor. Ben Gemlik 
hakkında kendilerine bilgi veriyorum.

Navodarı Costanza ile iç içe bir kent. Ade
ta Costanza'nın banliyösü gibi.

Balkanların en büyük nehri Tuna, Köstence 
den Karadenize dökülüyor.

Üç günlük gözlemle koca bir ülkeyi tanimak 
olanaksız. Ancak, Romanya topraklarına girer 
girmez, Çavuşesku döneminden kalma herşe- 
yin dimdik ayakta olduğunu görebiliyorsunuz.

Yemyeşil ovalar, kıyılarda inci gibi dizilmiş 
turistik tesisler, köhneleşmiş sanayi kuruluşla
rı, yer yer terk edilmiş koca koca çiftlikler...

Enflasyonun yüksek olduğu Romanya’da 
ücretler çok düşük.

Bir işçinin aylığı 70-100 mark arasında der
sem şaşmayın; ?

Navodarı da sevilen bir Türk olan küçük bir 
fırın işletmecisi Mustafa ile tanıştım.

Oto kaportacılık yaparken takılmış Roman
ya’ya o gün bugündür 9 yıldır Köstence ve Na-

Bunlar az şeyler mi bizim Mustafa için.
Mustafa’nın işyeri Novadarı polis karokolu 
—। ile karşı karşıya..

Sağ yanında şehir kütüphanesi var.
J Kütüphanenin örfünde ise Belediye 

«binası.
H Novadarı ye geleceğim duyuldu- 
Mğundangeçtiğimiz cumartesi günü tanı- 
Mşıyoruz Mustafa ile ve diğer türklerle.
H Oradan Köstence’ye geçiyoruz ve 
İği Saim reklam firması sahibi Saim’in bü-

Novadarı belediye binası

Türk girişimci Mustafa’nın Novadan daki fırını

gözlüyorsunuz..
Yerli serma-

görüşülebileceğini belirtiyor ve kendilerim 
Gemlik’e davet ediyorum. Duvardaki takvime

içinde yaşları 20-25 olan Romen gençleri ile 
dolu.

Bunları görünce şaşırıyorsunuz. Sürüler 
halinde bu insanlar nereye gidiyor diye.

Türkiye’ye gelen Romen gençler bir kaç 
aylığına kaçak olarak iş bulup biriktirdikleri pa
ralarla Romanya'ya dönüyorlar.

Bu da o ülkenin ekonomik durumunun dü
zeyini gösteriyor.

Sanki geldikleri ülke ekonomisini düzelt
miş, enflasyonu aşağıları çekmiş, işsizliğe ça
re bulunabilinmiş.

Bu madolyanun başka bir yönü.
Zönguldaklı Mustafa işyerinde bir tezgah

tar, üç hamur ustası ile tezgah kurmuş haya
tından memnun.

Şimdi oralarda toprak sahibi olmak istiyor.

ye yavaş yavaş 
palazlanırken, 
yabancı serma
ye bütün ihtişa
mı ile gelmiş 
oturmuş. Dev 
mağazalar in
san kaynıyor.

Değişimi bol 
Coca Cola rek
lamları ile göre
biliyorsunuz. 
Türk ürünlerine, 
bilhassa tesktili- 
ne her yerde

bakarak kasım ayının sonlarına doğru Gem
lik’e gelebileceklerini söyledi.

El sıkışarak belediyeden ayrıldık.
Bu işe en çok Mustafa sevindi.
Söz vermiştim Gemlik'ten geleceğin hak

kında diye. İyi olmuş görüşmemiz.
Oradan ayrılıp Saim reklama gidiyoruz. Bir 

baskı işi konusunda yaptığımız görüşmeden 
sonra bir saatliğine Köstence de dolaşıyor. 
Yolluğumuzu alıyor ve dostlarımızla vedalaşa
rak geldiğimiz yoldan Türkiye’ye dönmek için 
ayrılıyorum.

BULGAR VE ROMEN GÜMRÜKLERİ HAFTAYA... i
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ŞİİR KÖŞESİ Demir Ali Baydar

RAHAT BULUNMAZ
Bazı İnsanların riyadır hail
İster aciz olsun, İsterse vali
Ne kadar çok olsa az diyor malı
Doymayan gözleri bir gûn doyacak

Bazıları vardır yükünü bilmez
Varlp bir yetimin gözyaşını silmez
Suratı asıktır garibe gülmez
Gülmeyen yüzüne gülerler blrgün

Bazıları vardır durmuyor sözde
Dışı müslümandır münafık özde

^Bilmeden İnandık onlara bizde
Gerçekten ortaya çıkacak blrgün

, Bazı bilmezlerin taptığı mahluk
[. Hem müslüman olur hem de kayalık
F Huzurdan kovacak bunları Halik
I Keşke toprak olsam diye bağırır

Allah kulu diyor topla kendini
-Ayn görme fakir İle zengini
Dünyamızdan siyonizmln bendini
Yıkmadıkça huzur rahat bulunmaz.

TOIItlKörfez Sayfa:

Erol GÜRÇAY

KAYIP
Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

öğrenci kimliğimi kaybettim.
Hükümsüzdür.

Ozan CANDAN

KAYIP
Bursa Trafik Şube Müdürlüğünden aldığım 

ehliyetimi, Gemlik Vergi Dairesi’nden aldığım 
7650052268 numaralı vergi kimlik kartım 

kaybolmuştur.Hükümsüzdür.

Haşan SEVİM

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

“Koca 
Sunğipek”

Sunğlpek Fabrikası, Gemlik'ln İlk gözağ- 
rıstdır.

Belki kapasitesi düşüktür.
। Teknolojisi eskidir.

Ama. Gemlik’ln en görkemli yerindedir.
Herkesin ilgisini çekmektedir.
Bazı çevrelerin ise, İştahını kabartmakta

dır.
1996 yılında özelleştirme idaresine dev

redilmiştir.
1997 yılında İse Tekel idaresine devre

dilmiştir.
Sayın Eyüp Aşık’a bağlı, Devlet Bakanlı

ğına.
O dönemde Sâyın Eyüp Aşık’ın başı, da

ha çetrefilli işlere karışmıştı.
Ve. O da Sunğipek ile uğraşacak vakit 

bulamadı.
Şimdi. Dönelim bugüne.
Bakan Sayın Yüksel Yalova, çok cömert 

davrandı.
Ayak üstü (60) yıllık fabrikayı, verdi gitti.
Peki. Başkan Mehmet Turgut yarın öbür- 

gün; '
“-Ben de aldım gitti. Hadi teslim et gay

ri" deyince ne olacak.
Koca Fabrika, “çöpsüz-çeklrdeksiz” tes

lim edilebilecek mi?
- Çalışan işçiler ve memurlar var.
- Borçlar var, alacaklar var.
- Demirbaşlar var.
- Ve. En önemlisi sendikalar var.
Bu konuyu, hep birlikte merakla izleye

ceğiz.
Daha devir işlemi tamamlanmadan,
- Kimlerin iştahlarının kabardığını, birlik

te göreceğiz ve duyacağız.
Bir de, “yap-işlet-devret” konusu var.
Özelleştirmenin, bir farklı modeli bu sis

tem.
_ Devlet olarak,'

- Elindeki tesisi, verimli çalıştıramıyor- 
sun.

- Elindeki kıymetli arsaları, değerlendi- 
remiyorsun.

- Para da bulamıyorsun.
O zaman özel sektörle, işbirliği yapıyor

sun.
Belli bir süre, işletme hakkını veriyor

sun.
İşte. Bu model “yap, işlet, devret” olu- 

yon
Bursa’da bunun iki örneği var.
- Birincisi, “Otobüs terminali”

. - İkincisi, “Zafer Plaza” iş merkezi.
Burada, Belediye ile müteahhit arasında 

yapılan mukavelenin şartları çok önemli.
Bu şartların “halka yansıması” çok önemli.
Terminalin müteahhidi “Baykoop”tan hem 

şehir halkı, hem de terminaldeki küçük es-, 
naf çok şikayetçi.

Belediye, madem ki bu büyük işe soyun- I 
du. 1

Şimdiden gerekli araştırmayı, yapması 
lazım.

Haftanın Fıkrası
Frankfurt civarında küçük bir 

çiftliği olan Hans, 25 adet besili do
muzlarını satmak İçin gazeteye ilan 
verir.

“ - Telefonum ve yardımcım ol
madığı için, bu domuzları almak İs
teyenlerin yükleme ve götürme 
kendilerine ait olmak üzere, çiftliğe 
gelmelerini istiyorum.”

Hans ertesi sabah, müşterilerini 
beklemek için ahıra iner, bir bakar 
kİ domuzların hepsi çalınmış, göze 
batacak bir yere de şu mesaj bıra
kılmış.

“ - Dostum Hans :
Bizim gibi hırsızların da gazete 

okuduğunu bilmeni İsterdim. Ama 
yine de talimatınıza uyarak sizden 
yardım talep etmedik. Kendimiz 
yükledik ve götürdük. Selamlar.”

İşte. Çağdaş bir hırsızlık örneği.
Mal sahibinin bir dediğini, iki et

memişler.

Sözün Özü
Yurdu savunmanın, 
En ucuz yolu, 
Eğitimdir.

“Burke’

Devletten şikayet ediyoruz.
Hükümetten şikayet ediyoruz. 
Sistemden yakınıyoruz. 
Peki. Bizi kimler yönetiyor. 
Bizim İçimizden çıkan İnsanlar 
O zaman şikayet etmeye hakkımız 

olur mu?
Peki. Nasıl düzelecek bu işler. 
Eğitim ile düzelecek tabi. 
Bütçemizde, eğitimin payı nedir? 
- Eğitime, 3.3 katrilyon ayrılmış. 
Savunma bütçesi ne kadar.
- 4.1 katrilyon
Peki yargıya ayrılan bütçe nedir? 
- 0.3 katrilyon.
İşte bu tablo, gerçeği ortaya ko

yuyor.

Bütçemiz “Delik-Deşik”
2000 yılına alt bütçemiz İlan 

edildi.
Ama. Rakamlar hiç iç-açıcı değil

di.
Bütçedeki ana kalemler şöyle ;
- Bütçe toplamı: 46.9 katrilyon
- Gelirler toplamı: 32.5 katrilyon
- Bütçe açığı: 14.4 katrilyon 
Yani bu ne anlama geliyor.
Yanisi şu : Bütçenin üçte-biri 

açık.
Peki. Bu açık nasıl kapatılacak.
- Kamu Mallarına zam yapılacak.
- Ve. Vergiler arttırılacak, kredi 

alınacak.
Şimdi. Bütçenin detaylarına gi

relim.
Yine en büyük kalem faizler.
- Faiz ödemeleri: 21.1 katrilyon. 
Kime ödenecek bu faizler. 
Holdinglere ve rantçılara tabi.
Peki. Sosyal Güvenlik için ayrılan 

pay ne kadar.
- Sosyal Güvenlik: 3.6 katrilyon 
Hani. Batıyoruz dediler.
Emeklilik yasasını değiştirdiler.
Ama. İyi dikkat edin.
Sosyal Güvenlik için ödenen pa

ra, rantçılara ödenen paranın sade
ce beşte-biri kadar.

Programlanan enflasyon hedefi 
(%25)

Bu hedef, verilen ekonomik ve
rilere uymuyor.

Bir yanda döviz her gün artıyor.
Diğer tarafta banka faizleri, (%70) 

den aşağı düşmüyor.
Ve. Siz böyle bir ortamda enflas

yonun (%25) lere düşeceğini hedefli
yorsunuz.

Böyle bir kabul gerçekçi değil.
Mantığa da aykırı, bilime de ay

kırı.
Gelelim şimdi yıllık büyüme hı

zına.
Programlanan büyüme hızı (5.5)
(5.5) lik büyüme hızı, canlı piya

salar için geçerli sayılabilir.
Ama. Türk ekonomisi artık üret

mez oldu.
Rant ekonomisi haline geldi.
1997 yılında, en büyük (500) Türk 

firmasının bilançoları incelenmiş.
- Bilançolarındaki karın, (%53)

ünün repodan sağlandığı tesbit 
Son yıllarda, yargı en çok tartışı- edilmiş.

lan konu haline geldi.
- Ayrılan bütçeden, belli değil mi?
Gelecekte; (eğitime ve yargıya) 

bütçeden en büyük pay ayrıldığı za« 
man, sistemin düzeldiği görülecek
tir. *

uçuk" bir söz
Adamın birinin gururu kırılmış, 

alçıya almışlar.

- 1998 yılında ise, sonuç daha 
; acı olmuş.

-Bilançolarındaki karın (%78) inin 
repodan sağlandığı tesbit edilmiş.

Peki. Bu örnek neyi gösteriyor.
Üretmeyi unuttuğumuzu, yeni yatı

rımlar yapmak yerine repoyu tercih et
tiğimizi gösteriyor.

Yâni. Böyle bir ortamda (5.5) bü
yüme olamaz.

Kaldı ki piyasalar durgundur.
Ve. Halkın satınalma gücü, çıta- 

nın altına düşmüştür.

(ıFMLIIi REHBERİ VAPUR

Gerekli Telefonlar

( İRAK ARAMİ OR
İtfaiye 
Polis İmdat

110
155

Jandarma İmdat 156

Matbaacılıkta yetiştirilmek üzere 
ÇIRAK ARANIYOR 
KÖRFEZ OFSET 
Tel : 513 17 97 GEMLİK

Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom

5131055
5131879
5131206

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

5131051
5131052
5131053
5132954
5131028

NÖBETÇİ ECZANELER
27 Ekim 1999 Çarşamba İNCİ ECZANESİ

Uludağ Turlzrp 
Aydın Turizm

ULAŞIM
5131212
5132077

28 Ekim 1999 Perşembe KAHRAMANEÇZ.

29 Ekim 1999 Cuma GEMİÇ ECZANESİ

30 Ekim 1999 Cumartesi MURAT ECZANESİ
Devlet Has.
SSK Hastanesi

Hastaneler
5139200
5132329

31 Ekim 1999 Pazar GEMİÇ ECZANESİ

Mer. Sağ. Ocağı 5131068

TAKSİLER

1 Kasım 1999 Pazartesi BALIKPAZARI ECZ.

2 Kasım 1999 Salı BAYER ECZANESİ

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

5131821
5132467
5133240
5132324
5143550

Resmi Daireler
TEK Arıza 
TEK İşletme 
Turizm Der. 
Spor Sah. 
Orm. Böl. Şf. 
Milli 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. 
ilçe Tar. Md. 
İlçe Seç. Md; .

Belediye
Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
Sû İşletmesi 
İtfaiye 
Muhasebe M. 
Yazı İş. Md. 
Su Arıza

5132066
5134503
513.1274
5140095
5131286
5131174
5131846
5131353
5131057
5131308
5131133
5131095
5133742
5131507
5131414
5131364
5131411-
5131042
5132360
5131186
5134994

Yalova-Kartal.-(İşgünü) 6.30-11.00-15.00-19.30 
(Tatil)7.15-11.15-16.00

Kartaİ-Yalova:(İşgünü) 09.00-13.00-16.00-21.00 
(Tatil) 09.00-13.00-18.45

Yalova-Sirkeci:(işgünü) 05.50-13.30-17.30 (Tatil) 
6.30-13.00-17.30 Slrkecl-Yalova:(İşgünü) 09.15- 

14.15-18.15 (Tatil) 09.15-14.00-18.15 

nuıviz 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)

TÜI» DAĞITICILARI

SATILII
Balıkpazarı 2+1

deniz gören

110 m2 daire

Tel

513 17 97

Gemlik

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

Aygaz 
Ozgaz 
Tekgaz 
Ocakgaz 
Ergaz 
Ipragaz 
Habaşgaz 
Llkltgaz 
Yeni Llkltgaz 
Alevgaz 
BP Gaz

513 12 95
514 1700
513 16 37
513 16 37
513 88 43
513 22 59
513 45 46
514 28 41
51365 00
513 40 95

'514 59 81

okutun.

abone olun
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Körfez Sayfa: 6

Gemlikspor :2
Robert Bosch: 0

Gemlikspor grubundaki rakiplerinden 
arasını her geçen hafta açmaya devam edi
yor.

Geçtiğimiz hafta kendi sahasında oyna
dığı Robert Bosch maçı grubun zorlu rakip
lerinden biriydi. Gemlikspor kendi saha ve 
seyircisi önünde oynamış olmanın avantajı 
ile maça hızlı başladı. Forvetteki oyuncular 
yapmış oldukları verkaçlarla Robert Bosch 
defansına zor anlar yaşattılar.

Ancak rakibin o kadar zayıf olmayışı ma
çın ilk devresinin 1-0 bitmesine neden oldu.
21. dakikada Ah
met'in attığı golde ol
masaydı, Gemlikspoı 
ikinci yarıya biraz 
temkinli başlamak 
zorunda kalacaktı. 
Ancak ilk yarının son
larına doğru Robert 
Bosch forvetinin be
ceriksizliği golle bulu- 
şamamasına neden 
oldu. İkinci yarı orta
da geçen oyunda 
Gemlikspor ve Ro
bert Bosch fazla hata 
yapmayarak maçın 
temposunu yüksetti.

Maçın sonlarına 
doğru 85. dakikada

Ahmet, Hüseyin'in vurmuş olduğu şutun 
önüne düşmesi ile topu 18 çizgisinin sağ ta
rafından güzel bir orta-şut İle karışık bir vu
ruşla topu filelere gönderdi. Ve son dakika
larda Ahmet’in kaçırmış olduğu goller sonuç 
vermeyerek Gemlikspor grubundaki zorlu 
rakiplerinden ilkini 2-0 gibi bir sonuçla yene
rek taraftarlarını sevindirdi.

Gemlikspor karşılaşmaya şu kadro ile 
çıktı.

Cengiz, Hüseyin, Kadir, Sertaç, Tahsin, 
Vedat, Türker, Musa, Ahmet, Nuri, Murat.

CUMHURİYET ve ATATÜRK

Cumhuriyet yönetimini benimseme
ye ve onun gereklerini yerine getirmeye 
“Cumhuriyetçilik” denir. Cumhuriyet 
kaynağını “ulusal egemenlikken alır. 
Ulusun onayı alınmadan bu yönetme 
hakkı hiçbir sınıfa kişiye aileye ya da 
topluluğa bırakılamaz. Ulus kendi ken
dini yönetmek suretiyle bu hakkını ken
disi kullanır. 23 Nisan 1920’de Mustafa 
Kemal Atatürk’ün önderliğinde Anka
ra'da millet temsilcilerinin kurduğu Tür
kiye Büyük Millet Meclisi, ulusal ege
menliğin millete geçişini simgelen

Atatürk’ün Cumhuriyetçilik anlayışı, 
sadece hükümdarların reddi anlamına 
gelen Cumhuriyetçilik değil, demokratik 
Cumhuriyetçiliktir. Atatürk’e göre “de
mokrasi prensibinin en asri ve mantı
ki tatbikini temin eden hükümet şekli 
Cumhuriyetçiliktir. Cumhuriyette son 
söz, millet tarafından seçilmiş mec
listedir. Millet namına her türlü ka
nunları o yapar. Cumhuriyette, Mec
lis, Cumhurbaşkanı ve hükümet, hal
kın hürriyetini ve ehemmiyetini, raha
tını düşünmek temine çalışmaktan 
başka bir şey yapamazlar.”

Atatürk, üstün, sezgisiyle, Cumhuri
yetin dayandığı ahlaki prensibin “fazi
let” olduğunu şu sözleriyle ifade etmiş
tir.: “Cumhuriyet nedir ve sultanlıktan 
farkı nedir? Cumhuriyet fazileti ahla- 
kiyeye müstenit bir idaredir. Cumhu
riyet fazilettir. Cumhuriyet idaresi fa
ziletli ve namuskar insanlar yetiştirir. 
Sultanlık korkuya tehdite müstenik

Neriman ERDEM
Gemlik Teknik Lise ve Endüstri 
Mes. Lisesi Türk Dili ve Ed. öğr.

olduğu için korkak, zelil insanlar ye- | 
tiştiıir. Aradaki fark bunlardan ibaret
tir. il I

Cumhuriyetçilik; dengeli ve barış I 
içinde yaşayan mutlu bir toplum yarat- I 
mada başta devlet örgütü olmak üzere, I 
herkesin payına düşen'görevi yapması- I 
dır. Cumhuriyetçiliğin gerektirdiği ödev- I 
ler yerine getirilmezse, yönetim bozulur,' I 
yozlaşır. Toplum bir kargaşa içine, sû-' I 
rüklenir. Yasadışı kaynaklardan besle- I 
nen zorbalık ülkede söz sahibi olur. I 
Adalet işlemez. Can ve mal güvenliği- I 
yok olur. Toplum içinde çürür ve yıkılır.1

Bu nedenle, Cumhuriyet yönetimin I 
tüm organlarıyla her tehlikeye karşı ko- I 
runması gerekir. Önemli olan Cumhuri- I 
yeti kurmak, ilan etmek değil; onun ge- I 
reklerini yerine getirmek yaşatmaktır. I 
Cumhuriyeti koruma ve kollama görevi I 
öncelikle gençlerimize düşmektedir. I 
Atatürk 30 Ağustos 1924’te Dumlupınar I 
savaşlarının yıldönümüne “Meçhul As- 1 
ker” anıtının başında yaptığı konuşma- I 
da şunu söyler: “Ey yükselen yeni ku- 1 
şak! Gelecek sîzindir. Cumhuriyeti I 
biz kurduk; onu yükseltecek ve sür- I 
dürecek olan sîzsiniz!”

Bundan daha önemlisi, 1927’de ver- I 
diği “söylev”in Türk gençliğine sesle- I 
nen şu sözlerle bitmesidir : “Ey Türk I 
Gençliği! Birinci ödevin, Türk bağım- | 

sizliğini, Türk Cumhuriyetini, son- I 
suzluğa değin korumak ve savun- I 
maktır.”

UMURBET’de

BAYTAŞ
DOĞA EVLERİ’nde

SATIKKKATKALORİFmi-
KAPALI GARAJU-
YÖZMI HAVUZLU
HEMEN TESLİM

Tiaigi[X ifiıınıııg ı/f MüsmKiL DniaiLin
Tel : (0.224) 513 42 21 - 513 17 94 GEMLİK
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