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Kaşe ve mühürde bekleme yok! 
Her türlü baskı işlerinizde 

Hizmetinizdeyiz.
BİR TELEFON YETERLİ l

KÖRF€Z OFS€T
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

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

Belediye Meclisi ekim ayı toplantıları sona erdi. BP Dolum Tesisleri’nin bulunduğu bölge sanayi alanından çıkarıldı.
«arajıl^

rçtorj

ı öinsiji

ajoış.

Curiujf 
teetnil

çfr» 
fr:W 
,W 
iyeöi»

I Belediye Meclisi’nin perşembe günü yapılan Ekim ayı son toplantısında, 2000 yılı bütçesi 
görüşülerek 4 trilyon 746 milyar 511 milyon lira olarak kabul edildi.

Meclis, BP’nin bulunduğu alanı sanayi bölgesinden çıkarırken, GEMPORT Yönetim Kuruluna 
Mehmet Dinç yerine Erdinç Arabalı’yı atadı. Mehmet Dinç’in üyeliğinin düşürülmesi üzerine 
şu göreve Avukat İlkay Ergenç get rildi. Haberi sayfa 3’te

Cumhuriyetimizin 
76. yıldönümü 
kutlandı

Cumhuriyetimizn- 76. 
yıldönümü, bu yıl tören- 
siz kutlandı.

17 Ağustos’ta meyda
na gelen can ve mal kay
bına neden olan deprem 
nedeniyle tüm yurtta' kut
lama törenleri Başbakan
lık tarafından yayınlanan 
bir genelge ile iptal edil
mişti»

Atatürk Anıtı’na çe
lenk konulmasının ardın
dan, saygı duruşunda 
bulunuldu ve İstiklal Mar
şı okundu.

HAFTAYA BAKIŞ

Kadri GÜLER

Kaçak akaryakıt
K Kış aylarının yaklaşmasıyla kaçak yakıt sorunu da günde
me geldi.

Eski Kaymakamlarımızdan şimdiki Hakkari Valisi Orhan 
Işın görevde kaldığı süre içinde çevreye karşı yaptığı mücade
leden dolayı adını “Çevreçi Kaymakam” olarak tesçil ettirdi.

Bu konudaki çabaları nedeniyle Çevre Ödülü ile ödüllendi
rildi.

Çevre salt sanayi ve evsel atıklardan oluşmuyor.
Çevreyi kirleten eh önemli etkenlerdendin de araçların eg- 

zosundan çıkan duman ile bacalardan çıkan dumandır.
Bu konuda da etkin mücadele edilmedikçe başarıya ulaşıl

maz.
E Bunun için İl Sağlık Kurumu katı ve sıvı yakıtlarda standart 
koyuyor. İlçe içine giren kömür ve kalorifer yakıtlarının bu stah- 
darta uyması zorunluluğu var.

Kış kapıya dayandı.
k Çeşitli firmaların bilhassa kalorifer yakıtlarında standart dı
şı mal sattıklarını duyuyoruz.
r Broşürler bastırıp konutlara dağıtıyorlar bu şahıslar.
I Resmi fiyatların çok altında özel yakıt sattıklarını duyuru
yorlar.

' Bu işin içinde bir bit yeniği var.
Son zamanlarda sintine atıklarının bile kalorifer yakıtı diye 

satıldığına tanık oluyoruz.
| Dünkü gazetelerde çıkan bir haber ise bu işin ne kadar ile- 
ri götürüldüğünü ortaya koymakta.

İPRAŞ rafinerisinden gelen akaryakıt borusuna saptama 
yapan bir şebeke, çaldığı yakıtlara başka maddeler katarak 
mazot elde edip piyasaya sürüyorlarmış.
' Devleti zarara uğratan bu tür şebekeler, araçların da arıza
lanması, kaloriferlerin tehlike yaratmasına ve çevrenin kirlen
mesine neden oluyor.

Son zamanlarda Gemlik Körfezine kaçak akaryakıt getiren 
gemiler olduğu biliniyor. Denizden karaya akaryakıt çıkarma
nın yasak olduğu bilindiği gibi, bunu taşıyan tankerler Gemlik 
içinden geçip gidiyor.
i Aylardır bir allahın kulu bu tankerler neden ters yönden 
geliyor demiyor.

. Nasıl olduysa geçtiğimiz hafta bir ihbar üzerine Küçük 
kumla Jandarması iki tankere el koyuyor. Kapaklı Köyünde ise 
tankerlere kaçak akaryakıt boşaltan gemi yakalanıyor.
F İşin ciddiyeti ortada.

Dirileri haksız kazanç sağlıyor, insanın can ve mal güvenli
ğini tehlikeye düşürüyor.

Bu geminin yanaştığı iskenenin sorumluları yok mu?
Yoksa onlar da mı işin içindeler.
Araştırılırsa bulunur sanırım.

Dillioğlu ve Tezsever 
ailelerin mutlu günü 

Bakan ve 
Emniyet 
Müdürü 
tanıklık 
yaptılar

. Kapatılmış Adalet Par
ti ilçe Başkanlanndan İşa
damı Haşan Dillioğlu'nun 
kızı Gülsen Dillioğlu, Emek
li Nikah Memuru Recai 
Tezsever'in oğlu Serhat 
Tezsever, geçtiğimiz hafta 
Milton Aile Gazinosu'nda 
yaşamlarını birleştirdiler.

Gençlerin, nikah ta
nıklığını ise Ulaştırma Ba
kanı Prof. Dr. Enis Öksüz ile 
Eski Gemlik Emniyet Amiri 
şimdiki İstanbul Emniyet 
Müdürü Haşan özdemir 
yaptı.

HEM 
Rotary 
işbirliği

Gemlik Halk Eğitim Mü
dürlüğü tarafından 1. ve 2. 
kademe okuma-yazma 
kursları açıldı.

Halk Eğitimi Merkezi Mü
dürlüğü 1le Gemlik Rotary 
Kulübü işbirliği yaparak Ro
tary Kulübünün hazırladığı 
“kolay Dil” programı çerçe
vesinde/ açılan 1. Kademe 
Okuma-Yazma kursunun 
tüm masrafları Rotary Kulü
bü tarafından karşılanacağı 
bildirildi.

İlkokul diploması olma
yıp, 1999 yılı sonuna kadar 
ehliyet almak isteyenler için 
2. kademe okuma-yazma 
kursu açılmış olup, bu kurs 14 
Aralık 1999 tarihinde, sona 
erecek. Öte yandan İngiliz
ce ve bağlama kurslarının 

‘ kayıtları, devam etmekte 
olup, .yeterli sayı sağlandığı 
takdirde bu kursların açılfl- ■ 
'cağı da öğrenildi.

Ticaret Odasında Kemal Akıt, Borsa’da 
Osman Sarışen yeniden Başkan seçildiler.

Başkanlar 
değişmedi

Geçtiğimiz hafta yapılan Ticaret Borsası ve 
Ticaret Odası meslek grup seçimlerinden 
sonra meclis başkanlıkları ve yönetim kurulu 
üyeleri de belirlendi. Ticaret Borsası’nda 
Kemal Kılıç, Ticaret ve Sanayi Odası’nda ise 
Haşan Sözüneri Meclis Başkanı oldular.

TOBB temsilciliklerine ise Ticaret 
Odasından Tevfik Solaksubaşı, Ticaret 
Borsası’ndan Osman Sarışen seçildiler.

Haberi sayfa 3’de

2 tanker kaçak 
akaryakıt yakalandı
Çeşitli yollardan elde edilen kaçak 
akaryakıtlar Kapaklı Köyü İskelesin
den yurdun her tarafına dağıtılıyor.

Sahil Güvenlik 51 botu Kapaklı Köyü’nde 
tankerlere kaçak mazot veren Erişentürk adlı gemi 
yakalandı.

Mualla Mutluer adına kayıtlı olan ve denize 
elverişli belgesi olmayan gemiye el konarak, sahibi 
savcılığa sevkedildi.

Küçük Kumla jandarması ise 2 tanker kaçak 
akaryakıt yakaladı. Haberi sayfa 3’te

1985-1999 yılları arasında ilçemizdeydi

Müftü Aksoy atandı
İlçemiz Müftüsü Mustafa Aksoy’un tayini Aydın 

ili Yenipazar ilçesine çıktı.
1985 yılından bugüne değin ilçemizdeki müftü

lük görevini yürüten Aksoy, tüm Gemlik halkına 
gösterdikleri ilgi ve alakaya teşekkür etti.

taşi gediğine
ZJvxcxv\ Tamer

DEPREM...
17 Ağustos’ta Maddi Deprem 
29 Ekim’de manevi 
Maddi can aldı, yıktı 
Manevi salladı 
Salladı ama yıkamadı 
Temeli sağlam temeli...
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1923 Cumhuriyeti’ne Düşmanlık 
Demokrasi Düşmanlığıdır...

Tahsin, hezar tahsin!
Geçen cuma gecesi AS TVde Yüksel 

Baysal’ın sunduğu “Bursa'nın Nabzı” 
programına konuk oldum. Programın 
eksenini, şu sıralarda ikinci baskısı ya
pılan Atatürk ve Bursa adlı kitabım 
oluşturuyordu.

Kitapla ilgili bölümün sonunda, 
“Bursa'nın Nabzı” programlarının de
mirbaş müdahili ANAP’h Tahsin Bulu- 
taldı sazı eline; 15 dakikaya yakın sü
reyle demokrasi dersi verdi (!) ve özel
likle Atatürk’ün 6 Şubat 1933 gecesi 
Çeklrge’deki köşkünde yaptığı “Bursa 
Nutku” adıyla konuşmasına yönelik - 
tabii aslında bizzat O’na yönelik- eleşti
riler yöneltti.

Atatürk o konuşmasmda diyordu 
ya:

“Türk genci inkılapların ve reji
min sahip ve bekçisidir. Bunların lü
zumuna, doğruluğuna herkesten çok 
inanmıştır; rejimi ve inkılapları be
nimsemiştir. Bunları zayıf düşürecek 
en küçük veya en büyük bir kıpırtı 
ve bir hareket duydu mu, bu memle
ketin polisi vardır, jandarması vardır, 
ordusu vardır, adli ye si vardır... de-. 
meyecektir. Hemen müdahale ede
cektir. Elle, taşla, sopa ve silahla, ne
si varsa onunla, kendi eserini koru
yacaktır.”

Tahsin Bey işte buna takmış, yakla
şık 15 dakika süreyle ve Birinci Dünya 
Savaşı’ndan kalma su soğutmalı Ma
mı ağır makineli tüfek hızıyla verdi ve
riştirdi : “Bir türlü demokratikleşemi- 
yorsak, işte bundan” demeye getirdi.

Gerçi üzüldüm, yadırgadım, içerle
dim, fena halde kızdım bir “Cumhuri
yet çoçuğu”nun inhasını minhasını 
araştırıp düşünmeden, koşullandığı 
yönde programa müdahale etmesini. 
Sinirlendim.

Düşündüm ki: Bu zihniyete göre, 
örneğin Atatürk’ün ilk Bursa gezisinde 
27 Ekim 1922 gecesi Şark Tiyatro
su'nda yaptığı konuşmada yer alan şu 
sözleri de demokratikleşmemizin önün
deki engellerden sayılabilirdi :

“Bütün dünya bir gün bile unut
masın ki Türkiye devletinin biricik 
ve gerçek temsilcisi yalnız ve ancak 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir. 
Aşağılık çıkarları için, kendi kişilik
lerini korumak için ülkenin bağım
sızlığım ve ulusun özgürlüğünü düş
mana peşkeş çekmekte sakınca gör

□ BURSA 2000 □ HABER 
gazetelerine vereceğiniz ilanlar size kazanç olarak geri dönecektir
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meyen, bağımsızlığı yok edecek hü
kümlerle dolu Sevr Antlaşması’nı ka
bulden çekinmeyen sultanların bu 
davranışlarını Türk ulusu artık bir 
daha görmeyecek, ancak tarihte 
okuyup ibret alacaktır.”

Öyle ya, ne gerek var bu sözlere ? 
Veli-nimetimiz Padişah efendimiz haz
retlerini İstanbul’da sarayında tutarak 
da demokratikleşebilirdik pek ala!

Uğur Mumcu’nun “Bilgi sahibi ol
madan fikir sahibi olmak” deyişini 
pek tutanm. Bu genç bilgiç, doğumun
dan 37 yıl önce ve “kubilay cinaye
tinden kısa bir süre sonra, Ata
türk’ün genç cumhuriyeti kollama ti
tizliğiyle söylediklerine yüklenerek de- 
mokratikleşebileceğimizi sanıyor!

Öylesine önyargılı ki, bu konuşma
nın ardından Çorum Ağır Ceza Mahke- 
mesi’nde yargılanarak 5-12 yıl arasın
da hapis cezalarına çarptırılan sanıkla
rın, hemen o yılın Cumhuriyet Bayra- 
mı’nda af edildiklerini anlatışımı bile 
duymazdan geliyor.

O kişilerin birinin, yıllar sonra “Ata
türk büyük adamdı, dolduruşa geti
rildiğimizi anladı ve bizi affetti” de
diğini nakledişimi bile es geçiyor.

Şunu söylemeliyim : Atatürk'e sal
dırmak, O’nu küçümsemek, ola ki 
“ikinci cumhuriyetçiler”in bir yönte
midir. Eğer bu yöntemle Sivas’m Madı
mak Oteli’nde 37 aydınlık insanın ya
kılmasını Üçok’un, Aksoy’un, Emeç’in, 
Dursun’un, Mumcu’nun ve en son Ah
met Taner Kışlalı’nm öldürülmesini en
gelleyebilmek mümkün olsaydı.... ben 
de bu gibilerle birlikte Atatürk’e -sal- 
dırmasam da- eleştiri yöneltebilirdim.

İrtica, ile işbirliği demokrasi getir
mez, karanlık bir geçmişi geri getirir 
sadece. Komşu İran’da “TUDEH”e ku
rulan tuzağa, şimdilerde bizim üstün 
akıllılar düşmekte. Eğer şeriatçı kesi
min, onların işbirlikleri sonucu başarı
ya ulaşmaları halinde, karşılarına ge
çip, “Tahsin, hezar tahsin!” diye alkış 
tutacağını sanıyorlarsa...

Yanılıyorlar. İçinde yuvarlanıp git
tikleri “gaflet ve dalalet” uykusundan 
uyanmalarına fırsat kalmaksızın solu
ğu “siyaset meydanı”nda alacaklar
dır.

Kuşkusuz bu “Siyaset Meydanı”, 
Ali Kırca’nın "Siyaset Meydanı” olma
yacaktır...

1900’lü yılların son ‘Cumhuriyet Bay- 
ramıtv bugün kutluyoruz.

Kutlayalım arkadaş!..
Lami cimi yok!..
Çünkü bizim 'Cumhuriyet Bayramı’, 

içeriğindeki demokratik devrimin çağ at
latan özüyle tarihe yazıldı.

Aristo'nun biçimsel mantığını kulla
narak cumhuriyet sözcüğünü anlamın
dan yalıtmak kolaydır. İran da cumhuri
yet, bizimki de;.Fas da krallık, İsveç de!.. 
Hele “Cezayir Demokratik Halk Cumhri- 
yeti'he nazar değmesin!.. Devletin adın
da ne istersen var: Halk var, cumhuriyet 
var, demokrasi var...

Komşumuz Irak devletinin adı da 
“Irak Demokratik Cumhuriyeti”değil mi?.

“İsmiyle müsemma” çok az devlet 
var!.. Kişi için aynı kural geçerli değil 
mü... Kızın adı Sevinç’tir, kendisi hüzün
lüdür; oğlanın adı Levent’tir, ama, cılız
dır, kadının adı Handandır, ama, güle- 
mez; herifin adı Ziya’dır, ama, karanlık 
mı karanlıktır. Kişilerle adlarıyla anaya
sal düzenlerin içeriğine ilişkin özdeşlik 
her zaman birbirini tutmaz.

Peki, bizim Cumhuriyetimiz ife özü 
arasındaki somut tarihsel ilişki ne?...

Osmanlı padişahı düşmanla işbirliği 
yapmış, Anadolu halkı istilacıya başkal- 
dırmış; Mustafa Kemal zaferi kazanınca 
Cumhuriyeti kurmuş...

Yıkılan ne? ...
Padişahlık, halifelik, şeyhülislamlık, 

Şeriye Vekaleti, mahkemede kadılık, 
öğretimde medrese eğitimi, hukukta şe
riat düzeninin tüm kalıtımları...

T.C.
GEMLİK İCRA DAİRESİ 
Dosya No : 1998/390 Tal.

MENKULÜN AÇIK ARTIRMA 
İLANI

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

Birinci artırma 15/11/1999 günü saat 15.20-15.30 de Devlet Hastanesi yanı 
Körfez Oto Kurtarma Gemlik de yapılacak ve o günü kıymetlerinin % 75 ine 
istekli bulunmadığı takdirde 16/11/1999 günü aynı yer ve saatte 2. artırma 
yapılarak en çok fiyat verene satılacağı ve satış şartnamenin icra dosyasından 
görülebileceği masrafı verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene 
gönderilebileceği, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya
numarasıyla icra memurluğuna başvurmaları ilan olunur.

27/10/1999
İcra Memuru

1926’da ‘Yurttaşlar Yasası’ (Medeni 
Kanun) Avrupa hukukundaki demokratik' 
devrimin Anadolu’da benimsenmesidir.

1923 Cumhuriyet devrimi ve demok
rasi!...

İkisi bir arada!...
İran şahlık iken de İslam devletiydi; 

cumhuriyet olduktan sonra da İslam dev
letidir.

Laikleşme sürecinin dışına taşarak 
demokrasiye dönüşmüş tek ülke yok
tur!... Olamaz da!... Gezegenimizin coğ
rafyasında dinsel düzenle insan hakları 
bağdaşamıyor.

Cumhuriyet bu nedenle bizim için de
mokrasiyle özdeşleşiyor; demokrasi 
1923 Cumhuriyet devrimiyle önü açılmış 
bir yaşam biçimidir; sonuna dek benim
senmeli...

Her kim demokrasiyi 1923 Cumhuri- 
yeti’ne karşı kullanmak istiyorsa, bilim
selliği ıskalayan bir katakulliyi tezgahlı
yor demektir.

1923 Cumhuriyeti’nin uygarlık tarihin
deki yeri, bilimsel ölçütleriyle, insanın in
sanlaşmasında bir aşamadır.

Cumhuriyetimizi seviyoruz...
Hem de nasıl!...
Aklımızla, duygularımızla, ruhumuz

la, benliğimizle, bilincimizle, canımızla, 
etimizle, gözeneklerimizle seviyoruz...

Kutluyoruz!
Hiç kimse bu ülkede Cumhuriyet düş

manlığını demokrasi diye yutturmaya 
kalkmasın!...

Not: Bu yazı 29 Ekim 1999 tarihli Cumhuri
yet Gazetesinde yayınlanan İlhan Selçuk'un 
yazısından alınmıştır.

GEMLİK KÖRFEZ
Haftalık Siyasi Gazete

||||| Yıl : 27 SAYI: 1291
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

Gemlik

Okuyun/

okutun

abone olun

Muhammen Kıymeti(Lira)
2.500.000.000.-

Adedi
1

Cinsi
34 VL 0599 plakalı 
Mitsubishi marka, beyaz 
renkli, stepneli, sağ taraf 
ve muhtelif yerleri hasarlı, 
Yüksek tavan kaplı, orjinal 
radyolu.

ilçemizi remiz rurAlım
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Belediye Meclisi ekim ayı toplantıları sona erdi. BP Dolum Tesisleri’nin bulunduğu bölge sanayi alanından çıkarıldı

2000 yılı Belediyejbütçesi
4 trilyon 746 milyar lira

s

Gemlik Belediyesi’nin 2000 yılı bütçesi 
dün yapılan toplantıda, 4 trilyon 746 mil
yar, 511 milyon lira olarak kabul edildi.

Belediye Meclisi’nin Ekim ayı toplantı
larının sonuncusu perşembe günü Cum
huriyet Bayramı olması nedeniyle pazar
tesi gününe ertelendi.

Dün saat 14.oo de Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut başkanlığında toplanan 
mecliste, 2000 yılı bütçesi görüşüldü.

Meclis toplantısının açılmasından son
ra gündeme eklenecek önergeler, Belediye 
Başkam Mehmet Turgut tarafından okun
du.

İlçe Seçim Kurulu Başkanlığından ge
len bir yazıda Belediye Meclisi’nin ANAP’h 
üyesi Mehmet Dinç’in üç toplantıya katıl- 

■ maması nedeniyle Belediyeler Yasasının- 
| 69. maddesi gereği görevden düşürüldüğü 
■ yerine ise ANAP’h üye İlkay Ergenç’in 
■ atandığı bildirildi.

Belediye Meclisi toplantısına katılan 
I Avukat İlkay Ergenç’in meclis üyeliği ka- 
I bul edildi. Belediye Başkanı Mehmet Tur- 
■ gut Ergenç’e yeni görevinde Gemlik’e ya- 
■ rarlı hizmetler yapmasını diledi.

Daha sonra Yeni Çarşı Esnafının işyer- 
I lerinin duvarlarının gece sarhoşlar tara- 
I findan kirlettildiği, çevreye zarar verildiği 
I belirtilerek, güvenlik açısından Yeni Çar- 
I şırun kötü durumda olduğu belirtilerek si- 
I te yönetimi kurulması istendiği belirtildi. 
I Bu maddede gündeme alındı.

Aynca Umurbey Belediye Hudutları 
I içinde kalan Yalova Yolu kenarlan ile Bur- 
I sa yolunda bulunan Sanayi Sitesi yanın- 
I dan geçen patika yoldan Gemlik ilçe sınır- 
I lannın sona erdiği ve bundan sonraki ala- 
I nın Engürücük Köyü sınırlarına girdiği 
I ancak, Engürücük Köyü’nün TÜGSAŞ 
I yolundaki işyerleri ile konutlara hizmet 
I veremediği belirtilerek, bu alanlann Gem

lik sınırlarına alınması önergesi gündeme 
alındı.

Gündeme alman bir başka madde ise 
BP Dolum Tesislerinin kaldınlması için 
meclis karan alınması yönünde oldu. Bu 
önerge de kabul edilerek gündeme alındı.

GEMPORT’TA ATAMA
Mehmet Dinç’in meclis üyeliğinden dü

şürülmesi üzerine GEMPORT yönetimin
de belediyeyi temsil yetkisinin de kalmadı
ğını belirten Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut, bu konuda partilerden aday gös
termelerini istedi.

Fazilet Parti grubu adına Erdinç Araba
lı aday gösterildi. Başka aday çıkmayınca 
oy birliği ile Erdinç Arabalı GEMPORT yö
netim kurulu üyeliğine seçildi.

MILENNUM BÜTÇESİ
Belediye Meclisinde daha sonra 2000 

yılı bütçesinin görüşülmesine geçildi.
Bütçe Kesin Hesap Komisyonu adma 

söz alan FP’li üye Avukat Necdet Yılmaz 
2000 yılı bütçesinin son üç yılın gelir ar
tışları ve bütçeleri dikkate alınarak hazır
landığım, daire amirlerinin önerileri ile 
bütçe komisyonu üyelerinin kanaatleri ve 
ilçe halkının sosyo ekonomik durumları
nın dikkate alınarak belirlendiğini söyledi.

Belediyede fazla işçi çalıştırılmasına ve 
ücretlerin yüksekliğine dikkat çekilererek, 
2000 yılında yeniden toplu sözleşme yapı
lacağı hatırlatılarak, ücretlere dikkat edil
mesi istendi.

Öte yandan bütçe komisyonu sözcüsü 
belediye personelinin hizmet içi eğitimine 
önem verilmesini de istedi.

2000 yılı gelir gider bütçesinin 4 trilyon 
746 milyar 511 milyon lira olarak belirlen
diği bildirildi.

Daha sonra gelir bütçesi Hesap İşleri 
Müdürü tarafından madde madde okuna
rak meclis üyelerinin oylarına sunuldu.

Gemlik Belediyesi’nin 2000 yılı bütçesi 
aynen kabul edildi.

Belediye Başkanı Mehmet Turgut, 
2000 yılı bütçesinin kabul edilmesinden 
sonra yaptığı konuşmada, üyelere teşek
kür etti ve yeni bütçenin iilçemize hayırlı 
olmasını diledi.

Belediye Başkanı Mehmet Turgut, itfa
iye bütçesi görüşülürken, 1999 yılı bütçe
sinin trilyon lira eksikle kapatılacağını be
lirterek, itfaiye bünyesinde bir kurtarma 
ekibi kurulmasını arzuladıklarını ve büt
çeye konan para ile ihtiyaç olan alet ede
vat alınacağına dikkat çekti.

Bu ekibin kazalarda kurtarma görevine 
yaparken aynı zamanda AKUT ekibi gibi 
çalışarak depremde de kurtarıcı olacağını 
söyledi.

Bütçe. Komisyonunun personel giderle
rinin bütçenin yüzde 30 ‘undan az tesbit 
ettiğini, geniş bir bütçe hazırladığını belir
terek kendilerine teşekkür etti.

Bütçe de encümen üyelerinin oturum 
başına brüt 10 milyon lira ücret almaları 
oy birliği ile kabul edilirken, emlak gelirle
rinden 295 milyar lira elde edilmesinin 
beklendiği belirtildi.

Belediye bütçesinin kabul edilmesin
den sonra gündemin öbür maddelerine 
geçildi.

BP’nin akaryakıt depolarının ilçe için 
tehlike yarattığı için ilçe dışına çıkarılması 
konusunda encümence alman karar 
doğrultusunda, BP tesislerinin yerinin 
sanayi alanından çıkarılmasına meclisçe 
karar verildi.

Gemlik Orhangazi yolu ile Bursa sanayi 
sitesi yanındaki alanların da Gemlik 
sınırlarına alınmasına karar verildi.

Belediye Meclisi’nin gündemindeki 
maddelerin bitiminden sonra meclisin 
ekim ayı toplantıları sona erdi.

ANAP’h üye Mehmet Dinç’in 
düflürülmesi üzerine Bele
diye Meclisi’nde üç bayan 
üye oldu

Yeni 
meclis 
üyesi 
Avukat 
İlkay 
Ergenç

ANAP’h Belediye Mec
lis üyesi Mehmet Dinç’in 
üç toplantıya katılma
ması nedeniyle meclis 
üyeliğinden düşürülme
si üzerine, İlçe Seçim 
Kurulu ANAP’h İlkay Er- 
genç’i meclis üyeliğine 
atadı.

Dün yapılan toplantı
ya katılan Ergenç, yeni 
görevine başladı. 
Belediye Başkanı Meh
met Turgut, Avukat İl
kay Ergenç’in Gemlik 
için başanh hizmetler 
vereceğine inandığını 
söyledi.

Meclis toplantısına 
ilk kez katılmanın heye
canını yaşayan genç 
Avukata Belediye mec
lis üyeleri de başarı di
leklerinde bulundular.

Avukat İlkay Ergenç 
Mehmet Dinç’ten boşalan 
meclis üyeliğine getirildi.

Ticaret Odasında Kemal Akıt, Borsa’da Osman Sarışen yeniden Başkan seçildiler

Başkanlar değişmedi
Geçtiğimiz hafta yapılan Ticaret Borsası ve Ticaret Odası meslek 
grup seçimlerinden sonra meclis başkanlıkları ve yönetim kurulu 
üyeleri de belirlendi. Ticaret Borsası’nda Kemal Kılıç, Ticaret ve 
Sanayi Odası’nda ise Haşan Sözüneri Meclis Başkanı oldular.

Gemlik Tcaret ve Sa
nayi Odası ile Gemlik Ti
caret Börsası'nda baş
kanlar değişmedi.

Geçtiğimiz hafta ya
pılan yönetim kurulu ve 
meclis başkanlığı seçim
lerinde yeni üyeler belir
lenirken, yönetim kurulları 
görev bölümü yaptılar.

Gemlik Ticaret ve Sa
nayi Odası Meclis Baş

Kemal Akıt Osman Sarışen Haşan Sözüneri Kemal Kılıç

kanlığı için Mimar Haşan 
Sözüneri ile Salih Üngör 
çekişirken, Haşan Sözü
neri meclis Başkanlığını 
kazandı.

Ticaret Borsasında ise 
Kemal Kılıç yeniden 
Meclis Başkanı seçildi.

Gemlik Ticaret ve Sa
nayi Odası Yönetim kuru
lu ise şu isimlerden oluştu:

Kemal Akıt (Başkan),

Seyhan Aydın, Şahin Da
nış (Başkan Vekili), İbra
him Çetin(Muhasip),Se
zai Gençoğlu, Sami Ta
ran, Nazım Bayrak

Ticaret Borsası Yöne
tim Kurulu:

Osman Sarışen (Baş
kan), Nazif Girgin (Baş
kan Vekili), Ahmet İmren 
(Sayman), İbrahim Ça
kar, Melih Kazanç (üye)

Mahmut 
Solaksubaşı 
Kalp krizi 
geçirdi

Ticaret Borsası eski Meclis 
Başkanlarından, Gemlikspor 
yönetim kurulu üyesi Mahmut 
Solaksubaşı(45), bir iş dönüşün
den gelirken kalp krizi geçirdi.

Geçtiğimiz perşembe akşa
mı Mudanya Trllye'den İş dö
nüşü kendi kullandığı özel oto
sunda rahatsızlaşan Solaksu- 
başı, Özel Konur Hastanesine 
giderek tansiyonunu ölçtürdü. 
Bu sırada enfaktüs geçirdiği 
anlaşılarak, hastanede bakı
ma alındı.

Solaksubaşı'nın durumunun 
iyi olduğu öğrenildi.

2 tanker kaçak 
akaryakıt yakalandı 
Çeşitli yollardan elde edilen kaçak 
akaryakıtlar Kapaklı köyü iskelesin
den yurdun her tarafına dağıtılıyor.

Uzun süreden beri Ka
paklı ve Fıstıklı Köylerinden 
deniz yoluyla piyasaya ka
çak akaryakıt söküldüğü 
şeklinde yapılan duyurular, 
iki tanker akaryakıtın yaka
lanmasıyla doğrulandı.

Geçtiğimiz hafta bir ihba
rı değerlendiren Küçük Kum
la Jandarması, Kapaklı Kö
yünden yüklediği yaklaşık 40 
ton akaryakıtı Eskişehir’e 
götürmekte olan iki Petrol 
Ofis tankerine el koydu.

Tankerlerin içindeki akar
yakıtların tahlilinden sonra 
mahkemeye sevk edilecek 
olan tanker şoförleri ile ilgili 
soruşturma çok yönlü olarak 
sürdürülüyor.

Kapaklı Köyüne son 
zamanlarda çeşitli gemilerin 
yanaşarak kaçak akaryakıt 
getirdiği, köy muhtarlığının 
bağış karşılığı buna göz 
yumduğu iddia ediliyor.

Öte yandan son Zaman
larda Gemlik’e de çeşitli yol- 
lardan kaçak kalorifer yakıtı- ।

i nın girdiği belirlendi.
Bazı .firmaların rafineri fi

yatlarından düşük kalitesiz 
yakıtları kalorifer özel yakıtı 
diye sattıkları, apartmanlara 
bildiri dağıttıkları gözlendi.

Bu tür yakıtların kalorifer 
kazanlarında tehlike yarattı
ğını bildiren ilgililer, vatan
daşların ucuz diye çeşitli ka
rışımlardan yapılmış yakıtları 
almalarının can ve mal gü
venliği açısından tehlike ya
rattığını söylediler.

Son günlerde İzmit'te 
ortaya çıkarılan İPSAŞ’a ait 
boruları delerek benzin çalıp 
içine çeşitli katkı maddeleri 
katarak kalorifer yakıtı veya 
mozat imal eden 
kaçakçıların yakalanması 
tehlikenin boyutlarındaki cid
diyeti ortaya koyuyor.

Belediye zabıtasının 
şehire dışarıdan gelen 
kömür ve akaryakıtların fatu- 
rularını kontrol etmelerini ve 
örnekler almaları isteniyor.
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Kapılardan rüşvetsiz geçmek olanaksız. 1 dolara bile eyvallah... Kadri GÜLER

Bulgar ve Romen Gümrükleri
Geçtiğimiz hafta üç günlük Romanya ge

zim konusunda gözlemlerimi sîzlerle paylaş
mıştım.

Aslında üç günlük gezi koca bir ülke hak
kında ne bilgiler edinilebilir.

Buna kocaman bir hiçbirşey diyebilirsiniz.
Bizimki derinlemesine bir araştırma değil 

yaptığım temaslar ve salt gözlemler.
Bulgaristan ve Romanya’ya 1977 yılında 

ilk kez gitmiştim. Bu gezimizin büyük bir bö
lümünü Romanya da geçirmiştik. Ancak o 
yılları düşünürseniz bu iki ülkenin karadeniz 
kıyıları turistik tesislerle dolu ve ülkelerine 
turizm gelirleri büyük girdi sağlıyordu.

Türkiye den Bulgaristan ve Romanya ya 
sürekli turlar düzenleniyor, kadınların da bü
yük ilgi gösterdiği bu ülkere küçük altınlar, 
naylon çoraplar götürülüp bedava tatil yap
ma olanağı elde ettikten sonra dönüşte de 
Köstence’den Çin malı ünlü piriçli porselen 
takımlar Türkiye’ye getirilip kız çeyizlerinin 
en değerli eşyalarından biri oluyordu.

1977 yılları her iki ülkenin de siyasi rejim
leri Kominizmdi.

Bulgaristan'da, Romanya ya göre daha 
disipli bir rejim egemendi.

Romanya da ise yumuşak kominizm ege
mendi.

Ama gümrük kapılarında karşılaştığımız 
manzaralarda bir değişikliğin olmadığını 12 
yıl sonra yine tanık oldu.

10 DOLAR RÜŞVET VERDİM
, Gemlik’ten yola çıktığımda saat 13.oo sı-, 

ralarındaydı. İstanbul’dan E-5 otobanına gi
rişim de ise saat15.oo i gösteriyordu. Avru
pa standardında olan otobanda özel araba
mın hız keyfini doyasıya tattım. Çiseliyen 
uzun yolda kim^gaza sonuna kadar, kimi ise 
kontrollü bastım.

E-5 neredeyse bomboştu. İstanbul’dah 
ayrıldıktan sonra yavaş yavaş yol tenhalaş- 
tı. Neredeyse bomboş kaldı. Ford Escord’un 
yol keyşfiyle Kirklareline he zaman geldiğimi 
anlamadım.

Otobandan ayrılıp Kkırklareli yoluna sap
tıktan 15 dakika sonra şehir merkezine gir
dim. Yol güzergahım Dereköy’den Bulgaris- 
tana girmek Burgaz, Varna yoluyla kıyı şeri
dinden giderek Romanya’ya geçecektim.

Kırklareli dereköy arası 41 kilometre.
Yol dik ve virajlı.
Çok dikkatli olmak gerekiyor. Kırklareli çı

kışında genç bir delikanlıyı yolcuyu yanıma 
alıyorum. Sohbet ederek, Dereköy’e varıyo
ruz. Yolcum Dereköylü. Onu Dereköy de bı
rakıyorum.

Kısa bir yolculuktan sonra Türk Gümrü
ğüne giriyorum.

Akşam olmak üzere aracımın triptiği ve 
uluslararası sigortasını yaptıracağım. Polis
ten çıkış kaşelerini vurdurduktan sonra Bul
gar Gümrüğüne geçeceğim.

Ancak gümrük içinde giriş ve çıkış yapan 
yolcu otobüsünden inen Romenler polis kuy
ruğunda uzun şıra oluşturmuşlar.

Triptik memuru odasında yok. Görevlile
rin yardımı sonucu memur geliyor.

Üç beş yılğa bir yurt dışına çıkmanın 
acemjliğini çekiyoruz. Triptik memururun 
ağır aksak çalışan daktilosu bu kez çalışmı
yor. Uğraşıyor, kızıyor ama görevini yapmak 
çabasından birşey bırakmadan karbon ka
ğıtlarını kağıtların arasına koyarken polisteki 
işimi bitirdikten sonra.triptik belgemi almamı 
söyleyerek işimin kolaylaşmasına yardımcı 
oluyorlar.

Dereköy Gümrük Kapısı biraz bakımsız.
Memurlukta sürgün yerleri 

polisin ve gümrükçülerin sür
gün yerlerinden biri Dereköy...

Mahrumiyet içinde. Yüksek 
bir rakımda olan tesisler kışın 
sanırım tam sıkıntılar büyük 
oluyor.

Türkiyeye giren Romenle- 
rin kuyruğunun en sonuna gi
diyorum. Sıra ağır ilerliyor. Beş 
on dakika beklememe karşın 
bir iki kişilik ilerleme oldu. Bu 
arada yeni Romenler kuyruğa 
girdiler-uzunluk kapıya kadar 
uzadı.

Bu arada bir gümrük görev
lisi benim Türk olduğumu ve 
tavırlarımdan sıkıldığımı anla
mış olacak ki seslenerek ke
nardan öne geçmemi söyledi.

Sıkalarak söyleneni yapıp ama büyük bir 
utanç duyarak işimi gördürdüm. Triptikteki 
işlerimi.bitirdikten sonra Romanya’daki bira
derime götürmek üzere Export Rakısı alıyo
rum iki şişe.

Ve Türkiye den çıkıyorum., Hemen bitişik
te Bulgar Gümrüğü var. Önümde İstan
bul’dan Costanza(Köstence)’ye giden Türk 
otobüsleri sıra bekliyor.

Akşamın alaca karanlığı çöktü.'
Gündüz gözüyle girmek isterdim Bul

gar’a ama olmadı.
Bekliyoruz. Bu arada Özden Turizm şo

förlerinden Babaeskili "Asker” lakaplı Ali 
adındaki biri Köstence'ye gidip gitmediğimi 
sordu. “Yolum Köstence” dedim.

“Ben de gelebilir miyim otobüste şoför 
çok arkadaş olurum sana” deyince kabul et
tim. Çekingenlikle Bulgar gümrüğüne girdik.

Asker orta boylu benim yaşlarımda fel
eğin çemberinden geçmiş, bu yolların bitimi 
olan ve ağzı laf yapan biri.

Bulgarcası ve Romencesi de var. Tamam 
benim işime yarar diyorum.

Bana verilen talimata göre Bulgar sınırın
dan çıkarken bir Türk otobüsüne takılmam 
ve Romanya ya kadar onu takip etmem bil
dirilmişti.

Kendi başıma yola'koyulursam yanlış bir 
yere gitmem yüzde yüzmüş.

Bu sıkı tembiğe uyacaktım ama iş şimdi 
değişti.

Yanımda bu yolların 9 yıllık kurdu var.
Bulgar polis şefi olduğunu sandığım biri 

yanıma geldi ve evraklarımı iştedi. Pasapor
tumu alır almaz şöyle bir karıştırdı ve “Kom
şu pasaportum yeni mi diye sordu. Evet ya
nıtını verdim. Olmaz olmaz dedi. İstanbul ve 
Ankara konsolosluğundan geçiş vizesi al
mam gerektiğini söyledi.

İşte zorluklar başlamıştı. Bunların her bi- - 
ri rüşvetin yoluydu anladım söför yoldaşım. 
Asker imdadıma yetişti ve bulgarca polisle 
konuşmaya başladı.

Sonra bana’dönerek masasına 10- dolar 
koymamı söyledi. Önce anlamadım. Masa
ya koy dedi. Bu arada triptiğin içinde ülusla- 
rası yolda kullanılacak olan yeşil sigortâyı 
sordular triptiğin içinde, dedim Ama bizim 
gümrükte yapmamışlar. İşte şimdi yandım.

Asker bu kez çirkin bir Bulgar görevli ile 
atışıp duruyor. Beri konuşulanlardan birşey 
anlamıyorum.

Bana dönüp işin zor dedi. Bulgaristan için 
sigorta yaptırmamız gerekiyordu ve 10 gün
lük sigorta için 100.dolar ödemek zorunda 
kaldım.

Bununla bitmiyor. Bulgar sınırından gir
diğimizde araçla bir suyun içinden geçmek 
zorunda kaldık. Bu ilaçlı suymuş ve dezen
fekte ücreti olarak 2 dolar ödemek zorunlu- 
ğu var.

Ardından otoban parası diye 7 dolar da
ha alıyorlar.

Geçmeyeceğimiz otobanlar için. '
Tabii bunlar için makbuz veriyorlar. Yolu 

Bulgaristana aracı ile gidenlere doyururum. 
Bunları bilsinler, sıkıntı çekmesinler..

Sigortamızı yaptırdım ama polisi geçe
medik daha.

. Bizim şoförü gümrük binasından dışarı 
çıkardılar. Beni daha iyi yolmak için. Bense 
şaşkın ördek,gibiyim.

Asker kapıdan başını uzatıp, 10 doları 
polisin masasının üzerine koymamı söylü
yor.

Polis tezgahın arkasında elindeki pasa-
vardır. Sanki portları mühürlüyor. Yavaş yavaş sokuluyor

Romanya’nın Köstence kıyılarında bulunan Dünyaca 
ünlü Mamaia sahilleri yaz aylarında dolup taşıyor

ve 10 doları bırakıyorüm.
Bizde rüşvet vermekte almakta suç. Mut

laka Bulgaristanda da öyledir ama gördü
ğüm kadarıyla bu iş sınırlarda gizliliği otama
dan yapılıyor. Ve normal bir işlev olarak 
açıkça alınabiliyor. J0 dolarlık rüşvet pasa
portumun mühürlenmesini sağlıyor. Derin
den bir oh çekiyorum ama 
uluslarası sigortanın Türk 
gümrüğünde yapılmayışı ca
nımı fena halde sıkıyor.

Dur bakalım diyorum Ro
men kapısında başımıza ne
ler gelecek.

Bu kez gümrük kontrolün
den geçeceğiz. Genç , bir me
mur güleryüzle bizi karşılıyor 
birşeyimin bulunup bulunma
dığını soruyor. Bağajı açıyo
rum ve birkaç hediyelikten 
başka gümrüklü malımın bu
lunmadığımı tarzancâ anlatı
yorum. Komşu gümrükçü bir 
karton ucuzundan sigara al
mamı istiyor.

Birkez rüşvet vermeye 
başladık. Bir karton 3.5 dolar
lık sigara alıp gümrükçüye ve
riyoruz. Böylece Bulgar Güm
rüğünü aşıp Bulgaristanıri ka
ranlık yollarından Romanya’ya varmak için
aracımın gaz pedalına var gücümle basıyo
rum.

Üç saatlik yolumuz var. Yaklaşık 375 ki
lometre yol gideceğim bilmediğim bozuk yol
larda.

Yol boyunca Babaeskili Asker Ali durma
dan hayat hikayesini anlatıyor. Ben de oha 
neden gittiğimi, nereye gideceğimi anlatıyo
rum.

Romanya da Çingene mafyasının araba
ları soyduğunu, yolcuların çantalarını çaldık
I arın dan söz ediyor

Yol boyu bir. yerde konaklı
yoruz.

Asker’in bir çay . için dinle
nelim uyarısına uyuyor ve bir 
kahve önünde duruyoruz.

İçeride 5-10 kişi var. Ço
ğunluğu bâyan. Bir yaşlı adam 
ve birkaç genç erkek.

Kapıdan girince doğulu ol
duğu anlaşılan biri askeri gö
rünce tanıyor ve öpüşüyorlar.

Kahvenin yeni açıldığını 
Türklerin işlettiğini söylüyor.

Show televizyonu seyredili
yor. içersi fazla kalabalık değil. 
Çaylar söyleniyor.. Muhabbet 
koyulaşıyor.

Doğulu arkadaşın bir ayağı Türkiye de bir 
ayağı Bülgaristanda. Ne iş yapıyor anlaya
madım.

Çaylar bitiyor. Kalkalım diyorum. Askerin 
niyeti başka ama yolcu yolunda gerek. Bizi 
karşılayan arkadaş Albena’ya kadar bizimle 
geliyor. Yolda hep işten güçten, ondan bun
dan konuşuyorlar.

. Yolcumuzu bırakıp gaza basıyorum. Ge
denin karanlığında oldukça hızlı gidiyoruz. 
Asker direksiyoriu istiyor ama ben bırakmı
yorum.

Sınır gözüktü. Bulgar gümrüğüne giriyo
ruz. bu kez çıkış yaptığımız için fazlaca bir 
zahmete katlanmıyoruz. Kontrollerden geçi
yoruz. Çıkış mühürleri vuruluyor ve Romen 
Gümrüğüne doğru yol alıyoruz.

Bu arada telefonum çalıyor. Karşımda 
ağabeyim Erol, gümrükten sigara siparişini 
veriyor.

Önümüzde bir kalabalık var. Romen poli
si sanıyorum.

Tam sigara satılan yerde duruyorum ka
labalık arasından bir karton sigara, bir kar
ton da dağıtmak üzere başka bir sigara alı
yorum.

Arabama binerken, kalabalığın içinden iri 
yarısı yaklaşıyor ve “Eniştem bize bir viski 
alır mısın ucuzundan “ diyor.

. Kimliğini bilmediğim için Askere soruyo
rum “bunlar polis mi” diye, sonra anlıyo
rum çingen mafyasının gümrük kapı timi 
bunlar. Yanlız olsaydım demek arabam so
yulmuştu şu an. Kazasız belasız Romanya 
ya varmak için isteğe razı olup bir şişe viski 
de Romen çingen mafyasına armağan edi
yor ve hayır dualarını alıyoruz.

Romen polisinin çağırmasını beklerken, 
genç bir bayanın ağlayarak, polisin blundu- 
ğu büroya girdiğini görüyoruz.

İçerden çıkan polis ve genç bayan bizim 
geldiğimiz yöne doğru ilerlerken, genç baya
nın hareketlerinden çingen mafyası tarafın
dan soyulduğunu anlıyoruz.

Romanyanın Karadeniz kıyılan adeta turist cenneti. Bizim Akdeniz 
kıyıları gibi yüzlerce turistik otel İle dolu olan tesisler şimdi bomboş.

Asker konuşmaları bana tercüme eder
ken, çingenlerin kadının paralarını çaldığını 
ancak, polisin ise buna kayıtsız kalarak ora
nın tampon bölge olduğunu ve bir şey yapa
mayacaklarını söylediğini belirtiyor.

Ucuz atlattığıma şükrederek, beklemeye 
devam ediyoruz.

Romen polisinde de yeşil sigorta dert olıp 
yor. Çaktırmamaya çalışıyoruz ama olmu
yor. Asker yine imdadıma yetişiyor ve bir 10 
dolar da Romen Polisine yermemi söylüyor. 
Ben 15 dolar veriyorum. İşim tamam pasa

portuma giriş mühürleri vuruluyor.
Romen gümrüğünde su parası da otoban 

parası da yok.
Nihayet Romanya’dayız. Karadeniz kıyı

larında arabamı sürüyorum. Neptün, Platun, 
Mars, Stranün...

12 yıl öncesine gidiyorum. Dokuz geze
gen adının verildiği kıyı bandı Romanya’nın- 
en güzel sahilleri. Yüzlerce oteli olan bu bel
delerin güzelliğini unutmamıştım. 12 yıl son
ra yine bir gece vakti, temiz bir asfaltta aynı 
yerlerden geçiyorum.

İki ülkenin yollarında fark hemen kendini 
gösteriyor. Farların aydınlattığı kadarıyla bi
le Romanya yolları daha bakımlı daha gü
zel. *

Hızımız artıyor. Üç gün Romanyadayım 
ve sonra yine aynı Gümrük kapılarından yi- j 
ne rüşvet vererek geri döneceğiz.,

Costanza içine giriyoruz. Polis bir kav-j 
şakta bizi durduruyor ve pasaport ehliyet so
ruyor. Bu arada sigorta da.

Ah asker ah! Sen olmasaydın ben bunla
ra nasıl derdimi anlatacaktım.

Sonunda bir paket sigaraya ile fit oluyor 
ve yolumuza devam ediyoruz.

Biraz sonra Köstence’nin merkezinde bu- ; 
luşmak üzere randevulaşıyoruz. Düzgün- 
yollarda yorgunlukla karışık uykusuzluk için-. 
de kent merkezine varıyorum.

Durağımız oto gar önü.. Yanaşır yanaş-1 
maz birader geliyor. Ne de olsa yurt hasreti, ■ 
var sarılıp öpüşüyoruz.

Üç günlük Romanya gezimin sonunda 
dönüşte bu kez aynı yollardan Türkiye’ye gi< 
riyorum ama, çıkışta büyük rüşvet vermeden 
Dereköy’e varıyorum.
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ŞİİR KÖŞESİ Erol GÜRÇAY
Demir Ali Baydar

UTANIYORUM
î Ettin bize neler neler

pTutmadı hiç bahaneler 
teeçsin hele şu seneler

Utancımdan yazamadım.

Tükendi kalmadı takat 

Kafa beyir) oldu sakat

Yazılacak dert çok fakat

Utancımdan yazamadım

Koca dünya geliyor dar

Yazsam belki herkes duyar

Söylenecek çok sözün var

Utancımdan yazamadım

Yaralarım oldu göz göz

Yöreyim alevli bir öz

Tükenir mi bizdeki söz

Utancımdan yazamadım

Demiralinin yüzü gülmez

Zengin.fakiri de görmez

Dertleride kimse bilmez

Utancımdan yazamadım.

KAYIP
Gemlik Nüfus Müdürlüğü’nden almış 

olduğum nüfus cüzdanım kaybolmuştur.
Hükümsüzdün

Birsen YEŞİLDAL

SATILIK HİSSE
S.S. KÖKÇAM YAPI KOOPERATİFİNDE 

BULUNAN E BLOK 17 NOLU 
KOOPERATİF HİSSEM SATILIKTIR.

Cep Tel : (0.532) 625 61 01

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

40 Yılın Analizi
Belirli zaman aralıkları ile, benzer olay

lar yaşanıyor.
Geçen 40 yıllık dönemi iyi analiz ettiğimiz 

zaman, işte bu senaryoları görüyoruz.
1958-1959 yıllarını bir hatırlayalım.
Hükümet ve ordu arasında, gerginlik 

vardı. -
Öğrenci olayları, artarak devam ediyor

du.
Hazine tam-fakir hale gelmişti.
Ekonomi resmen iflas etmişti.
Ve. Türkiye 1960 müdahalesi ile tanıştı.
Halk parmağındaki alyansı Devlete ba

ğışladı.
- Şimdi. 1978-1979 yıllarına gelelim.
Sağ ve sol çatışmalarda çok kan dökül

dü.
Uzlaşmacı yazar “Abdi İpekçi” öldürül

dü.
Parlamento, cumhurbaşkanını seçmekte 

zorlandı.
(70) cente muhtaç olduğumuz itiraf 

edildi.'
Ardından, “24 Ocak kararları” alındı.
Ve. 12 Eyîül 1980 darbesi gündeme geldi.
Şimdi her iki darbeyi bir analiz edelim.
- Darbe öncesi, vitrinde “dökülen kan” 

görülüyor.
- Ama. Geri planda ise, iflas etmiş eko

nomiler var.
Darbe sonrası, acı reçeteler uygulana

caktır.
Bunu; hükümetler yapmaktan çekini

yor.
Sokak hareketlerinden korkuyorlar.

. Siyaset sahnesinden silinmekten çekini
yorlar.

Geçmiş yıllara şöyle bir bakın.
Bütçe tam-fakir olunca,
Ve. Devlet borç batağına girince, 
adeta askerin gözünün içine bakıyor

lar.
Gelsin de, iktidarı kendilerinden alsın di

ye.
Şimdi 1999 yılına bakalım.
- Geçmişe göre, öyle kanlı sokak olayla

rı yok.
- Ama. Bu sefer kavga tepede başladı.
- Bürokrasinin, kocaman adamlarının yıl

lardır sessiz süren savaşı, artık su yüzüne 
çıktı.

- (M.G.K) nın ve askerin, gizli bir iktida
rı seziliyor, ama görünür de bir darbe hali fa
lan yok.

- Vitrinde, baş örtüsü olayları var.
- Yargının başındakiler, demokratik 

hakları, biraz daha kısan yeni kanunlar is
tiyor.

Aslında, yine ana sebep, çöken ekono
midir.

Çünkü, bütçenin üçte-biri açıktır.
Ve. Bütçenin (% 45) I faiz ödemeleridir.
(MGK) nın gündeme ağırlığım koyması, 1 

bu yüzdendir.
Çünkü, acı reçeteler yoldadır.

Haftanın Fıkrası
Herman ile karısı Paris’e dinlen

meye gelmişlerdi.
O akşam başının ağrıdığını  ̂duyan 

Herman, tek başına bir gece 
kulübüne gitti.

Biraz sonra masasına şahane bir 
kız gelip oturdu.

Eğer 100 Dolar verirse, geceyi 
kendisiyle geçirilebileceğini söyle
di.
* - Herman “Olmaz” dedi.

“- Ancak 10 dolar veririm” diye 
ilave etti.

Ertesi akşam Herman, ayni yere 
karısıyla birlikte gitti.

Tam yemeklerini yerlerken, bir 
gece önceki kız içeri girdi.

Masaların yanından geçerken, 
Herman’ın karısına bakıp,

“ - Eh.. 10 Dolarada ancak, bu 
kadarını bulabilirsin” dedi.

Bayan eşlerin maliyetlerinin, bu 
kadar düşük olmadığı çok iyi bilniyor.

Sözün Özü
Akıllara bakın, 
Aşık olunca nasıl da, 
Aptallaşıyorlar

“Joshua Cooke

Özel Halk Otobüsleri
Gemlik Belediye Meclisinin, ola

ğan toplantıları devam ediyor.
Ankara’da iktidar partileri hızla 

yıprandıkça, Başkan Turgut’un 
meclisteki ağırlığı gözleniyor.

Bizim Mecliste de, zaman zaman 
gizli destekler ve bazı denge oyun
ları hissediliyor.

Başlangıçta, meclisteki “blok mu
halefetin” ve bazı sendikaların hak
sız tavırlah olmuştu.

Başkan-bu sıkıntıları, şimdilik aştı.
Ama. Son günlerde, kendisi de 

bazı olumsuz davranışlar sergili
yor. •

Kendisine ve getirdiği konulara 
yapılan eleştirilere, çok sert tepki
ler veriyor.

Fazla alınganlık gösteriyor.
Hatta bazen “fırçalı tepkiler” ve

riyor.
Yöneticinin güçlü olduğu dönem

lerde, daha mütevazı ve daha nazik 
olması lazımdır.

Diyerek, bugünkü konumuza geçi
yorum.

Artık, bizimde Halk otobüslerimiz 
olacak.

Yönetmelikler ve şartnameler 
hazırlandı.

Hatta kaşla-göz arasında, 50 bin 
liralık bir zam bile yapıldı.

Belediyemiz bu zam kararı ile;
5 ayda % 100 zam yapmış oldu.
200 binlik'fiyat, 400 bin liraya çık-

ÇIRAK ARANIYOR
Matbaacılıkta yetiştirilmek üzere 

ÇIRAK ARANIYOR 
KÖRFEZ OFSET
Tel : 513 17 97 GEMLİK

NÖBETÇİ ECZANELER
3 Kasım 1999 Çarşamba GEMİÇ ECZANESİ

4 Kasım 1999 Perşembe SAĞLIK ECZANESİ

5 Kasım 1999 Cuma SENA ECZANESİ

6 Kasım 1999 Cumartesi İSTİKLAL ECZANESİ

7 Kasım 1999 Pazar ÇAMLICA ECZANESİ

8 Kasım 1999 Pazartesi ERÇEK ECZANESİ

9 Kasım 1999 Salı ENGİN ECZANESİ

İnsanın iki büyük sermayesi 
vardır.

Bunlardan birisi akıldır.
Diğeri ise, duygulardır.

' - Akıl insanın ufkunu açar.
- İnsanı başarıya ulaştırır.
- Servet ve makam sahibi yapar.
Ama. Bunlar hep maddi 

değerlerdir.
- Duygu İse, aklın sağladığı maddi 

değerlere bir anlam verir.
- Duygular insanın “görünmeyen 

bir lezzet” ile tanışmasıdır.
- Duygu yoğunluğu olmayan bir 

insan, tatsız-tuzsuz bir yaratıktır.
- Aşkı, sevgiyi ve acıyı olması 

gerektiği biçimde algılayamaz ve 
yaşayamaz.

- En güzeli, aklın ve duyguların 
birbirlerini ezmeyecek dozda, 
gelişmesidir.

- Aksi takdirde akıllı insan aptal 
olur.

Duygu yüklü insan ise, sefil olur.

"uçuk" bir söz
Adamın biri çene çalmış, 

karakola götürmüşler.

. Hemen akla, akaryakıt zamları 
1 geliyor.

Akaryakıt fiyatları da, (%100) 
zamlandı. ■

Şimdi. Taşıma maliyetlerine de
ğinelim.

Neler var, bu maliyetin içinde.
- Akaryakıt payı var.
- İşçilik payı var.
- Yedek parça masrafları var.
• Ve. Diğer masraflar var.
bir taşıma maliyetinde, akaryakıt 

payı (% 30.-% 40)ı geçmez.
İşte. Bu felsefeye göre, 5 ayda ta

şıma ücretine yapılan (%100) zam
mın çok yüksek olduğu anlaşıla
caktır.

- Ülke çapında yapılacak bir araş
tırma sonucunda, belki de böyle 
bir örneğe rastlanmayacaktır.

- Ayrıca; .bugünden, 2.5 ay sonra 
uygulamaya konacak bir zamma 
karar vermek, düşündürücüdür.

- Kaldı ki, 2.5 ay sonraki taşıma 
işi, büyük bir ihtimalle Halk otobüs
leri tarafından yapılacaktır.

- Belediye Meclisinin bu zaman
sız kararı “bir işgüzarlık olarak” 
değerlendirilebilir.

Sadece dürüst ve çalışkan olmak 
yetmez.

Özelleştirme ihalelerinde “çok 
ince” düşünmek gerekir.

gemlik rehberi
Gerekli Telefonlar
İtfaiye
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K.
Polis Karakolu 
Gar. Kom

110
155
156 
5131055
5131879
5131206

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

513İ051
5131052
5131053
5132954
5131028

ULAŞIM
Uludağ Turizm 5131212
Aydın Turizm 5132077

Resmi Daireler 
TEKAnza 
TEK İşletme 
Turizm Der.
Spor Sah.
Orm. Böl. Şf. 
MIHI Eğt. Md. 
Halk Eğt. Mrk. 
HalkKütüp. 
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. 
ilçe Seç. Md.

5132066 
5134503 
5131274 
5140095 
5131286 
5131174 
5İ31846 
5131353 
5131057 
5131308 
5131133 
5131095 
5133742 
5131507 
5131414 
5131364 
5131411- 
5131042 
5132360
5131186 
5134994

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

TAKSİLER
Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

5131821
5132467
5133240
5132324
5143550

Belediye 
Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
Şu işletmesi ! 
İtfaiye 
Muhasebe M. 
Yazı İş. Md. 
Su Arıza .

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

. (Tatil)7.15-11.15-16.00
Kartal-Yalova:(işgünü) 09.00-13.00-16.00-21.00

(Tatil) 09.00-13.00-18.45
Yalova-Slrkeci:(işgûnü) 05.50-13.30-17.30 (Tatil) 
6.30-13.00-17.30 Sirkecl-Yalova:(İşgünü) 09.15- 

14.15-18.15 (Tatil) 09.15-14.00-18.15

BEIVİZ OTOBÜSÜ
Yalova -Kartal (Haftaiçi) 07.30-09.10-10.45-13.00- 

14.30-16.00-17.30-19.00-20.30
(Tatil) 9.15-10.45-12.00-13.30-14.25-15.45-17.00-

17.45-18.30-19.20-20.30
Yalova - Kabataş (İşgünü): 7.20- 9.45-12.40 17.15-

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

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

FERİBOT
Hızlı Feribot: (Yalova-Yenikapı) 

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

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

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

TÜP DAĞITICILARI

SATIL
Balıkpazarı 2+1

deniz gören

110 m2 daire
Tel :

513 17 97

demlik

5134521-23
5134520
5132432 
5134521-122 
5134521-115

. 5132325
!• 5134521-182 

5134521-111
Yalnız 185

Aygaz 
Ozgaz 
Tekgaz 
Ocakgaz 
Ergaz 
Ipragaz 
Habaşgaz 
Likltgaz 
Yeni Likltgaz 
Alevgaz 
BPGaz.

513 12 95
514 1700
513 16 37
513 16 37
513 88 43
513 22'59
513 45 46
514 28 41
513 65 00
513 40 95
514 59 81

Okuyun/

okutun

abone olun
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Gemlikspor: 1
İpekspor: 1

Gemlikspor ilk yarının son maçını grubu
nun en zorlu rakibi olan Görükle İpekspor 
ile oynadı.

Geçtiğimiz hafta cumartesi günü Soğan
lı sahasında saat 12.oo'de yapılan karşı
laşma 1-1 berabere sonuçlandı.

Yaptığı bütün maçları farklı skorlarla ka
zanan Gemlikspor, son maçında berabere 
kalarak farklı skor bekleyen taraftarlarını 
üzdü.

Maçın heyecanından çok hakem hatala
rının ortaya çıktığı maçta kırmızı beyazlılar, 
3 kırmızı kart ve 6 sarı kart görerek maçı 8 
kişi tamamlamak zorunda kaldılar.

Görükle İpekspor, maçın ilk yarısını 30. 
dakikada Cengiz'ih attığı golle 1-0 önde ta
mamladı. İkinci yarıda arka arkaya görülen

kartlar ve Gemlikspor hocası Selahattin 
Fazlıoğlu'nun kulübeden çıkartılması futbol-, 
cuların tamamen moral bozukluğuna neden 
çldu.

Gemlikspor'un golü işe 84. dakikada 
Murat'tan geldi. Ve Murat gölü attıktan 1 da
kika sonra da kırmızı kart gördü.

Ve kırmızı beyazlılar ilk yarıyı lider ola
rak tamamlamış oldular.

Öte yandan kırmızı kart gören Gemliks- 
por’lu futbolcular İse şöyle; 40. dakikada 
Tahsin, 70. dakikada Vedat, 84. dakikada 
Murat.

Gemlikspor'karşılaşmaya şu kadro ile 
çıktı:

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

KAYIP
Erzurum Nüfus 
Müdürlüğünden 
aldığım nüfus 

cüzdanım, sigorta 
kartım ve yeşil kartım 

kaybolmuştur.

Mehmet YILDIRIM

SATILIK VİLLA
Kayıkhane’de Sahibinden 

Deniz Manzaralı Tribleks Villa 
Satılıktır

Tel : f 0.224J 513 46 37

EŞANTİYON 2000
AHŞAP MASA ÜSTÜ GEREÇLERİ & MASA SETLERİ & SAATLİ 1 

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

, ÇANTALAR & TAKVİMLER & GEMİCİ TAKVİMLER ve 
BİRBİRİNDEN GÜZEL ÜRÜN SİZLERİ BEKLİYOR....

KATOLOGLARIMIZI GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN!.

O MASA SÜMENİ ve kemerler

O SÜNGER ANAHTARLIKLAR

KÖRFEZ OFSET
REKLAMCILIK - MATBAACILIK - YAYINCILIK

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

ÜMURBET’de

BAYTAŞ 
ERİ’nde 
satiukkatkaloM-

KAPALI GARAJLI-
YÜZM£ HAVUZLU 
HEMEN TESLİM

TiaiBLfx ı/îıınınn vt mîmiikİl ûnmier
Tel : (0.224) 513 42 21 - 513 17 94 GEMLİK

■HHB
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Kaşe ve mühürde bekleme yok! 
Her türlü baskı işlerinizde 

Hizmetinizdeyiz.
BİR TELEFON jfETERLİ I

KÖRF€Z OFSET
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

Gazhane Cad. No: 51/A GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 17 97
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Vali Ali Fuat Güven ilçemizi ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

“Dörtyola köprülü 
kavşak gerek”

61. ölüm yıldönümünde

Ata’yı anıyoruz

Bürsa’ya Eskişehir’den yeni atanan Vali Ali Fuat Güven’e Kaymakamlıkta ilçe 
hakkında Kaymakam Sadettin Genç tarafından bilgi verildi. Vali Ali Fuat Güven, 
depremden en çok zarar gören ilçelerden birinin Gemlik olduğunu belirterek, 
ağır hasarlı binaların hemen yıkılmasını, orta hasarlı binaların boşaltılmasını ve 
onarım çalışmalarına başlanılmasını istedi. Dörtyol kavşağına köprülü 
kavşağın yapılmasının şart olduğunu belirten Vali Güven, konu ile 
ilgileneceğini söyledi. Haberi sayfa 3 ‘te

Ulu Önder Mus
tafa Kemal Ata
türk’ü ölümünün 61. 
yıldönümünde bü
tün ulusça anaca
ğız.

1 Yarın saat 
08.30‘da Atatürk Anı
tı önünde yapılacak 
törenden sonra saat 
09.30’da da Belediye 
Düğün Salonu’nda 
Gemlik Lisesi tara
fından hazırlanan 
anma günü protoko
le, halka ve öğrenci
lere sunulacak.

Haberi Sayfa 3’de

HAFTAYA BAKIŞ

Kadri GÜLER

Yarın 10 Kasım
k‘ Yarın 10 Kasım 1999

Büyük devrimci Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ay
rılışının 61. yıldönümü.
* Dünya’da devrim yapmış liderler arasında Mustafa Kemal 
gibi anılan ve toplumu tarafından sevileni az bulunur.
P Yine dünyada devlet adamlığı yapmış, siyaset sahnesin
de ünlenmiş kişiler hakkında yazılan ve basılan kitaplardan 
en çoğu Mustafa Kemal’e ait.
7 Mustafa Kemal, Türkiye de yaşayan halkın çağdaş dün
yanın eriştiği tüm olanaklara kavuşması için yıkık bir impara
torluğun külleri arasından halk yönetimine dayalı bir Cumhü- 
riyeti ortaya çıkardı.

Onun en büyük başarısı, padişahın kulu olan halka, birey 
olma özgürlüğünü kazandırdı.

Atatürk, Cumhuriyeti kurarken ortaya koyduğu Cumhuri
yetçilik, Devrimcilik, Halkçılık, Laiklik, Demokratiklik, Devletçi
lik ilkelerinden bugün ödün koparmak isteyenlerle Kemalizm! 
kendine ilke edinenler arasında bir kavga yaşanıyor?

Bir tarafta kendini Atatürkçü sanan ve onun ilkelerine sa
dık olduğunu söyleyip, ilkelerini işlerine geldiği gibi yorumla
yan liberaller, bir taraftan Cumhuriyeti numaralandırıp Ata
türk’ü küçük düşürmeye çalışan sözde demokratlar...
< Öte yandan, Atatürk’e ve devrimlerine karşı olan İslamcı 
kesim.

Atatürkçülük, bir tabu ve fonomen, izim değil, akla, 
çağa mantığa uyan bir düşünce ve eylem sistemidir.

Atatürkçülükte donmuş, kalıplaşmış veya klişeleşmiş 
kavramlara yer yok.
î Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyeti yıkmak 
isteyenlerin çabalarını her gün görmekteyiz.

Dün marksizim adına bunu yapanlar, bugün numaralı 
Cumhuriyet ve şeriat adına açık ve gizlice'şekilde kirli emel
lerini sürdürüyorlar.

Atatürk’ün aramızdan ayrılışından 61 yıl geride kaldı.
Atatürk ile aynı çağda devrim yapmış ve devlet kurmuş 

liderler de bugün yoklar ama kurdukları sistemler çöktü, 
düşünceleri halkları tarafından yerle bir edildi.

Mustafa Kemal Türk halkı tarafından yaşatılıyor, hala 
Seviliyor.
f O' ölümlü olduğunu biliyor ve halkına şöyle seslenmiyor- 
muydu:

“Benim naçiz vücudum birgün toprak olacak, ama, 
Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır.”

Kabrinde rahat uyu büyük kurtarıcı, senin ilkelerine 
İnanan milyonlar izinde gidiyor.

CHP’den 
Atatürk’e 
bağlılık

Cumhuriyet Halk Parti
si İlçe yönetim kurulu yap
tığı yazılı açıklamada, 
emanetlerinin sonsuza ka
dar yaşatılacağı bildirildi.

CHP'nin kurucusunun 
Mustafa Kemal Atatürk 
olduğu dikkat çekilen bil
diride, Atatürk'ün Cum
huriyeti kurup, devrimler! 
gerçekleştirdiğini ve Türki
ye Cumhuriyeti temelinde 
CHP'nin bulunduğu belir
tildi.,

■ Atatürk devrimlerinin 
ve Laik Cumhuriyetin gü
vencesinin CHP olduğu 
açıklandı. 

Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik Şubesi 
“Deprem ve deprem
den sonra meydana 
gelecek hasarlar ve psi
kolojik etkilerinin gide
rilmesi” konulu panel 
düzenledi.

Panelde, Prof. Dr. Ah
met Taner Kışlalı ve dep
remde kaybettiğimiz bü
tün insanlar için bir daki
kalık . saygı duruşunda 
bulunuldu.

Haberi sayfa 3’de

İşçi Emeklileri Derneği genel kurulu yapıldı.

Faik Yumru
yeniden başkan

Türkiye İşçi Emeklileri 
Derneği Gemlik Şubesi, 
genel kurul toplantısı 
geçtiğimiz hafta Borusan 
İlköğretim Okulu’nda ya
pıldı.

Yeni yönetimin belir
lendiği genel kurulda, Fa
ik Yumru, yeniden İşçi 
Emeklileri Derneği Baş
kanı seçildi.

Haberi sayfa 3'de Faik YUMRU

Taban 450 bin
Tavan 1 milyon 100 bin

Marmarabirlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Birliği 
1999/2000 üretim yılı zeytin alım fiyatlarını açıkladı.

Birlik Başkanlığından yapılan açıklamada, Ticaret ve 
Sanayi Bakanlığı’nca da onaylanan fiyatlarda 220 taneli 
Gemlik tipi zeytinin tavan alımı bir milyon 100 bin lira, 
taban fiyatı ise 450 bin lira olarak kabul edildi.

Zeytin alımlarına 4 Kasım günü Merkezde 
başlandığımı bildiren ilgililer, 10 Kasım günü tüm birim
lerde alım yapılacağını açıkladılar. 8 Kasım 1999 
Pazartesi gününe kadar Gemlik 72 nolu Marmarabirlik 
Kooperatifi’nde 111 ton zeytin alındığı bildirildi.

1999/2000 yılı Marmarabirlik zeytin Gemlik tipi barem 
fiyatları şöyle:

Yağlık Barem Dışı 250.000 Yağlık Kızıl Zeytin 250.000

Tane Fiyatı Tane Fiyatı
220 1.100.000 340 700.000
230 1.065.000 350 670.000
240 1.030.000 360 640.00'0
250 995.000 370 615.000
260 960.000 . 380 590.000
270 925.000 390 565.000
280 890.000 . 400 540.000
290 855.000 410 515.000

Îİ 300 »820.000 420 500.000
310 . 790.000 430 485.000
320 760.000 440 470.000
330 730.000 450 460.000

■ 460 450.000

TAŞI GEDİĞİNE
Jnan Tamer

ŞEYTAN ALDI GÖTÜRDÜ...
Erol Evcil’in ifade dosyası kaybolmuş. 
Bulunması için hep birlikte deyelim: 
Şeytan aldı götürdü.
Satamadan getirdi.
Devam, devam
Şeytan aldı götürdü..._______________
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Kestel ADD ve yanlış protokol
Geçen hafta cuma günü akşamı 

"Kestel Atatürkçü Düşünce Derne- 
ği"nin düzenlediği panele katıldım. Sarı
yer'in büyük düğün salonunda yüzlerce 
Kestelİinin izlediği panel, benim açım
dan, iki yönüyle ilginç ve mutluluk veri
ciydi.

’ Birincisi; 17 Ağustos deprem felaketi 
gerekçe gösterilerek düşük düzeyde küt
lanması Başbakanlık genelgesiyle duyu
rulan "Cumhuriyet'in 76. yıldönümü", 
bir süredir Kestel’de Kaymakam vekili 
olarak görev yapmakta bulunan Bursa 
Vali Yardımcısı Sayın Arif Uludağ'ın kat
kıları ve öncülüğünde anlamlı bir etkin
liğe dönüştürülmüştü. OsmanlI’nın 700. 
yıldönümü etkinliklerinin -bazı kısıtla
malar getirilmesine karşın- yoğun biçim
de sürdürüldüğü bir süreçte, Cumhuri- 
yet’i kutlamayı ihmal etmenin anlamsız
lığını, Kestel ADD, Sayın Uludağ'ın da 
verdiği destekle yoğun içerikli bir anma 
toplantısına dönüştürmeyi başarmıştı. 
Bu, kıvandıncıydı...

İkincisi; Kestel Müftüsü Sayın İbra
him Sezer’in “Atatürk ve din" konulu 
sunuşu, doğrusunu söylemek gerekirse 
olağanüstü duygulandırdı beni, müthiş 
bir mutluluk duygusuyla dolmama yol 
açtı. Sayın Sezer, yıllık izinde olmasına 
karşın ADD’nin etkinliğine katılmıştı. 
Kestel’in bu çağdaş ve Atatürkçü müf
tüsü, uzun zamandır özlem duyduğum 
“aydm din adamı” formasyonunun 
hayranlık uyandırıcı bir örneği olduğu
nu gösterdi. Atatürk’ü anlayışı, O’nu, 
çağın fereklerine göre algılayış ve yorum- 
layışı, değme bilim adamlarına taş çıkar
tıcı nitelikteydi. En önemlisi de, içtenli
ğiydi Sayın Sezer’in...

Panelde Bursa ADD’nin eski başkanı 
Nezihe Sanal hocamız, değerli dostum 
Kemal Ekinci, panel yöneticisi Kestel 
ADD Başkam Feyzullah Türe ve ben de 
görüşlerimizi açıkladık. Ekinci’nin ak
tardığı bir çocukluk anısı vardı ki, yüre
ğimizi ısıttı. Dedesinin kesesinde bir 
Atatürk fotoğrafı dururmuş; bir gün sor
muş ona Kemal Ekinci, “bunu neden 
hep yanında taşırsın?” diye. '

Dede yanıtlamış : “Oğul, kırk yıl iş
gal altında ezildik. Bizi O kurtardı. 
Nasıl yüreğimin üstünde tutmam 
O’nu?”

O gece geç saatlerle Ali Kırca’nın "Si
yaset Meydam”nda da Cumhuriyet ve 
Atatürk üzerine bir tartışma vardı. Ta

□ BURSA 2000 □ HABER 
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rihsel olayları, çağının koşullarına göre 
değerlendirmemekte ayak direyen bir 
grup “ikinci Cumhuriyetçi", o gece 
gencecik üniversite öğrencilerinden ders 
almış olmalılar -tabii ders almaya yatkın 
iseler-, * * *

Şu sıralarda beni üzen bir başka şey 
daha var. CHP, yani Cumhuriyeti ku
ran, ülkeye çok partili demokratik siste
mi getiren, sol’a açılıma öncülük eden 
siyasal örgüt parlamento dışında!

O kadar da değil, CHP, kurduğu 
Cumhuriyetin protokolünde de en son
lara itilmiş durumda.- Cumhuriyetin 76. 
yıldönümü dolayısıyla düzenlenen “çe
lenk sunma” töreninde, CHP, bütün si
yasal parti, resmi kurum, oda, birlik ve 
benzeri kuruluşların ardına atılmış!

Neymiş efendim?
Parlamento dışında imiş...
Bu protokolü dezenleyenler, önce 

Anaj/asa'nın 68. maddesinin ikinci pa
ragrafına bakmalıdırlar. Denilmektedir 
ki orada:

"Siyasi partiler, demokratik siyasi 
hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır.-”

Hem siyasal yaşamın vazgeçilmez ö- 
ğesi sayacaksınız siyasal partileri, hem 
de Cumhuriyet Bayramı törenlerinde ar
ka sıralara atacaksınız. Olmaz böyle şey!

Atatürk’ün yazdığı Yurttaşlık Bilgi
si. kitabında, Cumhuriyetin içeriğinin 
demokrasi olduğu açıkça belirtilmekte
dir. Yani siyasal yaşamın vazgeçilemez 

•öğeleri olan siyasal partiler, Cumhuri
yetin kuruluş yıldönümlerinde, öteki 
kurum ve kuruluşlardan önce yer alma
lıdırlar. Tersine davranış, demokrasi ko
nusundaki içtenliğimizden kuşku du
yulmasına yol açar. Onun için bu yanlış
lık düzeltilmelidir.

Bana göre, Atatürk’ün CHP’si, bu 
yanlışlık düzeltilmediği sürece protokole 
katılmamalıdır. 4 Eylül 1919’dan bü ya
na varlığını sürdüren; cumhuriyetçi, 
halkçı, milliyetçi, devrimci, laik ve 
devletçi ilkeleriyle yeni baştan halkın 
umudu olma sürecine giren partiye de 
bu tür yanlışlıklan içine sindirmek değil, 
protesto etmek yaraşır.

CHP parlamento dışında kalmıştır, 
bu doğru. Ama CHP ve bütün öteki siya
sal partiler, "demokratik siyasi haya
tın vazgeçilmez unsurlarıdır" ve proto
kolün sonlarına ahlamazlar.

Yanlıştanbir an önce dönülmelidir...

Gemlik 

Körfez 

Okuyun/ 

okutun, 
abone olun

Türk Sanat 
Müziği

• Konseri
16 Kasım’da

Gemlik Belediyesi Kül
tür ve Sanat Derneği’nin 

' Türk Sanat Müziği kon
serlerinin ilki 16 Kasım 
1999 günü yapılacak.

Şef Erdinç Çeİikkol yö
netiminde çalışmalarını 

. sürdüren Türk Sanat Mü
ziği Korosu sezopun ilk 
konserini Belediye Düğün 
Salonu’nda .17 Ağustos 
depreminde Yalova’da 
kaybettiğimiz Değerli 
Besteci Ziya Taşkent ve 
Zeki / Müren’in eserleri, 
seslendirilecek.

Kaymakam 
Genç, 
Muhtarlarla 
depremi 
görüşecek

İlçe Kaymakamımız 
Sadettin Genç, köy ve ma
halle muhtarları ile dep
rem konulu toplantı dü
zenledi.

Bugün saat H.oo’de 
Halk Kütüphanesi Salo
nu’nda yapılacak olan top
lantıya, köy ve mahalle 

। muhtarları katılacak.
Kaymakam Sadettin 

Genç, Bayındırlık Bakanlı
ğından deprem konusun
da gelen genelgeler ile il
gili mahalle ve köy .müh-1 
tadarına bilgi verecek ve 
muhtarlar deprem konu
sunda uyarılacak.

İlçe Tarım 
Müdürlüğü 
fidan 
dağıtıyor

İlçe Tarım Müdürü Ferit 
Bademci, zeytin üreticileri 
aşırı ilaç ve yanlış gübre 
kullandıklarını belirterek, 
üreticileri uyardı.

Ferit Bademci, ayrıca 3 
bin bağ çubuğu ile bin adet 
fidanın tesbit edilecek köy
lere ücretsiz olarak , dikile
ceğini de sözlerine ekledi.

BASINDAN SEÇMELER 

İSABAH diyor ki...

Gençlerimiz
Cumhuriyeti hedef alan eleştiri ve eylemler 

gündemimizi öylesine kararttı ki durum toplumun 
ruh sağlığını bozdu.

Bir parlamenter eşi olan, lise yöneticiliği ve Frart- 
sızca öğretmenliğinden emekli kayınvalidem dün sa
bah ışıltılı bir mutluluk içinde bana şunu söyledi 
/‘İnşallah akşamki,Siyaset Meydam’nı izlemişsiniz^ 

dir. Haftalardan beri ilk kez huzur içinde uyudum 
ve gülümseyerek uyandım. Allah o genç çocukları na
zardan saklasın.

Cuma gecesi Siyaset Meydanı, Atatürkçü Cumhu
riyet ile ikinci Cumhuriyet savunucularını karşı karşı
ya getirdi.

Çok da iyi oldu... İkinci Cumhuriyetçilerin haklı de
ğişim talepleri var...

Ama yanlışları şurada :
1. Değişimi tekellerinde görüyorlar,
2. Atatürk’ü ve kurduğu cumhuriyeti, çağı yakala

manın engeli olarak gösteriyorlar.
Halbuki Atatürk “Zaman hızla ilerliyor... Böyle bir 

dünyada asla değişmeyecek hükümler getirdiğini 
iddia etmek, aklın ve bilimin inkarı olur” diyen bir 
liderdir.

Atatürk’ü rahat bırakın
Çağdaş uygarlığı hedef gösteren, yani sürekli de

mişimi vasiyet eden Atatürk’ü ölümünden bunca yıl 
sonra sorunlarımızın müsebbibi olarak suçlamak in
safsızlıktır.

Yolsuzluklara batmış, ahlaken çürümüş, çetelerin 
fink attığı bu“Susurluk Cumhuriyeti” Atatürk’ün bı
raktığı ve ilerde görmek istediği cumhuriyet değil
dir.

Atatürk’ü rahat bırakmak lazım.
O, çağı yakalamanın altyapısı olan devrimleri yap

mış, bize yolu açmıştır.
O yolda ilerleme sağlamak isteyenler gerçekten 

samimi iseler, eleştiri ve önerilerini 61 yıl önce ölen 
ve milletin minnet ve övüncünü ilk günkü gibi taşıyan- 
Atatürk’e ilişmemek, onu yaşadığı dönemden soyut
layarak haksız şekilde eleştirmemek zorundadırlar.

Çünkü bu üslup, onların niyeti hakkında şüphe 
doğruyor ve ortak değişim özlemlerine zarar veri
yor.

Farklılık yaratmak uğruna değişim talebinin kitle
selliğini bölmek niye?

Zaman tünelinde kavga
Siyaset Meydam’na katılan iki üniversitenin öğren

cileri, yerinde soruları ve katkıları ile her tartışmayı 
çamur güreşi haline getiren büyüklerine iyi bir ders 
verdiler.

Televizyonları başında milyonlara da gelecek adı
na umut ve güven kazandırdılar.

Bizim kuşağımız görevini yapamadı. Ama coğraf
yamız sayesinde “Çağdaş bir Türkiye” hedefi, Batı 
dünyasının da çıkarıdır.

Şükür ki öyle...
Biz burada cumhuriyeti numaralayıp kavga etmek 

için tarihi yargılarken onlar Türkiye’yi Avrupa Birliği’ne 
sokmaya çalışıyor.

Atatürk’ün 77 yıl önce kovduğu işgalci düş
manlar, bugün onun özlemi olan çağdaş uygarlığa 
Türkiye’yi ite kaka götürüyorlar.

Bu ayıp bize yeter.. Tesellimiz, hayatı bizden dev
ralacak kuşağın inancıdır.

Avrupa Birliği üyeliği şartı olarak bize zorla kabul 
ettirilecek’ olan çağdaş demokrasi ve hukuk normları, 
eminiz ki bu gençlere kaybettiğimiz zamanı telafi etti
recektir.

Artık zaman tünelinde itişmeyi bırakıp, geçişi 
hızlandıracak fikir ve eylem birliğini gerçekleşti- , 
relim.

Not: Bu yazı 7 Kasım 1999 pazar günkü Sabah Gazetesinden' I 
alınmıştır.

lofnVCÖR MFAGİ

İLçgcdLzî Tecryîz tut^Licd
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Vali Ali Fuat Güven ilçemizi ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

«w

toıkrçj

Bursa’ya Eskişehir’den yeni atanan Vali Ali Fuat Güven’e Kaymakamlıkta ilçe hakkında Kaymakam 
Sadettin Genç tarafından bilgi verildi. Vali Ali Fuat Güven, depremden en çok zarar gören ilçelerden 
birinin Gemlik olduğunu belirterek, ağır hasarlı binaların hemen yıkılmasını, orta hasarlı binaların 
boşaltılmasını ve onarım çalışmalarına başlanılmasını istedi. Dörtyol kavşağına köprülü kavşağın
yapılmasının şart olduğunu belirten Vali Güven, konu ile ilgileneceğini söyledi.

E Bursa Valisi Ali Fuat Güven, ilçemizi ziyaret 
ederek Kaymakam Sadettin Genç'den bilgi aldık
tan sonra depremde zarar gören okullarda ve yeni 
yapılmakta olan Muammer Ağım Devlet Hastane- 
si’nde incelemeler yaptı.

E Geçtiğimiz hafta cumartesi günü saat 14.30 da 
ilçemize gelen Vali Ali Fuat Güven’i Kaymakamlık 
önünde İlçe Kaymakamı Sadettin Genç , Belediye 
Başkanı Mehmet Turgut ve Daire müdürleri karşı
ladılar.
| Vali Ali Fuat Güven, daire müdürleriyle tanıştık
tan sonra Kaymakam Sadettin Genç tarafından il
çemiz hakkında bir birifink verildi.

■. Brifinkte konuşan Vali Ali Fuat Güven, 17 Ağus
tos depreminden en çok etkilenen ilçenin Gemlik 
olduğu için, Bursa’nın en büyük ilçelerinden biri bu
lunduğu için ilk ziyaretini Gemlik’ten başladığını 
belirterek, “Hepimiz kamu görevi yapıyoruz. Hiz
meti eksiksiz yapmak için elimizden geleni 
esirgemeyelim. Hepimiz kısıtlı imkanlarla çalı
şıyoruz. Görevimizi yerine getirirsek, bunun 
mutluluğu içinde huzurlu yaşarız” dedi.
■ Gemlik’in dünyanın en iyi sofralık zeytinini ye
tiştirdiğini belirten Kaymakam Genç, 1998 yılında 
ilçede 28 bin ton zeytin hasadının yapıldığını, bu 
sezon ise 33 bin ton zeytin beklendiğini söyledi.

Deniz kirliliği nedeniyle Körfez’de balık üretimi
nin giderek azaldığına dikkat çeken Kaymakam 
Sadettin Genç, 1980-1990 yılları arasında 15-20 
bin ton olan balık üretiminin, 1998 yılında 2 bin 300 
tona düştüğünü bildirdi.
I Gemlik’te 5293 vergi mükellefi bulunduğunu ve 
1998 yılı vergi gelirinin 11 trilyon lira olduğunu bu
nun yüzde 82’sinin tahsil edildiğini söyledi.
| Gemlik’te ilk özel limanın bulunduğunu, ayrıca 
iki iskelesinin mevcut olduğunu da belirten Kayma
kam Genç, yıllık ithalatın 224 milyon dolar olduğu
nu, 693 bin ton boşaltma, 300 bin ton da yükleme 
gerçekleştirildiğini söyledi.

KAVŞAK ŞART
İlçe giriş düzenlemesi konusunda da bilgi alan 

Vali Ali Fuat Güven, çıkışta köprülü kavşak yapıl
ması gerektiğini, Gemlik’ten Yalova yönüne giden 
araçların trafiği kestiğini gördüğünü söyledi. Bu ko
nuyu takibe alacağını bildirdi.
| Gemlik’in batmaması için nüfusun artmaması 
gerektiğine dikkat çeken Vali Ali Fuat Güven, bir il
çede gecekondu ve işportacıların fazlalığı o kentin 
nüfus ve kentleşme sorununun bulunduğuna dik
kat çekti.

Bu dönem belediyelerine büyük görevler düştü

ğünü söyleyen 
Vali Güven, inşa
atlarda çok katlı 
yapılaşmanın 
zararlarını dep
rem ile hep bir
likte görüldüğü
nü belirterek, 
“Katları ya dep
rem indirecek, 
yada yönetici
ler indirecek. 
Bu nedenle Be
lediyelere çok 
büyük görevler 
düşüyor. Buna 
karşı çıkacak 
bir iki bin kişi 
çıkar ama 68 
bin kişi yarar 
sağlar. Zemin
etüdleri yaptırmak zorundasınız.” dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Turgut ise Gemlik’te 
ova zemininin gevşek olduğunu, iki kanaldan etüd 
yaptıracaklarını, geçtiğimiz hafta Ankara’da bakan 
düzeyinde temasa geçtiğini ve Bakandan MTA Ge
nel Müdürüne talimat verildiğini söyledi.

Başkan Mehmet Turgut “Gemlik zemin etüdü 
ilk başlayan ilçe olacak” dedi.

Vali ise ” Biz de takipçisi olacağız. İnsanlar 
rahat yaşamak, güvenli yaşamak istiyor. Gem
lik bizim ilçelerimiz arasında gözbebeğimiz. Si
ze büyük görevler düşüyor.” şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Mehmet Turgut, Ankara’da 
yaptığı temaslarda Gemlik’in orman kapsamı için
de bulunan makiliklerinin belediye devri sonucü bu 
alanlara iki katlı binalar yaptırmayrdüşündüğünü 

Jöyledi. BP TEHLİKESİ
İlçemizdeki sanayi kuruluşları hakkında da Kay

makam Sadettin Genç’den bilgi alan Vali Ali Fuat 
Güven’e deprem konusunda da açıklamalar yapıl
dı.

17 Ağustos ve daha sonraki artçı depremlerden 
3 ağır, 143 orta, 143 ' ise hafif hasarlı binanın bu
lunduğu bildirildi. Bursa Valisi Ali Fuat Güven ise 
binaların durumunun nasıl olduğunu sordu.

“Yönetmeliğe göre ağır hasarlı binalar yıkılır 
veya yıktırılır. Orta hasarlı binaların ise boşaltıl
ması gerekir. Bu binalara kira yardımı yapıla
cak. Bir yıl içinde de tamiri sağlanmalıdır. Orta

hasarlı binalarda oturmak mümkün değildir. 
Artçı depremlere karşı çok dayanıksız olan bu 
binaların boşaltılması gerekir. Rastgele yapılan 
onarımlar ters etki yapar. Bu binaların uzman 
proje grupları tarafından projelendirilmesi ge
rekir.” diyen Vali orta hasarlı binaların boşaltılma
sını istedi.

Kaymakam Genç, ilçe Sosyal Yardımlaşma Fo
nundan 125 aileye kira yardımı yapıldığını söyledi.

İlçe sınırlarında bulunan ve çevresinde Azot 
Fabrikası bulunan BP Dolum Tesisleri’ndeki akar- 

; yakıtın güvenlik açısından büyük tehlike arzettiğini 
de belirten Kaymakam Sadettin Genç, TÜGSAŞ il
gililerinin azot tanklarının teknik olarak 10 şiddeti
ne dayanıklı yapıldığını ancak, bir patlama halinde 
azot gazının etkisinin Bursa’ya kadar yayılabilece
ğini söyledi.

Belediye Başkanı Turgut ise Belediye encüme
ninin ardından da Belediye Meclisinin BP Tesisinin 
Gemlik için büyük tehlike arz ettiği için akaryakıt 
depoların kaldırılması kararını aldı ve tesis alanını 
sanayi alanından çıkardığını bildirdi.

Vali’ye Milli eğitim konusunda da bilgiler verildi. 
Depremde 4 okulun zarar gördüğünü ve 4 bin öğ
rencinin başka okullarda eğitim öğretime başladığı 
belirtilerek, zarar gören okullarla ilgili onarım proje
si çalışmalarına başladığını bildirildi.

Vali konuşmalardan sonra görevlilere başarılar 
diledi ve depremde zarar gören okullar ile yapımı 
devam eden Devlet Hastanesi'ni görmek üzere 
Kaymakamlıktan ayrıldı.

ADD’den deprem, paneli
t Atatürkçü Düşünce Derneği 
.Gemlik Şubesi “Deprem ve 
depremden sonra meydana 
gelecek hasarlar ve psikolojik 
etkilerinin giderilmesi” konusun
da panel düzenledi.

i Geçtiğimiz hafta cumartesi 
günü saat 14.oo'de Belediye 
Düğün Salonu'nda yapılan pa
nele konuşmacı olarak Bursa İn
şaat Mühendisleri Odası Kuru
cularından inş Müh. Necmettin 
Turan, Pslkoloğlar Derneği İkinci 
Başkanı Yılmaz Gürkan katıldılar.

Panelin açılışında konuşma

yapan ADD Başkanı Hacı Önal, 
ağustos ayında dünyada İki 
önemli olayın meydana geldi
ğini, bunlardan birini güneş tu
tulması diğerinin İse depremler 
olduğunu söyledi.

Güneş tutulmasının bilim 
adamları tarafından daha ön
ceden bilinmesine karşın dep
remin gününün tespit etmenin 
mümkün olmadığını,, yer kabu
ğundaki enerjinin dışan çıkması 
sonucu ülkemizde binlerce İn
sanın kaybına neden olduğunu 
hatırlattı.

önal, bazı kişilerin deprem 
nedeninin depremin merkez üs
tünde alınan kararlar sonucu 
verilen ceza gibi algıladığını ve 
bu akıl dışı düşünceyi topluma 
yaymaya çalıştıklarını söyledi.

Konuşmacılardan Necmet
tin Turan, depremin olu
şumunun nedenlerini ve etkileri-, 
nl hatırlatırken, Psikoloğ Yılmaz 
Gürkan İse depremden sonra 
İnsanların psikolojik olarak gir
dikleri durumlar konusunda din
leyenlere bilgiler verdiler.

Ticaret Borsası 
yemekte biraradaydı

Gemlik Ticaret Borsası geleneksel yeme
ği bu yılda Bursa Dört Mevsim Et Lokanta- 
sı'nda yapıldı.

Ticaret Borsası Başkanı Osman Sarışen, 
Kaymakam Sadettin Genç, Belediye Baş
kanı Mehmet Turgut, Ticaret Odası Başka
nı Kemal Akıt, İlçe Emniyet Müdürü Nec
det Argun'un ve davetlilerin katıldığı ye
mekte, Ticaret Borsası geçmiş dönem 
başkanlanndan İnan Tamer, Osman Tay
lan ve Demir Demiriz'e Kaymakam Sa
dettin Genç tarafından plaket verildi.

Yemekte, borsa yöneticileri ve davetliler 
sohbet eltiler.

61. ölüm yıldönümünde

Ulu Önder Mustafa 
Kemal Atatürk’ün ölü
münün 61. yıldönümün
de yarın ulusça anaca
ğız.

Atatürk’ü Anma Ko
mitesi tarafından yapı
lan açıklamada, 10 Ka
sım 1999 Çarşamba gü
nü saat 08.45’de Ata
türk Anıtı önünde okul
lardan yirmişer kişilik 
öğrencilerin katılacağı 
gruplar, bayrak ve fla
maları İle anıt önünde
hazır olacaklar.

Atatürk Anıtı’na çe- 
lenklerin konmasından 
sonra saat 09.05’de ban
donun vereceği “ti” işa
reti İle saygı duruşunda 
bulunulacak veardmdan 
İstiklal Marşı söylene
cek.

Buradan anma prog
ramının yapılacağı Bele
diye Salonu’na geçilecek.

Saat 09.30’da Beledi
ye Salonu'nda hazırla
nan anma programı ile 
Büyük Kurtarıcı Cum
huriyetimizin kurucusu 
Mustafa Kemal Atatürk, 
ölümünün 61. yıldönü
münde anılacak.

Atatürk’ü Anma prog
ramlan ilk ve orta dere
celi okullarda, işyerleri, 
fabrika ve kuramlarda 
kendi bünyelerinde yapı
lacak olan anma prog
ramlan ile sürdürülecek.

İşçi Emeklileri Derneği 
genel kurulu yapıldı.

Faik
Yumru 
yeniden 
başkan

Türkiye İşçi Emeklileri 
Derneği Gemlik Şubesi'nin 
yıllık olağan genel kurul 
toplantısında Faik Yumru 
yeniden dernek başkanı 
seçildi.

İlginin az olduğu genel 
kurul toplantısına 26 üye 
katıldı.

Genel kurulda yakacak 
ve diğer ihtiyaçlar için san
dık kurulması konusunda 
yönetime yetki verilmesi 
kabul edildi.

Yapılan seçimlerde yö
netim kurulu üyeliklerine 
Şükrü Kocabıyık, Hüseyin 
Yener, İsmail çakır,. Ziya 
Arat, İsmail Çalacı, Seyfet
tin Şekersöz.

Denetim kuruluna ise 
Eşref Şener, Ahmet Mutaf 
ve Şükrü Can seçildiler.
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KIYMET TAKTİR İLANI
Teşekkülümüz tarafından Bursa ili, Gemlik ilçesi, Kurşunlu Beldesi hudutları içerisinde tesis ettirilecek 3 adet 

trafo merkezi yeri için gerekli sahlar Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 15.04.1998 gün ve 2225-12458 sayılı 
kararı ile tarım dışı amaca tahsisi uygun görülüp trafo merkezi yerleri olarak onaylanmıştır.

Trafo merkezi yerleri için kamulaştırma işlemlerine başlanmasına 2942 sayılı kanunun 6. maddesinin son 
fıkrası uyarınca TEDAŞ GenelMüdürlüğü Yönetim Kurulu tarafından 13.10.1999 gün ve 26-467 sayı ile karar

laştırılmıştır.
Bu itibarla; aşağıda dökümü yapılan gayrimen^ullerin Gemlik Kıymet Taktir Komisyonunca 23.11.1999 günü 

saat lO.oo’da kıymet taktiri yapılacağı, ayni Kanunun 11. maddesine göre ilgililere tebliğ olunur.
Kamulaştırmaya Tabii Gayremenkulün;
İli 

Trafo
: Bursa

Pafta Ada

ilçesi 

Parsel
: Gemlik Beldesi: Kurşunlu

Maliki Baba Hissesi Alanı Kam. _ Köyü
No No. No No. Adı fm2) (m2) Miktarı 

v fnd2)
15 3 424 İlhan Çelebi oğlu veMüş. Mustafa 138/49500 4 9500- 100.00 Gençali
18 3 - - 396 Fethiye Akturgut Hüseyin Tam 1 6800 100200 Gençali
20 3 563 Türk Ticaret Bank A.Ş. - Tam 1 8500 1.00200 Gençali

TEDAŞ BURSA ELEKTRİK DAĞITIM MÜESSESESİ

KONGRE İLANI
Cumhuriyet İlköğretim Okulu Koruma Deme-' 

ği’nin genel kurul toplantısı, 1 Aralık 1999 
Çarşamba günü saat 14.oo’de okul binasında 
yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde toplantı, bir 
hafta sonra aynı yer ve saatte tekrarlanacaktır. ■

YÖNETİM KURULU!

GÜNDEM :
1- Açılış ve saygı duruşu
2- Yoklama
3- Yönetim kurulu çalışma raporunun okunması
4- Denetleme kurulu raporunun okunması
5- Raporların görüşülerek, aklanması
6- Yeni yönetim kurulu seçimi
7- Yeni denetleme kurulu seçimi
8- Dilek ve temenniler
9- Kapanış.

T.C.
GEMLİK İCRA DAİRESİ
Dosya No: 1999/411 Tal.

GAYRİMENKULUN AÇIK ARTIRMA İLANI 
Gemlik İcra Dairesinden

Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti, adedi, evsafı :
Gemlik ilçesi Gençali Köyü, Dereağzrmevkiinde kain,pafta 3, parsel428’de 

kayıtlı tarla.Tarla olan taşınmaz ana parsale olan 428 parselin gayri resmi 
şekilde hisseli parsellere ayrılarak muhtelif şahıslara satıldığı ve hemen 
hemen tamamının yapılaşmış olduğu görülmektedir. ^Borçlunun aynı parselde 

314/19600 hissesi bulunmaktadır.
Bu kısım üzerinde 2.5 katlı bir bina ile bir katlı bir prefabrik ev yüzme 

havuzu ve 1 katlı bir baraka yapılmış ve bahçesi bulunmakta olup bahçe 
bakımlıdır. Taşınmazın etrafı duvar ile çevrilidir. Taşınmazın denize uzaklığı 
500 m. dir.

Bugünkü koşullarda değeri 10.000.000 000;- TL. dir.

SATIŞ ŞARTLARI :
1- Satış 27/12/1999 gün saat 10.oo’den 10.10 e kadar Gemlik Belediye 

Düğün Salonunda açık artırma, suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin 
edilen kymetin %75 ni ve rüçhanlı alacaklılar.varsa-alacakları mecmuunu ve 
satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı 
çıkmazsa en çok artıranın tâahhüdü baki kalmak şartıyla 06/01/2000 
Perşembe günü aynı yerde aynı saatte ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu 
artırmada da bu miktar elde edilemişse gayrimenkul en çok artıranın taahüdü 
saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana 
ihale edilecektir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin .edilen kıymetinin 
% 40’ını bulması ve satış isteyenin atacağına rüçhanı olan alacakların 
toplamından fâzla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırmâ 
masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi 
düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20’si nisbetinde 
pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu ver
meleri lazımdır. Satış peşin parâ iledir, alıcı istediğinden 20 günü geçmemek 
üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masrafları 
alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki 

haklarını hususiyle faiz ve masraf dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile 
onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu 
sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin 

feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale 
bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden 
müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme 
hacet kalmaksızın Dairemizce tahsH olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat 

bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık 

olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş 

sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 1999/411 T. sayılı dosya 
numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 27.10.1999

İcra Müdürü
(İc.İf.K. 126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

T7C.
GEMLİK İCRA DAİREŞİ
Dosya No : 1999/1893

GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTIRMA İLANI 
Gemlik İcra Dairesinden

Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti, adedi, evsafı: 
Gemlik ilçesi, Hamıdiye Mahallesi, Altıntaş Mevkii, pafta 33, parsel 119 ada 

119’da 19İ rri2 miktarlı arsa.

Taşınmaz tapu kaydında her ne kadar arsa olarak görülmekte ise de, 
Altıntaş sokak ile *Tan sokağın birleştiği yerde köşe parselde tek'katlı bir 
dükkandır.

Söz konusu taşınmazın dış doğramaları profil demirden yapılmıştır. İçeri

den iki bölüme ayrılmıştır duvarları sıvalı kireç badanalıdır. Dükkan hazır 
ötalyesi olarak kullanılmakta olup, çatısı bulunmaktadır.

Bugünkü hazıhazırda değeri 20.000.000.000.-TL. dir.

SATIŞ ŞARTLARI :
1- Satış 07/01/2000 günü saat 10.20’den 10.30’a kadar Gemlik Belediye 

Düğün Salonunda açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin 
edilen kıymetin %75 ni ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunuve 
satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı1 
çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 17/01/2000 günü j 

aynı yerde aynı saatte ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu mik
tar elde edilemişse gayrimenkul en çok artıranın taahüdü saklı kalmak üzere I 
artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. I 

Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40’ını bulması 
ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla j 
olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarınıgeçme-1 

si lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
.2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20’si nisbetinde 

pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu ver-1 

meleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinden 20 günü geçmemek 
üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu» tapu harç ve masrafları 
alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki 1 
haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile | 

onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu 
sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin I 

feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale 
bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden | 
müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme 

hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle temi
nat bedelinden alınacaktır. y

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık j 
olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul 
etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 1999/1893 sayılı dosya | 
numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 05.11.1999

İcra Müdürü
(İc.İf.K. 126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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ŞİİR KÖŞESİ Demir Ali Baydar

YABANCI
Bir garip olduk, işler sormayın 

' Dünya aya, biz yıldıza yabancı 
Bir düşünün peşin hükme varmayın 
Toz toprağa toprak toza yabancı

Bak şu anlayışa bak bu hesaba
Amca, dayı, dedi, torun, akraba 
Hepsini koymuşuz aynı bir kaba 
Kız anaya, ana kıza yabancı. 

Nerde hakkı düşünür, gençlerim.
^.Tükendi takadım, kalmadı ferim 
Hep aklıma düşer, ağlar gezerim. 
Köz ateşe, ateş köze yabancı

Bükülmüş davayı taşıyan kolları 
Hakka kul olmaktan aciz mi kullan 
Ufka doğru uzar, incelir yolları 
Dağ ovaya, yollar düze yabancı 

'Din bir gelenek örf adettir 
Niçin ses çıkmıyor eksildi tekbir 
İşte şu ki benim zoruma gider 
Biz Tarihe târih bize yabancı

Çok dolaştık, kırk kapıdan kovulduk, 
Acıya kadere, derde boğulduk 
Diyorum ki biz bir acayip olduk 

. Kaş surata kirpik göze yabancı

YARI ŞAKA YARI CİDDİ Erol GÜRÇAY

KAYIP
5745 nolu 23 Temmuz 1999 tarihli 

Gümrük Çıkış Beyannamesi 
kaybolmuştur. Hükümsüzdür.

AKSOY MERMER SAN. ve TİC. A.Ş.

DÜZELTME
Geçtiğimiz hafta yayınlanan 1998/390 

Tal. dosya numaralı Menkulün Açık 
Artırma İlanı’nğa aracın cinsi 

yazılmamıştır. Aracın cinsi panelvan 
minibüs olarak düzeltilir.

Bir Rüya Gördüm 
(1) 

Türkiye’nin gündemi insanı yoruyor. 
Ekonomik sıkıntılar, politik çekişme

ler ve deprem sonrası görüntüler hepimizi 
kahrediyor.

İşte. Böyle bir yoğun günün akşamıydı.
Televizyon seyrederken, uyuya kal

mışım.
Uykumun bir döneminde, bir rüya gör

düm. Hayırlara vesile olur diyerek, 
Bu rüyayı sizle paylaşmak istiyorum.
Rüyada elimde kumanda aleti. 
Televizyonun karşısındayım.' 
Ve. Televizyon kanallarını tarıyorum. 
- Kanalların bir tanesinde, Sayın Ece- 

vit’i konuşurken yakaladım.
(AB) toplantısından döndüğünü söylü

yordu.
Artık, “iç ve dış” düşman saplantısın

dan kurtulduğumuzu ve en büyük düşma
nın yoksulluk ye işsizlik olduğunun anla
şıldığını ifade ediyordu.

Genç nüfusumuz adına çok mutlu ol
dum.

Demek ki artık “psikolojik savaş” yeri
ne “ekonomik savaş” devri başlıyordu.

- Konuşma bitti, bir başka kanala geç
tim.

Siyasi parti liderlerinin açık oturumu 
vardı.

Hepsi birbirlerini öptü ve başarılar diledi.
Tam Tansu Çiller sandalyesine otu

rurken, Mesut Yılmaz kendisine yardımcı 
oldu.

Allah Allah, hayırdır inşallah dedim. 
Konuşma sırası, Deniz Baykal’a geldi.
Sayın Baykal, sakin ve yumuşak bir 

ton ile nefis bir konuşma yaptı.
Gerilmek bir yana, adeta rahatladım.
Konuşmalarda dedikodu yoktu, Sataş

ma yoktu.
Birbirlerine karşı, ses tonlarını bile yük

seltmediler.
Ve toplantıda, ilginç bir mutabakata 

varıldı.
- Artık seçilme yaşı olduğu gibi, 
- Seçilememe yaşıda olacaktı.
Oh. Şimdi politikanın önü açıldı, dedim.
Genç nüfusa, genç liderler yakışır de

diler.
Ve. Bir liderin 3 kez seçildikten sonra, 

bir daha aday olmaması konuşunda an
laştılar.

İşte. En isabetli karar bu dedim.
- “Zap”larken bir başka kanala takıl

dım.
Adalet ve İç İşleri Bakanlığı “canlı” ya

yında açıklama yapıyordu.
Bölücü terörün tarihe karıştığını söyle

diler. '

Haftanın Fıkrası
Akşam evin beyi neşeli bir şekil

de evine geldi.
Peşinden de bir hamal yükü vis

ki geldi.
Beyefendi, hamala viski şişeleri

ni yatağın üzerine koymasını söyle
di.

Evin beyi viski şişelerini karısı
nın yatağının üzerine özenerek di
zerken, hanım odaya geldi.

Durumu görüp;
Hayrola. Ne bu hal kuzum?

Çıldırdın mı sen, Allah aşkına?”
Kocası :

Sakin ol bakalım” dedi ve ek
ledi.

“ - Dün gece sen bana rest çeke
rek ya ben, ya viski dememiş miy
din?

Ben de tercihimi, viskiden yana 
yaptım”

Sayın Baylar, alkolden uzak du
run.

Yoksa, hatunu kaybedersiniz.

Sözün Özü

Kadını güzel yapan tanrı, 
Sevimli yapan da şeytandır.

“Victor Hugo”

Bir Rüya Gördüm (2)
Ve. Artık borç-alacak ve çek-senet dava

larına Avukatların baktığı söylendi.
Tabi. Trilyonluk davaları kastetdiler.
Davaların şlp-şak sonuçlandığını ve iş

kencenin tarihe karıştığını söylediler.
Dinlerken, kendimi emniyette hissettim.
Artık insan hakları konusunda, 1. lige geç

tiğimizi düşündüm.
- Kumandayla oynadım, bir başka kanal 

buldum.
Ünlü bir Yargı Mensubu karşımdaydı.
Özgürlükleri kısmak isteyen talepleri 

yüzünden, her kesimden tepki almışta.
Yunanistan, İtalya ve Ingiltere’den bazı 

sert kanunlar ithal edilmesini istemişti.
Mektuplar açılsın, telefonlar dinlensin 

ve terör suçluları askeri hapishaneye yatsın 
demişti.

Ama. Bu akşam her türlü özgürlükten 
yanaydı.

Ve. Şimdi demokratikleşme dönemi diye 
ekledi.

Ben de, bir yargı üyesine de bu yakışır, 
dedim.

- Ve. Yine televizyon kanallarını tarıyo
rum.

Hâzineden Sorumlu Bakanımız konuşu
yordu.

Can kulağı ile dinlemeye başladım.
Enflasyonun tek rakama indiğini söyledi.
Tasarrufa önem verildiğini ve vergi gelirle

rinin inanılmaz ölçüde arttığını ifade etti.
Ve. Artık “Denk Bütçe” uygulandığını 

müjdeledi.
İşte bu haber Türkiye’nin kurtuluşu de

mekti.
- Bir başka kanalda ilginç bir konuşma 

vardı.
Üst rütbeli bir general, açıklama yapıyor-

KAŞE VE MÜHÜRDE 
BEKLEME YOK!

Artık polisimizin silaha ihtiyaç duy
mayacağından söz ettiler.

Aklıma silahsız gezen, Londra polisi 
geldi.

Mafyanın ve çetelerin kökünün kazın
dığı söylendi.

Kadınlar özenle yaratılmışlar.
“Yuvarlak hatları ve üretkenliği’’ Tanrı

nın özel olarak ilgilendiğini gösteriyor.
Ayrıca, şeytanında işe karıştığı, belli 

oluyor.
İhtirasları, kaprisleri, güçlü aşk potansi

yeli ve sevimliliği bunu ispatlıyor.
Kadını dıştan tanımak ve ona yaklaş

mak belki pek o kadar zor değil.
Ama. Ruhuna inmek ve duygularını kav

ramak ise, her babayiğitin harcı değil.
Bir bakıma, kadının iç alemi bir bilgisa

yar programına benziyor.
O aleme girmek için, “şifreyi yakala

mak” gerekiyor.
Şifreyi bulamaz isen, kadının gerçek 

dünyasını yakalaman çok zor.
Hatta ömür boyu yan yana yaşasan bile 

anlayamazsın, İç dünyasını öğrenemezsin.
Hem Tanrının, hem de şeytanın ilgi ala

nına giren kadın, işte böyle zor bir denk
lemdir.

Ama. Bir de ruhuna girersen, dünyanın 
en anlaşılır ve sevimli varlığı haline gelive
rir.

du.
Artık Avrupa Birliğine girdik, dedi ve ekledi.
Şimdi “Ekonomik Seferberlik” zamanı

dır.
Amerika, İsrail ve Japonya (GAP)ta yatı

rım yapmaya hazırlanıyor.
Bİz de bu bölgede yatırımlara başlama

lıyız, dedi;
Savunma için 2020 yılına kadar harcanma

sı planlanan 150 milyar Doların, (GAP) böl
gesine ve enerji yatırımlarına harcanmasını 
istedi.

Paşamızın bu konuşmasına, alkış tutulur
du.

Askerler artık silah yerine, ekonomi konu
şuyordu.

Son kez “zap’ladığım kanalda, ilginç bir 
haber vardı.

Eski Erzincan Valisi Recep Yazıcıoğ- 
lu’nun : Deprem Bölgesini kapsayan illere 
(Adapazarı, Bolu, Yalova, İzmit) Afet Bölgesi 
valisi olarak atandığı bildiriliyordu.

Hükümet, en sonunda halkın kalbinden ge
çeni anlamıştı.

Hayret. Bu akşam televizyonda, halkı 
uyutan ve afyonlayan televole ve yarışma 
programları yoktu.

"uçuk" bîr söz
Adamın biri ermiş, 

daha sonra onbaşı olmuş.

Birden, ani bir çığlıkla uyandım.
Televizyon açık kalmıştı ve bir gerilim filmi 

vardı.
Bütün gördüklerimin, bir rüya olduğunu 

anladım.
Tamamı olmasa da, çoğunun gerçek ol- 

masını İsterdim.

Matbaamızda bilgisayar sistemiyle kaşe 

ve mühürleriniz 30 dakikada yapılır. 

BİR TELEFON YETERLİ!

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

GEMUK REHBERİ
Gerekli Telefonlar Resmi Daireler
İtfaiye ] 10
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 5131055
Polis Karakolu 5131879
Gar. Kom 5131206

Kaymakamlık
Kaymakamlık , 513105i
Kaymakamlık Ev 5131052
C. Savcılığı 5131053
C. Savcı Yrd. 5132954
Emniyet M. 5131028

Tapu SIc. Md. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md.
Ver. Da. Md. 
llçe.Tar. Md. 
İlçe Seç. Md.

TEK Arıza 5132066
TEK İşletme 5134503
Turizm Der. .5131274
Spor Sah. 5140095
Orm. Böl. Şf. 5131286
MIHI Eğt. Md. 5131174
Halk Eğt. Mrk. 5131846
Halk Kütüp. 5131353
As. Şb. 5131057
Karayolları 5131308
Liman Bşk. 5131133
Mal Md. 5131095
Nüfus Md. 5133742
Özel İd. Md. 5131507

5131414
5131364
513141,1-
5131042
5132360
5131186
5134994

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

(Tatil)7.15-11.15-16.00
Kartal-Yalova:(İşgünü) 09.00-13.00-16.00-21.00

(Tatil) 09.00-13.00-18.45
Yalova-Sirkecl:(işgünû) 05.50-13.30-17.30 (Tatil) 
6.30-13.00-17.30 Sirkeci-Yalova:(İşgünü) 09.15- 

14. i 5-18.15 (Tatil) 09.15-14.00-18.15

DEJWİZ 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): i0.30-13.00-17.30

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

FERİBOT

SATIMI
Balıkpazarı 2+1 

deniz gören 

110 m2 daire

Tel: 
513 17 97

NÖBETÇİ ECZANELER
10 Kasım 1999 Çarşamba VEZİROĞLU ECZ.

ULAŞIM
Uludağ Turizm 5131212
Aydın turizm 5132077

11 Kasım 1999 Perşembe YİĞİT ECZANESİ

12 Kasım 1999 Cuma SEDA ECZANESİ Hastaneler

13 Kasım 1999 Cumartesi ÇAMLICA ECZANESİ

14 Kasım 1999 Pazar . ONUR ECZANESİ

15 Kasım 1999 Pazartesi YASEMİN ECZANESİ

16 Kasım 1999 Salı DEMİRİZ ECZANESİ

Devlet Has. 
SSK Hastanesi 
Mer. Sağ.. Ocağı

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

5139200
5132329
5131068

TAKSİLER
5131821
5132467
5133240
5132324
5143550

Belediye
Santral 
Başkanlık
Zabıta 
Otobüs işlet. 
Su işletmesi 
İtfaiye 
Muhasebe M. 
Yazı İş. Md. 
Sü Arıza

Hızlı Feribot: (Yalova-Yenlkapı) 
07.30-08.30-10.30-12.30-14.30-16.30-17.30-19.30- 

20.30-22.30 (Pzt.Sah.Çrş.Prş.) 
07.30-08.30-10.30-11.30-13.30-14.30-16.30-17.30- 

19.30-21.30 (Cumartesi)
08.30-10.30-12.30-14.30-16.30-17.30-19.30-20.30-

22.30 (Curria-Pazar)

TÜP DAĞITICILARI

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

Aygaz
Ozgaz 
Tekgaz 
Ocakgaz 
Ergaz 
Ipragaz 
Habaşgaz 
Likitgaz 
Yeni Likitgaz 
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
5/13 65 00
513 40 95
514 59 81

gemlik

Körfez

Okuyun^ 

oku+un? 

abone olun



9 Kasım 1999 Salı Körfez Sayfa: 6

Zeytinspor 
kura çekti

Bayanlar Türkiye 1. liginde yer alan 
Zeytinspor’un rakipleri belli oldu.

Sezonun ilk maçını 13 Kaâım 1999 
Cumartesi günü kendi sahasında Adana 
Sağlıkspor ile yapacak.

Saat 12.oo’de başlayacak olan maç
tan Önce, saat H.oo’de şampiyonluk 
turu ve kutlaması yapılacak.

Geçtiğimiz sezon ikinci Türkiye 
bayanlar liğini şampiyon olarak tamam
layan Zeytinspor’un bu sezon ilk kez yer 
aldığı birinci lige umutla çıktıklarım 
belirten Gemlik Zeytinspor Kulübü 
Başkanı İhsan Ünlü, “Şampiyon kadro
muzu elimizde bulunduruyoruz. Bu 
sezon genelde milli futbolcularımızı

takıma kattık. Geçtiğimiz ay içinde 18 
yaşından küçük Polonya’da yapılan 
maçlara 6 futbolcu gönderdik. 3 
Kasım 1999’da İzmir’de yapılan A milli 
takımımızı Macaristan ile yaptığı 
maçta 6 futbolcumuz forma giydi. 
Futbolseverlerimizi Zeytinspor’a 
destek için maçlarımızda görmek 
istiyoruz” dedi.

Zeytinspor’un Türkiye Bayanlar 1. 
liğinde bu sezon, İstanbul Onurspor, 
İstanbul Doştlukspor, İstanbul Marşhall, 
İstanbul Delta, Samsüngücü, Mersin 
Camspor, İzmir Öztürkspor, Ankara Gazi 
Üniversitesi, Adana İdmanyurdu ile 
karşılaşacak.

SATILIK VİLLA
Kayıkhane’de Sahibinden 

Deniz Manzaralı Tribleks Villa Satılıktır

Tel : (0.224) 513 46 37

Doğayı 
Sev, 
Yeşili 
Koru

KONGRE İLANI
GEMLİK ÇIRAKLIK EĞİTİMİ MERKEZİ 

KORUMA DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN
Derneğimizin olağan genel kurul toplantısı 11 Aralık 1999 Cumartesi günü saat

1 2.00’de Gemlik Çıraklık Eğitimi Merkezinde yapılacaktır.
Toplantıda çoğunluk sağlanamadığı taktirde ikinci toplantı çoğunluk aranmaksızın’

18 Aralık 1999 Cumartesi.günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM MADDELERİ :
1 - Açılış ve saygı duruşu
2- Divan teşekkülü
3- Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması
4- Yönetim kurulunun ibra edilmesi
5- Denetleme kurulu raporunun okunması
6-Denetleme kurulunun ibra edilmesi
7- 2000 mali yılı ve 2001 mali yılı tahmini bütçesinin.yapılması
8- Yönştim ve Denetleme kurulu asil ve yedek üyelerinin seçilmesi
9- Dilek ve temenniler.

BALIK IZGARA & TAVA
Küçükkumla İskete Meydanı’nda Hizmetinize Girmiştir.

Hamsi, İstavrit, Lüfer, Çipura, Tekir
IZGARA t/e ÇİĞ BALIK ÇEŞİTLERİ 

Fuat Solmaz
Cep Tel : (0.542) 656 87 36

IZGARA BALIK + SALATA + €KM€K
.  750.000.-TL. 

UMURBET’de

BAYTAŞ

riuieifx ı/innına vı müstmui oninıım
Tel : (0.224) 513 42 21 ■ 513 17 94 GEMLİK



Gemlik halkının ve esnafından toplanan yiyecek ve gıda yardımları Belediye’ye teslim edildi

Düzce’ye 2 TIR 
yardımgönderildi

12 Kasım 1999 Cuma günü Merkezi Düzce 
olan 7.2 şiddetindeki deprem bölgeyi yine yerle bir 
etti. \ ,
I Yaklaşık 700 kişinin hayatını kaybettiği 
depremden sonra, sivil ve resmi kurtarma ekipleri 
«enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyorlar.
| Gemlik Belediyesi, 2 TIR dolusu gıda ve yiye- 
cek maddelerini Düzce Deprem Kriz Masasına 
teslim etti. x

HAFTAYA BAKIŞ

Kadri GÜLER

GAKUT
17 Ağustos Gölcük-İzmit-Yalova^Adapazan depreminden sonra 

geçtiğimiz hafta Düzce’de meydana gelen depremde sivil toplum ör
gütlerinin ve devlet kuruluşlarının yaraları sarmada daha erken davran
maları sevinç yarattı.

17 Ağustos depreminde devletin örgütlediği ad ı var olan ancak pra
tikte ortaya birşey koyamayan Sivil Savunma Örgütünün hantallığını iz
ledik.
| Bunun yanında bir avuç profosyonel gençten oluşan AKUT adlı 
gönüllü kurtarma ve araştırma örgütü toplumdan takdir topladı.

AKUT 17 Ağustos depreminde Türkiye’yi sarstı. .
O gün, bir değişimin başlangıcı oldu ve kötü günler için toplumsal 

sivil örgütlenmenin önemini kavradık. :
büzce depreminde onlarca sivil kurtarma ekibinin deprem bölge- 

sinde görev yapması yanında, Sivil Savunma’yı da enkaz çalışmaları 
içinde hemen görmek sevindirici oldu.
I Gölcük-Adapazarı depreminde sınıfta kalan devlet gitmiş yerini da
ha örgütlü, daha pratik bir devlete bırakmıştı.

Hepimizi üzen Kızılay’ımız, bu kez depremzedelere daha çabuk 
elini, uzatmıştı.

İçten ve dıştan gelen kurtarma ekipleri ile devletin, Düzce’li kardeş
lerimizin yaralarını daha çabuk saracağına eminim.

■ Uzmanlar birkaç yıl daha depremlerle yaşayacağımızı bize bildiri
yorlar.
k Öyleyse olası bir felâkete karşı kamu kurum ve kuruluşları ile sivil
lerin aynı AKUT gibi örgütlenmesi gerekir.

Belediye Meclisi İtfaiye Müdürlüğü bünyesinde bir birim oluşturma 
kararı aldı.

Bence bu yetmez.
r Büyük sanayi kuruluşları yanında orta ölçekli sanayi kuruluşları ve 
sivil halkın da kurtarma ekipleri kurması gerekiyor.
| . BursalIlar bu konuda çabuk davrandılar.
| Yerel televizyonların haberlerinden öğrendiğime göre BAKUT kuru
larak, deprem bölgesinde yaraları sarmaya gitti.

Öğrendiğime göre bu ekibin içinde Gemlikli tanıdıklarımız da var. 
K Dileğim bu arkadaşların görevleri bitince ilçemize döndüklerinde 
ıGAKUT’un kuruluşuna öncülük etmeleri olacak.
’ Deprem sendrumu hepimizi vurdu.
| - Yaşamanın kaygusu tüm benliğimizi kapladı. Ne olacağız beklenti
si beyinlerimizi karıştırdı.

Bu belirsizlik içinde ticari yaşam durdu duracak.
_ Herşey üst üste geliyor.
- Gemlik birinci derecede deprem kuşağında ve kuzey fay hattında, 
k Yüksek yapılar yaptıranlar hatalarını anladılar mı bilmiyorum. Anla
salar ne yazar iş işten geçti.
I Dilerim Sayın Mehmet Turgut, yapılan hataları tekrarlamaz ve 
depreme karşı önlemleri bilimin gereklerine göre erken alır.

Belediye Başkanı Mehmet Turgut da yardım 
konvoyu ile Düzce’ye. gitti. Düzce Kaymakamı, 
Belediye Başkanı ve Yardımcısı ile görüşen 
Turgut, Gemliklilerin depremzedelerin acılarını, 
paylaştığını söyledi.

Gemlik’ten pirinç, makarna, yağ, un, şeker, su, 
meyve suyu, çoçuk maması, çöçuk bezi, giyim 
eşyası deprem bölgesine götürüldü.
_______ ________ Haberi sayfa 3’de

Marmara Belediyeler
Birliği toplandı

Marmara ye Boğazları Belediyeler Birliği toplantısı, 
İstanbul’da yapıldı.

Çanakkale, Bandırma, Balıkesir, Gemlik, Yalova, İz
mit, Gebze, Orhangazi, Silivri, Çorlu, Tekirdağ belediye
lerinin kurmuş olduğu Marmara Belediyeler Birliği top
lantısında, Avrupa yatırım bankasının Marmara Deni
zindeki kirliliği önlemek için yapacağı proje ve kredi yar
dımı ele alındı. Belediye Başkanı Mehmet Turgut, Gem
lik Belediyesi’nin de projeden yararlanması için baş
vuruda bulunduğunu, ilk etapta üç belediyeye proje ve 
yatırım yardımının yapılacağını söyledi.

Yazarımız Yılmaz Akkıhç, 
23 yıl sonra yeniden siyasete döndü. 

Akkıhç, CHP İl
Başkanı seçildi

Gazetemiz köşe yaza
rı Araştırmacı Yılmaz Ak- 
kılıç, 23 yıl aradan sonra 
siyasete. yeniden döne
rek, Cumhuriyet Halk 
Parti İl Başkanı seçildi.

Akkıhç, kongrede Ge
çimleri rakibi Ertuğrul 
Akagündüz’e 113 oy fark 
attı.

Akkıhç, kongrede yap
tığı konuşmada parti için
de hizipçiliğe izin verme
yeceğini belirtti.

Geçici Kurul Başkanı 
Şahin Gencal’dan dün 
görevini devralan Akkıhç, 
örgütte değişiklikler yapa
cağını söyledi.

Haberi sayfa 3’de

Yılmaz Akkıhç, Geçici Kurul 
Başkanı Şahin Gencal’dan 

görevini devir alırken.
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Deprem hasar
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yardımları başlıyor
Ağır hasarlı binalara mer

kezde 6 milyar, köylerde 3 
milyar 500 milyon lira, orta 
hasarlı binalara kasabalar
da 2 milyar lira köylerde 1 
milyar 500 milyon lira, az 
hasarlı binalara ve işyerle
rine ise bir defaya mahsus 
600 milyon liraonarım yar
dımı yapılacak.

Ağır ve orta hasarlı ko
nutlarda oturanlara ise ay
da 100 milyon lira, orta ha
sarlı işyerlerine ise bir de
faya mahsûs 350 milyon li
ra kira yardımı yapılacak.

Haberi sayfa 3’de

Kaymakam Sadettin Genç, köy 
ve mahalle muhtarları ile yaptığı 
toplantıda, depremle ilgili alına
cak önlemler hakkında bilgi verir
ken, yardımlar konusunda da 
açıklamalarda bulundu. Kayma
kam Genç, hasarlı binaların he
men boşaltılmasını, muhtarlann 
bunları takip etmesini istedi.

Katlı 
otoparka 
talip var

Eski zeytin haline ya
pılacak olan katlı otopark 
yapımına Devlet Hasta
nesini yapan MEÇE adlı 
firma talip oldu.

Çelik konsiriksiyon- 
dan yapmayı düşündük
leri katlı otopark konu
sunda belediye ile tema
sa geçen firmanın görüş
meleri sürdürdüğü' öğre
nildi. 1-

Belediye’de 
yeni atamalar 

yapıldı
Gemlik Belediyesi’nde 

uzun süreden beri bekle
nen değişikliklerden bir 
kısmı daha gerçekleşti.

Belediye Yazı İşleri 
Müdürü Osman Aypek’in 
Evlendirme Memurlu- 
ğu’na atanmasıyla bu gö
reve Ahmet Mirasyedi 
atandı.

Personel Müdürü Sa
kin Acı görevinden alına
rak, yerine ise Leyla Uğur 
getirildi. ,

Haberi sayfa 2'de

Tankut Öktem’in 
atölyesi 
kundaklandı mı ?

Ülkemizin ünlü heykelt- 
raşlarından Tankut Öktem’in 
Küçük Kumla'da bulunan 
atölyesinde yangın çıktı.

Bursa Uludağ Üniversi
tesi Kampüsüne yaptığı Ata
türk Anıtı’nın açılışının yapıl

dığı sırada, atölyede çalı
şanların yemeğe çıktığı sl- 
rada atölye alev alev yan
maya başladı.

İtfaiyenin yetişmesiyle 
yangın söndürüldü.

Haberi sayfa 3’de

TAŞI GEDİĞİNE 
Chxav\ Tamer 

ATATÜRK...

Elbette Atatürk; ne tabu, ne ilah ve ne de peygamber.
O, Adamdır, Adam!
En büyük eseri ile; kulu vatandaş 
vatandaşı egemen kılan adam. 
Büyük adam! Atam-Atan!...
O’nunla Türkiye, Türk’e Anavatan...
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Yılmaz AKKILIÇ

Her derste Atatürk!
Mııa Eğitim Bakanlığı, ilk öğretim ku

ramlarının birinci kademesinde bütün 
derslerde Atatürk ve “Atatürkçülük” ko
nusunun işlenmesine karar vermiş. Bu ka
dar Tebliğler Dergisi’nde yayımlanarak yü
rürlüce girmiş.

■a. göre, sadece türkçe ve sosyal bil
giler dersinde değil; matematik, fen bilgisi, 
beden eğitimi, resim-iş, din kültürü ve 
ahlak bilgisi dersinde de Atatürk işlenecek
miş.

Nasıl mı işlenecekmiş?
Örneğin "matematik" dersinde Ata

türk’ün ölçülere getirdiği yenilikler ve ma
tematik algınında yaptığı çalışmalar anlatı
lacak, bu konulan içeren okuma parçala- 
n işlenecekmiş. "Fen Bilgisi”nde, Ata
türk’ün akılcılığa ve bilime verdiği önem- 
bu arada ‘hayatta en hakiki mürşit ilim
dir’ özdeyişi üzerinde durulacakmış. 
“Din kültürü ve ahlak dersi’nde, Ata
türk’ün din ve vicdan özgürlüğü konusun
daki görüşleri ve laiklik ilkesi anlatılacak
mış. "Resim iş” ve “müzik" derslerinde, 
belirli gün ve haftalarda düzenlenecek et
kinliklerle Atatürk anımsatılacakmış. “Be
den eğitimi”nde de Atatürk'ün spora ve 
sporculuğa verdiği önemi belirten sözleri 
gündeme getirilecekmiş -herhalde kaç 
metre uzun, kaç santimetre yüksek at
ladığı öğretilecek değildir çocuklara-

Hoş geldin Evren kafası!...
♦ ♦ ♦

Bursa-Karacabey karayolunda, Ulu- 
bat’tan hemen önce Çingençeşme adıyla 
ünlü bir yer vardır. Hani şu “12 Eylül” 
den sonra herkesin emirle Atatürkçü oldu
ğu dönemde ve Erdem Saker’in DSÎ Bölge 
Müdürlüğü sırasmda orada iki yanlı bir 
çeşme yaptırılmış; çeşme duvarının bir ya
nma "100. yıl Atatürk çeşmesi”, öte ya
nma da “Su en aziz varlıktır/Kemal Ata
türk” sözleri yazılmıştı. Sanırım hala du
ruyor.

E yani, Atatürk bu denli hafife alına
maz, alınmamalıdır. Ama doğrusu ya 
“emirle Atatürkçülük”de ancak bu kadar 
olur! Kenan Paşa kafası her köye metazori 
“Atatürk büstü" diktirerek milleti "Ata
türkçü” yapmaya kalkışmış, tam tersine 
yurttaşların bu tür “Atatürk dayatma- 
sı"na karşı tepki duymasına, hatta “İllal
lah be!” diye yaka silkmesine yol açmıştı. 
Şimdi anlaşılan Kenan Paşa’nın yanm bı
raktığını, Milli Eğitim Başkanlığı tamamla
maya çabalıyor -ve bence ‘art niyet' var 
bu kararda-.

Anımsarım: 1980’ 11. yılların başında 
Malatya’da adres soran bir yabancıya, bıç
kın bir şoför “Tamam abi, senin sordu
ğun yer Beton Mustafa'nın karşısında” 
deyince derdest edilip içeri atılmıştı -zira o 
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sıralar sıkı yönetimce, kimlerin Atatürk 
heykeline 'Beton Mustafa’ adını taktıkla
rına ilişkin duyumlar alınmışmış-.

Peki şimdi ne olacak?
Çocuklar sosyal bilgilerde Atatürk oku

yacaklar, matematikte Atatürk’ün adını 
anacaklar, fen bilgisinde Atatürk’le deney 
yapacaklar, Atatürk’ün sevdiği şarkıları 
söyleyip beğendiği ressamları öğrenecekler, 
Atatürk gibi spor yapacaklar...

Yapmayın efendiler! Yazıktır “Ata
türk'e", O nun önderliğini yaptığı “Türk 
Devrimi”ne...

* ♦ *

Atatürk “doğma” adamı mıydı? Ya da 
günümüzün moda gereği Atatürk’ü kü
çümsemenin “ilericiliğin göstergesi” ol
duğunu sanan genç dostumun sorduğu gi
bi, “Kemalizm" bir "ideoloji” midir?

Kadro Dergisi’nin Ocak 1932 tarihli ilk 
sayısının sunuş yazısında, “Kadrocular” 
bu sorunun yanıtını vermek için yola çık
tıklarını şöyle anlatıyorlar :

“Türkiye bir inkılap içindedir. Bu in
kılap kendine prensip ve onu yaşatacak
lara şuur olabilecek bütün nazari ve fik
ri unsurlar, inkılaba İDEOLOJİ olabile
cek bir fikriyat sistemi içinde terkip ve 
tedvin edilmiş değildir”

Kadrocular, Devrim’in "doğmatik" ve 
kendisinin “doğmacı” olmadığını açık se
çik söylemiş, demiştir ki:

“Koyduğumuz prensipler, bugünün 
icaplarına göre milletimizin medeniyet 
yolunda gelişmesi için faydalı buldukla- 
nmızdır, Ancak, sosyal bünye daima ge
lişen ve tekamüle yönelmesi zaruri olan 
bir durumdadır. (...) Tarihin seyri için
de hiç bir prensip doğmatik bünyesini 
muhafaza edemez. Onun için Türk Mille
ti, yaşadığı çağın medeniyet seviyesinin 
icaplarını yerine getirmek zorundadır.”

Ve bir de vasiyeti var, şöyle:
“Ben manevi miras olarak hiç bir 

ayet, hiç bir doğma, hiç bir donmuş ka
lıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim 
manevi mirasım, ilim ve akıldır. Benden 
sonra, beni benimsemek isteyenler, bu 
temel üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini 
kabul ederlerse, manevi mirasçılarım 
olurlar “

Eğer gerçekten Atatürkçü iseniz, O’nun 
temel niteliklerine, “Antiem peryalist”, 
“ulusalcı”, "laik” ve “devrimci” ilkelerine 
bağlı kalınız.

Yoksa sabah akşam çoluk çocuğun ka
fasına kakmakla Atatürk’ü sevdiremezsi
niz.

Ve bence -galiba- siz bunun ayırdında- 
sınız...

Not: Bu yazı, 18 Temmuz 1995 günkü Ga
zetemizden alınmıştır.
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Konseri
bu goce

Gemlik Belediyesi Kül
tür ve Sanat Derneği’nin 
Türk Sanat Müziği konser
lerinin ilki bu gece yapıla
cak.

Şef Erdinç Çelikkol’un 
yönetiminde çalışmalarını 
sürdüren Türk Sanat Müzi
ği Korosu, sezonun ilk kon
serini bu gece saat 
20.30’da Belediye Düğün 
Salonu’nda 17 Ağustos 
depreminde Yalova’da 
kaybettiğimiz Ziya Taşkent 
ve Zeki Müren’in eserlerini 
seslendirecek.

Öte yandan konserin 
depremzedelere yardım 
için yapıldığı ve toplanan 
paraların depremzedelere 
gönderileceği bildirildi.

AHMET EMİN YILMAZ BASINDAN SEÇMELER

Taktik savaşları
Duyuruya göre, CHP’nin olağanüstü il 

kongresi saat lO.oo’da başlayacaktı. Sa
at 11.oo’de salona gittiğimizde, delege
lerin büyük bölümü dışarıdaydı.

İçeride az sayıda insan vardı.
Kültürpark içindeki Taylan Turistik 

Tesisleri’nin önünde bekleyenlerin bü
yük bölümü Yılmaz Akkılıç’ı destekle
yen ekiptendi. Ertuğrul Akagündüz’ü 
destekleyen ekipten ise birkaç kişi vardı.

Garip bir durum...
Saha hazır, takımlardan biri yerini al

mış, ama diğer takım yok.
Sadık Çakar’a sorduğumuzda, “Ge

lirler şimdi” dedi. Hidayet Uras soruyu, 
“Herhalde çevredeki çay bahçelerin- 
deler” sözleriyle geçiştirdi.

Sonra da bir yorum yaptı :
“Osmangazi ve Yıldırım’dan dele

geyi salona iyi taşıyan kongreyi kaza
nır.”

Anladık ki....
Akagündüz için çalışan ekip, delege

sini başlangıçta salona getirmemiş.
Derken...
Bir taktik gelişme ortaya çıktı.
Meğer...
Çoğunluğun sağlanamaması ve 

kongrenin açılamaması için, bir tarafın 
delegesi başlangıçta gelmemiş.

İki saati aşkın gecikmeyle başlayan 
kongrenin açılışının Geçici Kurul Baş
kanı Şahin Gencal, yaklaşık 10 dakika 
süren bir konuşma yaptı.'

PM Üyesi Bekir Yurdagül kürsüye 
geldiğinde, Gencal’a haksızlık ettiğimizi 
anladık.

Yurdagül, salonun dinlemediği yakla
şık 40 dakikalık bir konuşma yaptı.

Bir konuşma da görevden alınan İl 
Başkanı olan Hasip Öztürk’e gelince, 
kongrenin 1.5 saati üç konuşmayla geç
ti.

Belediye’de । 
yeni atamalar I 

yapıldı ı
Gemlik Belediye personelinde yeni değişik

likler yapıldı.
18 Nisan 1999 günü yapılan yerel seçim

lerde Gemlik Belediye Başkanlığına seçileni 
Mehmet Turgut uzun süren durgunluktan! 
sonra personel arasında en büyük değişikliği 
geçtiğimiz günlerde yaptı.

Evlendirme Memuru Cengiz Kayaalp göre
vinden alınıp, bu göreve Yazı İşleri Müdürü 
Osman Aypek getirilmişti.

Aypek, Evlendirme Memurluğu ile birlikte 
bir süre Yazı İşleri Müdürlüğü’nü yürüttü. 
Geçtiğimiz günlerde bu göreve ise Ahmet Mi
rasyedi atandı.

Öte yandan personel Müdürü Sakin Acı 
görevinden alınarak Otobüs İşletmesine veril
di.

Yerine ise Leyla Uğur getirildi.

—’----------- ~----------- 1

Salonun havasına gelince...
Akkılıç, ekibinin salona egemen ol

duğu gözleniyordu. Bu ekipte yer alanlar, 
yüzlerinde rahat gülümsemelerle dolaşı
yorlardı. Diğer ekibin varlığı pek hissedil
miyordu.

Bu görüntü...
Salona egemen gözüken tarafa ada- 

ha da güven verdi.
“Öbür taraf dağıldı” diyenlerin ya

nında, “Liste hazırlamıyorlar. Nere
deyse hepimize teklif ettiler” gibi iddi
alı sözler daha sık duyulur oldu.

Bu yorumlara...
Akkıhç’ın listesini salonda dağıtması

na karşın Akagündüz ekibinin liste da
ğıtmaması zemin oluşturdu.

Gerçi....
Akagündüz kurmaylarının bazıları, 

“Listenin yıpranmaması için dağıtma- 
| aıgı” savunmasını yaptılar ama, ilk kez 

böyle bir durumla karşılaştığımızı da vur- 
gulamalıyız.

Bu ekibin kurmayların, mesiyle birlik
te delege taşıma organizasyonu da orta
ya koymaya başladılar.

Bu arada...
Akkıhç’ın “partinin milli takımı” ola-1 

rak yorumlanan listesinde bazı süprizler I 
dikkat çekti.

Listede...
Ünlü isimlerin yanı sıra, dikkat çeken

ler vardı.
Örneğin...
DSP’li Büyükşehir Belediye Başka

nı Erdoğan Bilenser’in ağabeyi Ertan 
Bilenser adı hemen dikkat çekti.

DYP’li eski il yönetim kurulu üyesi ve 11 
milletvekili adayı, Hatice Aman'ın kızı 
Çağrı Demirel’de listede yer alarak aktif I 
siyasete adım atarken, salonun en heye-la 
canlı ve hareketli kişilerinden biriydi.

Not : 14 Kasım 1999 pazar günkü Olay I 
gazetesinden alınmıştır.
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Gemlik halkının ve esnafından toplanan yiyecek ve gıda yardımları Belediye’ye teslim edildi

* Düzce’ve 2 TIR
enide^.

•ertlseçm. 
ma seç^ 
rgunlukiaj

ardım gönderildi

Tankut 
Oktem’in 
atölyesi 
kundaklandı 
mı ?

Ülkemizin ünlü heykelt- 
raşlarından Tankut Ök- 
tem’in Küçük Kumla'da bu
lunan atölyesinde yangın 
çıktı.

Geçtiğimiz hafta per
şembe günü, Uludağ Üni-

yaa^gön- 
liMûdûıj

ılebiıife 
û yürüttü. 
Ahmet Mj.

Sakin M 
esnetti

MELER

12 Kasım cuma günü Düz
leş ve çevresinde meydana 
■gelen 7.2 şiddetindeki dep- 
remde zarar görenlere yardım 

■eli Gemlik'ten de uzandı.
| Gemlik halkının 17 Ağus
tos depreminden sonra bele
diyeye bıraktığı çeşitli giyim, 
ev eşyası, çocuk bezi, yiye
cek gibi yardımlardan kalan
lar, geçtiğimiz hafta cumartesi 
günü Düzce’ye gönderildi.

Gemlik Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, Gemlik halkı
nın katkıları ile deprem habe
rini' alır almaz ellerinde bulu
nan gıda, giyim ve eşya gibi 
maddeleri Düzce’ye gönder
mek için yükleme çalışmaları
nın başlandığı sırada Gemlik
nalkının deprem haberini duy

masıyla belediyeye yeniden 
yardım yağdırdığını söyledi.

Gönderilen maddeler ara
sında zeytin, sabun, makar
na, su, meyve suyu, pirinç, 
yağ, un, şeker, pirinç unu bu
lunurken, değişik ev eşyaları, 
çeşitli giyim eşyaları Düzce 
Kriz Masası’na teslim edildi.

Başkan Turgut, Düzce Be
lediye Başkanı ve yardımcı
sı, Kaymakam Gemlik halkına 
yaptıkları yardımlardan dolayı 
teşekkür ettiğini söyledi.

Gemlik Belediyesi’ne gön
derilen eşyalardan sonra 
halk, çağrı yapılmadan dep
rem bölgesine ulaşmak üzere 
çeşitli yardım yapmayı sürdü
rüyor.

Belediye Başkanı Mehmet Turgut, Düzce’ye götürdüğü 2 TIR yardım 
malzemesini çadırda kurulan Kriz Masası yetkililerine teslim etti. Düzce 
Belediye Başkanı ve yardımcısından deprem koriusunda bilgi aldı.

eoefflO 
yeraMu 
lerieti&ı Deniz taşmasına set

versitesi kampüsüne yaptı
ğı Atatürk Anıtını açma tör 
renleri için Bursa’da bulu
nan Tankut Öktem’in Kü
çük Kûmla’daki atölyesini- 
deki çalışanlarının yemeği 
gittiği bir sırada atölyede 
yangın çıktı.

Çevredekilerin yangını 
jandarmaya bildirmesi üze
rine Küçük Kumla itfaiyesi 
kısa sürede yangını sön
dürdü.

Atölyedeki heykel çalış
masının tamamlanarak gö
türülmesi nedeniyle çalış
malar büyük zarar görme
di.

Prof. Dr. Tankut Öktem 
bir süreden beri Atatürk 
heykelleri yaptığı için tehdit 
edildiğini, yangını bu kişile
rin çıkarmış olabileceğini 
söyledi.

Olayla ilgili soruşturma 
Küçük Kumla jandarması 
tarafından sürdürülüyor.

dar. N»

I ,Şubat ayında meydana gelen de
miz taşması ile Hamidiye Mahallesi 
Kumsal Sokak ve Gazhane Cadde
sindeki bir çok işyerileri ve konutla
rın sular altında kalması nedeniyle 
Belediye Başkanı Mehmet Turgut, 
Enlem için Emin Dalkıran Kordo- 
nu'na set yaptırıyor.
I Belediye Başkanı Mehmet Tur

gut, deniz taşmasının önlenmesi 
için çeşitli kuruluşlara yazılar yaza
rak, destek arayışında bulunduğunu 
ancak, hiç bir olumlu yanıt alamadı
ğını belirterek, şunları söyledi:

“Devlet Deniz Yollan ve Liman
lar Bölge Müdürlüğü’nün bize 
verdiği bilgiler doğrultusunda ön
ce kordona taş döktürdük. Ardın

dan da buradaki gezi bandını yük
selterek, denizden gelecek taş
maları önlemeye çalışacağız”

Denizin yükselmesinin durumuna 
göre bugün için alınacak tek çözüm 
yolunun bu olduğunu belirten Tur
gut, dolgunun arka tarafına değişik 
aralıklarla tahliye kanalları koydur
duklarını söyledi;

Deprem hasar
yardımları

Yazarımız Yılmaz Akkılıç, 23 yıl sonra yeniden siyasete döndü.

Akkılıç, CHP İl
Başkanı seçildi
I Gazetemiz köşe ya
zarlarından Tarihçi-Araş- 
tırmacı Yılmaz Akkılıç, 
23 yıl aradan, sonra 
Cumhuriyet Halk Partisi 
İl Başkanlığına yeniden 
seçildi.
r Geçtiğimiz hafta cu
martesi günü Taylan Dü
ğün Salonu’nda yapılan 
CHP olağanüstü il kong
resinde, 287 delegenin 
oyunu alan Yılmaz Akkı- 
hç, seçimleri kazandık
tan sonra yaptığı konuş
mada, "CHP’deki tüm 
çiçekleri derlemek için 
yola çıktım” dedi.

479 delegenin oy kul
landığı kongrede, Yıl
maz Akkılıç 287 oy alır

ken, Ertuğrül Akagündüz 
ise 174 oy aldı, 18 oy ise 
boş çıktı.

Divan Başkanlığını 
Bursa Barosu Avukat 
Çetin Göz’ün yaptığı 
kongre sakin bir ortamda 
geçti.

Yılmaz Akkılıç, kong
rede yaptığı konuşmada, 
parti içindeki hizip ve 
grup anlayışını tasfiye 
etmekte kararlı olduğunu 
vurgulayarak, bütün par
tililere eşit uzaklıkta ola
cağı sözünü verdi.

II Meclisini oluşturan 
seçimlerde ise Akkılıç 
listesinde şu isimler yer 
aldı.

Ali Akça, Fatih Akın,

Murat Barın, Nuran 
Onaydın Bektöre, Ertan 
Bilenser, Sevinç Birtan, 
Çağrı Demirel, Ömer 
Durak, Kemal Ekinci, 
Can Ertan, Nüve Gül- 
can, Adnan Gürler, Şük
ran Gülagü, Murat Ka
çar, Sami Kahveci, İsmet 
Karaca, Cengiz Oku
muş, Günay Onayman, 
Yusuf Fehmi Ozanoğlu, 
Şenay Özeray, Rafet 
Oztürk, Ziyaettin Selim 
oğlu, Hüseyin Sezgin, 
Meral Sincik, Şevket Şa
hin, Mustafa Şenyurt, 
Sabri Tanrıkurt, Bilge To
puz, Çetin Tor, Taci To
sun, Nejat Vardan Sabri 
Varlı.

Kaymakamlık 
Düzce 
depremi 
için yardım 
kampanyası 
başlattı

İlçe Kaymakamı 
Sadettin Genç, Düzce 
ve çevresinde meyda
na gelen depremde 
can ve mallarım kay
bedenlere yardım için 
kampanya başlattı.

Ziraat Bankası 
Gemlik Şubesi’nden 
açtırılan 304 40- 201 
66 nolu hesaba para 
yardımı yapılabilece
ğini bildiren Kayma
kam Genç, Gemlikli
lerin depremde zarar 
görenleri yanlız bı
rakmayacaklarını 
söyledi.

başlıyor
Ağır hasarlı binalara 6 milyar, orta 

hasarlı binalara 2 milyar lira onarım 
yardımı yapılacak. Ağır ve orta hasar
lı konutlarda oturanlara ise ayda 100 
milyon lira kira yardımı veriliyor.

17 Ağustos depre
minde işyerleri ve ko
nutları hasar görenlere 
Sosyal Yardımlaşma 
Fonu’ndan yardımların 
yapılmasına başlanıyor.

İlçe Kaymakamlığın
dan aldığımız bilgilere 
göre, 17 Ağustos günü 
meydana gelen 7.4 şid
detindeki deprem son
rası ilçemizdeki binalar
da merkezde 3, köy ve I 
beldelerde 27 ağır ha
sarlı bina ile 150 orta 
hasarlı binanın bulun
duğu Bayındırlık il Mü
dürlüğü teknik ekipleri 
tarafından saptanmıştı.

Ağır hasarlı bina ve 
işyerlerinin sahipleri ta
rafından veya kamu ta
rafından yıktı rılacağı bil
dirilirken, orta hasarlı 
konutlarında boşaltıla- ■ 
rak onarılmasının ge- ।

I rektiği yeniden hatırlatıl
dı ■

KIRA YARDIMI
Ağır ve orta hasarlı 

konutlarda oturan ev 
sahibi ve kiracılara bir 
yıl süreyle ayda 100 
milyon lira kira yardımı 
yapılacağının bildirildiği 
açıklamada, ağır ve orta 
hasarlı işyerlerine de bir 
defada 350 milyon lira 
yardım yapılacağı belir
tildi.

Öte yandan ağır ha
sarlı binalara 6 milyar, 
orta hasarlı binalara ise 
2 milyar lira onarım yar
dımının yapılacak.

Kira ve onarım yar
dımlarından yararlan
mak isteyenlerin İlçe 
Kaymakamlığına 
başvurarak, gerekli ev
rakları doldurmaları is
tendi.
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KATIRLI KÖYÜ SPOR KULÜBÜ TÜZÜĞÜ
Madde 1 - Demeğin adı Kafirli KöyüSporKülübü'dür.
Merkezi Gemlik İlçesi, Umurbey Kasabası Kafirli* Köyündedlr.
Madde 2 : Derneğin amacı, üyelerine ve sporcularına çeşitli sporları yaptırma Olanağı sağlamak, 

karşılıklı sevgi ve saygıyı yerleştirmek, ruhsal ve bedensel olarak sağlam yetiştirilmelerine! katkıda bulun
mak, boş zamanlarını değerlendirmek.
f Bu amacı gerçekleştirmek için;
- a) Yukarıda amacı gerçekleştirmek Içln çalışma konutannı ve yürütülecekspor dallarını yürürlükteki 
spor hareketlerinden sorumlu devlet kuruluşlarının yönetmeliklerine göre belirlemek.

b) Çalışmablçimlerl:
Dernek genel kurulu veya yönetim kurulunca saptanacak spor konularında toplantılar, konferans

lar, paneller ve*benzeri eğitim çalışmaları düzenlenir. Düzenlenecek her türlü spor yarışlarına da katıla
bilir, yarışmalar düzenleyebilir. Yurt dışında spor yarışmalarına da katılabilir, uğraştığı spor dalları ve konu 
ile ilgili her türlü toplantılara temsilci gönderebilir.

Madde 3- Dernek kurucuları şunlardır:
Adı Soyadı Baba Adı D. Yeri D.Tarihi Uyruğu Mesleği Adresi
H.Hulusi Bayrak □.Nurettin Gemlik 1951 T.C. Serbest Kafirli Köyü
Osman Yılancı Alirıza Gemlik 1960 T.C. , Serbest Kafirli Köyü
Mesut Demir İbrahim Gemlik 1967 T.C. Çiftçi Kafirli Köyü
Ahmet Yavuz Sait Gemlik 1965 T.C. Serbest Kafirli Köyü
Ali Kadir Sezer Alı Gemlik 1961 T.C. Çiftçi Kafirli Köyü
İbrahim Köse Şaamettin Gemlik 1971 T.C. Serbest kafirli Köyü
Mehmet Çakmak Abdi Gemlik 1972 T.C. Çiftçi Kafirli Köyü
Ahmet Duymaz Osman Gemlik 1959 •T.C. Serbest Kafirli Köyü.
Eşref Göral Mustafa • Gemlik 1952 T.C. Serbest Kafirli Köyü
İbrahim Yavuz İsmail Gemlik 1970 T.C. Serbest Kafirli Köyü
Ömer Sezer Osman Sezer Gemlik 1952 T.C. Serbest Kafirli Köyü
Seyfettin Güngör Mehmet Ali Gemlik 1970 T.C. Serbest Kafirli Köyü
İsmail Bayrak Mehmet Sadettin Gemlik 1968 T.C. Çiftçi Kafirli Köyü

Derneği üye olma üyelikten çıkma ve çıkarılma şart ve şekilleri;
Madde 4: Medeni haklan kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş bulunan ve dernekler ka

nununun hükümlerine göre üyelikleri yasaklanmış olan herkes derneğe üye olabilir. Kanunun 4. madde
sinin 2. fıkrasının® ve (3) numaralı bentlerinde gösterilenler ile diğer kanunlann derneklere üye olma
yacaktan belirlenen kişilerin ve orta okul ve orta Öğretim öğrencileri dernek üyesi olamazlar.

Kanunun 4'ncü maddesinde ikinci fıkrasının (2) ve (3) numaralı bentlerinde gösterilenler bu bentte 
belirlenen yasak süresince derneğe üye olamazlar.

Yüksek öğretim öğrenci derneklerine, öğrenci olmayanlar, bu kanunun 39'uncu maddesinde gös
terilen dernekler derneğin kurulduğu, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmayan kamu hizmeti görevli
ler ve kamu hizmetlerinde çalışan meslek mensuplan tarafından kurulan derneklere de o meslekten ol
mayanlar ile Millet vekilleri üye olamazlar.

Türk vatandaşı olmayanların derneklere üye olabilmeleri İçin Türk vatandaşlarında aranan şaftlar
dan başka o yabancının Türkiye'de ikamet etme hakkına sahip olması gerekmektedir. Fahri üyelikte 
ikamet şartı aranmaz.

Üyelik Haklan
Madde 5 - Dernek yönetim kurulu üyelik için yapılan müracatlan en çok 30 gün içinde üyeliğe ka

bul veya isteğin reddi şeklinde karar bağlayıp sonucunun müracaat sahibine yazı ile duyurmak zorun
dadır. Yüksek öğretim öğrencilerinin kurumlanndan alacakları öğrenci belgesiyle demeklerine yaptıkla- 
n müracaat üzerine üyeliğe kabulleri zorunludur.

Madde 6: Hiç kimse bir demeğe üye olmaya ve demekte üye kalmaya zorlanamaz. Üye istifa et
me 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 konu
lamaz.

Madde 8: Dördüncü maddede belirtilen kamu hizmeti .görevlileri dernekler kanunun 16. maddesi
nin hükümleri gereğince üye olabilecek derneklerin. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri özel gelir kay
nağı veya özel imkanları ile sağlanmış olan kamu yararına çalışan demeklerin üyeliği Yönetim ve De
netleme kurullara göre görev atamazlar.

Üyelikten Çıkarılma:
Madde 9: Üyelerden,
a) Yasalarımıza, dernek tüzüğüne aykırı veyaamacızarar verici hareket edenler*kanunlann ve dev

letin koyduğu esaslara göre üye olma hakkını kayıp edenler.
b) Aidatını tebliğe rağmen (30) gün içinde mazeretsiz olarak ödemeyenler
Yönetim kurulu karan ile üyelikten çıkartılırlar. Dernekten çıkânlanlann toplanacak ilk genel kuruta iti

raz haklan vardır. Genel kurul kararı kesindir. Dernekten çıkan veya çıkarılan önceden demeğe yaptık
ları yardım ve aidatlannı geri isteyemezler.

Dernek Genel Kurulunun Şekli ve Toplanma Zamanı:
Madde 10: Dernek genel kurulu, derneğe kayıtlı asıl üyelerden teşekkül eder.
Genel kurul toplantı gününden bir ay öncesine kadar aidatlarını ödemeyenler, toplantı nisabında 

göz önüne alınmaz ve oy kullanamaz. Aidatını ödemeyen asil üyeler ile fahri üyeler dinleyici olarak top
lantıya katılabilirler, dilek ve temennide bulunabilirler.

Dernek tüzüğünün gazetede yayınlandığı tarihi takip eden altı ay içinde ilk genel kurul toplantısı ya
par.

a) iki senede bir Temmuz ayında olağan.
b) Yönetim ve denetleme kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin 

yazılı isteği üzerine olağan üstü toplanır..
Genel kurul, toplantıya, yönetim kurulu tarafından çağrılır. Denetleme kurulun veya dernek üyeleri

nin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağrılmazşa, de
netleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracah üzerine mahalli sulh hukuk 
hakimi tarafından duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti genel mahalli sulh hu- 
,kuk hakimi duruşma yaparak bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirilirler.

Madde 11: Yönetim kurulu, genel kuruta katılma hakkı otan üyelerin listesini düzenler. Genel kuruta 
katılacak üyeler en az on beş gün önceden günü, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede itan edilmek 
Suretiyle toplantıya çağırır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebi ile toplantı yapılmaz ise ikin
ci toplantının hangi gün yapılacağına dair belirleme yapılır. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında 
bir haftadan daha az zaman bırakılmaz. Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı gündemi 
toplantı gününden en az beş gün önce mahallinin en büyük mülkü amirine yazı ile bildirilir. Bu yazıya 
toplantıya katılacak üyeyi gösteren listede eklenir. Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum 
geri bırakma sebepleri de belirtilmek sureti İle toplantı İlanının yapıldığı gazeteye ikinci bir itan verilerek 
Üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakılma tarihinden itibaren en geç İki ay İçinde yapılması zo
runludur. Üyeler İkinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen ^soslara göre yeniden çağrılır ve toplantı ikinci 
fıkra esaslarına göre mahallinin en büyük mülki amirine duyurulur.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılrhaz. Genel kurul toplantıları dernek merkezinin 
bulunduğu yerde yapılır.

Madde 12 : Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin yandan fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk 
toplantıya yetersayı sağlanmazsa İkinci toplantıda çoğunlk aranmaz/ancak İkinci toplantıya katılan 
üye sayısı dernek yönetimle denetleme kuruttan üye tam sayısı toplamını, iki katından az olmaz.

Madde 13 : Genel kurul toplantıları itanda belirtilen ve mahallin en büyük mülki amirine bildirilen 
gün, saat ve yerde yapılır. Genel kuruta alınacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adla
rı karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Üye oyu
nu bizzat kullanır. Fahri üyelerin oy hakkı yoktur. Kararlar mevcut salt çoğunluğu İle alınır. Dokuzuncu 
maddede belirtilen çoğunluk sağlanmış İse durum bir tutanak ile tesbit edilir. Toplantı yönetim kurulu 
başkanı veya görevlendireceği yönetim gerektirmez. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir baş
kan veya başkan vekili ile kdtlp seçilir. Toplantının yönetimi genel kurul başkanına'aittir. Katipler toplan
tı tutanağı düzenler ve başkan İle birlikte imzalar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim 
kuruluna yerilir. Toplantılarda yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır 
bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi İstenen konuların gündeme alınması zorunlu

dur.
Genel Kurulun Görev ve Yetkileri;
Madde 14: Genel kurulda görüşülüp karara bağlanacak hususlar şunlardır.
1- Dernek organlarının seçilmesi
2- Dernek tüzüğünün değiştirilmesi
3- Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi,, a
4- Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi, | 
5- Dernek İçin gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hj 

susunda yönetim kuruluna yetki vermek.
6- Derneğin federasyona katılması veya ayrılması, delegelerin tespiti.
7- Derneğin uluslararası faaliyette bulunması yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak» 

ması veya ayrılması.
8- Derneğin feshedilmesi..
9- Mevzuatı kendisine verildiği diğer görevlerin yerine getirilmesi.
Yönetim ve Denetleme Kurulları;
Madde 15 : Yönetim kurulu 5 asil ve 5 yedek üyeden teşkil edilmek üzere genel kurulca gizli oy ie 

seçilir. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde en çok oy alandan başlamak üzere yedek üyelerin 
reve çağrılması zorunludur. Toplantı günleri kurulca tespit edilir. İlk toplantı en yapılı üyenin başkanlığa 
da yapılır ve üyeler arasında görev bölümü karara bağlanır. Toplantı günleri kurulca tespit edilir. Toplan, 
tılarda salt çoğunluk aranır ve mevcudun salt çoğunluğu ile karar verilir. Üst üste üç veya yılda on top* 
lantıya mazeretsiz veya kabul edilir mazeret olmaksızın katılmayan üyeler kurul üyeliğinden çekilmiş sal 
yılırlar. Buna dair kararı ilgilinin süre verilerek savunması alındıktan sonra yönetim kurulu verir. ı

Madde 16 : Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebi ile yedeklerininde yerine getirilmesinden 
sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul; mevcut yönetim kurulu üyeleri veya® 
netleme kurulu üyeleri tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağnnın yapılmaması halinde demek 
üyelerinden birinin başvurması üzerine mahalli sulh hukuk hakimi duruşma yapar. Dernek üyeleri oram 
da seçeceği üç kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.

Madde 17: Yönetim kurulu aşağıdaki şartları, yerine getirir.
1- Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek. 1
2- Derneğin gelir ve gider hesaplama ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi ha

zırlayarak genel kuruta sunmak.
3- Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunları on gün içinde mahallinin^ 

büyük mülki amirliğine bildirmek.
4- Mevzuatın ve yönetmeliklerin kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak. ■ 
Madde 18 : Denetleme kurulu üç asil ve üç yedek üyeden teşkil edilmek üzere genel kuralca sed 

lir. Bu kurul, derneğin hesaplarını ve çalışmalarını devamlı denetleyerek asgari altı ayda bir hazırlayaco 
ğı raporları yönetim kuruluna ve toplandığında da genel kuruta sunar. Ayaca üyelerin dernek çalışma 
ları hakkındaki ihbarı üzerinde rapor hazırlayarak gereğini yapar. Ypnetim kurulu her türlü hesap ve iş 
lem dosyalarını talebinde denetleme kuruluna göstermeye mecburdur. Yönetim kurulu denetlemej 
de zorluk çıkardığı taktirde, denetleme kurulu zabıtla bunu tespit eder ve genel kurulun toplantıya çöğ 
almasını sağlar. Suç teşkil eden hususların tespiti halinde durumu ilgili makamlara iletir.

a) DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKLİ: Dernek iç denetimi mevzuat çerçevesinde yapar. En geç altı d 
geçmeyen aralıklarla derneğin iç denetimini gelir, gider hesap ve işlemleri ile faaliyet ve çalışmalara 
mevzuat ve tüzük hükümlerine uygunluğunu ve genel kurul kararla anın yerine getirildiğinin tespitini tfe 
netim elemanlarının çalışma esas ve usullerine göre yapmaya çalışır. Denetleme sonuçlannı Dene! 
me kurulu karar defterine yazar ve bir rapor haline getirerek Yönetim Kuruluna ve toplandığında dam 
nel kuruta sunar. Ayrıca, mevzuatın kendine verdiği diğer görev ve yetkileri de kullanır.

Madde 19 : Genel kurulca yapılan seçimi izleyen yedi gün içinde yönetim kurulu başkanı tarara 
dan, sayılan organlara seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adlan, doğum yeri veto 
rihleri, meslekleri ve ikametgahtan dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yası 
bildirilir.

Şube kuruluşları: Madde 20: Derneğin şubesi yoktur.
Madde 21: Üyeler girişleri 1.000.000.- TL giriş aidatı ve yılda 12.000.000.-TL üye aidatı öderler. Bu rö

tar yıllık olarak verilebileceği gibi aylık taksitler şeklinde de ödenir. Ödeme şekli ve zamanı talebi değil 
önüne alınarak yönetim kurulunca tesbit edilir. Yapılan bu tesbitlerher üye için üyb kayıt defterine ■ 
nir.

Tüzük Değişikliği Madde 22: Derneğin tüzüğü genel kuruluna iştirak eden üyelerin üçte ikisi çoğın 
luğu ile değiştirilir. Yapılan değişiklik kuruluştaki usule göre ilan ettirilerek kesinlik kazanır.

Derneğin Gelirleri Madde 23 : 1- Giriş aidatı, 2- Dernekte yapılan yayınlar tertiplenen piyango, ba 
lo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve korferans gibi fâaliyetlerden sağlanan gelirler. 3- Demeği 
mal ve varlığından elde ediler gelirler. 4- Bağışlar ye yardımlar. 5- Yardım toplama hakkındaki mevzud 
hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

Derneğin dış ülkelerdeki gerçek veya tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan yardım alması İçışlfr 
ri Bakanlığının izni ile olur.

Tutulacak Defterler: Madde 24: Dernek aşağıdaki yazılı defterleri tutar.
1 - Üye Kayıt. Defteri : Derneğe girenlerin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri aylık veya yıllık aiddilan bş 

deftere yazılır.
2- Karar Defteri: Yönetim kurullarının kararları tarih ve numara sırası ile bu deftere yazılır ve karart» 

rın altı başkan ve üyelerce imzalanır.
3- Gelen ve Gideri Evrak Defteri: Gelen ve giden evrak tarihi ve numarası ile bu deftere kayıt OM
4- Gelir ve Gider Defteri: Dernek namına alınan bütün paraların alındıktan ve harcanan paralar 

da verildikleri yerler, açık ve düzenli olarak bu detere gösterilir.
5- Bütçe Kesin Hesap ve Bilanço Defteri : Bütçe kesin hesap ve bilançolar bu deftere işlenir.- 1
6- Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşlar bu deftere işlenir.
7- Alındı Belgesi Kayıt Defteri :
Bu sayılan defterlerin noterden tâstikli olması zorunludur.
Madde 25: Dernek gelirleri, alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu ba 

gelerin saklama süresi özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak ûzert 
beş yıldır. Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belgesi Maliye Bakanlığınca bastırılır. Det 
neğin talebi üzerine otuz gün içinde bu belgeler verilmez ise kanundaki usul göre dernekçe basilli» 
alındı belgeleri mahalli en yüksek mülki amirliğine onaylatılarak bağış ve aidat kabulünde kullanılır.m 
liye Bakanlığınca resmi alındı belgeleri saklandıktan sonra derneğin bastırdığı özel alındı belgelerikuM 
nılmaz. Bağış ve aidat toplayacak kişi veya kişilerin dernek yönetim kurulu karar ile belirtir ve bu korarj 
yerin en büyük mülki amirliğine tescil ettirilir. Dernek adına gazete, dergi ve öteki basılı eserler vere» 
bunlar karşılığında para veya başkaca yardım toplamak yasaktır.

Tayınmaz Mal Edinme Madde 26: Dernek amacını gerçekleştirmek için bağış veya salın aimoH 
luyla taşınmaz mal edinilebilir ve bunları satabilir, hibe ve terk edebilir. Kamu yararına çalışma karon» 
madıktan sonra ikametgahı ile amaç ve faaliyetleri için gerekli olanlardan başka taşınmaz mala şali 
olamaz. Derneğe satın alınan veya bağış ve vasiyet yoluyla derneğe intikal eden taşınmaz mallar dei 
nek adına tapuya tescilinden itibaren üç ay içinde İçişleri Bakanlığına bildirilir.

Derneğin Sandık Kurması Madde 27 : Dernek yardım sandığı kurar kurmaz dernek sağlanacak kart , 
üyelerine paylaştırmamak, faiz veya başka adlarla üyelere gelir sağlamak şartı İle üyelerinin yiyecek, 
giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi IhtiyaçlannıkaM 
mak amacı ile sandık kurabilir. Sandığın kuruluş ve çalışma esasları İçişleri Bakanlığınca çıkarılan yöneÜ 
melik çerçevesinde yönetim kurulunca tespit edilir, yürütülür.

Lokal Açma Madde 28: Dernek merkez bulunduğu yerde mahallin en büyük mülki amirliğinden Ürt 
almak ve kanunlara aykırı davranmamak şartı ile birer lokal açıp işletebilir.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiyesi:-Madde 29: Genel kurul derneğin feshine karar alabilnw 
için tüzüğe göre genel kurulun katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte İkisinin tog 
lantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görûşülebŞ ! 
Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. J

Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirine yozı« 
bildirilir.

Madde 30 : Fesh halinde derneğin menkul malları hâzineye devredilir
Madde 31 : Dernek Bursa Amatörspor Kulüpleri Federasyonu üyesidir.
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ŞİİR KÖŞESİ
Demir Ali Baydar

HİÇ BİR İŞE YARANAMADIK
, İşçi köylü usta çırak
Gene kaldık gözden ırak
Belki dedik bu son durak
Birinciye varamadık

Ahkam keser dert dinleriz 
Her biri başka inleriz 
Onbin değil yüzbinleriz 
Hiç bir işe yaranamadık

Karga şahine göz koyar
Açık göz garibi soyar
Feryat etsen kimler duyar .
Biz bizlere soramadık

Rotasız yüzer gemimiz 
Boğuldu öldü kimimiz
Yelle savruldu külümüz 
Kefen bile saramadık

Demir Ali şiiri yazar
Kendi kuyusunu kazar
Ağalar beyler de kızar
Hakkımızı aramadık

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
Gemlik, İlçe, Bucak ve Köylerine Halk 

Kütüphaneleri Yaptırma ve Yaşatma Derneğinin 
25.06.1999 tarihinde yapılan olağan genel 
kurul/olağanüstü kurul toplantısında, aşağıda 
açıklandığı şekilde tüzük değişikliği yapılmıştır.

ESKİ ŞEKLİ:
Madde 22 : Üyeler girişte 50.- TL ve yılda 20.-TL 

üye aidatı öderler. Bu miktar yıllık olarak ve 
rilebileceği gibi, aylık taksitler halinde de verilebilir.

Ödeme şekil ve zamanı, üyenin de talebi göz, 

önüne alınarak, yönetim kurulunca tesbit edilir*/ 
Yapılan bü tesbit her üye için, üye kayıt defterine 
işlenir.

YENİ ŞEKLİ:
Madde 22 : Üyeler girişte 500.000.- (Beşyüzbinli- 

ra) TL ve yılda 1.200.000.-(Birmilyonikiyüzbinlira)TL 
üye aidatı öderler. Bu miktar yıllık olarak ve 
rilebileceği gibi, aylık taksitler halinde de verilebilir.

Ödeme şekil ve zamanı, üyenin de talebi göz 

önüne alınarak, yönetim kurulunca tesbit edilir. 
Yapılan bu tesbit her üye için, üye kayıt defterine 
işlenir.

KAŞE VE MÜHÜRDE 
BEKLEME YOK!

“Stand-by”
KJHBh Anlaşması

Stand-by anlaşması nedir?
. Böyle bir soruya, farklı kesimlerden farklı 

cevaplar geliyor.
- Memur kesimi, bu anlaşma için şöyle di

yor.
“ Kemerlerimizde sıkılacak yer kalma

dı.”
- Yoksulluk sınırının altında yaşayanlar 

■feryat ediyor.
“ Acı reçeteler canımıza yetti”
- Ekonominin entel kesimi jantı bir tarif ya

pıyor.
“Stand-by Agrement”
- Solcular ve bağımsızlıktan yana olanlar, 

bakın ne diyor.
“Ekonomi dış odaklarca yönetilmekte

dir.”
-Daralmadan çekinen işadamları ise, en

dişe ediyor.
“Bu kadar acı frene basmayın”
- Bürokrasi işe, resmi bir dil kullanıyor.
“İstikrar programları dönemine girilmiştir”

■ Velhasıl her kesim, farklı bir tarif getiriyor.
. Ama. Her tarif ayni yerde buluşuyor.

(IMF) ile yapilacak anlaşmanın faydasına 
ve zararına girmeden önce, son durumumu
za bir bakalım.

-Bugün itibariyle, 100 milyar Doları aşan 
dış borcumuz vardır.

-Yine bu gün itibariyle, 50 milyar Dolara 
yaklaşan iç borcumuz vardır.'

Peki (IMF) bize kaç para verecek.
- Belki önümüzdeki yılın ilk aylarında, 4 ve

ya 5 milyar Dolar para verilecek.
Bu pare, bu yaraya melhem olamaz. Tabi 

ki olamaz.
Ama.. (IMF) anlaşmasının başka faydaları 

olacak. .
Bu anlaşma, bir “anahtar” görevi yapa

cak.
- Dünya Bankası kredisinin “kilidini” aça

cak.
- Uluslararası Finansman kuruluşlarının, 

ülkemize kredi vermelerini sağlayacak.
(IMF) anlaşmasının, hükümetlere sağladığı 

bir başka yarar daha var.
Hükümetlerin “mazeret kapısı” oluyor.
- Zam isteyenlere (IMF) şartları neden 

olarak gösterilecek.
- Yatırımların ve harcamaların kısılma

sından öfkelenen ticaret erbabına, (IMF) an
laşmasının şartlarına uymak gerekiyor, de
nilecek.

Bakın; kasım ayının (19)un da ilginç bir 
tesadüf var

- Stand-by anlaşması 19 Kasım’da imza
lanacak. Ve.

- ABD Başkanı 19 Kasım’da elinde bu 
mektupla gelecek.

Mektupta, “3,5 milyar Dolarlık helikop
ter ihalesini, Amerikan Firmalarına verin” 
diyor.

Ülkeyi yönetenlerin, “sıcak savaş” ve 
“ekonomik savaş” konusundaki tercihlerini 
acilen yapmaları gerekiyor.

Haftanın Fıkrası
İhtiyar baba İzak, ölüm döşeğindeydi. 
Bütün aile, onun son sözlerini duy-

mak İçin başında toplanmıştı.
Izak sordu: 

Anneniz burada mı?”
“- Evet baba”
“- Kızım Rebeka.”
“- Burada”
“■ Öbür kızım Raşel” 

O da burada.” 
Oğlum Salamon” 
Evet baba” 
Büyük oğlum Nesim”

“-Evet baba”
Yani bütün aile burada mı?” 

“- Evet baba”
Baba İzak birden gözlerini açtı.
Ve. Sesinin kalan var gücüyle bağırdı: 
“- Peki, dükkanda kimi bıraktınız be”

İsrail ile son yıllarda, önemli anlaşma
lar yapıyoruz.

Ama; Parayı ne kadar sevdiklerini as- 
la unutmayalım._______________________

Sözün Özü
Bence diktatör, 
Başkalarını iradesine ram edendir 
Ben kalbleri kırarak değil, 
Kalbleri kazanarak hükmetmek

isterim. ‘Atatürk’
Ulu Önder Atatürk, tarihin en acı

masız diktatörleri ile ayni dönemde 
yaşadı.

Bu diktatörlerin en ünlüleri, Hitier, 
Mussolini ve Stalin idi.

Bu diktatörler, halklarına sefalet 
ve savaş getirdi.

Hepsi zamanla unutuldu.
Hatta, bazıları lanetlendi.
Ama. Atatürk keyfi idare yerine 

Cumhuriyet idaresini kurdu.
Cumhuriyet idaresi, yönetimin di

key ve yatay kolonlarını yarattı.
Şimdi bu yatay ve dikey kolonla

rın demokrasi ile hukuk ile ve insan 
hakları ile doldurulması gerekiyor.

Ve. Bütün bunları yaparken, kalp 
kırmamak ve uzlaşma kültürünü ya
kalamak gerekir.

uçuk” bir söz
Kurt kocaymca, Hayvanat 
Bahçesinden emekli olur.

Erol GÜRÇAY

Gemlik’te Köprülü Kavşak
Gemlik girişindeki, “yeril dü

zenleme”
Kulağı ters elle göstermeye 

benziyor.
36 kilometrelik bir yolculuk 

yap.
Gemlik girişine vasıl ol.
Ama. Gemlik’e girme.
Yaklaşık bir kilometre, ekstra 

yolculuk yap.
Sonra bir (u) dönüşü.
Geldiğin yoldan tekrar geriye 

dön.
Sonunda yeniden, Gemlik giri

şine geri gel.
Bu işi, bir uzmana verselerdi.
Gemlik girişini en zor hale ge

tir, deselerdi.
Herhalde, bu seçenekden farklı 

bir şey olmazdı.
Gemlik girişi artık, “bana köp

rülü kavşak lazım” diye avaz 
avaz bağırıyor.

Bu düzenleme yapıldığı günden 
beri, çok eleştiri aldı.

Ama. Eleştiriler hep lafta kaldı.
Allahtan yeni Valimiz Ali Fuat 

Güven, Gemlik’i ziyarete geldi.
Ve konu ilk kez, ciddi bir plat

formda tartışılmış oldu.
Sayın Valimizin Gemlik ziyareti 

bir fırsat sayılmalıdır.
Hemen fizibilite çalışmaları, 

başlatılmalıdır.
Harcanan fazla akaryakıt he

sapları yapılmalıdır.
- Belediye otobüslerinin
- Bursa’ya taşıma yapan mini

büslerin, harcadıkları fazla akar
yakıtın parasal değerleri bulun
malıdır.

Fizibilite dosyası hazırlandık
tan sonra çok yönlü temaslara ge
çilmelidir.

- İktidar partilerinin, ilçe Başkan- 
larının desteği ile, Karayolları baş
ta olmak üzere ilgili kamu kurumla- 
rı ile temasa geçilebilir.

- Serbest Bölgede ortaklığı 
bulunari, şirketlerle temas kuru
labilir.

- Gemlik’te sanayi ve Liman 
tesisleri bulunan büyük şirket
lerden destek sağlanabilir.

Bu köprülü kavşak projesi, 
Gemlik’te iz bırakacak bir proje 
olabilir. .

Şık bir kavşak projesi, Gem
lik'ten geçen milyonlarca yolcu için 
eziyet yerine bir keyif haline dö
nüşebilir.

Sayın Belediye Başkanının bu 
güzel fırsatı kaçırmayacağını 
umuyor ve bu yolda yapacağı ça
lışmalar .için, şimdiden başarılar 
diliyoruz.____________

gemlik rehberi 03^715-11.15-16.00

Matbaamızda bilgisayar sistemiyle kaşe 

ve mühürleriniz 30 dakikada yapılır. 

BİR TELEFON YETERLİ!

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

Gerekli Telefonlar
İtfaiye
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K.
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

110
155
156 
5131055
5131879
5131206

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

5131051
5131052
5131053
5132954
5131028

ULAŞIM
Uludağ Turizm 5131212
Aydın Turizm 5132077

Mer. Sağ. Ocağı 5131068

5139200
5132329

Devlet Has.
SSK Hastanesi

Hastaneler

TAKSİLER
Körfez Taksi 5131821
Çınar Taksi 5132467
Güven Taksi 5133240
Gemlik Taksi 5132324
Manastır Taksi, 5143550

Resmi Daireler
TEK Arıza 
TEK İşletme' 
Turizm Der. 
Spor Sah. 
Orm. Böl. Şf. 
MIHI Eğt. Md. 
Halk Eğt. Mrk. 
HalkKütüp. 
As. Şb.
Karayolları 
Umah 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 
5134503 
5131274
5140095
5131286
5131174
5131846
5131353
5131057
5131308
5131133
5131095
5133742
5131507
5131414
5131364 ' 
5131411- 
5131042
5132360
513T186
5134994

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

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

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

(Tatil) 9.15-10:45-12.00-13.30-14.25-15.45-17.00-
17.45-18.30-19.20-20.30

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

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

FERİBOT
Hızlı Feribot: (Yalova-Yenikapı)

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

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

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

TÜP DAĞITICILARI

SATILII
Balıkpazan 2+1 

deniz gören 

110 m2 daire

Tel: 
513 17 97

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

Aygaz 
Ozgaz 
Tekgaz 
Ocakgaz 
Ergaz 
Ipragaz 
Habaşgaz 
Llkltgâz 
Yeni Llkltgâz 
Alevgaz 
BPGaz

513 12 95
514 17 00
513 1637
513 16 37
513 88 43
513 22 59
513 45 46
514 28 41
513 65 00
5.13 40 95
514 59 81

öemlik

Körfez

Okuyun, 

okufuKy 

abone olun
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Zeytinspor : 2
Adanasağlık: O

Bayanlar türkiye 1. liginde yer alan 
Gemlik Zeytinspor, ilk maçını 2-0 gali- 
biy 'ıtle aldı.

Cumartesi günü Gemlik Atatürk 
stadında oynadığı ilk maçı, rakibi olan 
Adana Sağhkspor’u Melda ve Yase- 
min’in golleriyle 2-0 yendi.

Lige iyi bir başlangıç yapan Zey
tinspor, maça atak başlayarak, 3. da- 
kika’da Melda’nın golüyle ilk yarıyı 1-0 
önde bitirdi.

İkinci yarıya kontrollü başlayan ma
vi siyahlılar, çeşitli gol ataklarına rağ
men gol bulamadı.

77. dakikada kazandığı penaltıyı 
Yasemin’in gole çevirmesiyle ikinci ya
ri 2-0 bitti.

Gemlik Zeytnspor Kulübü Başkanı 
İhsan Ünlü, Gemlik halkının destek 
verdiklerini, maçlara ilgi gösterdikleri
ni, maçları yaklaşık bin kişinin izlediği
ni belirterek, futbolseverlere teşekkür 
etti.

Gemlik Zeytinspor karşılaşmaya şu 
kadro ile çıktı. Nurcan, Tülay, Hayriye, 
Halime, Melda, Arzu, Emine, Alev, Nahi- 
de, Yasemin, Melek, Ashhan, Zerrin.

GEMLİKSPOR : 6 
ELMASBAHÇE SPOR : 0

Gemlikspor, ikinci yarının ilk maçını 
pazar günü Bursa Hipodrum 1 sahasın
da yapılan Elmasbahçe ile oynadığı kar
şılaşmaya 6-0 galip bitirdi.

İkinci yarıda oyuna sonradan giren 
Ertuğrul’un 65. dakikada atmış olduğu 
golle Gemlikspor 1-0 öne geçti. Golü 
bulduktan sonra rahatlayan Gemlikspor, 
arkasından peş peşe goller yağdırdı. 
67.75. ve 82 dakikada Ahmet’in attığı ve 
70. ve 80. dakikada Nuri’nin attığı gol
lerle karşılaşmayı 6-0 önde bitirdi.

Gemlikspor karşılaşmaya şu kad
ro ile çıktı :

Tuncay, Hüseyin, Kadir, Sertaç, Coş
kun, Gürsel, Türker, Musa, Ahmet, Nuri, 
Necmi.

KAYIP
Gemlik Gümrük Müdürlüğü’nce işlemi 

yapılan 5745 nolu 23 Temmuz 1999 tar
ihli Gümrük Çıkış Beyannamesi 

kaybolmuştur. Hükümsüzdür.
AKSOYLAR MERMER SAN. 

ve TİC. A.Ş.

UMURBEY’de
BAYTAŞ
DOĞA EVLERİ’nde

SATILIK KAT KALORİFERLİ - 
KAPALI GARAJLI-YÜZME HAVUZLU 

HEMEN TESLİM
TİVİBLEX Villrtian VE MÜS'THKİI 

OHİRELER
Tel : (0.224) 513 42 21 - 513 17 94 

GEMLİK

T.C.
GEMLİK İCRA DAİRESİ 
Dosya No :1999/7 Tal.

GAYRİMENKULUN AÇIK ARTIRMA İLANI 
GEMLİK İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Satılmasına karar verilen gayrlmenkulün cinsi, kıymeti, adedi, evsafı:
TAPU KAYDI: Bursa ili, Gemlik ilçesi, Hisar Mahallesi, Hisartepe Mevkiinde ka

in tapu sicilinin 48 pafta, 207 ada, 95 parselinde kayıtlı 221.74 m2 miktarındaki ta
şınmazda herbiri 4/62 arsa paylı ikinci kat 3 ve 4. üçüncü kat 5, zemin kat 9 ve 16 
bağımsız bölüm nolu taşınmazlar.

MAHALLİ DURUMU : Satışa konu taşınmazlar Gemlik ilçesinin mütena Bursa-, 
Yalova-İstanbul’a giden yol güzergahındadır. İşlek ana yol üzerindedir. Betonarme 
karkasdır. Üçüncü sınıf işçilik ile yapılmıştır.

İkinci kat 3 nolu mesken : Mesken olarak kullanılmaktadır. 100 m2 civarında 
olup, 3 oda, 1 salon, mutfak, banyo ve VVC’den ibarettir. Banyo ve WC ayrı ayrıdır. 
Salon parke, odalar marley ile kaplıdır. Mutfak kalebodur ile banyo ve WC kiriş altı 
fayans ile kaplıdır. Ön ve arkada birer balkon mevcut olup, öndeki balkon büyük, ar
kadaki balkon küçüktür. Öndeki balkonda barbekü vardır. Eletrik ve suyu mevcuttur.

İkinci kat 4 nolu mesken : 3 nolu mesken ile aynı özellik ve vasıflara sahiptir.
Üçüncü kat 5 nolu mesken : 3 nolu mesken ile aynı özellik ve vasıflara sahip*j 

tir.
Zemin kat 9 nolu işyeri : 100 m2 civarında olup, işyeri yapmaya elverişlidir. 

Elektrik ve suyu mevcut olup, tuvalet mevcuttur. 3. sınıf işçilik ile yapılmıştır.
Zemin kat 16 nolu işyeri : Asma katlı olup, elektrik ve sUyu mevcuttur. İşyeri 

olarak kullanılabilir. Üçüncü sınıf işçilik ile yapılmıştır. Yerler kalebodur ile kaplıdır. 
Tahminen asma katı ile birlikte 40 m2 civarındadır.

SATIŞA ÇIKARILAN GAYRİMENKULLERİN KIYMETİ :
İkinci kat 3 nolu mesken 5.000.000.000.- TL (beşmilyar) muhammen bedel 

üzerinden satışa çıkarılmıştır.
İkinci kat 4 nolu mesken 5.000.000.000.- TL (beşmilyar) muhammen bedel 

üzerinden satışa çıkarılmıştır.
Üçüncü kat 5 nolu mesken 5.000.000.000.- TL (beşmilyar) muhammen bedel 

üzerinden satışa çıkarılmıştır.
Zemin kat 9 nolu işyeri 5.000.000.000.- TL.(beşmilyar) muhammen bedel 

üzerinden satışa çıkarılmıştır.
Zemin kat 16 nolu işyeri 5.000.000.000.- TL. (beşmilyar) muhammen bedel 

üzerinden satışa çıkarılmıştır.

3 nolu mesken satış saati
4 nolu mesken satış saati
5 nolu mesken satış saati
9 Nolu işyeri satış saati
16 nolu işyeri satış saati

: Satış saat 10.30’dan 10.40’a kadar 
: Satış saat 10.45’den 10.55’e kadar 
: Satış saat 11.00’den 11.10’a kadar 
: Satış saati 11.15’den 11.25’e kadar 
: Satış saat 11.30’dan 11.40’a kadar

SATIŞ ŞARTLARI :
1- Satış 27.12.1999 Pazartesi günü yukarıda yazılı saatlerde Gemlik Belediye 

Düğün Salonunda açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen 
kıymetin %75 ni ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraf
larını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın 
taahhüdü baki kalmak şartıyla 06.01.2000 günü aynı yerde aynı saatte ikinci artır
maya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilemişse gayrimenkul en çok 
artıranın taahüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda 
en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen 
kıymetinin %40’ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların 
toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraf
larını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20’si nisbetinde pey 
akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazım
dır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinden 20 günü geçmemek üzere mehil veri
lebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş ver
giler satış bedelinden ödenir. Meskenler için % 1, işyerleri için % 15 KDV alıcıya ait
tir.

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

4- İhaleye katılıp daha şonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshi
ne sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasın
daki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul 
olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemiz
ce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup 
masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir,

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sa
yılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 1999/71 Tal. sayılı dosya numarasıyla 
Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 16.11.1999

(İc.İf.K. 126)
(*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir icra Müdür Yrd.
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Kaşe ve mühürde bekleme yok! 
Her türlü baskı işlerinizde 

Hizmetinizdeyiz.
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.72 nolu Gemlik Marma- 
rabirlik Zeytin Tarım Satış 

Kooperatifi, zeytin atımlarını 
Kim merkezlerinde başlattı. 
■ Havaların da iyi gitmesi 
nedeniyle 2 milyon kilo zey- 
tin alan kooperatif rekora gi- 
diyor.

Kooperatif Yönetim Ku
rulu Başkanı Abdullah Yeni
ce, bu yıl beklenenin üzerin
de olduğuna dikkat çekerek, 
“Bu yıl geçmiş yıllardan 
daha çok ürün var. Hava
ların yaz aylarında kurak 
gitmesi tane kalitesini et

kiledi. Sonuna kadar zey
tin alacağız” dedi.
\ Ödemelerin Birlik tara

fından planlandığını .ve ne 
zaman başlayacağı konu
sunda bilgi, sahibi olmadık
larını da söyleyen Yenice, 
“Birlik yöneticileri kredi

peşindeler. Bu konuda 
hükümet nezdinde temas
lar yapıldı. Kredi geldiğin
de ödemeler de başlaya* 
cak. Açıklama Birlik Baş
kanlığından yapılacak” 
dedi.

Haberi sayfa 3’te

Öğretmenler
■ ■ ■■gunu 

kutlanacak
24 Kasım Öğretmenler Günü yarın törenlerle kut

lanacak.
Belediye Düğün Salonu’nda saat lO.oo’da başlayacak 

olan kutlama törenlerine ilçedeki tüm öğretmenler 
katılacak. Bu nedenle okullar bir gün tatil edilecek.

Törende mesleğe yeni atılan öğretmenler yemin ede
cek ve emekli olan öğretmenlere Hizmet Şeref Belgesi 
verilecek; Haberi sayfa 3’de

a kadar 
e kadar 
a kadar 
e kadar 
a kadar
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Kadri GÜLER

Öğretmenler için
|f. Yarın “24 Kasım Öğretmenler Günü”

Her kesimin olduğu gibi öğretmenlerin de günleri olma
sı 12 Eylül yönetiminin bir mirası.
L 12 Eylül öncesi toz duman yaşam içinde sol ve sağ gö
rüşlü öğretmenler, kendi dernekleri çatısı.altında toplandı
lar.

; - Kamu çalışanları içinde en örgütlü güç öğretmenlerdi.
(s Bugün Kamu- Sen'in üstlendiği işlevi o yıllar TÖB-DER 
^yürütüyordu.
K 12 Eylül’ün gelmesiyle tüm demokratik kitle örgütleri 
kapatıldı.
r 12 Eylül yönetimi durup dururken hiçbir meslek çalı
şanlarına yapmadığı bir şekilde öğretmenlere şirin görün
mek için Atatürk'e_başöğretmenlik ünvanının verildiği gün 
olan-24 Kasım’ı “Öğretmenler Günü” ilan ediverdi.
I O gündür, bu gündür öğretmenlerin de tıpkı “Anneler 
Günü”, “Babalar Günü” gibi bir günü oldu.
[ Öğretmenlerin 24 Kasım günlerinde bir gün okula git
me yerek bir yerde toplanıp gönülleri alınıyor. Bu iş resmi 
olarak yapılıyor.

‘ Önceleri “Yılın Öğretmeni” seçildi.
Bu seçime itirazlar olunca yılın öğretmeni seçimi iptal 

edildi.
Öğretmenin değerini günlerde güzel sözlerle veremez

isiniz.
Onların önce çalışma koşullarını düzeltmek gerekir.

I .Çalıştıkları sınıflardaki öğrenci sayısını aza indirmek 
gerekir.

İnsanca yaşabileceği bir ekonomik güce kavuşmalılar.
Yazboz tahtasına dönen eğitim programlarını üretime 

yönelik yeniden ülke ihtiyaçlarına göre yapmalı.
Herşeyden önce öğretmenin moralini düzeltmek gerek.
Psikolojisi bozuk öğretmenin kendine de, eğiteceği öğ

renciye de yararı olmaz.
^Geleceğimiz onların yoğurduğu öğrencilerin elinde şe- 

killenir.
Gerçek öğretmenin hakkı ölçü tutmaz.
Büyük kurtarıcı “Ulusları kurtaranlar yalnız ve ancak 

öğretmenlerdir” demişti.
; Atatürk devrimlerinin yılmaz bekçiliğini cumhuriyet ku
rulduğundan beri öğretmenler yapıyor.

. Bu onların en büyük görevi.
Ancak, son zamanlarda öğretmen yetiştiren kurumların • 

yozlaşması ile bu kurada gölge düşüyor. Öğretmen yetişti
ren kurumlan çağdaş hale sokamazsak, cumhuriyet düş
manı öğretmenlerimiz de olur.

İşte o zamşn işimiz zorlaşır.
24 Kasım Öğretmenler günü tüm öğretmenlere kutlu 

olsun.

Kızgın 
babanın
öfkesi

■Eşinden ayrı yaşayan 
Zübeyde Aydın adlı iki çocuk 
annesi kadır> Dereboyundaki 
bir kıraathanedeki babası 
Ahmet Selanik’ten para iste
di; ;■

Baba kız arasında 'bilin
meyen bir nedenle tartışma
ya başladı. Kızına öfkelenen 
baba, evden getirdiği av tü
feğini ateşleyince Zübeyde 
Aydın omzundan yaralandı.

Haberi Sayfa 3’te

CHP 
Öğretmenler

Günü’nü 
kutladı

Cumhuriyet Halk Partisi 
Gemlik İlçe Örgütü Öğretmen
ler Günü’nü kutladı. CHP İlçe 
Başkam Bekir Pehlivan basıha 
yaptığı yazılı açıklamada, Tür
kiye Cumhuriyeti’nih ve Atatürk 
Devrimleri’nin yılmaz savunu
cuları olan öğretmenlerin, de
mokrasimize sahip çıktıklarını 
da söyledi.

Haberi Sayfa 3’te

Olay kadın 
Nazlı Ilıcak 
Gemlik’teydi

■ Fazilet Partisi İstanbul Mil
letvekili olay kadın Nazlı Ilı
cak, ilçemize geldi.

Belediye Sergi Salonu’nda 
Fazilet Partisi Kadın Komisyo
nu tarafından Bolu-Düzçö 
depreniinde zarar görenler 
için düzenlenen kermesin açı
lışını yapan llıçak,.daha sonra

Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut’tan ilçe hakkında bilgi 
aldı.

Türkiye’de insan haklarına 
değer verilmediğini söyleyen 
Ilıcak, Fazilet Partili kadınlarla 
Belediye Düğün Salonu’nda 
toplanarak, ülke sorunları hak
kında sohbet ettiler. Syf3‘de

Şahane konser
Gemlik Belediyesi Sanat ve Kültür Derneği, dep- 

remzedetere yardım için anlamlı bir konser düzenledi.
Geçtiğimiz hafta salı günü. Belediye Düğün Salo- 

nu’nda düzenlenen konsere, Yolava Valisi Nihat Özgöl, 
Yalova Garnizon Komutanı Albay Ömer Tüzün, Gemlik 
Kaymakamı Sadettin Genç, Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut, ve derneğin kuruluşunda emeği geçen Nurettin 
Avcı çok sayıda davetli katıldı.

Biletlerin 1 milyon liradan satıldığı konserden elde 
edilen 500 milyon lira 17 Ağustos depreminde zarar gö
ren depremzedelere verildi.

Şef Erdinç Çelikkol yönetimindeki koro, birbirinden 
güzel 29 parça seslendirirken, birinci bölümde Zeki Mü- 
ren’in ve ikinci bölümde ise 17 Ağustos depreminde 
kaybettiğimiz Ziya Taşkent'in eserlerine yer verdi.

Yeni Müftümüz 
Tahir Yemenoğlu

Gemlik Müftüsü Mustafa 
Aksoy’un Denizli’ye atan
masından sonra bu göreve 
Kayseri Bünyan İlçe 
Müftüsü Tahir Yemenoğlu 
getirildi.

27 yıllık din görevlisi 
olan Yemenoğlu, Erzurum 
Şenkaya İlçesi Yürekkaya 
doğumlu. 12 yıl Erzurum da 
imamlık yaptıktan sonra 
Batman • Beşiri İlçe 
Müftülüğü, Lion Başkon
solosluğunda din görevlisi 
olarak çalıştı. Yurda 
dönerek Kastamonu Cide

Müftülüğü’nde bulundu. 
Buradan Kayseri Bünyan’a 
atandı.

Evli ve 5 çocuk babası 
olan yeni müftümüz 
görevine başladı.

TAŞI GEDİĞİNE
JhahTmttgı»

CESUR BEBEK...

Minik Erkan Clinton’un burnuna elledi.
Burnuna ellemek; çoçukluğumuzda güç gösterisi.

Bravo cesur bebek!
Büyüklerinin yapamadığını sen başardın.

Uzun ömürlü ol!...
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Ehlili KÖŞEMDEN
İM Yılmaz AKKILIÇ
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Yüzde 15, yüzde 25, yüzde 88, yüzde 200...
Hükümet, önümüzdeki 2000 yılı

nın ilk altı ayında kamu çalışanlarıy
la emekli, dul ve yetimlerinin aylıkla
rına “yüzde 15" oranında zam yap
mayı kararlaştırdı.

Kamu çalışanları sokaklarda...
Hükümetin “bütçe tasansı”nda 

açıkladığı hedefe göre, 2000 yılı enf- 
laşyonu “yüzde 25" dolayında tutu
lacak! •

. Anlaşılıyor ki; kamu çalışanlarıy
la emekli, dul ve yetimlerinin aylıkla
rına, 200Q yılının ikinci altı aylık bö
lümünde sadece “yüzde 10" oranın
da zam yapılması öngörülmekte...

Yeme de, yanında yat! ...
Kaimi Emekçileri Sendikaları 

Konfederasyonu (KESK), ülkenin 
belli başlı merkezlerinde olduğu gibi 
Bursa’da da Hükümetin yaklaşımını 
protesto amacıyla yürüyüş ve miting 
düzenledi. Eylem, başta CHP olmak 
üzere irili ufaldı bazı sol partiler ta
rafında da desteklendi.

. Hava yağışlıydı, kamu emekçileri 
ıslanmayı göze alamadıkları için ola
cak, pek rağbet etmediler bu yürü
yüş ve mitinge. Yerel televizlonlann 
akşam haberlerinde, sıcacık evlerin
de izlemeyi yeğlediler. Özcesi -bana 

, göre- sönük bir eylem oldu, iyimser 
t bir yaklaşımla üç bin kişi Acemreis 
camisinden Şehreküstü meydanına 
yürüdü, orada pek de dinlenmeyen 
uzun söylevler verildi ve öylece sona 
erdi miting...

Bizde bir atasözü var, “ağlama
yan çocuğa meme verilmez" deriz. 
Bizimkiler ağlıyorlar ama, öylesine 
cılız çıkıyor ki sesleri, aldıran olmu
yor...

♦ ♦ ♦
Hak-İş yaptırdığı araştırmaya gö

re,- dört kişilik ailenin bir aylık -sa
dece- “mutfak giderleri” 139 mil
yon 481. bin 310 lira düzeyine yük- 
’selmiş. Artık bir ay öncesine göre 
“yüzde 7.2”; bir yıllık artış oram ise 
“yüzde 65”i geçmiş.

Hükümet yineleyip duruyor : 
“Memuru, emekliyi enflasyona ez
dirmeyeceğiz!”

Tamam, anlıyoruz, ekonomik bu
nalım var. Üstüne üstlük 17 Ağustos 
ve 12 Kasım depremleri bunalımı 
daha da yeğinleştirdi. Ne var ki, eko
nomideki bu dehşet görüntüsünün 

KÖRFEZ RCKLRM 
□ BURSA 2000 O HABER 

Gazetelerine vereceğiniz ilanlar size kazanç olarak geri dönecektir
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-Yayıncılık - Reklamcılık Tesisi

nedeni uygulana gelen “sağ” ve 
"sığ" politikalar. Memurun, emekli, 
dul ve yetimin, işçinin kabahati yok 
bu baş aşağı gidişte. Ama yine de çö
züm bu kesimin özverisinde aranı
yor.

2000 yılı bütçe hesaplarına göre, 
vergi gelirlerinin “yüzde 88”i borç 
faizlerine gidecek. Geçen yıl bu oran 
“yüzde 77" dolaylarında imiş.

Peki kimler nasipleniyor bu “yüz
de 88”den?

Bakın Türkiye’nin en büyük fir- 
malannın gelir tablolarına. Karları
nın büyük bölümünün “faiz gelirle- 
ri"nden geldiğini göreceksiniz. Yani 
bu ülkenin en büyük kuruluşları, 
üretimden değil, devlete’ borç olarak 
verdikleri paranın faizinden zengin
leşiyorlar.

Bütçe, 1999 yılının ilk 10 aylık 
bölümünde 8 katrilyon 468 trilyon 
lira açık vermiş. Ocak-Ekim 1999 
döneminde vergi gelirleri 11 katril
yon 217 trilyon lira olurken; bu dö
nemde ödenen iç borç faiz tutan 8 
katrilyon 981 trilyon, dış borcu faizi 
işe 696 trilyon lira olmuş!

Yani ekonomi batmış, çıkmazda...
Peki kabahatli kim? ,
Polis gözetiminde Acemreis’ten 

Şehreküstû’ye yürüyen kalabalık 
mi?...

♦ * *
Bu nasıl hükümet ki,. kamu çalı- 

şanlanha "yüzde 25”i yeterli görür
ken, bir yasa değişikliği ile kamu 
bankalanhda görevli personeline 
“yüzde 200”lük zam vermeye hazır
lanıyor?

Bakan Sadi Somuncuoğlu diyor
muş ki: “Trilyonlarca liralık so
rumluluğu üstlenen kamu perso
neline, özel bankalar kadar olmasa 
bile, insanca yaşayabileceği, ma
kul seviyede bir ücretin ödenmesi 
mecburiyeti vardır.”

Son derece talihsiz bir beyan. 
Trilyonlarca liralık sorumluluğu üst
lenene “insanca” bir yaşam düşü
nen bu zat-ı muhterem; yarınların 
sorumluluğunu üstlenecek yavrula
rımızı emanet ettiğimiz öğretmene, 
adalet dağıtsın yargıç ve savcıya, gü
venliğimizi sağlayan görevliye vb... 
acaba nasıl bir yaşam düşünüyöı'-

İnsanca değilse neyce?....

Gemlik 

Körfez 

Okuyun/ 

okutun/ 

abone olun

Yardım 
yapana 
oda adı 

verilecek
Muammer Ağım Gemlik 

Devlet Hastanesi’nin odala
rının tefriş işleri isim karşılığı 
verilecek.

Gemlik Devlet Hastanesi 
Başhekimi Mehmet, Küçük- 
keçe, yaptığı açıklamada 
önümüzdeki aylarda tamam
lanması beklenen yeni has
tanenin odalarının tefriş işle
rini yaptırana odaların önü
ne adları konacağım açıkla
dı. Bunun için Devlet Hasta
nesi Döner. Sermaye Say
manlığına* 500 milyon lira 
yardım yapmak gerekiyor.

HAFTAYA BAKIŞ
AHMET TANER KIŞLALI

Küreselleşme ve Kemalizm
Küreselleşme nedir?
Marx’ın "işçi sınıfı enternasyona- 

li”rm yerini “sermayedar sınıf enter
nasyonali” nin almasıdır. “Emeğin va
tanı yoktur”sloganının almasıdır. Ulus
lararası sermayenin önündeki ulusal 
engellerin kaldırılmasıdır.

Sermayesi, en güçlü ülkelerin ege
menliğinin perçinlenmesidir.

Yani küreselleşme/ emperyalizmin 
yeni ideolojisidir!

Bu kışa giriş bile, küreselleşme ide
olojisinin niçin ulus-devleti hedef aldı
ğını göstermeye yeter... Türkiye’de ni
çin, Kemalizm! yıkmak amacıyla, her 
türlü aracı kullanmaktan çekinmediğini 
ortaya koyar.

Cem Eroğul’un deyişiyle; “pazarlı
ğını güçlü bir ulusal devletle yapmak 
yerine, zayıf bir yerel birimle yapmak” 
elbette ki emperyalizmin işine gelir.

Durum böyle olunca da yeni emper
yalizmin, “etnik bölünmeler başta ol
mak üzere, hemen her türlü bölünme
ye .niçin destek verdiğini anlamak ko
laylaşır.

Ama “yeni dünya düzeni", emperya- 
mist devletlerin ulusallığına karşı değil
dir. Emperyalist devletlerin ulusallığına 
karşı değildir. Emperyalist devletlerin 
önünde engel gibi görünen,' “orta boy” 
devletlerin ulusallığına karşıdır.

Hadi Japonya’yı. bir yana bırakın; 
Avrupa’da bile ulusal devlet ortadan 
kalkıyor mu?

Hayır!
Avrupa birliği -ulusal devletlerin or

tadan kalkışı değil- bir dayanışma içine 
girmesidir... Üst düzeyde bir “çıkar bir- 
//ğ/” yapmasıdır.

Ama “petrol zengini" Ortadoğu’ya 
önerilen model; ulusal devletlerin yeri
ni alacak “etnik devletlerdir... Ve bu
nun üstelik çok yeni bir yanı da'yoktur,

"Böl ve yönet" tarih kadar eskidir!

Ulusal devleti savunmak, elbette ki 
kapılarını dışarıya kapatmak anlamına 
da gelmiyor. Türkiye’de ulusal devletin 
temellerinin atıldığı Atatürk dönemin
de bile, bu anlamı hiçbir zaman taşı

Beldelerin 2000 yılı 
bütçeleri belli oldu

İlçemize bağlı Küçükkumla ve Umurbey Belde Belediyele- 
lerinin, 2000 yılı bütçeleri ekim ayı toplantılarında belirlendi. .

Umurbey Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, belediye
nin 2000 yılı bütçesinin 480 milyar lira olduğunu söyledi. 2000 
yılında ancak 100 milyar liralık yatırım yapabileceklerini söyle
yen Güler, Aytepe’nin karşı yamaçlarında bulunan hâzineye ait 
arsaların satılarak, belediyeye gelir kazandıracaklarını belirtti. 
Aylık 4.5 milyar lira bütçe açıklarımı 700 milyon liraya çektiğini 
söyleyen Başkan Güler, 2000 yılına dek bir bütçe hazırladıkla
rını söyledi.

Kurşunlu Belediye Başkanı Bayram Demir ise 2000 yılının 
bütçesinin 401 milyar lira olduğunu söyledi. Devam etmekte 
olan içme suyu inşaatına 300 milyar lira harcayacaklarını ka
lan paranın ise personel giderlerine ait olduğunu söyledi.

Küçükkumla Belediye Başkanı Ömer Bal, 2000 yıli 
belediye bütçesinin 750 milyar lira olduğunu belirterek, vergi 
gelirlerin 263 milyar, vergi dışı gelirlerin . 372 milyar, özel 
yardım ve fonlardan ise 15 milyar lira beklediklerini söyledi...

Gider bütçesinin ise 360, milyar 300 milyon lira personel 
giderlerine, 144 milyar 100 milyon lira câri harcamalara, 100 
milyar 600 milyon lira ise yatırım harcamalarına, 245 milyar lira 
da transfer harcamalarına ayrıldığını söyledi.

BASINDAN SEÇMELER

mamıştı.
Türkiye’de ulusal devlet kurulurken; 

birçok bölgesel işbirliği ve dayanışma 
girişimlerinin öncülüğünü kim yapmış
tı? “Tam bağımsızlık" ilkesinin savunu-: 
cusu olan Atatürk!

Almanya, İtalya, Avrupa Birliği’ne gi
rerken ulusal devletten vaz mı geçti? 
Fransa, Avrupa ile bütünleşebilmek 
için Brötonlara, KorsikalIlara bağimsız- 
lık mı verdi?

Hayır!
Cem Eroğul, bugünün bağımsızlık 

ve ulusal devlet anlayışını' çok güzeli 
açıklıyor.:

“Üretim düzeyinin bugünkü geliş

mişlik düzeyinde, dünya iktisadi-ticam 
ağından tam bağımsız bir ortam dü-\ 

şünmek olanaksızdır. Bugünkü devle
tin bağımsızlığını, eski ulusal sermaye 
günlerinde, bir sendikanın sarı sendika 
olmamasına, gerçekten işçinin sendi
kası olmasına benzetmek gerekir. Na
sıl ki eskiden ‘sendikalar bağımsız ol
malı’ dediğimizde, bunu, sendikalar 
ulusal yaşamın dışına çıkmalı anla
mında söylemiyor idiysek, bugün 'ulu
sal devlet bağımsız olmalı’ dediğimiz
de, onu da ulusal devlet dünya ilişkile
rinden kopmalı anlamında söylemiyo
ruz. ”

Öyleyse dışa açılmada ölçüt nedir?'
Ulusal çıkarların öncelik taşıması ve 

"eşitlik” ilkesine uyulmasıdır!

Ulusal devlet varlık nedenini yitir
medi. Ama ulusal devletin savunucusu 
olan temel güç değişti... Sermayedar 
sınıfların yerini emekçi sınıflar aldı. |

Eskiden sermayedar sınıf, kendini 
korumak için ulusal devleti kalkan ola
rak kullanırdı. Şimdi sermaye uluslara
rası düzeyde bütünleşince, karşısında 
geleneksel sendikaların bir güç denge
si oluşturması olanağı ortadan kalktı. ■

Kol ya da kafa emekçilerinin, artık | 
kendilerini bu uluslararası güce karşı ’ 
savunabilecekleri tek araç kaldı : Ulu- | 

sal devlet!
Not: 3 Nisan 1996 tarihli Cumhuri- I 

yet Gazetesi’nden alınmıştır.

TEMtZ TUTA TJM
^XXXXXX^XXXXX>>XXXXXXX\XXXXXXXXXXXV<x^\s.v^\^^^
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Kampanya açıldıktan sonra 2 milyon kilo zeytin alındı

Marırıafabırl i k
Olay kadın 
Nazlı Ilıcak 
Gemlik’teydi

- 1/999/2000 yılı zeytin alım kampanyasın Façan 72 
Nolu Marmarabirlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi 
atımlarda rekora doğru gidiyor.

Bu sezon havaların kurak gitmesi nedeniyle zeytin, 
kalitesinde baremin küçüklüğüne dikkat çeken Ko
operatif Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Yenice, 
son yağışların üreticinin yüzünü güldürdüğünü, lodo
sun'zeytinleri'kararttığını ve kalenin yükseldiğini 

Fsöyledi.
Bugüne kadar Gemlik Kooperatifinin 2 milyon kik) 

zeytin aldığına dikkat çeken YeniceT “Daha zeytin 
aliminin başındayız. Bazı yörelerde zeytin karar
madı. Ancak üreticilerimiz zeytinin kış hasadın
dan korkarak kararan zeytinleri toplamaya başla
dı ve tek güvencesi Marmarabirlik Kooperatifine 
vermeye başladı. Bugüne kadar 2 milyon kilo zey
tin aldık.

Havalar zeytin hasadı için çok uygun olduğun
dan olgunlaşan zeytinler hemen toplanıyor. Bu 
sezon belki depo sorunu bile yaşayacağız. Amacı
mız sezon kapanasıya kadar üreticinin elindeki 
zeytini almak.” dedi.

Kızgın babanın öfkesi
Geçtiğimiz hafta ilçemi- 

■zîrCHamidiye Mahallesi 
İDereboyunda meydana 
tğelen olayda, kızgın baba 
kendisinden para isteyen 
kızını av tüfeğiyle kolun
dan vurarak yaraladı.

Olay şöyle gelişti:
Eşinden ayrı yaşayan’ 

iki çocuk annesi Zübeyde 
Aydın, Selanik Kıraatha
nesinde oturan babası Ah- 
pıet Selanik’in(69) yânına 
^gelerek paraya ihtiyacı ol

19. yıldönümünde Belediye Düğün Salonuda tören düzenlenecek

CHP’liler Öğretmenler 
gününü kutladı

Cumhuriyet Halk 
Partisi İlçe Başkanlığın- 
ca yayınlanan basın bil- 

; dirisinde, “Öğretmen
ler Günü” kutlandı.

Bildiride öğretmenin 
ülkemizin ve milletimizin 
geleceğini hazırlamada 
bir eğitim gücü, Cumhu
riyetimiz ise en büyük 
dayanağı olduğu belirtil- 

I di.
CHP İlçe Başkanı 

Bekir Pehlivan ve Eğitim 
Komisyonu Başkan Yar
dımcısı Özden Özdemir 
imzasıyla yayınlanan 
bildiride, Kurtuluş Sava
şımızın sonunda Ata
türk’e medeniyet yolun
da, cehalete karşı açtığı 
savaş nedeniyle 24 Ka
sım 1928 tarihinde “Ba
şöğretmen” Unvanının 
yenildiği hatırlatılarak, 

duğunu söyledi.
Bu arada baba kız ara

sında tartışma çıktı. Kızı
na öfkelenen baba, evine 
giderek av tüfeğini aldı ve 
geri döndü.

Öfkesini alamayan ba
ba, tüfeğini kızı Zübeyde 
Aydın’ın üzerine doğrulta
rak bir el ateş etti.

Omuzundan yaralanan 
Zübeyde Aydın, Çevrede
kilerin yardımı ile Devlet 
Hastanesine kaldırıldı. Bu

"Bir ulusun gerçek kur
tuluşunun Milli Eğitimde 
zafere ulaşmakla müm
kün olunabileceğini vur
gulayan Atatürk’ün, eği
tim ve öğretmene verdi
ği değerlerden kaynak
lanarak, öte yandan 
Atatürk'ün ilke ve dev- 
rimleri’ne bağlı Türk öğ
retmenlerinin bu yoldaki 
devamlılığını sağlamak, 
öğretmenler arasında 
saygı ve dayanışma 
bağlarını pekiştirmek, 
mesleğe ömür vererek 
emekli olmuş öğretmen
lerin hizmetlerini unut
mayacağı duygusunu 
canlı tutmak, mesleğe 
yeni giren genç öğret
menlere mesleğin yüce
liği bilincini vermek 
amacıyla 24 Kasım 
1981 gününden başla

gidiyor
ÖDEMELER BELLİ DEĞİL

72 Nolu Gemlik Marmarabirlik Zeytin Tarım Satış 
Kooperatifinin Gemlik merkez, Küçük Kumla, Büyük 
kumla, Karacaali, Narh, Mecidiye, Kapaklı, Fıstıklı, 
Atrnütlu, Gençali, Kurşunlu, Engürücük, Kurtul, Mu- 
ratoba, Adliye, Umurbey, Katırlı, Hamidiye, Dürdane, 
Selçukgazi, Demirtaş, Çataltepe, Karabalçık,. Alaşar 
merkezlerindpzeytin alımlâ^lnın yürütüldüğünü belir
ten Yönetim Küfulu Başkanı VehiCe, ödemeler konu
sunda yetkili kişilerin birlik yönetimi olduğu, kaynak 
için Mâliye Bakanlığı ile temasların devam ettiğini 
söyledi.

Üreticinin sattığı zeytinin bedelini şu gün ödeyece
ğiz diyemeyeceğini söyleyen Abdullah, yenice, “ Mar- 
larabirlik Türkiye’nin en büyük üretici kuruluşla
rından biridir. Kendi öz kaynağı ile aldığı ürünün 
bedelini ödemesi mümkün değildir. Bunun için 
kredi alarak ortaklarına zeytin parasını ödemekte
dir.” dedi.

Ödemelerin gecikmememi için kendilerinin de te
maslarda bulunacağını belirten Yenice, üreticilerin gü-. 
ven içinde zeytinlerini birliğe verebileceğini söyledi.

radan Bursa Devlet Has
tanesine sevk edilerek te? 
davı altına alındı.

Öfkesi yüzünden az 
daha evlat katili olacak 
olan Ahmet Selanik polis 
tarafından yakalanarak 
sorgulandı ve Adliye’ye 
sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan 
öfkeli baba Ahmet Sela- 
nik’in tutuklanarak Gemlik 
Kapalı Ceza evine gönde
rildi.

yarak her yıl bugünün 
Öğretmenler Günü 
olarak kutlanması karar- 
İaiştırılmıştır.

Türk öğretmeni, ülke
mizin ve milletimizin ge
leceğini hazırlamada bir 
eğitim gücü, Cumhuri
yetimizin en büyük da
yanağıdır. Öğretmenler 
ki yıllardır gerici ve tutu
cu düşüncelerin en ör
gütlü ve bilinç! karşıtı ol
muşlardır. O öğretmen
ler ki, cehaletin karanlı
ğın, tam aydınlanmanın 
savaşçısı olmuşlardır.

CHP olarak yolu Ata
türk yolu, gönülleri va
tan millet ve bayrak sev
gisiyle dolu, Cumhuriye
timizi yaşatacak nesilleri 
yetiştiren öğretmenleri
mizin gününü kutlarız." 
denildi.

Havalar 
soğuyacak 
yağış 
bekleniyor

Kurak geçen yaz 
aylarından sonra’ 
günlerdir devam eden 
güzel havalara veda 
ediyoruz.

Metoroloji Genel 
Müdürlüğü’nden ya
pılan açıklamaya gö
re, bugünden itibaren 
batıdan gelen soğuk_. 
hava dalgası tüm vur*, 
du etkisi altına ala
cak.

Deprem bölgelerin
de ve bölgemizde de 
etkisini gösterecek 
olari'şoğuk dalgası ile 
hava ısısının en az 5 
derece) düşmesi bek
leniyor.

Zeytin hasadının
■devam etmesi 
nedeniyle üreticilerin 
dikkâtleri çekildi.

Öte yandan lodos, 
nedeniyle bugün 
Burşa’da okullar tatil 
edildi..

79/4 
tertipler 
askere 
gidiyor

1979 doğumluların 
son tertip askere alınma 
işlemlerine başlandı.

İlçemizden yaklaşık 
500 gencin yurdun çeşit
li yerlerindeki kışlalarına 
teslim olmaları için aile
lerinden ayrılmaları ne
deniyle ilçe sokakları as
ker uğurlayanların şen
likleri ile dolup taşıyor.

Fazilet Partisi İstanbul 
Milletvekili Nazlı İlıcak, cu
martesi günü ilçemize gele
rek ilçe yöneticileriyle’ gö
rüştü, kermes aÇılışi yaptı.

Fazilet Partisi Kadın Ko
misyonu üyelerince hazır
lanan, geliri Düzce'-Bolu 
depreminde zarar gören 
vatandaşlara verilecek olan 
giyecek ve yiyecek kerme
sinin açılışı içen Bufsa’dan 
Gemlik’e bir saat geç gelen 
Nazlı Ilıcak, Belediye Baş
kanı Mehmet Turgut’u ma
kamında ziyaret etti.

Mehmet Turgut’a 
“Gemlilikler sizinle iftihar 
ediyor’’ diye methiye dü
zen’ lliçâ*k, ilçe hakkında 
Başkan.’Turgut’tan bilgi al
dı:

Daha sonra FP İlçe

Öğretmenler 
günü 
kutlanacak

Mesleğe yeni giren öğretmen
ler and edecek, emekli öğret
menlere :se “Hizmet Şeref 
Belgesi” verilecek

24 Kasım Öğretmen
ler Günü ilçemizde de 
dûzenlertecek'lörenler- 

1 le kutlanacak. .
Öğretmenler- Günü 

Kutlama Komitesi Baş
kanı Kaymakam Sadet- 
’tih Genç, 24 Kasım 
1999 çarşamba günü, 
saat 10.oo dâ' öğret
menler gününün Bele
diye Düğün Salonu’nda 
tüm öğretmenlerin katı
lımı ile yapılacağını 
söyledi.

Kaymakam Genç, 
her yıl yapılmakta olan 
Öğretmenler. Günü’nün 
çok anlamlı bir gün ol
duğunu belirterek, ha
zırlanan programı şöyle 
açıkladı:

Saat 10.oo da kutla
ma proğramı istiklal 
Marşımızın söylenme- 
siyle başlayacak.

Emekli bir öğretme

Merkezine de giden Ilıcak, 
yaptığı basın toplantısında 
FP'ıiin/kirhsesizlerin partisi 
olduğunu söyledi.

Nazlı Ibcâk, Türkiyenin 
demokratikleşmek zorunda 
olduğuöü 'vurgulayarak, 
"Düşünceyi sınırlayan bir
çok madde demokratikle
şecek. İnsanlar arasında 
ayrım yapmadan önümüz
deki yıllardan başlayarak 
bazı ^kanunların düzenle
mesine, gidilecek. Fazilet 
Partisi bunun destekçisi 
olacak” dedi.

ABD’nin insan haklarını 
yaratmadığını, insan hakla
rının ABD’yi yarattığını söy
leyen Ilıcak, Türkiyede in
san haklarına değer veren 
bir düzenin bulunmadığı 
bildirdi.

nin konuşması ardın
dan, günün anlamını 

^.Şİirten -.şiirler okuna
cak.

ÖDÜLLER
DAĞITILACAK
İlçe Milli Eğitim Mü

dürü Mehmet Tuna’nın 
konuşmasından sonra 
“Öğretmenler Günü” 
nedeniyle düzenlenen 
şiir ve kompozisyon ya
rışmasında derece alan 
öğrencilere ödülleri ve
rilecek.

Birinci olan şiir ve 
yazı okunacak, daha 
sonra mesleğe yeni 
başlayan öğretmenlerin 
yemin töreni yapılacak.

Emekli olan öğret
menlere “Hizmet Şeref 
Belgesi” ve plaketleri
nin dağıtımından sonra 
ise Öğretmen Marşı ile 
kutlamalar sona ere
cek.
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BAŞSAĞLIĞI
Biricik Ablamız, Halamız, 

Teyzemiz
FEYZAN AKKILIC’ı
Dün Yeşil Camisi’nde ikindi 
Namazından sonra kılınan 

cenaze namazının ardından son 
yolculuğuna uğurladık.

O’nu Çok Özleyeceğiz.
AKKILIÇLAR -TURANLAR 

UZUNDEMİRLER- 
BORÇBAKANLAR

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlen şiir yarışmasında dereceye giren şiirler.

BEN ÖĞRETMEN OLACAĞIM
Tarihlerde ak ak sayfalara yazılmışsın
Gönüllerde pak pak. sevgilerle kazılmışsın
Nice sefalet içinde koşuyorsun köyden köye
İşte bende senin gibi bir öğretmen olacağı

Zorluklara gögüs gerip, yılmayacağım senin gibi
Cehalete karşı koyup, korkmayacağım senin gibi 
Sevgiyle, şefkatle azimle her zaman 
İşte bende senin gibi bir öğretmen olacağım

Varsın karlar yağsın köyüme
Varsın çıplak ayakla gelsin çoçuklar okuluma
Varsın defterleri kapsız olsun mini mini yavruların
Köye yol ayaklara çorap, defterlere kap
Ben Olacağım öğretmenim tıpkı senin gibi

Cehaleti yıkıp bilgi saçacağım minicik beyinlere
Düşmanlığı söküp sevgiler kazanacağım minicik kalplere 
Saçlarıma bembeyaz aklar düyene dek 
İşte bende senin gibi bir öğretmen olacağım.

ÖZLEM AKAR
..w . . Şükrü Şendi İlköğretim Okulu 7/A (Birinci)
ÖĞRETMENİM SENSIN
Dünyada en kutsal senin mesleğin
Geceyi gündüze katan sensin '
Gündüz karşında gece rüyanda öğrencilerin
Karanlığı bölen ışığım sensin

Cehaletten kaçış, medeniyete yol, 
Başarılı metodjbize kanat kol 
Edip, şair, alim eserin, sağol! 
Benim örnek kahramanım sensin

Yurdu ve milleti düşünen kafa
İyi ve doğrunun olduğu şafta
Toplumun düşmanı, boş laf aldırma!
Gençlik eserini yaratan sensin

Yüceliğin simgesisin, canımsın, 
Aydınlatmak için kendin yanarsın 
Varsın seni kimseler anlamasın 
Sözlerle anlatamadığım öğretmenim sensin.

Ayşen KILIÇARSLAN
GÜNEŞ GÖZLÜM ' Kurşunlu Nursel Çağlar llköğ. Okulu(İkinci)

Dün gece bir rüya gördüm
Anlatamadım kimseye
Satırlara dökmek istedim, dökemedim
Resmini çizmek istedim, çizemedim
Sanki tutulmuş dilim
İlk defa bebeğimin yerine bir kalem,
Tutuyordum elimde
Tirenimin yerinde ise bir defter...
Kalemim kağıtta kayıyordu sanki
Cümleler akıyordu su gibi.
Yaşamımda mutluluk
Gözlerinde güneş,
Sözlerinde bilgi,
Ve yanımda sen...
Bir buğday kadar sarı ve bereketli,..
Bir altın kadar parlak ve değerli...
Artık zevk alıyordum okumaktan
Yazmaktan bıkmıyorum 1

. Adın önemli değil. •
Işığımsın sen benim Sevdenur TOPRAK
Canım öğretmenim. Cumhuriyet llköğr. Okulu (Uçuncu;

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen kompozisyon yarışmasında 
birinci gelen yazı.

Cumhuriyet güneşinin yaydığı en ay
dın ışıklardır öğretmenler. Yüce önderin 
ilk olarak yurdu emanet ettiği gençleri 
yetiştirme arzusuyla gurur ve kıvanç 
duymayı fazlasıyla hakettiler. Çünkü yı
kık viran olmuş bir ülkeyi oh yıldan kısa 
bir sürede temelinde bilgi olan yıkılması 
yapılarla;yani yetiştirdikleri öğrencilerle 
inşaa ettiler.

Ulu Önderin “Öğretmenler, Cumhu
riyet sizden irfani hür, vicdanı hür nesil
ler bekler” ve “Yeni nesil sizin, eseriniz 
olacaktır” sözleri Atatürk’ün öğretmen
lere verdiği'önemi ispatlamaktadır. Bu 
güven ve önemin temelinde savaşmak
tan bilgi üretmeye yönelemeyen Türk 
Milleti’nin Cumhuriyetle beraber refaha 
ve huzura kavuşacak olması böylece 
zekasıyla yeni buluşlara imza atacak ol
masının kaçırılması bir sebep olması 
yatar. Bu başarılar, kaçınılma kılan öğ
retmenlerimizin yetiştirmekte olduğu 
nadide öğrencilerdir. Daha Cumhuri
yetin ilk yıllarında her köye bir okul 
kampanyasıyla Anadolu’nun en yara 
köşelerine dahi eğitim götürülmüş, bu 
çalışmalarda genç öğretmenlerimiz ya
rınlarımızın en kuvvetli teminatı olan 
köylü çoçuklarını okuma arzusuyla bü- 
tünleştiren en büyük unsur olmuşlardır.

Kurtuluş Savaşı’ndan sonra giriştiğimiz 
medeniyet savaşı hızlı bir şekilde zafe
re ulaştırılmış, silahı kalem olan asker
ler bağrı yanık Anadolu’nun ortasına 
çağlayan bir sel gibi akmışlardır. Kısa 
zamanda ekonomik, iktisadi ve sosyal 
alanda kazanılan başarılar, Ata’nın öğ
retmenlerin gençliği daha iyi yarınlar 
için eğitmekteki kararlılığına duyduğu 
güvenin sonsuz teminatı olarak aydin 
Türkiye’yi göstermiştir. Tüm dünyânın 
imrenerek izlediği bu olaylar öğretmen
lerimizin başarılarına başarı eklemiştir.

Tek varlığımız bağımsızlık ve Cum- 
.huriyetimizi borçlu olduğumuz öğret
menlerimiz, bugünlerimizin ve yarınları
mızın yetiştirdiği gençlerle teminatı ol
maya devam etmektedirler. Yeni yüzyı
lın,bilgi savaşında ulaşılan yerde zafe-, 
rin tek sahibi olan öğretmenlerimiz, bu 
vatanın bağımsızlığı için şehit düşen 
kahramanların mertebesine çoktan 
ulaşmışlardır. Tüm millet çocuğuyla, 
genciyle ve yaşlısıyla azimkar öğret
menlerimize sonsuz saygı ve sevgi duy
makta haksız değildirler.

Faik UZUN
Gemlik Anadolu Mes. Lisesi ve 

Kız Meslek Lisesi ’

TC.
GEMLİK İCRA DAİRESİ
Dosya No :1997/615 Tal.

GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTIRMA İLANI 
GEMLİK İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıymeti, adedi, evsafı:
Gemlik ilçesi, Kurşunlu Beldesi Çiftlik Mevkiinde kain, pafta 2/1, parsel 

2177’de 836 m2 miktarlı arsadır. Bü arsâ eski bir bahçe arazisi iken parsellenmiş 
ve arsa haline dönüştürülmüştür. Yakın çevresindeki arsalarda yazlık evler yapık 
mıştır. Söz konusu arsa bakımsız bir durumdadır. Denize yakın olup, deniz ile 
arasında başka parseller ve villalar ile Kurşunlu-Gemlik asfalt yolu bulunmakta
dır.

SATIŞ ŞARTLARI :
1 - Satış 18.01.2000 günü saat, i 0.50’den 11.00’e kadar Gemlik Belediye Dü

ğün Salonunda açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen 
kıymetin %75 ni ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış mas
raflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok ar
tıranın taahhüdü baki kalmak şartıyia 28.01.2000 günü aynı yerde aynı saatte 

ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilemişse gayri
menkul en çok artıranın taahüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen 
müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artırma bedelinin 
malın tahmin edilen kıymetinin %40’ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüç- 
hanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevir
me ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çık
mazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20’si nisbetinde pey 
akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın-teminat mektubunu vermeleri la
zımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinden 20 günü geçmemek üzere mehil, 
verilebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş 
vergiler satış bedelinden ödenir.

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

4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin fes
hine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli ara
sındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen 
mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın 
Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacak
tın

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık 
olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş' 
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 1997/615 Tal. sayılı dosya numa
rasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları ilan.olunur.

17.11.1999
(İc.İf.K. 126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir İcra Müdürü j
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ŞİİR KÖŞESİ
Dernir Ali Baydar

KATAR KATAR
İnsan kısım kısım göç kataf katar 
Yemeye lokma yok aç katar katar 
Seçimlerde ise ayağa kapan 

.Seçildikten sonra zam katar katar
Vatandaş çaresiz hırsızlık arttı 
Elde avuçta yok suç katar katar 
Sıra gelir bol keseden atmaya 
Millet işsiz kaldı yok katar katar 

Garibanı horla zengini güldür' 
Türlü koktayları iç. katar katar 
İşçi alımında dürüstlük bu ise 

Torpiller dizildi seç katar katar
Yetim malı diye sakın ha korkma 
Devletin malını saç katar katar 
Elim kolum bağlı ezmek istersen 
Fırsat elinizde öç katar katar 

Zerre kadar dürüstlük varsa içinde 
Göçmen kuşlar gibi uç katar katar 
Sen insan oğlusun beni de dinle 
Türk parası sahipsiz yok katar katar

Esnaf Çöküyor Haftanın Fıkrası

Erol GÜRÇAY

GEMLİK LİSESİ 
KORUMA DERNEĞİ 
BAŞKANLIĞINDAN

Derneğimizin birinci olağanüstü genel kurul 
toplantısında gerekli çoğunluk sağlanmadığı için 
ikinci toplantı 19 Aralık 1999 Pazar günü saat 
11 .oo’de Gemlik Lisesi Toplantı Salpnu’nda 
yapılacaktır. DuyuYulur. ?

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM :
1-Açılış ve yoklama
2- Saygı duruşu

, 3- Divan oluşumu
4- Yönetim kurulu çalışıma raporunün okun

ması
5- Denetleme kurulu çalışma raporunun okun

ması
6- Raporlar üzerinde görüşme ve raporların 

aklanması
j 7- Yeni yönetim ye denetleme kurulu seçimi;

8- Dilek ve istekler
9- Kapanış.

KAŞE VE MÜHÜRDE 
BEKLEME YOK!

Türkiye büyük bir faiz batağında- 
dır.„

Üretimde gerileme vardır..
Halkın satınalma gücü yok ol

muştur.
Ve. Ekonomi daralmıştır.
Esnaf kan ağlamaktadır.
Alış-veriş, tam anlamıyla durmuş

tur.
Büyük sanayi kuruluşları, repodan 

kazandıkları para ile, ayakta kalabil
mektedir..

Esnaf, kirasını, vergisini ve sa
bit masraflarını ödeyemez hale gel
miştir.

Büyük hipermarketler ve birle
şen büyük firmalar, esnafı ticaret 
hayatından silmiştir.

2000 yılı da, 1994 yılının bir ben
zeri olmaya adaydır.

Uygulanacak sıkı para politikası 
nedeniyle, piyasalarda yaprak kıpır
datmayacaktı ç

(IMF)den gelecek 4-5 Milyar Do
lar, halkın ve esnafın işine yaraya- 
mayacaktır.

Bu para gırtlağına kadar faiz'borcu 
olan, devlete bir ölçüde nefes aldıra
caktır.

Bu paranın, piyasaları açacak 
bir yararı olmayacaktır.

Çünkü memur, işçi ve emekli zam
ları kontrol altındadır.

' Dargelirli halk yine alamayacak. 
Esnaf da, yine satamayacaktır.
Daha kışın başında, kış sezonu-- 

nun giyim eşyalarında, büyük indirim
ler söz konusudur., .

, , Esnaf böyle rloir indirim yapmaya, 
rnecburkalacaktı r.

Peki. Başkan Clinton’un getirdi
ği, 1 milyar Dolar ne işe yarayacak.

Bu para, Eximbank kredisidir.
İzmit’te bir torna atelyesinin, en

kaz altında kaldığını farzedelim.
Zarar gören firma, gerekli maki- 

na-teçhizat için Amerikan firmaların
dan teklif alacak.

En uygun teklifi Türk Eximbanka 
iletecek.

Ve. Bu talep kredi kapsamına gi
recek.

Bu kredi bir sıcak para değildir.
Bu krediden para kullanımı zaman 

ister. -
Ve. Küçük işletme sahibi olmak 

gerekir.
2000 yılında Hükümet, yeni mali 

kaynaklar arayacak.
Yeni Deprem vergileri çıkmak 

üzere.
Sıkı para politikaları ve yeni ver

giler hem dargelirliyi, hem de esna
fı daha da zora sokacak.

Adamın biri av etleri servisi yapan 
bir lokantaya gider.

Geyik eti sipariş eder.
Bir süre sonra, garson yemeğini ge

tirir.
Adam bir kaç lokma alır.
Ama. Farklı bir lezzet olduğunu an

lar
Garsonu çağırır:

Bu, sadece geyik eti değil galiba” 
diye sorar.

Garson:
“-Doğrudur efendim” der ve ekler.
“- Geyik eti ile aynı oranda, bir baş

ka et daha karıştırıyoruz.
Adam

Ne eti karıştırılıyor?” diye sorar.
Garson:
“Deve eti efendim” diye cevap verir.

Büyük firmalarla ve Büyük devletlerle 
olan ortaklıklara dikkat etmek gerekir.

Yoksa. Küçük firmalar ye küçük ülkeler 
bu karışımdan hep zararlı çıkar.

Sözün Özü
Gözyaşları, 

Acının sessiz sözleridir.

“Voltaire”

Üç aydan beri, bütün gözler nem-

Deprem felaketi, hepimizi ağlattı.
Ölenler, yaralananlar ve kaybo

lanlar, hepimizi kahretti.
Ama. Üzüntümüz bununla kalma

dı.
Her akşam gözler yine nemleni

yor.
Nemli ve soğuk çadırlar, soğuk

tan üşüyen küçük çoçukiar çadır 
önünde yıkanan bulaşıklar, çadır 
önünde yakılan ateşler, çamura bu
lanan küçükler.

Ve. Yaşanan belirsizlikler.
İnsanı üzüyor ve gözleri nemlen

diriyor.
Acımızı gözyaşlarımız dile getiri

yor.

"uçuk" bir söz

O kadar çirkin bir kadındı ki, 
Odaya girdiğinde, 
Onu gören fare, 

Korkusundan sandalyeye çıkıyordu.

(CHP) den Neler Bekleniyor
Gazetemiz köşe yazan,.Sayın Yıl

maz Akkılıç (CHP) Bursa İl Başkan
lığına seçildi.

Yarışı, açık farkla kazandı.
Kutluyor, başarılar diliyoruz.
Dibe vuran (CHP), yeniden parla

mentoya girmeye çalışacak.
Örgütlenme çalışmaları başladı.
Üyeler yeniden gözden geçirildi.
Bütün bu çalışmalar tabi çok 

önemli.
Ama. Başka önemli konularda 

var.
Ekonomik ve sosyal mesajlar 

bunlar.
Artık seçmen çıkarına bakıyor.
İşine gelmiyorsa, üye - olduğu 

partiye bile oy vermiyor.
Ücretine verilecek zamma bakı

yor..
Vergi yasasının ne getirdiğine ve 

ne götürdüğüne bakıyor.
İlan edilen taban fiyatlarını izli

yor.
Enflasyondaki gelişmeleri inc

eliyor.
Eğitim ve sağlık hizmetlerindeki 

uygulamalara bakıyor.
- Artık, biz en laik partiyiz.
- Biz Atatürk’ün kurduğu parti

yiz diyerek, iktidar olmak mümkün 
değil.

Lafın kısası;
Halkın ortak paydaları olan, milli

yetçilik, müslümanlık, laiklik ve 
Atatürk sevgisini öne çıkararak za
fere ulaşmak mümkün değil.

Halk artık ekonomik ve sosyal pro
jeler üretilmesini bekliyor.

Bize göre, (CHP)nin ilk yapması 
gereken iş, ülkedeki seçmen doku
sunu hatırlamaktır.

Partisini, (%47) oy düzeyine ka
dar çıkartan seçmenine kavuşması 
gerekir.

Laik, müslüman ve kemalist gi
bi tasniflere girmeden, halkın tü
münü yeniden kucaklaması gere
kir.

Sadece hassas laik ve Kemalist 
çizgideki halk kitlesine mesaj vermek, 
(CHP)nin başarısı için yeterli olamaz.

(CHP)nin; bir dernek değil, hal
kın tümüne hizmet etmek zorunda 
olan bir siyasi parti olduğunu, ha
tırlaması lazımdır.

Almanya’da iktidara gelen sol 
parti.

- İşsizliği azaltacağını,
- Yabancılara yeni haklar vere

ceğini , 
vadetti ve seçimleri kazandı.
Halkımız (CHP)den de, ekonomik 

ve sosyal projeler beklemektedir.
Yeniden dirilişin, tek anahtarı 

budur.

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
24Kasım 1999 Çarşamba İNCİ ECZANESİ

25 Kasım 1999 Perşembe______ KAHRAMAN ECZ.

28 Kasım 1999 Cuma MURAT ECZANESİ

27 Kasım 1999 Cumartesi BALIKPAZARI ECZ.

28 Kaşım 1999 Pazar SENA ECZANESİ

29 Kasım 1999 Pazartesi______ BAYERECZANEŞİ

30 Kasım 1999 Salı GEMİÇ ECZANESİ

. _ . _____ . • VAPUR
GEMLİK REHBERİ ¥al“'a-Ka^S ,̂,'6S'500"930 
Gerekli Telefonlar Resmi Daireler Kartal-Yalova:(İşgünü) 09.00-13.00-16.00-21.00
İtfdive 110 TEK Arıza . 5132066 (Tatil) 09.00-13.00-18.45'

155 TEK İşletme 5134503 Yalova-Sirkeci:(işgünü) 05.50-13.30-17.30 (Tatil)
roıısımaaı Turizm Der. 5131274 6.30-13.00-17.30 Sirkeci-Yalova:(îşgünü) 09.15-
Jandarma ımaat ioo Spor Sah. 5140095 14.15-18.15 (Tatil) 09.15-14.00-18.15
Jandarma K. 5131055 Orrp. Böl. Şf. 5131286 m vtz <m>Kİ Sİ
Polis Karakolu 5 3 879 Milli Eğt. Md. 5131174 • Yalova -Kartal (Haftaiçi) 07.30-09.10-10.45-13.00-
Gar. Kom 5131206 . Halk Eğt. Mrk. 5131846 14.30-16.00-17.30-19.00-20.30

Kavmakamhk Halk «Ütüp. 5131353' (Tatil) 9.15-10.45-12.00-13.30-14.25-15.45-17.00-MjynıUKUimı*, 5131057 17.45-18.30-19.20-20.30
Kaymakamlık 5131051 ' Karayolları 5131308 Yalova -Kabataş (İşgünü): 7.20-9.45-12.4017.15-

cXX"kEv İBİÖS s?- » .•C.sovo,?rd. 's,32954 , S

Emniyet M. - 5131028 Özel İd. Md. 5131507 • FBlîtltOT
Tapu Sic. 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 07.30-08.30-10.30-11.30-13.30-14.30-16.30-17.30-
Aydın Turizm SI32077 hJe&Md' S1MU6 »«.SO-lo.ao-lS-ulİO-îs”" 730-19.30-20.30-

llsSç Md. s wbwhShwhhhi
Hastaneler

DevletHas. 5139200 Belediye Aygaz İ 4 700
SSK Hastanesi 5132329 Santral 5134521-23 513 16 37
Mer. Sağ. Ocağı 5131068 ggta 5134520 ocakgaz . 513 16 37

TAKSİLER Otobüs İşlet. 5134521-122 ^gaz 5 3 22 59
Körfez Taksi 5131821 f^etmesl 5134521-115 fegaz^ ■

Çınar Taksi ,5132467 Muhasebe M. 5134521-182 4kİtPnıZı+ 513 65 0(1
Güven Taksi 5133240 Yazı iş. Md. 53452-11 Yeni Lıkltgaz 5 3 65 00
GemlıkTaksI 5132324. SuAn’zo ?X18s'' ^vgaz 513 40 95 ■

SATim31
Balıkpazan 2+1 

deniz gören 

110 m2 daire

Tel:
513 17 97

Gemlik 

Körfez 

Okuyun/ 

okutun/ 

abone. olun|

w । -■ - n-.1
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Kmrfez

Gemlikspor : 6
Orhaneli Linyit: 0

Gemlikspor, ikinci yarının-, ikinci 
maçında Orhaneli Linyitspor ile yaptığı 
karşılaşmayı da farkIT bir skorla yen
meyi başardı.

Geçtiğimiz hafta pazar günü Gemlik 
Atatürk Stadında saat 13.00’de 
yapılan karşılaşmaya kırmızı 
beyazlılar, taraftarlarının desteği ile 
hızlı başladı.
H Gemlikspor, rakibini kendi 
pahasından fazla çıkartmadı ve: 25. 
dakikada Ahmet ilk golü attı.'. ( 
“ Gemlikspor, 30. dakikada Ahmet’in, 
40. dakikada Tahsin’in golleri ile ilk 
yarıyı 3-0 önde bitirdi.

KAYIP
. Bursa Trafik Şube Müdürlüğü’nden 

aldığım ehliyetimi kaybettim.
ı Hükümsüzdür.

Salih KOZAN

İkinci yarıda 75. dakikaya kadar 3-0 
önde götüren Gemlikspor,. yine 
Ahmet’in 75. dakikada, 8O.ve 85. 
dakikada Murat'ın attığı gollerle 
karşılaşmayı .6-0 farklı bir skorla önde 
bitirdi.

Takımlar karşılaşmaya şu kadro ile 
çıktı :

GEMLİKSPOR : Cengiz, Hüseyin, 
Kadir, Sertaç, Coşkun, Tahsin, türker, 
Musa, Ahmet, Nuri, Murat.

ORHANELİ: Serkan, Ersin, Ayhan, 
Koray, Davut, Mehmet, Erkan, 
Muharrem, B. Ali, Murat, Kamil.

KAYIP
Gemlik Nüfus Müdürlüğü’nden almış 

olduğum niifüâ cüzdanım kaybolmuştur.
Hükümsüzdür.

Güngör ÖZSÖYLER

GEMLİK DEVLET HASTANESİ 
DÖNER SERMAYE SAYMANLIĞI

SATIN ALMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN |
Hastanemiz C-Kollu seyyar röntgen ve skopi cihazı ihalesi 84-8213 sayılı kanu-^ 

huri 29-A ve müteakip maddelerine istinaden KAPALI TEKLİF USULU ile ihaleyi 
çıkarılmıştır.

İhale 08.12J 999 Çarşamba günü Gemlik Devlet Hastanesinde yapılacaktır. İha? 
le ile ilgili idari ve teknik şartnameler Gemlik Devlet Hastanesi Döner Sermaye Say-- 
manlığında ücretsiz görülebileceği gibi istenildiği takdirde 10.000.000.-TL bedelle 
temin edilebilir. İsteklilerin idari ve teknik şartnamede istenilen belgelerle birlikte ha
zırlayacakları teklif mektuplarını ihale saatine kadar Döner Sermaye Saymanlığımı-' 
zâ vermeleri postadaki gecikmelerin kabul edilmeyeceği ilan olunur.

CİNSİ MİKTARI GEÇİCİ BEDEL TUTARlJ

C-kollu Seyyar Röntgen
' ve skopi Cihazı 1 ADET > 47.500.000.000.-

GEÇİCİ TEMİNATI İHALE SAATİ
1.425.000.000.- * 10.oo’da

□ BURSA 2000 O HABER
KÖRFEZ REKLAM

gazetelerine vereceğiniz ilanlar size kazanç olarak geri dönecektir

Tel : (0.224) 513 17 97

TAŞINIYORUZ
Matbaamız ve Gazete Büromuzu, 

_ Depremde Zarar Görmesi Nedeniyle 
İstiklal Caddesi Akbank Aralığındaki

Bora Sok. No : 3/2 adresine
taşıyoruz.

Önümüzdeki haftadan itibaren
müşterilerimize yeni İşyerimizde 

hizmet vermeye devam edeceğiz. 
KÖRFEZ OFSET GEMLİK KÖRFEZ

Matbaacılık-Yayıncılık-Reklamcıhk Haftalık Siyasi Gazete
İstiklal Cad. Akbank Aygaz Aralığı Bora Sk. No:3/2 GEMLİK
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Kaşe ve mühürde bekleme yok! 
Her türlü baskı işlerinizde 

Hizmetinizdeyiz.
BİR TELEFON YETERLİ !

KÖRFGZ OFSGT
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

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

İTÛ Maden Fakültesi Öğretim Üyesi ve Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prot. Aykut Barka, yaptığı açıklamalarla içimize su serpti. Günde 3 saat karanlıktayız

Geçtiğimiz hafta cuma günü Belediye Meclis Salonu’nda sanayicilere, 
aynı akşam M i İt on Aile Gazinosu’nda halka deprem konusunda açıkla - 
malar yapan Prof. Aykut Barka, İznik’ten gelen ve Yalova yolundan 
Sunğipek TÜĞSAŞ üzerinden Körfez’e giden Gemlik fayının, Adapazarı, 
Gölcük, Yalova fayına göre daha hareketsiz olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Mehmet Turgut'un da
vetlisi olarak ilçemizde sanayici ve halka 
deprem konusunda açıklamalarda bulunan 
İstanbul Üniversitesi Maden Fakültesi Öğre
tim Üyesi ve Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü 
Müdürü Prof. Aykut Barka, İznik'ten gelip, il
çemizden geçen ve Marmara Denizine de

vam eden fayın uzun süreden beri hareket
siz olduğunu belirterek, deprem riskinin 
devam ettiğini söyledi.

Prof. Barka, sanayi kuruluşları yapılırken^ 
kimsenin alttan geçen fayı dikkate 
almadığını söyledi.

Haberi sayfa 3’de

TEDAŞ’ın 
habersiz 
kesintileri 
bıktırdı

TEDAŞ’ın cumartesi gü
nü başlayan elektrik ke
sintileri 1.5+1.5 olarak 
günde 3 saat tüm hayatı 
felce uğrattı.

İlçemizde elektrik kesin
tileri saat 08.30-10.oo ve 
16.00-17.30 saatleri ara
sında uygulanmaya baş
landı. Haberi sayfa 3’de

HAFTAYA BAKIŞ

Kadri GÜLER

İki konu
Geçtiğimiz hafta Gemlik'e damgasını deprem konusunda 

açıklamalarıyla Prof. Aykut Barka koydu.
Bir ikinci konu ise Marmarabiriik Zeytin Tarım Satış Koopera

tifinin beklenenin üzerinde zeytin alımı karşısında, depolarının 
yetersizliği konusu..

Prof. Barka’nın Belediye Meclis Salonu’nda yaptığı konuş
masını dinledim.

Barka, sorumlu bilim adamı gibi konuştu ve doğrulan söyledi.
Neydi doğrular:
Birincisi deprem kuşağındayız ve altımızdan kuzey Anadolu 

fayının bir kolu geçiyor.
Bu kol yüzyıllardır hareketsiz.
Hareketli olan Adapazarı, Gölcük, Çınarcık fayına göre daha 

az tehlike ortaya koyuyor.
Kıyaslama aktif olan Adapazarı, Gölcük ve Çınarcık fayına 

göre yapılmış.
Burası çok önemli.
Gemlik'in altından geçen fay hareketsiz ve enerji birikimi top

luyor’
Bir gün hareketlenecek ve enerjisini boşaltacak.
İşte o an deprem olacak.
Prof. Barkaya göre yapılacak şey, olacak depreme göre 

kendimizi hazırlamamız.
F Ne yapmalıyız?

önce fay incelenmeli. Bu bir.
Sonra tüm Gemlik'in zemin etüdleri yapılmalı. Bu iki.
İmarını alanlarını sağlam zeminlerde açmalıyız. Bu üç.
İnşaatları deprem teknolojisine göre ve az katlı yapmalıyız. 

Bu dört.
Bundan sonra ise bir deprem anında nasıl hareket edilmesi, 

deprem öncesi kurtarma ekiplerinin kurulması ve eğitilmesi.Dep
rem planlamasının yapılması geliyor.

Kısacası depreme hazırlıklı olmalıyız.
Şimdi hemen, başta Belediye işe koyulmalı ve Sayın Bar- 

ka'nın net olarak ortaya koyduğu gerçekler ışığında, telaşa ka
pılmadan, soğuk kanlılıkla çalışmalara başlamalıyız.

Deprem dünyayı geziyor.
Kaçmak kurtuluş mu bilmiyorum ama, akılcı olmak ve ön

lemlerimizi almak zorundayız.
Türkiye'nin yüzde 85'inin deprem kuşağı içinde olduğunu dü

şünürsek, nereye kaçacağız alahaşkına.
İkinci konu.
Marmarabiriik her an -depolarının yetersizliği yüzünden- 

zeytin atımlarını durdurabilir.
İşte o zaman bakın teraneye.
Halk deprem korkusuyla havuzlara zeytin koymuyor.
Biraz da tüccara kızdığı için.
Zeytine başlamayan birçok insan var. Hasadın ortasındayız 

koopreratife verilen geytin 4 milyon kiloyu geçmiş.
Yetkiler dışarıdan havuz kiralayacak veya ürün almayacak.
O zaman ise kıyamet kopacak.
Tabi bir kıyamette alınan zeytinlerin bedellerinin ödenmesi 

sırasında kopacak.
Zira milenyum Türkiye'nin kevgire dönmüş bütçesini kurtara

lı mayacak.

Son on yılın en yüksek alım kampanysında üreticiden 4 milyon kilo zeytin alındı.

Mmnbirlik'te depo kalmadı
Marmarabiriik Zeytin Kooperatifine bu yıl beklenenin üzerinde ürün veriliyor. 

Üretici tüccardan beklediğini alamayınca kendi depolarında zeytin stoklamayın- 
ca kooperatif zor durumda kaldı. Havuzlar şimdiden dolmak üzere. Yöneticiler 
şaşkın ve arayış içindeler. Kiralık depo arayışı başlayacak. Haberi sayfa 4’de

Rotary-Halk Eğitim işbirliği ile açılan kurs sona erdi.

45 günde okuma 
yazma öğrendiler

Gemlik Rotary Kulü- 
bCı'nûn sponsorluğunda 
Halk Eğitim Merkezi Mü
dürlüğü tarafından açı
lan kolaylaştırılmış dil 
eğitimi kursu sona erdi.

9 öğrencinin katıldığı 
ve 90 saatlik ders prog
ramında Türkçe okuma- 
yazma konusunda be
ceri kazanan öğrencile
re önümüzdeki günlerde 
belgeleri törenle verile
cek.

Kurs öğretmenliğini 
Nevzat Velibeyoğlu, ko
laylaştırılmış dil eğtiimi 
konusunda İzmir'de açı
lan bir kursa katılarak, 
Gemlik'te ilk kez progra
mın uygulaması 9 öğren
ci ile yapıldı.

Velibeyoğlu, progra
mın çok başarılı geçtiği
ni, kursiyerlerin türkçe 
okuma yazmayı öğren
diklerini söyledi.

Kolaylaştırılmış dil eğitimi programı ile 9 öğrenci 45 gün, 90 
saatte türkçe okuma yazmayı kolayca öğrendiler.

Kalfalık ve ustalık 
imtihanları Şubatta

Haberi sayfa 2'de

Gemlikspor: 5
AltınsabansportO

Haberi sayfa 6’da

Zeytinspor:3
Gazi üniversitesi: 1

Haberi sayfa 6'da

Milli Eğitim Vakfı Gemlik Şubesi kuruldu.

Parti gibi vakıf
Milli Eğitim Vakfı Gemlik Şubesi, geçtimiz hafta 

oluşturuldu. Okulların koruma derneklerinin harca
malarını denetleyecek ve Milli Eğitime yapılacak 
olan yardımları toplayacak olan vakıf, çalışmalarına 
başladı. Haberi sayfa 3’de

Attılar hep gele
imdada yetişti: Zelzele

Yöneldiler başa sürecek

Merhemi olmayan kele

Habire deyip duruyorlar:

Ver hele, ver hele... |
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KÖŞEMDEN
Yılmaz AKKILIÇ

“Umudun inadı eksik olmasın”
DEMİAD yargı kararıyla kapatıldı. 

Bursa'dakİ bir avuç iş adamının kur
duğu "Demokrat İş Adamları Der
neği", iki yılı aşkın sûre bölgedeki 
tûm demokratik girişimlerin içinde - 
ve hatta ön saflannda- yer aldı. Bu 
arada, kurucuları arasında TCK’nln 
146 Madde üçüncü bendine göre ce
za almış, ancak bu cezası 1803 sayı
lı af yasası gereğince kaldırılmış biri 
bulunduğu için, hakkında “kapatıl
ma davası” açılmış bulunuyordu. 
Bu davada, demeğin kapatılması yo
lunda verilen karar, Yargıtay’ca da 
onandığı için, DEMİAD’ın kapısına 
önümüzdeki günlerde kilit vurula
cak. '

26 Kasım 1999 gecesi, Mihraplı 
köprü yanındaki Sentez Resta- 
urant’da DEMİAD’çılar bir araya gel
diler. Durumu tartıştılar, ne yapıl
ması gerektiği üzerinde görüş alış ve
rişinde bulundular.

İki gece önce bir TV kanalında, 
1969 yılında Dr. Necdet Güçlü’yü vu
ran silahın tetiğini çeken katil sorgu
landı. Adam, şimdi MHP milletvekili 
idi ve “Otuz yıl önceki bir olayı 
gündeme getirmenin ne yararı 
var?” diye tarizde bulunuyordu 
medyaya.

Türkiye’de siyasal katliâmın ilk ci
nayetlerinden birini işlediği mahke
me kararıyla kesinleşmiş, hüküm 
giymiş, kısa sü,re hapis yattıktan 
sonra -yine- 1803 sayılı af yasası ge
reğince salıverilmiş bu kişi, milletve
kili olarak TBMM’ye girebiliyor...

. ...... Cinayet işlememiş, özgürlük 
ve bağımsızlık heyecanıyla öğrenci 
olaylarına karışmış, hüküm giydik
ten sonra aynr 1803 sayılı af yasası 
gereğince salıverilmiş bir başka kişi
nin kurucuları arasında yer aldığı 
“Demokrat İş Adamları Derneği” 
ise kapatılıyor....

Ö gece DEMİAD’çılann yemeğin
de, “Demokrat İş Adamları Derne- 
ği’nin yeniden kurulması kararlaştı
rıldı. Çünkü Türkiye’de iş adamları
nın da demokratikleşme yolunda ça
ba harcanmalarının zorunlu olduğu 
kaçınılmaz bir gereklilikti. Ve de üye
lerden Ferruh Yılmaz, nefis bir özde
yişiyle özetledi alman bu karan :

“Umudun inadı eksik olmasın! ”
.Evet olmasın...

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

KÖRF€Z R6KLRM
Tel : (0.224) 513 17 97

“Deli Dumrul vergileri”, 
TBMM’deki “sol” (!) milletvekillerinin 
de toptan onayıyla yasalaştı. Şimdi 
vergi zamanı...

Ben burada, “Deli Dumrul vergi- 
leri”nin bazılânha şöyle ucundan 
kenarından' değinmek istiyorum, 
kuşkusuz basından elde edebildiğim 
veriler Ölçeğinde,

Devlet tahvili ve hazine bonoları
nın faiz gelirlerinden yüzde 4 ile 19 
arasında vergi^alıhacakmış. Bende 
yok, etkilemiyor. Ama yanılmıyor
sam, geçen dönem parlamentodan 
çıkartılan “vergi formu”nda bu vâr- 
gi vardı da, müthiş kıyamet kopartıl
mış, hatta Maliye Bakanı ara seçim
lerde İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı adaylığına postalanarak 
tasfiye edilmiş: ve dahi, yeni parla
mentomuz bu “reform”u bir güzel 
“deforme” etmişti. Hani, Allah fuka
ra kulunu sevindirmek' isteyince, 
eşeğini önce kaybettirir sonra buldu
rulmuş ya, o misal...

1999 yılı motorlu taşıt ve emlak 
vergileri, bir keZ daha ödehecekmiş. 
Hımmriı! İşte bü beni ilgilendiriyor; 
yani dar ve orta gelir grubuna dahil 
tûm yurttaşlarımızı ilgilendiriyor.’ 
Özcesi yaygın bir kesimi ilgilendiri
yor. Öte yandan akaryakıt tüketim 
vergisi artırılıyor, benzine-mazotâ 
zam üstüne zam yapılıyor.... Dolayı
sıyla her türlü ' temel gereksinim 
maddeleri zamlanıyor gün be gün, 
ama kamu çalışanlarına 2000 yılının 
ilk altı ayı için öngörülen aylık artışı 
yüzde 15... -.

Helal olsun!
- Cep telefonlarına da yüzde 25 ek 

vergi geliyormuş. Bu kalemden elde 
edilecek verginin tutarının 320 tril
yon olması bekleniyormuş...

Başkalarının üzerinde durmaya
cağım. Devlet, deprem felaketine uğ
ramış vatandaşlarımıza bü paralarla 
yârdım yapacakmış, öyle deniliyor. . 
Ama hiç kuşkumuz olmasın, biz bu 
toplanan vergilerin, deprem-zedelere 
yardım görüntüsü altında hangi ke- 

. simlerin kasalarıyla keselerine akıtı
lacağım' da yakın zamanda göreceğiz.

Ne ki yine de Ferruh Yılmaz haklı:
“Umudun inadı eksik olma

sın!...”

Depremzedelere 
yardım 
kampanyası 
başlatıldı

' 12 Kasım 1999 günü mey
dana gelen Bolu ve Düzce 
depreminde büyük çan kay
bına, yaralanma ve yıkımlara 
neden olan deprem felaketi 
nedeniyle afete maruz kalan 
vatandaşlarımızın yaralarını 
sarmak amacıyla ile Bursa 
ilinde yardım kampanyası 
başlatıldı.

Deprem Kriz Masasından 
yapılan yazılı açıklamada, 
nakdi yardımların T.C. Ziraat 
Bankasi Bursa Merkez Şube
sinde açılmış, bulunan 
(34440-3685-3) hesaba doğ
rudan yatırılmasını veya T.C. 
Ziraat Bankasının Bursa’da 
bulunan diğer şubelerinden 
bu hesaba havale edileceği 
bildirildi.

SABAH diyor ki... BAS,NDAN SEÇMELER

Sihirli değnek yok
Cennet ve cehenne/n senaryola

rının tam merkeziyiz. Hangi senar
yo bu bölgenin kaderi olacak, bize 
bağlı..

Başkan Clinton’un dediği gibi “Tür
kiye’nin Avrupa’nın parçası bir ülke 
plması’’nda bizimle beraber tüm dün
yanın çıkarı var.

Yoksa? Yoksa olacaklar, hayale 
sığmayacak kadar büyük kötülükler
dir...

Aralıkla AB adayı olacağız, IMF 
ile stand-by imzalayacağız. Bu iki 
olay, sihirli değnek mucizesi yaratma
yacak.

Türkiye, kendi egemenlerine kar
şı bir kurtuluş savaşı vermenin zor
luklarını yaşayacaktır.

Siyaset, bürokrasi ile işbirliği halin^ 
de denetime kapalı bir düzeni kur
muş... O yüzden çetelerin üstüne gi
dilemiyor. O yüzden suistimale bulaş
mış liderler halkın gözünden düştük
leri halde koltuklarından sökülüp ah
lamıyor.

Ekonominin egemenleri de, Hazi- 
ne'den geçinmeli düzenin olanakları 
ile semiriyor.

Açılacak ufuk, işte bu ittifakın da
ğılmasını sağlayacağı için tarihsel 
bir değişimin “hayırlı deprem’’ihi vaad 
ediyor.

,Yönetilen büyük kitle, bu depremin 
ilk şoklarından zarar görüp şaşalaya- 
caktır. Enflasyon düşecek ama gelir
ler de azalacaktır ilkten. Hazine’den 
geçinmeli hayat tarzı bitince asıl kay-

Kalfalık ve ustalık 
imtihanları Şubat’ta |

Gemlik Çıraklık Eğitimi Merkezince yapılan ya- - 
zıh açıklamada, 1999-2000 yılı öğretim yılı kış dö- | 
nemi kalfalık ustalık imtihanlarının Şubat 2000'de ' 
yapılacağı bildirildi.

Müracaatların, çıraklık Eğitimi Merkezleri Yönet- I 
meliğinin 38. Maddesine göre yapılacak olan imli- I 
hanlara 3308 saylı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Ka- | 
nununun 16-35 maddesi ve geçici madde hüküm- j 
lerine göre yapılmaktadır. Ustalık imtihanları da 
3308 sayılı çıraklık ve meslek eğitimi kanununun 
28.29.35. ve geçici madde uygulamalarına göre I 
yapılacağı öğrenildi.

Öte yandan yazıl açıklamada, 1999-2000 öğre-1 
tim yılı güz dönemi kalfalık ve ustalık imtihanlarına 
katılacak olanların 21 Ocak 2000 cuma gününe ka- i 
dar Küçük Sanayi Sitesi bünyesinde bulunan Gem- I 
lik Çıraklık Eğitimi Merkezine şahsen müracaat et- I 
meleri ve şahsen müracaat etmeyenlerin- şubat 1 
2000 ay) içerisinde yapılacak olan kalfalık ve usta- | 
Irk imtihanlarına alınmayacakları, imtihan hakkım 1 
kullanmış sayılacakları bildirildi.

ba uğrayacak sülüklerden önce me
mur, işçi, esnaf ve köylü feryadı ba
sacaktır.

Çünkü sülükler şişti, büyüdü.. On
lar bir süre dayanabilir ama zaten fa
kirliğin sınırındaki büyük kitle panikle- 
yeçektir.

Türkiye’nin sınıf değiştirerek büyük 
devlet olması ile menfaatleri bozula
cak olanlar işte bu kitleyi kışkırtacak, 
geçim zorluğu çekön yığınları milli
yetçi sloganlarla tahrik etmeye çalı
şacaklardır.

Görev süresinin sonuna gelen-AI- 
manya Büyükelçisi Hans-Joachim 
Vergau dün İzmir’de yaptığı konuş
masını şöyle bitirdi.:

“Türkiye'den ayrılacağımı düşün! 
dükçe acı duyuyorum. Ama Türki
ye’nin geleceğine bakınca kalbim 
sevinçle doluyor..”

Bu sevinci biz de duymak istiyo
ruz.

Ama değişimin maliyetini ve içi
mizdeki engelleri düşününce cesare
timiz kırılıyor.

Türkiye’yi Avrupa ve IMF değil, 
halkın uyanıklığı ve hedefe ulaşma 
konusunda katlanacağı fedakarlıktan 
yarı yolda caymama bilinci kurtara
caktır.

2000, tuzaklarla dolu zahmetli 
bir yolculuğa başlamanın yılıdır.

A/ot: 24 Kasım 1999 Sabah Gazetesin ■ 
den alınmıştır.

| Güngör Mengi
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GEMLİK FOTOĞRAFÇILIĞINDA 30. YIL
O Bir günde rutuşlu vesikalık

O Çocuk pozları
O Düğün Nişan çekimleri 

O Acele amatör baskısı

O Poloroıd anında vesikalık
O Sünnet çekimleri ve davetiyeleri

O Video çekimi ve kayıt . *• *
O Metrelik büyük boy baskılar

□ Fotoğraf makine ve malzeme satış

O Bilgisayarlı fotoğraf büyütme 
O Slayt (Dia) çekimleri

□ Kaplama Laminasyon 
O Fotoğraftan disk’e kayıt

O Reklam ve sanayi fotoğrafçılığı
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Körfez Sayfa: 3

İTÜ Maden Fakültesi Öğretim Üyesi ve Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Aykut Barka, yaptığı açıklamalarla içimize su serpti.

“Gemlik fayı hareketsiz”
Geçtiğimiz hafta cuma günü Belediye Meclis Salonu’nda sanayicilere, aynı akşam Milton Aile 

Gazinosu’nda halka deprem konusunda açıklamalar yapan Prof. Aykut Barka, İznik’ten gelen ve 
Yalova yolundan Sunğipek,TÜĞSAŞ üzerinden Körfez’e giden Gemlik fayının, Adapazarı, Gölcük, 
Yalova fayına göre daha hareketsiz olduğunu söyledi.

İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi 
ve Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Müdürü 
Prof. Aykut Barka, Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut'un davetlisi olarak geldiği ilçemizde 
deprem konusunda sanayici ve ilçe halkına 
görüşlerini anlattı. Barka, açıklamalarında 
Gemlik’ten geçen fayın, kuzey fayı gibi aktif bir 
fay olmadığını söyledi.
x Geçtiğimiz hafta cuma günü saat 15.oo de 
İstanbul'dan ilçemize gelen Prof. Aykut Barka, 
Belediye Başkanı Mehmet Turgut’un makam 
odasında bir süre dinlendikten sonra işadam
larına açıklamalarda bulunmak ve onların so
rularını yanıtlamak için Belediye Meclis Salo
nuna indi.

İlçemizde kurulu bulanan TÜGSAŞ, BP, 
BORUSAN, Gökçenteks, Çimtaş, GEMPORT, 
Sünğipek Fabrikalarının temsilcileri, dalında 
uzman olan Prof. Barka'yı can kulağı ile dinle
diler. Toplantıya Kaymakam Sadettin Genç, 
Belediye Başkanı Mehmet Turgut, DSP İlçe 
Başkanı Bergin Savcı, ANAP İlçe Başkanı Ad
nan Tekin, MHP İlçe Başkanı Mehmet Çelik de 
katıldılar.
X. Prof. Barka yaptığı açıklamada Kuzey Ana
dolu fayının ikiye ayrıldığını, birinin Mudurnu 
İradisinden sonra Pamukkale, Gevze, Mekece 
ve İznik’ten geldiğini söyledi.

İznik gölünün batısından fayın ikiye ayrıl
dığını belirten Barka, birinin Gemlik’ten ve Mu
danya'ya gittiğini, diğerinin ise Bursa, Yenice, 
Gönen ve Edremit Körfezine devam ettiğini 
belirtti.
$.Xdap azarı, Gölcük, Yalova üzerinden ge
çen kuzey fay hattının, bölgemizden geçen 
güney fayına göre daha hareketli olduğuna 
değinen Prof. Aykut Barka, “kuzey kolda 150- 
250 yılda bir deprem tehlikesi varsa, güney 
kolda bu durum 2 bin yıla çıkıyor. İznik yö
resinde yaptığım araştırmalarda büyük 
deprem M.S. 128-129 ve M.S. 368 yıllarında 
olmuş. Bu depremlerin detayları bilinmiyor. 
1800 ve 1900’lü yıllarda depremler olmuş.

Gemlik’ten geçen fay kolu üzerinde olan 
depremler bilinmiyor. Yalnız fayın hızının 
yavaş olduğunu biliyoruz. Bir fayın 2 bin yıl 
oynamaması yüzey şekillerinin bozulması
na neden oluyor ve bu fayın takibini güç

Milli Eğitim Vakfı Gemlik Şubesi kuruldu.

Parti gibi vakıf
ıî İlçemizde oluşturulan MIHI Eğitim 
Vakfı yönetimi iktidar partisini andırıyor. 
\ Kaymakam Sadettin Genç başkan
lığında yapılan toplahtıda, İlçedeki 
okulların koruma derneklerini denetle
necek ve milli eğitime yapılacak her 
‘türlü yardımları toplayacak olan Milli 
Eğitim Vakfı Gemlik Şubesi yönetimi be
lirlendi,

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Tu
na dışında DSP , ANAP ve DYP'lilerden 
oluşan yeni yönetim kurulu bir siyasi 
parti yönetimini andırıyor.
ij Hidayet Fidan (DSP Yönetim Kurulu 
üyesi), Dr. Feza Şen (ANAP Yönetim Ku
rulu üyesi), Müjgan Erenoğlu (DYP Ka
dın Kom, eski üyesi Belediye başkan 
aday adayı), Veysel özmen den olu
şan Milli Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu 

leştiriyor.
Gemlik çevresine baktığımızda mikro 

deprem çalışmalarının varlığını görüyoruz. 
Sismik aktivite var. Küçük deprem yoğun- 
laması var. Buradaki aktivitenin bir kısmı 
araştırılabilir. Bunlann bölgedeki taşocak- 
larınındaki patlamalardan'meydana gelmiş 
olabilirliğide var. Bu patlamalar yer sarsın
tısı gibi de kaydedilebilir. Sismik araştırma 
yapıldığında durum aydınlanabilir” dedi.

İznik-Gemlik fayı konusunda fazla bilgiye 
sahip olmadıklarını da belirten Prof. Barka, 
“bölgede fabrikalar yapılırken fay araştır
ması yapılsaydı, bilgimiz olurdu” dedi.

İnşaatların yapılması anında salt zemin 
araştırmasıyla yetinildiğini de söyleyen Prof. 
Aykut Barka, önemli ve maliyeti yüksek olan 
.tesisler yapılırken arazinin altından aktif fay 
geçip geçmediğinin kontrol edilmediğini, Gö- 
kova santralının fay üzerine kurulduğuna dik
kat çekti.

Ülkemizde termik santrallerin yapımında 
bile fay hattı araştırması yapılmadığına dikkat 
çeken Prof. Barka, İ7 Ağustos depreminin 
Türkiye açısından bir dönüm noktası teşkil et- \ 
fiğini belirtti.

Toplantıda söz alan Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut ise İlçemizde kurulu bulunan 
Sünğipek, BP,.TÜGSAŞ gibi sanayi kuruluşla
rının fay üzerinde bulunduğuna dikkat çekti. 
BP'de 20 bin ton akaryakıt depolandığını, j 
TÜGSAŞ’da ise, 33 derecede sıvr halinde | 
amonyak gazı depolandığını, BP'deki akarya- i 
kıtın patlaması veya fayın harekete geçmesiy
le Gemlik ve çevresi ile Bursa ve çevresinde | 
TÜĞSAŞ’taki amonyak gazının açığa çıkma- I 
sıyla canlı kalmayacağını söyledi.

Durumun öneminin depremden sonra kriz 
masasına anlattığını da belirten Belediye Baş
kanı Mehmet Turgut, ilçenin bir bölümünde 
mermer zemin bulunduğunu, ancak bu arazi
lerin orman kapsamında gözükmesinden dola
yı birşey yapamadıklarını belirtti. Bu alanların 
orman kapsamından çıkarılıp Belediyeye veril
diğinde Gemlikin sağlam zemin üzerinde yapı
laşmaya gidebileceğini de söyledi.

Genel bilgilerden detay bilgilerin çıkanla- ı 
mayaçağını söyleyen Prof. Barka, Bursa'dan i 

geçtiğimiz hafta ilk toplantısını yaptı. ■ 
. Vakıf Başkanı ve ilçe Milli Eğitim Mü
dürü Mehmet Tuna, vakfın tüm okullar
da toplanan yardımların denetleyece
ğini, harcamaları da izleyeceğini söyle
di.’

İlçe Milli Eğitim, Müdürü Mehmet Tu
na, il Milli Eğitim Müdürlüğü'hden gön
derilen formları' dolduran öğrenciler
den ödeyecekleri yıllık katkı payından 
başka okullarına para ödemeyecekle
rini, bu yıl karne parası toplanmayaca
ğına dikkat çekti.

Yoksul öğrencilerin kırtasiye ve-okul 
İhtiyaçları vakıf tarafından karşılanaca
ğını da söyleyen Tuna, Milli Eğitime yar
dim yapmak isteyenlerin bundan böy
le vakıfa her türlü yardımda bulunabi
leceklerini söyledi. 

geçen faylarında Gemlik fa
yı gibi hareketsiz faylar ol
duğunu belirterek 19 Ağus
tos günü Gemlik merkezi 
olarak açıklanan 5.3 şidde
tindeki depremin bölgedeki 
stresi azalttığını, ancak 
merkezin Kandilli Rasatha- 
nesince Gemlik olarak açık
lanmasının yanlış olduğuna 
dikkat çekti.

Barka, “19 Ağustos 
depreminin merkezi Çı
narcıktı. Ama Kandilli 
Gemlik diye verdi. Bu 
bence yanlıştı. “ dedi.

Prof. Dr. Ahmet Mete Işı- 
kara’nın işinin çok zor olduğunu da söyleyen 
Prof. Barka, Kandillinin depremlerden biri iki 
dakika sonra kamuoyuna bilgi vermesi gerek
tiğini, bunun da bazı yanlışlara neden olduğu
nu söyledi. Açıklamaların Kandilli yerine TÜBİ
TAK’ın etrafından oluşturulan biliimsel bir grup 
yapılması gerektiğini beliirterek, “Yapılan 
açıklamalardan toplum ikiye bölündü. 12 
kasım depremi Marmara Denizinde riski ne 
arttırdı ne de azalttı. Marmaraya hiç etkisi 
olmadı. Marmara denizindeki deprem riski 
devam ediyor. Deniz içinde çukurlar adala
rın güneyinden İmrahya kadar uzanıyor. 
Kuzeyi güneye taşımak olayı değiştirmez. 
Bu çukurlarda tarihsel 1509 depremi var. 
1912 depremi var. 1509 depreminden son
ra 500 yıl deprem olmamış. Bu yüzyılda 
1912 Saroz depremi 7.4 yer kabuğu 4-5 
metre yer değiştirmiş.

Marmara içindeki fay ikiye kırılırsa Çı
narcık Yalova çivarında olacak bir deprem 
7 şiddetinde olur. Diğer kolda ise 7.4 şidde
tinde bir deprem beklenebilir.

Tek deprem halinde olursa şiddet 7.5’in 
üzerine çıkmaz.” şeklinde konuştu.
f 1999 depremlerinin bina yıkımlarında fay 
ve zemin ilişkisi olarak çok şeyler öğrettiğini 
de söyleyen Barka, “zemin sağlamsa binala
rın ayakta kaldığını gördük” şeklinde konuş
tu.

Depremlere hazırlıklrolmamızın gerektiği-

Akkılıç, 
bu akşam 
Gemlik’te

Cumhuriyet Halk Parti
si İl Başkanı Yılmaz Akkılıç 
ve MYK Üyesi Ethem Can
kurtaran, bu akşam Gem
lik'te partililerle buluşacak.

CHP’de yeniden yapı
laşma ile ilgili örgüt toplan
tısı yapacak olan İl Başka
nı Akkılıç, ve MYK Üyesi 
Cankurtaran, saat 19.30' 
da Orhangazi Caddesin
deki bamla Düğün Salo- 
nu'nda partililere seslene
cekler.

/Türkiye Elektrik Da
ğıtım A.Ş.'nin habersiz 
elektrik kesintileri iş 
dünyasını allak bullak 
etti.

Geçtiğimiz hafta cu
martesi gününden baş
layan kesintilerin devam 
etmesi başta sanayi ol
mak üzere küçük sanayi 
ve tüm ticarethanelerde 
üretimde büyük kayıpla
ra’ neden oluyor.

Türkiye'de üretilen 
epefjinih sarfedilen 
enerji ile arasının açıldı
ğını belirten ilgililer, 
Ovaakça Köyü’nde bu

ne de dikkat çeken Prof. Aykut Barka, Marma-
ra bölgesinde deprem riskinin devam ettiğini, 
Marmara Denizi’nde meydana gelecek dep
remlerin'büyüklüğünün 7 den fazla olmayaca
ğını ama 30-40 yıl içindeki bir zaman diliminde 

zmutlaka 7 şiddetinde bir deprem beklediklerini 
söyledi.

Tehlikeli ve, riskli binaların gözden geçiril
mesini de isteyen Prof. Barka,, 19 Ağustos 
depreminde ölenlerinin sayısının resmi açıkla- 
malardân çok yüksek olduğunu belirterek, “Yı
kılan binaları tekrar dikebilirsiniz. Ama kali
teli bir adamı yetiştirmeniz yıllar ahr. insan 
ve can kaybını minumuma indirmek gere
kir. Devletin bunu nasıl yaparım diye dü
şünmesi gerekir” dedi.

İlçe Kaymakamı Sadettin Genç’in ise ilçe 
bazında. Gemliklilere ne gibi önerileriniz ola
cak sorusunu yanıtlayan Barka, ABD'de dep
reme karşı bilgisayar programları hazırlandığı 
ye deprem‘senoryaları ile insanların depreme 
karşı hazırlıklı hale getirildiğini söyledi.

Türkiyenin de bu pahalı deprem program
larını alıp kendi senoryalarını hazırlayarak 
depreme karşı hazırlık yapması gerektiğini 
söyledi.

ÜÇ. aydır bir kör döğüyünün sürdüğünü 
söyleyen Barka, bilgi veri tabanının oluşturul
masının gerektiğini, sosyal devletin vatandaşa 
ucuz kredi açarak konutlarının sağlamlaştır
ması gerektiğini söyledi.

TEDAŞ’ın habersiz 
kesintileri bıktırdı

lunan santralin yüzde 25 
kapasite ile çalışması
nın kesintilere neden ol
duğunu da ifade ettiler.

Bursa başta olmak 
üzere çevre illere de 
besleyecek olan Ovaak
ça Santralinin yüzde yüz 
kapasite ile çalışması 
halinde Marmara Bölge
sinde elektrik kesintileri
nin ortaya çıkmayacağı 
belirtildi.

Kesintilerin devam 
etmesi halinde halka da
ha önceden duyurula
rak, gerekli önlemleri al
ması istendi.
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Son on yılın en yüksek alım kampanyasında, üreticiden 4 milyon kilo zeytin geldi. Zeytinler gelince koyacak yer kalmadı. 

MaMMrte depo kalmadı 
Marmarabirlik Zeytin Kooperatiifi’ne bu yıl beklenenin üzerinde ürün veriliyor, üretici tüccardan 

beklediğini alamayınca kendi depolarında zeytin stoklamayınca kooperatif zor durumda kaldı. 
Havuzlar şimdiden dolmak üzere. Yöneticiler şaşkın ve arayış içindeler. Kiralık depo arayışı 
başlayacak.

1999/2000 zeytin alım kampanyasına 
hızlı başlayan 72 Nou Gemlik Marmara
birlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi bek
lenenin üzerinde ürünle karşılaşınca şo? 
ke oldu. Sezonun ortasında olıVıamıza 
karşın üreticiden 4 milyon kilo ürün alan 
koopreratifte havuz sorunu doğmaya 
başladı.

Getiğimiz hafta 3 milyon kilo zeytin 
dian Gemlik Kooperatifindeki stoklar 4 
milyon kiloyu aştı.

Havalarında uygun gitmesi nedeniyle' 
ürününü rahat toplayan üreticiler seçtik
leri zeytinleri sabahın erken saatlerinde 
Kooperatif alım merkezine getirerek 
bekliyorlar. Uzun kuyrukların oluştuğu 
Kooperatif önünde sıra .bekleyen üretici
ler sabah girdikleri kuyruklarda saatlerce 
bekliyorlar.

Atımlarda kaliteye önem verdiklerini 
belirten kooperatif yöneticileri beklen
medik şekilde ürünün kooperatife verildi
ğini mevcut depoların dolmak üzere ol
duğunu söylediler.
ff 72 Nolu Gemlik Marmarabirlik Zeytin 
Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ab
dullah Yenice, bu yıl 170 yeni havuz ya

pıldığını ancak yetersiz kalacağını söy
ledi.

Yenice, gazetemize yaptığı açıklama
da 1990 yılından beri en, çok-3 milyon 
500 bin kilo zeyfin alan kooperatifin bu 
yıl sezon ortasında 4 "milyon kilo alım 
yaptığını durumun 5 milyon kiloyu aşa
cağı şeklinde olduğunu söyledi.

Abdullah Yenice Aydınlar Tarım İşlet
mesi, Ekimlerin ve Nuri Kumla gibi bü
yük üreticilerin bu yıLmal stoklâmayıp 
Marmarabirliğe zeytin sattıklarına dikkat 
çekerek, “Bu yıl ürün rekoltesi diğer 
yıllara göre çok yüksek. Ancak köylü 
ve büyük üretici artık zeytin stokla- 
mayıp koopreratife satınca beklen
medik bir durumla karşı karşıya kal
dık. Havuzlarımız dolmak üzere, birlik 
ile temastayız. Yeni depolar bulmak 
zorundayız. Yoksa zeytini koyacak 
yer bulamayız. “ dedi.

TÜCCAR DÜŞÜK FİYAT VERİYOR
Bu yıl üreticinin zeytin stoklamama- 

sında tüccarın yanlış alım politikası uy
gulamasının yol açtığı bildiriliyor.

Ocak ayında ürününü stoklayan üre- 
| tici en az 5'6 ay beklettikten şonra malı- 

•nrtüccara en düşük 3 aylık vade ile sa
tabiliyor. Vadesi geldiğinde zeytininin 
bedelini tahsil edemeyince ek süre ile 
vade uzatılıyor.

Bundan yılan ve Marmarabirliğin fi
yatlarım uygun bülan üretici kabındaki 
zeytinin bozulma riskini de ortadan kal
dırarak ürününü çiğ olarak satmayı ter
cih ediyor.

Acil paraya ihtiyacı olan üreticiler 
ürünlerini pazarda satıyorlar. Yaptığımız 

araştırmada kooperatife 220 taneli zeyti
ni 1 milyon 100 bin liradan satan üretici 
tüccara 600 ile 700 lira arasında mal ve
riyor.

Tüccarında zeytinin bol olması nede
niyle çiğ zeytin almada iştahlı olmadığı 
görülüyor. Büyük stokçular geçtiğimiz 
yıllama göre bu yıl daha az zeytin alıyor
lar. Bu da üreticinin Marmarabirlik ko
operatifine yönelmesine neden oluyor.

EŞANTİYON ve İMSAKİYE
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....

KATOLOĞLARIMIZI VE İMSAKİYE ÇEŞİTLERİMİZİ GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN 

UYGUN FİYATLARLA VE KALİTELİ VE EN SEÇKİN İMSAKİYELER

Çeşitli renk ve desenlerde 
istediğiniz modelduvar ve 

kol saatleri
Değişik renklerde evrak çantaları, 
cüzdanlar, fortföyler ve kemerler

özel kutularında metalik ve ahşap birbirinden güzel 
kalemler, istediğiniz renklerde ve desenlerde, 

daha çeşit çeşit kalemler.

KÖRFEZ OFSET
REKLAMCILIK - MATBAACILIK - YAYINCILIK

a PLASTİK BARDAK ALTLARI
□ METAL KÜLLÜKLER
□ YUVARLAK KÜLLÜKLER
a terMometrelî reklam 
PANOLARI
□ MASA SÜMENİ
O SÜNGER ANAHTARLIKLAR
□ METAL ANAHTARLIKLAR
ve ŞİRKETİNİZİN
LOGOLARI BASKILI

□ LASER ZARF AÇACAKLARI
□ MASA TAKVİMLERİ
□ KAĞIT BLOKLARI
□ KALEMLİKLER
Her zevke uygun mutlaka
bir ürün vardır Çizgili, kareli ajandalar, cep fihrist

leri, repertuarlı ajandalar, haftalık 
ajandalar, sekreter bloknotlarının 

renk ve desenleri görülmeye değerGazhane Cad. No : 51/A GEMLİK Tel & Fax : 513 17 97

1
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Erol GÜRÇAY
Demir Ali Baydar

ZAMLARDAN BAŞKA SANKİ NE GÖRDÜK

ŞİİR KÖŞESİ YARI ŞAKA YARI CİDDİ
Haftanın Fıkrası
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Yirmi yıllık işçi alır asgari ücret 
Pahalılık içinde kıvranır millet 
Enflasyon başımıza oldu bir illet 
Zamlardan başka, sanki ne gördük

Beş yüz bin lira zeytin bir buçuk peynir 
Seksen milyon maaşla bu nasıl yenir 
İkibin yılına sabredin denir 
Zamlardan başka sanki ne gördük

KONGRE İLANI 
GEMLİK ROTARY KULÜBÜ 

DERNEĞİ 
BAŞKANLIĞINDAN

Kulübümüzün genel kurul toplantısı .16 Aralık 
1999 Perşembe günü saat 20.oo’de İstiklal 
Caddesi Birlik Apartmanı 104-B GEMLİK, adresin
deki kulüp lokalimizde yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı taktirde ikinci toplantı 
23 Aralık 1999 perşembe günü aynı yer ve saatte 
tekrarlanacaktır.

GÜNDEM :
1-Açılış ve saygı duruşu
2- Kongre divanı seçimi
3- 2001-2002 Dönem Başkanı seçimi
4- 2000-2001 Dönemi Yönetim Kurulu.seçimi
5- 2000-2001 Dönemi Denetleme Kurulu seçi-

KAŞE VE MÜHÜRDE 
BEKLEME YOK!

Belediyeye 
Bir Öneri

Herkesin ortak görüşü şöyle.
Gemlik girişine “Köprülü Kavşak” 

şart.
Biz de bu görüşe katıldık.
Ve. Fizibilite çalışmaları yapılmasını 

istemiştik.
Ama. Bütçe detaylarını görünce, 

moralimiz bozuldu.
Bütçenin tümü 46.9 katrilyon.
Yatırım için ayrılan para 2.3 katrilyon.
Yatırıma düşen pay (%5) in altında ka

lıyor.
Bu para ile ne yapılacak.
Hangi ildeki hangi yatırım, ayağa kal

dırılacak.
- Yenişehir hava alanı ödenek bekli

yor.
- Çevre yolu parasızlıktan yol,alamı

yor.
- Bursaray’a, para desteği gereki

yor.
Kimbilir hangi ilde ve ilçede, parasız

lıktan sürüncemede kalan ne önemli yatı
rımlar var.

Gerçekçi olalım .
Bu aşamada, Köprülü kavşağa zor sı

ra gelir.
Bazı kurum ve özel kurumlar destek 

olabilir mi dersek;
- Onların da 2000 yılında, İşleri zor.
- Piyasalar son derece durgun. .
- Ve. Yeni deprem Vergisi çok açıttı.
Bu şartlarda özel sektör ayakta kalma

ya çalışır ve parasını idareli kullanır.
Reklam ve tanıtım için bile olsa, kolay 

kolay dışarıya para harcamaz.
Hal böyle olünca, Gemlik girişi için 

pratik bir çözüm yolu bulmak gerekir.
Peki. Nasıl bir yol bulunabilir.
Büyükşehirlerdeki uygulamalara, bak

mak lazım.
Oralarda, toplu taşıma yapan araçla

ra saygı var.
Ve. Öncelik var.
Yaklaşık 20 sene önde Ankara’da, 

Belediye Otobüsleri için özel “tahsisli 
Yol” yapılmıştı.

Bazı kritik sağa veya sola-dönüşlerde, 
toplu taşıma araçlarına ayrıcalık tanınır.

Bazı yol ayrımlarında, “dönülmez” 
işareti vardır.

Ama. Hemen altında bir açıklama yer 
alır.

“Belediye otobüsleri hariç” diye.
İşte. Gemlik girişinde de böyle bir 

uygulama yapılabilir.
Gelişmelere göre, bu uygulama kap

samına, yolcu, ve öğrenci minibüsleri 
de dahil edilebilir.

Bu uygulama en azından, Ramazan 
ayında denenebilir.

Hem trafik akışı, yeniden elden ge
çirilir.

Hem de halkın nabzı, tutulmuş olur.

YÖNETİM KURULU

A

Sözün Özü

"uçuk" bir söz

Bir sınıfta okur altmışbeş çoçuk 
Kışı çıplak geçirir alamaz kocük 
Sizlere takalım nazarlık boncuk 
Zamlardan başka sanki ne gördük

Mebuslar yaptırmış köşkü sarayı 
Ev sahibine veremedim kirayı 
Kasap ile bozduk çoktap arayı 
Zamlardan başka sanki ne gördük

Demir Ali bir gün ipler kopacak 
Sakin çaylar seller olup akacak 
Bu millet de bir gün hesap soracak 
Zamlardan başka sanki ne gördük....

Adaletin gecikmesi, 
Adaletsizliktir.

Landor’

tan»

6- Dilek ve temenniler
7- Kapanış.

GEMLİK REHBERİ
Gerekli Telefonlar Resmi Daireler Kartal-Yalova:(lşgünü) 09.00-13.00-16.00-21.00
itfa|Ve no' . TEK Arıza 5132066 (Tatil) 09.00-13:00-18.45
□Olisy |mcıat ■ Jc 1 TEK işletene . 5134503 Yalova-Slrkecl:(işgünü) 05.50-13.30-17.30 (Tatil)
InnriSmn imdnt Turizm Der. 5131274 6.30-13.00-17.30 Slrkecl-Yalova:(lşgünü) 09.15-

Polis Karakolu 61,1876 Orm.Böl.Şf. 5131286 I»TWtir, OTOBCser-arKom t a on! Milli Eğt. Md. ■ 5131174 Yalova -Kartal (Haftaiçi) 07.30-09.10-10.45-13.00-
.fear,.K0m 5131206 . Haik Eğt. Mrk. 5131846 14.30-16.00-17.30-19.00-20.30

Kaymgkgmhk. HaikKütüp. 5131353

ıs
■ C, Savcılığı 513İ053 5131133 (Haftasonu): 10.30-13.00-17.30
C Savcı Yrd 'S MalMd. 5131095. Kabataş-Yalova (işgünü): 8.35-11.00-16.10-18.25
EmrSS lVI k ' Nüfus Md. 5133742 (Aaftasonu)"o9.15-11.3546.15-’8.35
tmniyeTM. 513.1028 , özel İd. Md. 5131507 FFRİROTT

Tapu SIc. Md. 5131414 Hızlı Feribot: (Yalova-Yenlkapı)
■ Müftülük ' 5131364 07.30-08.30-10.30-12.30-14.30-16.30-17.30-19.30-

ULASIM ‘ Gümrük Md 5131411- 20.30-22.30 (Pzt.Sah.Çrş.Prş.)
Uludağ Turizm ' ' 5131212 , , Tekel Md. 5131042

.Aydın Turizm 5132077 Ver. Da. Md. 5132360 08.30-10.30-12.30-14:30-16.30-17.30-19.30-20.30-
HçeTar. Md. . 5131186 ' 22.30 (Cuma-Pazar)
İlçe Seç. Md. 5134994

Hastaneler.. Beiedive
■ Devlet Has. 5139200 s S özgaz 514 17 00

SSK Hastanesi . ş 132329 gannaı 5 34521-23 Tel^az 513 16 37
Mer. Sağ. Ocağı 513106.8 Zabıta Ocakgaz 513 16 37:

TAKSİLER Otobüs İşlet. tj&22 . 513 88 43

KörîezTaksI ' 6131821 ÖJ'™’1 5134S46 ’
Çınar Taksi 51.32467 Muhasebe M = S»? ıtao Ukltgaz 514 28 41
Güven Taksi ,5133240 JgJhasege M 5 3452 - YenfLlkltgaz 513 65 00
Gemlik Taksi 5132324 . ^Ania Alevgaz 513 40 95
MdnastifTaksi ■ 5143560 ... SuAnza Yalnız 185 BPGaz 5145981

Balıkpazan 2+1 

deniz gören 

110 m2 daire
Tel: 

513 17 97

Öemlik 

Körfez

Okuyun, 

okutun, i 

abone oIuk|

Bir partili Varşova’daki akıl hastane
sinde arkadaşını ziyarete gider.

Koridorda beyazlar giymiş, elinde 
uzun saplı bir süpürge ile biri yolunu 
keser.

Sert bir bakışla:
- “Taksi geldi bin” der.
Adam karşısındakinin deli olduğunu 

anlar, üstüne varmamak için süpürgenin 
bir ucuna ilişir.

Deli gibi yapar, korna sesi çıkarır, fren 
gıcırtısını taklit eder.

Geldik inelim beyler. Borcunuz 
(300) ziati.”

Adam söyleneni yapar ve parayı verir.
Az sonra arkadaşının yanına gidince: 
“-Yahu!” der.

* “-Bu ne rezalet. Deliler böyle serbest 
gezer mi, nerede görülmüş bu?”

Doktor çaresiz bir ifade ile başını sal
lar:

Koridorda gördüğün hasta değil, 
benim asistanım.

Maaşları öylesine az ki, herkes kendi
ne göre bir senaryo uyduruyor.”

Maaşlarının azlığından şikayet eden 
Ankara’lı memurlarda, “maaşzede çadırı” 
kurdular.

Yargıdaki en büyük sorun “gecikme
dir." Yargı kararlarındaki gecikmeler, 
adaletin farklı kulvarlarda aranmasına 
sebep oluyor.

Çek-senet mafyaları böyle doğdu. 
Trilyonluk alacaklarla ilgili bir dava bir
kaç yıl sürünce, alınacak paralar pul ha
line dönüşüyor.

İşte. Böyle zamanlarda, “mafya” 
devreye giriyor.

Ve. Kendi kurallarını uyguluyor.
Şimdi, önümüzdeki Apo davası var.
Belki de, Cumhuriyet tarihinin en 

önemli davası.
Bu dava bile, neredeyse bir yılı bul

du.
Yavaş yavaş sulanabilir.
Ve. Yavaş yavaş siyasallaşabilir.

O kadar soğuk bir adamdı ki, yazın 
bile yanma paltosuz yaklaşılmıyordu.

(CHP) den Neler Bekleniyor
Acili günlerimizde, Milli Takı

mımız ve Galatasaray tek tesel
limiz oldu.

Milli .Takımımız Finallere kaldı.
Galatasaray ise, yoluna de

vam ediyor.
Bu başarıda, Mustafa Denizli 

ve Fatih Terim’in büyük payı var.
Bu. iki hocanın tarzları çok 

farklı.
Ama. İkisi de başarıyı yakala

dı
Önce Fatih Terim’den bahse

delim.
Fatih Hoca, futbolcunun 

geçmişinden çok bugününe 
önem veriyor.

Takımdaki "vazgeçilmez 
oyuncu”- adedini yavaş yavaş 
azaltıyor.

idmanları çok iyi değerlendi
riyor.

Teknik ve estetik özelliklerden 
çok, yüksek kondisyonu ve fut
bolcudaki mücadele gününü ter
cih ediyor.

Ve. Futbolcular arasındaki re
kabet ortamını, sürekli canlı tu
tuyor.

İdmanda başarılı gördüğü, adı 
sanı duyulmamış bjrjutbojcuyu, 
Avrupa Kupalarındaki en kritik bir 
maçta oynatabiliyor.

Fatih Hoca, teknik, taktik, 
motivasyon ve oyunu okuma 
bakımından çok mükemmel.

Tek sıkıntısı, Galatasaray ca
miası ile ilgili ilişkilerde oluyor.

Sosyal ve Kültür açısından 
iyi bir çizgide olan bu camia ile 
bazı dialog zorlukları yaşıyor.

Mustafa Denizli’nin değer yar
gıları ise, daha farklı.

Mustafa Hoca, mütevazi ve 
vefalı bir davranış sergiliyor.

Futbolcuların eski başarıla
rına ve dostluklarına büyük 
önem veriyor.

Futbolcunun “son form grafi
ği yerine”, tecrübeyi tercih edi
yor..

Güveni, ön planda tutuyor.
Farklı tarzları benîmseye, her 

iki Hoca da başarılı oldu.
Konunun özeti şöyle :
- Birisi, bugüne önem veri

yor. Yüksek kondisyon ve mü
cadele gücünü, vazgeçilmez 
şart olarak görüyor.

- Diğeri, eski başarıları göz 
ardı etmiyor. Güven unsurunu 
ve tecrübeyi ön planda tutuyor.

Her iki tercihte de, haklı yönler 
var.

Ama. Büyük başarılar, kon
disyon ve presle geliyor.

|ûl İffi

Matbaamızda bilgisayar sistemiyle kaşe 
ve mühürleriniz 30 dakikada yapılır. 

BİR TELEFON YETERLİ!

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

İl NÖBETÇİ ECZANELER II
1 Aralık 1999 Çarşamba SAĞLIK ECZANESİ

III2 Aralık 1999 Perşembe SENA ECZANESİ

3 Aralık 1999 Cuma İSTİKLAL ECZANESİ

III4 Aralık 1999 Cumartesi ERCEK ECZANESİ

5 Aralık 1999 Pazar SERİM ECZANESİ

III6 Aralık 1999 Pazartesi ENGİN ECZANESİ

7 Aralık 1999 Salı VEZİROĞLU ECZ.
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Gemlikspor: 5 Zeytinspor : 3
AltınsabansporsO Gazi Üniversitesi: 1

Gemlikspor, ikinci yârının üçüncü i 
maçımda farklı bir skorla yenmeyi ba
şardı.

Geçtiğimiz hafta pazar günü Gemlik 
Atatürk Stadında saat 13.oo’de yapı
lan karşılaşmada, rakibi Altınsabans- 
por’u 5-G yenmeyi başaran Gemliks
por, daha karşılaşmanın birinci daki
kasında gol atmaya başladı.

Karşılaşmanın birinci dakikasında 
Türker’in attığı golle rakibini ablukaya 
alarak maça devam eden kırmızı be- 
yazlılar, 20. dakikada Musa’nın ve 30. 
dakikada Ahmet’in attığı gollerle karşı
laşmanın birinci yarısını 3-0 önde bitir- I

KAYIP
Erzincan Trafik Şube Müdürlüğümden 

aldığım ehliyetim ve ticari araç kullanma
belgem kaybolmuştur. Hükümsüzdür.

Nuri ALTUN

diler. v
İkinci yarıda tek kale oynayan Gem

likspor, yapmış, olduğu atakların çoklu^ 
ğa rağmen 47. dakikada Murat’ın, 58. 
dakikada Ahmet'in golleri ile maçı 5-0 
önde bitirdi.

Öte yandan Gemlikspor geçen se
ne kadrosunda yer alan Menderes'i 
tekrar kadrosuna kattı.

Gemlikspor karşılaşmaya şu kadro 
ile çıktı : Tuncay, Hüseyin, Kadir, Tah
sin, Coşkun, Vedat, Türker, Murat, Ah
met, Musa, Murat.

Yedekler : Cengiz, Necmi, Erdinç, 
Sertaç, Menderes, Gürsel.

I KAYIP
108 AD 91202385 numaralı Beko 

marka yazar kasa ruhsatım 
kaybolmuştur. Hükümsüzdür.

SALİH ÜRE

Bayanlar birinci Türkiye liğinde yer alan 
Gemlik Zeytinspor Bayan Futbol Takımı, 
yaptığı ikinci maçında da rakibini yenmeyi 
başardı.

Pazar günü Ankara Cebeci İnönü Sta
dında saat 12.oo’de yapılan karşılaşmada 
güçlü rakibi Ankara Gazi üniversitesi’ni 3- 
1 yendi.

İlk yarıda yaptığı ataklara rağmen golle
ri yakalayamayan Zeytinspor, ikinci yarıya 
hızlı başladı. \

52. ve 65. dakikalarda. Emine’nin, 70. 
dakikada ise Yaseminin attığı gollerle sko
ru 3-0 yapan Zeytinsporlular, son dakikada 
Ankara Gazi Üniversitesi’nden Selda’nin

KİRALIK DAİRE
istiklal Caddesi Migros karşısı 

Kafoğlu Apartmanında 3+1 
Kaloriferli Kiralık Daire

Tel : (0.224) 514 22 26 

penaltıdan attığı golle karşılaşma 3-f oldu. ı 
Takımlar karşılaşmaya şu kadro ile çıkl 

tı:
Zeytinspor : Nurcan, Tülay, Hayriye,! 

Sema (Derya), Melda, Halime (Handan) 
Emine, Alev, Yasemin, Neslihan, Zerrin 
(Nağide)

AGÜ : Elif, Semiha, Alev, Samiye, Ni-j 
han, Selda, Meryem, Ayşe, Gazel, Kadri- 
ye, Arzu.

Öte yandan Zeytinspor,. 5 Aralık 1999 
günü saat 12.oo'de Gemlik Atatürk stad
yumunda, Türkiye liğinin 6 yıldır yenilmez' 
güçlü takımı olan İstanbul Marshalspor ile 
karşılaşacak.

SATILIK DAİRE
Küçükkumla Namtaş Sitesi’nde 

Denize karşı 110 M2

4. katta daire satılıktır, i

Tel : (0.224) 513 17 97

TAŞINIYORUZ
Depremde Zarar Gören 

Matbaamız ve Gazete Büromuzu, 
istiklal Caddesi Akbank Aralığındaki 

Bora Sok. No : 3/B GEMLİK 
adresine taşıyoruz.

Yakında 
müşterilerimize yeni İşyerimizde 

hizmet vermeye devam edeceğiz.
GEMLİK

KÖRFEZ OFSET K0rfez (
Matbaacılık-Yayıncıhk-Reklamcılık Haftalık Siyasi Gazete

İstiklal Cad. Akbank Aygaz Aralığı Bora Sk No:3/2 GEMLİK
Tel : (0.224) 513 17 97 - 513 35 95 JİL
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