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Marmarabirlik CHP Yeniden yapılanma toplantılarını başlattı

Dört buçuk milyon kiloya yaklaşan stoklar sonucu ürünü koyacak havuz 
kalmayınca kooperatif atımları durdurmak zorunda kaldı. Kooperatif Yönetim Kurulu 
Başkanı Abdullah Yenice, ortakların rekolte beyannamelerinde 2 milyon kilo zeytin 
vereceklerini beyan ettiklerini söyledi.

Marmara Zeytin Tarım 
Satış Kooperatifleri Birliği 
alımları dürdürdü.

Gemlik, Orhangazi, 
Mudanya ve İznik gibi 

HAFTAYA BAKIŞ

Kadri GÜLER

Zeytin atımları
Geçtiğimiz hatta 72 nolu Marmarabirlik Zeytin Tarım Satış 

Kooperatifi’nin atımları durdurabileceğini değinmiştim.
Tahminimde yanılmamışım, havuzlar dolunca atımlara ara 

verildi.
| En iyimser yaklaşım onbeşgün sonra bir milyon kilo zeytin 
alınacak.

Bu üretici ortakların bir ay hasadını kendi kabına veya tüc
cara vermesi demek.

İlk kez böyle bir kriz neden yaşandı.
İşletmelerde yıllık çalışma ve üretim planı vardı.
Marmarabirlik'in de üretim planı içinde en önemli unsur, 

Eylül-Ekim aylarında ortaklarından istenen “Rekolte Beyan- 
nameleri”dir.

Maalesef hiçbir ortak bu beyannameyi ciddiye almaz.
Çoğu ortak da beyanname vermez.
Bu yıl ortakların verdiği beyanlara göre, kooperatife, 2 mil

yon kilo zeytin verileceği saptandı.
Kooperatif, bu rakamları baz alarak, üzerine fazlasını da 

ekleyerek alım hazırlıklarını yaptı.
Sonuçta, başta deprem korkusu, kooperatifin açıkladığı 

alım fiyatlarının yüksekliği, piyasalarda para darlığının bulun
ması, tüccarın uzun vadeli ve düşük fiyatla mal alımı, üretici or
tağın kendi kabında zeytin stoklamamasına neden oldu.

Ortak, zeytinini kooperatife getirince planlar alt üst oldu.
Gemlik ve Orhangazi kooperatifleri arızalı havuzlarını ona

rarak bir miktar daha zeytin almaya çalışacak.
Gemlik kooperatifinin elinde satamadığı eski ürün 3 milyon 

kilo zeytini bulunuyor.
Faiz ile alınan bu zeytinler 12 aydan fazla havuzlarda bek

lerse bunun bedeli halka yansır.
Marmarabirlik zeytin satış politikalarını çok' iyi belirlemeli 

stok malını en aza indirmelidir.
Bu yıl rekoltenin bol olması, parası olan tüccarın yüzünü 

güldürdü. Marmarabirliğin bir milyon 100 bin lira fiyat verdiği 
zeytini peşin kayıtsız kuyutsuz 600 -700 liradan alıyor.

Madalyonun bir diğer yönü ise Birlik’in aldığı zeytini nasıl 
ödeyeceği. Bu konuda hiç bir açıklama yapılmadı.

Politikanın buram buram girdiği Marmarabirlik'e yeniden 
başkan seçilen Kamuran Yılanlı genel kurulda yaptığı konuş
masında bu konuyu es geçiyor.

Işta ramazan geldi.
Bir ay sonra bayram var.
Ortakların cebinde işçisine ödeyeceği para yok.
Hükümetin para politikaları ortada,
Lütfen kooperatif ortaklarının içini ferahlatan açıklamalar 

yapın. Bunu binlerde zeytin üreticisi de sizden bekliyor,

büyük merkezlerde üreti
cinin zeytin stoklamayıp 
çiğ olarak ürününü ko
operatiflere vermesi so
nucu Birliğe bağlı koope- 

rafitlerde ürün koyacak 
havuz kalmayınca zeytin 
atımları geçici olarak 
durduruldu.

72 nolu Gemlik Zeytin 
Tarım Satış Kooperatifi 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Abdullah Yenice, tüm- 
havuzların dolması ne-, 
deniyle dışarıdan 500 ton 
havuz kiraladıklarını, ayrı
ca arızalı olan 100 havu
zunda onarımlarının de
vam ettiğini söyledi.

. Bir haftaya kadar 1 
milyon kilo daha zeytin 
alabileceklerini söyleyen 
Yenice, kooperatif or
taklarının rekolte beyan
namelerinde 2 milyon ki

Gemlik ■ Kuzey 
Avrupa 
konteyner hattı 
hizmete girdi

Borusan Holding bün
yesinde oluşturulan Bo
rusan Lojistik Konteyner 
Taşımacılığı Gemlik'ten 
Kuzey Avrupa'ya doğru
dan taşımacılık hizmetini 
başlattı.

Haberi Sayfa 3 de

Navodan
heyeti geliyor

Belediye Meclisinin 
Ekim ayı toplantılarında 
kardeş şehir kabul edi
len Romanya'nın Kös
tence III Navodan ilçesi 
yöneticileri Gemlik'i zi
yarete geliyorlar.

Novodarı Belediye 
Başkanı Dobra lon, Be
lediye Başkan Yardımcı
sı; Kültür Müdürü, Tica
ret ve Sanayi Odası 
Başkanı ile birlikte 15 ki

lo zeytin beyan etmeleri
ne karşı 3.5 milyon kiloluk 
havuz hazırlandığını an
cak, 4 milyon kilodan 
fazla zeytin aldıklarını ve 
tüm havuzların dolduğu
nu söyledi.

Yenice, kooperatife 
bugüne kadar hiç zeytin 
vermeyen büyük stokçu
ların da zeytin verdiğini, 
gündü 450-500 ton zeytin 
alındığını bildirdi.

Geçen yıl ürünü 3 mil
yon kilo havuzlarda zey
tin bulunduğunu da söy
leyen Abdullah Yenice, 
üreticinin kabına da zey
tin koymasını istedi.

Gemlik’te 
gaz yok

Kış ayına girmemize kar
şın ilçemizde gaz bulunamı
yor.

Gazetemizi arayan okur
larımız, ihtiyaç olduğu halde 
akaryakıt satıcılarının hiçbi
rinde gaz bulunmamasın
dan şikayetçi oluyorlar.

Gaza ihtiyacı olan va
tandaşlar, Bursa'ya gitmek 
zorunda kalıyorlar. Gaz bul
mak için çevre ilçelere ve 
Bursa'ya gitmek zorunda 
kaldıklarını söyleyen vatan
daşlar, ilgilileri uyardılar.

şilik bir heyet, Belşdiye 
Başkanı- Mehmet Tur
gut'u ziyaret ederek te
maslarda bulunacak
lar.

Kaymakam Sadettin 
Genç İle Ticaret ve Sa
nayi Odası Başkanı Ke
mal Akıt'ı da ziyaret 
edecek olan Navodori 
heyeti, Gemlik ve Bursa 
da dd İncelemeler ya
pacaklar.

Akkılıç "Gençler ve
kadınlar olmadan olmaz”

Cumhûriyet Halk Parti- I hem Cankurtaranın da ka- 
sinin yeniden yapılanması tıldığı toplantıda konuşan 
amacıyla il Başkanlığınca İl Başkanı Yılmaz Akkılıç, 
ilçeler düzeyinde yürütü- CHP’nin iktidar olması için 
len toplantılar, Gemlik’te gençleri ve kadınları 
de yapıldı. aramıza katmalıyız. >

Parti Meclisi üyesi Et- | Haberi sayfa 3’de

CHP yeniden yapılanma toplantılarını Damla Düğün 
Salonu’nda yaptı. PM Üyesi Ethem Cankurtaran ve İl 
Başkanı Yılmaz Akkılıç ve CHP ilçe Başkanı Bekir 
Pehlivan görülüyor. (Fotoğraf Gemlik KÖRFEZ)

Onbir ayın sultanı başlıyor.

Hoşgeldîn 
Ramazan

İslam dünyasının en 
kutsal aylarından olan 
Ramazan ayı perşem
be günü başlıyor.

islamiyetin beş şartın
dan olan orucun yerine 
getirildiği ay olan rama
zan nedeniyle müslü- 
manlar, yarın akşam sa
hura kalkacaklar.

9 Aralık 1999 Perşem
be günü başlayan ra
mazan ayı 7 Ocak 1999 
Cuma günü sona ere- 
cok.

.10-11-12 Ocak 2000 
günleri ise Ramazan 

■ Aydınlık için bir dakika karanlık.” 
öyle miiiii!
Alın size saatlerce karanlık
Oysa
Karanlığa aydınlık, karanlığa.
Ziviri karanlığa...

| Bayramı kutlanacak.
Perşembe günü

Gemlik'te iftar saat 
| 16.47'de açılacak.

ilçe Müftüsü Tahir Ye- 
menoğlu, ramazan ayı
nın müslümanlann iba
detle geçirmelerini ve 

I müslümanlığın bir şartını 
yerine getirmiş olacak-, 
lan söyleyerek, Gemlikli- 

| lerin ramazan ayını kut- 
j ladı.
। ilçe Müftüsü Tahir Ye- 

menoğlu'nun ramazan 
ayı ile ilgili yazısı 4. say
famızda...
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CHP büyüyor ve etkinleşiyor
Parti Meclisi üyelerinden Ethem Can- 

Kurtaran'la Kestel ve Gemlik, Fikri Sağ - 
lar'la da Bursa ve İnegöl. CHP, art arda 
yaptığı bu dört toplantı ile, yeni baştan 
kitlelerin umudu olmaya başladığının işa
retini verdi.

Sağlar ın anlatımıyla "İkisi doğuştan, 
biri sonradan ‘sağ’ üç partinin kurduğu 
koalisyon”, özellikle emekçi kesimleri öy
lesine yoğun bir bunalıma soktu ki, yurt
taşlar, CHP'yi parlamento dışı bırakmış 
olmanın pişmanlığı içinde “Elim kırılsay
dı da...” deyimini ağzından düşürmez ol
du.

Evet, -şimdilik- salonlar hınca hine 
doluyor CHP toplantılarında. Tıpkı o eski 
günlerde olduğu gibi, gözleri parlıyor top
lantılara katılanlann, yürekleri coşkulu. 
Özellikle Bursa'da Çağrı Düğün Salo- 
nu'nda gerçekleştirilen toplantı, orta ve 
dar gelir gruplarından BursalIların yoğun 
ilgisiyle karşılaştı. Bunda hiç kuşkusuz 
Kültür eski Bakam, Mersin eski Milletve
kili ve PM üyesi Fikri Sağlar'ın simgeledi
ği “temiz toplum” özleminin büyük rolü 
vardı. Nitekim Sayın Sağlar, konuşmasın
da çetelerin siyasetçi ve bürokrasiyle iş
birliğine, banka boşaltmaya, insan hakla
rı ihlallerine, yargısız infazlara değindikçe 
salon adeta ayaklanıyordu,

İzleyenler, CHP’nln parlamento dışında 
kalmış olmasının Türkiye’ye ne denli pa
halıya patladığının bilinci içinde can kula
ğıyla dinlediler Bursa'da, Kestel'de, Gem
lik’te, İnegöl'de PM üyelerini. Ethem Can
kurtaran, Ecevit'li 55. Hükümetin “Vergi 
reformu” şişinmesiyle çıkardığı yasayı 
nasıl ve hangi amaçla “deforme” ettikten 
sonra, “depremden mal kaçırırcasına” 
vergi kaçağı kayıt dışı ekonomiyi devre dı
şı bırakarak vergi verenlere yeni baştan 
salma salmasını; Ankara’da Kızılay mey
danında toplanan yüz binlerin çığlıklarına 
kulak tıkayan demokratik sol(!) Ecevit'in. 
IMF'ye kayıtsız koşulsuz boyuri eğişini 
anlattı. Fikri Sağlar, ülkenin bağımsızlığı
nın, demokrasi ve insan haklarının, bir 
“soygun düzeni”niri sürdürülmesi uğru
na üç buçuk haramzadeyle çeteler ortak
lığına teslim edilişini aktardı. Şöyle özetle
di görüşünü Fikri Sağlar:

“Bu parlamentonun solu yok, mille
tin soluğu kesik!...”

Evet, bu parlamentonun “sol”u yok, 
milletin soluğu elbette kesik olacak!

* * »
Görünen o ki, CHP güçleniyor. CHP, 

□ BURSA 2000 □ HABER
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tıpkı 1970'lerdeki silkinişine benzer bir 
devinim içinde. Parti, iç hesaplaşmalar - 
dan arındıkça, tabanın isterleri ve Kuva-yı 
milliye geleneğine sadık sosyal demokrasi 
anlayışının gerekleri doğrultusunda yeni
den yapılandıkça da güçlenecek.

CHP’de artık “hizip” inatlaşması ol
mamalı. Yurttaş, 18 Nisan seçimlerinde 
CHP’yi cezalandırdı; parti içi kavgadan, 
anlamsız çatışmalardan bıkmıştı çünkü. 
Genel Başkan Altan Öymen'i Eskişehir'de 
dinledim. Hizip sözcüğünü kullanmıyor, 
“arkadaşlık gruplan”ndan söz ediyor ve 
bu tür düşünce farklılıklarım doğal karşı
ladığının altım, çiziyor. ,

Ne var ki kimi “arkadaşlık gruplan”, 
Genel başkan ve çevr esinin iyi niyetine 
karşın “hizip” anlayışını sürdürme eğili
minde. Oysa bu tutumda direnmenin ya
ran yok, zaran çok. ÇHP'yi 1989'da Tür
kiye'nin birinci partisi konumundan alıp 
da, 1999'da altıncı sıraya indirerek parla
mento dışı bırakan “iç kavga” nın sona 
erdirilmesi kaçınılmaz bir zorunluluk. 
CHP’nin değil Türkiye'nin geleceğini kur
tarma, aydınlatma kararlılığında olan her 
partilinin, her görevlinin birincil sorumlu- 
lüğü bu olmalı.

Parti büyüyor, güçleniyor, ayaklan 
üzerinde doğruldu, yürümeye başladılar 
CHP’ye. Bursa'da Uludağ Üniversite- 
si’nden değerli hocalar; sivil toplum kuru
luşlarının öncü kadrolan, sendikal örgüt
ler omuz vermeye başladılar CHP’ye.

Yurttaşlar umutla bekliyorlar...
Önümüzdeki günlerde Bursa'da yeni 

gelişmeler olacak. CHP il ve ilçe örgütleri, 
her kesimden yurttaşlarımızla birlikte ye
rel ye genel politikalar üretilmesi için top-, 
lahtılar, seminer ve paneller düzenleye - 
cek. Parti içi eğitim çalışmalarına hız veri
lecek, bu amaçla üç aday eğitimci Anka
ra'da hazırlık çalışmalarına başladı.

CHP İl Başkanlıgı'rica oluşturulan ve 
yarın akşam ilk toplantısını yapacak olan 
“Danışmanlar Kurulu", partiye ve dü 
zenlenen etkinliklere dışarıdan bakişla 
değerlendirme ve bir tür “beyin fırtınası” 
çalışmalarını yapacak. Yakında “sendika 
başkanlan”yla, daha önce “eski il baş- 
kanlan”yla örgütlenme üzerine görüş ve
rişinde bulunulacak.

Özetle CHP, önündeki yeni döneme 
salt arkasına rüzgarı alarak değil, modern 
siyaset anlayışının gereklerini de yerine 
getirerek hazırlanmayı amaçlıyor, büyür
ken etkinleşiyor, buna zorunlu çünkü....

gemlik 

Körfez 

Okuyun/ 

okutun/ 

abone olun

CAN DÜNDAR BASINDAN SEÇMELER

Lirik tarih gösterisi
Küçükken eve misafir geleceği zaman 

çok sevinirdim. Çünkü “evin yasak bölge
si" sayılan salon, genellikle kapısı kapalı 
ve mobilya örtüleri serili durduğu halde o 
gün kullanıma açılır, sair günlerde doku
nulmasında sakınca görülen kıymetli tâ? 
kımlar dolaplardan çıkarılır, en üst raflar
da saklanan yıllanmış içkiler sofraya ko
nur, evin bütün nadide eşyaları misafirler 
için seferber edilir, bu seferberlikten biz- 
lerde pay alırdık. En sevilen yemekleri, 
özenle hazırlanmış bir sofrada ve güzel 
takımlarda tatma keyfinin yanı sıra o gün 
ebeveynlerin sabır eşiği de genişlediğin
den, daha geç yatmamıza izin verilir, bi
raz şımarmamıza göz yumulurdu.

Misafir, benim için kısmi bir özgürlük 
sdansı demekti.

AGİT zirvesi süresince İstanbul birbi
rinden değerli misafirleri ağırlarken de ül
kenin “pek ortaya çıkarılmayan” dizele
riyle notalarını sahnede görünce onları 
çalıp söyleyenleri, evde korluk yarken 
yaramazlıklara kısmen göz İ yumulmuş 
çoçuklara benzettim. I

Cumhurbaşkanı Demirel, zirveyi “yel
pazenin iki ucundaki iki yasaklı şair’den 
Mehmet Akif’le açıp Nazim Hikmetle ka
patmak gibi eşine az rastlanır bir jesti, 
kendi halkından yıllarca esirgediği halde, 
misafirler huzurunda gururla sergilemek
ten çekinmedi. Biri sürgünde mezarda 
yatan, diğeri okul açılışlarında kınanan 
bu iki şairin dizeleri, tozlu örtüleri konuk
lar için açılmış nadide salpn takımları gi
bi Baha’nın konuşmasını süslediler.

Ardından o muhteşem “lirik tarih gös
terisi” geldi.

Yine bizim salonun üst raflarında sak
lanan ve kullanılmak için ille de misafir 
gelmesini bekleyen ne kadar nadide bes
te, güfte, nota, çalgı, grup, virtüöz varsa 
d gün naftalinleri silkelenip dünya liderle
ri için sahneye davetedildiler.

Yekta Kara ile Ali Taygun’un sanat yö
netmenliğinde, ülkenin neredeyse bütün 
kültür mirası resmi geçit yaptı. Karadeniz 
halk dansları topluluğunu semazenler iz

ledi, klasik müzik orkestrasının ardından 
mehteran bölüğü sahne aldı, balerinler 
Balık Ayhan'ın darbukası eşliğinde dans 
etti. Ahmet Özhan'a opera korosu katıldı J 
Pentagram bir Anadolu ezgisini rock dili
ne tercürrçe ederken Sinan Erkoç udla 
caz yaptı. 350 sanatçının sahne aldığı bu 
eşsiz potporide kemençenin sesi neye, 
obuanınki darbukaya, duduğunki uda 
karıştı. Tasavvuf musiki heyeti, Sinagog 
ilahileri topluluğu ve Rum kilise korosu 
aynı sahneyi paylaştılar; İstanbul’da ya
şayan üç dinin musikisi, hep bir ağızdan 
“amin” dedi.

Her biri Anadolu denilen uygarlıklar 
mozaiğinin nadide bir parçası olan bu 
sesler, kap peş peşe dizilip, kah ahenke 
iç içe geçerek göz kamaştırıcı bir “gökku
şağı senfonisi”ne dönüştüler hiçbir ren
gin diğerini silmeye çalışmadığı. Tersine* 
özgürce uçuşurken, zaman zaman baş
ka renklerle birleşip, yepyeni renkler ya
ratan, doğurgan bir gökkuşağıydı.bu>...

“İşte özlediğimiz çok kültürlü Türkiye" 
diye düşündüm izlerken...

Engellenmediği, bir kalıba girmeye 
zorlanmadığı zaman, ülkenin ufkunun ne 
kadar genişleyebileceğin! gördüm. .

- Yaşadığımız toprakların kültürel zen
ginliğini cömertçe ortaya koyan bu türden 
şölenler düzenlemek için HABİTAT gibi, 
AGİT gibi zirvelerde “misafir gelmesini" 
beklemesek de, bu görkemli salonun ka
pılarını “ülkenin çoçukları"na her daim 
açıt tutsak daha iyi olmaz mı?1

Bu gökkuşağını, “lirik tarih gösteri
si’de kısmen es geçilen bazı ana damar^ 
la da besleyip halka açmak ve bu renkle
rin birbirini eritmeden kaynaşmasını teş
vik etmek gerekmez mi?

“Lirik tarih gösterîsi”ni akıl eden, orga
nize eden; destekleyen, yaratan herkesi 
kütlarken, bunun “müzelik” bir sergi ola
rak kalmamasını diliyorum.

Çünkü bence bir “tarih gösterisi” değil 
bu, “yarın umudu.... “

Not : 2-8 Atalık, 1999 tarihli Aktüel 
Derigisi'nden alınmıştır.
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CHP Yeniden yapılanma toplantılarını başlattı

Akkılıç "Gençler re kadınlar olmadan olmaz”
Cumhuriyet Halk Partisi İl örgütünce baş

latılan “Yeniden Yapılanma” toplantısında 
konuşan İl Başkanı Yılmaz Akkılıç, iktidara 
gelmenin yolunun gençler ve kadınlardan 
geçtiğini söyledi.

Geçtiğimiz hafta çarşamba günü saat 
19.oo da Orhangazi Caddesi Damla Düğün 
Salonu’nda yapılan toplantıya CHP Parti 
Meclisi üyesi Ethem Cankurtaran, Kadın Ko
misyonu Başkan Yardımcısı Av. Şenay Öze- 
ray, İl Yöneticileri, İlçe Başkan ve yöneticile
ri, Belediye meclis üyeleri, eski Belediye 
Başkanı Av. Nezih Dimili ve partililer katıldı
lar.

Gazetemiz yazan ve CHP İl Başkanı Yıl
maz Akkılıç, Cumhuriyetin kurucusu bir par
tinin son şeçimlerde pariementoya gireme
mesinden üzüntü duyduğunu belirterek 
CHP'nin 18 Nisan seçimlerinde ülke gene
linde 8.7, Bursa ilinde 3.81 oranında oy aldı
ğını, bu oranın gençlerin ve kadınların parti
ye kazandırmaması halinde daha da düşe
ceğine dikkat çekti.

“Bugün bu toplantıda gençleri ve ka
dınlarımızı görünce mutlu oldum. CHP ik
tidara gelmek istiyorsa mutlaka gençleri 
ve kadınları partiye kazandırmak zorun
dadır. Kadınlarımız, eşlerimiz, kızlarımız, 
CHP ideolojisini iktidara taşımak istiyor
sak o güveni kadınlarımızla daha iyi yapa
rız. Kadınları siyasete getiremiyorsak, 

olaya dönüp suçlu kim diye sormalıyız. 
Başaşağı duran partimizi ayakları üzerin
de durdurmak için ne yapmalıyız diye 
kendi kendimize sormalıyız. Kalkacaksı
nız, doğrulacaksınız, bu partiyi iktidara 
taşımak için birbiriniz ile yaşayacaksınız, 
ülkemizde demokrasi istiyorsanız insan
ların çağdaş dünya ile eşit, yaşamak isti
yorsanız bugün hemen savaşıma koşa
caksınız. Bu savaşımı bıyıklılarla değil, 
eşlerinizle kazanacaksınız. Gençler, ka
dınlarımız CHP’ye sahip çıkınız. Ata
türk’ün kurduğu bu parti Cumhuriyet tari
hinde ilk kez parlemento dışında kalmış
sa bunu iyi değerlendirmemiz ve yeniden 
yapılanmamız gerekir.” dedi.

66 yaşında olmasına karşın kendisini gö
reve çağırdıklarında koşarak geldiğini söyle
yen Akkılıç, “ Ben bu yaşta koşarak göre
ve gelmişsem sizin oturmaya hakkınız 
yok. Bu mücadeleyi yeniden eşlerinizle, 
gençlerle birlikte kazanacağız.” şeklinde 
konuştu.

Yeniden yapılanmanın üye kayıtlarını ye
nileme ile başladığını söyleyen İl Başkanı 
Yılmaz Akkılıç, kayıtların 13 Aralıkta sona er
diğine dikkat çekerek,- partiye yeni üyelerin 
kazandırılmasının zorunlu olduğunu bildirdi.

Akkılıç, gençlere seslenerek, “Gençler, 
bu partiye sahip olursanız, geleceğimize 
sahip çıkarız. Atatürk geleneğine sahip 

sosyal demokratlar partinize sahip çıkın” 
dedi. Medyanın halkın isteklerini yansıtmadı
ğını, gazeteci olmayan patronların Ecevit’i 
75. devrimci diye haber yaptığına da dikkat 
çeken Akkılıç, ülkenin zam batağına düştü-

lardan aleyhine 'seyrettiğini söyledi, 
Pehlivan, “Geçmişi geçmişle bırakarak, 
halkımızı daha iyi yarınlara taşımak istiy
oruz” dedi.

ğünü, bundan da en çok halkın zarar gördü
ğünü söyledi.

CANKURTARAN n
KONUŞUYOR
Daha sonra söz alan PM üyesiH|| 

Ethem Cankurtaran, ülkenin çetelere^» 
teslim edildiğini savunarak ülkede soy-UB 
gun düzeninin, devam ettiğini, tek mer-HM 
kezli sermaye düzeninin sona ereceğiniMH 
belirterek, ”1961 Anayasasını 12 EylülMM 
de değiştiren generaller böylece ser-jMIl 
mayenin isteğini yerine getirdiler.gM 
Güçsüz ve örgütsüz bir toplum mey-Hn 
dana getirdiler. Türkiye dünyada ge-HM 
lir dağılımında açlık sınıra dayanmış- ş 2* 
tır. En düşük ülkelerin sınırına gel- I 
miştir." dedi. 19

Uluslararası finans kuruluşlarının lW 
Türkiye’nin nüfusunu 17 milyon kişi ka-;. 
bul ettiğine de dikkat çeken Cankurta-i ö| 
ran, “Demekki onlar kendi pazarların-^ 
da 17 milyon kişi olarak görüyorlar.^—

Toplantıda, Atatürkçü Düşünce Derneği
Gemlik Şube Başkanı Hacı Önal’dâ bir 
konuşma yaptı

Geri kalanlar onlar için önemli değil” şek
linde konuştu.

CHP İlçe Başkanı Bekir Pehlivan ise açı
lış konuşmasında genel politikanın çalışan-

CHPİI Başkanı Yılmaz Akkılıç, yeniden 
yapılanma toplantısrhda.yaptığı konuşmasında, 
partiye kadınların ve gençlerin alınması gerektiği 
üzerinde durdu.

BORUSAN Lojistik tarafından başlatılan seferler ilk ve tek.

Gemlik ■ Kuzey 
Avrupa konteyner 
hattı hizmete girdi

Borusan Holding bün
yesinde oluşturulan Boru
san Lojistik Konteyner 
Taşımacılığı Gemlik’ten 
Kuzey Avrupa’ya doğru
dan taşımacılık hizmetini 
başlattı.

Borusan Lojistik yetki
lilerinden aldığımız bilgi
lere göre, Gemlik'ten Ku
zey Avrupa’ya ilk ve tek 
doğrudan konteyner taşı
macılığının gerçekleştiril
mesiyle iş dünyasına bü
yük kolaylıklar sağlaya
cağı hatırlatılarak, her ay 
iki konteyner ve dört adet 
semiburk konteyner ge
misi ile maksimum 8-10 
günde karşılıklı kalkış 
sağlanacağı belirtildi.

Yetkililer, müşteri 
odaklı tüm lojistik sevişle
rin bir zincir halinde yapı
landırıldığım belirterek, 
bu konuda Bursa’lı işa

damlarına dün Kervansa
ray Otel Amatis Salo
nu’nda saat 16.oo'da bir 
tanıtım toplantısı yaptık
larını söylediler.

Borusan bünyesinde 
oluşturulan Borusan Lo
jistik salt konteyner taşı
macılığı hizmetleri vere
cek.

Borusan Deniz Taşı
macılığında hizmet atağı
nı geçerek, geçtiğimiz 
günlerde de mevcut iske
lesini genişletmek için ça
lışmalara başlamıştı. 
Gemlik Körfezinde ilk 
özel liman olan GEM- 
PORT’tan sonra Boru
san’ın da liman hizmetleri 
vermeye başlaması ile 
gelecekte Gemlik’te -ku- 
rulması planlanan ser
best bölge için alt yapı 
hizmetleri genişletilmiş 
olacak.

Yayınımız ses verdi.

Gemlik’te 
Kurtarma 
Demeği 
kuruldu

İlçemizde deprem, su 
baskını, sel, trafik kazaları, 
kaybolma gibi konularda 
kurtarma Araştırma, İlk Yar
dım hizmetleri verecek İlk 
gönüllü dernek PİLOT KA
DER kuruluyor.

Emekli Veteriner Binbaşı 
Ahmet Öztürk tarafından ku
rulan derneğin tüzüğü Kay
makamlığa verildi.

Valilik Hukuk Bürosu tara
fından incelenerek, onaylan
dıktan sonra kuruluş işlemle
ri tamamlanacak olan Pilot 
Kader, çalışmalarına başla
yacak.

Kurucu Başkan Ahmet 
Öztürk, Adapazarı, Gölcük 
ve Bolu Düzce depremlerinin 
sivil toplum örgütleri arasın
da kurtarma araştırma yö
nünden bilinçli yapılanmanın 
gereğini ortaya koyduğunu 
belirterek, Gemlik gibi birinci 
derecede deprem kuşağın
daki bir yerleşim yerinde 
böyle bir dernek kurmaktan 
mutluluk duyduklarını söyle
di.

Pilot Kader kurucu kişileri 
şu kişilerden oluşuyor. Ah
met öztürk (Emeklu subay), 
Mehmet Çelik (Emekli), 
Mustafa Cüneyt Erturan 
(yönetici) Ferit Bostancı 
(Esnaf) Birol Çelik (işada
mı), Ahmet Aslan (operatör). 
Turan Servet (Tercüman).

Marmarabirlik’in 45. Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı.

Yılanlı, yeniden başkan
Marmarabirlik’in geçtiğimiz hafta cumartesi günü 

Buttim Kültür Merkezi’nde yapılan 45. Olağan Genel 
Kurulu’nda rakipsiz seçime giren Kamuran Yılanlı, 193 
oydan 179’unu alarak yeniden başkan seçildi. Sakin 
geçen kongre, bir buçuk saat sürdü.

Marmara Zeytin Tarım Satış Koopera
tifleri Birliği’nin geçtiğimiz hafta cumartesi 
günü yapılan 45. Olağan Genel Kurulun
da rakipsiz seçime giren Başkan Kamu
ran Yılanlı, 193 kişinin oy kullandığı genel 
kurulda, 179 oy alarak yeniden başkan 
seçildi.

Buttiriı Kültür Merkezi’nde yapılan ola
ğan genel kurul toplantısı, ,211 delegesi 
bulunan Marmarabirlik’in 45. olağan ge
nel kurul divan heyetinin oluşturulmasıyla 
başladı.

Toplantı, 1998-99 yönetim kurulu ça
lışma raporları, bilanço, kar, zarar cetveli 
ve mali tablolar görülmesi ve ibra edilme
si ile devam etti. Daha sonra 1998-99 
kampanya döneminde 18 trilyon 238 mil
yar 175 milyon lira tutarındaki 32 bin 908 
ton zeytin alındığı belirtildi.

öte yandan 1999-2000 işyılı ürün kes- 
limatlarından yüzde 1 oranında deprem 
fonu kesintisi yapılmasını kararlaştırdı.

Yönetim kurulunda ise şu isimler yer 
alıyor; Kamuran Yılanlı, Refi Taviloğlu, 
Kaya Coşkun ve Kemal Dinç.

Marmarabirlik Denetim Kurulu ise eski 
genel müdür Şevket Tamaç ile İznik Bele
diye Başkanı Zeynel AbidinTuran yer alır
ken, danışma kurulunda ise Necdet .Kü
çük, Şükrü Burhan, Hüseyin Tamaç, Os
man Dönertaş, Yaşar Ünlüer, Cemil Kü
çük, Mehmet İlhan, Rıza Işık ve Rama
zan Köse den oluştu.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başka
nı Kamuran Yılanlı, en kısa zamanda 
zeytin alımlarının başlayacağını, tüccarı 
piyasaya girmemesi nedeniyle üreticinin

akınına uğradıklarını, Marmarabirlik’e 
bağlı bazı kooperatiflerde havuzların ye
tersiz kalmadığı için durdurulduğunu söy
ledi.

Marmarabjrii&io havuzlarında 32 bin 
610 ton zeytimstoğunun bulunduğunu da 
belirten Yılarri ı, bu> kampanya döneminde 
35-40 bin ton ^fün, almayı hedeflediklerini 
hatırlattı.

Şu ana kadar görülmemiş bir patlama 
yaşandığını söyleyen Yılanlı, depreminde 
etkili olduğunu söyledi.

Yılanlı, konuşmaşınışöylesürdürdü;
“Birlik olarak depo ş^ıptırpız yer. Bazı 

depolarımızn.^p .yıllıkve fiziki .ömürlerini 
kaybetmiş durumda. Mudanyadaki depo
muz ise depremden,zarar gördü. Ancak, 
atımların durmasının esas nedeni 
eksperlere zimmetli havuzlarda yaşanan 
yığılmalardır. Biz, aldığımız ürünü depo- 
layamadık.”

Toplantıda,, . 7 G,emlik, . Mudanya, 
Orhangazi, l^njk, ıE,çdpk, Edincik ve 
Mürefte’den Q©leql^r . otrp^k üzere çok 
sayıda üretici yardı. .

Marmarabirliğin yeni yönetim kurulu yipe 
Kamuran Yılanlı'nın ekibinden oluştu. '
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GEMLİK İCRA DAİRESİ örnek No: 63
Dosya No : 1999/1943 Esas

MENKULÜN AÇIK ARTIRMA 
İLANI

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

Birinci artırma 29.12.1999 günü saat 14.30- 
14.40'da Gemlik Küçük Sanayi Sitesinde Önder 
otogaz önünde yapılacak ve o günü kıymetlerinin 
%75 ine istekli bulunmadığı takdirde 30.12.1999 
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 gönde
rilebileceği, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda 
yazılı.dosya numarasıyla icra memurluğuna baş
vurmaları ilan olunur. 24.11.1999

Muhammen Kıymeti Adedi
2.000.000.000.-TL. 1

Cinsi Mahiyeti ve önemli nitelikleri
16 ZD 998 Plaka sayılı
131A101606260000 Motor
NM 4131B 00635834 sse seri nolu
1992 Model, 4 Kapılı Sedan, 
siyah renkli, Murat şahin marka H Otomobil.

(İC.İf.K. K.114/1.114/3)
Yönetmelik Örnek No : 25

DUYURU 
MİMARLAR ODASI 

GEMLİK 
TEMSİLCİLİĞİNDEN

Odamız Temsilciliği seçimleri aşağıda belirtilen 
yer ve tarihte yapılacaktır.

YER : MİMARLAR ODASI 
GEMLİK TEMSİLCİLİĞİ 

TARİH’6! : 25.12.1999 Cumartesi 
SAAT : 12.oo-17.oo

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde

YER : MİMARLAR ODASI
GEMLİK TEMSİLCİLİĞİ

TARİH : 27.12.1999 Pazartesi
SAAT : 12.00-17:00

Adres : Mimarlar Odası Gemlik Temsilciliği 
Gürle İş Merkezi Kat: 3 Klo : 95 GEMLİK

DÜZELTME
23.11.1999 Tarih ve 1294 sayılı gazetemizde 

yayınlanan, Gemlik İcra Dairesinin 1997/615 Tal. 
sayılı Gayrimenkulun Açık Artırma İlanında sehven 
satışa çıkarılan taşınmazın değeri yazılmamış 
olup, taşınmazın muhammel bedeli 
7.524.000.000.- TL. olduğu duyurulur.

ŞİİR KÖŞESİ Derinir Ali Baydan

BEKLENEN VAKİT GELDİ
Bu karanlık sona ersin
Nur demenin vakti geldi
Sabırlı ol, zalimler pes etsin
Sus demenin vakti geldi

Taviz yoktur davamızdan
Denemedik hiç bir zaman 1 
Şirkte inat, bizde iman
Var demenin vakti geldi

Demedik aman bize ne
Karşıyız halkı ezene
Yeter artık bu düzene
Dur demenin vakti geldi

Dönmek için biz o hale 
Cihad gerek iman ile .
Kılıç, kalkan, sancak, kale 
Sur demenin vakti geldi

Engeller görünmez göze
Kim imana hudut çize 
Bu memleket artık bize 
Dar demenin vakti geldi

SATILIK DAİRE
Küçükkumla Namtaş Sitesi’nde 

Denize karşı 110 M2 4. katta daire 

satılıktır.

Tel : (0.224) 513 17 97

Muhterem Gemlikli Kardeşlerim;
Onbir ayın sultanı olarak bilinen, Peygamberi

miz (S.A.V)in diliyle “evveli rahmet, ortası mağ
firet, son cehennem ateşinden kurtuluş olan” 
Mübarek Ramazan'ayına bizleri sağ ve salim ola
rak kavuşturan Yüce Rabbimize hamd ediyoruz.

Mensubu bulunmakla şeref duyduğumuz Yü
ce İslam Dini ve onun ilahi Kitabı Kur’an-ı Kerim7 
Ramazan ayında, kadir gecesinde Hz. Muham- 
med (S.A.V)e indirilmeye başlanmıştır. “OKU” 
emriyle yer yüzünde ilmi hakim kılan, insanlığı ce
halet ve zulümden kurtaran ilahi vahiy, bu ayda 
dünyayı aydınlatmaya başlamış ve yaklaşık 23 
yılda tamamlanmıştır.,

Ramazan, içerinde insanlık için bin aydan da
ha hayırlı olan Kadir Gecesinin bulunduğu bir ay
dır.

Ramazan, oruç gibi türlü hikmetlerle dolu bir 
kulluk görevini ifa edip, ubudiyet zevkini tatmanın 
başladığı bir aydır.

İslam’ın beş esasından biride Ramazan ayın
da oruç tutmaktır. Hicret’in ikinci senesinde Medi
ne’de farz kılınmıştır. Namaz gibi bedenle yapılan 
bir ibadettir. Oruç, akıllı, ergenlik çağına gelmiş 
kadın-erkek bütün müslümanlara farzdır. Delilere, 
çoçuklara ve müslüman olmayanlara farz değildir. 
Çünkü Müslüman olmayanlar öncelikle İman em
ri ile muhataptırlar. Ancak bünyelerine zarar ver
meyecek şekilde, çoçukları da yavaş yavaş oruç 
tutturmaya alıştırmak uygun olur.

Oruç, bizleri dünyada kötülüklerden sakındı
ran, Ahirette cehennem âteşinden koruyan ve gü
nahlarımızın bağışlanmasına vesile olan önemli 
bir ibadettir.

Cenab-ı Hak Bakara Suresinin 183. Ayetinde: 
“Ey İman Edenler Sizden öncekilere farz kılın
dığı gibi, sizin üzerinize oruç farz kılındı ta ki 
korunasınız” buyurmaktadır. Peygamberimiz 
(S.A.V.) de hadislerinde “Kim inanarak ve seva
bını umarak Ramazan orucunu tutarsa geçmiş 
günahları bağışlanır” buyuruyor.

Bizler orucu herhangi bir maksat ve düşünce 
ile değil, yalnız Allah’ın emrini yerine getirmek ve 
O’nun rızâsını kazanmak için tutmalıyız. Oruç bu 
niyetle tutulduğu takdirde makbul olur. Oruç belir
li bir süre için aç ve susuz kalmak değil, köklü bir 
irade terbiyesi, insanı kötü alışkanlıklardan temiz
leyen, iyi huylar kazandıran bir ahlak eğitimidir. 
Peygamberimiz (S.A.V) şöyle buyuruyor: “Her 
kim yalan söylemeyi ve yalanla iş görmeyi bı
rakmazsa, Allah onun yemesini ve içmesini bı
rakmasına değer vermez.”

Allah, her derde deva verdiği gibi her kötülü
ğe karşıda bize bir koruma vasıtası vermiştir. 
Oruç ibadeti de bunlardan biridir. Her kötülüğün 
başı Allah’ı hatırlatır ve sorumluluk duygusunu 
geliştirir.

Oruç sadece yeme içmeyi terketme değil, ay
nı zamanda kötülüklerden de uzaklaşmaktır. 
Oruçta maksat takva sahibi olmaktır. Güzel ahlak 
ve fazilet duygularını geliştirmektir. Onun için 
oruçlu kimse, midesini yiyecek ve içecek şeyler
den uzak tuttuğu gibi; dilini de yalandan zan ve 
gıybetten, koğuculuk yapmaktan, söz götürüp, 
getirmekten, başkasına iftira atmaktan, sövüp 
saymaktan, kaba sözlerden, başkalarının kalpleri
ni kırmaktan sakınmakdır.

Bu mübarek ayda tevbe etmeliyiz, ibadetleri
mizi, kusursuz yapmalıyız. Kur’an okumalıyız, ye
timleri, yoksullara, fakirlere yardım elini uzatma
lıyız. Hasta ve sakatları ziyaret etmeliyiz. “Kom
şusu aç iken tok yatan bizden değildir” prensi
bini Peygamberimizi mutlaka hatırlamalıyız.

Özellikle 17 Ağustos Marmara depremi ile 12 
Kasım Bolu, Düzce depremi ulusça bizleri mate
me gark etmiştir. Bu depremlerde hayatını kaybe
denleri rahmetle yadederken yaralı ve sakatlar 
için acil şifalar dileyelim. Malını, servetini; evini 
barkını kaybedip, kışın dondurucu soğuğunda ça
dırlarda hayatını sürdürmek zorunda kalan kar
deşlerimizi unutmayalım. Yardımlarımızı esirge
meyelim. Fıtra ve zekatlarımızında Diyanet İşleri 
Başkanlığının Depremzedeler İçin açmış olduğu 
Halk Bankası Ankara Meşrutiyet Şubesindeki 
64675040 nolu hesaba yatırılması daha uygun 
olacaktır.

- Ramazan süresince Merkezi sistemle her ak
şam yatsı namazından önce, pazar-salı ve cuma 
günleri öğlen namazından önce vaaz yapılacaktır. 
Merkez kasaba ve köy camilerimizin hepsinde 
mukabele okunacaktır. Ayriyeten çarşamba ve 
cumartesi günleri olmak üzere haftada iki gün ha
nımlara bayan hoca tarafından saat 13.00-14.00 
arasında vaaz yapılacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle hepinizin mübarek 
ramazan ayını tebrik eder, Bu mübarek ay hürme
tine, Cenab-ı haktan vatanımızı, milletimizi, dev
letimizi, bütün tabii âfetlerden, depremden, zelze
leden, sel baskınından korumasını bir daha böyle 
acılı günler yaşatmamasını diler, hayırlara vesile 
olmasını niyaz ederim.

Tahir YEMENOĞLU 
Üçe Müftüsü

EŞANTİYON 2000
AHŞAP MASA ÜSTÜ GEREÇLERİ & MASA SETLERİ & SAATLİ 
MASA SETLERİ & DUVAR SAATLERİ & ROZETLER & ÇAKMAK 4
LAR & ANAHTARLIKLAR & KALEM SETLERİ & AJANDALAR & 1

ÇANTALAR & ÖZEL TAKVİMLER & GEMİCİ TAKVİMLER ve' 1
BİRBİRİNDEN GÜZEL ÜRÜN SİZLERİ BEKLİYOR....

REKLAMCILIK - MATBAACILIK - YAYINCILIK
İstiklal Cad. Bora Sk. Akbank Aralığı No : 3/B GEMLİK

Tel: (0.224) 513 17 97- 513 35 95

Ç[Şamazan~ı (Şerijiniz £AÇü6arefc Of sun
BURSA ve İLÇELERİ İÇİN RAMAZAN İMSAKİYESİ

MİLADİ TARİH GÜNLER İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

1 09 Aralık 1999 Perşembe 05.35 07.07 12.03 14.34 16.45 18.11
2 10 Aralık 1999 Cuma 05.35 07.07 12.03 14.24 16.45 18.12
3 11 Arahk 1999 Cumartesi 05.36 07.08 12.04 14.24 16.45 1842
4 12 Aralık 1999 Pazar 05.37 07.09 12.04 14.24 16.45 18.12
5 13 Aralık 1999 Pazartesi 05.37 07.10 12.05 14.25 16.45 4842
6 14 Aralık 1999 Salı 05.38 07.11 12.05 14.25 16.45 18.12
7 15 Arahk 1999 Çarşamba 05.39 07.11 12.05 14.25 16.46 18.13
8 16 Aralık 1999 Perşembe 05.39 07.12 12.06 14.25 16.46 18.13
9 17 Arahk 1999 Cuma 05.40 07.13 12.06 14.25 16,46 18.19
10 18 Aralık 1999 Cumartesi 05.41 07.13 12.07 14.26 16.46 18.14
11 19 Aralık 1999 Pazar 05.41 07.14 12.07 14.26 16.47 18.14
12 20 Aralık 1999 Pazartesi 05.42 07.15 12.08 14.27 16.47 18.14
13 21 Arahk 1999 Sak 05.42 07.15 12.08 14.27 16.48 18.15
14 22 Aralık 1999 Çarşamba 05.43 07.16 12.09 14.28 16.48 18.15
15 23 Aralık 1999 Perşembe 05.43 07.16 12.09 14.28 16.49 1848
16 24 Aralık 1999 Cuma 05.44 07.17 12.10 14.29 16.49 18.16
17 25 Arahk 1999 Cumartesi 05.44 07.17 12.10 14.29 16.50 *18.17
18 26 Aralık 1999 Pazar 05.45 07.17 12.11 14.30 16.50 18.18
19 27 Aralık 1999 Pazartesi 05.45 07.18 mi 14.31 16.51? 18.18
20 28 Aralık 1999 Salı 05.46 07.18 12.12 14.31 16.52 18.19
21 29 Arahk 1999 Çarşamba 05.46 07.18 12.1» 14.81 16.52 18.19
22 30 Aralık 1999 Perşembe 05.46 07.19 12.13 14.33 16.53 18.20
23 31 Arahk l999 Cuma 05.46 07.19 12,13 14.33 1864 1*21
24 01 Ocak 2000 Cumartesi 05.47 07.19 12.14 14.34 16.55 18.22
25 02 Ocak 2000 Pazar {».47 07.19 1244 14.35 16.55 18.23
26 03 Ocak 2000 Pazartesi 05.47 07.19 12.15 14.35 185618.23

1- 08 Aralık 1999 Çarşamba günü akşam» Teravih Namazı kılınacak, gece sa
hura kalkılacak. İmsak 05.35’te başlayacak

2- Ramazan ayı boyunca sabah ezanları im »ak vaktinde okunacak, bu neden
le ezanlar okunurken yemeye ve içmeye derhal son verilecektir.

3* 08 Ocak 2000 Cumartesi günü Ramazan Bayramıdır Bursa’da Bayram Na
mazı saat 08.12 de kılınacaktır.

4- Teravih kılınacağı 08 Aralık 1999 Çarşamba günü (İlk Gece si)’d en başlamak 
üzere yatsı ezanları Ramazan Ayı süresince 18.45’te okunacaktır.

27 04 Ocak 2000 Sah 05.47 07.19 12.15 14.36 16.57 18.24
28 05 Ocak 2000 Çarşamba 05.47 0749 12.16 14.37 16.58 18.25
29 06 Ocak 2000 Perşembe 05.47 0749 12.16 14.38 16.59 18.25
30 07 Ocak 2000 Cuma 05.48 07.19 12.17 14.39 MI 18.28
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YARIŞ YARI CİDDİ Erol GÜRÇAY

SUSKUNLUK KURALI
r Toplumsal ve ekonomik sorunların, İnsan
ların yaşam biçimi, eğitim anlayışı ve algıla
ma düzeyleri ile ilintili olduğu bilinen bir ger
çekliktir. Kültürümüzde uslu olmak suskun 

I olmakla hep eşanlamlı tutulmuştur. Suskun 
olmak bir anlamda tavuteızlık demek değil 
mi? Tavır almamak, tepkisizleşmek ve duyar

sızlaşmanın bedeli toplumsal çürüme ve yoz
laşma olmamdı mı? Okullarımızda eğitim kali
tesinin düşüklüğü katılımcı, aktif eğitim yeri
ne ezber eğitimin yçğlenmesi sonucu oluş - 
madı mı? Okullarda öğrencinin konuşması
na, düşüncesine açıklamasına ne denli önem 
veriliyor? Öğrencinin kendini ifade etmesi, 
yüreklendirilmesi özgüven kazanımı açısın - 
dan son derece önemlidir. Biz de es geçilen 
bu. Bırakınız konuşmayı düşünmenin önün
deki engelleri kald ıramıyoruz. Sorunu ortaya 
koymazsak, eğer, neyin nasıl olması gerektiği
ne yanıt bulmakta zorlanırız.

Gençler' okul dönemlerinde kendi kişisel 
bağımsızlığını kazanmanın savaşımını veri - 
yörlar, özerkleşme *bu ^önemde başlıyor. On
ları bagımli kişilikli istemiyorsa, suskun de
ğil konuşan, iteatkar değil demokrat olmala
rına destek vereceğiz. Çünkü demokrasi ya
şayarak öğrenilir. Demokrasi uygulayarak iş- 
jçelleştirilir.

Maçoluğa da değinmeden, geçemeyeceğim. 
Erkek egemen toplum kadınların umutlarını 
ve başkaldınşlannı yokediyor. Ezilen erkek 
kadım ezen konumuna sürükleniyor. Sus - 
kunluk kuralına birlikte karşı koymaları ge
rekmiyor mu? Statüsel güçlü tarafın erkek 
olması, eşitlerarası bir ilişkiyi zorlaştırmıyor 
mu? Erkeğin güçlü konumunu hissettirmesi 
son çözümlemede kime ne kazandırıyor?

■ Suskun, edilgen bir kimlik, bireyi düşün
sel üretkenlikten uzak konuma İter. Susma
yı, ağzına biber sürülerek konuşmaması 
öğütlenen terbiye kültüründe başımıza sorun 
geldiğinde çok doğal ki panikleyeceğiz.

KAŞE VE MÜHÜRDE 
BEKLEME YOK!

Gemlik ve Deprem
Yıllarca, birinci derece deprem 

kuşağında yaşadık.
Ama. Bu gerçeği umursamadık.
Ve. Sonunda 17 Ağustos dehşe

tini gördük.
Toplum olarak sallandık.
Aradan dört aya yakın zaman geç

ti.
Ama. Yeteri kadar akıllanmadık.
Kafayı fay hatlarına taktık. .
Parçalı mı kırılacak.
Bütünü mü kırılacak.
Toplum olarak, bunun peşine ta

kıldık.
Önlem almayı ikinci plana attık.
Deprem senaryolarının hastası 

olduk.
Marmara Denizindeki fayların, bu 

senaryolar nedeniyle başı döndü.
Her gün yeni bir harita çıkıyor.
Herkes fay hattını, kendi yakı

nından öteye ittirmenin yolunu arı
yor.

Hoşuna giden açıklaıpa yapan, bi
lim adamlarını dinlemeye doyamıyor.

Onları zaman zaman alkışlıyor.
Ama. Faylar yerli yerinde duru

yor.
Ve. Enerji, dışarı çıkmak için fır

sat kolluyor.
Şimdi gelelim Gemlik gerçeğine.
Şok depremler, Gölcük, Değir- 

mendere ve Kaynaşırda oldu.
Bursa ve Gemlik, ilk raunttan 

şanslı çıktı.
Ama. Deprem daha hızını alama

dı.
Bir süre sonra, yeni bir “şok” da

ha olacak.
Bütün bilim adamlarının, ortak gö

rüşü bu.
Başkan Mehmet Turgut’un, Prof. 

Aykut Barka’yı Gemlik’e davet et
mesi isabetli oldu.

Sayın Barka bilimsel konuşuyor, 
gerçekleri söylüyor ve nabza göre 
şerbet vermiyor.

Sayın Mehmet Turgut deprem 
sonrası yapılan toplantılarda dik
katleri çekmeyi başardı.

Gemlik’teki kritik bölgeleri dile 
getirme fırsatını, iyi kullandı.

Ama. Gemlik’teki tehlike, sadece 
Azot’un ve (BP)nin tankları değil.

Yumuşak zemine yapılan 10-15 
katlı binalar, en az tanklar kadar 
tehlikeli.

Bu tip binaların bilimsel metod- 
larla, deprem testinden geçirilme
si, hem Belediyeyi, hem Gemlik hal
kını ve hem de müteahhidi rahatla
tır.

Yarın “günah keçisi”, aranmak 
zorunda kalınmaz.

Haftanın Fıkrası
ünlü Amerikalı yazar Mark Twain 

bir konferans turnesi sırasında kü-
çük bir şehre gitmişti.

Yemekten önce berbere traş 
maya indi:

Berber sordu:
Yabancı mısınız siz?”

“- Evet’ dedi Mark Twain

ol-

“- ilk defa geliyorum şehrinize.”
“- Tam zamanında gelmişsiniz. 

Çünkü bu akşam Mark Twain bir 
konferans verecek. Siz de gidersiniz 
elbette değil mi?”

“- Giderim herhalde.”
“- Bilet aldınız mı?”
“- Hayır daha almadım.”
“- Yazık biletlerin hepsi satıldı. 

Ayakta kalacaksınız zannederim.”
“- Fark etmez” dedi. Mark Twain
“-0 adamın konferanslarında 

ben zaten hep ayakta dururum.”

Sözün özü
Ekonomi her zaman, 
Barışın koruyucusudur.

“Calvin Coolidge
Koskoca eski süper güç, Rusya’ya ba

kın!
Tankı var, topu var, füzesi var.
Ama. Beş paraları yok.
Kredi için, (IMF)nin gözüne bakıyorlar.
(IMF) de Amerika’nın işaretini bekliyor.
Ekonomisi bozuk olan ülkeler, sürekli 

gerginlik yaşarlar.
Bunun sonucu olarak da, sürekli silahla

nırlar.
Komşularıyla, iletişim kuramazlar.
Kendi halkına bile, kuşku ile bakarlar.
Dağılan Sovyetler Birliği, işte tam anla

mıyla böyleydi.
Şah döneminin İran’ı da, aynıydı.
Ama. Ekonomi düzelince, her şey deği

şir.
Gerginlikler biter.
Sağa sola ertelenmeler ortadan kalkar.
Devlet önce, kendi vatandaşlarıyla 

banşır.
Komşular İse, savâşı akıllarına bile 

getirmezler.
Ve. “iç ve dış düşman" edebiyatı, sona 

erer.

uçuk" bir söz
O kadar düşünceli bir eczacıydı ki, 

kellere saç ilacı satarken, 
bir de tarak hediye ediyordu.

Benim Adayım Kim?
Yeni dünya düzeninde, olaylar çok 

hızlı gelişiyor.
Böyle bir düzende, liderler önem ta

şıyor.
Dünyada ve ülkemizde gelişen olay

lara bakıldığında, iki konunun ön pla
na çıktığı görülüyor.

- Bir tanesi “Dış Politika”
- Diğeri ise "Ekonomi"
Demek ki, bir kişinin iyi bir Cumhur

başkanı olması için, Ekonomiden ve dış 
politikadan anlaması gerekiyor.

Bu iki konuyu “dört-dörtlük” bi
len, bir aday bulmak kolay değil.

- Ama. En azından ya ekonomiden, 
veya dış politikadan iyi anlaması şart

- Üstelik sağlığının da yerinde olma
sı lazım.

Kendi sağlık sorunları nedeniyle, ül
kenin sorunlarından kopmaması lazım.

- Genç ve yakışıklı olması da, 
avantaj sayılıyor.

Bu özellikteki bir Cumhurbaşkanı, 
daha ilk anda karşı tarafın sempatisini 
kazanıyor.

- Ve. Tabi yabancı dil bilmesi de 
şart.

Artık Cumhurbaşkanı şartnamemi
zi, bu esaslara göre revize etmemiz 
gerekiyor.

Eskiden bu şadlar, kendi iç politika
mıza göre belirleniyordu.

- Milletvekili olması
- Yüksek okulu bitirmesi yeterli gö

rülüyordu.
Ama. Globalleşen bir dünyada, 

sadece bu özellikler, cumhurbaşkanı 
olmak için yetmez.

Mayıs ayında, yeni bir seçim yapıla
cak.

Seçim mi olacak, uzatma mı olacak 
henüz kesin değil.

Adaylardan birisi Sayın Süleyman 
Demirel.

Aslında, Sayın Demirel’in bu yarış
tan çekilmesi lazım.

Veya bu yarışa itilmemesi lazım.
Hem çok yaşlandı.
Hem de, “40 yıllık karnesi” pek ba

şarılı değil.
Bir diğer aday da, Em. Org. Çevik 

Bir.
Hızla sivilleşen bir dünyada, Sayın 

Çevik Bir çok şanslı görülmüyor.
Askeri yaşamı başarılarla dolu Sa

yın Çevik Bir, Global dış politika ve 
Ekonomiyi “sivil kulvardan” değer
lendirmece zorlanır.

Bana göre en uygun aday, İsmail 
Cem’dir.

Dış politikada, en başarılı dönemi
ni yaşamaktadır.

Gençtir, sağlıklıdır ve medyatiktir.
Hele bugünlerde, sayın İsmail 

Cem’in arkasında büyük bir kamuoyu 
desteği vardır.

GEMLİK REHBERİ
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 imdat
Jandarma imdat
Jandarma K.
Polis Karakolu
Gar.. Kam

110
155
156;
5131055
5131879
5131206

Kaymakamlık
Kaymakamlık 
Kaymakamlık Ev 
Ç. Savcılığı 
Ğ. Savcı Yrd. 
Emniyet M. .

[nöBETÇİ eczaneler II
8 Aralık 1999 Çarşamba YİĞİT ECZANESİ

III9 Aralık 1999 Perşembe SEDA ECZANESİ

10 Aralık 1999 Cuma ÇAMLICA ECZANESİ

111 Aralık 1999 Cumartesi YASEMİN ECZANESİİ

12 Aralık 1999 Pazar BAYER ECZANESİ

II113 Aralık 1999 Pazartesi DEMİRİZ ECZANESİ |

14 Aralık 1999 Salı SERİM ECZANESİ

5131051
5131052
5131053
5132954
5131028

ULAŞIM
Uludağ Turizm 513T212
Aydın Turizm ’ 5132077

DevletHas. 5139200
SSK Hastanesi , 5132329
Mer. Sağ. Ocağı 5131068

TAKSİLER
Körfez Taksi
Çınar Taksi 
Gtiven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

5131621
5132467
5133240
5132324
5143550

Resmi Daireler 
TEK Arıza 
TEK işletme ■ 
Turizm Der. 
Spor Sah . 
Orm. Böl’. Şf. 
Milli Eğt.Md. ' 
Halk Eğt. Mrk. 
Halk Kütüp. 
As. Şb.
Karayolları 
Liman Bşk.

.Mal Md. 
Nüfus Md. 
özel id. Md. 
Tapu Sic. Mçl. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md.
Ver..Da. Md. 
İlçe Tdr. Md. 
İlçe Seç. Md.

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

5132066 
5134503 
5131274 
5140095 
5131286 
5131174' 
5131846 
5131353 
5131057 
51313P8.
5131133 
5131095 
5133742 
5131507' 
5131414 
5131364 
5131411- 
.5131042 
5132360 
5131186 
5134994

VAPITt
Yalova-Kartal:(lşgünü) 6.30-11.00-15.00-19.30 

(Tetil)7.15-11.15-16.00
Kartal-Yalova:(lşgünü) 09.00-13.00-16.00-21.00 

(Tatil) 09.00-13.00-18.45
Yalova-Sirkeci:(işgiinü) 05.50-13.30-17.30 (Tatil) 
6.30-13.00-17.30 Sirkeci-Yalovar(lşgünü) 09.15- 

14.15-18.15 (Tatil) 09.15-14.00-18.15

ISI.VİZ OTOHİSİ
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 (işgünü): 7.20- 9.45-12.40 17.15-

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

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

FERİBOT
Hızlı Feribot: (Yalova-Yenikapı)

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

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

08.30-10.30:12.30-14.3p-16.30-17.30-19.30-20.30-
22.30 (Cüma-Pazar)

TıP DAĞITICILARI

mriTı
VİLLA

[i

Kayıkhanede 
Sahibinden 

Deniz Manzaralı
Satılık Triblex

Villa

Tel:5134637

gemlik

5134521-23 
5134520 
5132432 
5134521-122 
5134521-115

, 5132325
L 5134521-182 

5134521-111 
Yalnız 185

Aygaz 
özgaz 
Tekgaz 
Ocakgaz 
Ergaz 
Ipragaz 
Habaşgaz 
Ukltgaz 
Yeni Ukltgaz 
Alevgaz 
BPGaz

513 12 95
514 17 00
513 16 37
513 16 37
513 88 43
513 22 59
513 45 46
514 28 41
51365 00
513 40 95
514 59 81

ez

Okuyun,

okutun,

abone olun
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Gem likspor: 6 Zeytinspor: O 
Marshallspor :5Bağlarbaşıspor: 1

Gemlikspor, ikinci yarının dördüncü 
maçını da galibiyet ile tamamladı.

Geçtiğimiz hafta cumartesi günü saat 
13.oo’de Gemlik Atatürk stadında oynanan 
karşılaşmada Gemlikspor, grubunun zayıf 
takımlarından birini daha yenmeyi başardı.

Grubun ilk yarısında da zorlanmadan 
geçtiği Bağlarbaşı engelini burada da ko
lay bir oyunla kazanan kırmızı beyazlılar, 
daha maçın ilk dakikalarında 5. dakikada 
Türker’in attığı golle maça hızlı başladı.

Gemlikspor, istediği oyunu rakibine ka
bul ettirerek ataklarını sıklaştırmaya başla
yınca gollerini de bulmaya başladı.

13. dakikada Murat ve 18. dakikada
Menderes, Gemlikspor’u 3-0 öne geçirdi.
33. dakikada Murat’ın attığı ikinci gol ilk 

yarının skorunu 4-0 belirlemiş oldu.
ikinci yarıda 50. dakikada defansın 

yapmış olduğu bir hata sonucunda Gem
likspor kalesine bir gol geldi. Buna rağmen 
maçın daha iyi ve daha üstün oynayan ta
rafı Gemlikspordu. 65. dakikada Kadir’e 
yapılan hareketi penaltı olarak değerlendi
ren hakem aynı zamanda maçın 6-0 olma
sına neden oldu.

Bağlarbaşıspor’dan Murat’ın 82. daki
kada kapanış golünü atmasıyla maç 6-1 
bitti.

Gemlikspor karşılaşmaya şu kadro ile 
çıktı: Cengiz, Hüseyin, Kadir, Sertaç, Coş
kun, Tahsin, Türker, Musa, Murat, Necmi,
Menderes.

GEMLİK DEVLET HASTANESİ DÖNER SERMAYE SAYMANLIĞI 
SATIN ALMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN

Hastanemiz Yiyecek malzemeleri ihalesi 84-8213 Sayılı kanun 29-A ve müteakip maddelerine’ 

istinaden KAPALI TEKLİF USULÜ ile ihaleye çıkarılmıştır.
İhale 22.12.1999 ÇARŞAMBA günü Gemlik Devlet Hastanesinde yapılacaktır. İhale ile ilgili ida

ri ve teknik şartnameler Gemlik Devlet Hastanesi Döner Sermaye Saymanlığında ücretsiz görü
lebileceği gibi istenildiği takdirde 5.000.000.- TL bedelle temin edilebilir. İsteklilerin idari ve teknik 
şartnamede istenilen belgelerle birlikte hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale saatine kadar Dö
ner Sermaye Saymanlığımıza vermeleri postadaki gecikmelerin kabul edilmeyeceği ilan olunur.

, Türkiye bayanlar birinci liğinde yer alan Gem
lik Zeytinspor Bayan Futbol Takımı, aldığı iki gali
biyetten. sonra güçlü rakibi İstanbul Marshalls- 
por'a yenildi.

Geçtiğimiz hafta pazar günü Gemlik Atatürk 
stadında saat 12.oo'de başlayan karşılaşmanın 
ilk yarısı Marshallsporun, 13 ve 15 dakikalarda 
Seyhan'ın golleriyle 2-0 'lık galibiyeti ile son bul
du.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Marshalspor, 
karşılaşmada üstünlüğünü korudu.

77, dakikada Feride'nin penaltıdan attığı golle 
durum 3-0 oldu. Zeytinspor yaptığı çeşitli atakla
ra rağmen karşı takımın kalesine gol atamadı. 
Üstünlüğünü koruyan Marshallspor, 88. dakikada 
Reyhan'ın attığı golle 4-0 olurken, iki dakika son
ra Melahat'ın golü maçın skorunu belirledi.

Karşılaşmayı 5-0 önde bitiren Marshallspor, 
haftayı 3 puan alarak kapattı.

Takımlar maça şu kadro ile çıktı:
ZEYTİNSPOR : Nurcan, Sema, Derya, Has

ret, Melda, Neslihan, (Hayriye); Emine, Alev, Ya
semin, Melek, (Tülay), Zerrin, (Nahide)1

MARSHALL < Lenuta,’ Çiğdem, Manuela, Fir- 
devs, Yelda, K.Çiğdem, Kadriye, Esmeray, Rey
han, Melahat, Feride, (Aslı) Seyhan.

Öte yandan Zeytinspor Bayan Futbol Takımı. 
Başkanı İhsan Ünlü, gazetemize yaptığı açıkla
mada, “Marshallspor çok güçlü bir rakip. Ba
yanlarımızın yenilmesinden dolayı üzgünüz, 
Bu tür yenilmelerin olmaması için kadromuzu 
gözden geçiriyoruz. Kadromuzu yeniden yapı
landırarak, yenileyeceğiz.” dedi.

Ünlü, karşılaşmalarda gerekli desteği göste
ren -gemlikli futbolseverlere teşekkür ederek, 12 
Aralık 1999 günü İstanbul Dostlukspor ile yapıla
cak olan maçımız İstanbul Riva stadında olacak, 
bu desteklerin sürmesini ibeklediklerini söyledi.

CİNSİ MİKTARI GEÇİCİ BEDEL 
TUTARI

GEÇİCİ 
TEMİNATI

SAAT

1 - Yaş sebze ve meyva 26 Kalem 2.138.750.000 64.162.500 9.30
2-Et 5 Kalem 7.460.000.000 223.800.000 10.00
3- Ekmek 1 Kalem 765.000.000 22.950.000 10.30
4- Tavuk eti ve yumurta 2 Kalem 2.100.000.000 63.000.000 11.00
5- Süt ve süt mamülleri 13 Kalem 5.535.000.000 166.050.000 11.30
6- Kuru Gıda 51 Kalem . 5.621.100.000 168.633.000 14.00
7- Tüp 3 Kalem 3.083.600.000 92.508.000 14.30
Basın : 1999/19
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üretici, kooperatife zeytin veremeyince 
ürünü yok pahasına sattı.Kardeş Şehir Navodarı ile ilk resmi temaslar başlıyor.

Navodan Heyeti 
yarın geliyor

Kooperatif zeytin atımlarına 
yemden başlıyor

Romanya’nın Köstence ili Navodarı Kenti ile Kardeş Şehir olan Gemlik’e ilk heyet yarın 
| geliyor. Navodarı Belediye Başkanı Dobre lon ve heyeti, Belediye Başkanı Mehmet Turgut, 

ve meclis üyeleri ile görüşecek olan heyet, Kaymakam ve Ticaret Odasın T da ziyaret edecek.
t Romanya’nın en önemli 
Uman ve turizm şehri olan 
Köstence’ye bağlı Novo- 
darı kenti ile kardeş şehir 
olan Gemlik arasında ilk 
.dostluk teması başlıyor.

Navodarı kenti Belediye 
Başkanı Dobre lon başkanlı
ğında on beş kişilik heyet, 
yarın sabah ilçemize gele
rek, Kaymakam Sadettin 
Genç ve Belediye Başkanı

HAFTAYA BAKIŞ

Kadri GÜLER

İlk ziyaret
Yarın Kardeş Şehir Navodarı Belediye Başkanı Dobre İon 

! Başkanlığında 15 kişilik bir heyet ilçemizi ziyaret ediyor.
Romanya’nın şirin kıyı kenti Navodorı ile böylece ilk 

l yakınlaşma başlıyor.
. İki ay önce Navodori’ye yaptığım kısa ziyarette tanıştığım 

Belediye Başkanı Dobre lon’a kardeş şehir istemlerinin Gemlik 
i Belediye Meclisinde kabul edileceğini söylemiştim.

£ Türkiye’ye dönüşümden birkaç gün sonra toplanan 
t Belediye Meclisi, Navodari’yi kardeş şehir kabul etti.

Romanya'da yaşanan rejim değişikliğinden sonra başlayan 
[ özelleştirmeler ve ticari yaşamdaki gelişmeler,* 70 yılı merkezi 

devlet tarafından yönetilen bir ülkenin ekonomideki değişimini 
de gündeme getirmiş.

Romanya hızla değişen ve bu hızlı değişimin getirdiği 
| sancıları yaşayan bir ülke.

Romanya’da Türkler önemli ticari ilişkiler içindeler.
Navodarı'de bulunan bir şeker fabrikası Türk Pak-Maya fir- 

I ması tarafından satın alınmış.

Türkler her alanda ticaret için girişimlerini sürdürüyorlar.
Navodori ile başlayan yakınlık, sanırım kültürel ve 

| ekonomik alanlarda hızla sürecek.

- Yarın ilçemize ziyaret edecek olan heyet içinde herbiri birer 
| işadamı olan Belediye Meclis üyeleri ile Ticaret Odası temsilci- 
I leri de yer alıyor.

Belediye Başkanımız ve meclis üyelerimiz ,Türk misafirper- 
I verliğini gelen Kardeş Şehir heyetine gösterecektir.

İşadamları için belki bu bir fırsat olacaktır.
Gemlik’te yetişen ve yıllar önce Romanya'ya limanımızdan 

I ihraç edilen zeytinimiz için belki yeni pazarlar bulunacaktır.

Bu fırsatları iyi değerlendirmek, iki ülkenin dost ve kardeş 
II halkı için yararlı olacaktır.

I
 Navodarı heyetinin ardından Gemlik'ten bir heyetin kardeş 
şehri ziyaret etmesi mutlaka olacaktır.

Bunu sağlamak ise Belediye Başkanımızın görevidir.
İlişkiler, kültürel alanda da sürmeli, dostluk, kardeşlik 

Ipekiştirilmelidir.
Demokratik yaşama yeni geçmiş, tecrübeleri bizden az olan 

dost Navodari Kentine, Gemlik'imizin vereceği herşey bizler 
için bir kazanım olacaktır.

■ Bizlerin onlardan alacağı da.
Yarın ilçemizdeki temaslarını tamamlayan heyeti Bursa 

I Büyük Şehir Belediye Başkanı ile görüştürme görevini ben 
I üstlendim.

Sonra Bursa’y ı tanıtacağız.
Navodori Kent heyeti ile başlayan bu ilişkilerin sağlıklı bir 

I şekilde uzun sürmesini diliyorum.

Mehmet Turgut ve Ticaret 
ve Sanayi Odası Başkanı 
Kemal Akıt’ı ziyaret ederek, 
görüşmeler yapacaklar.

Türkiye'de yapacakları 
üç günlük ziyaretin bir gü
nünü Gemlik, bir gününü ise 
Bursa'da geçirecek plan 
Navodarı Kardeş Şehir he
yeti, yarın saat ll.oo'de 
Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut'u makamında ziya
ret edecekler.

Belediye'de konuk kar
deş şehir heyetini Belediye 
meclis üyeleri ile karşılaya
cak olan Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, Kardeş Şe
hir Belediye Başkanı ile Tica
ret ve Sanayi Odası Başka- 
nına plaket ve şehrimizin 
flamasını sunacak.

Kardeş Şehir Navodarı 
Belediye Başkanı Dobre 
lon'da. Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'a şehirleri-.

nin flaması ile ziyaret anısı
na bir plaket sunacak. <

Buradaki görüşmeleri ta
mamlayan heyet. Kayma
kam Sadettin Genç'i ma
kamında ziyaret ettikten 
sonra. Ticaret ve Sanayi 
Odası'na giderek. Başkan 
Kemal Akıt ve iş adamları ile 
görüşecekler

Devamı sayfa 6’da

Başkan Turgut, 
Ankara’dan döndü

Belediyeler Birliği tara
fından düzenlenen “özel
leştirmede belediyenin 
Güçlendirilmesi” konulu 
seminere katılan Belediye 
Başkanı Mehmet Turgut, 
Ankara’dan döndü.

Geçtiğimiz hafta Anka
ra’ya giden Başkan Tur
gut, Türk Belediyeler Birli- 
ği’nin Türk Alman Beledi
yeleri işbirliği ile gerçek
leştirdiği iki gün süren se

minerden olumlu izlenim
lerle döndüğünü söyledi.

Özelleştirmeyi gerçek
leştiren on Alman belediye 
başkanı,nm da katıldığı 
toplantıya, Aydın, Manisa, 
İstanbul Belediye Başkan
lar! ve teknik heyetleri de 
katılarak) özelleştirmeler 
konusunda bilgiler vere
rek, belediyelerin dikkat 
etmasi gereken konulara 
değindiler.

ADD’den Bolu’lu
aileye konut yardımı

Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik Şubesi, 
Bolu depreminde evsiz 
kalan Yaman ailesine 
Kumsaz'daki hayırsever 
işadamı Ahmet Imren'in 
evine yerleştirdi.

12 Kasim 1999 günü 
meydana gelen Bolu- 
Düzce depreminde evleri 
yıkılarak, sokakta kalan 
Sadi ve Serpil Yaman adlı 
depremzedelere. kucak

açan ADDTIler ailenin ço
cukları özgür Deniz Ya- 
man(8), Mustafa Kemal 
Yaman(2.5) Çağdaş Do
ğan YamanCl.5) in Kum- 
saz'da bulunan Fırıncı Ah
met Yakup Imren'in evine 
yerleştirdiler.

Her türlü ihtiyaçlarının 
ADD tarafından karşıla
nacak olan Yaman ailesi, 
yeni yaşamına Kum- 
saz'da başladı.

Kampanya başından 
bugüne 4 milyon 500 kilo 
zeytin alan 72 Nolu Mar- 
marabirlik Zeytin Tarım Sa
tış Kooperatifi, havuzların 
dolması nedeniyle atımlara 
ara verdi. Yeni depoların 
bulunması ve bozuk ha
vuzların onarılmasından 
sonra yarın alımlar yeni
den başlıyor.

Haberi sayfa 3’de

İhale için Resmi Gazeteye ilan verildi.

Otobüslerin
özelleştirilmesi 
ihaleye çıkarılıyor

Belediye Başka - 
nı Mehmet Turgut, 
otobüsleri, 275 mil - 
yar lira bedelle üç 
yllığına ihaleye çı - 
kardıklarını söyle - 
di.

Haberi sayfa 3’de
Belediye Başkanı Mehmet 

Turgut, “iş resmi gazeteye 
kaldı” dedi.

Kaymakamlıkta 
deprem toplantısı

Kaymakam Sadettin 
Genç, Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, Ticaret 
ve Sanayi Odası Başkanı 
Kemal Akıt, ve ilçemizde 
bulunan sanayi kuruluşla
rının temsilcileri ile yaptığı 
toplantıda, depreme ha
zırlık, etüd çalışmaları,

kurtarma faaliyetleri ko
nularında bir toplantı yap
tılar.

Kaymakam Genç, çe
şitli zamanlarda bir araya 
gelerek, deprem konu
sunda alınacak önlemler 
hakkında görüşmeler 
yaptıklarını söyledi.

Türkiye Avrupa Birliği adayı...
Verirse Ada’yı.
Onaylanacak «asalet
Böylesi asalet
Zillet, zillet!...
Katlanmaz ona bu asil millet.
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Zeytin üreticisi ve siyaset anlayışı

HAFTAYA BAKIŞ BASINDAN SEÇMELER
AHMET TANER KIŞLALI

Çözümü Lozan’da Değil 
Sevr’de Aramak

Gemlik, Orhangazi, İznik ve Mudan
ya'da zeytin hasadı sona ermek üzere. 
Bu yıl ürün bol, Marmara-Birlik yüksek 
fiyat verdi, üreticinin yüzü gülecek der
ken...

Bir de baktık ki, Marmara-Birlik'ln 
depolan yeterli değil, zeytinci gecenin, 
ayazında kuyruğa girmiş beklemekte, 
ama nafile!

Ürünü elinde kalakalmış...
Gerekli üretim planlaması yapılma

yan, dış pazar olanaklan genişletilmek- 
siziri kendi halinde bırakılarak sürekli 
üretim artışı sonucu sorunlara gömülen 
zeytinciliğimizin, yalnız bu yıl değil, ge
lecek yıllarda da ciddi açmazlarla karşı
laşacağı anlaşılıyor.

Kimilerine ters gelecektir belki, an
cak bana göre Marmara Bölgesi’ndeki 
“sofralık zeytin” üretimin, siyasal he
saplar dışında, belirli bir “merkezi 
planla ma "ya yönelmesi gerekiyor. Kuş
kusuz bölgedeki zeytinlikler korunmalı
dır, hatta bu konuda geç kalınmış ve do
ğanın özgün bir süsü olan gümüşi yap
raklı ağaçlarımız katliama uğratılmıştır.

Bu doğru! Gemlik Körfezi kıyılannı 
süsleyen zeytinliklerin pek çoğunun ye
rinde şimdilerde sevimsiz tatilf!) siteleri 
yer alıyor. Üstelik artık çekiciliğini de yi
tirdi Körfez'deki yaz turizmi; denizimiz 
öylesine kirli ki, neredeyse uzaktan bak
makla yetineceğiz. Bu da plansızlığın, 
kapkaççılığın; gözü kara rant hesaplan
ırın acı sonuçlarından biri...

Şimdilerde gelip dayandığımız duvar 
şu:

Bu üretici kuruluşu olan Marmara- 
Birlik, yeterli deposu olmadığı gerekçe
siyle zeytin alımlannı durduruyor.

Tüccar çekingen, özellikle 17 Ağus
tos ve 12 Kaşım depremlerinin aramdan 
piyasadan çekilmiş durumda.

Üretici başının çaresine bakmak zo
runda........

« « *
Son günlerin önemli olayı, Türkiye'ye 

Avrupa Birliği aday üyeliği statüsünün 
verilmiş olması. Anlı şanlı medyamız - 
televizyonîân, gazeteleri, radyolanyla- 
ne büyük bir utku kazandığımızı işliyor.

İyi de biz, Marmara'nın zeytin soru
nunu Simitis'in Ecevit'e armağan ettiği, 
o'nun da Bursa'da uygun bir yere dikil
mesine karar verdiği “zeytin fidam"yla 
mı çözeceğiz?

Avrupa Birliği ülkelerine zeytin sata

biliyor muyuz?
Satamıyorsak nedeni?
Ve de satamıyorsak, niçin bir “mer

kezi planlama" ile satış koşullan yarat
manın veya zeytin üretcisini başka 
alanlara yöneltmenin yollarını aramıyo
ruz?

Marmara-Birlik, sadece belli siyasal 
görüşlerin egemenlik savaşımı âlâm ol
mamalıdır. Çirkin sonuçlar doğurabili
yor bu. Ben, bildim bileli Birlik siyasetin 
tezgah üstüne düzenlediği, iktidarlann 
kendi yandaşlarına ulufe dağıttığı bir 
“han-ı yağma” gibi görüle gelmiştir. En 
alt düzeyde temsilciliklerden başlaya
rak, Birlik, siyasal karşıtların veya ya
pay İttifaklann savaşım âlâm olmuştur, 
olmaktadır. Buna karşılık geleceğe dö
nük bir üretim planlaması yapıldığına, 
bugüne değin tamk olmuş değilim.

Ama işte gelip tıkandığımız nokta!...
AB'ye aday üye olduk. Sorun baka

lım Birlik yöneticilerine, AB pazarına 
zeytin satışına' dönük geliştirilmiş bir 
planlan var mı? Yoksa Simitis'in fidanı
nın vereceği “Yunan zeytinleri" ni mi 
bekleyeceğiz.

Ne dersiniz?
Bazı hoş olmayan kokular da duyu

luyor. İznik'te alımlann erken durdurul
masının arkasında, bu ilçedeki koope
ratifin Marmara-Birlik üst yönetimi ile 
ters düşmesinin yol açtığı bir sürtüşme
nin bulunduğu öne sürülüyor.

Öyleyse yazık!...
« * * ■

CHP Bursa İl Örgütü, il çapında so- 
runlann analizi ve çözüm önerilerinin 
belirlenecek politikalar haline getirilme
si için bir “Danışmanlar Kurulu" oluş
turdu.

Bu kurulda Uludağ Üniversite- 
si'nden bilim adamları, eski milletvekil
leri ye örgütün deneyimli siyasetçileri 
yer alıyor. Yakın zamanda hem Marma
ra Bölgesi'nin zeytin sorunu, hem de 
dağ ilçelerinin ekonomik gerileme soru
nu üzerine çalışmalar başlatılacak.

Kısaca söylemek gerekirse, bundan 
sonra siyaset gerçek anlamıyla hayata 
geçirilecek, ayak oyunlarınâ İtibar edil
meyecek; bilimsel yöntemler uygulana
cak.

Türkiye'nin ye bölgemizin kalkınma
sı, AB üyeliğine sancisız geçiş, ve de de
mokratikleşme ancak bu yolla müm
kün...

Uluslaşmadan çağdaşlaşabilmiş, de
mokratikleşebilmiş toplum yoktur.

Ne demek uluslâşmak?
Kabile düzenini, aşiret düzenini, dere

beylik düzenini geride bırakmış olmak de
mek... Aynı topraklar üzerinde yaşayan ih
sanlar arasında bir “biz" duygusunun, bir 
dayanışma.duygusunun yaratılmış olması 
demek.

Lozan’a gidilirken Anadolu’da 20'yi aş
kın etnik kökenden insan vardı ama bir 
ulus yoktu... Türkiye’yi çok uluslu bir hari
tayla bölen bir Sevr vardı ama dünyanın 
kabul ettiği bir vatan yoktu.

Lozan’la iki şey dünyâya kabul ettiril
miş oldu.

*• Sınırları “Misakımilli"ye çizilmiş bir “va - 
tan"... Ve o sınırlar üzerinde yaşayan in
sanlardan oluşan bir “millet".

Sevr sadece Türkiye’yi bölmeyi, parça
lamayı dayatmıyordu... Sadece "çok ulus - 
luluk" değildi Sevr’in getirdiği; aynı za
manda “çok hukukluluk’\u.

Sevr çok hukuklüluğu; Anâdolu insanı
nın bir uluŞ oluşturmasını engellemenin 
aracı olarak kullanıyordu.

Her dinsel ya da etnik topluluğun ken
di hukukunu uyguladığı bir toplumda, bir 
"biz" duygusu yaratabilir misiniz? Bir da
yanışma duygusunu uyandırabilirmisjniz?

Lozan anlaşması, tek hukukluluğa ge
çişin çerçeveşiydi. Ama -devletin laik ol- 
maması nedeniyle- Müslüman olmayan 
azınlıklara "bazı hukuksal ayrıcalıklar" ta
nımak zorunluluğu doğmuştu.

Laiklik geldi. Medeni yasa kabul edildi. 
Türkiye’deki azınlıklar da, kendi istekleriy
le hukuksal ayrıcalıklarından vazgeçtiler. 
Uluslaşmanın önündeki bir engel daha 
kalkmış oldu.

Bugün RP’nin önerdiği "çok. hukuklu - 
tuk" Sevr'i isteğidir. Laiklikten ve tek hu- 
kukluluktan gerileme; sadece demokratik
leşmede değil, uluslaşmada da gerileme 
yaratır. Ama Refah kafası için önemli olan, 
zaten “ulus" değil, “ümmettir. Demokrasi 
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değil, tartışılmayan “tek doğru" çerçeve
sinde insanları gütmektir.

Kurtuluş Savaşı, uluslaşmada ve de
mokratikleşme sürecinde çok önemli bir 
aşamaydı.

Orada harekete geçirilen, sadece “biz" 
duygusu değil.... Aynı zamanda “kendika ■ 
derine sahip çıkma" istenci idi. Egemenli
ği ulusa dayatma bilinci idi.

Ve Lozan'ın açtığı yolda bir “ulus" ya
ratılırken, alınan temel ne "din" oldu, ne 
de “ulus"... Bin yıllık birlikteliğin yarattığı 
“ortak kültür" oldu.

İçinde Orta Asya'nın göçebelik yaşa? 
mından da.... Türkler öncesi Anadolu'nun 
çok kültürlü yapısından da... İslamdan da 
öğeler taşıyan bir ortak kültür.

- Giderek Kemalist devrimle çağa ve ev
rensele açılacak olan bir kültür sentezi!

Tito, farklılıkları kurumlaştırdık
Toplumsal barışın ve demokrasinin yo

lu olarak kültürel ve yönetsel özerkliği seç- 
ti. Ve aynı “ırk'ten gelen insanlar, dinsel 
ve etnik farklılıkların kurumlaşmasının be
delini, -Tito’dan sonra- çok ağır ödediler.

İnsanlar, komşularımı öldürdüler. Karı
larına, kızlarına tecavüz ettiler. Evlerini, 
en değerli tarihsel varlıklarını yakıp yıktı
lar...

İrlanda'da bugün birbirlerini can düş
manı gören Katolikler ve Protestanlar ayrı 
ırklardan mı geliyorlar? Ayrı dilleri mi ko
nuşuyorlar?

Hayır! Ama ayrı okullarda ve bazen 
farklı şeyler öğreniyorlar!

Atatürk farklılıkları değil, benzerlikleri 
kurumlaştırdı. Tüm yanlışlara, tüm sap
malara ve hatta tüm hiyanetlere karşın,.. 
Ve dış düşmanların tüm çabalarına kar
şın... Türkiye bugün hala ayakta!

İstanbul’daki, Ankara'daki, İzmir’deki 
Kürt kökenlilerin büyük çoğunluğu, "farklı 
tıklar"üzerine siyaset yapanlara hala des
tek vermiyor!

(Cumhuriyet, Temmuz 1996)

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

KÖRF€ZR€KLAM
Tel : (0.224) 513 17 97 Tel & Fax : (0.224) 513 35 95

GEMLİK KÖRFEZ
Haftalık Siyasi Gazete

I Yıl : 27 SAYI: 1297
Fiyatı :50.000 TL

Sahibi ve Sorumlu Müdürü : KADRİ GÜLER 
istiklal Cad. Bora Sok. (Akbank Aralığı) No : 3/B 

17 97. - 513 35 95 GEMLİK

Basıldığı yer: KÖRFEZ OFSET 
Matbaacılık -Yayıncılık - Reklamcılık Tesisi

Gemlik 

Köı*fez 

Okuyun, 

okutun, 

abone. olun

GEMLİK FOTOĞRAFÇILIĞINDA

80. YIL
O Bir günde rutuşlu vesikalık 

O Poloroıd anında vesikalık
O Çocuk pozları ... . . ...

O Sünnet çekimlen ve davetiyeleri
O Düğün Nişan çekimleri 

O Video çekimi ve kayıt 
O Acele amatör baskısı _ „

O Fotoğraf makine ve malzeme satış
O Metrelik büyük boy baskılar

O Kaplama Laminasyon
O Bilgisayarlı fotoğraf büyütme _

O Fotoğraftan disk’e kayıt
O Slayt (Dia) çekimlen

O Reklam ve sanayi fotoğrafçılığı

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

ÎLÇ^mtZÎ TGCDÎZ TUTAllO)
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Üretici, kooperatife zeytin veremeyince! ürünü yok pahasına sattı.

Kampanya başından bugüne 4 milyon 500 kilo zeytin alan 72 Nolu Marmarabirlik Zeytin Tarım 
Satış Kooperatifi, havuzların dolması nedeniyle alımlara ara verdi. Yeni depoların bulunması ve 
bozuk havuzların onarılmasından sonra yarın atımlar yeniden başlıyor.

72 Nolu Marmarabirlik Zeytin Tarım 
Satış Kooperatifi, havuzların dolması 
nedeniyle zeytin alımlarına yeniden baş
lıyor.

72 Nolu Marmarabirlik Zeytin Tarım 
Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu Başka
nı Abdullah Yenice, yarın sabahtan itiba
ren kooperatifin tüm merkezlerinde zey
tin alımlarının başlayacağını belirterek, 
üretici ortakların ellerindeki ürünlerini 
kooperatife verebileceklerini söyledi.

Bugüne kadar 4 milyon 500 kilo gibi | 

rekor zeytin alındığını söyleyen Yenice, 
“Depolarımızda bulunan bozuk ve 
kullanılmayan havuzlann on beş gün 
gibi kısa bir zamanda onarıldı, ayrıca 
dışarıdan havuz kiralayarak, alımlara 
yeniden başlayacağız” şeklinde ko
nuştu.

ÜRETİCİ PERİŞAN OLDU
Marmarabirlik’in zeytin almadığı yak

laşık bir aylık zaman içinde İşbanka- 
sı’nın kuruluşu olan Antgıda A.Ş. ve tüc
carın çok düşük fiyatlarla zeytin alması 
üreticiyi mağdur etti.

Kooperatifin yüksek oranda zeytin 
alımına hazırlıksız yakalanmasını eleşti
ren üreticiler, havuzlara yabancı koope

ratiflerin zeytininin alınmanfiası istediler.
Bu yıl, zeytin ürününün rekoltesinin 

yüksek olması ve ortakların deprem kor
kusu ile havuzlara zeytin koymaması 
nedeniyle ürününü kooperatife vermesi 
planların üzerinde zeytin atımına neden 
oldu. Bu durum ise piyasadan kaliteli 
zeytin toplayan üreticiye yaradı.

Öte yandan Marmarabirlik, fabrikala
rında sıkılan sızma zeytinyağın 17 litre
lik tenekesinin 32 milyon liradan, düşük 
asitli yağın 17 litrelik tenekesinin ise 18 
milyon liradan satılmaya başlandığını 
duyurdu.

YAĞHANELERDE İZDİHAM
72 Nolu Marmarabirlik Zeytin Tarım 

Satış Kooperatifi’nin zeytin almamasın
dan sonra ellerindeki zeytini havuzuna 
koyan üreticiler, küçük kalibreli zeytinleri 
yağhanelere götürmesi ilçemizdeki tüm 
yağhanelerde birikime neden oldu.

Modern makinalarla yağ sıkan 
yağhanelerin daha çok tercih edildiği 
gözlenirken, bu yıl ki yağ kalitesinin de 
yüksek olduğu belirtiliyor.

Antgıda A.Ş.’nin 1999-2000 yılı zeytin 
alım kampanyası peşin ve vadeli zeytin 
alım fiyatları şöyle;

KALİBRE PEŞİN 1 AY VADE 2 AY VADE 3 AY VADE 4 AY VADE

180-200 875.000 923.000 971.000 1.019.000 1.067.000

201-220 775.000 817.000 860.000 902.000 945.000

221-240 755.000 796.000 838.000 879.000 921.000

241-260 695.000 733.000 771.000 809.000 847.000

261-280 645.000 680.000 715.000 751.000 786.000

281-300 605.000 638.000. 617.000 704.000 738.000

301-320 530.000 559.000 588.000 617.000 646.000

321-340 450.000 474.000 499.000 524.000 549.000

341-380 320.000 337.000 355.000 372.000 390.000

381-420 240.000 253.000 266.000 279.000 292.000

Resmi Gazeteye ilan verildi.

Otobüslerin
özelleştirilmesi 
ihaleye çıkarılıyor

Belediye Başkanı Mehmet Turgut, 
otobüslerin üç yıllık özelleştirme be 
delinin 275 milyar liradan ihaleye çı 
karıldiğim söyledi.

Belediye Meclisi’nin 
ekim ayı toplantılarında 
aldığı kararla otobüs iş
letmesinin özelleştiril
mesinde yeni bir aşama 
daha kaydedildi.

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, çalış
maların tamamlandığını 
ve otobüs işletmesinin 
özelleştirme işinin resmi 
gazetede ilana kaldığını 
söyledi.

Başkan Turgut, özel
leştirme konusunda çe
şitli belediyelerin özel
leştirmelerini ve özelleş
tirme yönetmeliklerini 
de incelediklerini belirte
rek, “Otobüs işletmesi
nin özelleştirme işi 
2000 yılında başlaya
cak.

üç yıllık İşletme için 
tesbit ettiğimiz değer 
275 milyar liradır, özel
leştirme için resmi ga
zeteye ilan gönderdik.

İlanın yayınlanmasın
dan sonra ihale açıla
cak ve şartlarımıza 
uyan firmaya otobüs 
işletmesinin hakkı ki
ralanacaktır.” dedi.

Başkan Turgut, elde
ki mövcut otobüslerin bir 
yıl süre ile satılmadan 
bekletileceğini, özelleş
tirmeden verim alındığı 
takdirde eski otobüslerin 
satılacağını söyledi.

Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut, otobüslerin üç 

yıllığına 275 milyar liradan 
ihaleye çıkardıklarını söyledi.

Günde 350 kişi yararlanıyor 

Belediye 
sıcak 
yemek 
dağıtıyor

Ramazan ayının başla
ması nedeniyle belediyemiz 
tarafından yoksullara ve 
kimsesizlere sıcak yemek 
yardımı başlatırdı.

Belediye Düğün Salonu 
içinde kurulan yardımsever 
vatandaşlardan toplanan gı
da maddeleri ile pişirilen ye
mekler sıcak olarak muhtaç 
kişilere dağıtılıyor.

Mahalle muhtarlarının 
tesbit ettiği ve belediyeye 
müracaat eden kimsesiz, 
yoksul ve yaşlı kişilerin ya
rarlandığı yemek yardımın
dan günde yaklaşık 350 kap 
üç çeşit sıcak yemek verili
yor.

Belediye Başkanı Meh
met Turgut, yardımların ra
mazan boyunca devam 
edeceğini ve ramazan son
rası da ilçemize bir aş evi
nin kazandırılması için ça
lışmalar başlatıldığını söyle
di.

Yardımsever vatandaş
ların belediyeden yapılan 
sıcak yemek yardımı için er
zak yardımı yapılması isten
di.

Belediye çok yönlü* temaslar yürütüyor

Zemin etüd 
çalışmaları 

sürüvor 
.... .... .. . er

Adapazarı ve Düzce depremlerinden 
sonra Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca 
çıkartılan inşaatlarda uyulacak deprem 
uygulamaları nedeniyle Belediye tara
fından zemin etüd çalışmalarına başlan
dı.

Belediye Başkanı Mehmet Turgut, 
gazetemize yaptığı açıklamada imar pa
lanlarının yürürlüğe konabilmesi için Ba
kanlıkça açıklanan deprem teknik yönet
meliğine uyulması gerektiğini söyledi.

Başkan Turgut, bina yapılacak yerle
rin jeolojik ve jeoteknik ve jeofizik du
rumlarının da bilinmesi gerektiğini hatır
latarak, bunun pafta bazında yapılması 
gerektiğini bildirdi.

Zemin etüd çalışmalarının ilçede çe
şitli kurumlar bazında yürütüldüğünü 
söyleyen Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut, bu nedenle toplantılar yapıldığı
nı belirterek, “Binaların zeminlerinin 
su durumları jeolojik yapıları ve fiziki 
yapıları belli olmadan inşaat yapımla
rına başlanamayacak" dedi.

MTA Genel Müdürlüğü İller Bankası 
Bursa İkinci Bölge Müdürlüğü, Kocaeli

Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofi
zik Mühendisliği Bölümü, İstanbul Üni
versitesi Mimarlık Bölümüne zemin etüd 
çalışmaları için başvurduklarını söyle
yen Belediye Başkanı Mehmet Turgut, 
ayrıca Maden Fakültesi’nden öğretim 
görevlilerini Gemlik’e davet ederek, bilgi 
aldıklarını söyledi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Jeofl 
zik Daire Başkanlığına ve Bursa DSİ 
Bölge Müdürlüğü’ne de başvurduklarını 
söyleyen Belediye Başkanı, ilçenin ge
nelinde ve parsel bazında zemin çalış
malarının yapılması için temasları sür
dürdüklerini söyledi.

Gemlik'ten Avrupa normlarına uygun 
yeraltı jeolojik olarak depreme uygunlu
ğu ve su yapısı tesbit çalışmalarının ta
mamlanmasından sonra bazı bölgeler
de gerekirse imar planı uygulamalarında 
değişikliğe gidileceğini de söyleyen Be
lediye Başkanı Mehmet Turgut, İstanbul 
Teknik Üniversitesi’nden Tüzün Baycan 
ve Buket öner adlı uzmanlarında ilçe
miz konusunda incelemeler başlattıkla
rını bildirdi.

Deprem, Açlık, Türban, baskılar gibi temalardan oluşan gazete küpürleri yer alıyor.

FP’li gençler insan hakları sergisi açtı
Fazilet Partisi Bayan Gençlik Kolları 

ve Kadın Komisyonu tarafından “insan 
Hakları Fotoğraf Sergisi" açıldı.

Belediye Sergi Salonu’nda açılan fo
toğraf sergisinde insan hakları beyan
namesinin çeşitli maddelerine değinile
rek, deprem, türban, ücret mitingleri, 
açlık gibi temaların değişik gazete ku

pürlerinden kesilen sayfalar gösterime 
açıldı.

İnsan Hakları Haftası nedeniyle dü
zenlenen serginin açılan Fazilet Partisi 
İl Başkanı Hilmi Tanış, Gemlik Belediye 
Başkanı Mehmet Turgut, fazilet partili
ler katıldılar.

Sergi, üç gün sürecek.
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SINIRLI SORUMLU GEMLİK 
ESNAF ve SANATKARLAR KREDİ KEFALET 

KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞINDAN

Sayın Ortaklarımız;

Kooperatifimizin 1999 yılı olağan genel kurul toplantısı 13 Ocak 2000 tarihi
ne rastlayan perşembe günü saat H.oo’de kooperatif idari binasındaki toplan
tı salonunda yapılacaktır. Bu toplantıya ait gündem aşağıda yazılıdır.

Bu toplantıda ekseriyet temin edilmediği takdirde ikinci toplantı aynı gündem 
ile 22 Ocak 2000 tarihine rastlayan cumartesi günü saat 11 .oo’de aynı adresde 
yapılacaktır.

Ortaklık cüzdanınızla birlikte teşriflerinizi rica ederiz.
Saygılarımızla,
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM
1-Açılış, Divan Başkanlığı seçimi
2- Saygı Duruşu
3- İstiklal Marşı
4- Çalışma roparu okunması, hesap raporlarının okunması ve denetim kuru

lu raporlarının okunması ile müzakereleri,
5- Raporların oylanması,
6- Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin ibrası,
7- Üç yıl görev yapmak üzere 3 asil, 3 yedek denetim kurulu üyesi seçimle

rinin yapılması
8- 2000 yılı tahmini bütçelerinin okunması, müzakeresi ve oylanması
9- Hamidiye Mah. Gazhane Cad. 31 pafta, 113 ada, 9 parseldeki idari bina-: 

mızın 1. kat 1 nolu büro asgari 5 milyar TL., 2 nolü büro asgari 6 milyar TL, 3 
nolu büro asgari 3 milyar TL. 3. kat 5 ve 6 nolu bürolar asgari 7 milyar TL, 4. 
kat 8 nolu büro asgari 4 milyar TL ile zemin kattaki küçük dükkan asgari 15 mil
yar TL, büyük dükkanın asgari 25 milyar TL’ye satılmasına,

10- Dilek ve temenniler.
11- Kapanış.

GAYRİMENKUL AÇIK ARTIRMA İLANI 
GEMLİK SULH HUKUK MAHKEMESİ 

SATIŞ MEMURLUĞUNDAN
Dosya No : 1999/10 SATIŞ

Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti, adedi, evsafı;
Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 18.12.1998 tarih ve 1998/93 esas 1998/750 

karar sayılı kesinleşmiş kararı ile şuyun izalesi suretiyle satışına karar verilen 
aşağıda belirtilen gayrimenkul açık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.

Armutlu ilçesi Bayır Mahallesi mevkiinde kain tapunun 24 pafta 4771 parselde 
kayıtlı 145 metrekare miktarındaki bahçeli ev ve ahır 4.000.000.000.- TL. değerle 
satışa çıkarılmıştır.

Satış Şartları:
1- Satış 18.01.2000 günü saat 14.00’den 14.20’e kadar Gemlik Belediye Düğün 

Salonunda açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin 
%75 ni ve rüçhanh alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını 
geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taah
hüdü baki kalmak şartıyla 28.01.2000 günü aynı yer ve aynı saatte ikinci artırmaya 
çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok 
artıranın taahhüdü saklı kalmak üzer artırma bedelinin malın tahmin edilen 
kıymetinin % 40 mı bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan.alacakların 
toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma mas
raflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecek
tir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20 si nisbetinde pek 
akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri 
lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil 
verilebilir. Tellaliye resmi, ihale plu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş 
vergiler satış bedelinden ödenir. KDV alacıya aittir.

3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki hak
larını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün 
çinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit 
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 
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 teminat bedelinden alınacaktır.

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

6- Satışa iytirak edelerin yartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş 
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 1999/10 satış sayılı dosya 
numarasıyla Müdürlüğüüze başvurmaları ilan olunur.

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

Gemlik Körfez Okuyun, Okutun, j^bcne Olun.

TÜRKİYE DİYANET VAKFI GEMLİK ŞUBESİ

KİRA İHALE İLANI
Mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfına ait Dr. Ziya Kaya Mahallesi, İstiklal 

Caddesi, İ. Karsak Camii altındaki 4/B ve 4/C no’lu işyerleri 
30.12.1999 tarihinde açık arttırma usulu ile kiraya verilecektir.

Müracaat evrakları İlçe Müftülüğünden temin edilecektir. 
İlgilenenlere duyurulur.

13.12.1999
Tahir YEMENOĞLU

Vakıf Şube Başkanı (İlçe Müftüsü)

□ BURSA 2000 
□ HABER

Gazetelerine vereceğiniz ilanlar 

size kazanç olarak geri dönecektir

KÖRFÇZ R6KLAM
“BİR TELEFON YA DA FAKS YETERLİ " 

Tel : (0.224) 513 17 97 
Tel & Fax : (0.224) 513 35 95

EŞANTİYON 2000
AHŞAP MASA ÜSTÜ GEREÇLERİ & MASA SETLERİ 

& SAATLİ MASA SETLERİ & DUVAR SAATLERİ
& ROZETLER & ÇAKMAKLAR & ANAHTARLIKLAR

& KALEM SETLERİ & AJANDALAR & 
ÇANTALAR & ÖZEL TAKVİMLER & 

GEMİCİ TAKVİMLER ve BİRBİRİNDEN 
GÜZEL ÜRÜN SİZLERİ BEKLİYOR....

Çeşitli renk ve desen-. 
lerde istediğiniz model 
duvar ve kol saatleri

Değişik renklerde evrak çanta
ları, cüzdanlar, fortföyler ve 

kemerler

□ PLASTİK BARDAK ALTLARI □ METAL 
KÜLLÜKLER □ YUVARLAK KÜLLÜKLER 
□ TERMOMETRELİ REKLAM PANOLARI 
□ MASA SÜMENİ □ SÜNGER ANAHTARLIKLAR 
□ METAL ANAHTARLIKLAR ve ŞİRKETİNİZİN 
LOGOLARI BASKILI O LASER ZARF 

AÇACAKLARI O MASA TAKVİMLERİ 
O KAĞIT BLOKLARI □ KALEMLİKLER

Çizgili, kareli ajandalar, cep fihrist
leri, repertuar!) ajandalar, haftalık 
ajandalar, sekreter bloknotlarının 

renk ve desenleri görülmeye değer

Her zevke uygun mutlaka bir ürün vardır.

REKLAMCILIK - MATBAACILIK - YAYINCILIK
İstiklal Cad. Bora Sk. Akbank Aralığı No: 3/B GEMLİK 

Tel: (0.224) 513 17 97 Tel & Faz : 513 35 95
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Demir Ali Baydar

ÇAĞRI
Hesap kaldı-bir dahaya 
Bu toplum hep aldanıyor 
Dostunu düşman sanıyor x
Çekildi gözlere perde
Yalana çabuk kanıyor

Seçmenin sözü geçmiyor 
Seçmekle işler bitmiyor 
Seçim meçim hepten hava 
Vekil çare üretmiyor

Medya patron, bakan elçi
I Emir gelir yapar linçi 
< Meclisin hiç gereği yok 
Millet kimi neden seçti?

Kutsal devlet sömürüyor 
Çağdaş beyler semiriyor

. Alınteri boşa emek 
Çalışanlar sürünüyor 

Böyle gitmesin bu işler 
Sıkılmasın halka dişler 
Biz milletiz efendiyiz 
Hayra değil bu gidişler

Millet açarsa gözünü 
Bulursa bir gün özünü 
Hesabını çabuk görür 
Tutun milletin sözünü

ŞİİR KÖŞESİ YARI ŞAKA YARI CİDDİ Erol GÜRÇAY

ÇIRAK ARANIYOR
Matbaacılıkta yetiştirilmek üzere 

ÇIRAK ARANIYOR

KÖRFEZ OFSET
Tel : 513 17 97 GEMLİK

i SATILIK
J___ 2__ ___ _____________________________

Sahibinden 2+1 satılık daire

Tel: (0.224) 513 17 97

KAŞE VE MÜHÜRDE 
BEKLEME YOK!

Matbaamızda bilgisayar sistemiyle kaşe 

ve mühürleriniz 30 dakikada yapılır.

BİR TELEFON YETERLİ!

KÖRFEZ OFSET
İstiklal Cd. Bora Sk.(Akbank Aralığı) No:3/B

Tel: (0.224) 513 17 97 GEMLİK

(AB) ve Ev Ödevi
Avrupa Birliğine girince, ne gibi ge

lişmeler yaşanacak.
Bir kere, “egemenlik paylaşıla

cak”
Mutlaka her üye ülkenin kendi ege

menliği olacak.
Ama. Her üye ülke, bu egemenliği

ni ayrıca Avrupa Birliği ile de paylaş
mak zorunda olacak.

Şimdi. Elimize “90 bin sayfalık” bir 
ortaklık statüsü verilecek.

Ve. “Ev ödevi” çalışma dönemine 
girilecek.

Üyelerin olumlu karan ile, aday ol
mak mümkün oluyor.

Ama. Tam üye olmak için, bu ev 
ödevini hızla yerine getirmek gereki
yor.

Şimdi. Biz, “bekleme odasında- 
yız”

Bazı profesörler ve eski diplo
matlar, buna karşı görüş sergiliyor
lar.

Avrupa, “bu bekleme odasında, 
bizim ırzımıza geçecek” ve sonra bizi 
tam üyeliğe almayacak diyorlar.

Aslında, bu görüşler Birliğe girmek 
istemeyen, “bazı sermaye ve bürok
rat çevrelerinin” arzularını seslen
dirmek anlamına geliyor.

Bu bazı çevreler, çarpık piyasa 
ekonomisinin ve vurgun döneminin 
devamını istiyorlar.

Bizi tam üyeliğe, 10-15 sene daha 
almazlar deniliyor.

Peki, ispanya kaç yıl sonra gir
miş?

- İspanya tam, 7 yıl beklemiş.
- Peki. Ya İsveç
- Medeniyetin ve insan haklarının 

beşiği sayılan. İsveç bile, tam 13 ay 
beklemiş.

Peki. Tam üye olunca ne olacak.
- Euro adında, ortak paramız ola

cak.
- Euro-polis adında, ortak polis 

olacak.
- Ortak bir savunma işbirliği ola

cak.
- Nüfus yoğunluğu fazla ülkeler 

daha fazla yardım ve destek alacak.
- İç politikada, oy kaybı nedeniy

le çıkarılamayan bir çok önemli ya
salar çıkacak.

- Tasarruf anlayışımız gelişecek.
- Bürokraside ve savunmada 

önemli oranda tasarruf sağlanacak.
- Ve. Tam üye olduktan sonra, 

dünya enerji Merkezlerine yakın olan 
ülkemizin, Avrupa Birliğinde önemi ve 
ağırlığı daha da artacak.

Çocuklarımıza, ekonomisi düzel
miş, iç ve dış kavgadan uzak bir ül
ke kalacak.

Haftanın Fıkrası
İkinci Dünya Harbinde, Al

man bir savaşçı Danimarka’da 
bir eve girer.

Ve. içeride iki genç kızla, ihti
yar dadılarını korkudan bir kö
şeye saklanmış vaziyette bulur.

Zafer sarhoşluğu içindeki Al
man savaşçı;

“- Haydi bakalım. Arzularıma 
boyun eğmeye hazır olun” diye 
kükrer.

Körpe kızlar hemen diz çö
küp yalvarmaya başladı.

Kendilerine isteğini yapma
sını, fakat dadılarına dokunma
masını istediler.

Dadı, bu sözü duyunca, he
men öne atıldı.

“- Kızlar kapatın bakalım çe
nelerinizi.

Harp, harptir, savaşçı ne is
terse o olur”

Ne fedakar bir dadı değil mi?

Sözün Özü
Bir dost vardır, gıda gibidir 
“Sen onu her gün ararsın.” 
Bir dost vardır, ilaç gibidir 
“Gereğinde ararsın” 
Bir dost vardır, hastalık gibidir 
“0 seni arar”

BAKİ

Baki’nin “dost şartnamesi” işte 
böyle!

Ama. Bir dost daha var.
O da eski dostlar
Biz yaşlarda olan insanların, 

yeni yeni dostlar edinmesi çok 
zor.

Buna, ne zaman yeterli.
Ne de, imkan.
Onun için günahı ile sevabı ile 

eski dostlukları korumak lazım.
Sevgi ve ilgi ile beslemek lazım.
Üstüne titremek lazım.

uçuk" bir söz
O kadar cimriydiki, evinin yandığı 

gün, telefonda ucuz olur diye, 
İtfaiyeye acele gelmeleri için, 

durumu mektupla bildirmişti.

Gemlik Serbest Bölgesi
Türkiye’de 20 civarında serbest 

bölge var.
Ayrıca 50 tane de başvuru var.
Peki. Avrupa’da durum nasıl.
Tüm Avrupa’da 28 adet serbest 

bölge var.
Demek ki bizde serbest bölgeye ta-' 

lep fazla.
Niçin böyle acaba?
Çünkü serbest bölgelerin bazı avan

tajları var.
- Bir kere yabancı yatırımcıyı çeki

yor.
- Yabancı sermayeyi getiriyor.
- Serbest bölgeler, bir anlamda 

“uluslararası alanlar” olduğundan ya
tırımcıya vergi avantajı sağlıyor.

- Teşvik ve kredi kolaylığı, günde
me geliyor.

Peki. Gemlik Serbest Bölgesinde 
işler nasıl gidiyor.

Şimdilik pek iyi gitmiyor.
Bir başka deyişle, hızlı gitmiyor.
- Arazi alımları yeni tamamlandı.
- Serbest Bölgede, büyük bir li

man potansiyeli var.
Ama. Hepsinin sahipleri ayrı ayrı.
Bu büyük liman kapasitesinin, bir 

koordinasyon altında toparlanması 
gerekiyor.

Çünkü serbest bölgelerin en 
önemli ayağı limanlardır, tahmil ve 
tahliye işlemleridir.

- Serbest Bölgelerde, bir önemli 
ayak da hava limanlarıdır.

Yenişehir Havaalanı, henüz ta
mamlanamamıştır.

Ödenek yokluğundan beklemekte
dir.

Ve. Ne zaman biteceği de, belli de
ğildir.

Ayrıca, Gemlik Serbest Bölgesi
nin ortakları, ekonomideki daralma
nın sıkıntılarını yaşıyor.

Şimdilerde, herkes kendi derdinle 
uğraşıyor.

Kendi sıkıntılarını, aşmaya çalışı
yor.

Eğer ticaret canlansa,
Ekonomik durgunluk azalsa,
Serbest bölge ortakları, Hüküme

te daha çok asılacaklar.
Ve. bekleyen yatırımlar hız kazana

cak.
Yani. Sözün kısası, Gemlik Serbest 

Bölgesi şimdilik kış uykusunda.
Ne. Hükümet bu işe ödenek ayırı

yor.
Ne de işadamları, bu işe yükleni

yor. ■ - -
Zaten henüz burada hangi fabrika

ların kurulacağı belli değil.
Hangi üretim ve hizmet sektörü

ne, ağırlık verileceği belli değil.
İlk heves, şimdilik bir saman alevi 

gibi, söndü gitti.

Kumla’da Havuzlu Kiralık 
Daireler

Tel: (0.224) 513 17 97

NÖBETÇİ ECZANELER
15 Aralık 1999 Çarşamba ÖZER ECZANESİ

116 Aralık 1999 Perşembe GEMLİK ECZANESİ |

17 Aralık 1999 Cuma ONUR ECZANESİ

L18 Aralık 1999 Cumartesi S. SARAL ECZANESİ

19 Aralık 1999 Pazar KAHRAMAN ECZANESİ

l_20 Aralık 1999 Pazartesi CAĞLAR ECZANESİ

21 Aralık 1999 Salı İNCİ ECZANESİ

GESttlK REHBERİ Yalova-Kartal:(lşgünü) 6.30-11.00-15.00-19.30 
'TT (Tatil)7.15,11.15-16.00

Gerekli Telefonlar Resmi Daireler Kartal-Yalova.-(lşgünü) 09.00-13.00-16.00-21.00
itfaiye no- TEK Arıza -5132066 (Tatil) 09.00-1100-18.45
Polis imdat İS5 TEK İşletme 5134503 Yalova-Sirkeci:(işgünü) 05;50-13.30-17.30 (Tatil)

' Jandarma İmdat 156 Turizm Der. 5131274 .6.30-13.00-17.30 Slrkeci-Yalova:(lşgünü) 09.15-
Jandarma K. ' 5131055 Spor Sah, 5140095 14.15-18.15 (Tatil) 09.15-14.00-18.15
Polis Karakolu • 5131879 Orm. Böl.Şt 5131286 DEVİZ OTOBÜSÜ
Gâr Kom 1 5k'ıafa MIHI Eğt. Md. 5131174 Yalova -Kartal (Haftaiçi) 07.30-09.10-10.45-13.00-

oıoızuo Halk Eğt. Mrk. 5131846 14.30-16.00-17.30-19.00-20.30
Kaymakamlık HaikKütûp, 5131353 <Ta,i^915'1?^?o0^13A3^1^15-4S'1700‘

ız ırı r 1 o 17.45-1o.30-19.Z0-ZU.JUKaymakam ık ■ 513105ı Kar^y0||arl f 3- 3!» Yalova ■ Kabataş (işgünü): 7.20- 9.45-12.40 17.15-
KaymakamhkEV 51-31062 ^ayçll□rı 5 3 308 19.30 ? %l: 0.226.812 04 99
C. Savcılığı 5131053 6 31133 ' (Haftasonu): 10.30-13.00-17.30
C. Savcı Yrd. 5132954 m ' 5131095 Kabataş-Yalova (İşgünü): 8.35-11.00-16.10-18.25
Emniyet M ' k tıhon' Nufus Md. . 5133742 (Haftasonu): 09.15-11.35-16.15-18.35

Ö I3IÜ2Ö özel İd. Md. 5131507 FERİBOT
TapuSic. Md. 5131414 Hızlı Feribot: (Yâlova-Yenikapı)
Müftülük 5131364 07.30-08.30-10.30-12.30-14.30-16.30-17.30-19.30-

ULAŞIM Gümrük Md. 51314)1- , 20.30-22.30 (Pzt.Sah.Çrş.Prş.)
Uludağ Turizm 5131212 Tekel Md. 5131042 07.30^8.30-10.^11^-13.30-14.30-16.30-17.30-
Aydınlurizm 5132077 Ver Da. Md. 5132360 08.30-10.30-1^-1İ30 16Zl730-19.30-20.30-

ilçeTar. Md. 5131186 22 30 (Cuma-Pazar)
ilçe Seç. Md. 5134994

. Devlet özgaz 514 17 00
SSK Hastanesi 5132329 |134521-23 513 16 37
Mer. Sağ. Ocağı 5131068 ggE™ 5 34520 Ocakgaz 513 16 37 .

TAKSİLER Otobüs işlet. 5134521-122 SSSL, 513 22 59

Çınar Taksi 5132467 Hız ı__ .. 5132325 . |i|jx514 28 41Güven Taksi 5133240 Md ' fl^l’!?? ““ffiltgaz 5 3 65 00

Gemlik Taksi 5132324 suAnİa Alevgaz 513 40 95
• Manastır Taksi 5143550 Arıza Yalnız 185 Bp 514 59 81

Kayıkhane’de 

Sahibinden 

Deniz Manzaralı 

Satılık Triblez 

Villa

Tel:5134637

Gemlik
Körfez 

Okuyun, 

okutun, 

abone olun
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KHrfez Sayla: 6

Kardeş Şehir Navodarı ile ilk resmi temaslar başlıyor.

Navodan Heyeti 
yarın geliyor

Zeytinspor: 4
Dostlukspor: 0

Birinci sayfanın devamı:
Daha sonra Belediye Başkanı Meh

met Turgut, Kardeş şehir heyetine şeh
rimizi gezdirerek, Çalışmalar hakkında 
bilgi verecek.

TüğSAŞ Tesisleri'nde konaklayacak 
olan konuk heyetine Gemlik Belediye
si ve iş adamları tarafından akşam ye
meği verilecek.

Navodan heyeti perşembe günü 
ise Umurbey Belediyesi'ne giderek. Be
lediye Başkanı Fatih Mehmet Güler'i zi
yaret edecekler.

Celal Bayar Mûzesi'ni de ziyaret

GEMLİKSPOR ORHANGAZİ 
HÛRSPOR İLE KARŞILAŞIYOR

Bursa Birinci Amatör kümede oy
nayan Gemlikspor, bu hafta Orhan
gazi deplasmanında Orhangazi 
Hürspor ile karşılaşacak.

, Çarşamba günü saat 13.oo’de Or
hangazi stadyumunda yapılacak 
olan karşılamaya güçlü bir şekilde 
hazırlanan Gemlikspor, sahaya gali- 
biyet için çıkacak. 

edecek olan kardeş şehir heyeti ora
dan Bursa'ya geçecek. Saat l.l.oo'de 
Bursa Büyükşehlr Belediye Başkanı Er
doğan Bilenser İle görüştükten sonra 
kenti gezecekler.

. Geceyi yine TüğSAŞ Tesisleri'nde 
geçirecek olan Navodan heyeti İstan
bul'a giderek, kenti gezecek ve aynı 
gün Romanya'ya geri dönecek.

Kardeş Şehir Navodan kent, heyetini 
ilçemiz ziyaretinden sonrd Bursa'da 
yapacağı temaslarda. Gazetemiz Sa
hibi ve Sorumlu Müdürü Kadri Güler'de 
eşlik edecek.

Son haftalarda aldığı üst üste ga
libiyetlerle şampiyonluktaki iddiasını 
sürdüren Gemlikspor on biri, Orhan
gazi’nin güçlü sporu Hürspor’u kendi 
sahasında yenerse, grubundaki iddi
ası devam edecek.

Gemlikli futbolseverlerin karşılaş
mada Gemlikspor’u desteklemesi is
tendi.

Türkiye Birinci profesyonel bayanlar 
futbol liginde yer alan Zeytinspor Ba
yan Futbol Takımı, geçtiğimiz hafta 
mağlubiyetinden sonra bu haftayı gali
biyetle kapattı.

Kendi sahasında farklı bir skorla 
mağlup olduğu ve güçlü rakiplerinden 
biri olan İstanbul Marshallspor takımın
dan sonra bu hafta da yine İstanbul ta
kımlarından biri ile karşılaştı.

Cumartesi günü Küçükçekmece 
Metin Oktay stadında saat 12.00’de oy
nanan Zeytinspor-Doştlukspor karşı
laşması 4-0’lık bir galibiyetle son buldu.

Karşılaşmanın birinci yarısının 10.
dakikasında Yase- 
min’den gelen ye 30. 
ve 35. dakikalarda 
Zerrin’den gelen gol
ler ile birinci yan 3-0 
sona erdi.

İkinci yarıda da üs
tünlüğü koruyan Zey
tinspor, 70. dakikada 
Melek’in attığı gol kar
şılaşmanın skorunu 
belirledi.

Bugüne kadar yap
tığı maçlarda galibiye
tini koruyan İstanbul 
Dostlukspor, Zeytins
por engelini aşamadı.

Zeytinspor Kulüp

Başkanı İhsan Ünlü, geçtiğimiz hafta ilk 
defa almış olduğumuz mağlubiyetten 
sonra kadroyu yeniden yapılandırdıkla
rını hatırlatarak, “Bu hafta aldığımız 
galibiyetle taraftarlarımızı sevindir
dik. Bu tür galibiyetlere devam ede
ceğiz” dedi.

Takımlar karşılaşmaya şu kadro ile 
çıktı;

Zeytinspor : Nurcan, Derya, Hayri
ye, Melda, Hasret, Sema, Handan, Ya
semin, Melek, Emine, Arzu.

İstanbul Dostlukspor: Elif, Gülser,. 
Dilek, Gülizar, Filiz, Emine, Derya, Rü
ya, Çevriye, Birsen, Esra.

ELEMAN ARANIYOR
YENİ TAŞINDIĞIMIZ MATBAAMIZDA 
TEMİZLİK İŞLERİNDE ÇALIŞACAK 

BAYAN ELEMAN ARANIYOR.

KÖRFEZ OFSET
İstiklal Cad. Bora Sk. Akbank Aralığı No: 3/B GEMLİK

SATILIK VİLLA SATILIK DAİRE
Kayıkhane’de Sahibinden 
Deniz Manzaralı Tribleks 

Satılık Villa
Tel : (0.224) 513 29 73

Küçükkumla Namtaş Sitesi’nde 
Denize karşı 110 M2 4. katta daire 

satılıktır.
Tel : (0.224) 513 17 97

TAŞINDIK
Depremde Zarar Gören 

Matbaamız ve Gazete Büromuzu, 
istiklal Caddesi Akbank Aralığındaki 

Bora Sok. No : 3/B GEMLİK 
adresine taşıdık. Duyurulur.

GEMLİK

KÖRFEZ OFSET Körfez
Matbaacılık-Yayıncılık-Reklamcılık Haftalık Siyasi Gazete

istiklal Cad. Akbank Aygaz Aralığı Bora Sk. No:3/B GEMLİK
Tel : (0.224) 513 17 97 - 513 35 95



TAŞINDIK
Depremde Zarar Gören 

Matbaamız ve Gazete Büromuzu 
İstiklal Cad. Bora Sok. (Akbank Aralığı) 

No : 3/B GEMLİK adresine taşıdık. 
KÖRFEZ OFSET K^rfe z 

MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK “HaftaîikSiyasi Gazete" 

Tel : (0.224) 513 17 97 Tel & Fax : (0.224) 513 35 95

Gemlik Belediyesi ile kardeş şehir olan Romanya’nın Navodarı kent heyeti ilçemizi ziyaret etti

Kardeş heyete 
sıcak karşılama

PİLOT 
KADER’den 
açıklama

Belediye Başkanı Dobre lon başkanlığındaki 12 kişilik Navodarı heyeti çarşamba 
günü ilçemize gelerek, Belediye Başkanı ve Belediye Meclis Üyeleri ile tanıştılar. 
Kaymakam Sadettin Genç’i ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Akıt ile Oda 
yöneticilerini ziyaret ettiler. Dost heyet ilçemizden memnun ayrıldı. Haberi sayfa 3’de

Kadri GÜLER

HAFTAYA BAKIŞ

Güzel başlangıç
Gemlik Belediyesi ile kardeş şehir olan Romanya'nın Navo- 

darı kenti arasında ilk sıcak ilişkiler, dost Belediye Heyetinin 
Belediye Başkanı Dobre lon ve arkadaşlarının ilçemizi ziyareti 
ile başladı.

. Bu ilişkilerin ardında aslında içimizden biri olan ağabeyim 
Erol Güler ile Navodarı'de fırın işletmeciliği yapan Mustafa Kö- 
seoğlu yatıyor.

Erol Güler bir ticari ilişki için yaklaşık bir yıldır Romanya'da. 
Mustafa Köseoğlu ise 9 yıldır Romanya^da ticaret ile uğraşıyor.

İki müteşebbis Türk'ün kent yönetimi ile olan ilişkileri, Gem
lik ile Navodari'nın kardeş şehir olmasına kadar uzandı.
1. türk -Romen ilişkileri, Osmanlı İmparatorluğu döneminden 
günümüze uzanır.

Balkan ülkelerinin birinci paylaşım savaşından ardından 
bağımsızlıklarını kazanmalarından sonra Türk-Romen ilişkileri 
azaldı.

İmporatorluk döneminde ise Romanya OsmanlInın bir vila
yetiydi.

Bu nedenle, Romanya ile köklü tarihsel ve kültürel bağları
mız zaten var.

Romanya’da yaşayan Romen vatandaşı bir Türk'e karşılaş
manız her zaman olasıdır.

Navodarı ile Gemlik arasında başlayan bu azalmış dostluk 
ilişkileri tarihsel, kültürel ve ekonomik alanda bir canlanma 
yaratabilir.

Belediye Başkanımız Mehmet Turgut, Kardeş Şehir heyeti
ni çok sıcak karşıladı ve Türk misafirperverliğinin en güzel 
örneklerinden birini sergiledi.

Gelen heyetin bir bakıma rehberliğini ben üstlendim.
Bu da bir süre önce Romanya da Belediye Başkanı Dobre 

lon ve Başkan Yardımcısı Stere Sponte ve Kültür Müdürü 
Metca Raduvictoria ile yaptığım görüşmelerden kaynaklandı. 
Tabii Mustafa Köseoğlu ile olan arkadaşlığımızdan...

Kardeş şehirler arasında başlayan bu iyi diyoloğun, devam 
edeceğine eminim.

Romen Belediye Heyeti ve işadamları, konukseverliğimiz 
karşısında şaşırdılar desem yalan olmaz.

Önümüzdeki bahar, Navodarı’ye yapılacak karşı ziyaret, bu 
dostluğu pekiştirecek, ardından kültürel, sporatif ve ekonomik 
ilişkileri getirecek.

Gemlikli işadamlarının Romanya ile ekonomik bağlar 
kurma konusunda heyecanlı olduğunu Ticaret ve Sanayi 
Odasındaki toplantıda gördüm.

Bu heyecan jyiye işarettir.
Dileğimiz bu güzel başlangıcın sonuna değin güzel devam 

etmesi. Başlangıç çok güzeldi.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Turgut, Navodârı Belediye Başkanı Dobre lon’a günün 
anısına bir plaket ve Gemlik Belediyesi flaması sundu. (Fotoğraf Gemlik KÖRFEZ)

Kısa adı PİLOT KADER 
olan Arama Bulma ve Ha
yat Kurtarmada Profesyo
nel İdealist Lider, Operas
yon Timlerini Kazandırma 
Derneği adına bir açıklama 
yapan kurucu başkan Ah
met Öztürk, amaçlarının a- 
rama bulma ve hayat kur
tarmada uzmanlaşmış çe
kirdek kadroyu kurmak ol
duğunu söyledi.

Haberi sayfa 6’da 

“Deprem 
gerçeği” 
konulu fotoğraf 
sergisi

Gemlik Sanayici ve İş 
Adamları Derneği ile 
Yurt Haberler Ajansı 
Gemlik temsilciliği 
“Deprem Gerçeği” ko
nulu fotoğraf sergisi aç
tı.

Belediye Sergi Salo
nunda cumartesi günü 
açılan sergi yarın kapa
nacak.

ÇHP’Iiler 
İnönü’ 
andı

Cumhuriyet Halk Partisi 
Gemlik İlçe Başkanlığından, isi 
met İnönü'nün ölümünün, 26. 
yılı nedeniyle yapılan yazıh< 
açıklamada, "partimizin Ata
türk'ten sonra 2. Genel Başka- 
nı. ülkemizin yetiştirdiği, ulusu
muza ohur veren büyük devlet 
adamı, büyük asker ismet İnö
nü'yü her geçen gün özlemle 
anıyoruz" denildi. Sayfa 6’da

Okuma &Yazma Kursu sona erdi
Gemlik Rotary Kulübü Ve 

Gemlik Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü’nce hazırlanan “Ko
laylaştırılmış Dil Eğitimi” prog
ramı sona erdi. 1

8' bayan, 1 erkek kursiyerin 
40 gün 90 saatte yapılan eğitim 
sonunda başarı belgeleri tören
le geçtiğimiz hafta dağıtıldı.

Gemlik Rotary Kulübü Baş
kanı Yunus Kardeştuncer, öğ
retmen eğitim ve kurs masrafla
rını karşıladıklarını söyledi.

Marmarabiriik yeniden zeytin 
alınca ortakların yüzü güldü

Üreticiler “Oh” dedi

Soroptimistler Yalova 
Deprem Bölgesinde

Gemlik, Yalova, Bursa 
ve Uludağ .Soroptlmist 
Kulüplerin ortaklaşa kur
dukları Kadın Rehabili
tasyon Merkezi (KAREM) 
depremde büyük zarar 
gören Yalova'da sağlık, 
yiyecek,. kişisel bakım, 
araç gereç yardımlarıy
la depremzedelerln bü
yük sevgisini topladılar.

Yalovalı depremze- 
delere hukuksal yardı

mın yanında Gemlik ve 
Yalova Halk Eğitim Mü
dürlüklerinin destekleriy
le blçki-dikiş kursları açtır
dıklarını söyleyen Eczacı 
Soroptlmist Mukaddes 
Serim, “Bir kardeş aile 
edindik ve onun her 
türlü ihtiyacını karşılıyo
ruz. Ayrıca 3 üniversite 
öğrencisine de ayda 30 
milyon lira burs veriyo
ruz” dedi.

~ Havuzlarının dolması ne
deniyle bir süre zeytin atım
larına ara veren Marmarabir- 
lik Zeytin Tarım Satış Koope
ratifinin yeniden atımlara 
başlaması ortaklarının yüzü
nü güldürdü.

Türkiye’nin en büyük 
zeytin stokçusu olan Marma- 
rabirliğin, piyasadan çekil
mesiyle tüccar ve iş Bankası 
ortaklıklarından olan Ant Gı
danın fiyat politikaları üretici
leri zor duruma soktu.

Nakit sıkıntısı içinde olan 
ve toplatıcılarının gündelik
lerini veremeyen zeytin üre
ticileri zorunlu olarak tüccar 
ve Ant Gıdaya zeytin verdik
lerini söylediler.

72 Nolu Marmarabiriik 
Zeytin Tarım Satış Koopera
tifi Yönetim Kurulu Başkanı 
Abdullah Yenice, bazı bozuk 
havuzların onarıldığını ve dı
şarıdan havuz kiralayarak 
ortakların zeytinlerini aldıkla
rım söyledi.

3v\av\ Tamer

BU DÜZEN...
“- Bu düzeni değiştireceğiz.” 
Salla Sayın Kutan, sen de salla! 
Bir zamanlar Ecevit’te değiştirecekti. 
Kendi değişti.
Bu düzen öyle düzen...
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ÇETİN ALTAN BASINDAN SEÇMELER 

Şeytanın Gör Dediği

İrtuzu plajları ve Türkiye’nin 
tek sorunu, saydamlık....

Mesut Yılmaz, Yaşar Okuyan, Yalova, Çınarcık
ANAP Lideri Yılmaz önce Diyarba - 

kır’da sonra Milliyet'te, ardından TRT- 
I’deki “Politikanın Nabzı” programında 
günah çıkardı. Milliyetin sür-manşetin- 
de yer alan sunuşa göre, Sayın Yılmaz 
şu üç konuda değişimden yanaymış:

1- Düşünce ve fikir hürriyeti ger - 
çekleşmeli.

2- Ekonomi özelleşmeli.
3- Yerel yönetimler güçlenmeli.
Benzer söylemleri Diyarbakır’da ve 

"Politikanın Nabzı”nda da dile getiren 
Mesut Yılmaz, bir bakıma “Hükümet dı
şından Başbakan yardımcısı" hatta 
“Gölge Başbakandır "dır, Onun için son 
günlerde yaptığı açıklamalar önem taşı
maktadır. Kaldı ki Başbakan Ecevlt’in, 
iki önceki “başbakan" inin görüşlerine 
son derece itibar ettiği artık ayan beyan 
bilinmektedir. Dolayısıyla Yılmaz’la bir
likte çok daha kararlı bir biçimde 
“75’lik devrimci”liğinin gereğini yerine 
getireceği kuşkusuzdur.

Benim merak ettiğim, Yılmaz’m dola
yısıyla ANAP’m neden hep geç kaldığı? 
Mesut Yılmaz, kendi başkanlıktan veya 
ana muhalefet liderlikleri döneminde 
acaba niçin “düşünce ve fikir hürriye
ti" ne pek sıcak bakmamıştır . Y anıtını 
şöyle veriyor;

“PKK’nın dağılma süreci ve AB 
adaylığı Türkiye’yi yeni bir konjonk
türe getirdi.”

Bu kadar basit 1
Sayın Yılmaz, “düşünce ve fikir hür- 

riyeti”ni demokratik bir gereklilik 'için 
değil, “konjonktür" dayattığı için artık 
“kaçınılmaz" buluyor “zorunlu” görü
yor, hatta ve hatta, daha düne değin ha
raretle yandaş olduğu “Apo’nun ida
mı "ndan bile vazgeçebileceği izlenimini 
veriyor.

ANAP lideri içtenlikli değil, çünkü 
geçmişte sorumluluk aldığı dönemlerde 
başka şeyler söylüyordu, Şimdi AB’ye 
doğru yeniden iktidar olabilmek için 
Makyavelist yöntemler uyguluyor. Onun 
demokrasiden asıl anladığı, söyledikleri
nin ikinci maddesi; yani haraç mezat 
“özelleştirme” ...

Üçüncü maddeye gelince: Türkiye’de 
son on beş yıl boyunca yerel yönetimle
rin güçlenmesini en çok sosyal demokrat 
partiler istemiştir. SHP ve CHP.

ANAP’ın ve öteki sağ siyasetlerin yerel 
yönetimlerin güçlenmesinden anladıkla- 
n, sınırsız ve denetimsiz paylaşımdır, 
“han-ı yağma dır 17 Ağustos ve 12 Ka
sım depremlerinin böylesine büyük fela
ketlere yol açmasının asıl nedeni, Mesut 
Yılmaz’ın yeni bir sakızmış gibi çiğneme
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ye başladığı "yerel yönetimler güçlen
meli" masalının gerisindeki rant kavga
sıdır.

Yerel yönetim 1er güçlenmelidir, doğru 
Ama nasıl ?

1985’te , TBMM’de yeni “imar mev- 
zuatı"nın görüşülmesi sırasında Halkçı 
Parti’nin ısrarla savunduğu “zemin etü
dü” yapılması istemi, zamanın başbaka
nı Turgut Özal’ın talimatıyla kabul edil
memişti. Yalova'daki en büyük yıkım ve 
can kaybı, yerel yönetimlerin doldurul
muş araziye verdikleri “imar izni" değil 
mi ?...

CHP Bursa İl Örgütü, pazar günü Ya
lova ve Çınar cık’ı ziyaret etti. Üçüncü 
kez, -ve bu kez özellikle çocuklara yöne
lik- yardım malzemeleri götürdü.

Yalova'nın bir bölümü hala “ölü 
kent" görünümünde. Bir zamanlar ima
ra açmak için sağcı yerel yönetimlerle si
vil toplum kuruluşları arasında tartış - 
malara neden olan ve yar gı kararıyla 
imara açılması engellenen Atatürk Ta
rım İşletmeleri arazisine göz alabildiği
ne prefabrike konutlar yapılmış.

Ama bunların büyük çoğunluğu boş. 
Depremzedeler, bir ekmek almak için bi
le kilometrelerce yol gitmek zorunda ka
lacakları bu konutlara rağbet etmemiş. 
Dedikodu şu:

“Prefabrike konutlar galiba daha 
çok iktidar partisi yandaşlarının kese
lerini ve kasalarını doldurmasına ya
rardı. Bir de Atatürk Çiftliği’nin arazi
sinin ‘fiilen' imara açılmasına, yani 
yargı kararlarının ‘by-pass’ edilmesi
ne."

CHP yöneticileri katıldıkları toplantı
larda, Yalova Bakanı Yaşar Okuyan’a bu 
konudaki kaygılanın iletmişler. “Değişi
min öncüsü” Mesut Yılmaz’m Yalova 
Bakanı, Ben sekiz buçukluk partinin 
temsilcilerini dinlemem” diye omuz 
silkmiş . Ne demokratça bir davranış !

Söylenen o ki, Bakan Okuyan yar- 
dımlan salt kendi siyasal geleceğine göre 
kullanmakta örneğin oransal olarak İz
mit'e Yalova’ya verilenin yansı verilmiş. 
Değirmendere’ye ha keza, Koru’ya da öy
le...

Çınarcık' ta ANAP'lı, MHP’li, DSP’li 
yapsatçılann binalanna "torpilli” hasar 
raporu verilmiş ve yalapşap onanmlarla 
geçiştirilmiş. Bu durumu belgelemek 
için gelen TV ekibi, pek ünlü haber mü
dürü tarafından “Bu haber yayımlana
maz” gerekçesiyle geri çağmlmış -kimli
ği bende-.

Ne diyelim ? Mesut Yılmaz’ın bakın
dan Devlet Bahçeli gelsin!....

Körfez

okutun, 

abone olun

Gözün alabildiğine uzanan irtuzu 
plajları.... Akdeniz’in uykulu dağları, yor
gun bir kocanın öpücükleriyle okşaması
nı sürdürüyor, inlerle cinlerin top oynadı
ğı 7 kilometrelik kumsalı.... Dalgaların 
ufak ufak bir sokulup bir uzaklaştığı es
merimsi ıslak kumlar, nasıl ütülenmişce- 
sine kırışıksız ve dümdüz...

Azıcık daha gerilerde, uzunlamasına 
konmuş uçsuz bucaksız bir kolye gibi, 
yanyana uzayıp giden miniminicik deniz 
kabukları...

Arz yuvarlağının hiç insan ayağı değ
memiş, bilinmez bir kıyısında mıyız; 
yoksa uzay sonsuzunun ölüm ötesi düş
lerinde mi?

Tepeleri örten çam koruları ve tam bir 
ıssızlık...

Bir kilometre kadar yürüdük kıyılar
da. Hava da azıcık bulutlu, ama üşütme
yen bir kibarlıktaydı...

Tepelere tırmanıp inerek çam orman
ları arasında geçen afifalt yollarda da 
kimsecikler yok gibiydi! Sadece kendini 
göstere göstere akşam yaklaşıyordu 
Köyceğiz gölü kıyılarında....

Sonbahar görünümüne bürünmekten 
ötede, bir kimlik iddası taşımayan kış 
aylarını, daha çok seviyorum buralar
da... Küçük meşe kütükleri de öylesine 
şiirsel alevlerle yanıyor ki, karşısına ge
çip uyuklar gibi mahmurlaştığını ocak
ta...

Neredeyse ertesi sabahki yazıyı bile 
düşünme dışına çıkıyorum.

Ertesi sabahki yazı...
İlkokul çocuklarının yargı önüne çeki

lip, Susurluk’un araştırmasına dahi kim
senin uzanamadığı; hele hele eroinle si
lah kaçakçılıklarının bir mitos ahtapotu
na dönüşmesi karşısında dahi, durum
dan görev çıkarmayı; yine asla kimse
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ciklerin düşünmediği bir korkuşmuşluk 
çöküntüsü, çok hızlı yansımaya başladı 
TV ekranlarıyla gazete manşetlerine...

Vaktiyle benim kuşağımdan, ülke yö
netiminin tam bir yozlaşmaya kaydığını 
söyleyenler, hemen susturulur ve kahre- 
dilirdi.

Bizlerin hayatı “beyaz” dan yana ol
manın kaygılarıyla geçti.

Şimdi kaygılanma sırası vaktiyle “si- 
yah”dan yana olmayı bir açıkgözlük 
saymış olanlarda...

Kimbilir kimler kaygılanıyor şu gün
lerde?..

Hele bir de Çakıcı konuşursa...
Sanki Fransa, yahut ABD bilmiyor 

Çakıcı’nın neler bildiğini... Çakıcı ben
zerlerinin kimlerle işbirliği yapmış oldu
ğunu bilmeyenler, sadece bizim halk yı
ğınları....

Çağdaşlık, Atatürk’çülük, önce vatan 
söylemciliği de, olursa ancak böyle olur; 
öyle değilmi?

Ha evet, bir de deprem sorunu var.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi Dep

rem Bölümü Başkanı Lou Zoback, İstan
bul’da açıkladı. Başkan Clinton’u Türki
ye gezisi sırasında sadece Ankara’ya gi
dip, İstanbul’a gitmemesi için uyarmış 
Ama Clinton kulak asmamış uyarıya...

Önüne gelen, Türkiye’nin çok sorun
ları olduğunu tekrar edip duruyor.

Oysa Türkiye’nin çok sorunu falan 
yok, sadece bir tek sorunu var; o da say
damlık...

Yakında Türkiye siyasal hayatında 
yeni bir dönem başlayacağa benzer;

- Saydamlıktan yana olanlarla, olma
yanlar dönemi... İnsanlık kötüye gitmez. 
Enseyi karartmayın....

Not: 18 Aralık 1999 Sabah Gazete 
si’nden alınmıştır.



21 Aralık 1999 Salı Körfez Sayfa: 3

Gemlik Belediyesi ile kardeş şehir olan Romanya’nın Novadarı kent heyeti ilçemizi ziyaret etti

Belediye Başkanı Dobre lon başkanlığındaki 12 kişilik Navodarı heyeti çarşamba günü ilçemize 
gelerek, Belediye Başkanı ve Belediye Meclis Üyeleri ile tanıştılar. Kaymakam Sadettin Genç’i ve 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Akıt ile yöneticilerini ziyaret ettiler.

Gemlik Belediyesi ile Kardeş şehir olan 
Romanya'nın Köstence ili Navodarı ilçesi Be
lediye ve kent heyeti ilçemizi ziyaret ederek, 
kültürel ve ekonomik temasları başlattılar.

Çarşamba sabahı Navodarı Belediye Baş
kanı Dobre lon, Başkan Yardımcısı Stere 
Sponte, Kültür Müdürü Metca Raduvictoria, 
Türk iş Adamı Mustafa Köseoğlu, yedi iş ada
mı belediye meclis üyesi ve tercümanları tatar 
asıllı Türk Ayşe Murat İndiren ilçemize geldi
ler.

Türk İş Adamı Mustafa Köseoğlu ile Gaze
temiz Sahibi Kadri Güler’in ağabeyi Erol Gü
lerin girişimleri sonucu Gemlik Belediyesi ile 
kardeş şehir olan Navodarı Belediyesi heyeti
nin ilçemizi ziyareti iki ülke ve iki kent arasın
da dostluk, kültürel ve ekonomik yaklaşımlara 
neden oldu. ;

Belediye Başkanı Mehmet Turgut, Gemlik 
Kaymakamı Sadettin Genç ve Ticaret Odası 
Başkanı Kemal Akif'in konuk kardeş şehir he
yetine gösterdiği yakınlık ve ilgi Navodarı he
yetini şaşırttı.

BELEDİYEYİ ZİYARET
Belediye Başkanı Mehmet Turgut tarafın

dan TÛGSAŞ Tesisleri misafirhanesinde ko
naklatılan Kardeş şehir Navodarı kent heyeti, 
çarşamba günü saat 11.oo’de önce Belediye 
Başkanı Mehmet Turgut’u makamında ziyaret 

etti.
FP, DSP, ANAP ve MHP’li belediye meclis 

üyelerinin büyük çoğunluğunun da hazır bu
lunduğu temaslar sırasında duygulu anlar ya
şandı.

Belediye Başkanı Mehmet Turgut, kardeş 
şehir Belediye Başkanı Dobre lon ve kardeş 
şehir heyetini Belediye başkanlık Odasının 
kapısında karşıladı. Daha sonra makam oda
sında kardeş şehir heyeti ile tanışma merasi
mi yapıldı.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Turgut, 
Navodarı Belediye Başkanı Dobre lon’a ken
dilerini Gemlik’te ağırlamaktan mutluluk duy
duklarını söyledi.

Mehmet Turgut, Romanya ile Türkiye'nin 
Osmanlı döneminden kalma dostluk ilişkileri
nin sürdüğünü, uzun yıllar önce Gemlik Lima
nından Köstence limanına Gemlik zeytini gön
dererek, ekonomik yönden de iyi ilişkiler içeri
sinde bulunulduğunu söyledi. Gemlik ile kar
deş şehir olunmasında aracı olan Erol Güler 
ve Mustafa Köseoğlu’na da teşekkür eden 
Turgut, bu yakınlaşmanın iki ülke insanının ta
rihsel, kültürel ve ekonomik yönden yararlı 
olacağına inandığını söyledi.

Daha sonra söz alan Navodari Belediye 
Başkanı Dobre lon, bir süre önce bölgemizi de 

etkisi altına kalan deprem felaketinden dolayı 
Türk halkına ve Gemliklilere geçmiş olsun di
leklerini iletti. Daha sonra tüm müslümanların 
ramazanını kutladı.

Navodari kentinin Gemlik’e benzediğini, 
Navodari’de de Azot Fabrikası bulunduğunu, 
aynı zamanda en büyük çocuk kampının kuru
lu olduğunu belirterek, Navodari’yi kardeş şe
hir olarak kabul etmelerinden dolayı Belediye 
Başkanı ve Belediye Meclis üyelerine teşek
kür etti.

Gemliklileri Navodari’de görmekten büyük 
mutluluk duyacaklarını belir
ten Dobre lon, Gemlikli ço
cukların da kamplarında 
görmek istediklerini söyledi.

İki kardeş kentin yakın
laşmasının bundan sonra 
daha da artacağına 
çeken Navodari 
Başkanı Dobre lon 
rine gösterilen 
dolayı memnun 
belirtti.

Daha sonra 
Belediye Başkanı Dobre
tarafından, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut’a günün anısına bir plaket, Romanya- 
Türk Bayrağı ile Navodari kentini tanıtan bro-

I
şür ve flamasını verdi.

Gemlik Belediye Başka
nı Mehmet Turgut’ta kardeş 
şehir belediye başkanına 
günün anısına bir plaket, 
Gemlik Belediyesi flaması 
ve Gemlik’! tanıtan bir kitap 
hediye etti.

Kardeş şehir heyeti daha 
sonra İlçe Kaymakamı Sa
dettin Genç’i makamında zi
yaret etti. Kaymakam 
Genç’e de bir plaket, ve fla
malarını verdi. Kaymakam

Genç, dost ve kardeş şehir olan Navodari Be
lediye heyetinin Gemlik'te görmekten ve ken
dilerini ziyaret etmelerinden dolayı büyük mut
luluk duyduğunu söyledi. Bu ilişkilerin giderek 
daha da artacağına dikkat çeken Kaymakam 
Genç, ilişkilerin kültürel, ekonomik yönden de 
geliştirilmesi halinde bağların daha da pekişe
ceğini söyledi.

TİCARET ODASI ZİYARETİ
Navodari kent heyeti Kaymakam Genç’ten 

sonra Gemlik Ticaret ve Sanayi Odasına gide
rek, başkan ve yöneticileri ile tanıştı. Burada 
da sıcak ilgi ile karşılanan kardeş şehir heyeti 
Navodari’nin sosyal, kültürel ve ekonomisi ko
nusunda Ticaret Odası heyetine bilgiler verdi.

Navodari’de çok verimli toprakların bulun
duğunu söyleyen Başkan Dobre lon, Roman
ya’nın serbest piyasa ekonomisine geçtiğin
den bu yana bir çok iş kolunun özelleştirildiği
ni hatırlatarak, Gemlikli iş adamlarının Ro
manya ile ticari ilişkiler yapabileceklerini belirt
ti.

Geniş mısır tarlalarının olduğunu söyleyen 
Başkan lon, bakliyat ve sanayide Navodari’nin 
oldukça ileri olduğunu belirtti.

Turizm yönünden de imkanlara sahip oldu
ğunu söyleyen Navodari Belediye Başkanı

Gemlikli iş adamlarını Navodari'ye davet etti.
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal 

Akıt ise yaptığı konuşmada, iki ülke arasında
ki dostluğun Osmanlı döneminden beri devam I 
ettiğini, bir çok iş adamının Romanya'da iş 
kurmak için girişimlerde bulunduğunu, bir za
manlar kendisinin de böyle bir girişimi olduğu
nu söyledi.

Gemlik’ten Marmarabirlik zeytinlerinin Ro- 
manya’ya ihraç edildiğini de hatırlatan Kemal 
Akıt, bu ticaretin yeniden canlandırılmasını is
tedi.

Gemlik Ticaret ve Sanayisi ve Ticaret Oda 
sı hakkında da bilgi veren Akıt, Gemlik Beledi-' 
yesi’nin başlatmış olduğu ilişkilerin ekonomik I 
yönden de desteklenmesi halinde iki ülke ara
sındaki ve iki kardeş şehir arasındaki ilişkilerin 
çok daha iyiye gideceğini söyledi. Akit, en kı- I 
sa zamanda kendilerini Belediye Başkanının 
organize edeceği bir gezi ile ziyaret edebile
ceklerini de söyledi.

Navodari Belediye Başkanı Dobre lon’un 
Kemal Akıt’a ziyaret anısı olarak plaket ve fla
ma sunmasından sonra Akıt ise Dobre lon’a 
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odasını tanıtan bir 
kitap armağan etti.

Kardeş şehir heyeti daha sonra ilçemizde
ki zeytin ve turşu işletmelerini gezdiler. Bu ara
da kardeş şehir heyetine Sele Gıda firması ta
rafından zeytin ve turşu armağan edildi. Tica
ret Odası heyeti de ilçemizde üretilen çeşitli 
ürünlerden kendilerine armağanlar verdiler.

Aynı gün TÜGSAŞ Te
sislerinde verilen iftar yeme- , 
ğine katılan kardeş şehir he
yeti, ertesi sabah Gemlik 
|Belediyesi’nde incelemeler
de bulundular. Buradan 
Umurbey Belediyesi'ne gi
derek, Belediye Başkanı Fa
tih Mehmet Güler'i maka
mında ziyaret ettiler.

Fatih Mehmet Güler, Na- 
jvodari heyetine yaptığı ko- 
Inuşmada kendilerini Umur- 

bey'de görmekten büyük mutluluk duydukları
nı söyledi. Umurbey’in tek geçim kaynağının 
zeytincilik olduğunu belirten Güler, dünyanın 
en güzel zeytinlerinin bu yörede yetiştiğini 
söyledi. Umurbey’in 3. Cumhurbaşkanı Celal 
Bayar’ın doğduğu köy olduğunu ve kendisinin 
ölümünden sonra burada gömüldüğünü hatır
latarak, Gemlik ile yapılan kardeş şehir olma
larından dolayı büyük mutluluk duyduğunu 
söyledi. Dobre lon Fatih Mehmet Güİer’e pla

ket verdi. Başkan Güler ise, Dobre lon’a 
Umurbey Belediyesi flaması ve Celal Bayar’ı 
tanıtan bir kitap armağan etti.

Dobre lon ise tanışmaktan dolayı mutluluk 
duyduğunu söyleyerek, Romanya’ya davet et
ti.

BURSA GEZİSİ
Navodari heyetinin ikinci gününde Bursa 

Büyükşehir Belediye Başkanı Erdoğan Bilen- 
ser’i ziyaret etti.

Gazetemiz Sahibi ve Sorumlu Müdürü 
Kadri Güler’in aracılığıyla gerçekleştirilen zi
yarete Bursa basını ve TV leri büyük ilgi gös
terdi.

Navodari heyeti Büyükşehir Belediye Baş
kanı Erdoğan Bilenser tarafından Belediye 
Meclis Salonp’nda ağırlandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Erdo
ğan Bilenser, yaptığı konuşmada Gemlik’in 
kardeş şehir olan Navodari kentinin kendileri
nin de kardeş şehri olduğunu söyledi. Gem
lik’in Bursa'nın göz bebeği olduğunu da belir
ten Erdoğan Bilenser, başlatılan bu ilişkinin iki 
ülke insanları arasında dostluk kardeşlik bağ
larını pekiştirmesini istedi.

Navodari Belediye Başkanı. Dobre lon ise 
Bursa’nın bir kültür ve tarih şehri olduğunu ve 
bu nedenle görmek istediklerini, kendilerini 
kabul etmelerinden dolayı büyük mutluluk 
duvduklarını. kentlerinde düzenlenen folklor 

şenliklerinde Bursa Folklor ekiplerini görmek 
istediklerini söyledi.

Erdoğan Bilenser’i Navodari’ye davet eden 
Dobre lon, Bursa'yı tanımaktan büyük mutlu
luk duyacaklarını söyledi. Daha sonra Bilen- 
ser'e plaket ve flama armağan etti.

Erdoğan Bilenser ise Dobre lon’a Bursa 
ipeğinden yapılan bir kravat ve Bursa şehrini 
tanıtan bir kitap armağan etti.
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SERBEST KÜRSÜ M.N. Velibeyoğlu % 
Em. Öğrt. Gemlik'te İlk Kez

DENİZ YILDIZI
İki bin yılına giriyoruz. Herşeyin daha 

güzel, daha güçlü olması beklenen bir bin 
yıla adım atıyoruz. Bu bin yılda, ülkeminde 
en iyiler içinde olmasını hak ettiğine inanı
yorum.

Bu arada bu bin yılın başka bir önemi 
daha var, AB ye aday ülkeyiz. AB üyeliği için 
bizden birçok beklentisi olan Avrupa ülkele
rinin ençok başımıza kakaç ettiği eğitim 
problemlerimizi de bir an önce çözmek zo
rundayız. 1928 yılında başlayan bu sefer
berlik ne yazıkki günümüze dek hala isteni
len yere getirilememiştir.

Halk mektepleri ile başlayan Okuma, 
Yazma seferberliği Halk Eğitim merkezle- 
ri’nin açtığı kursları, Asker ocağında açılan 
kurslarla sürdürülegelmiş olmasına rağmen 
hala, Yurdumuz da Okuma, Yazma çıtası 
yüksekliğe çıkarılamamıştır.

Bu çıtanın daha yükseğe çıkarılmasına 
bir katkıda Rotary kulüpleri tarafından ger- 
çekleştirilmektedir. “Kolaylaştırılmış Dil 
Programı” Rotary ve Halk Eğitim iş birliği 
ile yurdun çeşitli bölgelerinde, Okuma-Yaz
ma kursları açılmış. Bu kursa katılan vatan
daşlarda okur-yazarlığa kavuşturulmuşlar
dır.

Bir Rotaryenin anlattığı hikayeyi aynen

aktarıyorum; 
“Denizin kenarında bir genç eğilip

yerde aldığını denize atıyormuş. Adamın 
biri merak edip yanına gider ve ne yaptı
ğını sorar. Genç dalgaların sahile savur
duğu deniz yıldızlarını tekrar denize attı
ğını söyler. Adam evladım hertaraf deniz 
yıldızı dolu, hepsini nasıl kurtaracaksın 
der. Genç bu arada bir tane alır ve deni
ze atarak Bak ! Birtane daha kurtardım 
der.” Birer ikişer de olsa, Biz de o yıldız
ları atmaya devam edeceğiz. Bu görev 
hepimizin olmalı, seyretmek yerine yar
dımcı olmalı. Denemeliyiz!

Sözlerimi bir eğitimcinin sözleriyle bağ
lamak istiyorum.

“Eğitimi güçlendirmek, yetkilendir
mek, Demokrasi’nin kurulması ve güç
lendirilmesi sürdürülebilir. İnsancıl ve 
uygar gelişme karşılıklı saygı ve sosyal 
adalet üzerine kurulan borç için bir anah
tardır. Gerçekten yaratıcılık ve bilginin 
daha da büyük rol oynadığı bir dünyada 
doğru eğitim modern dünya yaşamına 
katılma hakkından başka bir şey değil
dir.”

Haydi hep birlikte deniz yıldızlarını kur
tarmaya...

TELE ON YAYINLARINI
16 METRELİK DEV PERDEDE

SÛHÛDÛ İZLER GİBİ İZLEYECEKSİNİZ

SON MODEL TEKNOLOJİ İLE 
KEYİFLİ MAÇLARDA BULUŞALIM

TELE ON SALON
İstiklal Caddesi No : 19 (Marmarabirlik Karşısı) 

Tef : (0.224) 513 94 27 GEMLİK

□ BURSA 2000
□ HABER

T.C.
GEMLİK İCRA DAİRESİ
Dosya No : 1999/1915

GAYRİMENKULUN AÇIK ARTIRMA İLANI 
GEMLİK İCRA DAİRESİNDEN

Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti, adedi, evsafı;
Gemlik ilçesi, Yeni mahalle, Ozan Sokak pafta 18, ada 434, parsel 219’da kain 

107.20 m2 miktarlı kargir apartmanın 2. kat, 2 nolu bölüm.
İpotekli olan taşınmaz 2. normal kat olup, 3 oda, 1 mutfak, banyo ve ayrı wc den 

ibarettir. Dairenin odaları marley, hol tabanı, mutfak tabanı, wc ve banyo tabanı 
kalebodur olarak yapılmış, pencere ve doğramalar 2. sınıf ahşap doğrama ile 
yapılmıştır. Tüm duvarlar plastik boyalıdır. Ozan sokağına bakan bir balkonu mev
cuttur. Elektrik ve suyu mevcut olan taşınmaz takribi 90 m2 civarındadır.

Bugünkü koşullarda değeri 4.500.000.000.- TL. dir.

Satış Şartları :
1- Satış 18.02.2000 günü saat 10.30’den 10.45’e kadar Gemlik Belediye Düğün 

Salonunda açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin 
%75 ni ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını 
geçmek şaftı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taah
hüdü baki kalmak şartıyla 28.02.2000 günü aynı yer ve aynı saatte ikinci artırmaya 
çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul eh çok 
artıranın taahhüdü saklı’ kalmak üzere artırma bedelinin malın tahmin edilen 
kıymetinin % 40 mı bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların 
toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma mas
raflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecek
tir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20 si nisbetinde pek 
akçesi veya bu miktar kadary.milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri 
lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 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 onbeş gün 
çinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit 
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 
arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden mütdselsilen 
mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın 
Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

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

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş 
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 1999/1915 sayılı dosya numarasıyla 
Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 17.12.1999

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

Çjemlik Körfez Ökufun, /Afeone Ö/un.

Ğîazetelerine. vereceğiniz ilanlaı* size kazanç olarak geri dönecektir

KÖRFEZ RGKLAM
“BİR TELEFON YA DA FAKS YETERLİ ”

Tel: (0.224) 513 17 97 Tel & Fax : (0.224) 513 35 95

EŞANTİYON 2000
AHŞAP MASA ÜSTÜ GEREÇLERİ & MASA SETLERİ 

& SAATLİ MASA SETLERİ & DUVAR SAATLERİ
& ROZETLER & ÇAKMAKLAR & ANAHTARLIKLAR 

& KALEM SETLERİ & AJANDALAR & 
ÇANTALAR & ÖZEL TAKVİMLER & 

GEMİCİ TAKVİMLER ve BİRBİRİNDEN 
GÜZEL ÜRÜN SİZLERİ BEKLİYOR....

a PLASTİK BARDAK ALTLARI □ METAL

Çeşitli renk ve desen
lerde istediğiniz model 
duvar ve kol saatleri

Değişik renklerde evrak çanta
ları, cüzdanlar, fortföyler ve 

kemerler

KÜLLÜKLER □ YUVARLAK KÜLLÜKLER 
□ TERMOMETRELİ REKLAM PANOLARI 
□ MASA SÜMENİ O SÜNGER ANAHTARLIKLAR 
□ METAL ANAHTARLIKLAR ve ŞİRKETİNİZİN 
LOGOLARI BASKILI O LASER ZARF 

AÇACAKLARI O MASA TAKVİMLERİ 
□ KAĞIT BLOKLARI □ KALEMLİKLER 
Her zevke uygun mutlaka bir ürün vardır.

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

renk ve desenleri görülmeye değer

KÖRFEZ OFSET
REKLAMCILIK - MATBAACILIK - YAYINCILIK

İstiklal Cad. Bora Sk. Akbank Aralığı No: 3/B GEMLİK
Tel: (0.224) 513 17 97 Tel & Faz: 513 35 95
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Sosyal “Fay Hattı Haftanın Fıkrası

YARI ŞAKA YARI CİDDİ Erol GÜRÇAY

NASIL BİR OKUL
L Ülke sorunları karşısında kurtarıcı aramaya eği
limli bir toplumsal özelliğimiz var. Bunun nedenlerini 
biraz eşeleyince uygulanan eğitimin böyle bir sonu
cu oluşturduğu görülecektir. Sistemdeki örgütsel ve 
eğitimsel işleyişi düzeltmek gerekiyor. Hatası olan 
herkesin hatasını üstlenebilme olgunluğunu göster
mesi ve eğitimde yeni bakış açıları yakalaması zo
runludur. Orjinal düşünce üretmekten çekinmemeli
yiz.

Geleneksel eğitim Sistemleri sorgulanmalı- Ya
şam boyu öğrenme felsefesi egemen düşünce ol
malıdır; Okullarımızda öğrencilerimizi öncelikle dü
şünmeyi öğretmeliyiz. Sorun çözme yeteneği geliş
miş birey sorunu sahiplenme, çözmede sorumlu 
davranış gösterir. Sorumluluk bilinci bilenmiş olur. 
Güçlü bir dayanışma böyle bireylerden oluşur. Hal
kın bilinci saptırıldı. Değerlerimiz parçalandı. Yükse
len değerler sonucu herkes gerginden fazla birey ol
du. Egoizm ve bireycilik tırmandı. Bunun doğal so
nucu olarak kimse kimsenin varlığını tınlamaz oldu.

Özelliğini duyduğumiız okul, kendisiyle ve çevre
si ile barışık insanlar yetiştirilmelidir. Oysa okulları
mızda nefret ve öfke dolu bir kuşak yetiştirmektedir. 
Öfke toplumda yerleşik bir konuma gelmiştir. Ezber 
eğitimin yerini aktif eğitime bırakması zorunlu hale 
gelmiştir. Bu mevcut eğitim sistemi sorunlara yanıt 
veremiyor. Gör, dokun, dene, düşün, öğren yönetimi 
de diyebileceğimiz aktif yöntem okullarımızın bir bö
lümünde uygulamayı geçmiştir.

Şiddet okullarımızda halen etkisini gösteriyor. 
Günümüzde konuşmaktansa şiddet uygulamak da
ha kolay geliyor nedense. Öğretmenler kendilerin 
verdikleri her şeyi öğrencilerin almak zorunda oldu
ğu yanılgısından vazgeçmeliler. Yoksa öğrenci çö
zümlemeyi ve süzmeyi nasıl öğrenecek? Öğretmen 
öğrencisine düşündüğünü ifade etmesine olanak ta
nımalı. Bu tanınmaz ise öğrencide geleceği ile ilgili 
karar alma yönünden özgüven eksikliği oluşmaz mı? 
Toplumsal aktivist duruma nasıl gelebilir? Fırsat eşit
liği söylemde değil eylem olarak olmalıdır.

Okullar aydınlanmanın gerçekleştiği kurumlar ol
malı. Aydınlanma hareketinin özü bilgi bağlamında 
nakilcilikten akılcılığa geçmektir. Acıhın, umutsuzlu
ğun, şiddetin dozunun gittikçe arttığı günümüzde bi
rey çözümün kendi ellerinde, kendi beyninde kendi 
yüreğinde olduğunu bilincinde olmalı.

Kardeş şehir olgusu yaygınlaşı
yor.

Bursa’da Osmangazi türbesinin 
yanına dikilen şehir panosuna, yazılı 
isimleri not aldım.

Bursa’nın tam 20 kardeş şehri 
var. Bazıları : Darmstadt, Saray- 
bosna, Multan, Oulu, Anshan, Tıf- 
fın, Kaırouan, Gence, Lefkoşa. 
Bursa Tlffın şehrini de kardeşleri 
arasına katarak, dostluğu “ta Ameri- 
kaya” kadar uzatmış.

Şimdi Gemlik de bir ilki gerçek
leştirdi.

Romanya’nın Sanayi ve Liman 
şehri Köstence’nin güzel ilçesi Navo- 
darı’yi kardeşliğe kabul etti.

Ve Uzun zamandır Gemlik’te ki 
“Sosyal Fay Hattı” hareketlendi.

Bu iletişime sebep olanları ve bu 
işi resmiyete kavuşturanları kutlu
yor,

Her iki ilçe halkuçin, hayırlı olrTıa- 
sıhı diliyorum. „

ÇIRAK ARANIYOR
Matbaacılıkta yetiştirilmek üzere 

ÇIRAK ARANIYOR

ikinci kpnumuz zeytin ile ilgili.
Bu sene zeytin üretiminde patla

ma oldu.
Üretimin, 100 bin tonun üzerin

de olduğu söylenir. Marmara Birliğin 
havuz Kapasitesi 76 bin ton.

Aldığı miktar 30 bin ton
Zorlanarak 40 bin tona kadar 

alım yapabileceği söyleniyor. .
Zeytin üreticisi iki yönden dertli;
- Sattığı malın parasını alamı

yor.
- Elinde kalan zeytini satamı

yor.
Her dönem malı erken kapatan 

tüccar, bu şene ortada gözükmü
yor.

Bunun sebebi ise, sulama nok
sanlığından zeytinin küçük olması.

Belkide tüccar, pusuda bekli
yor.

Stoktan bunalan üreticinin, “Şok” 
fiyat indirimleri yapmasını istiyor.

Hükümet bu işe bir çözüm bu
lur mu?

Bana göre biraz zor bulur.
Çünkü Marmara Birlik’te (DYP) 

ağırlığı var.
Durum böyle olunca, siyasi İkti

dar, Marmara Birliği daha çok alım 
yapmak için zorlamaz.

Olan yine, zeytin üreticisine olur.

İki iş adamı sokakta karşılaş
mışlardı.

Arkadaşının çok kaygılı oldu
ğunu fark eden diğer işadamı, 
bunun sebebini sordu.

Beriki:
“-Hiç sorma.” dedi.

Bugün yaptığım bir alışve
riş sonunda tam 100 milyar kay
bettim.”

O kadar üzülme canım. Bu 
parayı şu veya bu şekilde tekrar 
çıkaracağına eminim.”

İşadamı:
“- Olabilir** diye mukabele et

ti.
**- Benim asıl canımı sıkan, o 

100 milyar liranın içinde, 10 mil
yar Lirasının bana ait olmasıy
dı.”

Sözün Özü
Uygarlık bir durum değil, 

Bir harekettir.
Bir Liman değil, 
Bir yolculuktur.

“Toynbee”

Türkiye yıllarca takılı kaldı.
Bir dönem Sağa ve Sola bölündü.
Hem Zaman kaybetti
Hem de kan kaybetti.
Yakın zaman içinde, Laik ve anti-Laik 

çatışmasına itildi.
Ama Halkımız bu oyuna gelmedi.
Çünkü bu kavga ve gerginlik ortamın

dan, çıkar sağlayanların olduğunu anladı.
Çıkar grupları, her dönem tarafları kı

zıştırdı.
Ve. Bu sisli ortamda, cepleri doldu taş

tı.
Şimdi Avrupa Birliği şansmı yakaladık.
Bu birlikte, sıcak savaş yok.
“Ekonomik Savaş” var. Uygarlık var.
insan Hakları Seferberliği var. Gelir da

ğılımında, adil bölüşüm hedefi var.
işsizliğin bir ölçüde azaltılması var. 

Her alanda, tasarruf şartı var. Bu değişim 
hareketini desteklemek lâzım. Değişimin 
önünü tıkamak isteyen bazı menfaat grup
larının, engellerini aşmak lâzım.

"uçuk" bir söz
0 kadar meşgul bir müdürdü ki, geceleri bile 

sekreteri ile yatmak zorunda kalıyordu

Taraftar Sendromu
Türkiye Kupası maçları sürpriz

lerle başladı.
Pendikspor Fenerbahçeyi eledi.
Ç.Dardanelde Beşiktaşı kupa

dan sildi.
Bu ağır yenilgiler, iki takım tarafta

rını da çileden çıkarttı.
Maç sonrası büyük olaylar ya

şandı.
Bazı maganda taraftarlar Rüş- 

tü’yü dövdü.
Bu saldırıyı, televizyon ekranların

dan dehşetle seyrettik.
Ve. Çok kınadık.
Aslında, bu şiddet gösterisi, sade

ce Pendikspor yenilgisi ile ilgili değildi.
Bir yıldızlar topluluğuna dönüşen 

Fenerbahçe yüreği ile futbol oyna
mıyor.

Bir profesyonel gibi davranmıyor.
Başarısız sonuçlarda, tüm fut

bolcuların payı var.
Ama, bir kaptan olarak, Rüş- 

tü’nün sorumluluğu daha fazla ol
du.

- Geçen sene Beşiktaş ile son de
rece kritik bir maç vardı»

Maçtan bir kaç gün önce, Rüş- 
tü’nün evinde elini kestiği öğrenildi.

Bu bir kaza mıydı.
Yoksa kasten mi yapılmıştı.
Her nasıl sa, Fenerbahçe tarafta

rı bu yanlışı hiç unutamadı.
- Bu sene Macar takımı ile yapı

lan Avrupa Kupası maçı ise, barda
ğı taşıran damla oldu.

Rakip oyuncunun yaklaşık 30 
metreden yaptığı yumuşak bir vuru
şu, Kaptan Rüştü fantezi bir tutuş 
uğruna içeri aldı.

Peki diğerleri ne yaptı.
Onlarda, hiç bir şey yapmadı.
Hücumda, ve müdafada çoğala

madı.
Yardımlaşamadı ve pres yapmadı.
Kabahat, oyun sistemine bağ

landı.
4-4-2 mi, 4-3-3 mü oynanacak.
Aslında, bunların hepsi hikaye.
Futbol sahasına ayak basınca, 

sistem falan soyunma odasında ka- 
lir.

Artık futbolcunun, kondisyonu 
ve yaratıcılığı ön plana çıkar.

Koşan, rakibini bozan ve pres 
yapan takım maçı alır.

İşte Galatasaray en güzel örnek.
Koşuyor, pres yapıyor ve maçı 

alıp gidiyor.
Bu anlayışın hem Fenerbahçe, 

hem de Beşiktaş’a örnek olmasını 
diliyor, taraftarları da centilmenliğe 
davet ediyoruz.

KÖRFEZ OFSET
Tel : 513 17 97 GEMLİK

Kumla'da Havuzlu Kiralık 
Daireler

Tel: (0.224) 513 17 97

REHBERİ Yalova-Kartal:(lşgünü) 6.30-11.00-15.00-19.30 
«w (Tatil)7.15-11.15-16.00

Gerekli Telefonlar Resmi Daireler Kartal-Yalova:(lşgünü) 09.00-13.00-16.00-21.00
İtfaiye 110 TEK Arıza 5132066, ■ (Tatil) 09.00-13.0Ö-18.45
Polis imdat TEK'işletme ' 5134503 Yalova-Slrkeci:(işgünü) 05.50-13.30-17.30 (Tatil)

Jandarma İmdat 156 . 5131274
Jandarma K. ' 5131Ö55 Spor Sah. 5140095 14.15-18.15 (Tatil) 09.15-14.00-18.15

.. Polis Karakolu 5131879 Orm' BÖI Ş\ 5131286 . OF.IVtZ OTOBtrŞtr
rar kom e XI' MIHI Eğt. Md. 5131174 Yalova -Kartal (Haftaiçi) 07.30-09.10-10.45-13.00-

> ?1312°6 Halk Eğt. Mrk. 5131846 14.30-16.00-17.30-19.00-20.30

Kaymakamlık HalkKütüp. 5131353' (Tatil) 9.15-10 4^120^^^
Kaymakamlık K5131051 • Cİ'Xollar. “ ” Yalova-Kabataş (İşgünü):7.20-9.45-12.40 17.15-
Kaymakdmlık Ev 5131052 ıuo? S 3 3?3 19.30 Tel: 0.226.812 04 99
C, Savcılığı 5131053’ ' (Haftasonu): 10.30-13.00-17.30
C. Savcı Yrd/ Anoofia Mal Md. 5131095 Kabataş-Yalova (İşgünü) : 8.35-11.0.0-16.10-18.25
■Emniyet M = Nüfus Md. 5133742 (Haftasonu) : 09.15-11.35-16.15-18.35
çnınıyeı ıvı. ; 5)31028 özel İd. Md. 5131507 FERİBOT

TapuSic. Md. 5131414 Hızlı Feribot: (Yalova-Yenlkapı)

SATILIK 
VİLLA

Kayıkhane’de 

Sahibinden 

Deniz Manzaralı 

Satılık Triblez 

Villa

Tel:5134637
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 (PztSah.Çrş.Prş.)Uludağ Turizm * 5131212 TekZİ Md t^O^ 07.30-08.30-^

Aydın Turizm 5132077 Ver. Da. Md. 5132360 08.30-10.30-12.30--14.30-16.30-17.30-19.30-20.30-
ilçeTar. Md, 5131186 . 22.30 (Cuma-Pazar) ■
lleo Çor* Mri -------------- ---------------

gemlik

KörfezHastaneler Rf,ıOdive ŞJSz^^sîsı?^**"
Devlet. Has. ■ 5139200 özaaz 514 17 00
SSK Hastanesi 5132329 sı^n'23 Waz 513 16 37
Mer. Sağ. Ocağı 5131068 5134520 513 16 37’

TAKSİLER Otobüs İşlet. 5134521-122 5 3 22 59
Körfez Taksi 5131821 Şu İşletmesi 5134521-115 £basaaz 5 3 4546
Çınar Taksi' 5132467 W® Ko M 5132325 5 4 28 41
Sûven.™ 6133240 ££«•£M.51M52-82 !ffik„goz 513 65 00

Gemlik Taksi 5132324 sSÂnia «134521-111 A|evgaz« 513 40 95
Manastır Taksi 5143550 buAnza Yalnız 185 gp Gaz 514 59 81 |

Okuyun/ 

okutun/ 

abone olun 
__ _ ___
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En güçlü rakibimizi yenmeyi başardık.

Gemlikspor: 2
R. Bosch : 1

Birinci amatör kümede sekizinci 
grup lideri Gemlikspor, takipçisi Robert 
Bosch'u 2-1 yenerek, grup maçlarının 
bitmesine bir hafta kala play-of kal
mayı garantiledi. -

Bursa Bağlarbaşı sahasında pazar 
günü saat 14.oo'de başlayan karşılaş
mada Gemlikspor, 30. dakikada Tür- 
ker'in golü ile 1-0 öne geçti.

Golden sekiz dakika sonra Robert 
•Bosch'dan Ömer takımına beraberlik 
getiren golü attı.

ilk yarı karşılıklı atanlarla 1-1 berabe
re sona erdi.

Gemlikspor'un zaman zaman rakip 
kaleyi ablukaya aldığının gözlendiği 
karşılaşmanın 89. dakikasında Robert 
Bosch'ün kalecisinin hatasını affetme

yen Kadir durumu 2-1 yaptı.
Robert Bosch tüm çabalarına karşın 

beraberliği atacak golü gevremeyin
ce karşılaşma, Gemlikspor'un 2-1 gali
biyeti ile son buldu.

Maçtan sonra grubunda şampiyon
luğunu İlan eden Gemlikspörlu futbol
cular, büyük sevinç yaşadılar.

Takımlar karşılaşmaya şu kadro ile 
çıktılar:

Hakemler : Süreyya Temel, Tolga 
Günay, Ihsan Toksakal.

Gemlikspor: Cengiz, Hüseyin, Kadir, 
Sertaç, Coşkun,. Tahsin, fürker, Musa, 
Ahmet, Menderes, Murat.

Robert Bpsch : Serkan, Mehmet, 
Mılrat, Ömer, Beyfullah, Murat, Tun
cay, Bülent, Mustafa, Ahmet, Sedat.

GEMLİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN 
GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI

Dosya No : 1999/1772
I. TAŞINMAZ
TAPU KAYDI VE EVSAFI: Gemlik ilçesi, Kayhan Mahallesi, Yeşil Sokak-Yedi- 

evler Sok. mevkii, pafta 2, parsel 538, ada 77’de, 6/11.4 arsa paylı (17) nolu mes
ken olan ipotekli taşınmaz, Gemlik’in yeşil sokak ile yedievler sokağının keşistiği % 
yerde köye parselde bulunmaktadır. Taşınmaz 5 normal katli binanın teras katında- | 
dır. 1 salon, küçük 2 oda, mutfak, banyo ve VVC’den ibarettir. Duvarları plastik bo
yalıdır. Yerler marley ıslak zemin kalebödur kaplıdır. Elektrik ve suyu mevcuttur.

MUHAMMEN DEĞERİ: Bugünkü şartlarda 3.000.000.000.- TL. dir.
II. TAŞINMAZ :
TAPU KAYDI VE EVSAFI : Armutlu ilçesi Tavşantepe mevkiinde kain, pafta 

39/2, parsel 7105’te bulunan PETEK Sitesi F Blok 3. kat, 15 nolu mesken.
Taşınmaz 2 oda, bir salon olup, salona bakan açık mutfak, banyo ile VVC’den 

ibarettir. Banyo ve WC aynı yerde olup, tavana kadar fayans kaplıdır. Zeminler, 
odalar marley, salon, mutfak, hol ve banyo kalebodurdur. Öncephede balkonu var
dır. Armutlu ilçesinin sayfiye yerinde olup, belediye hizmetlerinden yararlanmakta
dır.

MUHAMMEN DEĞERİ: 3.500.000.000.-TL. dir.
III. TAŞINMAZ :
TAPU KAYDI VE EVSAFI : Armutlu ilçesi, Tavşantepe mevkiinde kain, pafta 

39/2, parsel 7105’te bulunan PETEK Sitesi F Blok 3. kat 16 nolu mesken olup II. ta
şınmaz ile aynı özelliklere sahiptir.

MUHAMMEN DEĞERİ: 3.500.000.000.- TL. dir.
SATIŞ SAATLERİ: Satış 14.02.2000 günü I. Taşınmaz saat 10.30-10.40 arası

II. Taşınmaz saat 10.50-11.00 arası
III. Taşınmaz saat 11.10-11.20 arası

Gemlik Belediye Düğün Salonunda açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artır
mada tahmin edilen kıymetin %75 ni ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mec-. 
muunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çık
mazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 24.02.2000 günü aynı yer ve 
aynı saatte ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edileme
mişse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma bedelinin 
malın tahmin edilen kıymetinin % 40 mı bulması ve satış isteyenin alacağına rüç- 
hanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme 
ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa 
satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20 si nisbetinde pek 
akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazım
dır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verile
bilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergi
ler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki hakla
rını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün 

. çinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olma
dıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4- ihaleye katılıp daha sonra 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 açıp 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 1999/1772 sayılı dosya numarasıyla 
Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 14-12.1999 ■ İcra Müdürü

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

fflOFMDEMen açıkta
Arama Bulma ve Hayat Kurtarmada 

Profosyonel İdealist Lider Operasyon Tim
lerini Kazandırma Derneği tarafından ga
zetemize yapılan açıklamada; "Felakete 
uğrayan insanların kaderleriyle baş başa 
kaldığı, dışarıdan uzanacak yardım elinin 
umut olduğu bir ortamda; sorumluluk bilin
ci içerisinde görev üstlenecek gönüllü, per
sonelin plânlı, koordineli ve profesyonelce 
hizmet etmelerine olanak sağlayacağı be
lirtildi.

Derneğin öncelikli hedefi; dernek bün
yesi içerisinde Arama-Bulma ve Hayat 
Kurtarmada uzlaşmış çekirdek bir kadro
ya yetiştirmek, yetişmiş uzman kadrosu ile

zaman kaybetmeden yaygın bir eğitim ça
lışmasına girerek en kısa sürede ekip ça
lışması yapabilecek timlerini teşkil etmek
tir.

Hiç felaket olmayacakmış gibi sükunet
ti, yarın felaket olacakmış gibi hızlı bir ça
lışma temposu içerisinde ne kadar çok in
san yetiştirir ve bu yetişmiş personelle ne 
kadar çok çalışma timi oluşturabilirsek 
mağdur insanlara uzanacak yardım elimiz
de o derece ve etkili olacaktır.

Yetişmiş insan gücünü teknik malzeme 
imkanları ile birleştirerek, ferdi olarak altın
dan kalkılamayacak zor şartları ekip çalış
ması ile aşmak istiyoruz” denildi. |

VEFAT ve TEŞEKKÜR 
Ailemizin Büyüğü Sevgili Annemiz 

Sabire Eren’i
17 Aralık 1999 Günü Ebedi 

Yolculuğuna Uğurladık. 
Cenazemize Katılan, Telefon ve 

Telgraf Çekerek Gizlerin Acılarını 
Paylaşan Tüm Dost ve Akrabalarımıza 

Teşekkürü Bir Borç Biliriz.
EREN AİLESİ ADINA 

EŞREF YÜCELEN EREN

CHP’liler 
İnönü’yü 
andı

Gazetemize yapılan yazılı 
açıklamada, "Ulusal Kurtuluş Sa- 
vaşı'nda ve Cumhuriyetin olu
şum, kuruluşunda Atatürk'ün en 
güvendiği kişi olarak İsmet İnö
nü'yü seçmesi, onun güç değeri
ni anlamak için yeterlidir. Çağ
daş, laik Türkiye'yi Atatürk'le ku
ran İsmet İnönü, Atatürk Devrim 
ve ilkelerinin ayakta kalması için 
yaşam boyu yılmadan mücadele 
vermiştir. O'nun bu mücadelesi 
şimdi de bizlere örnek olmaya 
devam ediyor. İktidar ve ikbali öz
veriyle yeni sahiplerine devreden 
İnönü, “Benim en büyük yenil
gim, en büyük zaferimdir” diye
rek kendi kurduğu Demokratik 
düzeni korumaya ve yerleştirme
ye yılmadan, uşanmadan devam 
etmiştir. İsmet İnönü ve silah ar
kadaşlarının ağır koşullar altında 
kurdukları Cumhuriyetimizi koru
mak, kollamak, CHP’sinin, dün 
olduğu gibi bugünde birinci ve 
değişmez görevidir.

Cumhuriyetimize karşı başla
tılan yozlaştırma çabalarına karşı 
yapılacak iş ve güç birliği, Cum
huriyetimizi kuran ismet İnönü ve 
onun değerli arkadaşlarının rahat 
uyumalarının teminatı olacaktır",

KAYIP
Gemlik Lisesi'nden 
aldığım diplomamı 

kaybettim.
Hükümsüzdür.

Ali TÜRÜDÜ

ELEMAN ARANIYOR
GEMLİK’TE YENİ KURULMUŞ OLAN 

FABRİKAMIZDA ÇALIŞACAK ENDÜSTRİ 
MESLEK LİSESİ ELEKTRİK BÖLÜMÜ MEZUNU 

ELEKTRİK TEKNİSYENİ ARANMAKTADIR.

AYDIN
Madencilik inş.Asfalt Tic. Dış. Tic. Ltd.Şti.

Yalova Yolu 3. Km. GEMLİK
Tel : (0.224) 514 00 60

İLAN
TASFİYE HALİNDE ÖZBAY SÜT VE SÜT MA ■ 
MÜLLERİ TİCARET ve SANAYİ LTD.ŞTİ. 
17.12.1999 TARİHİNDE TASFİYEYE GİRMİŞTİR. 
BORÇLU VE ALACAKLILARIN VESİKALARI 
İLE BİRLİKTE 1 YIL İÇİNDE TASFİYE MEMURU 
İSA BAYKİZ’A MÜRACAAT ETMELERİ ÖNEMLE 
RİCA OLUNUR.

TASFİYE MEMURU
İSA BAYKİZ

ELEMAN ARANIYOR
YENİ TAŞINDIĞIMIZ MATBAAMIZDA TEMİZLİK 

İŞLERİNDE ÇALIŞACAK
BAYAN ELEMAN ARANIYOR.

KÖRFEZ OFSET
İstiklal Cad. Bora Sk. Akbank Aralığı No: 3/B GEMLİK



2000 Vılı Tüm jnsanlığa 
Da^ış, Mutluluk ve 

Huzu»* Dolu t^ünle»* öeti»*sin
GEMLİKİ

KRrfez
“Haftalık Siyasi Gazete”

İstiklal Cad. Bora Sok. (Akbank Aralığı) No: 3/B GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 17 97 Tel & Fax : (0.224) 513 35 95

Balıkçı Barınağına 4 gemi yanaşacak iskele için 1 trilyon 900 milyarlık proje hazırlandı

Gemlik Belediyesi’nin isteği üzerine Ulaştırma Bakanlığı Devlet Limanları 5. 
Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan çalışmalar tamamlandı. İlçe girişindeki 
Balıkçı Barınağına yapılacak iskelenin etüt çalışmaları sonunda 1 trilyon 900 mil - 
yar liralık proje hazırlanarak bakanlık onayına gönderiliyor. Haberi sayfa 3’de

Zeki Zeybekçi ilçe 
Başkanlığına getirildi.

DSP'ye 
yeni 
yönetim

Demokratik Sol Parti 
İlçe Yönetimi görevden 
alındı. Yeni İlçe başkanlı
ğına Emekli öğretmen 
Zeki Zeybekçi getirildi.

Haberi sayfa 3'de

HAFTAYA BAKIŞ

Kadri GÜLER

Hoş geldin 2000
Tüm insanlık yeni bir bin yıla girmenin heyecanım yaşı

yor.
Kimileri buna Milenyum diyor.
Kimileri 2000.
1900’lü yıllar dünya da karmaşalar içinde geçti.
Birinci Dünya Savaşı, ikinci Dünya Savaşı, atomun Ja

ponya üzerinde denenmesi, 1917 Rus Devrimi, Osmanlımn 
yıkılışı, Türkiye Cumhuriyetinin kurulması, İran Devrimi, 
aya ayak basış, bilimsel buluşlar, Kıbrıs çıkartması, Körfez 
Savaşı, bilgisayarın bulunması, SSCB’nin yıkılması, seller, 
fırtınalar, terör olayları, savaşlar., savaşlar...

Yaşlı dünyamızın son yüz yılı, diğer yüzyıllar gibi insan
ların birbirini yok ettiği, güçlünün zayıfa egemen olmaya 
çalıştığı, sömürünün alabildiğince yoğun yaşandığı, emek 
sermaye kavgasında sermayenin egemenliğini yaşadı.

1922 Osmanlımn yıkılıp yerine yeni cumhuriyetin kurul
masıyla, insanın insan olma değerleri, kulluktan öteye 
geçmeye başladı.

Dünya bu yüzyılda, Mustafâ Kemal Atatürk gibi bir 
devrimciyi tanıdı.

1938 den sonra geçen yıllarda, ikinci dünya savaşının 
tüm Avrupayı içine aldığı savaş yılları izledi.

Çok partili demokrasiye geçiş ile birlikte Türkiye yarım 
yüzyıldır kendisinden beklenen çağdaşlaşmayı ve 
gelişmeyi beceremedi.

40 yıldır aynı liderlerle yönetilen bir ülke olmanın 
ayıbını taşıyoruz.

AvrupalI olmak istiyoruz ama kabul edilmiyoruz.
Çünkü standartlarımız uymuyor.
15 yıl sağ-sol kavgası yaşadık.
25 yıldır PKK terörü ile savaştık.
Şimdi de türban ve İslamcılıkla uğraşıyoruz.
Milenyuma sancılı giriyoruz.
Bilgisayarların 2000 yılına göre düzenlenmemesi 

nedeniyle karmaşa yaşanacağından söz ediliyor.
Yeni bin yıla girerken, insanların tahrip ettiği doğa 

isyan bayrağını açtı.
Seller, fırtınalar, depremler ve yanardağlardan çıkan 

lavlar, insanoğlunu tehdit ediyor.
2000 yılına dünya karmaşa içinde giriyor.
Dileğimiz tüm insanlığın yeni binyılı barış, refah, huzur 

ve güven içinde geçirmesidir.
2000 yılının insana değer veren, sevgi ve saygının 

egemen olduğu bir binyıl olması dileğiyle, mutluluklar 
yüzünüzden hiç eksik olmasın diyorum.

Lodos fena vurdu
Son günlerde bütün Avrupa'yı etkisi al

tına alan kötü hava koşulları ülkemizde 
de görülmeye başlandı.

Pazar günü Balkanlardan gelen soğuk 
hava fırtına İle başta İstanbul olmak üze
re bir çok ilimizde etkisini gösterdi.

ilçemizde de görülen lodos fırtınası ne
deniyle Belediyeden yapılan anonslarla 
sobaların gaz zehirlenmelerine neden 
olacağı için yakılmaması istenirken, kor

donda bulunan araç sahiplerinin araçla
rını deniz taşmalarına karşı uyararak, 
araçların kaldırılması istendi.

Yazar gecesi başlayan şiddetli lodos 
fırtınası ilçede bazı bacaların ve anten
lerin kopmasına neden olurken, bir çok 
evin de kiremitlerinin uçtuğu görüldü.

Belediyeden yapılan sık sık anonslarda 
fırtınalarda sobaların ve kaloriferlerin 
yakılmaması uyarısı yapıldı.

Başkan Turgut, 
1999’u değerlendirdi

Belediye Başkanı Meh
met Turgut, yeni yıla girer
ken 1999'yılını değerlendir
di.

Yerel seçimlerden sonra 
büyük bir borç yükü ile bele
diyeyi devraldığını söyleyen 
Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut, buna karşın borçla
rın çoğunu ödediğini belirte
rek, 2000 yılında vadettiği 
hizmetlerin büyük bir çoğun
luğunu yapacağını söyledi.

Belediye Başkanı Tur
gut, belediye otobüslerinin 
özelleştirme aşamasına gel
diğini, zarar eden işletmenin 
zarardan kurtarılacağını ve 
halka daha iyi hizmet verile
ceğini belirterek, şunları 
söyledi.

“Yılın son günlerinde 
en büyük müjdeyi Ulaştır
ma Bakanlığı Limanlar 5. 
Bölge Müdürlüğü’nden al
dık. İlçemize yaklaşık 2 
trilyon civarında yeni bir 
iskele kazandırıyoruz. 
Emin Dalkıran Kordo- 
nu'nda meydana gelen 
deniz taşmalarını önlemek 
için çalışmalar başlattık, 
ispanya Hükümetinin ve
receği kredi ile ilçemizde 
çöp arıtma tesisi ve Sun- 
ğipek Fabrikası önüne ye
ni bir liman tesisi yapımı 
için etüd ve proje çalışma
lar başlatarak, ilçemize 
hizmetler kazandıracağız. 
2000 yılı hizmet yılı ola
cak”

Meydandan 
kartalın biri 
söküldü

Ahmet Dural Meydanı'nda 
bulunan Hava Kuvvetlerinin 
sembolü olan kartallardan bü
yük olanı belediye tarafından 
kaldırıldı.

Geçtiğimiz hafta Belediye 
Başkanı Mehmet Turgut, aldı
ğı bir kararla meydanda bulu
nan havuzun önünde bulunan 
büyük kartal ve kaidesi yerin
den sökülerek, kaldırıldı.

1994 yılında ölen Hava 
Kuvvetleri Komutan Orgene
ral Ahmet Dural ın adının ve
rildiği meydana eski Belediye 
Başkanlarından İbrahim Akıt 
tarafından Hava Kuvvetle- 
ri'nin sembolü olan kartal di
kilmişti.

DSP İlçe Başkanı 
Zeki Zeybekçi

KISA KISA KISA KISA
Orhan Bulut
farklı kazandı

Yapılan genel kurulda 
Mimarlar Odası Başkanlı
ğına Orhan Bulut getirildi.

Haberi sayfa 3’de 

TÜĞSAŞ’a 
yeni müdür

Türkiye Gübre Sanayi 
Gemlik işletme Müdürlüğü
ne Şükrü'Teneş atandı.

Haberi sayfa 3’de 

Demirel’den 
Gemlik’e 3 plaket 

Cumhurbaşkanı Süley
man Demirel Gemlikli üç 
hayırseveri şükran plaketi 
ile ödüllendirdi.

Haberi sayfa 3’de 

Rotaryen Hanımlar, 
17 öğrenciyi giydirdi

Gemlik Rotary Kulübü. 
üye eşleri, bayramın yaklaş
ması nedeniyle 17 öğrenciyi 
giydirdi. Sayfa 11’de |

Katırlı Kooperatifi 
200 ton zeytin aldı

Sınırlı Sorumlu Katırlı Kö
yü Kalkınma Kooperatifi, 
1999 yılı zeytin sezonunda 
ortaklarından 200 ton zeytin 
aldı.

Kooperatif Başkanı Hulusi 
Bayrak, Marmarabirlik'in bu 
yıl ki zeytin alım politikasının 
yanlış olduğunu söyledi.

Haberi sayfa 3'de

IMF ile stand-by imzalandı.
Niyet mektubu değil.
Diyet Mektubu.
Lozan’ın...

Yeni Yılınızı Kutlar, Sağlık ve Esenlikler Dilerim.
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Yılmaz AKKILIÇ

AB’ye doğru fırında sütlaç
Cumhurbaşkanı Demirel, TRT- 

l’deki “Politikanın Nabzı” progra
mına bilmem kaçıncı kez konuk oldu 
ve ilginç bir olasılığın altını çizdi; de
meye getirdi ki;

“AB üyeliği Türkiye’de istikrarı 
bozmaya ve üniter yapımızı zedele
meye yönelecek olursa, getirdiğin
den çoğunu götürür!”

Allah allah! Böyle bir olasılık mı 
var? Koskoca Cumhurbaşkanı, daha 
düne değin AB’nin giriş kapısmda sı
raya girdiğimiz için bayram mesajları 
yayımlarken, böyle birden bire “istik- 
rar”ın zedelenmesi ve “üniter ya- 
pı”nın bozulması olasılığından dem 
vurmaya başlarsa, vatandaş ne dü
şünmez?!...

Acaba Saym Demirel, AB normla
rından bazılarının bize göre olmadığı; 
kamsma mı vardı ansızın? O ve Fin- 
landiye Başbakanı'nın mektubunu 
yeterli güvence sayan Hükümetimiz, 
zaman geçtikçe kabul edilen metni 
daha bir dikkatle inceleyip “hata” 
yaptıkları kaygısma mı kapıldılar? 
Yoksa o pek alışık olduğumuz “dün 
dündür, bugün bugün" mantığıyla mı 
konuştu Cumhurbaşkanı?

Bakalım, göreceğiz...
Aslında önemli olan Sayın Demi

rci'm veya Saym Ecevit’in arada sıra
da çelişkili açıklamalarda bulunma
ları değil. Biz, gerçekten Atatürk’ün 
tanımladığı anlamda “Batılı”, yani 
“uygar” olduğumuz için mi istekliyiz 
AB’ye girmeye, yoksa “Tanzimat ka- 
fası”mı ağır basıyor bu özlemimizde?

Yanıtı verilmesi gereken asıl soru 
bu...

Biz, AB normlarına uymayı içimize 
sindiremiyor muyuz? Eğer öyle ise, 
sorun yok. Ama öyle değil de, gerçek
te “Doğululaşma”yı, her fırsatta siya
setimizin öncü aracı yapıyor; insanla
rımızı hala “türban”la, “şalvar”la, 
“lata”yla, “cemaat” ve “tarikat”la 
uyutmaya çalışıyorsak, AB’ye “üye” 
değil “tabi” olmak için girmeye çaba
lıyoruz demektir ki, asıl tehlike budur 
işte!

Cumhurbaşkanı, ikide birde ka
muoyu önünde çelişkili şeyler söyle- 
ceğine, “Dereyi görmeden paçaları 
sıvamam” türünden kelime oyunla
rıyla yeniden seçilmenin yollarını ara
yacağına, yukarıdaki ikilemi çözmeye 
çalışmalıdır.

Türkiye’nin şanssızlığı asıl bu ta
vırlardadır işte!...

♦ * *
Şimdi eğri oturup-doğru konuşa

lım:
Kamu çalışanlarına 2000 yılının 

ilk altı ayı için “yüzde 15” aylık artı
şı yeterli görülürken, son on gün için
de Tekel maddelerine “yüzde 40”, 
Türk Telekom'a yüzde “ 30 + yüzde 
30 = yüzde 60” zam yapılması AB 
normlarına uygun mudur1?

Bu durumu protesto eden memur 
ve emeklilerin üzerine köpek saldırt- 
manm AB yasalarıyla uyumundan 
söz edilebilir mi?

Yani ne demek isteniyor? AB’ye bu 
ülkenin kaymak tabakası girecek de, 
büyük çoğunluğu o kaymak tabaka
sının AB üyeliğinden faturasını mı 
ödeyecek"?

Bursa'da Çekirge Meydanındaki 
muhallebicide “fırında sütlaç” ye
mek isteyen 70’lik bir çift eğer Rama
zan münasebetiyle yüz geri ediliyor
sa, siz AB’nin siyasal ve ekonomik ko
şullarına “evet” demişsiniz ne yazar?

Ataevler’deki Cem Evi inşaatına ki
mi kendini bilmezler “taciz”de bulu
nabiliyor. Devlet anayasal niteliği 
olan laikliği hiçe sayabiliyorsa, siz 
İMF’nin dayattığı koşulları bir avuç 
azınlık için kabulleniyorsunuz, ger
çekte uygarlaşmaya ve Batılılaşmaya 
niyetifiiz yok demektir.

Başbakan, “haftalık tasarruf’ ge
nelgesi yayımlamış. İlahi Ecevit, atı 
alan çoktan geçti Üsküdar’ı. Böyle 
göstermelik davranışlarda, ucuz po
pülizmle bir yere varamazsınız. Yılba
şı gecesi dolaşın bakalım gece kulüp
lerini, barları, pavyonları. Oralarda 
görün memura, işçiye “yüzde 25”ten 
çok vermezseniz, biz de “yüzde 20”yi 
geçmeyiz diye ahkam kesenlerin sa
vurganlıklarını!

Köylü, zeytin, üreticisi, 2000 yılın
da kredi limitlerinin “yüzde 50” da
raltıldığını yaşayınca anlayacak Han
ya’yı Konya’yı. Onun için bastırıyor
sunuz, bastırılmasına göz yumuyor
sunuz değil mi, “Ramazanda açıkta 
yemek yasaktır? ”1 Onun için Cem 
Evi inşaatına tacizi engelleyemiyor, 
hatta göz yumuyorsunuz.

Siz “Batılı” değil,. “Batıcı”sınız, 
TV ekranlarında ne denli geğirseniz 
de inandıramazsınız beni, bizi. Rama
zan günü “fırında sütlaç”1 yasakla
yan zihniyete hulûs çakarak AB’li 
olunmaz!..

Sizi gidi Tanzimatçılar, sizi!...

Saym Ortaklarımızın ve 
öîemlik 'Halkının 

yeni yiını Kutlar, 
2000 ^ılının Sağlık, 

Mutluluk ve Huzur Dolu 
dünler getirmesini Dileriz.

S.S. GEMLİK ESNAF ve 
SANATKARLAR KREDİ 

KEFALET KOOPERATİFİ

ÇİÇEK KfiSfîBI
2000 pıtında Gönlünüz 

Neşe, Seı/inç öe Huzur bolu Otsun.
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Balıkçı Barınağına 4 gemi yanaşacak iskele için 1 trilyon 900 milyarlık proje hazırlandı Mimarlar Odasında seçim

Orhan
Bulut 
farklı 
kazandı

Gemlik Belediyesi’nin isteği üzerine Ulaştırma Bakanlığı Devlet Limanları 5. 
Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan çalışmalar tamamlandı. İlçe girişindeki 
Balıkçı Barınağına yapılacak iskelenin etüt çalışmaları sonunda 1 trilyon 900 mil 
yar liralık proje hazırlanarak bakanlık onayına gönderiliyor
r Belediye Başkanı Mehmet Tur- ı 

gut, 1999 yılını ilçemize yaptırmak is
tediği yeni iskele için Ulaştırma Ba
kanlığı Devlet Limanlar 5. Bölge Mü- 
dürlüğü’nden aldığı aldığı bir haberle 
mutlu bitiriyor.

Geçtiğimiz hafta Gemlik Belediye 
Başkanı Mehmet Turgut'u arayan 
Devlet Limanları 5. Bölge Müdürlüğü 
tarafından müjde verildi.

Göreve geldikten sonra Gemlik’e 
yeni bir iskele yaptırılması için Ulaş
tırma Bakanlığı na başvuruda bulu
nan Belediye Başkanı Mehmet Tur
gut, Devlet Limanları 5. Bölge Mü
dürlüğünce ilçenin ekonomik ve de
niz trafiği incelenmesinden sonra 
Sunğipek Fabrikası yanında bulunan 
Balıkçı Barınağı’nın ıslağını içeren 
bir proje çalışmalarına başladı.

Etüd çalışmalarını tamamlayan 
teknik heyet, barınak mendireğinin 
ucuna 4 geminin yanaşabileceği bir 
iskele yapımı için çalışmalarını ta
mamladı.

1 trilyon, 900 milyar lira proje tu
tarlı iskelenin tüm çalışmalarını ta
mamlayan Devlet Limanları 5. Bölge 
Müdürlüğü, projenin onaylanması 
için Ulaştırma Bakanlığına gönderi
yor.

Bakanlıkça incelenecek proje uy
gun bulunduğunda, Devlet Planlama 
Teşkilatına gönderilerek 2001 yılı 
programına alınacak.

BAŞKAN SEVİNÇLİ
Gemlik Belediyesi’ne büyük.mali 

kaynak yaratacak olan yeni iskele 
projesinin, halen kullanılmakta olan 
iskelenin ilçe trafiğini olumsuz etkisi

ni azaltacağını belirten Belediye 
Başkanı Mehmet Turgut gazetemize 
şunları söyledi:

“- İspanyol hükümeti tarafın
dan ilçemize yapılmasını talep etti
ğimiz bir liman projesinin sonuç
larını beklerken, Balıkçı Barınağı
nın devlet tarafından projelendiri
lip yapılması çalışmalarının bitme
si beni sevindirdi.

Bu projenin programa alınması 
için gereken bütün gayretleri gös
tereceğiz. Belediyemize yeni bir 
gelir kaynağı yaratılıyor. Şehir 
içindeki iskelenin getirdiği külfet 
ortadan kalkacak, trafik rahatlaya
cak, gürültü azalacak.” dedi.

öte yandan Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, geçtiğimiz hafta An

kara’ya giderek, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nde DSP İzmir millitvekili 
hemşehrimiz Atilla Mutman ve FP 
Bursa Milletvekili Altan Karapaşaoğ- 
lu ile görüştü. İki hemşehri milletveki
li ile Çevre Bakanını Mecliste ziyaret 
eden Mehmet Turgut, İspanya Hükü
metinin kredisiyle yapılacak Çöp pro
jesini anlattı. Bakan, kredinin takipçi
si olacağını gerektiğinde Ispanya ya 
gideceğini, kendisinin de bu ziyarette 
yanında olmasını istediğini söyledi. 
Bakan, Gemlik Belediye başkanına 
“Gel birlikte gidelim” dedi.

Aynca ocak ayında Gemlik’e bir 
çöp aracı veya süpürge aracı sözü 
verdi.

Belediye Başkanı Mehmet Tur
gut, Ankara’dan memnun döndü.

T.M.M.O.B. Mimarlar 
Odası Gemlik Temsilciliği 
genel kurulunda Mimar Or
han Bulut, Oda Başkanlığı
na seçildi.

Geçtiğimiz hafta cumar
tesi günü Mimarlar Odasın
da yapılan genel kurula 18 
mimarın 14’ü katıldı.

İki listenin katıldığı se
çimlerde Orhan Bulut, Se
her Yüc.el ve Mustafa Se
mizin listesi 10 oy alarak 
seçimleri kazandı.

Yeni Yönetim kurulu 
aralarında yaptığı görev 
bölümünde, Orhan Bulut'u 
Mimarlar Odası Gemlik 
Temsilciliği başkanlığına 
seçtiler. Seher Yücel sek
reter, Mustafa Semiz say
manlığa getirildi.

TÜGSAŞ’a 
yeni 
müdür

Güzel, Ekim ve Kılıç Gemlik’in onuru oldular.

Demirel'ta Gemlik’e 3 plaket
f Cumhurbaşkanı Süley
man Demirel, Gemlikli üç 
hayırseveri şükran plaketi 
ile ödüllendirdi.
. 1994 yılından beri Milli 
Eğitim ve Sağlık hizmetleri
ne yardımlarda bulanan bin 
300 hayırsever yurttaş geç
tiğimiz hafta Çankaya Köş- 
kü’nde düzenlenen törenle 
Cumhurbaşkanı Süleyman 
Demirel’den plaketlerini aldı.

1994 yılında Gemlik 
Sağlık Ocağına 10 milyar li
ra ayni yardımda bulunan 
Güzel Nakliyat sahibi Faruk 
Güzel, oturduğu evini Milli 
Eğitim bakanlığına bağışla
nan Merhum Danış Ekim ve 
ilçemize bir ilköğretim okulu 
yaptıran Kemal Kılıç, geçti
ğimiz hafta perşembe günü 
Cumhurbaşkanı Süleyman 
Demirel'in elinden şükran

Genç kızın 
acı ölümü
Geçtiğimiz hafta Gem
lik’ten Bursa’ya gitmek
te olan servis otobüsü 
Ovaakça yakınlarında 
yaptığı trafik kazasında, 
Zeynep Ayan(l9) öldü, 7 
kişi de çeşitli yerlerin
den yaralandı.
Genç kızın ölümü TÜĞ- 
SAŞ ve Gemlik’te büyük 
üzüntü yarattı.

Katırlı Kooperatifi 
200 ton zeytin aldı

Sınırlı Sorumlu Katırlı Kö
yü Kalkınma Kooperatifi 1999 
yılı zeytin sezonunda ortakla
rından 200 ton zeytin .alarak 
kampanyayı kapattı.

Kooperatif Başkanı Hulusi 
Bayrak, bu sezonvMarmara- 
birlik tarafından açıklanan fi
yatlardan 350 kalibreye kadar 
ürün aldıklarını ve alınan 
ürünlere karşı ortaklara 170 
milyar lira ödeneceğini söyle

di.
ödemelere başladıklarını 

da söyleyen başkan Bayrak- 
Marmarabirlik'in bu yıl ki zey
tin alım politikasının yanlış ol
duğunu bu durumun birliği de 
üreticiye de sıkıntıya sokaca- 
ğınısöyjedi.

Üreticinin kabındaki fiyatı
na zeytin almanın zararının 
tüketiciye de yansıyacağını 
belirtti.

Türkiye Gübre Sanayi 
Gemlik İşletme Müdürlü
ğüne Şükrü Teneş atandı.

TÜGSAŞ Gemlik İşlet
mesi Genel Müdürü Hay
rettin Derici ani olarak gö
revden alındı.

Bu göreve ise Etibank 
Bandırma Boraks ve Asit 
Tesisleri Müdürü Şükrü 
Teneş getirildi.

Yeni Müdür Teneş gö
revine başlarken, eski 
Müdür Hayrettin Derici 
ise TÜGSAŞ Genel Mer
kezine alındı.

Zeki Zeybekçi ilçe Başkanlığına getirildi.

DSP‘ye yeni yönetim
Demokratik Sol Parti İlçe Yönetimi gö

revden alındı. Yeni İlçe başkanlığına 
Emekli öğretmen Zeki Zeybekçi getirildi.

Kongre yapmayan parti ünvanını sür
düren DSP'nin atamayla göreve gelen ilçe 
Başkanı Bergin Savcı ve yönetim kurulu, 
Genel Merkezden gelen faks emriyle gö
revden alındı.
I Yeni ilçe başkanlığına Emekli Öğret
men ve Özel Doğuş Dershenesi ortakla
rından Zeki Zeybekçi getirildi.

Sık sık yönetim değişikliği ile gündem
den hiç düşmeyen Demokratik Sol Parti 
Gemlik İlçe örgütünün, yerel seçimlerden 
sonra görevden alınması beklenirken, 
DSP'nin iktidar ortağı olmasıyla bu durum 
ertelendi.

Halit Ayar ile Zeyki Zeybekçi'nin adla
rının ilçe başkanlığı için söylenmesine kar
şın, beklenen atama uzun süre yapılmadı.

Geçtiğimiz hafta çarşamba günü DSP 
İl Başkanlığına çağrılan Zeki Zeybekçi'ye 
Gemlik İlçe Yönetimini kurma görevi veril
di.

Görevi alan Zeybekçi, yaptığı temaslar
dan sonra DSP ilçe Yönetimini oluşturdu.

DSP İl Başkanlığına onaya görderilme- 
si beklenen yeni yönetim kurulu şu isimler
den oluşuyor:

Eser Naymanlar (İşletmeci), Hidayet 
Fidan (Emekli), Edip Özer (Emekli öğret
men), Şahin Gülşeni (Kimya Müh.), Fer- 
han Tekin, Ömer Lütfü Akın (Makina Müh.)

Murat Gül (Gurbetçi), Nurdan Sadıç ( Pi
kocu), Yıldız Şiretoğlu (Emekli Öğretmen)

ŞAVCI’DAN VEDA MASAJI
Öte yandan görevden alınan eski DSP 

İlçe Başkanı Bergin Savcı, basına şu yazı
lı açıklamada bulundu:

“ 28 Eylül 1996 tarihinde başladığım 
DSP ilçe Başkanlığı görevini arkadaşla
rıma devrettim. Onların bizler gibi güzel 
hizmetler üretmesini dilemekteyim.

Görev süremden bu yana bana yar
dımcı olan Bursa Milletvekillerime ve 
Bursa’da bu süre boyunca görev almış 
bütün DSP’li arkadaşlarıma teşekkür 
ediyorum.

özellikle, köylerimizin her türlü so
runlarının çözümü için gece gündüz de
meden çalışmalarda bulunduk. Yöne
timde görev alan arkadaşlarımın tama
mı, iş ve gönül birliği yaparak ortak ça
lışmalarda yapmışlardır. Bu arkadaşla
rıma da teşekkürü borç biliyorum.

DSP içinde sıradan bir üye olarak 
politikaya devam edeceğim, ülkemiz ve 
Gemlik halkına yararlı olmaya çalışaca
ğım. Partiye hizmet etmek için başkan 
olmak şart değildir. Konumu ne olursa 
olsun bu davaya gönül vermiş kişilerin 
çalışmalarının DSP’yi başarıya götüre
ceğine inanıyorum.

Yeni görev alanlara başarılar diliyo
rum.”

gaibiniz Oiangi Şeyleri 
im Arzu Ediy&rscÇj 

yeni yıl Size Onları

KÖRFEZ OFSET
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oJum iyelerimizin ve 
Saygıdeğer 

Gemliklilerin 
yeni yîhnı ÇR^utfar, 

Sağhk ve £AÇut(u(uk(ar 
Getirmesini <J)tferiz.

mEMLIIC T ICOi>ET 
ve SflNflYİ ODASI

Gemfifc batkının 
yeni Yı(ını OÇuttar, 

Safjfıfc, 
ÇVÇutfufuk ve cHuzur 

<J)o[u Günler 
Cpiferim.

n marmara
NAKLİYE TAAHHÜT İNŞ. TİC. LTD. ŞTİ.

NAKLİYE-AKARYAKIT
VB İNŞAAT TİC. AŞ. ■ » I A I >

İbrahim Akıt Cad.Akıtlar İş hanı Kat : 2 GEMLİK
Tel : (0.224) S13 15 24 

Faz : 513 18 68

Yalova Yolu - GEMLİK 
Tel : 513 14 50 - 513 16 50 Fax : 513 46 67

SAĞLIKLI BESLENİN. GÜVENLİ YAŞAYIN. 
SOFRALARINIZDA AĞIZ TADI EKSİK 

OLMASIN.

MINA
YAĞ SANAYİ VE TİCARET AŞ

ŞİİR KÖŞESİ
AYRILIK

Ayrılık denince içim burkulur
Kalbim hüzünlenir, gözlerim dolar
Başlar kabus gibi yalnızlık '
Ayrılıkla birlikte ümitler söner

Ayrılık nice belleri büktü
Sevenler sonunda yaşama küstü 
Civan gençler güzeller gitti
Ayrılığın sonu korkunç karanlık

Ne olur sevenler hiç ayrılmasa
Sevgilere açık bir dünya olsa
İçinde sevilip sevenler olsa
Birlikte yaşansa tüm mutluluklar

Ayrılığa vize olsa hiç vermem 
Bunun için çalışanı hiç sevmem 
Sevenleri ayıranı affetmem 
Lisanlarda ayrılık yok olsun

Ergin SAĞLIK

□ BURSA 2000 
d HABER

gazetelerine vereceğiniz ilanlar size 

kazanç olarak geri dönecektir

KÖRFGZ RGKLAM
“BİR TELEFON YA DA FAKS YETERLİ"

Tel: (0.224) 513 17 97
Tel & Faz : (0.224) 513 35 95
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Muzaffer Gürboğa 
Eğitimci

UZLAŞMA KÜLTÜRÜ
internet aracılığı ile yapılan bir ankette “Sizce 

sağlıklı bir toplum muyuz?" sorusuna hayır yanıtı 
verenler % 94. Bu veriyi yorumlayacak olursak 
hastalıklı gelişen sosyal yapımızı kabul ediyoruz. 
Bu bile başlıbaşına bizi çözüme götürebilecek bir 
gelişmedir. Bir de çözümlerde anlaşabilsek, uzla- 
şabilsek ne iyi olacak. Sağlıklı toplumlarda uzlaş
ma bilincinin oldukça gelişmiş-olduğu bilinen bir 
gerçekliktir.

İnsanlarımızda varolan her türlü enerji zıt yönde 
kullanıldığında heba olmakta, aynı yönlü çalıştığın
da toplanıp önemli bir güç haline dönüşebilmekte
dir. Bu toplumsal bilince ivme kazandırmak olanak
lıdır. Herkesin aynı sorumluluk duygusuyla hareket 
etmesi gerekir. Gerçek hayatın pratiği bize uzlaş
mayı dayatmaktadır.

Uzlaşma bir tarafın kazandığı, diğer tarafın kay
bettiği bir davranış etkinliği değildir. Herkesi aynı 
anda kazandığı bir durumdur. Psikoloji dilinde ka- 
zan-kazan yaklaşımı da denir. Uzlaşma olgunlu
ğun belirtisidir. Sevgi ve saygı içeren bir tutumdur. 
Hoşgörü temelinde başkalarının düşüncelerine ka
tılmasak ta dinlemektir. Kaybeden yok anlayışıdır.

Farklılıkları, farklı görüşleri kabul etmemek, yok 
saymak anlamına gelir. Böyle bir anlayış gerçekle 
bağdaşmaz. Farklı görüşler görüş açımızı daha da 
genişletecek kazanım sağlayabilir. Aklı duyguların 
önüne geçirmek uzlaşma ile aklın özgürleşmesine 
olanak tanımış oluruz.

Ne yazık ki toplumumuzda uzlaşma kültürü çok 
zamandır yerini çatışma kültürüne bırakmış du
rumda. Bundan yararlı çıkan var mı? Türkiyeye ya
rarı var mı? Girilen yol iyi bir yol değildir. Yineliyo
rum başka düşünceleri kabul etmesek te, bizim dü
şüncemize ters düşse de dinleyelim.

Farklı yanları değil ortak yanları öne çıkarıp ço- 
ğaltmalıyız. Rekabet yerine birlikte olup çabaları
mızı birleştirirsek daha kazançlı, daha başarılı ola
biliriz. Bu uygarlık sınavından başarıyla geçelim. 
Demokrasinin özünde uzlaşma vardır. Uzlaşmanın 
yaşanan sorunların çözümüne katkı sağlayacağını 
düşünüyorum.

ÇIRAK ARANIYOR 
Matbaacılıkta yetiştirilmek üzere 

ÇIRAK ARANIYOR

KÖRFEZ OFSET

YARI ŞAKA YARI ClDDl Erol GÜRCAY

Gemlik-Gübreden
Haberler

Tüğsaş-Gemlik’in patronu değiş
ti.

Genel Müdür Hayrettin Derici, gö
revden alındı.

Yerine Şükrü Teneş atandı.
Sayın Hayrettin Derici nin üzüntü

sü ve burukluğu demeçlerine de 
yansıdı.

Sayın Derici, mükemmel bir tek
nik adamdı.

Ama. Şirket yönetimi, çok farklı bir 
kulvardı.

Bu yüzden Sayın Derici'nin, insan 
ilişkileri, ve temsil yeteneği çok tar
tışılacak.

Yeni genel Müdür Şükrü Teneş, 
Etibank/Bandırma Boraks ve Asit Te
sislerinden geldi.

Kendisine başarılar ve iyi şanslar 
diliyoruz.

Gemlik-Gübre, Tüğsaş camiasının 
altın yumurtlayan tavuğudur.

İyi yönetilirse, hem kendini hem de 
koca şirketi kurtarır.

Gemlik-Gübreyi yönetmek için, çok 
iyi bir mühendis olmaya gerek yoktur.

- Finansman hareketlerini,
- İhalelerdeki titizliği,
- Pazarlama aktivitelerini,
takip etmek ve çok ciddiye almak 

gerekir.
Tabi, üretim ve bakıma da, önem 

vermek gerekir.

Gemlik-Gübreden, bir de acı habe
rimiz var.

Gemlik-Bursa seferi yapan Tüğsaş 
Servis otobüsü Ovaakça yakınlarında 
bir trafik kazası yaptı.

Bu kazada (1) kişi öldü, (7) kişi 
yaralandı.

Sevgili Nimet Ayan ayağından ya
ralandı.

Ve. Nimet Ayan’ın 19 yaşındaki kı
zı Zeynep Ayan ise, yaşamını yitirdi.

Tüm Gemlik-Gübre camiası şok 
oldu.

insanları ayırmayan, her kesim 
ile barışık olan Nimet Ayan’ı, kaza 
sonrası ziyaret ettim.

Çok üzgündü ve hala kazanın şo
kunu yaşıyordu.

Çevrenin ilgi ve desteği ile Nimet 
Ayan ve ailesinin, bu zor günleri “bir 
ölçüde” aşacağını ümit ediyorum.

Ayrıca Asım Şahin’in hanımı Aysel 
Şahin’in de bacaklarında kırık oldu
ğunu öğrendim.

Emekli sandığının çok değerli bir 
uzmanı olan Ayşe Şahin’e de geçmiş ı 
olsun diyorum.

Tabi. Yaralı diğer Gemlik-Gübre I 
mensuplarına da geçmiş olsun di- 
yor, acil şifalar diliyorum.

Haftanın Fıkrası
Melahat Hanımın son günlerde, müthiş 

bir şekilde başı ağrıyordu.
Doktorlara gitti, kurşun döktürdü ama ne 

yaptıysa bir türlü bu ağrıdan kurtulamadı.
Bir arkadaşı, Amerika'dan gelen bir ruh 

doktoruna görünmesini istedi.
Karar verdi ve Amerika’lı doktordan ran

devu aldı.
Doktor uzun uzun muayene etti. Ve

Yapılacak bir tek şey var” dedi.
“• Her sabah beş dakika aynanın karşısına 

geçecek ve bu ağrıyan baş benim değildir 
diye kendi kendinize telkinde bulunacaksı
nız ve iki hafta içinde başınızın ağrısı geçecek 
dedi.

Gerçekten on gün sonra, Melahat Hanı
mın baş ağrısı geçti. Kocası ile evlilik ilişki
lerinde de, inanılmaz bir sıcaklık başladı.

Kocası kendisine evliliklerinin ilk günlerin
deki gibi ateşli davranıyordu.

Ama bir şey dikkatini çekmişti.
Kocası yatağa girmeden önce, on beş da

kika kayboluyor ve banyoya kapanıyordu.
Bir gün yine kocası banyoya girince, Mela

hat Hanım yavaşça yataktan kalktı ve banyo
nun kapısını araladı. Kocası lavabonun üs
tündeki aynanın karşısında, kendi hayaline 
gözlerini dikmiş:

“• İçerideki senin karın değildir, içerideki 
senin karın değildir” diye kendi kendine tel
kinde bulunuyordu.

Sözün Özü
Bilirsiniz ki i ktisaden zayıf bir millet, 

sefaletten kurtulamaz.
İçtimai ve siyasi illetlerden

Yakasını kurtaramaz

“Atatürk”

Atatürk Ekonomi düzeltilmeli diyor.
Ve. sosyal ve siyasal tehlikeden söz 

ediyor.
Peki. Bu illetlerden kurtuluş nasıl ola

cak.
Eğitimle olacak, yatırımlarla olacak
Ama. Biz ne yapıyoruz.
(IMF) den 4 milyar Dolar kredi alıyoruz.
Diğer taraftan 7 milyar Dolarlık (1000) 

adet tank ihalesine hazırlanıyoruz.
Sabah Yazarı Güngör Mengi ne güzel 

yazmış.
Niçin (1000) adet tank diyor.
Ve. (700) veya (600) olmazmıydı diye 

ilave ediyor.
Ülkeyi yönetmeye kalkan diğer ünlü 

köşe yazarlarından ise, bu konuda “tık” 
Çıkmıyor.

"uçuk” bir söz
Ayağını “ganyana” göre uzat

Değişim Fırsatı
Politik çekişmeler ve menfaat grup

ları arasındaki çatışmalar sorunlarımızın 
birikmesine neden oldu.

Ve. Sonunda çözemez hale geldik.
Sanki kitlendik, kaldık.
Sorunlarımızı başkalarının çözmesini 

bekledik.
İşte. (IMF) anlaşması en güzel örnek. 
Neler var (IMF) ile yapılan anlaşmada 
- Daha fazla vergi toplayın deniliyor. 
- Tasarruf yapılması öneriliyor.
- Faizlerin düşürülmesi isteniyor.
- Daha az borçlanmamız bekleniyor.
- Ve. Bütçemizin denk olması arzu 

ediliyor.
Ama. Bu önerilenler bize yabancı değil 

ki.
Biz zaten bu noksanlıktan biliyor

duk.
Peki. Yalnız başımıza neden yapa

madık.
(IMF) ile yapılan “stand-by” anlaşma

sına, neden sığındık.
Sebebi çok basit
Çünkü kendi sorumluluklarımızı, 

başka kurumlara ihale etmeye alıştık.
Her zaman seçim ve oy kaygumuz ol

du.
Bu yüzden, çözüm yollarını bildiğimiz 

konularınızı bile, kendi irademizle çöze
mez olduk.

(AB) üyelik sürecinde de, benzer 
olaylar yaşanacak.

- Bizim (20) yıldır değiştirmek isteyipte, 
değiştiremediğimiz (1982) Anayasasını 
(AB) talimatıyla değiştireceğiz.

- Yıllardır yargı reformu şart dedik, 
ama bunlar hep lafta kaldı.

Şimdi. (AB) telkiniyle değiştireceğiz.
- Yıllardır siyaset tıkandı dedik. Seçim 

ve siyasi partiler kanunu değişmeli dedik.
Ama. iki konuda da bir türlü değişti

remedik.
Şimdi (AB) telkiniyle değiştireceğiz.
- İmar kanunundan, imar yönetmelik

lerinden canımıza “tak” dedi.
Ama. Yıllarca aksaklıklar sürdü gitti.
Şimdi (AB) telkiniyle değiştireceğiz.
- Her alanda çifte standarttan şikayet 

etti.
İşkenceden ve insan hakları konu

sundaki yanlış uygulamalardan yakın
dık, durduk.

Ama. Bir türlü bu yanlışları önleyeme
dik.

Şimdi (AB) telkiniyle zaman içinde 
değiştereceğiz.

- Peki. Ya (IMF) olmasaydı.
- Ya da Avrupa Birliği adayı olma

saydık.
Bu eksikler nasıl düzelecekti. "
Yıllarca yanlışlarımızı söyleyecek, 

ama bir türlü düzeltemeyecektik.

Tel : 513 17 97 GEMLİK

KİRALIK COŞKUNLAR Ltd.Şti
Kumla’da Havuzlu Kiralık 

Daireler

Tel: (0.224) 513 17 97

—- — -

İMK

NÖBETÇİ ECZANELER
29 Aralık 1999 Çarşamba SENA ECZANESİ

30 Aralık 1999 Perşembe İSTİKLAL ECZANESİ

31Aralık 1999 Cuma ERÇEK ECZANESİ

1 Ocak 2000 Cumartesi ENGİN

2 Ocak 2000 Pazar İNCİ ECZANESİ

3 Ocak 2000 Pazartesi ENGİN ECZANESİ

■

I M

eni Ofil Ğ8anş ve ^Mutluluk çğetirsin

BİR DÜNYA MARKASI

SHOWROOM

Hamidiye Mh. 
Han Arkası Sk.
No: 8 GEMLİK

Tel: 513 12 63

Hamidiye istiklal Cad. No: 29/A
H £' mit w

Tel:'5164$ 
Fax t 514 06 00

Tel: 513 50 69 
Fax: 513 86 40 

GEMLİK

4 Ocak 2000 Sah VEZİROĞLU ECZ.
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<^osl ve cUü^ienlenntısın 
Of'em Ofihm (yandan bullar, 

&>aqlıkiı ve <58aşanh 
<5&ir Of'il ©imasını Gülerim.

"MÂFiYMTM İKâUTEMSN ÂDI’’

fWl AKCAA PETROL 
Adaattin Afacan

PETROL OFİSİ BAYİİ
Mrk: İstiklal Cd. No : 42 GEMLİK Tel: (0.224) 513 17 78 

Deniz irtibat Bürosu : Balık Hali GEMLİK

Tel: (0.224) 513 66 72 Tel & Fax : (0.224) 514 86 41

Deprem Konulu 
Fotoğraf Sergisi 
Ziyaretçi 
akınına uğradı

Yurt Haber Ajansı Gem
lik Temsilciliği ile Gemlik Sa
nayici ve İşadamları Derne
ği tarafından ortaklaşa dü
zenlenen “Deprem Gerçeği" 
konulu fotoğraf sergisine 
Gemlik halkı yoğun ilgi gös
terdi.

Yalova Manşet Gazete- 
si’nin sahibi ve Yurt Haber 
Ajansı Yalova temsilcisi olan 
Gazeteci Ayhan Polat’ın 17 
Ağustos günü çektiği ve fe
laketin ibret verici anlarını 
yansıtan fotoğraflardan olu- 
şanan serginin açılışının 
Gemlik Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut yaptı.

Belediye Sergi Salonun
da gösterime giren serginin 
açılımında konuşan Turgut, 
deprem gerçeğini millet ola
rak/benimseyerek herkesin 
kendi üzerine düşen tedbir
leri ve dersleri alması gerek
tiğini söyledi.

Başkan Turgut, “Biz de 
Gemlik Belediyesi olarak

tüm önlemleri aldık ve al
maya devam edeceğiz. Bu 
önemli konuda halkımızı 
aydınlatmak için düzenle
dikleri sergi dolayısıyla 
Yurt Haber Ajansı Gemlik 
Temsilciliğine ve Gemlik 
Sanayici ve işadamları 
Derneğini kutluyorum” 
dedi.

Üç gün sergide kalması 
planlanan sergi açıldığı gün
den itibaren Gemliklilerin 
akınına uğradı. Genç yaşlı 
her yaştan çok sayıda ziya
retçinin gezdiği serginin sü
resi iki gün daha uzatıldı. ■

Kendisininde depremze- 
de olduğunu belirten Gaze
teci Ayhan Polat, “Keşke 
bu felaket hiç yaşanma
mış ve bu fotoğraflarda 
hiç çekilmemiş olsaydı. 
Ancak bu manzaraları ha
fızamıza kazımalıyız ki ge
reken önlemleri alalım ve 
bir daha bu acıları çekme
yelim” dedi.

erimizin

ÖZEL

FEN DERSHANESİ

(gemlik Halkının/

SEÇKİN ÖĞRETMEN KADROMUZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ...
2000ı ^YILINDA BAŞARIYI
YAKALAYALIM.....

Yeni Yıllarını Kutlar, 
2000 Y'^nın Sağlık/ Başarı ve Huzur 

Ğîünler getirmesini Dileriz.

Zeki Zeybekti & ^Sser ^Jaymanlaı-
İstiklal Cad. No : 30 GEMLİK 

Tel: (0.224) 514 45 15

IHK.IŞ

2000

UZUNLRR 
Ltd.Şti.

AYGAZ Yetkili Satıcısı 
Gazhane Cad. No : 21 GEMLİK 

Tel: (0.224) 513 12 95 
Tel: (0.224) 513 14 61



28 Aralık 1999 Salı Körfez Sayfa : 7

e»*i2

I GEMLİK MUHTELİF ESNAF 

SANATKARLAR ODASI 

Yönetim Kurulu Adına

I BAŞKAN
I İBRAHİM TALAN

biyelerimizin ve
■Halkımızın Yeni Yılır 

Kutla»*/ Daha Alice

Gemlik balkının ve 
^Partili ^yelerimizin 

"Yeni Yîlını (futlar, 
Sağlık ve ^kutluluklar

Getirmesini <J)i(eriz

MİLLİYETÇİ 
HAREKET PARTİSİ

Gemlik İlçe Başkanı 
Mehmet ÇELİK

Partili Ltyelerimizin 
Y^ni Y|l,nı Kutlar/ Sağlık/ 

Başarı ve A^utluluklar Bileriz.

DOĞRU YOL PARTİSİ 
İLÇE BAŞKANI 
Mehmet AVCI

gemlik Halkının/ 
Öğrenci ve Velîlerimizin 

Y^ni Y|l,nı Kutlar/ 
Sağlık ve Başarılar 

Dileriz.

Yeni Yıhnızı <En ciçten 
<£)i[efc[erinıfe OFÇutfar, 
Safjtıfc ve <Xut[u(uMar 

ÇPiferim.

GÖKHAN TİCARET
Mobilya Mağazası 

Genç Odaları ve Oturma Gurupları 
Otökkcm İBirgün

Dr. Ziya Kaya Mh. Ilıca Cad. No : 21 
GEMLİK

Tel : (0.224) 514 57 83 Fax : 514 92 85

DÜZELTME
Gazetemizin 7 Aralık 

1999 tarihinde 4. sayfasın
da yayınlanan İlçe Müftüsü 
Tahir Yemenoğlu’nun yazı
sı yanlış yazılmıştır.

Aşağıdaki şekilde düzel
tir. Okuyucularımızdan 
özür dileriz.

Allah, her derde deva 
verdiği gibi, her kötülüğe 
karşıda bize bir koruma 
vasıtası vermiştir. Oruç 
ibadeti de bunlardan biri
dir. “Her kötülüğün başı 
Allah’ı unutmak ve so
rumluluk duygusunu 
kaybetmektir. Oruç İse 
bize dalma Allah’ı hatırla
tır ve sorumluluk duygu
sunu geliştirir.”

ÖZEL GEMLİK

KÖRFEZ
FEN DERSHANESİ

Hamidiye Mh. İstiklal Cad. Gürçay İş Merkezi No : 36/2
Tel & Fax : (0.224) 514 15 15

Tel : (0.224) 514 68 00
GEMLİK _______________
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■ JOZUNERI
MİMARUK-İNŞAAT TİC. LTD.ŞTİ.

İbrahim Akıt Cad. Akıt İş Hanı Kat: 3 GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 42 32 - 513 13 46

ÇIRAK ARANIYOR
Matbaacılıkta yetiştirilmek üzere 

ÇIRAK ARANIYOR

KÖRFEZ OFSET
Tel : 513 17 97 GEMLİK

SATILIK
DENİZ MANZARALI 

KALORİFERLİ 2 ODA 1 SALON 
KLİMALI LÜKS DAİRE 

SATILIKTIR.
Tel s (0.224) 513 93 75

(Gündüz)

ı
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gemlikli Hemşerilerimizin
^iIihi bandan Kütlaş 

Sağlık/ Mutluluk ve 
■Hayırlı (günler Dileriz.

Tel

GÜZEL NAKLİYAT
SANAYİ ve TİCARET LTD. ŞTİ.

^arufc &üze(
: f0.224J 513 46 81 - 513 67 00 C3 Hat) GEMLİK

2000 ULUDAĞ 
SÜTHANESİ

cHeşetı çğünier çğetirsin.

KAFOĞLU A.Ş. 
«8S» YAĞ-SABUN SANAYİ VE 
_ __ 7 TİCARET A.Ş.

Yalova Yolu Umurbey Sanayi 
Bölgesi No: 30 GEMLİK

Tel: 513 10 13 - 513 18 52

Dost ve müşterilerimizin 

Veni Vılını Kutlar, 

Sağlık ve Huzur Dolu Günler 

Getirmesini Dileriz.

jsnnail & Osman
Her zaman taze süt ürünleri, 

Sucuk, Pastırma, Yumurta, Bal 
Reçel ve helva çeşitleri bulunur. 

Demirsubaşı Mh. No: 31 GEMLİK

Tel : (0.224) 513 11 51
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Almanya’dan Mektup Kemal
Almanya

AVRUPA BİRLİĞİ KURTULUŞTUR
Avrupa Birliğine girmek demek insan 

gibi yaşamak demektir. AB'ye karşı gelen 
kişi ve kuruluşları adam yerine koyup ko
nuşmam bile.

Gıda, giyim, beyaz eşya ve bir çok ko
nuya standart gelmesi demektir.

İşsizlik sigortası, fakir kişi kalmaması 
demektir. Aç, açık, fakir sınıfına girenlere 
devletin bakması demektir.

Paraların insanların yaptığı gibi bum
buruşuk cepte taşınması değil, cüzdanda 
taşınması dolayısı ile yeni taşınması de
mektir.

Önce devlet gibi, önce insan diyen 
çağdaş sisteme geçmektir.

Sürekli zam yapan beceriksiz, halk 
düşmanı hükümetlere son demektir.

Bürokratlara, milletvekillerine veya ba
kan, başbakana dahi olsa sıradan işlem 
yapılmasıdır.

Sanayi, kültür, turizm ve diğer alanlar
da gelişme demektir.

İşte tüm gelişmeler karşısında işte biz
den tavız istiyorlar, işimize karışıyorlar 
demek abesle iştigaldir.

Artık globalleşen dünyada hiçbir dev
let bu benim iç işlerim diyemez.

İşte yok Aptullah Öcalan’ı asalım yok 
Kıbns’ta taviz verilemez gibi sözlerinde 
bir anlamı yoktur. AB Yasaları ülke yasa
larının üzerindedir. Nasıl ki Almanya- İn
giltere- Portekiz ve diğerleri bunlara uyu
yorsa Türkiye’de uymak zorundadır.

Kaldı ki Abdullah Öcalan mahkemede 
önemli bilgiler vermiş, itiraflarda bulun
muş, iyi hal göstermiştir. İsteseydi ben 
nasılsa öldüm, benden sonra tufan diye
bilir ve PKK'yı daha kanlı eylemlere soka
bilirdi. İşte bu açıdan bakılırsa ceza indi
riminden yararlanması uygun olurdu.

Türkiye bütçesinin %10’u Kıbrıs’a 
destekle gidiyor. Yani Türkiye’nin parası 
ile bedava yaşayıp Türkiyedilerden 3-4 
misli fazla maaş alıyorlar. Yıllardan beri 

koltuğuna yapışmış Rauf Denktaş tara
fından yönetiliyor ve çözümsüzlük sürü
yor.

Artık çekilsin ki çağdaş, genç birisi 
gelsin. Artık Hürriyette Fatih Altaylı’nın 
yazdığı sözlere katılmak gerekiyor.,,(.... ■
kısa boylu, şişman yöneticilerle yönetil
mek istemiyoruz.... yazmıştı)

Elbette katılıyorum, neden bizim Curh- 
hurbaşkanlarımız Avrupa’da olduğu gibi 
olmasın.

Ben 10 sene devlet memurluğu yap
mış birisi olarak Avrupa’ya neden daha 
önce gelmedim neden ta başından beri 
burada yaşamadım diye kendine kızıyor 
ve on yıllık memuriyettende büyük piş
manlık duyuyorum.

AB demek çocuk haklarına riayet de
mektir, çocuklarını döven, kötü davranan 
ailelerin elinden çocukların devlet tarafın
dan alınması ve o ailelerin otomatikman 
hapse atılması ve onlardan para alınma
sı demektir.

AB demek sadece erkeklerin değil, 
kadınlarında erkeklere nafaka ödemesi 
demektir..

En azından aylıkların otomatikman 
yükselmesi demektir. Yine en azından 
kollarına, boyunlarına altın künyeler, zin
cirler, kolyeler takan o komik tipli kimi 
Türk erkekleri AvrupalI aksesuar kullan
mayan erkekleri görüp gerçekten erkek 
olurlar.

Kadınlarımızda sokaktakileri bile Tür
kiye'deki artistlerden güzel olan kadınları 
görüp kendilerine biraz olşun dikkat eder
ler. Hükümetler zam yaptığında protesto 
etmeyi filan öğrenirler.

Daha bir çok şey var ama bir ayrıntı ile 
bitirelim.

Almanya’da devlet fakir vatandaşını 
ailesi ile beraber yurtdışına tatile bile yol
lar, yasalarına koymuşlar bu maddeyi.

Daha ne olsun.

çğemiikli çekenlerimizin ve 
Partili (İşvelerimizin

O^eni (çrandan

OKutiar, ^bağlık, I 
ÇÇMııtluluk ve

(^aşanlar bilerim.

Demokratik Sol Partisi I 
Gemlik İlçe Başkanı I

Zeki Zeybekçi

oJıim Gemlik (Ha(kının 
Yeni Yılını (£n clçten 

Çileklerimizle cKu 11 ar, Sağlık, 
ÇAÇutluluk ve 

Hasırlara Y)esil e Olmasını 
fileriz.

FAZİLET PARTİSİ 0 
GEMLİK İLÇE 

BAŞKANI
Recep AYGÜN

(gemlikli Dost ve

A^üşten leri mizi n

^/eni ^Zilini Kutla»*/

Sağlık/ Başarı ve

Alutlulukla»* Dilemiz. ,

Tevfık SOLAKSUBAŞI 
ve Oğullan

OTOMATİK ZEYTİNYAĞ FABRİKASI
I

Süper Pleralisi Marka Makinalar ile । 
zeytinleriniz el değmeden itina ile sıkılır. |

İstiklal Cad. No : 26 GEMLİK I
Tel: (0.224) 513 11 75 - 514 13 02 I 

Fax : 513 10 15 I
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Cıözl^Hnizin
■
I « ■■ I ıaJç\ Caulsun

LENS OPTİK
İsmail Ç&larslan

istiklal Cad. No: 9/A GEMLİK
Tel: (0.224) 513 27 81

Rotaryen Hanımlar 
17 öğrenciyi giydirdi

Gemlik Rotary Kulübü üye eşleri, bay
ramın yaklaşması nedeniyle 17 öğrenciyi 
giydirdi.

Namık Kemal İlköğretim Okulu’nda 
okuyan ve okul yönetimince tesbit edilen 
yardıma muhtaç 17 öğrenciye pantolon, 
kazak ye ayakkabı yardımı yapıldı.

Dün, bayramlıklarını alan çocukların 
sevinci gözlerinden okunuyordu.

Rotary Kulubü Kadın Komite Başkanı 
Serpil Kardeştuncer, “Yönetim kurulun
ca aldığımız kararla bayramın yaklaş
ması ve ramazan ayı içinde olmamız 
nedeniyle okul yönetimince belirlenen 
öğrencilere bayramlıklarını aldık. Ço- 
çukların sevinci hepimizin sevincidir. 
Ayrıca 2 öğrenciye de eğitimlerine kat
kı amacıyla burs veriyoruz. İmkanları
mız doğrultusunda bu tür etkinlikler

sürdüreceğiz. Ayrıca, kadın komitesi 
olarak can ve mal kaybına yol açan 
depremler nedeniyle deprem tonu he
sabına 1000 $ yatırdık.” dedi.

öte yandan geçtiğimiz hafta perşembe 
günü Gemlik Rotary Kulübü, kulüp lokalin
de eşli iftar yemeği verildi.

Toplantıya konuşmacı olarak Sivil Sa
vunma Müdürü Mustafa Emirkaya katıldı.

Emirkaya, yaptığı konuşmada, dep
remde meydana gelebilecek hasarlar ve 
bunlardan korunmanın yolları hakkında 
bilgi verdi.

Emirkaya, Gemlik’te bir deprem anında 
alınacak önlemleri ve örgütleme yöntem
leri üzerinde durdu.

Gemlik’te özel kuruluşların ve gönüllü 
kuruluşlarında arama kurtarma ekipleri 
kurmasının sevindirici olduğunu söyledi.

Gemlik Rotary Kulübü üye eşleri, Namık Kemal İlköğretim Okulu’nda öğrenim 
gören 17 öğrenciye bayram öncesi pantolon, kazak ve ayakkabı alarak sevin
dirdi. (Fotoğraf Gemlik Körfez)

^/eni y/ılda Akutluluk ve 
■Huzur Dolu L^ünler Dileriz.

ÇATAK GİYİM
Demirsubaşı Mah. Çeşme Sok. Umur Otel Yanı GEMLİK 

Tel : (0.224) 513 20 75

2000 Yırının oTüm ^nsaniığa 
tfeşfik ve Getirmesini

<J)i[eriz.
ELSAN ELEKTRİK AYÇAN MAİfİNA 

TAAHHÜT İMALAT ve MONTAJ SANAYİ ™ &r\l I MriMI 1A

istiklal Caddesi No: 34 GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 23 32 Fax : 513 00 98

yeni yılınızı En İçten 
Dileklerimizle Kutlar, 
Sağlık de Mutluluklar 

Dileriz.

ÖZKAN ELEKTRİK
ELEKTRİK ve BOBİNAJ İŞLERİ

Gazhane Cad. GEMLİK 
Tel : 513 70 10
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Gemlikspor: 6
Görükle İpekspor: 1

Gemlikspor grubundaki son maçını cumartesi 
günü kendi sahasında oynadı.

Taraftarlarının tezauratları ile maçın sonuna 
kadar destek alan Gemliksporlular, başarılı bir 

oyun sergilediler.
Gemlikspor, cumartesi günü saat 13.oo'de 

Gemlik Atatürk Stadyumunda Görükle ipekspor 
ile oynadığı karşılaşmada yine farklı bir skorla 

kaydetti.
Maçtan bir hafta önce grubunun şampiyonlu

ğunu ilan eden Gemlikspor, bugüne kadar yaptığı 
maçların onbeşinj farklı bir skorla ve bir maçta da 
berabere kalarak rahatladı.

Karşılaşmanın birinci yarısı, 7. dakikasında 
Gemlikspor'dan Türker'in, iki dakika sonra Mu
rat’ın, 40. dakikada ise Menderes'in golleri ile Gö
rükle İpekspor'dan Mehmet'in 25. dakikada attığı 

golle 3-1 bitti.
İkinci yarıya da hızh başlayan Gemlikpor, 55. 

dakikada Menderes'in, 66. ve 77. dakikada Ah
met’in attığı gollerle karşılaşma 6-1 sona erdi.

Karşılaşmaya takımlar şu kadro ile çıktı
Gemlikspor: Cengiz, Hüseyin, Kadir, Sertaç, 

Coşkun, Tahsin, Türker, K.Murat, Ahmet, 

Menderes, B. Murat.
Görükle ipekspor : Nurullah, Erdem, 

K.Mehmet, Sait, B. Mehmet, İlker, Cem, Sezai,

Şaban, Sezgin, Polat.
ZEYTİNSPOR :8
ÖZTÜRKSPOR: 1
Türkiye rofesyonel bayanlar birinci ligindeki 

Gemlik temsilcimiz Zeytinspor geçtiğimiz hafta 
pazar günü kendi sahasında Öztürkspor ile yaptı

ğı karşılaşmayı 8-1 galip bitirdi.
Zeytinspor'un üstünlüğü ile geçen karşılaş

manın beşinci dakikasında Zeytinsporlu Emine 
karşılaşmanın ilk golünü attı. 12 dakika sonra Ya
semin takımını 2-0 öne geçirdi.

Hızlı başlayan ve üstünlüğünü sürdüren Zey- 
tinspör, 18. ve 44 dakikada Erriine’nin golleri ile 

karşılaşmanın birinci yarısı 4-0 sona erdi.
İkinci yarının başlamasından beş dakika son

ra Yasemin'in attığı golden sonra 68. dakikada 
öztürkspor'dan Aytürk attığı gol ile durumu 5-1 

yaptı.
Üstünlüğünü devam ettiren Zeytinspor, 70.78. 

ve 83 dakikada Zerrin’ih ayağından gelen üç gol 
ile maç 8-1 Zeytinspor'un galibiyeti ile son buldu.

Karşılaşmaya takımlar şu kadro ile Çıktı '
Zeytinspor: Nurcan, Tülay, Hayriye; Handan, 

Aslıhan, Sema, Derya, Yasemin, Melek, Emine, 
Zerrin.

öztürkspor: İlkay, Özge, Sevgi, Gamze, Me- 

lis, Güler, Nergis, Duygu, Sibel, Aytürk, Müge..

EfKJSTO COLLOZIONE'de
ŞEKER BHYRSNINDII ŞEKER GİBİ KHMPUNYH

(BOSSA YELEKLİ TAKIM ELBİSE 
DERİ AYAKKABI DERİ KEMER - 

KOTON GÖMLEK- İPEK KRAVAT
İÇ ÇAMAŞIRI-ÇORAP

TAMAMI YALNIZ

38.500.000. TL

yeni yılınız 
Kutlu Olsun

KALİT6Vİ UCUZA AUN
"Mağazamızdaki

Fiyatlarımızı Kıyaslayın"

KOT
GÖMLEK
KOT PANTOLON 
BAYAN TRİKO 
ERKEK TRİKO 
BAYAN PANTOLON 
BAYAN ETEK
ERKEK KUMAŞ PANTOLON 
BAYAN DEXTER KABAN 
BAYAN KAŞE KABAN 
ERKEK KAŞE MONT 
ÇOCUK MONT 
ERKEK CEKET YELEKLİ 
ERKEK PANTOLON 
BAYAN MONT 
ERKEK MONT

3.500.000-TL
2.500.000-TL
7.500.000-TL
4.500.000-TL
6.000.000-TL
7.500.000-TL
6.000.000-TL
7.500.000-TL

17.000.000-TL
20.000.000-TL
15.000.000-TL
6.500.000-TL
14.500.000-TL
7.500.000- TL
8.000.000-TL
7.500.000-TL

Bu avantaj sadece 
ER9S<îO COLLOZIONE’DE

Kredi Kartı Geçerlidir

GİYİNİRKEN AVANTAJI YAKALAYIN
Eski Pazar Cad. Belediye Karşısı No : 10 GEMLİK
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