
Gemlik Muhtelif Esnaf ve Sanatkarlar Odası genel kurulu yapıldı

Talan güven tazeledi
10 Ocak 2002 günü Belediye Düğün Salonu'nda yapılan genel kurul toplantısında, 

1321 kişi oy kullandı. İbrahim Talan'ın listesi 917 oy, İsmail Aydın'ın listesi 233 oy, 
Murat Cücük'ün listesi ise 167 oy aldı. Talan, iki adayın toplamından 517 oy fazla 
alarak, esnaf ve sanatkarın güvenini üçüncü kez aldı.

Gemlik Muhtelif Esnaf ve Sanatkarlar Odası 
genel kurulunda yapılan yönetim kurulu seçimle
rinde, İbrahim Talan ve ekibi 917 oy alarak, esnaf 
ve sanatkardan üç yıl daha yönetim yetkisi aldı.

Heyecanlı geçen genel kurulda, muhalefet 
sözcüleri odada değişim istediler. Yapılan seçim
lerde, İbrahim Talan listesi iki adaya 517 oy fark 
attı. Haberi sayfa 3’de

■ Haftalık Siyasi Gazete

Engürücük’te taciz iddiası
Engürücük İlköğretim Okulu öğretmenlerinden Muzaffer Dolar, küçük 

öğrencisi F.Ç.'yi taciz ettiği iddiası üzerine görevinden açığa alındı. Küçük 
F.Ç. öğretmeninin kendisini taciz ettiğini babasına söyleyince, baba Metin 
Çelik ve arkadaşları öğretmeni feci şekilde dövdüler.

Engürücük Köyü’nde meydana 
gelen olayda, Metin Çelik adlı şahıs 
arkadaşları ile birlikte öğretmen 
Muzaffer Doiar’ı, kızı F.Ç.(9) yi taciz 
ettiği iddiasıyla feci şekilde dö
verek, olaydan sonra kaçtı.

Üzücü olay üzerine İlçe Janda- 
ma Komutanlığı, öğretmen Muzaf
fer Doiar’ı gözaltına alarak, sorgu
landı. Adliye’ye sevk edilen Dolar, 
serbest bırakıldı.

Daha önce Orhangazi’de Ahmet 
Yesevi İlköğretim Okulu’nda görev 
yapan Muzaffer Dolar’ın bir taciz 
olayına daha karışmıştı.

Olayla ilgili somut bir bulgu elde 
edilememesi üzerine öğretmenin 
yeri değiştirilmişti.

Engürücük’te şok yaratan taciz 
iddiası üzerine Bursa Valiliği, Öğret
men Doiar’ı açığa aldı. Soruşturma 
Adli ve idari yönden devam eder

ken, okul öğretmenleri taciz olayı
nın sözkonusu olmadığını, öğrenci 
velisinin öğrencinin başarısızlığı 
yüzünden öğretmen ile arasındaki 
sürtüşmeden meydana geldiğini 
söylediler.

Bazı köylüler ise; öğretmenin 
böyle bir şey yapmayacağını belir
tirken, yapılan hareketi kınadılar. 
Olay, eğitim camiasında üzüntü ile 
karşılandı.

H AfrAYA aBakiS
Kadri Güler

korfez@ttnet.net.tr

Ecevit’in ABD Gezisi
Başbakan Bülent Ecevit’in bakanlar, ekonomistler, işa

damları ve gazetecilerle birlikte Amerika Birleşik Devletleri 
gezisi başladı.

Basın bu geziye önem veriyor.
Çünkü bu geziye katılan çok sayıda gazeteci ve televiz

yoncu bu fırsatla dünyanın süper gücüne gidip bir hafta de
ğişik bir hava soluyacak.

Devlet geleneğinde dış gezilere en çok önem veren si
yasetçi Rahmetli Turgut Özal olmuştu.

Anımsayınız, rahmetlinin Uzak Doğu gezisini, ABD’ye 
gidip ameliyat oluşunu, yanında işadamları ve gazeteciler 
ordusu vardı.

Sonra bu gezilerin ardından ortaya çıkan seks skandal- 
ları, otel odalarındaki rezaletler, bavullar doluşu alışveriş
lerle ülkeye dönmeler hiç ama hiç unutulmadı.

Tükiye’ye Cumhuriyet tarihinin en büyük ekonomik kri
zini yaşatan bu hükümet, kurtuluşu İMF’den alacağı dış 
borçta arıyor.

Türkiye, 11 Eylül olaylarının yaşanmasından önce Türk 
halkının yakından tanıdığı IMF Türkiye Masası Başkanı 
Cotarelli’den 3 milyar dolar kredi alabilmek için heyetler de
falarca gelip gittiler.

IMF üç kuruşluk kredi vermek için her istediğini yaptırır- 
I ken, yaşanan 11 Eylül olayı ve ABD’nin Afganistan çıkar- 
| ması Türkiye’nin değerini arttırdı.

IMF ardından 10 milyar dolar krediye izin verdi. Ama 
I gelen paralar batırılan bankaların kurtarılmasına kullanıldı. 
I İki yakasını düzeltemeyen Türk ekonomisi üretim yapa- 
I maz hale geldi.
f|l| Ecevit’in ABD gezisi yeni alınacak krediler açısından 
I önemli.
| Ecevit ne diyecek Bay Bush’a:

“Biz, sizin büyüklerinizin 1974 yılında ekilmesini ismedi- 
I ğiniz afyona ben karşı çıktım. Ama, bugün her istediğinizi 
| yapıyoruz. Köylümüze buğday, tütün, şeker pancarı ektir
il miyoruz. Lütfen kesenin ağzını açın ve bizim ekonomimizi 
i düzeltin."

Ecevit’ten ABD’de dilencilik yapmadan onurlu dış politi- 
‘ ka bekliyoruz.

Gemlik Devlet Hastanesi Yaptırma Yaşatma ve Koru
ma Derneği yöneticileri Kaymakamlığa başvurdu.

“Devlet Hastanesi’nin 
eksikleri tamamlansın”

Dernek yöneticileri, Muammer Ağım Devlet Hastane
sinin eksikliklerinin giderilmesi için harekete geçtiler.

Gemlik Devlet Hasta
nesi Yaptırma Yaşatma ve 
Koruma Derneği, Muam
mer Ağım Gemlik Devlet 
Hastanesi’nin eksikliklerini 
bir rapor halinde Kayma
kam Sadettin Genç’e sun
dular.

Rapor hakkında basın 
mensuplarına bilgi veren 
Dernek Başkanı Hakkı Ça
kır, Muammer Ağım Devlet 
Hastanesi’nin acil olarak 
kardiyoloji doktoru ve ser
visine ihtiyacı bulunduğu
nu, dahiliye doktor kadro
sunun Bursa’dan Gemlik’e 
geri getirilmesini, Bursa’ya

tayin edilen röntgen müte
hassısı yerine atama ya
pılmasını istediler.

Çakır, Gemlik’te onlar
ca diyaliz hastasının bu
lunduğunu, dernek olarak 
kendilerine yer gösterildiği 
taktirde yeteri kadar diyaliz 
makinası ile servise her 
türlü maddi destek sağla
yacaklarını söyledi.

Raporu Kaymakam Sa
dettin Genç’e veren der
nek yöneticileri, raporları
nın Valilik ve İl Sağlık Mü- 
dürlüğü’ne gönderilmesini 
istediler.

Haberi sayfa 3'de

Esnaf Kefalet’te 
kongre heyecanı

Gemlikli esnaf ve sanatkarın kredi ve 
kefalet kuruluşu olan kooperatif 

başkanlığına Emir Doğru yeniden aday.
Gemlik Esnaf Sanat

karlar Kredi ve Kefalet 
Kooperatifi’nin yıllık ola
ğan genel kurul toplantı
sı, 19 Ocak 2002 Cu
martesi günü yapılacak.

Milton Düğün Salo
nu'nda saat 15.oo’de 
yapılacak olan genel 
kurul toplantısında, ko
operatifin 19 yıldır baş
kanlığını yapan Emir 
Doğru yeniden aday ol
duğunu açıkladı.

Yönetim ve denetim 
kurulu seçimlerinin yapıla
cağı genel kurulda, aday 
olacağı söylenen Mahru-

Emir Doğru
katçı Musa Demir gazete
mize yaptığı açıklamada, 
adaylığının sözkonusu ol
madığını açıkladı.

AK Parti yönetim 
kurulu belirlendi

Adalet ve Kalkınma 
Partisi ilçe başkanından 
sonra ilçe yönetim kurulu 
üyeleri de belli oldu.

AK Parti İlçe Başkanı 
Vedat Emek, parti yönetim 
kurulunu içeren listeyi 
Kaymakam Sadettin

Genç’e teslim etti.
Emek, belde teşkilatla

rını da kurarak, aktif siya
sete başlayacaklarını 
açıklarken, AK Partinin 
yönetimine yeni isimleri de 
aralarına aldıklarını söyle
di. Haberi sayfa 2’de
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Doldu kasalara paralar...
Bakanların Bakan’ına bakanlar
Sizi pek anlayamıyoruz deyince
Bakan dönüp bakanlara demiş ki:
“Bırakır giderim.”
Otuzbeş Bakan sus pus.
Şaşırıp baka kalmış
Sonuçta kimi bankaların eli hâzineye dalmış
Bozulmamış aralar, dolmuş banka kasalarına paralar 
Öder bu millet! Ne faturalar ödedi!
Ah! Bir de ödetebilse...
Kurtuldu gitti...

mailto:korfez@ttnet.net.tr
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KÖŞEMDEN
Yılmaz AKKILIÇ

Eğitimci - Yazar

Kaçak Yaşamanın Bedeli Bence Öyle Değil
Bir garip durum, 35 yaşlarında, ka

badayılığı her halinden belli bir genç iri
si saldırıyor; jandarma, “Yahu boş 
ver, başını belaya sokma” gibiler
den onu engellemeye çalışıyor. Adam 
kızgın, arkasında onunla birlik olduğu 
anlaşılan ufak bir kalabalık, “Kese
mezsiniz arkadaş” diye bağırıyor.

Bir direğin tepesine tırmanmış, 
elektrik tellerini kesmeye çalışan görev
li yansıyınca ekrana olay anlaşılıyor. TE- 
DAŞ görevlileri “kaçak elektrik” kul
lananlarla mücadelede...

35’lik kabadayı, beş katlı, olasılıkla 
on daireli bir apartmanın elektriğinin 
kesilmesine karşı çıkıyor. Bıraksalar TE- 
DAŞ görevlilerini bir güzel pataklaya
cak. - Jandarma da durumu idare edi
yor.- Yani arkadaş şimdiye değin, beş 
katlı, on daireli apartmanında “beda
va” elektrik kullanıyor ve kullandırıyor
du -ama Allah bilir kiracılarından elekt
rik parası da alıyordu.- Görevliler kaça
ğı önlemek için harekete geçince de, 
çok doğal bir hakkın engellenmesine 
karşı çıkarcasına saldırıyordu.- ve de 
jandarma idare ediyordu.-

Bu bir örnek. TED AŞ görevlileri, da
ha bunun gibi pek çok “kaçak elekt
rik” olayına müdahele etmekteydiler. 
Bir grup lümpen tavırlı adam görevlileri 
engellemeye çalışıyor, maraza çıkarıyor
lardı...

Bu ay benim oturduğum daireye 81 
milyon, kütüphaneme de 75 milyon li
ralık elektrik fatura bildirimi geldi. Yine 
de şükrettim, zira 9 numaralı dairenin 
fatura bildirimi 266 milyon, 5 numaralı 
daireninki de 145 milyon lira...

Yaklaşık aynı koşullarda yaşamamıza 
karşın, 266 ve 145 milyonluk fatura bil
dirimlerinin gizini çözmek zor, mutlaka 
bir yanlışlık olmalı bunda.

Ama ne?
İşin yoksa uğraş, dur. Gideceksin TE- 

DAŞ’a, “Önce öde, sonra itiraz et” 
diyecekler. Öte yandan 35’lik genç irisi 
kabadayı, kimbilir ne zamandan beri 
beş katlı, on daireli apartmanında “ka
çak elektrik” kullanmakta.

□ BURSA HAKİMİYET □ HABER
Gazetelerine vereceğiniz ilanlar size kazanç 

olarak geri dönecektir.
BİR TELEFON YETEREİi

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

GEMLİK KÖRFEZ
Haftalık Siyasi Gazete

Yıl : 28 SAYI : 1404 
Fiyatı: 150.000 TL. 

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

Tel: 513 17 97 Fax : 513 35 95 GEMLİK

Basıldığı yer: KÖRFEZ OFSET
Matbaacılık -Yayıncılık - Reklamcılık Tesisi

Türkiye çok partili sisteme geçtikten 
beri “siyaset adına yanlışlıklar” ya
pılmakta, hatta bunda hala ısrarlı. Birin
ci yanlış, sağ ve sığ siyasetçilerimiz do
ğurganlığı sürekli teşvik etmeleri. Ülke
nin ekonomik düzeyi ve gelişebilirlik 
trendinin sınırlı olmasına karşın, siyaset
çilerin, “Ortadoğu kafası”yla nüfus 
artışını özendirmeleri ilk yanlışımız oldu 
bizim.

İkinci ve pek önemli yanlışımız da, 
hızlı nüfus artışı ve ekonomik yetersizlik 
nedeniyle başlayan “köyden kente 
göç” olgusunu ya doğru dürüst algıla
yıp önlemlerini almamamızda, ya da si
yasal kazanç uğruna yağmacılığa ve 
“kent zorbahğı”na göz yummamızda. 
Hatta bu gibilerin sırtını sıvazlamakta 
hiç de sakınca bulmamamızda...

Şişen nüfus köyde doyamayınca ka
çınılmaz olarak akacaktır büyük kentle
rin varoşlarına. Sanayileştikçe, bu akım 
daha da güçlenecektir. Bunlar olacaktır. 
Ne varki genel ve yerel yönetimlerin gö
revi, hiç değilse otuz yıl, kırk yıl sonrası
nı görmek, ona göre önlem almak ol
malıydı.

Bu yapılmadı Türkiye de, Bursa’da, 
Gemlik’te. Özellikle yerel yönetimler, 
hiçbir .gelişim projesi hazırlamaya gerek 
görmeksizin, plansız yapılaşmaya göz 
yumdular. Örneğin Bursa da, günümüz
deki Nilüfer İlçesi’nin bulunduğu alan, 
elli yıl, altmış yıl önce düşünülüp planla- 
namaz mıydı? İlla ki şeftali bahçelerinin, 
üzüm bağlarının, her türlü estetik ve ge
ometrik kaygıdan uzak parseller halinde 
tahrip edilmesi mi gerekirdi.

Şimdi TEDAŞ uğraşıyor kaçak elekt
riği önlemek için, BUSKİ çabalıyor ka
çak su bağlantılarını bulabilmek için, be
lediyeler kan ter içinde kaçak inşaatları 
durdurabilmek için.

Ya ben, ya biz, ya kentlerde yaşamak 
zorunda olan sıradan vatandaşlar?..

Çapsız siyasetçinin “rant” beklentisi 
yüzünden kaçak elektriğin, kaçak -SJife 
yun, kaçak inşaatın... özetle “kaçak 
yaşamanın bedeli”ni ödüyoruz.

Öyle değil mi Allah aşkına?

Gemlik
Körfez 

Okuyun, 
Okutun,

Abone 
Olun.

Dilimize özen gösterdiğimizi söyleye- 
bilirmisiniz? Kimi yanlışlıklar bilgisizlik
ten kaynaklanıyor. Büyük bölümü ise 
modaya uymak uğruna yapılıyor. Bu ko
nuda sorumlu davranmamız gerek. AYY 
İNANMIYORUM, KENDİNE İYİ BAK? 
Bu gibi sözcükleri kullananlar, özellikle 
gençler sanki kendilerini zorunlu hissedi
yorlar. Bu sözcüklerler içtenlik ve derin
lik kaybediliyor. Böyle sözcüklere takıl
malar bağımlılık oluşturma yönünden 
uyuşturucu bağımlılığından farkı ne? Ben 
böyle sözcükleri bir TV reklamından 
söylendiği gibi hiç sevmiyorum. Anlamı
nı bilmeden, düşünmeden körü körüne 
böyle sözcükleri kullanma ne derece 
sağlıklı? BENCE DE ne demek?

Anonimleşme ve biraz bireycilik ko
kuyor. Durup dururken dilimiz boş yere 
kirlenmedi. Her sorunu eğitim sistemine 
bağlama kolaycılığına kaçmadan bunu 
sorun kabul edip çözüm üretmeliyiz.

Dilimiz yaşamımızın aynası. Arabesk 
yaşam biçiminde arabesk konuşulur. Her 
şeyi tüketmek yetmedi de sıra dilimize 
mi geldi. Yapılan dili zenginleştirmek de

AK Parti yönetim 
kurulu belirlendi

İlçe başkanlığına atanan 
Vedat Emek, birlikte ça
lışacakları yönetim kuru
lu üyelerini saptayarak, 
listeyi Kaymakam Sadet
tin Genç'e verdi. Listede 
yeni isimler de yer alı
yor.

Adalet ve Kalkınma Partisi Gem
lik İlçe başkanından sonra ilçe yöne
tim kurulu da belirlendi.

Bir süre önce parti başkanlığına 
atanan Vedat Emek, yönetim kurulu 
listesini hazırlayarak, geçtiğimiz haf
ta içinde yönetim kurulundan bazı 
arkadaşları ile birlikte İlçe Kaymaka
mı Sadettin Genç’e teslim etti.

Vedat Emek’in listesinde bildiği
miz isimlerin yanında yeni siyasetçi
ler de yer alıyor.

AK Parti Gemlik İlçe Yönetim Ku
rulu şu isimlerden oluşuyor:

Vedat Emek, Erdinç Arabalı, Se- 
lahattin Bakırcı, Veysel Özmen, Yal

Renkli Etiket & Broşür & El İlanı & Kitap & Dergi & Afiş 
Yıllık Basımı & Fatura & İrsaliye & Bilet & Gider Makbuzu & Davetiye 

Kartvizit & Kaşe & Mühür & Cilt yapımı & Plastik Kimlik Kartı 
Her türlü matbaa işlerinizde hizmetinizdeyiz

MATBAACILIK - REKLAMCILIK - YAYINCILIK
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3 / B Gemlik 

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

ğil dilin genişliğini daraltmadır. Dili iyi 
kullanmada tutarlı bir sınav vermeliyiz. 
Çağdaş topluma nasıl ulaşacağız? ’

Dostluktan ve sevgiden söz etmenin 
artık gereksiz sayıldığı günümüzde moda 
sözcüklerle iletişim sağlamaya çalışıyo
ruz. Telefonda konuşurken gereksiz, iç
tenliksiz, sıradan sözcüklere az mı para 
ödüyoruz? Devir kopya devri. Her moda 
davranış iletişim aracı dilin temiz ve arı 
olması gerekmiyor mu? Birey kendisine 
ve toplumuna ancak bu kadar ters yön
lenme ile yabancılaşılabilir? Dildeki bu 
olumsuz etkilenmenin biraz da dış kay
naklı etki olduğunu düşünüyorum. Bye 
bye ne demek?

Sonuç olarak Cumhuriyetin bireyleri 
diline sahip çıkmalı okullarda dil eğitimi
ne özel önem verilmeli; genç kuşağın 
okuma ve yazma eğilimleri desteklen
melidir. Dil kirlenmesinin önüne geçmek 
için söyleşi ve paneller düzenleyip insan
ların duyarlılıkları arttırılmalıdır. Bilinçli 
ve kültürlü olmak ancak eylem bazında 
olanaklı hale gelir.

çın Kara, Mehmet Kökçe, Ali Çilingir, 
Mehmet Bütün, Necati Demir, Sait 
Gengeç, Yüksel Özaydın, Ergin Ber
berler, Metin Sönmez, Mustafa Şe
ner, Ercan Barutçuoğlu, Muharrem 
Sarı, Halil Köse, Mustafa Tezcan, 
Mehmet Yıldırım, Ahmet Karagöz, 
Mustafa Bayrak, Nurettin Bay, Mu
ammer Yiğit, Nihat Aydın, Haşan 
Hüseyin Kaya, Osman Sivri.

AK Parti İlçe Başkanı Vedat 
Emek, partilerinin Gemlik’te oluştu
ğunu yakında belde teşkilatlarını ku
rarak, siyasi çalışmalarını geliştire
ceklerini söyledi.
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Gemlik A4uhtelif Esnaf ve Sanatkarlar Odası genel kurulu yapıldı

Talan güven tazeledi
10 Ocak 2002 günü Belediye Düğün Salonu'nda yapılan genel kurul toplantısında, 

1321 kişi oy kullandı. İbrahim Talan'ın listesi 917 oy, İsmail Aydın'ın listesi 233 oy, 
Murat Cücük'ün listesi ise 167 oy aldı. Talan, iki adayın toplamından 517 oy fazla 
alarak, esnaf ve sanatkarın güvenini üçüncü kez aldı.

Gemlik Muhtelif Esnaf ve Sanatkar- 
| lar Odası’nın olağan genel kurul toplan- 
I tısında, İbrahim Talan rakipleri İsmail 
| Aydın ve Murat Cücük’ün aldığı toplam 
I oylardan 517 fazla oy alarak, esnaf ve 
I sanatkarın güvenini tazeledi.

Geçtiğimiz hafta perşembe günü 
I Belediye Düğün Salonu’nda saat 

11.oo’de yapılan genel kurul toplantısı
na, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Birlik 
Başkanı Arif Tak, Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih Mehmet Güler, DSP, 
MHP, ANAP, CHP, AKP, SP, DYP ilçe 
başkanları, Gemlik Ticaret ve Sanayi 

i Odası Başkanı Kemal Akıt, Şoförler ve 
Otomobilciler Odası Başkanı Hüseyin 
Karapınar, Minibüscüler ve Otobüsçüler 

ı Odası Başkanı Erol Aksoy, Kasaplar 
Odası Başkanı Mümin Kuzey, çeşitli il
çelerin esnaf ve sanatkarlar odası baş- 

| kanları ile 1321 esnaf ve sanatkar katıl
dı.

Divan başkanlığına Bursa Esnaf ve 
Sanatkarlar Birlik Başkanı Arif Tak’ın 
getirilirken, yardımcılığa ve katipliklere 
Fikret Öztaş, Kadir Ceylan, Ferhat Kurt 
seçildiler.

Genel kurul kongresinde konuşan 
Tak, esnafın zor bir dönemden geçtiğini, 
sıkıntıların büyük olduğunu, bu dönem
de birlik ve beraberliğin sürdürülmesi 
gerektiğini söyledi.

Genel kurulda çalışma raporunu 
okuyan Oda Başkanı İbrahim Talan, üç 
yıl içinde derneğe çok şeyler kazandır
dıklarını, esnaf ve sanatkarları hizmet 
edecek olan ambulansın alındığını, 972 
esnafa zam yapmadan defterlerinin 

odada tutulmaya başlandığını, odadan 
alınan ücretlerin kaldırıldığını, ilçede ve 
Bursa’da poliklinikler ile anlaşarak, es
naf ve sanatkara ucuz sağlık hizmeti 
verdirdiklerini, Ticaret ve Sanayi Oda- 
sı’nın yaptırdığı okula 2 milyar lira yar
dımda bulunduklarını, esnaf ve sanat
karların Bağkur ile ilgili sağlık karnesi, 
vize gibi işlemlerinin Bursa’ya yaptır
makta yardımcı olduklarını, mesleklerin
de 25 yılını dolduran esnaf ve sanatkar
lar için dayanışma gecesi düzenledikle
rini ve burada plaket verildiğini söyledi.

Esnafın ekonomik sıkıntı içinde oldu
ğunu da söyleyen Talan, uygulanan po
litikaların esnafı zora ittiğini de belirtti.

Talan, esnaftan yarım kalan işlerin 
tamamlanması için kendilerine destek 
vermelerini istedi.

ELEŞTİRİLER
Talan’ın çalışmalarına eleştiri ise 

kendi içinden geldi. Murat Cücük liste
sinde aday olan ve daha önce üç yıl İb
rahim Talan ile çalışan Terzi Mustafa Ta
nış, başkanını bireysel davranmakla 
suçladı.

Talan’ın esnafı dolaşmadığını, so
runlarını dinlemediğini söyleyen Tanış, 
derneğin paralarının ambulans ve pla
ketlere verildiğini söyledi.

Talan ise; Tanış’ın yönetimin aldığı 
her kararda imzasının bulunduğunu ha
tırlattı. Herşeyi esnaf ve sanatkarlar için 
yaptığını söyledi.

Başkan adaylarından İsmail Aydın 
ve Murat Cücük de yaptıkları kısa ko
nuşmalarda, kendilerine destek istedi
ler.

Konuşmaların tamamlanmasından 

sonra seçimlere geçildi.
İlçe Seçim kurulu gözetiminde yapı

lan seçimlerde, 1321 kişi oy kullandı.
4 oyun iptal edilerek, 1317 oy geçer

li sayıldı. Sandıktan İbrahim Talan bü
yük zaferle çıktı.

Talan ve listesi 917 oy alırken, İsma
il Aydın ve listesi 233, Murat Cücük ve 
listesi ise 167 oy alabildi.

Seçim sonuçlarının açıklanmasın
dan sonra salonda Talan gurubu coşku
lu anlar yaşadılar.

İbrahim Talan gazetemize yaptığı 
açıklamada, Gemlikli esnaf ve sanatka
rın kendisine üçüncü kez güven tazele
mesinden dolayı teşekkür etti. Odanın 
her türlü imkanlarını Gemlikli esnaf ve 
sanatkar için kullanacaklarını, kapıları
nın esnaf ve sanatkara sonuna kadaı 
açık olduğunu söyledi.

Talan, “Odalar, esnaf ve sanatka
rın sorunlarını resmi makamlara ak
taran köprü görevini üstlenirken, biz 
bunların takipçisiyiz. Esnaf ve sanat
karın içinde bulunduğumuz bu gün
lerde başta ekonomik sorunları belini 
bükmektedir. Kriz en çok esnaf ve sa
natkara zarar vermiştir. 2002 yılının 
sorunları azaltılmış bir yıl olmasını 
diliyoruz. “ şeklinde konuştu.

İbrahim Talan yönetim kurulu şu kişi
lerden oluşuyor. İsmail Beki, Mehmet 
Bıyık, Cahit Arol, Metin Özmen, Ahmet 
Yüce, Ahmet Küçük, Sedat Gürle, Mu
harrem Tümer, Ferrat Kurt, Hacı Uslu.

Denetleme kuruluna ise Fuat Kara- 
kaş, Ender Tumba ve Halil Çetin seçil
diler.

Gemlik Muhtelif Esnaf ve Sanatkarlar Odası genel 
kurulunda Divan Başkanlığını Arif Tak yaptı.

Genel kurulda aday olan Murat Cücük, İbrahim Talan 
ve İsmail Aydın seçimlerden sonra birlik ve beraberlik 
için söz verdiler.

Gemlik Devlet Hastanesi Yaptırma Yaşatma ve Koruma Derneği yöneticileri Kaymakamlığa başvurdu

“Devlet Hastanesi’nin 
eksikleri tamamlansın”

Emlak beyan 
dönemi başlıyor

Gemlik Devlet Hasta
nesini Yaptırma Yaşatma 
ve Koruma Derneği, 
hastanedeki doktor ek
sikliklerinin tamamlan
masını isterken, derne
ğin diyaliz ünitesi kurma
ya hazır olduğunu açık
ladı.

Eski Belediye Başka
nı Hakkı Çakır’ın baş
kanlığını yaptığı Gemlik 
Devlet Hastanesi Yaptır
ma Yaşatma ve Koruma 
Derneği, hastanenin ihti
yaçlarını saptayarak 
Kaymakamlık ve Sağlık 
Bakanlığı’na yazılı ola
rak bildirdi.

Gemlik Ticaret ve Sa
nayi Odası’nda yapılan 
yazılı basın açıklamasın
da, Gemlik Devlet Has
tanesi’nin 1984 yılında 
derneğin imkanlarıyla 
açıldığını, ek poliklinik 
binası yaptırıldığını, ihti
yaçlarının karşılanarak 
hizmetin düzenli verilme
sine yardımcı olunduğu 
belirtildi.

Son olarak hastaneye 
bir de Tinponometre ci
hazı bağışlandığına dik
kat çekilen açıklamada, 

şu görüşlere yer verildi:
“ GEMPORT A.Ş. ta

rafından kısmen der
nek arsamıza yapılan 
100 yataklı çok modern 
Türkiye’de ilk olan Çe
lik Konsiriksiyon has
tane binamız olmasına 
karşın, hastanede ha
yati ünitelerin olmama
sı bizleri ve Gemlik bal
kanını üzmektedir.”

Hakkı Çakır açıkla
masında kardiyoloji üni
tesinin bulunmayışının 
acil müdahelelerin yapı
lamamasına ve ölümlere 
neden olduğunu belirte
rek ”Acil bir kardiyoloji 
doktoruna ihtiyacımız 
var.” dedi.

DAHİLİYE UZMANI
Turistik bir bölgede 

bulunmamıza karşın 
Gemlik Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi’nde bir 
dahiliye uzmanının bu
lunmamasını eksiklik 
olarak niteleyen Çakır, 
ikinci bir doktor kadrosu
nun bulunmasına karşın, 
geçici görevle Bursa 
Devlet Hastanesi’nde 
çalıştırıldığına da dikkat 
çekerek, “Ya bize dok

tor verilsin veya dokto
rumuz iade edilsin” de
di.

Röntgen Uzmanı dok
torun Bursa’ya sağlık ne
deniyle tayin yaptırdığını 
da söyleyen Hakkı Çakır, 
100 yataklı bir hastane
de röntgen çekilemediği- 
ni belirterek, “Bursa’da 
yeterli sayıda radyoloji 
uzmanı olmasına kar
şın Gemlik halkının 
radyoloji uzmanı olma
ması sebebi ile hayati 
tehlike ile karşı karşıya 
bırakmanın vahametini 
yaşıyoruz.” şeklinde ko
nuştu.

Gemlik’te çok sayıda 
böbrek hastası olduğunu 
da söyleyen Çakır, bun
ların haftada 2-3 gün 
Bursa’ya diyaliz makina- 
sına girmek için gittiğini, 
refakatçileriyle birlikte gi
dip gelmenin bile maddi 
imkanı bulunmadığını, 
ağır kış şartları nedeniy
le makinaya giremeyen
lerin ise ölüm tehlikesiyle 
karşı karşıya olduğunu 
söyledi.

Gemlik’e acil bir diya
liz ünitesi kurulması ge

rektiğini tekrarlayan Ça
kır, derneklerinin Devlet 
Hastanesi’ne bir diyaliz 
ünitesi kurmaya yardım
cı olacaklarını belirterek, 
“Yeterli sayıda cihaz 
için Devlet Hastane
mizden yer temin edil
mesini talep etmekte
yiz. Diyaliz cihazlarının 
derneğimizce temin 
edilmesi için hastane
nin uygun göreceği ci
hazlara ait teknik şart
namenin derneğimize 
gönderilmesinin uygun 
olacağını düşünüyo
ruz.” dedi.

Çakır, Kaymakamlık
tan taleplerini içeren bil
gilerin Bursa Valiliği, Bur
sa İl Sağlık Müdürlüğü 
ve Gemlik M.A. Devlet 
Hastanesi Baştabipliğine 
ulaştırılmasını istedi.

Basına açıklanan is
tekler daha sonra bir di
lekçe halinde Dernek 
Başkanı Hakkı Çakır ve 
yönetim Kurulu üyeleri 
Mehmet Turgut, Tevfik 
Sölaksubaşı ile Abdullah 
Güler tarafından Kayma
kam Sadettin Genç’e ve
rildi.

Beş yılda bir yapılan 
emlak beyan döneminin 
dokuzuncusu başlıyor.

Belediye Emlak Vergi 
Şefliği’nden yapılan 
açıklamada, emlak ver
gisi mükelleflerinin Ma
yıs ayına kadar adlarına 
kayıtlı emlaklar ile ilgili 
beyannameleri ilgili bele
diyelere vermeleri yasa 
gereği gerekli olduğu be
lirtildi.

Yapılan açıklamada, 
hisseli veraset beyan

Meslek Lisesi 
mezunlarına 
Yüksek Okul yolu

Meslek Liselerini bitiren 
öğrencilerin artık, meslek 
yüksek okulları ile açık öğ
retim ön lisans programla
rına geçişi yapılabilecek.

İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Tuna basına yap
tığı yazılı açıklamada, 
4702 sayılı yasa uyarınca 
meslek lisesini bitiren öğ
rencilerin meslek yüksek 
okulları ile açık öğretim ön 
lisans programlarına sı
navsız geçiş için başvur
ma işlemlerinin 14 Ocak 
2002 pazartesi günü baş
layarak, 25 Ocak 2002 gü

eden veya daha önce 
eksik beyanda bulunan
ların Mart ayına kadar 
Emlak Şefliği’ne başvu
rarak, beyannamelerini 
vermeleri gerektiği hatır
latıldı.

Öte yandan emlak 
vergisini esas teşkil ede
cek olan arsa değerleri 
komisyonca tespit edildi.

Komisyonca tespit 
edilen arsa değerleri 
Gemlik Belediyesi giriş 
kapısında askıya çıktı.

nü sona ereceğini söyledi.
Bunun için meslek lise

lerinde okuyan son sınıf 
öğrencileri kendi okul mü
dürlüklerine başvuracak
lar.

Mezun durumundaki 
adaylar ise belgelerini 
ÖSYM sınav merkezi yö
neticileri veya istedikleri 
mesleki ve teknik Ortaöğ
retim okullarından alabile
cekler.

Tuna, isteklilerin daha 
geniş bilgileri meslek lisesi 
müdürlüklerinden alabile
ceklerini de belirtti.
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ŞİİR KÖŞESİ Demir Ati BaLfdar 2001yılı böyle geçti
Emin Dalkıran Kordonu’nun yeniden yapımı

KİM GİTSİN
Millet bu iktidarı başımızda neylesin 
Milletimi ağlatan Mesut'u eylesin 
Sormaya gerek var mı iktidardan kim gitsin 
Bülent, Mesut, Bahçeli elele çekip gitsin

Fasulye iki milyon yağlar yüzde yüz zamlı 
Sanmayın iktidarda bizler gibi gamlı 
Sormaya gerek var mı bu ülkeden kim gitsin 
Bülent, Mesut, Bahçeli, Derviş çekip gitsin

Stokçu ve hortumcu çoğaldı bu ülkede 
Köşe dönücüler çok sahipsiz bu ülkede

Sormaya gerek var mı bu ülkeden kim gitsin 
Bülent, Mesut, Bahçeli, Derviş çekip gitsin 
Telekon, elektrik canımızdan bezdirdi 
Bunlara gelen zamlar bizi deli gibi gezdirir 
Şekerde tat mı kaldı zamlar her gün gelir 
Bunlara start veren iktidar çekip gitsin

Milletimin desteği kalmadı iktidara
Yüzde onluk destekle milletim düştü dara 
Yanlış ilaç sürdükçe iyi olmaz yara 
Milleti yaralayan üç ahbap çavuş gitsin

ile ilgili çalışmalar hızlandı.
Küçük Kumla Belediye Başkanı Ömer Bal, 

hakkındaki iddilara bir basın toplantısı ile cevap 
verdi.

Gemlik Gündemi programının konuğu olan 
DYP Bursa Milletvekili Teoman Özalp, hüküme
tin halka vaad ettiklerini yerine getirmesi için çağ-

nuşan İlçe Müftüsü Ta
röre müsaade etmeyeceğini' açıkladı. Olmaz de
di.

Muammer Ağım Devlet Hastanesi Müdürü 
Abdullah Savaş katıldığı Gemlik Gündemi prog
ramında, “Hastanemizde 26’sı doktor olmak üze
re 148 personelle hizmet vermekteyiz. Şu anki 
halimizle bile Türkiye’deki hastanelerin % 95'in-

KAYIP
1 Kasım 2001 günü 
nüfus cüzdanımı 

kaybettim.
Hükümsüzdür.

Züleyha ŞENGÜL

KİRALIK DAİRE

Kumla'da kiralık daire 
Müracaat 

Tel : 513 17 97

rıda bulundu.
Sismik 1 adlı deprem araştırma gemisi ikinci 

kez Gemlik'e geldi.
Serbest bölgede kurulan firmaların Gemlik Ti

caret ve Sanayi Odasına kayıtları başladı.
Emin inşaatta çalışan Hüdai İnceler adlı işçi 

çalışmak için çıktığı Askeri Hara Veteriner Oku
lundaki elektrik direğinden düşerek hayatını kay
betti.

Fırçasız ressam Cemil Başo, Körfez FM'in 
katkılarıyla Gemlik Belediye Sergi Salonu'nda re
sim sergisi açtı.

Gemlik Hünkar Hacı Bektaşi Veli Derneği 
Başkanı Kazım Bulut, belediyeden cem evi yapı
mı için kendilerine yer verilmesini istedi.

3. Cumhurbaşkanımız Celal Bayar ölümünün 
15 nci yıldönümünde Umurbey'de anıldı.

den daha iyiyiz” şeklinde konuştu.
Eşref Dinçer Mahallesinde Salih Binci sürekli 

içkili olarak geldiği ve evden kovduğu karısını bı
çaklayarak öldürdü.

EKİM
Belediye Meclisini aldığı karar üzerine 17 

Ağustos depremi sonrası ara verilen inşaat ruh
satlarına izin verilmeye başlandı.

Uludağ Üniversitesi 20 yıllık uygulamasında 
vazgeçerek Gemlik’teki sağlık ocaklarına öğren
ci göndermekten vazgeçti.

‘İngiliz Tevfik’ diye tanınan Tevfik Fikret Coş
kun yaklaşık 100 milyar değerindeki evini huzu
revi yapımı için belediyeye bağışladı.

İlçe Emniyet Müdürü Salih Golcü mahallelere 
tertiplediği huzur toplantıları ilgiyle karşılandı.

Gemlik Endüstri Meslek Lisesi Müdür Yar-

SATILIK TRÎPLEX 
VİLLA

SATILIK TRİPLEX 
VİLLA

Gemlik Gündemi programına konuk olan Kü
çük Kumla Belediye Başkanı Ömer Bal, belediye 
meclis üyeleri ile aralarındaki anlaşmazlığı gider
diklerini ve meclis üyelerinin bundan sonra işleri
ni daha ciddi yapacaklarına inandığını söyledi.

Anayasa Mahkemesi tarafından Fazilet Parti
sinin kapatılması sonrası kurulan Saadet Partisi
nin Gemlik İlçe Teşkilatı başkanlığına Recep Ay-

dımcı ilçemizde Tema Vakfı temsilcisi olarak ça
lışmalarına başladı.

Gemlik Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Mer
kezi Komutanlığı’na Muharebe Kurmay Kıdemli 
Albay Nihat Irkörücü getirildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rı
fat Hisarcıklıoğlu ilçemizi ziyaret etti.

Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Odası meslekte

Narlı Köyü Narçiçeği 
Villalarında Yaz- kış 

kullanılabilen, Kaloriferli, 
Çift camlı, Havuzlu, 
100 m2 Triplex Villa 

Satılıktır.
Tel : 513 17 97

Gemlik Cumhuriyet 
Mahallesi'nde 

Satılık Triplex villa. 
Müracaat

Tel : 513 17 97

gün getirildi.
GEMSİAD tarafından tertip edilen ve KOS- 

GEP Merkez Müdürü Nadir Kaçmaz tarafından 
sunulan ‘Küçük ve orta ölçekli işletmelerin devle
te işleri konulu’ konferans dernek binasında ya
pıldı.

Körfez FM'e açıklamada bulunan İlçe Kay
makamı Sadettin Genç, ‘Gemlik’teki bazı binala
rın sağlamlaştırılması gerektiğini ifade ederek 
herkesin depreme hazırlı olmasını’ istedi.

Gemlik Gündemi programına konuk olan
Gemlikspor Kulüp Başkanı Turgut Akcan ‘Bele
diye Başkanı Mehmet Turgut’un Gemlilkspor’a 
sahip çıkmadığım’ ifade etti.

25 yılını dolduran üyelerine birer plaketle onur
landırdı.

CHP İl Teşkilatı Gemlik köylerinde inceleme 
gezileri düzenledi.

CHP İl Başkanı Kemal Yıldırım, Gemlik Gün
demi programında Gemlik’e özel önem verdikle
rini ve yapılacak ilk seçimlerde Gemlik Belediye 
Başkanlığının partisinin kazanacağını ifade etti.

DYP İlçe Kadın Kolları Komisyonuna yeniden 
Safiye Çevik seçildi.

Serbest bölgeye taşınan Gümrük Müdürlü-
ğü’nün açılışını Gümrüklerden Sorumlu Devlet 
Bakanı Mehmet Keçeçiler yaptı.

Gemlik Belediye Meclisi 2002 yılı bütçesini 8

GEMLİK MİNÎBÜSÇÜLER VE OTOBÜSÇÜLER ODASI 
BAŞKANLIĞINDAN o

Gemlik Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odasının 1999-2000-2001 yılına ait Ola
ğan Genel Kurulu 16 Şubat 2002 Cumartesi günü saat I8.00 de Gemlik Esnaf 
Kefalet ve Kredi Kooperatifi Toplantı Salonu Gemlik adresinde aşağıdaki gün
dem maddelerine göre yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde 2. toplantı 23 Şubat 2002 günü aynı yer ve 
saatte yapılacaktır.

Tüm üyelerimizin toplantıya katılmaları rica olunur.
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM
1. Açılış, divan heyeti seçimi ve saygı duruşu
2. Yönetim Kurulu çalışma raporunun okunması, görüşülmesi, hesapların 

okunması, müzakeresi, Denetleme Kurulu raporunun okunması, görüşülmesi.
3. Okunan raporların ayrı ayrı kabulü veya reddi hakkında karar alınması.
4. Yönetim ve Denetim kurullarının ayrı ayrı ibrası.
5. Bütçe ve çalışma programının görüşülmesi ve kabulü.
6. Birlikçe gündeme alınıp görüşülmesi istenen yetkiler ve kabulü.
7. Dilek ve temenniler.
8. Yönetim ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi.

Eşref Dinçer Mahallesi’nde meydana gelen 
trafik kazasında iki yaşındaki Emine Demir haya
tını kaybetti.

Gemlik Lisesi eski müdürlerinden emekli öğ- 
।etmen Mehmet Çalım geçirmiş olduğu kalp krizi 
sonrası hayata veda etti.

Emin Dalkıran Kordonu’na renkli parke taşla
rı döşenmeye başlandı.

EYLÜL
Yazar ve şair Şadiye Bingül tarafından orga

nize edilen uçurtma yarışması Karacalli Köyü Ay
valı yaylasında, sünnet şöleni ise Bütünler Dü
ğün Salonu’nda gerçekleştirildi.

İşçi Partisi Gemlik ilçe teşkilatı, dolara karşı 
imza kampanyası başlattı.

Depremde zarar görmesi sebebiyle Hükümet 
Konağında onarım ve güçlendirme çalışmaları 
başlatıldı. Onarım süresince ilçe Kaymakamlığı 
eski TEKEL binasında hizmet verecek.

Gemlik Nüfus Müdürlüğü’ne Muzaffer Demir- 
taş'ın emekli olması üzerine yerine Nefise Can
dan atandı.

PVC KAPLAMA VE
PLASTİK KART SİSTEMLERİ
# Plastik Kimlik Kartı

® Personel Kartı
O Öğrenci Kartı 

O Tanıtım Kartı
® Fatura Kartı

Körfez OFSET
MATBAACILIK- YAYINCILIK- REKLAMCILIK

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

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 
yaptırılan ilköğretim okulu 2001-2002 eğitim ve 
öğretim yılına yetiştirildi.

Gemlik’in kurtuluşunun 79. yıldönümü coş
kuyla kutlandı. Kutlamalara kardeş şehir Navo- 
darı’den gelen ekip de katıldı.

Manastır'da yapılan Navodarı Parkı Navoda- 
rı Belediye Başkanının katılımıyla açıldı.

Gemlik iskelesinde denize düşen 57 yaşında
ki Melahat Yavuz boğularak öldü.

Gemlik Gündemi proğramına katılarak, Gem- 
liksporla ilgili kendisine yöneltilen eleştirilere ce
vap veren Belediye Başkanı Mehmet Turgut, ba
zı yöneticiler adeta bana hakaret ettiler. Ben bü
tün bunları hak etmedim şeklinde konuştu.

Bursa Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatı
lan Şafak Operasponu kapsamında içerisinde 
Faruk Güzel gibi tanınmış isimlerinde bulunduğu 
51 kişinin ifadesi alınırken 6 kişi tutuklandı, 18 ki- 
yi ise DGM’ye sevk edildi. Onsekizler, Damping 
ve Tumba adı verilen guruplara yönelik operas
yonlara devam edildi.

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Bağkur'a ait vize 
işlemlerine tekrar başladı.

Gemlikspor genç takımı trafik kazası geçirdi. 
Kaza küçük hasarlarla atlatıldı.

ANAP İlçe Kadın Komisyonu Lale Kemal Kı
lıç İlköğretim Okulundaki 52 öğrenciye toplam 
400 milyon liralık yardımda bulundu.

DSP İlçe Kadın Komisyonu zihinsel engellile
re harcanmak üzere yemek kermesi düzenledi
ler.

Gümrük Müdürlüğü serbest bölgedeki yeni 
binasına taşındı.

Gemlik Gündemi programına katılan DSP İl 
Genel Meclis Üyesi ve İlçe Milli Eğitim Danışma 
kurulu üyesi ilçemizde 17 ilköğretim okulunda 12 
bin, 6 lise ve dengi okulunda 5 bin öğrencinin 
eğitim ve öğretim göreceğini ve bütün bu okullar
da toplam 627 öğretmen bulunduğunu ifade etti.

ABD’deki terör sonrası gündeme gelen ve İs
lam ve terör konusunda Gemlik Gündemine ko-

trilyon 53 milyar olarak kabul etti.
Mitolojideki Yunan denizcileri olan Arganaut- 

ların gezdikleri yerleri ziyaret eden üç Yunan de
nizcisi ilçemize gelerek belediye başkanını zi
yaret ettiler.

Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 
Başkanı Arif Tak ilçemizde ziyaretlerde bulundu.

İlçemizde 250 gram ekmeğin fiyatı 200 bin li
radan 250 bin liraya yükseltildi.

Tarihi eser kaçakçılığı yapan 6 kişi polis tara
fından yakalandı.

KASIM
GEMSIAD’ın davetlisi olarak ilçemize gelen 

İzmir Büyükşehir eski Belediye Başkanı Burhan 
Özfatura, yaşanılan ekonomik krizin siyasilerin 
eseri olduğunu söyledi.

Ramazan ayı süresince Kızılay Gemlik Şube
si Gemlik Belediyesi’nin de katkılarıyla her gün 
ortalama 1300 kişiye sıcak yemek yardımında
bulundu.

Marmarabirlik zeytinde tavan fiyatı 1 milyor 
700 bin, taban fiyatı ise 850 bin lira olarak açık-
ladı.

Gemlik Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih 
Özdemir Sivas’a atandı.

İlçemizde açılması düşünülen üçüncü sağlık 
ocağı için aranılan yer sorunu çözümlendi.

Ingiliz Tevfik Coşkun geçirdiği kalp krizi son
rası hayatını kaybetti.

Öğretmenler Günü Gemlik Lisesi’nde yapılar 
toplantıyla kutlandı.

Muammer Ağım Gemlik Devlet Hastane Yap
tırma ve Yaşatma Derneği tarafından 10 milyar 
değerinde Tinpanometre cihazı satın alındı.

ARALIK
DYP- SP- MHP kadın komisyonları ramazan 

ayı sebebiyle yoksullara gıda yardımında bulun
dular.

Umurbey Belediye Başkanı Fatih Mehmet 
Güler, MHP ve Saadet Partisi ilçe teşkilatları iftar 
yemeği vererek partilileri biraraya topladılar.

Gemlik İlçe Kaymakamlığı Gemlik Ticaret Sa
nayi Odası ve Ticaret Borsası ihtiyacı olan vatan
daşlarımıza gıda yardımında bulundular.

Marmarabirlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi 
Müdürlüğüne Emir Haşan getirildi.

Gemlik Gündemi programında konuşan 
Gemlik eski Tarım Müdürü bu yıl zeytin üretimin
de son 25 yılın en büyük düşüşün yaşandığını 
ifade etti.

Gemlik İmam Hatip Lisesi Emekli Edebiyat 
Öğretmeni Ersan Kaçar Manastır’daki evinde ha
yata gözlerini yumdu.

Gemlik İlçe Hükümet Konağının onarım ve 
güçlendirilmesi tamamlandı. Çevre düzenlenme
si ve boya işlemlerinin ardından Hükümet Kona
ğı yeniden hizmete açılacak.

Yoğun kar yağışı ve aşırı soğuklar Gemlik’te
ki hayatı da olumsuz etkiledi. Karsak Deresi’nin 
taşması sonucu Dr. Ziya Kaya Mahallesi’ndeki 
bazı ev ve işyerlerini su bastı. Bu arada okullar 3 
gün tatil edildi.

Gemlik Muşlular Derneği Menzil Düğün Salo
nu’nda birlik ve beraberlik gecesi düzenlediler.
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Sıtkı Hayıroğlu
E.M. Lisesi Öğretmeni

Yazarımızın bu haftaki yazısı elimize ulaşmadığın- 
| dan yayınlayamıyoruz. Okuyucularımızdan özür di- 
I leriz. Gemlik KÖRFEZ.

Almanya’dan mektup var
Kemal YAR

APTALLAR, YILBAŞINI AlmanVa
HIRİSTİYAN BAYRAMI ZANNEDİYOR

O kadar çok aptal ve cahil ebleh var ki, yılbaşını 
i bu devirdi bile (TV-basın-internet olduğu halele) hala 
j hıristiyan bayramı sanıyor.

Bunu diyenler arasında üniversite mezunu (Prof. 
İmam- öğretmen vb.) bile var.

Neyse, ben, bu gerizekalılara bir iyilik yapayım.
i İşin aslını yazayım.

31 Aralık Hıristiyanlar için hiçbir şey ifade etmez, 
hatta bir çoğu erkenden yatar uyur. Bu gece “Silves- 
ter” diye anılır ve bir yılın bitişinin kutlanışıdır. Hıris- 
tiyanlar için hiçbir önemi yoktur.

Hıristiyan alemi için kutsal gün ve kutlanan gün 
25-26 Aralık’tır. (İsa’nın doğumu) 24 Aralık’ta arife
dir onlar için. Dükkanlar kapalıdır. (Hatta restaurant- 
lar, meyhaneler bile)

Bu gün, Amerika’da ve birçok yerde (Türkiye’de 
de) NOEL olarak Avrupa’da özellikle Almanya’da 
WEİHNACHT olarak bilinir, kutlanır. Bu da 25-26 
Aralık’tır.

Sonra birşey daha var, bu aptallar eğer yılbaşını 
kutlamak istemiyorsa kutlamasın, sen kimsinde kutla
yanlara karışıyorsun.

Türkiye laiktir ve isteyen kutlar, istemeyen kutla
maz. Eskiden (bazı yerlerde hala) mahallenin namusu
nu korumak adına herkese karışan namussuzlar var
dı, cehaletin, kıskançlığın esiri bu kişiler için kahra
manlık yapardı. Artık bu hasta ruhlu düşüncelere son 
verilsin. Bu da dışa açılmakla, AB’ye girmekle olur.

Bakın sahtekar dinciler bile Almanya’da yaşamak 
istiyor. Müslüman şeriatçı ülkeler varken. (Suudi Ara- 
bistan-İran-Pakistan-Libya gibi)

Neden kafir dedikleri ülkelerde yaşıyorlar. Çünkü 
burada bedava yaşıyorlar asalaklar. Devlet kiralarını 
ödüyor, üste geçim parası veriyor, sağlık, giyecek, ya
kacak giderlerini karşılıyor.

Almanlar bu yobazlara bunca iyilik yapıyor ama 
onlar ne yapıyor biliyor musunuz. Gece gündez “ka- 
firler-domuzlar” diye onlara küfür ediyorlar.

Zaten bakın bu ilkel yaratıklara, kıyafetlerine er
kekleri bile kadın gibi şalvar giymiş palyanço gibiler. 
Ben şahsen, şeriatçıları adamdan saymıyorum. Bir 
Almanı severim ama şeriatçı nankörü asla. Zaten Al
lah a çok şükür ki sevdiğim bir ülkede Almanya’da ya
şıyorum.

İstediğim Türkiye’deki halkın da, Avrupa’daki gibi 
sosyal refah içinde yaşamasıdır.

Yoksa buradaki Türklerin Almanya dışında Türki- 
ı ye’de yaşama isteği yoktur.

Yari Şaka Yari CIddI Erol GÜRÇAY
Çarpık Piyasa£“P,kI?Ş' 
Ekonomisi HAFTANIN FIKRASI

< KAŞE 
ve 

MÜHÜRDE 
BEKLEME

< YOK!-.

Matbaamızda 
Bilgisayar 
Sistemiyle

Kaşe ve 
Mühürleriniz 
30 dakikada 

yapılır.

BİR TELEFONYETERLÎ!

istiklal Cd. Bora Sk. (Akbank Aralığı) No: 3/B
Tel: <0.224) 513 1 7 97 GEMLİK

NÖBETÇİ ECZANELER
16 Ocak 2002 Çarşamba

17 Ocak 2002 Perşembe

18 Ocak 2002 Cuma

Murat Eczanesi

19 Ocak 2002 Cumartesi

20 Ocak 2002 Pazar

21 Ocak 2002 Pazartesi

Şifa Eczanesi 

Bayer Eczanesi 

Gemiç Eczanesi 

Gemiç Eczanesi 

Sağlık Eczanesi 

Sena Eczanesi

Bu köşemizde, ekonomideki ba
şıbozukluğun, çarpık piyasa eko
nomisindeki uygulamalardan kay
naklandığına değiniyoruz.

Belki de bazı okurlar, ne demek is
tediğimizi tam olarak anlayamıyor.

Aslında, son günlerde Doğalgaz 
fiyatları konusunda yaşanan ka
os, bizi haklı çıkarıyor.

Piyasa ekonomisinde, hangi 
aktörler görev alır.

- Birinci aktör, alıcılardır.
- İkinci aktör, satıcılardır.
- Üçüncü aktör Tüketici Derne

ğidir.
- Dördüncü aktör, Rekabet Kuru

ludur.
- Beşinci aktör ise, Tüketici Ka

nunudur.
Bir önemli aktör ise, adı olan ama 

halen kadrosu olmayan Enerji Piya
sası Kuruludur.

Şu doğalgaz fiyatlarında yaşanan 
kaosa bakın.

Ankara’da bir toplantı yapıldı.
Sadece ana satıcı BOTAŞ ve tali 

satıcı konumunda olan 5 Belediye 
katıldı.

- Hiç kimse Tüketici Derneğini 
takmadı.

- Tüketici Kanununu dikkate 
almadı.

- Rekabet Kurulunu adam yeri
ne koymadı.

- Şimdilik adı olan ama henüz sanı 
olmayan, Enerji Piyasası Kurulunu 
akima bile getirmedi.

Ve. Sadece satıcılardan oluşan 
bu kurul, kendi çaldı kendi oyna
dı.

- Peki. Doğalgazda işin esası ney
di.

- BOTAŞ doğalgazı 104 bine ma- 
letti.

- Belediyelere 243 bine dev
retti.

- Belediyelerde halka, yaklaşık 
400 bine sattı.

Mâliyede, bu furyadan, payını al
dı.

(KDV)yi, (%1) den (%18) e çı
kardı.

İşte. Toplantıda bu tablo tartışıl
dı.

Sonuçtan sembolik bir indirim 
çıktı.

Bu indirimde; Mayıs’ta yürür
lüğe girecek (%5) lik (ATV) vergi
si ile geri alınacak.

Aslında, otomobil, beyaz eşya 
ve ilaç firmaları, yıllardır halkı bu 
tezgah ile soydu, bitirdi.

Ve. Bunun adına da, çağdaş 
piyasa ekonomisi denildi.

Nansi ve Tom nüdist 
çiftti.

Nansi adlı genç kadın, 
gece rüyasında başka bir 
kekle gezdiğini gördü.

bir

bir 
er-

Rüya bu ya, tam o sırada 
kocası Tom çalıların arasın
dan fırladı.

Genç kadın :
“- Eyvah kocam” diye hay

kırarak uyandı.
Kadın bir de ne görsün.
Tom pencereyi açıp, bah

çeye atlamıyor mu?

Sözün Özü |

İhtilallerle 
cinayetlerin anası, 
yoksulluktur.

‘Aristo

Fransız ihtilale neden yapıldı.
Rus devrimi niçin oldu.
Humeyni, şahı nasıl devirdi.
Tüm bu darbeler, sadece özgür

lük için yapılmadı.
Bu halk hareketlerini, yoksulluk 

tetikledi.
Tıpkı Arjantin’deki yağmalama

lar gibi.
Toplumu yönetenler, huzursuz

luğu doğru teşhis edemedi.
Ve. Toplum patlama noktasına 

geldi.
Arjantindeki olaylar bizi de etki

ledi.
Hatta biraz da telaşlandırdı.
Konu (MGK)da görüşüldü.
Ardından, Türkiye Arjantin gibi 

olmaz sloganıyla bir telkin atağına 
geçildi.

Yoksulluğun tepkisi telkinlerle 
önlenemez.

Güvenlik önlemleriyle, bir nok
taya kadar durdurulabilir.

Alınacak tek doğru önlem yok
sul insanın yaşamını etkileyecek 
ekonomik önlemlerdir.

Borsaya yabancı yatırımcının 
girmesi, borsanın yükselmesi yok
sula yarar sağlamıyor.

Uçuk BIr SOz

O kadar aptaldı ki, sivrisinekler 
onu soktuklarında, üstüne su 
içmek zorunda kalıyorlardı.

Belediyenin Bazı 
Kararları

Gemlik’te, ikinci kordonda yapı
lan düzenleme sürüyor.

Ama. Tam bu aşamada, uz
man kişilerin işe el atması gere
kiyor.

Başkan Mehmet Turgut, bu 
konuda tekelci davranmadı.

(BP)den yardım aldı.
Teknik yardım için, İstanbul Be

lediyesi ile temasa geçti.
Gemlik kamuoyunu da, proje 

ve fikir konusunda yardıma çağır
dı.

Genelde tek başına karar almakla 
tanınan başkanın, ikinci kordon 
konusunda kamuoyu ile birlikte 
çalışma arzusu, olumlu karşı
landı.

Aslında, doğru olan da buy
du.

Bu proje kalıcı bir eser niteli
ğindeydi.

Tüm Gemlik kamuoyuna ma- 
lolacaktı.

Hem önemli bir alt yapı proje- 
siydi.

Hem de Gemlik’in, yeni bir vit
rini olacaktı.

Başkan bu uygulama ile, hem 
kendini hem de ikinci kordonu 
riske atmadı.

Şimdi birazda, otobüs zamla
rına değinelim.

Geçen Haziran ayında, taşı
ma fiyatı 600 binden 900 bine 
yükseltilmişti.

2002 Ocak ayında ise, fiyatlar 
900 binden, 1 milyon 200 bine 
arttırıldı.

Yani. 6 ayda (%100) zam ya
pıldı.

Gemlik halkının parasını koruma 
adına, toplu sözleşme görüşme
lerinde sendikaya kök söktüren 
Belediye Yönetimi, aynı titizliği 
minibüs kooperatifine göster
medi.

Bu çifte-standart, gözlerden 
kaçmadı.

Esnafın tamamı siftah bile 
yapamazken, minibüsçüler (% 
100) zammı kaptı.

Ve. Her zaman olduğu gibi, 
yine Gemlik halkı ezildi.

SATILIK
Kapaklı İlibat 

Koyunda
Denize Sıfır
Bir Dönüm
Zeytinlik 

Sahibinden
Satılıktır.

Tel : 513 24 74
513 45 90

Körfez

22 Ocak 2002 Salı
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Eczaneler 2 gün boykotta
Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un ilaç fiyatlarında yüzde 10'luk eczane kar 
payını indirmesi üzerine, Türkiye Eczacılar Birliği'nce alınan karar ile tüm 
ülkede iki gün eczaneler boykota başladı. İlçemizde de karara uyuldu. 
Yalnız nöbetçi eczaneler satış yapıyor.

Küçük Buse’ye 1
Rotary burs verecek

Türkiye Eczacılar Birliği’nin, 
Sağlık Bakanı Osman Durmuş’un 
eczanelerin kar paylarında yüzde 
10’luk payı indirmesi üzerine al
dıkları 2 günlük boykot sürüyor.

İlçemizde bulunan Erçek, En
gin, Veziroğlu, Yiğit, Seda, Çamlı
ca, Yasemin, Demiriz, Serim, 
Özer, Gemlik, Onur, Sevinç Sa- 
ral, Çağlar, İnci, Kahraman, Mu
rat, Şifa, Bayer, Gemiç, Sağlık, 
Sena Eczaneleri kârara uydular.

Dün, nöbetçi olan Sevinç Sa
rat Eczanesi dışında ilçemizdeki 
bütün eczaneler, Eczacılar Birliği 
tarafından alınan karara uyarak, 
kepenklerini kapattılar.

Bursa Eczacılar Odası Gemlik 
Temsilcisi Eczacı Ay Onur, “Sağ
lık Bakanı Osman Durmuş’un 

almış olduğu kararla, eczacıla
rın para kazanması söz konusu 
olmazken, zarar eder hale geli
yoruz. Eczanelerin en büyük 
ilaç alıcısı olan kamu kurumla- 
rı, Bağkur ve emekli sandığın
dan 3-4 aydan önce para ala
mazken, Sağlık Bakam’nın bir 
de yüzde 10’luk kar limitimizi 
düşürmesi haksızlıktır” dedi.

Eczacıların vatandaşa karşı 
eylem yapmadıklarını ve hak mü
cadelesi verdiklerini söyleyen Ec
zacı Ay Onur, “İndirim yapıla
caksa, ilaç firmaları indirim 
yapmalı. Oysa Bakanlık ilaç fir
malarına sürekli zam veriyor. 
Parası ile ilaç almak için ecza
neye gelen vatandaş ilaç fiyat
larındaki yükseklikten dolayı 

bir çok ilacı alamadan geri dö
nüyor.” şeklinde konuştu.

Gemlik’teki eczacıların birliğin 
aldığı karara tamamen uyduğunu 
söyleyen Onur, uygulamanın de
ğişmemesi halinde alınacak yeni 
kararları da uygulayacaklarını 
söyledi.

Sağlık Bakanı Osman Dur
muş, dün TBMM’de yaptığı ko
nuşmada, Eczacılar Birliği’nin ec
zaneleri baskı ile kapattıklarını id
dia ederek, Savcılığa suç duyuru
sunda bulundu.

İlçemizdeki boykota katılan ec
zaneler ise; İl Sağlık Müdürlüğü 
tarafından görevlendirilen ekipler 
tarafından tespitleri yapılarak, 
haklarında yasal işlem yapılacağı 
belirtildi.

Bursa’da kaldığı ar
kadaşının evinde ütü 
kordonu ile kendini 
merdiven boşluğuna 
asarak, intihar eden 
Gazeteci Murat Uç- 
tu’nun anaokulunda 
okuyan kızı Küçük Bu
se’ye Gemlik Rotary 
Kulübü eğitim bursu 
verme kararı aldı.

Bursa Gazeteciler 
Cemiyeti Başkanı Nuri 
Kolaylı, Küçük Buse’nin

eğitim yaşamında sı
kıntı çekmemesi için 
arayış içine girdiklerini, 
bu konuda ellerinden 
gelen her şeyi yapabi
leceklerini belirtirken, 
Gemlik Rotary Kulübü 
Küçük Buse’ye de, yük
sel okulda okuyan 10 
öğrenci ile birlikte burs 
verme kararı aldı.

Bursun Buse’nin 
eğitim aldığı sürece ve
rileceği belirtildi.

TEŞEKKÜR
10 Ocak 2002 günü yapılan 

Muhtelif Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 

Genel Kurul toplantısına 
katılarak, bir dönem daha 
şahsım ve arkadaşlarıma 

görev vererek, 
güven tazeleyen 

değerli Gemlikli Esnaf ve 
Sanatkarlarımıza 

teşekkürü borç biliriz.
Gemlik Muhtelif Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Yönetim Kurulu Adına Başkan 

İbrahim TALAN

Rotary Kulübü 
genel kurulu yapıldı

Gemlik Rotary Kulübü 2002-2003 
dönemi genel kurul toplantısını yaptı.

1 Temmuz 2002 tarihinde başlaya
cak olan Rotary döneminde, kulüp 
başkanlığına seçilen Kadri Güler ile 
birlikte çalışacak 9 kişilik yönetim 
kurulu da belirlendi.

Bir yıl süre ile görev yapacak olan 
Kadri Güler yönetimi, şu kişilerden

oluşuyor:
Halil Özer (Gelecek Dönem 

Başkanı), Bülent Işılman (Başkan 
Yardımcısı), Ay Onur (Sekreter), 
Turhan İzmir (Sayman), Yunus 
Kardeştuncer, Rasim Çapanoğlu, 
Elvan Avcı, Ferruh Erçek, Aydın 
Akovahgil (Üye).

Pazar fiyatları 
el yakıyor

Kış mevsiminin şiddetli geçmesi ve 
kar yağışları nedeniyle pazarda, sebze 
ve meyve fiyatları pahalandı.

Salı ve cumartesi günleri ilçemizde 
kurulan pazarlarda, üç haftadır başta 
sebze fiyatları vatandaşların ellerini 
yakıyor.

Ispanak, pırasa, kereviz gibi sebze

lerin kilosu 1 milyonun üzerinde müş
teri beklerken, mevsimin meyvası olan 
portakal ve mandalina 400 bin lira ile 
600 bin lira arasında alıcı buluyor.

Pazarcı esnafı sera ürünlerinin pa- 
hajı olduğunu, sebzelerin kar altında 
kalmasının fiyatları yükselttiğini söylü
yorlar.

KAYIP
11701-11750 seri 
numaralı fatura 

cildimi kaybettim. 
Hükümsüzdür.
Ali YÜCE

Gemlik V.D. 9880062536

ŞANS TOPU NDA 465 KOLONDA, 
İKRAMİYESİ 3 TRİLYONA GİDEN

SAYISAL LOTO DA
(392 KOLONDA 4) - (2500 KOLONDA 5) 

GARANTİSİYLE 5-10 MİLYONLUK
ORTAK ARIYORUM.

(Bıı hafta 5 vardı)
Salih BAYAR Tel : 5121600-5120625
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