
Kurban telaşı
Cuma günü başlayıp, Pazartesi günü sona erecek olan Kurban Bayramı nedeniyle vatandaşlarda, bay

ram telaşı başladı. Bu yıl kurbanlar, Kaymakamlık ve Belediye'nin saptadığı üç merkezde kesilecek. Ulu 
orta kurban kesimi yasaklandı. Salı pazarında Kurban Bayramı nedeniyle büyük izdiham yaşandı.

22 Şubat 2002 Cuma günü başlayıp 
25 Şubât 2002 Pazartesi günü sona ere
cek olan Kurban Bayramı telaşı herkesi 
sardı.

Resmi daireler yarın tatile girerken, va- 
tandaşlar dün salı pazarına akın ettiler.

Bu yıl da, kurbanlıklara beklenen ilgi 
görülmezken, kurban satıcıları umudu 
son iki güne bağladılar.

Kurban kesimlerine, İç İşleri Bakanlı- 
ğı’ndan gelen bir genelge ile düzen sağ
lanması amacıyla, ulu orta her yerde kur

ban kesimi yasaklandı.
Kaymakamlık, Belediye ve Müftülük 

tarafından oluşturulan heyet, ilçemizde 
kurbanların belediye tarafından düzenle
necek üç merkezde kesilmesine karar 
Verdi.

Belediye Mezbahası, Bahkpazarı’nda- 
ki Belediye Otobüs Garajı ve eski Zeytin 
Hali’nde sağlıklı kesim yapılması için su, 
askı yerleri ve kasap bulundurulacak. Bu
nun dışında cadde ve sokaklarda, kor
donda kurban kesimi yapılmayacak.

Haftalık Siyasi Gazete

Gazele Büromuzu soydular 
Önceki gece İstiklal Caddesi Bora Sokak'ta bu
lunan Gazetemiz Büro ve Matbaamıza giren 
kimliği belli olmayan hırsızlar, bilgisayar ve fo
toğraf makinelerimizi çaldılar.

^elediye Meclisi Şubat ayı toplantıları tamamlandı.

İmar bütçesine tırpan
İlk toplantıda, Fen İşleri Müdürlüğü'ne geri gönderilen 5 yıllık imar 

bütçesi, ikinci oturumda 39 trilyondan 19 trilyon liraya indirildi.
Gemlik Belediyesi Şubat ayı 

olağan toplantıları, otopark ve imar 
bütçelerinin görüşülerek, karara 
bağlanmasıyla sona erdi.

Belediye Başkanı Mehmet Tur
gut başkanlığında toplanan Beledi
ye Meclisi’nde daha önce görüşü
lerek, gerçekçi bulunmadığı için 
Fen İşleri Müdürlüğü’ne iade edi
len 5 yıllık imar bütçesi ele alındı.

Görüşmelerde, meclise 39 tril
yon lira olarak sunulan bütçe, 19 
trilyon lira olarak kabul edilirken* 
otopark bedelleri 2001 yılı fiyatları
nın uygulanması kararı ile sonuç
landı.

Belediye Başkanının karşı çıktı
ğı karara, 3 AK partili üye de çe
kimser kaldı.

Öte yandan AK Partili Yüksel

Özaydın tarafından verilen bir 
önerge ile deprem öncesi inşaat 
ruhsatı alırken yatırılan harçların 
yeniden alınmaması ile ilgili öner
ge oylanarak, kabul edildi.

Otopark bedellerinin görüşüldü
ğü, 5 yıllık imar planı bütçesinin 
kabul edildiği Belediye Meclisi’nin 
Şubat ayı toplantıları böylece ta
mamlanmış oldu.

İstiklal Caddesi Bora 
Sokak’ta bulunan gazete
miz bürosu ve matbaamı
za giren hırsızlar, bilgisa
yarımızı ve fotoğraf maki
nelerimizi çalarak, kaçtılar.

Olay, dün sabah işyeri
ni açan işçilerin sokak ka
pısının ve büro kapısının 
açık bulmasıyla ortaya çık
tı.

Kimliği meçhul hırsızlar, 
gazetemizin bürosunda 
bulunan ZET marka bilgi
sayar ile çeşitli marka 5 
adet fotoğraf makinesi ve 
fotoğraf makinelerine ait 
çeşitli objektifleri çaldılar.

Hırsızlar, büromuzdaki 
soygunu gerçekleştirdikten 
sonra Fırın Sokakta bulu
nan Yüksel Ofsetin kapısı
nı da zorlayarak, büroda 
bulunan bilgisayarı da çal
dılar.

Hırsızların marifeti bu
lunla da bitmedi. Derebo-

yu’nda bulunan bir Pima- 
pen mağazasına girerek, 
buradan da bilgisayarı ala
rak, kayıplara karıştılar.

Olayın Emniyet güçleri
ne bildirilmesinden sonra 
gazetemiz bürosunda, Hır
sızlık Masası ekipleri ince
lemelerde bulunarak, par
mak izi araması yaptılar.

Gemlik İlçe Emniyet 
Müdürü Salih Golcü, gaze
temize gelerek, hırsızların 
yakalanması için bütün bi
rimler olarak harekete geç
tiklerini söyledi.

SOYULAN SOYULANA
Son günlerde ilçemiz

deki hırsızlık olayları artar
ken, salı ve cumartesi pa
zarında da vatandaşların 
pazar alışverişi yaptıktan 
sonra pazar arabalarının 
çalındığı, yaşlı kişilerin 
cüzdan ve çantalarının da 
çalındığı öğrenildi.

HaFtayaBAkı
Kadri Güler

korfez@ttnet.net.tr

Elin kırılsın hırsız
Kurban Bayramlarını oldum olası sevmem.
Bu kanlı bayramda çocukluğumdan beri kötü olayla

rın yaşanacağı duygusu kaplar benliğimi.
Birçok kez de gözlemledim ve mutlaka kötü bazı 

olaylar yaşadım.
Öyle batıl inançları olan biri de değilimdir ya, bu ben

de uyanan duygu, çocukluk koşullanması olsa gerek .
İki yıl önce evimde mermer merdivenlerden kayarak 

çok kötü bir tehlikeyi ucuz atlatmıştım.
Bu yıl ne yaşayacağım derken, dün sabah evden çı

karken telefonun sesi kötü haberi verdi.
Büro ve matbaamıza hırsız girmiş, bilgisayar ve fo

toğraf makinelerimi alıp götürmüş.
Elin kırılsın hırsız..
Çalınan bilgisayarımda açtığım elektronik posta ile 

uzaktaki dostlarımla haberleşmeye başlamıştım.
ABD’de torun sahibi olan sevgili Vecdi Angüneş’e 

çektiğim e-mail'ime yanıt gelmiş, bilgisayarla bir köprü 
kurmuştum kendisiyle...

Bunun bile tadını çıkaramadım daha.
Ya Yaşica, Rolercord, Nikon, Kodak, Revuflex marka 

makinalarıma ne diyeyim.
Her biri bende yıllar öncesinin anısını yaşatıyordu.
Yaşica marka makinamı 1973 yılında Hürrriyet Ga

zetesi muhabiriyken, gazeteden almıştım.
Yıllarca kullandım o emektarları..
Sonra, büromun camekanlı müzesine koyarak anıla

rımı onlara bakarak yaşatıyordum.
Şimdi anılarımı da çaldılar.
Eliniz kırılsın hain hırsızlar.
Siz, o anıları yaşadınız mı, benden çalıyorsunuz...
Ama inanıyorum onlar bana geri gelecek.
Polis Müdürüme inanıyor ve güveniyorum.
Bulacaklar o hain hırsızları..
Bir bayram öncesinde kendi sorunlarımla sizleri sıktım.
Üzgünüm.
Mutlu bayramlar sizlerin olsun.

Kurban Bayramınız 
Kutlu Olsun.

Önümüz bayram, inancı yanında varlığı da yeterli 
olanlar kurban kesecek. Ben, oldum olası ibadetin kur- 
banlısına uzak duranlardanım. İnsanın uhrevi alemdeki 
mutluluğu, -ya da ne bileyim- sevap işlemek için can al
masının üzerinde ciddi ciddi düşünülmesi gerektiği kanı
sındayım. Yazısı 2. sayfamızda

Yari Şaka Yari Cİddİ
Erol GÜRCAY

Kapitalizmin yeni adı, liberalizm oldu.
Bu sistemin amacı neydi.
Zengin daha zengin olacak.
Fakir ise, daha fakirleşecekti.
İşte. Bu sistem allandı pullandı.
Yeni adıyla vizyona sokuldu.
(İzm)ler tepki çekmesin diye, bu sisteme pi

yasa ekonomisi de dendi.
Aslında, bu sisteme ait sloganlar insanlara hoş 

geldi. Yazısı 5. sayfamızda

Erol Aksoy 
yeniden başkan
Minibüscüler ve Otobüsçüler Odası'nın yapılan 
genel kurul toplantısında, eski Başkan Erol Aksoy, 
136 oy alarak üçüncü kez oda başkanı seçildi.

Gemlik Minibüscüler ve 
Otobüsçüler Odası’nın ya
pılan olağan genel kurul 
toplantısı çekişmeli geçti.

Geçtiğimiz hafta Cumar
tesi günü, Esnaf Kefalet 
Kooperatifi Toplantı Salo- 
nu’nda yapılan genel kurul
da, Erol Aksoy listesine kar
şı Fatih Keke liste çıkardı.

Esnaf ve Sanatkarlar

Odaları Birlik Başkanı Arif 
Tak, genel kurulda yaptığı 
konuşmada, genel kurulla
rın konuşma yerleri olduğu 
ancak, kimsenin şikayetle
rini, dertlerini dile getirme
diğini söyledi.

Yapılan seçimlerde, Erol 
Aksoy’un listesi 136 oy, Fa
tih Keke’nin listesi 73 oy al
dı.

TAŞI 
GEDİĞİNE
RUH, RUH...
Kırkaltı ruhu... 
Davos ruhu... 
Porto Alegre ruhu 
İstanbul Ruhu... 
Hepsi boş.. 
Unutulan, unutturulan 
Sönen, söndürülen 
Kuvayı Milliye Ruhu! 
O Ruh Cihanı getirmişti dize 
“İstiklali tam” 
Yurtta Barış, Dünyada Barış 
Öğütlemişti bize...

Kurban Bayramınızı kutlar, hayırlar getirmesini dilerim

mailto:korfez@ttnet.net.tr
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Köşemden
Yılmaz AKKILIÇ
yılmazakkılıç@tufk.net

BAYRAMA DOĞRU...
Önümüz bayram, inancı yanında 

varlığı da yeterli olanlar kurban kese
cek. Ben, oldum olası ibadetin kurbanlı- 
sma uzak duranlardanım. İnsanın uhre- 
vi alemdeki mutluluğu, -ya da ne bile
yim- sevap işlemek için can almasının 
üzerinde ciddi ciddi düşünülmesi gerek
tiği kanısındayım. Marmara Üniversite
si İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Zekeri- 
ya Beyaz, “Kurban kesmek yerine 
fakir fukaraya yardım edilsin” dedi
ği gibi eleştiriye uğradı. Diyanet İşleri 
Başkanı, “Kur’an da kurban kesil
mesi yazılı” diye kestirip attı.

Bu konuda herhangi bir “yorum”a 
olanak tanımadı...

Diyanet, -bana göre- bir başka 
önemli konuda daha “yanlış” yaptı. 
Bir mahkemenin Alevi derneklerini ka
patma karannı, -adeta- yerinde buldu
ğunu belirtircesine “Alevilik mezhep
tir” fetvasını bastırdı. Öylelikle, “mez
hep esasına dayalı dernek kurula
maz” biçimindeki yasa hükmünün Ale
vi dernekleri için kullanılmasını uygun 
bulduğunu -zımnen de olsa- destekledi. 
Oysa onlar, Aleviliğin bir “kültür”, bir 
“yaşam biçimi” olduğunu savunurlar 
öteden beri -hoş “mezhep” olsa ne ya
zar.-

Türkiye bazı şeyleri aşmak zorunda. 
Sadece Avrupa Birliği ile İslam Konfe
ransı Örgütü’nü İstanbul’da toplayarak 
başarı sağlanamaz. Olumlu bir adımdır, 
doğru; ama yeterli değildir bu. Türkiye, 
toplumsal dengesini dinin terazisinde 
bulmaya çalışmaktan -artık- vazgeçmeli
dir. Türkiye Atatürk’ün başlattığı, ama 
devamı gelmeyen, engellenen “re- 
form”u gerçekleştirmeden “çağdaş 
uygarlık düzeyi”ne ulaşamaz. Re- 
form’un birinci koşulu, Diyanet İşle- 
ri’nde revizyondur bence. Suudi çölleri
ne milyonlarca dolarlık kurban etini 
gömmeyi hala destekleyen, hatta teşvik 
eden bir Diyanet örgütüyle kafalarımız
daki bağnazlık çemberini kırıp atama
yız.

Olanaksızdır bu...
Önümüzdeki bayramda yine çelişki

ler yaşanacak. Yine E-5 karayolunun iki 
yanında seyyar salhaneler faaliyete ge

çecek. Bütün uyarılara karşın, kimileri 
“sevab”m kanlı ve çirkin görüntülerini 
sergileyecekler yine. THK ile dinci va
kıflar arasındaki “deri kavgası” bu 
bayramda da devam edecek.

Türkiye’ye demokrasiyi getireceği 
sayıyla Erbakah’a -güya- kafa tutarak 
yeni bir parti kuran, ABD’de eh hızlı li
beral kesilen Recep Tayyip Erdoğan’ın 
dediklerine bakın bir. Önce tutturdu 
“İktidara geldiğimizde alkollü içki 
satışını referanduma sunacağız” 
diye; ardından o alışageldik “Bırakın 
doğum kontrolünü falan, çoğalma
ya bakın” yollu laflar etmeye başladı.

Bu kafayla mı Türkiye’yi esenliğe çı
karacak Adalet ve Kalkınma Partisi?

Türkiye nüfusu, sön elli yılda hemen 
hemen ikiye katlandı. Başta Demirel ve 
Erbakan sağ ve sığ düşünceli siyasetçiler 
hızlı nüfus artışını frenlemeyi öğütleye
ceklerine, teşvik ettiler.

Ne oldu?
Ülkenin ekonomik gelişmesi, nüfus 

artış hızının çok gerisinde kaldı. Köyler 
köylüye, kasabalar kasabalıya, kentler 
kentliye yetmez oldu; yad ellerde arar 
olduk maişetimizi. Böylesine hızlı artışın 
“güç” değil, “zafiyet” getireceğini al- 
gılamayadı bizim elli yıllık siyaset adam
larımız. “Dinimizde yok doğum 
kontrolü” dediler, şimdi de “Kurban 
yerine fakir fukaraya yardım ol
maz” diyenlerin sırtını pışpışlıyorlar.

Kadınlarımızın başını örterek iktida-
ra gelebileceklerinin hesabını 
lar, hiç acımadan, sıkılmadan, 
dan...

Neyse dost okurlarım, bir

yapıyor- 
utanma-

bayram
öncesinde bunları yazmak istemezdim. 
Bayramların toplumu huzura, bireyleri 
dostluğa taşıyan günler olmasını dilerim 
ben.

Kurbanını kesersin veya kesmezsin, 
ama aynı apartmanda oturduğun, so
kakta caddede zaman zaman karşılaştı
ğın, aslında pek de aşina olmadığın kişi
lerle tokalaşır, bayramlaşırsın.

Sevgiyi yaşarsın...
Bayramınız kutlu, sevginiz eksik ol

masın dost okurlarım..

□ BURSA HAKİMİYET □ HABER
Gazetelerine vereceğiniz ilanlar size kazanç 

olarak geri dönecektir.
BİR TELEFON YETERLİ!
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Haftalık Siyasi Gazete
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KAYIP
Nevşehir Nüfus 

Müdürlüğü’nden 
almış olduğum 

nüfus cüzdanımı 
kaybettim.

Hükümsüzdür.
Ahmet Alpaslan 

ÇELİK

Sayfa 2

Üyelerimizin de 
Sayyıdeyer Gemlik Halkının 
Kurban Bayramını Kutlar, 

Saylık de Mutluluklar 
bileriz.

GEMLİK TİCARET

PARTİSİ

(gemlik 'Halkının ve 
Bartili biyelerimizin 

Kurban Bayramını Kutlar^ 
Bağlıktı ve Mutluluk 

Bolu (günler geçirmesini 
Bilerim.

ANAVATAN PARTİSİ 
GEMLİK İLÇE BAŞKANI

Adnan TEKİN
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İkinci Hizmetiçi Semineri nde Belediyecilik masaya yatırıldı.

Belediyelerin işleri zor
Türk Belediyeler Birliği, Konrad Adenaur Eğitim Projesi kapsamında 
düzenlenen Belediyecilik Eğitim Semineri Belediye'de yapıldı.

I Geçtiğimiz hafta Gemlik Be- 
1 lediyesi’nde Türk Belediyeler 
rBirliği ve Konrad Adenaur Eği

tim Vakfı tarafından Gemlik Be
lediye personeli ile Belediye 
Başkanlarına Belediyecilik ko
nusunda hizmetiçi eğitim semi
neri düzenledi.
| Kaymakam Sadettin Genç, 
Belediye Başkanı Mehmet TurJ 
gut, Umurbey Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, Kurşunlu 
Belediye Başkanı Bayram De- 

mıir, Küçük Kumla Belediye Baş
kanı Ömer Bal ve daire müdür
lerinin katıldığı hizmetiçi eğitim 
semineri Belediye Meclis Salo- 
nu’nda yapıldı.

[ Seminerdeki konuşmayı İç 
İşleri Bakanlığı Birinci Hukuk 
Müşaviri Cengiz Bulut yaptı. Be
lediye Yasaları konusunda bilgi 
verdi.

Bulut, Belediye Başkanları- 
nın Belediyedeki her türlü işten 
sorumlu olduklarını, görevlerini 
en iyi şekilde yürütmekle görev

li olduklarını söyledi.
Başkan ve personelin Beledi

ye ile ilgili tüm yasaları iyi bilme
leri ve uygulamaları gerektiğini 
de söyleyen Bulut, bunun da 
yetmeyeceğini, çıkan yeni yasa
ları yakı nen izlemeleri gerektiği
ni bildirdi.

Belediyeciliğin sorumluluk 
gerektiren görev olduğunu hatır
latan Bulut, “Mevcut Belediye
ler Yasası ihtiyaca cevap ver
miyor. Yeni hazırlanan Beledi
yeler Yasası Türkiye’nin 500 
yıl ihtiyacına yanıt verebilir” 
şeklinde konuştu.

İHALE YASASI
Seminere katılan konuşmacı

lardan Emekli Vali Ahmet Baş- 
soy ise; İhale Kanunu hakkında 
bilgiler verdi.

Başsoy, İhale Yasası’nın Be
lediyeleri zaman zaman zora 
soktuğunu söyledi.

Yolsuzlukların her gün gaze
te manşetlerini kapladığı ülke
mizde yeni çıkarılan İhale Yasa

sı’nın uygulamada neler getire
ceğini zaman içinde görecekle
rini söyleyen Başsoy, “Türki
ye’de şikayetler, yasalardan 
değil, değişik uygulamalar
dan kaynaklanıyor” dedi.

Başsoy, yeni yasa hakkında 
da bilgi verdi.

Konuşmacı ODTÜ Öğretim 
Görevlisi Cemal İşleyici ise 
Gemlik Belediye Meclisi’nde alı
nan otopark bedelleri ile ilgili ka
rarı değerlendirdi. '

Belediye Meclislerinin aldığı 
kararların Belediyenin çıkarları- 
nıgözeterek, içinde yaşanan yı
lın Bayındırlık birim fiyatlarına 
göre değerlendirilmesi gerektiği
ni belirtti.

İmar planları ile ilgili 5 kat uy
gulama kararlarında, müştemi- 
natsız olmasının binada yaşa
yanlar açısından sorun yarata
cağını da söyleyen İşleyici, 
müşteminat katının iskana dahi[ 
edilmesinin uygun olacağını bil
dirdi.

İç İşlen Bakanlığı 
Kurban genelgesi 

yayınladı
İç İşleri Bakanlığı, kurban derilerinin yalnızca 
Türk Hava Kurumu tarafından toplanacağım 
bildirdi. Genelgeye uymayanlar hakkında yasal
işlem yapılacak.

İç İşleri Bakanlığı tara
fından yayınlanan genel
gede, kurban derilerinin 
ve bağırsaklarının Türk 
Hava Kurumu dışındaki 
dernek, vakıf ve diğer ku
rumlar tarafından topla
namayacağı bildirildi.

Valiliklere gönderilen 
yazıda, kurban deri ve 
bağırsaklarının toplanma
sında kamu kurum ve ku
ruluşlarının tüm araç ve 
gereçlerinin seferber edil
mesi, soğuk hava depola
rının kullanılması istenir
ken, Türk Hava Kurumu 
tarafından toplanan deri
lerin Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfı, 
Sosyal Hizmetler ve Ço
cuk Esirgeme Kurumu, 
Türkiye Kızılay Derneği 
ve Türkiye Diyanet Vakfı 
arasında pay edildiği ha
tırlatılarak, aksi hareket 
edenler hakkında yasal 
işlem yapılması istendi.

TARTIŞMA KONUSU
Kurban derilerinin ve 

bağırsaklarının toplanma
sı genelgesine karşın her 
yıl çeşitli tarikatlar ve bun
ların yan kuruluşları olan 
yurtlar ve okullar tarafın
dan kurban derisi toplatıl
makta. Bu kişi ve kurum
lar devletin kişinin ibadet 
ve bağış özgürlüğüne ka
rışmaması gerektiğini sa- 
vunmaktalar.

Öte yandan İlçe Kay
makamı Sadettin Genç'te 
yaptığı yazılı açıklamada, 
2860 sayılı “Yardım Top
lama Kanunu” ve bu ka
nun uygulaması ile ilgili 
yönetmelik gereği Kurban 
Derisi toplama yetkisinin 
yalnızca Türk Hava Kuru- 
mu’na verildiğini hatırla
tarak “Dernek, vakıf 
veya kurum, ne ad altın
da olursa olsun, deri 
toplanması ve kabul et
meleri yasaktır.” dedi.

GEMLİK MUHTELİF ESNAF 
ve SANATKARLAR ODASI

Kurban Bayramının
Esnaf ve Sanatkarımıza9 Vsta9 Kalfa ve 

(ıraklarımıza. Tüm Halkımıza 
mayırlı Olmasını;

Mutlu9 taylıklı. Başarılı. Bereketli ve 
Bol Kazançlı Günler Getirmesini Dileriz.

Yönetim Kurulu Adına
İbrahim Talan
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> ımarmara
NAKLİYE TAAHHÜT İNŞAAT TİCARET LTD. ŞTİ.

^4 KITLAR
Nakliye - Akaryakıt ve İnşaat Tic. A.Ş.

K.e.ıwol jAkıt
İbrahim Akıt Cad. Akıtlar İşhanı Kat: 2 GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 15 24 Fax : (0.224) 513 18 68

Sayın Ortaklarımızın Ve 
Gemlik Halkının 

Kurban Bayramını Kutlar, 
Sağlık, Mutluluk Ve 

Huzur bolu Günler bileriz,

S.S. GEMLİK ESNAF ve 
SANATKARLAR KREDİ 

KEFALET KOOPERATİFİ
■k

S ATILI K TRİPLEX VİLLA NÖBETÇİ ECZANELER

M

Gemlik Cumhuriyet Mahailesi'nde 
Satılık Triplex villa. 

Müracaat
Tel : (0.224) 513 17 97

20 Şubat 2002 Çarşamba Veziroğlu Ecz.
21 Şubat 2002 Perşembe Yiğit Eczanesi
22 Şubat 2002 Cuma Sağlık Eczanesi
23 Şubat 2002 Cumartesi Murat Eczanesi
24 Şubat 2002 Pazar Demiriz Eczanesi
25 Şubat 2002 Pazartesi Gemlç Eczanesi
26 Şubat 2002 Salı Seda Eczanesi

Sıtkı Hayıroğlu
E.M. Lisesi Öğretmeni

YAŞAMIN İÇİNDEN

SAYIN VALİLERİMİZE
Memleketin yönetiminde, yediden yetmişe, bayan, 

bay herkes bir sorumluluk duygusu içinde olmalı.
Hani ne derler : Herkes haddini ve de sorumlulu

ğunu bilirse suç oranı azalır, yok bile olur; denir. An
layan anlar.

Bir ili ele alalım. Bir ilin amiri kim Vali. Yardımcı- 
ları ise o ilin halkı olmalı.

Hırsızlığı, ahlaksızlığı, içkiciyi, kumarcıyı, haraççıyı, 
rüşvetçiyi vali göremez. Kim görür bilir, onlara yakın 
vatandaş. Ha! Demek ki vatandaş valinin en yakın 
yardımcısı.

Bir futbol veya voleybol maçında bile beş, on tane 
hakem var. Demek ki bir işin başanlı yapılmasında 
yardımcılann etkisi çok.

Muhakkak ki her insan mutlaka bir hata yapabilir. 
Bir hata ile insanın cezalandınlması adaletle asla bağ
daşamaz.

Biz de bir bana göre uyduruk atasözü var “Bir kö
tülük, bin iyiliği yok eder” Gene bunun adalet neresin
de?

İli ele almıştık. Bir ilde binbir çeşit insanın yaşadığı 
malum. İnsandan insana olduğu gibi ilden ile de ya
şantılarda çok farklılıklar olur.

O biraz da şuna benziyor. Çeşitli liselerimiz var. En 
zengin ve puanı yüksek olan Anadolu Liselerine. Ele- 
ne elene en molozları da en moloz bir liseye kalmış 
oluyor.

ilk bakışta Anadolu Liseleri başanlı gibi görünür. 
Müdürleri öğünür. Oysa başarı müdürün değil, öğren
cinin özünde.

Türkiyemizde bütün illerin aynı olması mümkün 
değil.

Tahsilden, görgüden, bilgiden, haktan, hukuktan, 
yasadan bir haber olan illerimizde var. Daha değişik 
olanlan da olur ya..

Böyle ilde bir valinin herşeyi düzeltmesi mümkün 
mü? Asla!

Şimdi vali hata yaptı oluyor. Ve de merkeze almı
yor. Nedir o?

Dedik ya bir kötülük, bin iyiliği yok eder. Onun gi
bi bir uygulama. Şiirimle devam edeyim.

NEYLESİN VALİ
Şeninde var iki kaşın, iki gözün benimde 
Senin de var iki elin ayağın benimde 
Sen, sigara, içki içersin, ben içmem 
Sen çalar, çırpar, haram yersin, ben yemem 
Şen insanları döversin... Ben severim... 
İşte böyle bu insanlar acaip.
Hallerine şaşarsınız.
Gene mecbur yaşarsınız.
Kimi kumar oynar, kimi horon
Kimi ezan okur, kimi gazel
Kimi çirkindir, kimi güzel
Kimi hah serer camiye, kimi çalar
Kimi balık avlar, kimi insan
Kimi cömerttir eli açık
Kimi pinti kafadan kaçık.
Böyledir bu insanlar böyle
Şehirde, kasabada, köyde
Hepsinin de ayrı hali
Şimdi
Neylesin Vali?
Valileri merkeze alanlar, bu şiiri okusalar sanırım 

hatalannı anlarlar. Madem merkeze alacaktın hiç vali 
yapma; daha iyi olmaz mı?

Sayın Valilerimize saygılanmla...

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 1 7 97 GEMLİK
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Resmi bayramlaşma 
programı belli oldu

22-26 Şubat günleri arasında kutlanacak olan Kurban 
Bayramı nedeniyle Kaymakamlıkça düzenlenen resmi 
bayramlaşma programı belli oldu.

Kaymakam Sadetin Genç tarafından yayınlanan 
genelgede, bayramlaşma Kurban Bayramı’nın birinci 
günü saat 14.oo ile 15.oo arasında Belediye Düğün 
Salonu'nda halka ve memurlar arasında yapılacak.

Protokol saat 15.oo den sonra Emniyet Müdürlüğü, 
Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek görevlilerle bay
ramlaşacak.

Yari Şaka Yari Cİddİ
Sistem Kendini 
Tüketiyor HAFTANIN F1KRAS1

Belediyede toplu sözleşme 
görüşmeleri başladı

DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası ile Gemlik Be
lediyesi arasında 2002 yılı toplu sözleşme gö
rüşmeleri başladı. Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut, işçilerin Bayram ikramiyelerini bayram 
öncesi ödeme sözü verdi.

Gemlik Belediyesi ile 
belediyede çalışan 201 iş
çi adına DİSK’e bağlı Ge- 
nel-İş Sendikası arasında 
2002 yılı toplu sözleşme 
görüşmeleri başladı.

Belediye Başkanı Meh
met Turgut, Belediye En
cümen üyeleri Mehmet Ali 
Kaya ve İbrahim Camcıoğ- 
lu, daire müdürleri, Genel 
İş Bursa Şube Başkanı 
Cengiz Durmuş, Belediye 
işçi Temsilcilerinin katıldığı 
görüşmelerin birincisi geç
tiğimiz hafta Belediye Baş- 
kanının odasında yapıldı.

Görüşmelerde, 12

madde ele alınarak kabul 
edildi. Bugün yeniden bira- 
raya gelecek olan taraflar 
kalan maddeleri görüşme
ye devam edecekler.

Genel İş Bursa Şube 
Başkanı Geniz Durmuş, 
Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut’tan bayram ikrami
yelerini bayramdan önce 
ödenmesi teklifinde bulun
du. Belediye Başkanı da 
bu konuda ödeme sözü 
verdi.

İlk oturumda iyi başla
yan görüşmelerin ücretler 
bölümünde nasıl geçeceği 
merakla bekleniyor.

| 35 Diyaliz
hastamız var

Gemlik Devlet Hasta
nesini Yaşatma ve Des
tekleme Derneği’nin Mu
ammer Ağım Gemlik Dev
let Hastanesi’ne diyaliz al
ma girişimi sonunda yapı
lan araştırmada, 35 hasta
nın Bursa’daki çeşitli has
tanelerde diyaliz cihazına 
girdiği saptandı.

Dernek Başkanı Hakkı 
Çakır, diyaliz makinasına 
giren hastaların kendileri
ne yaptıkları müracaatlar

sonucu dernek yönetim 
kurulunun M.A. Gemlik 
Devlet Hastanesi bünye
sinde üroloji bölümü oluş
turulması ve buraya yeteri 
kadar diyaliz makinasının 
alınmasına karar verilmiş
ti. Bu bağlamda, Belediye 
Başkanı Mehmet Turgut 
tarafından Gemlik merkez 
ve köylerindeki diyaliz 
hastalarının tesbiti sonucu 
35 kişinin çeşitli hastane
lere gidip geldiği saptandı.

Kapitalizmin yeni adı, libera
lizm oldu.

Bu sistemin amacı neydi.
Zengin daha zengin olacak.
Fakir ise, daha fakirleşe- 

cekti.
İşte. Bu sistem allandı pul

landı.
Yeni adıyla vizyona sokul

du.
(Izm)ler tepki çekmesin di

ye, bu sisteme piyasa ekono
misi de dendi.

Aslında, bu sisteme ait slogan
lar insanlara hoş geldi.

Bireyler, ön plana çıkacak 
dendi.

Sadece bir kaç kişi ön plana 
çıktı.

Ve. Sadece bir kaç şirket, 
devleşti.

Diğer kişiler köle hale gel
di.

Ekonomik gücü olmayan 
ülkelere çengel atıldı.

Boyun eğenlere, ölmeyecek 
kadar yardım yapıldı.

Karşı gelenlere bomba yağ
dırıldı.

Aç ve çıplak bırakıldı.
Aslında bu sisteme sadece 

siyasal İslam değil, tüm yok
sul ülkeler tepki duyuyor.

Daha fazla özgürlük amba
lajıyla sunulan bu sistem, kendi 
halkını bile eziyor.

Bu sistemden memnun olma
yanların sayısı giderek artı
yor.

Amerika da bile, bu sisteme 
karşı olanlar var.

Ama. Amerika çok ustaca 
davrandı.

Ve. Sadece Talibanı hedef 
haline getirdi.

Dikkatleri Bin Laden üzerine 
çekti.

Biz göremeyiz ama, bu sistem 
çok uzun ömürlü olamaz.

Gelir adaletini bozan ve iş
sizliği giderek arttıran bir sis
teme halk dayanamaz.

Bu sistem yarattığı suni sa
vaşlarla, hem kendi halkını ve 
hem de dünya kamuoyunu

Akıl hastanesinin avlusunda bir grup 
deli trencilik oynuyordu.

Arka arkaya sıralanmışlar, “çuh.. 
çuh” diye sesler çıkararak ilerliyorlardı.

Sonunda, gardiyanlardan biri diğerinin 
yanına sokulup sordu:

“- Yahu bu trencilik oyunu çok 
sürdü.

Durdursak şunları artık”
Ne o bağırmalarından mı sıkıl

dın?”
Yok be kardeşim, duman ök- 

sürtmeye başladı da.”

SÖZÜN Özü

Bir diplomat, hayır derse, 
0 adam diplomat değildir 

Anonim

Aslında diplomatın “evef’i, bel
ki demek, “Belki”si de, “hayır” de
mektir.

Kadınlara tam uymuyorsa da, 
büyük benzerlik gösteriyor.

Dış İşleri Bakanı İsmail Cem 
çok önemli bir başarıya imza attı.

İslam ülkeleri ile, Avrupa Birli
ğini bir konferansta topladı.

Toplantıya 71 ülkenin yetkilisi 
katıldı.

Terörle mücadeleyi, İslam ülke
leri ile savaş haline döndürmeye 
çalışan Amerika ve İsrail toplantı
da yoktu.

Ayrıca terörist tarifi konusunda 
Türkiye ile ters düşen, İtalya ve 
Belçika’da toplatıda yoktu.

Bu barış toplantısı çok başarılı 
oldu.

Bu toplantı, diplomasi konu
sunda ülkemize önemli bir katkı 
sağladı.

Bu kritik dönemde, müslüman 
ve hıristiyan ayırımcılığı kısmen de 
olsa önlendi.

UÇUK BİR SÖZ

Erol GÜRÇAY 

Gemlik Polisini Tanıyalım 
Gemlik Emniyet Müdürü Salih 

Gölcü’yü Romanya seyahatinde 
tanıdık.

Hele oradaki meslekdaşlanyla 
mukayese edince, bizim müdürü
müzün kalitesini daha iyi anla
dık.

Sayın Salih Golcü, ölçülü, uz
laşmacı ve disiplinli davranışları 
ile hepimizin ilgisini çekmişti.

Emniyet Müdürünün bu olum
lu özelliklerin, yavaş yavaş teş
kilata da yansıdığı anlaşılıyor.

Son günlerde Gemlik Emni
yet Teşkilatı, her kesimden des
tek aldı.

Çünkü, her mahallede yaptı
ğı birebir toplantılarla vatan
daş ile bütünleşti.

Ve. Farklı düşünceli, değişik ga
zetelerde çalışan basın mensup
larına eşit mesafede davran
maya başladı.

Aslında, bu ekibin Gemlik’e 
getirdiği en büyük hizmet, bu 
yeni anlayış ve yeni uygulama
lardır.

Gemlik’te Emniyet hizmeti 
yapmak kolay değildir.

Turizm kenti olmanın, büyük 
avantajı vardır.

Ama. Bu yörelerde, suç ora
nı da yüksektir.

Ticaret ve Sanayi kentinde, 
toplumsal olaylarda sık sık ön 
plana çıkar.

Eğer o kentte bir de liman 
varsa, polisin iş kapasitesi da
ha da artar.

Gemlik polisinin son iki yılda 
yaptığı çalışmarda, bakın istatis
tiklere nasıl yansıyor.

- 2000 yılında meydana ge
len olayların (% 88) i aydınla
tılmış.

- 2001 yılında meydana ge
len olayların (% 95) i aydınla
tılmış.

Bu oranlar, Gemlik Polis 
Teşkilatı’nın iyi çalıştığını gös
teriyor.

Biz de, bu güzel çalışmala
rın devamını diliyor, özellikle1 
toplumsal olaylarda polisimiz-

şimdilik oyalıyor.
Ama. Yavaş yavaş kendini 

de tüketiyor.

Yumuşak atın çiftesi, 
nasıra birebirdir.

den daha anlayışlı davranma
sını bekliyoruz.

Gem tik HaLIcinin KurBan Ba\ramini KlitIar, 
SaçLiIcIi ve MutLu Ba\ramIar GeçİrmeIerİnî 

Temennİ EcIerİz.

BEKO ALTUS
Beyaz Eşya Yetkili Servisi - Gemlik

Özkan Dağdelen Bahkpazarı Mah. 1 Nolu Cad. No : 127 Gemlik / BURSA
Tel : (0.224) 514 61 53 - 514 81 68 Fax : (0.224) 573 69 96



Tüm ba0a Arkadaşlarımızın /
0e Gemlikli Hemşerilerimizin
Mübarek Kurban Bayramını 

Kutlar
Mutluluk 0e Huzur botu 

j/arınlar bileriz,

DOĞRU YOL PARTİSİ 
İLÇE TEŞKİLATI

Not: Partimizde bayramlaşma II. günü saat 14.oo’de İlçe Teşkilatı Merkezi’nde yapılacaktır.
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Muzaffer Gürboğa
Eğitimci - Yazar

Halk
Halk müziği halkımızın duyguları

nı en iyi ifade eden, kendimize ait 
kültürel değerleri yansıtan, enstrü- 
manlan daha çok bize ait olan mü
ziktir. Halk müziği çoğunlukla sevil
mektedir. Halk müziğini tanımadan, 
bilmeden sevmiyorum demek yanıl
gıdır.

Yeni istemler, yeni doyumlar ve 
özel kanallara da etkisiyle pop, fan- 
taze, arabesk, özgün müzik halk mü
ziğinin önüne geçti. Bundan etkili 
olan bir diğer etken tek kanal döne
minde iyi yorumlanamayan müziğin 
dinletilmek istenmesidir. Seçme hak
kı yerlerinde dinlenmez oldu. Dinle
yen dinazorluk ile tanımlandı. Pop 
müzik dinlemek genç ve yeni- plma- 
nın ölçütü oldu. Müzikte üretimden' 
çok tüketim egemen oldu. Birbirin
den farkszı yapıtlar çok çabuk tüke
tildi. Hiç biri Halk Müziği gibi kalıcı 
olmayı başaramadı. En çok satan 
kasetleri 9-16 yaş arası gençler al
maktadır: 30 yaşında büyükler moda 
olan kasetleri almıyorlar. Bunu gö
ren yapımcılar nostaljiye ilgi göster-

Müziği
diler. Nostalji tutkusu geçmişin öz
lemlerine yanıt verdi, bir ölçüde 
farklı lezzet, farklı yorum yani kalite 
aranır oldu. Tıkanma böyle aşılmaya 
çalışılıyor . '

Dikkat edilirse • son zamanlarda 
halk müziği daha çok dinleniyor. Ka
set satışlarında da artış var Bu bilgi
sayar müziğinin, arabesk müziğinin 
iflas ettiğini gösterdiği gibi, halkın da 
bu konuda bilinçlendiğinin kanıtıdır. 
Çağdaş, evrensel değerler ile yerel 
motiflerin kaynaşması uluslar arası 
yarışmalarda Türk sanatçılarına ba
şarı getirmiştir. Opera parçası ile so
nuncu olduğumuz bir yarışmada (Eü- 
rovisionda) geçen seni bize ait motif
lerle, değerlerle, enstrümanlarla ya
rışmaya girildiğinde başarı kazanıldı. 
Avrupalı, bizim halk ve sanat müziği
mizi daha çok seviyor.

Türkiye eskiyi tekrar yaşıyor, pe- 
. riyodik olarak. Teknik geliştiğinde, 

nostaljinin tutulup, tutulmayacağını 
bilemiyorum, ama halk müziğinin 
önü açık.

SATILIK TRIF»LEX VİLLA
Narlı Köyü Narçiçeği Villalarında Yaz- kış 

kullanılabilen, Kaloriferli, Çift camlı, Havuzlu, 
100 m2 Triplex Villa Satılıktır.
Tel : (0.224) 513 17 97

UZMANLAR TIP MERKEZİ
“UZMAN HEKİMLERLE ÇALIŞAN TEK SAĞLIK KURULUŞU”

SAYIN l)AlkKDlZlN 

kURBAN BAYRAMINI 

kUTlAR, 
SlbbATlİ ÇÜNleR Öİl.t-RİZ,

BAYRAM SÜRESİNCE 
24 SAAT HİZMETİNİZDEYİZ

UZMANLAR TIP MERKEZİ
İstiklal Caddesi No: 44 Gemlik / BURSA

Tel: (0.224) 513 60 40 ■ 514 53 32 Fax: (0.224) 512 01 50

ULUDAĞ 
SÜTHANESİ
Dost ile Müşterilerimizin >
Kurban Bayramını 

I Kutlar, Sağlık ı/e 
I Esenlikler bileriz.
| ( Her zaman taze süt ürünHeri, A

Sucuk, Pastırma, Yumurta, 
Bal, Reçel ve

L Helva Çeşitleri Bulunur. ■y

I CJsmail & Osman

Demîrsubaşı Mahallesi 
No : 31 GEMLİK

Tel : (0.224) 513 11 51
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’Ş Gemlikti Hemşehrilerimizin ... 
Mübarek Kurb^u^jğ/^^11nı Kutlar, 
Sağlık, Mutluluk İuırtı Günler

G ÖZERKLİ YAT
SAN^ftteSOfRET LTD. ŞTİ.

TEL : (0.224) 513 46 81
^513 67 00 (3 Hat) GEMLİ

DSP
Gemlikli Hemşehrilerimizin 

ve Partili Üyelerimizin 
Kurban Bayramını Kutlar, 

Sağlık, Mutluluk 
ve Başarılar Dilerim.

DEMOKRATİK SOL PARTİ 
GEMLİK İLÇE BAŞKANI 

Mehmet YILDIRIM
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SAADET PARTİSİ
GEMLİK İLÇE BAŞKANI

Tüm Gemlik Halkının
Kurban Bayramını 
Kutlar, Hayırlı 
Günlere Vesile
Olmasını Dileriz

İNAN
ALIŞVERİŞ MERKEZİ

Manastır Mevkii - GEMLİK
Tel : (0.224) 514 53 09
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GEMLİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN 
GAYRIMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI

Dosya No : 2001/889
İşbu satış İlanı İİK 127 maddesi gereği tapuda adresi bulunmayan ilgi

liler İle tebligat yapılmayan İlgililere tebligat yerine geçeceği ilan olunur.
Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti, adedi, evsafı:
TAPU KAYDI : Gemlik ilçesi, Küçükkumla beldesi, Yalıyolu mevkiinde 

kain, pafta 31, parsel 4638 sayılı 4/12 arsa paylı, 1.2. ve 3 nolu meskenler.
İMAR DURUMU : Küçükkumla Belediyesi Fen İşlerinden alınan 

12.02.2002 tarihli yazıda 06.06.1997 tarih ve 1997/18 sayılı Belediye meclis 
kararıyla onaylanan Har planı paftasında taşınmazın imar alanı içerisinde 
bulunduğu bildirilmiştir.

MEVCUT DURUMU : Söz konusu taşınmazlar 133.25 m2 yüzölçümünde- 
ki arsa üzerinde inşaa edilmiş 4/12 şer arsa paylı 1.2. ve 3. bağımsız bölüm 
olan meskenlerdir. Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır.

a) 1 nolu mesken 2 yatak odası, 1 salon, banyo, mutfak biri önde 
diğeri ise arkada 2 balkondan İbarettir. Oda zeminleri marley, ıslak 
zeminler seramik kaplıdır. 80 m2 miktarlıdır. Değeri Gemlik İcra Tetkik 
Mercii Haklmliğlnce 12.000.000.000.- TL olarak saptanmış olup bu değer 
üzerinden satılacaktır.

b) 2. bağımsız bölüm daire ise zemin üstü birinci kattadır. 1. bağımsız 
bölüm ile aynı özelliklere sahip olan taşınmazın sadece salonu ağaç 
parke kaplı olup, 90 m2 miktarındadır. Gemlik İcra Tetkik Mercii 
Hakimliğlnce taşınmaza 15.000.000.000.- TL kıymet takdir edilmiştir.

c) 3. bağımsız bölüm 2. normal katta bulunmakta olup, na tamam bir 
vaziyettedir. 90 m2 miktarlı taşınmazın sadece betonarmesi bitmiş ve bir 
kısım tuğla duvarları yapıimış sıva, su ve elektrik tesisatı ve ince işler henüz 
tamamlanmamış olan taşınmaza Gemlik İcra Tetkik Mercii Hakimhgince 
5.000.000.000.- TL. sı kıymet takdir edilmiştir.

SATIŞ SAATLERİ : a) 1 Nolu taşınmaz saat: 11 .oo'den İ1,10'a kadar
b) 2 Nolu taşınmaz saat 11.15'den 11.25'e kadar
c) 3 Nolu taşınmaz saat 11.30'dan 11.40'a kadar
Satış Şartları :
1- Satış 02.04.2002 gün ve yukarıda yazılı saatlerde Gemlik İcra 

Müdürlüğü önünde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tah
min edilen kıymetin %75 ni ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mec
muunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile .ihale olunur. Böyle bir bedel
le alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 
12.04.2002 Cuma günü aynı yer ve aynı saatlerde ikinci artırmaya çıkarı
lacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en 
çok artıranın taahühüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen 
müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artırma 
bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40 mı bulması ve satış isteye
nin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve 
bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi la- 
zımdınr. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20 si nisbetin- 
de pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubu
nu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geç
memek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, İhale pulu, KDV, tapu harç 
ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerin
deki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair iddialarının dayanağı belge
ler İle onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde, hak
ları tapu sicili He sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4- İhaleye katılıp daha sonra Ihalme bedelini yatırmamak suretiyle iha
lenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri, teklif ettikleri bedel ile son 
ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt 
faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ay
rıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa 
öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden İtibaren herkesin görebilmesi için dairede 
açık olup masrafı verildiği takdirde İsteyen alıcıya bir örneği gönderilebi-

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve 'münderecatını kabul ? 
etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak İsteyenlerin 2001/889 sayılı dos- /. 
ya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 12.02.2002 /

(İc.İf.T. 126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. İ!

İcra Müdürü
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"Her zaman bir adım önde"

İstiklal Cad. No: 30 GEMLİK 
Tel: (0.224) 514 45 15

«■M

kURBAN BAYRMB1N1Z 
kUTlU ÖlSUN

Mutfaklarınızda 
40 yıldır güven veren 

‘dan 
sonra

ERİKLİ Sularıyla da 
evlerinizdeyiz.

UZUNLAR
MOBİLYA TİCARET LTD. ŞTİ.

Gemlik Bayii 

Evlere servis yapılır. 
Gazhane Cad. No : 21 GEMLİK 

Tel: (0.224) 513 12 95 - 513 14 61

Gemlik Halkının Ve Müşterilerimizin Kurban Bayramını Kutlar, 
say tık Ve mutluluk dolu yünler dileriz.

KAMAR ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ
KAMAR 1 : Ahmet Dural Meydanı No : 18 GEMLİK
KAMAR 2 : Hamidiye Mah. Orhangazi Cad. No:13 GEMLİK
KAMAR 3 : Balıkpazarı Mah. 1 Nolu Cadde No : 115 GEMLİK

ÇİÇEK KASABI
Kurban Bayramında 

Gönlünüz Neşe Sevinç 
Ve Huzur Mu Otsun.

Abdullah öÜRe

İstiklal Cad. No: 39 GEMLİK Tel: (0.224) 513 18 65

!■■■■■■■■■ BSBI

kURBAKI BAYRACD1M1ZI 
kdTlAR, SAĞLlk ve 

eseNlikleR öİLgrİz,

YERLİYURTLR R PETROL
Aslan Yerliıjurt

Dörtyol Mevkii - Gemlik / BURSA
Tel : (0.224) 513 30 33 Fax : (0.224) 513 51 01
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| KIZILAY HEPİMİZİN SAHİP ÇIKALIM
Gemlik Kızılay Şubemizin, çalışmalarını Gemlikli hemşerilerimizle paylaşmak istiyoruz. Bunun için 2000 ve 

2001 yıllarındaki muhtaç ailelere yaptığımız hizmetleri sunuyoruz.
2000 yılında; 60 aileye odun yardımı (500 er kg), 300 aileye erzak yardımı, 100 yoksul öğrenciye defter yar-i 

dimi, 15 aileye maddi yardım ve ilaç yardımları yapılmıştır.
2001 yılında; 80 aileye odun yardımı (750 şer kg), 500 aileye erzak yardımı, 150 çocuğa defter yardımı, 50 ai-l 

leye ilaç yardımı, 40 aileye maddi yardım, 100 çocuğa kıyafet yardımı, 50 çocuğa ayakkabı yardımı, 10 aileye eş
ya yardımı yapılmıştır.

Geçtiğimiz Ramazan ayında, yoksul aileler için açtığımız AŞEVİ'nde, 27 günde toplam 40 bin insana yemek 
dağıttık. Gelecek yıl, Aşevı'ndeki hizmetlerimiz daha farklı ve daha eksiksiz olacaktır.

Kızılay'ın muhtaçlara yardımları sürecektir. Kızılay, insanların güvenini kazanmış, önemli bir kurumumuzdurJ 
Güven ise; en önemli unsurdur.

Son olarak; 250 muhtaç aileye yün yardımı yaptık. Her gün en az 3 aileye erzak yardımlarını sürdürüyoruz.
Gemlik Kızılay Şube Başkanı Gökhan Özler, Kızılay'ın her türlü maddi yardımları kabul ettiğini, hayırseverler 

le muhtaç olanlar arasında köprü görevini üstlendiği- 
li, maddi yardımların makbuz karşılığı alındığını, kul- 
anılmayan ilaçların Kızılay Gemlik Şubesi'ne getiril- 
liğinde bir derde deva olabileceğini, yine kullanılma- 
an ev eşyalarının Kızılay aracılığıyla muhtaçlara 
taştırılacağım belirterek, her 4 ayda bir Kızılay Kan 
derkezi'noen gezici kan merkezinin ilçemize gelerek 
an bağışı kabul ettiğini söyledi.

Kızılay'ın, barışta ve savaşta kan yardımı yaptığını 
latırlatan Özler, Kızılay'a yapılacak olan her yardı- 
nın yerine ulaştığını, vatandaşların bunu her zaman 
;öreoileceğini belirtti.

Yapılan her türlü bağış bir gün size geri dönecek- 
ir diyen Gökhan Özler, fakir ve muhtaçların tespit 
dilmesinde kendilerine yardımcı olan muhtarların 
.österdiği desteğe de teşekkür etti.

Aşevi açılmasında, Gemlik Belediyesi'nin kendilerine yer vermesi ve katkılarına da teşekkür eden Özler, ha- 
ırsever vatandaşların desteklerini unutamayacaklarını söyledi.

kemlik Kııılay ^es'ı Gemliklilerin Man Bayramını 
Kutlar, Saylık ile Mutluluklar Diler,

Gemlik Kızılay Şubesi: Yeni Çarşı - GEMLİK Tel: (0.224) 513 23 45 - 514 07 90

^flRSLflri SÜT MAMULLERİ «RSLflH SÜT MAMULLERİ flRSLflM SÜT MAMULLERİ ARŞLAR SÜT MAMULLERİ ARSLAH SÜT~&

SÜT MAMULLERİ
"/Cor/Zte Tesadüf Delildir"
Tam Y7\qLi

Ezİne Beyaz Peynir
Eski Kaşar 
Taze Kaşar 
Krem PEyNİR 
Sepet Peyin i rî 

ZY Bit»ERİ.i Lor 
ZY Kaşar Lor

Ekşîıvıik

ÇerIcez "Dil PeyiNİRİ 
’tV İpek Sucuk - SaIam 

PASTIRMA ÇeşİtIeRİ 
Kavurma ÇeşİtLerİ 

iV DemİrcİoQLu 
Et LIrünLerİ

BaL - ReçeL 
Izmİr Tulu m 
IV1aqIiç

Gemlik Halkının Kurban Bayramını Kutlarız. 
KIRK YILLIK TECRÜBE İLE SALI-CUMARTESİ PAZARINDA DA HİZMETİNİZDEYİZ. 
FİYATLARIMIZ DÜKKAN VE PAZARDA AYNIDIR

TAZE GÜNLÜK TEREYAĞ -SÜT 
PEKMEZ - TAHİN -YUMURTA ÇEŞİTLERİ BULUNUR

Osmaniye Mh. Taksim Sok. No : 19 GEMLİK 
(Belediye Açık Otoparkı Karşısı) Tel: (0.224) 514 61 48
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Solaksubaşı 
Pakistan’dan döndü
Tevfik Solaksubaşı, 17-18 Şubat 2002 tarihleri 
arasında Karaçi'de yapılan Uluslararası Ticaret
Odaları İkinci Bölgesel 
heyeti ile katıldı.

Milletlerarası Ticaret 
Odası Türkiye Milli Ko
mitesi Üyesi İşadamı 
Tevfik Solaksubaşı, 
‘ICCnin Pakistan’ın Ka- 
raçi kentinde yapılan 
İkinci Bölgesel Asya top
lantısından döndü.

ICC Türkiye Milli Ko
mite üyeleri Rona Yılca- 
lı, Bülent Koşmaz, Ha- 
mit Hayvafi, Nafi Gürol, 
Bedri İnce, Ali Osman 
Ulusoy ye Demet Arıyak 
ile birlikte Pakistan'da 
yapılan İkinci Bölgesel 
Asya toplantısına katı
lan Solaksubaşı, Kara- 
çi’de ICC Bölgesel Doğ
rudan Yabancı Yatırım-

Asya toplantısına Türk

lar konferansını ICC 
Türkiye Milli Komite üye
leri ile birlikte izledi.

İki gün süren toplan
tıdan sonra Milli Komite 
üyeleri, aynı tarihlerde 
Karaçi’de açılan Türk 
Fuarını da izlediler.

Kapaklı’dan karides 
ihraç ediliyor

Özkaya Oto’dan 
tf\ Kampanya! 
KJ 2 A L 1 ÖDE!

KONTROLSÜZ GÜÇ, GÜÇ DEĞİLDİR

Kurban Bayramınız Kutlar,

Yalova'ya bağlı Kapaklı 
Köyü, karides ihracatçıları
nın merkezi oldu.

Dünyanın en lezzetli 
karideslerinin ürediği Gem
lik Körfezin de Şengül Ba
lıkçılık tarafından Kapaklı 
Köyü’ne yaptırılan şoklama 
tesislerinde şoklanan kari
desler, Avrupa’nın çeşitli

merkezlerine ihraç ediliyor.
Şengül Balıkçılık yetkili

si Ali Öztürk, Gemlik kari
deslerinin Kapaklı Kö- 
yü’nden dünya sofralarına 
açıldığını belirterek, kısa 
bir zaman sonra kapasite
lerini yükselterek ihraca- 
atın devam edeceğini söy
ledi.

Sağlıklı Ue Huzur Mu Günler bileriz.

ÖZKAYA OTO
Körfez, Baytaş Sitesi A Bl. No : 2 (TEDAŞ Yanı) 

Tel : (0.224) 513 73 93 GEMLİK

AK PARTİ

Gemlik Halkının <Je 
Partili Ürelerimizin 

Kurban Bayramını Kutlar, 
Sağlıklı, Huzurlu ite 

Aydınlık Günler bileriz.
Adalet ve Kalkınma Partisi 

Gemlik İlçe Yönetim Kurulu Adına 
Başkan

Vedat EMEK
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Dojo Spor Okulu'ndaki 65 Karateci Öğrenci kuşak sınavlarını başarıyla bitirdi

Şok fiyatlarla hizmetinizdeyiz
Doj^SpprOkuîîffid^^^^^P^tiUikİarı sınavda, başanTı olarak 'kuşaklı 

[ yüksektiı^,K^alecil^,ahtr^ff^^g^^fi"^ÖJzlerilebirlikte görülüyorlar.

Mutfak & Banyo & Mobilya 
Dekorasyon ve Restorasyon Ltd. Şti

HAZIR MUTFAK & YATAK ODASI 
ÇOCUK ODASI & GENÇ ODASI 

KOMPLE MASİF MUTFAK 
AMERİKAN PANEL KAPI 

İNŞAAT - TAAHHÜT ve TADİLAT İŞLERİ 
HER TÜRLÜ AHŞAP ve DOĞRAMA İŞLERİ

Dost Ce Müşterilerimizin 
Kurban Bayramını Kutlar, 

Her Gününüzün
Bayram Gibi Olmasını 

Tentenni Ederiz.
İstiklal Cad. No : 105 GEMLİK

Tel: (0.224) 512 16 33-512 16 34 Fax: (0.224) 512 16 3

Dojo Spor Okulu’nda karate öğ
renen 65 sporcu, kuşak sınavlarını 
başarı ile verdiler.

Gemlik’in tek Karate ve Vücut 
Geliştirme Okulu olan Dojo Spor 
Okulu’nda, antrenörleri Gökhan 
Özler gözetiminde bir yıldır karate 
eğitimi alan 65 karateci, 400 metre
karelik salonlarında günde 1.5 sa
atten haftada üç gün çalışarak, ge
leceğin ünlü karatecileri olmak için 
hazırlanıyorlar.

Beyaz, sarı, turuncu, yeşil kuşak 
bağlayan karateciler, antrenörleri
nin öğrettiği her türlü karate oyunla
rını başarılı bir şekilde uygulayarak, 

beyaz kuşaktan itibaren kuşak atlı
yorlar.

Dojo Spor Okulu’nun antrenörü 
Gökhan Özler, Gemlik'te karate ve 
vücut geliştirme sporuna karşı ilgi
nin her gün artmakta olduğuna dik
kat çekerek, bir savunma sporu 
olan karatenin insan bedenini ve 
zihnini de geliştirdiğini söyledi.

Spor Okulu'na kayıtlı öğrencile
rin disiplin içinde öğretilenleri uygu
ladıklarını söyleyen Özler, gelecek
te Gemlik’ten Türkiye çapında ka
rateciler çıkacağından emin oldu
ğunu belirtti.
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Yardımsevenler Derneği, genel kurul yaptı

Çiftçiye ödeme yapılıyor
Tarım Bakanlığı tara

fından geliştirilen “Tarı
mın ıslahı ve çiftçinin 
maddi açıdan rahatla
yabilmesi için” 2001 
yılı içipde başlatılan 
doğrudan gelir desteği 
uygulaması kaldığı yer
den devam ediyor.

İlçe Tarım Müdürlüğü 
tarafından fesbit edilen 

Özürlüler Okulu’na kayıt
başvuruları başladı DOĞAYI SEV, 

YEŞİLİ KORU

çiftçilere ödemelerin bu
gün başlatması bekleni
yor.

Tarım Bakanlığindan 
Ziraat Bankalarına ge
rekli talimatların verildiği 
bildirilerek, çiftçinin 
bayrama paralı girmesi
ni amaçladıkları açık
landı.

Dönüm başına 10 

milyon lira ödenmesini 
ön gören doğrudan gelir 
desteği projesi ile ilgili 
olarak ödemelerin İlçe 
Tarım Müdürlüğü’ne bil
gisinin gelmediği ancak, 
Bursa'da yapılan top
lantıda ödemelerin An
kara ile . mutabakatın 
sağlandığı öğrenildi.

Bursa İl Tarım Müdü

rü Haşan Küçükballı, 
basına yaptığı açıkla
mada, İl merkezi ile bü
tün ilçelerde 35 bin 500 
çiftçiye ödeme yapıla
cağını söyledi.

Küçükballı, • BursalI 
çiftçiye 13 trilyon 200 
milyar lira ödeme yapı
lacağını söyledi.

Ataoğuz, 36 ncı
kez başkan

Türkiye Yardımseven- 
ler Derneği Gemlik Şube- 
si'nln yapılan genel kurul 
toplantısında, Dr. Nimet 
Ataoğuz, 36 ncı kez baş
kan seçildi.

Ticaret ve Sanayi 
Odası lokalinde yapılan 
genel kurul kongresine, 
sunulan çalışma raporu
nun okunmasından sonra 
yönetim kurulu seçimleri
ne geçildi.

Yönetim Kurulu üyelik
lerine Yücel Malgil, Ülker 
Özbek, Sevgi Meral, Gök
men Ertekin, Nimet Sa- 
bitoğlu ve Ayşen Kaner 
seçildi.

Denetleme Kuruluna 
ise; Nermin Onur ile Ber-

Dr. Nimet Ataoğuz

rin Tuncer getirildi. •
Gemlik Yardımseveri- 

ler Derneği, kurulduğun
dan bu yana muhtaç kişi 
ve ailelere yaptığı yar
dımlarla tanınıyor, s

Bursa Zihinsel Özürlü
ler Derneğinin, Ata Ma
hallesindeki okuluna alı
nacak öğrenciler için ka
yıt tespit işlemleri yapıldı.

Geçtiğimiz hafta, Dilek 
Aile Çay Bahçesinde 
toplanan özürlülere, kısa 
sürede okulda öğretim ve 
eğitim çalışmalarının 
başlayacağım söyleyen 
Dernek Başkanı Vedat 
Emek, ilçede 400’e yakın 
özürlü öğrencinin bulun
duğunu, okuldaki küçük 
onarım işlerinin tamam
lanmasından sonra oku
lun eğitim ve öğretime 

açılması için izin alacak
larını söyledi.

Zihinsel Özürlüler 
Okulu’na Gemlik, Orhan
gazi ve İznik'ten öğrenci
lerin geleceğini de şöyle.- 
yen Emek, Devlet stan
dartlarına göre zeka dü
zeyi yüzde 45’in altında 
olanlara Öğretim, yüzde 
45 -75 arasında olanlara 
eğitim branşlarında ders 
verileceğini ve bu dersle
rin iki aylık süreler halin
de devam edeceğini be
lirtti.

Belediye Salonu'nda 
toplanmak isteyen özür

lüler, salondan 200 mil
yon lira kira bedeli isten
mesi üzerine soğuk hava
da kayıt tespitlerini yaptır
mak için toplandılar.

Özürlüler, Belediye 
Başkanının bu tavrına 
üzüldüklerini belirterek, 
“Başkanın bu kadarlık 
yetkisi bulunmuyor 
mu?” şeklinde konuştu
lar.

Dernek Başkanı Vedat 
Emek; okul ile ilgili sorun
ları görüşmek üzere önü
müzdeki günlerde Anka
ra’ya giderek, temaslarda 
bulunacak.

Gemlik Halkının Kurban Bayramını 
Kutlar, Sağlık, Mutluluk de 
Huzur botu Günler bileriz.

S.S. Güzel Gemlik Minibüscüler ve Otobüsçüler 
Kooperatifi Yönetim Kurulu Adına Başkan

Haşan Kılıç
Tel : (0.224) 512 02 40-513 86 30 GEMLİK

COŞKUNLAR

SH0WR00M

TELEKOM
Merkez : Hamleliye Mh. İstiklal Cad. 

No: 21 GEMLİK
Tel: (0.224) 514 06 00Fax : 514 81 06
Şube : Ham id iye Mh. İ. Akıt Cad. No:7 

Tel: (0.224) 513 49 36 GEMLİK

İPEK SHOVVROOM 
Hamidiye Mh.
Han Arkası Sok.
No : 8 GEMLİK 
Te! : 513 12 63

BEKO
İstiklal Cad. No: 29 

GEMLİK
Te! : 513 50 69

Fax : 513 86 40

BEKO
BİR DÜNYA MARKASI



Vatandaş bildiğini okudu
Geçtiğimiz hafta yaşadığımız Kurban Bayramı nedeniyle, kurban kesimlerinin ilçede 

belirlenen üç merkezde yapılması kararına bazı vatandaşlar uyarken, büyük bir çoğunluk 
zeytinliklerde ve arka mahallelerdeki evlerin avlularında kurbanlarını kestiler. Türk Hava 
Kurumu'na, bu yıl geçtiğimiz yılın yarısı kadar koyun derisi bağışlandı.

Dört gün süren Kurban Bayramı ilçemiz
de sakin geçerken, kurbanlık hayvan kesim
lerini düzenleyen İç İşleri Bakanlığı genelge
sine göre ilçemizde oluşturulan üç kesim 
merkezi dışında bir çok yerde vatandaş bildi
ği qibi kurbanını kesti.
a ... .. .z-------oluştu-

rulan Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafın
dan bu yıl kurbanların daha sağlıklı, hijyenik 
bir ortamda kesilmesi için oluşturulan mer
kezlerde, bayramın birinci günü yoğun ilgi 
görülürken, ikinci, üçüncü ve dördüncü günü 
hayvan kesimlerinde azalma gözlendi.

Bu aradM^fk^£İfidiktfU|uUMUİ^

nnda ve kordonda hayvan kesimlerine izin 
verilmezken, bir çok vatandaş sıra bekleme
mek için kendi işini kendi görerek, zeytinlik
lerde, bahçelerde ve bilhassa kömür depola
rı etrafında bulunan hayvan satış merkezi ci
varındaki alanlarda ve ev avlularında yoğun

Haftalık Siyasi Gazete
BP, 38 bin metreküp olan depolama kapasitesini 42 bin metreküpe çıkartıyor.

BP’den ÇED toplantısı
İlçemizde, 1960 yılından beri 

madeni yağ üretiminde bulunan BP, 
yağ ve akaryakıt stok tanklarının 
kapasitesini 38 bin metreküpten, 42 
bin metreküpe çıkarılması için yü
rüttüğü proje çerçevesinde çevreye 
zarar vermediğini halka da anlat
mak için ÇED (Çevresel Etki Değer
lendirme) toplantısı düzenledi.

Dün, Belediye Düğün Salonu’n- 
da yapılan toplantıda, BP’nin büyü
me projesi anlatıldı, resmi kurumla- 
rın sağlık, çevre, imar, tarım duru
mundan projenin sakıncalı olmadığı 
katılımcılara anlatıldı.

Haberi sayfa 3’te

BP'ye yapılacak tanklar için ÇED Komisyonu, Pazartesi günü Gem
liklileri bilgilendirmek için Belediye Düğün Salonu'nda toplantı 
yaptı. Toplantıya, Gemlikliler ilgi göstermedi. (Gemlik KÖRFEZ)

HaIİTAVABaIci
Kadri Güler 
korfez@ttnet.net.tr 

BP’nin ÇED raporu
BP, Gemlik'in Sunğipek Fabrikası’ndan sonra kurulan ilk 

sanayi kuruluşlarından.
1960 yılında Küçükçukur mevkiine kurulan bu kuruluş, 

bir İngiliz şirketi.
Uluslararası dev bir kumpanyanın küçük bir parçası.
Köşesinde yıllardır kendi işini yapan bu kuruluşta işçi 

veya memur olmak her Gemliklinin hayaliydi.
12 Eylül öncesi BP işçisinin ve memurunun aldığı ücret 

hep iştah kabartmıştır.
Bir tek, bir çift maaş...
Madeni yağ üretimi yapan, zaman zamanda depolarına 

petrol türevlerini koyarak bayilerine dağıtımı gerçekleştiren 
BP, iki yıldır kapasite büyütme peşinde.

Castroll firmasını da bünyesine alan bu kuruluş, yağ 
üretimini arttıracak. Bunun için tank kapasitesini yüksetmek 
zorunda.

Yaşar Okuyan 
Gemlik’te

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar 
Okuyan, Kurban Bayramı öncesi Armutlumdan 
ilçemize uğrayarak, SSK Hastanesi'nde incele
meler de yaptı.

Projelerini yaptıran bu şirket, bir zaman belediye enge
line takıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Turgut, BP’nin 35 bin ton 
benzin, mazot gibi yanıcı, patlayıcı ürünler depoladığını, 
bunun da Gemlik için büyük tehlike yarattığını belirterek, 
teklife sıcak bakmadı.

Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanı Yaşar Oku
yan, Armutlu’ya yaptığı zi
yaret sonucu ilçemize uğ
rayarak, SSK Hastane
si'nde incelemeler yaptı.

Kaymakam Sadettin 
Genç, Emniyet Müdürü 
Salih Golcü, ANAP İlçe 
Başkanı Adnan Tekin ve 
partililer tarafından karşı

lanan Bakan Okuyan, 
SSK Hastanesi’ne uğraya
rak, Başhekim Nejet Ci- 
ğerli ile görüştü.

Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanı Yaşar Oku
yan, SSK Hastanesi’ne 
yapılacak olan ek poliklinik 
için DPT’ndan izin çıktığı
nı, inşaatın ihale aşaması
na geldiğini söyledi.

Hatta, meclise getirdiği bir öneri ile BP’nin sahasını sa
nayi bölgesinden çıkarttı.

BP, aynı zamanda fay hattındaydı..
BP, aynı zamanda TUĞSAŞ'ın amonyak tanklarına çok 

yakındı..
Bir gerekçe de BP’nin bugüne kadar Gemlik’e hiçbir 

hayrı dokunmamıştıl
Plan değişikliği sonucu, BP’nin Gemlik dışına taşınması 

istendi. Ama bu gerçekleşmesi zor bir karardı.
Olamazdı ve olmadı.

Askerin gizemli intiharı
Denizli'deki birliğinden, İzmir'deki hastaneye 
sevkcdilirken, firar eden Özcan Düzgün (21) 
adlı er, komşusunun evinde bali çektikten son
ra kendini asarak, intihar etti.

Sonra zaman geçti.
BP, Gemlik’e yeşil alan yapımında yardım etmeye baş

ladı.
Kordonun yapımını üstlendi ve 186 milyar lira harcıyor.
Bu arada, Belediye Meclisi’ne DSP'li Ali Altuntaş’ın veri

len bir önerge ile plan değişikliğini iptal edildi.
Devamı sayfa 6’da

Osmaniye Mahalleşi’nde, 
askerden firar eden Özcan 
Düzgün adlı erin gizem dolu 
intiharı, Düzgün ailesi ve ma
halle sakinlerini yasa boğdu.

Denizli'deki birliğinden ra
hatsızlığı nedeniyle İzmir'e 
sevkedilen Özcan Düzgün ad
lı er, hastaneye gitmeyerek, fi
rar etti.

ÖZcan Düzgün, komşusu 
Selda Tas'ın evinde bali çek

tikten sonra kendini astı.
Firari erin iple asılı cesedi

ni komşusu Burhan Şahin bul
du. Cesedin yakınlarında 
“Mutsuzum, kendimi yalnız 
hissediyorum” yazılı bir not 
bulundu.

Ceset, Adli Tıp Kurumu’na 
sevkedilirken, olayla ilgili so
ruşturma Cumhuriyet Başsav
cılığı tarafından başlatıldı.

Hüseyin Karapınar 
kalbine yenildi

Şoförler Odası eski Başkanı Hüseyin Karapınar, 
arife öncesi Adliye Köyü'nde geçirdiği kalp krizi 
sonucu öldü. Karapınar, bayramın ikinci günü 
Adliye Köyü'nde toprağa verildi.

Gemlik Şoförler ve Oto
mobilciler Odası eski baş
kalarından Hüseyin Kara
pınar, Kurban Bayramı ari
fesi öncesinde Adliye Kö- 
yü’nde geçirdiği kalp krizi 
sonucu yaşama veda etti.

Doğru Yol Partisi, 72 
Nolu Marmarabirlik Koope
ratifi ve Şoförler Odası yö
netim kurulu üyeliği yapan 
Hüseyin Karapınar, 1999- 
2002 yılları arasında Gem
lik Şoförler ve Otomobilciler 
Odası Başkanlığı görevin
de de bulundu.

Haberi sayfa 3’de

Taksicilik, otobüs şoförlüğü 
ve yöneticilik görevlerinde 
bulunan Hüseyin Karapı
nar, kalbine yenildi.

İşyerimiz! soyanlar belirlendi
Geçtiğimiz 

hafta, Gazetemiz 
Bürosu ile iki iş
yerine daha gire
rek, bilgisayarları 
ve fotoğraf maki
nelerini çalan ki
şilerin kimlikleri 
belirlenerek, em
niyet birimlerine 
fotoğrafları dağı
tıldı. İlçe Emniyet Müdürü Salih Golcü, Gemlik’teki elektronik eş
ya soygunlarını gerçekleştirenlerin sabıkalı hırsızlar, Ali Fuat Tan-
gör (31) ile Ramazan Aydın (21) olduğunu söyledi. Emniyet gö
revlileri, sık araç değiştiren azılı iki hırsızı her yerde arıyor.

TAŞI
■I

Avrupa’yı Geçmişiz...
Avrupa’yı geçmişiz.
Hangi konuda mı?
Dolandırıcılıkta...
Az başarı mıdır bu?...
Hadi, hadi.
Sizler de başarın da görelim.
Kafa ister, beceri ister.
Var mı sîzlerde öyle kafa, 
Beceri..
Hala almayın bizi birliğinize...

mailto:korfez@ttnet.net.tr
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»KÖŞEMDEN
Yılmaz AKKILIÇ
yılmazakkıliQ@turk.net

Yazarımızın rahatsızlığı nedeniyle bu haftaki yazısı elimize ulaşmadığı için 
yayınlayamıyoruz. Okuyuculanmızdan özür dileriz. Gemlik KÖRFEZ. Küçük Pencereler

SIRRSI GELDİKÇE
İnan TAMER

Bu bayram da geçti...
Bir büyük dini bayramı çok şükür 

elemsiz, kedersiz güzel bir havada ge
çirdik. Nice, nice bayramlara hep bir
likte neşe ve varlık içinde kavuşmayı 
tüm ulusum için dilerim.

Her Kurban Bayramında olduğu 
gibi; bu yıl da resmi davetle bayram
laşmanın birinci günü saat 14.oo- 
15.oo arası yapıldı.

Eskiden vatandaş kurbanını diledi
ği yerde, dilediği şekilde kesebiliyor
du. Bu yıl öylemi ya... İlçede üç kesim 
yeri tahsis edildi, başka alanlarda, so
kaklarda, caddelerde kurban kesimi 
yerinde bir kararla yasaklandı. Vatan
daş karara azami saygıyı gösterdi. Ke
sim için sıraya girdi. Akşam ezanlan- 
na kadar bekledi kurbanını kesmek, 
kestirmek için. Durum böyle olunca 
halk ve partiler, sivil toplum örgütleri, 
dernekler, müessese temsilcilerinin 
büyük çoğunluğu arzu etmelerine kar
şın protokolün bayramlaşma davetine 
benim oibi katılamadılar.

Katılanlardan öğrendiğime göre; 
davet sahibi protokol de davet saatin
den 15-20 dakika sonra törene katıl
mışlar, davetliler kendilerini bekleyip, 
durmuşlar.

Herhalde zaman onlara de yetme
di, kimbilir?

Demek ki, sağ olursak iler ki yıllar
da bayramlaşma saatinin daha geriye 
alınmasında isabet olduğu anlaşılıyor.

Ne olursa olsun, bundan sonra da
vet sahibi protokol de zamanında 
kendi kararına ve davetine uysun.

İnsanların hafife alındığı gibi bir iz
lenim uyanmasın.

Davetli katılacak, ev sahibi davetin
de geçikecek. Katınları bekletecek 
olacak iş midir? Nerede görülmüş...

Bayramlar, dargınlıkları gideren, 
neşeyi, sevgiyi, saygıyı pekiştiren 
önemli günlerdir.

Halk hafife alınırsa, sıkılacak el 
bulunmaz sonra.

Koç Allianz Sigorta A.Ş.’den 
Sözleşme Yapma ve Prim Tahsiline 

Yetkili Acentelik İlanı
Şirketimiz nam ve hesabına Yangın, Nakliyat ve Kaza Sigorta 

branşlannda poliçe tanzimi ile Makine-Montaj ve zirai Sigorta teklifleri 
almaya ve bunlara ait primleri tahsil etmeye, İstanbul, Üsküdar 5. 
Noterliğinden 14 Şubat 2002 tarih ve 09972 sayılı vekaletnamedeki 
yetkiler verilmek suretiyle

Gemlik Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd.Şti.
Gemlik Acenteliğine atanmıştır.

Yaşadığımız olumsuz olaylardan etki
leniyoruz. Yaşamı daha güzel kılmak, 
keyif alınan yaşanası bir duruma getir
mek olanaklıdır. Bizim istencimize bağlı 
olduğu gibi, beklentilerimize, yaşam pa
radigmamıza, yaşam algılayış biçiminin 
bunda etkisi vardır.

Birey kendi gücüyle sıkıntıları ile 
başedebilir, kolaylıkla geçiştirebilir. Bazı 
kere duygusallığımız bizi gerçekle çelişki
ye götürebilir. Aklımızı duygulanımsın 
önüne geçirmeliyiz. Duygusal davran
makla sorunlar içinden çıkılmaz bir hale 
gelmektedir.

İlişkilerde aldığımızın daha fazlasını 
vermeliyiz. Verilen daha fazlası ile karto
pu gibi çoğalarak zaten geri gelmektedir. 
Birey sadece kendi için yaşayamaz. An
cak başkalan içinde mutluluklar yarat
mak, mutlulukları paylaşmak daha 
önemli.

Davranışlarımızı bizim dışımızdaki ki
şilere endesklemek her zaman doğru de
ğil. Kendi istek ve arzulanmızı ortaya 
koymakla çekinmemeliyiz. Başkalannın 
sizi anlaması için kendinizi ifade edin, ta
nımlayın. Beklenti düzeyini makul Ölçü
lerde tutmak gerekir, yoksa hayal kınklık- 
ları ile karşılaşabiliriz.

Günlük yaşantımızda mutlu olacak 
şeyleri yapmak, mutsuz edecek şeyler
den uzaklaşmak gerekir. Elinizdekilerle 
yetinme, büyük mutluluklar yaşamak için 
küçük mutluluktan, küçük sevinçleri bul
mak çok önemli. Anı yaşamalı insan. 
Başkalannın ürettiklerinden mutlu olma
yı bilmeliyiz.

Az eleştiri, az nasihat ama çok özgü 
başkalanyla iletişimde pozitif bir davra
nıştır.

Sanata yönelerek yaratıcı gücümüzü 
kullanıp, gizli güçlerimizi açığa çıkarabi
lir, başanlı olabiliriz. Kendisini gerçekleş
tirmek isteyen birey yalnızca kendisiyle 
yanşmalı, kendini aşmalı. Bazen mutsuz
luğu, mutluluk için atlama taşı, bir deney 
gibi görebiliriz.

Güzel ilişkiler kurmak o kadar kolay 
olmadı. Çok yoğun emek harcadınız, 
bunca zamandır oluşturduğumuz bu gü

zel ilişki çok naziktir, emek ister, korun
mak ister. Onları bir anda yıkacak duygu
sal davranışlarda bulunmayın. Kızgınlık 
anında tek yönlü kararlar alırsanız, özel
likle ikili beraberlikler için sonradan dü
zeltilmeyecek derin yaralar açılabilir.

Kıskanç olmayın. Kıskançlık karşı ta
rafa zarar vermez, kendi kişiliğinizi yöne
lik bir tehdittir.

Aynntılar içinde bazen o kadar boğu
luyoruz ki bütündeki güzelliklerin farkına 
varamıyoruz. Ormanı seyrederken, hem 
içindeki tek bir ağacın, hem de ormanın 
bütünündeki güzelliği görmeliyiz.

İnsan bazen kendine dışandan baka
bilmek. Zor da olsa nesnel olabilmeli. 
Uygun düşmeyen davranışlanmız için 
kendinize ufak cezalar vermek, kendi
mizle banşmamıza neden olabilir.

Olayları değerlendirmelerde sonuçla
ra aşırı önem vermemeli. Süreç daha 
önemli olmalı. Süreçte mutlu değilseniz, 
sonuca ulaştığınızda mutlu olunamayaca
ğını düşünüyorum.

Hayallerinize, rüyalarınıza ipotek 
koymayın. Hayal gücünü daha yaratıcı, 
daha üretken olmakta kullanabilirsiniz.

İnsanlanmızın yüzlerinde gülümseme
ye yarayan kastar bulunmuyor sanki. 
Kaşlar ancak belli bir yere kadar çatılabi- 
lir. Oysa gülmek için sınır var mı? Siz gü
lümseyin.

Olayları değerlendirirken toptancı 
yaklaşımlar yerine yüzdelerle düşünmek 
daha mantıklı. Olaylann bizim hemen 
göremediğimiz bizi olgunlaştıracak, ders 
alınacak yanlan mutlaka vardır.

İletişimlerde açıklığı seçmeli, bozuk 
iletişimlerde yanlış anlamalar çok yaygın
dır.

Asta kendinize acımayın; Siz busunuz 
ve böyle davranmak zorunda kaldınız. 
Olaylann kötü gidişine isteyerek neden 
olmadınız.

Sen dilini fazla kullanmayın. Çünkü 
sen dili suçlayıcıdır. Ben veya biz dilini 
kullanmanın sayısız yararlan vardır.

Değişik, denemediğiniz görüş açılan- 
nı kullanıp pencereleri çoğaltabilirsiniz.

D BURSA HAKİMİYET _l HABER
Gazetelerine vereceğiniz ilanlar size kazanç 

olarak geri dönecektir.
BİR TELEFON YETERLİ!

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

GEMLİK KÖRFEZ
Haftalık Siyasi Gazete

Yıl: 29 SAYI: 1410 
Fiyatı: 200.000 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 ver : KÖRFEZ OFSET 
Matbaacılık -Yayıncılık - Reklamcılık Tesisi 

İstiklal Cad. Bora Sok. Demir Apt No : 3/B GEMLİK

KAYIP
19 Şubat 2002 günü 
saat 17.oo sularında 
Kütüphane’de oto

büs durağında 
hırsızlar tarafından 
çantam ve evrak
larım çalındı. Nufüs 
cüzdanım, askeri 

kimliklerim hüküm
süzdür.

Şerife Turan

Baktat ABD’ye açıldı
Gemlik Yalova yolu 3. Km de konserve, reçel ve turşu 
üretimi yapan Baktat Gıda San. Tic. A.Ş. kurulduğundan 
beri üretiminin yüzde 95'ini Avrupa'ya ihraç ederken, 
kurduğu Baktat Foods İne. adlı şirketle ABD'ye açıldı.

İlçemizin en önemli 
ihracatçı kuruluşlarından 
olan Baktat Gıda Sanayi 
Ticaret Anonim Şirketi, 
Avrupa’dan sonra şimdi 
de ABD pazarlarına açıl
dı.

ABD pazarlarından 
gelen teklifleri İnceleyen 
Baktat Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Baklan, yılba
şı öncesi bu ülkede yaptı
ğı incelemelerden sonra 
Baktat Foods İne. adlı bir 
şirket kurarak, Gemlik 
fabrikasında ürettikleri 
ürünler ile Sungurlu Fab
rikalarındaki kuru bakliyat
ürünlerini ABD pazarlarına göndermeye baş
ladı.

Baklan, kaliteli gıda ürünlerini Amerika ve 
bu ülkede yaşayan Türk vatandaşlara suna

Baktat'ın Gemlik Fabrikası'nda üretilen ürünler, ABD 
pazarlarına gönderilmeye başlandı.

bilmek için yeni pazarlara açıldıklarını, amaç
larının Avrupa pazarlarında olduğu gibi Baktat 
markasını ABD’de tanıtmak ve ülke ekonomi
sine katkı sağlamak olduğunu söyledi.

mailto:liQ@turk.net
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Vatandaş bildiğini okudu
Geçtiğimiz hafta yaşadığımız Kurban Bayramı nedeniyle, kurban kesimlerinin ilçede belirlenen üç merkezde yapılması kararına bazı 

vatandaşlar uyarken, büyük bir çoğunluk zeytinliklerde ve arka mahallelerdeki evlerin avlularında kurbanlarını kestiler. Türk Hava 
Kurumu'na, bu yıl geçtiğimiz yılın yarısı kadar koyun derisi bağışlandı.

22-25 Şubat 2002 tarihleri arasında 
kutlanan Kurban Bayramı’nda ilk kez 
uygulamaya konulan kurban kesim 
merkezleri, mahalle ve sokak araların
daki hayvan kesimlerini engellerken, ar
ka mahallelerde kurban kesimini engel
leyemedi.

Bayram namazının kılınmasından 
sonra başlayan kurban kesimleri, İç İş
leri Bakanlığı genelgesine göre Kayma
kamlıkça oluşturulan Kurban Hizmetleri 
Komisyonu tarafından, ilçenin Halitpa- 
şa Mahallesi’ndeki otobüs garajı, Hami- 
diye Mahallesi’ndeki eski zeytin hali ve 
mezbahaya sabahın erken saatlerinde 
vatandaşlar kurban kesmek için sıraya 

girdiler.
Aynı saatlerde, ilçenin arka mahalle

lerinde, zeytinliklerde ve kömür depola
rı çevresinde vatandaşlar, satın aldıkla
rı kurbanları eskiden olduğu gibi kendi 
usulleri ile keserek, dini vecibeleri yeri
ne getirdiler.

İlgililer, daha önceki yıllarda mahalle 
aralarında, deniz kenarlarında kurban 
kesen vatandaşlara bu yıl rastlanmadı
ğını, genelde kurallara uyulduğunu an
cak, açık alan ve bahçelerde kurbanla
rın yine kesildiğini söylediler.

KURBANLIK BULUNAMADI
Bu yıl, kurban pazarına gelen hay

van sayısındaki azlık yanında, para pi

yasalarında meydana gelen sıkışıklık 
nedeniyle, kurbanlık hayvan fiyatların
da büyük artışlar gözlenmedi.

Küçükbaş koyunlar 125 milyon lira 
ile 200 milyon lira arasında alıcı bulur
ken, arife günü akşamı pazarda hayvan 
sayısı azaldı. Bayramın birinci günü ise 
sabah erken saatlerde pazardaki tüm 
hayvanlar tükendi.

Bayram günü kurbanımı alırım diye 
düşünen vatandaşlar, pazarda kurban
lık hayvan bulamayınca, Orhangazi ve 
Bursa pazarlarından kurbanlık hayvan 
temin ettiler.

Bu yıl küçükbaş hayvan yerine, bü
yükbaş hayvan kesenlerin sayısında, 

geçtiğimiz yıla göre artışlar gözlendi.
Türk Hava Kurumu’na geçtiğimiz yıl 

4029 koyun derisi bağışlanırken, bu yıl 
bu sayı 2705’te kaldı.

Türk Hava Kurumu yetkililerinden al
dığımız bilgilere göre; 2001 yılında ku
ruma 469 keçi derisi bağışlanırken, bu 
yıl 654 keçi derisi bağışlandı. Geçtiği
miz yıl, 6260 kilo sığır derisi toplanır
ken, bu yıl bu rakam 6572 kiloya yük
seldi.

İlgililer, koyun derisinde beklenen 
bağışın yapılmadığını, kuruma ve gü
venlik kuvvetlerine kurum dışında deri 
toplayanlar konusunda ihbarların olma
dığı belirttiler.

BP, 38 bin metreküp olan depolama kapasitesini 42 bin metreküpe çıkartıyor.

BP’den ÇED toplantısı
İlçemizde bulunan BP 

Tesisleri’ne yapılacak 
olan ilave tanklar konu
sunda hazırlanan proje
nin ÇED Komisyonu’nu 
oluşturan kamu kurulula
rının uygun bulmasından 
sonra Gemliklilerin de bil
gilendirilmesi amacıyla 
Belediye Düğün Salo- 
nu’nda düzenlenen top
lantıya ilgi- azdı.

BP tarafından Beledi
yeden anonslar yaptırı
larak. Gemliklilerin top
lantıya davet edilmesine 
karşın, BP’den emekli 
bazı işçiler, memurlar ve 
bunların aileleri dışında 
birkaç öğrenciden başka 
bilgilendirme toplantısına 
katılan olmadı.

ÇED Komisyonu’nu oluşturan İl 
Tarım Müdürlüğü, İl Sağlık Müdür
lüğü. İl Çevre Müdürlüğü, İl Turizm 
Müdürlüğü, Çalışma ve Sosyal Gü
venlik İl Müdürlüğü, İl Bayındırlık 
Müdürlüğü elemanları yanında 
Gemlik. Belediye .Fen. İşleri Temsil
cisi, İnşaat Mühendisi bir eleman; 
Kaymakam Sadettin Genç adına 
Dr. Besim Çavuşoğlu ile BP yöneti
cileri ve projeyi BP’ye hazırlayan 
firmanın mühendislerinin katıldığı 
toplantıda, konu ile ilgili bilgi verildi.

Proje hazırlayan firmanın mü
hendisleri tarafından yapılan açık
lamada, BP’nin 71 bin 465 metre
kare arazisinin sanayi bölgesinde 
bulunduğu, burada mevcut tankla
ra ilave tanklar yapılacağı, bu tank
ların çevreye zarar vermeyeceği, 
amacın fabrikanın üretim kapasite
sinin arttırmak olduğunu söyledi.

Aynı konu hakkında görüşlerini 
açıklayan Çevre Mühendisi ise; 
fabrikada çevreyi kirletecek mad
deler oluşmadığını, arıtma kuyula- 

. nnın bulunduğunu, katı çöplerin 
belediye tarafından toplandığını, 
üretimden elde edilen tehlikeli atık
ların ise variller ile İzmit’teki resmi 
imha tesisine gönderildiğini söyle
di. Kurulacak olan tankların çevre
ye zararı olmadığını belirtti.

Daha sonra BP Fabrika Müdürü 
Aydın Özdemir ise; şirketin Castroll

firmasını satın aldığını, Gemlik’teki 
üretimin arttırılacağını, bunun için 
ilave tanklara ihtiyaç duyulduğunu, 
fabrikada içinde yüzde bir sülfirit 
bulunan ve çevre dostu olarak ad
landırılan fulloil üretileceğini, istih
damın artacağını belirterek, şöyle 
konuştu :

“BP’de 1964 yılından beri ma
deni yağ üretilmektedir. Bu üre
tim bir Mobil ile yapılan birleş
meden sonra yağ üretimi İstan
bul’a kaydırılmış. Mobil ile 
BP’nin ayrılması sonucu ise ye
niden Gemlik Tesisleri’nde yağ 
üretimine devam edilmiştir. 
BP’nin bugüne kadar çevreye 
hiç bir zararı olmadı. BP, çevreye 
önem veren bir firmadır. Özel gü
venlik elemanlarımız tarafından 
korunmaktadır.”

Özdemir, 38 bin metreküp de
polama kapasitesi olan tesisin, 
yüzde 15 ilave tesisin söz konusu 
olduğunu v^ tahminen kapasitenin 
42 bin metreküpe çıkartılacağını 
söyledi. •

Mustafa Yas adlı bir vatandaş, 
Gemlik’teki sanayi kuruluşlarının 
çevreye zarar verdiğini, bacalar
dan çıkan dumanların zeytin üreti
mini düşürdüğünü iddia etti.

BP’nin fay hattı üzerinde bulun
duğu ve bu konuda ne gibi önlem
ler alındığı sorusunu yanıtlayan 
Fabrika Müdürü Aydın Özdemir,

Asil Çelik’ten Gençali Köyü’ne ka
dar olan fay hattının incelenmesi 
için MTA tarafından çalışmalar ya
pıldığını ve bunların verdiği rapora 
göre; inşaat zeminin yapılacağını 
söyledi.

Gazetemiz Sorumlu Müdürü 
Kadri .Gülerin, BP’nin akaryakıt 
depolaması nedeniyle Gemlik için 
tehlikeli olduğu ve ilçede bu faali
yetine son verilmesinin Belediye 
Başkanı tarafından istendiği hatır
latılarak, herhangi bir patlama sıra
sında TÜGSAŞ Tesisi’ne de sıçra
ma ihtimalinin bulunup bulunmadı
ğı sorusunu da yanıtlayan Özde
mir, fabrikalarının sanayi alanı için
de bulunduğunu, tehlikelere karşı 
her türlü önlemin alındığını, ilçeye 
uzaklığının 5 kilometre olduğunu 
söyledi.

BP’nin Gemlik’in ekonomisine 
katkısının küçümsenemeyecek ka
dar olduğunu da vurgulayan Özde
mir, “Personel ve operasyon ma
liyetimiz 3.4 - 4 milyon dolardır.' 
Bu para Gemlik’te kullanılmakta
dır” dedi.

Daha sonra resmi kurumlar ha
zırladıkları raporları okuyarak ÇED 
uygunluğunu belirttiler.

Toplantıya, Belediye meclis 
üyeleri, çevreci dernekler ve de
mokratik kuruluş temsilcilerinin ka
tılmaması, Gemlik halkının da ge
rekli ilgiyi göstermemesi eleştirildi.

Hüseyin Karapınar 
kalbine yenildi

Şoförler Odası eski Başkanı Hüseyin Karapınar, 
arife öncesi Adliye Köyü'nde geçirdiği kalp krizi 
sonucu öldü. Karapınar, bayramın ikinci günü 
Adliye Köyü'nde toprağa verildi.

Gemlik Şoförler ve 
Otomobilciler Odası eski 
Başkanı Hüseyin Karapı
nar, geçirdiği kalp krizi so
nucu yaşama veda etti.

Arifeden bir gün önce 
traktör ile Adliye Köyü’ne 
gübre götürmekte olan 
Hüseyin Karapınar, baba 
evine girerken kalp krizi 
geçirdi. Yapılan tüm mü
dahalelere karşın kurtarı
lamadı.

Yaşamını şoförlük ile 
sağlayan Karapınar, bele
diye otobüs işletmesinde 
uzun yıllar otobüs şoförlü
ğü ve baş şoförlüğü ya
pan Karapınar, taksi şo
förlüğü de yaptı.

Mehmet Avcı’nın baş
kanlığını yaptığı Doğru 
Yol Partisi yönetim kurulu. 
üyesi de olan Hüseyin 
Karapınar, geçtiğimiz yıl

yapılan 72 Nolu Marma- 
rabirlik Zeytin Tarım Satış 
Kooperatifi yönetim kuru
lu üyeliğine de seçilmişti.

Karapınar, 1999-2002 
tarihleri arasında da 
Gemlik Şoförler ve Oto
mobilciler Odası başkan
lığı görevinde bulundu.

Karapınarln oğlunun 
vatani görevde olması 
nedeniyle cenazesi bek
letilerek, Kurban Bayra- 
mı’nın ikinci günü Adliye 
Köyü’nde toprağa verildi.

Cenaze törenine Kay
makam Sadettin Genç, 
Belediye Başkanı Meh
met Turgut, İlçe Emniyet 
Müdürü Salih Golcü, bel
de belediye başkanları, 
siyasi parti ilçe başkanla- 
rı, oda temsilcileri ve ka
labalık vatandaş toplulu
ğu katıldı.

. Tpprakbank Gemlik 
ubesi, hafta sonunda 
ankacılık hizmetlerini 
ona erdirerek, kapanı-

Toprakbank A.Ş.’nin 
nkacıhk Denetleme 
rulu tarafından faali- 
tlerine son verilmesi 

fona devredilmesi 
arine alınan kararla, il
erdeki Toprakbank 
oeleri birer birer kapa-

Toprakbank Gemlik 
ube Müdürü Kaya Bo- 
ı, bankanın cuma günü 
kşamı kapanarak, Bur- 
a Toprakbank Merkez 
ubesi’ne hesapların 
avredlleceğini söyledi.
Gemlik Şubesi’nde

hesabı . bulunanların 
Bursa’daki Toprak- 
bank’tan bankacılık hiz
metlerinden yararlanıla
bileceğini belirtti.

Kurulduğu günden bu 
güne kadar Gemlik’te 
başarı grafiği yüksek 
olan bankalardan biri 
olan Toprakbank Gemlik 
Şubesi’nin Rar eden bir 
banka olduğu ancak, 
BDK’nın Toprakbank’ın 
faaliyetlerini durdurarak, 
fona devretmesi sonucu 
Gemlik Şubesi’nin kapa
tıldığı öğrenildi.

Bankacılık Denetle
me Kurulu’nun Toprak- 
bank’ı bir süre sonra sa
tacağı tahmin ediliyor.
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ŞİİR KÖŞESİ Demir Ati Baytlar

AFYON AĞIT
Yine deprem Afyon'umuzu yaktı 
Gündüzdü millet kahrolup baktı 
Altı şiddetinde evleri yıktı 
Sabır ver Allahım sabır ver bize 
Sultandağı depreminde içler acısı 
Anne baba ölmüştür kayıp bacısı 
Toplanıp gelmişler doktor savcısı 
Sabır ver Allahım sabır ver bize 
Bolvadin eberde binalar yıkıldı 
İhtiyar annelerin beli büküldü

Sağ kalanlar hep çadıra çekildi 
Bizlere yardım et güzel Allahım 
Deprem yıkmış evleri kullar perişan 
Şehirlerde köylere kalmamış nişan 
Vallahi kalkamaz çok bayılan düşen 
Bizlere yardım et güzel Allahım 
İsmim Demirali soyadım Baydar 
Böyle depremlerde dayanmaz dağlar 
Bütün vatandaşlar sokakta ağlar 
Bizlere yardım et güzel Allahım

Dar sokaklara park 
yasağı getirilsin

Dar sokaklarda, araç park yapılması nedeniyle yangın halinde 
itfaiyenin hizmet veremeyeceği ve Gemlik'te büyük maddi 
kayıplar meydana geleceği belirtildi.

Kordon yeşilleniyor
Yüzlerce ağaç ve değişik türlerde bitki ile süslenen Emin Dalkıran 
Kordonu, çimlenmeyi bekliyor. Karo döşeme çalışmaları, kısa sü
rede bitirilecek.

Gün geçtikçe artan özel araç sayısı, 
Gemlik’in dar sokaklarında sorun olma
ya devam ediyor.

İlçenin otopark sorununun çözüle
memiş olması nedeniyle araç sahipleri, 
araçlarını evlerine ve işyerlerine en ya
kın cadde ve sokakta park etmesi, tra
fik sorununu arttırırken,, dar sokaklara 
itfaiye aracının girememesi asıl tehlike
yi yaratıyor.

İlçemizin en işlek caddesi olan İstik
lal Caddesi’nin sağında ve solundaki 
dar sokaklara park edilen araçlar, iş

yerleri ile araç sahipleri arasında sorun 
yaratırken, sokaklarda gerekli ışıklan
dırmanın olmaması son zamanlarda 
hırsızlık olaylarının da çoğalmasına 
neden oluyor.

Dar sokaklarda bulunan işyerlerinin 
sahipleri, işyerlerinin önüne konulan 
araçların bir hafta boyunca kaldırılma
dığını, bir yangın halinde itfaiyenin gi
rememesi nedeniyle büyük maddi ka
yıpların doğacağını belirterek, İlçe Tra
fik Komisyonu’nun dar sokaklara park 
yasağı getirmesini istediler.

BP’nin katkılarıyla yeşillendirilen 
Emin Dalkıran Kordonu’nda çalışmalar 
son aşamaya geliyor.

600 metre uzunluğundaki Emin Çal- 
kırah Kordonu, Gemlik Belediyesi Fen 
İşleri ve Büyükşehir Belediyesi’nin des
teği ile projelendirilip, düzenleme çalış
malarına başlanmıştı.

İlçemizde bulunan BP Dolum Tesisle- 
ri'nin Emin Dalkıran Kordonu’nun dü
zenlenmesi için ayırdığı, 186 milyar lira 
ile özel karo taşları ile döşenen gezi 
alanları tamamlanarak, kora aralarına 
şerbet döküm aşmasına gelindi.

Kurban Bayramı’ndan önce ise, Bele

KİRALIK DÜKKAN 
Küçük Sanayi Sitesi D Blok No 24 de 

120 metrekare dükkan kiralıktır.
Müracaat: 0.224-512 16 31

43-49 (veya 01-07) arasında 
3 rakam çıktığında 1715 kolonda 

1 tane 6 - 257 tane 5 garanti.
49 kolonda oynayacak 

ortak arıyorum.
Salih BAYAR Tel : 5121600-5120625

diye Başkanı Mehmet Turgut’un beğe
nerek seçtiği bitki türleri ise bayram ön
cesi yeşillenecek alanlara dikildi.

Belediye Başkanı Mehmet Turgut, 
çalışmaların kısa bir süre daha devam 
edeceğini ve önümüzdeki aylarda çimle? 
me çalışmalarına 'başlayarak, Kordonu 
Gemliklilerin hizmetine açacaklarını söy
ledi.

Her bölümde değişik desenler ve ki
lim motifleri ile süslenen kordon zemini,, 
renkli karo taşları ile gergef gibi işlendi. .

Belediye Başkanı Mehmet Turgut, 
yapılan hizmetlerin halk tarafından ko
runması gerektiğini belirterek, Emin Dal

kıran Kordonu’nun örnek 
bin alan olacağını, önü=' 
müzdeki yaz Gemliklileri^ 
buradan istifade edecek
lerini hatırlattı. *

Başkan Turgut, “Biz
den yapması, vatandaş
tan da yapılanı yaşat
mak ve korumasıdır” 
dedi.

Çiftçilerimiz ödeme kolaylıklarından 
bir an önce yararlanmalı”

Çiftçilerin içinde bulunduğu sıkıntı
dan dolayı ödeyemedikleri kredi borç
larına getirilen ödeme kolaylıkları ile il
gili çeşitli kuruluşlarca yapılan çelişkili 
açıklamalar üzerine Tarım ve Köy İşle
ri Bakanlığı, konu ile ilgili bir basın 
açıklaması yaptı.

Açıklama şöyle :
“Bilindiği gibi, çiftçilerimiz, için

de bulundukları ekonomik durum 
nedeniyle, tarımsal kredi borçlarının 
geri ödenmesinde çeşitli zorluklarla 
karşılaşmaktaydı.

Çiftçilerimizin kullandıkları tarım
sal kredilerden dolayı geri ödemele
ri gereken borçların bir bölümü, 
199O’lı yılların başından beri gelen 
borçlardır ve geçen zaman içerisin
de, çiftçilerimizin içinde bulunduğu 
ekonomik zorluklar nedeniyle bu 
borçlar ödenememiş, üzerine faiz ve 
masraf ilavesi ile sözkonusu borçlar 
katlanarak artmıştır.

Çiftçilerimizin, üretimlerine de
vam edebilmelerini sağlamak mak
sadıyla Bakanlığımızın uzun süredir 
yaptığı çalışmalar neticesinde, T.C. 
Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Ko

operatifleri tarafından, çiftçilerimize, 
kredi borçlarının geri ödenmesinde 
çeşitli kolaylıklar sağlanmıştır ve 
sağlanan bu kolaylıklar, yayımlanan 
genelge ve açıklamalarla uygulama
ya konarak kamuoyuna duyurul
muştur.

Tarımsal kredi borçlarının geri 
ödenmesinde sağlanan bu kolaylık
ların çiftçilerimizin büyük çoğunlu
ğu tarafından kabul gördüğü, çeşitli 
sivil toplum örgütlerinin açıklamala
rı ve çiftçilerimizin memnuniyetleri
ni çeşitli yollarla ifade etmeleri ile 
ortaya çıkmışken, bazı kişi ve kuru
luşlar, getirilen bu ödeme kolaylığı
nın bir aldatmaca olduğu yönünde 
gerçeği yansıtmayan beyanlarda 
bulunmaktadırlar.

Çiftçilerimizin, mevcut borçları
nın daha da katlanarak artmaması 
ve tekrar üretici hüviyetlerine kavu
şabilmeleri için getirilen bu kolaylık
lardan, kredi kuruluşları tarafından 
tanınan süreler içerisinde istifade 
etmeleri ve gerçekçi olmayan yanlış 
yönlendirici çeşitli beyanatlara iti
bar etmemeleri gerekmektedir.”
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Sıtkı Hayıroğlu
E.M. Lisesi Öğretmeni

SEVGİ NEDİR?

YAŞAMIN İÇİNDEN
Yari Şaka Yari CIddî Erol GÜRÇAY

19 Şubat’ın 
Ardından HAFTANIN F1KRAS1

Kırmızı Kartlar

Önce sevginin ne olduğunu, derinliklerine inerek bil- 
I mek gerekir. Gelişi güzel öyle sevgililer günü kutlanmaz.

SEVGİ : Esrarlı bir duygu. Erkeklerden çok kadını 
I etkiler. Kadının hayali, his ve şuuru yalnız sevgidir. Bu 
I kadının bütün varlığı asil duygusudur. Gerçek SEVGİ 
t bu...

Günün koşullan karşısında bu sevgi, darmadağın ol- 
| du. İnsanlara, mesleklere göre bu asıl duygu dalga dal- 
| ga dağıldı.

Gündemin birinci maddesi PARA sevgisi oldu. Tele- 
| vizyonlarda kanallar bu konuya değiniyor amma özüne 
1 inemiyorlar.

Aslında özüne.inmekte mesele. Sevginin yerini para 
I sevgisi nasıl aldı. İşte meydanda.

Bankalan soyanlar, hortumlayanlar da, Şişli Beledi- 
Iyesin soyup soğana çeviren, parası yok diye hastasına 
I bakmayan Dr., haraç, rüşvet alanlarda ne sevgisi olabi- 
| lir?

Napolyon ne demiş :
PARA PARA!.. PARA!...
Neden Napolyon SEVGİ SEVGİ dememişte : Para, 

t para, para demiş.
Para maddi, sevgi ise manevi bir değerdir. Onun için 

I bir profesyonel topçuya sorsan: “En çok kimi sever- 
. sin...” diye hemen : “Başkanımı, teknik direktörü- 
| mü” der. Aynı oyuncu G.S.’dan, F.B’ye gelse gene ay- 
I nı soruya, aynı cevabı verir. Neden?

Madde sevgi, manevi sevgiyi sildiğinden.
Bana sorarsanız, ben en çok ÇOCUKLARIMI seve

rim ve sonrada kanmı. Hiç, değişmez kesin verdim ka- 
I ranmı. SEVGİ elden ele dolaşmaz. Gönülden gönüle 
İ akar.

Sevgideki payınızı şiirimden alırsınız.
SEVGİ NEDİR?
Dolu dolu oldu gözleri 
Benim annemin 
Sordum söylemedi. 
Düşündü! Düşündü! Durdu... 
Gece gündüz yılmadan, usanmadan 
Yetiştiren beni, 
Anlamadın, neydi üzen ANNEMİ? 
Sevgi dolu, nemli gözlerle, 
Dönüp baktı!
Ağlamaklı devam etti : 
- Senin ayrılığın kızım! ... 
Beni üzen, gözlerimi yaşartan. 
On yedi yıllık sevgimiz, 
Evlilikle dağıldı, çoğunu eşin aldı, 
Anneye azı kaldı ...
Şimdi sende bir ailesin, ANNESİN...
Şeninde sevgin, zamanla bölünecek dağıla

cak, 
Anne sevgisi o zaman 
Özünde, özleminde kalacak.
Ya! Demek ki SEVGİ kızım, 
Karşılıklı olanmış, 
Geri kalan yalanmış!,...
Bu şiir televizyonda okunarak dünya uluslanna da 

I iletildi. Şimdi bende size köşemden iletiyorum. SEVGİ 
I AİLENİN temelini teşkil eder.

Her derdin çaresi para değil, SEVGİDİR. Sevgilerim- 
| le.

19 Şubat’ın, Türkiye’nin ka
derinde önemli bir rolü var.

19 Şubat 2001, Türkiye’nin 
yaşadığı en büyük krizin patladı
ğı tarih.

19 Şubat 1947 ise, Türk- 
ye’nin (IMF) tarafından Fona ka
bul edildiği gün.

Yani. IMF ile 55 yıllık bir 
geçmişimiz var.

Sıkıştıkça, (IMF) ile yaklaşık 20 
kez anlaşma yaptık.

Sadece son bir yıl içinde, 
(IMF)ye üç niyet mektubu ver
dik.

Ve. (IMF) konusunda bir de re
korumuz var.

Son kredi anlaşmaları ile, (IMF) 
ye en çok borcu olan ülke ol
duk.

Peki. Bütün bu avara-kasnak 
çalışmalar nasıl sonuçlar veri
yor.

Durum malesef iç açıcı de
ğil.

- Hem durgunluk devam 
ediyor.

- Hem de enflasyon durma
dan yükseliyor.

Ekonomide pek sık görülen 
bir durum değil.

Peki. Neden böyle olur.
Çünkü üretim artmıyor.
Üstelik her ay daha da gerili

yor.
Üretimin her geçen gün, daha 

da düşmesi ne demek.
Daha az mal demek.
Malın azalması ise, fiyatla

rın .yükselmesi demek.
Önümüzdeki günlerde da

ha büyük çıkmazlar var.
Halkın vergilerle ve zamlarla 

zaten satın alma gücü yok ol
muştu.

Şimdi. Üretimin düşmesi ne
deniyle, tüm malların fiyatları 
anormal derecede artacak.

Satınalma gücü biten halk, 
şimdi hiç alışveriş yapamaya
cak.

2002 yılı çok önemli bir yıl.
Yeni bir kriz, ülkeyi sırt üs

tü yatırır.
Peki. Yeni bir kriz nasıl ön

lenir.
Öncelikle, hırsızlığa karşı 

caydırıcı önlemler almak ge
rekir.

Hırsızların mal varlıklarına 
el koymak gerekir.

Bir İskoçyah arkadaşıyla konu
şuyordu.

“- Şu Tom’da bir şans var ki 
sorma. Geçen yıl kaza sigortası 
yaptırmıştı. Üç gün sonra bacağını 
kırdı. Altı ay sonra bir yangın si
gortası yaptırdı.

Bu seferde evi kül oldu.
Şimdi de ne oldu biliyor mu

sun?”
“- Hayır”
“- Sekiz gün önce hayat sigorta

sı yaptırmış. İster inan ister inan
ma. Adam üç gün sonra öldü.”

Son Galatasaray-Fenerbah-
çe maçının iki önemli 
var.

- Birincisi, Rapaiç’in 
muhteşem gol.

- Diğeri, GalatasaraylI

olayı

attığı

futbol-

SÖZÜN ÖZÜ

Her gün değişiyoruz. 
Düşüncelerimizle, eserlerimiz, 
Nasıl aynı kalabilir.

“Cariyle”

(1920) lerde bağımsızlık savaşı 
verdik.

Ve. Bağımsızlığımızı kazandık.
1952 yılına geldik.
Nato’ya üye olduk.
Hem de üye olabilmek için Ko

re’ye asker bile gönderdik.
Ardından 1960 yılı geldi.
Bu yıl ile birlikte, bürokrasi siya

sete egemen oldu.
Daha sonra 1974 yılına ulaştık.
Bu yıl bizim Miladımız oldu.
Kıbnslı soydaşlarımızı kurtar

dık.
Ama. Hem uluslararası anbargo- 

ya maruz kaldık.
Hem de Avrupa Ortak Pazarının 

eşiğinden döndük.
Şimdi. Önümüzde 19 Mart 

2002 tarihi var.
Bu tarih, Avrupa ülkeleri ile İs

lam ülkelerini aynı masaya topla
yan Türkiye için çok önemli.

İçten ve dıştan gelecek prova- 
kasyonlara aldırmadan (AB) yolun
da ilerlemek gerekiyor.

İşsizleri, Avrupa’da çalışan işsiz
lerimizi ve 15 yıldan beri yatırım ol
madığını düşünelim.

Uçuk b

O kadar tarafsızdı ki, 
araba kullanırken sağ sinyali 

yakıp sola dönüyordu

culara gösterilen 4 kırmızı kart.
Rapaiç ayağının dışı ile 

yaptığı nefis kesme vuruşla, 
hem Fenerbahçe’nin hem de 
kendisinin kaderini değiştir
di.

Rapaiç bizim Sergen’e ben
ziyor.

Belki de futbol yaşamında 
bir lig sezonunda tam maç 
oynamadı.

Az oynuyor, çok dinleni
yor.

Tıpkı geçen yıl yaptığı gi
bi.

Şimdi. Biraz da kırmızı kart
lara değinelim.

Aslında, Türkiye liglerinde 
kart görmek için didinen fut
bolcular var.

En büyük hastalık ise, ha
kem kararını verdikten sonra 
hakeme itiraz etmek.

İnter’e giden Okan, Hakan 
Ünsal, Kaptan Bülent, Santro- 
for Ümit Karan ve Haşan Şaş 
bu konuda en çok göze batan
lar.

Bir de Ergün var.
Sadece futbol oynuyor.
Ne hakemle konuşuyor.
Ne de rakibiyle didişiyor.
Gelelim kırmızı kart karar

larına.
Emre ve Batista’nın kara

rma itiraz yok.
Ama. Haşan Şaş’a gösteri

len kırmızı kart ağır oldu.
Haşan Şaş, olay yerlerinde 

görünmesinin kurbanı oldu.
Kaptan Bülent’in aleyhine 

verilen kararı alkışlaması 
saygısızlıktı.

Nitekim hakem de öfkesine 
yenildi.

Ve. Kaptan Bülent’i de 
oyundan atarak, adaletine 
gölge düşürdü.

Bir bakıma, galibiyetin de 
tadını kaçırdı.

< 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

NÖBETÇİ ' ECZANELER
27 Şubat 2002 Çarşamba
28 Şubat 2002 Perşembe 
01 Mart 2002 Cuma
02 Mart 2002 Cumartesi
03 Mart 2002 Pazar
04 Mart 2002 Pazartesi
05 Mart 2002 Salı

Çamlıca Eczanesi 
Yasemin Eczanesi 
Demiriz Eczanesi 
Serim Eczanesi 
Bayer Eczanesi 
Özer Eczanesi 
Gemlik Eczanesi

SATILIK
Kapaklı İlibat 

Koyunda 
Denize Sıfır 
Bir Dönüm 
Zeytinlik 

Sahibinden 
Satılıktır.

Tel : 513 24 74 
513 45 90

Oemlik 
Körfez 

Okuyun, 
okutun, 
abone 
olun.
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Siimersporlular yeniden 
biraraya geliyor

H A f T Ay A B Akış

196O'lı yıllarda Gemlik Sümerspor Futbol Takımı'nda top koşturan emektarlar, 
2 Mart 2002 günü Boksör Restaurant'ta üçüncü kez bir araya gelecekler.

Ayaktakiler : Hayrettin, Ömer, Seyhan, Kemal, Barbaros, Behzat. Oturanlar : Fahri, Gülnihal,
Coşkun, Cengiz, K. Barbaros.

1960’h, yılların fırtına futbol 
takımı Gemlik Sümerspor fut
bolcuları, yıllar sonra üçüncü 
kez Gemlik’te biraraya geliyor
lar.

Fenerbahçe, Beşiktaş gibi 
Türkiye’nin birinci lig takımlarını 
Gemlik’te yenmeyi başaran, 
Bursa birinci amatör kümede 
196O’lı yıllarda şampiyonluğa 
oynayan Gemlik Sümerspor Ta- 
kımı’mn bugün yaşları 60 lan 
bulan futbolcuları, Barbaros

Balmumcu’nun başlattığı giri
şimlerle önce Gemlik'te geçtiği
miz yıllarda yapılan toplantıdan 
sonra üçer ay arayla Gönen ve 
Yalova’da da biraraya gelmişti. *

İkinci kez Gemlik Manastır 
mıntıkasındaki Hayrettin Ak- 
can’a ait tesiste toplanan Sü- 
mersporlular, üçüncü kez 2 
Mart 2002 günü Boksör Resta- 
urant’ta toplanacaklar.

Balmumcu, 2 Mart 2002 gü- 
nü sağ olan bütün Sümerspor-

luların tekrar Gemlik’te birara
ya getirmenin mutluluğunu ya
şayacaklarını belirterek, “Bira 
raya gelindiğinde geçmiş 
günler ile ilgili anılar anlatılı
yor, dostluklar ve arkadaşlık
lar pekiştiriliyor” dedi.

Sümersporlular, Gemlik’te 
yapacakları toplantıdan üç ay 
sonra bir başka: Sümersporlu- 
nun yaşadığı kentte yeniden bi» 
raraya gelecekler.

Kadri Güler
BP’nin ÇED raporu

Birinci sayfanın devamı
BP ise; iki yıl önce başlattığı tank projesini ancak ger

çekleştiriyor.
Bunun için yasal prodesür çalıştırılıyor.
Birçok resmi daire projeyi inceledi ve olumlu rapor 

verdi.
Şimdi ÇED yasası gereği bu sanayi kuruluşu ve res

mi makamlar projeyi çevre halkına anlatacak, bilgilendi
recek, sorularını yanıtlayacak.

BP belediye de yapılan toplantıya katılım sağlanması 
için çaba harcadı.

Çalışanların yakınları toplandı, emekli BP'liler geldi 
toplantıya, birkaç öğrenci ve birkaç meraklı Gemlikli...

Gemlik için bu denli tehlikeli olduğu kentin belediye 
başkanı tarafından açıklanan ve bu nedenle bir ara plan 
değişikliği yapılan bir kuruluş için Gemlikliler duyarlılık 
göstermedi.

Neredeydi çevreciler...
Demokratik kuruluşlar, belediye meclis üyeleri, MMO 

Gemlik Temsilciliği, Mühendisler Odası temsilcileri...

Bayramlaşmaya 
ilgi büyüktü

22-25 Şubat 2002 
tarihleri arasında kut
ladığımız Kurban Bay
ramı nedeniyle, resmi 
bayramlaşma ve siyasi 
partilerde bayramlaş
malar ilgi gördü.

Kurban Bayramının 
birinci günü Belediye 
Düğün Salonu’nda ya
pılan resmi bayramlaş
maya, Kaymakam Sa
dettin Genç, Garnizon 
Komutanı, Belediye 
Başkanı Mehmet Tur
gut, Cumhuriyet Baş
savcısı, Emniyet Mü
dürü Salih Golcü, İlçe 
Jandarma Bölük Ko
mutanı, daire müdür
leri, siyasi parti ilçe

başkanları ve yönetici
leri, oda temsilcileri, 
mahalle muhtarları ve 
vatandaşlar katıldılar.

Protokol, buradaki 
bayramlaşmadan son
ra İlçe Emniyet Müdür- 
lüğü’ne giderek, gö
revde olan emniyet 
personeli ile bayram
laştı.

PARTİLERDE
BAYRAMLAŞMA
Siyasi partilerde 

bayramlaşma, bayra
mın ikinci günü ger
çekleşti.

Parti yöneticileri ve 
partililer, parti merkez
lerinde biraraya gele
rek, bayramlaştılar.

Körfez Ofset
Renkli Etiket & Broşür & El İlanı & Kitap & Dergi & Afiş 

Yıllık Basımı & Fatura & İrsaliye & Bilet & Gider Makbuzu & Davetiye 
Kartvizit & Kaşe & Mühür & Cilt yapımı & Plastik Kimlik Kartı

1 GÜNDE KALİTELİ ve
UCUZ DAVETİYE BASILIR

KATALOGLARIMIZI GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN 
Her türlü matbaa işlerinizde hizmetinizdeyiz 

“ Matbaacılık Bizim İşimiz"

MATBAACILIK - REKLAMCILIK - YAYINCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3 / B Gemlik 
Tel : (0.224) 513 17 97 Fax : (0.224) 513 35 95
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