
Sözleşme iyi gidiyor
Gemlik Belediyesi ile belediyede çalışan işçiler adına örgütlü DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası 

arasında, başlayan toplu sözleşme görüşmeleri ağır ama, karşılıklı anlayış içerisinde devam 
ediyor. Oturumlarda, 36 madde görüşülerek, karara bağlandı.

Gemlik Belediyesi’nde 
çalışan DİSK’e bağlı Ge- 
nel-lş Sendikası tarafın
dan örgütlü olan 213 işçi 
adına yürütülen toplu söz

leşme görüşmeleri, olumlu 
bir şekilde devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl, toplu 
sözleşme görüşmelerinde 
ücretlerde anlaşma sağla

namaması üzerine Genel- 
Iş Sendikası’na bağlı işçi
ler, greve gitmiş, bu arada 
grev yapması yasal olarak 
sakıncalı olan işçilerin de

greve sokulması nedeniyle 
sendika taleplerinde geri 
adım atarak, greve son 
vermişti.
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tarihleri arasında geçerli 
olacak olan toplu sözleş
me için 3 ncü oturum, geç
tiğimiz günlerde Belediye 
Başkanı Mehmet Tur
gut’un da katıldığı toplantı
da ele alındı.

İlk iki toplantıda 34 
madde görüşülerek, an
laşma sağlanan toplu söz
leşme görüşmelerin so
nuncusunda ancak 2 mad
de ele alınabildi.

Belediye Başkanı Meh
met Turgut’un randevusu
nun olması nedeniyle gö
rüşmeler başka bir oturu
ma bırakıldı.

Bu toplantıda, ücretler

de indirim yapılmaması ve 
özel iş nedeniyle alınacak 
izinleri kapsadığı açıklan
dı.

Genel-İş Sendikası 
Bursa Şube Başkanı Cen
giz Durmuş, başlatılan 
toplu sözleşme görüşme
lerinin bugüne kadar yapı
lan oturumlarında, karşı
lıklı iyi niyet ve anlayış so
nucu ele alınan 36 mad
denin taraflar tarafından 
kabul edildiğini, önümüz
deki günlerde de toplantı
ların aynı iyi niyet ve anla
yış çerçevesinde sürdürül
mesini arzuladıklarını söy
ledi.

Cihatlı Köyü’nde beş yıl önce babasını öldüren Hüseyin Akçavdar’ı av tüfeği ile vurdu

Babasını öldüreni öldürdü
ANAP’lı başkanlar 

Ankara’da

Cihatlı Köyü’nde meydana gelen olayda, Ender Yiğit 
(31) adlı şahıs, beş yıl önce babasını köy kahvesinin 
önünde öldüren Hüseyin Akçavdar’ı (35), av tüfeği ile vu
rarak öldürdü.

Olay, geçtiğimiz hafta cumartesi günü saat 17.oo sıra
larında meydana geldi.

Beş yıl önce Ender Yiğit’in babasını öldüren Hüseyin 
Akçavdar altı ay önce cezaevinden çıkarak, köyüne dön
dü.

Babasının katilinin köye dönmesine içerleyen Ender 
Yiğit, evinin bahçesinde oturmakta olan Hüseyin 
Akçavdar’ın yanına gitti. İki hasım arasında başlayan 
tartışma ölümle sonuçlandı.

Haberi sayfa 3’de Hüseyin Akçavdar Ender Yiğit

Adnan TEKİN

Toprakbank kapandı

Anavatan Partisi, Tanıt
ma Temsilciliği (ATT) adıyla 
kurduğu yeni örgütlenme ile 
tabanın sorunlarını genel 
merkeze aktarmak için, İl 
Başkanı Av. Behzat Çevik 
başkanlığında ilçe başkanla- 
rı ve belediye başkanları An-

Mehmet Fatih GÜLER
kara’ya gitti.

İlçemizin sorunlarını ak
tarmak için ANAP İlçe Baş
kanı Adnan Tekin ve Umur- 
bey Belediye Başkanı Meh
met Fatih Güler’de Anka
ra’ya gidenler arasında.

Haberi sayfa 3’de

Şehir magandalığı
Kent yaşamına uymakta toplum olarak geriyiz.
Uygarlaşan insan ilk çağdan günümüze değin birçok ev

rim geçirmiş,
Daha iyiyi ve güzeli yakalamanın çabasını harcamış, 
Mağara insanı önce ateşi bulmuş. Yaban hayvanlardan 

korunmuş ateşle, sonra pişirip yemesini öğrenmiş.
Taşı yontup silah yapmış, avlanmış karnını doyurmuş..
Taştan daha sert olan demiri bulmuş, ısıtıp şekillerdir- 

miş, günlük yaşamının her alanında kullanmış.
Demir ile toprağı daha kolay ekip biçmeyi öğrenmiş.
Önce doğaya da egemen olmuş insan.
İhsanoğlu rönesansı yaşamış,
Yeme ve beslenme yanında güzel sanatları öğrenmiş, 

kültüre, sanata önem vermiş. Yapıtlar sunmuş evrene.
Sanayi devrimin! gerçekleştirmiş sonra..
Toprağa olan bağımlılık, makina ile azalmış.
Bilim ve tekniği bulmuş..
Yani aklı kullanmanın yollarını geliştirmiş.
Göçebelikten kurtularak, toplu yaşamanın kurallarını 

öğrenmiş.
Çağlar böyle akıp gitmiş.
20. yüzyılda uzay merağı başlamış insanoğlunda...
Ayın sırrını çözmüşler.
21. yüzyıl ise iletişim çağı olmuş.
Bilgisayar dünyayı küçütmüş.
Çığır açmış evrende..
Sanayileşme ile kentleşme sonucu insanca yaşamanın, 

kuralları konmuş ortaya.
Dünyada bunu yakalayan ve yakalayamayan ülkeler var.
Biz, yakalamaya çabalayanlardanız.
Bir spor karşılaşması sonrası sevincini silah atarak kut

layan maganda ile kestiği ağacın dalını yola fırlatıp zarar 
veren magandalarımızdan bir türlü kurtulamadık.

Şehir magandalığından kurtulduğumuzda, çağdaş 
dünyaya daha çabuk ayak uyduracağız.

AB kapıları belki o zaman açılacak bize._____________

Beş aylık bebek 
boğularak öldüİkiz olarak dünyaya gelen beş aylık bebek Ayhan Macuncu, ikizi ile birlikte yattığı beşikte ölü bulundu.

Toprakbank Gemlik Şu
besi, bankacılık hizmetleri
ne son vererek, kapılarını 
müşterilerine kapattı.

Toprakbank A.Ş.’nin 
Bankalar Denetleme Kuru
lu tarafından bankacılık 
hizmetlerinin yasaklanma
sı ve el konmasından son
ra ilçelerdeki, Toprakbank 
şubeleri de birer birer ka
panmaya başladı.

Kurulduğu günden beri

örnek bankacılık hizmeti 
veren Toprakbank Gemlik 
Şubesi, karlı durumday
ken, merkezden alınan ka
rar ile geçtiğimiz hafta cu
ma günü tüm bankacılık 
hizmetlerini durdurdu.

Toprakbank’ın Gemlik 
Şubesi’nde hesabı bulu
nanlar, Bursa Merkez Top
rakbank Şubesi’nden ban
kacılık hizmetlerini sürdü
rebilecekler.

CHP’de sular durulmuyor
Ahmet Savaş Şenol başkanlığındaki 

CHP Gemlik İlçe Yönetim Kurulu, gö
revden toplu halde istifa etti. Şenol'un 
yönetim kuruluna devam etmeyen üye
leri görevden düşürmesi ve yeni atama
lar yapması partide ikilik yarattı.

Yeni görevin İbrahim Ayvat'a veril
mesi bekleniyor. Haberi sayfa 2'de

Osmaniye Mahallesi Me
zarlık Camii karşısında ikamet 
eden Tuğba Macuncu adlı 
genç kadının ikiz bebeklerin
den Ayhan Macuncu, ikizi ile 
birlikte yattığı beşikte ölü bu
lundu.

Eşinden ayrı yaşayan Tuğ
ba Macuncu, pazar sabahı sa
at Q5.oo sıralarında uyumakta 
olan çocuklarına bakmak için 
kalktığında ikizlerden Ayhan’ın

TAŞI 
GEDİĞİ

hareketsiz olduğunu gördü.
Evde bulunan yakını tara- I 

tından beş aylık bebeğe suni 
tenefüs yapılmasına karşın, 
bebekte hareket görülmeyin- , 
ce, taksi çağırılarak, SSK 
Hastanesi’ne götürüldü.

Ancak, küçük bebeğin öl
düğü saptandı.

Olayla ilgili soruşturma 
Emniyet ve Savcılık tarafından 
başlatıldı.

«4 ti cı ti cı

YÜZDÜREBİLİRSEN...
“Piri Reis” Gemisi’ne
Banka Müdüründen Kaptan...
Devlet Gemisi’ne Gazeteciden Kaptan
Gemi karaya oturmaz mı?
Yüzdürebilirsen, yüzdür...
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İçime sindiremediğim...

Sayfa 2

Magazin
Galiba şu “globaliniz” denilen şeye 

pek alışamadım, ahşamayacağım da. 
Olabilir ki benim toplumsal kültürüm, ta
rihten aldığım dersler engelliyor uyum 
sağlamamı. Bu bir eksiklikse, kabul edi
yorum; bu eksikliğimi itiraf etmekten de 
sıkılmıyorum..

Şu son zamanlarda Avrupa Birli- 
ği’nin Türkiye temsilcisi mi, elçisi mi, 
genel valisi mi, ne diyecekseniz deyin, 
Bayan Karen Fogg’un internet üzerin
den AB’ye gönderdiği mesajlannı, ya da 
ülke içindeki yakın dostlanyla yaptığı 
“fikir alışverişleri”™ okudukça bir 
hoş oluyorum. Bayan Fogg’un bizim in
sanımız, politikacılanmız ve de cumhur
başkanımız hakkında yazdıktan, düşün
celerimi 19. yüzyılın sonlanyla 20. yüz
yılın başlanna götürüyor. Hani şu “ka- 
pitülasyonlar”ın yürürlükte olduğu, 
“Düyun-u Umumiye”nin kurulup ül
kenin “tuz geliri”ne değin denetim al
tına aldığı dönemlere...

Atatürk, “muasır medeniyetler 
seviyesi”ni hedef göstermişti, gelişmiş 
ülkelerin boyunduruğu altına girmeyi de
ğil. O, “Batıcı” değil, “Batılı” olmayı 
öngörüyordu. Yani Doğu aleminin bir 
türlü kurtulamadığı skolastik düşünce 
tarzından annarak, bilimin gösterdiği 
doğrultuda çağdaş dünyaya yetişmeyi 
öğütlüyordu.

Oysa O’nun ölümünden yıllar sonra, 
biz, iki ağzı da keskin bir garip makasın 
içinde sıkışıp kalmış gibiyiz. Bir bölüğü
müz, O’nun insanımızı kurtarmak için 
bir ömür tükettiği “bilimsel” yöntem 
yerine “skolastik”te direnmeyi seçti; 
bir bölüğümüz de bütünüyle teslimiyetçi
liği. O, “Hayatta en hakiki mürşit 
ilimdir” demişti, biz 1950’lerden sonra 
“ilim” yerine “dogma”yı benimsedik, 
siyasette bu yöntemle başanya ulaşma 
kurnazlığını yeğledik. Bununla da kalma
dık, “aydın” geçinen önemlice bir kesi
mimiz zorluktan aşmada “Batılı” olma
nın değil, “Batıcı” olmanın kolaycılığını 
benimsedi. Şimdilerde bu iki kesim ara
sında çetin bir tartışma var. Özellikle Ba
tıcılar, Avrupa Birliği ile ilişkilerde -ör
neğin Karen Fogg ile yakınlaşmada- sek
sen küsur yıl önceki ağababalannı arat

mayacak denli ileriye gittiler. Bir zaman
lar Osmanh sultanlannın “Etrak-i bi- 
idrak” (akılsız Türkler) misali aşağılama- 
lanna benzer biçimde, Karen Fogg ka
tında küçümsemişler içinden çıktıkları 
fındık kabuğunu, utanıp sıkılmadan.

Ya büyük sermaye kesimimiz?
Tuncay Özilhan ve yandaşlannın söy

ledikleri?
Bursa’nın Yunanlılar tarafından işgali 

sonrasında 10 Temmuz 1922 günü Tür
kiye Büyük Millet Meclisi’nde kopan fır
tına sırasında söz atan Rahmetli Celal 
Bayar’ın söylediklerini anımsadım ister 
istemez. Bursa’da işgalciyle işbirliği ya
pıldığı savlarına karşı şunları söylemişti 
Bayar (sadeleştirerek):

“Bursa’nın iç güvenliğini sürekli 
olarak sağlamak için bir devamlı 
yönetim kurulması için Ankara’dan 
izin verilmişti. İşte bu kurulun olu
şumudur ki, yanlış anlamalara ne
den olmuştur. Şunu itiraf ederim ki 
o kurul, Fransızların ‘Burjuvazi' 
dedikleri kesimdendir. Onlar için 
mallarının, evlerinin, bizim gibi 
yoksul olanlardan pek büyük değe
ri vardır. Ve onlar savunma olana
ğı görmedikleri zaman, herhalde 
mal ve canlarının da heder olma
masını istiyorlardı.”

Seksen iki yıl önce, hem de sonradan 
Türkiye’de liberalizmin öncülüğüne so
yunmuş bir kişi tarafından söylenmiş bu 
sözleri aktarmanın özel bir amacı yok. 
Sadece karşıtlıktan doğal karşıladığımı, 
ama bir kesimin AB elçisiyle halvet, kar
şıtlarından ve ülkenin simgesi otan Cum
hurbaşkanı’ndan hiç de etik olmayan bir 
biçemde söz edilmesine suskun kalmala- 
nm içime sindiremiyorum.

Bir başka şeyi daha içime sindiremi
yorum. Bu Bayan, hiç değilse diploma
tik ilişkiler sonucu AB tarafından görev
den alınmalıydı. Bu yapılmadığı gibi, bu 
sağlanamadığı gibi, terbiyesizliği çınlçıp- 
tak ortaya çıkmış bu hanımefendinin iyi 
savunulamadığı gerekçesiyle AB yetkili
lerinin fırçasını yedik.

Ne diyeyim? Allah encamımızı hay- 
reylesinl...

Kim kime aşık? Kim, sevgilisi için 
ada satın aldı? Ünlü çift neden boşanı
yor? Bir gecelik kaçamak yapan, gö
nlünü eğlendiren evli sporcu kim? Bu 
soruların yanıtını gerçek tanık olan
dan, ilk elden öğrenmek isteyen ille de 
mağazin dergisi satın almak zorunda 
değil. Şimdilerde birçok gazete okuyu
cusu merakını gidermek için gazete 
ekleriyle bu sorunu çözmüş durumda.

Çoğumuz çoçukluktan ergenliğe 
uzanan dönemde bu tür dergilerle ilgi- 
lenmişizdir. Bu ilginin, merakın o dö
neme ilişkin cinsel bilgi edinmenin ya
nı sıra bir çok nedeni olduğunu düşü
nüyorum. Ailede ve okulda verilen eği
timin cinsel bilgi içermek şöyle dursun, 
cinsel bilgiyi dışanladığını, hatta yasak
layıcı niteliğini biliyoruz. Gençleri bu 
anlamda kınamak gerekmez.

Kitap, gazete okuma eğiliminin ol
dukça düşük olduğu bir toplumda ma
gazine düşkünlüğünün nedeni anla
mak pek zor olmasa gerek. Büyüğüy
le, küçüğüyle insanlanmız çığ gibi bü
yüyen sorunlânnı hafifletmek için ilgiyi 
başka yerlere yöneltiyor. Televole gibi 
programlara! yüksek ‘raiting’ini başka 
nasıl açıklarsınız? Kendimizden geç
mek istiyoruz. Ama sağlıklı bir tavır 
mı, değil. Gerçekçi çözümlere kafa 

CHP’de sular 
durulmuyor

Ahmet Savaş Şenol başkanlığındaki CHP 
Gemlik İlçe Yönetim Kurulu, görevden top
lu halde istifa etti. Yeni görevin İbrahim Ay- 
vat'a verilmesi bekleniyor.

yormak gerekiyor. Ben kendi payıma 
televizyonumu fazla açmıyorum. Nite
likli programı seçip öyle izliyorum. 
Belki durumun farkına vanr düzeltirler 
diye.

İnsanın hayal gücü yüksektir. Kimi- 
lerininkini tahmin bile edemezsiniz. Si
zin gerçeğiniz eğer hayalinizle örtüş- 
mezse sorun var demektir. Tuttuğu
muz, uğruna ölecek kadar fanatikleşti- 
ğimiz takım, beğendiğimiz sporcular! 
sevdiğimiz taklit ettiğimiz şarkıçılar 
“pardon sanatçılar” hep özdeşleştiği
miz ondan vazgeçemediğimiz gereksi
nimlerimiz olmuşlardır. Sevmeyi anla
dık ancak fanatik olmak pek sağlıklı bir 
tutum değil. Neden yaşantımızı bizi dı
şımızda otan bize yararı değil, zararı 
olabilen şeylere endeksliyoruz. Ünlüle
rin nasıl davrandığından, özel yaşantı
sından bana ne sana ne.

İlişkilerimizde geçiçi olanı değil, ka
lıcı değerleri egemen kılsak. Kendi so- 
runlanmızın çözümünün bizle müm
kün olduğunu görebilsek. Bencil yakla
şımların yerine paylaşımcı, örgütlü ola
nı koyabilsek ne de güzel olur. Sığ ko
nuşmalardan derinlikli konuşmalara 
geçmeliyiz. Sorunları ertelemenin onu 
kar topu gibi büyütmek demek olduğu
nu bilelim.

OBURSA HAKİMİYET O HABER
Gazetelerine vereceğiniz ilanlar size kazanç 

olarak geri dönecektir,
BİR TELEFON YETERLİ!
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Gemlik
Körfez 

Okuyun, 
Okutun,

Abone 
Olun.

Cumhuriyet Halk Parti’de Deniz 
Baykal’ın genel başkan olmasından 
sonra, eski yöneticilerin toplu halde is
tifası ile başlayan hareketlilik, il yöneti
minin Ahmet Savaş Şenol’u ilçe baş
kanlığına getirmesiyle bir süre durgun
laşmış ancak, geçtiğimiz günlerde Şe
nol’un' yönetimde devamsızlık göste
ren 6 üyenin görevden düşürerek, yer
lerine yenisinin atanması parti içinde 
karışıklıklara neden oldu.

Ahmet Savaş Şenol’un yönetim ku
rulu üyeleri Hidayet Fidan, İsmail Ay
dın, Rabia Mengene, Haşan Gürle, Ya
şar Tümer ve Tekin Tanrıverdi yerine, 
Sedat Dörtpınar, İsmail Öztürk, Kemal 
Vural, Recep Karaoğlu Cem Buluk, M. 
Akif Parlar, Kadriye Türe’yi atamasıyla 
başlayan gerginlik, il yönetiminin iki ta
rafı bir kaç kez biraraya getirmek iste
mesiyle sonuçlanmış ancak, gerekli 
birliktelik ve oluşum sağlanamamıştı.

CHP İl Başkanı Kemal Demirel’in 
Gemlik'te daha güçlü bir CHP’nin oluş
ması için mevcut yönetimin istifa etme
sini istemesiyle arayışlar başlamış ve 
bu gelişmeler üzerine, ilçe yönetim ku
rulu üyelerinden Serap Gürkan, İbra
him Kemah, Kadir Han, Ekrem Akyü- 
rek görevlerinden İstifa ettiler.

AhmelSavaş Şenol’un yönetim ku
ruluna devamsızlık gösterdiği gerekçe
si ile bazı üyeleri görevden alması, 
yerlerine yenilerinin atanmasıyla ilçe 
yönetiminde başlayan ikilik üzerine, il 
yönetiminde ortayı bulma çalışmaları 
sonuç vermeyince, İlçe Başkanı Ahmet 
Savaş Şenol da istifasını verdi.

Şenol, gazetemize yaptığı açıkla
mada, ilin yeni oluşturacağı yönetime 
rahat çalışma olanağı sağlamak için 
istifa ettiğini, yeni ilçe başkanı atanası- 
ya dek bu görevi sürdüreceğini söyle
di.

Şenol, "Ben CHP’yi en zor günle
rinde bile terketmedim. Amacımız, 
Gemlik’te partiyi büyütmektir” dedi.

Öte yandan Ahmet Savaş Şenol ve 
yönetim kurulu üyelerinin istifasıyla bo
şalan CHP ilçe başkanlığına arayışlar 
sürerken, bir dönem ilçe başkanlığı 
görevini yürüten İbrahim Ayvat'ı il yö
netimince görevlendirdiği söylentileri 
yaygınlaştı.

Öte yandan eski Cumhuriyet Halk 
Partililerden parti yönetiminde görev 
almış bir çok kişiye de CHP’de görev 
almaları konusunda tekliflerin geldiği ı 
ancak, bu tekliflere önerilen kişilerin si»i 
cak bakmadığı da öğrenildi.
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ÂNAP’lı başkanlar 
Ankara’da

Anavatan Partisi, Tanıtma 
Temsilciliği (ATT) adıyla yeni bir 
örgütlenme modeli başlattı.

Örgütlenmenin amacının, ye
rel bilgileri genel merkeze doğ
rudan iletmek, sandıklar üzerin
de ayrıntılı çalışmalar yaparak, 
oy oranlarını arttırmak olduğunu 
söyleyen ANAP İlçe Başkanı Ad
nan Tekin, Bursa, Trabzon, Sam
sun, Malatya ve Kayseri’nin pilot 
bölge seçildiğini, Bursa’nın pilot 
bölgelerinin ise; Kestel, Orhan

gazi ve Mustafakemalpaşa oldu
ğunu söyledi.

Yeni örgütlenme modelini, 
ATT Temsilciliklerine ve parti 
üyelerine tanıtmak üzere ilk top
lantı Kestel’de yapıldı.

Toplantılarda elde edilen veri
leri genel merkeze iletmek için 
önceki gün, İl Başkanı Behzat 
Çevik, ilçe başkanları ve partili 
belediye başkanları Ankara'ya 
giderek, sorunları merkeze iletti
ler.

İlçemizden de ANAP İlçe Baş
kanı Adnan Tekin ve Umurbey 
Belediye Başkanı Mehmet Fatih 
Güler, Ankara’ya gitti.

Ankara’dan telefon ile görüş
tüğümüz ANAP İlçe Başkanı Ad
nan Tekin, Umurbey Belediye 
Başkanı ile birlikte ANAP’lı ba
kanları ziyaret ettiklerini, Gem- 
lik’in ve Umurbey’in sorunlarını 
ileterek, bunlara çözüm aradıkla
rını söyledi.

Cihatlı Köyü’nde beş yıl önce babasını öldüren 
Hüseyin Akçavdar’ı av tüfeği ile vurdu.

Babasını
■■■ ■ ■■ ■ ■■■ ■■■ ■ ■■öldüreni oldurdu

Yurt dışından getirilen TIR’ların motor numaralarının değiştirildiği saptandı.

Change TIR’ operasyonu

Hüseyin Akçav- 
dar’ın başlattığı cina
yet olayı, Cihatlı Kö
yü’nde kan davasına 
dönüştü.

İşsiz olan Ender Yi
ğit, babasını öldüren 
Hüseyin Akçavdar’ı öl
dürmeyi kafasına koy
muş ve onun ceza
evinden çıkmasını 
beklemeye başlamıştı.

Geçtiğimiz hafta 
cezaevinden çıkan 
Hüseyin Akçavdar ile 
evlerinin bahçesinde 
tartışan ve olay yerine

hazırlıklı gelen Ender 
Yiğit, babasının katilini 
av tüfeği ile tartıştığı 
yerde vurarak, intika
mını almış ve kayıpla
ra karışmıştı.

Olayla ilgili soruş
turma İlçe Jandarma 
Komutanlığı ve Cum
huriyet Başsavcılığı 
tarafından başlatılır
ken, babasının katilin
den intikam alan En
der Yiğit, jandarma ta
rafından her tarafta 
aranmaya başlandı.

Bursa ve Gemlik Jandarma
sının ortaklaşa yaptığı operas
yonla ilçemizde, TIR taşımacılı
ğı yapan bir firmada kullanılan 
TIR’ların, yurtdışından giren 
araçların motorlarının değiştiril
diği saptandı.

Jandarma Organize Suçlar 
ekipleri, bir ihbarı değerlendire
rek, Yalova Yolu 1 nci kilometre

sinde bulunan bir nakliye şirketi
ne baskın düzenledi.

Burada bulunan 11 TIR’a el 
koyan güvenlik kuvvetleri, firma
nın müdürü, sekreteri ve şoför
leri göz altına aldı.

TIR’ların motorları üzerinde 
yapılan numara araştırmasında, 
numaraların kazınarak, yeniden 
çakıldığı belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma sonu
cu Savcılığa sevkedilen şahıs
lardan şirket Müdürü Faik Aktaş 
tutuklanarak cezaevine gönderi
lirken, diğer gözaltına alınan şa
hıslar, tutuksuz yargılanmak 
üzere serbest bırakıldılar.

Change yapıldığı saptanan 
TIR’lar ise yedi emine teslim 
edildi.

Yaşlı kadın kendini astı

Muratoba Köyü’nde 
' intihar

1 nci Notere 
atama yapıldı

110 ünite 
kan toplandı

İlçemize bağlı Mu
ratoba Köyü’nde, 75 
yaşındaki Fatma Kal
yoncu kendini asarak, 
intihar etti.

Bunalıma giren Fat
ma Kalyoncu, geçtiği
miz hafta evinin tavan 
katına çıkarak burada, 
kendini iple asarak, in
tihar etti.

Çocukları tarafın

dan asılmış vaziyette 
bulunan yaşlı kadının 
ölüm nedeni Savcılık 
tarafından araştırılır
ken, ceset otopsi ya
pılması amacıyla Bur
sa Adli Tıp Kurumu’na 
gönderildi.

Yaşlı kadının intiha
rı Muratoba Köyü’nde 
üzüntü yarattı.

Gemlik 1 nci Noterli- 
ği’ne Muhsin Yaprak 
atandı.

Gemlik 1 nci Noteri 
Maksut Akçay’ın Bursa 
1 nci Noterliği’ne atan
masından sonra boşa
lan Gemlik 1 nci Noter
liği için ilan yoluyla no
ter aranmıştı.

Başvurular arasında 
yapılan değerlendirme
ler arasında, Uzunköp
rü 2 Noteri olan Muhsin 
Yaprak getirildi.

Muhsin YAPRAK
13 yıllık noter olan 

Muhsin Yaprak görevi
ne başladı.

Türkiye Kızılay Der
neği Gemlik Şubesi ta
rafından üç ayda bir 
tekrarlanan kan verme 
kampanyalarının so
nuncusunda, 110 ünite 
kan toplandı.

Kurban Bayramı 
öncesi, Türkiye Kızılay 
Derneği Gemlik Şube
si tarafından “Bir 
damla kan, bir in
san” sloganı ile başla
tılan kan verme kam
panyaları Bursa’dan 
gelen Kızılay Kan

Merkezi’ndeki ekipler
ce gerçekleştiriliyor.

Kızılay Gemlik Şu
besi Başkanı Gökhan 
Özler, 110 ünite kan 
toplanmasının Kurban 
Bayramı öncesinde 
gerçekleştirildiğini, üç 
ayda bir bu kampan
yaların süreceğini, bir 
daha ki kampan yayı 
halka daha iyi duyura
rak, daha fazla kan 
bağışı yapılmasını 
sağlayacaklarını söy
ledi.

Bu ay iki 
konser var

Esnaf Odaları Birlik Başkanlıgı’na Arif Tak, yeniden seçildi

Talan aday gösterilmedi
Esnaf ve Sanatkarlar 

Odalarının tamamlanan 
genel kurullarından sonra 
Bursa Esnaf ve Sanatkar
lar Odası Birlik başkanlık 
seçimleri de yapıldı. Arif 
Tak’ın tek aday olarak gir
diği genel kurulda, Tak 
dördüncü kez başkan se
çildi.

Esnaf ve sanatkarlarda 
başlayan seçim yarışı il ve 
ilçelerde yapılan oda se
çimleriyle tamamlanırken, 
esnaf konfederasyonu se
çimlerini yapacak olan bir
lik başkanları için de Bur-

sa’da seçimler gerçekleş
tirildi.

Üç kez Bursa Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası Birlik 
başkanlığı görevini yapan 
Arif Tak, son genel kurula 
da tek liste halinde seçim
lere girerken, geçtiğimiz 
dönem Tak listesinden de
netleme kurulu üyeliğine 
seçilen Gemlik Muhtelif 
Esnaf ve Sanatkarlar Oda
sı Başkanı İbrahim Talan, 
bu yıl aday gösterilmedi.

Birlik başkanlarının ve 
Konfederasyon Başkanı 
Derviş Günday’ı kamu

oyunda çalışmalarından 
dolayı eleştiren, kendileri 
için değil esnaf ve sanat
karlar için çalışma yapma
sını isteyen İbrahim Talan, 
şimşekleri üzerine çekti ve 
genel kurulda aday göste
rilmedi.

Talan gazetemize yap
tığı açıklamada, esnaf ve 
sanatkarın sıkıntılı bir dö
nemden geçerken, birlik 
ve konfederasyonların 
krallar gibi yaşadığını, es
naf ve sanatkarın sorunla
rına yeterince eğilmedikle- 
ri için kendilerini eleştirdik-

İbrahim TALAN
lerini ve gerçek bir dene
tim görevi yaptığı için aday 
gösterilmediğini söyledi.

Gemlik Belediyesi 
Sanat ve Kültür Der
neği Gençlik Korosu 
ve Türk Halk Müziği 
Korosu, bu ay Gemlik
lilere iki konser ziyafe
ti verecek.

Şef Aslı han Yurda
kul eşliğinde, 16 Mart 
2002 günü Gençlik 
Korosu’nun Belediye 
Düğün Salonu’nda 
saat 20.30’da Türk

Sanat Müziği konseri 
vereceğini söyleyen 
Gemlik Belediye Sa
nat ve Kültür Derneği 
Başkanı Edip Özer, 
31 Mart 2002 günü ise 
Şef Erol Aktaş yöneti
minde, bu yıl oluşturu
lan Türk Halk Müziği 
Korusu’nun konseri
nin yapılacağını söy
ledi.
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Zeytinspor .galibiyeti
ilçemizin tek bayan 

futbol takımı olan Gem
lik Zeytinspor Bayan 
Futbol Takımı, kendi sa
hasında, Adana İdman- 
yurdu karşısında ezildi.

Bayanlar Türkiye bi
rinci liginde mücadele 
veren Zeytinspor, geçti
ğimiz hafta Gemlik Ata
türk Stadında Adana İd- 
manyurdu Bayan Takı-

unuttu
mı ile karşılaştı.

Gençlerden oluşan 
Zeytinspor kadrosu, bi
rinci devrede karşılaş
mayı 1-0 yenik kapattı.

İkinci yarıya hızlı bir 
şekilde giren Adana İd- 
manyurdu, ikinci yarıda 
ard arda attığı üç golle, 
karşılaşmanın galibi 
olarak Gemlik’ten ayrıl
dı.

Zeytinspor’un üst üs
te aldığı mağlubiyetler, 
takımda moral bozuklu
ğu yaratırken, karşılaş
manın ikinci yarısında, 
Adana İdmanyurdu’n- 
dan Semra, kırmızı 
kartla oyun dışı kalır
ken, Zeytinspor 86 ncı 
dakikada Elif’in ayağın
dan penaltıyı kaçırdı.

Spor loto merağı 
zeytinlik sattırıyor

İlan vererek, loto or
tağı aramakla tanınan 
eski Bankacı Salih Ba- 
yar, beklediği yeterli or
takları bulamayınca 
kendi formülü ile 6 yı 
garanti edebilmek için 
zeytinliğini satarak, loto 
oynayacağını söyledi.

Üç dönüme yakın 
babadan kalma zeytinli
ği satarak, elde ettiği 

para ile loto oynayıp, 
zengin olmayı kafasına 
koyan Salih Bayar, 
“Benim formüllerim 
şaşmaz. Bilimsel ola
rak oynayacağım ko
lonlar ile mutlaka 6 
tutturup, zengin ola
cağım” dedi.

Gemliklilerden loto 
için ortak aradığını an
cak, gazetelere ilan ver

diği halde gerekli ilgiyi 
bulamadığını söyleyen 
Bayar, “Başka çarem 
yok. Babadan kalma 
zeytinliği satışa çıkar
dım. İnşallah erken
den satıp, elde edece
ğim para ile istediğim 
gibi loto oynayıp, ar
zuladığım sonuca ula
şacağım” şeklinde ko
nuştu.

GÜNEŞ HAYAT SİGORTA A.Ş. 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

24.01.1997 tarihinden itibaren şirketimizin Bursa acen
teliğini yürüten Meral Yıldırım’ın acentelik sözleşmesi feshedil
erek kendilerine Beyoğlu 28. Noterliği’nin 24.01.1997 tarih 
ve 2483 sayılı vekaletnamesiyle verilen yetkilerin kaldırıldığı 
7397 sayılı Sigorta Murakebe Kurulu Kanunu hükümleri 
gereğince ilan olunur, .

ŞİİR KÖŞESİ Demir Ati Bağdar

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ
Kadınların önemini, bir günde 
Anlamak, anlatmak mümkün mü? 
'Yüce değer' üçyüzaltmışbeş günde 
Sözle, ifadeye imkan olur mu?

Yuvayı yapan o,.evin direği 
Her an sevgi ile çarpar yüreği 
Kadınıyla millet yaşar töreyi 
Kadınsız yuvadan mekan olur mu?

Devlet kuran, yiğit evlat doğurur
Nesilleri ninnisiyle yoğurur
O’dur zafere taç, o milli gurur * 
O bağımdaki gül, diken olur mu?

Beşbin yıllık tarihi ANA'sı
Solmak bilmez elindeki kınası 
Türkmen kızı., Anadolu sunası • 
'Yad’a varıp boyun büküm olur my.i

Bir gün yetmez sana, sen her gün varsın
Vatan kadar güzel, sen her'gür varsın 
Şereflisin, marifetli, milli miyarsın 
Ey, Türk kadını, elinö su döken olur mu?

KAYIP Gemlik Nüfus Müdürlüğü’nden almış olduğum nüfus 
cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.

Afacan UYSAL

GEMLİK TRABZONLULAR 
YARDIMLAŞMA ve DAYANIŞMA DERNEĞİ 

BAŞKANLIĞINDAN
Gemlik Trabzonlular Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek yönetimi

nin 03.03.2002 tarihi 42 sayılı aldığı kararla 24.03.2002 tarihinde yapıl
mak üzere erken seçim kararı alınmıştır, k

Seçim 24.03.2002 Pazar günü saat 19.30’da Eşref Dinçer Mah. Gü
neş Sok. No : 9 Gemlik adresinde bulunan dernek lokalinde yapılacak
tır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde bir hafta sonra aynı saat ve aynı 
yerde yapılacaktır.

YÖNETİM KURULU
GÜNDEM :
1- Açılış
2- Saygı duruşu
3- Divan heyeti teşekkülü
4- Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması
5- Denetleme Kurulu raporunun okunması
6- Yönetim ve Denetim Kurullarının ibrası
7- Yeni yönetim, Denetleme ve Disiplin kurullarının seçiminin 

yapılması
8- Dilek ve istekler
9- Kapanış. ~' . ' ’ . 

UMURBEY'DE SRTILIK RRSR
Umurbey’de İmar Planlı 6 Villalık

Sahibinden Satılık Arsa.
Tel : (0.224) 513 17 97

KAYIP
Emekli Sandığından aldığım sağlık karnem, 

kızım Beyza Nur Atlılar’a ait sağlık karnesi ve 
nüfus cüzdanı, oğlum Bahadır Atlılar’a ait 
nüfus cüzdanı, Sağlık Ocağı görev kimlik 

kartım, nüfus cüzdanım, Yapı Kredi Bankası 
maaş kartım, banka kredi kartlarım 

kaybolmuştur. Hükümsüzdür.
Emine ATLILAR

" PVC KAPLAMA VE 1
PLASTİK KART SİSTEMLERİ

KAYIP
Gemlik Nüfus Müdürlüğü’nden 

almış olduğum nüfus cüzdanımı 
kaybettim. Hükümsüzdür.

Nalan TETİK

SATILIK TRİPLEX VİLLA

Gemlik Cumhuriyet Mahallesinde 
Satılık Triplex villa. 

Müracaat
Tel : (0.224) 513 17 97

<©■ Plastik Kimlik Kartı
<1 Personel Kartı

O Öğrenci Kartı
Ö Tanıtım Kartı

O Fatura Kartı

Körfez OFSET
İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3 / B

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

■ita S ı
oeuiB havai

■w W
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Sıtkı Hayıroğlu
E.M. Lisesi Öğretmeni

YAŞAMIN İÇİNDEN ■'*?$
Yari Şaka Yari CIddî

(AB) mi - 
(Amerika) mı ? HAFTANIN FIKRASI

Sayfa 5

Erol GÜRÇAY
Daruşşafaka Lisesi

BAKANLIĞIN AKLI BAŞINA GELDİ
I Ne yapacak bakanlık? Okullarda edebiyat, değil 

I I-TÜRKÇE derslerine ağırlık verecek-miş? ...
| Bunu yaparsa şayet, çok isabetli bir önlem, eğitimde 
almış olur,

I Edebiyat ne, TÜRKÇENİN süslü yönü. Yani göze bo- 
11ya. Eskiden sanat okullarında demircilik bölümü ile ağaç 
11 işleri bölümü vardı. İkisi de sonradan değişti. Demircilik- 
11 metal, ağaç işleri de mobilya-DEKORASYON oldu. Bun- 
|| laıın böyle değişmesi, meslekleri daha cazip hale getirdi. 
■Değiştirenleri taktir ile anmak isterim.
■ Şimdi okullarımızda TÜRKÇE yerine edebiyat yerleşti.
IKim yerleştirdi? Niye yerleşti? Amaç ne? Belli değil.
ı Okullarda TÜRKÇE dersi lise bitirilene kadar verilme

li li. Lise bitirmelerinden sonra öğrenci : Matematik, fizik, 
■kimya gibi TÜRKÇE’sini geliştirmek için, edebiyat bölü- 
Bnünü tercih etmeli. Edebiyat olmayınca eğitim olur 
■TÜRKÇE olmayınca hiçbir şey olmaz ve de bilinmez.
| Geçenlerde bir Anadolu Lisesi’nde müdürünün yanın- 
| da son sınıflara da derse giren edebiyat öğretmeniyle tar- 

■ tıstık.
| Bana hep edebiyattan dem vurdu durdu. Ben de ken
disine: “Hocam siz bırakın edebiyatı öğrencilerin TÜRK- 

KÇEYİ biliyor mu? Bana ondan haber” dedim. Hoca ho- 
| rozlandı.
■ Benim öğrencilerim herşeyi bilir gibisinden bana mey- 
I dan okudu. “İyi öyleyse" dedim. En başarılı bir öğrencini 
I çağır bir cümle söyleyeyim de yazsın. Müdür Bey de bu- 
|rada.
| Onun en başarılı bildiği bir değil, iki kız öğrenci geldi. 
K Derslerini sordum. “Edebiyat" dediler.

L “Konu ne?” dedim. Aruz vezni, açık-kapalı kalıplar. 
| Nazım- nesir yazılar, hangi tür yazılardır. Çıt yok. “Cümle 
t neye denir" dedim. “Kelimelerin biraraya gelmesine” de
ldiler.

"Bir cümle söyleyeyim de yazınız” dedim. Kalemlerini, 
kağıtlannı hazırladılar. Bu cümleyi, doğum tarihinizi gün, 

| ay senesiyle yazınız. Cümle şu :
I Ben 1986 yılında Mayıs ayının 19’ da Cuma 

Idoğdum. Öğrencinin yazdığı cümle bu.
i Edebiyat hocasına verdim. “Öğrencinin, yanlışı 

^düzelt" dedim. Aldı güya düzeltti. Ne yaptı:
■ Ben, 1986 yılında Mayıs ayının 19 da Cuma

günü

varsa

günü
1 doğdum. Cümleye bir virgül, bir Cuma gününün C ‘sini 
I büyük yaptı.

I Müdür bana sordu? ‘Tamam mı yaptıkları’’. Hayır. Ta
mamı :

■ Ben, (1986) yılında Mayıs Ayı'nın ondokuzunda, Cu
ma Günü doğdum. Olmalıydı.
I Bu öğrencilerimiz, edebiyatın eğrisi ile liseleri böyle bi

ttiriyorlar.
Dilekçe, davetiye, tebrik, mektup, kompozisyon, ma- 

Ikale. hikaye yazmaktan bi haber. Yani denizden karaya 
çıkmış balıklar gibi patıranıp duruyorlar. Neden?

I TÜRKÇEYİ hiç bilmediklerinden.
I Nazım-Nesir yazı türlerinin özelliklerinden hiç haberis
in yok.
I Bakanlık ilgilileri, bu konu gündeme gelmişken, sonu
ma kadar mutlaka gidin, resmen edebiyat yerini TÜRKÇE 
DERSİNE terk etsin gitsin.
| İşte, o zaman sevgili öğrencilerimiz emin adımlarla is- 
tikbal yolunda yürümeye devam eterler.

■ Olmaz başka gerekçe. Bilinmelidir TÜRKÇE.

19 Mart çok önemli bir tarih.
Türkiye yolunu seçecek.
- Ya 30 ortaklı bir Avrupa Birliği 

üyeliğini seçecek.
- Ya da Amerika güdümünde, 

yaşamını savaşlarla sürdüren İsrail 
benzeri, bir ülke konumuna gele
cek.

Avrupa Birliğini seçerse neler 
olacak.

- Bir kere 30 senedir ikinci sınıf 
muamele gören, Avrupa’daki işçi 
vatandaşlarımız kölelikten kurtu
lacak.

- Radikal din anlayışının, katı 
milliyetçiliğin ve hassas laiklik 
anlayışın politikaya olan egemen
liği son bulacak.

- Sivil ve asker bürokrasi po
litikadan elini ve ayağını çekmek 
zorunda kalacak.

- Devleti yönetenler her 30 yılda 
bir kendi halkının bir kesimini po
tansiyel tehlike ilan edemeyecek.

- işsizliğin ve adaletsiz gelir 
dağılımın en büyük tehlike oldu
ğu anlaşılacak.

- Eğitime ayrılan (%2) lik, Ada
lete ayrılan (%1) lik yetersiz büt
çeler daha yüksek oranlara çıka
rılacak.

Kıbrıs elden gidiyor, sevr yeni
den hortluyor diye feryat edenler 
gerçekleri saptırıyor.

Yalnız kalan bir Türkiye, bu 
tehlikeleri çok daha ağır bir 
şekilde yaşar.

Avrupa Birliği karşıtları, bu 
karambol düzen içinde kazandık
ları,

- Siyasi avantajlarını,
- Bürokrasideki egemenlikleri

ni,
- Ve. Ekonomideki imparator

luklarını, kaybetmek istemiyor
lar.

(AB) karşıtları bağımsızlık el
den gidiyor diyerek, ülkeyi Ame
rika’nın kucağına itiyorlar.

1.9 trilyon Dolarlık 2003 büt
çesinin, 379 milyar dolarını as
keri harcamalara ayıran Ameri
ka, kucağını açmış hasretle bizi 
bekliyor.

Ve. Terörle mücadeleyi, uzun 
süreli bölgesel savaşa dönüştür
meyi amaçlıyor.

Türkiye’yi hem Avrupa’dan, 
hem komşularından ve hem de 
İslam ülkelerinden koparmayı he
defliyor.

Ali ile Veli sohbet ediyor
lardı.

Ali sordu :
“- Bir haberi en kısa za

manda bir yere ulaştırmak 
için kaç yol vardır?”

Veli şöyle bir düşündü.
“- Üç yol” dedi.
Ve aşağıdaki sıralamayı 

yaptı :
Telgraf, telefon ve bir 

kadın.”

Sözün Özü

Öfke ,
Geçici bir çılgınlıktır.
Hükmetmeye bak, 
Yoksa o sana hükmeder. 

“Horatius”

Sosyal özürlü bir toplumuz.
Mesleğimizin dışında bir hobi

miz yok.
Bizi eğlendirecek, bizi dinlendi

recek bir üretken alışkanlığımız 
yok.

Şimdilik bu boşluğu futbol fana
tizmi ile dolduruyoruz.

- En zenginimiz ile, en fakirimiz,
- En okumuşumuz ile, en cahili

miz,
fanatik taraftar anlayışında bir

birine çok benziyor.
- Hepimiz karşı takıma öfke do

luyuz.
- Hepimiz en küçük bir fırsatta, 

şiddete başvuruyoruz.
Trabzonsporlu taraftar kendi 

stadını yakıp yıkıyor.
Beşiktaşlı taraftar sahaya giri

yor ve kendi takımına zarar veriyor.
Denizli maçında, bir Fenerbah

çeli taraftarın pankartında şunlar 
yazıyor.

“Kili for you” yazıyor pankartta.
Yani. “Senin için öldürürüm” di

yor.
Medeniyetin bir ölçüsü de, cen

tilmenliktir.

Uçuk Bİr Söz !

İyilik et, suya at, ıslansın.

Daruşşafaka Lisesi, ülke
mizin en önde gelen liselerin
den biridir.

Muhteşem bir alt yapıya 
sahiptir.

Babası ölmüş ve maddi duru
mu yeterli olmayan çocuklar 
için eğitim sağlar.

Bu liseyi yıllar önce, çok ünlü 
basketbol takımı sayesinde 
tanımıştım.

Bizim kuşak, Daruşşafakah 
ünlü Basketbolcu Nedret’in 
hayranıdır.

Iş hayatında ise, bu liseden 
yetişen kilit noktalara yerleşen 
bir çok nitelikli insan tanı
dım.

Azot Sanayi’den Genel Mü
dür Yardımcısı Bahattin Ay- 
gün, bu listeden mezun olmuştu.

Onun seyisende, Merkez 
Bankası Başkan Vekili Zekeri- 
ye Yıldırım’ı tanımıştım.

Şimdi durup dururken bu li
seyi nereden hatırladın diye
ceksiniz.

Daruşşafaka Lisesi’nin öğ
renci aradığını emekli bir Fran
sızca öğretmeni kanalıyla öğren
dim.

Belki bir yetim öğrencin- 
rin, eğitimine sebep olurum 
diye düşündüm.

Şu garipliği bakın.
Fakir fukara eğitim fırsatı 

bulamıyor.
Sınavla parasız yatılı öğrenci 

okutan Daruşşafaka, neredey
se ilanla öğrenci arıyor.

Büyük deprem sonrasında, 
Marmara Bölgesi’nde 10 binler
ce vatandaşımızı kaybettik.

Belki bu aileler içerisinde, 
Daruşşafaka Lisesi’nin şartlarına 
uyanlar vardır.

Belki bu tür aileler, tercih se
bebi bile olabilir.

Bu konuda başvuru adresle
ri şöyle :

Okul telefonu :
0.212.286 22 00 (14 hat)
Dernek telefonu :
0.212.231 19 58 - 231 16 68
Ayrıca web sitesine de baş

vurmak mümkün.
www daruşşafaka org tr.
Şartlan uyan gençler
Acele edin, bu fırsatı kaçır

mayın.
En büyük düşmanın, ceha

let olduğunu unutmayın.

< KAŞE 
ve 

MÜHÜRDE 
bekleme 

< YOK!.- >

Matbaamızda 
Bilgisayar 
Sistemiyle 

Kaşe ve 
Mühürleriniz 
30 dakikada 

yapılır.

BÎR TELEFON YETERLİ!

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

NÖBETÇİ ECZANELER
06 Mart 2002 Çarşamba

07 Mart 2002 Perşembe

08 Mart 2002 Cuma
09 Mart 2002 Cumartesi
10 Mart 2002 Pazar

11 Mart 2002 Pazartesi
12 Mart 2002 Salı

Onur Eczanesi

S. Saral Eczanesi

Çağlar Eczanesi
İnci Eczanesi

Kahraman Ecz.

Kahraman Ecz.
Murat Eczanesi

GEMLİK REHBERİ i
□ GEREKLİ TELEFONLAR □ RESMİ DAİRELER □ UÇAK
İtfaiye ............... 
Polis İmdat.........
Jandarma İmdat. 
Jandarma K...... 
Polis Karakolu.... 
Gar. Kom...........

...........110 

...........155 

...........156 
.513 10 55
.513 18 79
.513 12 06

□ TAKSİLER

□ KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık.............. .513 10 51
Kaymakamlık Ev......... .513 10 52
C. Savcılığı................. .513 10 53
C. Savcı Yard................ .513 29 54
Emniyet Müdürlüğü..... .513 10 28

□ ULAŞIM
Uludağ Turizm........... .513 12 12
Aydın Turizm.............. .513 20 77

□ HASTANELER
Devlet Hastanesi......... .513 92 00
SSK Hastanesi........... .513 23 29
Mer. Sağ. Ocağı.......... .513 10 68

TEK Arıza ...... 
TEK İşletme .... 
Turizm Der. .... 
Spor Sah....... 
Orm. Böl. Şf... 
Milli Eğt. Ma.... 
Halk St. Mrk.. 
Halk Kutüp......
As. Şb. ........... 
Karayolları ......
Liman Bşk........
Mal Md............
Nüfus Md....... 
Özel İd. Md...... 
Tapu Sic. Md. . 
Müftülük.......... 
Gümrük Md..... 
Tekel Md..........
Ver. Da. Md..... 
İlçe Tar. Md. ... 
İlçe Seç. Md. ..

513 20 66
513 45 03
513 12 74
514 00 95
513
513
513
513
513

513

12 86
11 74
18 46
13 53
10 57
13 08
11 33
10 95

513 37 42
513 15 07
513 14 14
513 13 64
513 14 11
513 10 42
513 23 60
513 11 86
513 49 94

□ BELEDİYE
Santral ..........513 45 21-23
Başkanlık.......513 45 20
Zabıta............513 24 32
Otobüs İşlet....513 45 21-122
Su İşletmesi ...513 45 21-115 
itfaiye..............513 23 25
Muhasebe M...513 45 21-182
Yazı İş. Md......513 45 21-111
Su Arıza.........Yalnız 185

Türk Hava Yolları......................... 224 06 72
Şafak Havacılık.........................245 90 82
Havalimanı.....................................246 50 01

n DENİZ OTOBÜSÜ
Bursa......
Mudanya 
Yenikapı.. 
Yalova.....

□ VAPUR
Yalova............... 

□ FERİBOT 
Topçular.............
Eskihisar.......... .

□ OTOBÜS

..........256 77 84

...........544 30 60

.(212)516 12 12

.(226)811 13 23

.(226)814 10 20

..(226) 363 43 19

..(262) 655 60 31

ŞehirlerarasıOto.Term. 261 54 00 (18Hat)

□ TÜP DAĞITICILARI

Körfez Taksi....
Çınar Taksi.....
Güven Taksi.... 
Gemlik Taksi... 
Manastır Taksi.

.513 18 21
.513 24 67
.513 32 40
.513 23 24
.514 35 50

□ ®EMklK_SQ£öRUîKV_e
ŞTO. C>OASI OASKANLI.I^I

Ambulans...... 0.532.4868116
Kurtarıcı..........0,533 2556505

□ <?EMLlK MUHTELİT ESNAF 
V E S AN Al K A R L A Rl O D AS I

Ambulans ......0.532.5716757

Aygaz...............
Ozgaz..............
Tekgaz............
Ocakgaz...........
Ergaz.............. 
Ipragaz........... 
Habaşgaz 
Likitgaz.............
Yeni Likitgaz . 
Alevgaz........... 
BP Gaz ..........

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

KİRALIKİI 
DAİRE

KUMLA'DA
HAVUZLU 

KİRALIK DAİRE 
Müracaat 

Tel: 513 17 97
-----------------------------------------|

Gemlik 
Körfez 

Okuyun.
okutun, 
abone 
olun.
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Sümersporlular 3 ncü 
kez Gemlik’te toplandı

Lions Kuliibii’nden
Göz Vakfı’na Yıldırım

Beyazıt büstü
1960lı yıllarda Gemlik Sümerspor İKulübü'nde futbol oynayan sporcular, geçti
ğimiz cumartesi günü Boksör Restaurant'ta biraraya gelerek, eski günleri andılar.

19601ı yıllarda, Bursa bölgesinin en güçlü takımlarından olan Sümerspor'da 
futbol oynayanlar, 42 yıl sonra her üç ayda biraraya gelerek, nostalji yaşıyorlar.

Sümerspor’u yıldız yapan 
1958-1964 yıllarında bu kulüp
te top koşturan dünün genç 
futbolcuları, bugünün dedeleri 
yıllar sonra üçüncü kez Gem
lik’te biraraya gelerek, nostal
jik bir gece yaşadılar.

Geçtiğimiz hafta cumartesi 
günü akşamı Boksör Resta- 
urant’a İzmir, Gönen, Yalova, 
Bursa’dan gelen eski Sümers
porlular, her üç ayda bir yapı
lan yemekli toplantılarının bir 
yenisini daha gerçekleştirdiler.

Yemeğe oturan Sümerspor
lular, Coşkun ve Acar Meh
met’i basta arkadaşları Fah- 
ri’yi evinde ziyaret etmek için 
görevlendirdiler.

Geceye ilk kez katılan bazı 
eski futbolculara günün anısı
na plaketlerin verilmesinden 
sonra Sümersporlular, geç 
saatlere kadar eski anılarını 
anlattılar.

Gecede, eski Sümersporlu- 
lardan Coşkun, Sarı Nihat, Ko- 
cakafa Ertan, Bilgin, Ziya, Tu-

zi Necati, Lakerde Mehmet, 
Şap İsmail, Barbaros, Puçula 
Hayrettin, Kaleci Seyhan, 
Üzün Kemal, Behzat, Acar 
Mehmet ve Arif katıldılar.

Sümerspor’da yöneticilik 
yapan Kadri’nin de katıldığı 
gecenin ilerleyen saatlerinde 
Saim ve arkadaşlarının müziği 
ile de coşan eski Sümerspor
lular, üç ay sonra Yalova’da bi
raraya gelmek üzere sözleşe
rek, ayrıldılar.

Gemlik Lions Kulü
bü, Bursa Darüşşifa 
Göz Nuru Koruma Vak
fı bahçesine Yıldırım 
Beyazıt’ın büstünü ar
mağan etti.

1390-1394 yılların
da Yıldırım Beyazıt ta
rafından Bursa’nın Yıl
dırım semtinde yaptırı
lan “Darüşşifa” uzun 
yıllar Osmanlı döne
minde halka şifa dağıt
mış, 1919 yılında Yu
nanlıların Bursa’ya 
gelmesiyle bu kurum 
yıkılmıştı.

Vakıflar Genel Mü- 
dürlüğü’nün 329 milyar 
lira harcayarak, 1998- 
2001 yılları arasında 
aslına uygun olarak 
restore ettiği Darüşşifa, 
Göz Nuru Koruma Vak- 
fı’na verilmişti.

Göz Hastanesi ola
rak Bursa ve çevresine 
hizmet vermeye başla
yan binanın bahçesine,

Heykeltraş Prof. Dr. 
Tankut Öktem’in yap
mış olduğu 75 santi
metre yüksekliğindeki 
Yıldırım Beyazıt büstü, 
Gemlik Lions Kulübü 
tarafından Kurban Bay
ramı öncesi düzenle
nen törenle açıldı.

Törene, Yıldırım 
Kaymakamı, Yıldırım 
Belediye Başkanı,
Gemlik ve Bursa Lions 
Kulüplerinin üyeleri ve 
vatandaşlar katıldı.

Gemlik Lions Kulü
bü Başkanı Osman Tu
fan, “Göz hastalarına 
şifa dağıtan Darüşşi
fa Göz Nuru Koruma 
Vakfı Yıldırım Göz 
Hastanesi’nin, ilk ku
rucusu olan Yıldırım 
Beyazıt’ın bir büstü
nü armağan ederek, 
ulu hanı hatırlamanın 
ve bir eksiği giderme
nin mutluluğunu duy
duk” dedi.

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

Her türlü matbaa işlerinizde hizmetinizdeyiz 
Aî a t b a a c ı i ı k Bizim İ ş i m i z ”

MATBAACILIK - REKLAMCILIK -| YAYINCILIK

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



Bir fidan da siz dikin
| Umurbey Belediyesi ve TEMA Vakfı tarafından, 17 Mart 2002 günü beldenin Yaylalar Mevkiinde oluş
turulacak orman için hedeflenen 5 bin fidan aşıldı. TOFAŞ 3 bin, GEMTRANS 2 bin 320, Gemlik Rotary 
Kulübü ise 500 fidan ile kampanyayı destekliyor. Vatandaşlar, 500 bin lira ile bir fidan dikebilecek.

i Umurbey Belediyesi tarafından, bu yıl 
■beldenin Yaylalar Mevkiinde 17 Mart 2002 
günü düzenlenecek olan “Fidan Dikim 
Kampanyası” büyük ilgi gördü.

i Umurbey Belediye Başkanı Fatih Meh
met Güler, TEMA Vakfı’nın desteklediği fi

dan dikim kampanyasına, TOFAŞ Otomo
tiv Fabrikası'nın 3 bin, GEMTRANS'ın 2 
bin 320, Gemlik Rotary Kulübü’nün ise 
500 fidan ile katıldığını, hedeflenen 5 bin 
fidanın aşıldığını, 17 Mart 2002 günü bel
deye 7 bin fidanın dikileceğini söyledi.

TEMA Vakfı’nın, 25 fidan dikene te
şekkür belgesi verdiğini de söyleyen Gü
ler, 500 fidan dikene TEMA Vakfı’nın oluş- 
turulacak fidanlığa koyacağı tabelada ad
larının verileceğini de belirtti.

Fidan dikim güniî,f’ İskele Meyda

nımdan Ümurbey'e.,saat 12.oo’de otobüs 
kaldırılacağını söyleyen Güler, okulların 
ve halkın da 500 bin lira vererek, fidan di- 
kimine katkıda bulunabileceğini belirterek, 
“Bir fidan da siz dikin” çağrısında bulun
du.

Mahrukatçılar 
Belediye Başkanına 

dava açtı

Haftalık Siyasi Gazete

Dünya Kadınlar Günü kutlandı
8 Mart Dünya Kadınlar Günü, ilçemizde de çeşitli etkinliklerle kutlandı. 
Atatürk Anıtı'na çelenk koyan kadınlar, ev ziyaretlerinde bulundular. DSP'li 
kadınlar ise, işyeri ve fabrikaları ziyaret ederek, kadınlara gül dağıttılar.

Gemlik Mahrukatçılar 
Derneği Başkanı Haşan 
Hayri Demir, Belediye Baş
kanı Mehmet . Turgut’u 
Harçları Belirleme Kanunu- 
’na mualefet ettiği için 19 
mahrukatçı adına mahke
meye verdi.

Haşan Hayri Demir, be
lediyelerin yasalara aykırı 
olarak her yıl işyerlerine 
yüzde 50 oranında zam 
yaptığını, bunun yasal ol
madığını belirterek, yürüt
menin durdurulmasını talep 
etti. Haberi sayfa 3’de

ADD’de başkan
değişti

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Gemlik’te de çeşit
li kadın örgütleri ve siyasi parti kadın komisyonları 
tarafından kutlandı.

Atatürk Anıtı’na çelenklerin konmasından sonra, 
saygı duruşunda bulunuldu.

DSP Kadın Komisyonu üyeleri, parti binasında 
toplanarak, günün anlamı üzerine konuşmalar yap
tılar. Daha sonra, İlçe Başkanı Mehmet Yıldırım, İl 
genel meclis üyeleri ve partili kadınlar, kadınların 
yoğun olarak çalıştığı işyeri ve fabrikaları gezerek, 
çalışan kadınlara gül dağıttılar.

DSP’li kadınlar, Martı Restaurant’ta düzenledik

leri yemekle günlerini kutladılar.
Anavatan Partisi Kadın kolları tarafından yapılan 

basın açıklamasında, Dünya Kadınlar Günü 
nedeniyle kadınlar kutlandı.

DYP’li kadınlar ise, Küçük Kumla Denizden Balık 
Restaurant’ta biraraya gelerek, 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü’nü kutladılar.

Mimarlar Odası Gemlik Temsilciliği Sekreteri 
Seher Ay ise, yaptığı yazılı açıklamada, “Biz 
kadınlar eşit ve özgür toplumda yaşamak için 
mücadelemize devam edeceğiz” dedi.

Devamı sayfa 3’de

Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik Şubesi 
Başkanı Hacı Ünal’ın 
Gemlik’ten ayrılması nede
niyle, bu göreve Emekli 
Öğretmen Cengiz Ersoy 
getirildi.

Hacı Önal’ın görevden 
ayrılması nedeniyle, ADD 
Gemlik Şubesi yönetim ku
rulu toplanarak, Cengiz Er- 
soy’u başkanlığa getirir
ken, Tamer Sivri ikinci baş
kan, Halide Bulut sayman, 
Murat Çelik yazman, Hülya 
Aslan ise üyeliğe getirildi.

ADD'nin yeni başkanı 
Cengiz Ersoy oldu.

Kadri Güler
korfez@ttnet.net.tr

Bir fidan
Umurbey Belediyesi’nin çalışkan Belediye Başkanı Fatih 

Mehmet Güler, belde de yapılan ankette Umurbeylilerden 
yüzde 88.7 güvenoyu almış.

Fatih Mehmet Güler, Umurbey için bir kazanım.
| Çağdaş kişiliği, modern kentçilik için çabaları, kent doku
sunu koruması, gelecek için projeleri, beldeyi tanıtımdaki ba
şarısı, kasaba halkıyla diyaloğları ve çevreciliği takdire de
ğer.

Umurbey için iyi ve güzel olan her projeye sıcak bakan 
Başkan Güler, TEMA Vakfı’yla ortaklaşa 17 Mart 2002 günü 
beldenin “Yaylalar” mevkine 5 bin fidan dikilmesi için kolla
rı sıvadı.
b Kendisiyle telefon görüşmesi yaptığımızda bu hedefin, 
TOFAŞ, GEMTRANS ve Gemlik Rotary Kulübü’nün katkıla
rıyla aşıldığını, asıl amacın öğrencileri ve halkı da bu kam
panyaya katmak olduğunu söyledi.

Gemlik ve çevresi yeşillik açısından şanslı bir yöre sayıl
maz. Halkın gidip, içinde gezip dinlenebileceği bir ağaçlık 
alanımız yok.

Gemlik’te iki kordon olmasa, beton yığınları arasında 
kaybolacağız.

Soluk alacak yeşilliklere ihtiyaç hergün biraz daha artı
yor.

Gemlik Rotary Kulübü ve Lions Kulübü çeşitli defalar fi
dan dikim kampanyaları düzenlediler ve küçükte olsa or
manlıkların oluşumuna katkı verdiler.

Lions Kulübü, birkaç yıl önce Küçük Kumla yolunun 
ağaçlanması için çaba harcadı.

Bu ağaçlar ne oldu?
Halk dikilen ağaçları korumadı.
Rotary Ormanlığı tabelası kurşun delikleriyle delik deşik 

edildi.
Fatih Mehmet Güler, bölgemizin en büyük fidanlığını kur

duruyor.
Yıllar sonra çocuklarımız burada büyüyen ağaçların gök 

gesinde oturup dinlenebilecek.
Tabii bu fidanlık korunabilirse.
Umurbey’de 500 bin lira vererek bir ağacınızın.olmasını 

istemez misiniz?
| Haydi öyleyse fidan dikmeye.  '* ]

Asansörünüzü yetkili 
firmalara denetletin

“Uluslararası 
Özürlüler Şenliği 2” 

hazırlıklarına başlandı
Birincisi geçtiğimiz yıl 

yapılan “Özürlüler Şenli
ğinin bu yıl, uluslararası 
düzeyde yapılması için ça
lışmalara başlandı.

Şenliğe, Türki devletle
rinin yanında Kıbrıs ve Al
manya'dan da özürlü kuru
luşların katılması bekleni
yor. Haberi sayfa 3’de

Çocuk Ana Sütü 
Birimi oluşturuluyor

Gemlik Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi ve Mer
kez Sağlık Ocağı’nda, İl 
Sağlık Müdürlüğü tarafın
dan annelerin çocuklarına 
sağlıklı süt verebilmeleri 
açısından ‘Çocuk Ana Süt

Birimi’ bölümleri oluşturu
luyor.

Merkez Sağlık Oca- 
ğı’nda üç oda ile Muam
mer Ağım Devlet Hastane- 
si’nde bir oda Çocuk Ana 
Süt Birimi için ayrıldı.

Modern yaşamın vaz
geçilmez araçlarından 
olan asansörlerin mon
taj, bakım ve diğer hiz
metlerinin yetkili firmalar 
tarafından yapılması ge
rektiği açıklandı.

Bursa Elektrik Mü
hendisleri Odası Gemlik 
Temsilcileri Ali Osman 
Yavuz ve Tamer Kaplan, 
yaptıkları basın toplantı
sında, inşaat sahiplerini 
ve apartman yöneticileri
ni uyararak, binalardaki 
asansörlerin montaj, ba
kım ve diğer hizmetleri
nin yetkisiz kişiler tara

fından yapıldığı takdirde 
kazaların meydana gel
diği, bunun sonucu ağır 
yaralanmalar ve ölümle
rin ortaya çıktığı belirtil
di.

Kaplan ve Yavuz, 
“Belediyeler, asansör
leri yılda en az bir defa 
denetlemelidir. 20 Ara
lık 95 günlü resmi ga
zetede yayınlanan yö
netmelik bunu zorunlu 
kılmaktadır. Aynı yö
netmelik, bina yöneti
cilerine de sorumluluk 
yüklemektedir.” dediler.

Haberi sayfa 3’de

GEDİĞİNE

ÖTTÜRE, ÖTTÜRE...
Kimi kuş öttürür...
Kimi düdük öttürür... r
Kimi borusunu öttürür...
Öttürenler, öttüre-öttüre malı götürür...
Ya, öttüremeyenler?
Öttüttürülür:
Aaaah! Oooof!
Uuuuf!, puuuuf!
14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun, tüm doktorlara başarılar. 
Tebrikler.

mailto:korfez@ttnet.net.tr
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KONGRE İLANI

Köşemden
S Yılmaz AKKILIÇ

yılmazakkılıç@turk.net

Bir trafik kazası
'Geçen perşembe, günü öğleden son- 

I ra '14.30 sularında arabamla eve dönü
yorum. i Doğu Yakın Çenreyolu’ndaki 
Gökdete \köprüsünden. sağa sıvrılaca- 
ğıni/Bir gacırtı! Baktım kocaman bir kır- 
rriizr kamyon neredeyse üzerime çıka- 
cak<£.,

Kamyon, arka soldan vurdu ve dur
maksızın yoluna devam etti. Plakasını al- 

. dıms’“154 Alo Trafik”i aradım he
men, durumu anlattım ve kamyonun 
Ankara istikametinde kaçmakta olduğu
nu söyledim.

Telefondaki bayan görevli, “Siz me
rak etmeyin” dedi, “biz şimdi anons 
edef,, yakalattırırız; siz karakolunu
za gidip şikayetçi olun.”

Bön. İşıklar Karakolu’na bağlı bir 
semtte oturuyorum. Arabamın yarasını 
şöylece kontrol ettikten sonra Işıklar Ka
rakolu’na gittim, olayı anlattım.

Ciddi yüzlü bir görevli, “Nerede ka
zaya karıştın?" diye sordu.

“Ben kazaya karışmadım, kaza 
bana karıştı” diye yanıtladıktan sonra, 
olay yerini tarif etmeye çalıştım ve çar
pan kamyonun plaka numarasını ona da 
verdim.

O ciddi yüzlü görevli, bir başka ciddi 
yüzlü görevliye, “Şu amcayı dinle he
le” dedi.

İkinci ciddi yüzlü görevliye de anlat
tım başıma geleni. O, bir başka ciddi 
yüzlü görevliye havale etti; ona da anlat
tım...

Ama galiba biraz nevrim dönmüş ol
malı ki, üçüncü ciddi yüzlü görevlinin 
gözlerinde anlayışlı ve yumuşakça bir ba
kış belirdi : “Amca sen hele kaza ye
rini bir daha anlat” dedi.

Bir daha anlattım.
“Ooo amca, orası bizim mıntı

kamız değil!”
“Peki ben ne yapacağım?”
Bakışlarında yumuşama belirtileri 

olan üçüncü ciddi yüzlü görevli, bahçede 
tur atmakta olan üst düzey iki ciddi yüz
lü görevliye kısa bir istişarenin ardından, 
“Amca sen Şehit Şerafettin Yılmaz 
Karakolu’na müracaat edeceksin” 
dedi.

Yerini bilmiyordum, üşenmedi tarif

etti; hatta telefon da etti o karakola. At
ladım gittim, bahçesinde oturmuş soh
bet eden görevliler vardı; utana sıkıla, 
“Bana bir kamyon çarptı, nereye 
başvurayım?” diye sordum. Sivil gi
yimli bir ciddi yüzlü görevli başıyla giriş 
kapısını işaret etti. Girdim, “Müracaat” 
yazılı masaya yaklaştım. Oradaki ciddi 
yüzlü görevliye başımdan geçeni bir kez 
daha anlattım. Kuşkulu kuşkulu, “Nere
de oldu kaza?” diye sordu. .

Tekrarladım.
“Köprünün neresinde” demez 

mi?
“Niye” dedim, “ne fark eder ki?”
“Olur mu amca? Gökdere, Ya

vuz Sultan Selim Karakolu’yla bi
zim aramızda sınır.”

Şöyle bir düşündüm; sonra ansızın 
ayıldım. “Köprünün ortasını geçme
miştim” dedim. Neyime lazım, ön te
kerleklerim köprünün yarısından öteye 
geçti diyecek olsam, bakarsınız “Bu 
araba önden çekişli, sen iyisi mi 
Yavuz Selim’e git” deyiverirler.

“Hımmm!” dedi, ciddi yüzlü görevli. 
Sol elimi tuttu, çekti ve bileğimin iç tara
fına bir mühür bastı; “Haydi amca, al
kol muayenesine” diye kapıyı göster
di.

Yeni Adliye bir labirent adeta. Sor
dum soruşturdum, evrakı havale ettire
ceğim yeri öğrendim. Beni gönderdikle
ri odanın kapısından çıkmakta olan orta 
yaşlı, yakışıklı kişiye kağıdı uzattım. Alıp 
şöyle bir baktı, döndü yine içeriye. Ben 
de arkasından...

“Dışarıda dur” dedi. İrkildim, “Za
hir yanlışlıkla Başsavcı’ya gitmi
şim” diye düşündüm. Değilmiş, orada 
görevli olan, beli tabancalı bir bekçi imiş 
bana Başsavcı gibi tepeden bakan ve 
dişlerinin arasından iki kez azarlayan ki
şi.

Neyse dost okurlarım. Alkol muaye
nesi oldum, yeniden döndüm karakola, 
ifademi aldılar bu kez.

Sonra?
Sonra bana vurup kaçan kamyonu 

buldukları haberini beklemek üzere evi
me gittim.

Acelem yok, bekliyorum....

GÖKHAN GÜZEL NAKLİYAT TAHMİL TAHLİYE GÜMRÜKLEME PETROL TİC. A.Ş.

Şirketimizin 2001 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 29 Mart 2002 Cuma günü 
saat 10.oo’da aşağıdaki gündemi görüşmek üzere ve gerekli kararları almak için şir
ket merkezi olan D.Subaşı Mah. İskele Meydanı No : 25 /A Gemlik deki idare binasın
da yapılacaktır.

T.T.K.’nun 362. mad. gereğince şirketimizin yıllık bilançosu, kar zarar hesabı, yö
netim kurulunun yıllık çalışma raporu şirketimizin merkezinde ortaklarımızın tetkik ve 
incelemesine açıktır. Bilgilerinize sunulur. YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:
1- Açılış ve saygı duruşu 2- Divan başkanı seçimi 3- Yönetim kurulu faaliyet rapo

runun okunması 4- Bilanço ve gelir tablosu okunması
5- Denetçi raporunun okunması
6- Yönetim kurulu üyelerinin ibrası 7- Denetçilerin ibrası
8- 2001 yılının kar zararın tevzi hakkında kararın alınması
9- Yönetim kurulu seçimi 10- Denetçi seçimi
11- Yönetim kuruluna T.T.K. 334-335 maddelerine göre gerekli yetkilerin verilmesi 

' 12- Yönetim ve yönetim kurulunun ücretlerinin tespiti
13- Dilek ve temenniler 14-Kapanış

İLANEN TEBLİGAT
Dosya No : 2000 / 3457

GEMLİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN
ALACAKLI
VEKİLİ 
BORÇLU

: T. Vakıflar Bankası
: Av. Ceren Molla
: Faruk Helvacı
Hamidiye M ah. İstiklal Cad. No : 84 GEMLİK

Yukarıda numarası yazılı dosyamızdan (916.741.648) ve masraflarının tah
sili zımmında, ilamsız takip yolu ile (49 örnek) aleyhinizde icra takibi yapılmış, adre
siniz meçhul kaldığından ödeme emrinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Karar gereğince yukarıda yazılı borç ve masraflarını iş bu gazetenin neşri 
tarihinden itibaren (27) gün içinde ödemeniz, borcun tamamına veya bir kısmına ve
ya alacaklının takibat icrası hakkına dair bir itirazınız varsa, senet altındaki imza si
ze ait değilse yine bu (27) gün içinde ayrıca ve açıkça bildirmeniz, aksi halde icra ta
kibinde bu senedin sizden sadır olmuş sayılacağı, imzayı reddetiğiniz takdirde mer
cii önünde yapılacak duruşmada hazır bulunmanız, buna uymazsanız, vaki itirazını
zın muvakkaten kaldırılacağı senet veya borca itirazınızı yazılı veya sözlü olarak ic
ra dairesine (27) gün içinde bildirmediğiniz takdirde ve borcuda ödemediğiniz takdir
de cebri icraya devam olunacağı, ödeme emri yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ
olunur. 04.03.2002 Gemlik İcra Müdür Yrd.

İLANEN TEBLİGAT
Dosya No : 2001 / 984

GEMLİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN
ALACAKLI 
VEKİLİ

: T. Vakıflar Bankası 
: Av. Ceren Molla

BORÇLU : Gürkan SÜNNETÇİOĞLU
Adliye Lojmanları Kayıkhane D : 6 GEMLİK

□ BURSA HAKİMİYET □ HABER

Yukarıda numarası yazılı dosyamızdan (790.416.584) ve masraflarının tah
sili zımmında, ilamsız takip yolu ile (49 örnek) aleyhinizde icra takibi yapılmış, adre
siniz meçhul kaldığından ödeme emrinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Karar gereğince yukarıda yazılı borç ve masraflarını iş bu gazetenin neşri 
tarihinden itibaren (27) gün içinde ödemeniz, borcun tamamına veya bir kısmına ve
ya alacaklının takibat icrası hakkına dair bir itirazınız varsa, senet altındaki imza si
ze ait değilse yine bu (27) gün içinde ayrıca ve açıkça bildirmeniz, aksi halde icra ta
kibinde bu senedin sizden sadır olmuş sayılacağı, imzayı reddetiğiniz takdirde mer
cii önünde yapılacak duruşmada hazır bulunmanız, buna uymazsanız, vaki itirazını
zın muvakkaten kaldırılacağı senet veya borca itirazınızı yazılı veya sözlü olarak ic
ra dairesine (27) gün içinde bildirmediğiniz takdirde ve borcuda ödemediğiniz takdir
de cebri icraya devam olunacağı, ödeme emri yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ

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 : 1412 
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 yer : KÖRFEZ OFSET
Matbaacılık -Yayıncılık - Reklamcılık Tesisi 

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

olunur. 04.03.2002 Gemlik İcra Müdür Yrd.

İLANEN TEBLİGAT
Dosya No : 2000/641

GEMLİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN
ALACAKLI
VEKİLİ 
BORÇLU

KAYIP
Gemlik Nüfus 

Müdürlüğü’nden 
aldığım nüfus cüz
danımı kaybettim.

Hükümsüzdür.
Ünal GÜR

: T. Vakıflar Bankası
: Av. Ceren Molla
: Nihat Köksal
Karacaali Köyü - GEMLİK

Yukarıda numarası yazılı dosyamızdan (138.433.000) ve masraflarının tah
sili zımmında, ilamsız takip yolu ile (49 örnek) aleyhinizde icra takibi yapılmış, adre
siniz meçhul kaldığından ödeme emrinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Karar gereğince yukarıda yazılı borç ve masraflarını iş bu gazetenin neşri 
tarihinden itibaren (27) gün içinde ödemeniz, borcun tamamına veya bir kısmına ve
ya alacaklının takibat icrası hakkına dair bir itirazınız varsa, senet altındaki imza si
ze ait değilse yine bu (27) gün içinde ayrıca ve açıkça bildirmeniz, aksi halde icra ta
kibinde bu senedin sizden sadır olmuş sayılacağı, imzayı reddetiğiniz takdirde mer
cii önünde yapılacak duruşmada hazır bulunmanız, buna uymazsanız, vaki itirazını
zın muvakkaten kaldırılacağı senet veya borca itirazınızı yazılı veya sözlü olarak ic
ra dairesine (27) gün içinde bildirmediğiniz takdirde ve borcuda ödemediğiniz takdir
de cebri icraya devam olunacağı, ödeme emri yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ
olunur. 04.03.2002 Gemlik icra Müdür Yrd.

turk.net
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CHP’de yeni dönem
Sayfa 3

Mahrukatçılar 
Belediye Başkanına

Ahmet Savaş Şenol’un istifa et
mesinden sonra boşalan CHP İlçe 
Yönetim Kurulu Başkanlığına İbra
him Ayvat getirildi.

Deniz Baykal'ın, Cumhuriyet Halk 
Parti genel başkanı olmasından son
ra, bir grup CHP’linin ilçe yönetimin
den istifası ile boşalan göreve getiri
len Ahmet Savaş Şenol, yönetim ku

rulu üyelerinden bazılarının yönetim 
kurulu toplantılarına katılmaması ne
deniyle görevden düşürmesi ile baş
layan gerginlik, Ahmet Savaş Şe
nol'un da istifa etmesine kadar vardı.

Geçtiğimiz haftalarda, İl Başkanı 
Kemal Demirel Gemlik’e gelerek, es
ki partililerle görüşme yaparak, ilçe 
başkanlığı görevi teklifinden bulun

muş, bunlar arasında eski ilçe baş
kalarından İbrahim Ayvat’ın görevi 
kabul etmesi ile Gemlik’te CHP’de 
yeni bir dönem başlamış oldu.

Kendisi ile görüştüğümüz İbrahim 
Ayvat, il yönetiminden kararın çıktı
ğını, onayın kendisine bugün ulaşa
cağını söyledi.

Asansörünüzü yetkili 
firmalara denetletin

Asansör denetimi konusun
da basına bilgi veren Ali Osman 
Yavuz, apartman yöneticilerine 
seslenerek, yetkisi olmayan 
asansör firmalarıyla bakım söz
leşmesi yaptıkları taktirde doğa
bilecek tüm kaza ve olaylara 
karşı birinci öncelikli sorumlu ol
duklarını hatırlattı.

Yavuz, asansör firması ile 
sözleşme yapmadan önce dik
kat edilmesi gereken hususları 
şöyle sıraladı.

T.S.E tarafından verilmiş

Faik Aktaş serbest
Basında, Change TIR 

operasyonu olarak adlandırı
lan Özaktaş Nakliyata ait 
TIR’ların yurtdışından getiri
len TIR lada motorlarının de
ğiştirildiği ihbarı üzerine tu
tuklanan şirket Müdürü Faik 
Aktaş, üst mahkemeye yapı
lan başvuru sonucu serbest 
bırakıldı.

Gazetemize açıklama ya
pan Faik Aktaş, “jandarma 
şikayet üzerine fırları ince
lemeye aldı. Ancak, motor
lardaı yapılan incelemeler

Dünya Kadınlar Günü kutlandı

hizmet yeterlilik belgesinin ol
masının, vize tarihinin geçme
miş olması, Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığından satış sonrası 
hizmet yeterlilik belgesinin bu
lunması, montaj yapacak firma
larda ayrıca, Sanayi ve Ticaret İl 
Müdürlüğü’nden garanti belgesi 
T.S.E. Bölge Müdürlüğü’nden 
imalat yeterlilik belgesi aranma
lıdır. Ayrıca firmanın bünyesin
de elektrik mühendisi ve maki- 
na mühendisi bulundurulmaları 
zorunlu olduğunu söyledi.

de, motorların üzerinde si
linti ve kazıntının olmadığı 
saptandı. Basından çıkan 
haberler üzerine şirketimi
zin ticari itibarı zedelendi. 
Bu haberleri çıkaranlar 
hakkında davacı olacağız.

Özaktaş Nakliyat ile il
gili soruşturmada aklana
cağımız kesindir. Şu anda 
şirketimizden kimse gözal
tında ve tutuklu değildir. 
Ticari faaliyetlerimize eski
den olduğu gibi devam 
ediyoruz” dedi.

Kozmetiklere eğitim semineri

LR (Lady Racıne) adlı 
kozmetik ürünlerinin Gem
lik’te satış ve ürün tanıtımı
nı yapacak bayanların eği
timi için Ankara’dan firma 
distribütörlüğü elemanları 
ilçemize geldi.

Milton Aile Gazino- 
su'nda önceki gün düzen
lenen eğitim seminerine, 
ürünlerin satış ve tanıtımı
nı yapacak bayanların ya
nında organizasyon yöne
tici Gülperi Evsin, Seda 
Mocan, satış elemanlarını 
bilgilendirdi.

LR firmasının Gemlik 
Temsilcisi Sibel Çakıroğ- 

lu’nun da katıldığı eğitim 
seminerinde konuşan Gül
peri Evsin, ev hanımlarına 
ek gelir sağlamak için ideal 
bir iş olduğunu, LR ürünle
rinin Dünya Sağlık Örgütü 
onaylı ürünler olduğunu 
belirterek, bu konuda 
Gemlikli ev hanımlarının 
aile bütçesine katkı sağla
mak için satış elemanı ol
masını istedi.

Daha geniş bilgi almak 
isteyenlerin 0.532.717 66 
10 - 0.536. 412 55 95 nu
maralı telefonları aramala
rını istedi.

dava
Belediye mülklerinde 

kiracı olan 19 mahrukatçı 
adına Haşan Hayrı Demir, 
Belediye Başkanı Meh
met Turgut'a’Harçları Be
lirleme Kanunu’na muale- 
fet ettiği gerekçesiyle da
va açtılar.

Haşan Hayri Demir, 
basına yaptığı açıklama
da, “Mahrukatçılar bele
diyenin kiracısı değiller, 
işgal ettikleri alanlar ka
dar belediye işgali harcı 
ödemektedirler. Yasaya 
göre, metrekare başına

Uluslararası 
Özürlüler Şenliği 2” 

hazırlıklarına başlandı
Birincisi geçtiğimiz yıl 

yapılan “Özürlüler Şenli
ğinin bu yıl, uluslararası 
düzeyde yapılması için ça
lışmalara başlandı.

Şenliğe, Türki devletleri
nin yanında Kıbrıs ve Al
manya’dan da özürlü kuru
luşların katılması bekleni
yor.

30 Mayıs-2 Haziran ta
rihleri arasında geçtiğimiz 
yıl düzenlenen 1’ nci Özür
lüler şenliklerini, bu yıl ulus
lararası düzeyde kutlaya
caklarını söyleyen Tamer 
Sivri, Türkiye Özürlüler 
Konfederasyonu Genel 
Sekreteri Şükrü Poyraz’ın

açtı
günlük en az beş yüz li
ra, en fazla 2 bin 500 lira 
alması gereken beledi
yenin, günlük 6 bin lira 
alıyor. Bizim ayda 22 
milyon 500 milyon lira 
ödememiz gerekirken, 
54 milyon lira ödüyoruz. 
Bu uygulama, 3 yıldır 
devam ediyor. Belediye 
Başkanına yaptığımız 
çeşitli başvurular bugü
ne kadar geçiştirildi. Bu 
nedenle hakkımızı ara
mak için dava açmak zo
runda kaldık.” dedi.

önümüzdeki günlerde ilçe
mize gelerek, şenliği Gem
lik’te uluslararası düzeyde 
yapılıp, yapılamayacağını 
inceleyeceğini ve buna göre 
karar verileceğini söyledi.

Bu yıl, Türki devletler, 
Kıbrıs ve Alman özürlüleri
nin katılması beklenen şen
liğin gelecek yıllarda, daha 
geniş katılımlar ile yapılaca
ğını da belirten Sivri, 
“Gemlik bu konuda dene
yim kazanıyor. Bu yıl yü
zümüzün akı ile şenlikten 
çıkarsak, önümüzdeki yıl 
organizasyonlar daha dü
zenli ve katılımlı olacak
tır.” dedi.

“16 Aralık 1977 yılında Birleşmiş Millletler örgütün
ce dünya kadınlar günü olarak kabul edilen 8 Mart, ül
kemizde ilk kez 1920 yılında kutlanmıştır. Kitlesel ola
rak alanlarda ise 1975 yılından sonra kutlanmaya baş
lanmıştır. '

Ülkemizde; kadınların iş gücüne katılım oranı % 
30'dur. Kadın iş gücünün % 65.3’ü tarımda % 13.3 ‘ü 
sanayide, % 21.4 ü hizmet sektöründe çalışmaktadır. 
Ayrıca tüm bunlara rağmen doğuda, batıda, köyde, 
kentte % 100 oranında ev işlerinde çalışmaktadır. Ne 
yazık ki tüm bunlara rağmen sendikalı kadın üyemiz 
% 10’dur.

Türkiye’de kadınları % 28’u okuma yazma bilme
mektedir. Tüm bunlara aşabilmemiz için çevremizdeki 
kız çocuklarını okuma yazmaya teşfik etmeliyiz. Bun
lar için eğitim kurumlarını ve sivil toplum örgütlerini 
desteklemeliyiz.

Foto Stüdyo Prestij açıldı
İlçemiz yeni bir fotoğraf stüdyosuna 

daha kavuştu.
İstiklal Caddesi Bora Sokak Demir 

apartmanı altında hizmete açılan Stüd
yo Prestij’in açılışını İlçe Kaymakamı 
Sadettin Genç yaptı.

Bursa Vali Yardımcısı Yaşar Yay- 
gın'ın da katıldığı açılışının ev sahipliği
ni yapan Stüdyo Prestij sahipleri Ömer 
Faruk Demirok ve Mehmet Mülazımoğ- 
lu, Gemliklilere hizmet edecek yeni bir 
fotoğraf stüdyosu açmaktan mutluluk 
duyduklarını şöylediler.
. Katabafık ^öVeftlilefin katı İdi ğj’ açikş-’ 
ta, Kaymakam Sadettin Genç’in yanın
da Saadet Partisi İlçe Başkanı Recep 
Aygün, MHP İlçe Başkanı Mehmet Çe
lik, CHP’den bir süre önce istifa eden 
Ahmet Savaş Şenol, Uluslararası Tica
ret Oda! rı Yönetim Kurulu üyesi Tevfik 

açılışa katılanlar arasın
da*.-d

Siyasal yaşamda kadınlar hemen hemen hiç yer al
mamaktadır. Siyasi partilerin karar organlarında ka
dınlarımızı görememekteyiz. Kadınlar yaşamlarını ilgi
lendiren değişikliğinde sivil toplum örgütlerinin tüm ça
lışmalarına rağmen istenilen sonuca ulaşılamamıştır. 
Bu bakımdan tüm kadınları siyasal yaşamda yer al
maları için kendilerine en yakın buldukları partilerde 
görev almaya ve çalışmaya teşfik etmeliyiz. Siyasi 
partilerimizdeki kadınlarımız birbirlerini desteklemeli 
ve ortak çalışma yapmalıdırlar.

Türkiye’deki kadınlar dünya kadınları ile aynı ko
numda olup globalleşen dünyanın profiline fevkalade 
uyum sağlamışlardır. Bugün türk kadını toplumsal ya
şamın her yerinde vardır, hem de etkili olarak.

Türk kadını olarak “Özelde kendimiz genelde 
tüm çalışanlar için insanca yaşam koşulları istiyo
ruz”

KAYIP
Bursa Nüfus 

Müdürlüğü’nden 
aldığım nüfus cüz
danımı kaybettim. 

Hükümsüzdür.
G ü I d a n e 

E R D U R A N

CIMURBEY'DE 
SATILIK RRSfl

Planlı 6 Villalık 
Sahibinden 

Satılık Arsa.

513 17 97

Çanakkale 
Mahşeri konulu 

konferans
Gemlik Ülkü Ocak

ları Derneği, Çanak
kale Zaferi’nin yıldön- 
mü nedeniyle konfe
rans düzenledi.

17 Mart 2002 günü 
Esnaf Kefalet Koope
ratifi Toplantı Salo- 
nu'nda yapılacak 
olan “Çanakkale 
Mahşeri” konulu 
konferansı Gazeteci 
Yazar Mehmet Niyazi 
sunacak.

Osman DURDUAynı akşam yazar, 
aynı adı taşıyan kitabı 
da okurlarına imzalaya
cak.

Gemlik Ülkü Ocakları 
Derneği Başkanı Os
man Durdu, 18 Mart Ça-

nakkale Zaferi’nin çeşitli 
boyutlardan irdelenece
ği konferansa, tüm 
Gemliklilerin davetli ol
duğunu söyledi.

Gemlik Asliye Hukuk- Mahkemesinin 
11.1Ö.2P01 târih 2001/839 esas 2001/911 karar 
sayılı ilamı ile Nurettin Durmuş olan isnvrr- 
han olarak tashih olduğu ilan olunur.

Nurettin DUF
-m!««■■■■■■■■».m— - ■■■ imm—■ *4- Mam
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GEMLİK ROTARY KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
Kulübümüzün, tüzüğü 27.1.2002 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında değiştirilmiştir. Yeni tüzüğümüz Bursa Valiliğinin 18.2.2002 tarih ve 1 EGM. 4.16.00.12.04 M- 

(16.014.157) sayılarıyla onanmıştır. Tüzüğümüz Dernekler Yasasının 10. maddesi ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 60. madde hükümlerine uygun olup, eski ve yeni şekli aşağıdaki
gibidir. Duyurulur.

YENİ HALİ : BÖLÜM I DERNEĞİN KİMLİĞİ VE AMACI
MADDE 1 : DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ
Derneğin adı “Gemlik Rotary Kulübü Derneği”dir. Merkezi Gemlik'tedir. Şubesi yoktur. Bu tüzükte “Gem

lik Rotary Kulübü Derneği” kısaca "Dernek" olarak adlandırılmıştır.
MADDE 2 : DERNEĞİN AMACI
a) Derneğin amacı, günlük yaşamda değerli girişimlerin temeli sayılan “hizmet ideali”ni teşvik etmek, ge

liştirmek ve özellikle,
1) Tanışıklığın bir hizmet fırsatı sayılarak geliştirilmesi,
2) iş ve meslekte yüksek ahlak standartlarının teşviki, bütün yararlı iş ve mesleklerin değerinin tanınması 

ve takdir edilmesi, her üyenin kendi işini ve mesleğini topluma bir hizmet fırsatı sayarak yüceltmesi
3) Her üyenin hizmet idealini, iş, meslek ve kişisel yaşamında uygulaması
4) Hizmet idealinde birleşmiş iş ve meslek sahipleri arasında dünya çapında dostluk ilişkileri kurmak sure

tiyle uluslararası topluma hizmet anlayışının, iyi niyet ve barış olanaklarının geliştirilmesi konularında insanları 
özendirip onlara destek vermektir.

b) Dernek, amacını gerçekleştirmek için;
1) Tüm toplumsal konularda, doğrudan doğruya bağımsız olarak veya diğer kamu ve sivil toplum kurum ve 

kuruluşlarıyla birlikte topluma yararlı eser ve işler yapar.
2) Bilimsel, eğitsel nitelikte konferanslar, seminerler, sempozyumlar, paneller, yarışmalar ve benzeri nitelik

te toplantılar, etkinlikler düzenler, düzenlenenlere katılır.
3) Eğitim ve genel kültür konularındaki çalışmalarına yardımcı olmak için gençlere yurt içi ve yurt dışı eği

tim ve seyahat, ikamet imkanları sağlar.
4) Üyelerini bilgilendirmek ve iletişimi sağlamak için bilgi işlem merkezleri kurar ve çalıştırır, disk ve CD ya

par, WEB sitesi ve benzeri sistemler oluşturur, her türlü süreli ve süresiz dergi, gazete ve broşür, kitap gibi ba
sılı veya yazılı veya görsel yayın yapar.

5) Kültür, gezi, eğlence ve benzeri etkinlikleri düzenler.
6) Benzer amaçlı dernek veya vakıflarla eğitim ve sağlık kuruluşlarına ayni ve nakdi bağış yapabilir, bun

lardan ayni şekilde ayni ve nakdi bağış alabilir.
7) Gelir getirici iktisadi işletmeler kurar, işletir.
8) Üyeleri için tesisler açar, işletir.
9) Amaç ve konusuna uygun olarak her türlü taşınır ve taşınmaz mallara sahip olur, bunlar üzerinde her tür- 

’u tasarrufta bulunabilir, bu hakları tesis ve fek edebilir, değiştirebilir, bunlarla ilgili sözleşmeleri ve her türlü res- 
".jKuki. mali işlemleri yapar.

BÖLÜM II ÜYELİK
MADDE 3 ; ÜYELİK HAKKI
a) Nitelikler: Medeni haklarını kullanma ehliyeti olan, 18 yaşını tamamlamış, Dernekler Kanununa göre 

üyeliğine engel hali bulunmayan iyi karakterli, iyi ünlü, toplumda yeri bulunan bir ış veya meslekte çalışmakta 
olan tanınmış kişiler derneğin bir üyesinin önerisi ile Derneğe üye seçilebilirler. Derneğe giren her üye, derne
ğin amaçlarını, dernek tüzüğü ve iç tüzük esaslarını kabul etmiş olur. Dernekler Kanunu'nun 16. maddesine ko
nu olan kişilerin derneğe üye olabilmeleri için gerekli izinlerin alınması şarttır.

b) Yabancılar: Yabancı uyrukluların derneğe üye olabilmeleri için Türk vatandaşlarında aranan şartlardan 
başka Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olmaları gereklidir. Onur üyeliği için bu şart aranmaz.

c) Haklar: Hiç kimse derneğe üye olmaya veya dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına 
sahiptir. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir.

d) Süre : Tüzükte açıklanan haller dışında üyelik, dernek var oldukça devam eder.
MADDE 4 : ÜYELİK ÇEŞİTLERİ '
a) Üye : Üyeliğin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri kabul etmiş, üyelik haklarından tam olarak yararlanan 

üyedir. Üyenin dernekteki haklarının ve sorumluluklarının ayrıntıları iç tüzükte belirtilir. Dernekten istifa ederek 
ayrılmış olan üye tekrar derneğe üye olabilir.

b) Onur Üyesi: Derneğin amaçlarını yaymakta katkı ve hizmetleri ile temayüz etmiş bir kimse yönetim ku
rulu tarafından “Onur Üyesi” seçilebilir. Onur üyesinin dernekteki haklarının ve sorumluluklarının ayrıntıları ic 
tüzükte belirtilir.

MADDE 5 : İŞ KOLU GURUPLARI
Her üye çalıştığı iş kolu veya mesleğe göre sınıflandırılır. Sınıflandırma, üye bağımsız olarak çalışıyor ise 

kendi işinin ve mesleğinin çalışmalarını, bir kuruluşta görev yapıyor ise o kuruluşun çalışmalarını kapsayan is 
koludur. Derneğin is kolu sınıflanmasındaki esaslar ic tüzük ile belirlenir.

MADDE 6 : HAFTALIK OLAĞAN TOPLANTILARA DEVAM :
a) Zorunluluk : Her üye derneğin haftalık olağan toplantılarına katılmak zorundadır.
b) Muafiyet: Yönetim kurulu uygun, yeterli bulacağı nedenlerle ve onaylayacağı, kabul edeceği koşullarla 

herhangi bir üyenin derneğin haftalık toplantılarına devamsızlığını dikkate almayabilir.
c) Hizmet süresi nedeni ile muafiyet: Bir üyenin dernekte ve daha önce üye olduğu diğer Rotary dernek

lerinde toplam üyelik süresi ile yaşı toplam 85 sayısına ulaşmışsa veya daha fazla ise, üye yönetim kuruluna 
yazılı başvuruda bulunarak devamdan muaf tutulmasını isteyebilir.

d) Ayrıntılar: Devamda zorunluluk, muafiyet ve hizmet süresinin ayrıntıları iç tüzükte belirlenir.
MADDE 7„: ÜYELİĞİN SONA ERMESİ
a) İstifa : Üye istifa ettiğini, yazılı olarak yönetim kuruluna bildirir. İstifa eden üye, var ise, derneğe olan tüm 

borçlarını ödemekle yükümlüdür.
b) Yasal zorunluluk : Bir üyenin, yasal olarak derneklere üye olabilme hakkını yitirmesi halinde üyeliği so

pa erer.
c) Devamsızlık nedeniyle üyeliğin kendiliğinden sona ermesi : Haftalık olağan toplantılara devam ko

nusunda dernek tüzüğü hükümlerine ve iç tüzükte belirlenen koşullara uymayan veya bu koşullara aykırı dav
ranan üyenin üyeliği, yönetim kurulunca kabul edilecek geçerli bir nedeni olmadığı takdirde kendiliğinden son 
bulur ve kaydı silinir.

d) Üyelikten çıkarılma : 1) Genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına uymayan, 2) Yüklendiği aidatı belli 
dönemlerde haklı bir neden olmaksızın veya yönetim kurulunun bildirim süresi içinde ödemeyen üye yönetim 
kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Yönetim kurulunun üyelerinden herhangi birinin üyelikten çıkarma kararları
na itirazına ve üyelikten çıkarılan üyenin karara itirazına ilişkin hükümler iç tüzükte belirlenir.

e) Hak talep edememek : Üyelikten çıkanlar veya çıkarılanlar dernek malları üzerinde hak iddia edemez
ler. BÖLÜM III DERNEK ORGANLARI

MADDE 8 : GENEL KURUL
Genel Kurul, Derneğin en yetkili organıdır. Genel kurulun görev ve yetkileri şunlardır.
a) Dernek organlarının seçimi,
b) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi
c) Yönetim kurulu ve denetleme kurulu raporlarının gelir ve gider hesaplarının görüşülmesi, yönetim kuru

lunun ve denetleme kurulunun ayrı ayrı aklanması
d) Bir sonraki dönem için düzenlenen Tahmini Bütçenin görüşülmesi ve aynen veya değiştirilerek kabülü.
e) Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususun

da karar ve yönetim kuruluna yetki verilmesi
f) Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt içinde ve yurt dışındaki kuruluşlara üye olarak katılması 

veya bunlardan ayrılması hususlarında karar ve yönetim kuruluna yetki verilmesi
g) Derneğin bir federasyona katılması veya federasyondan ayrılması
h) Derneğin amaç ve çalışma konularına yönelik kararlar verilmesi.
i) Derneğin feshi.
j) Yasalarda, dernek tüzüğünde ve dernek iç tüzüğünde bulunan ve genel kurulca yapılması belirlenen di

ğer görevlerin yerine getirilmesi
MADDE 9 : YÖNETİM KURULU : Yönetim kurulu derneğin tüm yasal işlemlerini dernek adına yerine geti

rir ve bütün üyeleri, görevlileri ve hizmet komitelerini yönetir. Yönetim şekli ıç tüzükte belirlenir.
a) Oluşumu : Yönetim kurulu beş asil ve beş yedek üyeden oluşur. Görev süresi, seçildiği Genel Kurul top

lantısından sonraki 1 Temmuz gününden bir sonraki yılın 30 Haziran gününe kadar bir yıldır. Yönetim kurulu 
başkanı derneğin dönem başkamdir. Yönetim kurulu üyeleri bu kurula tekrar aday olmak ve seçilmek hakkına 
sahiptirler.

b) Üyelerin seçimi: Genel kurul, Yönetim kurulunun asil üyeleri ile yedek üyelerini gizli oyla seçer. Yöne
tim kurulu ilk toplantısında görev bölümü yapar. Yönetim kurulunun dönem süresi içerisinde asil üyeliklerde bo
şalma olduğu takdirde, yedek üyelerin göreve,çağrılması zorunludur.

c) Gelecek Dönem Başkanının seçimi : iki yıl sonra görev yapacak yönetim kurulu başkanı görev yapa
cağı dönemden 24 ay önceki Genel kurul toplantısında gizli oyla saptanır. Saptama şekli ve usul İç Tüzükte be
lirlenir.

d) Görev ve yetkilieri: Derneği yönetim kurulu temsil eder. Bu temsil yetkisi Başkan tarafından onun yok
luğunda vekaleten Başkan Yardımcısı tarafından kullanılır. Yönetim kurulu temsil konusunda, başkan yardım
cısı ile birlikte yönetim kurulu üyelerine de yetki verebilir.

Yönetim Kurulu 1) Dernekler Kanununun, Dernek tüzüğünün, iç tüzüğün ve genel kurulun verdiği görev
leri yapar, yetkileri kullanır. 2) Dernek iç tüzüğü hükümlerine göre kendisine bağlı olmak üzere yeter sayıda üye
si olan Görevliler Kurulu oluşturur, üyelerini atar ve çalışmalarını bu kurum marifetiyle yapar. 3) Dernek hizmet
lerinin yürütülmesi, belirli işlerin görülmesi gibi çalışmaları yapmak üzere komiteler kurar, bu komitelere görev
ler atar. 4) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapar ve gelecek dönem tahmini bütçesini ha
zırlayıp genel kurula sunar. 5) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanların, Dernek üyeliğine kabulü halinde, 
ju kimseleri mahallin en büyük mülki aıYiirliğe bildirir.

e) Toplantılar ve Kararlar: 1) Yönetim kurulu en az ayda bir defa toplanır.
2) Yönetim kurulunda toplantı ve karar.yeter sayısı, Yönetim kurulu üye tam sayısının oy çokluğudur.
3) Dernek tüzüğünde aksi açıklanmadıkça, bütün dernek işlerinde yönetim kurulu kararlan kesindir.

ESKİ HALİ : MADDE 1 : DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ
Derneğin adı “Gemlik Rotary Kulübü Derneğedir. Merkezi Gemlik'tedir. Şubesi yoktur. Bu ana tüzükte geçen 'Der

nek' ve/veya 'Kulüp' kelimeleri ‘Rotary Kulübü Derneği'ni ifade eder.
MADDE 2 : Gemlik Rotary Kulübü Derneğinin yöresel sınırları Gemlik ve Orhangazi ilçeleri hudutları içi olup bu yörede, 

iç tüzekte yazılı olduğu gibi, başka Rotary kulüpleri kurulmasına muvafakat edilebilir.
MADDE 3 : DERNEĞİN AMACI
Rotary Kulübü Derneğinin amacı topluma hizmettir.
Bunun için : a) 1) Tanışıklığın geliştirilmesinin bir hizmet fırsatı sayılmasını, 2- İş veya meslekte erdemli olmanın bir de

ğer olarak tanınmasını ve Rotary üyesinin kendi iş veya mesleğini topluma bir hizmet fırsatı sayarak yükseltilmesini3- Her 
Rotary üyesinin hizmet idealini, kendi kişisel, iş ve toplum hayatına da uygulamasını teşvik eder ve 4- Bu hizmet idealinde 
birleşmiş çeşitli meslek temsilcileri arasında dünya çapında dostluk kurma yoluyla uluslararası anlayış, iyi niyet ve barış ol
gusunu geliştirmeye çalışır, b) Eğitim, sağlık ve çeşitli sosyal konularda, doğrudan doğruya veya mevcut kuruluşlara yardım 
suretiyle topluma yararlı eser ve işler yapmaya çalışır, c) Eğitim ve genel kültür konularındaki çalışmalarına yardımcı olmak 
için gençlere, yurt içi ve yurt dışı seyahat imkanları sağlamaya yardım eder.

MADDE 4 : TOPLANTILAR Fıkra 1 : Haftalık Toplantılar: Bu kulüp üyeleri her hafta iç tüzükte açıklanan yerde, gün 
ve saatte toplanır. Yönetim kurulu, olağanüstü bir olay üzerine veya gerektirici başka bir nedenle, haftalık muntazam toplan
tının yerini, gün ve saatini müteakip haftalık toplantı gününe kadar herhangi başka bir güne, saate veya yere değiştirebilir. 
Muntazam haftalık toplantının resmi tatile rastlaması, kulüp başkanının vefatı, tüm toplumu etkileyen salgın bir hastalık ve
ya felaket halinde veya gerekli gördüğü başka bir nedenle yönetim kurulu haftalık toplantıyı iptal etmeye yetkilidir. Bu parag
rafta yazılı nedenler dışında, yönetim kurulu bir Rotary yılında, kendi takdiri ile ikiden fazla muntazan toplantıyı iptal edemez. 
Fıkra 2 - Yıllık genel kurul toplantıları: Bu derneğin yıllık olağan genel kurul toplantıları, birincisi Aralık ayında, İkincisi de 
Haziran ayı sonunda olmak üzere, yılda iki defa yapılır, a) Yıllık 1. genel kurul toplantısında aşağıda yazılı seçimler yapılır 
ve varsa gündemdeki diğer maddeler konuşulur, kararlar alınır.

1- Yönetim kurulu başkanı: Başkan seçildiği tarihi takip eden 2. Temmuz ayının ilk günü görevine başlamak üzere 18 
ila 24 ay önceden seçilir. Bu suretle seçilen başkan, Aralık ayını takip eden ilk Temmuz ayının 1. günü görevine başlayacak 
yönetim kurulunda başkan yardımcısı olarak görev yapar. 2- Seçimin yapıldığı aralık ayından sonraki ilk Temmuz ayının 1. 
günü gelecek dönem göreve başlayacak olan a) Başkan hariç, yönetim kurulu üyeleri görevleri ve yedek üyeleri b) Denet
leme kurulu üyeleri ve yedek üyeleri seçilir, c) Yıllık 2. genel kurul toplantısınca, görevi 30 Hazran’da sona erecek yönetim 
kurulu ile denetleme kurulunun raporlarları incelenir. İlgililerin ibraları, gelecek dönem için hazırlanan bütçenin aynen veya 
değiştirilerek onayı ve gündemdeki diğer maddelerle ilgili kararlar alınır. Fıkra 3 - Yıllık genel kurul toplantılarının yapılışı ge
nel kurul, oy verme yetkili üyelerin yarıdan bir fazlasının katılması ile toplanır. Yönetim kurulu dernek ana tüzüğüne göre ge
nel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden, günü, sa
ati, yeri ve gündemi, mahalli bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması se
bebiyle toplantı yapılmazsa ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile 2. toplantı arasında bırakı
lacak zaman bir haftadan az olamaz. Toplantının yapılacağı gün. saat ve yer ile toplantı gündemi en az 15 gün önce mahal
lin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir ve bu yazıya, toplantıya katılacak üyeleri gösteren liste eklenir. Toplantı başka 
bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum, geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle toplantı ilanının yapıldığı gazeteye 2. bir 
ilan verilerek üyelere duyurulur. İkinci tolantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç 2 ay içinde yapılması zorunludur. Üye
ler ikinci toplantıya, bu fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır ve toplantı mahallin en büyük mülki amirliğine duyu
rulur. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. 2. toplantıda yeter sayı aranmaz, ancak bu toplantıya iştirak 
eden üye sayısı, derneğin yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayıları toplamının iki katından az olamaz. Genel kurula 
katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenmiş listeye adları hizasında imza ederek toplantı yerine girerler. Yeter sayı sağ
lanmış veya toplantı, yeter sayı aranmaksızın yapılan toplantı ise, durum toplantı tutanağına geçirilir. Toplantı, yönetim kuru
lu başkanı veya bir başkan yardımcısı, yahut başkanın görevlendireceği bir yönetim kurulu üyesi tarafından açılır. Toplantıyı 
idare etmek üzere bir başkan ile yeteri kadar başkanvekili ve katip seçilir. Toplantı sonunda düzenlenen tutanak, başkan, baş- 
kanvekilleri ve katipler tarafından imzalanır, belgelerle birlikte yönetim kuruluna verilir. Yıllık genel kurul toplantısında yalnız 
gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantı tarihinden en az 15 gün önce ve en az 20 üyenin imzasını taşıyan 
önergelerle teklif edilen maddelerin ve genel kurulda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen 
hususların gündeme konulması zorunludur.

Fıkra 4 - GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ: a) Dernek organlarının seçimi b) Dernek ana tüzüğünün değiş
tirilmesi c) Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası ç) Bütçenin görüşülerek ay
nen veya değiştirilerek kabul edilmesi d) Derneğe lüzumlu taşınmaz malların alınması veya mevcut taşınmaz malların satıl
ması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi e) Derneğin feshi t) Yasalarda, dernek tüzüğünde, dernek iç tüzüğünde bu
lunan ve genel kurulca yapılması belirlenen diğer görevler g) Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt içinde ve dışın
da dernek veya kuruluşlar üye olarak katılması veya ayrılması

Fıkra 5- OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTILARI : Genel kurul, yönetim kurulunun veya denetleme kurulunun 
gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin aynı konudaki yazılı isteği üzerine yönetim kurulunca en geç 
bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılır. Olağanüstü genel kurul toplantıları, yıllık olağan toplantı koşulları ile yapılır ve 
üyeler aynı usulle çağrılır. Bu toplantılarda yalnızca toplantıya neden olan konu üzerinde konuşulup karar alınır. Fıkra 6 - Ge
rek haftalık gerekse olağan ve olağastü toplantılarda kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Ancak madde 
8. fıkra 2 ile Madde 18. fıkra 1 hükümleri saklıdır.

Madde 5 - ÜYELİK Fıkra 1 - GENEL NİTELİKLER : Medeni haklarını kullanma ehliyetini haiz ve 18 yaşını bitirmiş olan, 
dernekler yasasına göre üyeliğe engel bir hali bulunmayan, iyi ünlü, iyi karakterli, toplumda yeri bulunan bir iş veya mesle
ğinde tanınmış ve fiilen çalışmakta olan kimseler bu derneğin bir üyesinin teklifi ile derneğe üye seçilebilirler. Ancak, özel ka
nunların da aksine hüküm bulunmamak şartıyla : a) Anayasa Mahkemesi üyeleri, Anayasa Mahkemesince b) Yargıtay üye
leri, Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunca c) Danıştay üyeleri, Danıştay Başkanlık Kurulunca d) Sayıştay meslek mensupla
rı ile Savcı ile yardımcıları Sayıştay Daireleri Kurulunca e) Hakim ve Savcılar, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun gö
rüşü alınarak, Adalet Bakanlığınca verilen müsaade üzerine üye olabilirler. Dernekler yasasının 4. maddesinin 2. fıkrasının 
2 ve 3. bentlerinde gösterilenler ile diğer kanunların dernek hiç bir kimse derneğe üye olmaya veya dernekte üyelere üye ola
mayacaklarını belirttiği kişiler, orta okul ve orta öğretim öğrencileri bu demeğe üye olamazlar. Yabancı uyrukluların üye ola
bilmeleri için Türk vatandaşlarında aranan şartlardan başka, o yabancının Türkiyede ikamet etme hakkına sahip olması da 
gereklidir. Onur üyeliği için bu şart aranmaz. Kalmaya zorlanamaz, Her üye istifa hakkına sahiptir. Dernek üyeleri eşit hakla
ra sahiptir. Onur üyelerinin oy hakkı yoktur.

Fıkra 2 : ÜYELİK TÜRLERİ: Bu derneğin üyeliği iki türlüdür. Asil ve onur üyeliğidir. Asil üyeler faal, ek faal, kıdemli fa
al ve eski faal üyelerdir.

Fıkra 3 - FAAL ÜYELİK Bu dernek a) Herhangi itibarlı ve tanınmış bir müessesenin veya mesleğin sahibi, ortağı, yöne
tim kurulu üyesi olan b) Herhangi itibarlı ve tanınmış bir müessesede veya mesekte karar yetkisi taşıyan önemli bir icra mev
kiinde bulunan c) Herhangi itibarlı ve tanınmış bir müessesenin veya mesleğin yerel acentası, şube temsilcisi olarak çalış
ması, bu gibi acentalığı veya şubeyi icra yetkisine haiz olarak idare eden Dernekte kayıtlı işkollarına uygun iş veya meslek
ten şahsen ve fiilen çalışmakta olan, işyeri veya ikametgahın derneğin bulunduğu metrepol şehir içinde veya bunun bitişiğin
de bulunan bir derneğin yöresel sınırları içinde bulunan bir kifnseyi faal üyeliğe alabilir. Faal üyeliğe her işkolundan yalnız bir 
tek kimse alınabilir. Yalnız basın ve haberleşme hizmetleri ile din ve diplomatik hizmetler ve ek faal üye olma hükümleri bu 
sınırların dışındadır.

Fıkra 4 - EK FAAL ÜYELİK a) Bu kulubün herhangi bir faal üyesi, kendi işkolunuda fiilen çalışan başka bir meslekdaşı- 
nı faal üyeliğe teklif edebilir. Kulüp de böyle bir kimseyi, teklif edene ek olarak üyeliğe alabilir. Böyle bir ek faal üyenin nite
likleri, bu maddenin 1. ve 3. fıkralarında faal üyelik için aranan niteliklerin aynı olmalarıdır. Bu gibi üyeler her hususta faal üye 
olmakla beraber bu paragraf hükümlerine göre ek faal üye teklif edemez.

Bu dernek herhangi başka bir Rotary Kulübünün eski bir faal üyesini, işleri veya ikametgahının bu kulübün yöresel sınır
ları içinde bulunması, üyelik, niteliklerine sahip olması ve gireceği işkolunu dolduran üyenin onayının alınması koşulları ile ek 
faal üye olarak seçebilir. Şöyle ki: 1- Bu fıkranın bu paragrafı uyarınca aynı işkoluna hiç bir suretle birden fazla ek faal üye 
alınamaz. 2- Bu şekilde seçilen bir kimsenin, sırf eski kulübü sınırlar içinde ve temsil ettiği işkolunda bir işyerinin kalmaması 
nedeni ile üyeliği sona ermiş olmalıdır. 3- Bu gibi ek faal üye hir hususta faal bir üye ise de bu fıkra 4 (a) bendine göre ek fa
al üye teklif edemez, c) Bir işkolunu dolduran kimsenin faal üyeliğin sona ermesi veya kıdemli faal üyeliğe geçmesi veya her
hangi başka bir nedenle işkolunun boşalması halinde ek faal üye veya fıkra (4) a bendine göre seçilmiş ek faal üyeler için şu 
işlemler uygulanır.: 1 - Şayet bu gibi ek faal üye bir tek ise bu üye kendiliğinden faal üye olur ve boşalan işkolunu alır. 2- Şa
yet iki ek faal ye var ise yönetim kurulu bunlardan birini faal üyeliğe seçer ve boşalan işkolunu da o seçilene verir. 3- İki ek 
faal üyeden birinin paragraf (2) uyarınca faal üyeliğe seçilmesi ile diğer ek faal üyenin durumunu etkilemez, eskisi gibi de
vam eder.

Fıkra 5 - KIDEMLİ FAAL ÜYELİK : a) Kulübün faal üyelerinden veya eski faal üyelerinden, hizmet sürelerine göre 1- Bir 
veya daha fazla kulüpte toplam 15 yıl üyelik yapmış olanlar 2- Bir veya daha fazla kulüpte toplam 10 yıl üyelik yapmış ve 60 
veya daha yukarı yaşta olanlar 3- Bir veya daha fazla kulüpte toplam 5 yıl üyelik yapmış ve 65 veya daha yukarı yaşta olan
lar. 4- Uluslararası Rotary'de evvelce görev yapmış veya halen yapmakta olanlar Otomatikman kıdemli faal üye olurlar, b) 
Başka bir Rotary kulübünde iken faal üyeliği sona ermiş fakat üyeliği sona erdiğinde kıdemli faal üye olma niteliğini kazan
mış eski bir üye, ikametgahı veya işyeri bu kulüp yöresel sınırları içinde olması şartı ile kıdemli faal üyeliğe alınabilir, c) Kı
demli faal üye, faal üyenin bütün hak imtiyaz ve sorumluluklarına sahiptir. Ancak. 1 - İşkolunu temsil edemez. 2- Bir madde
nin fıkra 4 (a) bendi uyarınca ek faal üye teklif edemez. Dernek, herhangi bir kıdemli faal üyenin boşalttığı işkoluna, nitelik
lerine uygun bir kimseyi üyeliğe kabul edebilir.

Fıkra 6- ESKİ FAAL ÜYELİK : a) Faal bir üye, fiilen çalışmakta olduğu iş veya meslekten kendi isteği ile çekildiğinde 
üyeliği sona erer. Böyle eski bir faal üye, bir veya daha fazla Rotary Kulübünde 3 yıl veya daha fazla süre faal üyelik yapmış 
ise 55 yaşında ise üyelik süresine bakılmaksızın evvelce üyesi bulunduğu külübe veya başka bir Rotary Kulübüne eski faal 
üye olarak alınabilir.

Yukarıdaki haller yolu ile seçilen bir eski faal üye dan çekilmiş ise eski faal üyeliğe teklif edilemez.
Böyle eski bir faal üyeliğin diğer bütün niteliklerine sahip olması şartı ile faal üyeliği sona erdiğinde veya takip eden her

hangi bir zamanda eski faal üye olabilir. Yalnız, faal üye iken Rotary kulübünden ayrılmış ve daha sonra, artık üye değilken 
iş ve meslek hayatından çekilmiş ise eski faal üyeliğe teklif edilmez. Yukarıdaki haller yolu ile seçilen bir eski faal üye kulube -i 
(giriş aidatı) ödemekle yükümlüdür. Ancak seçildiği kulüpte evvelce faal üyelik yapmış ise ikinci defa (giriş aidatı) ödemez, b) 
Kendi kusuru dışında ve elinde olmayan nedenlerle dernekteki işkolunu kaybetme olasılığı karşısında kalan bir faal üye yö
netim kurulu kararı ile eski faal üyeliğe seçilebilir, c) Eski faal üye, faal üyenin bütün hak ve imtiyazlarına sahip olup sorum
luluklarıyla da yükümlüdür. Ancak, bir işkolunu temsil edemez. Bu maddenin fıkra 5 (a) bendi müstesna olmak üzere, kıdem
li faal üye olamaz ve fıkra 4(a) uyarınca ek faal üye teklif edemez.

Fıkra 7 - ÇİFTE ÜYELİK : Hiç kimse aynı zamanda bu kulüpte başka bir Rotary kulübünde faal, kıdemli faal ve eski fa
al üye olamaz. Hiç bir.kimse bu kulüpte aynı anda faal, eski faal, kıdemli faal veya onur üyesi olamaz.

Fıkra 8 - ONUR ÜYELİĞİ: Rotary amaçlarını yaymakta değerli katkı ve hizmetleri ile temayüz etmiş herhangi bir kim
se bu kulübün onur üyeliğine seçilebilir. Onur üyeleri giriş ve yıllık aidatı ödemekle yükümlü değillerdir, oy kullanamazlar. 
Dernekte herhangi bir yönetim görevi alamazlar ve bunlara seçilemezler. Derneğin herhangi bir malında hakları olamaz Bir 
işkolunu temsil edemezler. Devamı sayfa 5'de



YAŞAMIN İÇİNDEN
HAFTANIN F1KRAS1Sıtkı Hayıroğlu

E.M. Lisesi Öğretmeni

ÖĞRENCİLERE MİNİ KONFERANS
Değerli öğretmen arkadaşlarım ve yarının devlet so- 

i runlannı ayrı ayrı kademelerde göğüsleyecek olan
GENÇLER, sevgili ÖĞRENCİLERİMİZ.

Şu anda, öğretmen, öğrenci topluca bir arada olma-
■ nın: Heyecanı, coşkusu, gururu içindeyiz.

Şimdi sizlere HAYAT ve İSTİKBAL konulu bir konfe
rans vereceğim.

Neydi KONFERANS : Dinleyicilere açıkça gerekli 
bilgileri vermek. Şimdi burada dinleyici kim : Sevgili öğ
rencilerimiz siz ve öğretmenlerimiz.

Konferanslar dikkatle dinlenir. Gerekli faydalı notlar I 
alınır. Dikkatle sonuna kadar takip edilir. Yeri geldikçe I 
aklınıza takılan sorular da kısa öz olarak sorulur.

İSTİKBAL : Geleceğe bilerek, hazırlanmak.
Hayatın akışına siz. bu değerler doğrultusunda uy- I 

masını bileceksiniz. Şimdi ilk suali ben, sizlere sorarak I 
konuya gireceğim.

Evet, sevgili gençler, HAYAT NEDİR?
Haliyle hepiniz de kendi görüş açınızdan hayatın ne I 

olduğunu bilirsiniz.
Ama, gerçek hayatın ne olduğunu bir de benden du

yarsanız sizler için daha anlamlı olur.
HAYAT : Bir insanın, yaşadığı ana alışması demektir.
Şimdi sizler hangi anı yaşıyorsunuz? Gençliğinizin en 

duygusal, en hassas ve de en anlamlı anını yaşamakta
sınız. Bu sizin hayatınızın birinci basamağı. Liseyi bitire
ne kadar öğrencilik yılları. Yani, ne ekerseniz, onu biç
me yıllan. Biraz da hayattaki ilk yolculuğunuz olacak.

Bu yol lise bitince, biter. Ne olur? İkinci hayat yolcu
luğunuz başlar ki en zor bir yolculuk olur.

Bazı öğrencilerimiz, liseyi bitirince oh!., der, derin bir 
nefes alır. Oysa ki ikinci yolculuk başlayacak ki, en zor, I 
en sorumlu, duygusal bir yolculuk.

Yüksek okulu, kazanma, kazanamama. İş bulma, bu- I 
lamama, sevilme, sevilememe!... Dikkat edilecek olursa, I 
bunalımlar, intiharlar, cinayetler her yönlü hayat dramı I 
bu çağlarda oluşur.

Sevgili GENÇLER !... Birinci öğrencilik, yolculuğu- I 
nuzun geçişinde çok dikkatli olun. Asla aceleci havayi I 
olmayın.

Birinci yolculuğunuz iyi biterse, ikinci HAYATİ yolcu- 8 
luğunu daha iyi başlar.

Hani şair F. N. Çamlıbel ne demiş :
“Şeninde biter yolun; diner gözünde yaşlar.
Benim uğursuz yolum, bittiği yerde başlar.”
İşte sizler, birinci yolculuğunuzu başarıyla bitirirseniz. ı 

İkinci hayat yolculuğunuz, uğurlu ve de başanyla başlar. |
Nedir bunun kolayı, sınıfınızı geçmek. Bu kadar ba- I 

sil. i
Anne-baba-öğretmen sizi, seyis gibi takip edemez. 

Lise seviyesinde, neyin ne olduğunu, iyiyi-kötüyü anla
yabilecek çağdasınız.

İNSAN olarak, aklınız, mantığınız, azim ve iradeniz 
İSTİKBAL için kesin kararı kendiniz vereceksiniz.

Eğer sigara içiyorsanız, derhal bırakacaksınız. Anne
nizin babanızın verdiği harçlık emanet bir paradır. Sağ
lığınız. istikbaliniz için harcarsınız. Sigara ve havai yer
lere harcamak, ahlaksızlık, namusuzluk ve de saygısızlık
tır.

Böyle yapanları da bu cağda, ben de kurtaramam.
SENİ SEN, BİLMELİSİN, YÖNÜNÜ GÖRMELİSİN.

Yari Şaka Yari CIddI
Gerçek 
Milliyetçilik

- Gerçek Milliyetçilik nedir?
- Vatandaşına iş bulmaktır.
- Gerçek Milliyetçilik nasıl olur.
- Vatandaşını yoksulluktan 

kurtarmakla olur.
- Gerçek Milliyetçiliğin özünde 

ne vardır.
- Daha fazla demokrasi var

dır.
- Daha fazla özgürlük vardır.
Peki. Bizim Milliyetçilik anlayışı

mız nasıldır.
Bizim Milliyetçilik anlayışı

mızda ise, popülist bir yakla
şım vardır.

- Avrupa’nın bizi böleceğine 
inanır.

- Ve. Diğer vatandaşlara göre, 
ülke meselelerine kendisinin 
daha duyarlı olduğunu zanne
der.

Hele. Bir Avrupa ülkesi, bir 
dangalaklık yapsın bu fırsatı 
hiç kaçırmaz.

Hemen Avrupa Birliği’ne karşı 
savaş açmakta gecikmez.

- Daha iki yıl önce K. Irak’ta bir 
Kürt Devleti için Amerika’nın 
vize verdiğini bilmezden gelir.

- Çekiç güç helikopterleri
nin ne haltlar karıştırdığını, 
Amerika’ya eğitim için götürülen 
binlerce peşmergenin ne anla
ma geldiğini görmezden gelir.

- Ermeni soykırım meselesini 
Amerika’nın başımıza bela et
tiğini bilir, ama yine de fırsat 
buldukça Avrupahlara saldırır.

- Ünlü Amerikalı banker So- 
roz’un “Türkiye’nin en iyi ihra
cat ürünü ordusudur” tavsiye
sinin altında neler yattığını 
kestiremez.

- Bir kaç hafta önce, Amerika 
tarafından yayınlanan insan 
hakları raporunda, Kürt vatan
daşlarımıza azınlık dendiğini 
okumamıştır.

Peki. Bizim millyetçiliğimiz ne
den Avrupa’ya kızgın, Ameri
ka’ya ise hoşgörülü hatta tesli
miyetçidir.

- Çünkü Avrupa Birliği radi
kal dinci ve katı milliyetçi ikti
darlara izin vermez.

Amerika, kendi çıkarlarına 
uyan bir partiyi önce destek
ler, zamanı gelince de kullanır.

İki arkadaş yıllar sonra 
buluştu.

İlki hayatta başarılı olmuş
tu. Çok zengindi.

İkincisi ise, fakir bir hayat 
sürüyordu.

Önce biraz dereden-tepe- 
den konuştular.

Zengin olanı :
İnsanın parası olması iyi 

ama, nasıl harcayacağını bil
memesi çok kötü” dedi.

Fakir olanı bunun üzerine 
şöyle mırıldandı:

Nasıl harcayacağını bi- 
lipte, parasının olmaması, 
bence çok daha kötü.”

Sözün Özü

İşsizlik,
Fakirliğin anahtarıdır.

“Türk Atasözü

Türkiye’de işsiz sayısının 
10 milyona ulaştığı söyleniyor.

Son krizde, 1 milyon vasıflı 
insanın işsiz kaldığı biliniyor.

işsizlik insanı psikolojik açı
dan da yıkıyor.

Hastanelerin psikiatri bö
lümleri işsiz ve boş insanlar 
tarafından dolup taşıyor.

Bir önemli ve tehlikeli konu 
da üniversite mezunu işsizler
dir.

Bursa İş Kurumu’na son 6 
ayda 4757 fakülte mezunu 
başvurdu.

Bunlardan 870 adedi Mi
mar ve Mühendis.

Ayrıca 31 adet doktor da 
var.

Tahsili ve becerisi olmayan
ların iş bulması ise imkansız.

İş yok, para yok.
Ayşekadın fasülye ise 12 

milyon lira.
Allah hepimize, ama önce

likle işsizlere sabır versin.

Uçuk BIr °S°öz

Akılsız başın zahmetini, 
bütçeler çeker.

Erol GLRÇAY

Türkiye Kupa 
Maçları

Bu sene Türkiye Kupası 
maçları, tek maç üzerinden 
oynandı.

Galatasaray kötü saha ve 
doğa şartları yüzünden, Erzu
rum’da elendi.

Fenerbahçe, İstanbul’da 
Denizlispor’a yenildi.

Denizlispor Trabzons- 
por’u da elemişti.

Beşiktaş’da kupanın ba
şarılı takımlarından biriydi.

En zor galibiyeti G. An- 
tep’de aldı.

Aslında tüm spor kamu
oyu, kupa finalinde Deniz
lispor ve Beşiktaş’ı görmek 
istedi.

Ama. İstenilen olmadı.
Bu iki takım yarı finalde 

karşı karşıya geldi.
Ve. Denizli’deki maçı Be

şiktaş kazandı.
Kocaelispor kendi saha

sında Adanaspor’u eleyin
ce, Beşiktaş’ın rakibi belli 
oldu.

Şimdi 3 Nisah’da tarafsız 
bir sahada, final maçı oyna
nacak.

Kartal kupanın kulbunu, 
şimdiden yakalamış görü
nüyor.

Adanaspor’u kendi evinde 
zor eleyen Kocaelispor, iyi 
görünmedi.

Beşiktaş’ın diri bir kad
rosu var.

İyi koşuyorlar iyi yar
dımlaşıyorlar.

İlhan Mansız topu nere
de yakalarsa oradan vuru
yor.

Hem iyi de vuruyor.
Artık gol sonrası, saçma-sa- 

pan bereketlerde yapmıyor.
Büyük golcü Tanju Ço-

lak’tan daha hızlı.
Daha mücadeleci 

ha çalışkan.
Tümer’de çok iyi.
Ahmet Dursun’da 

ne düzeldi.
Beşiktaş kupayı 

gibi.
Belki duble bile, 

bilir.

ve da-

bu se-

alacak

yapa-

sayfanın devamı Yeni Hali !
Yönetim kurulu kararlarına karşı ancak Genel kurula itiraz edilebilir. Genel kurul, hazır bulunan üyelerin üç

te iki çoğunluk kararı ile yönetim kurulu kararlarını iptal edebilir veya değiştirebilir.
4) Yönetim kurulu, üye sayısı yedeklerin çağrılmasına rağmen üye tam sayısının yarısından aza düşerse, 

yönetim kurulunun tümünün yeniden seçimi için, bir ay içinde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırır. Üye 
sayısı düsen Yönetim kurulunun görevi bu toplantıya kadar devam eder.

MADDE 10 : DENETLEME KURULU :
a) Oluşumu : Denetleme kurulu, genel kurul tarafından seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur.
b) Üyelerin seçimi: Genel kurul, denetleme kurulu asil ve yedek üyelerini gizli oyla seçer. Denetleme ku

rulu aralarından birini başkan seçer.
c) Görev ve yetkileri: Denetleme Kurulu, dernek tüzüğünde tesbit edilen esas ve usullere göre, altı ayı 

geçmeyen aralıklarla denetim görevini yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve 
toplandığında genel kurula sunar. •

BÖLÜM IV. TOPLANTILAR :
MADDE 11 : HAFTALIK OLAĞAN TOPLANTILAR
a) Yer ve Zaman : Dernek, her hafta, iç tüzükte belirtilen yerde, öngürülen gün ve saatte düzenli olarak 

toplanır. Bu toplantılar başka derneklerle birlikte de yapılabilir.
b) Değişiklik : Yönetim kurulu, her hangi bir haftada geçerli bir nedene dayalı olarak haftalık olağan top

lantının yer, gün ve saatini önceki haftanın toplantı günü ile gelecek haftanın toplantı günü arasındaki bir tari
he alabilir.

c) İptal: Yönetim kurulu resmi tatile rastlanması, dernek üyesinden birinin ölümü, yörenin tümünü etkile
yen bir hastalık veya doğal afet nedenleriyle olağan haftalık toplantıyı iptal etmeye yetkilidir. Bu nedenlerin dı
şında yönetim kurulu, görev dönemi içerisinde kendi takdiri ile dörtten fazla olağan haftalık toplantıyı iptal ede
mez. Ayrıca hiç bir şekilde arka arkaya üçten fazla hastalık olağan toplantıyı iptal edemez.

MADDE 12 : OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
a) Toplantı zamanı ve yeter sayı : Derneğin genel kurulu yılda bir kez, haziran ayında, toplam üye sayı

sının yarıdan bir fazlasının Katılmasıyla toplanır, ilk toplantıda yeter sayı sağlanamaz ise ikinci toplantıda ço
ğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı, dernek yönetim ve denetleme kurullarını teşkil eden 
üye sayısının iki katından az olamaz.

b) Toplantının Yapılışı 1) Yönetim kurulu dernek tüzüğüne göre genel kurul toplantısına katılma hakkı bu
lunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurul toplantısına katılacak üyeler, toplantı gününden en az onbeş gün 
önce günü, saati, yeri ve gündemi yerel bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağırılır. Bu çağrıda, ço
ğunluk sağlanamaması halinde yapılacak ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İki toplantı arasın
da bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.

2) Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı gündemi, toplantı gününden en az onbeş gün önce 
mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir ve bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösteren liste ek
lenir,

3) Toplantının çoğunluk sağlanamaması dışında başka bir nedenle geri bırakılması halinde, erteleme top- 
lantısının yapılabilmesi için (1) ve (2) fıkralarındaki hususlar aynen uygulanır.

Eski Hali :
Onur üyeleri bu derneğin bütün toplantılarına katılmak ve imtiyazlarından faydalanmak hakkına sahiptirler. Onur üyesine 

başka bir Rotary kulübünde hak veya imtiyaz tanınmaz.
Fıkra 9 - DİN BASIN VE HABERLEŞME İLE DİPLOMATİK HİZMETLİLER : Çeşitli din ve mezheplerden birden fazla 

temsilciler, birden fazla gazetelerden ve haberleşme kuruluşlarından temsilciler ile birden fazla hükümetlerin mensubu diplo
matik temsilciler bu ana tüzükte belirlenen işkollarına faal üyeliğe seçilebilirler.

Fıkra 10- KAMU GÖREVLİLERİ: Geçici olarak belirli bir süre için kamu görevine seçilmiş veya atanmış kimseler kamu 
görevlilerine mahsus işkollarına faal üye seçilemezler. Bu kural, okullarda veya diğer öğretim müesseselerinde mevki sahibi 
veya görevli olanlar ile adli makamlara seçilmiş veya tayin edilmiş kimselere uygulanmaz.

Geçici olarak belirli bir süre için kamu görevine seçilen veya atanan bir faal üye bu göreve seçilmeden veya atanmadan 
önce temsil ettiği işkolunu temsile ve eskisi gibi üyeliğine devam eder

Fıkra 11- ULUSLARARASI ROTARY HİZMETLERİ: Bu kulubün üyelerinden herhangi birinin uluslararası Rotary’de me
muriyete girmesi halinde kulüp, bu kimsenin üyeliğini görevi süresince saklı tutar.

Madde 6 -İŞKOLU GRUPLARI : Fıkra 1- İŞKOLU : a) Bu kulübün her faal üyesi çalıştığı işkolu veya mesleğe göre sı- 
nıflandırılır.b) Her faal üyenin işkolu, mensup olduğu firma, şirket veya müessesenin başlıca ve bilinen çalışmalarını kapsa
yan veya kendisinin başlıca iş veya meslek faaliyetini kapsayan işkoludur. Faal üye şahsen bağımsız olarak bir iş veya mes
lek sahibi ise işkolu da bu başlıca çalışmalarını kapsayan iştigal konusudur, c) Düzeltme : Üyeliği sona ermemiş herhangi bir 
üyenin işkolunu, şartlar gerektirdikçe, düzeltmeye ve ayarlamaya yönetim kumlu yetkilidir. Bu gibi düzeltme veya ayarlama 
üyeye vaktinde bildirilir ve şayet bir diyeceği var ise dinlenir.

Fıkra 2 - SINIRLAMA : Her iş veya meslekten yalnız bir tek faal üye alınabilir. Gazetecilik ve haberleşme ile din ve dip
lomatik hizmetler iş kollarında sınırlama uygulanmaz ve birden fazla faal üye alınabilir. Ek faal üye alınması da bu sınırlama 
dışındadır.

Madde 7 - DEVAM : Fıkra 1- DEVAM : Bu derneğin her üyesi, kulübün haftalık toplantısına katılmakla yükümlüdür. Bir 
üye, haftalık toplantı için belirlenen zamanın en az % 601 kadar bir süre toplantıda hazır bulunduğu takdir de o toplantıya ka
tılmış sayılabilir.

Ayrıca kulübün haftalık muntazam toplantısına katılmayan ve devamsızlığını gidermek isteyen bir üye aşağıdaki hallerde 
: a) Bu derneğin bir önceki haftalık muntazam toplantı günü ile bir sonraki muntazam toplantı günü arasında herhangi bir va
kitte 1- Başka bir Rotary Kulübü veya aday rotary kulübünün haftalık muntazam toplantısına ve toplantı süresinin % 60 ı ka
dar bir süre bulunmak şartı ile katılır ise, bu derneğin talimatı ie Rotaract veya înteract Derneği veya köy hizmetleri komitesi 
toplantısına veya aday rotaract, aday înteract derneği veya aday köy hizmetleri komitesi toplantısına katılır ise 3- Uluslarara
sı Rotary konvansiyonuna Yasa konseyi toplantısına, uluslararası asambleye U.R. şimdiki ve eski yönetim görevlileri enstitü
süne, Ü.R. yönetim kurulu veya yönetim kurulu adına U.R. başkanının onayı ile yapılan şimdiki, eski ve gelecek dönem yö
neticiler enstitüsüne, U.R. bölgesel konferansına, Rotary bölge asamblesine, U.R. Yönetim kurulu talimatı ile yapılan herhan
gi bir bölge guvernörü talimatı İle yapılan herhangi bir bölge komite toplantısına veya usulüne uygun ilan edilmiş şehirlerara
sı Rotary kulüpleri toplantısına katılır ise, 4- Başka bir kulübün haftalık muntazam toplantısına katılmak üzere evvelce bildi
rilen toplantı yerine ve vaktinde gittiği halde toplantı yapılmaz ise kendi kulübün toplantısına katılmış sayılır, b) Kendi kulü
bün haftalık muntazam toplantısına katılamayan bir üyenin devamsızlığı, 1- Bu fıkranın (a) (3) paragrafından sözü edilen top
lantılara katılmak üzere ve makul derecede kısa yolu seçmesine rağmen yollarda gidip gelirken, 2- U.R. görevlisi veya U.R. 
komite üyesi olarak Rotary ile ilgili bir görev yaparken, 3- Guvernör temsilcisi olarak yeni bir kulüp kurarkan 4- U.R. memuri
yetinde bir Rotary hizmeti yaparken,5- Uluslararası Rotary U.R. Vakfı veya Bölge Guvernörlüğü teklifi ile ele alınan devamsız
lığı gidermeye olanak bulunmayan uzak bir yerdeki hizmet projesinin uygulanmasında.... Devamı sayfa 6'da
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S nci sayfanın devamı Yeni Hali i
Ertelenen toplantının, geri bırakılma tarihinden itibaren en geç iki 

ay içinde yapılması zorunludur. Genel kurul toplantısı bir defadan faz
la ertelenemez.

4) Genel kurul toplantısına katılacak üyeler, yönetim kurulunca dü
zenlenmiş olan üye listesindeki adları hizasına imza ederek toplantı 
yerine girerler. Yeter sayı sağlanmış ise durum toplantı tutanağına ya
zılır.

5) Toplantı, yönetim kurulu başkanı veya görevlendirdiği bir yöne
tim kurulu üyesi tarafından açılır. Toplantıyı yönetmek üzere bir genel 
kurul başkanı, bir sekreter ve bir oy toplama görevlisi seçilir. Toplantı 
sonunda düzenlenen tutanak genel kurul başkanı, sekreter ve oy top
lama görevlisi tarafından imzalanır, belgelerle birlikte yönetim kurulu
na verilir.

6) Genel kurul toplantısında her üyenin bir oy hakkı vardır ve üye 
oyunu toplantıda kendisi kullanır, başkasını vekil atayamaz.

7) Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler 
görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerden onda birinin ta
lebi ile görüşülmesi istenen hususların gündeme konulması zorunlu
dur.

MADDE 13 : OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI: Yö
netim kurulunun veya denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde 
veya dernek üyelerinden beşte birinin aynı konudaki yazılı isteği üze
rine genel kurul, yönetim kurulunca, en geç bir ay içinde olağanüstü 
toplantıya çağrılır. Olağanüstü genel kurul toplantısı çağrısı ve uygu
laması olağan genel kurul toplantısı koşulları ile yapılır. Olağanüstü 
genel kurul toplantısında yalnız toplantı gündemi üzerinde konuşulur 
ve karar alınır.

MADDE 14 : KARAR VE YETER SAYI Olağan ve olağanüstü ge
nel kurul toplantılarında, kararlar, toplantıya katılanların oy çokluğu ile 
alınır. Ancak, 20. ve21. madde hükümleri saklıdır.

BÖLÜM V- GELİRLER VE KAYITLAR
MADDE 15 : DERNEĞİN GELİRLERİ
a) Girmelik : Derneğe giren her üyeden, bir defaya mahsus olmak 

üzere 50.000.000.- Türk Lirası girmelik alınır. Bu aidat, her yıl genel 
kurul tarafından yeniden belirlenebilir. Dernekten istifa ederek ayrılmış 
bir kişi derneğe tekrar kabul edilir ise kendisinden girmelik alınmaz.

b) Yıllık aidat: Üyelerden yıllık aidat olarak 300.000.000.- Türk Li
rası alınır. Bu aidatın alınış şekli iç tüzükte belirlenir.

c) Çalışma gelirleri: Dernek tarafından düzenlenen veya katılım
da bulunulan toplantılar, konferanslar, seminerler, gösteriler, geziler, 
yayınlar, piyango, eğlence, balo, konser, sergi, kermes, spor yarışma
ları, haftalık olağan toplantı yemekleri ve benzer çalışmalarda elde 
edilen gelirlerdir. Bu gelirlerin şeklinin nasıl olacağı iç tüzükte belirle
nim

d) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler: Satış, kirala
ma ve başka suretlerle elde edilen gelirlerdir.

e) Bağışlar ve yardımlardan elde edilen gelirler: Üyelerden ve 
diğer kişi ve kuruluşlardan yapılan yardım ve bağışlardan ve yardım 
toplama hakkındaki yasa hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış
lardan ve yardımlardan elde edilen gelirlerdir.

MADDE 16 : DEFTERLER VE BELGELER
Dernek, noterden onaylı:
a) Üye Kayıt Defteri
b) Karar Defteri
c) Gelen ve Giden Evrak Defteri
d) Gelir-Gider Defteri
e) Bütçe Kesin Hesap ve Bilanço Defteri,
f) Demirbaş Defteri
g) Alındı belgesi Defteri tutar.
Dernek gelirleri “Alındı Belgesi” ile toplanır ve giderler “Harca

ma Belgesi” ile yapılır. Bu belgelerin resmi olanları kullanılır. Resmi
leri sağlanamıyor ise, mahallin en büyük mülki amirliğince tasdikli, 
özel baskılı belgeler kullanılabilir. Alındı belgesinde, ödemede veya 
bağışta bulunanın açık kimliği ve imzası bulunur. Yönetim Kurulu, ba
ğış ve ödenti toplayacak kimseleri bir kararla belirtir ve bu karar ma
hallin en büyük mülki amirliğine tescil ettirilir.

BÖLÜM VI - GENEL HÜKÜMLER
MADDE 17 : DERNEĞİN İÇ DENETİMİ
Derneğin iç denetimi dernekler kanunu ve dernek tüzüğüne göre 

denetleme kurulu tarafından yapılmakla ve bu denetleme şekli dernek 
tüzüğünde tesbit edilen esas ve usullere göre hükmü getirilerek belir
tilmiş olmakla beraber, yeteri kadar açıklık bulunmayan durumlarda ve 
bu eksikliği tamamlamak, üyelerle dernek organları ve görevlilerine 
tüm dernek çalışmalar^ ile işlemlerinde yol göstermek ve yardımcı'ol
mak amacıyla komisyonlar kurulabilir, tek veya ayrı ayrı metinler ha
zırlanarak genel kurulun onayından geçirilmek suretiyle yürürlüğe ko
nulacak yönetmelikler çıkarılabilir.

MADDE 18 : ULUSLARARASI KURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİ
Uluslararası faaliyette bulunma amacını güden dernek, ayni 

amaçla kurulmuş yurt dışındaki uluslararası derneklere ve vakıflara 
katılıp işbirliği yapmak için yürürlükteki yasalara uygun şekilde yetkili 
mercilerden izin alır. Bu izni aldıktan sonra yine yasaların ilgili hüküm
lerine göre bu uluslararası kuruluşlara katılarak işbirliği yapar.

MADDE 19 : İÇ TÜZÜK
Dernek, Dernekler Kanununa ve Dernek Tüzüğü hükümlerine ay

kırı olmayan ve derneğin yürütülmesinde yardımcı yöntemler içeren 
bir “İç tüzük” kabul eder. İç Tüzük hükümleri, kendi içinde belirlenen 
usullerle değiştirilir.

MADDE 20 : DERNEK TÜZÜĞÜNÜN DEĞİŞİKLİĞİ
Dernek tüzüğünün değişikliği, yönetim kurulunun bu hususu genel 

kurulda görüşülmek üzere gündeme alması ve olağan veya olağanüs
tü genel kurula katılan üyelerin en az üçte ikisinin değişikliği kabul et
mesi ile yapılır. Dernek üyelerinin üçte biri dernek tüzüğünde değişik
lik ister ise yönetim kurulu bu teklifi gündeme alır.

MADDE 21 : FESİH VE TASFİYE :
Derneğin fesih ve tasfiyesi, yönetim kurulunun bu hususu genel 

kurulda görüşülmek üzere konuyu gündeme alması ve olağan veya 
olağanüstü genel kurula katılan üyelerin en az üçte ikisinin kabulü ile 
yapılır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamaz ise, ikinci toplantıya 
katılan üyelerin sayısı ne olursa olsun, gündem görüşülür. Ancak kap
lanların üçte iki çoğunluğu ile karar alınması gerekir. Derneğin feshi 
kararı ile birlikte dernek mallarının başka her hangi bir kuruluşa devir 
ve teslimi, derneğin alacak ve borçlarının tasfiyesi gibi gerekli işlemler 
de genel kurulca karara bağlanır. Fesih kararı toplantı tarihinden son
raki beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilir.

MADDE 22 : HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER :
Dernek tüzüğünde hüküm bulunmayan durumlarda, Türk Medeni 

Kanunu ve Dernekler Kanunu hükümleri uygulanır.
KURUCULAR:
1) Bülent KURT 2) Sadık GEMİCİOĞLU
3) Veysel Aydın AKOVALIGİL 4) Mahmut K. SOLAKSUBAŞI
5) Ferruh ERÇEK 6) Ayhan MİNARE
7) Faruk UZUNLAR
YÖNETİM KURULU :
Başkan Bülent IŞILMAN
Başkan Yardımcısı Yavuz ALEMDAR
Gelecek Dönem Başkanı Kadri GÜLER
Geçmiş Dönem Başkanı 
Genel Sekreter
Sayman

YaşarBEKTAŞ 
Peyami ÇAĞLAR 
Mehmet YAŞAR 
Mahmut SOLAKSUBAŞI
Melih KAZANÇ 
Elvan AVCI 
Koray YAŞAR

Eski Hali:
doğrudan doğruya ve fiilen çalışır iken meydana gelmiş ise bu devamsızlığı giderilmiş ve kulübünün muntazam toplantısına katılmış sayılır.
Fıkra 2 - TELAFİ EDİLEN DEVAMIN BİLDİRİLMESİ : Bu maddenin Fıkra 1 (a) (2) ve (3) ile (b) paragraflarında yazılı hallerde telafi durumunu üye kendi kulübüne 

bizzat bildirdiği takdirde devam etmiş sayılır.
(a ) (1) ve (4) de,yazılı hallerde telafi durumunu üye kendisi bildireceği gibi ziyaret edilen kulübün genel sekreteri tarafından bildirilebilir.
Fıkra 3 - MUAFİYET : a) Sürekli hastalık veya sakatlık yüzünden, haftalık muntazam toplantıya katılmasına bedenen olarak bulunmayan bir üyenin devamsızlığı ve

ya Rotary Kulübü bulunmayan bir ülkede iki haftadan fazla kalan ve telafisi için herhangi bir kulüp toplantısına katılma olasılığı maddeten bulunmayan bir üyenin devam
sızlığı yönetim kurulu onayı ile muaf sayılır ve bu durum kulubün devam kayıtlarında hesaba alınmaz.

Rotary Kulübü bulunmaya bir ülkeye yapılacak yolculuk nedeni ile doğacak devamsızlık, üye tarafından yola çıkmadan önce, bu mümkün olmadığı hallerde gittiği ül
keden. kulüp genel sekreterine yazılı olarak bildirilecektir. Böyle bir devamsızlığı onaylamadan önce yönetim kurulu, bu maddenin fıkra 1 (a) bendi uyarınca telafisine böy
le bir ülkeye yapılan yolculuğun engel olduğuna kanaat getirmesi gereklidir.

b) Üye kıdemli faal ise, 1- Bir veya daha fazla rotary Kulübünde toplam 15 yıl veya daha fazla üyelik yapmış ve 70 yaşına ermiş ise devam yükümlülüğünden muaf 
tutulması için genel sekretere yazı ile bildirmiş ve yönetim kurulu bu isteği onaylar ise böyle bir üyeden devamdan muaf tutulur ve kulübün kayıtlarında hesaba alınmaz. 
Ancak üye isterse devam durumu kulübün kayıtlarına işlenir.

MADDE 8 : YÖNETİM KURULU, DENETLEME KURULU VE DİĞER GÖREVLİLER
Fıkra 1 : Yönetim Kurulu : Bu derneğin yönetim organı, bir başkan, bir gelecek dönem başkanı, bir geçmiş dönem başkanı olmak üzere 2 başkan yardımcısı. 1 ge

nel sekreter, 1 sayman ve 3 üye ile evvelki dönem başkanından oluşan 9 kişilik yönetim kuruludur. Yönetim kurulunun 5'de yedek üyesi bulunur.
Fıkra 2- YÖNETİM KURÜLU KARARLARI: Bu ana tüzükteki eksi açıklanmadıkça, bütün dernek işlerinde yönetim kurulu kararı kesindir. Yönetim kurulu kararlarını 

ancak genel kurul değiştirebilir. Yönetim kurulu bütün görevliler ve komitelerin üzerinde genel kontrol hakkına sahiptir. Gerekli görürse herhangi bir görevi boş ilan edebi
lir. Yönetim Kurulu bütün yönetim görevlilerini ve komitelerinin kararlarının temyiz edebileceği yerdir. Yönetim kurulunun herhangi bir kararına karşın yalnız dernek genel 

•kurulunda itiraz edebilir. Böyle bir itirazın yapılması haline yönetim kurulu kararı, ancak yönetim kurulunca kararlaştırılacak haftalık bir toplantıda, bu toplantıdan en az 7 
gün önce yıllık toplantılarda ise gündem maddesi olarak genel sekreterce üyelere bildirilmesi ve toplatıda yeter sayınının bulunması şartı ile ve hazır bulunan üyelerin üç
te iki çoğunluk kararı ile bozulabilir.

Fıkra 3 - SEÇİMLER : Yönetim görevlilerinin seçiminin yapılacağı yıllık genel kurul toplantısından bir ay evvelki haftalık bir muntazam toplantıda, bu toplantıya baş
kanlık eden kimse dernek üyelerinden 1 başkan (seçildiği tarihi takip eden ikinci temmuz ayının ilk günü başkanlık görevine başlamak üzere) 1 Başkan Yardımcısı, 1 Ge
nel Sekreter, 1 sayman üye ve 3 yönetim kurulu üyeleri ile 5 yedek üye ayrıca 3 denetleme kurulu asil üyeleri ve 3 yedek üyeleri için aday göstermelerini ister. Toplantıda 
verilecek karara göre adaylar, ya iç tüzük hükümlerine göre (Aday gösterme komitesince veya doğrudan genel kurulca veyahut her ikisi tarafından gösterilebilir. Usulüne 

■göre gösterilmiş adaylar, listelerde aday gösterildikleri görevin altına soyadlarına göre alfabetik sıra ile yazılır, seçimin yapılacağı gün genel kurul toplantısında oya sunu
lur. En çok oy alanlar gösterildikleri görevlere seçilmiş olurlar. Seçimler gizli oy ile yapılır. Yönetim kuruluna faal, kıdemli faal ve eski üyeler seçilebilir.

Yukarıdaki şekilde, 18 ile 24 ay önce seçilen Başkan seçimini takip eden ilk temmuz ayının birinci günü göreve başlayacak yönetim kurulunca başkan yardımcısı ola
rak kendi dönemine kadar görev yapar. Başkanlık görevlerinin ve sorumluluklarının daha iyi anlaşılması için Bölge Asamblesine muhakkak katılır. Önemli bir nedenle ka
tılamayacak ise, dönüşünde kendisine rapor vermek üzere, bu dernekten bir temsilci görevlendirerek asambleye gönderir. Ayrıca, başkan yardımcılığı sorasında düzenle
necek (Gelecek dönem başkanlarını hazırlama seminerijne de katılmakla yükümlüdür.

Fıkra 4- YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ: a) Derneği yönetim kurulu temsil eder. Bu temsil yetkisi, başkan tarafından, onun yokluğunda vekalet eden başkan 
yardımcısı tarafından kullanılır. Yönetim kurulu, temsil konusunda başkan ve başkan yardımcısı ile birlikte yönetim kurulu üyelerine de yetki verebilir, b) Derneğin gelir ve 
gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapar ve gelecek dönem bütçesini hazırlayıp genel kurula sunar, c) Dernekler yasasının, bu ana tüzükün ve iç tüzükün verdiği görevle
ri yapar, yetkileri kullanılır, d) Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bu kimseleri 10 gün içinde yerel en büyük mülki amirliğe bildiri
lir.

Fıkra 5 - HİZMET KOMİTELERİ: Yönetim kurulu, dernek hizmetlerinin belirli işleri, toplum hizmetleri, uluslararası hizmetler ve mesleki hizmetlerle meşgul olmak üze
re çeşitli komiteler kurar, bu komitelere görevliler atar.

Fıkra 6 - YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE KARARLARI : Seçilen yönetim kurulu, seçimini takip eden 1 Temmuz ila 30 Haziran arasında 1 yıl süre ile görev 
| yapar. Yönetim Kurulu en az ayda 1 kez toplanır. Özürsüz olarak üst üstte 3 toplantıya gelmeyen, özürlü olsa dahi 1 yıl içinde 6 toplantıya katılmayan üye, yönetim kuru- 
i lundan çekilmiş sayılır. Bu suretle veya diğer sebeplerle bir görevlisinin kuruldan ayrılması halinde sıradaki yedek üye yönetim kuruluna asil üye olarak çağrılır. Yönetim 
' kurulu kendi içinden birisini boş olarak göreve seçer. Yönetim kurulu üye sayısı, yedeklerin çağırılmasına rağmen, üye tam sayısının yarısından aza düşerse, yönetim ku
rulu tümünü çağrılır. Üye sayısı düşen yönetim kurulunun görevi bu toplantıya kadar devam eder.

Yönetim kurulunda toplantı ve karar sayısı yönetim kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğudur.
Madde 9 - DENETLEME KURULU GÖREVLERİ : Bu kurul, Denetleme görevini altı ayı aşmayan aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir raporla yönetim ku

ruluna ve ayrıca haziran ayında yapılan yıllık 11. olağan genel kurul toplantısında genel kurula sunar.
Madde 10- DERNEK GELİRLERİ VE DEFTERLERİ Fıkra 1 - DERNEK GELİRLERİ :a) Giriş aidatı (300.000 TL.) b) Yıllık aidatı (12.000 TL) c) Dernekçe yapılan 

yayınlar, tertiplenen piyango, balo, konser, temsil, spor yarışmaları, konferans gibi faaliyetlerin gelirleri d) Derneğin mal varlığından elde edilen gelir, e) Bağışlar, yardım
lar f) Sergiler, kermesler gelirleri g) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun toplanacak gelirlerden ibarettir.

Fıkra 2- GİRİŞ VE YILLIK AİDAT : a) Derneğin her faal, ek faal, kıdemli faal ve eski faal üyesi (giriş aidatı) ve ayrıca (yıllık aidat) ödemekle yükümlüdür. Ancak, bu 
kulüple evvelce faal üyelik yapmış oan kıdemli faal ve eski faal üye kulübe tekrar girdiğinde ikinci defa giriş aidatı ödemez, b) Giriş aidatı miktarı, iç tüzükte yazılı usule 
uyarak, genel kurul tarafından kararlaştırılır. Yıllık aidat gerektikçe yönetim kurulu bütçe teklifi ve genel kurul kararı ile saptanır, c) Dernek siyasi partilerden, işçi ve işve
ren sendikalarında meslek kuruluşlarından her hangi bir suretle maddi yardım kabul etmek ve adı geçen kuruluşlara yardımda bulunamaz. Dış ülkelerdeki gerçek ve tü
zel kişilerden veya kuruluşlardan yardım alması İçişleri Bakanlığının iznine bağlıdır.

Fıkra 3- DERNEK DEFTERLERİ VE BELGELER : Dernek noterden onaylı üye kayıt defteri, karar defteri ve gelen giden evrak defteri, gelir-gider defteri, bütçe kesin 
hesap ve bilanço defteri, demirbaş defteri ile alındı belgesi kayıt defteri tutar. Dernek gelirleri (Alındı belgesi) ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu belge
lerin resmi olanları kullanılır. Resmileri sağlanamıyor ise en büyük mülki amirlikçe tasdikli özel baskılı belgeler kullanılabilir. Bu özeller, resmi belgeler sağlandığında kul
lanılmaz. Alındı belgesinde, ödeme veya bağışta bulunanın açık kimliği ve imzası bulunur. Bağış ve ödenti toplayacak kimseleri yönetim kurulu bir kararla belirtir ve bu ka
rar en büyük mülki amirliğe teşçil ettirilir.

Madde 11- TAŞINMAZ MALLARA SAHİP OLMA : Dernek, ikametgahı ile amaç ve çalışmaları için gerekli olanlar dışında taşınmaz mallara sahip olamaz. •
Madde 12 - ÜYELİK SÜRESİ : Fıkra 1- SÜRE : Bu ana tüzükte açıklanan haller dışında, üyelik dernek var oldukça devam eder.
Fıkra 2 - ÜYELİĞİN SONA ERMESİ: a) Üyelik niteliklerini kaybeden bir kimsenin üyeliği de kendiliğinden son bulur. Ancak, 1- Kendi kusuru olmaksızın kulüpteki iş- 

kolunu kaybedecek faal bir üye yönetim kurulu kararı ile eski faal üyeliğe seçilebilir. 2- Faal üyenin ikametgahı ile işyerinin bu dernek yöresel sınırları dışına çıkması ha
linde, üyenin faal üyelik niteliklerini sürdürmesi, devam ve diğer üyelik koşullarına uyması şartıyla, gittiği yerdeki rotary Kulübünü ziyaret etmesi ve kendisini tanıtması, 3- 
Bır üyenin kendi elinde olmayan nedenlerle dernekteki işkolunu kaybetmesi olasılığı karşısında, kendi işkolunda yeni bir iş bulması veya dernekte kayıtlı başka bir iş sağ
laması maksadıyla, yönetim kurulunca bir yılı geçmemek üzere özel izin verilebilir. Bu durumda olan kimse, izninin sonuna kadar üyelik niteliklerini korumalı, devamını sür
dürmeli ve diğer yükümlülüklerini yerine getirmelidir. Aksi takdirde ve herhalde izin süresi bitiminde üyeliği sona ermiş olur, b) Eski bir faal üye, bir iş veya meslekte yeni- 

l den ve fiilen çalışmaya başlayacağında, şayet işkolu boş ise kendiliğinden olarak devam eder, c) Onur üyeliği, seçilme gününün takip eden haziran ayının 30'uncu günü 
i kendiğilinden sona erer. Ancak, yönetim kurulu takdirine bağlı olarak, onur üyeliği sona ermiş bir kimse, yönetim kurulunca yıldan yıla alınarak kararlarla ve birer yıllık sü- 
। relerle onur üyeliğine yeniden seçilir.

Fıkra 3- YENİDEN ÜYE OLMA : Yukrıdaki fıkra 2 ye göre faal üyeliği sona ermiş bir kimse, eski veya yeni bir işkolu için üyeliğe başurabilir. Böyle bir başvuru sonu
cu üyeliğe seçilir ise ikinci defa giriş aidatı ödemez..

Fıkra 4 - ÜYELİĞİN SONA ERMESİ-AİDATIN ÖDENMEMESİ: Aidatın ödenmesi için dernekçe saptanmış günlerden itibaren 30 gün içinde aidatını ödememiş üye 
duıumu genel sekreter tarafından son bildirilen adresine yazılı olarak tebliğ edilebilir. Bu tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde aidat ödemediği takdirde üyelik niteliğin
den düşer. Böyle bur duruma düşen üye ancak istekte bulunur ise, yönetim kurulunun değerlendirmesine bağlı olarak, derneğe olan tüm borçlarının ödenmiş olması işko
lunun da başkasınca doldurulmamış.olması şartıyla yeniden üyeliğe alınabilir. Bu takdirde ikinci defa giriş aidatı ödemez. Şayet evvelce temsil ettiği işkolu dolu ise faal 
üyeliğe alınamaz. ,.. .

Fıkra 5- ÜYELİĞİN SONA ERMESİ- DEVAMSIZLIK : Yönetim kurulunca kabul edilebilir geçerli ve yeterli bir gerekçe olmadıkça, onur üyeleri dışında herhangi bir üye 
a) Birbiri ardına 4 hafta muntazam toplantıya katılmaz veya telafi edemezse, b) Rotary yılının ilk ve ikinci 6 aylık yarı dönemlerinde veya kulübün haftalık muntazam top
lantılarının % 60 ma katılmaz veya telafi etmezse c) Rotary yılının ilk ve ikinci 6 aylık yarı dönemlerinde veya üyesi bulunduğu bu kulübün haftalık muntazam toplantıla
rından % 30'una katılmaz ise üyeliği kendiliğinden düşer.

Fıkra 6 - ÜYELİĞİN SONA ERMESİ-BAŞKA NEDENLER : a) Bir kulüp üyeliği için aranan niteliklerini kaybeden bir kimsenin üyeliği, bu maksatla toplanmış yöne
tim kurulu üyelerinin en az üçte iki çoğunluğu ile alınan kararla sona erer, b) Yönetim kurulunca yeterli sayılabilecek bir nedenle herhangi.bir kimsenin üyeliği, bu maksat
la toplanan yönetim kurulunun en az üçte iki çoğunluğu ile alınan kararla sona erer, c) Yukarıdaki (a) ve (b) hallerinde, tasarlanan karar hakkında en geç on gün önceden 
üyeye yazılı bilgi verilir. Bu suretle, ilgilinen yönetim kuruluna cevap vermesine olanak tanır. İcabında durumunu savunmak üzere, üye yönetim kurulu toplantısına çağıra
bilir. Böyle çağrıya doğrudan doğruya üyenin kendisine yaptırılır veya son bilinen adresine taahhütlü mektupla bildirilir, d) Üyeliğe son verme kararı alınması halinde ge
nel sekreter, yönetim kurulu kararını, karar tarihinden itibaren 7 gün içinde yazılı olarak üyeye bildirir. Üye de karar hakkında dernek kurulunda itiraz etmek veya bu tüzü
kün 16. maddesi uyarınca tahkim yoluna gitmek istediğini yazı ile 14 gün içinde genel sekretere bildirilir. Genel kurulda itiraz etmesi halinde, itiraz yazısının alındığı gün
den itibaren 21 gün içinde toplanacak haftalık muntazam toplantıdan itirazın dinlenmesi için yönetim kurulu bir gün saptar. Bu suretle belirlenen toplantı günü ve konuşu
lacak özel konu hakkında derneğin tüm üyelerine 7 gün önceden yazı ile bilgi verilir. İtirazın inceleneceği bu toplantıda yalnız kulüp üyelerinin bulunmasına izin verebilir, 
e) Bu fıkra uyarınca yönetim kurulunca faal bir üyenin üyeliğine son verildiği takdirde, yapılan itirazın süresi dolmadıkça ve genel kurul veya hakemlerin kararları tebliğ 
edilmedikçe söz konusu üyenin işkolun yeni bir üye alınmaz, f) Üye tarafından derneğe herhangi bir itiraz yapılmaz ve tankim de istenmez ise yönetim kurulu kararı ve iş
lemleri kesinleşir. İtiraz yapılır ise yalnız genel kurul kararı kesindir.

Fıkra 7 - İSTİFA: Dernekçe herhangi bir üyenin istifası kulüp başkanına veya genel sekretere yazılı olarak verilir ve yönetim kuruluca kabul edilir. İstifa eden üye, şa
yet var ise, kulübe olan tüm borçlarını ödemekle yükümlüdür.

Fıkra 8 - DERNEK MALLARINA İLGİNİN KALMAMASI: Bu dernekte üyeliği herhangi bir sebeple son bulmuş olan bir kimsenin kulübe ait mallarda ve fonlarda hiç 
bir hakkı ve ilişkisi kalmaz.

Madde 13- TOPLUM VE ULUSAL İLİŞKİLER : Fıkra 1- TOPLUM İLİŞKİLERİ :Toplumun, ulusun ve genelde dünyanın refahı ve derneğin üyelerini ilgilendirdiğinden, 
yararlı herhangi bir toplum konusu, üyelerin aydınlatılması ve kişisel fikirlerini oluşturmaları bakımından, haftalık muntazam toplantılara getirilerek tarafsız ve bilimsel bi
çimde görüşülebilir ve tartışılabilir. Ancak, kulüp olarak topluca herhangi tartışmalı bir kamu tedbiri veya kamu oyunda günün konulan hakkında hiçbir fikir beyan edilemez.

Fıkra 2- KULÜP SİYASETLE MEŞGUL OLAMAZ : Bu dernek hiç bir suretle siyasetle meşgul olamaz, kamu görevi için aday gösteremez, tavsiyede bulunamaz. Ay
rıca, kulüp toplantılarında herhangi bir adayın leyh ve aleyhinde konuşulamaz, tartışılamaz. Fıkra 3- ULUSLRARASI SİYASAL SORUNLAR a) Bu dernek siyasi nitelikte 
uluslararası politikalar veya dünya sorunları ile ilgili herhangi bir görüş veya kararı kabul edemez, yayamaz, yayınlayamaz, b) Bu dernek siyasi nitelikte belirli uluslararası 
sorunları çözümlemek için planlar teklif edemezse, mektup gönderemez ve konuşmalar yayınlayamaz veya derneklere, kişilere veya hükümetlere doğrudan müracaat ede
mez.

Madde 14 - ULUSLARARASI KURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİ: Aynı amaçla kurulmuş uluslararası derneklerle işbirliği için gerekli (Bakanlar Kurulu Müsaadesi) istihsa
le hususunda derneklerle yasasına uygun başvurulduktan ve müsaade elde edildikten sonra merkezi ABD’de Evanston (Illinois) şehrinde bulunan (Uluslararası Rotary) 
kuruluşu ile işbirliği yapılabilir.

Madde 15 - AMACIN KABULÜ, ANA VE İÇ TÜZÜKLERE UYUM : Giriş ve yıllık aidatlarını ödeyerek derneğe giren bir üye madde 3'de yazılı dernek amaçlarını, ana 
ve iç tüzük hükümlerine uymayı ve bağlı kalmayı kabul etmiş olur ve ancak bu şartlarla derneğin imtiyazlarında hak sahibi olabilir. Ana tüzük ve iç tüzükü almamış olma
sını ileri sürerek hiç bir üye bunlara uymak yükümlülüğünden af olunamaz.

MADDE 16-TAHKİM
Bir veya birkaç üye ile yahut bir veya bir kaç eski üye ile derneğin herhangi bir görevlisi veya yönetim kurulu arasında üyelik veya ana tüzük, iç tüzük uygulamaların

da veya bir üyenin dernekten çıkarılmasından veya bilinen yöntemlerle memnuniyet verici çözüm bulunamayan bir husustan dolayı anlaşmazlık çıktığı takdirde ihtilaf tah
kim yolu ile halledilir. İhtilafa taraflar birer seçerler. Bu iki hakem de üçüncü bir hakemi seçer. Hakemler ancak bu dernek üyeleri arasından seçilebilir. Anlaştıkları takdirde 
tarafların seçtikleri iki hakemin kararı, tarafların seçtikleri anlaşamadıklarında üçüncü hakemin kararı taraflar için kati ve bağlayıcıdır.

MADDE 17-İÇ TÜZÜK
Bu dernek, dernekler yasasına, bu ana tüzük hükümlerine, Rotary amaçlarına aykırı olmayan ve kulubün yürütülmesinde yardımcı yöntemler içeren bir iç tüzük kabul 

eder. İç tüzük hükümleri, kendi içinde belirlenen hüküm ve usullerle derneğin haftalık muntazam toplantılarında değiştirilebilir. .
Madde 18 - TÜZÜK DEĞİŞİKLİKLERİ
Fıkra 1- ANA TÜZÜK DEĞİŞİKLİKLERİ
Ana tüzükte değişiklik yapılabilmesi veya derneğin feshine karar verilebilmesi için, yasalar ve ana tüzük hükümlerine göre toplanacak genel kurula, dernek üyelerinin 

en az üçte ikisinin katılmaları şarttır. Bu şekilde toplantı sağlanamaz ise ikinci bir defa toplanmak üzere toplantı ertelenir. İkinci toplantıya gelen üyelerin sayısı ne olursa 
olsun gündem görüşülür. Ancak tüzük değişikliği ile derneğin feshi hakkındaki kararların, katılanların üçte iki çoğunluğu ile alınması şarttır.

Fıkra 2- DERNEĞİN FESHİ
Derneğin feshi kararı ile birlikte dernek malları Rotary Vakfına devir ve teslimi, derneğin alacak ve borçlarının tasfiyesi gibi gerekli işlemler hakkında da genel kurulca 

karar verilir. Genel kurulun fesih ve tasfiye kararlarını karar günü görevde bulunan yönetim kurulu yerine getirilir
MADDE 19 - TÜZÜKTE AÇIK HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER
Bu ana tüzükde açık hüküm bulunmayan durumlarda (Türk Medeni Kanunu) ve (Dernekler Yasası) hükümleri uygulanır.
MADDE 20 - KURUCU ÜYELER Derneğin kurucuları şunlardır: 1). Bülent KURT 2) Sadık GEMİCİOĞLU 3) Veysel Aydın AKOVALIGİL 4) M ıhı- 

SUBAŞI 5) Ferruh ERÇEK 6) Ayhan MİNARE 7) Faruk UZUNLAR - YÖNETİM KURULU : 1) Mahmut K. SOLAKSUBAŞI 2) Teoman EKİM 3) Güy 
KAZANÇ 5) Faruk UZUMl AR 6) Nail ORGUN 7) Kemal ERKUL 8) Ceyhan AYDIN 9) Mehmet Fikri SEMERCİLER .



h Binlerce fidan toprakla buluştu
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» ™ I Umurbey Belediyesi ile TEMA Vakfı işbirliği sonucu, Yaylalar Mevkiinde yapılan fıstık çamı 
W dikimi, havanın soğuk olmasına karşın büyük ilgi gördü. Binlerce fidan toprakla buluştu.
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TEMA Vakfı Bursa İl Temsilciliği ile 
iUmurbey Belediyesi'nin ortaklaşa dü
zenlediği “5 bin çam fidanı dikim 
kampanyası” havanın soğuk olma
sına karşın büyük ilgi gördü.

I Umurbey’in Yaylalar Mevkii’nde 
geçtiğimiz hafta pazar günü düzenle
nen fidan dikim kampanyasında, he

deflenen sayının üzerine çıkılırken, 
ilk fidanı İlçe Kaymakamı Sadettin 
Genç, toprakla buluşturdu.

Yüzlerce öğrencinin ve gönüllü 
vatandaşların da katıldığı fidan dikim 
kampanyasına, Orhangazi Belediye 
Başkanı Turgut Ünlü, Çakırlı ve Yeni- 
köy belediyeleri de destek verdiler.

Fidan dikim töreninde konuşan 
Umurbey Belediye Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, “Umurbey Çöl Ol
masın” dedi.

Fidan dikim kampanyasına, TO- 
FAŞ Otomotiv. Fabrikaları 2 bin 400 
fidanla en büyük katılımı sağladı.

Haberi sayfa 3’de

lüt'e 
etlidir. Umurbey'in Yaylalar Mevkii'nde, TEMA Vakfı ve Umurbey 

Belediyesi tarafından düzenlenen fidan dikim kampanyasın
da ilk fidanı, İlçe Kaymakamı Sadettin Genç dikti.

Küçük Kumla Belediye Meclisi nın DYP ve ANAP h üyeleri Belediye Başkanı Bardan hesap sordular.

Kumla’da neler oluyor
Küçük Kumla Belediye Mecli- 

si’nin yapılan olağanüstü toplantı
sında, beş DYP’li, iki ANAP’lı mec
lis üyesi Belediye Başkanı Ömer 
Bal’ı çeşitli çalışmalarından dolayı 
soru yağmuruna tuttular.

Başkan Bal, belediye meclis 
üyelerinin görevlerini kötüye kullan
dığını söyledi.

DYP’li meclis üyeleri Mehmet 
Akceylan, Refik Malatya, Remzi Ay- 
doğan, Nurettin Yaşa, Atilla Akgün 
ile ANAP’lı Mehmet Özkurt ve Ah
met Malyemez’in meclisi olağanüs

tü toplantıya çağırmasıyla başlayan 
gerginlik, pazartesi günü yapılan 
mecliste de devam etti.

Belediye Başkanı Ömer Bal’ı 
suçlayan belediye meclis üyeleri 
verdikleri önergede, özelleştirme
lerden sonra personel azaltılması
na giderken, Belediye Başkanının 
yeğenini işe alması, personelin üç 
aydır maaş ve ikramiyelerinin öden
memesi, makam aracının tatil gün
lerinde ve mesai saati bitiminde 
başkan tarafından özel araç gibi 
kullanılması..... Devamı sayfa 4’de

Umurbey Belediyesi 
Navodarı yolcusu

Gemlik Belediyesi ile kardeş şehir olan Romanya'nın 
Constanta ili Navodarı ilçe Belediyesi, Umurbey Bele
diye Başkanı Fatih Mehmet Güler ve meclis üyelerini 
kentlerine davet etti. Güler, Mayıs ayı içinde Navoda- 
rı'yi ziyaret edebileceklerini söyledi.

HaFtaya J3 a ki

■Abı

î BASUR 
ideyiz 
m iz

Kadri Güler 
korfez@ttnet.net.tr

Pes doğrusu ...
Basında arasıra kavgalar yaşanır.
Doğan Grubu ile Sabah ve Uzanlar arasında yaşanan 

büyük kavga günümüzde de devam ediyor.
Bir bakıyorsunuz bir köşe yazan, bir başka köşe yazarıy

la düşünsel düzeyde birbirlerini yerden yere vuruyorlar.
Türk Basın tarihi büyük basın kavgalarıyla doludur.
Gemlik Körfez, bu yıl 29 yılı geride bırakıp, 30 yaşına basacak.
Zaman zaman ilçedeki bazı köşe yazarlarıyla ters düştü

ğüm oldu. Bunları köşelerimizde karşılıklı açıkça yaptık.
Bir dönem Çağn'nın sahibi Mustafa Eren, Gemlik ve 

Gemlik Körfez Gazetelerinin Resmi ilanlarının kesilmesi için 
Kaymakamlığın kapısında beklerdi. Kendi doğruları çerçe
vesinde bizim ekmeğimizle oynamaya çabalardı.

Tüm bunlar yasal çerçevede ve açıkça yapıldı.
Geçenlerde birkaç kez yazdım.
İlçelerde yayınlanan gazetelerin resmi ilan alabilmeleri 

için ilçe içinde basılmasını Basın İlan Kurumu zorunlu gö
rüyor. Bu konuda elde bir de yönetmelik var.

Gemlik Gazetesi’ndeki arkadaşlarımıza birkaç kez anım
satmamıza karşın, gazetenin baskısını Bursa’dâ uzun süre 
yaptırdılar.

Değişen birşeyin olmadığını görünce, işi yasal yöne dö
küp Kuruma bildirdim. İncelemeler yapıldı. Doğru olmayan 
beyanlar verilip, yalan düzmece sözleşmeler yapıldı. Gelen 
heyet yanıltıldı ve baskı işi aynı tas, aynı hamam devam etti.

Geçen hafta Bursa Valiliği Basın Bürosu’ndân Erol Bey 
aradı. GemlikGazetesi'ni yeniden şikayet ettiğimi söyledi.

Oysa, benim öyle bir şikayetim olmamıştı.
Ama biri benim adıma Gemlik Gazetesinin Bursa da ba

sıldığını belirterek ilanlarının kesilmesi isteminde bulunmuş.
Bunu yapan, Gemlik Gazetesi’nin ilanlarının kesilmesin

den çıkarı olan, bir başka yerel gazeteci meslekdaşımız 
olduğu kesin.

Bunun kim olduğunu da tahmin ediyorum.
Ama o zavallıya diyorum ki; şikayetinin altına kendi adı

nı yazmak cesaretini gösteremiyorsun da nasıl gazetecilik 
yapıyorsun.

Gemlik’te gazeteci geçinen cahil asalaklar çoğaldı.
Aman bunlara dikkat edin.

___ Bunların İpliğini pazara çıkarmak boynumuzun borcu.

TEMA Vakfı’na 
Üye Olun

Gemlik ile Romanya 
arasında dostluk köprüsü
nün kurulmasına neden 
olan kardeş şehir girişim
leri meyvelerini vermeye, 
devam ediyor.

Romanya’nın Cons
tanta ili Navodarı ilçe Be
lediyesi ile Gemlik Beledi- 
yesi’nin kardeş şehir ol
masıyla başlanan dostluk 
ilişkileri, Navodarı Beledi
ye Başkanı ve meclis üye
lerinin Gemlik’e yaptığı zi
yaretlerde Umurbey Bel
desi ve Belediyesi’ni ziya
reti sonucu Navodarı Be
lediye Başkanı Dobre lon, 
bu kez kendilerine yakın 
ilgi gösteren Umurbey Be
lediye Başkanı Fatih Meh
met Güler ve belediye 
meclis üyesi arkadaşlarını 
kentlerine davet etti.

Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih Mehmet 
Güler, Gemlik ve Umur
bey ile Navodan’nın dost
luklarında aracı olan 
Gemlikli işadamı Erol Gü
lerin Navodarı Belediye- 
si’nden kendisini aradığı
nı, Belediye Başkanının 
Gemlik’e geldiklerinde, 
Umurbey’de verilen öğle 
yemeğinde ve beldenin zi-

Fatîh Mehmet GÜLER 
yaretinde kendilerine gös
terilen ilgiden dolayı te
şekkür ettiklerini ve kendi
lerini Navodarı’ye davet 
ettiğini söylediğini belirtti.

Daha önce davet edilip 
bu geziye katılamayan ba
zı işadamlarının da katılı
mıyla Mayıs ayında bu zi
yareti gerçekleştirebile
ceklerini söyleyen Güler, 
“Gezi takvimimiz kesin 
olarak belli olmamakla 
birlikte mayıs ayı içinde 
bu ziyareti yapabileceği
mizi düşünüyorum. 
Önümüzdeki günlerde 
konu ve gidecek kişiler 
belirlenecek ve olay net
lik kazanacaktır” dedi.

Türkiye’nin çöl olma
ması için fidan dikme 
kampanyalarını - ülke ça
pında yürüten TEMA Vak
fı Gemlik Temsilciliği, vak
fa üye olma kampanyası 
başlattı.

Geçtiğimiz hafta pazar 
günü Umurbey Belediyesi 
ile ortaklaşa 5 bin çam fi
danı dikim kampanyası 
gerçekleştiren TEMA Vak
fı Gemlik Temsilcisi İbra
him Yıldırım, Gemlikli gö
nüllüler ile vakfa üye kam
panyası başlattıklarını, 
bunun için Milton Aile Çay 
Bahçesi önünde havaların

güzel olduğu zamanlarda 
üye formlarını dağıtan gö
revlilerin çalışmalara baş
ladıklarını söyledi.

İbrahim Yıldırım, her 
yıl 1.5 milyon ton toprağı
mızı erozyondan kurtar
mak için, vatan toprağına 
kaderine terketmemek 
için toplumsal barışın top
raktan geleceği inancını 
pekiştirmek için Türki
ye’nin çöl olmaması' için 
Türkiye’yi yeşillendirmeye 
kendini adamış olan TE
MA Vakfı’na herkesin üye 
olmasını istedi.

Paşakapısı...
Bazı eski Emniyet Müdürleri ile 
Emekli Paşa’ların dili çözüldü... 
Paşakapı’sına yol 
görünür mü dersiniz?
Eken, biçer de...

mailto:korfez@ttnet.net.tr
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Titremek..

Yılmaz AKKILIÇ 
yılmazakkıliQ@turk.net

Sayfa 2

GENÇLİK
Vay anasını sayın okurlarım, bu ül

kede koskoca Bakanlar Kurulu’nun 
kararını bile iplemeyenler varmış me
ğer!

Medyadan öğrendik : Nazım Hik
met hakkında verilen “vatandaşlık
tan çıkarılma” kararı, elli bir yıldır 
bir türlü nüfus kayıtlarına işleneme- 
miş!

Neymiş efendim? Bakanlar Kurulu 
kararı Nazım Hikmet için verilmişmiş 
de, nüfus kaydında Mehmet Nazım 
yazmaktaymış!

E be kardeşim, elli bir yıldır bu yan
lışlığın düzeltilmesi için hiç mi bir şey 
yapmadınız? Ülkesinin “Kuva-yi Mil
liye Destanı ”nı yazma cüretinde bu
lunan bu “vatan hainini”nin yurtta
şlıktan çıkarılma kararını, ta Rüştü Ka
zım Yücelen’in bakanlık dönemine de
ğin bekletmenin alemi mi vardı yani?

Ayıptır, ayıp! Neyse ki Yücelen gibi 
bir bakan geldi de, elli bir yıllık yanlış
lığı düzeltiverdi; 1951’de alınan bir ka
rarı, 2002’de uygulamaya koydurdu.

İyi ki Nazım Hikmet, sağlığında bu 
kararın uygulanmamış olduğunu öğre
nip de, “Ben Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşıyım arkadaş, geri dönü
yorum işte” diyerekten Trakya’dan 
giriş yapmaya kalkışmadı Türkiye’ye!

Sabahattin Ali’nin akıbetine uğratı- 
verirdik alimallah!...

Pazar günkü Cumhuriyet’te İl
han Selçuk’un köşesinde okudum. 
Ünlü Bursa mahpuslarından Orhan 
Kemal’in oğlu Işık Öğütçü, babasının 
hiçbir yerde yayımlanmamış günlükle
rini Yazmak Doludizgin adıyla ki
taplaştırmış.

21 Haziran 1942, Cumartesi gü
nüyle ilgili anılarında şöyle diyormuş 
Orhan Kemal :

“Beyaz bir tavşan yavrusu sa
tın aldım. 50 kuruş verdiğim bu 
tavşana Nazım Hikmet’in ne ka
dar sevineceğini iyi hesap etmiş
tim. Hapishaneye geldiğim za
man üstat radyo dinliyordu. Ar
kası bize dönüktü. Bulgaryalı 
Mehmet dürtüp de döndüğü ve 

elimde tavşanı gördüğü zaman :
- Vay, vay, vay! diye hayvanı 

kaptı. Radyoyu falan unuttu. Re
vir merdivenlerinden koşarak 
çıkmaya başladı. Öyle seviniyor
du ki her önüne gelene gösteri
yor, herkesin sevinmesini istiyor
du.

Tavşanı karyolanın üstüne bı
raktı. Hayvan fena halde titriyor
du.

- Bu, dedi. Korktuğu için tit
remiyor, titrediği için korku
yor.... ”

İlhan Selçuk, bu alıntının altına şöy
le not düşmüş : “Nazım Hikmet bu 
deyişini daha sonra Kuva-yı Milli
ye Destanı’nda şiirleştirmemiş 
miydi?”

Öyle ya, “Karayılan”ı anımsayın; 
onun, bir serseri kurşunun gelip kara
yılanı vurduğu andan önceki korkusuy
la, sonrasını bir kıyaslayın dost okurla
rım.

23 Mayıs 1942 tarihli bir küçük anı 
da şöyle :

“Gece...
Dışarıda ilgisiz bir kurbağa 

peydahlandı. ‘Vırak vırak’ diye 
bağırıp duruyor. Öyle bed bir se
si var ki cenabetin. Sanki gırtlak- 
lanıyormuş gibi. Buna Nazım 
Hikmet de alınıyor :

- Kendini kuş zannediyor pe
zevenk, dedi. ”

Kendini kuş zanneden nice kurba
ğalar var çevremizde, değil mi, bir 
ağızdan, koro halinde bağıran, saldı
ran, küfreden?...

Düşündüm : Tavşanın korktuğu 
için mi titrediğini, yoksa titrediği için 
mi korktuğunu kestiremedim. Ama el
li bir yıl gecikmiş bir uygulamayı şıpın 
iş! yürürlüğe koyarken bile -pek öyle- 
utanç duymayışımız karşısında titre
mekten kendimi alamadım.

Oysa eminim şair yaşasaydı,, el ka
pısında kulluğumuza bakıp “Siz 
utandığınız için titremiyorsunuz, 
titrediğiniz için utanıyorsunuz” 
derdi....

Neden gençlik çağı çok önemlidir? 
Çünkü, gençlik yaşlılık için yatırım ya
pılan bir dönemdir. Meslek için dona
nım kazanılan, cinsel partner seçme, 
sosyal ilişkilerin arttığı en dinamik dö
nemdir. Onlar yarınlarınızın yönetici 
adaylarıdır.

Gençlerin eğitimi ve onlarla kurulan 
iletişim önem taşımaktadır. Büyükler 
düşündüklerini, istediklerini empoze 
etmeye eğilimlidirler. Konuşarak tartı
şarak gençlerin kendi kararlarını ver
melerine olanak tanımalıdır. Bunun so
nucu olarak genç özgüven, özdenetim 
sağlamış olur.

Çocuklar anne-babalarının kopyası
dır Aradaki fark anne babalar maske 
takar, onlar olduğu gibi tüm içtenliğiy
le davranır. Bu yüzden engellemeler ve 
yasaklar çatışma oluşturur. Gençler 
sosyal sınır koyamazlar. Kendilerini ba
zı kere aşırı suçlarlar. Suçluluk ve gü
vensizlik duyguları oluşur. Burada ana- 
baba ilişkisi iyi model olma bakımından 
önem taşımaktadır. Onlara zaman 
ayırmalıyız. Ayırdığımız zamanın süre
si önemli değil. Kalitesi önemlidir. 
Haydi konuş demekle de olmuyor. Yar
gılamadan dinlemek gerekiyor. Gencin 
güvenebileceği, desteğini alacağı tek 
kurum onun ailesidir. Kendi başının ça
resine bak deyip güvensizlik ile korkut
mamak. Gencin umutları sık sık söner
se sonuçda depresyonla karşılaşabilir.

Yapılan bir yanlışlık da cinsellik üze
rine yapılan baskı ve korkutma. Yetiş
kinlerin genç üzerinde aşırı bir denetle
me söz konusu. Biz de cinsel eğitim 
yok değil var. Yanlış cinsel eğitim var.

Çok gülen çok ağlar deyip bazen 

İmam Hatip Lisesi’nde
Atatürk Büstü açıldı

onlara gülmeyi bile yasaklıyoruz. Ken
di düşen ağlamaz denilerek ortak so
rumluluk, ortak duyarlılık geliştirilemi- 
yor. Niteliksiz müzikle, sporda fanatik
liği erdem sayan düşünce ile, içi boş 
magazin kültürü ile beslenerek bilinçle
ri köreliyor. Köşe dönücü felsefe ile pa
ra ile emek arasındaki ilişki kesiliyor.

Sevgi yanlış öğretiliyor. Erkek kıza 
yakınlık duyduğunda, ona kötü bir ni
yeti olmadığını belirtmek gereği duyu
yor. Sevmek kötü bir niyet olabilir mi?

Gençler bağımlı kılınmak isteniyor. 
Genç .'bağımlı kalınıp, bir de evde okul
da, işyerinde bağımlılık ödüllendirildi 
mi,, .daha sonra otoriteyi kendisi-arar 
konumuna sürükleniyor. Kendisi bir 
güç odağı olmaktan vazgeçiyor. En ze
hirli eğitim de bu.

Farklı olmayı isteyebiliyor, dünya 
görüşü değişiyor. Özerkleşme başlıyor. 
Yeterli arayış bulamayınca, isyankar 
olabiliyor. Ergenlik krizine girebiliyor. 
Krizi üretkenliğe dönüştürmek önem 
taşıyor. Genç anne-babaya benzemek 
zorunda değil.

Üniversite sınavları öncesi sınav so
nu belirsizliği yaşıyor, kaygılanıyor. 
Beklentileri yüksek tuttuğumuzda'ka
pasitenin üzerinde yük yüklemiş olu
yoruz. Taşıyamıyor.

Eğitim ezberleme, sınava girme, 
not alma üçgenine kilitlenmiş durum
da. Ezbercilik şartlı refleks gibi.

Gençler sorunlarla yüzyüze geldikle
rinde onlarla sonuçları tartışacağımıza 
nedenleri tartışmalıyız. Gencin otorite
ye karşın tavrına yetişkinler hemen ta
nı koyuyorlar.

Çocuğun bunalımı var.

□ BURSA HAKİMİYET □ HABER Göreve yeni atanan Atatürkçü Düşünce Derneği Gemlik Şubesi 
ilk iş olarak, İmam Hatip Lisesi bahçesine Atatürk Büstü yaptırdı

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: 1413 
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 yer : KÖRFEZ OFSET
Matbaacılık -Yayıncılık - Reklamcılık Tesisi 

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

Gemlik
Körfez 

Okuyun, 
Okutun,

Abone 
Olun.

Kurulduğundan beri bahçe
sinde Atatürk büstü bulunma
yan Gemlik İmam Hatip Lisesi 
bahçesine, Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik Şubesi’nin kat
kılarıyla yaptırılan büst törenle 
açıldı.

Geçtiğimiz hafta Atatürk 
büstünün açılışı nedeniyle dü
zenlenen törene Kaymakam 
Sadettin Genç, Garnizon Ko
mutanı Kurmay Albay Nihat Ir- 
körücü, İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Tuna, ADD Gemlik 
Şubesi Başkanı Cengiz Ersoy 
ve okul öğrencileri katıldılar.

Törende konuşan ADD’nin 
yeni başkanı Cengiz Ersoy, gö
reve geldikten sonra okullarda
ki Atatürk Büstlerini araştırarak, bazı 
okullarda büstün bulunmadığını sap
tadıklarını ve bu okullara büst yapıl
ması için kolları sıvadıklarını söyledi.

Kaidesi, ADD Gemlik Şubesi tara
fından yaptırılan, büstü ise Askeri Ha
ra Komutanlığı tarafından armağan

edilen Gemlik İmam Hatip Lisesi Ata
türk Büstü’nün açılışı Kaymakam Sa
dettin Genç, Garnizon Komutanı Kur
may Albay Nihat Irkörücü ve törene 
katılan okul öğrencilerinin büstün üze
rindeki bayrağı kaldırmasıyla gerçek
leştirildi.

mailto:liQ@turk.net
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Binlerce fidan toprakla buluştu
Umurbey Belediyesi ile TEMA Vakfı işbirliği sonucu, Yaylalar Mevkiinde yapılan fıstık çamı 

dikimi, havanın soğuk olmasına karşın büyük ilgi gördü. Binlerce fidan toprakla buluştu.
TEMA Vakfı İl Temsilciliği ile 

Umurbey Belediyesi’nin ortaklaşa 
başlattıkları “5 bin fıstık çamı di
kim” kampanyası kapsamında, 
beldenin Yaylalar Mevkiinde pa
zar günü ağaç dikim şöleni yapıl15 
dı.

Havanın soğuk olmasına kar
şın kampanya büyük ilgi gördü. 
700-800 kişinin katıldığı fıstık ça
mı dikim kampanyasına, Gemlikli 
bürokratların yanında, Orhangazi 
Belediye Başkanı 'Turgut Ünlü, 
Çakırlı, Yeniköy belde belediye 
başkanları kampanyaya destek 
verdiler.

ÇÖL OLMAYACAK
Kampanyanın ev sahipliğini 

yapan Umurbey Belediye Başka
nı Fatih Mehmet Güler, “Umur
bey Çöl Olmayacak” sloganı ile 
yola çıktıklarını ve beldeye 5 bin 
adet fıstık çamı dikeceklerini belir
terek, katılımın yüksek olmasın'^ 
dan dolayı büyük mutluluk duydu
ğunu söyledi.

Güler, ağaç dikme kampanya
sına katılanlara teşekkür etti.

Fidan dikim törenine, Gemlik 
Kaymakamı Sadettin Genç, Gar
nizon Komutanı Kıdemli Albay Ni
hat Irkörücü, İlçe Emniyet Müdürü 
Salih Gölcü, İlçe Milli Eğitim Mü
dürü Mehmet Tuna, TEMA Vakfı 
Bursa İl Temsilcisi Şaban Uyar, 
vakıf yöneticileri, okul müdürleri, 
öğrenciler ve gönüllü vatandaşlar 
katıldılar.

Belediye otobüslerinin öğrenci
leri ve vatandaşları, Yaylalar Mev
kiine taşımasından sonra ilk fida
nı Kaymakam Sadettin Genç dik
ti.

Kampanyaya, TOFAŞ 2 bin 
400, GEMTRANS 2 bin 320, Emi
ne Örnek İlköğretim Okulu bin 
400, Nilüfer Anadolu Ticaret ve Ti
caret Meslek Lisesi 600, Gemlik 
Rotary Kulübü 500, Bursa İletişim 
Derneği 500, Gemlik Devlet Has
tanesi 500, Celal Bayar Anadolu 
Lisesi 516, Şehit Ethem İlköğre

tim Okulu 507, Gemlik İzci Grubu 
'500, Endüstri Meslek Lisesi 500, 
Gemlik Lisesi 350, Cumhuriyet lir 
köğretim Okulu 274, Asil Çelik 
250, Gemlik Anadolu Ticaret ve 
Ticaret Meslek Lisesi 70, Körfez 
FM 50, 11 Eylül İlköğretim Okulu 
41, Gemlik Mimarlar Odası 25 
çam fidanı alarak destek verdiler.

Öte yandan TEMA Vakfı Bursa 
İl Temsilcisi Şaban Uyar, önümüz
deki günlerde Umurbey’deki kam
panyanın bir benzerinin Mustafa
kemalpaşa'da 20 bin fidan dike
rek gerçekleştireceklerini söyledi.

Umurbey Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, havanın çok 
soğuk olması nedeniyle fidan di
kim kampanyasına katılanlara te
şekkür ederken, “Hava daha gü
zel olsaydı, kampanyamız pik
nik havasında geçeçekti” dedi.

Fidan r dikimi sonrasında, 
Umurbey’de konaklayanlara, Be
lediye Başkanı Fatih Mehmet Gü
ler tarafından aşure ikram edildi.

İlçe köylerine 
220 milyar lira 

yardım

Kaymakam Genç, 
seminere katıldı

Resmi dairelerde
yaz saati 

uygulaması başlıyor

AKP Gemlik İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis 
Üyesi Vedat Emek'in gayretleriyle, AK Parti 
Bursa Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Ko
misyonu Üyesi Altan Karapaşaoğlu desteğiyle 
devlet bütçesinden yarım kalan işler için para 
sağlandı.
t Adalet ve Kalkınma 
Partisi İlçe Başkanı ve İl 
Genel Meclis Üyesi Ve
dat Emek, ilçeye bağlı 
köylerde yarım kalmış 
hizmetlerin tamamlana- 

tbilmesi için AKP Bursa 
Milletvekili, Plan Bütçe 
Komisyonu Üyesi Altan 
Karapaşaoğlu ile kurdu
ğu diyalog sonunda 220 
milyar lira destek sağla
dı.

Karapaşaoğlu ile çe
şitli defalar görüşerek, 
Gemlik’in köylerinde ya
rım kalan işlerin tamam
lanması için paraya ihti
yaçları olduğunu, bu ko
nuda yardımcı olmalarını 
istediğini söyleyen 
Emek, Karapaşaoğ- 
lu'nun gayretleriyle büt
çeden Devlet Su İşleri 
Genel Müdürlüğü’ne 
220 milyar lira ödenek 
sağlandığını, bu ödene
ğin Bursa Valiliği'ne gön
derildiğini belirtti. 
■ Hizmetin siyasi yönü
nün olmayacağını söyle
yen Vedat Emek, gönde-

İlçemiz Kaymakamı Sa
dettin Genç, İç İşleri Ba
kanlığı tarafından düzenle
nen “İnsan Hakları Eğitim 
Semineri”ne katılmak için 
Eskişehir’e gitti.

18-22 Mart günleri ara
sında Eskişehir’de devam 
eden seminere katılan 
Kaymakam Sadettin 
Genç’in yerine Orhangazi 
Kaymakamı Hikmet Çak
mak vekalet edecek.

Bursa Valiliği’nden ya
pılan açıklamada, resmi 
dairelerde uygulanmakta 
olan mesai saatlerinin 25 
Mart 2002 Pazartesi gü
nünden itibaren değişe
ceği, yaz saati uygulama

sına başlanacağı açık
landı.

Bu uygulamaya göre; 
sabah 08.30-12.oo öğle
den sonra 12.30-17.00 
arasında memurlar görev 
yapacaklar.

ANAP’lı kadınlardan

Vedat EMEK

rilen ödenekten yararla
nacak köylerin şunlar ol
duğunu söyledi.

Karacaali'ye 75 mil
yar, düğün salonu inşa
atı için Büyük Kumla Kö- 
yü’ne 30 milyar, fossep
tik çukuru inşaatı için 
Muratoba Köyü’ne 30 
milyar, meydan ve yolla
rın yapımı için Cihatlı 
Köyü’ne 10 milyar, kana
lizasyon çalışmasının ta
mamlanması için Engü- 
rücük Köyü’ne 50 milyar, 
zirai ilaçlama deposu ya
pımı için Gençali Kö
yü’ne 25 milyar lira.

CHP’de yeni 
yönetim görevde 
Ahmet Savaş Şenol'un istifasıyla boşalan CHP 
Gemlik İlçe Başkanlığı'na getirilen İbrahim 
Ayvat, yeni yönetimini basına tanıttı.

yoksullar için 
kermes

Kendi yaptıkları yiyecekleri satarak, yok
sullara yardım edecekler.

CHP Gemlik eski İlçe 
Başkanı Ahmet Savaş 
Şenol’un yönetimdeki ba
zı arkadaşlarının istifa et
tirmesiyle başlayan ve 
Şenol’un da istifasıyla 
son bulan iç karışıklıklar 
İbrahim Ayvat’ın yöneti
me atanmasıyla duruldu.

Geçtiğimiz hafta il yö
netiminden yönetim kuru
lu üyeliği ile birlikte göre
ve atama onayları gelen 
İbrahim Ayvat’ın yönetim 
kurulu basına tanıtıldı.

Pazar Caddesi’nde 
bulunan parti merkezinde 
gerçekleştirilen başın 
toplantısında konuşan İb
rahim Ayvat, CHP bayra
ğını en zor koşullarda bile 
taşımaktan onur duydu
ğunu belirterek, yönetim 
kuruluyla CHP’yi Gem

lik’te iktidar yapmaya ça
lışacaklarını söyledi.

Ayvat’ın yönetiminde 
şu kişiler bulunuyor.

Serap Gürkan (Kadın 
ve Gençlikten Sorumlu 
Başkan Yardımcısı) , Os
man İbican (Örgütten 
Sorumlu Başkan Yardım
cısı), İbrahim Kemah 
(Yerel Yönetimlerden So
rumlu Başkan Yardımcı
sı), Mehmet Sertaslan 
(Esnaf ve Köylülerden 
Sorumlu Başkan Yardım
cısı), Erdem Akyürek (İl
çe Sekreteri) Selma Gü
neş (Sayman), Mustafa 
Çini, Kadriye Türe, Sa- 
dullah Anar, Kadri Han, 
Hidayettin Fidan, Atiye 
Varlı, Ali Şen, Murat Se
vimli, Yaşar Tümer 
(Üyeler)

Anavatan Partisi Ka
dın Komisyonu üyeleri, 
yoksul 25 kadını sevindir
mek içlh^jyecek kermesi 
düzenlediler.

ANAP’lı kadınlar, evle
rinde hazırladıkları kek, 
börek, pasta, poğaça, yu
murta dolması gibi çeşitli 
yiyecekleriıŞelediye Sergi

Salonu önünde açtıkları 
tezgahta satışa sundular.

Anavatan Partisi Ka
dın Komisyonu Başkanı 
Figen Egemen, amaçları
nın 25 yoksul bayanı se
vindirmek olduğunu belir
terek, kermeslere ilgi gös
teren herkese teşekkür 
etti.
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Küçük Kumla Belediye Meclisimin DYP ve ANAP’lı üyeleri Belediye 
Başkanı Bal’dan hesap sordular.

Kumla’da neler oluyor
Çanakkale Şehitleri anıldı

Birinci sayfanın deva
mı 
belediye iş makineleri
nin belediye başkanı- 
nın özel işlerinde ça
lıştırılması, encüme
nin aldığı para cezası 
ve yıkım kararlarının 
uygulanmaması, en
cümen kararlarının 
seçilmiş kişiler olmak
sızın alınmasından 
suçlanan >t Belediye 
Başkanı Ömer Bal, 
olağanüstü toplantıda 
verilen yazılı önerge
ye karşı savunma 
yaptı.

Başkan Bal, iddi
aları anlamsız ve ko
mik bulduğunu söyle
di.

Belediye personeli
ne maaşlarının öden
memesini yanıtlayan 
Bal, “Kasamızda pa
ramız vardı da mı 
vermedik” dedi.

Yeğeninin işe alın
ması konusunda da, 
“Yeğenim askerden 
önce belediyede ça

lışıyordu. Askerden 
döndü, belediyenin 
elektrik teknisyeni 
ihtiyacı olduğu için 
yeniden işe alındı” 
şeklinde konuştu.

Makam arabasını, 
iş saatlerinden sonra 
kullandığı iddialarını 
da yanıtlayan Ömer 
Bal, belediye işlerinin 
24 saat devam ettiği
ni, hizmetlerin yerine 
getirilmesi için aracı 
kullandığını belirtti.

Bal, “Araba pav
yon kapısında değil 
ki, evimin önünde” 
şeklinde konuştu.

Belediye personeli 
ve kendisinin beledi
yeye ait araçları bede
li karşılığında kendi iş
lerinde çalıştırdıklarını 
söyleyen Bal, “Sizin 
özel işlerinize de, 
belediye araçları za
man zaman çalıştı. 
Hanginiz bunun pa
rasını ödedi” dedi.

Bu yanıt tartışmala
ra neden oldu.

Bu tür suçlamalar 
ile karşılaşacağını bil
diğini söyleyen Bal, 
belediye araçları ile 
yaptırdığı her işin be
delini ödediğini belir
tirken, DYP’li Refik 
Malatya ile zaman za
man sert tartışmalar 
yaptılar.

Belediyenin seçil
miş encümen üyeleri
nin toplantılara gelme
diği için encümenin 
memur üyeleri ile nor
mal toplantılarını ya
parak, kararlar aldığı
nı, alınan kararların 
yasal olduğunu ve uy
gulandığını söyledi.

Belediye Mecli- 
si’nin gündeminde bu
lunan imar planında 
eğitim tesisi genişle
me alanı olarak belir
lenen bölgenin imara 
açılması için verilen 
dilekçeler, görüşüle
rek, kabul edilmedi.

Toplantıya yurt dı
şında bulunan Atilla 
Akgün katılmadı.

18 Mart Çanakkale Şehitleri Kut
lama haftası ilçemizde de çeşitli et
kinlikler ile kutlandı.

Gemlik Ülkü Ocakları Derneği 
hafta kapsamında, Yazar Mehmet 
Niyazi Öztürk’ü ilçemize davet ede
rek, 17 Mart 2002 günü Esnaf Kefa
let Kooperatifi Salonu’nda “Çanak
kale Mahşeri” konulu konferans 
verdi.

RESMİ TÖREN
Öte yandan Çanakkale Zaferi’nin 

87 nci yıldönümü nedeniyle İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü, Gemlik Celal Ba- 
yar Anadolu Lisesi Salonu’nda öğ
rencilerin hazırladığı bir anma günü 
düzenledi.

18 Mart 2002 Pazartesi günü sa

at 13.30’da okul salonunda yapılan 
törende, açılış konuşmasını Okul 
Müdürü İdris Aka yaptı.

Aka’nın günün önemini belirten 
konuşmasından sonra, Emre Fer- 
han adlı öğrenci şiir okudu. Tarih öğ
retmeni Yusuf Mazlum ise Çanakka
le Destam’nı seslendirdi. Gazetemiz 
Yazarı Emekli Öğretmen Sıtkı Ha- 
yıroğlu ise, anma törenine şiirleri ile 
katıldı.

Çanakkale Zaferi’nin tarihi gelişi
mi ve sonuçlarını ise Personel Yüz
başı Ufuk Günay anlattı.

Lise öğrencilerinin sergilediği 
“Tarih Utandı” adlı oyunun ardın
dan, okul korosunun seslendirdiği 
şarkılar ile program sona erdi.

Bayan ressamlardan karma sergi
Gemlikli bayan ressamlardan Bir

sen Ciğerli, Emine Çeşmeci, Nilgün 
Kurnazoğlu karma yağlı boya resim 
sergisi açıyorlar.

3-4-5 Nisan 2002 günleri Beledi
ye Sergi Salonu’nda Gemliklilerin iz
lenimine sunulacak olan yağlı boya 
tablolar, bayan ressamların özel ça
lışmalarından oluşacak.

Bayan Ressam Nilgün Kurnazoğ
lu, “Üç amatör ressam arkadaşla 
atölyelerimizde yaptığımız özel 
çalışmaları bir sergi çatısı altında 
Gemliklilere de izletme kararı al

dık. Bu konuda gerekli hazırlıkları 
tamamlayarak, gün belirleyip Be
lediye Sergi Salonu’nu tuttuk. 
Gemlik’te amatör olarak bir çok 
bayan ressamın olduğunu duyu
yoruz. Bunların zaman zaman 
biraraya gelerek, çalışmalarını 
Gemliklilere sergilemenin güzel 
olacağını düşünüyoruz.

Bizim sergimiz, bir başlangıç 
olacak. Dileğimiz diğer arkadaşla
rında katılımı ile daha geniş bir 
sergi açmak” dedi.

ŞİİR KÖŞESİ
EMEKLİNİN ÇİLESİ

Emeklinin çilesini arz edeceğim 
Kulaklarınızla duyun efendim 
Üç ay gelene kadar gözümüz potla 
İmdada istirhama uyun efendim

Milyonlarca emekli gam ile yasta 
Feleğe kahretmiş gönülden hasta 
Yüzleri kalmamış ahbaba dosta 
Kredisi bitmiş sayın efendim

Emekli sandığı vermiyor ayda
Hem okta var hem yayda
Hiç bir hükümetten görmedik fayda 
Mağdurlara aksın suyun efendim

Demir Ati Baytlar Soykırım iddialarına yanıt verilecek
Herkesler keyfinde bizi kim nider 
İçimizi sarmış gam ile keder 
Üç ayda aldığım pul olur gider 
Elini vicdanına koyun efendim

Demirali der ki seçtik akla karayı
Yüreklere açtık derin yarayı 
Aydan aya versin cüzi parayı
Eğdirmem kimseye boyun efendim

Gemlik Kaymakamlığı’nın asılsız 
soykırım iddiaları ile mücadele kapsa
mında yapılacak faaliyetler için bugün, 
Celal Bayar Anadolu Lisesi’nde bir 
program düzenlendi.

Saat 14.oo’de başlayacak olan 
program, saygı duruşu ve İstiklal Mar
şı ile açılacak.

Okul Müdürü İdris Aka’nın günün 
anlam ve önemini belirten konuşma
sından sonra Tarih Öğretmeni Mah
mut Aydoğdu Ermeni meselesini an
latacak.

Ermenilerin yaptığı katliamlardan 

örnekler sunacak olan 10/D öğrencisi 
Orçun Kavalıpınar’ın ardından Kars’ın 
Kaloköyü’nde (Derecik) katliamdan 
kurtulan 11 kişiden biri olan Aşık Kah- 
raman’ın ağıtı yine 10/D öğrencilerin
den Emre Ferhan tarafından seslendi
rilecek.

Yapılan açıklamada, zaman zaman 
Ermenilerin dünya kamuoyunda, ülke
mizi küçük düşürmek ve toplu halde 
Ermenileri katlederek, insanlık suçu 
işlememizden dolayı kampanyalar aç
tığı, bunların doğru olmadığını kanıtla
mak olduğu bildirildi.

(IMURBEY'DE SflTILIK flRSfl
Umurbey’de İmar Planlı 

6 Villalık Sahibinden 
Satılık Arsa.

Tel : 513 17 97

KAYIP
A.Ö.F. aldığım öğrenci kimlik kartımı 

kaybettim. Hükümsüzdür.
Özlem KAMBUR

PVC KAPLAMA 
PLASTİK KART SİSTEMLERİ

SATILIK TRİPLEX VİLLA

Gemlik Cumhuriyet Mahallesi'nde 
Satılık Triplex villa. 

Müracaat
Tel : (0.224) 513 17 97

■\w
DEMİR HAY Al

© Plastik Kimlik Kartı
■O Personel Kartı

S Öğrenci Kartı
O Tanıtım Kartı 

> Fatura Kartı 

Körfez OFSET
İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3 / B L I .

Tel: (0.224) 513 17 97 .
Fax: (0.224) 513 35 95 GEMLİK
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Yari Şaka Yari Cİdpİ Erol GÜRÇAY

Zor Günler
'j Sıtkı Hayıroğlu 

E.M. Lisesi Öğretmeni

ÖZÜR DİLEMEK
I Özür dilemek, ne demek?
I Bunu bilen çok. Uygulayan az.
I İnsanın ne olduğunu, ne olmadığını, değerlendir
mek, bilmek tam olarak mümkün değil.
I Her güzelin bir kusuru olduğu gibi, her insanında 

[ her nedense bir kusuru olur. Nedir bu kusur.
I Özür, eksiksik, hata, kırıcı davranışta diyebiliriz.

Daha çok kusurlar, çok samimi olan dostlar arasın
da oluşur. Neden? Dost dosta “Adam sende bana 
ne!” diyemediğinden. Dostlar arasında bu tür kusurlar 

{normaldir.
Önemli olan kusurun oluşu değil. Olan kusurun 

kimde olduğudur. Kusurlu kişinin, kusurunu kabullenip 
dostundan, arkadaşından hatta hatta öğrencisinden, 
evladından özür dilemesini bilmesidir.
E Aslında özür dilemek, olgunluğun, büyüklüğün şa- I 
nıhdandır.

Dostlar, insanlar arasında meydana gelen bu kırgın- I 
lıklar, özür dileyerek kapatılmadığında, o kusur günden 
güne hırsa, öfkeye, düşmanlığa dönüşür ki önüne ge
çilmez soğuk badirelere bulaşır.

Hani ya ne derler : “Sen zot, ben zot, ata kim 
verecek, ot?” Yani insan hatasını kabul etmesini bil
ineli.
p Dünyanın en büyük alimi ne demiş : “Olaylarda, I 
hatayı, kusuru daima önce kendimde aradığım- I 
dan” demiş.

Ben hiç kusur yapmam diyen, ya delidir, ya diva- I
ine...

Kul, kusurlu olur. Ben, bilerek hata yapmamaya I 
çok dikkat ederim, kendi görüş açımdan. Ama bilme- I 
yerek hata yapmış olabilirim. Nihayet insanız...

Ya işte böyle insanoğlu, hata yaşam için oluşuyor. I
Bizim gibi dostlar arasındaki hatalar, kusurlar pek o I 

kadar önemli değil. Bizim hatalar bizi etkiler, başkala- I 
nnı değil.

Ya şu parti liderlerinin politikacıların, partililerin ha- I 
talarına ne demeli? Onların hataları ulusu kapsamına I 
alır. Biz neyse ne de... Onlar barış içinde dostluklarını I 
devam ettirmeli ki, vatandaşta gereken insani dersi al- I

Geçenlerde yıllarca dost geçindiğimiz bir meslekta- I 
şım her nedense bana kızmış, gücenmiş. Karşılaştığı- I 
mızda selâm bile almadan hiddetle çekti gitti.

Sonra geldi görüştük, konuştuk. O kendi görüş açı- I 
sından haklı idi.

Öyle düşünüp yorum yaptığı için ben de onu haklı I 
buluyor, ÖZÜR DİLEYEREK, dostluğumuzun devamı I 
ile. başarılar dileklerimle sevgi ve saygılarımı sunuyo- I 
rum. I

“Adam sende bana ne!..” deyip olayları kapat- j 
mak. yangına körükle gitmeye benzer ki, o kapanır gi- I 
bi görünen hata zamanla çok korkunç boyutlarla mey- I 
dana çıkar ki telafisi de mümkün olmaz.

Hatalar içe atılıp, kine dönüşmeden, dobra dobra I 
ortaya koyulmalı. İz bırakmadan kapatılmalı.

Bu vesileyle ben, kime karşı hangi türlü hata yap
mışsam ÖZÜR DİLER, sevgilerimi, saygılarımı suna
nım.
s En büyük meziyettir DOSTTAN ÖZÜR DİLEMEK. 
■ İşte böyle insanlar, ya huridir ya MELEK.

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
20 Mart 2002 Çarşamba
21 Mart 2002 Perşembe
22 Mart 2002 Cuma
23 Mart 2002 Cumartesi
24 Mart 2002 Pazar
25 Mart 2002 Pazartesi
26 Mart 2002 Salı

Engin Eczanesi 
Veziroğlu Eczanesi 
Yiğit Eczanesi
Seda Eczanesi 
Engin Eczanesi 
Çamlıca Eczanesi 
Yasemin Eczanesi

Kapıda HAFTANIN F1KRAS1

Eski Başkan Clinton döne
minde tüm dünyaya demokrasi ve 
barış atağı yapan Amerika za
rar gördü.

Ekonomisi tıkandı.
Ve. Durgunluk başladı.
Amerika’ya barış yaramadı.
Belki de kendisinin de içinde yer 

aldığı ikiz kule katliamı, Ameri
ka’yı kendine getirdi.

Ve. İntikal hisleri kamçılandı.
Aslında bu öc almanın arka 

planında, duran ekonomiyi 
ateşlemek yatıyordu.

Boş kalan savunma sektörü
ne yeni işler yaratmak yatıyor
du.

Bir türlü bulunamayan Bin La
din, Amerika’ya beklediği bu 
fırsatı vermiş oldu.

Şimdi ne zaman biteceği ve

Amerika’da sütçüler, evde 
kimse olup olmadığına bak
mazlar.

Özel kablar içindeki sütle
ri kapıya bırakırlar.

Uzun süreli seyahata çık
maya karar veren bir kadın, 
kapıya bir not bıraktı.

- “Evde kimse yok. Bir şey 
bırakmayın. ”

Bir süre sonra eve döndü.
Ama. Ne görsün. Ev tam 

takır soyulmuştu.
Üstelik kapıdaki not kağı

dına şu ilave yapılmıştı.
“- Teşekkür ederiz. Rahat 

çalıştık.”

Sözün Özü

hangi ülkeleri 
kestirilemeyen, 
recine girildi.

içine alacağı 
bir savaş sü-

Bîr siyasetçi gelecek seçimi,
Bir Devlet adamı,
Gelecek nesili düşünür.

“James F Clarke”

İlk yıkılacak yer Ortadoğu 
olacak.

Faturayı da, yıllardır Ameri
ka’ya uşaklık yapan petrol mil
yarderi ülkeler ödeyecek.

Amerika güçlü kalabilmek 
için, ya savaşmak ya da 
başkaları arasında savaş 
çıkarmak zorundadır.

Amerika ekonomisinin iyi ol
ması, savunma sanayiinin sü
rekli üretim yapması ve sipa
riş almasına bağlıdır.

Amerika için artık, insan 
hakları savunuculuğu dönemi 
sona ermiştir.

Terörle mücadele adı altında, 
şiddet ve baskı dönemi başla
tılmıştır.

Tüm dünyaya verilen mesaj 
çok açıktır.

Ya bana destek vereceksin.
Ya da benim düşmanım sa

yılacaksın.
Türkiye bu günlerde çok 

zor durumda.
Hem Amerika ile, ters düş

mek istemiyor.
Hem de, Irak’ta yapılacak sa

vaşa direniyor.

Türkiye bu günlerde, işte tam 
bu noktaya geldi.

- Ya oylarının erimesini dur
durmak için, şehit ailelerini istis
mar ederek yakında yapılacak se
çimleri düşüneceksin.

- Ya da, onbinlerce işsiz üni
versite mezunu gençleri düşüne
rek, Türkiye’nin istikbal projesine 
destek vereceksin.

Ama. Herşeyden önce dürüst 
olman gerekecek.

- Hiç bir zaman Avrupa Birli- 
ği’nden yana görünerek, bu birli
ği proveke edenlere izin verme
mek gerekir.

İhracatımızın (% 52)si Avrupa 
Birliği ülkelerine yapılıyor.

Dünya’da yaşanan globalleşme 
sürecinde, tek bağımsızlığa ve 
tam bağımsızlığa yer yoktur.

Her ülkenin iç meselesi, aynı 
zamanda tüm ülkelerin ortak me
selesidir.

Türkiye’nin içine kapanmasını 
ve her alanda gerilemesini iste
meyen herkes, Avrupa Birliği’ne 
destek vermelidir.

Uçuk BIr

Adamın biri yufka yürekliy
miş, börek yapmışlar.

Reklamlar ve 
Sanatçılar

Kamuoyunda olumlu bir çizgi 
yakalayan ünlü insanların banka 
ve borsa reklamlarına çıkması
nı yadırgıyorum.

Hatta biraz da kızıyorum.
- Hem büyük bir soyguna 

alet oluyorlar.
- Hem de imajlarını lekeli

yorlar.
Metin Akpınar’ın Ege Bank 

reklamlarını bir hatırlayın.
,Her televizyon ekranında ard-ar- 

da çıkan reklamlar sırasında bir 
milyar dolar hortumlanıverdi.

Bu reklamlardan etkilenen ka
pıcılar ve odacılar ellerindeki 
dolarları Egenbank’a yatırmış
tı.

Mükremin Abi tiplemesiyle 
ünlenen Yılmaz Erdoğan’da In- 
terbank’ın reklamlarına çık
mıştı.

Gariban halk Mükremin Abi'ye 
gülerken birileri 1.5 milyar do
ları tokatladı.

Reklamlar hisse senetlerini 
de etkiliyor.

Geçmişte Tüpraş, tantanalı 
kampanyalarla halka arz edil
mişti.

Ama. Borsadaki iniş çıkışlar ve 
maksatlı silkelemeler küçük yatı
rımcıları mağdur etti.

Şimdi özelleştirilen Petrol Ofi- 
si’nin hisseleri, halka arz edili
yor.

Tantanalı bir reklam kam
panyası, başladı.

Reklam filminde, Müjdat Ge
zen, Ayşen Gruda ve Halit Ak- 
çatepe gibi ünlü komedyenler 
rol alıyor.

Bu reklamın çok etkili olacağı 
kesin.

Ama. Amerika Kasım ayın
daki kongre seçimlerinden ön
ce, Irak’ı kesinlikle vuracak.

Yani. Türk borsası yine allak 
bullak olacak.

Ünlü komedyenlerden etkilenip, 
hisse senedi almış olanların 
hali ne olacak.

Aslında halkın sevgilisi olan bu 
tür sanatçıların banka ve borsa iş
lerinde kullanılmaları halk tara
fından benimseniyor.

Keşke bunu, bu ünlü sanat
çılarda bir anlasa.

KİRALIK 
DAİRE

KUMLA'DA
HAVUZLU 

KİRALIK DAİRE 
Müracaat

Tel: 513 17 97

Gemlik 
Körfez 

Okuyun, 
okutun, 
abone 
olun.
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Zeytinspor gol 
yemeye doymuyor

Gemlik Zeytinspor Kulübü, bu hafta 
Gemlik Atatürk Stadı’nda yaptığı karşı
laşmada, rakibi Zeytinburnuspor’dan 
tam 11 gol yedi. .

Bayanlar futbol liginin Bursa temsil
cisi olan mavi siyahlı Gemlik Zeytins- 
porlular, bir yıl aradan sonra yeniden 
sahalarla buluşurken, bu yılkı kadrosu
nun güçsüz olması ard arda yenilgilerin 
alınmasına neden oluyor.

Geçtiğimiz hafta pazar günü saat 
13.oo’de Gemlik Atatürk Stadı’nda yapı
lan karşılaşmada, rüçlü rakibi Zeytin- 
burnuspor karşısında adeta ezilen mavi 
siyahtılar, karşılaşmanın sonuna kadar 
ancak, bir gol atabildiler.

Tamamen Zeytinburnuspor’un haki

miyetinde geçen karşılaşmada, ilk golü 
15 nci dakikada Zeytinburnuspor’dan 
Seyhan kalerpize attı.

Ardından,. 39 ncu dakikada Firdevs 
durumu 2-0 yaptı. 43 ncü dakikada As- 
lıhan’ın attığı golle durum 2-1 olurken, 
Emine 47 nci dakikada Zeytinburnus
por’un üçüncü golünü ağlarımıza gön
derdi.

İkinci yarı, Zeytinburnuspor’un bas
kısı ve gol yağmuru ile devam etti.

Seyhan 72-78 nci dakikalarda, 
Emine 65 nci dakikada, Banu 67-69-75 
nci dakikalarda, Aylin ise 81 nci dakika
da attığı golle, Gemlik Zeytinspor’u 11-1 
yenerek, karşılaşmadan muhteşem 
sonuçla ayrıldılar.

Lions 
Kulüp’ten 
Ziraat 
Fakültesi’ne 
250 zeytin 
ağacı fidanı

Gemlik Lions Kulübü, 
Bursa Uludağ Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi Dekanlığı
na, doğal tarım projesini 
güçlendirmek amacıyla, 
250 adet Gemlik zeytini fi
danı armağan etti.

Gemlik Lions Kulübü 
Başkanı Osman Tufan, 
geçtiğimiz yıllarda da bu 
projeyi desteklemek için 
Ziraat Fakültesi dekanlığı
na 250 adet zeytin fidanı 
verdiklerini, doğal tartın 
konusunda araştırma ve 
örnek bahçeler oluşturan 
dekanlığı desteklediklerini 
söyledi.

Tufan, talep halinde bu 
projeyi desteklemeyi sür
düreceklerini de söyledi.

Gemlik’te ilk defa

Oto fırça 
hizmete girdi

Dörtyol mevkiinde bulu
nan Yerliyurtlar Petrol Akar
yakıt İstasyonu, Gemlikli 
araç sahiplerine yeni bir hiz
met sunuyor.

Gemlik'te ilk defa hizme
te giren oto fırça, geçtiğimiz 
hafta araçları kir ve tozun
dan arındırmaya başladı.

Yerliyurtlar BP Petrol sa- 
hibi Aslan Yerliyurt, gazete

mize yaptığı açıklamada, 
müşterilerine daha modern 
bir hizmet sunabilmek için 
Gemlik'te bulunmayan oto 
yıkama fırçasını tesisin 
önüne kurduklarını söyledi.

Dörtyol BP İstasyo- 
nu'ndan akaryakıt veya yağ 
alan herkese dönerli fırça 
ile araç yıkama hizmeti üc
retsiz olarak veriliyor.

3

İki restaurant hizmete açılıyor
İlçemiz yeni bir ızgara, döner ve lokanta

ya kavuşuyor.
Liman Aile Izgara Salonu adı altında cu

ma günü Gemliklilerin ağız tadına hizmet ka
tacak olan aile salonunun sahibi Volkan' 
Ege, Gemlik'te aile ile oturulacak içkisiz bir 
ızgara salonunun olmadığını, bu eksikliğin 
gidermek için Demirsubaşı Mahallesi 1 Nolu 
Cadde No : 29 'da deniz manzaralı ızgara 
salonunu hizmete hazırladıklarını söyledi.

Öte yandan merkezi Bursa'da bulunan

Rıhtım Dostlar Lokantası Gemlik Şubesi’ni 
hizmete açtı.

İskele Meydam'nda Gemliklilere resta
urant ve döner hizmeti verecek olan Ibkanta- 
da, Erzincan döneri, Erzincan tandır ekmeği 
bulunuyor.

Gemlik’e yeni bir ağız tadını kazandır
mak istediklerini söyleyen Rıhtım Dostlar 2 
işletmecileri; değişik bir çeşni için mutlaka 
restaurantlarının bir kez olsun denenmesi
nin bağımlılık kazandıracağını söylediler.

RIHTIM DOSTLfiR (2) 
LOKANTASI 

GEMLİK ŞUBESİ AÇILDI
Meşhur Erzincan Çaprak Döneri 

Erzincan Tandır Ekmeği ile 
Hizmetinizdeyiz.

öeNeyİN farKi çöReceksiNİz,

Sipariş 
kabul edilir

T!

K

İskele Meydanı No : 3 GEMLİK 
Tel: (0.224) 514 40 04

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

Her türlü matbaa işlerinizde hizmetinizdeyiz 
" Af a t b a a c t ! ı k Bizim İşimiz"

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



Kordon lodosa yenildi
Geçtiğimiz hafta Cumartesi gecesi çıkan şiddetli lodos, Atatürk ve Emin Dalkıran Kor

donumda hasara neden oldu. Dev dalgalar, yeni kordonu\ tanınmaz hale getirdi.
Lodos fırtınası Atatürk, Emin Dal

kıran Kordonu’nda ve İskele Mey- 
dam’nda hasara neden oldu.

Cumartesi günü başlayan ve sa
baha kadar devam eden şiddetli lo
dos ile kıyıya vuran dev dalgalar, 
Atatürk Kordonu’nda kaldırımları 
sökerken, koca kayaları yerinden 
oynatarak, gezi alanlarına sürükle

Haftalık Siyasi Gazete

di.
Düzenlemesi yeni yapılmakta 

olan Emin Dalkıran Kordonu’nda ise 
hasar daha büyük oldu. Dalgaların 
şiddeti ile kayaların arasında sürük
lenen taş, çakıl, kum ve büyük kaya 
parçaları yeni yapılan kordonun ge
zi alanı ile çiçek ve bitki örtüsünün 
bulunduğu alanlarda, hasara yol 

açarken, İskele Meydam’nda bulu
nan iki çay bahçesiyle çok sayıda 
sandalın hasara uğramasına neden 
oldu.

Belediye Başkanı Mehmet Tur
gut, yeni dolgunun yapılmasının ha
sarı azalttığını belirtirken, fırtınanın 
saatlerce sürdüğünü ve az hasarla 
atlatıldığını söyledi.

Lodos fırtınası Atatürk ve Emin Dalkıran Kordonu'nda hasara 
yol açarken, dolgu kayaları dalgaların şiddeti ile koca kaya 
parçalarını yerlerinden oynattı, kaldırımları söktü.

Belediye Başkanları ve köy muhtarları sorunlarını il yöneticilerine anlattılar.

Telekom dert dinledi
Polis Haftası 

programı belli oldu 
3-11 Nisan 2002 tarihleri arasında kutlanacak olan Polis 
Teşkilatının 157 nci kuruluş yıldönümü programı belli oldu.

Bursa Telekom üst düzey 
yöneticileri, Gemlik, Küçük- 
kumla, Umurbey belediye 
başkanları ile köy muhtarları
nın istek ve sorunlarını dinle
di.

Gemlik Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut toplantıda, 
Gemlik’in deprem kuşağında 
bulunduğunu belirterek, bir 
afet durumunda uyduyla gö
rüşme yapabilecek sistemlerin 
Gemlik’e kazandırılmasını is-
tedi. Haberi sayfa 3’de

i

Ipr HIb.

Türk Polis Teşkilatı’nın 
157 nci kuruluş yıldönü
mü ilçemizde de törenler 
ile kutlanacak.

Polis Haftası nedeniy
le hazırlanan programı 
basına açıklayan İlçe 
Emniyet Müdürü Salih 
Golcü, 3-11 Nisan tarihle
ri arasında kutlanacak 
olan haftada, futbol karşı
laşmaları, okul ziyaretleri 
ve resim sergisi açılaca
ğını söyledi.

6 Nisan gün Belediye 
Sanat ve Kültür Derneği 
tarafından Türk Müziği

konserinin de verileceğini 
söyleyen Golcü, 7 Nisan 
günü şehit polisler için 
mevlit okutulacağını, 8 
Nisan günü Kurtul Köyü 
yakınlarında Polis Orma- 
m’na ağaç dikileceğini, 
aynı gün şehit ailelerini 
ziyaret edeceklerini açık
ladı.

Golcü, 10 Nisan günü 
Atatürk Anıtı önünde tö
ren düzenleneceğini, şiir 
ve kompozisyon dalında 
birinci olan öğrencilerin 
eserlerinin okunacağını 
söyledi.

HaFtaya BaI<is
Kadri Güler
korfez@ttnet.net.tr

Resmi kutlamalar
Son günlerde ilçemizde resmi birçok hafta ve gün kut

landı.
Bunlar neydi diye sorarsanız, “Çanakkale Zaferi"nin 

kutlaması, “Asılsız Soykırım İddiaları” üzerine yapılan top
lantı, “Kütüphane Haftası kutlamaları"™ bunlara örnek sa
yabiliriz.

Bu toplantılara katılanlara baktığımızda resmi kimlikli 
insanlardan başkasını göremezsiniz.

İnsanın sorası geliyor.
Halk nerede diye.
Halk, bu tür toplantılara gelmiyor, katılmıyor.
Özel günler ve haftalar bu nedenle okullardan takviyeli 

öğrenciler ile okul müdürleri, daire amirlerinin katılımlarıy
la yapılıyor.

Halkla bütünleşmeyen hiçbir hizmet başarılı olamamış 
demektir.

Yıllardır bu yanlış, resmi makamlarca görmemezlikten 
geliniyor, buna bir başka çare arama gereği de duyulmu
yor.,.

Önemli gün ve haftalar yanında, ulusal bayramlarımız
da da halk katılımı yok denecek kadar azaldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında, ço
cuklarını görmek için alana dolan veliler bayrama renk ka
tarken,örneğin Gemlik’in Kurtuluşu günü hiç ilgi görmediği 
gibi. Belediye çöp kamyonlarının, itfaiye araçlarının resmi 
geçidine dönüşüyor.

Acaba eliyorum, bayramlar için insanımız içinde ülusal 
heyecan mı azaldı?

Yoksa, bu konuda verilen eğitim yetirsiz mi geliyor?
Mülki Amir ve daire başkanları, okul müdürleri, muhtar

lar gibi demirbaş zevatla yapılan her kutlama, d kutlamaya 
katılanların kendi kendini kandırmasından başka birşey 
değildir.

Gelin bu tür kutlamalara halkı katmasının yollarını ara
yalım.

Kitle örgütlerini işin içine çekelim.
Göreceksiniz o zaman yapılan çalışmalar topluma da

ha çok yarar sağlayacak.
Yoksa her yıl aynı teraneleri dinlemekten, bir formalite

yi yerine getirmekten başka bir şey yapmayız.
Kendi kendimizi kandırmış oluruz.

Kütüphane
Haftası kutlandı

38 nci Kütüphane Haf
tası ilçemizde düzenlenen 
törenler ile kutlandı.

Pazartesi günü Kütüp
hane Okuyucu Salo- 
nu’nda yapılan toplantıda, 
kütüphaneye katkıda bu-

lunanlara teşekkür plaketi 
verilirken, hafta nedeniyle 
düzenlenen şiir ve kompo
zisyon yarışması birincileri 
ile en çok kitap okuyan ye
tişkin ve çocuklara arma
ğanlar verildi. Sayfa 2’de

Alkolizm ve Gençlik 
konferansı

İlçe Müftülüğü, “Alko
lizm ve Gençlik” konulu 
konferans düzenliyor.

Belediye Düğün Salo- 
nu’nda, 30 Mart 2002 Cu
martesi günü saat 13.30 
ile 15.30 arasında verile
cek olan Alkolizm ve

Gençlik konulu konferansa 
konuşmacı olarak İl Müftü
sü Fahrettin Aşık katıla
cak.

İlçe Müftüsü Tahir Ye- 
menoğlu, tüm Gemliklilerin 
ve bilhassa gençlerin kon
feransı dinlemelerini istedi.

İntihara teşebbüs
Bunalıma giren Ayşe Ercan adlı kadın, Kayıkhane Te
sisleri önünde denize girerek, intihar etmek istedi.

Ayşe Ercan adlı 43 
yaşındaki bir kadın, deni
zde intihar girişiminde bu
lundu.

Dün saat 19.30 sırala
rında Kayıkhane Mevkiin
de Kayıkhane İl Spor Mü- 
dürlüğü’ne bağlı Su Spor
ları Tesisleri önünden deni
ze giren kadın, çevrede 
bulunanlar tarafından kur
tarıldı.

Aslen Eskişehir ilinin 
Sivrihisar ilçesinden olan 
Ayşe Ercan, eşinin ölü-

münden sonra Gemlik’teki 
kardeşinin yanına geldi.

Yalnızlıktan dolayı bu
nalıma giren Ercan, kor
donda gezerken bir ara in
tiharı düşünerek, Kayıkha
ne Tesisleri önünden deni
ze girdi. Bunu gören vatan
daşlar, kadının intihar ede
ceğini anlayarak kurtardı
lar.

Devlet Hastanesi’ne 
kaldırılan Ercan, tedavisin
den sonra ailesine teslim 
edildi.

TAŞI

Göreceğiz!
Ekonomiden Sorumlu
Bakan Sayın Kemal Derviş’e göre;
Kriz bitmiş.
Allah!, Allah!...
Kerizleyin, kerizleyin...
Bu halk var ya, bu halk!
Keriz ile krizi bakın nasıl ayıracak!
Göreceğiz!...

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

Sayfa 2

Doğa geri istiyor Kişilikten Kaçış...
Gemlik’i ilk kez 1945 yılının sıcak 

bir eylül günü gördüm. O sıralar ger
çekten de Orhan Veli’nin, şimdilerde 
Belediye’nin çirkin bir levhasında ka
lan “Gemliğe doğru/ Denizi gö
receksin / Sakın şaşırma” dizele
rindeki gibiydi, son virajı dönüp ansı
zın Körfez’le yüz yüze gelmek. Oysa 
şimdilerde :

Gemliğe doğru
Jandarma karakolunu göre

ceksin
İster şaşır, ister şaşırma!
Ha, kötü mü oldu? İyi oldu bir ba

kıma; çünkü hiç değilse yeşilliklerle 
çevrelendi o karakol binası, kaçak ya 
da yanlış/çarpık yapılaşma engellen
di. Eli yüzü düzgün bir görünüm ka
zandı o kıraç tepe.

Siz sevgili okurlarım, çoğunuz bile
mezsiniz, tanımadınız o Gemlik’i. Sa
hil boyunca uzanıp giden “kum
salca tanışmış olanlarınız azınlıktadır 
kuşkusuz. Ama ben, -zaman zaman 
yazarım bunu- “yakamoz”un ne ol
duğunu o kumsalda öğrendim -şimdi
ki çocuklar öğrenemeyecekler de-. 
Kıyı boyu uzanan iki katlı mavi/beyaz 
evler, denize bakan verandalar, Kör- 
fez’in ufuklarını gözetleyen cumbalar, 
cihannümasında süt beyazdan koyu 
griye renk renk paçalı güvercinlerin 
uçuştuğu eski köşkler...

Bunların hiç biri yok artık. Gem
lik’i Gemlik yapan kumsalı hoyratça 
dolduruldu. Biliyorum, bunu yapanlar 
Gemlik’e hizmet ettiklerini sanıyorlar
dı; kötü niyetli değillerdi, ama “dar 
görüşlü” ve hatta “cahil”diler. O 
güzelim yalıda çok katlı yapılaşmaya 
izin vererek Gemlik’in soluğunu kes
tiklerinin ayırdında değillerdi, bilmi
yorlardı, yetersizdiler.

Böyle böyle geldik, denize dik inen 
bütün yolları tıkanarak yazın havasız
lıktan boğulan, yağmur mevsimlerin
de ikide bir kanalizasyonlan taşan, 
daracık sokaklarında araç park etmek 
için insanlarının birbirleriyle hırlaşıp 
durdukları kaba, estetikten yoksun, 
Bursa’dan gelirken daha girişinde ko
caman çifte boynuzuyla sizi karşıla

□ BURSA HAKİMİYET □ HABER

yan bu beton yığını, sevimsiz kente...
Henüz görmedim, ama basından 

öğrendim, içim parçalanarak baktım 
fotoğraflarına. Doğanın dengesini hiç 
hesaba katmadan o güzelim, yaka
moz ışıltılı kumsalı doldurarak yaptığı
mız “kordon”, cumartesi günkü fır
tınada denizin hışmına uğramış; dev 
dalgaların getirdiği taşların altında 
kalmış.

Perişan...
Doğa intikam alıyor dost okurla- 

nm; Doğa, kendisinden koparılanı 
geri istiyor, istemeye de devam edebi
lir bence. Zaten ciddi bir “fay”ın üs
tünde ve kıyısında tutunmaya çalışan, 
hiçbir bilimsel araştırmaya iltifat et
meksizin çok katlı apartmanlar ve o 
güzelim kumsalına gözü kara doldur
duğumuz kayaların milyonlarca ton 
ağırlığı altında ezilen Körfez’in tabanı 
bir gün çökebilir!

17 Ağustos 1999’da Gölcük ve 
Değirmendere’de yaşananları anım
sayın. Oralarda da deniz kendisinden 
gasp edilen yerleri geri almadı mı?

Hem de ne pahasına!... ♦ ♦ ♦
Zaman zaman haykırasım geliyor, 

“Bana o eski Gemliğimi verin” 
diye.

Biliyorum, olanaksız. Artık o 
1945 eylülünün sıcak bir günü son vi
rajı döndüğümüzde karşıma çıkan 
mavi/beyaz kasabayı yeniden göre
bilmem söz konusu değil. O, say,fen 
giderek azalmakta olan eski fotoğraf
larda kaldı. Artık, burnuyla kumsalı 
yarıp sahile baştankara etmiş sandala 
atlayarak Manastır’a doğru kürek 
çekmek sadece hoş -ve de boş- bir 
hayal. Ben ve benim gibilerle birlikte 
yitip gidecek hoş bir hayal. Bizden 
sonrakiler, böyle hoş bir hayali kurma 
olanağına bile kavuşamayacaklar, 
çünkü tanımıyorlar, bilmiyorlar...

Gemlik yine de güzel sevgili okur- 
lanm, yine de sevimli. Ama hiç değil
se bundan sonra Doğa’yla dost olma
yı başaralım; onunla zıtlaşarak değil, 
bize verdiklerinin değerini bilerek ya
şamayı öğrenelim...

Uyuşturucu bağımlılığı dünyada en 
önemli sağlık sorunlarından bir tanesi
dir. Gençliği tehdit etmektedir. Ülke
mizde de insanlarımız uyuşturucu kulla
nımından yaşamını yitirmektedir.

Uyuşturucuya başlama yaşı 12 ile 
20 yaş arası değişmektedir.

Üyuşturucu ticaretinin hedef kitlesi 
gençlik olduğundan, ana babaların ço
cukları ile konuşarak bu konuda bilgi
lendirmesi gereklidir. Biz büyükler teh
likeleri görebilecek yaşta ve deneyim 
sahibiyiz.

Genç satıcı ile konuşmaya başladı
ğında vakit geçmiş olmaktadır. İnsanla
rımızı doğruya çekmek gibi bir sorum
luluğumuz vardır. Bu konuda büyüklere 
aile ve okula önemli görevler düşmek
tedir.

Uyuşturucuya başlamanın nedenle
rini sıralayalım.

Merak önemli bir nedendir. Ancak 
genç bu merakın sonunda eroinman 
olacağını hiç düşünmemiştir.

Gençler buluğ çağında arkadaşlığa 
önem verirler. İyi ya da kötü alışkanlık
lar bu arkadaş çevresinden edinilir.

Gençler aile içinde bulamadıkları 
güven ve sıcaklığı arkadaş grupların
dan bulurlar.

Bir gruba dahil olmak onların güven 
içinde olmalarını sağlar. Duyguların 
gelgit yaptığı bu dönemde, uçları, 
marjnalliği yaşamaya eğilimli gençler 
merak duygusuyla uyuşturucuyla tanı
şabilir. Gruptan kopamamakta bu eği
limi besleyen önemli bir etkendir.

Sorunları ile baş edemeyen, buna
lan yeterli ilgi ve desteği göremeyen, 
sağlıklı çözümler üretemeyen gençler 
kolaylıkla uyuşturucuya teslim olabil
mektedir.

Kütüphane Hata kullanıl
Kütüphane Haftası nedeniyle İlçe Halk Kütüphanesinde 
düzenlenen törende, kütüphaneye destek verenler ve en 
çok kitap okuyanlar ile hafta nedeniyle açılan yarışma
da derece alanlara ödülleri verildi.

Çocuğumuzun uyuşturucuya başla
dığını nasıl anlarız? Ayak sesleri şunlar
dır.

Okul devamsızlığı, günü değerlen
dirmede değişiklik, aileyle iletişim bo
zukluğu, yaşam saatlerinde, paylaşım
daki değişiklikler, para harcamada 
önemli değişiklikler vs’dir.

Gençler hangi etkiyi bulmak istiyor
larsa ona yönelir. Geleneksel değer 
yargılarına karşı çıkmak, alternatif ya
şam şekli oluşturmak gibi eğilimleri 
vardır. Uyuşturucu kullanan çocuk bir 
sorun yaşıyor demektir. Önce sorunla
rına çözüm olacak ortam oluşturmalı
yız!

Çocuk eğer uyuşturucuyu kullanıyor 
ise bu dünyanın sonu demek değildir. 
Önce sorunu inkar etmemeliyiz. Ona 
destek olmalı. Sorunlarını paylaşmalı
yız. Aile bağımlı çocuk-dayanışması ile 
sorun çözülebilir. Gençler aykırı olanı 
denemek ve yaşamak isterler.

Gençlerin kendini ifade etmelerine 
olanak tanımalı, tatmin olmalarını ko
şullarını oluşturmalıyız.

Okulda, sınıf içinde çocuğu izole et
memek gerekiyor. Sanat bir ifade biçi
midir. Sanata yöneltmek, hobiler geliş
tirmek çözüm olabilir. Spor yapmasını 
ve müzik dinlemesini sağlamalıdır.

Televizyonda, yazılı basında bilgi
lendirmeye, bilinçlendirmeye yönelik 
çabalar sunulmalıdır.

Kısaca bağımlı yaşama biçimine al
ternatif sağlıklı bir yaşam biçimi suna
bilmek çoçuğumuza verebileceğimiz en 
büyük armağanımız olacaktır.

Genç anlaşılmadığından yakınmak
tadır. Onları dinleyip anlamaya, onla
rın kendi yaşamlarının sorumluluğunu 
üstlenmesine katkı verebiliriz.

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: 1414 
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 yer : KÖRFEZ OFSET
Matbaacılık -Yayıncılık - Reklamcılık Tesisi 

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

Gemlik
Körfez 

Okuyun, 
Okutun, 

Abone
Olun.

38 nci Kütüphane Haftası kutlama
larına başlandı.

25-31 Mart 2002 tarihleri arasında 
kutlanacak olan Kütüphane Haftası 
nedeniyle Pazartesi günü saat 
10.30’da Halk Kütüphanesi Okuyucu 
Salonu’nda “Türkiye Sürecinde Kü
tüphaneler” konulu konferans dü
zenlendi.

Garnizon Komutanı Kıdemli Albay 
Nihat Irkörücü, Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, İl Kültür Müdürü Ah
met Gedik, İl Kütüphane Müdürü 
Ömer Kurumuş, İlçe Milli Eğitim Mü
dürü Mehmet Tuna, İlçe Emniyet Mü
dürü Salih Golcü, siyasi parti ilçe baş- 
kanları, il genel meclis üyeleri, okul 
müdürleri, dernek yöneticileri ve öğ
rencilerin katıldığı Kütüphane Haftası 
kutlama etkinliklerinde konuşan İl Kül
tür Müdürü Ahmet Gedik, kültürün ye
raltı ve yerüstündeki değerleri topla
yıp, korumak ve sergilemek olduğunu 
söyledi.

Daha sonra Gemlik Halk Kütüpha

nesinin onarımına yardım eden BP 
Gemlik Tesisleri İşletme Müdürü İs
mail Özdemir’e, İlçe Halk Kütüphane
si Koruma ve Yaşatma Derneği Baş
kanı Ecz. Şeyda Saral’a plaket verildi.

2001 yılında en çok kitap okuyan 
yetişkinlerden İsmail Yıldırım, Ayşe 
Kambur, Şengül Gülşen ile çocuk bö
lümünde en çok kitap okuyan Duru- 
kan Canlı, Bilgen Güngörmüş ve 
Onur Yüceer’e armağanlar verildi.

Daha sonra hafta nedeniyle dü
zenlenen şiir ve kompozisyon yarış
masında derece aİan öğrenciler 
tanıtıldı.

Şiir dalında Müzeyyen Atagündüz 
birinci, Rabia Koçak ikinci, Didem 
Gerçek üçüncü olurken, “Eğitimde 
Kütüphanenin Kçnumu” konulu kom
pozisyon yarışmasında Melek Konak 
birinci, Serap Aksoy ikinci, Nihal Alan 
üçüncü oldu. Dereceye giren şiir ve 
yazıların okunmasından sonra öğ
rencilere armağanlar verildi.

turk.net
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Görükle otobüs
seferleri yeniden

MHP ve SP İlçe 
Divan toplantısı yaptı

Bursa İl Trafik Komisyonu tarafından yasakla
nan Görükle otobüs seferleri, girişimler sonucu 
yeniden başlatıldı.

Gemlikli öğrencileri 
ve Uludağ Üniversite- 
si’ne gidecek olan si
villeri, kampüse götü
ren belediye otobüsle
ri, İl Trafik Komisyonu 
tarafından yasaklan
ması sonucu zor du
rumda kalan Gemlikli
ler yeniden otobüs se
ferlerine kavuştu.

ANAP İlçe Başkanı 
Adnan Tekin gazete
mize yaptığı açıkla
mada, ANAP İl Baş- 
kanlığı'nın ve kendile
rinin II Trafik Komisyo
nu ile Bursa Valiliği’ne 
yaptığı girişimlerden 
olumlu sonuç aldıkla
rını, Gemlik özel halk

otobüslerinin Gö
rükle seferlerinin 
yeniden başlama
sının kararlaştırıl
dığını söyledi.

Güzel Gemlik 
Minibüscüler ve 
Otobüsçüler Taşı
yıcılar Kooperatifi 
Başkanı Haşan 
Kılıç, gazetemize 
yaptığı açıklama
da, seferlere 26 
Mart 2002 günü 
başlandığını, sivil 
yolcuların Gem 
lik’ten Uludağ Üni 
versitesi içine kadar 1 
milyon 500 bin lira, öğ
rencilerin ise 750 bin 
lira ile Seyahat edebi-

Adnan Tekin, "Girişimlerimiz

Milliyetçi Hareket Par
tisi ve Saadet Partisi ilçe 
örgütleri genişletilmiş ilçe 
divan toplantıları aynı gün 
ve aynı saatlerde yapıldı.

Esnaf ve Sanatkarlar 
Kredi Kefalet Kooperati
finde yapılan MHP ilçe di
van toplantısına, İl Başka
nı İsmet Büyükataman, il. 
yönetim kurulu üyeleri^ 
parti ilçe yönetim kurulu 
üyeleri, mahalle temsilci
leri, belediye meclis üye
leri ve partililer katıldı.

olumlu sonuç verdi" dedi, 
leceklerini söyledi.

Görükle’ye özel 
halk otobüsü seferleri 
dünden itibaren başla
dı.

Divan Başkanlığına İl
Başkanı İsmet Büyükataman’ın getirilmesiy
le başlayan toplantıda, açılış konuşmasını 
yapan İlçe Başkanı Mehmet Çelik, ilçede 
partisinin yaptığı çalışmalar hakkında top
lantıca katılanlara bilgi verdi.

Daha sonra MHP II Yönetim Kurulu Üye
si Orhan Zeybek söz alarak, genel politika 
hakkında konuştu.

Zeybek, MHP’nin hedefinin tek başına 
iktidar olmak olduğunu bunun da çalışmak
tan geçtiğini söyledi.

MHP Genel Başkanı Prof. Dr. Devlet 
Bahçeli’nin Bursa'ya önem verdiğini söyle
yen Zeybek, “Bugün memleketimizde iyi 
bir şeyler yapılıyorsa veya yapılmaya ça
lışılıyorsa, MHP’nin iktidar ortağı olma
sındandır. Ülkede 200-300 milyon dolarlık 
atıl ekonominin bulunduğunu söyleyen 
Zeybek, siyasi şovlar sonucu temeli atılıp 
tamamlanmayan yatırımlar olmasaydı,

Türkiye bugün ekonomik krizi yaşamaz
dı.” dedi.

“MHP’nin amacı fert fert insanlara bir- 
şey sağlamak değil, memleketin halini 
toptan, tümden düzeltmektir” diyen Or
han Zeybek, “40 yıldır AB’ye girmek için 
yapılanlar MHP’nin sayesinde 2 yılda ya
pılmıştır. Bu da MHP’nin gücü ve hizmet 
aşkı ile olmuştur” şeklinde konuştu.

SAADET PARTİSİ
Saadet Partisi ilçe divan toplantısı ise, 

Bayraktar 2 Düğün Salonu’nda gerçekleşti
rildi.

Toplantının açılışında konuşan İlçe Baş
kanı Recep Aygün, mahalle ve belde temsil
cilerinin yaptığı çalışmaları aylık toplantılar
da dile getirdiklerini belirterek, kendilerine 
teşekkür etti. Toplantıda mahalle temsilcileri 
hazırladıkları’ raporları, toplantıya katılanlara 
okudular:

“Genital kanserler ve Menopoz” konulu toplantı, 
_ Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Dr. Ömer Daragenli konuşmacı «öla*Wma kursları iaçacagıwr^^i'J'maK^4[l 

teyenlerin Halk Eğitim Merkezi Mü- 
dürlüğü’ne başvurmaları gerektiğini «I, 
bildirdi.

Kayıtların yeterli olması halinde 
bilgisayar ve okuma yazma kursları
nın açılacağı bildirildi.

Özel Gemlik Polikliniği işbirliği ile 
“Genital Kanserler ve Menopoz” 
konulu toplantı düzenledi.

Bugün, saat 13.oo’de Halk Eğitim 
Merkezi Salonu’nda yapılacak olan 
toplantıya, Operatör Jinekolog Prf.

Belediye Başkanları ve köy muhtarları sorunlarını il yöneticilerine anlattılar.

Telekom dert dinledi
Bursa Telekom üst düzey yö

neticileri, Gemlik, Küçükkumla, 
Umurbey belediye başkanları ile 
köy muhtarlarının istek ve sorun
larını dinledi.

’ Dün, Kaymakamlık Toplantı 
Salonu’nda, Telekom’un çağrısı 
üzerine, Telekom Başmüdür Yar
dımcısı Ümit Çini, Pazarlama 
Müdürü Özcan Altınışık, Gen- 
çosman Telekom Müdürü Süley
man Evsen, Gemlik Belediye 
Başkanı Mehmet Turgut, Umur
bey Belediye Başkanı Fatih Meh
met Güler ve Küçükkumla Bele
diye Başkanı Ömer Bal ve köy 
muhtarları ile biraraya gelen yet
kililer, Gemlik’te Telekom’un is
teklerini yanıtladılar.

Toplantıda konuşan Gemlik 
Belediye Başkanı Mehmet Tur
gut, Gemlik’in iki önemli fay hat
tında bulunduğunu, olası bir dep
rem halinde haberleşme ağının 
kesileceğini, bunun için oluşturu
lacak deprem merkezlerinde uy
du ile haberleşmeyi sağlayacak 
sistemlerin olmasının önemine 
değindi.

Kriz Merkezi’ne Telekom’dan 
telsiz istediklerini de söyleyen 
Turgut, Telekom’un yeni teknolo
jiyi çok iyi kullandığını, Gemlik’e 
konumu nedeniyle mutlaka uydu 
ile haberleşecek cihazların kon
ması gerektiğini söyledi.

Gemlik nüfusunun 80 bine 

rak katılacak.
Toplantıya katılanlara poliklinik ta

rafından ücretsiz “simir” testi yapıla
cağı açıklandı.

Öte yandan Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü, bilgisayar ve okuma yaz-

yaklaştığını da söyleyen Turgut, 
ilçeye kablolu televizyon yayınla
rının getirilmesini de istedi.

Telekom Başmüdür Yardımcı
sı Ümit Çini’nin kablolu televiz
yon yayınlarının getirilmesi için 
belirli bir potansiyelin bulunması 
gerektiğini, teknolojinin pahalı ol
duğunu söylemesi üzerine Bele
diye Başkanı Mehmet Turgut, 
“Bizim halkımız, katılımcıdır. 
Ama önce görmek ister. Siz 
öncülük yapın. Kablolu televiz
yonu Gemlik’e getirin. Göre
ceksiniz, istediğinizden fazla 
kişi abone olacaktır” dedi. «

Başkan Turgut, Manastır’daki 
santralın da genişletilmesini is
terken, ilgililer buradaki talebin 
çok olmadığını, hemen Manas- 
tır’a 300 telefon bağlayabilecek
lerini ve gerektiğinde de ek ilave 
yapabileceklerini söylediler.

Adliye Köyü Muhtarı Cevdet 
Turan, köylerinde bulunpn anke- 
sörün Telekom tarafından sökül
düğünü söylemesi üzerine, Tele
kom ilgilileri, köylere ve şehirlere 
konan ankesörlerin aylık bin je- 
tonluk konuşma yapılması ge
rektiğini, ölü dönemlerde bu an
kesörlerin sökülerek okullara, 
yaz aylarında da yazlıklara kon
duğunu belirtti.

Zeytin mevsiminde, Adliye Kö- 
yü’ne müracaat edilmesi halinde 
ankesör verilebileceğini belirtti

muharrem Ayı 
kutlanıyor

Hünkar Hacı Bektaşi Veli Yardımlaşma ve 
Dayanışma Derneği, kutsal muharrem ayı 
nedeniyle, aleviler için kurban kesip, yemek 
verecek.

ler.
Ayrıca köy kahvehanelerine 

kontür cihazı takılarak, ihtiyaç 
sahiplerinin telefon görüşmesini 
normal telefonlardan yapabile
ceklerini belirttiler.

Umurbey Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler ise; telefon 
müteahhitlerinin belediyeye ha
ber vermeden kazı yaparak, be
lediyeyi zor durumda bıraktıkları
nı, bu konunun önlenmesi gerek
tiğini söyledi.

Güler, Umurbey’de bulunan 
santralın elektrik kesintilerinde 
bilhassa karlı havalarda, günler
ce telefon görüşmelerinin yapıla
madığı Umurbey’e bir jeneratör 
verilmesini istedi.

Başmüdür Yardımcısı Ümit Çi
ni, bu girişimlerin devam ettiğini, 
yakında Umurbey’e jeneratör ve
rileceğini söyledi.

Gemlik Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, Telekom müte
ahhitlerinin plansız programsız 
çalışmalarının kendilerini zor du
ruma soktuğunu, belediyeden 
izin almadan kazı yapmalarının 
büyük sorunlara neden olduğunu 
söyledi.

Başmüdür Yardımcısı Ümit Çi
ni ise; şehir planlamacılığının ge
lişmediği her yörede bu sorunla
rın istensede isten meşede yaşa
nacağını, planlı şehircilik ile bu 
sorunların çözüleceğini söyledi.

İslam aleminde rama
zan ayı gibi kutsal olan ve 
aleviler tarafından yas ayı 
olarak bilinen muharrem 
ayı başladı.

Hz. Ali’nin oğlu İmam 
Hüseyin ile 72 arkadaşının 
Kerbela Çölü’nde katledili
şinin yıldönümü nedeniyle 
ülkemizdeki aleviler ve Ca
feri’ler bu olayı yas ayı ola
rak ilan edip, anma toplan

tıları yaparak kutluyorlar.
Gemlik Hacı Hünkar 

Bektaşi Veli Yardımlaşma 
ve Dayanışma Derneği 
de, bu yıl muharrem ayı 
nedeniyle kurban kesip, 
yemek verecek. 28 Mart 
perşembe günü saat 
12.oo’de derneğin Yeni 
Pazar Caddesi Derebo- 
yu’ndaki lokalinde davetli
ler yemeğe katılacaklar.

Belediyede toplu 
sözleşme görüşmeleri 

devam ediyor
Gemlik Belediyesi ile belediyede çalışan işçi
ler adına DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası 
arasında sürdürülen toplu sözleşme görüş
melerinde 45 madde kabul edildi.

Gemlik Belediyesi’nde 
çalışan işçiler adına Ge- 
nel-lş Sendikası ile Gem
lik Belediyesi arasında 
sürdürülen toplu iş görüş
meleri olumlu bir havada 
devam ediyor.

92 maddelik toplu söz
leşmenin bugüne kadar 
yapılan oturumlarında, 45 
maddenin görüşülerek, 
kabul edildiğini bildiren

sendika yetkilileri, son 
oturumda işçilerin izin 
kullanım şekilleri, iş gü
venliği ve işçi sağlığı ile il
gili maddelerin ele alına
rak, karara bağlandığını 
söyledi.

Yetkililer, perşembe 
günü tarafların biraraya 
gelerek, görüşmelere de
vam edeceklerini söyledi
ler.
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ŞİİR KÖŞESİ
AŞK ŞİİRİ....

Erenler aşkına çağırdığımda 
Dikildi karşıma göz etti bana 
Duyulması için bağardığımda 
Yedi veren gülle naz etti bana

Demiraliyim sevgiyle söyledim 
Kavalı, kemençeyi neye bağladım 
Yeşil çevre sevdasını sağladım 
Toprağa fidana saz dedi bana 

Anlattım sevdayı, sevgiyi, yaşı 
Dere oldu önümüzde gözyaşı 
Doğruldu hafifçe çatıldı kaşı 
Manalı hal ile söz etti bana

■ Sorduğu ilk sual bana dert oldu 
Eseri divanı bana fert oldu 
Duydum duymazlığa bir söylediğini 
Ölünceye kadar yaz dedi bana 

Nerde erenlerin fermanı nerde?
Nerde dertlilerin dermanı nerde? 
Duyur sözlerimi namerde merde 
Diyerek yol ile iz etti bana

Sivrildim Mezitten Gemlik ilçeye 
Su verelim erenlerin gülüne 
Baş koyduk deyince hakkın yoluna 
Güldü, gülümsedi göz etti bana

Türk Halk Müziği 
Konseri coşturacak

Gemlik Belediyesi Sanat ve Kültür Derneği Türk Sanat Mü
ziği Konseri'nden sonra 31 Mart 2002 günü Türk Halk 
Müziği Konseri düzenledi.

Gemliklilere Türk Sanat Müziği ve 
Türk Halk Müziği’ni sevdiren, Gemlik 
Belediyesi Sanat ve Kültür Derneği, bu 
kez de Türk Halk Müziği konseri ile 
Gemliklilere coşkulu bir gece yaşatacak.

Şef Erol Akbaş’ın yöneteceği konse
rin sunuculuğunu Güngör Deveci yapa
cak.

İki bölümden oluşacak olan Türk Halk 
Müziği konserinin birinci bölümünde, ko
ro “Gökyüzünde bölük bölük durna- 
lar” ardından, “Derdim çoktur hangisi
ne yanayım”, “Bir mendil aldım dere
den” ve “Ne ağlarsın benim zülfü si
yahım” adlı türküleri seslendirecek.

Eylem Keskin daha sonra Malatya 
yöresinden “Kara tren gelmezmola”, 
Zeliha Demir, Sivas yöresinin “Ey eren
ler akıl fikir eyleyin”, Afer Parlak, Kars 
•yöresinden “Bilirsen mi şenlen niye

Demir Ati Batjdar

TÜRK GENÇLİĞİ ...
Biz Türklüğün özündeyiz 
Namus şeref sözündeyiz 
Hey Türkiye güven bize 
Atamızın izindeyiz.

Hem çalışıp hem okuyoruz 
Kilim gibi dokuyoruz 
Cesaretli gençleriz biz 
Gelecekten korkmuyoruz

Üniversite, lisedeyiz 
Gerekirse cephedeyiz 
Gölge etmeyin siz bizlere 
■Başka ihsan istemeyiz

Bu güzelim ülke bize, 
Atamızdan emanettir 
Böldürmedik, böldürmeyiz ■ 
Bu sözümüz bir senettir

küsmüşem” türkülerini seslendirecek
ler.

Koronun “Geline bak geline”, “Ba
şındaki Tellere” türkülerinden sonra 
Ferda Tanrısever Sakarya yöresinden 
“Allı yazma başında” türküsünü söyle
yecek. -

Birinci bölüm koronun Ankara yöre
sinden derlenen “Ayaş yollan” ve Gü
neydoğu Anadolu bölgesinin “Rakı dol
dur fincandan” türküleri ile son bula
cak.

İkinci bölüm yine koro ve solo türkü
ler ile devam ederken, çocuk sanatçılar
dan şelpe tekniğinde teke havası, ardın
dan Erol Akbaş, “Yağmur yağar” ve ko
ronun seslendireceği Karadeniz yöresin
den “Oy çalamadım gitti Sürmene ha
vasım” adlı türkü ile konser sona ere
cek.

Kitaplar ve Kütüphaneler...
Geçmiş kuşakları bize ve geleceğe 

bağlayan bağların ne olduğu konusu
nu düşününce aklımıza ister istemez 
kitaplar, yani yazılı kaynaklar geliyor. 
Elli ile yüz sene arasında değişen bir 
ömrün herhangi bir yılını, ayını veya 
gününü doğru hatırlamaya imkan 
bulamazken, yazılı kaynaklar olma
saydı binlerce yıl öncelerini nasıl bi
lebilirdik? İnsanoğlunu bitkiler, başka 
yaratıklar gibi olmaktan kurtaran, 
onu bilgisi, kültürü, sanatı ve her yö
nüyle geleceğe intikal ettiren kudret 
ve kuvvet yazılı kaynaklar, yani kitap 
vs. şeyler değil de nedir? Bundan 
ötürü dörtbin yıl önce yazıyı bulanla
ra, Nirova, İskenderiye, Boğazköy, 
Kültepe, Bergama kütüphane ve ar
şivlerini kuranlara büyük' saygı du
yuyor, şükranla önlerinde eğiliyoruz. 
İbni Sina, Farabi, Aristo, Eflatun ve
ya geçmiş yüzyılların olayları, büyük 
devlet adamları ve uygarlıkları hep 
kitaplar, yazılı kaynaklar yüzünden 
bugüne kadar bizlere ulaşabilmişler
dir. Kitapların önemi hiç kuşkusuz ki 
gelecek kuşaklar için de böyle ola
cak, kitaptan yoksun toplumlar, kişi
ler kendilerini gelecek kuşaklara işit- 
tiremeyecek, duyulmayacaklardır. 
Kitaptan yoksun toplumlar yazılı bel
geler bırakmadıkları için tarih kendi
lerini unutacak, onlara yer vermeye
cektir. -

Çoğu zaman, kitaba ve kütüpha
neye karşı duyulan saygı, verilen an
lam ve önem toplumların uygarlık 
düzeyleri ile ilişkisi olmuştur. Başka 
bir deyimle kültürlü toplumlar, ilerle
me çabasında olan milletlerde kütüp
haneler büyük ölçüde gelişme ve 
topluma faydalı olma imkanı bul

SfSTILIK VİLLR
Umurbey’de bulunan 

Umurkasrı Kooperatifi’ndeki 
10 nolu bahçeli evimi satıyorum. 

Tel: (0.216) 561 07 58
(0.216) 561 07 50

Mustafa CANTEKİN
Kütüphane Memuru

muştur.
Yarının Türkiyesine her konuda 

bilerek, görerek ve düşünerek iş gö
ren insanları yetiştirmek istiyorsak, 
onları kütüphane ve kitaptan ömür
leri boyunca yoksun bırakmayalım.

OKUMA ALIŞKANLIĞI ve 
KÜTÜPHANELER
Okuma alışkanlığında halk kütüp

hanelerinin rolünü her ülkenin sos- 
yo-ekonomik yapısı biçimlendirmek
tedir.

Halk kütüphanelerinin okuma 
alışkanlığı konusundaki en önemli 
rolleri, okuma alışkanlığının alt yapı
sı niteliğindeki okuma kaynakları so
rununa, sahip oldukları çeşitli biçim, 
içerik, düzey ve özel nitelikteki ma
teryalleri ile çözüm getirmesi nokta
sında yoğunlaşmaktadır. Okuma alış
kanlığını iki uçlu bir sistem olarak dü
şündüğümüzde, uçlardan birinin 
“Okuyucu” diğerinin de “bilgi” yani 
okuma kaynağı olduğu muhakkaktır. 
Bu sistemin kaynak ucunun oluştu
rulması da halk kütüphanesinin bu 
konudaki rolünün aldığı bir biçimdir. 
Kütüphaneler, onlara gereksinimi 
olan insanlar tarafından kullanılan 
kaynakları toplama sorumluluğuna 
sahiptir.

Toplumdaki bireylerin, ülkesinde 
ya da diğer ülkelerde, gereksinim, il
gi ve beğenilerine yönelik üretilmiş 
olan düşünce ürünü çeşitli ve çok sa
yıda okuma kaynağından haberdar 
olabilmeleri ve onları kendi olanakla
rı ile elde edebilmeleri çok güçtür. 
Halk kütüphaneleri gerek görevleri 
gereği, gerekse olanakları itibariyle 
bunu gerçekleştirebilecek güçtedir.

DOĞAYI 
SEV, 

YEŞİLİ 
KORU

UMURBEY'DE SATILIK flRSfl

Umurbey’de İmar Planlı 
6 Villalık Sahibinden 

Satılık Arsa.
Tel : 513 17 97

KAYIP
İşyerimde kullanmakta olduğum irsaliyeli 

faturamın 02749 nolu asıl sureti 
kaybolmuştur. Hükümsüzdür.

Renksan Boya Kim

|| Gemlik Cumhuriyet Mahallesi 
k Triplex villa.

icl ; (0.224) 5 13 1 7 97

PVC KAPLAMA 
PLASTİK KART

VE 1
SİSTEMLERİ

Cörfez OFSET

■©■ Plastik Kimlik Kartı
O Personel Kartı

® Öğrenci Kartı
Tanıtım Kartı

Fatura Kartı ■W . IHIP

İstiklal Cad. Sora Sok. Akbank Aralığı No : 3 / B
Tek (0.224) 513 17 97

Fax: (0.224) 513 35 95 GEMLİK
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YAŞAMIN İÇİNDEN

Sıtkı Hayıroğlu 
E.M. Lisesi Öğretmeni

KÜTÜPHANELERİMİZ...
HALK KÜTÜPHANELERİMİZ, diyoruz, biliyoruz.
Bir ulusun, kültürü ve uygarlık düzeyi, kütüphanelerin 

■ ve kütüphanelerden yararlananlann sayısı ile orantılı ölçü- 
I lür.

Ruh ve beden yorgunluğu, okumakla giderilir. Huzur, 
t neşe, saadet okumakla güç kazanır.

Bu konuda çok alimler, çok değerli deyimlerde bulun- 
I muşlardır.

İMAM ŞAFİİ : “Bütün tasalar, kaygılar okumak- 
| la yok olur.”

Tasasız, kaygısız insanda, çevresine faydalı olan insan- 
I dır.

Her şahaba ilme giden yol, okumakla mümkündür.
Hz. Ali ne diyor : “Bana bir kelime öğretenin ku- 

I lu, kölesi olurum.” Burada okumanın önemine derin- 
I ligine değinilmiş.

[ Kütüphanelerimiz, il, ilçe, köylerimize kadar güzelce 
I dağılıp, yerleştirilmiş. Hatta kahvelerimizde bile okuma 
| bölümleri ayrılmıştır. Okullarımızdaki kütüphanelerimiz- 
I den de gençlerimiz, istikbale giden yolda, gerekli bilgileri 
I alabilir.

Bugün kütüphanelerimizin özelliğine, güzelliğine deği- 
I nilen kütüphane salonunda bir protokol toplantısı yapıldı.

Burada bir hususa değinmek istiyorum :
Bu toplantı, belediye düğün salonunda öğrencilerin, 

| velilerin, halkın katılımıyla yapılsa idi, daha faydalı ve de 
I daha anlamlı olurdu.

Kültür Bakanlığı görevlimiz : BURSA İL KÜLTÜR 
| MÜDÜRÜ Sn. AHMET GEDİK çok güzel, veciz, oku- 
I makla kültürün derinliklerine inileceğine değindi.

Ahmet Bey’in bu başanlı çalışmalanndan, çok onur 
| duyduk. Kütüphanelerimiz onun izleminde amacına ula- 
| şacağına inanıyorum. Tebrik ediyor. Teşekkürlerimi arz 
i ediyorum.

Programı sunan Celal Bayar Anadolu Lisesi Türkçe 
I Öğretmeni Kerime Gülfidan, berrak, net, dolgun sesiyle 

davetlilerin dikkatini çekti.
Konuşmacıları ve ödüllerin verilişini güzel bir bağlan- 

İ tıyla kürsüye davet etti.
Ödülleri hak edenler ödüllerini aldılar.
Gemlik'teki kütüphanemiz, şehrin ta içinde, yeri konu

mu da çok güzel.
Değerli Müdürümüz Erdal Şen, kısa konuşması ile 

okumanın önemine değindi.
Senede böyle toplantılarla okuma aşkını gençliğe aşı-

- lamak çok zor.
Okuma aşkı her insana verileceği gibi özellik ve önce

likle ÖĞRENCİLERE verildiğinde önem kat kat artar.
Ben mesela yıllardır GEMLİK KÖRFEZ Gazetesi’nde 

I köşemde yazı yazmaktayım. Arada abonelere soruyorum.
- Gazeteyi okuyor musunuz? Cevap :
- Elbette ! ... Beni tanıyor musunuz?
- Yoook hiç görmedik diyorlar. Yani okumuyorlar.

’ Önemli olan abonelerin değil, öğrencilerin de okuma- 
I sidir.

Oku durma gece gündüz.
ADAM olmak istiyorsan
Zamanını beyhudeye
Harcar mı hiç çok okuyan?

Olsa bile ilim Çin’de 
Arayıpta bulacaksın 
İşte böyle okuyarak 
Gönüllere dolacaksın.

Yari Şaka Yari CIddI
Avrupalı işçilerimizden 

tepki var
2001 yılı önemli bir seney

di.
Hem ekonomik yenilgimiz 

teşçillendi.
Hem de ulusal prestijimiz sar

sıldı.
(IMF) bize etmediğini bırak

madı.
Kredileri geciktirdi.
Hatta zaman zaman askıya al

dı.
Dediklerini yaptık.
Kredi musluklarını açtı.
Manşetlerde 16 milyar dolar 

dendi.
Bu 9 milyar dolara indi.
Daha çıkışta, 6 milyarı kesildi.
Elimize 3 milyar dolar ulaştı.
Halbuki bizim, kendi (IMF) 

miz vardı.
Avrupa’da çalışan işçileri

miz, yaklaşık 40 senedir bize des
tek oldu.

Ama. Biz onları, döviz getiren 
sağmal inekler gibi gördük.

Ve. Her alanda onlara köstek 
olduk.

Gönderdikleri dövizleri ba
tırdık.

Liberal işadamları da, din
dar iş adamları da Avrupalı işçi
lerimizin Türkiye’ye gönderdiği dö
vizleri, yedi bitirdi.

Ve. işçilerimiz, döviz gön
dermeyi durdurdu.

- Son iki yılın rakamlarına bir göz 
atalım.

- 2000 yılında:
4 milyar 560 milyon dolar 

işçi dövizi girdi.
- 2001 yılında:
2 milyar 784 milyon dolar 

işçi dövizi girdi.
Yani. Döviz girişinde, % 39 

azalma oldu.
Peki. Neden böyle oldu.
Bizim (IMF) olan işçilerimizde, 

ülkesini yönetenlere karşı güven 
kayboldu.

2001 yılında 209 şirketin 
hisse senedi tam 1 katrilyon 
zarar etti.

(IMF) ye, 3 milyar dolar için 
valvardık.

Halbuki Avrupalı işçilerimi
ze güven verseydik, daha faz
lası ülkemize gelirdi.

HAFTANIN FIKRASI
İkinci Cihan savaşında mil

yonlarca insan öldüğünü duyan 
yaşlı yamyan sordu.'

“ - Bu kadar insanı.nasıl yiye
cekler.”

Genç zenci cevap verdi.
“ - Avrupalılar öldürdükleri 

insanı yemezler.” *"
İhtiyar yamyam :
“ - Öyleyse ne yaparlar.” f
Genç zenci :

Toprağa topluca gömerler.” 
İhtiyar yamyam şaşkınlık için

de :
“ - Allah allah. Bu Avrupalılar 

ne vahşi ne berbat insanlar. De
mek ki maksatsız insan öldürü
yorlar.

Sözün Oz<j

Dansetmeyi sevenlerin, 
Başlarında değil.
Ayaklarında beyin vardır.

“Terence”

Kısa bir zaman önce, bir te
levizyon kanalı güzellik yarış
ması düzenledi.

Programı Cem Yılmaz ve 
Yılmaz Erdoğan sundu.

Geceyi “Latin Ateşi” Shaki- 
ra’da davet edilmişti.

Dünyaca ünlü Shakıra hem 
şarkı söyledi, hem de dans et
ti.

Bir de aralıklarla dans gös
terisi sunan “Sultans Of The 
Dance” topluluğu vardı.

Ve. Bu topluluk geceye 
damgasını vurdu.

- Dalgaların coşkusu,
- Pandora,
- Ateş Dansı, 
gösterileri hepimizi büyüle

di.
Aslında her bölümü, birbi

rinden güzeldi.
Kostümler ve uyum mü

kemmeldi.
Coşkuyla izledik ve iftihar 

ettik. 

UG«J«C BİR SÖZ

Adamın biri halka inecekmiş. 
Ama. Merdiven bulamamış.

Erol GÜRÇAY

Cimbomun Onurlu
Mücadelesi

Cimbomun onurlu 
delesi yetmedi.

GalatasaraylI) içinde 
grupta, tam anlamıyla 
savaşı yaşandı.

müca-

olduğu 
devler

Son maça kadar, finalistler 
belli olmadı.

İki yıl önce şampiyon olan 
takımdan bir Ergün, bir de 
Bülent vardı.

Buna rağmen Galatasaray 
son maça kadar büyük müca
dele verdi. ‘

Barcolona maçında, be
denler sahada, kafalar ise ge
çen haftaki olaylı Roma maçın
daydı.

Aslında Trabzon maçının 
ertelenmesi Cimbomun lehi
ne olmadı.

Trabzon maçı oynansaydı, 
bu mücadele olaylı Roma ma
çını unutturacaktı.

Futbolcunun fiziki yor
gunluğundan ziyade, ruhsal 
ve moral yorgunluğu daha 
önemlidir.

Neyse, son maçta önemli 
bir fırsat kaçtı.

Ama. Cimbom aylardır Türk 
Milletine onurlu bir heyecan 
yaşattı.

Eski Galatasaray ile, yeni 
Galatasaray arasında önem
li farklar var.

Eski Galatasarayda, topla
ra dan-dun vurmayan her topu 
oyuna sokan bir popescu 
vardı.

Eski Galatasarayda tek başına 
oyunun kaderini değiştiren 
Hakan ve Hagi vardı.

Eski Galatasarayda orta sa
hayı kimseye vermeyen 
Okan Emre ve Suat vardı.

Yeni Galatasarayda topu 
iyi saklayan ve topk çok sü
ratli olan bir Haşan Şaş var.

Ve. Yeni Galatasarayda mü
kemmel bir kaleci Mondra- 
gon var.

Ama. Hem eski Galatasa
rayda, hem de yeni Galata
sarayda ortak bir özellik 
var.

O da, savaşma ve kazan
ma azmi.

< KAŞE 
ve 

MÜHÜRDE 
BEKLEME 

< YOK!.. .

Matbaamızda 
Bilgisayar1 
Sistemiyle

Kaşe ve 
Mühürler iniz 
30 dakikada 

yapılır.

BİR TELEFON YETERLİ! 
KÖRFEZ OFSET
İstiklal Cd. Bora Sk. (Akbank Aralığı) No: 3/B 
Tel: (O.22zl> 513 17 97 GEMLİK

GEMLİK REHBERİ
□ GEREKLİ TELEFONLAR
İtfaiye ..................................110 , 
Polis imdat...... .........  .155 i
Jandarma İmdat....................156
Jandarma K...............513 10 55 '
Polis Karakolu.............513 18 79
Gar. Kom....................513 12 06

□ RESMİ DAİRELER

KİRALIK 
DAİRE

□ KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık............,..513 10 51
Kaymakamlık Ev..........513 10 52
C. Savcılığı..................513 10 53
C. Savcı Yard...............513 29 54
Emniyet Müdürlüğü......513 10 28

□ ULA$IM
.513 12 12
.513 20 77

Uludağ Turizm. 
Aydın Turizm..

□ HASTANELER
Devlet Hastanesi......
SSK Hastanesi........ 
Mer. Sağ. Ocağı......

....513 92 00 '
....513 23 29
.....513 10 68

□ TAKSİLER
Körfez Taksi............ ....513 18 21
Çınar Taksi...... ....... ....513 24 67
Güven Taksi............ .....513 32 40 .
Gemlik Taksi........... .....513 23 24
Manastır Taksi......... ....514 35 50 -

TEK Arıza ......
TEK işletme .... 
Turizm Der. .... 
Spor Sah....... 
Orm. Böl. Şf... 
Milli Eğt. Ma.... 
Halk Kt. Mrk.. 
Halk Kutup......As. Şb. ...!....... 
Karayolları ......
Liman Bşk....... 
Mal Md........... 
Nüfus Md....... 
Özel İd. Md...... 
Tapu Sic. Md. . 
Müftülük.......... 
Gümrük Md..... 
Tekel Md. ......
Ver. Da. Md..... 
İlçe Tar. Md. ... 
İlçe Seç. Md. ..

513 20 66
513 45 03
513 12 74
514 00 95
513
513
513
513
513
513
513
513

12 86
11 74
18 46
13 53
10 57
13 08
11 33
10 95

513 37 42
513 15 07
513 14 14
513 13 64
513 14 11
513 10 42
513 23 60
513 11 86
513 49 94

□ BELEDİYE
Santral ...........513 45 21-23
Başkanlık.......513 45 20
Zabıta.,..........513 24 32
Otobüs İşlet....513 45 21-122
Su işletmesi ...513 45 21-115 
itfaiye..............513 23 25
Muhasebe M...513 45 21-182
Yazı Iş. Md......513 45 21-111
Su Arıza ........Yalnız 185

I-! CSEMLİK ŞOFÖRLERVE l_l OTO.OP AŞ IB AŞ KANLIMI

Ambulans......0.532.4868116
Kurtarıcı..........0.533 2556505

□ GEMLİK MUHTELİF ESNAF 
VE SANATKARLARI QPASI

Ambulans......0.532.5716757

Türk Hava Yollan 
Şafak Havacılık.... 
Havalimanı..........

.224 06 72

.245 90 82
.246 50 01

□ DENİZ OTOBÜSÜ 
Bursa............................................ 256 77 84
Mudanya .................................544 30 60

.(262) 655 60 31

Yenikapı........... ..................(212)516 12 12
Yalova................................. (226)811 13 23

□ VAPUR __________
Yalova........................ ........ (226) 814 10 20

□ FERİBOT
Topçular.................. .......(226) 363 43 19
Eskihisar.
□ OTOBÜS
ŞehirlerarasıOto.Term,. 261 54 00 (18Hat)
□ TÜP DAĞITICILARI

KUMLA'DA
HAVUZLU

KİRALIK DAİRE 

Müracaat
Tel :513 17 97

Aygaz............
Ozgaz .......... 
Tekgaz.......... 
Ocakgaz.......
Ergaz........... 
Ipragaz......... 
Habaşgaz...... 
Likitgaz........
Yeni Likitgaz 
Alevgaz......... 
BP Gaz........

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

CZüemlilc 
Körfez

okulu r» 
abone
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Anonim şirketler 
sermaye arttıracaklar
Türk Ticaret Yasası'nın, anonim şirketlerde 5 

milyar lira ölarak öngörülen asgari sermaye sını
rı 50 milyar liraya, limited şirketlerde ise 500 
milyon liradan 5 milyar liraya yükseltildi.

Gemlik Ticaret ve Sa- 
nâyi Odası Başkanlığı’n- 
dan yapılan yazılı açıkla
mada, şirketi bulunan 
oda üyelerinin sermaye 
arttırımını zamanında 
yapmaları istendi.

Gemlik Ticaret ve Sa
nayi Odası Başkanı Ke
mal Akıt, basına yaptığı 
yazılı açıklamada, 19 
Ocak 2002 tarihinde 
24645 sayılı resmi gaze
tede yayınlanan Bakanlar 
Kurulu kararı ile Türk Ti
caret Kanunu’nun 272 nci 
maddesinde, anonim şir
ketlerde 5 milyar lira ön- 
gürülen asgari sermaye
nin 50 milyar liraya, aynı 
yasanın 507 nci madde
sinde belirtilen limited şir
ketler için 500 milyon lira 
olan asgari sermâye mik
tarının 5 milyar liraya çı
karıldığını hatırlatarak, 
şirket yöneticilerinin 
31.12.2002 günü mesai 
bitimine kadar İl Sanayi 
ve Ticaret Müdürlüğü’ne 
bir dilekçe ile başvurma
larını istedi.

Yapılan açıklamada 
şu görüşlere yer verildi:

“27.06.1995 tarihli ve 
22326 sayılı Resmi Ga- 
zete’de yayımlanan 559 
sayılı KHK’nin geçici 2 
nci maddesi uyarınca, 
sermayelerini 31 Aralık 
1998 tarihine kadar 
5.000.000.000.- TL’na 
çıkarmayarak münfesih 
duruma düşen anonim
şirketle ve
500.000.000.-TL. na çı
karmayarak münfesih 
duruma düşen limited 
şirketler dışında kalan, 
ancak sermayeleri 
50.000.000.000.- TL’dan 
az olan anonim şirket
ler ile 5.000.000.000.-TL 
dan az olan limited şir
ketlerin sermayelerini 
yeni asgari miktarlara 
yükseltmek amacıyla 
en geç 31.12.2002 tarihi 
mesai saati bitimine ka
dar (Bu tarihte evrağa 
kaydedilmesi şartıyla) 
İç Ticaret Genel Müdür
lüğü’ne ve şirket işlem
lerini yürütmeye yetkili

İl Sanayi ve Ticaret Mü
dürlüklerine bir dilekçe 
ekinde; anasözleşme- 
nin sermaye maddesi
nin eski ve yeni şeklini 
gösterek enaz 3 nüsha 
tadil metni, anonim şir
ketlerde yönetim kurulu 
kararını, limited şirket
lerde ortaklar kurulu 
kararını, önceki serma
yenin tamamının öden
diğine dair mali müşa
vir raporunu vermek 
suretiyle, müracaat et
meleri gerekmektedir. 
Bu şekilde müracaat 
eden şirketlerin serma
ye artırımına ilişkin izin 
ve tesçil işlemleri 
30.06.2003 tarihine ka
dar sonuçlandırılacak
tır. Belirtilen süre içinde 
müracat etmeyerek ser
maye artırımıhı gerçek
leştirmeyen anonim ve 
limited şirketler hakkın
da Türk Ticaret Kanu- 
nu’nun 274 ncü madde
sine göre işlem yapıla
caktır.”

MEVLİT
MÜMTAZ İNSAN BABAMIZ 

İsmail ŞİRİN’in 
aramızdan ayrılışının birinci yılında 

sevgi ve hasretle anıyoruz.
30 Mart 2002 Cumartesi günü 

ikindi namazına müteakip, 
Çarşı Camii’nde, Bursa’nın 

Ünlü Hafızlarından
Kavurmacıların

katılımı ile okunacak mevlüt’e 
Gemlikli hemşerilerimiz davetlidir.

ŞİRİN AİLESİ
Eşi Nermin Şîrîn, İlknur Vural Şirin 

Gürhan Şirin

“Asılsız soykırım iddiaları” 
konulu panel yapıldı

İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Mili Eğitim 
Müdürlüğü tarafından organize edilen 
“Asılsız soykırım iddiları ile ilgili müca
dele” konulu panel ilgi gördü.

Celal Bayar Anadolu Lisesi’nde düzen
lenen panele, Kaymakam vekili Hikmet 
Çakmak, Garnizon Komutanu Kıdemli 
Albay Nihat Irkörücü, daire müdürleri, okul 
müdürleri, Şehit Ethem, Borusan ilköğre
tim Okulu öğrencileri ve Celal Bayar Ana- 
dplu Lisesi öğlencileri izlediler.

Panelin açılış konuşmasını C.B. Ana
dolu Lisesi Müdürü İdris Aka, Tarih Öğret
meni Mahmut Aydoğdu, öğrenciler Emre 
Ferhan ve Orçun Kayaklıpınar yaptılar.

Panelde konuşan İdris Aka, asıl soykı
rımın Balkanlar’da, Bulgaristan’da, Rus
ya’da Yunanistan’da, Kıbrıs’ta Türklere 
karşı yapıldığını, ABD'de ise Kızılderelile- 
re karşı ’ yapıldığını hatırlatarak, öğren
cilerden bu konuda duyarlı olmalarını is
tedi.

KONGREILANI
UMURBEY SAĞLIK OCAĞI YAPTIRMA YAŞATMA ve 

KORUMA DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN
Derneğimizin olağan genel kurul toplantısı, 19 Nisan 2002 Cuma günü 

saat 19.oo’da Umurbey Sağlık Ocağı Salonu’nda yapılacaktır.
Çoğunluk sağlanmadığı takdirde toplantı bir’ hafta sonra aynı yer ve 

saatte tekrarlanacaktır. Duyurulur.

Bu yollar 
Gemlik’e 

yakışmıyor
Burası İstiklal Caddesi. Gemlik’in 

anayolu. Ancak, yağan yağmurlar so
nucu asfalt delik deşik olmuş. Araç sü
rücüleri, dar yolda hangi çukurdan ka
çacaklarını kestiremiyorlar. Birinden 
kaçarken, bir diğerinin içine düşüyor
lar.

Hükümet Konağı İbrahim Akıt Cad- 
desi'nin durumu İstiklal Caddesi’nden 
farklı değil, Manastır’da bulunan Öz- 
nuh, Şahinler ve Samanyolu Sitesi yo
lu ise içler acısı. Çamurdan balçığa 
dönen yolda, belediye halk otobüsleri 
zor çalışıyor.

İlçenin adına yakışmayan bu yol
lara kim el atacak. Vatandaş merakla 
bekliyor.

GÜNDEM :
1- Açılış ve yoklama
2- Saygı duruşu
3- Divan heyetinin oluşturulması
4- Yönetim kurulu çalışma raporunun okunması
5- Denetleme kurulu çalışma raporunun okunmas|
6- Raporların görüşülerek, aklanması
7- Yeni yönetim ve denetleme kurulu seçimi
8- Dilekler ve istekler 9- Kapanış.

YÖNETİM KURULU

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

Her türlü matbaa işlerinizde hizmetinizdeyiz
“Matbaacılık Bizim İşimiz”

MATBAACILIK - REKLAMCILIK - YAYINCILIK

Emekli Site Bekçisi aranıyor. Tel: 539 00 60

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

z. iu;r*»iiaxi:sİ I
"Her zaman bir adım önde"
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