
ABD’li kardeş şehir başkanı geliyor
Gemlik Belediyesi'nin ABD'li kardeş şehir Lauderhill Belediye Başkanı Majör Ricard J. 
Kaplar ve belediye meclisinden bir heyet ilçemize gelerek tanışıklığı başlatacak.

Gemlik Belediyesi'nin Amerikalı Kar
deş Şehri Lauderhill Belediyesi’nin Bele
diye Başkanı Ricard J. Kaplan ve beledi
ye meclis üyelerinden bir grup ilçemizi zi
yaret edecek.

Geçtiğimiz hafta sonu ABD'li işadam

ları ve Gemlik ile Lauderhill Belediye 
Başkanı danışmanı BursalI işadamı Tar
kan. .. ilçemize gelerek Belediye Başka
nı Mehmet Turgut ile öğle yemeği yedi
ler.

Belediye Başkanı Mehmet Turgut, ge

len heyetin, Bursa Serbest Bölgesi’nde 
kurmak istedikleri ilaç fabrikasıyla ilgili 
olarak Gemlik ve Ankara’daki girişimleri
ni yürüttüklerini ve 13 Nisan günü ilçemi
zi ziyaret edecek olan Lauderhill Beledi
ye Başkanı Majör Ricard J. Kaplan’ın ge

zi programını görüştüklerini söyledi.
Başkan Turgut, 13 Nisan günü iki kar

deş şehir belediye başkan ve meclis 
üyelerinin belediyede yapılacak törende 
biraraya geleceklerini ertesi gün ise çev
renin gezdirileceğini söyledi.

Haftalık Siyasi Gazete

Toprakbank’taki 
yolsuzluk 

araştırılıyor
Bir süre önce BDK tarafından kapatılan Top- 
rakbank Gemlik Şubesi'nde görevli bir bayan 
memurun yolsuzluk yaptığı ortaya çıktı. Müfet
tişler, yolsuzluğun boyutlarını araştırıyor.

affirenciye gözlük takıldı, bir öğrencinin gözü lazer tedavisi gördü, bir öğrenciye göz nakli yapılacak
■■

Öğlencilerin göz tedavisi başladı
Gemlik Lions Derneği’nin bir 

ay önce ilçemizin Lale-Kemal İl
köğretim Okulu ile Şehit Ethem İl
köğretim Okulu’nda Göznurunu 
Koruma Vakfı ile birlikte yaptıkları 
göz taramasında gözleri bozuk ol
duğu saptanan 39 öğrenciye göz
lük verildi.
] Gemlik Lions Derneği Başkanı 

Osman Tufan, bir öğrencinin la
zerle ameliyat edildiğini, bir öğ
rencinin gözüne protez takılacağı
nı, bir öğrenciye de göz nakli ge
rektiğini söyledi.

Kaymakam Sadettin Genç’i

makamında ziyaret eden Tufan, 
yapılan çalışmalar hakkında Kay
makam Genç'e bilgi verdi.

Kaymakamın yapılan hizmet
ten dolayı kendilerini kutladığını 
söyleyen Osman Tufan çalışmalar 
hakkında şunları söyledi:

“Geçtiğimiz hafta daha önce 
Derneğimiz tarafından iki okulu
muzda yaptırılan göz taramasında 
gözlerinde kusur saptanan ve yok
sul oldukları için gözlük alamıya- 
cak durumda olan 39 öğrenciyi 
Bursa’ya götürmek için belediye
den bir otobüs istedik, Başkanımız

veremeyeceğini belirtti. Bunun 
üzerine Halk Otobaüsleri Koopera
tifi’ne başvurduk. İsteğimizi olum
lu karşılayarak öğrencileri Bur
sa’ya götürerek bir kez daha mu
ayeneden geçirdik. 39 öğrenciye 
bedelsiz gözlük verildi.

Bir öğrencinin bir gözünü tama
men yitirdiği saptandı. Bu öğrenci
nin uygun yaşta gözüne protez ta
kılması kararlaştırıldı.

Bir öğrencinin lazerle göz ra
hatsızlığı ameliyat edildi. Bir başka 
öğrencinin ise göz naklinin yapıl
ması gerektiği saptandı.”

Bankacılık Denetleme 
Kurulu tarafından kapatılan 
ve mevduat sahiplerinin iş
lemlerini Bursa loprakbank 
Şubesi’nden yürütmeleri is
tenen Toprakbank Gemlik 
Şubesi’nde görevli bir bayan 
memurun yolsuzluk yaptığı 
saptandı.

Tutarı yüzlerce milyar lira 
olarak adlandırılan yolsuzluk 
üzerine müfettişler soruştur
ma başlattı.

Bankanın Gemlik’te ka
panmasından sonra mevdu
at sahiplerinin hesaplarında 
paraların bulunmaması yol
suzluğu ortaya çıkardı.

Tanınmış müşterilerin re
po yapmak için açtıkları he
saplar, hesaba geçmiş gibi

gösterilerek hesabın açıktan 
takip edildiği, gününde faiz
lerin ödenmesine karşın 
banka hesabına anaparala
rın yatmadığı saptandı.

Banka çalışanlarının tek 
tek ifadelerini alan müfettiş
lerin olayı Adliye'ye bildirip 
bildirmeyeceği öğrenileme
di. ..

Öte yandan yolsuzluk 
yaptığı belirtilen bayan gö
revlinin müdür ve diğer gö
revlilerin şifreleri kullanarak 
işlemleri gerçekleştirdiği öğ
renildi.

Olayın ortaya çıkmasın
dan sonra bayan memurun 
ailesinin zimmete geçirilen 
paraları ödemeye çalıştığı 
öğrenildi.

Vergi rekortmenleri

HaFtava Bakiş Türk Halk
Müziği Korosu’ndan

belli oldu
2001 yılına ait verdikleri be

yannamelerde belirtilen mat
rahlara göre Eczacı Ferruh Er- 
çek 24 milyar 866 bin 610 lira 
ile birinci, Alaattin Akcan 23 mil? 
yar 761 milyon 620 bin lira ile 
ikinci, Süer Akman ise 23 mil
yar 423 milyon 520 bin lira ile 
üçüncülüğü elde etti.

Haberi Sayfa 6’da
Kadri Güler
korfez@ttnet.net.tr

Filistin’in dramı
i Dünyanın gözü önünde Filistin de bir insanlık dramı

yaşanıyor.
Nedense insan hakları savunucularının genel mer

kezi gibi hareket eden Batı Avrupa ile ABD, bu dramı 
görmek istemiyor.

Bırakın istemeyi ABD İsrail’e desteğini sürdürüyor.
Türkiye Filistin Devleti’ni tanımış bir ülke.
Gelin görün ki son yıllarda İsrail ile ilişkilerini geliştir

miş, hatta Türk Silahlı Kuvvetlerinin tanklarının moderi- 
zasyonu için iki ülke arasında anlaşma yapılmıştı.

Bu anlaşmaya Sayın Necmettin Erbakan da imza at
mıştı.

İsrail tankları Filistin lideri Yasel Arafat’ın kararğahınu 
kuşatarak, yiyecek ve içecek verdirmeyerek Arafatı’ı zo
raki sürgününden söz etmeye başladı.

Filistin’de insanlar öldürülüyor, demokrasi havarileri 
bunu görmemezlikten geliyor.

İkinci Dünya Savaşı sırasında nazilerce toplu katlia
ma uğramış bir halkın bugünkü kuşağı, başlarına gelen 
felaketi ABD’nin de desteği ile başkalarına uyguluyor.

.İsrail Filistin'de bir halkı boğazlıyor.
Filistin’de insanlık suçu işleniyor.
Türkiye bölgesinin en güçlü devleti olarak bu konuda 

tarafsız olmamalı, sessiz kalmamalı.
Ecevit hükümeti, Filistin siyasetini net olarak ortaya 

koymalıdır.
ABD politikalarıyla bir yerlere varmak doğru bir dış 

siyaset değildir.
Filistindeki radikal grupların bireysel terör eylemleri

ni nasıl benimsemiyorsak, İsrail’in Filistin halkını ezen 
zulüm politikasını da benimsemiyoruz.

Türkiye ezenden mi, yoksa ezilenden mi yana oldu
ğunu net olarak ortaya koymalı.

Tavşana kaç, tazıya tut potikalarıyla kimseye yara-, 
nılmaz.

Türk halkı, İsrail’in Filistin halkına uyguladığı sindir^ 
me ve yok etme eylemini kınamalı, sesini meydanlarda 
demokratik olarak göstermelidir.

Bu bir dayanışmadır. , . , , j

başarılı konser
Toplu Sözleşmede 

anlaşmazlıklar başladı
Sendika yıllık yüzde 35 istedi, Başkan ilk 6 ay 
için yüzde 10, ikinci altı ay için yüzde 8 verdi.

Gemlik Belediyesi’nde 
çalışan işçilerin 2002 yılı 
toplu sözleşme görüşme
lerine devam edildi. Görüş
mede ücretlerle ilgili mad
delere gelince, taraflar ara
sında iyi giden oturumlar
da ilk anlaşmazlık çıktı.

201 işçi adına görüşme
lere katılan sendikanın, yıllık 
yüzde 35 zam isterken, Be
lediye Başkanı Mehmet Tur
gut'un ilk altı ay yüzde 10, 
ikinci altı ayda yüzde 8'lik ar
tış önerisi kabul görmedi.

Haberi sayfa 3’te

Gemlik Belediyesi Sa- 
nat ve Kültür Derneği 
Türk Halk Müziği Korosu, 
ilk konserini başarı ile ver
di.

Geçtiğimiz hafta pazar 
günıRşaat 20.30 da Bele
diye Düğün Salonu'nda 
düzenlenen konsere,
Kaymakam Sadetin 
Genç, Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Mehmet 
Tuna ile izleyiciler katıldı
lar.

Bu yıl ilk kez düzenle
nen koroyu şef Erol Akbaş

çalıştırdı ve yönetti.
İki bölümden oluşan 

konserde çocuk sanatçı
ların sazlarıyla yaptıkları 
gösteri büyük ilgi topladı.

Hınca hınç dolu olan 
salonda dinleyicilerin 
çocuklarıyla konser izlem
eye gelmesi gürültüye 
neden olurken, sunuculuk 
yapan Güngör Develi sık 
sık sessiz olunması için 
uyarıda bulunmak zorun
da kaldı.

Konser sonunda şef 
Erol Akbaş'ı Kaymakam 
Sadetin Genç kutladı.

VEFA...
“Baba”yı almıştı arkasına 
Sürdü saltanat, sefa 
Dama düştü...
Çekti eza, cefa 
“Baba” koştu gitti 
Kucakladı, gösterdi vefa 
Kucaklanan mutlaka dedi : 
Helal olsun Hakkım, bin defa...

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

yılmazakkılıç@turk.net Muzaffer Gurboga
Eğitimci - Yazar

“Elbet sabah olacaktır” Sporda Fanatizm
Sanırım kolay anımsanacaktır, Tür

kiye 1950’nin başlarında, Güney Ko
re'yi işgale kalkışan Kuzey Kore ve son
ra Çin ortaklığına karşı Birleşmiş Millet
ler safında savaşa katılmıştı. Kasım 
1950’de Kunuri’de meydana gelen ça
tışmalarda, Türk Tugayı büyük kayıplar 
verme pahasına 9. ABD Kolordu
sunun geri çekilmesini sağlamıştı.

İşte o Güneş Kore’nin diktatörü 
Syngman Rhee’yi anımsayanınız var 
mıdır, bilemem. Tam 42 yıl önce, 1960 
yılının mart ayı içinde Güney Kore 
gençliği bu kanlı diktatöre karşı yoğun 
gösterilere başlamış; Rhee bir süre di
renmeye çalışmışsa da, sonunda ülkesi
ni terk ederek destekçisi ABD’ye sığın
mak zorunda kalmıştı.

O sıralar Türkiye’de de baskıcı bir 
rejim vardı. Demokrat Parti iktidarı, ba
sını ve muhalefeti susturmak ve etkisiz
leştirmek amacıyla anayasaya aykırı 
olarak TBMM’de bir “Tahkikat Ko
misyonu” kurmuştu. Ana muhalefet 
partisi lideri saldırılara uğramış, hatta 
meclisten atılmış, gazeteler kazınmış 
sayfalarıyla yayımlanmaya başlamıştı. 
İsmet Paşa, “Türk halkı, Güney Ko
re halkından daha az haysiyetli 
değildir” diye dile getirmişti tepkisini.

İşte o Güney Kore, Kore Tugayların
da görev alan arkadaşlarımızın “sefa
let’’ini içleri burkularak anlattıkları Gü
ney Kore, şu sıralar dünyanın gelişmiş 
ekonomilerinden biri. Otomotiv ve bil
gisayar teknolojilerinde en ön sıralar
da...

Peki ya Türkiye?...
Resmi açıklamalara göre Türkiye 

2001 yılında “yüzde 9.4” oranında 
küçülmüş.

Aynı yıl ulusal gelirden kişi başına 
düşen gelir “yüzde 22” oranında geri
leyerek 2160 dolara inmiş -çok değil, 
bir buçuk yıl önce bu miktar 3224 do
lardı-.

İşsizlik çığ gibi büyümüş, büyümek
te; son krizler nedeniyle işsiz kalan 100 
bin kişinin de eklenmesiyle İstanbul’da
ki seyyar satıcı ve işportacı sayısı 500 
bine ulaşmış.

1 Nisan tarihi itibariyle ilaca “yüzde

OBURSA HAKİMİYET O HABER
Gazetelerine vereceğiniz ilanlar size kazanç 

olarak geri dönecektir.
BİR TELEFON YETERLİ!

12” zam kararı alınmış.
ABD Doları, Türk Lirası karşısında - 

garip bir biçimde- değer yitiriyor; ama 
bu durum ihracatçıları müthiş tedirgin 
etmekte. Düşünebiliyor musunuz; ulusal 
parası değer kazanan, ama bundan ra
hatsız olan bir ülke konumuna; getirilmiş 
Türkiye!

Dünyanın ilk ulusal kurtuluş savaşını 
başarıyla sonuçlardırmış bir kuşağın to
runları, “Batılı” olmakla “Batıcı” ol
mak arasındaki ayrımı silip atmaya ça
balayan ve “patronlar”ının güdümün
de AB’ye “tam teslimiyet”! kurtuluş 
reçetesi gibi sunan “medyatöıier”in 
gri propaganda salvolarıyla şaşkın...

Ya dünya ne alemde?
Filistin kan ağlıyor. Ne var ki “canlı 

bomba”ların dehşetiyle sarsılan İsrail 
de haklı buluyor kendisini.

ABD’nin Irak’a müdahalesi gün sayı
yor gibi.

Ortadoğu savaşın dehşetini yaşa
makta, daha da yaşayacağa benzer.

Pakistan, aralarında Usame bin La
din’in üst düzey yardımcılarından biri
nin di bulunduğu yirmi “Taleban”ı 
ABD’ye teslim etmiş; öylelikle sanki ya
şamakta olduğumuz tragedyada 
Bush un “dünya efendisi” rolünü 
boyun eğmişliği sergilemekte Pervez 
Müşerref...

Arjantin batmış durumda. Türkiye, 
Arjantin deneyiminden ders almış poz
lardaki bir Dünya Bankası yetkilisinin 
dağıttığı “umut”la oyalanmakta.

O diyor ki; “Yüzeye çıkıyoruz!”
Sanayici feryad ü figan : “Dibe vur

duk!”
Otomotiv sektörü krizde, ama ithal 

“lüks oto” satışları tam gaz!
Türkiye, “gelir dağıhmı”nda ada

letsizlik bakımından dünyanın önde ge
len ülkeleri arasında.

Bütün bu olumsuzluklar yetmezmiş 
gibi siyaset tıkalı; “sağ” şaşkın, 
“sol”da amipleşme bütün hızıyla sür
mekte. Ama ben yine de Tevfik Fikret’e 
inanıyorum :

“Elbet sabah olacaktır
Sabah olur, geceler
Tulû-u haşre kadar sürmez....”

Maçlarda yaşadığımız, televiz
yonda görmeye alıştığımız şiddet 
görüntülerinden bazı mesajlar al
mak gerekir diye düşünüyorum. 
Taraftar çabuk ve kolay dolduruşa 
gelmektedir. Özellikle kulüp yöneti
cilerinin, basın ve görüntülü med
yanın maçın gerilimini yükseltici et
ki yaptığı biliniyor.

Rakip takım oyuncuları ve seyir
cileri kıyasıya eleştiriyor, küfür edi
yor. Eğer rakip takım kendi takım
larını yenerse onlara sahanın me
zar olacağı iletisi gönderiliyor. Sa
dece rakibe mi? Değil. Bir maç ön
ce bağrına bastığı, alkışladığı spor
cuyu hata yaptığı ve takımı yenilgi
ye uğradı diye yuh çekilmekte, dö- 
vülebilmektedir. Tuttuğu takım ye
nilmesi tabii ki taraftarı üzer, sinir
lendirir. Bireysel tepkilerle küçük 
boşalımlar zararsızdır.

Ancak taraftarı ruhsal durumu
nun böyle gelgitler yapması sağlıklı 
mı? Medyanın, her grubun spor ga
zetesi çıkarmasının nedeni ne ola
bilir? Okur sayısını arttırmak eko
nomik kazanç sağlama isteği olabi
lir mi?

Olumsuz bir tutum olmasına 
karşın fanatizm besleniyor ve kö-

ŞİİR KÖŞESİ
AZ KALDI

Bu hükümetin gitmesine az kaldı
Kazasız belasız olur inşallah
Hazine bankalara bir şey kalmadı
Kazasız belasız olur inşallah

İktidarlar doymaz oldu bir türlü 
Biri birini suçluyor üstü örtülü 
Allah size verecektir ödülü 
Kazasız belasız olur inşallah

Vatandaşı fakir edenler sürünsün
Yürek lazım meydanlarda görünsün
Vicdan yokki halka baksın üzülsün
Kazasız belasız olur inşallah

Muhalefet saymaz yana atıp tutuyor 
Zannetmeyin halkımız bunu yutuyor 
Baba kız bülbül olmuş ötüyor 
Kazasız belasız olur inşallah

Demirali der ki halimiz bellidir belli 
Sarılmışlar koltuklara dört elli 
Yüzde kırkımızı ettiler deli
Kazasız belasız olur inşallah

Demir Ali Baydar 

rükleniyor. Tribünlere asılan bezler
deki yazılara bakalım. “Gültepeli 
Fanatikler”, “Ölmeye, ölmeye, öl
meye geldik”, “Canımız, kanımız, 
insanımız her şeyimizsin sen ey 
şanlı Fenerbostan.”

Fanatizm bir uç durumdur. Ola
ğan değildir. Hastalıklıdır. Bunu 
oluşturan bir yığın neden var. Kişi
liği tam oluşmamış, yetişkin olama
mış, çocuk kalmış, takımla özdeşle
şip onun başarısında adeta kendi 
başarısı imiş gibi pay alıp sevinen, 
yalnızlığın ürkütücülüğünden çeki
nip, bir gruba ait olma duygusunu 
taşıyor olmanın güvenliği, kişilerin 
saldırganlık dürtülerine yanıt bul
ma, bir başka kızgınlık durumunu 
maça transfer ederek öfkenin dışa 
vurumu. Geçim sıkıntılarından, sö-. 
runlarından biriken toplumsal adre
nalinin artması vb.

Sporda yenmek, yenilmek bir de 
berabere kalmak var. Her üçünde 
de aynı tepkiyi vermek olanaksız. 
Ancak seyir zevkini yok etmeyelim. 
Kontrollü ve deneyimli davranalım, 
öfkelerimiz, tepkilerimiz sağlıklı ol
mak zorundadır. Yoksa fanatizm 
sporu teslim alacaktır.

BIRAKMA BENİ
Şayet ölürsem sana doymadan 
Mezarıma gül getir gün doğmadan 
Çiçekler sararıp solmadan 
Mezarımın başında ağlama sevgilim

Ellerin deyince mezar taşıma 
Akmasın gözünün yaşı mezartaşıma 
Sende birgün mezar kazdır yanıma 
Bırakma beni yalnız başıma

Desinler doymadan öldü iki sevgili 
Kavuşmadan geldi ikisinin eceli 
Aşkımızı ararlar belki ebedi 
Bu yalan dünyanın yoktur temeli

Sevinç Saçıl

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

GEMLİK KÖRFEZ
Haftalık Siyasi Gazete

Yıl : 29 SAYI : 1415 
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.

DOĞAYI
Z ’ -

YEŞİLİ
KORU

KUMLA’DA HAVUZLU KİRALIK DAİRE
Tel : (0.224) 513 17 97

turk.net
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GEMSIAD üyeleri
Türkmenistan yolcusu
Gemlik Sanayici ve İşadamları Derneği yaptığı yemekli toplantı

da, Türkmenistan'da iş kuran Türk İşadamı Vedat Turan'ı dinledi. 
GEMSİAD üyeleri, haziran ayında Türkmenistan'a gezi yapacak.

Gemlik Sanayici ve İşadam
ları Derneği’nin yapılan ye
mekli toplantısında, konuk ola
rak katılan Türkmenistan’da iş 
kuran Atavatan Dış Ticaret Şir
keti Genel Müdürü Vedat Tu
ran dinlendi.

Dostlar 2 Restaurant’ta ya
pılan yemekli toplantıda konu
şan iş adamı Vedat Turan, 
Türkmenistan’da iş adamları
nın nasıl bir iş kurabileceklerini 
anlattı.

Türkmenistan’da iş kurmak

isteyenlere doğalgaz, elektri
ğin ücretsiz olduğunu ve ver
ginin alınmadığını söyleyen 
Turan, Gemlikli işadamlarının 
bu ülkede inceleme yapmaları
nı istedi.

Türkmenistan Devleti’nin 
yabancı yatırımcıyı teşvik etti
ğini söyleyen Atavatan Dış Ti
caret Şirketi Genel Müdürü, bu 
konuda Gemlikli işadamlarına 
yardımcı olabileceklerini söyle
di.

Toplantıda konuşan GEMSİ

AD Başkanı Ekrem Akın, nisan 
ayı içinde Çin İstanbul Başkon
solosunu konferans için Gem- 
lik’e davet ettiklerini ve olumlu 
cevap aldıklarını söyledi. -

Akın, “Derneğimizin üyele
ri her geçen gün artıyor. Üye 
sayımızı otuzbeşten kırkse- 
kize çıkardık” dedi.

Öte yandan GEMSİAD’ın 
haziran ayı içinde dernek üye
leri ile birlikte Türkmenistan’a 
gezi yapmayı planladıkları öğ
renildi.

Halk Eğitim’den yemek yarışması
Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün Belediye Düğün Salonu'nda 

düzenlediği yemek, börek ve tatlı dallarında yarışma yapıldı.

Gemlik Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü tarafından bu yıl da 
düzenlenen yemek yarışmasında, 
dereceye girenler belirlendi.

Kaymakam Sadettin Genç, 
Garnizon Komutanı Nihat Irkörü- 
cü, Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut, İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Tuna, Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih Mehmet Güler, da
ire müdürleri ve kalabalık bayan 
topluluğu ile kursiyerlerin katıldığı 
yarışmada, mini bir de defile dü
zenlendi.

Belediye Düğün Salonu’nda 
bugün yapılan yemek yarışması 
börek, yemek ve tatlı dallarında 
gerçekleştirildi.

Yarışmanın açılışında konuşan 
Gemlik Halk Eğitim Merkezi Mü
dürü Kemal Çetinoğlu, Halk Eği
tim Merkezi Kültür ve Tanıtım Ko- 
lu’nun bu yarışmayı düzenlediğini 
belirterek, Halk Eğitim Merkezi’nin 
16 branşta 39 kurs açtığını, bu 
kurslara 624 kadın, 175 erkeğin 
katıldığını söyledi.

Çetinoğlu, “Hedefimiz, bin 
kursiyere çıkmaktır” dedi.

Yemek, börek ve tatlı dalların
da yarışmaya katılan çalışmaların 
değerlendirilmesi için jürinin ha
zırlanmasından sonra yarışmaya 
katılan yemek, börek ve tatlılar jü
ri tarafından tek tek tadılarak de
ğerlendirildi.

Yemek dalında, Canan Kara- 
köse mantı ile birinci, Neşe Ke
mah içli köfte ile ikinci, Rukiye 
Gürler etli mantı ile üçüncülüğü el
de etti.

Börek dalında, tavuklu börek 
ile Sabiha Atan birinci, su böreği 
ile Hatice Dumlupınar ikinci, yine 
su böreği ile Hatice Beki üçüncü 
oldu.

Tatlı dalında ise Selma Aydın

Yemek, börek ve tatlı dalında düzenlenen yarışmada, jüri ya
rışmaya katılan yemekleri tek tek inceleyerek, zor bir seçim 
yaptı. Dereceye girenlere Singer Bayiinden yarım ve çeyrek 
altın armağan edildi.

Yemek yarışmasında, amatör mankenlerin düzenlediği 
defile ilgi ile izlendi. Halk Eğitim Merkezi Biçki Dikiş kursla
rına katılan kursiyerlerin diktikleri giysilerin sunulduğu
defile bol alkış topladı.

krem şantili pasta ile birinci, Gülay 
Kaya kar yağdı adını verdiği pas
ta ile ikinci, Betül Ural ise cennet 
künkü ile üçüncülüğü elde etti.

Dereceye girenlere armağanla
rı Kaymakam, Garnizon Komuta
nı, Belediye Başkanı tarafından 
verildi.

Toplu sözleşmede 
anlaşmazlıklar 

başladı
Sendika yıllık yüzde 35 istedi, Başkan ilk 6 ay 
için yüzde 10, ikinci altı ay için yüzde 8 verdi.

Gemlik Belediyesi’nde 
çalışan 201 işçi adına Be
lediye ile toplu sözleşme 
görüşmelerine oturan 
DİSK’e bağlı Genel-İş 
Sendikası ile belediye 
arasında ücretlerde anlaş
mazlık çıktı.

Toplu sözleşme görüş
melerinin ücretlerle ilgili 
maddelerinin ele alındığı 
geçtiğimiz haftaki toplan
tıda, Genel-İş Sendikası 
Bursa Şube Başkanı Cen
giz Durmuş ve işyeri tem
silcileri, Belediye Başkanı 
ve encümen üyelerine 
2002 yılı ücretlerine yıllık 
yüzde 35 zam istemiyle 
geldiler.

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut ise, bele
diye bütçesinin bu kadar 
zamı kaldırmaya gücü 
yetmeyeceğini belirterek, 
sendikacılara ilk altı ay 
için yüzde 10, ikinci altı ay 
için yüzde 8 önerisini ge
tirdi.

Taraflar, toplu sözleş
me görüşmelerinde ortak 
bir rakamda anlaşamayın
ca, beşinci oturum anlaş
mazlık zaptının tutulma
sıyla sona erdi.

Taraflar, önümüzdeki 
günlerde ücretlerle ilgili 
konuları görüşmek üzere 
yeniden biraraya gelecek
ler.

Eski Sümersporlu 
‘Düğme Fahri’ 

öldü
1958-1965 yılları ara

sında Gemlik Sümers- 
por’un as futbolcularından 
olan ‘Düğme Fahri’ öldü.

Uzun süredir yakalan
dığı kanser hastalığı ile 
mücadele eden ‘Düğme 
Fahri’ geçtiğimiz pazartesi 
günü yaşama gözlerini 
yumdu.

Sümerspor’daki futbol 
yaşamından sonra Alman
ya’ya işçi olarak giden 
‘Düğme Fahri’ buradan 
emekli olduktan sonra

Gemlik’e döndü ve Tibel 
Otel’de yöneticilik yapma
ya başladı.

Eski Sümersporluların 
kırk yıl sonra yeniden bira
raya gelmelerinde katkısı 
bulunan Düğme Fahri, 
geçtiğimiz ay Boksör Res
taurant’ta üçüncü Gemlik 
toplantısına hastalığı ne
deniyle katılamamıştı.

Düğme Fahri’nin cena
zesi sevenleri tarafından 
ilçe mezarlığında toprağa 
verildi.

Polis Günü etkinlikleri 
futbol turnuvası 

ile başladı
3-11 Nisan tarihleri 

arasında kutlanmaya 
başlanan ‘Polis Haftası’ 
nedeniyle düzenlenen 
programın uygulamaları
na bugün başlandı.

Bugün, ilçe stadyu
munda polis turnuvası 
maçları var.

Saat 13-oo’de Jandar
ma ile Milli Eğitim Müdür
lüğü, saat 15.oo'de ise İl
çe Tarım Müdürlüğü ile 
Emniyet Müdürlüğü ta
kımları karşı karşıya gele
cekler.

5 Nisan tarihinde ise 
üçüncülük ve dördüncü
lük karşılaşmaları yapıla
cak, final maçları ise 8 Ni
san pazartesi günü saat 
16.oo'da yapılacak karşı
laşmalar ile son bulacak.

‘Polis Haftası kutlama
ları kapsamında, 5 Nisan 
günü Belediye Düğün Sa
lonu’nda okullarda dü
zenlenen resim, şiir, kom

pozisyon ve karikatür ya
rışmalarına katılan eser
ler ve dereceye giren öğ
rencilere armağanları ve
rilecek, Polis Memuru Ha
lil İbrahim Uçar'ın resim 
sergisi açılacak. 6 Nisan 
günü ise Gemlik Beledi
yesi Kültür ve Sanat Der
neği Türk Sanat Müziği 
korosu hafta nedeniyle 
özel bir konser verecek.

7 Nisan günü pazar 
günü Merkez' Camii’nde 
öğle namazından sonra 
Şehit Polisler için mevlit 
okunacak, aynı gün saat 
14.oo’da Kurtul Köyü ya
kınlarında ağaç dikimi 
gerçekleştirilecek.

9 Nisan günü ise Şehit 
aileleri ile protokol ziyaret 
edilecek.

10 . Nisan günü Atatürk 
Anıtı’na çelenk konula
cak, 11 Nisan günü ise 
kutlamalar kabul edile
cek.
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GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTIRMA İLANI 
GEMLİK İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Dosya No : 2001 / 1271 TAL.
Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti, adedi, özellikleri:
Gernlik İlçesi Urhurbey Köyü (Beldesi) Ortaarpalık mevkiinde kain, pafta: 

H.22 Ada": 248, parsel: 4 sayılı 1006,82 m2 miktarlı arsa vasfındaki taşınmaz, 
imarlı arsa olup, Umurbey Belediyesi'nden alınan 19.03.2002 gün ve 143 sayılı 
yazıda : 'Taşınmazın inşaat şekil, ayrık nizam, kat adedi 3, TAKS : 0,30 KAKS : 
0,90, Maks (Bina cephesi): 15.00 mt. Maks (Bina derinliği): 15.00 mt. çekme 
kat ve çatı kah yapılamaz.' olarak bildirilmiş olup, halen üzerinde zeytin 
ağaçları bulunmaktadır. Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Değeri 
50.300.000.000.- TL? dir?

Satış Şartları:
1- Satış 20.05.2002 pazartesi günü saat 1 l.oo'den 11.10'a kadar Gemlik 

İcra Müdürlüğü önünde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tah- 
■■min edilen kıymetin %75' ni ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmu
unu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı 
çıkmazsa en çok artıranın taahhütû baki kalmak şartıyla 30.05.2002 Perşem
be günü aynı saat ve yerde İkinci arttırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da 
bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı 
kalmak üzerearftırma alanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana 
ihale edilecektir. Şu kadar ki artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymeti
nin % 40'ını bulması ve satış İsteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların 
toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma 
masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi 
düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20 si nisbetinde 
pek akçesi (TL. lirası devlet tahvili dışındaki döviz kabul edilmeyecektir.) veya 
bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Şal 

□Bş. peşin.para iledir,.alici istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verlle- 
! bjlir. Tellaliye jesmi, ihale pulu, tapu hare ve masrafları ile KDV alıcıya aittir. 
^Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki 
haklarını, hususiyle faiz ve. masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile 
onbeş gün içihde’dairdmize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu si
cili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle İhalenin 
feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedelhle-son ihale be
deli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizimden mü- 
teselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet 
kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak,.bu fark, varsa öncelikle teminat be- 

. delinden alınacaktır.
■ 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede 

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

miş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya nu- 
. merasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

.7- İş bu satış İ.İ.K.hun 127 . maddesi gereğince tapuda adresi bulun
mayanlar ilgililer ile tebligat yapılmayan ilgililere tebligat yerine geçceği ilan 
olunur. 20.03.2002

İcra Müdür Yrd.

SIRRSI GELDİKÇE
İnan TAMER

Müzik Ziyafeti...

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Emekli Site Bekçisi aranıyor. Tel: 539 00 60

Maşallah, Maşallah!...
Kırkbir kere maşallah!...
Gemlik’imin genç kızlan, oğlanları bül

büller gibi şakıdı.
Gemlik Belediyesi Sanat ve Kültür Der

neği Gençlik Korosu’nun konserinde Hanı
mefendi, yetenekli Şef Aslıhan Yurdakul’un 
yönetimi ve seslendirdiği eseri duyarak icra 
edişi de şahane idi.

Bestekar koronun baş keman virtiözü 
Haşan Soysal ile oğlu Onur Soysal’ın ke
manından dinlediğimiz taksimleri, gönül pı
narlarımıza besleyip taşırdı, neşemizi arttır
dı.

Kanuni Haşan Demirin, Udiler Ahmet 
Küçük, Alper Dumanlı, Münire Sayın, Nur 
Karadağ, Gülden Bulut, Nevin Özer, Firu- 
zan Balcı, Erdem Seyhan, Cihan Yurttaş, 
Şevket Kaygının mızraplanndan şarkılar di
le geldi. Ritim sazlar Mehmet Yüksel ve 
Erinç Duran koroyu biz dinleyenleri aşka 
getirip coşturdukça, coşturdu.

Korodan konserin birinci bölümünde 
Rast makamındaki eserleri dinledik zevkle. 
Birinci bölümün sonunda birbirine bağlı 
olarak sunulan “Kara gözlüm efkarlan
ma”, “Fincanı taştan oyarlar”, “Rüya 
gibi her hatıra”, “Yana, yana kül ol
dum”, “Darıldın mı gülüm bana” hare
ketli türkülere koroyu dinleyenler de iştirak 
etti.

Kpröriun ikinci bölümü olan solistler ge- 
çidiricle nihavend, kürdili hicazkar, hicaz ve 
hüzzarh makamlarındaki eserler seslendiril
di ve konser birbirine bağlı olarak iki hüz
zam türkü “Duriyemin güyümleri”, 
“Arabaya taş koydum” ile son buldu.

Solistler, Özgür Sayın, Emre Oğur, Sina 
Tanış, Zeynep Yüksel, Ahmet Aşçı, Can 
Şahinbaş, Ezgi Şanlı, Anıl Yurtdaş, Cansu 
Kapar, Müge Akyıldız, Irmak Akcan, Gör
kem Yuvarlaklar, Alaaddin Güneş istibalin 
birer yıldızı olmaya adaydılar sahnedeki ra
hatlıkları ve başarıları ile...

Gizem Çiçek’te konserin anansörülüğü- 
nü akıcı bir uslupla yerine getirdi.

Gemlik’te ilk kez Türk Halk Müziği kon
seri verilecekti.

Salon tıklım, tıklım dolmuştu. İğne atsa
nız yer yoktu, oturabilenler kadar, ayakta iz
leyenler de vardı konseri.

Türkü demek, Anadolu demekti. Ana
dolu’nun dörtbir yöresinden göç almıştı 
Gemlik. Anılannı, söylemlerini yaşayacaktı 
insanlar. Atalan yakmıştı o türküleri. Onları 
söyleye dinleye gelmişlerdi bu günlere. Her
halde kendileri dinledikleri gibi 2-3 yaşların
daki çocuklarınında duyup yaşamalarını, 
yaşatmalarını istediklerinden olsa gerek be
raberinde getirmişlerdi konsere. Hiçte hoş 
değildi bu durum. Çocuk seslerinden, onla
rı susturmak isteyenlerin seslerinden koro

konsantre olamıyor, dinleyenler izleyemi- 
yordu konseri. Sunucu Güngör Deveci nin 
bir kaç kez uyarısına rağmen, çocuk gürül
tüsü devam etti gitti. İlerideki konserlerde 
bu durum devam etmez umarım. Hiçte hoş 
olmuyor ve de yakışık almıyor.

Türkü demek, Anadolu demek.
Merzifon, Erzurum, Malatya, Sivas, 

Kars, Diyarbakır, Sakarya, Ankara, Kütah
ya, Yozgat, Çarşamba, Karadeniz, Şanlıur
fa, Tercan, Yavru Vatan Kıbrıs Gemlik’e 
göç etmişti. Buram, buram Anadolu koku
yordu Gemlik’im. Havasını soluyor du 
Gemlik’im.

Önder Öncü, Ahmet Tümer, Durmuş 
Avcı, Metin Derin, Hilmi Tannsever, Özgür 
Ersoy, Remzi Fidan birer Pir Sultan Abdal, 
Karacaoğlan, Yunus Emre, Dadaloğlu, Aşık 
İhsan’i, Ruhi Su, Arif Sağ, Musa Eroğlu. 
Neşet Ertaş’tı.

Sazlarından dökülen nağmeler koroyu 
aşka getirdi, Şef Erol Akbaş’ı coşturdu. Şef 
coştu, koro coştu, saz coştu, dinleyenler 
coştu, sevgi pınarları ile gönüller coştu. 
Anadolum dile geldi. Unutturmadı kendi. 
Unutamazdı Halk Atasını, dile getireni, 
kendini.

Kutlarım gönülden sizi Şef Erol Akbaş. 
Kutlarım sîzleri Türk Halk Müziği ne gönül 
vermiş genç arkadaşlarım, koristler, aşıklar. 
Kutlarım geleceğimizin saz ustalan çocuk
lar, sîzleri.

Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziğini 
Yaşatma uğraşı veren Derneğin Başkanı 
Edip Özer ve yöneticileri, sîzleri de kutla
nın.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
onuruna Çocuk Korosu’nun 24 Nisan günü 
vereceği konserinde başarılı geçeceğine 
inanıyor, yeteneğini ve yönetmenliğini çok 
önceleri bildiğim koro Şefi Mehmet Taşpı- 
nar’ı ve küçük koristleri, solistleri ve saz eki
bini şimdiden kutluyorum.

Görülüyor ki; Gemlik bir kültür sarayını 
hak etti. Sayın Kaymakamım, Sayın Beledi
ye Başkanım, hayır sever, sanat sever hem- 
şerilerim sıvayalım kolları. Kuralım bir Kül
tür ve Sanat Vakfı. Gemlik’e kazandıralım 
bir kültür sarayı. Gemlik’teki bankalar, Tica
ret ve Sanayi Odası, Gemlik Ticaret Borsa- 
sı, Esnaf ve Sanatkarlar Derneği, sanayi ve 
ticari kuruluşlar maddi destekleriyle ilçenin 
kültürel faaliyetlerini güçlendirelim.

Ne yetenekler var resim, heykel, sanat, 
tiyatroya yatkın. Kazandıralım topluma. 
Başarıları ile öğünelim. Gururlanalım, bey- 
lenelim.

insana insanlığa yatırım da bir ibadettir.
Spor ve kültürel etkinliklerdir ki; kumar, 

içki, uyuşturucu kullanımını ve fuhuşu önle
yen etken.

UMORBEY'DE SATILIK ARSA
Umurbey’de İmar Planlı 

6 Villalık Sahibinden 
Satılık Arsa.

Tel : 513 17 97

KAYIP
Gemlik Endüstri Meslek Lisesi’nden 
aldığım 1988-99 yılı tastiknamemi 

kâybettim. Hükümsüzdür. 
Ahmet FİDAN

SATILIK TRİPLEX VİLLA
Gemlik Cumhuriyet Mahallesi'nde 

Satılık Triplex villa. 
Müracaat

Tel : (0.224) 513 17 97

PVC KAPLAMA 
PLASTİK KART SİSTEMLERİ

$ Plastik Kimlik Kartı
■©- Personel Kartı

O Öğrenci Kartı
O Tanıtım Kartı

•©■ Fatura Kartı

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

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

W



nler^ 
lörDftço^

, Misan 2002 ÇARŞAMBA Sayfa 5

Umurbey

YAŞAMIN İÇİNDEN
Yari Şaka Yari CİpdI Erol GÜRÇAY
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Sıtkı Hayıroğlu
E.M. Lisesi Öğretmeni

ÇANAKKALE ZAFERİ...
Türk Ulusunun, tarihindeki zaferler ve zaferlerdeki 

■ I kumandanlar, kalem ile dile gelmez. İşte zaferlerden bi- 
ri de. Türk Ulusunun kudretini dünyalara duyuran ÇA- 
NAKKALE ZAFERİ’dir. Nedir bu zafer : Maksata ulaş- 

I ma, düşmanı yenme.
Düşmanlar yurdu, işgal etmiş. Baştaki padişah, ken- 

11 di saltanatından başka bir durumu düşünecek, savuna- 
L i cak güçte değildi. Korkak, basiretsiz, gayret içerisinde

Böyle umutsuz, karanlık günlerde, ufuktan bir güneş 
I I doğdu. Bu bir TÜRK’tü. TÜRK gücünü dünya uluslan- 
I' na tanıtan ATATÜRK’tü...

R Büyük şair M.A. ERSOY Çanakkale Zaferinden son- 
I ra yazdığı ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ adlı şiirinde:
■ “Şu boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? ...” 
L Evet, o boğaz harbinin ne olduğunu, canlarını kur
tarmak için kaçmak isterken denizde boğulan o düş
manlar (....) bizden daha iyi bilirler. Şiir devam ediyor. :

“Ey. bu topraklar için, toprağa düşmüş asker!
: Gökten ejdat inerek, öpse o pak alnı değer!..”

Ey Türk gençliği ! Bu savaşların nasıl başlayıp, nasıl 
II bittiği tarih kitaplarınızda okudunuz.

Nerede nasıl olduğu, bıraktığı derin izleri belgeleriy- 
| le bilmek görmek için ÇANAKKALE iline gitmelisiniz.

Ben de çok merak ediyordum, oraları görmeyi, sa- 
|| ğolsun sayın müdür Fikri Bozkurt, geziye beni de davet 
H etti gittim, gördüm, o muhteşem tabloyu.

Orada, bir müftü şehitlik mertebesi üzerine bir ko- 
|| nuşma yaptı. Peşinden bende bir kahramanlık şiiri oku

dum. Heyecan kat kat arttı. Tekrar okumamı istediler, 
| okumadım.

Türk olarak oraların görülmesi, okullarda birinci pla
na alınmalı. Milli Eğitim Müdürlüğü yardımcı olmalı. 

| Haydi Cengiz Bey...
Çanakkale savaşlarına kısaca değinelim.

I (İ914) yılında ATAMIZIN ve ATALARIMIZIN önder- 
I liğinde başlayan ÇANAKKALE SAVAŞLARI (1915) yı- 
|| lı ocak ayında sona erer.

i Çanakkale abidesinin yapımı da : 1957 de başlar. 
■ (1960) yılında törenle açılır. Yüksekliği kırkbir metre 

y yetmiş santim.
■ Sayın okul müdürlerimiz, bu yazıyı sizleri öğrencile- 
| rinizle o muhteşem tabloyu canlı tarihi gidip görmeniz 
I için teşvik amacıyla da yazdım.

Okulca gezi proğramınızda birinci plana Çanakkale- 
I yi alın. Çağırırsanız, bende seve seve gelirim.
t Gençlik işte orada ejdadını, atasını, şehitlik mertebe- 
I sinin olduğunu, ürpererek görür, anlar ancak.

f • Büyük şair M.AKİF ERSOY’un şiirinin bir bölümü ile 
I konuyu kapatmak istiyorum. Ne diyor ulu şair :

“SANA DAR GELMEYECEK, MAHBERİ KİMLER 
I KAZSIN?

1 . GÖMELİM GEL SENİ TARİHE DESEM SIĞMAZ- 
I SİN"

Değerli tarih dersi öğretmenleri (18 Mart) tarihinin 
I Türk Ulusunu kaderinde nelerin nasıl değiştiğini öğren

cilerinize belirgin bir şekilde duygusal olarak anlatınız.
Bir ders, bir proğramla, anlatılıp geçilmemeli. Üze- 

I rinde derin izler bırakarak durulmalı.
t î Gençlerimiz ejdadını, atasını böyle tanıdıkça, istikba- 
I le daha emin adımlarla yürür hale gelirler.

İlk fırsatta oraları gider görürsünüz, inşallah
Beni de unutmayın, sayın müdürler...

Belediyesi ve TE-
MA Vakfı ortaklaşa bir kampanya 
başlattı.

Yaylalar Mevkiine 5 bin adet 
fıstık çamı dikilecek.

TEMA Vakfı benzer bir kampa-
yayı, Mustafakemalpaşa 
sinde de gerçekleştirecek.

Buraya da 20 bin ağaç 
mesi planlanıyor.

Ne güzel düşünceler.
Ne güzel kampanyalar 

lar.

ilçe-

dikil-

bun-

Ashnda, bu tür etkinliklere açık 
bir toplumuz.

(KİT)ler, Belediyeler, Üni
versiteler Silahlı Kuvvetler 
ağaç dikimi işine önem veri
yorlar.

Her sene yeni yeni kampan
yalar düzenleniyor.

Binlerce yeni fidan dikiliyor.
Ama. Bir konuyu beceremi

yoruz.
İyi kavrayamıyoruz.
Hem yeni diktiklerimizi ko

ruyamıyoruz.
Hem de atalarımızdan miras 

kalan ağaçları, koruyamıyo
ruz.

Umurbey’de yeni fidan diki
yoruz.

Hemen Umurbey’in alt tara
fındaki zeytin ağaçlarını katle
diyoruz.

Tomruk depoları yapıyoruz.
Aslında, bu hafta yeni kor

dona dikilen palmiye ağaçla
rından bahsedecektim.

Ama. Fırtına ve dalgalar ye
ni kordondaki düzenlemeyi alt-üst 
etti.

Bize söyleyecek bir şey kalmadı.
Bursa’da da palmiye ağaç 

dikimine ilgi var.
Eski Garaj ve Fomara ara

sında, özenle dikilen palmiye 
ağaçları var.

Ama. Bu ağaçlar neşesiz ve 
cansız duruyor.

Sanal bir bitki izlenimi veri
yor.

Bu tesbitimi de, anti-paran- 
tez belirtmiş olayım.

Ünlü bir atlet hasta olmuş 
yatıyordu.

Doktor bir ara koltuk al
tındaki termometreyi çıkarıp 
okudu.

Ve. Atletin karısına :
“- Merak edilecek bir şey 

yok” dedi.
Bu arada hasta olan atlet 

gözlerini aralayıp sordu :
Ateşim kaç doktor?” 

“- Otuz dokuz derece.” 
Atlet merakla tekrar sor

du :
“- Dünya rekoru kaçtı, 

acaba.”

Sözün Özı

Geçmişi hatırlamayanlar, 
Onu bir kere daha, 
Yaşamak zorunda kalırlar. 

“George Santayana'

(1970) li yıllarda Türkiye, Yu
nanistan ve Ispanya’dan ilerde, 
İtalya’yı yakalamak üzereydi.

Ama. Montaj sanayiini seçin
ce, gelişmesini kendi elleriyle 
önledi.

(1974) Kıbrıs Barış Harekatı 
nedeniyle, anbargo altına alının
ca, (AET) şansı da askıya alındı.

(1980) yıllardan sonra ise, 
sanayide ki gerilemeye paralel 
olarak, demokraside dibe vur
du.

Geldik 2002 senesine.
Bizim milli gelirimiz 2200 do

lara geriledi.
Yunanistan, İspanya ve İtal

ya’nın milli geliri 15.000 dolar 
seviyesine ulaştı.

Bizdeki hesaplamalara göre 
2005 yılında, ancak 2000 yılın
daki refahın seviyesine ulaşıla
cakmış.

Her konuda, Mehter Takımı 
gibiyiz.

Bir ileri, iki geri gidiyoruz.
Ve. Geçmişten, asla ders al

mıyoruz.

Uçuk BİR

Adamın biri ocağı kızdırmış, 
ocak çok bozulmuş.

Hakemlere Psikoloji 
Dersleri

Futbol hakemi yönettiği ma
çın en kudretli’ insanıdır.

- Her ne kadar görevi yönetme
liklerle tarif edilse de, olağanüstü 
ölçüler de takdir yetkisi var
dır.

- Ne dediyse odur.
- Kararı hatalı bile olsa, de

ğişmez.
Madem ki kararlar bu kadar ke

sindir. O zaman adil olmalıdır.
Hele, san ve kırmızı kart cezala

rında hakemin vicdanına danış
ması gerekir.

- Futbolcuya; saygılı olmak 
kaydıyla savunma şansı verme
si gerekir.

- Kararını değiştirmese bi
le, kendini savunan futbolcuya 
deşarj olma fırsatı vermesi ge
rekir.

Kararı ile alay eden futbol
cuyu önce uyarması ardından 
cezalandırması gerekir.

GalatasaraylI Kaptan Bü
lent’in hakemin kararını alkış
laması saygısızlıktı.

Ve. Bunun sonucu sarı kart 
görmüştü.

Ama. Alkışın devamında, 
hakemin kırmızı kartı ağır ol
du.

Aslında, Bülent’i yanına çağı
rıp, ikinci sarı karta başvurma
dan önce uyarması ve olayı 
bu şekilde dondurması gere
kirdi.

- Futbol hakeminin futbolun 
içinden gelmesi lazımdır.

- Maçın havasını koklaması 
lazımdır.

- Futbolcunun psikolojisin
den anlaması lazımdır.

Futbol artık bir sektör oldu.
Hakemlerin bu oyunu, daha 

zevkli seyredilir hale getirmesi şart
tır.

Hakemin ama< mümkün 
mertebe oyunu kesmeden ve 
kart göstermeden maçı yönet
mek olmalıdır.

İngiltere’deki liğ maçların
da, hakem ile futbolcu arasında 
sağlıklı bir diyolog var.

Hakem yönetmeliklerden aldı
ğı otoritesini, futbolcuyu yok 
etmek için kullanmıyor.

Futbolcu da, hakeme itiraz 
edeceği yeri iyi biliyor.

ERİ
r KAŞE 

ve 
MÜHÜRDE 
BEKLEME 

< YOK!.. .

Matbaamızda 
Bilgisayar 
Sistemiyle 

Kaşe ve 
Mühürleriniz 
30 dakikada 

yapılır.

BİR TELEFON YETERLİ!

İstiklal Cd. Bora Sk. (Akbank Aralığı) No: 3/B
Tel: (0.224) 513 17 97 GEMLİK
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Kaymakam Genç 
göreve döndü

Eskişehir'de yapılan seminere katılan 
Kaymakam Sadettin Genç, Eskişehir'den 
sonra Ankara'daki toplantıya katıldı

Gemlik Kaymakamı 
Sadetin Genç, Eskişehir 
ve Ankara’da yapılan se
minerlerden döndü.

Geçtiğimiz hafta Es
kişehir'de yapılan İnsan 
Hakları Eğitim semineri
ne katılan Kaymakam 
Sadettin Genç, daha 
sonra Ankara’daki İç İş
leri Bakanlığı toplantısı

na katıldı.
Kaymakam Genç’in 

ilçemizden ayrılmasın
dan sonra bu göreve Or
hangazi Kaymakamı 
Hikmet Çakmak vekale
ten baktı.

Seminerlere katılan 
Kaymakam genç Pazar
tesi günü ilçemize döne
rek, görevine başladı.

GEMLİK RUTARY KULÜBÜ DERNEĞİ 
BAŞKANLIĞINDAN

GENEL KURUL İLANI
Kulübümüz tüzüğünde yapılacak değişiklik nede

niyle olağanüstü olarak 18 Nisan 2002 Perşembe 
günü saat 19.30’da kulüp lokalinde toplanacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı taktirde toplantı bir hafta 
sonra aynı yer ve aynı saatte tekrarlanacaktır.

Üyelerimize duyurulur.
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM :
1- Açılış, yoklama
2- Saygı duruşu
3- Divan oluşumu
4- Tüzüğümüzün başlığında bulunan kulübü 

sözcüğünün Dernekler Yasası’nda kullanılması 
yasak olduğu için değiştirilmesinin görüşülmesi ve 
değiştirilmesi

5- Kapanış.

AİLE IZGARA SALONU
i | beniz Manzaralı

İçkisiz
Aile Salonumuzda 

Her sabah sıcak işkembe çorbası, 
İnegöl Köfte & Kaşarlı Köfte Oe 
Izgara Çeşitleri ite hizmetinizdeyiz, 

Uemirsubaşı Mah. 1 Nolu Cad. 
No : 29 Gemlik / BURSA 
Tel : (0.224) 513 37 20

Vergi rekortmenleri 
belli oldu

Gemlik Vergi Dairesi'ne kayıtlı vergi mükelleflerinin 2001 yılına ait verdikleri beyan
namelerde belirtilen 69 milyar 516 milyon 530 bin lira matrahla Eczacı Ferruh Erçek 
24 milyar 866 bin 610 lira ile birinci, akaryakıt işletmecisi Alaattin Akcan 66 milyar 754 
milyon lira matrahla 23 milyar 761 milyon 620 bin lira ile ikinci, inşaat malzemesi ti
careti ile uğraşan Süer Akman ise 65 milyar 983 milyon 800 bin lira matrah göstererek, 
23 milyar 423 milyon 520 bin lira ile üçüncülüğü elde etti.

Gemlik Vergi Dairesi’nden verilen bilgilere göre 2001 yılı gelir vergisi rekortmenleri belli oldu.
Sıralamaya giren ilk yüz kişinin adları ve ödeyecekleri vergileri şöyle :
Adı Soyadı Tahakkuk Eden Vergi Adı Soyadı Tahakkuk Eden Vergi
Ferruh Erçek 24.866.610 Kazım Demircioğlu 4.811.120
Alaattin Akcan 23.761.620 Derya Solak Cansever 4.790.740
Süer Akman 23.453.520 Sedat Aydın 4.783.380
Hayrettin Akcan 22.641.210 Saliha Karataş 4.750.220
Kaya Kesen 19.658.080 Nazmi Oktay 4.382.890
Sinan Akman 19.487.030 Yavuz Alemdar 4.260.670
Esat Coşkun 
Hülya Kula

17.816.510
14.941.720

Onur Ay
A. Hamdi Kıstak
Mustafa Onar

4.248.720
4.243.410
4.107.240Semih Aşkın 13.294.910 Şeyda Saral

Selahattin Akay
3.979.160

Nebahat Süren 12.707.490 3.799.190
Nihat Aktaş 12.707.490 Hüseyin Özçiftçi 3.755.000
Mürvet Urunlu 12.346.830 Erdal Tunalı 3.745.340
Haluk Altan 11.459.450 Behiç Öner 3.732.000
Halil Şenses 11.003.000 Enis Öner 3.721.870
Mukaddes Serim 10.636.760 Halil Yıldırım 3.694.300
Haşan Bayer 10.595.000 Bahar Denizli 3.667.220
Abdullah Kavlak 10.471.380 Selma Coşkuncu 3.622.040
Taylan Haşan Perim 4.331.840 İdris Ay 3.604.580
İsmail Varda 9.938.850 Abdullah Ay 3.604.580
Ali Murat Solaksubaşı 9.627.450 Turan Selçuk 3.598.540
Elif Başer 9.267.750 Koray Güneş 3.578.080
Mehmet Kurt 9.215.810 Neriman Ay 3.499.360
Arif Erdem Ünlü 
İbrahim Fehmi Kulaber

9.073.980
8.842.970

Serap Oymak 
Uğur Şimşek 
Ünal Bayer

3.497.740
3.485.000
3.456.950Ayşen Özer 8.080.660 Ahmet Gencer 3.421.970

Oya Kılıç 7.819.610 Bülent Uygur 3.421.830
Şahap Nuri Acı 7.482.180 Selda Yüce 3.379.350
Ahmet Çelik 7.072.560 Vecdet Angüneş 3.367.950 .
Nuri Berkay Kumla 7.009.020 Haşim Çam 3.326.670
Emir Şahin 7.002.560 Bilgi Yorulmaz 3.290.810
Sami Tanyur 6.971.680 Yücel Fildişi 3.289.540
Zehra Gülşeni 6.894.810 Aynur Atasoy 3.246.210
Murat Şener 6.893.150 Ahmet Soydemir 3.219.910
Mehmet Tevfik Solaksubaşı 6.625.850 Osman Çetinkaya 3.213.450
Nuray Balkancı 
Yadigar Akın 
Engin Türe 
Mehmet Çakan

6.387.170 Mete Apak 3.180.730
6.218.620
6.094.310
5.819.630

İ. Murat Akman 
Bahtiyar Uluocak 
Sayibe Gölova 
Erol Aksoy

3.128.750
3.031.370
3.038.240
3.026.510

İsmail Bayrak b./2/.05U Sedat Başa 2.893.540
Aslan Yerliyurt 5.478.930 İ. Hüseyin Ekim 2.879.200
Azmi Geçili 5.449.880 Nasip Koca 2.815.580
Berrin Kahraman 5.417.220 Dursun Özbey 2.795.360
Galip Gür 5.409.580 Hayrünisa Kökbıyık 2.781.120
Şerafettin Bağcı 5.357.870 Osman Yanık 2.754.830
Hüsniye Çakır 5.222.780 Hüseyin Varol 2.704.970
Erdoğan Barutçuoğlu 5.192.130 Fisün Gamsız 2.690.000
Ali Öztürk 5.073.370 Emine Sancar 2.675.230
Ali Rıza Gündü 5.012.020 Veli Kara 2.673.700

Renkli Etiket & Broşür & El İlanı & Kitap & Dergi & Afiş & Yıllık Basımı & Fatura İrsaliye & Bilet 
& Gider Makbuzu & Davetiye & Kartvizit & Kaşe & Mühür & Cilt yapımı & Plastik Kimlik Kartı

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



Belediye işçileri gerekirse grev diyor
Belediyede örgütlü DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası, toplu sözleşme görüşmelerinde belediyenin, 
10+8 ücret istemini yetersiz buluyor. İşçiler, "Katı tutum karşısında greve gideriz" diyorlar.
I Gemlik Belediyesi’nde çalışan 199 
işçi adına, toplu sözleşme görüşmeleri- 
ni yürüten DİSK'e bağlı Genel-İş Sen
dikası ile Belediye temsilcileri arasın
da, ücret konusunda başlayan anlaş
mazlık, grev havasının esmesine ne
den oldu.

Genel-İş Sendikası Bursa Temsilcisi 
Cengiz Durmuş, belediye ile yaptıkları 
son oturumda, Belediye Başkanı Meh
met Turgut’un ücretlerde ilk altı ay yüz
de 10, ikinci altı ay için yüzde 8 zam 
önerisini kabul etmediklerini, yıllık yüz
de 40 zamda ısrarlı olduklarını söyledi.

Toplu sözleşme görüşmeleri ile ilgili 
olarak işçileri bilgilendirmek için önceki 
gece, Belediye Düğün Salonu’nda top
lanan Genel-İş Sendikası’na bağlı işçi
lere açıklama yapan, Genel-İş Sendi
kası Bursa Temsilcisi Cengiz Durmuş, 
son oturumdan sonra Belediye Başka

nı Mehmet Turgut ile bir kez daha gö
rüştüğünü, Başkanın kendisine diğer 
belediyelerde yapılan toplu sözleşme
leri örnek gösterdiğini beiirterek, “Öne
rilen ücretin üzerine çıkılmadıkça, 
oturumlara devam etmeyeceğiz” de
di. Devamı sayfa 3’de

İstiklal Caddesi asfaltlanacak
■8* Haftalık Siyasi Gazete

Kordona taş dökümü 
için izin isteniyor

Kar ve yağmur sularıyla delik deşik olan İstiklal Caddesi ve Ahmet Dural Meydanı 
asfaltı, Belediye tarafından 186 milyar liraya özel bir şirkete ihale edildi.

İlçenin görünümüne yakışmayan^ kar 
ve yağmur sularıyla delik deşik olan İstik
lal Caddesi ve Ahmet Dural Meydanı’nın 
asfalt dökümü ihale edildi.

> İlçemizin asfalt olan anayollarından 
Dörtyol kavşağından başlayarak, Çarşı 
Deresi girişine kadar olan İstiklal Caddesi 
ve Ahmet Dural Meydanı, geçtiğimiz gün
lerde Belediye encümeni tarafından 186 
milyar liraya, Göçay adlı firmaya asfalt 
döküm yapımı için ihale edildi.

1996 yılından beri asfaltlanmayan yak
laşık 1 kilometre uzunluğunda olan İstiklal 
Caddesi ve Ahmet Dural Meydanı’nda, 14 
bin metrekare asfalt işi yaptırılacak.

Araç sahiplerinin korkulu rüyası olan 
yolların, asfaltlanması memnunluk yarat- 
tı.

Deniz taşmalarına neden 
olan Emin Dalkıran Kordo- 
nu’nun dalgalarla azalan dol
gu bölümünü takviye yap
mak isteyen Belediye, Ulaş
tırma Bakanlığı’na başvurdu.

Dolgu konusunda engel

lendiğini söyleyen Belediye 
Başkanı, Devlet Limanlar 
Bölge Müdürlüğü'ne başvu
rarak, deniz taşmalarını ön
lemek için kordonu takviye 
etmenin zorunlu olduğunu 
söyledi.

Türk Polis Teşkilatının 157. kuruluş yıldönü
mü ve “Polis Haftası” düzenlenen program et
kinlikleri ile kutlanıyor. Haberi sayfa 3’de

HaFtA VA BaI<i
Kadri Güler
korfez@ttnet.net.tr

GREVE GİDİLİR Mİ?
Gemlik Belediyesi’nde bir süredir devam eden ve üc

retlerin görüşmelerine kadar iyi giden toplu sözleşme 
görüşmelerinin son oturumu anlaşmazlıkla sonuçlandı.

Önceki gün Belediye çalışanlarını bilgilendirmek için 
Genel-İş Sendikası’nın yaptığı toplantıda, esen hava 
pek hoş değildi.

Toplantıya katılan Seyfettin Şekersöz arkadaşımız
dan aldığımız bilgilere göre işçiler, sendikaya kızgınlar.

Geçen yıl olumsuzlukla sonuçlanan toplu sözleşme 
görüşmelerinden sonra greve giden işçiler, yanlış alınan 
kararlarla bekledikleri sonucu alamadılar. Bunda da 
haklı olarak sendikayı suçladılar.

Belediye Başkanı Mehmet Turgut, görüşmelerde üc
retlerde fazla ödün vermedi ve sonuçta o’nun dediği ol
du.

Bu yıl ne olacak bilemiyoruz.
Belediye Başkanı, ilk altı ay için yüzde 10, ikinci altı 

ay için yüzde 8 zam önerisini yine sendika yetersiz bu
luyor ve yüzde 35-40 zamdan söz ediyor.

Kızgın işçiler, ortalama 250 milyon lira ellerine para 
geçtiğini söylerlerken, İnegöl Belediyesi’ndeki işçiler al
dığı ücretlerle toplu sözleşmenin imzalanmasına razılar.

İnegöl Belediye işçisi ne alıyor bilemiyorum. Ama 
önümüzdeki aylarda yaz mevsimine gireceğiz.

Belediye Başkanı ve sendika hakça bir ücrette an
laşmalılar.

Gemlik hepimizin, belediye yönetimi ilçeye hizmet 
için görevde, işçiler de Gemlik için çalışmakta.

Belediye bütçesinde çalışanına verebileceği en uy
gun ücreti vermeli.

Sendika makul olanı istemeli.
Geçen yıl yaşananlar bu yıl yaşanmamalı.
Zıtlaşmalarla, kamuya yansıyan sert demeçlerle işle

ri çıkmaza sokmamalı.
Belediye Başkanı kendi parasını değil; Gemlik halkı-i 

nın parasının kavgasını veriyor.
Çevre belediyeler örnek alınmak isteniyorsa alınmalı.., 
Gemlikli suları akan, temiz bir kent istiyor. Bunu kir-;.

letmeyelim. T ■..i..;,', .i*

Emin Dalkıran

I MHP Kadın Komisyonumdan toplu nikah

12 nikahsız
çift evlendirildi

Kordonu
güzelleşiyor

Milliyetçi Hareket 
Partisi İlçe Kadın Ko
misyonu, ilçemizde bir
likte yaşayan 12 çifte, 
resmi nikah kıydırdı.

Geçtiğimiz hafta pa
zar günü Bayraktar 2

Düğün Salonu’nda ya
pılan toplu nikah töre
ninde, Kaymakam Sa
dettin Genç ve DSP İl 
Genel. Meclis Üyesi Ci
han Örmeci nikah şa
hitliği yaptılar. Syf 2*d e

Lodos fırtınası sonrası 
kısmen hasar gören Emin 
Dalkıran Kordonu’nda, ye
şillendirme çalışmaları bü
tün hızıyla devam ediyor.

Fırtınanın etkisiyle yeşil 
alanların üzerlerine gelen 
molozların temizlenmesin
den sonra, palmiye cinsi 
ağaçlar uygun alanlara di
kiliyor.

Bir taraftan da otomatik 
sulama sistemi için boru 
döşemesi için toprak kazılı
yor.

Önümüzdeki günlerde

havaların düzelmesiyle 
çimlendirme çalışmalarına 
başlanacağı öğrenildi.

Belediye Başkanı Meh
met Turgut, oturma grupla
rının tesbiti için çalışmala
rın yapıldığını, çok kısa za
manda tesbiti yapılan 
bankların getirtilerek uygun 
yerlere monte edileceğini 
söyledi.

Emin Dalkıran Kordo- 
nu’nun Mayıs ayı sonuna 
kadar tamamen bitirilmesi 
için çalışmalar yoğun bir 
şekilde sürdürülüyor.

TAŞI 
I GEDİĞİ NE

Çİncın jr>> «rrte

Çıkmaz leke...
“ARİEL”, Ariel, ŞARON’un üstündeki Arap 
kanı lekesini çıkarır mı dersiniz?
Hiç sanmam.
Hitler’in üstündeki Yahudi kan lekesini 
bunca yıl o deterjan bile temizleyemedi de. 
Kan lekesi, silinmez leke...

mailto:korfez@ttnet.net.tr
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il Köşemden

** Yılmaz AKKILIÇ
yılmazakkıliQ@turk.net

Eğitimde Katılımcılık

Yazarımız Yılmaz Akkılıç’ın rahatsızlığı nedeniyle yazısı elimize ulaşmadığından 
yayınlayamıyoruz. Okuyuculanmızdan özür dileriz. Gemlik KÖRFEZ.

SIRRSI GELDİKÇE
İnan TAMER

POLİS.
“En büyük hak, yaşam hakkı

dır.”
Yaşatmak için yaşamını yitiren 

kimdir? Polis.
Uyutmak için uyumayan kimdir? 

Polis.
Görevde zaman mevhumu tanı

mayan, günün 24 saatinde telefonu
na cevap alacağın, başvurulduğunda 
karşında bulacağın kimdir? Polis.

Mal, mülk sahibi değilken, toplu
mun malını mülkünü gece-gündüz 
koruyan kim? Polis.

Bir lokma ekmeğe canını, kanını 
ortaya koyan kim? Polis.

Hergün helallaşarak evinden ayrı
lıp göreve giden kim? Polis.

Her türlü zor şartlarda bölücü te
rör örgütü ile savaşan kim? Polis.

Toplum barışını ve huzuru bozan
larla amansız mücadele veren kim? 
Polis.

Uyuşturucu, kumar ve fuhuş tacir
lerine göz açtırmayan kim? Polis.

Hırsızın, uğursuzun, kaçakçının 
yakasına yapışan kim? Polis.

Kendi içinde olumsuzlan barındır
mayan kim? Polis.

Yağmur, çamur, kar tipi, güneşin 
yakıcı sıcağında halkının can ve mal 
güvenliğini sağlamak için yollarında 

üşüyen, ter döken kim? Polis.
Vatandaşın her türlü bela ve tehli

ke karşısında sığınacağı sine? Polis. 
Polis Karakolu. Yok, yok “Güvenlik 
Evi”.

Polisin, vatandaşına, onca temiz 
ve ülvi görev yapan kolu, niye kara 
olsun ki.

Onun görev yerine neden karakol 
densin.

Kara kötülüklerin simgesidir. Po
lis, kötülükleri yok edip, iyilikleri sağ
layan varlıktır.

Karakol tabiri yerine “Güvenlik 
Evi” denilmelidir. Doğru olan da 
bence budur.

157 yıldır ulusunun huzuru için, 
kötülüklerin önlenmesi için, devletin 
bölünmez bütünlüğü için üstün hiz
met veren, Türk Devleti varoldukça 
verecek.olan polisim!

Selam sana, sevgi sana, saygı sa
na.

Vatanı, vatandaşı için can veren 
kahraman polisim! Aziz şehitler, Yur
dakul’lar, Gaffar Okkan’lar, Muam
mer Sencer’ler ve binlercesi...

Ruhlarınız şad olsun.
Polis Haftası tüm ulusa kutlu ol

sun. Allah’ım, sizleri ve bizleri koru
sun.

Eğitim sürecinde çok önemli gör
düğüm bir konunun, katılımcılığın 
altına çizmek istiyorum. Demokrasi 
sözcüğünü çok sık kullanıyor olma
mıza karşın, yaşamın çeşitli alanla
rında; evde, işte, okulda veya top
lantılarda demokrasinin özü olan 
katılım ve görüş yansıtma olayını 
yaşama geçiriyoruz. Katılımı, katkı 
vermek gibi algılıyoruz. Bu nedenle 
öğrenci velisi olarak eğitime katkı 
payı olan parasal yardımı yaptığı
mızda, görevimiz .bitti sanıyoruz. Bu 
konuda bilinçli davrandığımızı söyle
yemem. Eğitim sorunlarına karşı 
duyarlılık geliştirîlemiyor. İlgisizlik ve 
sorumsuzluk eklenince katılım sağ
lanamıyor.

Ana babalar gündelik işlere ken
dilerini kaptırdıklarından çoçuklan- 
na, onların eğitim sörunlanna ayıra
cakları zaman kalmamakta, okulla 
ilişki çok sınırlı olmaktadır. Okulla il
gili sorunlarda karar verme ve çözü
me geçme sürecinde velinin adı 
yok. Böylelikle bir etki ve güç odağı 
olmaktan uzak kalmaktadırlar. Öğ
retim yılı içinde belli günlerde (not 
bildirme, veli toplantısı Okul Aile 
Birliği seçimi gibi) ya da okullar açıl
dığında kapandığında veliler, okulu 
hatırlıyor. Belki de okul yöneticileri 
sadece o günlerde velileri hatırlıyor.

Öğretmen ve öğrencilerin katı
lımda paylan daha mı yüksek olu
yor? Okul yönetiminde, denetimin
de sorumluluk ve görev üstlenmek 
son derece önemlidir. Bunu hep ay- 
nı kişilerin tekeline bırakmak so
rumluluktan kaçış anlamına gelir. 
Eğitim gibi yaşamımızı etkileyen ve 
belirleyen bir olayı hafife almamak 
gerekiyor. Eğitim sorunlanmızm bu 
denli çok olmasının önemli bir ne
deni, yöneticilerin iyi yönetememe- 
si olabilir mi? Sorunlardan şikayetçi 
isek yönetilmek kolaylığına kaçma-* 
yıp, göreve istekli olup çözüm üret

meliyiz.
Eğitim, öğretim her aşamasında 

katılımın olabildiğince çok olmasını 
yararlı buluyorum. Kararlann oluşu
munda, uygulamada ve sonuçlann 
değerlendirilmesinde bulunmak 
okulda eğitim olayında yer alan her
kesin hakkı ve görevi olmalıdır. Alt
mışlı yıllarda Gönen Öğretmen 
Okulu’nda okurken her hafta sonu 
yöneticiöğretmen ve öğrenciler 
biraraya gelir, toplanır, sorunlarımızı 
özgürce tartışır, eleştiri ve özeleştiri 
ilkesini hayata geçirirdik.

Karar alma mekanizmasında et
kili olan, alınan kararlara uymada 
olumlu tavır alır. Katılım, bu anlam
da önemli bir güvene dönüşmekte
dir. Öğretmenler kurulu gerçek iş
levselliğe kavuşmalıdır. Bu kurullar 
eğitimde demokrasinin işlerlik ka
zandığı platformlar olmalıdır.

Derslerin işlenişinde katılım var 
mı? Yoksa bilgi satan-bilgi alan gibi 
bir ilişki mi söz konusu? Eğer bu 
tarz ilişki varsa sınıf içinde öğret
men, iktidar gücünü yanlış kullanı
yor olabilir.

Öğrencilerin kendi kendini yö
netmelerine olanak tanıyan örgüt
lenmelere geçilmelidir. Bu, sorunla
rın çözümünde öğrenci bileşeninin 
gücünden yararlanmak olur. Hem 
de öğrenciye birey olmanın onuru
nu yaşatır.

Yine öğretmen okulunda iken 
öğrenci derneği seçiminde değişik 
kabineler yönetime geçmek için ya
rışırlardı. Ben Utku kabinesi olarak 
adlandırılan kabinenin destekçisiy- 
dim. Bilmiyorum hangisi kazanmıştı 
seçimleri. Yıllar sonra çocuğumun 
adını UTKU olarak koymuştum. *

Sonuç olarak; hepimiz sorumlu
luğumuzun bilincinde olalım, eğiti
me destek verelim ki Türkiye’nin 
aydınlık geleceğine katkıda bulun
muş olalım.

□ BURSA HAKİMİYET _l HABER
Gazetelerine vereceğiniz ilanlar size kazanç 

olarak geri dönecektir.
BİR TELEFON YETERLİ!

MHP Kadın Komişyonu'ndan toplu nikah

12 nikahsız 
çift evlendirildi

111
Tel : (0.224) 513 17 97 Fax : (0.224) 513 35 95

GEMLİK KÖRFEZ
Haftalık Siyasi Gazete

Yıl: 29 SAYI: 1416 
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.

Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Ka
dın Komisyonu, ilçemizde birlikte ya
şayan 12 çifte, resmi nikah kıydırdı.

MHP Kadın Komisyonu, mahalle 
muhtarların da yardımıyla ilçede bu
lunan nikahsız 12 çifte, toplu resmi 
nikah kıydırmak için yaptığı çalışma
ları tamamlayarak, geçtiğimiz hafta 
Pazar günü Bayraktar 2 Düğün Sa- 
lonu’nda, protokolün de katıldığı tö
renle çiftlerin nikahlarını kıydırdı.

Kaymakam Sadettin Genç, Bele
diye Başkanı Mehmet Turgut, MHP İl 
Kadın Kolları Başkanı Mine Kılıç, 
MHP, DSP, AKP, SP ilçe başkanları 
ile il genel meclis üyeleri, İlçe Emni
yet Müdürü Salih Golcü, muhtarlar 
ve kalabalık davetli topluluğunun ka
tıldığı nikah töreninde, ilk nikah Se
vinç Ünlüyayla ile Aytaç Balyoz çifti 
için kıyıldı.

Ünlüyayla ve Balyoz çiftinin nikah 
şahitliğini Kaymakam Sadettin Genç 
ile DSP İl Genel Meclis Üyesi Cihan 
Örmeci yaptı.

Belediye Başkanının nikah me
murluğu görevini üstlendiği 12 çiftin 
evlenme töreninde konuşan MHP 
Kadın Komisyonu Başkanı Beyhan 
Soyarslan, toplumumuzun temel taşı 
olan ailenin sevgi, saygı bağları ile 
Türk ailesinin topluma yansıyan en 
küçük birimi oluşturduğunu, bu 
ailenin örf, adet ve geleneklerle 
yoğrulduğunu belirterek, ilçemizde 
aile temelini güçlendirmek için resmi 
nikahı olmayan 12 çiftin resmi 
nikahını kıydırmaktan mutluluk duy
duklarını söyledi.

12 çiftin nikahının kıyılmasından 
sonra çiftler ve konuklar, müzik 
eşliğinde eğlendiler.

mailto:liQ@turk.net
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Polis Haftası
etkinliklerle sürüyor
Polis Teşkilatının kuruluşunun 157. yıldönümü törenleri ve Polis 

Haftası ilçemizde düzenlenen program gereği kutlanıyor.
Türk Polis Teşkilatının 157. 

kuruluş yıldönümü ve “Polis 
Haftası” düzenlenen program 
etkinlikleri ile kutlanıyor.

Bugün, İlçe Emniyet Müdürü 
ve görevli polisler, Atatürk Anı- 
tı’na çelenk koyarak, saygı du
ruşunda bulunacaklar.

3 Nisan 2002 günü başlayan 
Polis Haftası nedeniyle önce 
Polis Turnuvası düzenlendi. 
Jandarma, Milli Eğitim, İlçe Ta
rım ve Emniyet Müdürlüğü fut
bol takımları arasında oynanan 
karşılaşmaların şampiyonu İlçe 
Tarım Müdürlüğü Futbol Takımı 
oldu.
yjİçe Emniyet Müdür Vekil? 
Salih Golcü, 4 Nisan 2002 gü
nü Zihinsel Engelli Çocukları 
Koruma Derneği’ni ziyaret ede
rek, yöneticilerden bilgi aldı.

5 Nisan günü Polis Ressam 
Halil İbrahim Uçar’ın Resim

/oz çiftinin^ 
n Sadettin W 
clis Üyesi

Sergisi, Belediye Sergi Salo- 
nu’nda Kaymakam Sadettin 
Genç tarafından açıldı. Aynı tö
rende, okullarda düzenlenen şi
ir, kompozisyon ve resim yarış
malarında dereceye giren öğ
rencilere ödülleri verildi.

6 Nisan 2002 günü akşamı 
Gemlik Belediyesi Kültür ve Sa
nat Derneği Türk Sanat Müziği 
Korosu özel bir konser verdi.

7 Nisan 2002 günü Çarşı 
Camii’nde şehit polisler için 
mevlit okutuldu. Aynı gün Kurtul 
Köyü’nde polis ormanı için fi
dan dikildi.

8 Nisan 2002 günü ise şehit 
polis aileleri ziyaret edildi.

İlçe Emniyet Müdür Vekili 
Salih Golcü ve arkadaşları, 9 
Nisan 2002 günü Kaymakam, 
Garnizon Komutanı, Belediye 
Başkanı, Muhtarlar Derneği ve 
Cumhuriyet Başsavcısını ma

Gemlik kangalı patent alıyor
Gemlik Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı, Sivas 

Kangal, Kars ve Akbaş çoban köpekleri ile Türk Tazısı ve Gemlik Âtı için 
tescil isteminde bulundu.

Gemlik Askeri Veteriner Okulu ve Eği
tim Merkezi Komutanlığı bir ilke imza 
atarak, Askeri Hara’da yetiştirilen ve eği
tilen ‘Sivas Kangal Köpeği’, ‘Kars ve Ak
baş Çoban köpekleri’ ‘Türk Tazısı’ ve 
‘Gemlik Atı’ için coğrafi işaretlerin korun
ması için tescil isteminde bulundu.

Türk Patent Enstitüsü’nün tescil iste
mi, 13 Ocak 2002 tarihli resmi gazetede 
yayınlandı.

Tescilin ilan tarihinden itibaren 6 ay 
içinde itiraz edilmemesi durumunda, yü
rürlüğe gireceği belirtildi.

Yapılan açıklamada, Komutanlığını 
tescil isteminin yürürlüğe girmesi ile 
başka illerde bu hayvanların üretilmesi 
için bir engel oluşturmayacağı belirtildi. 
Ancak, üretim, pazarlama, menşe adı ve 

imin nikah 
ilendiği 12
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kamında ziyaret etti.
Bugün Atatürk Anıtı’nda, sa

at 10.oo da düzenlenecek tö
renden sonra İlçe Emniyet Mü
dür Vekili Salih Golcü, kutlama
ları makamında kabul edecek. 
Gece ise Milton Aile Gazino- 
su’nda eşli yemek düzenlene
cek.

Gemlik Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutan- 
lığ'nda ıslah edilen ve üretilen köpekler ve Gemlik Atı için Ko
mutanlık, Türk Patent Enstitüsü'nden tescil isteminde bulundu.

magareç işaretinin kullanış biçimi, mar
kalama, işaretleme ve etiketleme konularındaki kontrol ve 
denetim sadece Gemlik Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim 
Merkezi Komutanlığı’nca yapılacak.

Bu hayvanların yurtdışına çıkarılması Komutanlığın iz
nine tabi olacak.

Tescili istenen hayvanların tanı ve standartı da ilanda 
belirtildi. Buna göre; ‘Kangal Türk Çoban Köpeği: doğal 
şartlara uyumlu, çevik, gerek sahibine, gerek sürüye sa
dık ve koruyucu, iri yapılı, saf ırk bir çoban köpeği’ olarak 
tanımlandı.

Kangal köpeği ise, burun, ağız ve göz çevresi siyah, 
gözleri kahverenginin tonlarında, yetişkinlerinin vücut 
uzunluğu 65-72 cm. yüksekliği 60-74 cm. baş uzunluğu 
26-29 cm. kulak uzunluğu 12-14 cm. olarak tanımlandı.

Gemlik Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komu
tanlığında yetiştirilen kangal, Kars ve Akbaş çoban 
köpekleri, Türk Tazısı ve Gemlik Atı Gemlik Askeri 
Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığının izni 
olmadan yurtdışına çıkarılamayacak. Harada eğitilen 
köpekler, askeri amaçlar için kullanılıyor. ----->.

Sayfa 3

Belediye işçileri 
‘gerekirse grev’ 

diyor
Birinci sayfanın devamı

Durmuş, konuşmasını 
şöyle sürdürdü :

“Özel görüşmemizde 
Sayın Başkandan işçi 
ücretlerine 3 milyon 500 
bin lira zam istedim. Ka
bul etmedi. Diğer bele
diyelerde çalışan işçile
rin ücretlerini hatırlat
tım. Gemlik Belediye
sinde çalışan işçilerin 
ücretlerinin çok düşük 
olduğunu söyledim. 
Sözleşme taslağında 
ücretlerin ürkütücü ol
maması için teklifte bu
lundum ve ısrarcıyız de
dim. Bize İnegöl’ü ör
nek gösteriyor. Bizde 
aynı ücretle çalışmaya 
hazırız dedim. Önümüz
deki günlerde tekrar gö
rüşmelere oturacağız 
ancak, anlaşma için 
resmi arabulucu görü
nüyor.”

Toplu sözleşme görüş
melerine diğer encümen 
üyelerinin de katıldığını 
ancak, bilgilerinin bulun
madığını ve katkılarının: 
olmadığını söyleyen Ge- 
nel-İş Sendikası Bursa 
Temsilcisi Cengiz Dur
muş, “Katkıları yok, o 
zaman neden toplantıla
ra katılıyorlar” şeklinde 
konuştu.

İki temizlik işçisinin 
kendi aralarında küfürleş
meleri sonucu Mehmet 
Toga adlı işçinin işten atıl
masına da değinen Dur
muş, iki işçi arasında ge
çenlerin önemli olmadığı

nı Başkana anlatamadığı
nı söyledi. Tüm girişimle
rin sonuçsuz kaldığını be
lirten Durmuş, yedi işçi
den altısının atılan işçi 
aleyhine imza verdiğini, 
Belediye Başkanının bu
nun üzerine Toga’yı işten 
çıkardığını söylemesi 
üzerine, salonda bulunan 
işçiler, arkadaşlarının 
aleyhine imza veren işçi
leri protesto ettiler.

GREV 
GÖRÜNÜYOR 
Toplantıda konuşan iş

çiler, pazarlık yapmayan 
işçilerin bile yüzde 60 
zam aldıklarını ileri süre
rek, “Biz sendikalıyız, 
neden aynı zammı ala
mıyoruz. Geçtiğimiz yıl 
ilçeye gelerek, başkan 
Turgut’la sözleşme im
zalayan, Genel-İş Ör
gütlenme Daire Başkanı 
Aşur Kurgen’in bize net 
350 milyon lira alacaksı
nız diyerek kandırdı" di
yerek şöyle devam ettiler: 
“Bizler, belediye işçileri 
olarak önerilen ücrete 
razı değiliz. Başkan isti
yorsa biz, greve hazırız. 
Ancak, geçtiğimiz yıl 
yapılan hatalara düşme
den. Ortalama ücretimiz 
250 milyon lirayı ancak 
buluyor. Çevre belediye 
işçileri bizim iki katı üc
ret alıyorlar. Madem 
sendikalıyız. Sendika 
hakkımızı sonuna kadar 
arasın. Bu koşullarda 
çalışmak yerine greve 
çıkmaya hazırız” dediler.

Esrarcılara
suçüstü

İznik’ten Gemlik’e es
rar satmaya gelen dört ka
fadar, İlçe Emniyet Müdür
lüğü ekipleri tarafından 
yakalandı.

Bir ihbarı değerlendi
ren Gemlik Emniyet Mü
dürlüğü ekipleri, İznik üze
rinden Gemlik’e esrar ge
tirip, satacaklarını öğre
nince pusuya yattı.

34 BRL 87 plakalı özel 
otoyu yaklaşık 5 saat İs
tanbul karayolu üzerinde 
bekleyen ekipler, aracın 
gelmesi üzerine durdura
rak, içinde bulunan Ali Dö
ver (26) Yalçın Orakçı 
(40), Erken Orakçı (30) 
adlı şahısları gözaltına al

dı.
Polisin, 34 BRL 87 pla

kalı araçta yaptığı arama
da, 632 gram ‘Kubar* es
rarı ele geçirildi.

Şahısların sorgulama
sında esrarın Karamür
sel’in Tahtalıköyü’nden 
Abdurrahman Dilber adlı 
şahıstan 150 milyon lira 
karşılığında alındığı öğre
nildi.

Ekiplerin, Abdurrah
man Dilber’i yakalamasıy
la esrar operasyonu ta
mamlanmış oldu.

Sorguları tamamlanan 
esrarcılar, çıkarıldıkları 
mahkemece tutuklanarak, 
cezaevine gönderildi.
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GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTIRMA İLANI 
GEMLİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Dosya No : 2000 / 316 TAL.
Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti, adedi, özellikleri:
I. TAŞINMAZ : Armutlu ilçesi, Koyundere mevkiinde kain, parsel : 4 cilt: 1 

sayılı 15700 m2 miktarlı Çiftlik binaları, tarla, zeytinlik olan taşınmazın; Armutlu 
Belediye Başkanlığı, Fen işlerinden alınan 18.05.2001 tarihli yazıda imar planı 
dışında kaldığı, inşaat izninin bulunmadığı bildirilmiştir. Borçlunun 1/4 hisse 
değerine bilirkişi tarafından 11.775.000.Q00.- TL. değer takdir edilmiş olup bu 
değer üzerinden satılacaktır. Satış saati: 10.30'dan 10.40'a kadardır.

II. TAŞINMAZ : Armutlu ilçesi Toygar mevkiinde kain, parsel 7712 sayılı, 
473.93 m2 miktarlı, arsa vasfındaki taşınmaz olup. Armutlu Belediye Başkanlığı 

I Fen İşleri Müdürlüğünden gelen 18.05.2001 tarih ve 423 sayılı yazısında “Söz 
konusu taşınmaz İmar planı dahilinde kalmakta olup, ayrık nizam, 4 kat 
h= 12.50 m. max = 40 m. olduğu" bildirilmiştir. Bilirkişi tarafından taşınmaza 
3.791.360.000.- TL. takdir edilmiş olup bu değer üzerinden satılacaktır. Satış 
saati: 10.50'den 1 l.oo'e kadardır.

Satış Şartları :
1- Satış 03.06.2002 günü yukarıda yazılı saatler arasında Gemlik İcra 

Müdürlüğü önünde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin 
edilen kıymetin %75' ni ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu 
ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çık
mazsa en çok artıranın taahhütü baki kalmak şartıyla 13.06.2002 günü aynı 

I saat ve yerde ikinci arttırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar el- 
I de edilememişse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere 
I arttırma alanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edile- 
I çektir. Şu kadar ki artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40'ını 

bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından 
fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını 
geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20 si nisbetinde 
pek akçesi (TL. lirası devlet tahvili dışındaki döviz kabul edilmeyecektir.) veya 
bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Sa
tış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verile
bilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu hare ve masrafları ile KDV alıcıya aittir. 
Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki 
haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile 
onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu si
cili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin 
feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale be
deli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden mü- 
teselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet 
kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat be
delinden alınacaktır.

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

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul et
miş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya nu
marasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

7- İş bu satış İ.İ.K.nun 127 . maddesi gereğince tapuda adresi bulun
mayanlar ilgililer ile tebligat yapılmayan ilgililere tebligat yerine geçeceği 
ilan olunur. 04.04.2002

İcra Müdür Yrd.
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

M. AĞIM GEMLİK DEVLET HASTANESİ 
DÖNER SERMAYE SAYMANLIĞI 

SATIN ALMA KOMİSYONU 
BAŞKANLIĞINDAN

Hastanemiz Tam otomatik eliza sol ve bu sol. kullanacak tam otomatik eliza 
cihazı ihalesi 84/8213 sayılı kanunun 29 A ve müteakip maddelerine istinaden 
KAPALI TEKLİF USULÜ ile ihaleye çıkarılmıştır.

İhale 22.04.2002 PAZARTESİ günü M.A. Gemlik Devlet Hastanesinde 
yapılacaktır. İhale ile ilgili idari ve teknik şartnameler M. Ağım Gemlik Devlet 
Hastanesinde Döner Sermaye Saymanlığında ücretsiz görülebileceği gibi iste
nildiği taktirde 10.000.000.- TL bedelle temin edilebilir. İsteklilerin idari ve 
teknik şartnamede istenilen belgelerle birlikte hazırlayacakları teklif mektupları 
ihale saatine kadar Döner Sermaye Saymanlığımıza vermeleri postadaki 
gecikmelerin kabul edilmeyeceği ilan olunur.

CİNSİ MİKTARI İHALE TARİHİ
1- Tam oto. el. sol ve 21.984 test 22.04.2002
bu sol. kul. tam ot. el cihazı

İHALE SAATİ GEÇİCİ BEDEL TUTARI GEÇİCİ TEMİNATI
10.OO 53.594.400.000. 1.607.832.000.-

ŞİİR KÖŞESİ
POLİS

Polislik şerefli yüce meslektir 
Öğretmen olur da yılmaz öğretir 

Şefkatli babadır durmaz gözetir 
Suçluya şimşekler çakar gözleri

Ehlidir gururlu o mesleğiyle 
Küs olmuş senede bir tatiliyle 
Uğraşır hırsız ve katiliyle 
Dostuna bal gibi akar sözleri 

Çorbayı içemez hiç sıcağına 
Oğlunu hiç alamaz kucağına 
Uğrayamaz asla o bucağına 
Suçluya şimşekler çakar gözleri

Görevinde düşkün yapar sabır 
Benliğinden kovar aç kahirim 
Soruluyor yılda bir gün hatırı 
Suçluya şimşekler çakar gözleri 
Dostuna bak gibi akar sözleri

SOYGUNCUNUN BAYRAMI
Bunca emek boşa çaba
Doğru söz gitmezki hoşa
Böyle haksız çobanları
Biz seçtik getirdik başa

Lal olmuş sandi dilimiz
Tükendi bitti dilimiz
Keşke biz seçmeseydik
Kırılsaydı bu elimiz

Vergi haktır zam fırtına
Soy cebimi, ot pırtına 
Öldürsende sesim çıkmaz 

Vur garibin vur sırtına
Bitmez bu acı bu kader
Böyle gelmiş böyle gider 
Yoksullar hep aç geziyor 
Soyguncular bayram eder 

Coşkunuyum gör hatanı 
Uyandır artık tabanı
Sürüler hep telef oldu
Gel deyiştir şu çobanı

KİRfİLIK DfiİRE 
KUMLA’DA HAVUZLU KİRALIK DAİRE

Tel : (0.224) 513 17 97

(IMURBEY'DE SATILIK ARSA
Umurbey’de İmar Planlı 

6 Villalık Sahibinden 
Satılık Arsa.

Tel : 513 17 97

PVC KAPLAMA 
PLASTİK KART

VE 1
SİSTEMLERİ

SATILIK VİLLfî
Umurbey’de bulunan 

Umurkasrı Kooperatifindeki 
10 nolu bahçeli evimi satıyorum. 

Tel: (0.216) 561 67 58 
(0.216) 561 07 59

SATILIK TRİPLEX VİLLA
Gemlik Cumhuriyet Mahallesi'nde 

Satılık Triplex villa. 
Müracaat

Tel : (0.224) 513 17 97

© Plastik Kimlik Kartı
Ö Personel Kartı

■©’ Öğrenci Kartı
©> Tanıtım Kartı

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

Tel: (0.224) 513 17 97 
Fax: (0.224) 513 35 95 GEMLİK
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YAŞAMIN İÇİNDEN
Yari Şaka Yari CIdpI
Yoksulluk 

Rekoru Kırıldı HAFTANIN F1KRAS1

Erol GÜRÇAY

MEMLEKETİN MUHTARI (ATEŞ HATTI)
I İnsanın, öz özelliğine değinmek, bu zamanda çok 
kor. Neden? Maddiyat, manevi değerleri ezdiğinden. 
Simdi bunun adı kriz oldu.
■ Cesur, babacan, olur ya anacan, mert, yardımsever, 
yilik için çırpınan nice değerler vardı. Onların nesli ku
rur oldu.
| Allah'a şükür, azda olsa genede var.Ve işte : REHA 
MUHTAR. O beni tanımaz, bende onu. Önemli olan 
Birbirimizi görmek değil, iyilikle anılmak.
| Gerçek gazetecilik, habercilik en zor bir iş. Herkesin 

Kıpacağı bir iş değil amma, her nedense herkes heves 
■diyor, haberciliğe...
| Bir zamanlar Sayın Uğur DÜNDAR’da çok heves
lendi gazeteciliğe çokta derin göllere daldı.
I Ben, yıllardır gazete dergilerinde yazı yazarım; ya
lanlan da inceler okurum.

Sevmediklerimde var, sevdiklerimde...
| REHA MUHTAR gibi, bir gazeteci görmedim, gö- 
| rülmesi de mümkün değil. Samimi, sempatik, şen, gör- 
f gülü. bilinçli, mert, cesur, korkusuz...
j Sezai’m hakkı Sezar’a verilmeli. Şimdi bu hak daha 

Kok yağcılara, yalakacılara veriliyor. Neden? Maddiyat 
ıllön plana geldiğinden.
| Sayın REHA’nın maddiyatla hiç ilgisi yok. Bir parti 

j kursaya, bütün kitle peşine takılır. En başta BEN...
■ Doğru olan, dokuz köyden koğulmamalı. Baş tacı 

|yapılmalı baş. Memleket ona muhtaç. Öyle İNSANLA
RA. Sayın Reha Mutar, size ben değil, tüm Türkiye hal
kı hayran.
I Şiirimle devam edeyim.

TÜRKİYE’NİN MUHTARI (ATEŞ HATTI)
E Taşın altına eline koyan yok
I Oysa taş çooook!
I Hem de granit, kaya bir sert
■ Dertlilerde ne diyor :
h "Sabret gönül, sabret.... ”
I Taş altına el koyan
I Az da olsa gene de uar!...
I Ve işte : Reha Muhtar!
I Ele aldığı dertler, çok kademeli, kat kat.
I Nasılda kavuştu öz kızma :
I Otuz yıl sonra. BERKANT !...
I Bayan, bay. yaşlı, genç
1, Gözlerimiz doldu yaş
I için için ağladık yavaş yavaş 
E Herkes acı. tatlı
I Gerçekleri gördü, inandı, tattı
I Böylece REHA MUHTAR, 
I Bir ilkeye imza attı 
t ATEŞ HATTI derin iz bıraktı, 
i Biz de hepimizde...
||i Abideleştin kalplerimizde...
I Kalem ile anlatamam ki REHA’yı

0, insanlığın, gündüz güneşi, gece ayı ...
12 Güçlü, cesur, korkusuz
I Görevi uğrunda kalsada aldırmaz
I Aç. susuz...
I Korkuyoruz kıskanır seni eller
I Aldırma devam eyle yoluna
I Arama zarar karı
I Mahallenin değilsin 

Türkiye’nin Muhtarı.

Bu hükümet döneminde eko
nomi çöktü.

2001 yılında büyüme (-) 9.4 
oldu.

Bu rakam 56 yıl sonra ger
çekleşen en kötü rakam.

Bu hükümet döneminde, halk 
iyice yoksullaştı.

Kişi başına milli gelir :
- 2.160 Dolara düştü.
Bulgaristan’da milli gelirin 

6.300 dolar, Kıbrıs Rum kesi
minde milli gelirin 19.600 do
lar olduğu düşünüldüğünde, ne 
kadar yoksullaştığımız anlaşılıyor.

Aslında bu hükümet, Tansu 
Çiller’in rekorunu da elinden 
aldı.

Sayın Çiller’in 5 Nisan 1994 
kararlarından sonra, kişi ba
şına milli gelir :

- 2.195 dolara düşmüştü.
Ama. Bu hükümet Sayın Çil- 

ler’i bile mumla arattı.
Halk bu hükümete güvenmiyor.
Aslında hükümet bile ken

dine güvenmiyor.
Güven olmayınca, para bile 

önemli olmuyor.
Ekonomide çöküntü, teknik 

sebeplerden çok, güven kay
bından ileri geliyor.

Yabancı sermaye gelmediği 
gibi, kendi sermayemiz de dı
şarı kaçıyor.

Bu hükümetin olumsuz re
korlarından biri de bu.

Enflasyonda düşüş ise, ger
çekçi değil.

Et, süt, ulaşım, enerji ve 
sebzedeki artış, ilan edilen 
enflasyondan kat kat fazla.

Ama. Siz bunların arasına “ki
lit, musluk patinaj zinciri, oto 
paspası, çiklet, hortum ve 
zımpara” gibi fiyatı sürekli art
mayan maddeleri de eklerseniz, 
enflasyon hesabı sulanır.

Ve. Bu hesap şekli ile, halk 
uyutulur.

Yoksulluğu kaldırmak için göre
ve gelen bu hükümet, halkı 
inanılmaz derecede fakirleş
tirdi.

Artık. Halkı bu hükümete 
mecbur edenler bile, bu hü
kümetten memnun değil.

Tavernada kendisine bir 
arkadaş arayan bir akşamcı, 
kendi başına içkisini içen 
adama yaklaştı.

“ - Rahatsız etmiyorsam 
bir şey soracağım" dedi.

“- Müzikten hoşlanır mısı-

“- Hayır hiç hoşlanmam.”
“- Ya edebiyatla, şiirle ara

nız nasıldır.
“- Hiç iyi değildir”
“- Bir kıza aşık filan da de

ğilsiniz herhalde? “
“- Hayır. Ezelden beri ka

dınlardan nefret ederim”
Beriki bunun üzerine rahat 

nefes aldı.
“- Bende tam sizin gibi 

karşılıklı birkaç kadeh içki 
içebilecek birini arıyordum”.

Namuslu davranmak, 

En iyi siyasettir 

“Cervates"

Zig-Zağ Politikası
İsrail- Filistin savaşı ile, 

Ortadoğu’da yeniden yapılanma
nın düğmesine basıldı.

Geçen ay tüm Ortadoğu ül
keleri ile Türkiye’yi, ziyaret eden 
ABD Başkan Yardımcısı Che- 
ney umduğu desteği alama
mıştı.

O zaman, alternatif plan 
gündeme geldi.

ABD destekli İsrail, kimseyi 
takmadan Arafat’ın kararga
hına kadar girdi.

Çünkü Amerika’nın acelesi 
vardı.

Çünkü Kasımda;
- Temsilciler Meclisi’nin 

435 üyesi
- Ve senatonun üçte biri, 

yeniden seçilecekti.
Bu durumda, Saddam’ın 

Irak’ın başından alınması la
zımdı.

Ve. Bu karambolda ta 
Amerikan başkanlık makamına 
kadar bulaşan “Enerji devi En
ron” skandalinin uyutulması 
gerekiyordu.

Yoksa. Bu skandal Cheney 
ve bazı Bakanları ve hatta 
Bush’u bile yaralayacaktı.

Bir başka konuda, Ameri
kan ekonomisindeki durgun
luk.

Şimdi. Savaşlarla, terörle
tantanasıyla,

1 BİR SOz

Parayı veren bir daha 
nah geri alır

mücadele

91

KAŞE

BEKLEME
YOK!

Namussuz olmak ise, en bü
yük hainliktir.

Patronu banka hortumladığı 
için hapis yatan bir gazete, bu
günlerde Sayın Cumhur başkanı- 
na taktı.

Satın aldığı villayı manşete çı
kardı. Cumhurbaşkanı ödediği 
paranın, kuruş kuruş hesabını 
verdi.

Şimdi köşke alınan perde ve 
koltuklan kafaya taktı.

Aslında bu alımlar, eski Cum
hurbaşkanı döneminde karar al
tına alınmıştı.

Ama. Alımı ve kullanımı ona 
nasip olmamıştı.

Cumhurbaşkanının çok mesa
feli ve çok içi dönük olarak eleş
tirmek haksızlıktır.

2000 yılında, ödenek ayni 
kalmasına rağmen, 9.6 trilyon 
harcandı.

Aslında Cumhurbaşkanına ya
pılan eleştirilerin arkasında, 
mutlaka siyasiler var.

Ve. Devlet Denetleme Kuru- 
lu’nun banka raporları var.

Amerikan halkı uyutulacak.
Yoksa. Clinton dönemin

deki refah ve barışa alışan 
Amerikan halkı, Bush’u tek
rar seçmez.

Yani. “Kasap et derdinde, ko
yun can derdinde.”

Adam tekrar seçilmek ve 
ekonomik durgunluğu unut
turmak için başka ülkeleri 
yerle bir ediyor.

Çoluk-çocuk demeden, her
kesi kırıp geçiriyor.

Peki. Biz ne yapıyoruz.
Biz, ne Isa’yı memnun edi

yoruz.
Ne de, Musa’ya yaranıyo

ruz.
Arafat’ın, telefonla hatırı

nı soruyoruz.
Tank ihalesini ise, İsrail’e 

veriyoruz.

ve
MÜHÜRDE

Matbaamızda 
Bilgisayar 
Sistemiyle 

Kaşe ve 
Mühürleriniz 
30 dakikada 

yapılır.

BİR TELEFON YETERLİ!

istiklal Cd, Bora Sk. (Akbank Aralığı) No: 3/B 
Tel: (0.224) 513 17 97 GEMLİK

10 Nisan 2002 Çarşamba
11 Nisan 2002 Perşembe
12 Nisan
13 Nisan
14 Nisan

2002 Cuma
2002 Cumartesi
2002 Pazar

15 Nisan 2002 Pazartesi
16 Nisan 2002 Salı

Sena Eczanesi 
Erçek Eczanesi 
Engin Eczanesi 
Veziroğlu Ecz. 
Sağlık Eczanesi 
Yiğit Eczanesi 
Sena Eczanesi
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Gemlik Fenerbahçe 
Yönetim Kurulu 
Aziz Yıldırımca

GBSKD'den İlci konser daha

Çocuk ve Gençlik 
konserleri yapılacak

sahip çıktı
Hak mahrumiyeti cezasının kaldırılmasını istediler.

Gemlik Fenerbahçeli
ler Derneği, Futbol Fede
rasyonu tarafından, Fe
nerbahçe Spor Kulübü 
Başkanı Aziz Yıldırım ve 
yönetici arkadaşlarına ve
rilen ‘Hak mahrumiyeti’ 
cezasının kaldırılmasını 
istediler ve kararı kınadı
lar.

Gemlik Fenerbahçeli
ler Derneği yeni Başkanı 
Ali Başaran, ligde şampi
yonluğa oynayan kulüple
rinin yöneticilerine, Türki
ye Futbol Federasyonu 
tarafından verilen hak 
mahrumiyeti cezasını, 
haksız, yersiz ve insafsız 
bulduklarını söyledi.

■ Gazetemize açıklama
da yapan Başaran, “Dü
şünce özgürlüğünün ve 

insan haklarının tartışıl
dığı ülkemizde, sebebi 
sadece gerçekleri söy
lemek olan Fenerbahçe 
Kulübü Başkanı Aziz 
Yıldırım ve yönetimdeki 
diğer arkadaşlarına ver
miş olduğu hak mahru
miyeti cezasını Gemlikli 
Fenerbahçeliler olarak 
haksız verilmiş bir karar 
olduğuna inanıyoruz. 
Bu kararı kınıyoruz ve 
en kısa zamanda kaldı
rılmasını istiyoruz” dedi.

Başaran, Futbol Fede
rasyonunun, Fenerbahçe 
yöneticileri için vermiş ol
duğu kararın tüm Fener
bahçelilere verilmiş say
dıklarını belirterek, “Şam
piyonluk aşamasına 
gelmiş olan bir kulübe

Gemlik Fenerbahçeliler 
Derneği Başkanı 

Ali Başaran

bu yapılmamalıydı. Fe
derasyon, konuyu bir 
daha ele alarak, görüş
meli ve kararı iptal et
melidir” dedi.

Gemlik Belediyesi Sa
nat ve Kültür Derneği, yoğ
un geçen konser mevsimi
ni Çocuk ve Gençlik Kon
serleri ile kapatacak.

Şef Erdinç Çelikkol yö
netiminde kurulan koro ta
rafından başlayan Türk 
Sanat Müziği konserlerine 
Gençlik, Çocuk ve Halk 
Müziği korolarını da ekle
yen Gemlik Belediyesi Sa
nat ve Kültür Derneği, 
2002 yılında yoğun kon
serlerini sürdürüyor.

Dernek Başkanı Edip 
Özer, geçtiğimiz hafta Polis 
Günü nedeniyle Belediye 
Düğün Salonu’nda özel 
olarak davetlilere, Türk Sa
haf Müziği korosu eşliğinde 
verilen konserin beğenildi
ğini belirterek, şunları söy
ledi:

“Derneğimizin çalış
maları içinde olan iki kon
serimizi daha Gemliklile
re sunacağız. Şef Mehmet 
Taşpınar’ın çalıştırdığı

Çocuk Korumuz, 23 Ni
san Bayramı kapsamında 
24 Nisan günü Belediye 
Düğün Salonu’nda yılın 
konserini verecek. Ardın
dan 19 Mayıs 2002 günü 
ise Atatürk ve Gençlik 
Haftası kapsamında, Şef 
Aslıhan Yurdakul’un yö
netiminde Gençlik Koro
su, bir konser verecek.”

Yoğun bir çalışma döne
mi geçirdiklerini belirten 
Özer, yakında TRT’de veri

lecek Türk Sanat Müziği 
Konseri çekimleri için de İs-‘ 
tanbul’a gideceklerini belir
terek, “Gemlik’teki Türk 
Sanat ve Türk Halk Müzi
ği etkinlikleri ile Gemlikl
inizin sesini ülke çapında 
duyuyoruz. Ancak, Gem
liklilerin derneğimize 
destek ve yeterli ilgisini 
bulamıyoruz.

Bu konuda Gemlikli
lerden maddi ve manevi 
destek bekliyoruz” dedi.

KONGRE İLANI
GEMLİK LİONS KULÜBÜ DERNEĞİ 

BAŞKANLIĞINDAN
•Gemlik Lions Kulübü Derneği’nin yıllık olağan 

gehelıkurul toplantısı, 27 Nisan 2002 Cumartesi 
günü saat 14.oo’de, İstiklal Caddesi Gürle İş 
Merkezi Kat: 4 No : 137 Gemlik adresindeki ku
lüp bürosunda yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı taktirde toplantı bir 
hafta sonra aynı yer ve saatte tekrarlanacaktır^

YÖNETİM KURULU
GÜNDEM :
1- Açılış, yoklama
2- Divan oluşumu

-'3- Saygı duruşu
4- Yönetim ve denetleme kurullarının çalışma 

raporlarının okunması ye görüşülerek aklanması
5- Yeni yönetim ve denetim kurullarının seçi

mi Ui
6- Dilek ve istekler
7- Kapanış

DSP’liler 2001-2002 
hizmetlerini anlattı

Demokratik Sol Parti İlçe Başka
nı Melanfet Yıldırım, ilçe yöneticileri 
ve İl Genel Meclisi üyeleriile>.yaptı- 
ğı basın toplantısında, partişiçıjn 
2002 yılında Gemlik ve^köylerine. 
yapacağı hizmetleri anlattı.

Yıldırım açıklamasında şöyle 
konuştu: “- Milli eğitim hizmetle
rinde Şükrü Şenol İlköğretim 
Okulu’nun deprem güçlendiril
mesi tamamlandı ve öğrenime 
açıldı. 11 Eylül okulunun ona
rım, Hamidiye İlköğretim okulu 
inşaatı tamamlanarak Milli Eği
tim tarafından teslim alma çalış
maları devam ediyor.

Lale Kemal Kılıç ilköğretim

Okulu saha betonlama çalışma
ları, Köy Hizmetleri Milli Eğitim 
ve Sayın Kemal Kılıç’ın katkıla
rıyla tamamlandı.

Öte yandan Fındıcak, Cihatlı, 
Şahinyurdu Köy yollarının birin
ci asfalt çalışmaları programa 
alındı. Şükriye, Ericek arası ikin
ci asfalt çalışmaları da programa 
alındı. Büyük Kumla Köyü’nde 
su içme projesi devam ediyor. 
En kısa zamanda tamamlanması 
bekleniyor.

Karacaali Köyü kanalizasyon 
yeri ihalesi Milletvekilimiz Hayati 
Korkmaz’ın gönderdiği ödenek 
ile devam etmektedir. ‘

Narlı Köyü’nde kanalizasyon 
tamamlandı.

Kayıkhane Spor Tesisleri, Sa
yın Bakanımız Fikret Ünlü’nün 
katılımı ile açıldı.

Gençali Köyünde Orman Ba- 
kanlığı’nın çalışmalarıyla yanan 
alanlar temizlendi, orman yolları 
düzenlendi ve ağaçlandırma ya
pıldı.

Üniversite, orta öğretim ve 
ilköğretim okullarında ihtiyaç sa
hibi öğrencilere her türlü okul gi
deri ve barınma için ikamet yeri 
temin edilip sağlıklı eğitim alma
ları sağlandı ve devam ediyor.”

Bayan ressamların 
sergisi ilgi gördü

Gemlikli bayan ressamların, 
Belediye Sergi Salonu’nda aç
tıkları yağlı boya resim sergisi 
ilgi topladı.

Geçtiğimiz hafta açılışı, 
Umurbey Belediye Başkanı Fa
tih Mehmet Güler tarafından 
yapılan sergide, ressam ba
yanlar Nilgün Kurnazoğlu, Bir
sen Ciğerli ve. Emine Çeşme- 
ci’nin yaptıkları birbirinden gü
zel tablolar, izleyiciler tarafınd- 
an ilgi gflEdü,

KÜÇÜK KUMLA MEHMET GÜLER SİTESİ’NDE EŞYALI DAİRE

KÜÇÜK KUMLA M. GÜLER SİTESİ’NDE 62 m2 KÖŞE DÜKKAN 

GEMLİK GÜRAŞ KOOPERATİFİ’NDE C/1 ve B/2 NOLU ÇELİK KAPIlF 
_____ ve PİMAPENLİ 2 DAİRE______________ ___

HASANAĞA KOYU ÖZÜNTEŞ SİTESİ E BLOKTA 75 M2 YAZLIK DAİRE~

GEMSAZ’DA 485 M2 SATILIK ARSA

Müracaat Tel : (0.224) 513 17 97



Gemlik • Lauderhill dostluğu
Gemlik Belediyesi'nin kardeş şehri, ABD'nin Florida eyaleti Lauderhill Kasabası Belediye 
Başkanı Richard J. Kaplan, ilçemizi ziyaret ederek, resmî temasları başlattı. İki kent 
arasındaki dostluk, kardeşlik, kültürel ve ekonomik alanda adımlar atıldı.

ABD’nin, Florida eyaleti Lauder
hill Kasabası Belediyesi ile Gemlik 
Belediyesi arasında kurulan kardeş 
şehir köprüsü, Lauderhill Belediye 
Başkanı Richard J. Kaplan’ın ilçe
mizi ziyaretiyle önemli bir noktaya 

geldi.
İki kent arasında kurulan kar

deşlik köprüsü, ortak projelerle pe
kiştirilecek.

Gemlik Belediyesi’nde coşkulu 
bir törenle karşılanan Lauderhill 

Belediye Başkanı ve arkadaşları il
çemizde iki gün temaslarda bulun
du.

Richard J. Kaplan, Gemlik ile 
büyük projelere imza atacaklarını 
söyledi. Haberi sayfa 3’de

Haftalık Siyasi Gazete EETHIZİZEZ]
Lauderhill Belediye Başkanı Richard J. Kaplan, ilçemizi ziyareti sırasında Kay
makam Sadettin Genç'i de ziyaret etti. Kaymakam Genç, dostlukların ekono
mik ve kültürel ilişkilerle güçlendirilmesini istedi. (Fotoğraf Gemlik KÖRFEZ)

Belediyeyi eHrırıeıK: için ant içtiler.

DYP’de katılım heyecanı
Doğru Yol Partisi Gemlik İlçe Örgütü’ne 

katılımlar nedeniyle düzenlenen törende 
konuşan İl Başkanı İlhan Parseker, “Gem
lik’te Belediyeyi alacağımıza, belediye
nin burcuna kıratın bayrağını dikeceği
mize inancım arttı” dedi.
J Parti lokalinde düzenlenen katılım töre
ninde, Ticaret Borsası Başkanı Melih Ka
zanç, Gazeteler Bayii Mutluhan Uluocak, 
Erzurumlular Derneği Başkan Yardımcısı 
Hacı Örnek, Emekli Başkomiser Nizamet- 
tin Şanlı, Emlakçı Güven Ünlü ve Emekli 
Öğretmen Ahmet Yavuz ile 20 genç 
DYP’ye katıldı.

Haberi Sayfa 3’de

Kadri Güler 
korfez@ttnet.net.tr

Siyaset hareketleniyor
ABD’li kardeş şehir Lauderhill’in Belediye Başkanı 

ve arkadaşları ilçemizi ziyaret ederek, iki kent arasında 
ilişkileri başlattı.

Dünya’nın süper gücü, müttefikimiz, ABD ile yakın 
temasların kültürel alanlardan daha çok ekonomik ola
cağa benziyor.

Şehir dışında bulunmak nedeniyle ilk günkü temas
ları inceleme olanağını bulamadım. Pazartesi günkü te
maslar Kaymakam ve işadamlarıyladı.

Buradan edindiğim izlenim ise; güçlü ve zengin dos
tumuz, kardeş Belediye Başkanının Gemlik’i kentinin 
olanaklarından yararlandırmak yönünde.

Dünya’da ilişkiler hiçbir zaman karşılıklı çıkarlar ol
madan sürdürülemez.

Amerikalı işadamları, güçsüz Türk parası karşısında 
kıymetli olan dolarlarıyla, karlı alanlara yatırım yaparak 
çıkarlarını gözetecekler.

Türkiye’nin bozulan ekonomisi sonucu artan işsizlik
le yabancı yatırıma kucak açmış durumdayız.

Her ne olursa olsun sonuçta çıkarlar karşılıklıdır ve 
bundan biz kendi lehimize yararlanmak zorundayız.

İnsanların birbirleriyle veya yabancılarla dostluklar 
kurması, bu cehenneme dönmüş dünyamızda faydalı
dır.

Bu başlangıç, kentimize yeni ufuklar açabilir.

İki kaza iki ölüm
Kurtul Köyü yakınlarında, dereye uçan aracın sürü
cüsü öldü. Yalova Karayolunda, karşıya geçmeye 
çalışan Bahar Dumanlı adlı çocuk, yaşamını yitirdi.

Anne ve Bebek ölümleri 
aza indirilecek

DYP’de önceki gün yeni katılan partililer nedeniyle 
rozet takma töreni yaşandı.

Gözlemim o ki; iktidardaki partilerin ekonomik başa
rısızlıkları insanları bir yerlere itiyor.

DYP’de bilhassa gençlerin yoğunluğu dikkatimi çekti.
Partiye katılan kişilere baktığımda ve salonda bele

diye başkanlığını almak konusunda iddialı sözler söyle
melerinin ardında, DYP’nin başkan adayını bugünden 
belirlemiş olmasından.

Bana göre bu aday, Gemlikspor’un eski başkanı ve 
şimdiki Ticaret Borsası Başkanı Melih Kazanç.

Siyaset renkleniyor ve canlanıyor. Haydi hayırlısı.'

Geçtiğimiz hafta ilçe
mizde meydana gelen iki 
trafik kazasında, iki kişi öl
dü, üç kişi de yaralandı.

Kurtul Köyü yakınların
da meydana gelen kaza
da, İsmail Akyol’un(51) 
kullandığı 34 DY 824 pla
kalı araç, Bursa yönüne 
giderken, dereye uçtu.

Kazadan sonra suyun 
içinde yanmaya başlayan 
özel araçta sıkışan İsmail 
Akyol yaşamını yitirirken, 
kazaya yanlış bilgi veril
mesi nedeniyle geç gelen 
itfaiye ekiplerinin yanan 
aracı söndürmek istedik
leri sırada, su hortumunun 
birden hareket etmesi so

nucu 112 Acil Ambulans 
Şoförü Birol Vural’ın baca
ğı kırıldı.

Hortumu tutmak iste
yenlerden iki kişi daha ya
ralanarak, hastaneye kal
dırıldı.

ÇOCUK ÖLDÜ
Ote yandan geçtiğimiz 

hafta Cuma günü Gemlik 
Yalova yolu üzerinde, yo
lun karşısına geçmek iste
yen Bahar Dumanlı(5) 
adındaki kız çocuğu, Hıdır 
Koç’un kullandığı Alman 
plakalı aracın çarpması 
sonucu ağır yaralandı. 
Hastaneye kaldırılan ço
cuk, kurtarılamadı.

Sağlık Bakanlığı, Tür
kiye’deki anne ve bebek 
ölümlerinin Avrupa Stan
dartlarının üstünde olma
sı nedeniyle, 14 Nisan 15 
Mayıs tarihlerini Anne ve 
Bebek ölümlerini aza in
dirmek için bilgilendirme 
günleri ilan etti.

Bu konuda, Gemlik'te 
yapılacak çalışmalar hak
kında basına bilgi veren 
Gemlik Merkez Sağlık 
Ocağı Başkanı Dr. Besim 
Çavuşoğlu, Milton Aile 
Gazinosu’nda, basın top
lantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, Türkiye’de 
yılda 2 milyona yakın an
nenin gebe kaldığını, 
bunlardan 1 milyon 481 
bin doğan çocukların ya
şadığını, 48 binin üzerin
de çocuğun ise öldüğü
nün saptandığını şöyledi.

Çavuşoğlu, “İstatis
tiklere göre, her yıl ül
kemizde doğum sıra
sında 700 anne ölüyor. 
Günlük bebek ölüm sa
yısı ise 130’dur. Sağlık 
Bakanlığı 2002 yılını bu 
nedenle “Anne ye Be
bek Ölümlerini Önleme 
Yılı” ilan etti. Bir aylık 
dönem içinde bütün 
Türkiye’de anne ve be
bek ölümlerinin azal
ması için dikkatler çeki
lecek. Sağlıkta kalite 
arttırılacak, etkili ba
kım, etkili bir doğum 

Nasıl yutarlar?
Balıkesir’de emekli olan üç imam, 
Uzak illeri ikametgah gösterip;
Fazla harcırah alarak, devleti 
dolandırmışlar.
Halka verirler doğruluk talkını, 
Nasıl yutarlar haram salkımı?
Tevekkeli boşuna dememişler : 
Hocanın dediğini yap, 
Yaptığını yapma, 
Davranışları kanıtı...

öncesi bakım ve sağlık
lı doğum ardından do
ğum sonrası bakım an
nelere anlatılacak.” de
di.

Gemlik’te ölüm oranı
nın binde 10 olduğuna 
dikkat çeken Çavuşoğlu, 
bu projenin hayata geçi
rilmesi için Gemlik’te Ka
dın Emeği Derneği, siya
si partilerin kadın komis
yonları ile temasa geçtik
lerini ve projenin gerçek
leşmesi için destek iste
diklerini belirtti.

Gemlik’te 10 Mayıs 
2002 tarihinde, Belediye 
Düğün Salonu’nda saat 
14.oo’de sivil toplum ör
gütlerinin de desteği ile 
kadınlara yönelik eğitim 
toplantısı yapmayı dü
şündüklerini belirten Ça
vuşoğlu, Gemlik Muam
mer Ağım Devlet Hasta
nesi kadın doğum ve ço
cuk uzman doktorunun 
kadınlara konferans ve
receğini belirtti.

at

YURUYUŞ 
YAPILACAK
Öte yandan, yarın sa-
12.oo‘de Fomara Mey

danı’nda anne ve çocuk 
ölümlerine dikkat çekmek 
için bir yürüyüş düzenle
yeceklerini, gece ise hal
ka açık olarak Atatürk 
Stadyumu’nda Sibel Can, 
Nükhet Duru konserinin 
düzenleneceğini söyledi.

mailto:korfez@ttnet.net.tr
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Aykırı bir yazı daha...
Bu haftaki yazıma bir anımı aktara

rak balayacağım.
Yıl 1970, ağustos sonu veya eylül 

başı. Bir görev dolayısıyla Şanlıurfa’nın 
Akçakale ilçesi tren istasyonundayım. 
Olabildiğince sıcak bir ikindi vakti. Batı 
yönünden yolcu katarı geldi (bu nokta
da açıklamam gerekir, Türkiye ile Suri
ye sınırı demiryolu hattı boyunca uzanır 
o bölgede -bir ara Suriye içinde Ha
lep’e değin iner -o nedenle iki ülke bir
likte kullanırlar bu hattı). Peronda dikil
miş beni görev yerime götürecek aracı 
beklerken, bir yandan da vagonları izli
yorum. Suriye’ye ayrılmış vagonun 
penceresinde kıyasıya esmer bir Suri
yeli asker. El kol işaretleri yapıyor ba
na, düpedüz yakası açılmadık küfürler 
savuruyor (yine belirtmeliyim, ne onun 
aşağıya inme izni var, ne benim vagona 
çıkma) Uluslararası bir centilmenlik ku
ralıdır, yabancı ülkelerin askerleri de 
karşılaştıklarında, rütbesi küçük olan
dan başlayarak birbirlerini selamlarlar. 
Ben o sıralar “binbaşı”yım, vagon 
penceresinde bana el kol hareketleriyle 
küfürler savuran ise Suriyeli bir rütbesiz 
asker, yane “er”.

Özeti şu : Adam bana, yani Türk as
kerine olağanüstü “nefret”le yüklü; 
öyle eğitilmiş!

Anlaşılıyor ki. Birinci Genel Savaş’ta 
Türk ordusunu sırtından hançerleyen 
zihniyet değişmiş değil; tam tersine 
“düşmanlık” sürekli bilinmekte.

Bu anımı aktardıktan sonra, şu bir
kaç sorunun yanıtını birlikte bulmaya 
çalışalım.:

Soru : Genel Savaş sırasında Hali- 
fe-i Müslimin Sultan Mehmet Reşat’ın 
“cihat” çağrısına Araplar uydular mı?

Yanıt : Hayır! Tam tersine önce 
kutsal kentler Mekke ve Medine’nin, 
ardından tüm Arap coğrafyasının İngi
liz ve Fransızlara peşkeş çekilmesine 
aracı oldular. Osmanlı ordularını arka
dan hançerlediler.

Soru : Türkiye’de on dört yıl bo
yunca 30 binin üstünde cana mal olan 
“PKK terörü”nü kimler destekledi, 
hani şimdilerde kimilerinin “Asalım” 
çığlıklarıyla orta yerde dolandıkları-

□ BURSA HAKİMİYET □ HABER
Gazetelerine vereceğiniz ilanlar size kazanç 

olarak geri dönecektir.
BİR TELEFON YETERLİ!

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

GEMLİK KÖRFEZ
Haftalık Siyasi Gazete

Yıl: 29 SAYI: 1417 
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

Köşemden
Yılmaz AKKILIÇ 
yılmazakkıliQ@turk.net

Sayfa 2

Başımızdaki Bilgisayar
Apo’yu kimler yıllar boyunca Şam’da 
Bekaa’da barındırdı?

Yanıt : Elbette Arap dindaşlarımız!
Soru : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuri- 

yeti’ni hangi Arap devletleri tanıdı?
Yanıt : Hiçbiri...
Soru : Biz “din kardeşi” değilmi- 

yiz peki?
Yanıt : ......
Soru : Filistinli Arap’la, Suriyeli, 

Ürdünlü, Iraklı, Bahreyili, Dubalili, Ku
veytli, Suudili, Arap arasında ne fark 
var?

Yanıt : Ana-baba doğum yeri ve 
boy-bos...

Soru : Peki neden bunlar bir arada 
yaşayamazlar?

Yanıt : Bu sorununu yanıtını eski
lerde İngiltere ve Fransa, şimdilerde 
ABD bilir, bölünme, sabık ve yeni em
peryalizmin “petrol politikası” ile il
gilidir.

Soru : Bir bayram kutlaması içim 
toplanmış Yahudilerin arasına canlı 
bomba salıp, bir çırpıda onlarca kişiyi 
öldürmek “terör suçu”, giderek “in
sanlık suçu” değil midir?

Yanıt : Bana göre kuşkusuz.
Soru : Arap coğrafyası böyle kar

makarışık hale getirilirken bana -yani 
Türklere sordular mı?

Yanıt : Hayır!
Soru : Kimlere sordular ?
Yanıt : Birbirleriyle akraba -gerçek

ten kan hısım- olan irili ufaklı Arap 
şeyhlerine.

Soru : Filistin gibi, neredeyse bizim 
Mustafakemalpaşa ilçemiz kadar küçük 
bir bölgede ayrı bir Arap devleti kurma
nın ne alemi var?

Yanıt : Ona Rufailer karışır. 
* * *

Bu soruları uzatmak mümkün, ama 
gereksiz.

Benim vurgulamak istediğim şu: İn
san insandır, ırkı, cinsi, dini ne olursa 
olsun insandır. Cenin’de İsrail’in yaptı
ğı ne denli “insanlık suçu” ise Ku
düs’te veya Telaviv’de canlı cansız 
bombalarala günahsız insanları havaya 
uçurmak da “insanlık suçu”dur.

Gemlik
Körfez 

Okuyun, 
Okutun,

Abone 
Olun.

1965 ve 1998 yıllarında yapılan 
bir araştırmada, üniversite ve liseyi 
bitirenlerin sayısı 4 kat artarken, sü
rekli kitap okuyan birey sayısının 
artması gerekirken onda bire düş
müş. Bu ters, paradoksal ilişki dü
şünme özürlü olmamızın nedenini 
gayet iyi açıklıyor.

Halihazırda nüfusumuzun 
%2.5’inde okuma alışkanlığı var. 
Okuma özürlü olan bir toplum do
ğal olarak iyi düşünemez, sağlıklı se
çimler yapamaz ve düşünme özürlü 
toplum olur çıkar. Bunun bizi ne gi
bi sıkıntılara, açmazlara sürüklediği
ni hep beraber yaşıyoruz.

Çocuklarımızın, gençlerimizin 
hayal kurmalarına bile kızıyoruz, 
ipotek koyuyoruz. Oysa hayal gücü 
yaratıcılığın kaynağıdır. Ona zemin 
hazırlar. Yaramaz çocuk diye nite
lendirdiğimiz, problemli diye yanaş
madığımız, toplum dışına ittiğimiz 
çocuklar gerçekten geri zekalı mı? 
Ünlü pilim adamı Tony Buzan “Her 
beyin deha olmak için yaratıl

'Dedikodu' adlı oyunu sahneleyip, gece stand-up gösterisi yaptı.

Tiyatrocu Yalçın 
Özden Körfez

FM’de konuştu

Ünlü Tiyatro sanatçısı ve şovmen Yal
çın Özden, ilköğretim okulu öğrencilerine 
‘Dedikodu’ adlı oyunu sahneledi ve 
stand-up gösterisi yaptı.

Geçtiğimiz hafta ilçemize gelen Tiyat
ro Sanatçısı ve şovmen Yalçın Özden, 
gösteriden sonra öğrencilerin sanata, ti
yatroya gösterdikleri ilgiden memnun ol
duğunu söyledi.

Özden, öğrencilere sahnelediği ‘Dedi
kodu’ adlı oyundan sonra gece ise velile
re stand-up gösterisi yaptı.

Uğurböceği Yalçın, velilere seslene
rek, “Çocuklarınızı sık sık tiyatroya gö
türerek, onlara sanatı aşılayın” dedi.

Öte yandan Körfez FM Radyosu’nda 
söyleşi programına da katılan Yalçın Öz
den, dinleyenlerine esprileriyle neşeli da
kikalar yaşattı.

mıştır. İşlemek gerek” der. Aile 
ortamı ve eğitim sistemimiz beyni 
geliştirmeye yönelik işlev mi görü
yor, yoksa beyni köreltmeye mi ça
lışıyor?

Başımızdaki bilgisayarı, yani bey
nimizi nasıl kullanıyoruz? Tam ka
pasite ile mi? İdare edebiliyor mu
yuz? Bizim denetimimizde mi?

Her şeyi idare edebiliriz. Beyni, 
beynin fonksiyonlarını, örneğin 
duygularımızı denetleyebiliriz. An
cak beyni işleyerek, çalışarak, geliş
tirerek. Yine Buzan “Normal bey
ni olan herkes zekidir” diyor. İş 
onu geliştirmekte. Öyle aptal QI da
hi doğuştan değil diyor Buzan.

Özetle eğitilmiş beyinli insanlar 
mutludur, üretkendir ve güvenlidir. 
Çocuklarımıza öğrenmeyi öğretelim 
yeter. Onlar entellektüel ve psiko- 
sosyal desteklerini kendileri oluştu
rurlar.

Okuyun Daniel Goleman 
“Duygusal Zeka”.

Özden, Körfez FM Radyosu’nda yap
tığı konuşmasında, küçük yaştan beri ti
yatronun içinde olduğunu belirterek, 
“1974 yılında TRT’de, 1991 yılında ise 
İnter Star’da gösteriler yapmaya baş
ladım. Birkaç yıldır şovmenlik te yapı
yorum. Şimdiye kadar bir çok televiz
yonda çalıştım. Ama hak ettiğim yerde 
olduğuma inanmıyorum. Önümüzdeki 
yıl diğer sanatçılar gibi biraz da oyunu 
kurallarına göre oynayıp gündemde 
kalacağım. Gündemde yer almak için 
sadece sanat yapmak yeterli olmuyor. 
Bazı ilişkiler içinde bulunmak gereki
yor” dedi.

Özden, Bursa’da çalıştığı yıllarda 
Gemlik Termal Otel’de kaldığını belirte
rek, Gemlik’i çok beğendiğini, gösterilen 
ilgiden memnun kaldığını söyledi.

mailto:liQ@turk.net
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Gemlik ■ Lauderhill dostluğu
Gemlik Belediyesi'nin kardeş şehri, ABD'nin Florida eyalet 
Başkanı Richard J. Kaplan, ilçemizi ziyaret ederek, resmi 
arasındaki dostluk, kardeşlik, kültürel ve ekonomik alanda

Lauderhill Kasabası Belediye 
temaslarını başlattı. İki kent 
adımlar atıldı.

Gemlik Belediyesi ile Amerika Birleşik 
Devletleri'nin, Florida eyaleti Lauderhill 
Kasabası Belediyesi ile arasında kuru
lan kardeş şehir ilişkileri Lauderhill Bele
diye Başkanı Richard J. Kaplan'ın Gem- 
lik'i ziyareti ile dostluk bağı pekişti.

Geçtiğimiz hafta pazar günü, iki ken
tin kardeş şehir olmasından köprü olan 
BursalI Türk İşadamı ve Lauderhill Bele
diye Başkan Danışmanı Tarkan Öcal, 
Lauderhill Belediye Başkanı Richard J. 
Kaplan ile Tery Arthur adlı türk dostu da 
ilçemize geldi.

İlçe Kaymakamı Sadettin Genç, Bele
diye Başkanı Mehmet Turgut, Cumhuri
yet Başsavcısı Ulviye Ulusoy, Serbest 
Bölge Genel Müdürü Basri Sönmez ve 
belediye meclis üyeleri ve muhtarlar ta
rafından karşılanan Lauderhill heyeti, 
meclis toplantı salonunda, hazırlanan 
programa katıldılar.

Belediye Başkanı Mehmet Turgut, 
Amerikalı kardeş şehir belediye temsilci
lerini ağırlamaktan mutluluk duyduğunu 
belirterek, Türkiye ile Amerika arasında 
uzun süren bir dostluk, kardeşlik ve tica
ri ilişkisinin bulunduğu, bu ilişkilerin bun
dan sonra daha da geliştirileceğine inan
dığını söyledi.

Belediye Başkanı Mehmet Turgut, bu 
dostluğun kurulmasında emekleri geçen 
Türk işadamı Tarkan Öcal’a da teşekkür 
etti.

Lauderhill Belediye Başkanı J. Kap
lan ise Gemlik’i zeytini ve limanı ile tanı
dıklarını ancak, bundan sonraki ilişkilerin 
dostluk, kardeşlik ve kültürel ilişkileri ile 
geliştirileceğini söyledi ve Belediye Baş
kanı Mehmet Turgut’a ve kendilerini 
ağırlayanlara teşekkür etti.

Düzenlenen tören ile taraflar birbirle
rine bayrak, flama ve armağanlar verdi
ler.

Aynı gün, ABD’li heyet, ilçemizdeki 
Baktat, Duran Zeytinleri gibi sanayi kuru
luşları yanında, Umurbey Belediyesi, 
Bayar Müzesi ve İznik’e gittiler.

KAYMAKAM VE TİCARET
ODASI ZİYARETLERİ
ABD’li kardeş şehir heyeti, pazartesi 

günü Belediye Başkanı Mehmet Turgut 
ile birlikte İlçe Kaymakamı Sadettin 
Genç’i makamında ziyaret etti.

Kaymakam Genç, burada yabancı 
konuklara karşı yaptığı konuşmada, 
“Dost, müttefik ve iyi ilişkiler içinde 
olduğumuz bir ülkenin belediye baş
kanın! aramızda görmekten mutluluk 
duyuyorum. Özellikle bu ilişkilerin ti
cari ve ekonomik yönden gelişmesini 
bekliyorum. Biz, buna çok önem vere
ceğiz. Umarım ki ilçemizde iyi vakit 
geçirmişsinizdir. Ayrılana kadar da iyi 
vakit geçirirsiniz” dedi.

Lauderhill Belediye Başkanı ise; ülke
mizde olmaktan ve ziyaretlerden mem
nunluk duyduklarını belirterek, “Bundan 
sonra Gemlik ile ticari ve kültürel ko
nularda çalışmalar başlatacağız. 
Gemlik’in daha güzel bir şehir olması
na çalışacağız. Gemlik’i Türkiye’nin 
en popülist yerlerinden biri yapabili
riz. Gemlik için güzel düşüncelerimiz 
var. Bunları Sayın Belediye Başkanı 
ile görüşeceğiz” dedi.

J. Kaplan, Kaymakam Sadettin 
Genç’i, Lauderhill’e davet etti.

Heyet, daha Ticaret ve Sanayi Oda- 
sı’na gitti. Heyet, Ticaret ve Sanayi Oda
sı Başkanı Kemal Akıt ve yönetim kurulu 
üyeleri ve işadamları tarafından karşı
landı.

Gemlik’in tanıtımını gösteren bir mul- 
tivizyon gösterisinden sonra, Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı Kemal Akıt, gelen 
konuklara yaptığı konuşmada, Gemlik’in 
600 yıl önce kurulduğunu, Körfez şehri 
olması nedeniyle ticari hacminin günden 
güne arttığını belirterek, “Odamız, Tür
kiye’nin en eski odalarındandır. Gem
lik ile kardeş şehir olmanızdan Ticaret 
ve Sanayi Odası ve işadamları olarak 
ayrıca mutluluk duymaktayım. Sizler 
ile iş yapmak gayreti içinde olacağız.

Aynı gayreti sizden de 
bekliyoruz. Gemlik Li- 
manı’ndan yılda 8 bin 
ton yükleme boşaltma 
yapılmaktadır. Gemlik 
Serbest Bölge kurul
muştur. Şu anda yüzde 
10 kapasitesi vardır. An
cak, dünyaya açılan bir 
penceremiz olmuştur.” 
dedi.

Lauderhill Belediye 
Başkanı J. Kaplan ise ko
nuşmasında şunları söy
ledi :

“Gemlik’te gördü
ğüm potansiyeli ülkem
deki potansiyel ile biraraya getirip, 
sizlere yardım etmek istiyoruz. Gem
lik ve etrafının çok güzel bir şehir ol
duğunu gördüm. Kentinizin konumu 
potansiyel yaratıyor. Belediye Başka- 
nına kentinize ne tür yardımlar yapa
cağını söyledim ve sundum, fikir alış 
verişinde bulundum. Kentinize kendi 
kentimizden teknik eleman göndere
ceğim. Sizlere yardımcı olmalarını 
sağlayacağım. Zaman içinde kültürel 
ve ekonomik iyi ilişkilerimizi de geliş
tireceğiz”

Heyette bulunan Amerikalı Türk ABD 
Dernekleri kurucucu Tery ise, ülkesinde 
altı yıldır Türklerle ilişkiler konusunda 
çalıştığını, Florida da 6 bin Türkün bu
lunduğunu belirterek, “Florida’nın ticari 
hacmi 90 milyar dolardan, 160 milyar 
dolara yükseldi. Bu bölgede Türkler- 
de, yatırımlar yapmaya başladı. 
ABD’de uzun vadeli yatırımların yapıl
masını tavsiye ediyorum. Türkler çok 
iyi ticaret adamları. Ancak, pazarla
mada sabırsızsınız. ABD’de aniden 
sonuç almak gibi bir şey yok. Ortada 
bir şey yoksa, bir iş adamı yukarı 
çıksada, aşağı iner. Geri döndüğüm
de, burada elde ettiğim bilgileri de
ğerlendireceğim ve Haziran ayında

geldiğimde size yapabileceklerimizi 
sunacağım” dedi.

Daha sonra Gemlikli sanayici ve işa
damları, kendi firmalarının yaptıkları ça
lışmalar hakkında, ABD’li kardeş şehire 
bilgiler verdiler.

Karşılıklı armağanların verilmesinden 
sonra heyet, öğle yemeği yedikten sonra 
ilçemizden ayrıldı.

Oktay Sinanoğlu 
konferans verecek
Sinanoğlu, Bursa'daki konferansında, "Türkçe 
Giderse Türkiye Gider" konusunu işleyecek.

Türkiye’nin yetiştirdiği değerli bilim 
adamlarından Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu, 
“Türkçe giderse, Türkiye gider” konulu 
konferans için, Bursa’ya geliyor.

19 Nisan 2002 Cuma günü saat 
17.30’da, Fethiye Kültür Merkezi’nde konu
şacak olan Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu, Türki
ye’de yabancı dil egemenliğinin giderek art
tığını, bunun giderek egemenliğimizi tehdit 
eder hal aldığına dikkat çeken bilim adam
larımızdan.

Sinanoğlu, Türkiye’nin gelişmiş ülkelerin 
kolenisi olmadığına dikkat çekerek, ulusal 
değerlerimizin korunmasını savunan bilim 
adamlarımızdan.
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Belediyeyi al miçin içtiler.

DYP’de katılım heyecanı

XII
■ö1 XIll

Doğru Yol Partisi İlçe örgütüne, katılımlar ne
deniyle düzenlenen törende, önümüzdeki se
çimlerde, Gemlik Belediyesi’ni almak için ant 
içildi.

Partideki coşkuyu gören İl Başkanı İlhan 
Parseker ise, “Belediyeyi alacağınıza, beledi
yenin burcuna kıratın bayrağını dikeceğinize 
inancımız arttı” dedi.

Pazartesi günü saat 20.oo’de, Doğru Yol 
Partisi’ne katılımlar nedeniyle ilçe merkezindeki 
törene, Bursa Milletvekili Teoman Özalp, İl Baş
kanı İlhan Parseker, İl kadın kolları başkanları 
ve yönetim kurulu üyeleri, Gemlikli yöneticiler 
ile partililer katıldı.
s Törenin açılış konuşmasını yapan Yönetim 
Kurulu Üyesi Haşan Kula, ülkenin DYP’ye susa
mış durumda olduğunu belirterek, Demokrat
Parti, Adalet Parti ve DYP dönemlerinde partilerine des
tek olmuş, başkanlık yapmış Haşan Dillioğlu’nun yeni
den yuvaya döndüğünü ve kendilerine “Ulusal İlçe Baş
kanı” ünvanını verdiklerini de hatırlatarak, “Gemlik’te 
belediye başkanlığını almak için yönetim kurulu ola
rak ant içtik. Size belediyeyi kazanacağımız için söz 
veriyoruz. Bize destek olacak mısınız.” dedi.

DYP’ye her yerde katılımlar olduğunu söyleyen Kula, 
Gemlik’te başarılı işadamlarını partiye kazandırdıklarını 
törende kendilerine rozet takacaklarını söyledi.

Kula, partilerine kattıkları yeni isimleri şöyle sıraladı:
İşadamı ve Ticaret Borsası Başkanı Melih Kazanç, 

Gazeteler Başbayii Mutluhan Uluocak, Emekli Başkomi-

ser Sigortacı Nimazettin .Şanlı, Erzurumlular Derneği 
Başkan Yardımcısı Hacı Örnek, Emekli Öğretmen Ah
met Yavuz, İşadamı-Emlakçı Güven Ünlü.

Partiye yeni katılanlara rozetleri Teoman Özalp, İlhan 
Parseker, İlçe Başkanı Mehmet Avcı ve toplantıda bulu
nanlar tarafından takıldı.

Parseker, rozet töreninde yaptığı coşkulu konuşma
da, iktidarı eleştirerek, “Ülkede tek başına iktidar olma 
yolundayız. Salonlara sığmıyoruz. Merkez sağ parti 
DYP’de çok büyük toplanmalar var. Bütün nehirler, 
ırmaklar DYP’ye doğru akmaktadır. İçinde bulun
duğumuz sıkıntıdan kurtulmak için DYP’de bulun
maktan başka çare yoktur” dedi.

Borçelik 
kapasite arttırıyor

Türkiye’nin en büyük 
çelik işletmelerinden biri 
olan Borçelik A.Ş. Gem- 
saz mevkiinde bulunan 
fabrikasının kapasitesini 
arttırıyor.

Bugün, Milton Aile Çay 
Bahçesi’nde, kapasite art
tırması nedeniyle yapıla
cak yeni fabrikanın çevre
ye zararının olmadığını 
belirtmek ve Gemlik halkı

nı aydınlatmak için ÇED 
toplantısı yapılacak.

Saat 11.oo’de yapıla
cak olan toplantıya, İl 
ÇED Komisyonu üyeleri 
katılarak, hazırladıkları ra
poru sunacaklar.

Raporlar hakkında va
tandaşların soracakları 
sorular yöneticiler tarafın
dan cevaplanacak.

Deprem bölgesinden 
çalınan katalitikler 
Kumia’da bulundu
1999 yılında meydana 

gelen Adapazarı depremi
ne, Türkiye Kızılay Derneği 
tarafından depremzedelere 
verilmek üzere gönderilen 
katalitiklerden 60 tanesi 
Kumla’da bulundu.

Adapazan’ndan çaldık
ları 60 katalitiki Kumla’ya 
getiren ve bunlardan 10 ta
nesini satan üç şahıs, belde 
girişindeki bir daireye katali
tikleri depoladılar. Buradan,

çaldıkları katalitikleri birer 
birer satmaya başladılar.

Bir ihbarı değerlendiren 
jandarma ekiplerinin, Gem
lik Kızılay Derneği Başkanı 
Gökhan Özler ile birlikte 
dün gece verilen adrese 
yaptıkları baskında, 50 ka
talitiği bularak, Kızılay Der
neğine teslim ettiler. Katali
tik hırsızlarının isimlerini 
tespit eden jandarma, ara
malara başladı.
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ŞİİR KÖŞESİ
CANLAR

Yakışmıyor kavga savaş
İnsanlığa olan yoldaş
Gelde hakikate ulaş
Canlar bizim canımızdır

Amerika Afganistan
Suçlu olan yalnız bir can
Sızlanmaz mı sizde vicdan 
Canlar bizim canımızdır

İnsanlığın yoktur farkı
Adil midir dünya çarkı
Vahşet değil çağın hakkı
Canlar bizim canımızdır

Gelin birleşin gönüller
Sevgi ile sorun biter
Dünya hepimize yeter
Canlar bizim canımızdır

Demir ali söyle sen sözünü
İnsan yoklasın özünü
Hakikate ver gönlünü
Canlar bizim canımızdır

İLKBAHAR
Merhaba der gelir bahar
Sevgi saçar kucak açar 
Çok nazlıdır şu ilk bahar 
Neden bizden çabuk kaçar

Mis kokuludur ilkbahar 
Hep derince ruh gözlemi 
Hep nazlıdır güzel bahar 
Ruh sılası ve özlemi

Çok nazlıdır şu ilkbahar
Aşıkların hep özlemi
Şu ruhun sılasıdır
Çok derindir o izleri

Ey ilkbahar sen başkasın 
Mor ve yeşil al sunarsın 
Her gönüle tez konarsın 
Bırakır da hep gidensin

İLAN
S.S. KATIRLI KÖYÜ KALKINMA KOOPERATİFİ 

BAŞKANLIĞINDAN

S.S; Katırlı Köyü Kalkınma Kooperatifi’nin 2001 yılı olağan genel kurul toplantısı 
05 Mayıs 2002 tarihinde saat 20.oo’de kooperatif toplantı salonunda yapılacaktır..

Bütün ortaklarımızın toplantıya katılmaları önemle duyurulur.
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM :
1- Açılış, divan heyeti seçimi
2- Saygı duruşu
3- Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, ibrası
4- Denetleme kurulu raporunun okunması
5- Bilanço gelir gider hesaplarının okunması, müzakeresi
6- 25002 yılı tahmini bütçe ve çalışma programının okunması ibrası
7- Yönetim Kuruluna resmi ve özel kuruculardan, bankalardan kredi ve teknik 

yardım alma yetkisi Vehlme'si
8- Kooperatif binası üzerindeki muhtarlığın yapmış olduğu harcamatbedelinin 

ortaklardan tahsil edilmesi için karar alınması
9- Kooperatifin zeytin depolama imalat ve pazarlama işlerinin geliştirilmesi proje 

uygulama, ek tesis kurma inşaatı yapma, demirbaş mallar arsa arazi işyeri alma, 
OR KÖY’den kredi kullanma gibi işlerin takip edilmesi ve yapma konusunda yöne
tim kuruluna yetki verilmesi

10- Yönetim ve denetleme kurulu üyelerinin seçimi
11- Dilekler ve temenniler, kapanış.

KİRfILIK PflÎRE
KUMLA’DA HAVUZLU KİRALIK DAİRE

Tel : (0.224) 513 17 97

Kazanç, “Kriz 
etkisini sürdürüyor”

Ticaret Borsası Başkanı Melih Kazanç, Körfez FM Radyo
sunda yaptığı açıklamada, ekonomik krizin etkisini eskisinden 
daha çok göstermeye devam ettiğini belirterek, "10 çekimizden 
8'ı karşılıksız çıkıyor" dedi.

İçinde bulunduğumuz ekonomik 
krizi değerlendiren Gemlik Ticaret 
Borsası Başkanı Melih Kazanç, 
Devlet Bakanının kriz bitti yolunda
ki iddialarının gerçek dışı olduğunu 
belirterek, “Kriz etkisini eskisin
den daha çok göstermeye devam 
ediyor. 10 çekimizin 8’i karşılık
sız çıkıyor” dedi.

Ekonomik krizin bitmesi için si
yasi güven ortamımn sağlanması 
gerektiğini belirten Kazanç, enflas
yonun düşürülmesi ve ekonominin 
büyümeye geçmesini belirterek, 
“Bunlar gerçekleşmeden krizin 
bitmesi mümkün değil” şeklinde

konuştu.
Gemlik zeytininin hak ettiği yer

de olmadığını da söyleyen Kazanç, 
ilçedeki küçük işletmelerin birleşe
cek, zeytini yabancı ülkelerin da
mak tadına göre hazırlayarak, ihra
cata önem verilmesinin gerektiğini • 
vurguladı.

Zeytinde üretimin düşmemesi 
için İlçe Tarım Müdürlüğü’ne de bü
yük görevler düştüğünü belirten 
Kazanç, “Ziraat mühendisleri de
vamlı arazilerde bulunmalı, üreti
cinin sorunlarını yerinde çözme
lidirler” şeklinde konuştu.

Turizm Haftası 
kutlamaları başladı 
15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanmakta olan 26 ncı 

Turizm Haftası nedeniyle, Kaymakam Sadettin Genç 
başkanlığında, Turizm Koordinasyonu kuruldu.

Bu yıl 26 ncısı 15-22 Nisan tarihle
ri arasında kutlanacak olan Turizm 
Haftası nedeniyle, çeşitli etkinlikler 
düzenlenecek.

İlçe Kaymakamı Sadettin Genç’in 
başkanlığında oluşturulan Turizm Ko
ordinasyon Kurulu, 15-22 Nisan tarih
leri arasında bir dizi etkinlik yapılacak.

Konu ile ilgili gazetemize yapılan 
açıklamada, hafta boyunca toplumda 
turizm bilincinin gelişmesine katkısı 
olan sloganlar, pankartlarla halka du
yurulacak, okullarda liseler arasında 
“Eko Turizm” konulu ödüllü kompo
zisyon yarışması düzenlenecek.

Dünya Turizm Örgütü, 2002 yılı 
“Eko Turizm - Dağlar” yılı ilan etme

si nedeniyle, bu yıl kompozisyon ya
rışmasında bu temanın ele alındığı 
belirtildi.

81 ilde yapılacak yarışmada, birin
ci.,) ikinci ve üçüncü gelen öğrencilere 
anne ve babaları ile birlikte üç gece 
dört gün tam pansiyon tatil ile ödüllen
dirilecek.

Öte yandan il, ilçe ve beldelere yö
nelikte “Restore Edilmiş Otantik 
Ev” yarışması düzenlenecek.

Yarışmanın sonuçları 5 Haziran 
2002 Dünya Çevre Günü’nde açıkla
nacak.

Birinci, ikinci ve üçüncü olan Bele
diyenin, Turizm Bakanlığı’na sunulan 
bir projeye maddi katkı sağlanacak.

__________KAYIP__________
Nüfus cüzdanım ve Bursa Tabipler Odası'ndan 

aldığım Doktor Kimlik Kartım kayboldu.
Hükümsüzdür.

Yüksel ERSOY

S 11 " — iPVC KAPLAMA VE 1
PLASTİK KART SİSTEMLERİ

KAYIP______
Bağkur Sağlık karnem kayboldu. 

Hükümsüzdür.
Şaban Yazıcı

SATILIK TRİPLEX VİLLA
Gemlik Cumhuriyet Mahallesi'nde 

Satılık Triplex villa. 
Müracaat

Tel : (0.224) 513 17 97

S Plastik Kimlik Kartı
O Personel Kartı

0 Öğrenci Kartı 
@ Tanıtım Kartı

■©■ Fatura Kartı

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

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

Sıtkı Hayıroğlu
E.M. Lisesi Öğretmeni

Yari Şaka Yari CİDDİ Erol GÜRÇAY

Sistem Daha HAFTANIN FIKRASI
İngiliz Modeli

Dünya’da güçlü kalabilmek

YOLDA YOLCULUK
Eskiden, yolculuklar hep yaya yapılırdı. İlk, orta, li- 

I şeyi yaya bitirdim; kış-yaz, soğuk, sıcak demeden.
Yaylalara da yaya giderdik, kurtlardan, çakallardan 

I korka korka. Geceleri hanlarda yatar, kalkar yola de- 
Ivam ederdik.

Yaya yerini atlara bıraktı. Atlar yoruldu, yok oldu; 
I jipler çıktı meydana. Her yere onunla gider gelirdik.

Teknikle, medeniyet gelişti. Otobüsler, taksiler yer- 
| leşti yurdun dört köşesine.

Medeniyet, teknik durmuyor ya gittiği yere kadar gi
diyor. Şimdi yolculuk, uçakla yapılıyor, uçakla; hava
dan.

Deniz ve tren yolculuğu pek tutulmadı. Uçak ilk sı
raya oturdu.Bu yolculukların, hepsinin de tadını tattım. 
Acı. tatlı her neyse...

Şu insanoğlu nelere muktadir. Nereden nereye...
Yolculuğu sevsemde, sevmesemde, kaçamam ki.
Üç kızımız var. Şu anda, biz hanımla Gemlik Küçük- 

|kumla da oturmaktayız. Merkez ve buluşma noktası ge- 
Inelde burası.

I Kızlarımdan biri meslekdaşım Figen İstanbul’da. En 
yakını. İkinci kızım Esen Köyceğiz’de, turizmci esnaf. 

I Üçüncü kızım Ebru, Berlin’de. Dünyaca ünlü Tarkan’ın 
sınıf arkadaşı. Kendi çevresinde Türk müziği sanatkarı.

■Fırsat buldukça ayrı ayrı hepsini de ziyarete gidiyoruz.
Uçak yolculuğuna alıştık artık. Almanya’ya Berlin’e 

■çok gittik, geldik.
Bir keresinde uçakta beyaz bulutların arasında ken- 

|di kendime birşeyler karalıyordum. Hosteslerin dikkati- 
I ni çekmiş olacak ki, ne yazıyorsun diye sordular. Şiir 
İdedim. Bize de yaz diye ısrar ettiler. Uçakta Berlin’e 
[yaklaşmıştı çarçabuk yazdım verdim çok beğendiler. 
■Baş pilota okumuşlar. Bize de yazsın, uçağı indirmem 
|demiş. Gelde yazma bakalım ona da yazdım.

Bazı yolcu otobüslerinde de hostesler oluyor ama, 
|uçaktaki hosteslerin özelliği güzelliği daha başka.

Onlar için yazdığım şiiri kendi özel dergilerinde ya
yınlayacaklardı. Belki yayınlamışlardır. İşte şiir :
I HOSTESLİK

Çok müstesna bir meslektir,
■ Bilen bilir hostesliği

Kalem ile gelmez dile
Yazsam bile özelliği

Rotasına girdi uçak
Yolcularda çıkmıyor ses 
Kemerleri takın diyor 
Girişteki güzel hostes 

'"emeklerde çokta nefis
Yiyiyoruz ağır ağır

I Cıt çıkmıyor hiç uçakta
I Olmuşuz biz sanki sağır

Bu hostesler, işte böyle 
Derde derman oluyorlar 
Alın teri göz nuruyla 
Haklarını alıyorlar

I Bu hosteslik çok zor iş
I Bunu her kız yapamaz ki
| Cesareti olmayınca

Gökyüzünde uçamaz ki
I Hostesleri seviyoruz
I Başarılar diliyoruz.
I Yolcuların yolu açık olsun. Yerde, denizde, havada.

Matbaamızda 
Bilgisayar 
Sistemiyle 

Kaşe ve 
Mühürleriniz 
30 dakikada 

yapılır.

BİR TELEFON YETERLİ!
KÖRFEZ OFSET
İstiklal Cd. Bora Sk. (Akbank Aralığı) No: 3/B
Tel: (O.224> 513 17 97 GEMLİK

[NÖBETÇİ ECZANELER
117 Nisan 2002 

j I 18 Nisan 2002 

dİ 19 Nisan 2002

I 20 Nisan 2002
| 21 Nisan 2002 

I 22 Nisan 2002 

| 23 Nisan 2002

Çarşamba
Perşembe 

Cuma
Cumartesi
Pazar 

Pazartesi
Salı

Ekonomide kötüye gidiş önle
nemedi.

Enflasyon kronik hale geldi.
Bir türlü düşürülemedi.
Eksi büyüme durdurulama- 

dı. „
Üretimde artış sağlanamadı.
Hastanın bir tarafı düzeliyor.
Başka tarafta sancı başlıyor. 
Enflasyon düşer gibi oluyor.
Ama. Bu hiç bir zaman halka 

yansımıyor.
Peki. Neden böyle oluyor.
Çünkü hatalı bir sistemle, 

doğru bir iş yapmak mümkün 
değildir.

- Bir kere, enflasyon hesabı, 
doğru değildir.

Bazı istatistik oyunları ile 
gerçek enflasyon sulandırılıyor.

- Ayrıca, Devletin alacağını 
ve borcunu bu sistem içerisin
de tam olarak bilmek imkan
sızdır.

Toplam gelir ve giderimizi :
- Bir kez Hazine Müsteşarlığı

na,
- Ardından Maliye Bakanlığı

na,
- Sonra Devlet Planlama Teş

kilatına
- En son Devlet İstatistik Ens

titüsüne, ayrı ayrı sorun, bu 
dört kurumdan da farklı rakam
lar alırsınız.

Çünkü hantal bürokratik ya
pı, birbirinden kopuktur.

Yeni icad edilen “kurullarla” 
daha da karmaşık hale gelmiş
tir.

- Bütçenin tahmini de yan
lıştır.

- Kurumlara göre dağılımı da 
hatalıdır.

- Güçlü olan kurum, bütçe
den aslan payını alır.

- Hem cehaletten şikayet 
edilir, hem de Milli Eğitim için 
bütçeye (% 2) gibi komik bir 
pay ayrılır.

- Ayrıca bütçenin dağılımına 
siyaset de bulaşmış durumda
dır

Deprem bölgesinde olma
yan iktidar yanlısı Belediyeler 
bile, okkalı deprem yardımı 
alabilir.

Hata, yeni oluşturulan “Ku
rullarla” daha da büyüyen, 
hantal bürokratik sistemdedir.

Papaz yeni evlileri takdis 
etmeden önce, Katolik dinin 
gereği olarak davetlilere son 
kez sordu :

“- Aranızda bu hayırlı bir
leşmeyi doğru bulmayanlar 
var mı?”

Bir mırıltı duyuldu.
“ - Ben....”
Papaz sesin geldiği tarafa 

baktı :
“- Canım sana sormuyo

rum... Sen damatsın...”

S&ZttN ÖZÜ

En çok şikayet edenler, 
En çok şikayet edilenlerdir 

“Matheıv Henry”

Herkes hakemlerden şika
yet ediyor.

Fenerbahçe şikayetçilerin 
başında geliyor.

Fenerbahçenin bir de iddi
ası var.

Futbol Federasyonunun ve 
hakemlerin Galatasaray’ı tut
tuğunu iddia ediyor.

Aslında, Fatih Terim döne
minde Mehmet Ağar’ın ve Me
sut Yılmaz’ın Galatasaray’a 
yakınlığı Federasyonu ve ha
kemleri etkilemiş olabilir.

Ama. Galatasaray UEFA 
Kupasını kazanınca, bu tartış
malar kapanmıştı.

Aslında. Bu sezon Galata
saray geçmişteki sempati ve 
desteği bulamadı.

Koşmayan ve emekli nam
zedi futbolcularla şampiyo
nluğu hedefleyen Fenerbahçe 
yönetimi, hakkının yendiğini 
söylüyor.

Ve. Bu başarısızlığa, Gala
tasaray’ı bulaştırıyor.

Vefakar Fenerbahçe taraf
tarının, tepkisinden korkuyor.

Galatasarayın üzerine gön
deriyor.

Uçuk BİR

Leb demeden, 
leblebiyi yeme.

iB|i GEMLİK REHBERİ

için sadece tank 
miyor.

Diplomasi de
gerekiyor.

Yani. İşin içine

tüfek gerek-

güçlü olmak

askerleri sok-
madan, masada zafer kazan
mak.

Tıpkı. Hatay’ın, Türkiye hu
dutlarına dahil edilmesi gibi.

Atatürk, bir tek sapan taşı 
bile atmadan Hatay’ı bize ka
zandırmıştı.

Bu diplomasi konusunda, In- 
gilizler son derece başarılı.

İngiliz Yönetimi :
- Hem (Nato)nun önemli bir 

üyesi.
- Hem Avrupa Birliği’nin 

güçlü bir ortağı.
- Hem de Amerika’nın, ka

dim bir dostu.
İngilizler bu kadarla da kalma

mışlar.
- Yıllarca sömürdükleri Hin

distan ve Pakistan’la da iyi 
ilişki içindeler.

- Irak Ta ve hatta İran’la da 
bir diplomatik sıkıntıları yok.

Hatta her iki ülkede de, yatı
rımları var.

Biz ise, diplomasi konusunda 
son derece geri plandayız.

Diplomatlarımızın dünya ül
kelerini etkileyecek, yaratıcı bir 
fikirleri yok.

Bir eylemleri yok.
Türk -Yunan Dış İşleri Ba

kanlarının beraberce Filis
tin’e gitme teklifi bile, Yunan 
Dış İşleri Bakanından geldi.

Bizim diplomasinin ne kadar 
pasif ve ne kadar yaratıcılık
tan uzak olduğunun, en gü
zel örneği.

Biz sadece asker gönderi
yoruz.

Komutanlık kim de olacak 
onu tartışıyoruz.

Komşularımızla her an sa
vaş sendromu yaşıyoruz.

Üyesi olcağımız Avrupa Bir- 
liği’ni, düşman ilan ediyoruz.

Diplomasi de, İngilizleri iyi 
analiz etmemiz lazım.

Yoksa. Koskoca dünyada, 
yapayalnız kalacağız.

Çamlıca Eczanesi 
Yasemin Eczanesi 
Demiriz Eczanesi 
Serim Eczanesi 
Veziroğlu Ecz. 
Özer Eczanesi 
Özer Eczanesi

□ GEREKLİ TELEFONLAR □ RESMİ DAİRELER □ UÇAK
İtfaiye .......................................110
Polis İmdat ...............................155
Jandarma İmdat.......................156
Jandarma K..................513 10 55
Polis Karakolu.............. 513 18 79
Gar. Kom....................513 12 06

□ 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

TEK Arıza ...... 513 20 66
TEK işletme .... 513 45 03 
Turizm Der. .... 513 12 74 
Spor Sah....... 514 00 95 
Orm. Böl. Şf... 513 12 86 
Milli Eğt. Md.... 513 11 74 
Halk rat. Mrk.. 513 18 46 
Halk Kutup...... 513 13 53
As. Şb. ...'....... 513 10 57 
Karayolları ...... 513 13 08 
Liman Bşk....... 513 11 33 
Mal Md............ 513 10 95
Nüfus Md....... 513 37 42 
Özel İd. Md...... 513 15 07
Tapu Sic. Md. . 513 14 14 
Müftülük..........  513 13 64
Gümrük Md..... 513 14 11
Tekel Md......... 513 10 42
Ver. Da. Md..... 513 23 60 
İlçe Tar. Md. ... 513 11 86 
İlçe Seç. Md. .. 513 49 94

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

□ DENİZ OTOBÜSÜ
Bursa............................................. 256 77 84
Mudanya.......................................544 30 60
Yenikapı..........................(212)516 12 12
Yalova.................................. (226)811 13 23

□ VAPUR
Yalova.............................(226)814 10 20
□ FERİBOT
Topçular.........................(226) 363 43 19
Eskihisar.........................(262) 655 60 31

□ BELEDİYE □ OTOBÜS

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

□ TAKSİLER

Santral ...........513 45 21-23
Başkanlık....... 513 45 20
Zabıta............ 513 24 32
Otobüs işlet....513 45 21-122
Su İşletmesi ...513 45 21-115
İtfaiye..............513 23 25
Muhasebe M...513 45 21-182
Yazı Iş. Md......513 45 21-111
Su Arıza........ Yalnız 185

ŞehirlerarasıOto.Term. 261 54 00 (18Hat)
□ TÜP DAĞITICILARI
Aygaz..................................... 513 12 95
Özgaz................................... 514 17 00
Tekgaz............................... 513 16 37
Ocakgaz................................ 513 16 37
Ergaz..................................... 513 88 43
Ipragaz.................................. 513 22 59
Habaşgaz........................... 513 45 46
Likitgaz............................. 514 28 41
Yeni Likitgaz ...................... 513 65 00
Alevgaz.................................. 513 40 95
BP Gaz............................ 514 59 81

Körfez Taksi................513 18 21
Çınar Taksi..................513 24 67
(iüven Taksi.................513 32 40
Gemlik Taksi................513 23 24
Manastır Taksi..............514 35 50

1-- h atMIİK ŞOFÖRLER VE
■_] oro. ODASI BAŞKANEKİI

Ambulans ......0.532.4868116
Kurtarıcı......... 0.533 2556505

1 t GEMLİK MUHTELİF ESNAF 
J VE SANATKARLARI ODASI

Ambulans......0.532.5716757

KİRALIK 
DAİRE

KUMLA'DA
HAVUZLU

KİRALIK DAİRE 

Müracaat
Tel: 513 17 97



Samanyolu Sitesi ile Belediye arasındaki anlaşmazlık devam ediyoı

Bu duvar kime ait 1
Cumhuriyet Mahallesi Samanyolu ve Öznuh Siteleri arasındaki yolu 
koruyan istinat duvarında meydana gelen patlama tehlike yaratıyor. 
Site yönetimi, kooperatif alanında kalan yolun Belediyeye devredil
diğini, duvarı Belediyenin onarması gerektiğini iddia ediyor.

Cumhuriyet Mahal- 
lesi’nde bulunan Sa
manyolu ve Öznuh Si
telerini ayıran yolun is
tinat duvarında mey
dana gelen patlama, 
site sakinleri ile beledi
yeyi karşı karşıya ge
tirdi.

Öznuh Yapı Koope
ratifi olarak yapılan ko
nutların, birbirini ayı
ran yolun yaklaşık 10 
metre yüksekliğindeki 
istinat duvarlarının bir 
bölümü yağan yağışlar 
sonucu patlayarak, 
tehlike yaratması Sa
manyolu Sitesi yöneti
cilerini harekete geçir
di.

Site yöneticileri, du
varın yıkılması halin
de can ve mal kaybına 
neden olacağını belir
ten dilekçeler ile Kay
makamlık ve Belediye 
Başkanlığına başvur-, 
dular.

Kaymakam Sadettin Genç, Belediye 
Başkanı Mehmet Turgut, Belediye Baş
kan Yardımcıları, belediye meclis üye
leri, encümen üyelerinin duvarı incele
melerine karşın çözüm getiren olmadı.

Samanyolu Sitesi yöneticisi Osman 
Kuş, kooperatif yapılırken, iki sitenin 
arasından geçen yolu belediyeye terk 
ettiklerini ancak, kooperatifin terketme- 
den önce istinat duvarlarını da yaptığı
nı ve kooperatifin inşaatlarının bitirilme
si üzerine fesh edildiğini söyledi.

Kuş, şöyle konuştu :
“Bir tehlike doğmadan, iş işten 

geçmeden belediyenin mülkiyetinde 
olan ve araçların geçiş yolu olarak 
kullanılan yolun istinat duvarlarının 
onarılması için belediyeye çeşitli de
falar başvurduk. Ancak, Belediye 
Başkanı bu duvarların belediyenin 
değil, sitenin onarması gerektiğini 
iddia ediyor. Biz, bu kanıda değiliz. 
Kooperatif, yolu belediyeye devret
miş, şu anda yol kamu yararına ça
lışmaktadır ve belediyenin hükmü 
şahsiyetindedir. Bunu, Belediye

Başkanımıza anlatamıyoruz. Duvar
da tehlike varsa, evleri boşaltsınlar 
deniyor. Böyle mantık, böyle düşün
ce olur mu? Soruna çözüm getiril
mezse, mahkemeye başvuracağız.”

ALT YOL KAPALI
Öte yandan Samanyolu, Şahinler, 

Kökçam Sitelerine giden İnan Marketin 
üzerindeki yolun istinat duvarı da aynı 
şekilde tehlike yaratması üzerine Bele
diye Başkanının emirleri Çizerine trafiğe 
kapatıldı.

Uzun süredir trafiğe kapalı olan yol
da, jeoloğların yaptıkları incelemeler
de, duvarda yıkılma tehlikesinin bulun
duğu, sitelerin arasındaki boğazdan 
gelen yeraltı sularının gider bulamama
sı nedeniyle kayan toprağın beton isti
nat duvarını zorladığı öğrenildi.

Belediyenin burada yaptırdığı üç 
yağmur giderine karşın soruna köklü 
çözüm getirilemedi.

Cumhuriyet Mahallesi’nde, yüzlerce 
kişinin oturduğu siteleri ilgilendiren iki 
istinat duvarının ne olacağı merakla 
bekleniyor.

VEFAT ve TEŞEKKÜR
6 Nisan 2002 Cumartesi günü Hakkın rahmetine kavuşan 

Kayınpederim, Değerli İnsan ve Aile Büyüğümüz

Hakkı YILDIZ’ın
vefatı dolayısıyla cenaze törenine bizzat katılan, 

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Turgut'a, 
AK Parti Gemlik İlçe Başkanı Vedat Emek'e, 

AK Parti Teşkilatlanmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Selahattin Bakırcı’ya, 
AK Parti İlçe Yönetim Kurulu Sekreteri Mustafa Tezcan’a, 

AK Parti Belediye Meclis Üyesi Enver Şahin’e,
DYP İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Özaydın’a, 

DSP Belediye Meclis Üyesi Bedri Güreşçi’ye, 
Endüstri Meslek Lisesi Müdür Muavini Nuri Dağtaş’a, 

Türkiye İşçi Emeklileri Derneği Başkanı Hüseyin Yener’e, 
Askeriyeden Emekli Eniştemiz Nurettin Ulu ve teyzemize, 

Emekli Deniz Subayı Galip Gürkan’a ve ailesine, 
Akhisar esnafından değ,erli dayılarımız Yeni Akhisar’ın Şeşi Gazetesi Sahibi 

Kadri Lafçıoğlu ve Hava Emekli Subayı Akhisar’ın Sesi Gazetesi
Yazı İşleri Müdürü Necati Lafçıoğlu ve Mustafa Lafçıoğlu’na, 

Borçelik’te çalışan Nahit Dağtaş ve ailesine, Rize’den akrabalarımız 
Küçük Şahin, Karoğlu ve Bay Ailelerine, İstanbul'da bulunan 

akrabalarımızdan Küçük, Akbayrak, Bay ve Okuyan ailelerine, 
Giresun Eynesil’de bulunan yeğenimiz Mal Müdürü Harun Akar ve 

kızımız Kezziban’a, Muş’ta bulunan yeğenimiz Hakim Maksut Karakulak ve 
• kızımız Rahime’ye, Trabzon’da bulunan yeğenlerimiz-

Uzun ve Bulut Ailesine, Yalova’da bulunan akrabamız Ahmet Okuyan’a ve 
ailesine, Fatsa’dan Yücebaş Ailesine, Yıldız Ticaret Aygaz Bayisi 
sahiplerinden Kaya Akçay’a, yakın ilgisinden dolayı Damadımız 

Fikret Yonca’ya, hastamızla yakından ilgilenen hastamızın hastaneye 
yatırılması ve ertesi gün cenazemizi hastaneden alarak arabasıyla 

köye getiren ve hiçbir emeğini esirgemeyen Damadımız Nami Dağtaş’a 
Cenazemize bizzat gelerek, telefon ve telgrafla bizlere ulaşan, 

acımızı paylaşan, başsağlığı dileyen tüm akraba, 
dost ve yakınlarımıza teşekkür ederiz.

AK Parti Gemlik İlçe Başkan Yardımcısı
Nurettin BAY ve Ailesi

ELEMAN ARANIYOR,
Fabrika Bakım Ustası

Kaynak & Torna & Bakım & Onarım 
Montaj vs. işlerden anlayan 

fabrika çalışma deneyimi olan 
ELEMAN ARANIYOR.

mıner
OTOMOTİV SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.

Umurbey Sanayi Bölgesi No: 32 Gemlik 
Tel : (0.224) 513 85 10 

(0.224) 512 29 50 
(0.224) 512 29 51

Fax : (0.224) 514 56 62

Renkli Etiket & Broşür & El İlanı & Kitap & Dergi & Afiş & Yıllık Basımı & Fatura İrsaliye & Bilet 
& Gider Makbuzu & Davetiye & Kartvizit & Kaşe & Mühür & Cilt yapımı & Plastik Kimlik Kartı
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23 Nisan coşkuyla kutlandı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, havanın güzel olması nedeniyle Atatürk 
Stadyumu'nda ve okullarda, hazırlanan törenlerle coşkuyla kutlandı.

| 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
, Bayramı’nın 82 nci yıldönümü, dün ilçe- 

mizde ve tüm Türkiye’de törenler ile kut-
■handı.
I Dün, saat O9.oo’da Atatürk Anıtı’nda 

^yapılan çelenk koyma töreninde sonra, 
K saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Mar

şı ile Türk Bayrağı göndere çekildi.
Saat 09.30’da Kaymakamlık, Garni

zon Komutanlığı, Belediye Başkanlığı, 
birer öğretmen ve dört öğrenci ile ziyaret 
edildi.

Saat lO.oo’da ise, tören gösterilerinin 
yapılacağı Atatürk Stadyumu’nda Kay

makam, Garnizon Komutanı, Belediye 
Başkanı, bayrama katılanların bayramı
nı kutlamasından sonra, Ticaret ve Sa
nayi Odası Gazi İlköğretim Okulu Müdü
rü Bilal Balcı günün önemini belirten ko
nuşma yaptı.

Daha sonra öğrenciler, şiirler okudu.

Santraç, resim ve kompozisyon yarış
malarında derece alan öğrencilere ödül
leri verildi.

Daha sonra minik öğrencilerin folklor 
gösterileri ilgi ve beğeni ile izlendi»^

23 Nisan bayramı törenleri geçit res
mi ile sona erdi.

HHMM Haftalık Siyasi Gazete

AK Parti, Birinci Danışma Toplantısında konuşan Belediye Başkanı Mehmet Turgut şöyle dedi.

“Yaptıklarım uykularını kaçırıyor”
Adalet ve Kalkınma Partisi’nin, 

yapılan Birinci Danışma Toplantı- 
sı’nda, Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut, fırtına gibi esti.

Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut, belediye meclis üyeleri ile 
ilk defa danışma toplantısı düzen
lediğini belirterek, toplantıda bu
lunanlara seslenerek, “Param 
bol. Ne istiyorsanız isteyin Sev
gili Hemşerilerim. Canınız ne 
istiyorsa isteyin. Söz veriyo
rum isteklerinizi yapacağım 
dedi.

Haberi sayfa 3’de

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, havanın da güzel olması 
nedeniyle okulların hazırladıkları gösteriler, büyük ilgi ile izlendi.

JHaFtAVA BaU|Ş
» Kadri Güler

korfez@ttnet.net.tr
«J 3. yıl konuşması
Başkanı Mehmet Turgut, görevindeki üçüncü yılını

Iskele’ye sığmadı
Göreve geldiğinden beri yaptığı çalışmaları, geçen hafta Cuma 

gönü akşamı saat 20.o de yerel Körfez FM. Radyosu’nda dinledim.
Ertesi gön, Adalet ve Kalkınma Partisi Gemlik İlçe Örgûtü’nûn, Bi

rinci Danışma Toplantısında yaptığı konuşmada hizmetlerini yineledi.
Belediye Başkanımızı kitleler önünde, iki kez dinledim.
Birincisinde, Fazilet Partisi’nde yine bir örgüt toplantısında, Be

lediye Düğün Salonu’ndaydı.
İkincisi ise bu kez, Esnaf Kefalet Kooperatifi Salonu’nda.
Sayın Turgut dinleyeni olduğunda cidden coşuyor. Başkanın iki 

konuşmasında da iddialar ve suçlamalar vardı.
Başkan Turgut, 5 yılda 10 yıllık hizmeti yapacağının altını kalın 

harflerle çizdi.
Kendinden önceki belediye başkanlarının, Gemlik halkına ka

nalizasyon suyu içirdiğini, göreve geldiğinin 25. gününde Gemlik’in 
temiz suya kavuştuğunu iddia etti.

Eski başkanların yaptıklarının iki katı hizmet yapacağına, bunun 
için eski başkanların hizmetlerinin bilgilerini topladığından söz etti.

2 trilyon lira borçlu aldığı belediyeyi, kasaları dolu belediye ha
line getirdiğini söyleyen Başkan “Rabbim bana para yağdırıyor. 
Ne isterseniz isteyin hemşehrilerim hepsini yapacağım” diye 
dinleyenlere söz verdi.

Sanayicilerin, Belediye’ye yardım için yarıştığını da belirten 
Başkan Turgut, sanayicilerin kendine güvenip, verdikleri paraların 
çarçur edilmeceğine inandıkları için bu yardımları yaptıklarını söy
ledi ve “Belediyemizin kasaları dolu, para içinde yüzüyoruz. 
Bir zamanlar bu paralar birilerinin cebine giriyordu. Şimdi be
lediyenin kasasına akıyor” diyerek üstü kapalı imalarda da bu
lundu.

“Başarılarımdan uykuları kaçanlar var” diyen Başkan, önü
müzdeki günlerde yapılacak trilyonluk yatırımlardan söz etti.

Anlaşılan o ki, Belediye Başkanı, üç yıldır tek başına götürdü
ğü belediyede bundan sonra tabanın sesine de kulak verecek.

Bizler de personeliyle, partisiyle, halkıyla, basınla kaynaşabi
lin, paylaşan, herşeye kızmayan, Gemlik’in çehresini değiştiren 

I Belediye Başkanı görmekten mutluluk duyacağız.
Ve de kalan iki yıllık sürenin değerlendirmesini, sonunda hiz- 

| metleri görerek, Gemlik halkıyla yapacağız.

Meclisin imar 
kararları 

usulsüz bulundu
Belediye Meclisi'nin, Şubat ayı olağan toplantısında 

aldığı imar uygulamaları kararma, Mimarlar Odası ve İn
şaat Mühendisleri Odası temsilcileri, Valilik kanalıyla iti
raz etti. İtirazı inceleyen Bayındırlık ve İskan Müdürlü- 
ğü'nün raporuna uyularak, mecliste alınan kararların ilgi
li mevzuata uygun olmadığı bildirildi. Haberi sayfa 3'de

Pazarda hesaplaşma
Bilecik’te bulunan Top

rak Kağıt Fabrikası’na İs
veç’ten kağıt ham maddesi 
getiren ’Arıon’ adlı gemi 
Gemlik Belediye İskele- 
si’ne sığmadı.

GEMPORT, BORUSAN 
İskelelerinin faaliyete geç
mesinden sonra genelde 
büyük tonajlı gemiler, bu 
iskelelerde yükleme bo
şaltma yaparken uzun za

mandan beri yaşanmayan 
bir manzara ile karşılaşıldı.

127 metre uzunluğun
da, 6540 gros tonluk, Hol
landa bandıralı kuru yük 
gemisi, Gemlik İskelesi’ne 
yanaşınca, boyu uzun gel
di.

Getirdiği selefonu indir
me çalışmalarına başlanan 
geminin bir kaç gün içinde 
boşaltılması bekleniyor.

İki yıl önce birbirleri ile 
kavga eden Mahmut Yum
ru ve Arif Sezer, cumartesi 
pazarında tesadüf eseri 
karşılaşınca, önce tartıştı
lar sonra tartışma kavgaya 
dönüştü.

Evinden tüfeğini alıp, 
pazara dönen Arif Sezer, 
Mahmut Yumru ve annesi 
Ulviye Yumru ile olayla ilgi
si olmayan üç kişinin de 
yaralanmasına neden ol
du. Haberi Sayfa 3’de

TAŞI

Ne alış-veriş...Oto teyp hırsızı yakalandı
Lüks otoların oto teyp

lerini çalan Erdinç Oz- 
kol(18) adlı genç, iş başın
da polis tarafından suçüstü 
yakalandı.

Önceki gece, Emin Dal
kıran Kordonu’nda pusuya 
yatan emniyet güçleri, açtı-

ğı otomobilin içinde oto 
teyp ve kolonlarını ustalıkla 
söken Erdinç Özkol’u su
çüstü yakaladı. Daha önce 
de dört aracın oto teybini 
çalan Özkol, çıkarıldığı 
mahkemece tutuklanarak, 
cezaevine gönderildi.

Bugüne kadar olan tüm özelleştirme 
geliri 9.7 milyar dolar .
Özelleştirme için yapılan ödeme ise;
9.6 milyar dolar.
İyi mi ! ...
Ne alış-veriş
Sorun yaptıkları büyük iş
Ama varlıklar mafiş!...

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

yılmazakkılıç@turk.net

İlahi Mustafa Kemal!
Eğitimci - Yazar

Sevginin Kardeşi
30 Ekim 1918’de “Mondros” imza

lanmış, Osmanlı yenik ve perişan, “ba
rış” arayışında 13 Kasım’da altmışbir 
parçadan oluşan ihtilaf donanması İstan
bul Boğazı’na demirlemiş. Tüfekleri 
Topkapı, Yıldız ve Dolmabahçe sarayla- 
nna dönük.

Aynı gün, Güney’de cephe kurup sı
nır bekleyen Yıldınm Orduları Grubu 
Komutanı Miralay (Tuğgeneral) Musta
fa Kemal Paşa, Haydarpaşa’da tren
den inmiş. Buğulu gözlerle bir süre bu 
donanmayı süzdükten sonra, -sanki 
üzerine vazifeymiş gibi - yaveri Ce- 
vat Abbas’a dönüp, “Geldikleri gibi 
giderler” demiş.

Sonra işler karışmış, Fahri Yaver-i 
Şehriyari Mustafa Kemal Paşa, ne etmiş 
eylemiş. 9. Ordu Kıtaatı Müfettişliği gö
revine atanmanın bir yolunu bulmuş, 
“Bandırma” adlı çürük çarık bir gemiy
le “kimilerine göre ‘transatlan
tikle- Karadeniz’e açılmış ve 19 Ma- 
yıs’ta Samsun’a çıkmış.

Sonra?
Dersaadet’te Padişah Mehmet Vah

dettin Han efendimiz hazretleri ve onun 
hükümeti dururken, 22 Haziran’da 
“Amasya genelgesi”ni yayımlayarak, 
vatanın kurtuluşu için milleti savaşa ça
ğırmış-

Yetmemiş, 7 Temmuz’da azledilmek 
üzereyken askerlikten istifa etmiş olma
sına karşın; 23 Temmuz’da “Erzurum 
Kongresi”ni, 4 Eylül’de de Sivas Kong
resini toplamış, “Hey’eti Temsiliye 
Reisi” seçilmiş. 12 Eylül’de Anado
lu’nun İstanbul'la telgraf, telefon bağlan
tısını kestirmiş.

Bu son olay Damat Ferit Hükümeti
nin düşmesine, yerine Ali Rıza Paşa Hü- 
kümeti’nin gelmesine yol açmış. Ama 
yine yetinmemiş müstafi asi general, bu 
kez de “Osmanlı Meclis-i Mebusa- 
nı’nın İstanbul’da değil, Anadolu’nun 
güvenli bir yerinde, örneğin Bursa’da 
toplanmasını istemiş.

İşte bu noktada dava arkadaşları da 
“Vay haddini bilmez, vaaay!” diye 
başlarını iki yana sallayıp karşı çıkmışlar 
O’na, “Hayır” demişler, “Meclis, Pa
dişah efendimizin pay-i tahtında 
toplanır”.

Öyle olmuş, 12 Ocak 1920’de Fın
dıklı Sarayı’nda son Osmanlı Meclis-i 
Mebusanı toplanmış...

Mustafa Kemal Paşa bu, durur mu 
hiç? Meclis İstanbul’da toplanmış ama, 
O tutmuş, “Müdafaa-i Hukuk Grubu 
kurun, beni de Meclis Başkanı se
çin” önerisinde bulunmuş.

Çok bilmiş arkadaşları, O’nun her 
dediğini yapmanın hayra alamet olma
yacağı yargısıyla “Felah-ı Vatan Gru
bu”™ kurmuş, başkanlığa da başkasını 
seçmişler. Neyse ki, 28 Ocak’ta 
Grup’ta, 17 Şubat’ta da ğenel kurulda 
“Misak-ı Milli” kabul ve ilan edilmiş.

Sonra ?
Sonra Mustafa Kemal’in kaygısı ger

çekleşmiş. İngilizler, 16 Mart’ta Şehza- 
debaşı’ndaki 10. Kafkas Fırkası kararga
hının “mızıka” (bando) koğuşunu basıp 
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askerlerimizi öldürmüş, ara sıra Dersa- 
adet’i işgale başlamışlar. Meclis-i Mebu- 
san’dan kimi mebusları toplayıp Mal- 
ita’ya sürmüşler. Mustafa Kemal’in çok 
bilmiş bazı arkadaşları da, kuzu kuzu 
Malta’nın yolunu tutmak zorunda kal
mışlar.

Bunun üzerine haddini bilmez Musta
fa Kemal, Hâlife hazretleri ve hükümeti 
işbaşında iken, kalkmış “Meclis’i An
kara’da açacağız” diye genelge ya
yımlamış ve mebus seçimi yapılmasını 
emretmiş.

Bursa’dan Muhittin Baha (Pars) Net 
cati (Kurtuluş), Şeyh Abdülahat Servet 
(Akdağ), Operatör Emin (Erkul Seyitoğ- 
lu) ve Mustafa Fehmi (Gerçeker) bey ve 
efendiler seçilmişler. Haşan Fehmi (Ko- 
kay) Efendi’yle Osman Nuri (Özpay) Bey 
de, bir yolunu bulup İstanbul’dan kaça
rak katılmışlar “Büyük Millet Mecli- 
si’ne...

Bu arada neler mİ oluyormuş?’
Padişah efendimiz hazretlerinin des

teğiyle Anzavur adlı bir eşkıya, câhil 
halkı “Din elden gidiyor” diye kışkır
tarak, ayaklandırmış. Güney Marma
ra’yı ateşe vermiş, Bursa neredeyse eş
kıyanın eline düşeyazmış. Padişah efen
dimiz hazretlerinin Şeyhülislam’! Dürri- 
zade Esseyyit Abdullah, “Mustafa Ke
mal ve Kuva-yi Milliye önderlerinin 
katli vaciptir” yollu fetva vermiş. Bu 
fetvayı, Mudanya’da rumlar “Fetvayı 
şerife, fetvayı şerife” çığlıklarıyla da
ğıtmışlar.

21/22 Nisan gecesi Bursa Beledi- 
ye’nde toplanan 27 yurtsever din adamı 
Ali Fuat Paşa ve Albay Bekir Sami 
Bey’in önderliğinde “Dürrizade’nin 
fetvası caiz değildir” diyerek Dersa- 
adet’e başkaldırmış.

23 Nisan 1920 Cuma günü saat 
13.45’te, en yaşlı üye Sinop Mebusu 
Şerif Bey kürsüye çıkmış ve Mustafa Ke
mal’in hazırladığı metni okumuş:

“İstiklal-i tam ile yaşamak azm-i 
kafisinde olan, mine’l-ezel hür ve 
serazad milletimizin, (....) mukad
deratını bizzat deruhte ve idare et
meye başladığını bütün cihana ilan 
ederek Büyük Millet Meclisi’ni kü- 
şâd ediyorum”

, İlahi Mustafa Kemal!
Ne alemi vardı ortalığı bu denli karış

tırmanın? Paşalığını bilip, paşa paşa otu- 
raydın ya Dersaadet’te efendimizin dizi 
dibinde. O ve hempaları “İngiliz müs- 
temlekesi”ne tav, “Amerikan man- 
da”sı olup çift sürmeye razı olmuşken, 
sana mı kalmıştı “Ya istiklal, ya 
ölüm” diye haykırmak?

Baksana şimdilerde eskiyi ihya etmek 
için ha babam çabalayıp duruyor “şeri
atçısı bu yandan, “ikinci”si şu yandan 
“Resmi tarih”(!) ha göçtü, ha göçecek!

Ne kaldı sanki “puşide-i siyah”a 
avdet eylemeye? ..

Sanki kimileri için pek de gerekli de
ğildi, minarelerinden “cuma salala- 
n”nın verilebildiği, “özgür” ve “ba
ğımsız” bir Türkiye için bunca savaş
mak!...

Gemlik
Körfez 

Okuyun, 
Okutun,

Abone 
Olun.

Olumsuz olaylar karşısında tepki
miz genelde söylenme biçiminde 
olmaktadır. Tepki vermek sağlıklı bir 
durum, ama tepkinin dile getirilişi 
yanlış. Şikayet etmek yerine açık 
iletişim kurmayı denesek, çözüme 
katkı yapmış olacağız. Duygularımı
zı dile getireceğiz. Ancak aklımızı 
duyguların önüne geçirmek zorun
dayız.

Bilimsel olarak iyi duygulara, iyi 
beden kimyasının eşlik ettiği kabul 
ediliyor. Kötü duygular sonucu top
lumsal adrenalimiz bir hayli yüksek. 
Televizyonda haberle öyle geçiliyor 
ki, hep şiddet... Örneğin Adliye ko
ridorlarındaki şiddet görüntülerini 
sık izler olduk. Yanılmıyorsam Adli
ye koridorları diye bir dizi belgesel 
çalışmaları bile var.

Futbol maçlarında olayları görü
yoruz. Spor karşılaşmaları bir dost
luk, bir birleştirici öğe olması gere
kirken, fanatizm bu noktada da uç 
vermekte. Bunlar hep eğitimsizliğin 
sonucu. Eğitim dizgemiz sağlıklı öf
keyi öğretmiyor,.

Gençlerimize bizden istedikleri 
yaratıcı eğitimi verebiliyor muyuz? 
Toplumsal katılımcılıklarını siyasal 
alanlarda kullanabiliyorlar mı? Siya
set (politika) bir anlamda yaşamın 
yönlendirilmesidir. Yetmiyor, kısır 
döngüyü kırmak gerekiyor. Ken
dimizi kimi yanlışlardan ayıklamak, 
kendimize ve dışarıya karşı berrak
laşmış net tavırlı olmalıyız. Daha az

Dörtyol kavşağı
asfaltlanıyor

Karayolları 14 ncü Bölge Müdürlüğü, 
Gemlik-Bursa-Yalova asfaltının, Gemlik 
girişi Dörtyol ağzı kavşağında asfaltlama 
çalışmalarına başladı.

Gemlik’e giriş ve çıkışın yasaklandığı 
Dörtyol kavşağında, Sunğipek Fabrikası 
önünden BP Petrollerinin çıkışına kadar 
yaklaşık 600 metrelik yol yükseltilerek, 
asfaltlanıyor.

İlgililer, 15 gün sürecek olan yol as
faltlama çalışması sırasında meydana 
gelecek sıkışıklığın en kısa zamanda gi
derileceğini belirterek, yolun Bursa yönü
ne gidişinin asfaltlanmasından sonra 

yargılamak, yargılamak yerine anla
mayı denemeliyiz. Tolerans tutumla
rın, siyah-beyaz, iyi-kötü, dost-düş- 
man gibi toptancı yaklaşımların so
nucu bunlar.

Bugünün doğrusunun yarının 
yanlışı olabilceğini düşünmeliyiz. 
Sevgili Uğur Mumcu’nun dediği gibi 
bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olu
yoruz.

Aslında, farklı düşünce sağlıklıdır. 
Çocuklarımızı eğitirken, dayatıyoruz 
hep (empoze ediyoruz) tartışmayı 
saygıda kusur olarak görüyoruz. İki 
zıt ortakta buluşabilir. Daha doğrusu 
ortak yönler öne çıkarılıp çoğaltıl
malıdır. İlişkilerimize böylelikle nite
lik (kalite) gelmiş olur. Başkalarının 
ürettiklerinden de mutlu olabilmeli
yiz. Sadece kendi istediğimiz gö
rüşmelerin değil, bütün görüşlerin 
tartışılmasını saygıyla karşılamalıyız. 
Herkes birbirini incitmemek için so
rumlu tavrı gösterebilmeli. Eğer in
sanın kendine güven yoksa bu so
rumluluğu taşıması kuşkuludur.

Ailemizde çocuklara karşı hoşgö; 
rülü müyüz? Çocuk eğitiminde de
mokrat tavrımızı koyabiliyor mu
yuz? Aile içinde demokrasi yoksa, 
toplumda demokrasiyi boş yere 
aramayın. Demokrasi bir anlamda 
her şeyin tartışılmasıdır. Çocukla 
kurduğumuz diyaloğda çocuk hep 
“Peki baba” diyorsa durup düşün
meliyiz. Bu ilişkide bir hata ara
malıyız.

Bursa Yalova istikametinin asfalt çalış
malarına başlanacağı belirtildi.

Göçay İnşaat A.Ş. ye ihalesi yapılan 
asfaltlama çalışmaları nedeniyle Karsak 
Köprüsü’nden itibaren trafiğe kapanma
sı, Dörtyol mıntıkasında bulunan Baytaş 
Körfez apartmanı sakinleri ile BP Petrol 
işletmesi sahiplerinin eleştirilerine neden 
oldu.

Köprünün trafiğe açılmasını isteyen 
sakinler, “Dörtyol kavşağı zaten trafiğe 
kapalı. Gemlik’ten benzin almak iste
yen araç sürücüleri boş yere yolunu 
uzatmaktalar." şeklinde konuştular.

turk.net
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AK Parti Birinci Danışma Toplantısında konuşan Belediye Başkanı Mehmet Turgut şöyle dedi, 

“Yaptıklarım 
uykularını kaçırıyor” 
Adalet ve Kalkınma Partisi Gemlik İlçe Örgütü'nün, Birinci Danışma Meclisi Toplantısında konuşan 

Belediye Başkanı Mehmet Turgut, belediye kasasının para dolu olduğunu belirterek, "Ne istiyorsanız, 
isteyin Sevgili Hemşerilerim. İsteklerinizi yapacağım" sözü verdi.
İ Adalet ve Kalkınma Partisi Gemlik İlçe 
Örgütü’nün, Birinci Danışma Meclisi Top- 
lantısı’nda konuşan Belediye Başkanı Meh
met Turgut, üç yıllık icraatlarının hesabını 

everirken, salonda bulunan partililere sesle
nerek, “Param bol. Ne istiyorsanız iste
yin Sevgili Hemşerilerim. Canınız ne isti
yorsa isteyin. Söz veriyorum isteklerini
zi yapacağım” dedi.

f Geçtiğimiz hafta Cumartesi günü akşa
mı, saat 20.30’da Esnaf Kefalet Kooperatifi 
Toplantı Salonu’nda düzenlenen AK Parti 
Birinci Genişletilmiş Danışma Toplantısına, 
Bursa Milletvekili Faruk Çelik, Bursa İl Baş
kanı Şevket Orhan, Gemlik Belediye Baş
kanı Mehmet Turgut, Bursa, Osmangazi, 
Yıldırım,. Orhangazi, Mudanya ilçe başkan- 
ları ve yönetim kurulu üyeleri ile Gemlik ilçe 
yönetimi ve belediye meclis üyeleri ile par
tililer katıldılar.
i Açılış konuşmasını yapan AK Parti İlçe 
Başkanı Vedat Emek, oluşturdukları ekibin 
içinde 17 kişinin bugüne kadar siyasete hiç 
girmeyen kişiler olduğunu, 12 mahalle, 3 
belde ve 9 köyde parti teşkilatlarını kurduk
larını, gençlik kollarını kurarak, görev dağı
lımı yapıldığını, görevlerini sürdürdüklerini 
belirterek, yönetim kurulu üyeleri ile partili 
belediye meclis üyelerini ve gençlik komis
yonu üyelerini, salonda bulunanlara tanıttı.

HESAP VERDİ
* Daha sonra kürsüye Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut çıkarak, seçildiği günden 
bugüne tam üç yıl geçtiğini, Gemlik Beledi- 
yesi’ni 2 trilyon borç ile aldığını, bugün ka
sası para sıkıntısı olmayan, depoları ağzı
na kadar dolu olan belediyeyi yönettiğini 
söyledi. .
I Kendisini sevmeyen muhaliflerin iftira 
attığını söyleyen Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut, “Bugün param çok olduğu için 
eleştiriliyorum. Düşmanlarım bile benim 
paramın çok olduğunu söylüyorlar. O 
zavallılar, safça bunları söylüyorlar. Sa
hile çok lüks diyorlar. Evimizde kullan
madığımız malzemeleri kullandı diyorlar. 
Yapmadı, yapamadı diyemiyorlar. Çok 
fazla lüks diyorlar. İftiraları ile bize şeref 

bahşediyorlar. Gemlik halkı en güzel 
şeylere layıktır. Bodrum’daki, Marma
ris’teki, İzmir’deki halkın kullandığını 
Gemlikli de kullanacak. Hırsız diyemi
yorlar. Çaldı diyemiyorlar. Paramın çok 
olduğunu söylüyorlar. Sizler, Türki
ye’nin en güzel şeylerine layıksınız. Pa
ram var, hizmet aşkım da var. İnsan 
sevgim, var. Önümüzdeki günlerde tril
yonluk oto park ihalesi yapacağız. Kül
tür, sanat evinin ihalesini yapacağız. 
300 milyar liraya su ihalesini yapaca
ğız. Bu yıl içinde yapılmamış Gemlik’te 
hiç bir yol kalmayacak. Yollarda birkaç 
delik var diye dedikodu yaptılar. Yağ
mur yağdığı için tamir yaptırmak iste
medim. Ama, asfalt ihalesini yaptım. 
Yakında başlayacak” dedi.

Eski belediye başkanlarının yaptıkları
nı kendisinin yeniden yaptığını söyleyen 
Mehmet Turgut, “Bizim yaptığımız her 
şey bir daha düzeltilmeyecek. Benden 
sonraki Belediye Başkanları düzeltme 
ihtiyacı hissetmeyecek. İkinci Kordonda 
olduğu gibi. İbrahim Akıt, Şahabettin 
Cantay, Hakkı Çakır, Nezih Dimili, Nuret
tin Avcı dönemlerinde, İkinci Kordon her 
gelen başkandan sonra tekrar yapıldı. 
Şimdi biz yaptık. Benden sonra belediye 
başkanları bir daha oraya gitmeyecek
ler” şeklinde konuştu.

20 yıldır kanalizasyon kokan Moda So
kağın sorununu çözdüğünü belirten Turgut, 
verdiği her sözü yerine getirdiğini belirterek, 
kendinden önce yapılanların iki katını yap
tığını söyledi.

Gemlik’in pırıl pırıl olduğunu belirten 
Belediye Başkanı, salondaki partililere ses
lenerek, “Paramız bol, ne istiyorsanız is
teyin Sevgili Hemşerilerim. Canınız ne 
istiyorsa isteyin. Ne burada, ne de Bur- 
sa’nın kazalarında kimse bu sözü söyle
yemez. Ben, halkım için gönlümü açtım. 
Allah’ta bana kesesini açtı.” şeklinde ko
nuştu.

Belediye meclis üyeleri ile ilk defa da
nışma toplantısı yaptığını söyleyen Beledi
ye Başkanı, düşüncesizce yapılan işleri gi

derdiğini belirterek, “Beş yılda on yıllık 
hizmet vereceğim. Allah şahit olsun, 
benden öncekilerin yaptığının iki mislini 
gerçekleştireceğim. Ve bunların hesabı
nı sizlere vereceğim. Mehmet Turgut’un 
yaptıklarından dolayı kimsenin başı 
önüne eğilmeyecek. Şerefle görevi biti
receğim” dedi.

UYKU UYUYAMIYORLAR
Konuşmasında basına da çatan Beledi

ye Başkanı, bir köşe yazarının ilçe çöpleri
ni eski Belediye Başkanının üç yıllığına 3 
milyar liraya ihale ederek, belediyeye gelir 
sağladığını yazdığına dikkat çekerek, ken
disinin 8 aylığına 28 milyar liraya sattığını 
söyledi.

Kendisini çekemeyenlerin iftira kampan
yaları açtıklarını ve hasetlerinden çatladık
larını söyleyen Mehmet Turgut, “Bunlar 
uykularında uyuyamıyorlar. Her yaptı
ğım işi sıkıntı haline getirdiler. Gemlik’te 
kanalizasyon suyu içiliyordu. 25 gün 
sonra su sorununu çözdüm. Gemlik, 10 
yıl su sıkıntısı çekmeyecek.” şeklinde ko
nuştu.

Sanayicilerin, belediyeye yardım için ya
rıştığını söyleyen Başkan Turgut, BP’nin 
200 milyar lira yardım ettiğini, ÇİMTAŞ’ın 
ve BORÇELİK’in, Kültür Merkezi için yar
dım edeceklerini belirtirken, göreve geldi
ğinde, İskele’den yılda 38 milyar lira gelir 
elde edildiğini, şimdi ise 138 milyar lira be
lediyenin kasasına girdiğini söyledi.

Devletin elinden gelse, elindekini de ala
cağını söyleyen Başkan Turgut, “Rabbim 
bana para yağdırıyor. Para içinde yüzü
yorum. Bir zamanlar bu paralar binleri
nin cebine giriyordu. Şimdi Gemliklilere 
hizmet için geliyor.” dedi.

Gemlik Belediyesi’nin kardeş ülkeler ile 
kurdukları dostluklar ile Gemlik’in birleşmiş 
milletler gibi olduğunu söyleyen Belediye 
Başkanı “RomanyalI gidiyor, Amerikalı 
geliyor, Hintli gidiyor, bir başkası Gem- 
lik’e gelmek istiyor. Kurduğumuz bu 
dostluklar ile Gemlik zeytinini dünyaya 
tanıtacağız, pazar bulacağız” dedi.

AK Parti’nin, Birinci Danışma Toplantısı, 
daha sonra konukların konuşmaları ile de
vam etti.

Meclisin imar kararları 
usulsüz bulundu

Belediye Meclisi'nin, Şubat ayı olağan toplantısında aldığı imar uy
gulamaları kararına, Mimarlar Odası ye İnşaat Mühendisleri Odası 
temsilcileri, Valilik kanalıyla itiraz etti. İtirazı inceleyen Bayındırlık ve 
İskan Müdürlüğümün raporuna uyularak, mecliste alınan kararların 
ilgili mevzuata uygun olmadığı bildirildi.

Gemlik Belediyesi’nin, 13 Şubat 2002 
tarihinde yaptığı olağan toplantısında, 
meclisçe alınan imar konularının yönetme
lik ve mevzuata uygun olmadığı gerekçe
siyle, Türkiye Mimarlar ve Mühendisler 
Odası Gemlik Temsilcileri tarafından yapı
lan itiraz sonucu, Valilikçe ‘düzeltilmesi is
temiyle’ geri gönderildi.

13 Şubat 2002 günü yapılan meclis 
toplantısında, imarla ilgili alınan kararlar
da, M-22, M-56 sayılı kararların imar yasa
larına ve yönetmeliklerine uymadıklarını 
iddia eden Saadet Partili Gemlik Belediye 
Meclis Üyesi İnşaat Mühendisi İbrahim 
Camcıoğlu, Mimarlar Odası Gemlik Tem
silciliği yönetim kurulları adına Başkan Mi
mar Orhan Bulut ve İnşaat Mühendisleri 
Odası Gemlik Temsilcisi Mimar Veli Yazıcı, 
Valiliğe ayrı ayrı başvurarak, kararın kaldı
rılmasını istediler.

L Bursa Valiliği İl İdare Kurulu, Vali Yar
dımcısı M. Özay Peker’in başkanlığında 
başvuruları Bayındırlık ve İskan İl Müdürlü- 
ğü’ne havale ederek, konuyla ilgili araştır

ana yapılmasını ve bir rapor hazırlanması- 
nı istediler.

Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü’nce ha
zırlanan raporu inceleyen İl İdare Kurulu, 
Gemlik Belediyesi’nin 13 Şubat 2002 günü 
aldığı kararların kanun ve yönetmeliklere 
uygun olmadığını, oy birliği ile kararlaştırdı 
ve kararların düzeltilmesini istedi. Gemlik 
Kaymakamlığıma raporla bir yazı gönder
di.

NEDEN İTİRAZ EDİLDİ
Türkiye Mimarlar Odası Bursa Şubesi 

Gemlik Temsilciliği Yönetim Kurulu Başka
nı Mimar Orhan Bulut, gazetemize yaptığı 
açıklamada şunları söyledi.

“Gemlik Belediye Meclisi’nin, 13 Şu
bat 2002 günü aldığı M-22 sayılı kararın
da, bodrum katların da kattan sayılma
sını, yani M-56 sayılı meclis kararında 
alınan.kat sayısına dahil edilmesi 3194 
sayılı İmar Kanununa aykırıdır. Bu ne
denle meslek odaları olarak, yasaya ay
kırı ve halkın zararına olan bu kararın 
düzeltilmesi, için Valiliğe başvurduk. 
Haklılığımız İl İdare Kurulu kararı ile or
taya çıktı. Belediye Meclisinin yanlış 
kararını biran önce düzelteceği kanı
sındayım” dedi.

Türkiye AB ve 
Misyonerlik 
anlatılacak
Ülkü Ocağı Dergisi 

Gemlik Temsilciliği, ‘Tür
kiye Avrupa Birliği ve 
Misyonerlik’ konulu pa
nel düzenledi.

28 Nisan 2002 Pazar 
günü Esnaf Kefalet Ko
operatifi Salonu’nda, sa
at 20.oo’de yapılacak 
olan panele konuşmacı 
olarak, Türk Ortodoks 
Patrikanesi Sözcüsü 
Sevgi Erenol ile Araştır
macı Yazar Turgay Tü- 
fekçioğlu katılacak.

Ülkü Ocağı Dergisi 
Gemlik Temsilciliği’nden 
yapılan açıklamada, aynı 
gün öğleden sonra ise 
Ülkü Ocağı Dergisi İl 
Ocak başkan ve yönetici
lerinin katılacağı bilgilen
dirme toplantısı yapılaca
ğı bildirildi.

Ülkü Ocağı Dergisi 
Gemlik Temsilcisi Osman 
Durdu, ilçe halkının yapı
lacak olan panele davetli 
olduğunu söyledi.

Pazarda
hesaplaşma

İki yıl önce araların
da meydana gelen hu
sumetten dolayı araları 
açık olan Mahmut 
Yumru ile Arif Sezer, 
cumartesi pazarında 
karşılaşınca olanlar ol
du. Pazarda silahlar 
konuştu, kan aktı, beş 
kişi yaralandı.

Geçtiğimiz hafta cu
martesi günü araları 
açık olan Arif Sezer ve 
Mahmut Yumru, cu
martesi pazarında kar
şılaşınca önce laf atmalar 
ile başlayan kavga, tartış
maya döndü. Olay yerin
den uzaklaşan Arif Sezer, 
evine giderek av tüfeğini 
aldı ve tekrar pazar yerine 
döndü. Annesi ile pazarda 
alış veriş yapan Mahmut 
Yumru ve annesinin üzeri
ne gelişi güzel ateş açan 
Sezer, Mahmut Yumru ve 
annesi Aliye Yumru’nun 
yanında olayla ilgisi olma
yan Caner Tekin, pazar 
esnafı Muhsin - Necmi Ye- 
şilfidan ve Fethi Terkes’in 
de çeşitli yerlerinden yara

lanmalarına neden oldu.
Cumartesi pazarında 

paniğe neden olan silah 
seslerinden sonra, yaralı
lar, Gemlik Devlet Hasta- 
nesi’ne tedavi altına alınır
ken, durumu ağır olan 
Mahmut Yumru, Bursa’ya 
sevk edildi.

Olaydan sonra kaçanı 
Arif Sezer ise önceki gece 
İlçe Emniyet Müdürlü- 
ğü’ne gelerek, teslim oldu.

Dün, Adliye’ye sevke- 
dilen Sezer tutuklanarak, 
Gemlik Kapalı Cezaevi’ne 
gönderildi.
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Türk Sanat Müziği 
Korosu TRT’de

TRT'de verilecek konser için dün, Gemlik 
Belediyesi Sanat ve Kültür Derneği Türk Sanat 
Müziği Korosu, çekimler için Şef Erdinç Çelikkol 
başkanlığında İstanbul'a gitti.

Gemlik Belediyesi Sanat ve Kültür 
Derneği Türk Sanat Müziği Korosu, 
TRT Stüdyolarında yapılacak çekim
ler için dün sabah Gemlik’ten İstan
bul’a hareket etti.

Dernek yöneticileri ye Şef Erdinç 
Çelikkol yönetiminde, İstanbul’a ha
reket eden Türk Sanat Müziği Koro
su, TRT 2’de Mayıs ayı içinde göste
rime girecek konser için daha önce 
ses kayıtları ve repertuar seçimlerini 
yaptırmışlardı.

TRT denetiminden geçen seslen
dirmelerin görüntülenmesi için dün 
sabah, Gemlik Belediyesi Sanat ve 
Kültür Derneği Türk Sanat Müziği 
Korosu, şefleri ile birlikte çekim yap
tırdılar.

YILIN SON KONSERİ
Türk Sanat Müziği Korosu, çalıştı

rıcıları Şef Erdinç Çelikkol’un yöneti
minde, bu yılın son konserini 26 Ni
san 2002 günü saat 20.30’da Gemlik 
Belediyesi Düğün Salonu’nda vere
cek.

Konsere konuk sanatçı olarak 
Bestekar İrfan Özbakır’ın katılacağı
nı söyleyen Gemlik Belediyesi Sanat 
ve Kültür Derneği Başkanı Edip 
Özer, koronun başarılı çalışmaları 
nedeniyle, TRT’de Mayıs ayı içinde 
konser vereceklerini, bununla ilgili 
son hazırlıkların ve çekimlerin de ya
pılacağını, dönüşte 26 Nisan 2002 
günü ise Gemlik halkına yeniden bir 
Türk Sanat Müziği ziyafeti çekecek
lerini söyledi.

Özer, yılın son konserine konuk 
sanatçı olarak Ünlü Bestekar İrfan 
Özbakır’ın katılacağını ve konserde 
Özbakır’ın 22 eserine yer verileceği
ni belirtti.

İki bölümden oluşacak konserin 
birinci bölümünde Karcığar maka
mında eserler seslendirilecek.

İkinci bölümde ise Konuk Beste
kar İrfan Özbakır’ın 22 eserine yer 
verilecek. Türk Sanat Müziği Konse
ri, birbirine bağlı dört mahur eserle 
son bulacak.

TEŞEKKÜR
Geçirdiğim rahatsızlığım nedeniyle, 

gerek teşhisi ile gerek başarılı ameliyatı sonucu 
beni sağlığıma kavuşturan, 

M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Baştabibi 
Opr. Dr. Sayın Mehmet KÜÇÜKKEÇE’ye 

rahatsızlığım sırasında ilgilerini esirgemeyen 
Hastane Müdürü

Abdullah SAVAŞ’a 
dostum, arkadaşım 

Dr. Nejdet ÇULHAOĞLU’na 
Anestezyen

Dr. Hülya KARAASLAN’a 
Başhemşire 

Tülay KORUYUCU ya, 
ameliyathane ekibine, güleryüzlü 3. kat hemşire ve 

personeline, rahatsızlığım süresince 
ilgisini hiç esirgemeyen 

ANAP İlçe Başkanı Adnan TEKİN’e, 
bizzat gelerek ve telefonla arayarak beni hiç yalnız 
bırakmayan değerli dost, arkadaş ve akrabalarıma 

teşekkürü bir borç bilirim.

Hamit ALTUĞ

ŞİİR KÖŞESİ Demir Ati Baydar

FİLİSTİN’E KÜÇÜK KUMLA MEHMET GÜLER SİTESİ’NDE EŞYALI DAİRE

Ortadoğu kan ağlarken orada 
Ben kendi adıma utanıyorum 
Birkaç sözlük mermim olsun şurda 
Vicdan azabından yatamıyorum 
Mevzi kurup tüfek çatamıyorum

Taşla tanka karşı can dikiyorlar 
Çoluk çocuk yaşlı hep ölüyorlar 
Tüm dünya oturmuş seyrediyor 
Ben kendimi tutamıyorum 
Mevzi kurup tüfek çatamıyorum

Birşey gelmez elde vahlar başıma 
Onca yıllar zehir oldu aşıma, 
Kendim ile girdim bir savaşıma 
Filistin’e ışık tutamıyorum 
Mevzi kurup tüfek çatamıyorum 

Demirali’yim vicdanımla başbaşa 
Ben ozanım sözüm çalmayın taşa 
Feryadım var çıkarsa çıksın arşa 
Vicdanı yürekten atamıyorum 
Mevzi kurup tüfek çatamıyorum

KÜÇÜK KUMLA M. GÜLER SİTESPWDE 62 m2 KÖŞE DÜKKAN 

GEMLİK GÜRAŞ KOOPERATİFİ’NDE C /1 ve B / 2 NOLU 
ÇELİK KAPILI ve PİMAPENLİ 2 DAİRE

HASANAGA KOYU ÖZÜNTEŞ SİTESİ E BLOKTA 75 M2 YAZLIK DAİRE 

GEMSAZ’DA 485 M2 SATILIK ARSA

Müracaat Tel : (0.224) 513 17 97

SERBEST KÜRSÜ

ATATÜRK ve MİLLİ HAKİMİYET

Milletimizin vatansever gayretleri, cefakarane 
mücadeleleri muhtelif hatıralardan ve tarih kitap
larından okunabilir. Elbette niyetimiz tarih dersi 
vermek değil, tarih bilinci uyandırmaktır.

Milletin dünü, bugünü, yarını olduğunu unut
madan; Türk Milleti denince bunun sadece bugün 
yaşayanlardan ibaret olmadığını, yerin üstünde 
bulunan milyorlarla birlikte, yerin altındaki milyon
ları da hesaba katmak gerektiğini, bir kimlik bu
nalımına düşmeden Türklüğü bir bütün olarak ka
bul etmek lüzumunu hatırlayarak, tarih bilinci ve 
milli şuur içinde Atatürk ilke ve inkılapları doğrul
tusunda yaşamak zarureti vardır.

Tarih milletlerin hafızasıdır. Y. Kemal; “Kökü 
mazide olan atiyim” diyor. Atatürk ve milli müca
dele gerçeği ve bunun değerli meyvesi olan mil
let hakimiyeti yurdumuzun bekası için temeldir.

Devlet kurmak zor iştir. Milleti bağımsız bir 
devlet kurmaya hazırlamak ve daha sonra da o

Figen ŞAHİN
11 Eylül İlköğretim Okulu 

Türkçe Öğretmeni

toplumu bağımsız bir devlet olarak insanlık aile
si içinde şerefle temsil etmeye hak kazandırmak, 
çok defa bir insan ömrünün başaramadığı büyük, 
tarihi ve siyasi olaylardandır.

Millet davasında, millet gerçeğini bularak ülke
yi başarıya taşımak üstün gücün, sağlam fikir ve 
ideallerin ürünüdür. İnanmak başarmaktır; 23 Ni
san 1920’de kurulan meclis, istiklale inanmış, ye
tenekli önderin her türlü yetkilerle donatmış öz
gürlük mücadelesini sevk ve idare eden meclisti.

Üstün gayret ve sevginin ürünü olan bu vatan; 
ağzı ana sütü kokan, kaşından daha çok bıyığı 
olmayan vatan evlatlarının cephede yeleli arslan- 
lar gibi dövüştüğü bir mazinin kutsal emanetidir.

Millet iradesinden daha üstün bir irade olmadı
ğını tüm dünyaya ilan eden Atatürk’a yıllar sonra 
yine aynı günde bütün millet adına nimet duygu
larımızı ifade etmeyi bir vatan borcu sayıyoruz.
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Sıtkı Hayıroğlu
E.M. Lisesi Öğretmeni

YAŞAMIN İÇİNDEN
Yari Şaka Yari Cİddİ

Bindikleri Dalı
'' ... Kestiler HAFTANIN FIKRASI

Erol GÜRCAY

ÇOCUKLARIN BAYRAMI
* Türk Ulusunun tarihinde milli, dini kabul ettiğimiz 

|| anlamı derin tarihi günleri vardı. Bayramla yadediyoruz.
| (29) Ekim (1923) Cumhuriyetimizin kuruluşu.
[ (19) Mayıs (1919) Atamızın Samsun'a çıkışı. Gençlik 

El ve Spor Bayramı
| (23) Nisan (1920) Meclisin açılışı. Türk çocuklarının 

jj ve de dünya ulusu çocuklarının da EGEMENLİK Bayra-
Bnıı.

Bu duygusal milli bayramla ATA’mızın çocuklara ver- 
■ | diği önem ve değeri, dünya uluslarına da, dalga dalga 
M duyuruyordu.

| “Çocuk” deyip geçilmez.
F 0 bir ÇİÇEK : Büyüyecek, yeşerecek, açacak!.

Ya buna işte öğretmenin görevi derinleşiyor!.. Saksı- 
r jdaki çiçeğe ilgi göstermez, bakmaz ilgilenmezsen, ne 
■| olur?

I Tıpkı ÇOCUKLARIMIZ gibi...
i (23 Nisan) Bayramının oluşunu, çocuklarımızın çok i- 
I yi anlayıp bilmesi gerekir; duygusal açıdan.

Bu bayram daha duygusal, dünya uluslarına da dağıl- 
|| dı. Daha da dağılmak. Tüm ulusları kapsamına almalı.

Bu bayram dünya uluslarının ölü sandığı bir ulusun, 
■ dipdiri, dünya uluslarına dalga dalga dağılıp, yayıldığı bir 
K bayram.

23 Nisan'ı yaratanlara, yaşananlara, milletçe minnet- 
■ tanz.

ATAMIZ ve ATALARIMIZIN ruhu şad olsun.
TÜRK ÇOCUKLARI ! “Bayramınız kutlu olsun” 

■ derken, bu bayramın derinliklerine dalarak ATAMIZIN 
I sîzlere nasıl armağan ettiğini iyice öğrenmenizi istiyoruz.

Bayram, her ne kadar, gülmek eğlenmek, coşmak 
I anlamına geliyorsa da manaca da anlamını bilmeniz, an- 
| lamanız gerekir TÜRK ÇOCUKLARI olarak.

I Günden güne BU BAYRAMIN anlamı daha da derin
il leşti.

Dünya uluslarının çocukları da bu bayramı kendi bay- 
I ramlarıymış gibi heyecanla coşkuyla beklemekteler.

Bu bayram böylece TÜRK ULUSUNU dünya ulusla-

Ekonomi bıçak sırtında 
gidiyor.

Dolar artıyor.
Her kesimde, telaş başlıyor.
Dolar düşüyor.
Bu kez, eyham artıyor.

> Yani. Dolar insede çıksada 
ekonomi rahat edemiyor.

İş alemi ise, bir başka alem.
Alışverişte durgunluk sürü

yor.
Bilanço içler acısı:
Son iki yılda :
- 224 bin esnaf kepenk 

kapattı.
- 59 bin şirket battı.
Fabrikalar tam kapasite 

çalışamıyor.
Bunun sonucu olarak :

İki İskoçyalı düello yapmaya 
karar verdi.

Ama. İskoçya’da düello yap
mak yasak olduğu için kozlarını 
İrlanda’da paylaşmaya karar ver
diler.

Biletlerini almak için bir seya
hat acentasına gittiler.

Birincisi :
Bana bir gidiş-dönüş bileti” 

dedi.
Diğeri :
“- Bana sadece gidiş bileti” 

dedi.
Memur sordu :
“- Ne o sizin dönmeye niyeti

niz yok mu?”
“- Ne münasebet. Tabi var. 

Ama nasıl olsa arkadaş dönme
yeceğine göre, onun dönüş bileti
ni kullanırım diye düşündüm 
de...”

■ nna da örnek bir ulus olarak tanıtmakta.
\ Ne Mutlu Türküm diyene ne mutlu TÜRK 
I LARINA .

ÇOCUK-

ÇOCUKLARIN BAYRAMI
Bugün Nisan yirmiüç 
Bugün meclis kuruldu. 
0 kurulan meclise, 
ATA’mız başkan oldu

Bugün bizim ulusça 
En anlamlı günümüz 
Karanlıklar yok oldu, 
Aydınlandı önümüz

Egemenlik bayramı 
Ata'mızdan armağan 
Bu duyguyla kaynıyor 
Damarlarda asil kan

Dünya çocukları da 
Katıldılar bizlere 
Otak kurduk yayıldık 
Göklere, denizlere

Ta gönülden bu bayram. 
Gençlere olsun kutlu 
Ulusça yıllar yılı 
Kutluyoruz ne mutlu!..

- 1OOO benzin 
kapandı.

- 1500 benzin 
işe, satılık levhası

istasyonu

istasyonu 
astı.

Az petrol kullanımı, az 
elektrik sarfiyatı demek, az üre
tim demektir.

Odalar Birliği durgunlu
ğun sona ermesini istiyor.

- Büyüme hızı, (eksiden) (artı
ya) ulaşsın istiyor.

- Uygun şartlarda kredi des
teği istiyor.

Peki. Durgunluk nasıl aşı
lacak.

Halkın satmalına gücü 
artarsa, emekliye, memura ve 
işçiye zam yapılırsa aşılacak.

- Bu para, piyasada duran 
mallara akacak.

- Ama. Üretim az olduğu 
için, fırsatçılar fiyatları arttıra
cak.

Olan yine, dar gelirliye 
olacak.

Ve. Hiper enflasyon orta
ya çıkacak.

Peki. Çare nedir.
Çare bu kez, büyük patron

ların fedakarlık yapmasıdır.
20 senedir, halkın kanını 

emen enflasyon lobisinin 
zam politikasına son verme
sidir.

Aksi takdirde, çöküş sıra
sı onlara gelmiştir.

SÖZÜN Özü

Hayat-ı Millet,
Tehlikeye maruz kalmadıkça, 
Harb bir cinayettir.

“Atatürk

Diplomasi kurallarını iyi 
uygulayamadık.

Duygularımız, hep aklımı
zın önüne geçti.

Ermeni meselesinden ra
hatsız olduğumuzu, belki ge
reğinden fazla açığa vurduk.

Belki PKK konusunda da, 
benzer taktik hatalar yaptık.

Bizi sevenler de, sevme
yenler de bu hassasiyetlerimi
zi bize karşı çok iyi kullandı.

Bu iki konuyu her fırsatta 
bir engel ölarak karşımıza çı
kardı.

Diplomatik ataklarımız kit
lendi.

Uluslararası alanda alabile
ceğimiz tavizler, aşın duygu
sal davranışlar sonucu önlen
di.

Bu coğrafyada, iyi bir dip
lomatik strateji uygulasaydık 
yıldız olurduk.

i Uçuk BİR SOz

O kadar düşünceli bir hırsızdı ki, 
hırsızlık yaptığı yerlere fatura 
bırakmayı ihmal etmiyordu.

Yaramaz Çocuk
Kimdir bu yaramaz çocuk.
Yaramaz çocuk Venezüel

la’dır.
Peki kabahati nedir.
En büyük kabahati, Hugo 

Chavez gibi bir vatanseveri, 
Devlet Başkanı seçmesidir.

Başka kabahati var mıdır?
Olmaz mı.
Hugo Chavez, ülke petrol

lerinin özelleştirilmesini ön
lemiştir.

Anayasaya madde koya
rak, petrolün Amerikan yanlısı 
işadamlarının eline geçmesi en
gellenmiştir.

Venezüella zengin bir ülke
dir.

Petrol zenginidir.
Amerika, ihtiyacı olan pet

rolün (%15) ini buradan al
maktadır.

Peki. Bu Hugo Chavez ne
den Amerika’yı karşısına al
mıştır.

Chavez; Küba, Libya, İran 
ve Irak ile dostluk kurmuş
tur.

Bu ilişkiler, Amerikan yö
netiminin tepesini artırmıştır.

Hele Amerika kıtasındaki bir 
ülkenin bu tavrı, Amerikalı 
yetkilileri çıldırtmıştır.

Bardağı taşıran nedir?
Hugo Chavez, Irak’ın 30 

günlük petrol anbargosuna 
destek verince, bir darbe ile 
görevden alınmıştır.

Ama. Vatansever halk ve 
sağduyulu bir kısım askerler, 48 
saat sonra Chavez’i yeniden 
Devletin başına oturtmuş
tur.

Bu alemin kralı Amerika, 
kendi arka bahçesinde bile 
yenik düşmüştür.

Amerika’ya destek veren Ve
nezüella Medyası, işadamla
rı ve bir kısım Emekli asker
ler, kendi halkına rezil ol
muştur.

İşte. Bu yaramaz çocuk, 
bunları yapmıştır.

Belki de, mazlum halkla
ra öncü olmuştur.

< KAŞE > 
ve 

MÜHÜRDE 
BEKLEME 

< YOK!., j

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



Yeni Kordona
kanepeler konuyor
BP tarafından finanse edilen Emin Dalkıran Kor- 
donu'na son rütujlarda yapılıyor. Kordona otur
ma gruplarının yerleştirilmesine başlandı.

1999 yılının Şubat 
ayında meydana gelen 
deniz taşmasından sonra, 
yeniden düzenleme çalış
maları başlatılan Emin 
Dalkıran Kordonu’nda son 
rütujlar yapılıyor.

İlçemizde bulunan 
BP’nin finansman yardı
mıyla yapılan yeni kordon
da, bir taraftan yeşillendir
me çalışmaları devam 
ederken, öte yandan oyun 
grupları ile oturma grupla
rı yerlerine yerleştiriliyor.

Geçtiğimiz günlerde 
getirtilen, tabanı beton 
oturma yerleri ahşap olan 
oturma gruplarından bir 
bölümü kordona yerleşti
rildi.,

23 Nisan Bayramı’nda 
havanın güzel olması ne
deniyle bayram törenin
den sonra vatandaşlar, 
kordonda gezerek, yeni 
konan oturma gruplarında 
dinlenerek, günün tadını 
çıkardılar.

Karateciler 
göz doldurdu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, 
protokole ve Gemlik halkına gösteri yapan Dojo Spor 
Okulu’nda karate öğrenen çocuklar göz doldurdu.

Dojo Spor Okulu çalıştırıcısı Gökhan Özlerin yetiştir
diği siyah, yeşil, sarı, beyaz ve portakal rengi kuşaklı ka
rateciler, çalıştırıcılarının komutlarıyla izleyenlere oyun
lardan figürler- sundular. 

BAHAR KAMPANYASI

105.000.000.- TL

205/75 R17.5 = 125.000.000.- TL
W

KAR TIP

315/80/R 22.5
DÜZ TİP
KAR TİP

241.500.000.- TL

263.000.000.- TL

297.000.000.- TL

= 318.000.000.- TL
NOT : KDU HARİÇ PEŞİN KAMPANYA SATIŞ FİYATIDIR. 

DİĞER MODEL ÜCRETLERİ İÇİN LÜTFEN ARAZİNİZ.
SÖKME / TAKMA / BALANS ÜCRETSİZDİR

ÖZKAYA OTOMOTİV
PİRELLİ GEMLİK YETKİLİ BAYİİ
fez, Baytaş Sitesi A. Bl. No : 2 (TEDAŞ 1

Gemlik 
Körfez 

Okuyun, 
okutun, 
abone 
olun.

/ FLEMfiN
Pabrika Bakım Ustası

Kaynak Torna <&. Bakını & Onarım 
Montaj vs. islerden anlayan 

fabrika çalışma deneyimi olan

mıner
OTOMOTİV SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.

Umurbey Sanayi Bölgesi No: 32 Gemlik
Tel : (0.224) 513 85 10

512 29 50
512 29 51
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