
Küçük Sanayi’ye “tüp geçit”
Personelden Sorumlu Devlet Bakanı Recep 

Önal, geçtiğimiz hafta ilçemize gelerek Kay
makam Sadetin Genç ve Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut ile görüştü.

? Belediye Başkanının, Küçük Sanayi Sitesi 
önünde yapılacak "Tüp Geçit" için destek is
temini Vali Ali Fuat Güven, Ankara ile 
görüşerek sonuçlandırdı.

I G E İVİL İKİ^^H

Kaymakamlıkta, ilçenin sorunlarını dinleyen 
Bakan Önal, muhtarların sorunlarını dinledi.

Daha sonra, Belediyeye giderek, Belediye 
Başkanı Mehmet Turgut ile biraraya geldi.

Belediye Başkanı Turgut, Bakan'dan Sunğ- 
ipek Fabrikasının Gemlik Belediyesine dev
redilmesini ve doğal gaz konusunda yardım
istedi. Haberi sayfa 3'te

1 Mayıs 2002 ÇARŞAMBA

Haftalık Siyasi Gazete

Belediye Başkanı Mehmet Turgut, Devlet Bakanı Recep Önal'dan 

doğalgaz Nacaklı kaptaçı, Kapalı Spor Salonu ve orman alanlarrile 

Sunğipek'in Gemlik Belediyesi'ne verilmesini istedi.

Önce evli sevgilisini sonra kendini vurdu

Kordonda aşk cinneti

Avrupa Birliği ve 
Misyonerlik” anlatıldı 
Ülkü Ocakları Dergisi Gemlik Temsilciliği 
"Avrupa Birliği ve Misyonerlik" konulu toplan

Emin Dalkıran Kordonu’nda yüzler
ce kişinin gözleri önünde meydana ge
len aşk cinnetinde, Mustafa Toktaş ad- 
lı genç, evli ve iki çocuklu sevgilisini ve 
kendisini tabancayla vurarak öldürdü.

Mustafa Toktaş (30) ve sevgilisi 
Emine Bülbül (25) önceki gün saat 21. 
oo sıralarında Emin Dalkıran Kordo
nuna yeni konan banklarda bir süre 
oturduktan sonra, Mustafa Toktaş aya
ğa Kalkarak sevgilisini de kaldırdı ve 
yanında getirdiği tabancayla sevgilisi
nin başına bir el ateş etti. Daha sonra 
tabancayı kendi başına dayayan Tok
taş,; tabancayı ikinci kez ateşledi.

Bir anda silah sesi ile çınlayan Kor
donda iki aşık olay yerinde can verdi
ler. _________________________

ŞOK YAŞADILAR
Silah seslerini duyan kordonda 

gezen vatandaşlar, yerde yatan 
kanlar içindeki cansız cesetleri gö
rünce şok yaşadılar.

Bir anda olay yeri yüzlerce me
raklı kişi tarafından doldu. Olay, 
Emniyet güçlerinin olay yerine gel
mesinden sonra, Savcı ve Dokto
run incelemeleri sonucu cesetler 
Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Mustafa Toktaş’ın bir sure önce 
Serbest Bölge’deki Tekfen İnşaat’tan 
ayrıldığı, Emine Bülbül’ün ise eşine bo
şanma davası açtığı, çocuklarının ise 
Samsun'daki kayınvalidesinde olduğu 
belirtildi.

Emine BÜLBÜL Mustafa TOKTAŞ

tıya ev sahipliği yaptı.
Esnaf Sanatkarlar Ko

operatifi Toplantı Salo
nu’nda düzenlenen toplan
tıda, Yazar Turgay Tüfekçi- 
oğlu, Türkiye Avrupa Birliği 
ilişkilerine dikkat çekerek, 
AB’nin Türkiye aleyhine ka
rarlar aldığını belirtti.

Türk Ortodoks Patrika- 
nesi Sözcüsü Sevgi Erenol 
ise; OsmanlI’dan beri ülke
nin ekonomik sıkıntıya 
düşmesi ile birlikte misyo
nerlik hareketlerinin arttığı
nı söyledi.

Haberi sayfa 3’de

SP İlçe Başkanı Recep Aygün, Belediye Başkanına çattı.

Eşinden ayrı yaşayan Emine Bül- 
bül’ün annesinin yanında kaldığı, Mus
tafa Toktaş ile bir süredir tanışarak, bir
birlerini sevdiği belirtildi.

Mustafa Toktaş’ın sevdiği kadını ve 
kendisini öldürmesinin sırrı, ise çözüle
medi.

“Gölgesiyle 
bile kavgalı”

H aFta\a 13 a ki
PTT yeniliklerini tanıttı

Yaşlının emekli maaşıKadri Güler 
korfez@ttnet.net.tr 

Halk ilgisiz
Siyasi partilerde, son günlerde bir hareketlilik göze

çarpıyor.
Yerel seçimlere iki yıl kala -bu kısa bir süre değil- an

laşılan siyasiler kolları sıvadı.
Saadet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Adalet ve 

Kalkınma Partisi, Demokratik Sol Parti, ard arda danış- 
ma veya örgüt toplantıları düzenlediler.

DYP ise geçtiğimiz günlerde partiye katılımlar için 
atağa kalktı..

Liberal Demokrat Parti yeniden teşkilatlandı..
CHP yemek düzenledi..
Belediye Başkanı, üçüncü çalışma yılında vandaşla- 

ra “Ne isterseniz isteyin, yapacağım” sözü verdi.
Ardından, SP İlçe Başkanı Recep Aygün, Körfez 

FM’de. Belediye Başkanını sert eleştirdi.
»Siyasiler hareketlene dursun, halk bu hareketlilikle 
hiç mi hiç ilgilenmiyor.
■ Siyasete ve siyasetçiye karşı içinde bulunduğu 
ekonomik kriz nedeniyle halk -bana sorarsanız- diş 
gıcırdatıyor.

Dış borç, Cumhuriyet tarihimizde ilk kez 100 milyar 
doların üzerine çıkmış, iç borç ise katrilyonlarca lira...

Çocuklarımızın geleceği ipotek altına sokulmuş..
Bunların sorumlusu kim, siyasiler...
Benim gördüğüm kadarıyla halk politikaya ısınmış 

değil.
■ Bizimkiler ne kadar hareketlenirse hareketlensin, 
halkta hareket görülmüyor. .
KjHalk sözünü kendini Afrika ülkelerinden daha yoksul 
duruma sokanlardan sandıkta hesap soracak.
■ Herkes bunun da hesabını yaparak siyasetini ayarla
malı.

evinde teslim edilecek

Saadet Partisi Gemlik . İlçe 
Başkanı Recep Aygün, Körfez 
FM Radyosu’nda yaptığı söyleşi
de Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut’un üç yıllık çalışmalarını 
değerlendirirken, sert eleştiriler
de bulundu.

Aygün, “Sayın Turgut, üç 
yıl içinde vaadlerinin yarısını 
bile yerine getirmedi. Bu süre 
içinde herkesle kavga etti. 
Gölgesi ile bile kavgalı bir baş
kan oldu. FP kapatılmasaydı, 
partiden ihraç edecektik” dedi. 
Serdar Şuaypoğlu’nun haberi syf 3’de Recep Aygün, sert konuştu.

DSP danışma 
toplantısı yaptı

Demokratik Sol Parti ilçe yöneticileri, il yöneticilerinin de ka
tıldığı, köy ve mahalle muhtarlarıyla danışma toplantısı yaptı.

Köy ve mahalle muhtarlarının sorunlarının dinlendiği top
lantıda, muhtarlar yol, su, kanalizasyon ve sağlık ocağı iste
minde> bulundular.

Bugün 1 Mayıs.
İşçinin, emekçinin bayramı.
Emekçiler alanlarda toplanıp yine sloganlar atacak, 

yine hak ekmek için mücadeleleri sürdürecekler.
a Emekçilerin bayramı kutlu olsun. _

PTT'nin, ülke genelin
de başlattığı “Türkiye 
İçin Tek Vücut” kampan
yası nedeniyle., PTT’nin 
hizmetlerinin anlatıldığı 
toplantı ilgi gördü.

Esnaf ve Sanatkarlar 
Kredi Kefalet Kooperatifi 
Toplantı. Salonu’nda dü
zenlenen toplantıya, Kay
makam Sadettin Genç, 
Garnizon Komutanı 'Kı
demli Albay Nihat Irkörü- 
cü, Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, PTT Bur
sa Baş Müdürü İsmail Fe
dayı, siyasi parti temsilci
leri, muhtarlar ve vatan- 
daşlar katıldı.

Toplantıda konuşma 
yapan PTT Bursa Baş Mü
dürü İsmail Fedayi, uzun 
bir geçmişi olan posta, 
telgraf kurumunun gelişen 
teknolojiye ayak uydura
rak, Türk halkına çok ucuz 
olarak hizmet sunduğunu, 
son olarak emeklilerin 
maaşlarını evlerine dağı
tım hizmetini sunmaya 
başladıklarını söyledi.

“Cumhurlyet’ln 100 
ncü yılına mektup” kam
panyası da başlattıklarını 
söyleyen Fedayi, “Bur- 
sa'da İlk kampanyayı 
Gemlik’te açtık” dedi.

Devamı sayfa 3’de

.TAŞI  
GEDİĞİNE

<3nan STamer

O Post ki ...
Çarşı Camii müezzini önümüzdeki ay 
emekli olacakmış ya.
Postuna oturmak için acımasız mücadele.
O posta oturdun mu...
İbadet ile ahiretin, zuhuratla dünyan mamur.
O posta; alnı ak, kalbi pak, 
kafası berrak biri oturtulmalı. 
İthale gerek yok. I Kadroda var. 
Kayırmacılık ithamlarından, siyasi baskılardan 
yılgınlığa, bezginliğe umarım kapılmaz 
Sn. YEMENOGLU.
O, Dadaş tır da...

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

y1lmazakk1l19@turk.net

S
Vedii Bilget’in Mektubu

Sayfa 2

Gazete Kalsın, Çanağımı Alayım...

Muzaffer Gürboğa
Eğitimci - Yazar

Emekli Amiral Sayın Vedii Bilget’i 
okurlarım tanırlar. Bu kez bir mektubu 
geldi; yaşının ve deneyimlerinin imbiğin
den geçmiş.

Biraz dokunaklı, belki beni abartmış - 
layık olmadığım halde-. Ama herkesin 
yararlanacağı, bir insanlık dersi bu mek
tup.

Paylaşmak istedim...

Değerli Dostum,

Eski takvimlerin yaprakları mı daha 
ağırlıklıydı şimdikilerinkimi, kestiremiyo
rum. Bildiğim, çok uzun yıllar önce, baş- 
kaldıran duygularla katıldığım yaşama ve 
zamana. Tüm bilmeceleri bir bir çöze
cektim. Daha erdemli ve onurlu, alabildi
ğine özgür bir dünyanın temeline harç 
kılınacaklardan biri olacaktım. Ne ki, bu 
isteme giden yolda hep yalnız kaldım. 
Tek başına harç olamazdı insan. Harca 
katılacak diğerleri de gerekirdi. Ama o 
diğerleri, hiçbir zaman var olmadı. Ya da 
oldular, ancak bambaşka yollann yolcu- 
suydular. Aynı sokaklarda karşılaşmamız, 
yolun belirsizliğinin raslantısal güldürü- 
süydü.

Uzun süredir kaldığımız orduevindeki 
odamdayım şimdi. Pencereden dışarı ba
kıyorum, Haliç’in durgun sulannda şaha 
kalkmış dalgalar düşlüyorum. Ama ola
naksız. Belki de yaşamım boyunca, hep 
olanaksızı düşledim. Ya da benim düşle
rimi olanaksız kılmak için ne gerekirse o 
yapıldı soluklandığım çevrede. Bunu kes
tirmenin, ayrımsamanın, bilmenin yararı 
da yok artık. Çünkü yaşam, geçip gidi
yor yanımızdan. Hiçbir şey tam değil. 
Bölük pörçük. Durduğumuz yerde dağılı-

son ürpenişlerin kıyısına vardığımdan da
ha bir öfkeliyim. Göğsümde küçücük bir 
sızı. İçimde bir yangın. Yanan kanım. 
Hep bir duman örtünüyorum anılardan. 
Ve yalnızca seni bulabiliyorum dost ola
rak. Bu bir yüceltme değil. Salt somut bir 
saptama. Çevremde nice yıllardır dola
nan kimilerinin durumu, bunu daha da 
kesinleştiriyor. Hangi ozan söylemişti 
şimdi tam anımsamıyorum ama, “Vuru
lur yaşlı bir keşiş bir imamın kalbinde/ 
Kızıldeniz de yarılır bir gün / Melekler 
ve Musa, binerler şeytana ve geçerler 
karşı kıyıya” deyişinin tam ortasında- 
yım. Dün melek.bildiklerimiz, bugün şey
tanın sırtına binip başka kıyılara geçtiler. 
Belki bu, olması gerekendi. Çünkü onlar 
zaten öyleydiler. Ozan “Uçabilir tüm il
keler de, uçmuşsa tarihin önünde kar
galar” diyor. Güvercin sandıklarımızın 
kargalıklannı yeni keşfetmiyoruz. Ama, 
herkesten çok kendimize yabancılaşmayı 
koşulluyor bu durum. Her geçen gün da
ha da yükselen öfkem bundan. Göğ
sümdeki mahşer de...

Yılmaz Dost,
Küçük bir çocuk, yeniyetme bir deli

kanlı olmayı çok istiyorum bugün. Yaşa
ma yeniden ve daha bilinçli başlamak 
için değil. İçimden kentin tüm binalannın 
zillerini çalıp kaçmak geldiğinden. Tüm 
pencereleri taşlamak, tüm camlannı kır
mak. Bedenimi soğuk bir ter kaplıyor 
böyle düşündüğümde. Ayaklarımın altın
da bir gökyüzü boşluğu derinleşiyor. Yan
lış varsayımlarca avlanmak istemiyorum 
artık. Elde kalan tek dosta -sana- ilişkin 
gönenci yüreğimde avlamak, ellerini sıkı
ca sıkmak istiyorum. Bir tanışım, “Gün 
doğar, gemiler yaşanır limana. Çiçek

Bakkaldan günlük gazetemi al
mış, ayrılıyordum. Bir müşteriden 
bakkala söylenen yazıma başlık olan 
tümceyi duydum. Müşteri gazete al
maya değil, çanak almaya gelmişti. 
Tüketim ahlakımızın değerlerinin 
aşındığını düşündüm. Toplumumuz- 
da esasen okumaya ve yazmaya yö
nelik eğilim çok az. Görsel medyaya 
ilgi var. İletişimlerde okuma ve yaz
madan çok konuşma tercih ediliyor.

Kültürümüz, bir yazarın yapıtının 
önemini belirleyecek ölçüleri oluştu- 
rabilmiş değil. Ticari değerlerimizi 
estetik değerleri ezmiş durumda. 
Toplumsal sorunlara ilgi şikayetten 
öteye geçemiyor. Çözüm üretmek, 
sunmak, tartışmak yok. Ya bize su
nulanı olduğu gibi sorgulamadan 
benimsiyorum ya da görüşlerimizi 
yanlış olabileceğini düşünmeden kö
rü körüne, bağnazlıkla savunuyoruz. 
Çünkü, doğruların patenti yalnızca 
bizde. Bu yüzden kendi kişisel geliş
memizin önünü tıkıyoruz. Toplum
sal çıkarlarımız, güzel gelişmemizin 
önünü tıkıyoruz. Toplumsal çıkarla
rımız, güzel değerlerimiz kaybolu
yor. Etkileşimli iletişim yerine sağır
lar diyaloğu oynuyoruz ya da mono
log yapıyoruz. Hep birbirimizden 
şikayetçiyiz. Şikayet dilini, sen dilini 
bırakıp, biz diline, sevgi diline ulaşa
madığımız için nitelikli beraberlik 
kurulamıyor.

Çoçuklarımız beyaz bir yaprak gi
bidir. Ne yazılırsa, o okunur. Büyük
lerde okuma, sevgisi olmazsa kü
çüklerde nasıl olur? Okuma sevgisi
ne ancak biz iyi model olursal ulaşa
bilir.

Okuma sevgisi ile yaşama farklı 
bakabilir, küçük değişik pencereler 
açarak, yaşamı zenginleştirebiliriz. ■

Neden bu kadar okumaya ilgi 
duymuyoruz? Okuma kültürü niçin 
yok? Bu soruların birden çok yanıt
ları var. Birincisi ezbere eğilimliyiz. 
Okullarda buna uygun düşen eğitim 
var. Duygu ve düşüncelerimizi dev
reye sokmuyor. Duygu ve düşünce
lerimizi açığa vurmaktan çekiniyo
ruz, inkar ediyoruz. Bu nedenle 
kendimize yabancılaşıyoruz. Sorun
lara çözüm getirmek hep büyükler 
tarafından önerildiği için okuyarak 
farklı seçenekleri görebilmek engel
leniyor.

Estetik ve sanata duyarlı bireyler 
yetiştiremiyoruz. Sanatla düşünce 
arasındaki yoğun ilişki görülemiyor. 
Ezbere karşı bilgi edinme alışkanlığı
nı geliştirmeliyiz.

Sorgulayan, araştıran ve tartışan 
bir eğitim dizgemiz yok. Bağımlı bi
reyler yetiştiriyoruz. Bağımlı insan, 
özgürce karar veremezse, sorumlu
luk bilinci gelişmez. Medyanın tüke
timi pompalayan etkisiyle gazete 
yerine çanak almayı yeğler.

vermişiz. Herkes, herkesi uzaktan görüp biter ağaçta. Hatta, açlık ve zulüm de 
izliyor. El uzatmıyor, tokalaşmıyor. Kim- biter bir gün. Ama, özlem ve umut hiç
se, kimseyi umursamıyor. Sözler, duru
mu geçiştiriyor. Durum, bir başka duru
mun öte boyutuna kilitleniyor. Dumansı 
bir bulanıklıkta günler. Bugünü yanna te
yelleyen bir anlam yok. Dünü bugüne te
yelleyen bir ortak anlam olmadığı için 
belki de. Hep boşluktayız. İçtenlik, yakın
lık, dostluk içi boş sözcükler.- Çünkü bu 
sözcülerin içini dolduracak düşünsel pay
dalar yok.

Belki de yaşım sekseni devirdiğinden,

bitmez” diye yazmıştı. Bu deyişin diya
lekttik açılımını, insanın hep yeni adlım
lar gerekseyen sürekli devrimci özünü 
kavrayamayanların birlikteliği, dostluğu 
da özden yoksundur elbet. Bunca yok
sunluk arasında, iyi ki sen varsın. Senin 
dostluğunun sıcaklığı, yaşlı yüreğimi hep 
ısıttı, yaşadıkça da hep ısıtacak.

Nisan’da görüşmek üzere....
Vedii Bilget

Köseoğlu birinci
□ 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

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün, 2001-2002 yılı birinci dönem 6 ve 7 nci sınıfların 
başarı değerlendirme sınavlarında Köseoğlu İlköğretim Okulu birinciliği elde etti.GEMLİK KÖRFEZ Gemlik

Haftalık Siyasi Gazete
Yıl : 29 SAYI : 1419 
Fiyatı: 200.000 TL. 

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

Tel: 513 17 97 Faz : 513 35 95 GEMLİK

Basıldığı yer: KÖRFEZ OFSET
Matbaacılık -Yayıncılık - Reklamcılık Tesisi 

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

Körfez
Okuyun 
Okutun

Abone
Olun

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün, il
köğretim okulları arasında yaptığı birinci 
dönem başarı değerlendirme sınavında, 
ilçemizde bulunan Özel Köseoğlu İlköğ
retim Okulu, 6 nci ve 7 nci sınıflarda bi
rinci oldu.

İlçemizdeki 17 ilköğretim okulundan 6 
nci sınıf birinci dönem başarı değerlen
dirme sınavlarına bin 400 öğrenci katıldı.

Özel Köseoğlu Lisesi, yüzde 64.8 pu
an ile birinci olurken, Şehit Cemal İlköğ
retim Okulu yüzde 57.631 puan ile ikinci, 
Cumhuriyet İlköğretim Okulu yüzde 
57.274 puan ile üçüncü oldu.

7 nci sınıf birinci dönem başarı değer
lendirme sınavlarında ise; Özel Köseoğ
lu İlköğretim Okulu yüzde 58.571 puanla 
birinci, Kurtul İlköğretim Okulu yüzde 
53.469 puan ile ikinci, Cumhuriyet İlköğ
retim Okulu yüzde 53.002 puanla üçün
cülüğü elde etti.

Sınavlara, Özel Köseoğlu, Şehit Ce
mal, Cumhuriyet, 100 ncü Yıl, Borusan, 
Namık Kemal, Gazi, Atatürk, Şehit Et- 
hem, Lale Kemal, Engürücük, 11 Eylül, 
Kurtul, Şükrü Şenol, Ali Kütahya, Nursel 
Çağlar, Umurbey Abdullah Fehmi 
ilköğretim okulları katıldı.

mailto:y1lmazakk1l19@turk.net
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Küçük Sanayi’ye tüp geçit”
Personelden Sorumlu Devlet Bakanı Recep Önal, geçtiğimiz hafta ilçemize gelerek, Kaymakam Sadettin Genç ve Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut ile görüştü. Kaymakamlıkta muhtarların sorunlarını dinleyen Bakan Onal, buradan Belediye'ye gitti.
Belediye Başkanının Küçük Sanayi Sitesi önünde yapılacak "Tüp Geçit" için destek istemini Vali Güven, Ankara ile görüşerek sonuçlandırdı.
■ Personelden Sorumlu Devlet Bakanı Re
cep Önal, Bursa’ya yaptığı iki günlük ziyare

tinde ilçemize uğrayarak, Kaymakam Sadet
tin Genç’i makamında ziyaret etti. Bakan 
Önal, Kaykamamlıkta muhtarlarla da birara- 
ya geldi.
B Geçtiğimiz hafta Perşembe günü ilçemize 
Bursa Valisi Ali Fuat Güven ile birlikte gelen 
Devlet Bakanı Recep Önal, Kaymakam Sa

ffettin Genç tarafından karşılandı.
■ Kaymakamlıkta yapılan görüşmeye Gem
likli muhtarlarda katıldı. Kaymakamdan ilçe
min sorunlarını dinleyen Bakan Önal, daha 
sonra muhtarların sorunlarını da dinledi.
■ Buradan belediyeye geçen Bakan Önal, 
Belediye girişinde bulunan Özel Tan Lisesi 
resim sergisini gezdi.
■ Belediyenin önünde, Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut tarafından karşılanan Bakan 
Recep Önal, Belediye Başkanı Mehmet Tur
gut'un makam odasında ilçenin sorunları an
latıldı ve yardım istendi.
K Başkan Turgut, ilçeye Nacakh'dan gelen 
•suyun kaptaçının tahrip olduğunu, afet kap

samından yardım istendiğini ancak, Gem- 
lik'in afet kapsamına alınmadığı için bundan 
yararlanamadıklarını belirterek, “Sorunun 
çözümü için DSİ’ye müracaat ettik. Ancak 
II olmadığımız için oradan da müsbet so
nuç alamadık. İller Bankası bize yardımcı 
olursa, Gemlik ve Küçük Kumla’nın su so
rununu en az 20 yıl çözeriz. Bu konuda 
sîzlerden yardım istiyoruz”dedi.

Belediye Başkanı, daha sonra depremde 
Gemlik’in hasar gördüğünü, yapılan jeolojik, 
jeofizik yer çalışmalarında ovanın çok tehli
keli olduğunun görüldüğü ilçede, imara.açıla- 
cak en önemli yerlerin Orman Bakanlığı kap
samında olan makilikler olduğunu, buraların 
belediyeye tahsisi için yardımcı olmalarını is
tedi.

Bakan Önal, bu konu anayasa konusu ol
duğunu belirterek, “Siz, yine de ilgili Ba
kanlıklara başvuruda bulunun” dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Turgut, “Bir 
felaket olmadan bu konunun çözülmesi 
gerekir. Bir çok profesör deprem beklenti
sinin olduğunu söylüyorlar. Biz de korku

yoruz” dedi.
Mehmet Turgut, Gemlik’in uzun yıllardan 

beri bekleyen temeli atılmış bir kapalı spor 
salonu sorunu olduğunu da Bakan Önal'a 
söyleyerek,. “Bunu sizden bekliyoruz.” de
di.

SUNĞİPEK’İ İSTİYOR
Belediye Başkanı, Devlet Bakanı Recep 

Önal’dan, Sunğipek arazisinin Gemlik Bele
diyesine tahsisinde yardımcı olmalarını iste
di.

Gemlik’te arazinin dar olması nedeniyle 
Gemliklilerin Sunğipek Fabrikası’nın bulun
duğu yere ihtiyacı olduğunu, bu konuda üni
versitenin de bir talebi bulunduğunu söyleyen 
Başkan Turgut, “Üniversiteye uygun başka 
bir yer verilebilir. Bu arazinin tamamına 
Gemliklilerin ihtiyacı var. Üniversite bura
yı alırsa kendine sosyal tesis yapar. Gem
likli buraya giremez.” şeklinde konuştu.

Bakan Önal ise, Özelleştirmeden Sorum
lu eski Devlet Bakanı Yüksel Yalova’nın ka
mu arazilerinin belediyelere devrine sıcak 
baktığını ancak, yeni bakanın “Bedel öde

meden hiç bir kimseye bir şey vermem” 
dediğini belirtti.

Belediye Başkanı Turgut, Gemlik'e doğal- 
gazın verilmediğini, son zamanlarda doğal- 
gaz kullananların azaldığını belirterek, “Biz 
doğalgaza talibiz.” dedi.

Bakan Önal ise, devletin şirketlere tahsis 
verdiğini, bu konunun Enerji Bakanlığından 
çıkarak, Enerji Üst Kurulu'na devredildiğini 
söyledi. Buraya başvurulmasını istedi.

Belediye Başkanı son olarak da, kazala
rın yoğun olarak yaşandığı, Gemlik Bursa yo
lundaki Küçük Sanayi Sitesi girişine yapıla
cak tüp geçit için yardım istedi.

Bu konuda, plan ve projenin hazır olduğu
nu belirten Belediye Başkanına, Bursa Valisi 
Ali Fuat Güven Karayolları Genel Müdürlü- 
ğü’nü telefon ile arayarak, çözüm getirdi.

Bursa Yalova karayolunun yapım kapsa
mında bu yaz, sanayi girişine projeye uygun 
tüp geçit yapılma sözü alındı.

Bakan Önal, belediyeden sonra DSP’ye 
giderek, partililer ile görüştü ve DSP’lilerin ta
leplerini de dinledi.

PTT yeniliklerini tanıttı

Yaşlının emekli maaşı 
evinde teslim edilecek

“Avrupa Birliği ve 
Misyonerlik” anlatıldı

[Birinci sayfanın devamı

■ Bu kampanya kapsa
mında Cumhuriyet’in 100 
ncü yılına ulaştırılmak üze
re Kaymakam, Garnizon 
Komutanı, Belediye Baş

manına birer özel zarf veril
di.
■ Buradaki törende, Muh- 
telif Esnaf ve Şanatkarlar 

»Odası Başkanı İbrahim Ta- 
lan’a, PTT ile olan iyi ilişki
lerinden dolayı plaket su

nuldu.
F Daha sonra söz alan 
PTT Gemlik Şube Müdürü 

Recep Özfidan, PTT’nin 
.•hizmetlerini anlattı.
| Posta teşkilatının, eko
nomik yönden devlete kat- 
kıda bulunduğunu, 

|PTT’nin sermayeyi işleyip, 
verimli hale gelmesine 
önem verdiğini belirterek, 
“PTT bir kültür hareketi

Bağkur sorunu çozuluyor 
bnbeş günde bir ilçeye gelen Bağkur görevlileri, iki 
atamanın imzadan çıkmasından sonra her gün
^Gemlik'te hizmet verecek. 
I Bağkur sigortalılarına hiz- 
met verecek olan Bağkur Gem- 

; lik Bürosu'nun sorunu çözüldü. 
■ Anavatan Partisi Gemlik İlçe 
saşkanı Adnan Tekin, gazetemi
ze yaptığı açıklamada, ilçeye 
Bnbeş günde bir gelen görevli
lerce, Esnaf Kefalet Kooperatifi 

tarafından verilen büroda hizmet 

dir. Her çeşit kitap, dergi, 
broşür gibi yayını ülke
nin dört bir yanına en 
ucuz ulaştırmaktadır. Pul 
hizmetleri ile kültürümü
zü yaymaktadır. PTT, 
1995 yılından beri yeni 
yapılanma içine girmiş; 
modern, teknolojik çalış
malar başlatmıştır. Türki
ye’de 2600 işyeri ile bü
yük bir potansiyel oluş
turmuştur. PTT’ nin en 
yeni hizmeti ise emeklile
re başlattığı yeni hizmet
tir. Emeklilerin maaşları, 
maaş farkları, vergi iade
leri ödemeleri artık PTT 
işyerlerinden yapılacak
tır. Bu uygulamaya ocak 
ayından itibaren başlan
mıştır. Bu konuda bilgi 
almak isteyenler 119 no- 
lu telefona başvurabilir
ler” dedi.

veren Bağkur personeli yerine 
biri PTT'den diğeri Mal Müdürlü- 
ğü’nden yatay geçiş isteminde 
bulunan iki görevlinin işlemleri
nin tamamlandığını söyledi.

Tekin, onbeş gün içinde iki 
atamının imzadan çıkmasıyla 
görevlerini Gemlik'te tam gün 
yapacaklarını belirtti.

SP İlçe Başkanı Recep Aygün, Belediye Başkanına çattı.

“Gölgesiyle 
bile kavgalı”

Saadet Partisi Gemlik İlçe 
Başkanı Recep Aygün, Körfez 
FM Radyosu’nda yaptığı söy
leşide, Belediye Başkanı Meh
met Turgut’un üç yıllık çalış
malarını değerlendirirken, sert 
eleştirilerde bulundu.

Körfez FM Radyosu’nda 
Şuayb Serdaroğlu'na, Gemlik 
Belediyesi’nin üç yılını değer
lendiren Saadet Partisi İlçe 
Başkanı Recep Aygün, Bele
diye Başkanının “Belediyeyi 
2 trilyon lira ile borç aldık” 
sözüne karşı çıkarak, “Biz be
lediyeyi devraldığımızda, 1 
trilyon liraya yakın borç var
dı. Şimdi bu miktarın 2 tril
yon lira olarak belirtilmesi
ne anlam veremiyorum” de
di.

Başkanın parasının bollu
ğu ile övünmesini de eleştiren 
Aygün, “Önemli olan o para
nın bolluğu değil, o paranın 
hizmete dönüştürülmesidir” 
şeklinde konuştu.

Belediye Başkanının 
Gemlikspor'a destek verme
mesini de eleştiren Aygün,

Köy ödenekleri 
geldi

Adalet ve Kalkınma Partisi 
Gemlik İlçe Başkanı Vedat 
Emek, Gemlik köylerinde 
parasızlık nedeniyle yarım ka
lan hizmetler için Ankara’dan 
sağlanan para desteğinin gel
diğini söyledi.

AK Parti TBMM Bütçe Ko
misyonu Üyesi ve Bursa Mil
letvekili Altan Karapaşaoğlu 
tarafından bütçeden çıkartılan 
245 milyar lira ödeneğin ilçe
mizdeki çeşitli köylerin kanali
zasyon, su, yol ve hizmetlerin
de kullanılacağını söyleyen 
Emek, Karacalli Köyü'ne 75 
milyar, Büyük Kumla 30 mil
yar, Muratoba Köyü kanalizas
yon için 30 milyar, Cihatlı Köyü 

Başkanın Gemlikspor’a çürü
meye yüz tutmuş otobüsler
den biri bile çok gördüğünü 
söyledi.

17 Ağustos depreminden 
sonra Belediye Başkanının sı
nıfta kaldığını ifade eden Ay
gün, “Depremden bunca za
man geçmesine karşın, 
Gemlik’te halen inşaatlar 
başlamış değil, bundan do
layı Gemlikliler mağdur ol
du. Sorumlusu Mehmet Tur
gut’tur” şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı ile bir 
yıldan fazla bir dönemdir hiç 
bir diyaloğunun olmadığını 
söyleyen Aygün, “Başkan 
son günlerde bazı siyasi 
parti başkanlar) ile görüşü- 
yormuş. Ancak, ne bizimle 
ne de partili meclis üyeleri
miz ile hiç bir görüşme yap
mıyor” diye sitemde bulundu. 
I Aygün, üç yıldır devamlı 
eski dönemleri karaladığını, 
muhalefet partilere çattığını, 
çalışanları ile, çevresiyle, ba
sınla, hatta gölgesiyle bile 
kavga ettiğini iddia etti.

çevre düzenlemesi için 30 mil
yar, Engürücük Köyü kanali
zasyon için 50 milyar, Gençali 
Köyü zirai ilaç deposu yapımı 
için İl Özel İdaresi kartlıyla 25 
milyar, ayrıca köy yolları yapı
mı için de 30 milyar lira öde
nek gönderildiğini söyledi.

Ülkü Ocakları Dergisi 
Gemlik Temsilciliği’nin dü
zenlediği, "Avrupa Birliği ve 
Misyonerlik” konulu toplantı
da, konuşmacılar Avrupa 
Birliği ile ilişkilerimizin Türki
ye aleyhine geliştiğini, eko
nomik yönden zayıflayan ül
kemizde, Hıristiyan misyo
nerlerinin arttığına dikkat 
çektiler.

Geçtiğimiz hafta pazar 
günü Esnaf Kefalet Koope
ratifi Toplantı Salonu’nda dü
zenlenen toplantıya, MHP 
Bursa Milletvekili Orhan 
Şen, Belediye Başkanı Meh
met Turgut, İlçe Emniyet 
Müdürü Salih Golcü, MHP İl
çe Başkanı Mehmet Çelik ve 
davetliler katıldılar.

Toplantının ilk konuşma
sında, Avrupa Birliği konusu
nu Yazar İşadamı Turgay 
Tüfekçioğlu işledi.

Avrupa Birliği’nin 1955 
yılında kurulduğuna dikkat 
çeken Tüfekçioğlu, AB’nin 
kuruluştan beri Hıristiyan bir 
örgütlenme olduğunu, bay- 
rağııidâ bulunan oniki yıldı
zın İsa Peygamberin oniki 
havarisini temsil ettiğini, tam 
üye sayısının onikiyi geçme
sine karşın yıldızların artma
dığına dikkat çekti.

Avrupa Birliği’nin tarihçe
sini anlatan Tüfekçioğlu, 
AB’ye tam üye olmadan, 
Gümrük Birliği’ne giren tek 
ülke olduğumuzu belirterek, 
“Avrupa Birliği ile imzala
nan tam üyelik anlaşma
sında, bu birliğe girdiği
mizde Ege sorununun çö
züleceği, Kıbrıs sorunu
nun kalmayacağı konu
sunda anlaşmalara imza 
koyduk. Avrupa Birliği ile 
yapılan bu anlaşmaların 
bir çoğu ruhsal çıkarları
mızla çatışmaktadır. İspan
ya, Yunanistan, Polonya 
gibi ülkelere Birliğe tam 
üye olmadan, Birliğe katı- 
lındığında o ülkelerin çift
çisinin ve küçük sanatkarı
nın zarar göreceği için 
ödenen 5 milyar dolar Tür
kiye’ye ödenmemiştir. Bu
nun nedeni de Yunanis
tan’ın tam üye olarak veto

hakkını kullanmasıdır. Tür
kiye’nin Avrupa Birliği’ne 
tam üye olarak hangi tarih
te kabul edileceği kesin 
değildir. Avrupa Birliği si
yasi, ekonomik ve askeri 
bir oluşumu içermektedir. 
Türkiye’nin siyasi kararlar
da hiç bir etkisi olmadığı 
gibi ekonomik yönden ül
ke bir açık pazar haline ge
tirilmiştir. Yakında, Avrupa 
Birliği ordusu da oluşturu
lacak. Türkiye buraya da 
katılacaktır.” şeklinde ko
nuştu.

Daha sonra konuşan Or
todoks Patrikanesi Sözcüsü 
Sevgi Erenol ise, Osman
lI’dan bugüne misyonerlik 
hareketlerinin tarihçesini an
latarak, son yıllarda Türki
ye’de Hıristiyan misyonerle
rin ev kiliseleri kurarak, müs- 
lüman bir ülkede Hıristiyanlı
ğı yayma çalışmalarını arttır
dığına dikkat çekti.

Erenol, küreselleşme adı 
altında dünyayı sömürebil
mek amacıyla misyonerik 
hareketlerine hız verildiğini 
belirterek, “Misyonerlik 
emperyalizmin aracı hali
ne gelmiştir. OsmanlI’dan 
beri Hıristiyan misyonerle
rin, müslümanları Hıristi- 
yanlaştırmak istemektedir. 
Ancak, bunu başarama
yınca azınlıklar üzerinde 
misyoner faaliyetler arttı
rıldı” dedi.

Cumhuriyet ve Atatürk ile j 
birlikte misyonerlik faaliyet
lerinin sona erdirildiğini, Ata
türk’ün misyoner okulları ile 
mücadele ederek, vergilen
dirdiğini belirten Erenol, son 
yıllarda protestan misyoner
lerin açık şekilde Türki
ye’de faaliyet gösterdiğini, 
bunların istihbarat görevleri
ni yürüttüklerini, bölücülük 
olaylarına karıştığını, Vati
kan’ın PKK'yı kurtuluş sa
vaşçıları olarak gördüğünü 
söyledi.

Misyonerliğin çok tehlike
li boyutlara ulaştığını söyle
yen Erenol, “Bu ülkemizin 
var olma meselesi haline 
getirilmiştir” şeklinde ko
nuştu.
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Satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıymeti, adedi, evsafı:
Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesinin 01.06.2001 tarih ve 2001/122 Esas 2001/369 

karar sayılı kesinleşmiş kararı ile Şuyun izalesi suretiyle satışına karar verilen Mahmut 
Arif DEMİR, Mustafa Kemal İNCEZEYBEKLER, Mehmet İNCEZEYBEKLER, Mustafa 
Yiğit İNCEZEYBEKLER, Şeyma Armağan İNCEZEYBEKLER aralarında müşterek bu
lunan

1 - Gemlik ilçesi Kayhan Mahallesi Kuyulu ve Salkım Söyüt mevkiinde kain tapunun 
461 sahife 284 ada 461 sahife 9 parselde kayıtlı bulunan 103.25 m2 miktarındaki arsa I 
üzerine kurulu 4/22 arsa paylı 1 nolu bağımsız bölüm (Mesken) 10.000.000.000.- TL. 
değerle

2 - Gemlik ilçesi Orhaniye Mahallesi Kumlabayırı yolu mevkiinde kain tapunun 2131 
sahife 359 ada 14 pafta 92 parselde kayıtlı bulunan 2286.93 m2 miktarındaki arsa üze
rine kurulu 24/840 arsa paylı A Blok 1 nolu mesken 16.000.000.000.- TL. değerle

3 - Gemlik ilçesi Orhaniye Mahallesi Kumlabayırı yolu mevkiinde kain tapunun 2131 
sahife 359 ada 14 pafta 92 parselde kayıtlı bulunan 2286.93 m2 miktarındaki arsa üze
rine kurulu 24/840 arsa paylı B Blok 4 nolu mesken 16.000.000.000.- TL. değerle

4 - Gemlik ilçesi Orhaniye Mahallesi Kumlabayırı yolu mevkiinde kain tapunun 2131 
sahife 359 ada 14 pafta 92 parselde kayıtlı bulunan 2286.93 m2 miktarındaki arsa üze
rine kurulu 24/840 arsa paylı B Blok 14 nolu mesken 14.500.000.000.- TL. değerle sa
tışa çıkarılmışlardır. J -

GAYRIMENKULLERİN HALİ HAZIR DURUMLARI
9 parselde bulunan 1 nolu mesken beş katlı bir apartmanın dairesinin zemin katın- | 

da bulunmaktadır. 3 yatak odası, 1 salon, 1 mutfak, 1 banyo wc ve koridordan müte- 1 
şekkildir. Islak zeminler karo seramik, odalar ve salon ise pvc karosimanlarla (Marley) 
kaplıdır. Banyo ve wc tavana kadar fayans kaplıdır. Mutfak dolapları mevcuttur. Daire ı 
kat kaloriferli olup, Aristo marka tüple çalışan bir kombisi mevcuttur.

92 parselde binan B Blok 1 nolu mesken (Daire) kaloriferli ve asansörlüdür, konum 
olarak üç tarafı açık ön cepheden deniz ve yol manzaralıdır. 3 yatak odası, 1 salon, 
mutfak alaturka wc, banyo, antre ve 2 balkondan ibarettir. Ön balkonda barbeküsü var
dır. Salon ve odalar halıfleks halı kaplıdır. Banyoda elektrikli ısıtıcı mevcuttur. Mutfak 
dolapları ve mutfak tezgahı mevcuttur. .

92 parselde bulunan B Blok 4 nolu mesken yukarıda belirtilen B Blok 1 nolu mes
kenle aynıdır.

92 parselde bulunan B Blok 14 nolu mesken yine yukarıda belirtilen B Blok 1 ve 4 
nolu meskenlerin aynısı olup yalnız m2. olarak bu meskenlerden küçük bulunmaktadır.

SATIŞ ŞARTLARI
1- 9 parselde kayıtlı bulunan 103.25 m2 miktarındaki arsa üzerine kurulu bulunan 

4/24 arsa .paylı 1 nolu bağımsız bölüm (Mesken) 07.06.2002 Cuma günü saat I 

10.30’dan 10.40’a kadar
2- a) 92 parselde kayıtlı bulunan 2286.93 m2 miktarındaki arsa üzerine kurulu 

24/840 arsa paylı B Blok 1 nolu bağımsız bölüm (Mesken) 07.06.2002 Cuma günü saat I 
10.45’den 10.55’e kadar

b) 92 parselde kayıtlı bulunan 2286.93 m2 miktarındaki arsa üzerine kurulu 24/840 
arsa paylı B Blok 4 nolu bağımsız bölüm (Mesken) 07.06.2002 Cuma günü saat 
11.00’den 11.10’a kadar

c) 92 parselde kayıtlı bulunan 2286.93 m2 miktarındaki arsa üzferine kurulu 24/840 
arsa paylı B Blok 14 nolu bağımsız bölüm (mesken) 07.06.2002 Cuma günü saat 
11.15’den 11.25’e kadar

Gemlik Adliyesi Hukuk Mahkemeleri Yazı İşleri Müdürü odasında açık arttırma i 
suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin % 75’ni ve rüçhanlı ala
caklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. 
Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla j 
17.06.2002 Pazartesi günü ayni yer ve aynı saatlerde ikinci arttırmaya çıkarılacak
lardır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkullar en çok arttıranın 
taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok 
arttırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin 
% 40 mı bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından 
fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi 
lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

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

3- İpotek sahibi alacaklılarla 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 sicili 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 ise son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacak
lardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil 
olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

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

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameye görmüş ve münderecatını kabul etmiş 
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2002/2 Satış sayılı dosya numarasıyla 
Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 30.04.2002

Satış Müdürü
(ic. İf.K. 126) Yönetmelik No : 27 j

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

T.C. .......
GEMLİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

SAYI________
999/1429

^FHSSERTKAYA PETROL LİMİTED ŞİRKETİ 
İFLAS İDARESİNDEN MENKULLERİN AÇIK ARTTIRMA İLANI

İflas İdaresinin sıra cetvelinde belirtilen, alacaklılarına ödenmek üzere, Müflis Seli
kaya Petrol Nakliyat Lmt. Şti’ne ait, aşağıda muammen bedeli, mahiyeti ve nitelikleri 
yazılı motorlu araçlar satışa çıkarılmıştır. Satışlar GEMLİK-BURSA YOLU ÜZERİ K0- 
CAÇUKUR MEVKİİNDE GÜNEŞ NAKLİYAT PETROL Lmt. Şti. adresinde yapılacaktır.

Birinci artırma (13 Haziran 2002 Perşembe günü) sırasıyla,
1- 16.000.000.000.- TL. sı değerindeki 16 ZB 660 plakalı İVECO MP 440 EA 2 T/ 

P 4x2 1998 model çekici saat 10.00.-10.02 arasında,
2- 16 000.000.000.- TL. sı değerindeki 16 ZB 657 plakalı İVECO 1998 model MP 

440 EA 2 T/P 4x2 Evro TCHE çekiçi Treyler saat 10.04-10.06 arasında,
3- 28.000.000.000.- TL. sı değerindeki 16 ZB 870 plaka sayılı 19.463 MAN marka 

1999 model çekiçi, saat 10.08-10.10 arasında,
4- 16 000.000.000.- TL. sı değerindeki 16 ZB 654 plakalı İVECO marka BM 440 EA 

2 T/P 4x2 1998 model EVRO T ECH çekiçi saat 10.12-10.14 arasında,
5- 28.000.000.000.- TL. sı değerindeki 16 ZB 869 plaka sayılı MAN, 19.463 marka

lı 1999 model çekiçi saat 10.16-10.18 arasında,
6- 16.000.000.000.- TL. sı değerindeki 16 ZB 656 plaka sayılı 1998 model İVECO 

MP 440 EA 2 T/P 4x2 marka çekici saat 10.20-10.22 arasında,
7- 16 000 000.000.- TL. sı değerindeki 16 ZB 659 plakalı İVECO MP 440 EA2T/P 

marka 1998 model çekici saat 10.24- 10.26 arasında,
8- 16.000.000.000.- TL. sı değerindeki 16 ZB 661 plakalı İVECO marka440-EA2 

| T/P 4/X markalı ıgggmodel çekici saat 1.0^,10.30 arasında,-------- _ J

^”9^16.000.000.000.- TL. sı değerindeki 16 ZB 658 plakalı İVECO MP 440 EA 2 T/P 
4/2 marka 1998 model çekiçi saat 10.32 - 10.34 arası,

10- 16.000.000.000.-TL. sı değerindeki 16ZB 655 plakalı İVECO MP 440 EA2T/P 
4x2 marka 1998 model çekiçi saat 10.36- 10.38 arası

11- 10.500.000.000.- TL. sı değerindeki 16 ZP 212 plakalı SCANIA 143 H marka 
1991 model çekiçi saat 10.40- 10.42 arası

12- 10 500.000.000.- TL. sı değerindeki 16 ZP 209 plakalı SCANIA 143 H marka 
1991 model çekiçi saat 10.44-10.46 arası

13- 10.500.000.000.- TL. sı değerindeki 16 ZP 210 plakalı SCANIA 143 H marka 
1991 model çekiçi saat 10.48- 10.50 arası

14- 10.500.000.000.- TL. sı değerindeki 16 ZP 213 plakalı SCANIA 143 H marka 
1991 model çekiçi saat 10.52 - 10.54 arası

15- 13.500.000.000.- TL. sı değerindeki, 16 ZP 693 plakalı MERCEDES 2521 mar
ka 1998 model kamyon saat 10.56- 10.58 arası

16- 13 500.000.000.- TL. sı değerindeki, 16 ZB 717 plakalı MERCEDES 2521 mar
ka 1998 model kamyon saat 11.00 - 11.02 arası

17- 12 000.000.000.- TL. sı değerindeki 16 ZB 716 plakalı BMC 200.26 Fatih mar
ka 1998 model kamyon saat 11.04- 11.06 arası

18- 13.500.000.000.- TL. sı değerindeki 16 ZP 697 plakalı MERCEDES 2521 mar
ka 1999 model kamyon saat 11.08-11.10 arası

19- 13.500.000.000.- TL. sı değerindeki 16 ZP 695 plakalı MERCEDES 2521 mar
kalı 1999 model kamyon saat 11.12-11.14 arası

20- 2.500.000.000.- TL. sı değerindeki 16 ZP 701 plaka sayılı Dorse Çift dingilli 
1985 model Tırsan saat 11.16-11.18 arası

21- 1.500.000.000.-TL. sı değerindeki 16 ZP 702 plakalı Otoyol ng,arka çift dingilli 
dorse 1974 model saat 11.20- 11.22 arası

22- 4.000.000.000.- TL. sı değerindeki 16 ZB 703 plakalı otoyol Dorse marka 1977 
model saat 11.24- 11.26 arası

23- 3.000.000.000.- TL. sı değerindeki 16 ZN 593 plakalı Otoyol Dorse Çift dingilli 
marka 1992 model saat 11.28-11.30 arasında

24- 1.000.000.000.- TL. sı değerindeki .16 ZP 214 plakalı DORSE Otoyol marka, 
1976 model saat 11.32- 11-34 arası

25- 2.000.000.000.- TL. sı değerindeki 16 ZP 368 plakalı çift dingilli, 1976 model 
Dorse saat 11.36- 11.38 arası

26- 3.000.000.000.- TL. sı değerindeki 16 ZP 107 plakalı çift dingilli 1986 model 
Dorse saat 11.40-11.42 arası

27- 11.000.000.000.- TL. sı değerindeki 16 ZH 122 plaka sayılı 1998 model 3120 
MERCEDES minibüs saat 11.44-11.46 arası

28- 4.000.000.000.- TL. sı değerindeki 16 ZK 572 plakalı 1998 model Tofaş Şahin 
binek oto, saat 11.48-11.50 arası

29- 5.500.000.000.- TL. sı değerindeki 16 ZN 401 plakalı MITSUBISHI marka 1996 
model Panelvan saat 11.52 - 11 -54 arası

30- 13.500.000.000.- TL. sı değerindeki 16 ZP 715 plakalı MERCEDES 2521 mar
ka 1998 model kamyon, saat 11.56- 11.58 arası

31- 12.000.000.000.- TL. sı değerindeki 16 ZB 694 plakalı BMC 200, 26 Fatih mar
ka 1998 model kamyon saat 12.00- 12.02 arası

32- 9.500.000.000.- TL. sı değerindeki 16 ZN 699 plakalı İVECO 35.9 marka 1997 
model kamyonet saat 12.04-12.06 arası

33- 5.000.000.000.- TL. sı değerindeki 16 ZP 851 plakalı RENAULT marka 1998 
model binek oto, saat 12.08 -12.10 arası, satışları yapılacaktır. Belirtilen gün ve saat
lerdeki satışlarda % 75 ine istekli bulunmadığı ve satışların yapılamaması halinde (.14 
Haziran 2002 Cuma) günü aynı yer ve aynı saatlerde 2 nci arttırma yapılacaktır. İhale
de malın tahmini değerinin % 40 nı bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı 
olan, alacaklının toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve 
payların, paylaştırma masraflarını geçmesinin şart olduğu, üzerinde rehin bulunan 
menkullerin alacaklılarının satıştan vazgeçmelerinin mümkün bulunduğu, bu taktirde 
satıştan önce İflas İdaresine müracaatlarının gerektiği, mahcuzların satış bedelleri 
üzerinden yasal oranındaki, katma değer vergisinin, alıcılara ait olacağı ve satış şart
namesinin, İcra Dosyasında görülebileceği, masrafı verildiği takdirde, şartnamenin bir 
örneğinin isteyene gönderilebileceği fazla bilgi almak isteyenlerin, yukarıdaki dosya 
numarasıyla İcra İflas Dairesine başvurmaları ilan olunur. 24.04.2002

İFLAS İDARESİ I
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■ E.M. Lisesi Öğretmeni

İNSANİN ÖZELLİĞİ ...

Yari Şaka Yari CIddİ Erol GÜRÇAY

Bağımsızlık HAFTANIN F1KRAS1
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Canlılar arasında en mukaddes bir vanlıktır İNSAN...
Tabiat içinde, olup biten olayları yönlendiren, şeklini, 

I şiddetini yönünü değiştiren değerlendiren bir varlık. Dalgalı 
I akım gibi...

Bir alim ne diyor : “Herşeyi değerlendiren, yönlen- 
dire İNSAN yalnız kendini unutuyor, ihmal ediyor.”

İyi-kötü, güzel çirkin, büyük, küçük, faydalı, zararlı, kar- 
| lı. karsız gibi kavramlar insanlar arasında sık sık kullanılır.

Saksıya dikilen bir çiçeği ele alalım. O çiçekte karanfil ol- 
I sun. Karanfili saksıya dikip, kendi haline bırakırsak ne olur? 
İ Belli bir süre sonra saranr, solar, kurur, yok olur. Havasını, 

suyunu toprağını değiştirip gübrelersek ne olur? Belli bir sü- 
ı re sonra ilkinin aksine yeşerir, açar, etrafa koku saçar. İyi, 
I güzel, faydalı özellikler oluşur.

Şimdi, insanoğlunu ele alalım. Madem ki insanoğlu en 
I mukaddes bir varlık, iyiyi, kötüyü, faydalı, zararlıyı, karlıyı, 
i karsızı çok iyi bilmesi gerekmez mi? İnsan olan : EVET der. 
I İnsanlığını unutanlar ağzını bile açamaz.

Sigara ve içkilerin her çeşidini içenler, varı yoğunu kuma-- 
। ra verenler, faydalı faydasızı ayırt edemeyenlere insan de- 
I mek yerinde olur mu? İnsan olan, olmaz der. İnsanlığını unu- 
। tanlar gene ağzını açamaz.

Zamanla insanlar, bayan-bay yetenek, kabiliyet tahsil du^_ 
Trûhılanna göre mevkii makam sahibi olabilirler. Mesela:

ÖĞRETMEN-DOKTOR... Bu mesleklerde görev alan in-
I sanlann çok hassas, örnek olmaları gerekir.

Öğretmen öğretim, eğitim açısından, doktor, sağlık açı- 
. sından öncü olmalan gerekir. Ne gariptir ki, sigara içmede, 
t sağlıkçılar başta gidiyor. % 50.

Diğer meslek dallannda görev alan insanların hal ve ha- 
I raketleri o kadar göze batmayabilir.

Sigara içki içen bir öğretmeni ele alalım. Bu öğretmen 
öğretmen olarak oğluna veya kızına : Aman ha! Sigara, iç
ki içmeyin.! Diyebilir mi? Der demesine ama, kendini rezil 

j eder. O zaman o. evlet ona : Sen neden içiyorsun, demez
i mi?

Yani bu meslek dallannın özelliği, önemi kalemle dile gel-
I mez...

Öğretmeni ele almıştık, o öğretmen (!..) öğrencisine o 
I haliyle nasıl örnek olacak? Böyle öğretmen yok mu?... Ço- 
I ook!...

I Doktorlarda öyle... Sağlık açısından onlannda örnek ol
ması gerekir.

İyi insan, iyiye, doğruya, güzele, faydalıya gidendir.
Akıl, irade, azim, duygu, düşünce, insandan başka hiçbir 

I canlıda yoktur. İşte İNSANIN ÖZELLİĞİ bu... Güzelliği de....
Herşeyi yapan bu insanlar bu kötü alışkanlıklarıyla ken- 

I dilerini, insanlığını unuttuklannı bir hatırlayabilseler ya insan 
I olmanın hazzını, huzurunu o zaman yaşamış olurlar.

Kötüye alışan biri, iyiye daha iyi alışır. Birde onu dene- 
I sin.

Ve desin ki :
Ben artık töğbe ettim!. Karar verdim; bundan böyle siga

ra. içki içmeyeceğim. Hele kumar adını bile anmayacağım.
Bu yazıyla neyi kastettiğimi okuyanlar anlamıştır.

Okumayanlara da anlatırlarsa anlam daha da derinleşir.
İNSAN böyle olmalı, içki ile şişmemeli. Sonra ne olacak?

Gönüllere dolmalı insan; seviyeli halleriyle.
Top. lastik bile fazla şişince patlıyor. Fazla içki içip şişen

ler illaki bir uzvu patlayıncamı bu beladan kaçacaklar?
İşte biz böyleyiz.

Matbaamızda 
( Bilgisayar

MÜHÜRDE )
< BEKLEME J Mühürleriniz 
\ YOK!.. Z 30 dakikada 

yapılır.

BİR TELEFON YETERLİ! 
KÖRFEZ OFSET
İstiklal Cd. Bora Sk. (Akbank Aralığı) No: 3/B 
Tel: (0.224) 513 17 97 GEMLİK

NÖBETÇİ ECZANELER
01 Mayıs 2002 Çarşamba Murat Eczanesi

02 Mayıs 2002 Perşembe Bayer Eczanesi
03 Mayıs 2002 Cuma Gem iç Eczanesi

04 Mayıs 2002 Cumartesi Sağlık Eczanesi
05 Mayıs 2002 Pazar

06 Mayıs 2002 Pazartesi
07 Mayıs 2002 Salı

Yiğit Eczanesi 
Sena Eczanesi 
Ozan Eczanesi

Bağımsızlık sözcüğünü dili
mizden düşürmüyoruz.

Aslında, bağızsızmıyız de- 
ğilmiyiz tam olarak bilmiyoruz.

Konu Avrupa Birliği üyeli
ğine gelince, bağımsızlık da
marlarımız kabarıyor.

Mesele IMF ve Amerika iliş
kileri olunca, tam teslim olu
yoruz.

Aslında, bağımsızlık kavramı 
(1970)li yıllarda bir anlam ta
şıyordu.

İki süper güç Türkiye’nin 
peşindeydi.

Amerika, üzerimizdeki etkinli
ğini arttırmak için yapmadığını bı
rakmadı.

Sovyetler Birliği de bu konu
da, Amerika’dan aşağı kalmadı.

İki süper gücün rekabeti, 
çoğu zaman işimize yaradı.

Ama. Şimdi dengeler değiş-

Bağımsızlık da, değişime 
uğradı.

Karşılıklı bağımlılık dönemi 
başladı.

Amerika bile (NATO) ile ye
tinmedi.

Tüm Amerika’yı kapsayan, 34 
üyeli NAFTA Birliğini kurdu.

Bu dünya düzeninde, artık 
kimse tek başına kalamaz.

Sadece İslam ülkeleri ile iş
birliği Türkiye için yetmez.

Ve. Sadece Kafkasya’daki 
Türk Devletleri ile işbirliği, hı
zımızı kesmez.

Onun için iyi ve faydalı bir 
ortaklık aramak ve buİmak zo
rundayız.

Çin ve Hindistan ile ortaklık 
yapmamız için taraflara çok uzun 
zaman gerekir.

Ne getireceği ve ne götüre
ceği de belli değildir.

Şu anda net iki yolumuz var.
- Ya. Avrupa Birliğine üye 

olacağız.
- Ya da, Amerika’nın Orta

doğu ve Kafkas politikaları
nın kurbanı olacağız.

Tek süper güce bağımlı olan İs
rail’in konumu her ülkeye 
ders olmalıdır.

Ve. Bağımsızlık feryatları 
atarak, ülkemizin Ameri
ka’nın kucağına itilmesi ön
lenmelidir.

İki eski dost yolda karşılaştı
lar. Sarılıp kucaklaştıktan son
ra, biri sordu :

“- Evlenmedim. Ne yapayım, 
hangi genç kızı anneme göster- 
diysem, hiç birini gözü tutmadı.

Nihayet geçen yaz turnayı 
gözünden vurduğumu sandım.

Çünkü kız tıpkı anneme ben
ziyordu.

Ama. O da olmadı.”
Neden?”
Bu sefer de babam isteme

di.”

Sözün Özü

Başarı kazanmanın iki yolu 
vardır.
- Kendi aklından faydalanmak, 
■ Başkalarının akılsızlığından 
faydalanmak.

“La Bruyere”

Fenerbahçe yönetimi, şampiyon
luk yarışında hakkının yendiğini sa
vunuyor.

Bazı fanatik taraftar kesimi de, 
bu görüşü paylaşıyor.

Aslında gerçek olan, Fenerbahçe 
yönetiminin bu işin ehli olmadığıdır.

Fenerbahçeli taraftar; Moldo- 
van’ın neden satıldığının hesabını 
sormalıdır.

Moldovan’lı Fransız Nantes Takı
mı, şampiyon oldu.

Moldovan’da en çok gol atan 
oyuncuydu.

Fenerbahçeli taraftar, Tayfun’un 
neden satıldığının hesabını sormalı
dır.

Tayfun Ispanya’da, en başarılı 
sezonunu geçirdi.

Sahada, basmadık yer bırakma
dı.

Fenerbahçe yönetimi, kadroyu 
bir senede üç-beş maç oynayan, çıt
kırıldım Yugoslav ve Brezilyalılarla 
doldurdu.

Taraftar; Federasyon ve Galata
saray’la uğraşacağına, bunların he
sabını sormalıdır.

Uçuk Bİr Söz

Anlayana ince saz, 
Anlamayana bateri bile az.

GEMLİK REHBERİ

Futbol ve Futbolcu
Son 40 yıl içinde, futbol anlayışı 

değişti.
Futbolcunun özellikleri de de

ğişti.
Taraftar tipi de değişti.
- Eski futbol agresif değildi.
Bu kadar ciddi pres yoktu.
Ssen de rahat rahat oyna.
Benim de oynamamı engelle

me.
Felsefesi hakimdi.
Bireysel futbol ön plandaydı.
Takım oyunu ve taktik anlayışı, 

daha kavranmış değildi.
- Yeni futbolun candamarı 

prestir.
İlk hedef, karşıdakini oynatma

maktır.
Bireysel futbola, prim verilmez.
Takım oyunu, esastır.
Kondisyon ve dayanıklılık ilk 

şarttır.
Futbolun yapısı değişince, futbol

cu da değişti.
Bol paralı profesyonel futbol, 

futbolcuyu acımasız ve hatta prova- 
katör hale getirdi.

Geçmişte sertliği ile ünlü Cande- 
mir vardı.

Oyunda gerginlik yaratan, Kadri 
vardı.

Ama. Şimdi bu anlayışta futbolcu
lar çoğaldı.

Fenerbahçeli Serhat attığı goller
den çok adam attırmakla ünlendi.

Mirkoviç ise, toptan fazla adam 
île oynadı.

Beşiktaşlı İlhan ve Tümer gergin 
ve negatif tutumları ile, gözden düş
tü.

Rakibinin beline bile taban vuran 
Emre, hepimizi dehşete düşürdü.

Arif konuşma ve itiraz alışkanlı
ğını bırakamadı.

Para ve şöhret kulüp yöneticile
rini de baştan çıkardı.

Centilmence rekabetin yerini, 
acımasız suçlamalar aldı.

Ali Şen, Adnan Polat, Fatih 
Altaylı, Ömer Çavuşoğlu her za
man kavgayı tetikledi.

Hiçbiri, Beşiktaş’ın efsane başka
nı Süleyman Seba’dan ders alma
dı.

Çağdaş futbol, her geçen gün 
■çağdaşlıktan uzaklaştı ve şiddete bu
laştı.

Taraftar ise, stadyumları psi- 
kiatri kliniği yerine kullanmaya 
başladı.

□ GEREKLİ TELEFONLAR □ RESMİ DAİRELER □ UÇAK
İtfaiye ......................
Polis İmdat.............
Jandarma İmdat.....

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

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

.................156

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. Mel.... 513 11 74
Halk Egt. Mrk.. 513 18 46
Halk Kutup...... 513 13 53
As. Şb. ...‘....... 513 10 57
Karayolları ...... 513 13 08
Liman Bşk....... 513 11 33

Türk Hava Yolları...... 
Şafak Havacılık.......... 
Havalimanı..................

................ 224 06 72

..............245 90 82

...............246 50 01
Jandarma K.............
Polis Karakolu..........

...513 10 55

...513 18 79 □ DENİZ OTOBÜSÜ
Gar. Kom................ ...513 12 06 Bursa............................

Mudanya......................
Yenikapı.......................

...............256 77 84
................544 30 60
.....(212)516 12 12□ KAYMAKAMLIK

Kaymakamlık........... 
Kaymakamlık Ev...... 
C. Savcılığı.............. 
C. Savcı Yard............

513 10 51 Mal Md............ 513 10 95
Nüfus Md......... 513 37 42
Özel Id. Md...... 513 15 07
Tapu Sic. Md. . 513 14 14
Müftülük........... 513 13 64
Gümrük Md..... 513 14 11
Tekel Md.........  513 10 42

Yalova........................... .....(226)811 13 23

...513 10 52

...513 10 53
...513 29 54
...513 10 28

□ VAPUR
Yalova........................... .....(226)814 10 20

□ FERİBOTEmniyet MüflUHUğü..

□ ULAŞIM İlçe Tar. Md. ... 513 11 86
ilçe Seç. Md. .. 513 49 94

Topçular........................
Eskihisar.....................

...(226) 363 43 19

...(262) 655 60 31
Uludağ Turizm.........
Aydın Turizm............

...513 12 12

...513 20 77
□ BELEDİYE □ OTOBÜS

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)
|_J HASIAIMCLEK □ TÜP DAĞITICILARI
Devlet Hastanesi......
SSK Hastanesi.........
Mer. Sağ. Ocağı.......

...513 92 00
..513 23 29
...513 10 68

Aygaz............................
Özgaz..........................
Tekgaz..........................
Ocakgaz....................
Ergaz............................
İpragaz..........................
Habaşgaz...................
Likitgaz..........................
Yeni Likitgaz ............
Alevgaz..........................
BP Gaz ......................

....... 513 12 95

....... 514 17 00

....... 513 16 37
□ TAKSİLER ........ 513 16 37

.. 513 88 43
Körfez Taksi.............. ..513 18 21

[ ■ GEMLİK ŞOFÖRLER VEt J OTO, <PC>ASI 6ASKANLl<S| ....... 513 22 59
....... 513 45 46
....... 514 28 41
....... 513 65 00
...... 513 40 95
...... 514 59 81

■Çınar Taksi...............
Güven Taksi..............
Gemlik Taksi.............

...513 24 67
...513 32 40

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

...513 23 24

i
 

i
 

Sî 
i

 

□

Manastır Taksi........... ..514 35 50 Ambulans......0.532.5716757

KİRALIK 
DAİRE

KUMLA'DA
HAVUZLU 

KİRALIK DAİRE
Müracaat 

Tel: 513 17 97

Körfez
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Çocuklardan 
muhteşem konser

Şef Mehmet Taşpınar'ın yönettiği Çoçuk Korosu beğeni ile izlendi.
Gemlik Belediyesi Sanat ve Kültür 

Derneği Çocuk Korosu, 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 
konser verdi.

24 Nisan 2002 günü Belediye Düğün 
Salonu’nda saat 20.30’da yapılan kon
sere çok sayıda izleyici katıldı.

Şef Mehmet Taşpınar’ın yönetimin
deki çocuk konserinin birinci bölümünde 
“Hepinize İyi Günler”, “Gençlik”, “Yaşa 
Müzik”, “23 Nisan Şarkısı” Emanetine 
Sahibim Atam”, “Cumhuriyet”, “Sen Var
sın Öğretmenim”, “The Sound Of Music” 
"If You’re Happy’ ve “Güçlükleri Yenece-

ğiz” adlı eserler seslendirildi.
İkinci bölümde ise Barış Manço’nun 

“Gülpembe” “Dağlar Dağlar” “Can Be
denden Çıkmayınca” İşte Hendek İşte 
Deve” “Arkadaşım Eşşek” adlı eserleri 
ve “Evlerinin Önü Yoldur”, “Meşeli Dağ
lar Meşeli”, “Ayşe Fadime”, “Tridine 
Bandım” ve “10. Yıl Marşı" seslendirildi.

Öte yandan geçtiğimiz hafta cuma 
günü saat 20.30’de Şef Erdinç Çelikkol 
yönetimindeki Türk Sanat Müziği Koro
su, Konuk Bestekar İrfan Özbakır’ın 
eserlerinden oluşan sezonun son kon- 
serini başarıyla sundu.

Belediye Meclisi 
yarın toplanıyor

Gemlik Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut'un çağrısı üzerine, 2 Mayıs 2002 Perşembe günü 
saat 14.oo’de olağanüstü olarak toplanacak.

Gündemde, kardeş şehir ABD’li Lauderhill’in daveti, 
Marmara Bölgesi kanalizasyon ve arıtma projesi yapımı 
ile ilgili kaynak aktarımı, revizyon imar planları ve 2001/ , 
M-56, 2001 /M-22 kararlarının görüşülmesi yer alıyor.

KONGRE İLAnT
GEMLİK FEVZİYE KÖYÜ KALKINDIRMA ve 

GÜZELLEŞTİRME DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN
Derneğimizin olağan genel kurul toplantısı 18 Mayıs 

2002 Cumartesi günü saat 16.oo’da Fevziye Köyü 
Gemlik’teki köy kahvesinde yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde ikinci toplantı 25 
Mayıs 2002 Cumartesi günü aynı yer ve saatte 
yapılacaktır. YÖNETİM KURULU

GÜNDEM :
1) Açılış ve yoklama
2) Divan heyeti oluşumu ve saygı duruşu
3) Yönetim ve denetim kurulu çalışma raporunun 

okunması
4) Raporlar üzerinde görüşme açılarak ayrı ayrı oylan

ması
5) Yönetim ve denetim kurulunun ibrası
6) Yeni yönetim ve denetim kurulunun seçilmesi
7) Dilek ve istekler
8) Kapanış.

| KAYIP ~~|
Kağızman Nüfus Müdürlüğü'nden almış olduğum 

nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.

Esra NURAY

| KAYIP
Gemlik Nüfus Müdürlüğü'nden aldığım nüfus 

cüzdanımı, SSK Emekli kartı ve Ziraat Bankası banka
matik kartımı kaybettim. Hükümsüzdür.

Vahit BAL

DYP’li gençler 
basınla tanıştı

Erdem Turan başkanlığında oluşturulan 40 kişilik DYP Gençlik Komisyo
nu İlçe Başkanı Mehmet Avcı ile birlikte görülüyorlar.

Yerel seçimlerde, Belediyenin gön
derine kırat bayrağını dikecekleri için 
ant içen DYP ilçe yönetimi, gençlik ko
misyonu üyelerini basınla tanıştırdı.

Geçtiğimiz -hafta perşembe günü 
akşamı Gürle Restaurant’ta, yerel ba
sın ve radyo çalışanları ve sahiplerinin 
katıldığı yemekte, DYP’li gençler ile 
biraraya gelen medyaya, DYP’li genç
ler bir bir tanıtıldı.

DYP Gençlik Komisyonu Başkanı 
Erdem Turan, Gemlik’te DYP gençliği
nin çığ gibi büyüdüğünü belirterek, bü
yüklere her konuda yanlarında olacak
larını söyledi.

BİZİ İZLEMEYE DEVAM EDİN
DYP İlçe Başkanı Mehmet Avçı ise 

yaptığı konuşmada, DYP Gençlik Ko
misyonu üyelerine başarılar dileyerek, 
“Kabuk değiştiren Gemlik’te bizi iz
lemeye devam edin” dedi.

Basın mensuplarını güller ile karşı
layan DYP’li gençler, “DYP’yi Gem
lik’te birinci parti yapacağız” dedi
ler.

DYP Başkan Yardımcısı Haşan 
Kula ise; 40 kişilik çekirdek gençlik 
kadrosunu Temmuz ayında bin 600 ki
şiye çıkartmaya hedeflediklerini söyle
di.

BAHAR KAMPANYASI

= 105.000.000.- TL

205/75 R17.5 = 125.000.000.- TL

= 241.500.000.' TL.

KAR TIP

315/80/R 22.5
DÜZ TİP
KAR TİP

= 263.000.000.- TL

= 297.000.000.- TL.

= 318.000.000.- TL
NOT : KD(/ HARİÇ PEŞİN KAMPANYA SATIŞ FİYATIDIR. 

DİĞER MODEL ÜCRETLERİ İÇİN LÜTFEN ARACINIZ. 
SÖKME / TAKMA / BALANS ÜCRETSİZDİR

KAYA OTOMOTİV
PİRELLÎ GEIVII_İK YETKİLİ BAYİİ
fez, Baytaş Sitesi A. Bl. ISlo : 2 (TEDAŞ 1



^Kanalizasyon kredisine red
i Belediye Meclisi'nin yapılan olağanüstü toplantısında, ilçenin kanalizasyon sorununu çözmek için Marma-

ra Belediyeler Birliği tarafından yaptırılan etüt projesinin, Avrupa Yatırım Bankasından alınacak 13.5 mil- 
yor dolarlık krediyi, Belediye Meclisi kabul etmedi. İmar revizyon planları ise, komisyona havale edildi.

Belediye Başkanı Mehmet Turgut’un 
j. ^çağrısı üzerine olağanüstü olarak top- 
uV lanan Gemlik Belediye Meclisi’nde, 
'llffl Belediye Başkanı Mehmet Turgut’un 
’M||ABD’li kardeş şehir Lauderhill’e gitme- 

» I si kabul edilirken, Avrupa Yatırım Ban- 
jh.F kası kredisi ile yapılması düşünülen

Gemlik Kanalizasyon ve Arıtma Tesi- 
si’ne izin çıkmadı.

Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Mimarlık ve Şehir Plancısı Murat Öz- 
yamar tarafından hazırlanan, Gemlik’in 
depremden sonraki revizyon imar planı 
görüşmeleri ise tartışmalı geçti.

Saadet Partili üye İbrahim Camcıoğ- 
lu, şehir garajının eski Devlet Hastane- 
si’ne yapılmasının bazı kişileri kayır
mak olduğuna dikkat çekti.

Sunğipek’in ise Belediye kullanım 
alanı olarak işaretlenmesine karşı çı-

Haberi sayfa 3’tekıldı.

Belediye Meclisi, geçtiğimiz hafta revizyon imar planları ve Gemlik 
kanalizasyon konusunu görüştü. (Fotoğraf Gemlik Körfez)

GEMPORT rekortmen
2001 yılıiçinde Kurumlar Vergisi ödeyen mükellefler arasında, GEMPORT, 2 tril- 
yon 073 milyar 060 milyon 320 bin lira matrah gösterdi. GEMPORT, 621 milyar 
918 milyon 1 OO bin lira vergi ile yılın birincisi oldu. Ozan Kimya Sanayi Ticaret 
Limited Şirketi, 895 milyar 078 milyon, 380 bin lira matrah göstererek, 268 mil- 
yar 523 milyon 520 bin lira vergi ile ikinci oldu. Üçüncü ise 1 82 milyar 913 mil
yon 730 bin lira vergi ile Karataş Demir Çelik Ticaret Limited Şirketi oldu.

“2. Özürlüler Şenliği” 
hazırlıkları başladı

16-19 Mayıs 2002 günleri arasında yapılacak 
olan "2. Gemlik Özürlüler Şenliği" programı 
açıklandı. Üç gün sürecek etkinliklerde gösteri
ler, spor karşılaşmaları ve geziler yer alıyor.

Kurumun Adı
GEMPORT Gemlik Lim. Dep. İşi. A.Ş.
Ozan Kimya San. Tic. Ltd. Şti.
Karataş Dem. Çel. Tic. Ltd.Şti.
Yıldırım Tuz San. Tic. Ltd.Şti.
Güzel Nak. Tah. Yük. Ltd.
Baktat Gıda San. Ltd.Şti.
Deska Orman Ür.Dış Tic. Ltd.Şti.
Beyza Pet. Nak. Oto Gıda Ltd.Şti.
Şafak Dem. Çelik San. Ltd. Şti.
Gemar Deniz ve Tic. Ltd.Şti.
Durmaz Zeyt. San. Tic. A.Ş. 
jÂtıl Gümrük Müşavirliği Ltd. 
Buçukoğlu Gıda Paz. Ltd.Şti.

Faaliyet Konusu 
Liman ve Dep.Hz. 
Kimyevi Madde 
Demir Çelik 
Tuz İmali 
Nakliyecilik 
Turşu Kon. İmi. 
Orman Ürünleri 
Akaryakıt Tic.
Saç Ticareti 
Deniz Acent. 
Zeytin Tic. 
Gümrükleme 
Gıda Pazarlama

Matrah
2.073.060.320

895.078.380
609.712.420
362.158.270
353.923.380
190.229.760
160.627.860
144.060.360
140.001.170
87.299.320
72.152.800
71.409.930
70.039.210

Taah. Ed. Ver.
621.918.100 
268.523.520

. 182.913.730
1 08.6.47.480 
106.177.020
57.068.930 
48.188.360 
43.218.100 
42.000.350 
26.187.990 
21.645.840 
21.422.980 
21.011.760

Türkiye Sakatlar Der
neği Genel Merkezi ve 
Bursa Zihinsel Özürlü Ço
cukları Koruma Derne- 
ği’nin düzenlediği “2. 
Gemlik Özürlüler Şenli
ği” 16-19 Mayıs günleri 
arasında yapılacak.

16 Mayıs 2002 Per
şembe günü saat 14.oo 
de başlayacak şenlikte, 
açılış konuşmalarından 
sonra gösteri, spor yarış
maları ve madalya töreni 
de düzenlenecek.

Devamı sayfa 3’te

Yerel gündem 21 toplandı

HaFtava BaI<i
.k Kadri Güler

korfez@ttnet.net.tr

İB-İLİnl Cep telefonu
■ İletişim çağının en önemli araçlarından biri bilgisayar
la, İkincisi cep telefonlarıdır.
E 1970’li yıllarda ticarete başladığımızda manyetolu tele
fonlarla iletişim kurmanın zorluklarını yaşayan kuşaktanız, 
i Rahmetli Özal’ın en önemli hizmetlerinin başında tele- 
kominikasyon hizmetleri gelir.
I Zamanı azaltan, uzağı yakınlaştıran, hizmeti hızlandı- 
ran telefonların yaygınlaştırılması, altyapılarının güçlendi- 
rilmesi Türkiyenin bu dalda çağı yakalamasına neden ol- 
du.
I Bilgisayar teknolojisinin her alana girmesiyle, telefo
nundan bundan yararlanmaması düşünülemezdi.
| Ve cep telefonları icad olundu.
■ Cep telefonları bizde, bilgisayarlardan daha hızla yayıldı.
I Anımsıyorum, 1998 yılında ilk cep telefonları ilçemize 
geldiğinde, Gemlik Bilgisayar Belediye Sergi Salonu’nda 
Bir stad açarak tanıtımda bulunmuştu.
I Nokai ve Ericsson telefonları o günlerde ilgi gören te- 
şlefonlardı.
■ Bu gün onlarca çeşit cep telefonu var.
■ Cep telefonu pazarında, Türkiye önemli bir yer tutuyor.
İ Bu hızlı pazarda, her firma pay almanın savaşımını ve
riyor.
i Turkcell, Telsim ve Aria ise sistemlerini kurmuş pazar
dan pay için büyük mücadele veriyor.
■ Bu güzel iletişim aracı haberleşme sorununu tamamen 
ortadan kaldırdı.
■ Dağdaki çobanında artık cep telefonu var.
■ Ancak, bu çağdaş aygıtı kullanmanın kültürünü daha 
^edinemedik. Toplantılarda olmadık zamanda çalan cep te
lefonlarının ortaya koyduğu çirkinliği düşünebiliyor musu
nuz?
[ Geçtiğimiz hafta belediye meclis toplantısının ortasın-! 
Ela bunun örneklerini gördük.
| Cep telefonlarının, hangi ortamda kapatılması gerek-' 
: fiğini öğrenme kültürümüzü geliştirmeliyiz.
I Yoksa cep telefonu magandası oluruz.
■ Aramızda böyleleri giderek çoğalıyor.
| Dikkat edelim.

Köylere Hizmet Götürme 
Birliği genel kurul yaptı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafın
dan oluşturulan "Yerel Gündem 21" Gemlikli
lere çalışmalarım anlattı.

Belediye Düğün Salonu’nda düzenlenen toplantıda, “Yerel 
Gündem 21” çalışmaları katılımcılara anlatıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Turgut, Emniyet Müdürü Salih 
Golcü, Milli Eğitim Şube Müdürleri, Belediye Meclis Üyeleri, 
okul müdürleri ve öğrencilerin katıldığı “Yerel Gündem 21” top-
lantısına, vatandaş ilgi göstermedi. Devamı sayfa 3’de

Solaksubaşı 
ICC kongresinde

Türkiye Milletlerarası Ticaret ve 
Sanayi Odaları Yönetim Kurulu Üyesi 
İşadamı Tevfik Solaksubaşı, ICC’nin 
ABD’de yapılan kongresine katılıyor.

Türkiye’den 6 yöneticinin katıldığı 
kongre, 6-9 Mayıs 2002 tarihleri ara
sında ABD’hin Florida eyaletinde 
yapılacak.

Kongrede, işadamı Rahmi Koç 
oturum başkanlığı, Rona Yırcalı ise 
bir konuşma yapacak.

Tevfik Solaksubaşı, ABD'deki
ICC kongresine katıldı.

Gemlik Köylerine Hiz
met Götürme Birliği, Kay
makam Sadettin Genç baş
kanlığında yaptığı genel 
kurul toplantısında, 2001 
yılı bütçesini onayladı.

Dün, Kaymakamlık Top
lantı Salonu’nda biraraya 
gelen ilçemize bağlı köyle
rin muhtarları, Kaymakam 
Sadettin Genç, Yazı İşleri 
Müdürü İbrahim Ay, Özel 
İdare Müdürü ve İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Mehmet Tu- 
na'riın da katılımıyla genel 
kurul yaptı.

Genel kurul öncesi 
muhtarlarla, köy hizmetleri 
konusunda sohbet eden 
Kaymakam Sadettin Genç, 
herşeyi devletten bekleme 
döneminin kapandığını,

devlete sunulan projelere 
yapılan destekler yanında 
köylünün de katkıda bulun
ması gerektiğini söyledi.

Kaymakam Genç, yarım 
iş bırakılmamasını istedi.

Daha sonra Gemlik 
Köylerine Hizmet Götürme - 
Birliği’nin, 2001 yılında 5 
milyar 449 milyon 156 bin 
lira gelirine karşı, 2 milyar 
168 milyon 805 bin lira gi
deri olduğu, kalan paranın 
ise bankada bulunduğu be
lirtildi.

2002 yılı bütçesinde, 
köy katılım paylarının 1 mil
yar 500 bin lira olarak kabul 
edilirken, 2001 yılında her 
köye maddi imkanları dahi
linde yardım yapıldığı açık
landı.

Çİncın Çyîamer 

Hiç yakıştı mı? 
Trilyonlar harcanan o güzelim 
Dalkıran Kordonu’nun tam ortasına ... 
Tuvalet!
Hiç yakıştı mı?
Halk içine etmeden, güzelliğin içine ediliyor. 
Dolgu ile kazanılan yerlere bina yapılamaz 
yasa hükmüne rağmen.
Yaptırmaması gerekenler yaptırıyor, seyrediyor. 
Ne diyelim.
Hayırlı olsunl...

mailto:korfez@ttnet.net.tr
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Fayton At, Avrat ve Silah

Muzaffer Gurboga
Eğitimci - Yazar

KÖŞEMDEN
° Yılmaz AKKILIÇ

yılmazakkıliQ@turk.ne1

Hazırlıklarını sürdürdüğüm Bursa 
Ansiklopedisi için bir “fayton” fotoğ
rafı gerekti. Ansiklopedinin grafik tasa- 

| rım sorumluluğunu başarıyla üstlenen 
Huriye Doğana, “Senden ricam, bu
raya bir fayton fotoğrafı bulup, yer
leştir” dedim.

“Tamam” diye yanıtladı.
Geçen gün ikinci cildin son durumunu 

denetlemek üzere, baştan sona doğru 
gözden geçirmeye başladık. Bir de bak
tım ki, “fayton” fotoğrafının olması ge
reken yerde, allı morlu bir “briçka” var.

“Huriye kızım, bu fayton değil!”
Huriye yüzüme şaşkın şaşkın baktı. 

“İyi ama, Arşiv’de Büyükada dosya
sı içinde fayton diye bu var...”

O zaman bir gerçek kafama dank etti: 
Huriye ve yaşıtlan fayton nedir bilmiyor
lardı, belki de görmemişlerdi. Şöyle bir 
an düşündüm; evet, yaklaşık 35 yıldan bu 
yana fayton dolaşmıyordu caddelerimiz
de. Yakın geçmişin o olağanüstü keyif ve
rici aracı silinivermişti belleklerimizden. 
Üşenmedim, kütüphanemdeki kitapları 
kanştırdım, çıktım kitapçılan dolaştım.

İnanır mısınız, fayton fotoğrafı bula
madım...

Fotoğraf sanatçısı dostum Yüce Do- 
ruk'u aradım; “Aman bana bir fayton 
fotoğrafı” dedim. Ertesi sabah buluştuk; 
elinde birkaç tane vardı ama bunlar bir 
fotoğraf karesinin köşesine sıkışmış, cüce 
şeylerdi. Yani onda da yoktu körüğünü 
şöyle geriye yıkmış, faytoncunun yanm 
kıç oturup afili afili kırbacını şaklattığı bir 
fotoğraf.

Bir hoş oldum dost okurlanm. Yaşı 
kırka yaklaşmış olanlar tanımıyordu fay
tonu, bencileyin tanıyıp da keyfini sür
müş olanlann elinde de işe yarar bir fo
toğrafı yoktu. Oysa anımsanm, altmışlı 
yıllarda Sakaldöken’den Tahtakale’ye 
faytonla giderdik de, oğlum Halim araba
cının yanına çıkıp oturur, arada “Deh, 
deh!” diye tempo tutardı. Nal sesleri bu
gün bile kulaklarımda, “klak klak klak” 
diye sesler çıkardı parke taşlarında, kıvıl
cımlar çaktırırdı. Kara kış geldi mi, fay
tonların tekerlekleri sökülür, kızaklar takı
lırdı. Müthiş bir güzelliği vardı o tablonun; 
atlarla arabanın uyumu, körük altında 
müşterilerin dizlerindeki örtüye sarınıp 

□ BURSA HAKİMİYET _İ 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: 1420 
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
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birbirlerine sokulmalan... arada arkaya 
takılan haylazlar... faytoncunun o davet
siz misafiri kovmak için kırbacını yılan gi
bi kıvırttırarak “şırrakk” diye savurma
sı...

Oysa şimdilerde bir fotoğrafını bile 
bulmakta zorlanıyoruz, yazık...

Eskiler “Hafıza-i beşer nisyan ile 
malüldür” derlerdi; yani “insanlığın 
belleği unutma hastalığına müptela
dır”, belli bir zamanın sonunda unutur 
gider. Doğru söz. Daha otuz kırk yıl önce
sinin keyif verici taşıt aracını unutmuşuz, 
fotoğrafını bile bulamıyoruz ha deyince. 
Aslında biz, unutmaya eğilimli bir toplu
muz. Nedense geçmişimizi, geçmişte 
yaşananlan belleklerimizde saklayamıyo- 
ruz. Bunda -sanınm- okur yazar toplum 
olmayışımızın etkisi var.

Şimdi diyebilirsiniz ki: “Hadi canım 
sen de, nüfusumuzun yüzde şu ka
darı okur yazar, bir sürü üniversite 
bitirmişimiz var.”

Okur yazar olmak, eğer gazete eski
sinden yapılmış kesekağıdmdaki bayat 
haberlere şöyle bir göz gezdirmek, ya da 
-ne bileyim- gazeteleri saran baldır-bacak 
salgınına ağzı sulanarak bakmak, ya da 
televizyonda en kalitesiz gösteri (şov) 
programlannı izleyerek geviş getirmek 
ise, doğru okur yazarız.

Ama benim kast ettiğim okur yazarlık 
bu değil!

Hiç düşündünüz mü, kaçımız aile tari
himizi dört başı mamur biliyoruz? Üç beş 
göbek ötesini sisler ardında sayabilenleri- 
miz parmakla gösterilecek kadar az.

Ama Avrupalı, hani şu “elin gavu
ru” öyle mi? Avrupalı, kuşkusuz feodal 
çağı bütün ağırlığıyla yaşadığı, Rönesans 
ve Reform’un imbiğinden geçtiği ve de 
sanayi devrimini kaç yüzyıl öncesinde 
gerçekleştirdiği için, geçmişini muhkem
ce kaydetmiş, kaydetmekte.

Biz hala yaşadığımız günlük olaylann 
çetelesini bile tutamıyoruz, ihmal ediyo
ruz, umursamıyoruz. Ondan sonra da 
otuz kırk yıl öncesinin keyif verici aracı 
“fayton”un bir fotoğrafını bulmak için 
çabalayıp duruyoruz.

Ne demek istediğimi anlatabildim mi 
efendim?...

Kırsal kesimde oldukça yaygın 
-olarak kullanılan üç sözcük. At, av
rat ve silah. “

Türk erkeğinin güçlülük sembol
leri, dokunulmazları, hassasiyetleri. 
Kadın anlamında kullanılıyor avrat 
sözcüğü. Ancak zihinlerde oluştur
duğu çağrışım hiç de iyi değil. Mal 
gibi görülen kadın. Aşağılanan, hor- 
görülen kadın. Bu yazımda değine
ceğim konu önemini hiç kaybetme
yen, şiddet malzemesi olan silah.

“Silahla mutlu olan var mı?” so
rusuna var diyen beri gelsin. Öyley
se silah ülkemizde niçin çok yaygın 
kullanılıyor? Değişik nedenleri var.

Uzlaşma kültürümüzün olmaması 
sözel iletişimin yerine güce dayalı, 
kaba kuvvet içeren iletişimi egemen 
kılmıştır. Şiddete alıştırılmış bir top
lumsal yapımız var. Medya bilinçsiz
ce reality show gibi haber program
larla şiddeti besliyor. Maalesef bindi
ği dalı kesiyor.

Diğer bir neden, toplum içinde 
kendini iyi ifade edemeyen, kişilik 
yetersizliği içinde olan kişilerin şid-

Emlak ve ÇTV vergileri, ay sonuna kadar ödenecek

Vergilerinizi ödemede
gecikmeyin

2002 yılı emlak ve çevre temizlik 
vergisi, birinci taksitlerinin alınmasına 
başlandı.

Belediye emlak ve çevre temizlik 
vergisi servisinden yapılan açıklama
da, her iki verginin birinci taksitlerinin 
ödenmesinin Mayıs ayının sonunda 
sona ereceğini belirterek, Vatandaşla
rın cezalı ödeme yapmarrfaları için 
vergilerini son güne bırakmamaları is
tendi.

Mesai saatleri
değişmedi

İlçe Kaymakamlığı’ndan yapılan 
açıklamada, tüm yurtta saatlerin bir 
saat ileri alınması nedeniyle, mesai 
saatleri, 1 Mayıs 2002 gününden itiba
ren 657 sayılı Pevlet Memurları Kanu- 
nu’nun 100 ncü maddesine göre yeni
den düzenlendiği hatırlatıldı.

Yazılı açıklamada şöyle denildi:.
“İlgili genelgemizin yayınlandığı 

tarihten başlayarak, Valilik oluru ile 
mesai saatlerini değiştiren bazı ka
mu kurum ve kuruluşları çalışma 

dete yatkınlığıdır. Agressiv (saldır
gan) davranışın altında yatan neden 
kendini kanıtlama isteği ve ihtiyacı
dır.

Bilim adamları silahın fallik sem
bol olduğunu, yani erkekliğini kanıt
lamanın bir tür aracı olduğunu belir
tiyorlar.

Freud; eğer ego olmasaydı der, 
“İnsanlar ya hep dövüşür, ya da hep 
sevişirdi” Öyleyse insanlardaki ener
jiyi, sanat, spor, bilim vs. gibi doğru 
yerlere kanalize etmek ve kullan
mak gerekmektedir.

Gençlik kesiminin dinlemek, an
lamak gerekiyor. Yoksa toplumu- 
muzda olduğu gibi en dinamik, en 
diri kesim olan gençlik ve polis ne 
yazık ki karşı karşıya gelebiliyor.

Çocuklarımızı şiddetten koruma
mız gerekiyor. En basitinden oyun
cakçılarda silah satılmaması çok ye
rinde bir uygulama olur.

Size bir test öneriyorum. Çocu
ğunuza bir çivi ve çekiç verin. Sonu
cu gözlemleyip, değerlendirin. 1
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Yapılan açıklamada, 2001 yılında 
ödenen emlak vergilerinin yüzde 53.2 
artırıldığını ve bunun yarısının tahsil 
edildiği hatırlatılarak, ikinci taksitinin 
Kasım ayında Takdir Komisyonunun 
kararları belirlenen ihtarlar üzerinden ı 
alınacağı belirtildi.

Emlak ve çevre temizlik vergisi ile 
ilgili sorunların ilgili büro şefliklerinden 
çözümlenebileceği açıklandı.
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saatleri uygulamalarında değişiklik 
yapmadan aynen devam edecekler
dir. Kurum amirleri, memurların me
sai saatlerine titizlikle uymalarını 
takip edeceklerdir. Bazı kurum ve 
kuruluşlar için özel kanun, tüzük ve 
talimatla tespit edilmiş olan çalış
ma saatlerinin uygulanmasına iliş- ı 
kin esaslar bunun dışındadır.”

Resmi dairelerde mesai sabah saat 
08.30-12.oo öğleden sonra ise 13.oo- . 
17.30 arasındadır.
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^Kanalizasyon kredisine red
Belediye Meclisi'nin yapılan olağanüstü toplantısında, ilçenin kanalizasyon sorununu çözmek için Marma
ra Belediyeler Birliği tarafından yaptırılan etüt projesinin, Avrupa Yatırım Bankasından alınacak 13.5 mil- 
yor dolarlık krediyi, Belediye Meclisi kabul etmedi. İmar revizyon planları ise komisyona havale edildi.
■ Gemlik Belediye Meclisi, Belediye Baş- 
kanı Mehmet Turgut’un çağrısı üzerine gün

demindeki maddeleri görüşmek üzere geç
tiğimiz hafta toplandı.
K Eski meclis tutanağının okunarak kabul 
edilmesinden sonra, gündemin birinci mad- 
desi olan Gemlik Belediyesi’nin kardeş 
şehri olan Amerika Birleşik Devletleri La- 
uderhill kasabası Belediye Başkanının, 
Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Turgut’u 
kentlerine davet yazısı okundu. Belediye 

meclisi, başkanın ABD’li kardeş şehri ziya- 
iret etmesini onay verdi.
I KANALİZASYON KREDİSİ
I TARTIŞMASI
■ Gündemin daha sonraki maddesinde 
Marmara Belediyeler Birliği tarafından Avru
pa Yatırım Bankası kredisi ile Marmara De- 
nizi’nin temizlenmesi amacıyla yaptırılan, 
Kanalizasyon ve Arıtma Tesisi Projesi konu
sunda Birlik sekreteryasından gelen yazı 
okundu.
■ Belediye Başkanı Mehmet Turgut, Gem- 
lik’in kanalizasyon şebekesinin bulunmadı

ğını, mevcut olanın toplama tesisi olduğunu 
dikkat çekti.
K Saadet Partisi Belediye Meclis ve İmar 
Komisyonu Üyesi İbrahim Camcıoğlu, yapı
lacak projenin maliyetinin 13.5 milyon dolar 
civarında olduğunu, bu borcu Gemlik Bele- 
diyesi’nin ödemesinin imkansız olduğunu 
belirterek, “Gemlik Belediyesi’nin 3 yıllık 
yatırım tutarı 1.5 milyon doları bulma
maktadır. Sayın Belediye Başkanı bize 

Kaynak göstersin, kendisine yetki vere
lim. Ancak, bu şekilde bizden sonra ge
lecek yönetimleri vesayet altına sokarız.
Benim yaptığım incelemeler, Gemlik Be
lediyesi bu kredi yükünün altından kal
kamayacağı yönündedir.” dedi.
■ Daha sonra söz alan Bağımsız Üye Dur
sun Özbey ise, kredi veren kurumun IMF gi

bi belediyeden taahhüt mü istediğini sordu. 
■ Özbey, “Yani bunlar bize suya zam ya
pın. Şuna zam yapın dediği zaman zam 
mı yapacağız. Başkanın bizden net ola
rak ne istediği belli değil. Biz, kendi im

kanlarımıza göre ek kaynak mı bulmak 
zorunda kalacağız. Sayın Başkan bizden 
afaki bir yetki mi istiyorsunuz. Hayali ol
mayacak bir yetki istiyorsunuz.” şeklinde 
konuştu.

Belediye Başkanı Mehmet Turgut ise, 
“Konuyu buraya getirdim. Sizler, konuyu 
görüşüp, fikir ve alternatifler sunacaksı
nız. Karar vereceksiniz, ben verdiğiniz 
kararı uygulayacağım” dedi.

AK Partili Belediye Meclis üyesi Necdet 
Yılmaz ise, Gemlik Belediyesi’nin 250-300 
milyon su gelirinin bulunduğunu, bu gelire 
yüzde yüz zam yapılsa bile, ödenecek kre
diye bunum yetmeyeceğimi belirterek, “Bu 
proje güzel ama, bu yükü karşılayama
yız. 20 milyon dolar borca girmek de
mek, bizden sonra geleceklerim elini ko
lunu bağlamak demektir.” şeklinde ko
nuştu.

Yılmaz, Körfez’i yâlnız Gemlik halkının 
kirletmediğini, yazları Kumla, Kurşunlu'da 
bulunanların da kirlettiğine dikkât çekerek, 
terminal; katlı otopark, doğalgaz gibi proje
ler dururken, bu projeye girmenin geleceği 
ipotek altına koymak demek* olduğunu söy
ledi.

Belediye Başkanı Mehmet Turgut yeni
den söz alarak, bugüne kadar yapılan etüd 
ve fizibilite çalışmalarının ücretsiz olduğu
nu, bu çalışmaların sonunda beş yılı öde
mesiz, on yıl geri ödemeli olan uygulama 
projesinin yaklaşık 13.5 milyon dolara malo- 
lacağını, Gemlik’in bu projeye ihtiyacı oldu
ğunu belirterek, “Meclis istemezse biz de 
bu projeden çekiliriz.” dedi.

Bağımsız üye Dursun Özbey’in yaptığı 
“Belediyece yapılması öngörülen proje
nin fizibilite çalışmaları için Belediye 
Başkanı aracı kurumların yazılarına ce
vap olmak üzere, belediye bütçesinden 
sağlanacak ek kaynaklar yaratmak için 
başkanlık makamına yetki verilmesi” 
öneri oylandı.

İki kabul dört çekimser, on dört red oyu 
ile Avrupa Yatırım Bankası’ndan alınacak 
kredi ile yapılacak Gemlik kanalizasyon 

projesini meclis red etti.
RJEVİZYON PLANLARI
GÖRÜŞÜLÜYOR
Daha sonra, revizyon imar planları ile il

gili görüşmelere geçildi.
Plan hazırlayıcısı Uludağ Üniversitesi 

Öğretim Üyesi Şehir Plancısı Murat Özya- 
mar, revizyon imar planlarının depremden 
sonra hazırlanan jeolojik, jeoteknik raporlar
dan doğan zorluklar nedeniyle, meclisçe 
alınan kararlar doğrultusunda hazırlandığı
nı söyledi.

Rapor hakkında genel bilgiler veren Öz- 
yamar, raporlarda (O) olarak gösterilen Ha- 
midiye Mahallesi’nde iki kat yapılaşmaya 
izin verildiğini, bu bölgedeki ticarethaneler
de birinci katın çekme kat ile ticarethane, 
ikinci katın ise konut olarak yapılmasına izin 
verildiğini, eski belediye zeytin halinde bele
diyenin girişimleri ile yapılacak olan katlı 
otoparkın parsel bazında jeolojik ve jeotek
nik raporlar dikkate alınarak, üç kat olarak 
yapılmasına, yüksekliğin ise 11.5 metre ol- 

1 masına karar verildiğini, Ticaret Borsası bi
nasının yapılacağı yerin planda Ticaret Bor- 

, sası olarak işlendiğini, Gemsaz Bölgesi’n- 
deki park alanlarını spor alanı olarak değiş
tirdiklerini, sanayi alanlarında yapılaşmaya 

I gidilmediğini söyledi.
Plancı, Sunğipek Fabrikası’nın bulundu- 

. ğu alanda ise, planda belediye hizmet alanı 
, olarak gösterildiğini, mevcut yapılara ilave 

yapmaksızın ibaresinin kullanıldığını söyle- 
■ di.

Bu konuda, muhalefet partileri üyeleri 
■ Sunğipek Fabrikası’nın bir bölümünün üni

versiteye verilmesinin istendiğini, böyle bir 
ibarenin bunu engelleyeceğini söylediler.

İlçe Müftülüğü tarafından istenilen, Ata 
Mahallesi’ndeki cami alanının 2 bin 500 

• metrekaresinin cami alanı olarak işaretlen- 
; diğini belirtildi.
i Asıl tartışma, otobüs ve minibüs termi- 
j nali konusunda çıktı. Saadet Partili üye İb- 
i rahim Camcıoğlu, terminal yerine itiraz etti.

Bu alanın dar olduğunu söyleyen Cam- 
1 cıoğlu, “Belediye Meclis kararı olmadan,

Belediye Başkanı aylar önce eski Devlet 
Hastanesi olan alanı terminal olarak ilan 
etti. Buraya Gemlik’e yakışır bir terminal 
olması söz konusu olamaz. Burada bin
leri mi kayırılıyor” dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Turgut, buna 
sinirlendi. Turgut, terminal çalışmalarının bir 
yıldır devam ettiğini, depremden sonra has
tanenin hasar gördüğünü ve binanın güç
lendirilmesinin ekonomik olmayacağı rapor
larla belirlenmesi üzerine, burayı yıktıkları
nı, buraya düşünülen doğum hastanesinin 
yapılmasının çocukları tehlikeye atmak ol
duğunu belirterek, “İlçemizde otopark so
runu vardı. Yıkılan yere terminal yapma
yı düşündük. Minibüs garajını ise oto
park yapacağız. Terminalin bu alana alın
masıyla kamulaştırmaya para ödemeye
ceğiz” dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Turgut, ken
dinden önceki belediye başkanlarının beş 
binlik planlarda terminal olarak görülen yer
leri imara açtıklarını, burada oniki kat yapı
laşmaya izin verildiğini hatırlatarak, “Şimdi 
eskileri tartışmak istemiyorum ama, ger
çekçi olalım” dedi.

Bu meclisin yasa dışı hiç bir iş yapmadı
ğını söyleyen Başkan Turgut, revizyon plan
larının bir an önce meclisten çıkıp, halkın 
rahatlaması gerektiğini söyledi.

Söz alan ANAP’lı üye Ali Avcı ise, plan
cının bağımsız bir plan yapmadığını, bazı 
şahısların fikirlerini plana yansıttığını söyle
di.

Saadet Partili İbrahim Camcıoğlu’nun, 
planın iyice incelenmesi için İmar Komisyo- 
nu’na havale edilmesi önerisi meclisçe ka
bul edildi.

Gündemin dördüncü maddesinde bulu
nan İl İdare Kurulu tarafından yeniden görü
şülmek üzere belediyeye gönderilen yazı 
okundu. Konunun, Belediye İmar Komisyo- 
nu’na havalesi oylanarak kabul edildi.

Belediye Meclisi, yarın saat 14.oo’de 
İmar Komisyonu’na incelenecek konuları 
görüşmek üzere yeniden toplanacak.
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İlçemizde bulunan tüm esnaf odası başkanları ile 
kooperatif ve bazı dernek başkanları biraraya ge
lerek, belediyenin uygulamalarını eleştirdiler.
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Gemlik Esnaf ve Sanat

karlar Odası Lokali'nde topla
man, Gemlikli oda, kooperatif 
ve dernek temsilcileri, Gemlik 
Belediyesi’nin uygulamalarını 
Bert bir dille eleştirdiler.
| Gemlik Esnaf ve Sanat
karlar Odası Başkanı İbrahim 
Kılan, Minibüscüler ve Oto
büsçüler Odası Başkanı Erol

malann(|3S

Bksoy, Şoförler ve Otomobil
liler Odası Başkanı Ayhan 
■ündoğdu, Esnaf ve Sanat
karlar Kredi ve Kefalet Ko
operatifi Başkanı Emir Doğ- 
ru. Taşıyıcılar Kooperatifi 
Başkanı Encüment Altay, 

rMahrukatçılar Derneği Baş
kan Yardımcısı Ferhat Kurt, 
■asaplar Derneği Başkanı 
■ümin Kuzey ile bazı yöne
ttim kurulu üyelerinin de katıI- 
dığı toplantıda, esnafların 

Dinde bulunduğu zor durum 
I masaya yatırıldı.
I Toplantıda konuşan Es- 
■af ve Sanatkarlar Odası
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j M^eki büyük alış veriş merkez
ilin dtr\^^Drinın aylık 400-500 milyar li- 
ırdefli^ uıtl®3 Parayı üçe dışına çıkarttık-

— -----------

larını, bu yetmezmiş gibi eski 
zeytin haline yapılması plan
lanan katlı alışveriş merkezi 
ve otopark düşünüldüğünü 
belirterek, “Yerel yönetimin 
başındakiler göz göre göre 
küçük esnaf ve sanatkarı 
korumuyor. Gemlik halkı
nın parasının dışarıya 
kçmasına sebep oluyor. 
Depremden sonra ilçede ti
caret tamamen durgunlaş
tı. İnşaatların iki katla sınır
lanması ise bu işe tuz biber 
ekti.” dedi.

Minibüscüler ve Otobüs
çüler Odası Başkanı Erol Ak- 
soy, terminale giriş ve çıkışla
ra ödenen paranın çok büyük 
rakam tuttuğunu belirterek, 
“Başkan bizden bu parayı 
almasın. Yer göstersin, ter
minali biz yapalım” dedi.

Başkanın terminal için 
çevre yolu üzerinde bulunan 
kendi arsasını hiğbe edeceği 
sözünü unuttuğunu söyleyen 
oda başkanları, Belediye 
Başkanının seçim beyanna
mesinde verdiği sözü hatır
lamasını istediler.

Bursa Büyükşehir Bele
diyesi tarafından kurulan ve 
bölgede ses getiren “Yerel 
Gündem 21 "in Gemlik top
lantısına, “Yerel Gündem 
21" Genel Sekreteri Serdar 
Pamirol, Şube Müdürü Se
ma Madraz, Gençlik Konse
yi Başkanı Kayhan Çavu- 
şoğlu ile Gemlik Sorumlusu 
Pınar Yüce katıldı.

Toplantıda konuşan Be
lediye Başkanı Mehmet Tur
gut, "Yerel Gündem 21” ça
lışmalarının Gemlik’e taşın
masını istediklerini, bu ne
denle bu toplantıyı düzenle
diklerini, amaçlarının ilçe so
runlarını ortaya koymak, 
bunlara çözüm bulma konu
sunda yerel yönetimlerin ve 
halkın katkılarını sağlamak 
olduğunu söyledi.

Bu tip etkinliklerin Gem
lik’te ilgi görmediğini söyle
yen Belediye Başkanı Meh
met Turgut, bu tür platform
lar yerine kahvehanelerde 
ve sokaklarda çözüm üret
mek yerine dedikodu yapıl
dığını söyledi.

Belediye Başkanı Meh
met Turgut, “Biz, beraber 
yönetelim diyoruz. Kimse 
bunu dikkate almıyor. 
Gençler, güzel düşünceler 
üretiyor. Bu düşünceleri 
bu toplantılarda geliştir
meyi düşünüyoruz” dedi.

“Yerel Gündem 21” Ge
nel Sekreteri Serdar Pamirol 
ise yaptığı konuşmada, “So
runlara hemşerilik bilin
ciyle sahip çıkıp, çözüm 
yollarını yerel yönetimlere 
götürüp, tartışmayı hedef
liyoruz.” şeklinde konuştu.

"Yerel Gündem 21" Gem
lik Sorumlusu Pınar Yüce 
ise Gemlikli gençlerden kat
kı beklediklerini, Belediye 
Başkanının . 2 Nolu Sağlık 
Ocağı’ndaki binayı kendileri
ne Gençlik Evi olarak verdi
ğini, yakında buranın açılışı
nın yapılacağını söyledi.

Toplantıya katılan genç
ler ise, Gemlik gençliğine 
sahip çıkılmadığını iddia 
ederek, bu oluşumun okul
larda da anlatılmasını istedi
ler.

“2. Özürlüler Şenliği” 
hazırlıkları başladı

Birinci sayfanın devamı
Akşam yemeğinden 

sonra ise İskele Meyda- 
m’nda özürlüler konseri dü
zenlenecek.

Türkiye’nin çeşitli yerle
rinden şenliğe katılacak 
olan özürlüler, Milli Eğitim 
Bakanlığı’na ait Hasanağa 
ve Karacalli Kamplarında 
konaklayacaklar.

17 Mayıs 2002 Cuma 
günü kahvaltıdan sonra oto
büslerle Orhangazi piknik 
alanına gidecek olan özür
lüler, günün büyük bir bölü

münü piknik yaparak geçi
recekler.

Saat 17.oo-18.oo ara
sında tekerlekli sandalye ile 
basketbol maçı yapacak 
olan özürlüler, serbest çalış
malar ile günü bitirecekler.

18 Mayıs 2002 Cumarte
si gününü ise İznik gezisi ve 
tiyatro faaliyeti ile geçirecek 
olan özürlüler, 19 Mayıs 
2002 günü Gençlik ve Spor 
Bayrama kutlama programı
nı izleyecekler, daha sonra 
ise ilçemizden ayrılacaklar.

Gemlik Gazeteciler 
Derneği kuruldu

Merkezi Gemlik’te olan 
Gemlik Gazeteciler Derne- 
ği’nin birinci genel kurulu ya
pıldı.

Asil İş Hanı’ndaki dernek 
merkezinde genel kurula, 
23 üyesi bulunan Gemlik 
Gazeteciler Derneği’nin 17 
üyesi katıldı.

Yapılan seçimlerde, yö

netim kuruluna Seyfettin Şe- 
kersöz, Hurşit Topal, Ünsal 
Malgil, Erçin Peçenek, Ferit 
Silvan seçildiler.

Yapılan görev dağılımın
da Seyfettin Şekersöz baş
kan, Hurşit Topal başkan 
yardımcısı, Ünsal Malgil 
sayman, Erçin Peçenek ise 
sekreter oldular.
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GENEL KURUL İLANI
LALE KEMAL KILIÇ İLKÖĞRETİM OKULU ve ÖĞRENCİLERİNİ KURUMA 

DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN
V'Derneğimizin olağan genel kurul toplantısı 25 Mayıs 2002 Cumartesi günü saat 
10-oö’da okulumuz salonunda yapılacaktır.

■ Çoğunluk sağlanmadığı taktirde 1 Haziran 2002 Cumartesi günü saat 10.oo'da aynı

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Gazi İlköğretim Okulu ve Öğrencilerini Koruma 

Derneği’nin 10.03.2002 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında aşağıda 
açıklandığı şekilde tüzük değişikliği yapılmıştır.

yerde yapılacaktır.
Üyelerimize duyurulur.
GÜNDEMI

■ 1) Açılış, ve yoklama
2) Divan kurulu oluşturulması
3) Yönetim kurulu raporunun okunması
4) Denetleme kurulu raporunun okunması
5) Yönetim kurulu aklanması
6) Yönetim kurulu seçimi
7) Denetleme kurulu seçimi
8) Temenniler ve kapanış.

YÖNETİM KURULU

İLAN
BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

' Mülkiyeti' Belediyemize ait Hamidiye Mahallesi Mezbaha yanında bulunan 1 adet 
tüp deposu 2886 Sayılı kanunun 45. maddesine istinaden açık teklif (artırma) usulü 
ile 29.05.2002 günü saat 14.oo’de Belediye encümeni huzurunda 3 yıllığına [hale 
edilecektir.

... İhaleye gireceklerden
1-Muammen bedeli ,125.000.000.- TL olup muammen bedel üzerinden 

135.000,000.- TL. % 3 geçici teminat olarak alınacaktır. Bu teminat ihale bedeli üze
rinden % 6 katı teminat olarak alınacaktır.
»-''2- İhaleye gireceklerden Gemlik sınırları içerisinde tüp bayiliğini yaptığına dair 
bayilik sözleşmesi getirecektir.'

İlgililer mesai saati dahilinde şartnameyi Belediye tahsil şefliği servisinde görüle- 
biîir. M

Basın : 2002/4

ŞİİR KÖŞESİ
bemir Ali Bay dar 

FIRTINA
Yağmur yağıyor yağmur
Gözlerimden aşağı
Bu krizin yüzünden
Oldum herkesten aşağı

Sevgili siyasetçiler 
İMF’nin önünde
El pençe divan durur 
Bizde çekeriz çile

Rüzgar esiyor rüzgar
Kalmadı hiç pencere
Geçim gemisi battı
Kaynamıyor tencere

Yüklendi bütün dertler
Vatandaşın sırtına 
Bu gidişle kopacak 
Çok büyük de fırtına.

KİRALIK
SATILIK DAİRE

KUMLA’DA HAVUZLU KİRALIK ve
SATILIK DAİRELER

Tel: (0.224) 513 17 97

(IMURBEY'DE SATILIK flRSfî
Umurbey’de İmar Planlı 

6 Villalık Sahibinden 
Satılık Arsa.

T e I : 5 1 3 17 9 7

SATILIK TRİPLEX VİLLA
Gemlik Cumhuriyet Mahallesi'nde 

Satılık Triplex villa. 
Müracaat

Tel : (0.224) 513 17 97

ESKİ ŞEKLİ :
Madde 1 : Derneğin Adı : Gemlik Ga

zi İlköğretim Okulu ve Öğrencilerini Koru
ma Derneği. Merkezi Gemlik'tir.

Madde 2 : Derneğin Amacı : Okul ve 
Öğrencilerinin Eğitim ve Öğretimleri için 
her türlü imkan ve çalışmayı sağlamaktır. 
Bu amacı gerçekleştirmek için:

a- Okul bina ve eklentilerinin eksiklikle
rini gidermek daha elverişli duruma sok
mak.

b- Okul öğrencilerinin fikri, bedeni, 
maddi ve manevi gelişmelerini sağlayıcı 
tedbirleri ve kararları almak ve uygulamak.

c- Milli Eğitim Bakanlığından izin almak 
kayıdı ve. şartıyla kurslar açmak konfe
rans, seminer, gösteriler düzenleyerek öğ
rencilerinin ders kültürlerine katkıda bulun
mak.

d- Okul Aile Birliği ile İş Birliği içinde ai
dat toplamak, kermes, yemek, çay düzen
leyerek gelir sağlamak.

. e- Okul İdaresine her alanda yardımcı 
olmak. Okul Aile işbirliğini gerçekleştirmek 
için çalışmalarda bulunmak.

f- Okulumuz fakir öğrencilerine yardım
da bulunmak hasta olanları tedavi ettirmek

YENİ ŞEKLİ :
Madde 1 - Derneğin Adı: GemlikTica- 

ret ve Sanayi Odası Gazi İlköğretim Okulu 
ve Öğrencilerini Koruma Derneği. Merkezi 
Gemlik'tir.

Madde 2 : Derneğin Amacı : Okul ve 
öğrencilerinin eğitim ve öğretim için her 
türlü imkan ve çalışmayı sağlamaktır. Öu 
amacı gerçekleştirmek için

a- Okul bina ve eklentilerinin eksiklerini 
gidermek, elverişli duruma sokmak. |

b- Okul Öğrencilerinin fikri, bedeni, 
maddi ve manevi gelişmelerini sağlayıcı 
tedbirleri ve kararları almak ve uygulamak.

c- Milli Eğitim Bakanlığından izin almak 
kaydı ve şartıyla kurslar açmak konferans, 
seminer, gösteriler düzenleyerek öğrenci-' 
lerin ders ve kültürlerinin gelişimine katkı-: 
da bulunmak.

d- Okul Aile Birliği ile işbirliği içinde ai
dat toplamak kermes, yemek çay düzenle
yerek gelir sağlamak.

e- Okul İdaresine her alanda yardımcı 
olmak. Okul Aile İşbirliğini gerçekleştirmek 
için çalışmalarda bulunmak

f- Okulumuz fakir öğrencilerine yardım
da bulunmak hasta olanları tedavi ettir
mek.

g- Okuldaki eğitim-öğretim, kültürel, 
sportif vb. etkinliklerin yapılmasına ve ge
liştirilmesine katkıda bulunmak.

İnsan
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Mehmet TURGUT
Belediye Başkanı

KÜÇÜK KUMLA MEHMET GÜLER SİTESİ’NDE EŞYALI DAİRE

Vetene
Bunlar, 
l&nileı 

i 'W'
Smj 

|| SraG

DOĞAYI SEV, 
YEŞİLİ KORU

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

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

HASANAĞA KOYU ÖZÜNTEŞ SİTESİ E BLOKTA 75 M2 YAZLIK DAİRE I________________  3___________________________ ı
GEMSAZ’DA 485 M2 SATILIK ARSA

Müracaat Tel: (0.224) 51317 97
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YAŞAMIN İÇİNDEN

Sıtkı Hayıroğlu
E.M. Lisesi Öğretmeni

HAFTANIN F1KRAS1

Yari Şaka Yar* CIddI Erol GÜRÇAY

ÇİLEKEŞ EBRU GÜNDEŞ ...
I İnsanoğlu hayatta, günün koşullarına göre, çile de çeke- 

I cek. sefada sürecek.
| Haliyle bu husus insanların yaşam tarzına göre değişir. 

| Kimi, vurdum duymaz olur. Kimi alıngan, kimi sıkılgan, ki- 
| mileri de...
■ Geçim için insanın bir meşgalesi olacak. Bu meşgale gü- 

I nün koşullarına göre yoluna devam ederek değişebilir.
I Kimi atlettir, kimi topçu, kimi pilottur kimi şöfor. Kimi 

[memurdur, kimi amir... İşin özü SANAT ve SANATKAR
LIKTIR.
I Nereden üreyip, türedikleri belirsiz. TV’lerde bayan-bay 

| sanatkar bozuntulan görüyoruz. Bu bozuntular, sanatı da, 
I kendilerini de bozduklarının farkında bile değiller. Olsalar za- 
|ten yapmazlar.
I Kim bunlar?. Diye bana bir soru sormaya hakkınız yok. 
Zira bunlar, bir iki değil ki; çok mu çok. Birbirinden de farkı 
yok.
B Eh gazara TV’de bir şarkı, türkü okuyan, ben sanatkarım 
diye hortluyor. Hani eskiden hortlaklar, olurdu bizi de korku- 

| turlardı ya... Onlar gibi. Ondan sonra da, seni, beni tanımaz 
| olur. Havalara bürünür. Sanatın ne olduğundan haberi yok 
İ'ya... SANAT.
[ Bir duygunun, bir hayalin bir güzelliğin anlatılmasında, 

I yayılmasında kullanılan usul ve tarzdır.
| Böylelerine hani ne derler : “Eşşeğe çul sarmayın, ken- 

I dişini at sanır” Bazı takımlarda birden bire gol atan oyuncu
larda onlara benzer. Onlann at olduğuna, kendilerinden baş
ka kimse inanmaz ya...
I Çekirdekten yetişmeli Sanatkar Ebru Gündeş, İbrahim 

ITatlıses gibi... Bunlar gibi ses sanatkarlarımız yok değil var. 
«Onlara da saygımız sonsuz.
■ Biz buradan haddini bilmeyen, sanatkar pozuna bürü- 
Inenlere seslenmek istiyoruz. Duyanlara teşekkürlerimle..
■ ÇİLEKEŞ EBRU GÜNDEŞ
İ İnsan insan olmalı
I Güzel, çirkin, mevkii, makam
I Yetenek, kabiliyet olanlar olur ya...
I Bunlar, gelip geçici şeyler
I Kimileri para kazanır, kimileri gönül eyler
I Ayırıpta sayılmaz ki bunlar bir iki üç beş...
I Bana göre örnek insan
I Ebru Gündeş ..
I Neler çekmiş hayatta neler!
I Kalbi değil, beyni bile dayanamamış...
■ Hayatını anlattı Reha’ya
I Biz de dinledik
■ O ağladı, bizi de ağlattı
| Bir baba vardı ki onda
B Onun değil sanki insanlığın babası...
■ Kader ona da çektirmiş çile, sızı
■ Bir araya getirdi Muhtar,
i Baba ile kızı
$ Gördük... Gördüler...
■ Olanlar olmuş, heyhat!
B Ne demiş ki?
I Alın yazı /
B Aransada bulunmaz ki ona bir eş
BAbidesin gönüllerde
■ Çilekeş Ebru Gündeş..
■Gerçek sanatkarları, tebrik ediyor kutluyor, saygılar su- 

■lyorum.

İkinci Kordunun başına 
gelmedik kalmadı.

Özenerek bezenerek ya
pıldı.

Ama. Deniz taşkını her ye
ri alt-üst etti.

Ardından yeniden düzen
lendi.

Bu düzenleme, fırtınayı 
ufak yara bere ile atlattı.

İkinci Kordonun, son rötuş
ları yapılıyor.

Deniz taşkınına karşı daha 
güvenli görünüyor.

Kat yüksekliği, Gemlik hal
kını denize yakınlaştırdı.

İkinci kordon eskiye göre, 
daha canlı ve daha hare
ketli.

Yürüyüş bandı, daha şim- 
didensağlıklı yaşartıcıların 
mekanı oldu.

Bu mekanı, yapılarla ve ba
rakalarla boğmamak lazım.

Zarif oturma grupları ile 
donatmak lazım.

Sahilde oturanları da düşüne
rek, yeşillendirme yapmak la
zım.

Ben, bu yeni düzenleme
ye ısındım.

Bu yeni düzenleme, insanı 
orada yürüyüşe zorluyor.

İnsan eskiye göre, kendini 
denize daha yakın hissedi
yor.

Bu noktada, Gemlik halkı
na bir görev düşüyor.

Yeni Kordonu korumak ve 
kollamak lazım.

Daha şimdiden, oturma 
gruplarının çevresi ayçiçeği 
çekirdekleri ile dolmuş.

Temizlik konusunda birbiri
mizi uygarca ikaz edelim.

Yalnız düzenlemek ve 
yeşillendirmek yetmez.

Korumak ve temiz tut
mak da gerekir.

Bu görevi, sadece beledi- | 
yeden beklemeyelim.

Tüm Gemlik halkı ola
rak, bu görevi üstlenelim.

Kazazede uzun yıllar ıssız bir 
adada yaşıyordu.

Şiddetli bir fırtına vardı.
Fırtına sonrası güzel bir kız 

fıçı üstünde yüzerek adaya çık-

Kazazedeye seslendi :
“- Size uzun zamandan beri, 

görmediğiniz bir şey getirdim” 
dedi.

Kazazede heyecanla atıldı :
“- Sahi mi?
O fıçının içinde sahiden şa- 

rap mı var.”_____ ____________

Sözün Özü

Yazılı yasalar, 
Örümcek ağları gibidir. 
Yoksulları, zayıfları yakalar, 
Zenginleri, güçlüleri bırakıverirler 

“Anarchasis”

Tekelleşmeyi körükleyen, 
yeni RTÜK Yasası tekrar gün
deme geldi.

Artık;
- Korku salan,
- Karamsarlık yayan,
- Ve umutsuzluk içeren, 
yayınlar ceza görecek.
Bir medya patronu, yüzler

ce televizyon kanalına sahip 
olacak.

- Medya patronunun, Bor- 
sada işlem yapması yasal hale 
gelecek.

- Medya patronu, devlet 
ihalelerine korkusuzca girebi
lecek.

- Özelleştirilecek kamu ku
rumlan, beleş fiyatına bunla- 
nn eline geçecek.

- Tekel medya hem siyasete, 
hem de bürokrasiye egemen 
olacak.

Yaşantımız teknolojik ola
rak çağdaş görünecek ama, 
demokratik olarak ilkel hale 
gelecek.

Uçuk BİR S€»z

O kadar kendini beğenmiş 
biriydi ki, röntgen filmlerine 

bile rütuş yaptırıyordu.

Sayfa 5

Galatasaray 
Şampiyon Oldu 

Galatasaray zoru başardı. 
Hem Avrupa Kupasında yarı 

finallere kadar çıktı.
Hem de süper lig şampiyonu 

oldu.
Aslında, çok eski bir Fener

bahçe taraftan olarak, içim bur
kuldu.

Ama. Asla Cimbomu kıskan
madım.

Başarısını karalamak için, çamu
ra yatmedim.

Genç Fenerbahçe taraftarı, 
gerçek efsane takımı bilmez.

I Hem futbolda hem de basketbol- 
I da, bir numara olan Can Bar- 
1 tu’yu seyretme şansım bulama

mıştır.
Ordinaryüs ünvanını alan Lef- 

ter’in dar alanda neler yaptığım 
görmemiştir.

Kaleci Özcan’ı, santraf Sarı 
Naci’yi orta sahada Yılmaz Şen’i 
ve Alpaslan’ı ne kadar anlatsan 
anlayamaz.

Zaten onlan tamsa, bugünkü 
kartondan takıma “efsane” diye
mez.

Gerçek Fenerbahçe taraftarı, 
Galatasaray’ın Avrupa kupasın
daki yenilgisine asla sevinmez.

Eğer seviniyorsa, o taraftarın 
ruh halinde bir sakatlık vardır, 
demektir.

Genç taraftar, Fenerbahçe yö
netim kurulu tarafından uyutulu
yor.

Yönetim kurulu hedef saptı
rıyor.

Yanlış uygulamalarını gizle
mek için, suni gündem yaratıyor.

Genç taraftan, Federasyon ve 
Hakemlerin üzerine gönderi
yor.

Takımı senede üç-beş maç 
oynayan, çıtkırıldım futbolcu
larla dolduruyor.

Hiç kimse, Moldovan ve Tay
fun gibi futbolcuların neden sa
tıldığını sormuyor.

Genç Feherbahçe taraftan : 
- Yanlış yönlendirildiğini, 
- Sürekli kullanıldığını, 
bir anlasa, işte o zaman her şey 

düzelecek.
Ve. Ne futboldan ne de futbolcu

dan anlayan o yöneticiler, kaça
cak delik arayacaklar.
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Gemlik Lisesi 
küme birincisi

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen liseler arası Basket
bol turnuvasında, ikinci küme bayanlar kategorisinde, Gemlik Lisesi Bayan Bas
ketbol Takımı, başarılı oldu.

Her yıl, il düzeyinde liseler arasında 
düzenlenen futbol, basketbol ve voley
bol karşılaşmalarında bu yıl, Gemlik Li
sesi Bayan Basketbol Takımı, okullarına 
birincilik kupası getirdi.

İkinci. küme bayanlar kategorisinde 
rakipleri İnegöl Lisesi, Özel İnan Ertekin 
Lisesi, Hürriyet Lisesi ve Coşkunöz Lise
si takımları ile karşılaşan Gemlik Lisesi, 
turnuvanın tüm karşılaşmalarını galibiyet 
ile sonuçlandırdı.

Gemlik Lisesi Beden Eğitimi Öğret
meni ve Takım Antrenörü Savaş Deveci, 
başarılı olmalarını düzenli ve sürekli ça
lışmaya borçlu olduklarını belirterek, “İlk 
defa katıldığımız bir turnuvada birinci 
olduk. Önümüzdeki yıl, birinci küme
de turnuvaya katılıp, başarılı olmaya

çalışacağız. Bu başarıda bizi sevindi
ren bir husus ise, takımı oluşturan 11 
öğrenciden 10’unun hazırlık ve lise bi
rinci sınıf öğrencisi olmasıdır” şeklin
de konuştu.

Gemlik Lisesi Bayan basketbol Takı
mı şu kişilerden oluşuyor:

Dila Tekin, Sera Gürpınar, Ayşe De
veci, Bahar Yılmaz, Figen Özlü, Görkem 
Karcı, Derya Görkem Zeren, Tuğba Yıl
dırım, Betül Kaptan, Yıldız Yaman ve Ez
gi Şanlı.

Gemlik Lisesi’ne birincilik getiren kar
şılaşmaların sonuçları ise şöyle :

Gemlik Lisesi : 60 İnegöl Lisesi : 23
Gemlik Lisesi: 55
Gemlik Lisesi : 51

İ. Ertekin Lis. : 46
Hürriyet Lis. : 25

Gemlik Lisesi: 66 Coşkunöz Lis.: 45

İLAN
KÜÇÜKKUMLA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Beldemiz dere ıslahı taş duvar inşaatında gerekli olan ocaktaşı ve çimento malzeme
si ile Beton parketaşı ve bordür imalatında kullanılacak malzemelerin alınabilmesi işi 
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 nci maddesi hükümlerince açık teklif usulü ile iha
le edilecektir.

- Keşif Bedeli : 24.000.000.000.- TL.
- Geçici Teminatı : 720.000.000.- TL.
- İhale Tarihi : 29.05.2002 Çarşamba günü saat 15.oo’de Belediye

EncümeniJıuzurunda yapılacaktır.
- İştirakçilerden ; .
- 2002 yılı Ticaret ve Sanayii Odası kayıt belgesi
- Geçici Teminat Alındı Belgesi
- Kanuni ikametgah
- Noter tasdikli imza sirküleri
- Şirketi veya kuruluşu yetki kıldığına dair yetki belgesi
- Telgrafla müracaatlar ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
Keyfiyet ilan olunur. Basın• 2002/5

KAYIP
T.C. Sağlık Bakanlığı'nın vermiş olduğu 

yeşil kartlarımızı kaybettik. Hükümsüzdür. 

Sabriye YAVUZ - Cafer YAVUZ

98 model 
Peugeot panter 
satılık mobilet. 
Gündüz Tel : 

5131797 (Hulusi)

SATILIK DAİRE
Emin Dalkıran Kordonu’nda 

120 metrekare 
Kaloriferli lüks satılık daire.

Mîir. Tel : (0.224) 513 17 97

GEMPORT rekortmen
Birinci sayfanın devamı

Kurumun Adı

Özören Elektromekanik Ltd. 
Yılmaz Mümes. Ltd.Şti. 
Uzunlar Mobilya Ltd.Şti.
M. G Mermersan Tic. Ltd.Şti. 
Coşkunlar Mobilya Ltd.Şti. 
Özbir Zeytincilik Gıda A.Ş. 
Erçim Makina Paz. Ltd.Şti. 
İmren Ekmek San. Ltd. Şti. 
Özçakır İnş. Ltd. Şti.
Anar Fırıncılık Ltd.Şti. 
Kral Petrol Tıc. Ltd.Şti. 
Ekinler İnş. Ltd. Şti. 
Onur Petrol Tic. A.Ş. 
User Gümrük Müş. Ltd.Şti. 
Ecemtur Taş. Ltd.Şti.
Şafaklar Kuyumcu. Tic. Ltd. 
Karakaş Döviz A.Ş.
Gemlik Nakliyat Ltd.Şti. 
Plasteks Ambalaj Ltd.Şti. 
Bayram Kuy. Konf. San. 
Lidersan Ltd.Şti.
Gemlik Kon. Gıda San. Ltd.Şti. 
ETM Elekt. Malz. Tic. San. 
Çakmak Kuy. Tav. Tic. Ltd.Şti. 
Armada Deniz Tic. Ltd. 
Ç)n-Ka Gıda Mad. San. Tic. Ltd. 
Özkorun Pet. Nak. Tic. Ltd.Şti. 
OsmanlI Fırın. Gıda. San. Ltd.Şti. 
Voler Nakliyecilik Ltd.Şti.
Körfez Fen Dershanesi Ltd.Şti. 
Kırcıoğlu Unlu Mamülleri 
Temizser Ltd.Şti.
Alta Seramik San. Ltd.Şti. 
Kafkas Kuy. Tic. San. 
Durcankan San. Tic. Ltd.Şti. 
Özkaya Turizm Nak. Ltd. Şti. 
Gemaş Yemek San. Ltd. Şti. 
Avcı Petrol Ltd.Şti.
Kaya Kaya İnş. Ltd.Şti.
Kaptan Necdet Dnz. Ltd.Şti. 
Yapı San. İnş. Ltd. Şti.
Doyuran Zeytin Ltd. Şti. 
Beta Vapur Acentalığı Ltd. Ş. 
Bozdemirler İnş. Ltd. Şti. 
Cengiz Harita İnş. Ltd. Şti. 
Egemen Orman Ur. Ltd.Şti. 
Kocausta Çelik Konst. Ltd.Ş. 
Ozan Elektrik San. Ltd. Şti. 
Baysan Turizm Hiz. Ltd. Şti. 
Özgönül Taşımacılık Ltd.Ş. 
Yıldırım Gıda Mad.Paz. Ltd.Şti. 
Ünlü Zey. Dillioğlu Ltd.Şti. 
Başaran İnş. ve Tic. Ltd.Şti. 
Uğur İnşaat Ltd. Şti.
Başaran Bilişim Kırt. Ltd. Şti. 
Gemnak Nakliye Taah. Ltd.Ş. 
Ek-er Mak. Yed. Parç. Tic. Ltd.Şti. 
Akaçlar Gıda San. Ltd.Şti. 
Marmara Fırıncılık Ltd.Şti. 
Aysal Zey. Gıda İth. İhr. Ltd. Şti. 
Megamed Özel sağlık Hiz. Ltd. 
Çelikler Zirai Alet Tic.Ltd.
Royal Mermer ve Granit Ltd. 
Sönmez Çelik Eşya Ahşap Ltd. 
Özel Özün Teş. Ted. Sağ.Hiz. Ltd. 
Köroğlu Teş. Ted. Ltd.Şti.
Numan Sig. Aracılık Hiz. Ltd. 
Teskon Mak. Hırd. Tek. Ltd. Şti. 
Bitinya Sigortacılık Ltd.Şti. 
Akabe Elektro San. Ltd. Şti. 
N.H. Haksan Kapalı Kasa Ltd. 
Döküm Makine Müh. Ltd.Şti. 
Sönmez Ulukaya Gıda San. Ltd. 
Formsan Mak. El. Pr. Müt. Ltd.Şti. 
Özgür Mutlu Özel Eğ. Gıda Ltd. 
Gümüş Kimya Tem. Mlz. Ltd. Şti. 
Kartaloğulları Nak. Ltd.Şti. 
Bereket Köylü Zeytin Ltd.Şti. 
Köseoğlu Özel Kurs İşi. Ltd.Şti. 
Erkam Gıda San. Ltd. Şti. 
145 Nolu Treyler Mot. Taş. Koop. 
Dağ Kardeşler Kereste Ltd.Şti. 
Yaşa İnş. Turizm. Pet. Nak. Ltd.Şti. 
Özdü Giyim Tekstil San. Ltd.Şti. 
Merve Kuyum. İnş. Taah. Ltd.Şti. 
As.Vet.Ok. ve Eğt. Merk. K.lığı 
Gürel İnş. Taah. San. Ltd. Şti.

Matrah Taahhuk Eden Verai

61.620.280 18.486.080
56.207.320 16.862.200
52.430.870 15.729.260
50.526.620 15.157.980
45.274.610 13.582.380
33.101.480 9.930.440
28.563.580 8.569.070
25.426.890 7.628.060
22.131.870 6.639.560
21.752.640 6.525.790
21.439.300 6.431.790
21.415.830 6.424.750
21.228.980 6.368.690
21.020.590 6.306.180
20.968.570 6.290.570
20.200.590 6.060.170
19.115.210 5.734.560
17.419.650 5.225.900
16.550.070 4.966.520
15.739.690 4.721.900
15.114.190 4.534.260
14.814.250 4.144.270
14.376.180 4.312.850
13.895.380 4.168.610
12.303.270 3.690.980
12.197.110 3.659.130
12.133.720 3.640.110
11.430.840 3.429.260
11.420.190 3.426.060
11.354.400 3.406.320
11.139.860 3.341.960
11.077.830 3.323.350
10.924.060 3.277.210
10.923.150 3.276.940
9.824.360 2.947.300
9.768.100 2.930.450
9.702.470 2.910.740
9.627.160 2.888.140
8.494.200 2.548.260
8.155.660 2.446.700
7.931.390 2.379.410
7.560.800 2.268.240
7.548.270 2.264.480
7.030.380 2.109.110
6.545.210 1.963.560
6.345.410 1.903.620
6.329.150 1.898.740
6.116.480 1.834.940
5.945.000 1.783.500

1.768.700
5.656.100 1.696.830
5.576.960 1.673.090
5.494.052 1.648.220
5.448.120 1.634.430
5.421.513 1.626.450
5.239.780 1.571.930
5.093.830 1.528.140
5.092.020 1.527.610
4.823.460 1.447.040
4.744.070 1.423.220
4.733.470 1.420.050
4.727.090 1.418.130
4.700.272 1.410.080
4.636.660 1.390.990
4.189.170 1.256.750
4.087.750 1.226.320
3.816.790 1.145.030
3.802.530 1.140.760
3.760.860 1.130.360
3.724.890 1.117.470
3.722.280 1.116.680
3.665.660 1.099.690
3.594.410 1.078.620
3.572.640 1.071.780
3.567.500 1.070.250
3.545.950 1.063.790
3.316.680 995.000
3.315.340 994.600
3.192.360 957.710
3.125.320 937.590
3.123.872 • 937.160
3.091.330 927.400
3.090.920 927.280
3.068.180 920.450
3.013.010 903.900
3.006.390 901.910
2.959.770 887.930
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J "Her zamkın bir adım önde"



Mecliste bir kabul bir red
I Gemlik Belediye Meclisi'nin olağanüstü ikinci toplantı
sında, revizyon imar planları görüşüldü.

İmar Komisyonu tarafından meclise sunulan terminal 
yerinin değiştirilmemesi önerisi, 10'a karşı 11 oyla kabul 
edildi.

Belediye Başkanı Mehmet Turgut'un savunduğu Sunği- 
pek Fabrikası'nın yerinin planda "Belediye kullanım alanı" 

olarak gösterilmesi oylamasında, red ve kabul oyları eşit 
çıktı.

Eşitlikte, başkanın bulunduğu tarafın oyunun geçerli ol
ması nedeniyle Sunğipek Fabrikası'nın yeri "Belediye Kul
lanım Alanı" olarak kabul edildi.

Oylamada, DSP'li üç üyenin Başkanın doğrultusunda oy 
kullanması büyük tepkilere neden oldu. Haberi sayfa 3'de

II. Gemlik Özürlüler 
Şenliği hazırlıkları 

tamamlandı
- Haftalık Siyasi Gazete

16-19 Mayıs 2002 tarihleri arasında ilçemizde 
düzenlenecek olan Özürlüler Şenliği nedeniy
le, yurdun çeşitli yerlerinden şenliğe katılacak 
özürlü çocuklar gelmeye başladı.

İstiklal Caddesi asfaltlandı
I Belediye tarafından bir süre önce 
İhalesi yapılan İstiklal Caddesi ve Ah- 
met Dural Meydanı asfalt işi, geçtiği
miz günlerde tamamlandı.
I Göçay A.Ş.’ye 168 milyar liraya 
ihale edilen, İstiklal Caddesi ve Ahmet 
Dural Meydanı asfaltlama çalışmaları
ma geçtiğimiz hafta perşembe günü 
başlandı.
I Uzun yıllardır asfaltlanmayan, bo
zulan yerlere yama yapılarak kullanı
lan ilçenin ana caddesi, pazartesi gü
nü tamamlanarak, trafiğe açıldı.
| Asfalt yapımı süresince ilçede dört 
[gün trafik karmaşası yaşandı.

fefcİAfcrayA BaI<i
Kadri Güler 

korfez@ttnet.net.tr 

Belediye Meclisi
I Geçtiğimiz hafta Belediye Meclisinin olağanüstü toplantısında, plan 
[düzenleme çalışmaları ele alındı.
I Yıllardır izlerim, Belediye Meclislerinde imarla ilgili konular bitmez 
[tükenmez.
I Her meclis toplantısına imar ve plan değişikliği istemleri gelir.
I Bu kez, 1999 yılında yaşanan deprem nedeniyle yaptırılan jeolojik 
ve jeofizik araştırmaların sonuçlarına göre, imar planlarının değiştiril

mesi söz konusuydu.
I Neredeyse üç yıldır imara izin verilmeyen Gemlik’te ekonomik ya
sam büyük sartıntılar yaşadı.
I İnşaat işkolunda çalışan mimarından, mühendisine, kalfasından, 
marangozuna, elektrikçisinden sıvacısına kadar binlerce işkolu işsiz 
■aldı, aç kaldı...
I İmar planlarının biran önce çıkarılması Gemlik ekonomisi için 
■nemliydi, bu insanlar için önemliydi.
I İki hafta süren imar görüşmeleri geçtiğimiz hafta noktalandı.
I Kentimizin Belediye Başkanı, planların kendi düşünce ve istemleri 
doğrultusunda geçmesini istediği için son meclis toplantısında sancılı 
dakikalar yaşandı.
I Sayın Başkan, perşembe günü yapılacak olağanüstü toplantı önce
si ikna edebileceği tüm meclis üyelerini arayarak iki konunun isteği gibi 
meclisten geçmesini sağlamaya çalıştı.
I Neydi bunlar:
9 Birincisi terminal alanının eskisinin yerinin aynen korunması, buna 
Bıkılan eski Devlet Hastanesi yerine yaptırdığı yerin de eklenmesi.
I İkinci önemli konu ise Gemlik gündemini uzun süre meşgul eden 
Şunğipek Fabrikası’nın yerinin gelecekteki kullanım şekli idi.
4 Plancı, bu alanı “Belediye Kullanım Alanı” olarak işlemişti planına, 
oysa İmar Komisyonu bu alanın eğitim, sahasına da ayrılmasını 
düşünüyordu ve plancının isteği doğrultusunda daha sonra ele 
alınmasını öneriyordu.
I Terminal yerini İmar Komisyonu’na göre giriş çıkış düşünülerek eski 
yerinde yapılmalıydı. Başkana göre ise eski Devlet Hastanesi yeri 
kamunundu kamulaştırma söz konusu değildi.
I Yapılan oylamada başkanın önerisi kabul görmedi. Ama Sunğipek 
fabrikası’nın yeri oylanırken DSP'li Ali Altuntaş, Kemal Yavuz ve Müfit 
(Akman partilerinin görüşlerine karşın Belediye Başkanı doğrultusunda 
oy kullanarak yeni bir tartışma başlattılar.
I Böylesine önemli bir konuda grup kararı almayan partilere ne 
memeli.
I DSP'liler alınmasınlar ama yine sınıfta kaldılar.

Vatandaş, kordondaki tuvaletin yerine tepki gösteriyor.

Kordonda tuvalet
tartışması

Emin Dalkıran Kordo- 
nu’nun BP sponsorluğunda 
tamamlanma aşamasına 
geldiği bugünlerde, kordo
nun orta bölümlerine rast
layan bölümlerde, yapımı
na başlanan tuvalet, Gem
lik gündemine oturdu.

Kordona, milyarlarca li
ra masraf ederek güzel bir 
hale getirildiğini söyleyen 
vatandaşlar, bu güzelliğin 
ortasına konan tuvaletin 
her şeyi berbat ettiğini id
dia ediyorlar.

Gazetemizi arayan ve 
gelerek, bu konuda yapıla
nın yanlış olduğunu söyle
yenlerin yanında, Belediye

Başkanı Mehmet Turgut 
ta, tuvaletin yerini savunu
yor.

Daha önceki yıllarda 
kordonun dere tarafına ya
pılan bir tuvaletin hiç kulla
nılmadığını, başka amaç
lar için kullanıldığına dikkat 
çeken Mehmet Turgut, tu
valet ihtiyacı gelen bir kişi
nin kordonun bir ucundan 
bir ucuna gidemeyeceğini 
belirtiyor.

Belediye Başkanı Meh
met Turgut, inşaat ve çev
re düzenlemesinin bitme
sinden sonra şikayetçi 
olanların, yanıldıklarını an
layacaklarını söylüyor.

Birincisi geçtiğimiz yıl 
■yapılan Gemlik Özürlüler 
'Şenliği’nin İkincisi, 16-19 
Mayıs 2002 günleri arasın
da ilçemizde yapılacak.

Şenlikle ilgili hazırlıkla
rın tamamlandığını söyle
yen Bursa Zihinsel Özürlü 
Çocukları Koruma Derneği 
Başkanı Vedat Emek, şen
lik ile ilgili hazırlıkların ta
mamlandığını, dört gün sü-

recek olan şenlikte, konak
lamanın da ilçemizdeki Mil- 
li Eğitim Bakanlığı’na ait 
kamplarda yapılacağı için 
uzak yerlerden şenliğe ka
tılacak özürlülerin ilçemize 
gelmeye başladıklarını be
lirterek, Gemlik’in tanıtı
mında büyük yararlar sağ
layacak olan şenliğe, 
Gemlik halkının ilgi göster
mesini istedi.

Gemlikspor’a dev yönetim
Genel kurul toplantısını yapan Gemlikspor'a, 
eski yöneticiler bu kez sahip çıktı. Yönetime, 
Gemlikspor'un ikinci amatör kümeye çıkma
sında büyük emekleri geçen yönetim kadrosu 
yeniden görev aldı. Haberi sayfa 6'da

ANAP’lı Kadın Komisyonu üyeleri 
gazetemizi ziyaret etti Haberi sayfa 3

SSK Hastanesi’ne bilgisayar armağan edildi
Haberi sayfa 3’de

DP’nin kuruluşu kutlandı Haberi sayfa 3'de

Fırıncıların rekabeti vatandaşa yaradı
Haberi sayfa 3’de

TAŞI

Anasızlar Ağladı...
Yokluk, eza-cefa, acıdan... 
Analar ağladı.
Karalar bağladı ... 
Yürekleri dağladı. 
Anneler gününde: 
Anasızlar ağladı ! 
Gün-bugün diyen 
Sömürcüler güldü. 
Çünki; onlar için 
Anneler Günü - Babalar Günü 
Ceplerini şişirip 
Güldükleri gündü...
Bir gün müdür ana-baba sevgisi?
Lütfen tuzağı görelim, anlayalım artık.

Hemşireler Haftası kutlu olsun.
Tüm hemşirelere başarılar ve mutluluklar dilerim.

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

Reform Hayat Bilgisi
Ben, İslam dininde de “reform”un 

gerekliliğine ve hatta kaçınılmazlığına 
inananlardanım. 1400 küsür yıl öncesi
nin değer yargılarını “değişmez” ve 
“değiştirilemez” kabul ederek çağdaş 
toplumun arayış ve gereksinimlerine ya
nıt verilebileceğinde ısrar etmenin geliş
menin önünü tıkayacağını düşünüyo
rum.

Evet, İslam dininde de “reform” ge
rekli ve kaçınılmaz. Birkaç gün önceki 
gazetelerde yer alan şu iki haber, sanı
rım bu görüşümü doğrular nitelikte.

Birincisi “Muzır çarşafa imha” 
başlıklı ve şöyle :

“Suudi Arabistan’da kadınların 
giymek zorunda olduğu kara çar
şaflardan 82 bini, yetkililer tara
fından ‘süslü, ince ya da vücut 
hatlarını fark ettirebilecek şekil
de bulunduğu için’ toplatıldı. El 
Cezire gazetesinin dünkü (6 Mayıs 
2002) sayısında yer alan habere 
göre, Ticaret Bakanlığı başkent Ri- 
yad ve Kızıldeniz kıyısındaki liman 
kenti Cidde’de yapılan denetimler 
sonucu, fabrika ve dükkanlardaki 
şeriat yasalarına tam uymadığı be
lirlenen 82 bin kara çarşafa el koy
du. Habere göre, el konulan kara 
çarşaflar istenildiği kadar sade, 
ışık geçirmez ve bol değildi. (...) 
Suudi Arabistan’da kadınların ka
ra çarşafa tamamen kapatılması, 
sokaklarda gezen din polisleri ta
rafından da denetleniyor.”

İkincisi ‘Recm’e erteleme” başlı
ğıyla verilmiş, şöyle :

“Pakistan’da şeriat mahkemesi 
bir kadının ‘recm’ (taşlayarak öl
dürme) cezasını askıya aldı. Mah
keme, 28 yaşındaki Zafran Bibi’yi 
kocası hapiste olmasına rağmen 
hamile kalarak çocuk doğurduğu 
gerekçesiyle ‘recm’le cezalandır
mıştı. Bibi, kocasının kardeşi tara
fından tecavüze uğradığını söyle
miş, ancak mahkeme Bibi’nin teca
vüze uğradığını doğrulayacak dört 
tanık gösteremediği gerekçesiyle 
ifadesini geçerli saymamıştı. “

Şu yukarıda -bir kez daha- okurları
mın bilgisine sunduğum iki haberin, be

OBURSA HAKİMİYET □ HABER

nim, “İslam dininde de reform ge
rekli, hatta kaçınılmazdır” görüşünü 
doğruladığını sanırım.

Düşününüz; kadını çarşafa soktuğu
muz yetmiyormuş gibi, bir de “vücut 
hatlarını gizlemiyor” gerekçesiyle 
“zarif” ve “süslü” çarşafla örtünmesi
ne karşı çıkıyoruz!...

Ne demektir bu?
Bu, “Kadın benim malım” de

mektir; “ona dilediğimce tasarruf 
ederim” demektir...

Ya peki Pakistan’daki Zafran Bibi’nin 
başına gelen?

Kadın, “Bana kocamın hapiste 
olduğunu fırsat bilen kayınbirade
rim tecavüz etti” diyor. Şeriat mahke
mesi, bu durumu kanıtlayacak “dört 
tanık” getirmesini istiyor ondan. Be 
hey mahkeme, o herif-i na-şerif dört ta
nık önünde mi ırzına geçti kadının? Bu 
nasıl yargılama, nasıl adalet bu böyle?..

Diyebilirsiniz ki: “Ya kadın yalan 
söylüyorsa?”

Yanıtım hazır: “Ya doğru söylü
yorsa?”

Kaldı ki çağdaş dünyada böyle bir ce
za olmaz, “zina” evli erkekle kadının 
kendilerin ve bir üçüncü kişiyi ilgilendi
ren bir “suç” türü; şikayetçi olursun, 
mahkeme boşar. Zira yapanı toprağa 
gömüp taşlayarak öldürmek insanlığa sı
ğar mı? Böyle bir “dinsel ceza” olur 
mu, reva mı bu?..

Evet, İslam dininde de “reform” ge
rekli ve kaçınılmaz. Şeriat’ın emrettiği 
“miras bölümüşümü” yürürlükte mi 
bugün? Mahkeme önünde ancak ki ka
dının tanıklığı geçerli sayılıyor mu bugün 
hala?

Hayır, değil mi? Medeni hukukta 
böyle safsatalara yer yok; kadın da, er
kekle aynı haklara sahip, hatta “mal 
rejimi” bile çağdaşlaştırılmaya çalışıldı 
son zamanlarda.

Ama eksik. Hangisi olursa olsun; 
“din”in insanlığın gelişmesine, ilerle
mesine engel oluşturmaması için “re- 
form”dan geçmesi, “inanç”ın uygarlı
ğı bastırmasının engellenmesi gerekli ve 
kaçınılmaz.

Böyle düşünüyorum.

İlköğretimde okutulan Hayat Bil
gisi derslerini hem içerik hem de ad 
olarak hep anlamlı bulmuşumdur.

Eğitimin temel amacının hayatı 
yaşama sanatının öğretilmesi oldu
ğuna inanıyorum. Okullarda öğret
menler evde ise ebeveynler çocukla 
kurdukları iletişimle hayata dair ko
nuşmalar yapmalılar. Onların hayatı 
görmelerine, hayatın gizlerini anla
maya yönelik yolculuklarına yardım
cı olmalıdırlar.

Yaşam altın tepsi içinde sunulmu
yor hiçbirimize. Hayatın acı tarafla
rını da öğrenmeliler. Bazı kere “Bir 
musibet, bin nasihattan iyidir” deyip 
hayatı deneyerek öğrenmeleri için 
onları serbest bırakmak gerekir.

Kendi deneyimlerine dayalı öğ
renme en iyi hayat dersidir. Büyük
ler küçüklerin yaşamı savunan, iyi 
birer yaşam savaşçısı olarak yetiş
melerine destek vermelidirler. Ka
rarlı, kişilikli, ayağı yere basan insan 
yetiştirmek eğitimin temel amaçla
rından biri olmalıdır.

Kişiliklerinin mücadeleci yanını 
geliştirmek, bilemek sorunlarla 
başetmede onlara kolaylık sağlaya
caktır.

Çocuklarımız gerçekten şekil ver
meye hazır hamur gibidirler. Nasıl 
şekil verirseniz öyle büyüyorlar. An
cak onları birey olarak görmeli, ka

Türk Eğitim-Sen
hizmet binası açılıyor

Türk Eğitim-Sen Bursa 2 nolu Şu
besi Gemlik ilçe Temsilciliği, hizmet 
binasının yerini değiştiriyor.

Türk Eğitim-Sen Gemlik İlçe Tem
silcisi Şakir Eker, 18 Mayıs 2002 Cu
martesi günü saat 14.oo’de yeni hiz
met binalarının açılacağını belirterek, 

bul etmeli kendi yollarının kendileri
nin bulmalarına sadece sinirli ve öl
çülü destek vermeliyiz. Başkalarına 
fazla yaslanmadan, bağımlı olma
dan kendi gemisinin kaptanı olmalı
dırlar.

Çocuklarımız ve gençlerimiz ken
dilerine nasıl davranılması gerektiği
ni iyi anlatabilmek. Bunun için ken
dilerini ifade etmelerine yaratıcılıkla
rını ortaya çıkarmalarına, kendileri
ni keşfetmelerine olanak tanınmalı
dır. Onların düşüncelerinde farklı 
pencereler açmak tek yönlü düşün
mek yerine herşeyi seçenekli gör
meye alışmak olsa olsa eğitimin işle
vi olsa gerek.

Ölçü, denge, tutarlılık, dürüstlük 
öğrenmeliler, öğretilmeli.

Hayat ne üzerine kurulmuş. Bun
lar konuşulmalı. Hayat para mı de
mek? Hayat tüketmek mi demek? 
Hayat cinsellik mi demek? Hayat 
salt ideoloji mi demek? Hayat uğru
na savaşılacak değerlerle yaşamak 
mı demek? Hayatımızı anlamlı kıl
mak bizim dışımızda mı, yoksa bi
zim elimizde mi? Bireysel öğrenme
ler ancak iyi bir gözlem yeteneği ge
rektirir. Kendini gözlemleme, başka
larını gözlemleme, doğayı gözlemle
me. Uzun lafın kısası hayat oniann- 
sa kontrolü de onlarda olsun.

Gemliklileri açılışa davet etti.
Kumsal Sokak 17 numaralı bina

da hizmete açılacak olan Türk Eği
tim-Sen Gemlik İlçe Temsilciliği, eği
tim emekçilerinin örgütlendiği kuram
lardan biri.

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 Siyasî Gazete

Yıl: 29 SAYI: 1421 
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.

KONGRE İLANI
HASTANE YAPTIRMA YAŞATMA ve KORUMA 

DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN
Derneğimizin olağan genel kurul kongresi 30 Mayıs 2002 Perşembe günü 

saat 11.oo’de Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası lokalinde yapılacaktır.
Çoğunluk sağlanmadığı takdirde 6 Haziran 2002 perşembe günü aynı saat 

ve aynı yerde yapılacaktır.
Üyelerimize ilanen duyurulur.

YÖNETİM KURULU
GÜNDEM :
1) Açılış ve saygı duruşu, divan seçimi
2) Faaliyet raporu okunması, görüşülmesi ve oylanması
3) Gelir gider raporunun okunması görüşülmesi ve oylanması
4) Denetim kurulu raporu okunması görüşülmesi ve oylanması
5) Yönetim kurulu ve denetim kurulunun ibrası
6) Tahmini bütçesinin görüşülmesi ve kabulü
7) Tüzük değişikliği
8) Yönetim kurulu ve denetim kurulu seçimleri
9) Dilek ve temenniler
10) Kapanış.

mailto:liQ@turk.net
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Mecliste bir kabul bir red
Belediye Medisi'nin geçtiğimiz hafta yapılan olağanüstü ikinci toplantısında, İmar Komisyonumdan gelen 
raporlar görüşülerek, oylandı. Belediye Başkanı Mehmet Turgut'un, Devlet Hastanesi yerinin terminal ola
rak plana işlenmesi önerisi, kabul edilmedi. Sunğipek Fabrikası alanının "Belediye kullanım alanı" olarak
plana işlenmesi ise, mecli
•"Gemlik Belediye v Medisi’nin colak 

I ğanüstü ikinci toplantısında, terminal ve 
! Sunğipek Fâbrikâsı'nin ‘yeri meclisi iki- 
I ye böldü.

^Geçtiğimiz hafta perşembe günü sa- 
, at İ4.oo’de Belediye Başkanı Mehmet 
Turgüt başkanlığında toplanan Beledi
ye ,Meclisi’nde, eski, tutanağın okuna
rak, kabul edilmesinden sonra imârla il
gili konuların görüşülmesine geçildi.

İmar Komisyonu Başkanı Mimar Ce- 
mal Aybey, komisyonun aldığı kararlan 

ımeclişeokudu. :
__ Yeni revizyon imar planında, Beledi- 
rye "Başkanıffltr isteği doğrultusunda, 
plancının eski Devlet Hastaneşi’nin bu- 
lunduğu yeri terminal olarak gösterilme- 
si kararına, komisyon giriş ve çıkışın 
uygun olmaması nedeniyle eski planda 
bulunan çevre yolu’üzerındeki yerin ay- 
Inenköruhmasî öherdi’. l|

ANAP grubundan Hakan Doğu yap- 
tığı konijşpjE^lş,, “Tanrı bize böyle bir 
sıcak suyu bağışlamış. Biz ise, bu
nun üzerine arabaları koymaya çalış- 
yoruz. Bu yanlıştır. Burada halka

i ikiye böldü.
açık bir havuz yapılmalı. Halk bun
dan yararlanmalı” dedi.'

Belediye 'Başkanı! Mehmet'i Turgüt 
ise; ' bu suyun Sunğipek 'Fabrikası’na 
hiçi ısı kaybetmeden' börülâr’lle^taşına- 
cağıril,1 burada yapılacak tösislerdeh 
halkın yaraflanacâğınf söyledi. '

ANAP’lı diğer üye Hüseyin Ulûkaya 
ise, Belediye Başkanma5 yönelerek, 

“Basında yaptığınız açıklamalarda, 
paranızın çok olduğunuzdan söz edi
yorsunuz. Madem ki paranız var, 
planda terminal olan yeri kamulaştı
rınız, istimlak ediniz” dedi.

Belediye Başkanı işe, eski Devlet 
Hastanesi âlânınım? dönüm olduğunu,i 
tamamının kamuya ait olduğunu ve hiç 
bir bedel ödenmeyeceğini söyledi.

Daha sonra komisyonun görüşü 
“Terminal yeri eski plandaki gibi kal
sın” oylamaymsunulau. .

Oylarhadâ/'IT evet oyuna karşı 10 

"kişi ise jki yerip terminal^olarak göşteril- 
-mesineparmakkâldırdı.

— Böylece terminar-yeri”plârfdâ^e§KT 
yerinde kaldı.

SUNĞİPEK FABRİKASI 
OYLANIYOR
Daha sonra Sunğipek Fabrikası’hın 

yerinin belediye-kullanım alanı olarak, 
işaretlenmesi konusu ele alındı.
1 Komisyon, bu konunun plancının 

daharsonra'değerlendirmesi önerisi i oy- 
landı.
| ŞppğiPbkıFjıbrik^sı/nın; yerjpip bplp- 

diye kullanım aJ^p.ı,olıpaş,L 11-11 eşit oy 
aldı. Oylarpada.CHPIruye.Mehmet Ali 
K-aya, DŞP’li üyeler Ali Altuntaş, Kemal 
Yavuz-ve’Müfit Akman, Belediye Bâşka- 
nının yanında oy kullandığ! eşitlikte, 
Belediye" Başkanının kullandığı oy ge

çerli olması nedeniyle Sunğipek Fabri
kası alanı planda belediye kullanım ala
nı olarak gösterilecek.

TEPKİLER
Belediye meclis toplantısını izleyen

ler arasında DSP İlçe Başkanı Mehmet 
Yıldırım, ANAP İlçe Başkanı Adnan Te- 
km, MHP İlçe Başkanı Mehmet Çelik, 
Sf İlçe BaşkanııBecep Aygün, AK Par- 
ti ilçe Başkanı Vedat Erpek i|^jj^enş|. 
rneclis üyeleri, de bulunuyordu.

Oylamalardan sonra ANAP İlçe Baş
kanı Adnan Tekin^tgpkişipi göstererek, 
“Böyle şey olmaz. Bu konuda Gem
lik halkının Sunğipek Fabrikası’na 
üniversite istemleri de yer alıyor. Bu 
karar bunu hiçe saydı. Biz, bu doğ
rultudaki çalışmalarımızı sürdürme
ye devam edeceğiz” dediv

DS^ Jlçş Bşşkşnı Mehmet,Yıldırım 
ise, karamdan, sonra adeta şok oldu. 
Partili meclis üyelerinin' kendi karârları 

karşısında oy kullanması üzerine soru? 
lan soruiarı-yanıtsız bıraktı-,—

DSP ve diğer partilerin bu konuda 
grup kararı almadığı öğrenildi.

Oylamadan sonra ANAP’lı üyeler ile 
DSP'li üyeler arasında tartışmalar ya
şandı.

Valilik, taraf|nç^ap, şikayet, üzerine 
meclise yeniden gönderilen Manastır 
Bölgesi'ndâ M-56‘ve M-22 sarılı karâr
lar, İmar' Komi^briû1 tarafından düzelti

lerek, meclisegetirildi.
ı u Komisyondaki görüş oylandı ve 15 
kabul oyu ile meclisten geçti.

Gemlik'ten Yunanistan'a göç eden Rumların, çocukları geliyor 

Giritli ve Rumeli Türkleri Kültür 
ve Dayanışma Derneği kuruldu

| -Babaları ve dedeleri Yu
nanistan’ın Girit ve diğer 
Kentlerinden mübadele so
nucu Türkiye’ye yerleşenle? 
rid çocukları “Giritli ve Ru
meli Türkleri Kültür ve 
Dayanışma Derneği” kuru- 
Icfaaıv—
l Hnşaat Mühendişi Nusret 
Mutman'ın öncülüğünde, 
kuruluş "işlemleri tamâmla^ 

nan demeğin tüzüğü bugün 
Emniyet Müdürlüğü’ne tes
lim edilecek.

Nusret Mutman gazete? 
•rnize’ yaptığı açıklamada, 
yarın, mübadele- sonucu: 
Kurtuluş Savaşı'ndan sonra 
Yunanistan'a , göç ’ eden 
Rum asıllı Türklerin sağ 
dlaıilarf* ile çöclıklârındain! 
45 kişilik birgrubunGemlik’i 

ziyaret edeceği, üç gün ilçe
mizde kalacaklarını söyledi; 
! Mutman, doğdukları top- 
rakların kültürünü alan in
sanların,’.:’bu kültürü koru
maları ver yaşatmaları-ge
rektiğine inandıklarını.;, ba
baları ve dedelerinin yaşa- 
dığı IröFge--insanları—ile 
dostluk kurulmasında köprü 
olacaklarını-söyledi-:—

Anneler 
Günü 

kutlandı
I Anneler Günü ilkemiz-’ 

de de çeşitli etkinlikler ile 
kutlandı.

Emniyet mensupları, 
Anneler Günü nedeniyle 
gül dağıtırken, siyasi parti 
kadın komisyonu üyeleri 
de çeşitli huzur evlerini zi
yaret ederek, yaşh anne
lerin gününü kuflâdîlâr.1, ’

“israf ekonomisi ve 
İslam” konulu konferans
11Gertıliki l ilçe" Müftülüğü,. 

^ytlyjPoğpnp jdgftası nede
niyle “İsraf Ekonomisi ve 
İslâm" konulû konferans dü
zenledi.

Türkiye Diyanet Vakfı ta
rafından her yıl düzerjlgrjçn. 
Peygamberimiz Hz. Mufıam- 
med’in doğduğu hafta olarak 
k&btıl " edîfön ?K3tlü Doğum

Haftası nedeniyle, 24 Mayıs 
2002 günü saat 17.30 ile 
20.oo arasında Belediye Dü
ğün Salonu'nda Doç. Dr. Ab- 
durrahmanKurfun katılacak 
ğı konferans,düzenlendi,.i/ 
, । (jl.çef Müftüsü Jahjr Ye- 
menoğlu, Konferansa Gem-, 
'lik hâlkirim davetli olduğunu 
söyledi.

Fırıncıların rekabeti 
vatandaşa yaradı

ANAP’lı kadın komisyonu 
üyeleri gazetemizi ziyaret etti

I Gemlikli Fırıncılar arasın- 
da başlayan rekabet, vatan
daşa yaradı.

Daha önce 250 bin liraya 
satılan 260 gram ekmek, fırın
cıların rekabetinden sonra 
200 bin liraya çekilirken, ilçe
de bazı ekmek satış merkez
lerinde ise, bu fiyat 150 binlin 
raya kadar indi.

İstiklal Caddesi'nde Tekel 
Gazete Bayiiliği yapan Barış 
Büfe'de, ekmek 150 bin lira
dan satılıyor. fl

Büfe sahibi Turgut Ünver 
“Amacımız para kazanmak 
değil, halka ucuz ekmek ye
dirmek. Bu hayat pahalılı
ğında hiç olmazsa vatandaş 
ekmeği ucuza alsın” diyor.

SSK Hastanesine 
bilgisayar armağan 

edildi
' Gemlik SSK Hastane- 

®Hae Oluşturularak" olan 
randevulu hasta kabulü 
projesinin alt yapısı için 
çalışmalar devam ediyor. 
> Geçtiğ i m iz hafta Petrol- 
İş Sendikası Bursa Şube 
Başkanı Nuri Han'ın giri
şimleri ile sendikanın ör
gütlü bulunduğu KAV Kib- 
rit Fabrikası’ndan, SSK 
Gemlik Hastanesi'ne bilgi
sayar armağan edildi.

? Svvedfsh Mştçh adlı ya
bancı firmanın satın aldığı 
Kav Kibrit Fabrikası İşlet
me Müdürü Fevzi Karadağ 
yaptığı açıklamada, devle- 
l|ing|aifmata.£iüQijmün yet
mediği yerde sanayicilerin 
de kendilerime hizmet ve
ren kuruluşlara yard ı mc ı 
olmaları gerektiğini bşürte- 
rek, “Yapılan bağışların 
iyi değerlendirilmesi ge
rektiğini görmek istiyo
ruz. Randevulu sisteme 
geçiş için işçilere kolay
lık getireceğini biliyoruz.

Hayırlı, olşun” dedi.
Petrol-İş Bursa Şube 

Başkanı Nuri Han ise, yeni 
sisteme geçiş için sanayi- 

xcilerden,clpstek.^ekledikle
rin^ bu* konuda Petröl-İş’in 
her türlü katkıyı sağladığı
nı söyledi.
* Hastane Baştabibi Dr. 
Neşet Ciğerli ise, haziran 
ayı; sonuna kadar alt yapı
yı tamamlayarak, otomas- 

_yon sistemine geçmeyi 
planladıklarını, sekiz hatlı 
sistem ile hastaların daha 

«rahat muayene olabilecek- 
Hflfrini, sıkışıklığın ortadan 
kalkacağını söyledi.

Hastaneye otoanalizör 
cihazı aldıklarını da söyle
yen .Ciğerli, bir saatte onüç 
kez yapılan tetkikle, yedi 
yüz hgstaya hizmet ver
diklerini belirterek,' eksikli
ği (görülen morg sorununu 
da kendi olanakları ile çöz
düklerini, 9 milyar liraya iki 
kişilik morg dolabı aldıkla
rını söyledi.

Anavatan Partisi Gem-, 
lik İlçe Kadın Komisyonu 
üyeleri, gazetemizuziyaret 
ederek, Sorumlu Müdürü
müz Kadri Güler ile görüş
tü.
I Dün saat 12.öo sırala-*' 
rında, çgzetemiz bürosu
na gelen' ANAP Kadın Ko
misyonu Başkanı Figen 
Egemen ve yönetim kuru
lu üyeleri, Sorumlu Müdü
rümüz ile sohbet ettiler.

Gazetemiz Sorumlu 
Müdürü Kadri Güler, parti
lerinin kadın komisyonu 

DR’nin kuruluşu 
kutlandı

l -PeHiokrat Parti'nin kuru.- 
luşu olan T4 Mayıs Umur- 
bey’de, Celal Bayar Anıt Me
zarı önünde törenle kutlandı.

DYP II yönetim kurulu üye
leri ile eski DP Milletvekillerin
den Recep Kırımı ve Gemlik 
DYP ilçe yöneticileri, kadın ve 
gençlik komisyonu üyelerinin 

törende konuşma ya

üyeleri ile kadınlaırınTOİuş- 
turduğu sivil toplum örgüt
lerinin erkeklerden daha 
aktif görev yaptıklarını ve 
erkeklere örnek oldukları
nı söyledi. >

Kadınlarirljfsiyasi parti
lerde ve parlamentoda 
yeterince temsil edilmedi
ğini söyfeyön ’Güler; yerel 
basının, sorunları hakkın?, 
da ANAP’lı bayanlara bilgi 
verdi.

ANAP’lı bayanlar, çiâ- 
hâ sonra diğer basın 
mensupları ile görüştüler.

pan Recep KırınvDPhareke- 
tinin Türk demokrasisinin baş
langıcı, halk iradesinin ifadesi 
olduğunu söyledi.

Törende,' DYP Gençlik 
Kömlsyonu’ Başkenınırr «okuJ 
duğu basın bildirisinden son
ra, Celal .Bayar ve DP'nin ku
rucuları için saygı duruşunda 
bulunuldu.
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ÖftMLİK TİCARET VE SANAYİ ODASI 
BAŞKANLIĞINDAN

İ ? ö SAYIN ODAMIZ BYELERİNE
DUYURU

Yılın son
5590 Sayılı kanunun 2567 sayılı kanunla değişik 25. maddesi gereğince 

2002 yılı oda aidatı ile 26. maddesi gereği 2002 yılı oda munzam aidatı birin
ci taksitleri 31 Mayıs 2002 Cuma günü mesai bitimine kadar tahsil edilecektir.

2Ö02 yılı birinci taksit aidatların süresi içinde ödenmemesi halinde 6183 sa- 
yılt kanun gereğince ödemede gecikilen her ay için ayrı ayrı % 7 oranında ge- 
cikrfle zammı uygulamak zorunda kalınacağı.

.01. i 2.2000 tarihine kadar yıllık ve munzam aidatlarını ödememiş olan üye
ler 15 Haziran 2002 tarihine kadar yazılı talepte bulunmaları halinde gecikme 
zarhrtıı tahsil edilmeyecektir.

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası: İskele Meydanı Gemlik 
Tel : (0.224) 513 10 23 Tel : (0.224) 513 32 63 Fax : 513 15 66

iki konseri

İLAN
Tasfiye halinde KUZÜCUOGLU Özel Sağlık Hizmetleri ve Tıbbi Malzeme 

Ticâret Sânayi Limited Şirketi 13.09.2001 tarihinde tasfiyeye girmiş olup borçlu 
ve alacaklıların 1 yıl içinde ellerindeki vesikalarıyla birlikte tasfiye memurluğuna
başvurmaların önemle rica olunur. Tasfiye Memuru 

Aykız KUZUCUOĞLU

ŞİİR KÖŞESİ beni  ir Ati Baydar

Gemlik Belediyesi Sanat ve Kültür 
Derneği Gençlik Korosu, 19 Mayıs Ata
türk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı 
nedeniyle konser veriyor.

20 Mayıs 2002 Pazartesi günü Bele
diye Düğün Salonu’nda saat 20.30’da 
yapılacak olan konserde, nihavend, hü
seyni ve uşşak makamında eserler ses
lendirilecek.

Şef Aslıhan Yurdakul’un çalıştırdığı 
Gençlik Korusu konserinin birinci bölü
münde “Ben Buy-i vefa bekler iken”, 
“Nerelerde kaldın ey serv-i nazım”, “Ba
har gelmiş neyleyim”, “Bir peri masalı 
kulaklarına”, “Gözlerinin içine başka ha
yal girmesin”, “Aklımı başımdan aldı 
gözlerin”, “Mihrabım diyerek”, “Biliyor
sun bir zamanlar”, “Aşkım ^bahardı”, 
“Gözleri aşka gülen” adlı nihavend ma
kamındaki eserler koro tarafından ses
lendirilecek.

Konserin birinci bölümü birbirine

bağlı “Kız Sen Geldin Çerkeş’ten” ve 
“Çamlıca Yolunda” adlı eserlerle sona 
erecek.

Konserin ikinci bölümünde ise; “Çır
pınır görmek için” adlı rast makamında 
“Havada bulut yok”, “Keklik dağlarda 
çağlar” adlı hüseyni makamında, “San 
Gülüm var benim”, “Söyle sevgili", “Ni
çin baktın bana öyle”, “Uzun ince bir yol
dayım”, “Bahar geldi, güç açtı”, Karadır 
kaşların”, “Kadifeden kesesi”, “Telgrafın 
tellerine”, “Gemim gidiyor baştan”, “Ay
va çiçek açmış” ve “A fadimem, hadi 
şenle kaçalım” adlı uşşak makamındaki 
eserler solistler tarafından seslendirile
cek.

Öte yandan Şef Erol Akbaş’ın çalış
tırdığı Türk Halk Müziği Konseri ise; 7 
Haziran 2002 günü Belediye Düğün Sa- 
lonu’nda saat 20.30’da yapılacak.

Dernek Başkanı Edip Özer, konser
lerle sezonun sona erdiğini söyledi, y

DEYU deyu
Şol miselisin ırmakları 
Akar dolar deyu deyu 
,Ç4krnı$ dolar bülbülleri 
Öt Ar. dolar deyu deyu

Söylüyorum göldi yeri 
Dötar/dlyor hep dilleri 
Meclte bağının gülleri 
Kökar dolar deyu deyu

Unutulmuş Türk Lirası 
Etkilisi yetkilisi
Demeçlerinde cümlesi 
Söyler dolar deyu deyu

Halka yalan söyleyenler 
Gizli dolar gözleyenler
Ekranda lira diyenler 
Şakır dolar deyu deyu

Köınmam lira deyişine 
Akı) ermez gidişine 
Yâ^fn seçmen karşısına 
Vârir dolar deyu deyu

Demir Ali der lira nerde 
Tedavülde ne değerde 
Seçtiklerimizi yine de 
Derler dolar deyu deyu

KİRALIK 
SATILIK DAİRE

KUMLA’DA HAVUZLU KİRALIK ve 
SATILIK DAİRELER

Tel: (0.224) 513 17 97

IIMURBEY'DE SATILIK RRSfî
Umurbey’de İmar Planlı 
; 6 Villalık Sahibinden 

Satılık Arsa.

*

SATILIK TRİPLEX VİLLA
Gemlik Cumhuriyet Mahallesi'nde 

Satılık Triplex villa.

Tel : (0.224) 513 17 97

SATILIK DAİRE
Emin Dalkıran Kordonu’nda 

120 metrekare 
Kaloriferli lüks satılık daire.

Mür. Tel : (0.224) 513 17 97

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 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) 51317 97

Körfez OFSET
O Fatura Kartı

PVC KAPLAMA 
PLASTİK KART

■O Plastik Kimlik Kartı
■O Personel Kartı

> Öğrenci Kartı 
Tanıtım Kartı

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3 / B 
Tel: (0.224) 513 17 97 

Fax: (0.224) 513 35 95 GEMLİK

SİSTEMLERİ
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Erol GÜRÇAY
YAŞAMIN İÇİNDEN

HAFTANIN F1KRAS1

ü
Sıtkı Hayıroğlu
E.M. Lisesi Öğretmeni

EN YÜCE SEVGİ ANNE SEVGİSİ...

«1^3 
‘ W

*eses:

^orfgzj 
kuyun 
kutun

Yari Şaka Yari Cİppİ
Balık Tutmak

Hani halk arasında bir deyim 
vardır.

Birine iyilik yapmak istiyorsan,
- Ona balık vermek yerine,
- Balık tutmayı öğret, diye.
Eğer balık almaya alıştırır

san, o adamı üretim dışı bırakırsın.
Adam tembel olup çıkar.
Aynı şey devletler içinde ge- 

çerlidir.
1950 yılından önce, o günkü 

kıt şartlar altında Türkiye bir atı
lım yapmış.

Kayseri’de, Eskişehir Cer 
Atelyelerinde ve Makina Kim
ya Endüstrisinde günün tekno
lojisine paralel üretim yapıl
mış.

Belki de,
“- Kendi uçağını kendin 

yap”
Sloganı o günlerden cesaret 

alarak söylenmiştir.
Ama. 1950 yılından sonra 

Türkiye tembelliğe itilmiş,
1950 yılına kadar balık tutmak 

için uğraşan Türkiye artık hazıra 
alıştırılmış.

Sen uğraşma demişler.
Biz falan-filan dostluğu için, sa

na hazırını veririz.
Diyerek bizi hazırcılığa alış

tırmışlar.
Önce birkaç tane bedava 

vermişler.
Sonra yedek parçalarını sa

tarken kazıklamışlar.
Zamanla, hazıra konma alış

kanlığı hepimizi üretim dışı bı
rakmış.

Her fırsatta uluslararası iha
le açmışız.

Makinaya, mühendislik hizmet
lerine ve know-how ücretlerine 
dünyanın dövizi verilmiş.

Sivil kesim de, asker kesim
de aynı hataları yapmış.

Yıllarca hudut komşularımız 
Suriye, Iran, Irak ve Yunanis
tan ile gergin yıllar geçirmişiz.

Kimsenin aklına tank mo
dernizasyonu ile teknolojiyi 
kazanmak gelmemiş.
z Dünyanın en güçlü ordularından 
biri sayılan bizim ordumuz, İsra
il’e muhtaç olmuş.

Peki. Neden böyle olmuş.
Çünkü hazır yiye yiye, balık 

tutmayı unutmuşuz.

Hayvanat bahçesini ziyare
te gitmişti.

Köşede düşünceli oturan 
bekçiye sordu.

“ - Neden bu kadar düşün
celisin, bir şeye mi .canın sı
kıldı.”

“- Evet” dedi, bekçi
“- En büyük filimiz öldü” 

diye ilave etti.
Ziyaretçi tekrar sordu:
“- Onu çok mu seviyor

dun”
Bahçe bekçisi

Yooo, ondan değil, filin 
gömülmesi işini bana verdiler 
de..”

Genel seçimlerin zamanında ola
mayacağına dair işaretler arttı.

İlk işaret Sayın Ecevit’ten gel
di.

Sağlık durumu, Başbakan ola
rak görev yapmasını engelliyor.

Bu coğrafyadaki bir ülkenin Baş
bakanının, sadece tecrübeli olma
sı yetmiyor.

Fizik olarak güçlü olması la
zım.

Uzun seyahatlere, stresli top
lantılara ve uykusuz gecelere daya
nıklı olması lazım.

Tıpkı, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı 
sırasındaki performansa sahip olma
sı lazım.

Üçlü koolisyon arasında, za
ten su yüzüne çıkan anlaşmazlık
lar vardı.

Ecevit’in sağlığı bozulunca, bu an
laşmazlık daha da tırmanacak.

Avrupa Birliği yanlıları ile Avru
pa Birliği karşıtları arasındaki, 
gizli savaş, artık ortalığa dökü
lecek. '

Bir başka önemli işaret daha 
var.

Yerel seçimlerle, genel seçimleri 
birbirinden ayırma çalışmaları 
var.

Hükümetin, 2002 yılının ekono
mik göstergelerine ihtiyacı var.

Enflasyondaki düşmeyi, se
çim malzemesi olarak kullan
mak istiyor.

Ve. Bu kozu yakaladığı takdirde, 
2003 yılının baharında da erken 
seçim kararı alabilir.

Bu hükümet, 2004 yılının ilkba
harına kadar ne kendini, ne de ül
keyi taşıyamaz.

Bir başka erken seçim işareti 
de, Gemlik Belediye başkanından 
geldi.

AK Parti danışma meclisi toplantı
sında. Başkan Mehmet Turgut’un 
ağzından bal aktı.

Ve. Politika da , yeni hedefle
ri olduğunu hissettirdi.

İşte. Size erken seçimin işa- ıj 
retleri...

Daha inandırıcı işaretlere, *- 
gerek var mı?

“Doğruyum, çalışkanım, küçüklerimizi sever, 
büyükleri sayarız” Ezelden beri diyoruz.
r İyi güzelde, hani nerede o, küçükleri seven, büyükleri de 

J sayanlar? ... Doğrular, çalışkanlarda neredeler?
Bir zamanlar gazeteci yazar BURHAN KAZMALI 

i (Öğrencim) kendi çıkardığı bir gazetede ANNELER 
I GÜNÜNDE. anne sevgisini zedeleyen, bir annenin çektiği 

kİ ızdıraplan dile getiren dokunaklı bir makale yazmıştı. 
| Okudum. duygulandım. Hiç unutamam.

i TÜRK olarak bizim, köklü, gelenek, göreneklerimiz, örf 
■ ve adetlerimiz var. Onlara saygılı ve de sadık kalmalıyız.

I Buradaki annenin ızdırabı, en yakınından oğlundan... 
il Küçüğün, büyüğe saygısızlığı. Üstelik bu büyük ANNE..

t Anneyi, sevmemek, saymamak bu ne demek. Kişinin 
mevki makamı ne olursa olsun, insan İNSAN olarak annesi- 

I ni üzdükten sonra.
I Hele ANNE döven KOCA, ayılarda da var. Ya onlara ne 

Memeli?
| Anneyi sevmeyen bir kişi, evlat, koca, kim olursa olsun 

| haşa Allah'ını da sevmez. Ona da İNSAN denilmez.
I Anne sevgisi okullarımızda, önemle ele alınmalı. Para 

j için anne döven koca değil, evlatlarda gördük. Gördüler.
■ Anneyi sevmek, onu üzmemek demektir. Yani kötü 

i davranışlardan kaçınmak..
| Anne sevgisi hem öyle, senede bir gün bir demet çiçek 

| alma ile değil, her zaman gönül almakla olur.
I “Cennet, annelerin ayaklan altındadır” derken en 

l! mukaddes en ulu sevginin ANNE SEVGİSİ olduğunu vurgu
lar

E Başarının sırrı da anne sevgisiyle başlar.
I Öğretmen olarak, sevgili gençlerimize, öğrencilerimize 

İ bir öğütüm olacak. Gençler, annenizi cidden seviyorsanız ve 
ş bunu da belirtmek istiyorsanız sınıfınızı geçin. Anne bunu 
Iistiyor.

; Tüm annelerejsevgi ve saygılanmla.
anneciğim

I Neler çektin, bizim için
Gece gündüz anneciğim
Hakkın çoktur ödenemez,

* Benim canım anneciğim.
Ninni ile uyuturdun, 
Günden güne büyütürdün. 
Adım adım yürütürdün 
Benim canım anneciğim 

Oğlum, kızım der, överdin
Nazlar, okşar, çok severdin
Bir istedik iki verdin
Benim canım anneciğim

Ne keder var, ne de bir gam 
Yetiştirdin olduk ADAM... 
Özelliğini anlatamam.
Benim canım anneciğim

Bastırmadan bizi taşa
Yoruldun da koşa koşa
Her gönülde kalpte yaşa
Benim canım anneciğim!..

SÖZÜN

Eğer Roma’da sansür olsaydı, 
Bugün ne Juvenal’in, ne de Cicero’nun 
Yazılarını okuyabilcektik.

“Voltaire”

Örtülü sansür getiren yeni 
RTÜK yasası, Meclisi karıştırdı.

Hayret edilecek bir şey var.
Bu sansürcü yasayı destekle

yenler, aydın ve çağdaş geçinen 
gazeteciler.

Bu sansürcüler, yeni yasayı 
desteklemeyenleri de, çağdışı ve 
islami kesimden diye damgalıyor
lar.

Şu anda bile tekel olan bu 
medyacılar yürürlükteki kanunu 
bile takmıyorlar.

Hele yeni yasa bir çıksın.
Daha da güçlenip hem siyaseti 

ve hem de bürokrasiyi avuçları
nın içine alacaklar.

Artık rahat olarak, devlet iha
lelerine iştirak edecekler.

Çekinmeden, borsa kağıtlarını 
etkileyecekler.

İhale ve teşvik takip eden Ge
nel Yayın Yönetmenleri de, artık 
korkmayacaklar.

Bu yasa onlara, yağmalama iz
ni verecek.

Hiç bir yetkili de, onları eleşti- 
remeyecek.

Gözün aydın Türkiye, ak gü
vercin geliyor.

ÜOIK

DBI

W

□ GEREKLİ TELEFONLAR □ RESMİ DAİRELER □ UÇAK

KUMLA'DA

□ BELEDİYE

Uçuk EHr S»Oz

.513 18 21

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

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

513 23 60
513 11 86
513 49 94

Türk Hava Yollan 
Şafak Havacılık.... 
Havalimanı...........

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

Matbaamızda 
Bilgisayar

Kaşe ve 
Mühürleriniz 
30 dakikada

Para gelecek yerden, senet 
esirgenmez.

Ambulans...... 0.532.5716757

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

lun.

Körfez:

KASE
ve

YOK!..

MÜHÜRDE
BEKLEME

İtfaiye ......................................... 110
Polis İmdat.................................155
.Jandarma İmdat........................ 156
Jandarma K.....................513 10 55
Polis Karakolu.................513 18 79
Gar. Kom.........................513 12 06

BİR TELEFON YETERLİ!

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

NÖBETÇİ ECZANELER
İ5 Mayıs 2002 Çarşamba
16 Mayıs 2002 Perşembe
17 Mayıs 2002 Cuma
18 Mayıs 2002 Cumartesi
19 Mayıs 2002 Pazar
20 Mayıs 2002 Pazartesi
21 Mayıs 2002 Salı

Yasemin Eczanesi
Demiriz Eczanesi
Serim Eczanesi 
Özer Eczanesi 
Demiriz Eczanesi
Gemlik Eczanesi
Onur Eczanesi

KİRALIK 
DAİRE

□ TAKSİLER

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

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

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

TEK Arıza ...... 
TEK işletme .... 
Turizm Der. .... 
Spor Sah....... 
Orm. Böl. Şf... 
Milli Eğt. Md... 
Halk St. Mrk.. 
Halk Kutüp......
As. Şb. ...........
Karayolları ......
Liman Bşk........
Mal Md............

Nüfus Md.........
Özel Id. Md......
Tapu Sic. Md. . 
Müftülük...........
Gümrük Md.....

Tekel Md..........
Ver. Da. Md.....
İlçe Tar. Md. ... 
Üçe Seç. Md. ..

513 
513
513 
513 
513 
513
513 
513
513 
513 
513 
513
513 
513

12 86 
11 74 
18 46 
13 53
10 57 
13 08 
11 33 
10 95 
37 42
15 07 
14 14
13 64
14 11 
10 42

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

□
 GEMLİK ŞOFÖRLER VE 

curs». OPAii »a;kanu4i

□
 KIMIİK MUHTELİF ESNAF 

VE SANATKARLARI QÜAS

.224 06 72

.245 90 82
246 50 01

□ DENİZ OTOBÜSÜ
Bursa........................
Mudanya .....................
Yenikapı........................
Yalova............................

................256 77 84
.................544 30 60
.....(212)516 12 12
..... (226)811 13 23

□ VAPUR
Yalova.... ....(226)814 10 20

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

....(226) 363 43 19

....(262) 655 60 31

□ OTOBÜS
ŞehirlerarasıOto.Term. 261 54 00 (18Hat)
□ TÜP DAĞITICILARI
Aygaz.......................... ......... 513 12 95
Ozgaz ..................... .......... 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

HAVUZLU 
KİRALIK DAİRE

Müracaat 
Tel: 513 17 97
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Gemlikspor’a dev yönetim
Genel kurul toplantısını yapan Gemlikspor'a, eski yöneticiler bu kez sa
hip çıktı. Gemlikspor'un ikinci amatör kümeye çıkmasında büyük 
emekleri geçen yönetim kadrosu yeniden görev aldı.

Geçtiğimiz yıl, yönetim sorunu ne
deniyle sıkıntılı bir dönem geçiren 
Gemlikspor'un yapılan genel kurul top
lantısında, bu kez eski yöneticiler ku
lüplerine sahip çıktılar.

Gemlikspor’u ikinci amatör kümenin
kapısına kadar götüren yönetim kurulu 
ile Gemlik’in değişik kesimlerinden kişi
lerin de yönetim listesine aday olduğu 
genel kurul, geçtiğimiz hafta cumartesi 
günü Gemlikspor Kulübü lokalinde ya- 
pıldı.-jai

Gemlikspor Kulübü Başkanı ve ça
lıştırası Turgut Akcan, genel kurulda 
yaptığı konuşmada, yaşadıkları sıkıntı
ları dile getirdi ve genel kurula katılma-

netim kuruluna ilçenin tanınmış simala
rı seçildi..

Faruk Güzel, Melih Kazanç, Adnan 
Tekin, Mehmet Ali Kaya, H. Akkay Er- 
gezen, Mahmut Solaksubaşı, Behçet 
Atar, Soner Aygen, Emir Ertem, Vedat
Emek, Bergin Savcı, Kenan Karakaş, 
Emir Kartuy yönetim kurulu üyeleri se
çilirken, Cihan Örmeci, Mehmet Şekip 
Esen, Haşan Kula, İbrahim Ünal, Te
oman Ekim, Suat Öztan, Ümit Lostar, 
Tarık Uğur, Haydar Ünal, Cengiz Tanik, 
Cengiz Tümer, Mustafa ^Subaşı, Cahit 
Dana yönetim kurulu yedek üyeliğine 
seçildiler.

Denetleme kuruluna» ise; İbrahim
larından dolayı katılanlara teşekkür etti. Uslu, Mehmet Çelik,- Latif Çakan?getiriI- 

Yapılan seçimlerde, Gemlikspor yö- dios-.

VEFAT ve TEŞEKKÜR
İlçemizin tanınmış iş adamlarından 

Zeytinci 

Salih KAYA
8 Mayıs 2002 günü vefat etmiştir. 

Merhumun cenazesine katılan, 
telefonla arayan, 

evimize bizzat gelerek, bizlerin acılarını 
paylaşan eş, dost, akraba ve tanıdıklara 

teşekkürü bir borç biliriz.

AİLESİ
Z"

ELEMRN ARANIYOR
Sürücü kursunda çalışacak 

BAY ELEMAN ARANIYOR.

SONAY SÜRÜCÜ KURSU
Orhangazi Cad. No : 3 GEMLİK

I Tel : (0.224) 513 02 52
?

Gemlik 
Körfez 

Okuyun, 
okutun, 
abone 
olun.

Kaymakamlık lojman 
inşaatı devam ediyor

Devlet Hastanesi'nin yanında yapımına başlanan Kaymakamlık 
Lojmanının zemin katı tamamlandı.

Sayfafi

2001 ’ 
yon 0‘. 
918 m 
Limite 
yar 52 
yon 7:

Muammer Ağım Geçnlik Devlet 
Hastanesi’nin yanında yapımına baş
lanan; Kaymakamlık Lojmanı inşaatı 
hızla devam ediyor.

Bir süre önce Özel İdare tarafından 
.ihâyajedilprı Kaymakamlık Lojmanı in
şaatı için çalışmalara başlandı.

Zemin kat dolgusu tamamlanan loj
manın, önümüzdeki günlerde birinci

katın yapım çalışmalarına başlanacağı 
öğrenildi.

Devlet Hastanesi’ne çıkan yolun 
sağ yamacında hâzineye ait 3128 met-ş 
rekarelik arazi üzerine yapılmakta olan 
Kaymakamlık Lojmanı bir kat olacak.

İnşaat bitiminde yaklaşık 50 milyar 
liraya tamamlanacak.

Kordona basket 
potaları kondu

GEMP* 
Ozan t 
Karata 
Yıklınn 
Güzeli 
Baktat
Deska 
Beyza 
Şafak I 
Gemar
Durma: 
Atıl Gu 
:.cukc

Emin Dalkıran Kordonu’nda oluştu
rulan basket alanına üç adet pota yer
leştirildi.

Kordonun Adliye Binası önlerine 
rastlayan bölümde oluşturulan basket
bol sahası, tel örgüler ile çevrildikten 
sonra, ortasına üç yöne bakan potalar 
yerleştirildi.

Gezi, spor ve dinlenme.alanı olarak 
düzenlenen Emin Dalkıran Kordo- 
nu’nda böylece bir eksiklik daha ta
mamlanmış oldu.

Gençlerin büyük ilgi gösterdiği baş-, 
ketbol oyun alanındaki potalarda eksik 
olan ağaların da bir an önce takılması 
isteniyor.
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19 Mayıs
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bay- 
ramı'nın 83 ncü yıldönümü, ilçemizde törenler
le kutlandı. Orta öğrenim kurumu okul öğren
cilerinin gösterileri büyük beğeni ile izlendi.
r19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik 
ve Spor Bayramı’nın 83 nci yıldönü
mü ilçemizde de görkemli törenlerle 
kutlandı.
Geçtiğimiz hafta pazar günü saat 

O9.oo’da Atatürk Ânıtı’nın önünde

her okuldan 10 öğrencinin bayrak ve 
flama eşliğinde katıldığı törende, 
Anıta çelenkler kondu, saygı duru
şundu bulunuldu. Daha sonra ise 
bayrak töreni yapıldı.

Devamı sayfa 3’de

HaFtaya BaI<iş
Kadri Güler
kortex@ttnet.net.tr

Size karşı suçluyuz
I Hareketli bir hafta geçirdik.
I II. Özürlüler Şenliği, Yeni Kios'lu eski Gemliklilerin ilçe
mizi ziyareti, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor 

İBayramı, Gemlik Belediyesi Sanat ve Kültür Derneği Genç
lik Korosu'nun konseri ve Yerel Gündem 21 Gençlik Evi açı
lışı ...
t Özürlüler Şenliği'nin Gemlik'te yapılmasında büyük 
emekleri geçen Öğretmen Tamer Sivri'nin başlattığı girişim
ler, ilçemizin tanıtımı açısından önemliydi.
[ Üç gün ülkemizin çeşitli yörelerinden gelen özürlü kar
deşlerimizi ağırladık. Türkiye'de bir ilki başlattık.

Bu konuda emeği geçen herkesi kutlamak gerekir.
| Bazı organizasyon hataları dışında başarılı da olundu, 
r Bu etkinliğin uluslararası düzeyde kutlanmasını bekliyoruz.

F* Kurtuluş Savaşı'ndan sonra eski adı Kios olan Gem
lik'ten, ana yurtları Yunanistan'a göç eden ve orada Yeni Ki
lis adında bir kent kuran hemşehrilerimizin birkaçı ile onla- 
rın çocukları, geçtiğimiz hafta ilçemizi ziyaret ettiler.

Bu topraklarda doğmuş ve büyümüş, aynı kültürü taşı
yan insanlar ile onların çocukları, Girit'te, Preveze'de, Vo- 
dina'da, Selanik'te doğup, anayurtları Türkiye'ye göç edip 
burada yaşayıp ölenler ve onların çocukları, geçtiğimiz haf- 
ta biraraya geldiler.

I Aynı dili konuşmayan bu insanlar, aynı kültürleri payla
şıyorlar, aynı iklimde yaşıyorlar.
I Her iki taraf doğduğu toprağın hasretini çekiyor. Çünkü, 
oralarda anılar var, emekler var, gözyaşları var, sevgiler, 
acılar var...

I Bu iki halk arasına siyasetçiler düşmanlık tohumları ek- 
mişler. Şimdi bu düşmanlıklar, dostluğa dönüşüyor.
I Gemlik ile Yeni Kios arasında dostluk köprüsü kuruldu.
I Emeği geçenleri kutlarım. 

♦ ♦ ♦
I Görkemli bir 19 Mayıs töreni izledik.
I Gençler göz doldurdu.
I Politikacılarımızdan değil ama gençlerimizden umutlu- 
iyuz.

* ♦ *
F Geleceğin yerel yöneticilerinin projeler üreteceği "Yerel 
Gündem 21- Gençlik Evi" Belediye Başkan inin desteği ile 
eski belediye binasında hizmete açıldı.
L Üzüldüm. Çünkü, 19 Mayıs Gençlik Haftası'nda, gençle
rin bir etkinliğini büyükler desteklemedi.

Neredesiniz belediye meclis üyeleri, siyasi parti ilçe baş
kanlar), kent yöneticileri ?...

Ne var ki, yaşları 16-20 arasındaki pırıl pırıl gençler bir- 
şeyler yapmak istiyor.

Bu ilk günde olduğu gibi, yaşam boyu sürprizler ve ha
yal kırıklıklarıyla karşı karşıya kalacak gençler.

Bunları aşmada gücünü -Atatürk'ün söylediği gibi- ken
dilerinde, gençliklerinde bulacaklar.

ı Yılmayacaklar, bıkmayacaklar..
Umudumuz sîzlersiniz gençler.
Bizim kuşak, sizlere kötü yönetilen bir Türkiye bırakıyor.
Lütfen bağışlayın.
Bizler, itişmek ve didişmekle vakit öldürdük.
Atatürk'ün istediği çağdaş ülkeler düzeyine hiçbir alan

da çıkamadık.
Aslında Ata'nın izinden değil, çirkin politikacıların pe

şinden koştuk. 200 milyar dolar dış borç yaptık.
Zenginleşmek yerine, yoksullaştık.
Bizi af edin.
Çünkü size karşı suçluyuz.

----------------- „ ; —

II. Gemlik Özürlüler Şenliği kutlandı
Türkiye Özürlüler Federasyonu ile 

Bursa Özürlüleri Koruma Derneği ta
rafından düzenlenen 2. Gemlik Özür
lüler Şenliği 16-19 Mayıs günleri ara
sında coşkuyla kutlandı.

Devlet Bakanı Şuayp Üşenmez, 
Bursa Valisi Ali Fuat Güven, Bursa 
Garnizon Komutanı, MHP Bursa Mil
letvekili Orhan Şen, Gemlik Kaymaka
mı Sadettin Genç, Gemlik Belediye 
Başkanı Mehmet Turgut, Özgürlük ve 
Demokrasi Partisi Genel Başkanı 
Ufuk Uras, Türkiye Özürlüler Fede
rasyonu Başkanı Haluk Öztimur, Bur
sa Zihinsel Özürlü Çocukları Koruma 
Derneği Başkanı Vedat Emek ve yur
dun çeşitli yörelerinden gelen özürlü 
vatandaşlarımızla Gemliklilerin katıl
dığı şenlik ilgiyle izlendi. Sayfa 3’de

Gençlik 
Evi açıldı

“Yerel Gündem 21 Gençlik Evi” Belediye Başkanı, iki eğitimci ve birkaç ve
linin katılımıyla açıldı. Gençler yerel siyasetçilerin ilgisizliğinden yakındı.

Doğru Söyleyeni...

“Yerel Gündem 21- 
Gençlik Evi” gençlerin il
gisine karşın büyüklerin 
ilgisiz katılımı ile açıldı.

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un eski 
belediye binasında 2. 
Sağlık Ocağı yanındaki 
birkaç odayı gençlere 
ayırmasıyla oluşturulan 
“Gençlik Evi”, açılışına 
Belediye Başkanı Meh
met Turgut, Endüstri 
Meslek Lisesi ve Teknik 
Lise Müdürü İbrahim 
Ünal, İlçe Spor Müdürü 
Burhan Arı kan ile birkaç 
velinin katılımı ile gerçek
leşti. _________________

“İstanbul Yerel Gün
dem 21” Gençlik Konseyi 
yöneticilerinin, Belediye 
Başkanı Mehmet Turgut. 
Teknik Lise ve Endüstri 
Meslek Lisesi Müdür İbra
him Ünal, İlçe Spor Mü
dürü Burhan Arıkan ile 
birkaç veliden başka bü
yüğün katılmadığı açılışta 
bir konuşma yapan Bele
diye Başkanı Mehmet 
Turgut, gençlere seslene
rek, bu tür sürprizlerle ya
şamda her zaman karşı
laşabileceklerini hatırlata
rak, üzülmemelerini iste
di.
______Devamı sayfa 3’te

II nci Gemlik Özürlüler Şenliği çe
şitli etkinlikler ile kutlandı. Fotoğraf
ta tekerlekli sandalye ile 100 metre 

bir an görülüyor.

Yeni Kios’lular Gemlik’te

Kurtuluş Savaşı ndan sonra 
karşılıklı değişim sonucu Yuna
nistan’a göç eden eski Gemlikli 
Rumlardan bir grup ilçemize 
gelerek, Kaymakam ve Beledi
ye Başkanını ziyaret ettiler.

Çocukluğunu Gemlik'te ge
çiren 93 yaşındaki bir Rum ba
yan doğduğu evi ve sokağını zi
yaret ederken gözyaşlarını tu
tamadı.

Haberi sayfa 3’de

ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz 
“ANAP Şirket gibi.....” diye eleştiri yapan 
Genel Başkan Vekili Erkan Mumcu’yu 
bu görevinden almış.
Yağcılık, yalakalık yaptığın sürece 
sırtını sıvazlayıp, ovarlar.
Doğruları söylerseniz, 
“Dokuz köyden kovarlar” 
İşte kanıtı!...

mailto:kortex@ttnet.net.tr
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Köşemden
Yılmaz AKKILIÇ
yilmazakkiliQ@turk.net

19 Mayıs

Sayfa 2

Muzaffer Gurboga
Eğitimci - Yazar

Matematik Korkusu
19 Mayıs, eskilerin diliyle “Türk Dev- 

I rimi’nin ‘dibace’si” yani başlangıcıdır. 
I Çanakkale’de kanıtladığı yetkinliği kamu- 
I oyundan gizlenmeye çalışılan, sonra Yıldı

rım Orduları Grubu’nu düşmana kaptırma
dan Anadolu’ya çekmeyi başaran ve o arada 
yetkililere geleceği kurtarmanın yollarını 
öneren, az çok ünlü Mustafa Kemal Paşa, 
19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak bastığın
da ülke ne durumdaydı?

Mondros imzalanmış, bağlaşıklar her
hangi bir gerekçe ileri sürerek topraklarımı
zı asker çıkarma yetkisini almış durumda. 
Nitekim, “Birer uydurma nedenle, itilaf 
donanmaları ve askerleri İstanbul’da. 
Adana iline Fransızlar; Urfa, Maraş ve 
Antep’e İngilizler girmişler, Antalya ile 
Konya’da İtalyan birlikleri, Merzi
fon’la, Samsun’da (ve Bursa) İngiliz 
birlikleri bulunuyor. (....) 15 Mayıs 
1919’da İtilaf Devletleri’nin uygun 
bulmasıyla yunan ordusu İzmir’e çıka
rılıyor. (Söylev, Cilt 1, Sayfa 1)”

Ordunun silahları .elinden alınmakta, da
ğınık ve moralsiz. Halk, yoksul ve umutsuz. 
Hıristiyan azınlıklar, türlü dış ve iç etkenlerle' 
başkaldırmış, ülke bir iç savaş öncesinin ge- 
rilimini yaşıyor.

İşte böyle bir dönemde, “vaziyet ve 
manzara-i umumiye” bu halde iken, genç 
bir “mirliva” (tuğgeneral), Samsun çevresi 
başta olmak üzere çıkan karışıklıkları bastır
ma ve düzeni sağlama yetkisini kopararak 
uzun ve çetin bir yola koyuluyor.

Amasya’da açıklıyor ereğini ilk kez. Ya
yımladığı genelgede, “ulusun bağımsızlı-, 
ğını, yine ulusun kesin karan-ve dire
nişi kurtaracaktır” diyor. Ürkütücü bir 
söylemdir bu. “Millet sürü, ben çoban” 
diyen Zıll-ul-lah fi-l-alem efendimiz hazretle
rinin gücünü, ikincil konuma indirgeyen bir 
çıkıştır. Kimi yakınları, imza yerine anlaşıl
maz bir işaret koyabilirler bu genelgenin al
tına.

Evet, nasıl Osmanlı’nın dibacesi Bursa 
ise, Türkiye Cumhuriyeti’nin dibacesi de 19 
Mayıs’tır. Her şey ondan sonra gelmiştir. 
Önemli olan, o “ilk karar’T verebilmek, o 
“ilk adım”ı bilinçle atabilmektir.

Mustafa Kemal, O’nu bu davranışa iten 
bilinci şöyle anlatır:

“Temel ilke, Türk Ulusu’nun onurlu 
bir ulus olarak yaşamasıdır. Bu, ancak 
tam bağımsız olmakla sağlanabilir. Ne 
denli zengin ve gönençti olursa olsun, 
bağımsızlıktan yoksun bir ulus, uygar 
insanlık karşısında ‘uşak’ durumunda 
kalmaktan kendini kurtaramaz.”

OBURSA HAKİMİYET O HABER
grubu kondu
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Okuyun 
Okutun

Ve ekler :
“Öyle ise ya bağımsızlık, ya ölüm!”
Savaş çetindir; ama savaştan da çetin 

olan, “ümmef’ten “ulus”a dönüşüm süre
cini başlatabilmek ve başarıya ulaştırabil
mektir. Çünkü “ümmet”, oluşumu din te
meline dayalı bir toplum evresidir; “ulus” 
ise “laik”tir, dinselliğini bağlayıcı-ye değişti
rilemez kurallarından bağımsızdır.

Atatürk’e radikal sağdan yöneltilen saldı
rılar, işte bu çetin savaşımı dolayısıyladır.

Ne yazık ki Atatürk, kısa yaşamı boyun
ca “karşı-sav”ın (anti-tez) önderi olarak 
kalmış, “bireşim”i (sentez) sağlayamamış
tır, sağlayamazdı da. Getirdiği laik sistem 
karşısında, “sav”(tez), kendini kamufle ede
rek zamanını kollamıştır.

12 Eylül generalleri, asıl bu nedenle suç
ludurlar. Zira onlar, “darbe”ye taban yara
tabilmek için, İslam’ın “laik din” olduğu id
diasıyla yola çıktılar; böylece sütre geresin- 
deki “sav”ı (radikal sağı), arkalarına taka
caklarını umdular. Oysa yalnızca İslam değil, 
hiçbir din “laik olamaz”. İslam’ın gayri
müslimlere tanıdığı.din özgürlüğü, gerçekte 
bir tür. “ekonomik program”dır. Yani de-, 
mektedir ki İslam : “Gayrimüslim mi kal
mak istiyorsun? Öyleyse 'cizye’ (kelle 
vergisi) vereceksin, ‘öşr’ değil ‘haraç’ 
ödeyeceksin! ”

Atatürk, işte bu kısırdöngüyü kırarak 
Cumhuriyet’i laik temeller üzerine inşa etme • 
savaşımına koşulmuştu.

. Laiklik, salt devlet işleriyle din işlerini 
ayırmak değildir. Laiklik, düşüncede “öz
gür”' olmak demektir , “sınır tanıma
mak” demektir, “sürekti yenilenme” de
mektir.

Oysa hiçbir din, insanlığı “düşüncenin 
özgür ufukları”nda başıboş bırakmaz.

Doğrusu, “din”i siyasal ideloloji olarak 
benimseyenlerin Atatürk'e saldırmalarını 
“anlayış”la karşılayabiliyorum. İçime sindi- 
remediğim, “ilerici” ve “demokrat” geçi
nenlerin tarihsel koşulları gözardı ederek yö
nelttikleri mekanik eleştiriler.

..... O’na yüklenerek, ilericilik ve demok- 
ratlik adına racon kesenler... ‘

Ben, 19 Mayıs’ın çağdaş Türkiye toplu-, 
munun ve -yeniden yapılanmaya gereksini
mi olsa da-'demokrasimizin “dibacesi” ol
duğuna inananlardanım. . Mustafa Kemal 
Atatürk’ü, dünyada “ilk ulusal kurtuluş. 
savaşı” veren bir ulusun önderi olarak se
lamlıyorum. O’na hayranım!

Dileyen bana “gerici” diyebilir...
Bu yazı 20 Mayıs 1997 tarihindeki 

Gemlik Körfez Gazetesi’nde yayınlanmıştır..

Okullarda nota ve başarıya verilen aşırı önem matematik sevgisini azaltıyor. Matematik korkusu adeta bir takıntı gibi. Öğrenciyken bana da cebir dersinin adı itici ve soğuk gelirdi. Ama • sonraları çok sevmiştim. Not bir amaç değil araç olarak kullanılmalıdır. Önemli olan öğrenciye bir bakış açısı kazandırmak, kavrayış ve yorumlamayı geliştirmek. Soru gö
zerken sanki keşif yapıyor gibi ol
mak.Aslında günlük yaşantımızda her an matematik kullanıyorum ama far
kında değiliz. Ezberlemeye güdüm- lenme olduğu için problem çözmeyi bağıntıyı yaz, verilenleri yerine koy, bilinmeyene ulaş gibi algılanıyor. Ben matematik korkusunun biraz öğrenilmiş, önyargı içeren bir korku olduğunu düşünüyorum. Matematik öğretmenlerinin ciddiyetine ne demeli?Ya matematikten başarısız öğrenciye ceza olarak onlarca soru çözmeyi ödev olarak vermeyi nasıl değerlendirelim? Eğlenerek öğrenmek daha zevkli. Sevgi dolu bakışlar altında daha iyi bir öğrenme gerçekleşir. ,Öğretmenin görevi bilgi aktarmak değil, öğrenciye bilgiye ulaşabilme yollarını öğretmek olmalıdır. Hele öğrencinin kendi öğrenme profilini keşfedip öğrenme sorumluluğunu üstlenebilmesi çok önemlidir.Öğretmeye çalışmamak, hatta bu kaygıyı taşımadan öğrencilerin kişisel öğrenmelerine destek vermek.

Kordona oyun

BP nın sponsorluğunda, belediye
ce yaptırılan Emin Dalkıran Kordo- 
nu’nun eksiklikleri her gün gideriliyor.

Yeni düzenlenen kordonun Tibel 
Otel yönünden girişinin 150 metre ile
risinde, çocuk oyun alanı için ayrılan 
bölüme konan demir ve plastik ak
şamdan yapılan oyun grubu kaydırak
lar yerlerine monte edildi.

Basket potalar'- bulunduğu yer
de, gençler spot , .arak zaman geçi
rirken, çocuklar da küçük oyun grubu

İşin özü bu. Öğretmenin bireyselliği- | 
nin altını çiziyorum. Öğretmenlik ya
şantımda beni etkileyen öğrenciler 
orijinal soru soran ya da yanıt veren- 

, 1er olmuştur. Orijinal görüşlü olmak 
yaratıcılığın bir göstergesidir. Düşün
me sorudan ve sorunun yanıtından 
daha önemlidir. Düşüncelerle oynaş
mak. Derslerde düşünceye çağıran 
yöntemler uygulanmalıdır. Kafada 
sorulan oluşturacak doğanın gizleri
ni, sayıların sihirli anlamlılığını, dü
zenliliğini göstermek için öğretmen
lerin felsefi donanımlı olmaları gere
kir.

Ne yazık: ki düşünmeye meraldi; 
düşünmeyi , seven bir toplum değiliz. 
Çoğu sorunlarımızın kökeninde bu 
yatmaktadır. Öğrenmeyi salt okulla 
sınırlamak tam bir yanılgıdır. Hem 
dersler 40 dakika mı sürer? Eksikle
rimizi okul dışında deneyimlerimiz 
spnücü aldığımız derslerle tamamlı
yoruz. Matematik korkusu bilinme
yenden korkma^ bilimden korkmayı 
da içerir. Soru üzerinde düşünmek, 
merak etmek, araştırmak ve şaşır
mak. Matematikle sanatın benzeşil 
yönleri çoktur. Müzikte matematiksel 
denklemler yok mu? Var olana farklı 
bakmak ve matematik öğrenmeyi lfl 
oyun gibi düşünmek, araya da bilimi sıkıştırmak. Öğrenmeyi herkesin 
kendi sorunlarını sorma ve yanıtla» 
m alma süreci gibi görmeye çalışa
lım. Sayıların sihirli gücüne kendimi
zi bırakalım. Galiba matematik yaşa
mın kendisi.

kaydıraklarda eğlenme fırsatı bula 
caklar.

Oyun gruplarının monte edilmesi 
üzerine yüzlerce çocuk, tamamlan-1 
mamış olan bu alanda kaydırakların 
üzerinden kayarak, eğlencenin tadını 
çıkarıyorlar.

Anne ve babalar, oyun grubunun 
çevresine kendilerinin de oturabile
cekleri oturma grupları ve çöp sepek 
leri konmasını istiyorlar.

mailto:yilmazakkiliQ@turk.net
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II. Gemlik Özürlüler Şenliği kutlandı
Yunanistan ile dostluk köprüsü kuruluyor

Yeni Kios’lıılar Gemlik’te
■ Törende konuşan Özürlülerden 
Sorumlu Devlet Bakanı Şuayp 
Üşenmez, Gemliklilerin böyle bir 

'şenliği kutlamasından dolayı te
şekkür etti.
■ Bakan Üşenmez, özürlülerinde 
bızler gibi birinci sınıf vatandaş ol
duğunu, özürlü vatandaşlarla ilgili 
olarak ilk defa parlamentoya bir ya
sa sunduklarını, kentlerde özürlü 
vatandaşlar için yeni düzenlemeler 
yapıldığını, bunların birer başlan
gıç sayılması gerektiğini söyledi.
■ ÖDP Genel Başkanı Ufuk Uras 
Kaptığı konuşmada, insan onuruna 
uygun yaşamak için standartları 
adım adım yükseltmek gerektiğini, 
engelli insanların da sorunları ol
duğuna dikkat çekti.
■ Uras, Türkiye’de 7.5 milyon en
gelli yurttaşın olduğunu hatırlata
cak, bu insanların durumlarını dü
zeltmek için yöneticiler ve sivil top
lum örgütleri ile birlikte çalışılması 
gerektiğini belirterek, bütçeden 
eğitime ve sağlığı daha çok kaynak 
ayrıldığında, özürlülerin de sorun
larının azalacağını söyledi.
■ Sakatlar Federasyonu Başkanı 
[Faruk Öztimur ise, sakatların çok 
Borunu olduğunu, bir an önce bu

Yerel Gündem 21 Gençlik Evi açılışını Belediye Baş
kanı Mehmet Turgut yaptı. (Ftğ. GEMLİK KÖRFEZ)

I Başkan Turgut, genç
lerin bir ilki başlattıkları
nı, Gemlikliler ile iletişim 
kurmalarında ilçe sorun
ları hakkında gençlerin 
de fikirlerini öğrenmek 
için Gençlik Evi’nin ve 
Yerel Gündem 21 proje
sinin çok önemli olduğu
mu belirterek, şöyle ko
nuştu:

“Bu açılışa bir çok 
kişiyi davet ettiniz. An
cak gelen az oldu. 
Bundan dolayı kırılma
yın. Hayatta bu tür ha
yal kırıklığıyla karşıla- 

ı şacaksınız. Size kimse 
enerji vermez. Sizin 
kendi enerjiniz var. 
Bunları kullanarak, 
zorlukları aşacaksınız. 
Sizler, ülkemize yenilik 
getireceksiniz. Zaman 
zaman yalnız kalabilir
siniz. Önemli değil. 
Benim gayretim sîzler
le olacaktır. Gemlik’e 
güzel eserler kazandır
mak istiyoruz. Sizleri 
kutluyorum”

YEREL GÜNDEM 21 
NEDİR?
Yerel Gündem 21,21 

I nci yüzyılda çevresel, 
toplumsal, ekonomik ge
lişmeyi ve öncelikli kent 
sorunlarının çözümüne 
yönelik çalışmaları kent

sorunların çözülmesi gerektiğini, 
sakatlara acımak yerine sevgi ile 
yaklaşılmasını ve onların üretimin 
içine çekilmesi gerektiğini söyledi.

Belediye Başkanı Mehmet Tur
gut ise yaptığı konuşmada, II nci 
Özürlüler Şenliği’nin Gemlik’te ya
pılmasından büyük mutluluk duy
duğunu, şenliğin gelecek yıl ulusla
rarası düzeye taşınması için çaba 
harcayacaklarını belirterek, Gem
lik'te sakatların güncel yaşamını

kolaylaştırmak için yeni düzenle
meler yaptıklarını belirtti.

Daha sonra özürlülerin folklor 
gösterileri, koşu ve tekerlekli san
dalye ile 100 metre arasında ya
rışlar yapıldı.

Özürlüler, programın ikinci ve 
üçüncü günlerinde kaldıkları 
kamplarda yaptıkları çeşitli sosyal 
etkinliklerin yanında, İznik ve Bur- 
sa’nın tarihi ve kültürel yerlerini de 
gezdiler.

ton Soysal’ın başarısı

halkı ile birlikte yürüten 
ve uygulamaya geçiren 
bir ortaklık.

Yerel Gündem 21 
Gençlik Kurulu adına 
yapılan açıklamada, Ye
rel Gündem 21 'in, 21 nci 
yüzyılının düşünce sis
temi olduğu, yerel sür
dürülebilir gelişmeye yö
nelik stratejik planların 
hazırlanması ve uygu
lanması yoluyla yerel 
düzeyde Gündem 21'in 
hedeflerine ulaşılmasını 
amaçlayan katılımcı, 
çok sektörlü bir süreç ol
duğu belirtildi.

Yerel Gündem 21 ça
tısı altında gençlerin 
kent sorunlarını çözüme 
yönelik karar verme sü
recine katılımlarının 
sağlanacağı, gençlerin 
sorunların bir parçası ol
maktan çıkıp, çözümün 
bir parçası haline getir
mekte, sosyal hedeflerin 
ve potansiyellerin ger
çekleşmesinde, destek
lemede ve kalkınma 
planlarında söz sahibi 
olmalarında yaşanabilir 
bir Gemlik için kendi hak 
ve sorumlulukları konu
sunda bilinçlendirmeyi 
sağlayacak bir platform 
olduğu belirtildi.

Gemlik Belediyesi Sanat 
ve Kültür Derneği Koro öğ
retmeni Besteci Haşan Soy
sal, İzmit Körfez Belediye
cimin düzenlediği Türk Sa
nat Müziği Beste yarışma
sında ikinci oldu.

Bestekar Haşan Soysal, 
bestesi ve güftesi kendisine 
ait “Rüzgar olur bazen sev
da başımda” adlı eseri ile 4 
Mayıs 2002 tarihinde Körfez

Kumla mezarlığı 
ilgi bekliyor

Küçükkumla Mezarlı- 
ğı’nın bakımsızlığı vatan
daşların şikayetlerine ne
den oluyor.

Gazetemizi arayan va
tandaşlar, çevredeki me
zarlıkların bakımlı ve dü

Umurbey Belediyesi 
Navodarı yolcusu

Gemlik Belediyesi’nin 
Romanya'lı kardeş şehri 
N’vodarı Belediyesi’nin 
d<. eti üzerine Umurbey 
Belediyesi ve işadamların
dan oluşan bir grup Navo- 
darı’ye gidiyor.

Umurbey Belediye Baş
kanı Fatih Mehmet Gü- 
ler'den aldığımız bilgilere 
göre, 5 Haziran 2002 günü 
İlçe Kaymakamı Sadettin 
Genç, Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Kemal Akıt, 
Ticaret Borsası Başkanı 

KAYIP
Bağkur İl Müdürlüğü'nden aldığım sağlık karnemi 

kaybettim. Hükümsüzdür.
Hacı ÖRNEK

Belediyesi’nin yarışmasına 
katıldı.

Orhangazi Belediye Ko
rosu kursiyerlerinden Burcu 
Göktürk’ün ' seslendirdiği 
eser, seçici kurul tarafından 
beste dalında ikinci olarak 
seçildi.

Haşan Soysal’ın eserinin 
dereceye girmesi Türk Müzi
ği severler tarafından se
vinçle karşılandı.

zenli olmasına karşın Kü
çükkumla Beldesi asri 
mezarlığının yıllardır ba
kılmadığı, bu konuda be
lediyenin ilgisiz kaldığı id
dia ediliyor.

Melih Kazanç, Umurbey 
belediye meclis üyelerin
den bir grup ile Umurbey 
Sanayi Bölgesi'ndeki bazı 
fabrikaların sahip ve yöne
ticileri geziye katılıyor.

Umurbey Belediye Baş
kanı Fatih Mehmet Güler, 
Navodarı Belediye Başkanı 
ve meclis üyelerinin kardeş 
şehir Gemlik’e yaptı! 'arı zi
yaretlerde, kendilerini de 
ziyaret ettiklerini, burada 
başlayan dostluğun sürdü
rüldüğünü söyledi.

Yunanistan’ın Yeni Kios 
kentinden ilçemize gelen es
ki Gemlikliler, üç gün Atamer 
Hotel’de konakladılar.

Yeni Kurulan Giritliler ve 
Rumeliler Kültür Dayanışma 
Derneği Kurucu Başkanı 
Nusret Mutman ve yönetici
leri tarafından karşılanan es
ki Gemlikliler, Belediye Baş
kanı Mehmet Turgut'u maka
mında ziyaret ettiler.

Yeni Kios Belediye Baş
kan Yardımcısı Vasilos Simi- 
riyotis, Türk ve Rumların ay
nı küitürleri paylaştıklarını, 
aynı topraklarda yaşadıkları
nı belirterek, iki kent arasın
da kardeş şehir olunmasını 
istediler.

Belediye Başkanı Meh
met Turgut ise, eski Gem
liklileri ilçemizde görmekten 

[mutlu olduklarını, bu bağın 
mutlaka kurulması gerektiği
ni söyledi.

Romanya, ABD ile kar
deş şehirlerinin bulunduğu
nu söyleyen Belediye Baş
kanı Belediye Meclisi’ne tek
liflerini götüreceklerini söyle
di. fi

Heyet,.Cuma günü ilçe
mizi gezdi. Aralarında Gem
lik’te doğan 93 yaşında bir 
Rum kadının da bulunduğu 
eski Gemlikliler, Kayhan Ma
hallesinde doğdukları ve 
yaşadıkları sokakları gezdi.

Mustafa Toplu’nun evinin 
kendi evleri olduğunu söyle
yen yaşlı Rum, yanındaki bir

19 Mayıs coşkusu
GÖRKEMLİ TÖREN
19 Mayıs törenleri her 

yıl olduğu gibi bu yıl da, 
Atatürk Stadı’nda düzen
lenen programla gerçek
leştirildi. '

Saat 10.oo’da Kayma
kam, Garnizon Komutanı 
ve Belediye Başkanı öğ
renciler ve halkın bayra
mını kutladı.

İstiklal Marşı’nın söylen
mesinden sonra günün 
anlam ve önemini belirten 
konuşmayı Teknik Lise ve 
Endüstri Meslek Lisesi 
Müdürü İbrahim Ünal 
yaptı. Öğrenciler günün 
anlamıyla ilgili şiirler oku
du.

Hırsızlar cirit atıyor
Son günlerde ilçe merkezi 

ve çevre köylerde hırsızlık 
olaylarında artışlar görüldü.

Geçtiğimiz hafta Deniz Si
tesi önünde park etmiş olan 4 
özel otonun camlarını kıran 
oto hırsızları, araçlardaki 
teyp ve kolonlar ile buldukları 
eşyaları çaldılar.

Aynı gece Samanyolu Si
tesi önünde park eden iki

Kadın Emeği Birimi 
muhtarlarla 

biraraya geliyor
Gemlik Kadın Emeği Bi

rimi, demokratik kuruluşları 
olan ziyaretlerini sürdürü
yor.

Birim Başkanlığından 
yapılan açıklamada, 5 Hazi
ran 2002 tarihinde Gemlik 
Kadın Emeği Birimi, Gemlik 

bayana da Şehit Cemal İlko
kulunu göstererek “İşte ben 
ve baban buradaki okula 
giderdik” dedi.

Gözyaşlarını tutamayan 
yaşlı kadın, ve Rum heyeti 
komşularının kaldığı tüm so
kakları gezerek, 80 yıl önce
sini yaşadı.

KAYMAKAM
ZİYARET EDİLİYOR
Yeni Kios heyetinden iki 

kişi tercümanları ve Dernek 
Yöneticileri ile Kaymakam 
Sadettin Genç’i ziyaret ede
rek, görüşmelerde bulundu.

Kaymakam Genç, ziya
retten memnun olduğunu 
belirterek, Atatürk ile Vezni- 
zelos arasında başlayan 
Türk Yunan dostluğunun 
uzun yıllar unutulduğunu, iki 
ülkenin Dış İşleri Bakanları
nın bu dostluğu yeniden inşa 
etmeye çalıştıklarını söyledi.

Rum heyeti, Kaymakam 
Sadettin Genç’i Yunanis
tan’a davet etti. Gemlikle 
kardeş şehir olmak istemini 
burada da yineledi.

Kaymakam Genç, “Asıl 
kardeşlik sîzlerle olur. Bu
nu hemen başlatalım, res
mi predesür arkadan gel
sin” dedi.

Kioslular, Gemlik zeytin 
ve folklor festivaline ilçemize 
davet edildi.

Gemlik ve çevresindeki 
inceleme ve gezilerini üç 
gün sürdüren eski Gemlikli
ler, ilçemizden ayrıldılar.

Gençlik Andının söylen
mesinden sonra geçit tö
reni düzenlendi.

Gençlik Haftası nede
niyle düzenlenen yarış
malarda, derece alanlara 
ödüllerinin dağıtılmasın
dan sonra okulların ha
zırladığı gösteriler büyük 
ilgiyle izlendi.

Dojo Spor Okulu öğren
cilerinin gösterileri ise al
kış topladı.

Gösterileri hazırlayan 
beden eğitimi öğrenmen- 
lerinin Kaymakam, Garni
zon Komutanı ve Beledi
ye Başkanı tarafından 
kutlanmasından sonra tö
renler sona erdi.

aracında aynı şekilde soyul
ması dikkat çekti.

Öte yandan Umurbey’den 
Gemlik’e konsere gelen Hü
seyin Soyer’e ait eve de gi
ren hırsızlar, eşya ve ziynet 
eşyalarını çalıp kaçtılar.

İlçemizde daha öncede I 
meydana gelen hırsızlık olay- ■ 
larının failleri bugüne kadar I 
yakalanamadı.

Muhtarlar Derneği'nde 
muhtarlar ile birlikte mahal
lelinin sorunlarını dinleye
cek.

Muhtarın sorunlarının de 
ele alınacağı toplantıda, Ka
dın Emeği Birimi sorunlara 
birlikte çözüm arayacaklar.
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T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

ÖZEL GEMLİK BİLGİSAYAR KURSU
Program ve Ücret ilanıdır
A- Kursumuzda; Donanım, MS-Dos, Windows, Word, Excel ve İnternet pro

gramları
B- 2002/2003 Ders yılında (1 Haziran 2002- 31 Mayıs 2003 arası) yukarıdaki 

program için uygulanacak ders saati ücreti aşağıya çıkarılmıştır.
C- Ücretlere KDV dahildir.

Program Türü Ders Saat Ücreti Kurs Süresi
Bilgisayar İşletmeni 2.000.000.- TL. 160 Saat

KURUM KODU : 21155
Kurum Adresi: Demirsubaşı Mah. Şehit Mehmetçik Sok.

No : 1/1-2-3 GEMLİK

, ilan
Tasfiye halinde KUZUCUOGLU Özel Sağlık Hizmetleri ve Tıbbi Malzeme 

Ticaret sanayi Limited Şirketi 13.09.2001 tarihinde tasfiyeye girmiş olup borçlu 
ve alacaklıların 1 yıl içinde ellerindeki vesikalarıyla birlikte tasfiye memurluğuna 
başvurmaların önemle rica olunur. Tasfiye Memuru

Aykız KUZUCUOĞLU

Şİ|Î<KÖŞESİ Demir Ati Baydar

BEYLER

Neşeniz yerinde, yaşamsa renkli 
Her hizmet bedava, bütçeniz denkli 
Siz de çoktan olmuşsunuz emekli 
Burada bir yanlışlık olmalı beyler

Hani işçim, hani benim emeklim 
Yürüyemez oldu, değişti şeklin 
Bu memleket için ne terler döktün 
Bizi ayırmanız yanlıştır beyler

Emekliyi iki-üçe böldünüz
Yok saydınız, haritadan sildiniz < 
Kimlerin hakkını kime verdiniz
Sizin yaptığınız ayıptır beyler

Ey çileli emeklim, yükselt sesini 
Onurla çalıştın, kabart göğsünü 
Kandık hakça düzene, gördük tersini 
Emekliye haksızlık olmuştur beyler

Yapılan yanlışa siz de ulaştınız 
Halktan kopup, kıyı-köşe kaçtınız
Üç-dört yıldır kaç işyeri açtınız 
İşçiler evinden kovuldu beyler

Şu halkın çilesi saymakla bitmez
Bir çare bulmalı, bu sürüp gitmez 
Bu millet unutsa, tarih affetmez 
Bizlere bu eziyet, ayıptır beyler

ELE MI ANARANI YOR'
Mobilya Atölyesinde 
çalışacak deneyimli 

usta ve kalfa aranıyor.
Tel : (0.224) 538 00 95

SATILIK DAİRE
Emin Dalkıran Kordonu’nda 

120 metrekare 
Kaloriferli lüks satılık daire.

Mür. Tel: (0.224) 513 17 97

UMURBEY'DE SATILIK fiRSfi
Umurbey’de İmar Planlı 

6 Villalık Sahibinden 
Satılık Arsa.

Tel : 513 17 97

SATILIK TRİPLEX VİLLA
Gemlik Cumhuriyet Mahallesi'nde 

Satılık Triplex villa.
Müracaat

Tel : (0.224) 513 17 97

| KAYIP~
Konya Çumra İlçe Nüfus 
Müdürlüğümden aldığım 

nüfus cüzdanımı 
kaybettim. Hükümsüzdür.

Mevlüt Emrah 
AY

GEMLİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN 
GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI

Dosya No : 1999 / 2687 Esas
Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti, adedi, evsafı:
Gemlik iiçesl Osmaniye Mah. Pembe Sokakta kain, pafta 26, ada 547 

parsel 21 sayılı 4/40 arsa paylı kat irtifakı borçlu lehine olan birinci kat, 3 nolu 
bağımsız bölüm olan mesken tapu kaydında har ne kadar Osmaniye Mah. 
Pembe Sokak olarak kaydı bulunmakta ise de İdris Kaptan sokağa cepheli, 
Mahmut Didik apt. nın birinci kat 3 nolu bağımsız bölüm olan dairedir. 
Taşınmazda 2 oda, 1 salon, 1 hol, mutfak, banyo ve wc mevcuttur. Hol ve 
mutfak, banyo seramik kaplı, odalar marley kaplıdır. Doğramalar ahşap 
olup, duvarlar plastik boyalıdır. Ön cephede bir balkon mevcuttur. 
Taşınmazın arka cephesi pembe sokağa bakmaktadır. Elektrik ve suyu mev
cut olup, belediye hizmetlerinden yararlanılmaktadır.

Gayrimenkulün muhammen değeri 5.000.000.000.- TL. dir.
Satış Şartları:
1- Satış 15.07.2002 günü saat 11.40'dan 11.50'ye kadar-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 25.07.2002 günü aynı 
saat ve yerde ikinci arttırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar el
de edilememişse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere 
arttırma alanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edile
cektir. 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 veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu ver
meleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü gegpjgmeld 
üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, KDV, tapu hare ve masrafları 
alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerinde-, 
ki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler 
ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları ta
pu sicili 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 
bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden 
müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme 
hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle temi 
nat bedelinden 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 i) 
etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 1999 / 2687 sayılı dos
ya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 21.05.2002 Ş

• İcra Müdürü *
' (İb.îf.K. 126)»^

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. ,

PVC KAPLAMA VE ■
PLASTİK KART SİSTEMLERİ

> Plastik Kimlik Kartı
■©> Personel Kartı

© Öğrenci Kartı
O Tanıtım K ırtı

O 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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< Sıtkı Hayıroğlu
E.M. Lisesi Öğretmeni

Yari Şaka Yari CIddI
I ------------- -

^1 Diplomasi Sanatı HAFTANIN FIKRASI

Erol GÜRÇAY
Maç Başlıyor

TÜRKİYE’DE TURİZM ...
| Türkiye’de turizmde, ilgi çeken iller: Antalya, İstanbul, Anka- 

I ra. İzmir. Konya Bursa biliniyorsa da bilinmeyen, görünmeyen il- 
■ lehiniz de var. Varsa var. kiiW ararda, kim sorar?

I Turizm üzerinde önemle durulması gereken gelişmekte olan 
, ülkeler için önemli gelir kaynağıdır.

I Turizmi, görme, bilgi edinme, sağlık yönünden yapılan bir se- 
| yahat olarak inceleyelim.
■ Her ülkenin doğal güzellikleri, tarihi eserleri, mesleki ve tek- 

I nik yönleri bunlardan başka merak edilen her yer, görülmeye de- 
■ ğj>

I Ülkemiz görgü bilgi, sağlık, dinlenme açısından başta gelen 
^M)ir ülkedir.

I Neden TÜRKİYE, turizm cenneti olarak bilinir : Turistler ara- 
H.dığı her özellik ve güzelliği kolaylıkla bulduğundan.

I Turist nedir? En az (24) saat olmak üzere belirli bir süre içeri- 
İJİ sinde ticari amaç dışında, bilgi, görgü, sağlık açısından seyahat 
^Kden kimse.

I Turist merak ettiği ve de görmek istediği her yere gitmek is- 
, ter. Onun için turistlerin nereye ne kadar ne zaman gideceği pek 
? bilinme* ^
I Ben.* turistleri, baharda, çiçekten çiçeğe uçuşan rengarenk 
kelebeklere benzetmek isterim.

■ Kelebeklerde zarif hassastır, turistlerde. İncitmeye gelmezler.
■ Turist yerli de olsa, yabancı da, gezdiği yerin yabancısı olaca- 

’^Rjından ilgi, bilgi, sevgi, saygı ister. Bulursa kalır.
■ Bu özellikleri gördüğü, bulduğu ülkeyi, beldeyi turist tercih 

s^Kder ki. en tabii hakkıdır.
■ Türkiye genelinde bu böyle. Ben. Gemlik Küçük Kumla’da 

f oturmaktayım. Haliyle turizm açısından bu beldeyi daha iyi bili-

I Aslında Gemlik, suyu, havası yolu ile turizm açısından en uy- 
lx | gıın bir belde. Ama turist hiçbir özellik, güzellik yatırım yok. Acık- 

^Kası ilgilenen ilgili yok. Ya Küçük Kumla.
■ Küçük Kumla Bursa ve kazalarının dinlenme tatil yapma ye- 

r j f ri. Eskişehir. Ankara. İstanbul gibi büyük şehirlerde tatil beldesi K.
; Kumla. Ne yazık ki K. Kumla da turizm yönünden taş taş üstüne 

KElR^Honulmuş değil. Şiirimle devam ediyorum.
■ TURİZMDE TÜRKİYEM

■ T Gelen turist, bir ülkede,
■ Görgü arar, bilgi arar
■ Onlar yoksa o ülkede

Öyle ülke neye yarar?
Bambaşkadır bizim ülke, 
Her mevsimde herşey olur 
Gelen turist, ne ararsa 
Tereddütsüz onu bulur

RM ■ Anadolum bambaşkadır
H Gezer turist şaşar kalır
I Ayrı ayrı herbirinden
I Yeterince hisse alır

CENNET VATAN adı almış
Baştan başa ANADOLU 
Her turistin uğramalı 
Bu ülkeye bir gün yolu

I Oba, yayla, dağ başlar...
■ Akan sular, şelaleler...

Gezince siz görürsünüz,
Daha böyle neler neler...

/UOri ‘i Anlayanlar anlamıştır
Daha başka ben ne diyem?

ifTJ Her gönülde derin izler
^>1 Bırakırsın sen TÜRKİYEM.

Çağımızda diplomasinin önemi 
çok büyük.

Artık zaferler savaş meydanların
da değil, masalarda kazanılıyor.

Savaşarak kazandığınızı bile, size 
yar etmezler.

Sizi masaya oturmaya zorlarlar.
İşte. Kıbrıs sorunu.
Tam 28 yıldan beri çözülemi- 

yor.
İlk yıllarda, gerginliğin de

vam etmesi işmize yaradı.
Ama. Anlaşmazlığın uzaması 

lehimize olmadı.
Emekli Kor Amiral Atilla Kı- 

yat’ın dediği gibi, çıtayı yüksek 
tuttuk.

Şimdi çıtanın altına inemiyo
ruz.

İç politikada, kendimizi bağla
dık.

Hep, iki ayrı devlet tezini iş
ledik.

Bazen inanarak bazen de olmaya
cağını bile bile bu konuyu işledik.

Müzakerelerde güçlü olduğu
muz dönemlerde, işi sonuçlan
dırmadık.

Geçen zamanın aleyhimize ol
duğunu bile bile, işi bitirmedik.

Şimdi ise, sıkıntıdayız.
Çünkü Yunanistan Avrupa 

Birliğine girdi.
Kıbrıs Rum Kesimi ise, girmek 

üzere.-
Şimdi, en önemli kozlarımızı 

kaybettik.
Yunanistan Avrupa Birliğine 

girmeden önce, bu işi sonuçlan
dıramadık.

Burada en, büyük sorumluluk, 
Sayın Denktaş’ın oldu.

. Zaman zaman verdiği sert de
meçlerle, hem bizi hem de ra
kiplerimizi gerdi.

Bazen belirlenmiş . toplantıları 
terkederek, Kıbrıs sorununu çö
zümsüzlüğe itti.

Şimdi. Kıbrıs sorunu, Türkiye 
gençlerinin istikbal projesi için bir 
engel konumuna geldi.

Ve. Ortada bir gerçek var ki, 
yetkililer diplomasi sanatını be
ceremedi.

Palavraları ile meşhur 
bir Marsilya’lı avcı şöyle 
dedi :

“- Ben 
tam 999 
dum.”

Arkadaşı

geçen 
tavşan

sordu :
- Canım neden

sene 
vur-

şuna
yuvarlak hesap 1OOO 
demiyorsun.”

Marsilyalı hemen dik
lendi : 

“- Ne demek o?
Yani bir tavşan için 

yalan mı söyleyeyim.”

İnsanı kendisi kadar, 
Kimse kandıramaz.

“Greville”

“Bu krizi de aşanz”
“21. Asır, Türk asn ola

cak.”
“En büyük Türkiye”
Bir ülke için moral değer, 

çok önemlidir.
Ama. Bunun. dozu da 

önemlidir.
Eğer doz fazla kaçarsa, o 

ülke slogan ülkesi haline 
gelir.

Şu anda Türkiye böyle 
bir dönem yaşıyor.

Slogan çok, üretim yok.
Uç tarafımız deniz, her 

yanımızda boşa akan sular 
var.

Elektriği Bulgaristan ve 
Gürcistan’dan ithal ediyo
ruz.

Bir türlü iki yakamızı bir 
araya getiremedik.

Yıllardır borç ile kredi ile 
yaşıyoruz.

Ve. Kendimizi kandırma
ya devam ediyoruz.

O kadar cimriydiki, 
arabasını kullanırken 

aküden tasaruf için korna 
yerine ıslık çalıyordu.

Dünya Kupası başlıyor.
Haziran ayı boyunca, tüm 

futbolseverler ekranlara 
kitlenecek.

Kupaya katılmaya hak kaza
nan takımlar, hazırlıklarını sür
dürüyor. '

Bizim gruptaki Çin, Tay
land’ı 3-1 yendi.

Çin futbol takımı 3 gölünü 
de, son 10 dakika içinde 
attı.

Bu tablo, Çin takımının 
yüksek kondisyonlu ve mü
cadele azmine sahip olduğunu 
gösteriyor.

Bir diğer rakibimiz Kosta 
Rika ise, Kolombiya’ya 2-1 
yenildi.

En büyük rakibimiz Brezil
ya ise, hazırlıklarını sürdü
rüyor.

Brezilya’da yıldız yoğun
luğu var.

■ Eski yıldızlarla, yeni yıldızlar 
arasında tercih sıkıntısı ya
şanıyor.

Bu sıkıntı zaman zaman ba
sına ve kamuoyuna yansıyor. d

Bizim millilerimiz ise, 
Antalya’da kamp yapıyor.

Kampın ilk günlerinde, fut
bolcularımızın eşleri de mi
safir edildi.

Bu çağdaş yaklaşım, bekar 
futbolcuları biraz incitti.

Süratli bir tempo ve tam 
saha pres ile, ilk turu rahat 
geçeriz.

Bu tarz bir oyun Brezil
ya’yı bozar.

Ama. Kosta Rika ’a ve çok 
koşan Çin’e karşı da dik
katli olmak gerekir.

Bu dünya kupası, kon
disyon ve presin tekniğe 
karşı kazandığı zafer ola
caktır.

Yıkıh> .ayan, ayakta ka
lan tal.unlar başarıyı yaka
layacaktır.

< KAŞE > 
ve 

MÜHÜRDE 
BEKLEME 

< YOK!.. .

Matbaamızda
Bilgi is ay ar 
Sistemiyle

Kaşe ve

□ GEREKLİ TELEFONLAR
...... 110

30 dakikada 
yapılır.
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ÖZEL KOSEOGLU İLKÖĞRETİM OKULU

Gemlikspor 
ziyaretlere başladı

Geçtiğimiz haftalarda yaptı
ğı genel kurulda yönetimini ye
nileyen ve kulüp başkanlığına 
Faruk Güzel'i getiren Gemliks
por, Kaymakam, Belediye Baş
kanı ve daire müdürlerini ziya
ret etti, y

Gemlikspor yeni yönetimi, 
geçtiğimiz hafta Belediye Baş
kanı Mehmet Turgut'u maka
mında ziyaret ederek, kulüpleri
ne 'destek istedi.

Güçlü bir yönetim oluştur
duklarını belirten yeni Başkan 
Faruk Güzel, Kaymakam Sa
dettin Genç ve bazi daire mü-

dürlerini de ziyaret ettiler.
Faruk Güzel gazetemize 

yaptığı açıklamada, “Geçtiği
miz yıllarda yönetimde mey
dana gelen boşluk nedeniyle, 
kulüp dağılma noktasına gel
miş ancak, Gemliklilerin her 
kesimden yönetime sahip 
çıkmasıyla yeni ve güçlü bir 
yönetim oluşturuldu. Gem- 
likspor’a, her Gemliklinin sa
hip çıkması ve destek verme
si gerekmektedir. Bu yapıldı
ğı takdirde Gemlikspor ken
dine yakışır sonuçlar elde 
eder.” dedi.

Gemlik Belediyesi Sanat ve Kül
tür Derneği Gençlik Korösu, 19 Ma
yıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor 
Bayramı, nedeniyle konser verdi.f'

Pazartesi günü Belediye Düğün 
Salonu’nda saat 20.30’da yapılan 
konserde, nihaveıid, hüseyni ve uş
şak makamında eserler seslendiril
di.

Şef Aslıhan Yurdakul’un çalıştır
dığı Gençlik Korusu konserinin birin
ci bölümünde “Ben Buy-i vefa bekler 
iken”, “Nerelerde kaldın,ey serv-i na
zım", “Bahar gelmiş neyleyim", “Bir 
peri masalı kulaklarına”, “Gözlerinin 
içine başka hayal girmesin", “Aklımı 

başımdan aldı gözlerin”, “Mihrabım 
diyerek”, "Biliyorsun bir zamanlar”, 
“Aşkım bahardı”, “Gözleri aşka gü
len” adlı Nihavend makamındaki 
eserler koro tarafından seslendirildi.

Konserin birinci bölümü birbirine 
bağlı “Kız Sen Geldin Çerkeş’ten” ve 
“Çamlıca Yolunda” adlı eserlerle so
na erdi.

Konserin ikinci bölümünde ise; 
“Çırpınır görmek için” adlı Rast ma
kamında “Havada bulut yok”, “Kek
lik dağlarda çağlar” adlı Hüseyni ma
kamında, “Sarı Gülüm var benim”, 
“Söyle sevgili”, “Niçin baktın bana 
öyle”, "Uzun ince bir yoldayım”, “Ba

har geldi, güç açtı”, Karadır kaşla
rın”, “Kadifeden kesesi", “Telgrafın 
tellerine”, “Gemim gidiyor baştan", 
“Ayva çiçek açmış” ve “A fadimem, 
hadi şenle kaçalım" adlı uşşak ma
kamındaki eserler solistler tarafın
dan seslendirildi.

Dernek Başkanı Edip Özer, kon
serin sponsorluğunu yapan Elma 
Şekeri Kreş ve Gündüz Bakımevi 
sahjplerine teşekkür etti.

Özer, 7 Haziran 2002 günü saat 
20.30’da Belediye Düğün Salo
nu’nda sezonun son konseri olan 
Türk Halk Müziği Konseri’nin verile- 
ceğini belirtti. 

GEMLİK MUHTELİF ESNAF ve 
SANATKARLAR ODASI BAŞKANLIĞINDAN

Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullar, özellikle küçük esnaf ve sanatkarımızı üretim 
ve pazarlama aşamasında yaşadıkları darboğazın aşılmasında bir katkı olması düşüncesiyle, 
ODAMIZ ve TÜRKİYE İŞ BANKASI arasında üyelerimize yönelik kredi protokolü yapılmıştır.

Bu protokol gereği, Türkiye İş Bankası’nın ön gördüğü hususların yerine getirilmesiyle
5 ile 10 milyar TL. arasında destek kredisi kullandırılacaktır. Bu krediden yararlanmak isteyen 

üyelerimiz odamızdan alacakları Oda Faaliyet Belgesi ile aşağıda belirtilen belgelerle
Türkiye İş Bankası’nıın Gemlik Şubesi Müdürlüğü’ne başvurabilirler.

Yönetim Kurulu Adına 
Başkan İbrahim TALAN

İSTENEN BELGELER

1- Oda Faaliyet Belgesi
2- İmza Sirküleri
3- 31.12,2001 tarihli bilanço 

ve gelir tablosu
4- İpotek verilecek 

taşınmazın fotokopisi
5-İki kefil.

KREDİ TUTARI VADE FAİZ ORANI AYLIK TAKSİT TUTARI

5.000.000.000. TL.

6 Aylık % 3.95 962.086.000

1 2 Aylık *54» 3.95 541 .016.000

1 8 Aylık «54» 3.95 403.554.000

24 Aylık *54» 3.95 336.926.000

10.000.000.000. TL.

6 Aylık «54. 3.95 1 .924.171 .OOP

12 Aylık *54» 3.95 1 .082.032.000

18 Aylık «54» 3-95 807.107.000

24 Aylık «54» 3-95 673.852.000



DYP’de Avcı ile devam
t

söyledi.

Doğru Yol Partisi’nin 7. olağan genel kurul 
toplantısında, iktidar sert bir şekilde eleştirilir
ken DYP’nin tek başına iktidara yürüdüğü be
lirtildi.

I DYP Bayrakları ile donatılmış genel kurul 
I salonu partili delegeler ve konuklarla doldu.
1 DYP Gençlik Komisyonu üyesi gençlerin 
1 coşkulu tezahüratları ile gerçekleştirilen kong Haberi sayfa 3’de

Haftalık Siyasi Gazete

DYP Gemlik İlçe Kongresi'nde yönetim kurulu seçimle
rine tek liste ile gidildi. Eski Başkan Mehmet Avcı ve ar
kadaşları yeniden göreve getirildi. DYP'li gençler yöne
ticileri çiçek konfetisine tuttu.(Fotoğraf Gemlik Körfez)

Kıskançlık can aldı

Doğru Yol Partisibin yapılan ilçe kongresinde tek liste ile gidilen seçimlerde Mehmet Avcı gü
ven tazeledi. Kongrede konuşan İl Başkanı İlhan Parseker tek başına iktidara yürüdüklerini söyledi.

rede, eski Başkan Mehmet Avcı tek liste ile se
çimlere katıldı.

Kongrede konuşan DYP İl Başkanı İlhan 
Parseker, günün birlik ve beraberlik günü ol
duğunu belirterek, Gemlik İlçe örgütünün bu
nun en güzel örneğini verdiğini söyledi.

Hükümetin Türkiye’yi İMF’ye teslim ettiğini 
söyleyen Parseker, “Bunları IMF bile kurta-

ramayacak. Gün kıratın şahlandığı gündür. 
Kıratı tek başına iktidara getirmek için söz 
veriyor musunuz” dedi.

Ecevit ne zaman iktidara gelse ülkeye kıtlık 
ve kuyrukların geldiğini de söyleyen İlhan Par- 
seker, iktidara sandıkta hesap soracaklarını, 
erken seçimin mutlaka yapılması gerektiğini

Muratoba Köyü'nde kıskanç koca, boşandığı eşinin evleneceği Aydın Ergül'ü 
öldürdü, kardeşi Ayhan Ergül ağır bir şekilde yaraladı.

Muratoba Köyü’nde kıskançlık 
yüzünden işlenen cinayet kurulmak
ta olan bir yuvayı yıktı.
| İçki ve dayak yüzünden iki yıl ön
ce Recep Özkan(28)’dan boşanan 
Ayşegül Korkmaz(21), yeniden ev
lenmek için hazırlandığı sırada yeni 
eşinin eski kocası tarafından öldü
rülmesi üzerine ikinci kez yıkıldı.

' YOLUNU KESİYOR
I Asil Çelik Fabrikası’nda işçi ola
rak çalışan Aydın Ergül, Ayşegül 
Korkmaz ile nikah hazırlıkları yaptığı 
sırada kardeşi Ayhan Ergül ile özel 
arabalarıyla Muratoba Köyü’ne gi
derlerken araçları Recep Özkan ta-

rafından durduruldu.
Kıskanç koca eski eşiyle 

evlenecek olan Aydın Ergül 
ile tartışmaya başladı. Tartış
manın büyümesi üzerine ya
nında getirdiği tabanca ile 
yeni damat adayına üç el 
ateş eden Recep Özkan, kal
binden ve karnından aldığı 
kurşun yaralarıyla yaşama 
veda ederken, kardeşi Ay
han Ergül’de yaralanarak 
Gemlik Devlet Hastanesi’nde 
tedavi altına alındı.

Olaydan sonra 16 PC 521

Recep Özkan
cep Özkan

i
Aydın Ergül

plaka araçla kaçan kıskanç katil Re- aranmaya başlandı.
jandarma tarafından

Halk Eğitim 
sergileri başladı

Gemlik Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürlüğü’ne 
bağlı olarak ilçe Merkez ve 
beldelerde açılan kurslara 
ait sergi ve belge dağıtım 
törenlerine başlandı.

Geçtiğimiz hafta Mer
kez Müdürlüğü’nde yürütü
len kursların sergileri Halk 
Eğitim Merkezi Müdürlü
ğünde Kaymakam Sadet
tin Genç’in de katılımı ile 
açıldı.

Beğeni ile izlenen sergi 
de kursiyerlerin el emeği 
göznuru ile yaptıkları yüz
lerce el işleri, elbiseler, 
tablolar, genç kız çeyizleri 
sergilendi.

Hazırlanan programa 
göre bugün saat 16.oo da 
Umurbey Beldesi’nde açı
lan Halk Eğitim Kurslarının 
sergisi törenle açılacak.

Halk Eğitimi sergilerine 
halk büyük ilgi gösteriyor.

JHaFtava BaLi
2 Kadri GülerI korfez@ttnet.net.tr

DYP Kongresi
j DYP İlçe Kongresi dün yapıldı.

DYP’liler oldum olası kongrelerde gösterişe önem 
verirler.
i Milton Düğün Salonu Kongre düzenine göre hazır
lanmış.

i Kürsünün üstünde koskocaman bir Tansu Çiller fo
toğrafı, solunda İl Başkanı İlhan Parseker’in fotoğrafı, 
Tansu Hanımın sağında ise İlçe Başkanı Mehmet Av- 
cı’nın ki.
I Çelenkler bile önemine göre sıralanmış, Genel Baş
kanın ve İl Başkam’nın devhası çelenkleri kürsünün ar
kasında, neredeyse tüm yönetim kurulu üyeleri çelenk 
göndermiş..
[ Salon DYP bayraklarıyla donanmış.
| Herşey iyi düşünülmüş.

Bu hazırlığın mimarları, Haşan Kula ve Gençlik Ko
misyonu üyeleri...

Bir süre önce DYP’ye katılımlar nedeniyle yapılan 
toplantıdan sonra yazdığım bir yazıda partilerin yavaş 
yavaş seçim havasına girdiğinden söz etmiştim.

Bu kongrede gördüğüm kadarıyla DYP’liler bu hava
ya çoktan girmişler.

। İktidarın halk yığınlarını ekonomik yönden soktuğu 
bunalım, denenmiş ve başarısız olmuş DYP’yi yeniden 
umut yapabilir mi?

Bu ülkede herşey olabilir.
9 kez seçime giripte başarı sağlayamayan liderler, 

ne partilerinin başından, ne de milletin başından gittiler. 
"Baba” diye umut olmadılar mı?

DYP Gemlik İlçe yönetiminde Melih Kazanç ve 
Mutluhan Uluocak gibi iki yeni üyenin dışında pek 
değişiklik yok.

Partiye hareket getiren Haşan Kula.
Ekrem Düzgün ün bıraktığı yerden şimdi Kula

yeniler kaynaşmış gibi...
yansırsa DYPnin şansı dönebilir.

Çevre yolunda yıkılan duvar tehlike saçıyor 

Karayolları 
ne bekliyor

cIrtcırt cı »ıı o t*Yeni Mahalle yoku
şunu çevre yoluna bağ
layan yolun istinat du
varları bir gün aniden 
yıkılınca, Muammer 
Ağım Devlet Hastane
sine giden yolda tehlike 
meydana geldi.

Karayolları 14. Bölge 
Müdürlüğü’ne ait yolda 
heyelan tehlikesi belir
mesi üzerine uyarıcı 
bant ve birkaç trafik işa
reti ile sürücülerin dik
katli olması isteniyor.

İstinat duvarlarının

yıkılmasının üzerinden 
yaklaşık 4 ay geçmesi
ne karşın, ne duvarı ya
pan var, ne de yoldaki 
heyelan tehlikesini önle
yen.

Karayolları Bölge 
Müdürlüğü’nün onarım 
için ne beklediğini bilen 
de yok.

Gemlik’te Karayolları 
Bölge Müdürlüğü’ne bu 
tehlikeyi hatırlatacak bir 
kurumun bulunup bu
lunmadığı merak edili
yor.

İş Bankası’ndan ucuz kredi
Esnaf Sanatkarlar Odası ve Ticaret Sanayi 
Odası İş Bankası ile protokol imzaladı

İş Bankası Gemlik Şu
besi ile Muhtelif Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası ile Tica
ret ve Sanayi Odası ara
sında yapılan protokol so
nucu esnaf, .sanatkar ve 
tüccarlara ucuz kredi veri
lecek.

Gemlik Muhtelif Esnaf 
ve Sanatkarlar Odası Baş
kanı İbrahim Talan, esnaf 
ve sanatkarlara 10 milyar 
liraya kadar değişik vade

lerde kredi verileceği, bu
nun için bankanın istediği 
kefil ve ipotek zorunluğu 
bulunduğunu söyledi.

Ticaret ve Sanayi Oda
sı Başkanı Kemal Akıt, 
odalarına kayıtlı tüccarla
rın bankanın istediği koşul
ların yerine getirilmesi ile 
10 ile 40 milyar liraya ka
dar yüzde 3.95 faiz ile kre
di olanağı sağladıklarını 
söyledi.

HABERAL....
Başkent Hastanesinin Başbakan’ın 
sağlık durumu hakkında yeterli açıklama 
yapmamasından yakınılıyor.
Sorumlusu Prof. Dr. HABERAL
Atasının verdiği görev olursa : 
Haberal!
Nasıl haber versin ki...

mailto:korfez@ttnet.net.tr


Köşemden
Yılmaz AKKILIÇ |

yılmazakkılıç@turk.net .|

o a. ^3
“Bugün canım yazı yazmak istiyor” Asıl Sorun: Kafa Bağımsız mı?

Yazının başlığı benim değil. 42 yıl ön
ce dün, yani “27 Mayıs Devrimi”nin er
tesi günü (28 Mayıs 1960) ünlü yazar Çe
tin Altan, Milliyetteki köşesinde bu baş
lık altında duygu ve düşüncelerini yazmış
tı. 29 Nisan günü -yani İstanbul Üniversi
tesi ni polisin bastığı ertesi günü- ise, 
“Bugün canım yazı yazmak istemi
yor” diye bir not düşmüştü köşesine.

Gerçi şimdilerde o ve oğulları Ahmet’le 
Mehmet, ellerinden geldiğince kötülüyor- 
lar “27 Mayıs”ı ve hatta “Kemalizm”i. 
Baba Alfanın savunusu şu : “Dünya de
ğişiyor; öyleyse görüşler, düşünceler 
ve dolayısıyla insanlar da değişir.”

Doğrudur, katılırım. Ama insanın bir 
genel ve temel “bakış açısı" vardır, işte 
o “bakış açısı”nın fırıldağa dönmesini 
anlayabilmek olanaksız.

Her neyse, işte Çetin Altan’ın 42 yıl 
önce bu başlık altında yazdıkları.

“Yıllar ve yıllar boyu aklımızın 
erdiği, gücümüzün yettiği, dilimi
zin döndüğü kadar tarihten örnek
ler verdik, hukuk prensiplerini sı
raladık, kinayeli fıkralar anlattık. 
Kafasında en küçük bir izan fırda- 
sı bulunan bir insan bile bu ihanet 
yolunun geçit vermeyeceğini görür 
ve geri dönerdi. Hayır bunlar öyle 
yapmadılar. Anayasayı çiğnediler, 
hürriyetleri kestiler (kıstılar olmalı), 
hukuk dışı komisyonlar kurdular...

Artık yazı yazmıyor, yazı taklidi 
yapıyorduk.

Atatürk’ün gençliğe hitabesini, 
Nutuk’un tefrikası halinde yayın
lamak dahi suç sayılır olmuştu. 
Atatürk’ten bahsedilsin istemiyor
lardı. Onun kurduğu inkılap Tür- 
kiyesi’nin Cumhuriyetine bir bey- 
fendiler saltanatı halinde çörek
lenmek ve memleketi basınsız, 
Universitesiz ve hatta Meclissiz 
olarak idare etmek niyetine kapıl
mışlardı.

Silahlı Kuvvetlerimizin Büyük 
Ata’nm yıllar arasından akseden 
manevi direktifiyle yaptığı bu ha
reket; demokrasimizin en sağlam 
teminatı olarak tarihimize geçecek 
ve hürriyetlerden kendi sefil ben
likleri için faydalanmak isteyen 
gafillere her zaman için unutul
maz bir ders olacaktır.

Milli Birlik Komitesi Başkanı ve 
Türkiye Silahlı Kuvvetler Başku
mandanı Orgeneral Cemal Gür

□ BURSA HAKİMİYET □ HABER
Gazetelerine vereceğiniz ilanlar size kazanç 

olarak geri dönecektir.
BİR TELEFON YETERLİ!

Te/ : (0.224) 513 17 97 Fax : (0.224) 513 35 95

GEMLİK KÖRFEZ
Haftalık Siyasi Gazete

Yıl : 29 SAYI : 1423 
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

Basıldığıyer : KÖRFEZ OFSET 
Matbaacılık -Yayıncılık - Reklamcılık Tesisi 

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

sel’in yayınladığı demeçte bilhas
sa belirttiği gibi, memleket yakın 
bir zamanda demokrasinin şartla
rına uygun bir idareye kavuşacak
tır. Kurucu Meclis, gereken esasla
rı tespit ettikten sonra hür ve en
dişesiz bir seçimle, memleketi, 
memleketin sevdiği lekelenmemiş 
insanlara bırakacaktır.

Bugün bütün Türkler, parti çe
kişmelerinin çöplüğünden kurtul
muşlar ve yeni bir anlayışın dün
yasına doğmuşlardır. Bütün küçük 
hesaplar, kinler ve nefretler tasfi
ye edilmiştir, insanca ve kardeşçe, 
sadece fikir tartışmalarından iba
ret, herkesin eşit olduğu demokra
si rejimi, yakında bu güzel vatana 
layık olduğu mutluluğu getirecek
tir.

Kurucu Meclisin faaliyete geç
mesini sevinçle bekliyoruz. Silahlı 
Kuvvetlerimizin yaptığı hareket, 
bir hırsın veya bir zümre menfaati
nin dışında, sadece hukuk, insan
lık ve vatan aşkının bir neticesidir.

Bu hareketin meşruluğu ve bü
yüklüğü, yıkılanların gayrimeşru- 
luğu ve küçüklüğüyle maküsen 
mütenasip (ters orantılı) olarak bir 
abide gibi ortaya çıkmaktadır.

Türkler, alimleri dalkavuk, üni
versiteleri maktel (ölüm yeri), gaze
tecileri korkuluk ve bütün aydınla
rı sürüngen haline getirerek, bir 
çete gibi davrananların rezaletle
rini kabul etmeyi, bütün dünya 
önünde reddetmişlerdir.

Menfaat bağlarıyla bu cehalet 
ve rezalet yuvalarına uşaklık et
miş olanları, kendi vicdanlarıyla 
baş başa bırakıyoruz. Herhalde ıs
lah olacaklardır. Islah olmakta di
renenler çıkarsa, onlar da dersle
rini alacaklardır.

Bize bugünleri tattıran ve bir 
milletin haysiyetine konmaya çalı
şan tozları bir üfleyişle temizleyi 
veren Türk Silahlı Kuvvetleri sağ 
olsunlar. Kardeş kanı dökülmeden 
yapılan bu hareketin, aynı vakar 
içinde gerçek demokrasinin temel
lerini atmasını bekliyor, seviniyor, 
övünüyor, övünüyor, seviniyo
ruz... ”

27 Mayısçıların “Anayasa ve Özgür
lük Bayramı”™ kutlayarak...

Gemlik
Körfez 

Okuyun, 
Okutun,

Abone 
Olun.

Dil bilim Profesörü Noam 
Chomsky, çağımızdaki kimi geliş
melerden hoşnut olmayan muhalif 
bir aydın. Bir Muhalifin Yaşamı 
adlı kitabının bir yerinde şöyle diyor

“Ben iyi bir konuşmacı deği
lim. İyi konuşmacıları da sev
mem. Bir adam iyi konuşma
sıyla o adam tehlikelidir. Ko
nuşmasıyla kafalarda soru işa
reti yaratan kişilerin söyledik
lerine önem vermeliyiz.”

Katıldığım ve katılmadığım yanla
rı var. Bir konuşmacının diyelim bir 
öğretmenin bir konu hakkında bilgi
lendirme yaparken kafalarda soru
lar oluşturmasını, soruları çoğaltma
sını olumlu buluyor ve önemsiyo
rum. Öğretmen olgusu çoğu kere 
ast-üst ilişkisi doğuruyor. Öğretmen 
hep anlatsın, öğrenci dinlesin böyle 
öğrenme olmaz.

Öğrenme eylemi eşit ilişkilerde 
daha iyi gerçekleşir. Öğrenmeye gü
dülenmiş, merakı bir insan sürekli 
“Neden bu böyle” sorusunun pe
şindedir. Kavramları içşelleştirmek 
giderek daha geniş anlamda bilimi 
içşelleştirmek bu şekilde gerçekleşir. 
Bilimli ilgilenmek yaşam biçimine 
dönüşür. Yaşamı sorularla öğrenebi
liriz. Sorunlara, durumlara, olaylara 
ak ve kara, ya hep ya hiç açısından

DUYURU
Özel Gemlik Körfez Fen Dershanesi Müdürlüğü’nden 2002-2003 öğ

retim yılında dershanemize devam edecek öğrencilerle ilgili ücret çizel
gesi aşağıya çıkarılmıştır.

1- İlköğretim okulları 4. - 5. sınıf
2- İlköğretim okulları 6. - 7. sınıf
3- Anadolu, Fen Lis. Hazırlık 8. sınıf
4- Lise 1. 2. sınıf takviye
5- Üniversiteye hazırlık
Not : Ücretlerimize KDV dahildir.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 
Gemlik Özel Köseoğlu İlköğretim Okulu 

Müdürlüğü’nden
Okulumuz 2002-2003 öğretim yılında eğitim ücretleri aşağıcı 

şekilde tespit edilmiştir. Duyurulur.
SINIFLAR

Anasınıfı
İlköğretim 1
İlköğretim 2-3-4-5-6-7-8

Not: Yemek ve servis ücreti dahil değildir.

DOĞAYI SEV

bakanlara tahammül edemiyorum. V
Hep mutlak doğrular peşindeyiz. I 

Oysa doğrular sürekli değişiyor. Ka- * 
hcı doğru yok ve olmayacak. Bir s
bakıyoruz doğru sandığımız şey me- P
ğer yanlışmış. Fikir değiştirmeye 
karşı direncimiz olağanüstü. Önyar- | ‘ 
gitarımız ve inançlarımız çok katı. | 
Düşüncelerimiz donmuş. Farklı fikre I 
açık olmak hem ufkumuzu açar I a| 
hem de bizi zenginleştirir. Yani yan | |a 
pencereler kendimizi farklı fikre I G 
karşı kilitlemek kendimize ve kendi , C 
düşüncemize güvenememe dileği- I le 
mizi göstermez mi? Doğrular ve ! ® 
yanlışlarla, kategorize etmekle ha- | 
yata kapıları kapatmış olmuyor mu
yuz? Daha anlamlı bir yaşam için I s 
verili durumu önce kabul edelim. Bu p 
bağnazlığı kabul etmek anlamına 
gelmez. Ancak hoşgörüye layık ol- ır 
maları için insanların bağnaz olma- ol 
ması gerekir. Çünkü herşey her an ? 
değişmekte. Değişim evrenin en 
önemli yasası. Konuşurken doğru I 
ve yanlış sözcüklerini çok kullanıyo- 
ruz. Onların yerine gerçek sözcüğü- v( 
nü kullanmayı denesek. Olayı ger- m 
çeği tanımlasak. Olaya tersinden m 
bakıp düşüncelerimizi sağlamasını re 
yapsak. Özgür akıl soru sorabilen 
akıldır. Önce şu soruyu kendimize ■ 
soralım. HAYATA MERAKIMIZ 
VAR MI? ‘

I İlli

Bir ders sat ü c ret i 
1.350.000.- TL. 
1.750.000.- TL. 
2.000.000.- TL.
2.300.000.- TL- 
2.300.000.- TL.

$

EĞİTİM ÜCRETİ
975.000.000 + KDV

2.010.000.000 + KDV
2.485.500.000 + KDV
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DYP’de Avcı ile devam
Doğru Yol Partisi'nin yapılan ilçe kongresinde tek liste ile gidilen seçimlerde, Mehmet Avcı gü

ven tazeledi. Kongrede konuşan İl Başkanı İlhan Parseker tek başına iktidara yürüdüklerini söyledi.

Doğru Yol Partisi’nin ilçe kongresinin 
sonuncularından biri dün ilçemizde ya
pıldı.
F 7 nci DYP ilçe kongresinde güven 
tazeleyen Mehmet Avcı, yeni yönetim 
kurulu üyeleri ile birlikte üç yıl daha 
Gemlik’te hizmet yapacak.

k Milton Aile Çay Bahçesi’nde dün sa
at 14.oo'de yapılan DYP Gemlik ilçe 
kongresine, eski Bakanlardan Mehmet 
Gazioğlu, Bursa Milletvekili Teoman 
Özalp, Eski Demokrat Parti Milletvekil
lerinden Recep Kırım, DYP Bursa İl 
Başkanı İlhan Parseker, çeşitli ilçe baş
kan ve yönetim kurulu üyeleri ile Gem
likli DYP’liler katıldılar.

Katılımın yüksek olduğu ilçe kongre
si Divan Başkanlığına İl Başkanı İlhan 
Parseker’in getirilmesiyle başladı.
I Parseker kongrede yaptığı konuş
mada, günün birlik ve beraberlik günü 
olduğunu belirterek, Gemlik’te bunu 
gördüğü için mutlu olduğunu söyledi.
I Hizipçiliğin ve ayrımcılığın kötü so
nuçlarını seçimlerde yaşadıklarını söy
leyen Parseker, 57 nci hükümetin uygu
lamalarından işçi, memur, köylü, esnaf 
ve tüccarın perişan olduğunu, bu duru
mun düzeltilmesi için bu iktidarın çekil
mesi gerektiğini ve seçime gidilmesi ge
rektiğini söyledi.

TEK BAŞINA İKTİDAR
Ecevit hükümetinin Türkiye’yi İMF’ye 

teslim ettiğini söyleyen İl Başkanı İlhan 
Parseker, “Bunları İMF bile kurtara
mayacaktır. Ecevit ne zaman iktidara 
gelse ülkeye yokluk, yoksulluk ve 

kuyruklar gelmektedir. Bunlar ikti
dardan gidecek, DYP tek başına ik- . 
tidara gelecektir” dedi.

Bir an önce seçim yapılmalıdır di
yen Parseker, ABD’nin ithal bakan ola
rak nitelediği Kemal Dervişin son gün
lerde seçimden söz etmesine dikkat 
çekerek, “O zaman hemen seçim 
yapacağız. Korkunun ecele faydası 
yok. Seçim geliyor. Sandık geliyor. 
İktidara sandıkta hesap soracağız” 
şeklinde konuştu.

Yönetim kurulu çalışma raporunun 
okunmasından sonra hesap inceleme 
komisyonu raporu da okundu. Rapor
lar oylanarak, aklandı.

DYP Gemlik ilçe yönetim kurulu ra
porunda, eski ve yeni DYP’liler birara- : 
ya getirildiği, önümüzdeki yerel seçim- . 
lerde belde ve Gemlik’te belediye baş- 1 
kanlıklarını kazanacakları dile getirildi. 1

Bursa Milletvekili Teoman Özalp 
yaptığı konuşmada, memleketin içinde 
bulunduğu durumun kötü olduğunu, 
kurtuluşun DYP’nin tek başına iktidarın
dan geçtiğini söyledi.

Eski İl Genel Meclis Üyesi Ekrem 
Düzgün ise konuşmasında, kavgasız, 
hizipsiz, gürültüsüz bir ilçe kongresi ya
şadıklarını belirterek, bunu sağlayan il
çe yönetimine teşekkür etti.

Daha sonra seçimlere geçildi. Se
çimlerde yeniden aday olan Mehmet 
Avcı’nın listesi seçimlere tek liste olarak 
katıldı.

Mehmet Avcı, DYP’de uzun yıllardır 
beklenen kavgasız, hizipsiz bir dönem

DYP ilçe kongresinde konuşan İl Başkanı İlhan Parseker, Türkiye'nin en kısa 
zamanda erken seçime gitmesi gerektiğini belirterek, DYP'yi tek başına ikti
dar yapacaklarını söyledi.

yaşandığını ve bu kongreye birlik ve 
beraberlik içinde gelindiğine dikkat çe
kerek, amaçlarının yerel seçimlerde 
DYP’yi iktidara taşımak olduğunu söy
ledi.

Yönetim kurulu üyeleri delegelere ve 
konuklara tanıtıldı. Bu arada Gençlik 
Komisyonu üyeleri, divanı ve yeni yö
netim kurulu üyelerini çiçek konfetisine 
tuttular.

İl Başkanı İlhan Parseker’in boynuna 
ise çiçeklerden yapılmış çelenk taktılar. 
Salon, 12 Dev Adam müziği ve gençle
rin sloganları ile inlerken, delegeler de 

tek listeli seçimlerde oy kullanarak, 
Mehmet Avcı listesini yeniden üç yıl sü
re ile yönetime seçtiler.

Mehmet Avcı’nın yönetim kurulu şu 
kişilerden oluşuyor:

Mehmet Avcı, Haşan Kula, Mukad
des Serim, Sedat Gürle, Melih Ka
zanç, Peyami Çağlar, Kadir Özaydın, 
Hüseyin Çelikler, Nurettin Hocaoğlu, 
K. Ali Demir, Ahmet Çelik, Mehmet 
Çakar, Sanver Aksoy, Ayhan Sertka- 
ya, Sadullah Uçan, Erhan Süzer, Mut- 
luhan Uluocak, Berkay Kırmızıay, 
Mehmet Bayraktar.

Şelaleli
ı Gemlik Belediyesi tarafından 
yaptırılan Emin Dalkıran Kordonu’nun 
son halkalarından biri de eleştirilere ne
den olan tuvaletler.

F Kordonun ortasına yapılan tuvaletler, 
Belediye Başkanı Mehmet Turgut’un en 
çok başını ağrıtan konulardan biri oldu.

Başkanın “Ben yapayım da görün" 
dediği tuvaletlerin üzerinden akacak olan 
şelalenin dekarasyon çalışmaları müte
ahhit firma tarafından tamamlanıyor.

Görenleri gayrete düşüren tuvaletle
rin giriş kapıları denize karşı yapılırken, 
tuvaletlerin arka, üst ve yan cephelerin
den akacak olan su sesiyle vatandaşlar 
ihtiyaçlarını giderecekler.

tuvalet
Gemliklilerin merakla beklediği tuva

letlerin önümüzdeki günlerde düzenleme 
çalışmalarının tamamlanacağı ve hizme
te açılacağı öğrenildi.

ELEŞTİRİLER
Örnekleri çok az yerde görülen tuva

letlere karşı yapılan eleştirilerin başında 
bir güzelliğin ortasına çirkin bir yapının 
konduğu iddia edilirken, çevrede oturan
lar yer seçiminin uygun olmadığını, tuva
letlerin kordonun iki ucuna yapılması ge
rektiği, şelale ile örtünmek istenen tuva
letlerin yamaç arazilerde daha uygun 
olabileceği görüşleri üzerinde duruluyor.

Gemlikliler ‘şelaleli tuvaletin bitmesini 
merakla bekliyor.

Zeytinde 
mücadele 

başladı
Zeytin bitkisinin çiçek 

nesli zararlılarından olan 
pamuk bitiyle mücadele
nin başladığı bildirildi.

İlçe Tarım Müdürlü
ğümden yapılan açıkla
mada, zararlı ile mücade
lenin hemen başlatılması 
gerektiği belirtilirken, ze
hirli ilaçlarla zararlının 
yok edilebileceği belirtildi.

Öte yandan İlçe Tarım 
Müdürü Hayati Küçükça- 
kar, denizlerde ve iç su
larda ticari amaçlı su 

i ürünleri avcılığını düzen
leyen 2001-2002 av dö
nemine ait 34 nolu 1 nolu 
sirküler kapsamında tica
ri amaçlı avcılık yapan 
vatandaşlarımıza sürekli 
olarak eğitim ve bilgilen
dirme çalışmaları yapıldı
ğını, yasaklara uymaları 
konusunda sürekli uyarı ı 
yapılmasına karşın ya
sakları çiğneyenlerin bu
lunduğuna dikkat çekti.

Küçükçakar, bu gibi 
kişilerle mücadele edildi
ğini ancak, akaryakıt so
runlarının bulunduğunu, 
bunu aşmaya çabaladık
larını bildirdi.

Denizlerimizde yasak
lar devam ederken, yeni 
av döneminin 1 Eylül 
2002 de başlayacağı be
lirtildi.

Belediye Meclisi 
6 Haziran’da toplanıyor

Gemlik Belediye Mecli
si, Belediye Başkanı Meh
met Turgut’un çağrısı üze
rine 6 Haziran 2002 günü 
toplanıyor.

Haziran ayı olağan top
lantıları her zaman olduğu 
gibi perşembe günü saat 
14.oo’de toplanacağını 
söyleyen Belediye Başka
nı Mehmet Turgut, toplan
tıda, 1 Mayıs 2001 - 30 Ni
san 2002 tarihleri arasında 
Belediye Başkanının yasa 
gereği meclise vermesi 
gereken çalışma raporu 
okunacak ve görüşülecek.

Daha sonra, 1 Mayıs 
2002- 30 Nisan 2003 tarih
leri arasında başkanın ça
lışma programı okunacak,

TUGSAŞ’ta Genel 
Müdür değişti

Gemlik Gübre Sanayi 
Anonim Şirketi’nde uzun 
süreden beri Genel Mü
dürlük görevini yürüten 
Şükrü Teneş, TÛĞSAŞ 
Holding A.Ş. tarafından 
görevinden alınarak, ye
rine Genel Müdür İdari 
Yardımcısı Ali Kayhan 
getirildi. 

görüşelecek ve oylanacak.
2001 yılına ait kesin 

hesaplar görüşülüp, kara
ra bağlanacak, gizli oyla 
meclis reis 'vei^îerT rnecîis 
katibi, iki belediye encü
men üyesinin seçimleri ya
pılacak.

Daha sonra ise bütçe 
ve kesin hesap komisyonu 
üyeliği seçimleri ve ardın
dan tarife komisyonu ve 
imar komisyonu üyeleri se
çilecek.

Belediye Meclisinin 
haziran ayı toplantıları 
imar komisyonundan gele
cek raporların görüşüle
rek, kararlaştırılmasıyla 
son bulacak.

Ecevit hükümetinin 
kurulmasından sonra 
Azot Genel Müdürlü
ğümün ANAP’lı bakanlık
lara bırakılmasıyla sonu
cu eski ANAP İl Başkanı 
Mehmet Gedik’e yakınlı
ğıyla bilinen Şükrü Te
neş, TÜGSAŞ’a Genel 
Müdür yapılmıştı.
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DUYURU 
ÖZEL DOĞUŞ FEN DERSHANESİ 

MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN
2002-2003 Öğretim yılında Dershanemize devam edecek öğrencilerle 

ilgili ücret çizelgesi aşağıya çıkarılmıştır.
Bir ders sat ücreti

1- İlköğretim okulları 4. - 5. sınıf 2.250.000.- TL.
2- İlköğretim okulları 6. - 7. - 8. sınıf 3.000.000.- TL.
3- Lise 1.-2. Sınıf takviye 4.500.000.- TL.
4- Üniversiteye hazırlık 4.500.000.- TL.

Not: 1- Ücretlerimize KDV dahildir.
2- Üniversiteye hazırlık, lise hazırlık kurslarına devam eden D.B.S. 

sınavında dereceye giren öğrencilere indirim yapılacaktır.
3- Peşin ödemelerde % 25 indirim
4- Öğretmen çocuklarından ve kardeş olanlardan % 10 indirim uygulanır.

Küçükkumlalı hanımlar kazalara 
karşı önlem istiyorlar

Küçükkumla Ali Kütahla İlköğretim Okulu Aile Birliği ve 
Koruma Derneği üyeleri okul çıkışlarında meydana 
gelen trafik kazalarının can kaybına neden olabileceğini 
belirterek, imza kampanyası başlattılar.

Küçükkumla Ali Kütahya İlköğretim 
Okulu önünde meydana gelen trafik 
kazalarında küçük öğrencilerin yara
lanması velileri ayağa kaldırdı.

Okul Aile Birliği ve Koruma Derne
ği üyeleri aldıkları kararla Küçükkum
la çevre yolunun okula yakın bölgele
rine sinyalizasyon konmasını trafik 
işaretlerinin çoğaltılmasını veya yola 
üst geçit yapılmasını istiyorlar.

Konuyla ilgili imza kampanyası 
başlattıklarını söyleyen koruma der

neği üyeleri, Küçükkumla Belediye " 
Başkanı Ömer Bal’ı makamında ziya- ' 
ret ederek, kendilerine yardımcı ol- | 
malarını istediler ve kampanyaya!I 
destek olmaya çağırdılar.

Başkan Ömer Bal, bu konuda elin
den gelen gayreti ve çabayı I 
göstereceğini, konunun Karayolları 
Bölge Müdürlüğü’nü ilgilendirdiğini 
belirterek, ilgililer ile en kısa zamanda 
temasa geçerek, önlem alınmasını 
isteyeceğini söyledi.

ŞİİR KÖŞESİ Demir Ati Baydar

ARJANTİN E

Mal meydanda görün işte 
Derdi nasıl yeneceğiz 
Galiba biz bu gidişle
Arjantin'e döneceğiz

Birazcık üştünde durun
Hiç bitmiyor bizde sorun 
Belki bugün belki yarın 
Arjantin’e döneceğiz

Sözlerime iyi bakın
Çile gelir akın akın
Uzak değil hayli yakın
Arjantin’e döneceğiz

DÖNECEĞİZ

Ey siyasi düşün biraz
Elbet zordur işin biraz 
Ağrıyacak başın biraz 
Arjantin’e döneceğiz

Demirali der halkı sanma cahil 
Sorunlara biraz eğil 
Çok ciddiyim şaka değil 
Arjantin’e döneceğiz.

DUYURU
ÖZEL DOĞUŞ ETÜT EĞİTİM MERKEZİ 

MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN
2002-2003 Öğretim yılında Etüt Eğitim Merkezimize ait ücret çizelge

si aşağıya çıkarılmıştır.
İLKÖĞRETİM
1. Dört ay
2. Dört ay
3. Dört ay 
İLKÖĞRETİM
1. Dört ay
2. Dört ay
3. Dört ay
Not: Ücretlerimize KDV dahildir.

I. KADEME
329.000.000.- TL.
330.000.000.- TL.
331.000.000.- TL. 
II. KADEME
349.000.000.- TL.
350.000.000.- TL.
351.000.000.- TL.

I SATILIK DÂİRE
Emin Dalkıran Kordonu’nda 

120 metrekare 
Kaloriferli lüks satılık daire.

Mür. Tel : (0.224) 513 17 97

ELEMAN ARANIYOR

KİRALIK ve 
SflTILIK DR I RE

KUMLA’DA HAVUZLU KİRALIK ve 
SATILIK DAİRELER

Tel : (0.224) 513 17 97

ÜMURBEY'DE SATILIK fiRSfi
Umurbey’de İmar Planlı 

6 Villalık Sahibinden 
Satılık Arsa.

Tel : 513 17 97

SATILIK TRİPLEX VİLLA
Gemlik Cumhuriyet Mahallesi'nde 

Satılık Triplex villa. 
Mü racaat

Tel : (0.224) 513 1 7 97

DOĞAYI SEV, 
YEŞİLİ KORU]

Mobilya Atölyesinde 
çalışacak deneyimli 

usta ve kalfa aranıyor. 
Tel : (0.224) 538 00 95

I" PVC KAPLAMA 

PLASTİK KART

| KAYIP
Profilo Nikkam Mk.

3008 00014659 
sicil numaralı 

yazar kasamın ruhsatı
kaybolmuştur. I 
Hükümsüzdür.

Mustafa GÜÇEÇ

VE 
SİSTEMLERİ

O Plastik Kimlik Kartı
O Personel Kartı

O Öğrenci Kartı
O Tanıtım Kartı

O 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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Sıtkı Hayıroğlu
E,M. Lisesi Öğretmeni

BİLEN KİM - BİLMEYEN KİM

I Üç kızım, bir gün beni iyice sıkıştırdılar. Kızlarım Fi
len. Esen. Ebru. Tek tek, soruları sıraladılar, 
E İlk soru, üç kardeşi temsilen Figen'den geldi.

Rengimiz
Belli Oldu

me

i-hitan

I - Baba, biz üç bacı bir konuda kafamızı karıştırdık. 
T I Bilgin ile bizleri aydınlatabilir misin?

f - Anlarsam, aydınlatırım. Sorun neymiş, sor baka- 
■ 'ım

■ Üçü birden atıldılar,
I - Baba, bizim sorumuz ve de zorumuz ne biliyor mu 

■ Bin?.. Bilen kim, bilmeyen kim?
I - Vay benim kızlarım vay!.. Daha ne ki yaşınız! Ben, 

E daha siz doğmadan, bilenle bilmeyeni ayırmaya uğraş- 
■l tun, bir yargıya varamadım. Ve de hala da aramakta-

U W | Esen söz istedi :
I - Bilmeyenler, bilirmiş gibi, amir memur nasıl oluyor-

■■ ■ - Sorularınızı sorun ben, sırayla cevaplayayım.
Ebru söz almak istedi.

ERKII

L-l

00
0U

0*1

ûG-'j

I - Baba, bilmeyen bir amirin zararı kime dokunur?
- Sorularınızı olayların akışı ile cevaplamak istiyo- 

■ım.
| - Anlat baba, sizi dinliyoruz.

- Dün bir liseye ziyarete gittim. Bir öğretmenle tanış
tım. Matematik, geometri öğretmeniymiş. Bırakmadı 
Beni, öğrencilerin lokaline getirdi. Ocakçıya gür sesiyle 
Bağırdı.
■ - "Bak ağır misafirim var, bize iki okkalı çay getir" 
geçli. Çaylar geldi. Tam içerken, iki kız öğrenci yazılıda 
Kon soruyu yapamamışlar, geldiler sordular. Güya yapa
laktı bana da hava atacaktı. Çok uğraştı yapamadı. Ha
lası söndü, soldu, rezil oldu. İşte işi bilmeyenin biri. 
«Böyle işi bilmeden iş başına gelen neler gördük neler...

I - Neler gördün baba, bize de biraz anlat.
I - Amir, memur, müdür, doktor, belediye başkanı, me- 

Bus bakan. Akan, kokan, yakan, yıkan,... Neler gördük 
[neler.
I Ben bir fıkra ile konuyu bağlamak istiyorum.
I İsterseniz birer fıkrada siz anlatın.
| - Sen anlat bakahmda, biz de anlatırız.
■ Bakın iyi dinleyin: tam yeri gelmişken anlatayım: 
I Sizin gibi üc. bes kişi merat etmişler, balıkların erke
ği- disisi nasıl belli olur diye. Bir karara varamamışlar. 
■ Balıkçı bilir demişler. Balıkçıya gidip sormuşlar. Ba
lıkçıda bilememiş. Balıkçılarda onlara sarayın aşçısına 
Borun. Bayan aşçı başı, o mutlaka bilir demişler. Gitmiş
ler sarayı aşçıbaşısına sormuşlar. O da bilememiş ama, 
Kınlara söyle bir akıl vermiş:
t. Gidin siz bu soruyu padişaha sorun demiş.
| /»damlar ascı kadına kızmışlar.
F Padişah nasıl bilecekmiş ki..? Kadın onlara :
| • Aslında o da bilmez ama, onun dedüğü dedüktür

I Tıpkı bilmeyenlerde böyle. Üz kızım birden :
| - Eskiden padişah vardı son sözü o söylüyordu diye

lim. Simdi padişah kim baba?
i - Vallahi o sualinize bir cevap veremeyeceğim.

- Neden baba? Neden neden?.
Simdi herkes kendini padişah sanıyorda ondan!

Andan.
I - Bitti mi sualleriniz?
|■Sual çok ama cevap yok kiii......

Cumhurbaşkanı Sezer, zorun
lu olarak imzaladığı RTÜK Yasa
sını Anayasa Mahkemesine pos
taladı.

Bu yasa, şeffaflık adı altın
da, örtülü sansür getiriyor.

- Halka “korku saldı” kapatıl
sın:

I- Halkı “karamsarlığa itti” 
cezalandırılsın.
- Halkı “umutsuzluğa şev

ketti” kapatılsın.
İşte. Bu yasa tarifi belli ol

mayan yasaklarla, kartel dışın
daki televizyon ve gazetelerin 
ocağına incir dikecekti.

Görünürde, televizyonun 
kapatılması önleniyordu.

Ama. Getirilen astronomik ce
zalarla, yerel televizyon ve ga
zetelerin ipi çekiliyordu.

Dinci televizyon ve gazetele
rin sesinin kesilmesi vitrine 
konuldu.

Ama. Gerçek amaç, herke
sin sesinin kesilmesiydi.

Bu gün bile, siyaset ve bü
rokrasi medya patronlarının 
avucundadır.

Yeni yasa kartel medyayı da- 
I ha güçlendirecek, yerel basını 
I ise bitirecektir.

' Kartel medyanın, devlet iha- 
I içlerini ve borsa kağıtlarını 

etkilemesini sağlayacaktır.
Bu yasa, bir anlamda herke

sin rengini de belli etti.
(MHP) yanlısı Ortadoğu ga

zetesi, yeni RTÜK yasasına şid
detle karşı çıktı. .

(MHP) li milletvekilleri ise, 
bu yasanın çıkması için kav
gayı bile göze aldı.

ANAP Lideri Mesut Yıl- 
maz’da, bu yasayı sapına ka
dar destekledi.

Ve. Kartel medya patronları
na olan bağlılığını ispatladı.

Ayrıca hem bu yasayı, hem 
de Avrupa Birliğini savuna
rak inanılmaz ölçüde bir çe
lişki yaşadı.

Sonuç olarak, herkesin 
rengi ortaya çıktı.

Boks maçı hızlı başlamış
tı.

Derken boksörlerden biri 
yere indi.

Boks hakemi saymaya 
başladı :

“-Bir, iki, üç, dört.”
Antrenör eğilerek boksö

rün kulağına fısıldadı:
“- Sakın sekizden önce 

kalkma.”
Boksör, bitkin bir şekilde:
“- Peki” dedi.
Ardından soluyarak sor-

du
“- Şimdi saat kaç1

Sözün Özü ? <

Eğitim bir insanın, 
Diktatör olmasına değil, 
Önder olmasına yarar 

“Lord Brougham

Bizde tam tersi oluyor.
İster eğitimli olsun.
İster eğitimsiz olsun.
Hele bir koltuğu ele ge

çirsin.
Hemen diktatörlüğe 

başlıyor.
Önce çevresini temizli

yor.
Oraya kendi adamlarını 

atıyor.
Ardından tekrar, tekrar 

seçilmenin yollarını arı
yor.

Bu iş siyasi partilerde 
böyle.

Sendikalarda ve der
neklerde de böyle.

Bürokraside de böyle.
Adam, diktatör olması

na oluyor.
Ama. Önder olamıyor, 

lider olamıyor.

Uçuk Bİr Söz

O kadar inatçıydı ki, 
iddia üzerine suya girdi, 

bir daha çıkmadı.

Çağdaş futbol anlayışında, 
kondisyon ve pres, tekniğin 
önüne geçti.

Bana göre. Brezilya ve Yu
goslav futbolunun pabucu 
dama atıldı.

Yabancı transferlerin jdei bü 
değişime uygun olarak -yapılması 
gerekir.

- Romen futbolcuların,
- Rus futbolcuların
- Slovak futbolcuların
- Bulgar futbolcuların 
tercih edilmesi gerekir. 
Bu futbolcuların hem mali

yeti daha ucuz olacaktır.
Hem de- uzun liğ maratonun 

da, azami ölçüde yararlanma ►im
kanı olacaktır.

Kulüp başkanları,, bir liğ se
zonunda üç-beş maç oynayan 
çıtkırıldım şöhretlerin peşini 
bıraksınlar.

Tüm liğ maçlarını oynayabilen 
cek, sağlam ve dayanıklı fut
bolcuları transfer etsinler.

Artık Sergen ve Rapaiç ti
pindeki futbolcuların devri 
bitmiştir.

Koskoca bir lig maratonunda, 
8 veya 10 maç oynayan fut
bolcu gündemden düşmelidir.

Ama. Bizim yöneticilerimiz, 
bu değişimi henüz yakalamış 
değil.

İşte. Size çarpıcı bir örnek.
Ispanya’da çok başarılı bir se1 

zon geçiren Tayfun, milli takım 
kadrosundan çıkarıldı.

Bütün bir sezonu yürüye
rek geçiren, Beşiktaşlı Tayfur 
kadroda kaldı.

Benimsemek te kendimizi zor
ladığımız Şenol Güneş, ilk ha
tasını yaptı.

Tayfun gibi, sahada bas- ' 
madik yer bırakmayan bir 
futbolcu kadro dışı kaldı.

Ve. Şenol Güneş’in futbol
daki yeni değişimden haberi 
olmadığı ortaya çıktı.

KİRALIK 
DAİRE

KUMLA'DA

I

abone

0
BİR TELEFON YETERLİ!

01 Haziran 2002 Cumartesi

2002

2002

Salı2002

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

02 Haziran

03 Haziran

04 Haziran

29 Mayıs 2002 Çarşamba

30 Mayıs 2002 Perşembe

31 Mayıs 2002 Cuma
Sena Ecz.

Çağlar Ecz.
Ozan Eczanesi

Erçek Eczanesi

Pazar

Pazartesi

Bayer Eczanesi

Gemıç Eczanesi

Sağlık Eczanesi

KASE
ve 

MÜHÜRDE
BEKLEME

YOK!..

Matbaamızda 
Bilgisayar 
Sistemiyle 

Kaşe ve 
Mühürleriniz 
30 dakikada 

yapılır. HAVUZLU 
KİRALIK DAİRE

Müracaat
Tel: 51317 97

NÖBETÇİ ECZANELER

Gemlik 
Körfez
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ÖZEL KOSEOGLU İLKÖĞRETİM OKULU
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Gemlikspor antrenör 
sorununu çözdü

Zeki Restaurant 
hizmete açıldı

Vestel Bilgisayar Fuarı 
Okul Sergileri

Bandırmaspor Antrenörü Özdemir Erkut 
ile anlaşma yapıldı.

Bir süre önce genel 
kurul yaparak yeni güçlü 
yönetim kadrosu oluştu
ran Gemlikspor, antrenör 
sorununu çözdü.

İki yıldır Bandırmas- 
por’u çalıştıran Özdemir 
Erkut ile anlaşma yapıldı
ğını söyleyen Gemlikspor 
Kulübü Başkanı Faruk 
Güzel, hedeflerinin üçün
cü lig olduğunu söyledi.

Yeni yönetim kurulu 
geçtiğimiz hafta yaptığı 
toplantıda, çalışmalar 
hakkında basına bilgi ve
rirken, Doğru Yol Partisi 
Gençlik Komisyonu üye
leri yeni yönetim kurulu 
ile tanıştılar.

DYP Gençlik Komis
yonu Başkanı Erdem Tu
ran, kulübe 200 milyon li
ra nakit yardımda bulun
du.

Gemlikspor Kulübü 
Başkanı Faruk Güzel, es
ki günlere dönüleceğini

K

Faruk Güzel
ve Gemlikspor’un şampi
yonluk için mücadele 
edeceğini belirterek, önü
müzdeki günlerde yeni 
antrenör ile birlikte trans
fer ve kulübün mali yapı
sını güçlendirmek için ça
lışmalar yapacaklarını 
söyledi.

Gemlikspor, geçtiği
miz hafta Kaymakam, 
Belediye Başkanını ziya
ret ederek, çalışmalara 
başlamıştı.

Kaymakam Sadettin Genç tarafından 
hizmete açılan Zeki Restaurant ile 
İskele Meydam'ndeki restauranflar 
zincirine bir yenisi daha eklendi.

Daha önce ilçemizde 
Martı Restaurant işletme
ciliğini yapan Zeki Gedik 
bu kez kendi adıyla yeni 
bir restaurantı hizmete 
soktu.

Geçtiğimiz hafta cu
martesi günü seçkin da
vetli topluluğunun katılı
mıyla hizmete açılan Ze
ki Restaurant’ın açılış 
kurdelasını Kaymakam

Elazığlılar Derneği açıldı
Yöresel dernekler ker

vanına Elazığlılar Kültür 
ve Dayanışma Derneği de 
katıldı.

Geçtiğimiz hafta pazar 
günü Demirsubaşı Mahal
lesindeki dernek lokalleri- 

Sadettin Genç, “Hayırlı 
uğürlu olmasını’’ dileye
rek kesti.

İşletme sahibi Zeki 
Gedik ise, Bursa ve çev
resine örnek olabilecek 
kaliteyi sunacakları bir 
restaurant açtıklarını, 
servis ve zengin çeşitle
riyle müşterilere hizmet 
vermeyi amaçladıklarını 
söyledi.

nih açılışını yöresel folk- 
lörleri ile yapan Elazığlılar 
Kültür ve Dayanışma Der- 
neği’nin açılışını MHP 
Bursa Milletvekili Orhan 
Şen, Kaymakam Sadettin 
Genç birlikte yaptılar.

Vestel bilgisayar sistemlerindeki son 
yenilikleri tanıtmak amacıyla, Belediye 
Sergi Salonu'nda Bilgisayar Fuarı açtı.]

2001-2002 eğitim ve 
öğretim yılının son gün
lerinin yaklaşması üzeri
ne okullarda yıl boyunca 
yapılan resim-iş çalışma
ları sergileniyor.

Belediye Sergi Salo
nu son günlerde birbiri 
ardına açılan kermes ve 
sergiler ile dolup boşalı
yor.

Geçtiğimiz hafta Ves- 
tel Gemlik Bayii Ali Başa
ran, Vestel'in son ürünle
rini ve bileşim teknoloji

Açılışta konuşan Der
nek Başkanı Sabahattin 
Yıldırım, doğdukları yöre
lerin kültürlerini yaşadıkla
rı Gemlik’te yaşatacakları
nı söyledi.

Elazlğlılar Kültür ve 

sindeki yenilikleri üç gün 
süre ile Belediye Sergi! 
Salonu’nda Gemliklilerin 
izlenimine sundu.

Öte yandan Kurşunlu 
beldesi Nursel Çağlar 
İlköğretim Okulu ikinci 
dönem öğrencileri de biri 
yıl boyunca resim-iş 
derslerinde yaptıkları eb
ru, yakma, suluboya ve 
goaj boya gibi çalışmala
rı Belediye Sergi Salo
nu’nda Gemliklilerin izle
nimine sundular.

Dayanışma Derneği şu ki
şilerden oluşuyor:

Vedat Say, Mehmet Çi
çek, Haşan Coşkun, Nev
zat Kırat, Mehmet Can. 
Vural Özalıç, Selahattin 
Bozkurt ve Nihal Çitil. j
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• 1897* GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI

Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullar, özellikle küçük ve orta ölçekli firmalarımızın üretim ve pazarlama aşamasında yaşadıkları kay
nak darboğazının aşılmasında bir katkı olması düşüncesiyle, ODAMIZ ve TÜRKİYE İŞ BANKASI GEMLİK ŞUBESİ arasında üyelerimize yönelik 
bir kredi protokolü yapılmıştır. Bu protokol gereği Türkiye İş Bankası’nın öngördüğü hususların yerine getirilmesi ile 10-40 milyar Türk Lirası 
arasında destek kredisi kullandırılacaktır. Bu krediden yararlanmak isteyen üyelerimiz, odamızdan alacakları yeni tarihli Oda Sicil Kayıt sureti 
ile aşağıda belirtilen belgelerle Türkiye İş Bankası Gemlik Şube Müdürlüğüne başvurabilirler.

İSTENEN BELGELER
1 - Ticaret sicil tasdiknamesi
2- Kuruluş gazetesi fotokopisi
3- Şirket anasözleşmesi
4- İmza sirküleri taşıt ruhsat 
5-31.12.2001 tarihli bilanço 
ve gelir tablosu
6- 31.12.2001 tarihli detay mizan
7- İpotek verilecek taşınmazın tapu
8- Kefillere ait mal varlığı dökümü 
Gayrimenkullerin tapu bilgileri ve 
fotokopileri ile birlikte
9- Odamızda alınacak oda sicil kayıt sureti
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