
Zeytinde mücadeleyi geciktirmeyin
geçtiğimiz yıl, zeytin zararlılarıyla yanlış yapılan mücadele, ( bölgemizde trilyonlarca liralık zeytin 
kaybına, binlerce köylünün hiç ürün almamasına neden olduJ İlgililer, zeytin zararlılarıyla mücade- 
lenin dikkatli izleme sonucu zamanında yapılması gerektiğini hatırlattılar.

*^> 2000-2001 zeytin sezonunda, zeytinin zararlısı olan
M zeytin sineğiyle zamanında yapılmayan mücadele so-
“ nunda meydana gelen ürün kaybının, bu yıl yeniden ya-

* banmaması için ilgililer, zeytin üreticilerini mücadele için
W uyarıyorlar.

Zararlılarla mücadelenin zararlının gelişmesinin izlene
rek yapılmasının gerekli olduğunu söyleyen İlçe Tarım 
Müdürlüğü teknisyenleri, zamanında yapılmayan ilaçla
manın yararının bulunmadığına dikkat çekerek, üreticinin 
hazırlıklı olmalarını istiyorlar.

Geçtiğimiz yıl, yeni kurulan tuzaklara sineklerin yaka
lanmaması sonucu mücadelenin geç başlatılması, bölge
mizde ilaçlamanın da gecikmesine neden olmuş, 
zararlının üründe^, yaptığı tahribat nedeniyle trilyonlarca 
lira maddi kayıp meydana gelmişti.
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Haftalık: Siyasi Gazete
özelleştirme

Recep Aygün yeniden başkan
Saadet Partisi'nin birinci olağan kongresinde kurucu baş
kan Recep Aygün, yeniden ilçe başkanlığına getirildi. Mil
letvekillerinin de katıldığı genel kurul coşkulu geçti.

■ Saadet Partisi Gemlik 
ilçe kongresi, genel başkan 
Yardımcısı ve milletvekilleri
nin katılımı ile coşkulu bir 
şekilde yapıldı.
I Bayraktar Düğün Salo
nunda geçtiğimiz hafta cu
martesi günü yapılan genel 
Kurula, Genel Başkan Yar
dımcısı Adana Milletvekili 

■hmet Budak, Bursa Millet
vekili Ahmet Sünnetçioğlu, 
Şanlıurfa Milletvekili Niyazi 
lYalmaz, İl Başkanı Hilmi Ta

nış ve ilçe başkan ve yöne
ticileriyle partililer katıldılar.

Divan başkanlığına Os
man Mestan, yardımcılıkla
rına Mehmet Yılmaz, Ali 
Turgut ve Emir Kantur’un 
getirildiği kongrede konu
şan İlçe Başkanı Recep Ay
gün, kısa sürede 18 köy ve 
belde ve merkezde teşkilat
landıklarını söyledi.

Aygün, “Amacımız 8 
bin 500 üyeye ulaşarak, 
belediye başkanlığını no

terde almak” dedi.
Tek liste ile gidilen se

çimlerde Recep Aygün baş
kanlığa seçilirken, yönetim 
kurulunda şu isimler yer alı
yor : Mehmet Alkan, Ali Rı
za Uğur, Ersin Esen, Nuri 
Bayrak, Osman Sezer Ok
çu, Sadık Coşkunyürek, İb
rahim Camcıoğlu, Metin 
Benek, Nazım Yiğit, Hüse
yin Er, Aziz Güler, Emir 
Kantur, Özgür-Akınlar, Se
dat Özmen.

Marmarabirlik Zeytin Tarım Satış Kooperatif
lerine ait zeytin satış mağazalarının tamamı 
yönetim kurulları tarafından kiraya verildi. 
Gemlik Mağazasının kiraya verilmesi ilçede 
politik olarak nitelendirildi.

Marmarabirlik Zeytin 
Tarım Satış Kooperatif
leri, Bursa merkez ve il
çelerde bulunan satış 
mağazaları özelleştirildi.

72 Nolu Marmarabir
lik Zeytin Tarım Satış 
Kooperatifi’nin İstiklal 
Caddesi’nde bulunan 
zeytin satış mağazası

da geçtiğimiz hafta ses
siz sedasız özelleştirildi.

Satış mağazasının 
bir süre önce DYP’ye tö
renle giren Melih Ka
zanç ve Güven Ünlü İki
lisine verilmesi ilçede 
geniş yankı yaptı.

Haberi sayfa 3’de

. Kadri Güler
IAIkorfez@ttnet.net.tr

JBkâHİ Kira Konusu
I Marmarabirlik Genel Müdürlüğü aldığı bir kararla Bir
iliğe bağlı kooperatiflerin satış mağazalarını özelleştirme 
tkararı aldı.

DYP’de görev 
bölümü yapıldı

Umurbey Belediyesi 
Navodarı’ye gitti

Gemlik Belediyesi'ne kardeş şehir olan Ro
manya'nın Köstence ili Navodarı kasabası Be
lediye Başkanı Dobre lon, kendisine yakın ilgi 
gösteren* Umurbey Belediye Başkanı ve resmi 
heyeti bir hafta kentinde ağırlayacak.

| Bu kararı kooperatif yönetim kurullarına bildirdi ve 
mağazalarda yalnız Marmarabirlik ürünlerinin satılması 
koşuluyla kiraya verilmesini istedi.

72 Nolu Gemlik Marmarabirlik Zeytin Satış Koopera- 
tifi istiklal Caddesi’nde Perakende Zeytin Satış Mağaza
sını kiraya vermek için belediye hoparlörleri ile duyu- 
muş.
■ Sonuçta sekiz başvuru olmuş ve yönetim kurulu bu 
Başvurular arasında Melih Kazanç-Güven Ünlü İkilisine 
mağazayı kiraya vermiş.
P Marmarabirlik kurulduğundan beri siyasi partilerin 
■engeli altında yürütülmekte.
■ Yönetim kurulları partilerini ele geçirmek istedikleri 
en önemli kurumların başında geliyor.
i; Çünkü, Marmarabirlik büyük bir üretici kitlesinin eko
nomisiyle ilgili alım ve satım işini yapar.
I Yani üreticinin cebine para koyan bir kurum.
| Bu kurumun iki yakası yıllardır biraraya gelemedi.
I Devletin iflası ile bu gibi kurumların devletin kesesin
den beslenmesine son verildi.
I Onun için Marmarabirlik ve onun gibi birliklerin bun- 
dan böyle işleri zor.
I Gelelim kiralama konusuna.
i Gemlik Yönetim Kurulu dedikodulara neden olacak 

İbir kiralama yönteme seçti.
g Burada suçlanan ise Birlik Yönetiminde bulunan kişi
lerin siyasi yapıları nedeniyle DYP suçlanıyor.
■ Kooperatif yönetimi yerel hiçbir gazeteye kiralama 
;]le ilgili ilan vermedi. Aynı daha önce genel kurul toplan
ışında olduğu gibi...
t Buna karşın sekiz kişi başvuruda bulundu.
K Yönetimin terciği ise bir süre önce görkemli törenle 

IKYP’ye katılan Kazanç ve Ünlü’ye verildi.
■ Tercih nedeni ise kimseyi tatmin etmedi.
■ Bu konu Gemlik’te çok konuşulacak ve DYP bundan 

Uğrar görecek

Bir süre önce ilçe kong
resi yaparak yeni yönetimi
ni belirleyen Doğru Yol Par
tisi Gemlik İlçe örgütünde 
görev bölümü yapıldı.

Mehmet Avcı’nın baş

kanlığa getirildiği toplantı
da, başkan yardımcılıkları
na Haşan Kula, Sedat Gür
le, Mukaddes Serim, Peya- 
mi Çağlar getirildiler.

Haberi sayfa 3’de

CHP Kumla 
Belediyesi’nden 
desteğini çekti

Cumhuriyet Halk Parti 
Küçük Kumla Beldesi’nde 
yapılan basın toplantısın
da, bugüne kadar Küçük 
Kumla Belediye Başkanı 
Ömer Bal'a sağlanan des
teğin çekildiği açıklandı.

Yerel seçimlerde, 
DYP’li Belediye Başkan 
Adayı Ömer Bal’ın seçil
mesi için ittifak yapan 
CHP'lller Belediye Mecli- 
si'nde üç yıl süren destek
lerini çekerek, muhalefet 
yapacaklarını açıkladılar.

Önceki gün CHP Kü
çük Kumla Belde merke
zinde yapılan basın top
lantısında, Belediye Baş
kanı Ömer Bal’ın bugüne 
kadar yaptıkları icraatların 
yeterli olmadığını ve Kum

la halkına vaadettikleri se
çim beyannamesinde yer 
alan hiç bir işi gerçekleştir
mediğini belirten CHP Kü- 
çükkumla Belde Başkanı 
Haşan Alyüz, “Sayın Baş
kan kendi menfaatlerini 
Kumla halkı menfaatleri
ni üzerinde görmekte ve 
bu yönde çalışmaktadır. 
Bu durum CHP olarak bi
zim hizmet anlayışımızla 
bağdaşmamaktadır. Si
yasi partiler halk için 
vardır. Bu nedenle Sayın 
Ömer Bal’a vermiş oldu
ğumuz siyasi desteği çe
kiyoruz. Bu hizmet prog
ramına Inananarak, oy 
istediğimiz halkımızdan 
özür diliyoruz” dedi.

Gemlik ■ Belediyesinin 
Romanya ile' kardeş şehir 
olan Navodarı Belediye
si’nin davetlisi.olardk Umur
bey Belediye Başkanı Meh
met Fatih Güler, Kaymakam 
Sadettin Genç, Gemlik Ti
caret ve Sanayi Odası Baş
kanı Kemal Akıt, Gemlik Ti
caret Borsası Başkanı Me
lih Kazanç ve iş adamların
dan oluşan bir grup dün ge
ce Navodarı’ye hareket etti.

Hafta sonuna kadar Ro
manya'da kalacak olan 
Umurbey Belediyesi resmi 
heyeti, Navodarı Belediye 
Başkanı Dobre lon ve bele-.

diye meclis üyeleri tarafın
dan ağırlanacaklar.

Kardeş şehir Navoda- 
rı'nin Gemlik’e yaptığı ziya
retlerde, Umurbey Belediye 
Başkanı Mehmet Fatih Gü
ler makamında ziyaret edil
mişti. Bu ziyaretler ile başla
yan dostlukların pekiştiril
mesi için Navodarı’ye davet 
edilen Umurbey Belediye 
Başkanına geçtiğimiz yıl ya
pılan Belediye Başkanı ile 
birlikte Navodarı gezisine 
katılamayan Kaymakam 
.Sadettin Genç ile Ticaret 
Odası ve Ticaret Borsası 
Başkanları da katılıyorlar.

YAKINDIR, YAKIN...
“Görüşme bitmiştir”
Görürüz..
Bu davranışla da sizin işiniz...
Emekçiyi, emekliyi dikkate almayıp, 
bildiğini okuyanın,
O koltuklardan okutulacağı günler
Yakındır, yakın...

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

Dilimiz Üzerine
Dilimiz gelişiyor mu, yozlaşıyor mu?
Özel radyo ve televizyonlarda dinledikleri

miz eğer "günümüz türkçesi"nden örnek
lerse, dilimizin geliştiği kolay öne sürülemez. 
Olsa olsa, amerikan ağzıyla İngilizce'nin -ya
ni ’anglo- amerikanca'nın- baskısı altın
da bunaldığı ve giderek bozulmakta olduğu 
söylenebilir.

Bu kadar da değil, Türkçe, var oluş gerek
çesini geçmişin derinliklerinde aramayı inatla 
sürdüren, dolayısıyla "acem+arap" karışımı 
bir yapmacık söylemde direnen "Türk-İs- 
lam sentezi" yandaşlarının dili ve kalemi 
aracılığıyla da kirletiliyor.

TV ekranındaki alımlı sunucunun, "ana
dil"imin o güzelim ses uyumunu ve kıvraklı
ğını bir "anglo-amerikan" hoyratlığına fe
da etmesini bir türlü içime sindiremiyorum. 
Hele şarkılarda "pop-müzik" adına, "ara
besk" adına dil zevkimin katledilmesini hiç 
mi hiç bağışlanamıyorum.

Öte yandan ikinci grubun ve kimi bağnaz 
politikacılarımızın, -anlamlarını bildikle
rinden kuşkuluyum ya- geçmişin karanlık 
dehlizlerinden bulup çıkardıkları sözcüklerle 
derlenmiş demeçlerini okurken kekeleyip du
ran spikerlere de acıyorum...

Kuşkusuz yaşayan her dil, geçmişte ve 
günümüzde başka dillerin etkisi altında kalır. 
Kaçınılmazdır bu, hatta bir bakıma o dilin 
•zenginliğidir. Nitekim türkçemiz de geçmişte 
ve günümüzde, birlikte aynı veya komşu coğ
rafyalarda var olduğu, ya da bilimin ve ileti
şim araçlarının gelişmesi dolayısıyla karşılıklı 
etkileşim içine girdiği dillerle "sözcük alış- 
verişi'nde bulunmuştur -ama ne yazık ki 
çoğunlukla 'almış', galiba pek az 'ver
miş tir-

Yani türkçemiz -içinize sindirseniz de, 
sindirmeseniz de- tarih boyunca, aynı ve
ya komşu coğrafyalarda birlikte yaşadığı, ya 
da "bilimsel/sanatsal/ siyasal" etkileşim 
içinde bulunduğu toplulukların dilleriyle bir 
tür "bireşim"e yönelmiştir. Biz şimdi o "bi
reşim"! konuşuyoruz, onun içindir ki Kırgız
larla, Türkmenlerle, hatta Azerilerle anlaş
makta zorluk çekiyoruz. Ama bir kez daha yi
nelemeliyim : Bu durum türkçemizin " yok
sul" lıığu değil "varsıl"lığıdır.

Ne var ki. birtakım bilimsellikten ve do
ğallıktan uzak kararlar, bireyci veya hizipçi 
davranışlarla, güzelim türkçemizi bozuyor, 
yozlaştırıyor, hatta anlaşılmaz hale getiriyo
ruz. Özellikle yabancı dillerden dilimize geçen 
bazı sözcükleri "yanlış" okuyoruz. Bunda 
en önemli etken, "şapka" diye de anılan (A) 
iminin kullanamamasıdır -ama hemen ek
leyeyim, (A) iminin kullanılması da ye

terli değil 'bireşimimiz için. (K) ve (G) 
ünsüzlerinden sonra 'uzun', ama 'ka
lın ' okunması gereken (A) ve (U) ünlü
leri için de bir im gerek; bir zamanlar 
bu, (A) ve (U) ünlüleri altında 'çizgi' 
olarak verilmekteydi-...

"Saint Joseph'liler Derneği", bir sü
re önce, türkçede imlerin yetersizliğinden do
ğan söylem bozukluklarının giderilmesi için 
"Şapkamızı geri istiyoruz" çağrısı yap
mıştı. Şöyle deniliyordu çağrı metninde flfi

Bütün dünyada insanlar anadillerini 
önce kulaktan, sonra yazılı metinler
den öğrenirken' (Metin yazısız olur mü?), 
türkçemiz için bu imkan yok edilmek
tedir. En yaygın;, dil okulu olan radyo, 
televizyon ve basında 'şapka hin kalk
masıyla, uzun heceler kışa; inçe sesli 
harfler de kalın-okunmaya başlanmış
tır. Sonuçta türkçenin kendine özgü 
ritmi ve tınısı kaybolmaya yüz tutmuş
tur. Doğru ve düzgün türkçe konuşan
ların adeta azınlıkta kaldığı günümüz
de, tüm basın-yayın organlarından 
'şapka'yı tekrar kullanmalarını ısrarla 
rica ediyoruz."

Ben, dilde özleşmeden yanayım. Ama bu 
konuda abartılı davranmamın, gösterişe kaç
manın doğru olmadığını düşünüyorum. Kuş
kusuz bir ulusun dili yabancı sözcüklerin eğe- 
menliği altında ise o ulusun bağımsız bir kül
tür üretmesi beklenemez. Ne var ki yukarıda 
da değindiğim gibi, aynı veya komşu coğraf
yalarda yüzyıllar boyunca birlikte yaşamış, 
"bilim/sanat/siyaset" alanlarında "bire
şim" oluşturmuş topluluklann, birbirlerinin 
dillerini az veya çok etkilemeleri, bir toplulu
ğa özgü bazı sözcükleri -hatta- kullanımdan 
uzaklaştırmaları kaçınılmaz olur. Örneğin Or
hun yazıtları türkçesindeki "budun" sözcü
ğünü kullanmıyoruz da, moğolca "ulus" ya 
da arapça "millet" diyoruz. Orta Asya türk- 
çesinde yeri olmayan "anahtar" veya "is
kele" vb. sözcükleri kendi dil dağarcığımıza 
katıp benimsemişiz; türkçe "ıs" yerine, 
arapça "sahip"in üzerine kurulup oturmu
şuz.

Ama bakıyorsunuz TV spikeri "hünkâr" 
sözcüğünü "hünkar" diye okuyor, çünkü 
elindeki metinde (a) harfi üzerinde olması ge
reken ( A ) imi yok!

Güçlükler bununla da bitmiyor. Teknoloji 
bizim dışımızda gelişiyor, örneğin yazılarımı 
yazdığım şu bilgisayarda (İ) ve (U) ünlülerinin 
üzerine ( A ) imi konulamıyor.

O zaman da olmuyor işte...___________
15 Ağustos 1995 tarihinde Gemlik Kör

fez Gazetesi’nde yayınlanmıştır.

□ BURSA HAKİMİYET □ HABER
Gazetelerine vereceğiniz ilanlar size kazanç 

olarak geri dönecektir.
BİR TELEFON YETERLİ!

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

GEMLİK KÖRFEZ
Haftalık Siyasi Gazete

Yıl : 29 SAYI : 1424 
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.

Mu

Sayfa 2,

laffer Gürboğa
Eğitimci - Yazar

ız;

Başarı Fetişizmi

Mutlu olmak ve yaşama sevincini 
duyumsamak doğuştan hakkımızdır. 
Buna karşın süregelen davranış stan- 
dartları gençlerimizin ve ailelerinin 
mutluluklarını engeller niteliktedir. 
Başarı kavramını, çalışkan ©İmayı 

’nde yaşadığımız kültürel -ortam 
^ıhde^ğözden geçirilipdöğeflerıçlir-. 
’^neliyiz.,;-Eğitim ve-.Yetiştirilme tarzı 
davranışlarimızı etkilemektedir. ',Kü“ 
şaklar boyu süren, aktarılan yanlış 
başarı anlayışları sürerken bunun ne 
denli farkındayız. Kendimizi bu konu
da sorgulamalıyız. Hepimiz farklıyız. 
Farklılaşmaya önem veriyorum. Eği
tim sisteminin öğrencilerinin benzeş
mesini değil, farklılıkların geliştirmesi 
gerektiğine inanıyorum. Bu anlamda 
başarı kavramı da herkes için farklı 
anlamlara bürünecek. Ebeveynlerin 
çocuklarına telkin ettikleri başarı hır
sına çoğu kez başaramama korkusu
nun eşlik ettiğini gözlemleyebiliriz. 
Bana göre başarı odak noktası olma
malı. Ama içinde yaşadığımız çağ ya- 
rışmacılığı kışkırtıyor. Başarılı olmayı 
mutlaklaştırıyor. Başaramamak güç
süzlük demekle eş anlamlı. Başarılı 
olamayan elenir, ezilir demek.

Çoğu kere çocuğun çalışkanlığı 
önemsenince ruhsal, fiziksel, sosyal, 
düşünsel gelişimleri engellenmekte
dir. Çocukla kurulan diyaloğ ve ileti
şim yalnızca okul başarısı ile sınırlı

kalmaktadır. Bu yüzden çocuklarımı- | 
zm gizli kalmış yeteneklerini tanıya- | 
mıyoruz. Varolan enerjilerini gerçek- L 
ten sahip oldukları yeteneklere yö- | 
neltmek, hem) anne babanın hem de | 
Öğretmenlerin görevi olsa gerek On-1 
lara “Bu senin hayatın, onu en I 
iyi değerlendirmek senin- hak- 
kindir” diyebilmeliyiz: Çocuklarımı
zın kendi sorunlarının, ne denli far
kındalar adab^ Kendisini - hasıl de- I 
ğerlendiriyor? . Olumlu bir benlik say-1 
gısı var mı? Biz onlara çok karıştıkça. | 
otorite figürü arayan inşan.ti^/efc- 
tirmiş olmuyor muyuz? Onların ki$i< | 
sel deneyimleri ile öğrenmelerine ha
yatı tanımalarına, yaşam ustaları ol
maları destek veriyor muyuz? Fazla 
müdahaleci tavır kişinin kendi davra
nışlarına duyarlılık ve sorumluluk ka
zanmasını engellemez mi?

Çocuğa “Başarılı olmak zo
runda değilsin. Başarısız olsan 
da biz seni sen olduğun için, bi
ricik olduğun için seviyoruz” 
mesajını büyükler vermeli diye düşü
nüyorum. Başkalarına karşı başarılı 
görünmek çabası yerine “Ben elim
den geldiği kadar çalışıyorum, 
en iyisini yapmaya gayret ediyo
rum” diyebilen çocuk dışarıdan de
ğerli sayılma beklentisinin peşinde ol
maz. Kişinin kendi kapasitesinin far
kında olması ne güzel.

Halk Eğitimi Türkiye birincil
Halk Eğitim Merkezleri arası makine nakışı yarışmasında, geleneksel 
Türk işlemeleri dalında Gemlik Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü,
Türkiye birinciliği ödülünü aldı.

Gemlik Halk Eğitimi 
Merkezi, Çıraklık ve Yay
gın Eğitim Genel Müdürlü
ğü ile Coats (Türkiye) İplik 
Sanayi A.Ş. işbirliğinde 
düzenlenen Halk Eğitimi 
Merkezleri arası makina 
nakışı yarışmasında, Ge
leneksel Türk İşlemeleri 
dalında Türkiye birincisi 
oldu.

23 Mayıs 2002 günü 
Ankara Milli Kütüphane 
Salonu’nda düzenlenen 
ödül töreninde, Gelenek
sel Türk İEşlemeleri dalın
da birinci olan Gemlik 
Halk Eğitimi Merkezi Mü- 
dürlüğü’ne birincilik plake
ti, birincilik ödülü işi tasar
layan ve yaptıran ve bu 
konuda daha öncede 
ödülleri bulunan Makine 
Nakışı Öğretmeni Serap 
Fodul’a ve işi yapan kursi
yer Rukiye Gürler'e birin
cilik ödülü olarak ayrı ayrı 
30 ar gram ağırlığında 22 
ayar altın bilezik, verildi.

Öte yandan Öğretmen 
Serap Fodul'un birincilik 
ödülünün yanında 3 adet 
makina nakışı işi de sergi
lemeye değer eser olarak 
değerlendirildi ve Milli Kü
tüphane Salonu’nda sergi
lendi.

Yukarıdaki fotoğrafta, Gemlik Halk Eğitimi .Merkezi Müdürlüğü Ma
kina nakışı yarışmasında, Geleneksel Türk İşlemeleri dalında Kazan
dığı birincilik ödülünü Halk Eğitim Merkezi Müdürü alırken gorıııu- 
yor. Aşağıdaki fotoğrafta ise Makine nakısı öğretmeni Serap Fodul 
Kursiyer Rukiye Gürler altın bilezik ile ödüllendirildi. ______

mailto:hQ@turk.net
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İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından açıklama yapıldı

| Zeytin 
hastalıkları

ve zararlıları
takipte

| Gemlik İlçe Tarım 
■Müdürlüğü tarafından 
|yapılan açıklamada, 
|zeytin hastalık ve za
rarlıların kurum tarafın- 

dan yakından takip 
V edildiği bildirildi.

f Yapılan açıklamada, 
İl ilçemizde birbirinden 
İl farklı bölgelere asılan 

tuzaklar aracılığıyla za- 
lirarlı oranı tespit edile- 
IBrek, ilaçlamaya gerek 
|” olup olmadığı çiftçileri- 
l[ mize. köy köy mahalle 
|lmahalle bildirildiği belir- 
1I
t Öte yandan kullanıl- 

|| ması gereken tarım 
||ilaçları önerilirken, ilaç

Rotary Meslek Ödülleri belirlendi

Hüseyin Ozan ve
Borçelik A.Ş.’ye 

başarı ödülü
i Gemlik Rotary Kulü- 
bü'nün her yıl başarılı iş ve 
meslek sahiplerine verdiği 
^ödülleri bu yıl yenileri ek
lendi.
| Gemlik Rotary Kulübü 
[Dönem Başkanı Bülent Işıl
anan. mesleklerini başarıyla 
Kapan kişiler arasında yapı
lan değerlendirmede, bu yıl 
Brrupa Kalite Ödülü alan, 
ilçemizde kurulu bulunan 
Borçelik A.Ş. ile Bursa'da 
Kıyasal madde ticareti ile 
Bğraşan ancak, vergilerini 
Kemlik Vergi Dairesi’ne 
»deyen, çalıştırdığı perso
neli Gemlik’ten götüren ve 
■eyle bağını kesmeyen, 
Kurumlar Vergisi İkincisi 

Bzan Kimya Sanayi Ticaret

GEMSIAD konferans düzenledi.

Çin Başkonsolusu
I konuşacak
İçin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Xu
Kun (Su Kun) bu akşam Çin Halk Cumhuriyeti ve
■Türkiye arasındaki ticari

■.Gemlik Sanayici ve İş 
Ramları Derneği'nin gele
neksel konferanslarının bir 
Kenisi bu akşam düzenleni
yor
■ Gemlik Esnaf Kefalet Ko
operatifi Salonu'nda saat 
■9,30 da yapılacak olan Çin 
■laik Cumhuriyeti ile Türkiye 
İrasındaki ticari ilişkiler ko
nulu konferansa katılacak 
■lap Çin İstanbul Başkonso- 
losu Xu Kun, bugün öğleden 

lamanın da hangi tarih
ler arasında yapılacağı 
belirtiliyor.

Zeytin güvesi çiçek 
nesline karşı çalışma 
ve ilaçlamanın devam 
ettiğini belirten Gemlik 
İlçe Tarım Müdürü Ha
yati Küçükçakar, ko
nuyla ilgili şu açıklama
yı yaptı.

“Zeytin hastalık ve 
zararlılarına karşı ko
nu uzmanı teknik ele
manlarımızca Survey 
çalışmaları devam 
ediyor. Biz Survey so
nucuna göre çiftçile
rimizi her konuda 
uyarıyor ve bilgilendi

Limited Şirketi sahibi Hüse
yin Ozan’a verilmesinin ka
rarlaştırıldığını belirtti.

Hüseyin Ozan’a meslek 
hizmet ödülünü yarın, kulüp 
lokalindeki yemekli toplan
tıda verileceğini söyleyen 
Işıtman, Borçelik A.Ş. Ge
nel Müdürü’nün ise bir haf
ta sonra meslek hizmet 
ödülünü alacağını söyledi.

ilişkileri anlatacak.

sonra ilçemize gelecek.
Hazırlanan programa gö

re saat 1 ö.oo’de bir zeytinyağ 
üretim tesisi gezilecek.

Daha sonra Gemlik Mes
leki Eğitim Merkezi'ne gidile
cek. Saat 16.30'da zeytin ha
lini de ziyaret edecek olan Xu 
Kun, saat 17.oo'de Belediye 
Başkanı Mehmet Turgut'u 
makamında ziyaret edecek. 
Akşam yemeğinden sonra 
ise konferans verilecek.

riyoruz. Bizim amacı
mız zeytinde birim 
alandan daha fazla 
ürün elde etmektir. 
Fakat sağlıklı ve kali
teli. Aşırı ve bilinçsiz 
ilaçlama hem maddi 
açıdan hem ağaç açı
sından hem de insan 
sağlığı açısından za
rarlı, onun için çiftçi
lerimizin bizim uyarı 
ve tavsiyelerimize uy
gun hareket etmeleri 
hem kendi yararlarına 
hem de Milli Ekono
miye getiri açısından 
önem arz etmekte
dir.”

Yıkıldı yıkılacak

, Manastır’da bulunan 
Öznuh Sitesi'nin önün
den geçen yola ait isti
nat duvarı tüm uyarılara 
rağmen bugüne kadar 
yapılmadı.

Yıkıldı yıkılacak du
rumda olan ve her gün 
daha tehlikeli bir durum 
arzeden duvarın kimin 
tarafından yapılacağı 
açıklık kazanamadı.

Son günlerde yağan 
şiddetli yağışlarla yakla
şık 12 metre yüksekli
ğindeki duvarın orta bö
lümü yıkılmak üzere.

Geçtiğimiz günlerde 
site sakinlerinin başvu
rusu üzerine İlçe Kay
makamı Sadettin Genç 
duvarda incelemeler

Ülkü 
Ocaklarından 
“Türkistan” 

konulu 
konferans

Ülkü Ocakları Dergisi 
Gemlik Temsilciliği, gele
neksel konferanslarına 
bir yenisi daha ekledi.

. Eski Kültür Bakanla
rından, Cumhurbaşkanı 
Süleyman Demirel’in Baş 
Danışmanlarından Na
mık Kemal Zeybek'in ko
nuşmacı olarak katılacağı 
“Türkistan” konulu konfe
rans, 9 Haziran 2002 Pa
zar günü saat 20.oo’de 
Esnaf ve Sanatkarlar 
Kredi Kefalet Kooperatifi 
Salonunda yapılacak.

Zeybek, aynı gün saat 
14.oo’de Hacı Bektaşi 
Veli Derneği'ni ziyaret 
ederek, yöneticiler ile gö
rüşecek.

yaptı.
Tehlikeyi yerinde gö

ren Kaymakam Genç 
konuyla ilgileneceğini 
belirtti.

Samanyolu Sitesi 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Osman Kuş, tehlikenin 
ileri boyuta vardığını be
lirterek, kooperatifin yo
lu belediyeye devrettiği
ni tekrarladı ve beledi
yeninmutlaka duvara 
müdahale etmesi gerek
tiğini söyledi.

Kuş, ilgilenilmezse 
duvarın kitle halinde si
tedeki evlerin üzerine 
yıkılacağını, doğacak 
can ve mal kaybından 
belediyenin sorumlu 
olacağını belirtti.

Marmarabirlik Satış Mağazasını özelleştirdi

Tartışmalı 
özelleştirme 
Marmarabirlik Zeytin Tarım Satış Kooperatif
lerine ait zeytin satış mağazalarının tamamı 
yönetim kurulları tarafından kiraya verildi. 
Gemlik Mağazasının kiraya verilmesi ilçede 
politik olarak nitelendirildi.

Geçtiğimiz hafta yapı
lan özelleştirmeye 8 kişi
nin katıldığını söyleyen 
72 Nolu Marmarabirlik 
Zeytin Tarım Satış Ko
operatifi Yönetim Kurulu 
Başkanı İbrahim Aksoy, 
birlik tarafından kiralama 
yetkisinin yönetim kurul
larına verildiği, Gemlik, 
Armutlu, Kurşunlu ve 
Umurbey belediye ho
parlörleriyle kira duyuru
larının çeşitli defalar 
yaptırıldığını ve müraca
atlar içerisinden Melih 
Kazanç, Güven Ünlü 
isimli başvuru sahipleri
ne İstiklal Caddesi’ndeki 
zeytin satış mağazasını 
500 milyon stopaj+KDV 
olarak verildiğini söyle
di.

Bu şahısların tercih 
edilmesinin sebebinin 
Marmarabirlik’in ürünleri
ni diğerlerinden daha 
çok satacakları kanaati
nin yönetim kurulunda 
doğduğunu söyleyen Ak

OYP’de görev 
bölümü yapıldı

Bir süre önce ilçe kongre
si yaparak yeni yönetimini 
belirleyen Doğru Yol Partisi 
Gemlik İlçe örgütünde görev 
bölümü yapıldı.

Doğru Yol Partisi İlçe baş
kanlığından yapılan açıkla
mada, kongre sonrasında 

l göreve gelen yeni yönetim 
kurulu 3 Haziran 2002 Pa
zartesi günü toplanarak, 
başkanlık divanını oluşturdu
ğu belirtildi.

DYP Gemlik İlçe Başkanı 
Mehmet Avcı yaptığı açıkla
mada, DYP üye ve delegele
rinin, kırgınları, dargınları 
herşeyi bir yana bırakarak 
partisine sahip çıktığını belir
terek, şöyle konuştu:

“Kongremizde 428 mev
cut delegenin 409’u oy kul-1 
lanarak bu yönetime büyük 
destek vermişlerdir. Veri
len bu desteğe layık olmak 
için yönetim kurulumuz ile 
gece gündüz çalışacağız . 
Yönetim kurulumuzda aldı
ğımız ilk karar hedef, yerel

BİRLİK SİGORTA A.Ş.’de
Gürle İş Merkezi Kat : 1 No : 50 Gemlik/ BURSA 

adresinde mukim Erdem TURAN şirketimizin sözleşme 
akdine ve prim tahsiline yetkili Gemlik / BURSA 
acenteliğine tayin edilmiştir.

Acente kaza, yangın, nakliyat (emtea) sigorta 
branşlarında poliçe tanzim ve tahsiline yetkili olup, diğer 
branşlar nakliyat (tekne, abonman) ve mühendislik sigorta
larında teklif almaya, şirketçe düzenlenen tüm sigorta 
poliçelerinin prim tahsiline yetkilidir.

7397 sayılı yasa gereği duyurulur.

soy, yapılan polimiklere 
muhatabının kendileri ol
duğunu belirtti.

Güven Ünlü ve Melih 
Kazanç’ın DYP’ye bir sü
re önce girmesinin etkisi
nin olmadığını söyleyen 
Kooperatif Yönetim Ku
rulu Başkanı, yerel ba
sında kira duyurusunun 
yapılmamasını ise bir 
hata olarak nitelendirdi.

Öte yandan koopera
tifin satış mağazasını ki
ralamak isteyen diğer 
şahıslar ise yönetim ku
rulunun tercihinin tama
men siyasi olduğunu be
lirterek, “Kamu niteli
ğindeki bir kooperati
fin Gemlik’in en işlek 
caddesindeki satış ma
ğazasının kiraya veril
mesi bu yöntemle ol
mamalıydı. Açık arttır
ma usulü uygulanabi
lirdi. Yönetim kurulu 
tercihinde siyasi ter
cihler ön plana çıkmış
tır.” dedi.

de iktidar olmak, bu hedefe 
kilitlenmektir.”

Asla kasaba politikası 
yapmayacağız. İlçenin so
runlarını sosyal, kültürel, 
ekonomik yönden büyüteç 
altına alıp, çözüm üretece
ğiz.”

DYP Yönetim kurulu baş
kanlık divanı şu kişilerden 
oluştu : Mehmet Avcı (İlçe 
Başkanı), H” o Kula, Mu
kaddes Se >edat Gürle. 
Peyami 'aglaı vBaşkan yar 
dımcıları), Nurettin Hoca" . 
(Sekreter), Sanver A y 
(Sayman)
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Türk Halk Müziği 
Korosu’nun ikinci konseri

Gemlik Belediyesi Sanat ve Kültür Der
neği bünyesinde oluşturulan Türk Halk Mü
ziği Korosu ikinci konserini veriyor.

7 Haziran 2002 Cuma günü saat 
20.30'da Belediye Düğün Salonu’nda veri
lecek olan Türk Aalk Müziği Korosu konse
rini Şef Erol Akbaş yönetecek.

İki bölümden oluşacak olan konserin bi
rinci bölümünde koro ve solistler tarafından 
“Evlerinin önü mersin”, “Bulutlar oynar oy
naşır”, "Eklemedir koca konak”, “Zeytinyağ
lı yiyemem”, “Huma kuşu yükseklerden 
seslenir”, “Yeşil ördek gibi daldım göllere”,

“Böyle olur mu”, “Ordu’nun dereleri”, “Şen 
olasın Ürgüp”, “Kandilli yazmayı” adlı eser
ler seslendirilecek.

Çoçuk sanatçıların “Naz Barı” “Uzunde- 
re barı” adlı eserleri seslendirmesiyle başla
yacak olan konserin ikinci bölümünde ise 
koro ve solistler tarafından “Dağlar başın 
olaydım”, “Ah neyleyim gönül”, “Kara Tren”, 
“Uzun ince bir yoldayım”, “Ay saçı burma”, 
“Bir ateş ver sigaramı yakayım”,. “Atabarı”, 
“İndim dere ırmağa”, “Bülbülüm altın kafes
te”, “Olmaz olmaz” adlı eserler seslendirile
cek.

KÖŞESİ Demir Ati Baydar

Vekilime Sesleniş

Sevdik, seçtik sîzleri yine kötü biz olduk
Sabret düzelir, dedik ezildik, kötü olduk
Güç kalmadı bizlerde, yeter hep rezil olduk
Vekilim, mutluluğu bulurmuyuz acaba?

İşimiz yok, aşımız yok kalmadı
Yarınlarda bizimdir demeye güç kalmadı
Çoluk-çocuk büyüdü, iş yok, yuva kalmadı
Vekilim sende kalan mutluluk mu acaba

Sevgi vardı, bitirdik, saygı vardı yitirdik
Elde avuçta vardı, bu krizle yitirdik
Sağlık afiyet dedik, olan aklı yitirdik
Vekilim sandıkta mı, mutlumudur acaba

Vekilim bir gün gelir karşılaşırız elbet
Bu dünyada değilse, ahirettedir elbet 
Hakkımı alacağım zannetme ki bırakır 
Vekilim, ben o zaman mutlu olurum elbet

Deprem vurdu, kriz vurdu
İşşizlik vurdu, hastalık vurdu
Sen vurma artık, vekilim yeter
İnşallah siz de olursunuz bizden beter

GEMLİK ROTARY KULUBÜ DERNEĞİ 
GENEL KURUL İLANI V

Gemlik Rotary Kulubü Derneği’nin yıllık olağan mali genel kurul 
toplantısı 20 Haziran 2002 Perşembe günü saat 20.oo’de kulüp lokalinde 
yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde toplantı bir hafta sonra aynı yer ve 
saatte tekrarlanacaktır. Tüm üyelerimize duyurulur.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM :
1- Açılış
2- Divan seçimi
3- Saygı duruşu
4- Faaliyet raporu ve gelir gider hesaplarının okunması
5- Denetleme kurulu raporunun okunması
6- Raporların görüşülmesi
7- Yönetim kurulunun aklanması
8- Denetim kurulunun aklanması
9- Tahmini bütçenin okunması ve kabulü
10- 2002-2003 dönemi Başkanının 

yönetim kurulu başkanı olarak seçimi
11- 2003-2004 dönemi başkanının

yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak seçimi
12- 2004-2005 dönemi başkanının saptanması
13- Dilek ve temenniler
14- Kapanış.

BİLGİSAYAR EĞİTİMİNDE KALİTE
HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

KAYIP

SATILIK DÂİRE T
Emin Dalkıran Kordonu’nda 

120 metrekare 
Kaloriferli lüks satılık daire.

Mür. Tel : (0.224) 513 17 97
DOĞAYI SEV, 
YEŞİLİ KORU

□ Her kursiyere bir bilgisayar imkanı
□ Üniversiteden bilgisayar bölümü mezunu 

tecrübeli öğretmen kadrosu
□ Tüm dersler bilgisayar başında
□ 45 günde hızlandırılmış kurs ile 

sertifika imkanı
□ Gelişen teknoloji ile sürekli yenilenen 

hızlı bilgisayarlar
□ Tüm alanlarda geçerli Milli Eğitim 

Bakanlığı Bilgisayar Sertifikası
YAZ DÖNEMİ KAYITLARI BAŞLAMIŞTIR
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN

Tel : 513 18 46
Halitpaşa Mah. Gemlik Halk Eğitimi 

Merkez Binası

T.C. Sağlık Bakanlığı 
Gemlik

Kaymakamlığından 
aldığım yeşil kartımı ve 

yeşil kart sağlık 9 
karnemi

kaybettim. J
Hükümsüzdür, ■

Emre 
ŞAHİNOĞLU

Gemlik 
Kö rfez 

Okuyun, 
okutun, 

a. bone 
olun.

KİRALIK ve ■ 
SATILIK DAİRE

KUMLA’DA HAVUZLU KİRALIK ve 
SATILIK DAİRELER

Tel: (0.224) 513 17 97

PVC KAPLAMA VE 1
PLASTİK KART SİSTEMLERİ

UMÜRBEY'DE SATILIK ARSA
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 17 97

O Plastik Kimlik Kartı
O Personel Kartı

O Öğrenci Kartı 
© Tanıtım Kartı

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

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

İKTİSAT 
sanlasi
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YAŞAMIN İÇİNDEN
Yari Şaka Yari CIddI Erol GÜRÇAY

Sıtkı Hayıroğlu
E.M. Lisesi Öğretmeni

YONTULMAMIŞ ODUNLAR
I Yontulmamış odunlar....
■ Nedir bunlar?

Diye bir soru, sormayın bana.
I Zira yazıyı iyi okuyunca, neyin ne olduğunu, ben
den de iyi anlar olursunuz.
■ Siz hele yazıyı baştan savma değil, dikkatle okuyun. 
I Atalardan kalma bizde değişik deyimler vardır.
i Mesela bir anne veya baba zoraki okuyan çocukla- 
nna (oğluna-kızına) “Oku belki bir baltaya sap 
olursun” derler. Yani evlatlarının bir işe girmesini is
terler.
■ İyi de her odundan da balta sapı olmaz ki... Kavak, 
incir, söğüt ağaçlarından balta sapı olmaz. Olursa ne 
olur? Dayanmaz hemen kırılır.
| Balta sapı, meşe, gürgen gibi sert ağaçlardan olanı 
işe yarar.
■ Hem öyle odun olduğu gibi baltaya sapta olmaz. 
■ Baltanın sap deliğine göre iyice yontulacak, yerleş
tirilecek. Köylülerin baltaları hep böyledir.
{İnsanlar arasında oluşan makamlarda böyledir.

İnsanoğlu nedense yüce makamlara, o makamda 
koltuklara oturmaya çök heves ederler. Bu makamlar : 
K Belediye başkanlığı, müdürlük, müsteşarlık, doktor- 
luk.hakimlik, mühendislik, mimarlık, bakanlık gibi... 
I Mesela bir mühendis eline mala almadan diyelim ki 
o makama oturdu. Yani yontulmadan işin içine girme
den. On katlı apartman 6 şiddetli depremde yerle bir 
oldu Noldu? •
I Kalfa, amele iyi yapmadı oldu. Yahu onların amiri 
kim sen değil misin? Yıkılan binada suç yüzde yüz se
ra
■ Dişin ağrıyor, doktora gidiyorsun, doktor, dikkatsiz 
vuruyor morfini alıyor kerpeteni çekiyor dişi. Eve gi
dince farkına varıyorsun. Bir de bakıyorsun ağrıyan 
diş. çürük diş duruyor doktor en sağlamını çekmiş. Bu 
doktor bir baltaya sap olmuş ama, söğüt ağacından bir 
®P:.
■ Öğretmenlikte sap çok sağlam olmalı. Öylesi (13- 
1'4) yaşındaki öz öğrencinin kendi karısı gibi senelerce 
kullanan söğüt, kavak, incir ağacından sap olan bu bir 
öğretmen. Üstelik hiçte yontulmadan öğretmen olmuş. 
I Yontulmadan makamlara gelenlerin çoğunda : dayı 
vardır, adamı madamı vardır. Veya yağcı yalakacıdır. 
Bu Kamanda böyleleri, makamlara daha rahat konu
yorlar
I Bende eğer zamanında yağcılık yalakacıhk yapsa 
idim Samimiyetimle söylüyorum, bugün benimde bir 
makamın olurdu.
.Benim en yüce makamın öğrencilere, gençliğe in

sanlığa inanarak hizmet etmektir. Onu yapabiliyorsan, 
müsterihim.
■ Yontulmadan makamlara gelenlere dert laf anlat
makta çok zor. Bazıları seni, beni de kırmış oluyor, 
kendi söğüt sapını da.

Toplumlarda da böylesi yontulmamış odunlara sık
ça rastlanır.

Size tavsiyem : Böylelerini tanıyın, bilin, kaçabildi
ğiniz kadar kaçın.
■Ne samın şekeri, ne arabın yüzü” değin.
■Memleketi batıran bunlar.”

Liseliler

Bursa Erkek Lisesi 119. yaşı
na bastı.

Biz de geçmişin haşarı (5-A) 11- 
ları olarak 44. yılımızı kutladık.

Mekanımız Büyükyıldız Ote
li oldu.

Masada 40 kişiyi buluştura
rak, bir rekoru da kırmış olduk.

Orta yaşın üzerinde olan bu ki
şiler, bu tür buluşmaların önemini 
anladılar.

Ve. Bu beraberliklere, “te
rapi” gibi bakıyorlar.

Artık dayanışma ve muhabbe
tin, en önemli gıda olduğunu 
kavradılar.

Toplantı günü gelince, hiç bir 
ısrara gerek kalmadan yerleri
ni alıyorlar.

Bakalım bu yıl ki toplantımıza, 
kimler katılmış.

Öncü Bogatur, Adnan To
humcu, Oryal Kahraman, Do
ğan Yıldız, Bekir Koyuncular, 
Kenan Alpacar, Mehmet Öz- 
değirmenci, Mesut Özbatır, Çe
kip Yılmaz, Mümtaz Doğan, 
Lütfi Artuner, Orhan Yazıcı, 
Erol Üçdal, Behiç Ayhan, Yücel 
Türker, Sıtkı Sancar, Oktay 
Beken. Taylan Aykaç, İzzet 
Tümay, Nezih Dimili, Seçkin 
Onur, Cemal Pazarbaşı ve 
Erol Gürçay.

Bu toplantımızın sürpriz ismi 
Prof. Erol Üçdal oldu.

Namı değer Kadit Erol, şimdi 
Kadir Has Üniversitesi’nde De
kanlık yapıyor.

Bir de genç misafirimiz var
dı.

Mimar Taylan Aykaç'ın, kendi 
gibi mimar olan kızı Aysun Ay
kaç’ da geceyi bizimle paylaş
tı:

Salonda, bizden başka bir 
grup daha vardı.

Ankara Fen Fakültesi Kimya 
Mühendisliği’nden, 41 yıl ön
ce mezun olan bu değerli in
sanlar da dostluk tazelediler.

Hani dünya küçük derler.
Gerçekten de öyle.

HAFTANIN FIKRASI

Donald genç kıza yavaşça 
sokuldu:

“- Sevgilim” dedi.
Bu gece çok eğlenece

ğiz. Çünkü üç sinema bileti 
aldım.”

Genç kız şaşkınlıkla sor
du :

İyi ama, neden üç bi
let.”

Donald hemen cevabı 
patlattı.

Biri annene, biri baba
na, biri de erkek kardeşi
ne....”

Sözün Özü

Ana ve Babalarımız 
tesadüfle 
Arkadaşlarımız seçimle 
kazanılır. “Delille”

Günümüzde arkadaş
lıklar, akrabalıkları solla
dı.

Arkadaşlıkları besle
yen, geçmişteki güzel anı
lardır.

Akrabalıkları koparan, 
geçmişteki karışık hesap
lardır.

Para global düzenin ye
ni tanrısı oldu.

Artık iyiyi de, kötüyü 
de para tayin ediyor.

Çıkar çatışmaları yü
zünden akrabalardan ko
pan insanlar, en yakınla
rında olan arkadaşlara sı
ğınıyor.

Belki hiçbirimiz kendi 
akrabalarımızla, böyle ar
zulu ve disiplinli bir bera
berlik yaşayamıyoruz.

İşte. (5-A) lılar toplan
tısı, akradaşlığın önemini 
bir kez daha ispatlıyor.

Uçuk BİR SOz

O kadar uyanık bir garsondu

Liseliler Buluştu (II)
Kiminle nerede ve ne zaman 

karşılaşacağın belli olmuyor.
Dans pisti dolmaya başlayınca, 

her iki grupta müşterek dost
lar olduğu anlaşıldı.

Milletvekili Teoman Özalp, 
Prof. Ülkü Özalp ve 25 yıllık ar
kadaşım emekli Daire Başkanı Su
na Oskay, karşı masadaydı.

Şimdi dönelim bizim masa
mıza.

Toplantımız çok renkli ve 
çok neşeli geçti.

Gecenin iki yıldızı vardı.
- Biri, Mimar-Mühendis ve ayni 

zamanda Udi Mümtaz Doğan.
- Diğeri, Mimar ve aynı zaman

da Kanuni Orhan Yazıcı.
Gece yarısına kadar, otelin 

orkestrasından çigan müziği 
dinledik.

Tabi. Zaman zaman oyun ha
valarına da eşlik ettik.

Daha sonra bizim üstadlar 
devreye girdi.

Önce nefis bir taksim dinle
dik.

Ardından klasik türk müziğin
den ünlü şarkıları beraberce 
seslendirdik.

Ayrıca, Çiçek Bogatur’dan 
nefis bir solo şarkı dinledik.

Tam uygun bir anda, Behiç Ay
han’ın nefis bir şiiriyle duygu
landık.

Gecenin saat (2) si oldu.
Hiç birimizde yorgunluk ala

meti yoktu.
Ruhların dinlenmesi, fiziki 

yorgunlukları yok etmişti.
Aslında, 25 yıldır süren bu be

raberliğin gerçek mimarları 
arkadaşlarımızın değerli eşle
ridir.

Bu vesile ile, hepsine şükran
larımızı sunmak gerekir.

En güzel dostluklar, kimse
nin hiç bir kimseye muhtaç ol
madığı dönemlerde yaşanır.

İşte. (5-A) lılar böyle bir dö
nem yaşıyor.

Bu tür toplantılar hepimiz için 
bir fırsat.

Yaşlarımız, yeni dostluklar 
kazanmak için bir hayli geç.

Onun için elimizdekinin kıy
metini bilelim.

Ve. Kasım ayı başlarında, 
Kadit Erol’un İstanbul’da or-

ki, mantar Ismarlayan 
müşterilerden hesabı peşin 

alıyordu.

ganize edeceği toplantıyı ka
çırmayalım.

Matbaamızda
■ Vg Bilgisayar

MÜHÜRDE )
I BEKLEME J Mühürleriniz 
I^YOK!.. / 30 dakikada

yapılır.

BİR TELEFON YETERLİ! 
KÖRFEZ OFSET
İstiklal Cd. Bora Sk. (Akbank Aralığı) No: 3/B 
Tel: (0.224) 513 1 7 97 GEMLİK

I NÖBETÇİ ECZANELER
J 05 Haziran 2002 Çarşamba Engin Eczanesi 
I 06 Haziran 2002 Perşembe Veziroğlu Ecz.

07 Haziran 2002 Cuma Yiğit Eczanesi 
08 Haziran 2002 Cumartesi Seda Eczanesi 
09 Haziran 2002 Pazar Murat Eczanesi 
10 Haziran 2002 Pazartesi Çamlıca Ecz.

r 11 Haziran 2002 Salı Yasemin Ecz.

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

□ KAYMAKAMLIK

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

□ ULAŞIM

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

TEK Arıza ...... 513 20 66
TEK İşletme .... 513 45 03
Turizm Der. .... 513 12 74
Spor Sah....... 514 00 95
Orm. Böl. Şf... 513 12 86
Milli Eğt. Md.... 513 11 74
Halk Egt. Mrk.. 513 18 46
Halk Kutup...... 513 13 53
As. Şb. ............ 513 10 57
Karayolları ...... 513 13 08
Liman Bşk....... 513 11 33
Mal Md...........  513 10 95
Nüfus Md....... 513 37 42
Özel 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
Ver. Da. Md..... 513 23 60
İlçe Tar. Md. ... 513 11 86
İlçe Seç. Md. .. 513 49 94

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

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

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

□ BELEDİYE □ OTOBÜS

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

□ TAKSİLER

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

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

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

1 te GEMLİK ŞOFÖRLER VE 
L-J OTO. ODASI BAŞKANLIĞI

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

1 h GEMLİK MUHTELİF 63NAF
1_J VE S AN ATKARLARLOD ASI

Ambulans ......0.532.5716757

KİRALIK 
DAİRE

KUMLA'DA
HAVUZLU 

KİRALIK DAİRE
Müracaat

Tel. 513 17 97

Körfez
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Meclisten Başkana güvenoyu
| Gemlik Belediye Meclisi'nin haziran ayı toplantıları tamamlandı. Başkanlık 
Divanı, Encümen üyelikleri ile Komisyon üyeliklerine seçimlerin yapıldığı top
lantıda, ABD'ye Başkan ile birlikte gidecek olan meclis üyesi kura ile belirlen
di.
I Geçtiğimiz hafta perşembe ve cuma günü toplanan belediye meclisinde, 
Belediye Başkanmın çalışma raporu okunarak, kabul edildi. Muhalefet, 
bankalarda 600 milyar liranın üzerinde para bulundurulmasını ise, hizmet yap
mamakla eleştirdi. Haberi sayfa 3'de

^■■1 Haftalık Siyasi Gazete
GEMSİAD bu kez Çin Başkonsolosunu ağırladı

“Çin’e zeytin satamazsınız”
■ Gemlik Sanayici ve İşadamları 
Derneği’nin düzenlediği konfe

ranslar devam ediyor.
■ GEMSİAD bu kez Çin’in İstan
bul Büyükelçisi Xu Kun’u konuk 
Etti.
■ Esnaf Kefalet Kooperatifi Top
lantı Salonumda geçtiğimiz hafta 
düzenlenen toplantıda, Çin Halk 
Cumhuriyeti hakkında izleyenlere 
Bilgi veren Xu Kun, bir soruyu ya
nıtlarken, Çin halkının yüzde 
BO nının zeytin ve peyniri tanıma
dığını belirtirken, “Çin’e zeytin 
satmak istiyorsanız, şansınız 
yok" dedi.

Haberi sayfa 3’de

Kadri Güler 
korfez@ttnet.net.tr 

30. yaş

Hüseyin Ozan’a 
Rotary’den 

meslek ödülü

Gemlik Rotary Kulü- 
bü’hin her yıl başarılı ku* 
ruluş 've kişilere verdiği 
meslek ve hizmet ödülle
rinden ilki düzenlenen tö
renle Ozan Kimya Ltd. Şti. 

[Sahibi Hüseyin Ozan’a ve- 
jrildL

Geçtiğimiz hafta per
şembe günü Gemlik Ro
tary Kulübü lokalinde dü
zenlenen haftalık yemekli 

‘toplantıda, Hüseyin 
Ozan’a ödülü Dönem Baş
kanı Bülent Işılman tara
fından verildi.

Işılman, Ozan’dan ba
şarılarının devamını diler
ken, Hüseyin Ozan ise 
yaptığı konuşmada, firma-

sına ve kendisine karşı 
gösterilen ilgiden dolayı 
teşekkür etti.

Hüseyin Ozan’ın sahibi 
olduğu Ozan Kimya 
Ltd.Şti. Gemlik Küçük Sa
nayi Sitesi’nde 15 yıl önce 
küçük bir atölyeden bu
gün, Bursa Soğanlıköy 
Balıklı’dan sonra Demirtaş 
Sanayi Bölgesi’nde 5 bin 
metrekarelik alanda yapı
lan yeni işyerinde kimya
sal ticareti ile uğraşıyor.

Gemlik Rotary Kulü
bümün diğer ödülü ise ya
rın akşam Avrupa Kalite 
Ödülü alan Gemlik Borçe- 
lik.AŞ. Genel Müdürüne 
verilecek.

2£) yjJ j gJOfflU©

Gazefeniz-'Gemlik KÖRFEZ, bu sayısıyla ya
yın yaş’arnıhdâ 29 yılı geride bırakarak, 30 ncu 
yayın yaşına giriyor.

16 Haziran 1973 tarihinde Gemlik'te yayınla
nan ikinci yereF gazete olarak yayın yaşamına 
bâşlaVan^Gemlik KÖRFEZ, yayınlandığı ilk sayı
dan bugüne kadar okurlarından aldığı destekle il- 
keli bir gazetecilik örneği sergiledi.

İşyerleri erken 
kapatılmasın

Valilikçe yayınlanan , çay bahçesi, restaurant ve 
gazinoların saat 24.oo'ae kapatılması genelge
sine Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim 
Talan tepki gösterdi.

Gemlik Muhtelif Esnaf ye 
Sanatkarlar Odası Başkanı İb
rahim Talan, Bursa Valiliği tara
fından işyerlerinin yaz ayların
da saat 24.oo’de kadar açık tu
tulması konusunda Kayma
kamlıklara gönderilen genelge
ye, tepki gösterdi.

XlTalan, bu genelge ile turistik 
özelliği bulunan Gemlik’teki 
çay bahçesi, restaurant, gazi
no gibi işyerlerinin yaz sezo
nunda erken kapatılmasının esnafı zor duruma sokacağı
nı belirterek, bu durumun düzeltilmesi için Esnaf Birliği va
sıtasıyla Bursa Valiliğine başvurduklarını-belirtti.

Talan, Ege’de,* 1 Akdeniz’de, Kapodokya’da tûristik 
işyerlerinin saat Ö3.bö-04.oo lere kadar açık tutulduğunu, 
Kurşunlu ve Kumla gibi turistik beldelerin de işyerlerinin 
en az saat O2.oo’de kapatılması gerektiğini söyledi.| Yıllar su gibi akıp gidiyor.

ı Gemlik Körfezi ilk çıkardığımız günü anımsıyorum.
I Ruşen Özden’in açıp kapattığı matbaasında ilk sayı
nızı basacağız.
t Gemlik Körfezin adı konmamıştı o günlerde. Matba
anın bir köşesinde Ruşen Usta’nın basmış olduğu KÖR
FEZ başlıklı gazete yığınını görünce, çıkaracağımız ga
zetenin adı da bulunmuş oldu.
I Biz sadece “Gemlik” sözcüğünü başına ekledik.
I Ben öğretmenim, büyük ağabeyim KAV’da muhase
beci, küçüğü Sunğipek Fabrikası’nda işçi..
I İstanbul'dan transfer ustamız Hüseyin Sırma ile ilk sa- 
[yımızı sabahlara kadar yazı dizerek hazırlamıştık.
IGazeteye giren haberler kasalardaki hurfatların kum
pasa dizilmesiyle biraraya gelen satırlardan oluşuyordu, 
j Binlerce kurşun harf tek tek diziliyor, basıldıktan son
la yine yerlerine dağıtılıyordu.
I Şimdiki bilgisayar kolaylığını yaşayan birinin, o gün
lerde çektiği sıkıntıları, bugünleri görünce önemsemiyor. 
| Acılar, sıkıntılar, çileler, güzelliklerle unutuluyor.
I Gemlik Körfezin bugünlere gelmesinde birçok insa
fın emeği geçti.
I Gazetenin yayın politikasını hep ben belirledim.
I Her haberini ben yazdım.
■ 30 yıldır Gemlik Körfez benimle doğdu, benimle var oldu.
I Ben, Gemlik Körfez oldum.
I Teknik işlerinde rahmetli ağabeyim Hüseyin, Ömer Al
im, İhsan Bölük, Nuri Usta, Haşan Kuş, Sedat Usta ve 
bugün benimle çalışan teknik personelim.
I Bilgisayarda eşim Serap’ın bilgi, beceri ve çabası...
I Ya yazar çizerlerimiz:
■ Hain bir kurşunun aramızdan aldığı Av. Mehmet Cen
giz Göral, Rahmetli Mehmet Sevinç, Sevgili Yılmaz Akkı- 
fiç, İnan Tamer, Erol Gürçay, Muzaffer Gürboğa, Sıtkı Ha- 
yıroğlu, Cemal Kırgız, Dursun Ergüler, Necati Kartal, Ali 
Aksoy....
i Ve siz sevgili okurlarımız.
I 30 yıla hep birlikte geldik.
t Nice 30 yıllara.

Umurbey heyeti 
Navodarı’den döndü
Gemlik Belediyesi'nin kardeş şehri olan Romanya'nın 
ili Köstence Navodarı kasabasının Belediye Başkanı 
Dobre lon'un daveti üzerine Navodarı'ye giden 
heyet, gezisini tamamlayarak geri döndü.

Haberi sayfa 6'da

PARTİ ...

Önüne gelen parti kuruyor.
Parti kur...
Partiyi vur!
Kaldı ise ...

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

yılmazakkılıç@turk.net

Türkiye Kimlerle Gurur Duymalı? Bilgi Zehirlenmesi

jJSon yıllarda “Türkiye sizinle gu
rur duyuyor” sloganı yerli yersiz kulla
nılmaya başlandı. Bakıyorsunuz; bir dö
nem istihbarat örgütlerince kullanıldığı 
öne sürülen, yeraltına inmiş ve uyuştu
rucu kaçakçılığına adı karışmış sahte 
kimlikli eski bir eylemci, trajik bir kaza 
sönucu ölünce kimliği ortaya çıkmış.

Cenazesi “Türkiye seninle gurur 
duyuyor” sloganıyla kaldırılıyor.

Ya da vatândaşm can güvenliğini ve 
huzurunu sağlamaktan sorumlu birta
kım, görevliler, kirli işlere bulaştıkları ve 
cinayet işledikleri savıyla yargı önüne 
çıkarılıyorlar. Adliyeye gelişlerinde ve 
ayrılışlarında yine aynı slogan:

“Türkiye sizinle gurur duyu
yor!”
. Gurur duymanın bu denli ucuzladığı 
bir başka “uygar ülke” var mıdır, bile
miyorum. Kifn göze çarpıcı bir hareket
te bülünsa, o göze çarpıcı hareketin 
yandaşlanndan bir grup toplanıyor ve 
atıyor sloganı :

“Türkiye seninle gurur duyu
yor!”

Oysa Türkiye, hangi amaçla olursa 
olsun cinayet işlemiş veya ideolojisi, uğ
runa uyuşturucu trafiğine karışmayı gö
ze almış ya da sporda şikeye önayak ol
muş mafya pzentisi karanlık kişilerle de
ğil, uluslararası başarılara imza atmış bi
reyleriyle gurur duymayı öğrenmek ’zö-’ 
runda.

Geçen cumartesi akşamı böyle bir 
gencin örgütlediği uluslararası Audio 
Fact & Tiger Okoshi topluluğunun 
caz konserini izledim Tayyare Kültür 
Merkezi’nde. Müthiş bir mutluluk duy
dum ve içimdem haykırmak geldi 
“Türkiye seninle gurur duyuyor” 
diye.

Bu genç, müzik öğretmen Fethiye 
Sanlıkol’la Dr. Parkan Sanhkol’un Bur
sa 1974 doğumlu oğulları, besteci ve 
kompozitör Mehmet Ali Sanlıkol.

Kimdir bu genç yetenek?
Mehmet Ali Sanlıkol ilk, orta ve lise 

öğrenimini Bursa’da tamamladı. Baş
langıçta annesinden müzik eğitimi aldı 
henüz beş yaşında iken ilk mini konse
rini verdi. Ortaokulda iken rock grupla-, 
nnda klavye çaldı, lise sıralarında beste 

yapmaya başladı. Daha pek genç yaşta 
Hürriyet gazetesi eski sahibi Erol Şi- 
mavi’nin yanında -toprağı bol olsun- In
giltere Prensesi Margaret için çaldı. Bir 
süre de İstanbul’da müzik eğitimi aldık
tan sonra; ABD’nin Boston kentindeki 
Berlee Müzik Koleji’ne kabul edildi 
ve ertesi yıl üç bin aday arasından 
Herb Pomeray’un özel kompozisyon 
sınıfına seçildi.

Zamanla gelişti, konserler vermeye 
başladı. 1997’de Berklee Müzik Kole
ji’nin Caz Kompozisyon ve Film Müziği 
bölümlerinden “Clar Fischer” ve 
“Film Müziği” özel ödüllerini de ala
rak mezun oldu. Ve ardından konserler, 
konser turları dönemi başladı.

1996’da “Mehmet Ali Sanlıkol 
and Berklee Band” adıyla oluşturdu
ğu grupla, aralarında Bursa Festivali’nin 
de bulunduğu çeşitli organizasyonlarda; 
ertesi yıl (T997) Meksika’da Morelia 
Festivali ile Arjantin ve ABD’de konser
ler verdi.

1998’de New-York’taki “BMİ Caz 
Kompozitörleri Semineri”ne çağırıl
dı.

. O artık müzik dünyasının -özellikle 
cazın- tanınmış, aranan sanatçıları araç 
sındaydı Türkiye’de ve dünyanın çeşitli 
yerlerinde çaldı, orkestra yönetti. Bû 
arada New England Konservatu
ar ı’nd a mastır yaptîT"

1 İşte1'bu Mehmet Ali Sanhkol’un üç 
yabancı caz sanatçısı ile birlikte oluştur
duğu. grubu izledim cumartesi akşamı 
Tayyare Kültür Merkezi’nde. Bizim şu 
ünlü “Dere geliyor dere” türküsünün 
klasik müzik ve caz müziği formlarında 
“rekompaze” (yeniden bestelenmiş), 
modern hâlini ve yine bizim “tekke 
müziği”mizin Batı normlarına göre ic
rasını heyecanla izledim o konserde. 
Onur Dikme’nin (soyadı böyleydi sanı
rım) 24 sesli “Türk müziği gitar”ı ve 
Gökçin Çavdar’ın klarnetiyle tat yerdiği 
Türk Müziğinin değişik yorumlan karşı
sında mest oldum.

Mehmet Ali Sanhkol’a jçimden' 
“Bursa seninle gurur duyuyor” di
ye haykırmak geldi. Sanırım biz, kimler; 
İe gurur duyulacağını iyi. kestirebildiği- 
miz gün modern bir toplum olacağız...

Gerekli, gerkesiz bilgilerin biz iste
meden sunulduğu bilgi bombardıma
nı altındayız^ Medya eğitim kurumla- 
n ve iletişim teknolojinin oluşturduğu 
seiişemletiçi etkisini her an duşumsa- 
odığımız bir durumla karşı karşıyayız.

Verili durumu, ortalıkla dolaşan 
bilgilerin çoğu kllanmaya, düyünme- 
ye yönelik değil. Eleyici sınavlara ha
zırlanan gençler haddinden fazla yük
leniyorlar. Üniversite sonavlarına ha
zırlanan öğrencilerde görülen psiko
lojik bozukluklar tipik bir bilgi zehir
lenmesinin sonucu. Gece rüyasında 
öğrendiklerini sayıklayan öğrenciler 
var. #

Habire dolduruluyoruz. Eskiden 
pedogoklr okulu benzin deposu ye 
mra (otlak yeri) olarak nitelemişler, 
tabii ki doldurmaya yönelik.., Televiz- 
yön izlerken neden zihnimiz yorulu
yor. çünkü düşünmeye fırsat verme
den gereksiz bilgiler yükleniyoruz, ki- 
yisel olarak beni okumak daha çok 
dinlendiriyor, çünkü eleyerek bilgi 
ediniyorum, düşünüyorum.

Sahi okullarda nheden hep sorula
rı öğretmenler soruyor, öğre’hciler 
yanıtlıyor? Öğretmen bu durumda 
yargıç konumuna düşmüyor mu? So
ru sormayı, doğru soru sormayı öğ
renci nasıl kazanacak? Ülkemizdeki 
mevcut sorunların çözülemerriesinde 
soru sormama, hesap sormama ile 

Anadolu Ticaret 
3 ncü mezunlarını verdi

2001-2002 eğitim ve öğretim yılının sona ermesi nedeniyle düzen
lenen yıl sonu gecesinde, okul birincisi Ebru Bora'ya teşekkür bel
gesi Okul Müdürü Mehmet Ali Baraş tarafından verildi.

ilişkili olduğunu düşünüyorum. Soru 
sorma geleneğimiz oldukça düşük.

Kahvelerde orada burada derinli 
meşine bilmediğimiz, ilgi alanımızla 
bağdaşmayan ülkeyi kurtarmaya yö
nelik birbirimizle kısır tartışma yeri
ne, kendimizi mesleğimiz ile ilgili ye- 
tiştirsek daha iyi olmaz mı? Herke! 
daha yararlı, somut katkı verse daha 
iyi olur. Davranışa dönüşmeyen bilgi! 
nin yaran yoktur, bilgi edinme yolla
rını gerçekten iyi biliyor muyuz? 
Hangi bilginin kendimize gerekli ol
duğu konusunda bilinçlilik, farkında- 
hk var mı? Dahası ;

bilgi yşamımıZı ne ölçüde kolaylaş
tırıyor ?

bilği edinme sürecinde'etkin bir. 
tavır mı yoksa edilgin bir tvır mı ser
giliyoruz?

Bilgi edinme sürecinde sorumlulû| 
ğ um uzun' nasıl bir sorumluluk üstlen
memiz gerektiğinin farkında mıyız?

Bilgi edinme sürecinde blimsel ça
lışmanın en önemli unsuru merak ve 
yayırma var mı? Doyum var mı? ^1

Birlikte üretmek paylaştığımız bir 
etkinlik mi?

bilgilerden yeni bilgiler üretmek 
bu bağlamda bilginin bir emek ve de
ğer olduğunun bilincinde miyiz.

Sorular, sorular. Yanıtlanması ge
reken daha çök sorülâr var. •

□ BURSA HAKİMİYET Q 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: 1425 
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.

Gemlik Ticaret ve Ana
dolu Ticâret Meslek Lisesi 
bu yıl üçüncü mezunlarını 
verdi.

2001-2002 eğitim ve 
öğretim yılının sona erme
si nedeniyle, Anadolu Tica
ret Meslek Lisesi öğrenci
leri öğretmenleri ve velileri 
ile birlikte Orhangazi Rah
mi Baba Restaurant’ta dü
zenlenen yıl sonu gecesin
de doyasıya eğlendiler.

BİRİNCİYE ÖDÜL
İki şubede 41 Öğrencisi 

bulunan Anadolu Ticaret 
Meslek Lisesi’nin 2001- 
2002 eğitim ve öğretim yılı 
okul birincisi olan Ebru Bo
ra'ya teşekkür belgesi ve 
armağanları Okul Müdürü 
Mehmet Ali Baraş tarafın
dan verildi.

Teşekkür belgesi alan 
öğrencilerin ödüllendirilme
sinden sonra müzik eşliğin
de öğrenciler gece boyun
ca dans ederek, mezun ol
manın mutluluğunu yaşadı
lar.

Öğrencilerinin eğlence
lerini masada oturdukları 
yerden İzleyen veliler de 
geceden mutlu ayrıldılar.

Anadolu Ticaret Meslek 
Lisesi 11/A ve 11/B sk 
nıflarında öğrenim gö
ren 41 öğrenci bu yıl, 
mezuniyet balosunda 
biraraya geldiler.
İznik Gölü kenarındaki 
Rahmi Baba Resta- 
urant'ta düzenlenen 
gecede, okul birincisi, 
Ebru Bora ödülünü al
dıktan sonra Okul Mü
dürü Mehmet Ali Baraş 
ile dans etti. 
Öğrenciler, gece bo
yunca mezun olmanın ı 
mutluluğunu yaşadılar.j 
Veliler de öğrencilerinin 
sevincini paylaştılar.

turk.net
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Meclisten Başkana güvenoyu
Gemlik Belediye Meclislinin haziran ayı toplantıları tamamlandı. Başkanlık Divanı, Encümen 

üyelikleri ile Komisyon üyeliklerine seçimlerin yapıldığı toplantıda, ABD'ye Başkan ile birlikte 
gidecek olan meclis üyesi kura ile belirlendi.

| Gemlik Belediye Mecli^ 
si Haziran ayı toplantılarını 
geçtiğimiz hafta arka arka
ya yaptığı iki toplantıda ta- 
mamladı.
I Belediye Başkanı Meh- 
'met Turgut’un başkanlığın
da perşembe günü saat 

i 14.oo de toplanan Meclis
le DSP’li üye Bekir Güreş
enin mazereti okunarak, 
mecliste kabul edildi.
r Daha sonra Belediye 
Başkanı Mehmet Turgut, 
Amerika Birleşik Devletle- 
ri’nin Florida eyaleti La- 
uderhill kasabası ile olan 
kardeş şehir ilişkileri nede- 
Iniyle buradan yapılan da
vete katılmak üzere Bele
diye başkanının yanında 
Ebir meclis üyesinin seçil
mesinin gündem maddesi- 
lie alınmasını önerdi. Öne- 
ri oybirliğiyle kabul edildi.

DSP’li üyelerin şehir 
[içinde bulunan minibüs 
garajının taşınması halin

de bu alanın otopark hali
ne getirilmesi istemi de 
gündeme alındı.

Daha sonra gündemi!), 
dördüncü maddesi ile 
onuncu maddesinin yer 
değiştirilmesini öneren 
Dursun Özbey’in önerisi 
görüşülerek, kabul edildi.

Kaymakamlıktan Bele
diye Başkanlığı’na yazılan 
bir yazı okundu. Bu yazı
da, İstiklal Caddesi'ne ya
pılan asfalt çalışmaları ne
deniyle sökülen ve yolu iki
ye ayıran ışıkla kabarala
rın yerine konulması korw' 
sunun gündeme alınması 
da meclişcekabul edildi- i

Daha sonra Belediye 
Başkanı Mehmet Turgut, 
2001 yılı çalışma raporunu 
okudu?

Birimlerin çalışmalarını 
teker teker anlatan Beledi
ye Başkanı nı »eleştiren mu
halefet adeta başkanı topa 
tuttu.

ANAP'lı Meclis üyesi Ali 
Avcı, belediyesinin kasası 
bol olan ama, projesi oh 
mayan tek belediyenin 
Gemlik olduğunu iddia etti. 
Ve Belediye Başkanı Meh
met Turgut seçim yatırımı 
yapmakla suçladı.

ANAP’lı Hakan Doğu 
ise, belediyenin 6 trilyon, 
480 milyar liralık bütçesin^ 
de+l‘ trilyon 200 milyar lira
nın görülmesinin yapılma
yan hizmetlerden kaynaks 
landığını, belediyenin ka- 
sasında para bulundurma
nın başâfıli olmadığını, 
hizmet eksikliği olduğunu 
söyledi. Ve Belediye Baş
kanızdan' bu paralar ile 
halka hizmet yapmasını is
tedi.

Bağımsız üye Dursun 
Özbey isejnşaat sektörü
ne açılmayan tek ilçenin 
Gemlik kaldığını, bununda 
ilçedeki ekonomik hayatı 
durgunluğa ittiğini, inşaat 

sektörünün önünün hala 
açılamadığını söyledi..

Saadet Partili üye İbra
him Camcıoğlu ise, jeolojik 
ve jeofizik raporlardaki ge
cikmenin bedelini Gemlik 
halkının ödediğini söyledi.

SEÇİMLER
Belediye Başkanı Meh

met Turgut eleştirileri, so
ğukkanlılıkla yanıtladıktan 
sonra, meclis uyarılarına 
teşekkür etti ve eksiklikle
rini kısa sürede tamamla
ma sökü verdi.

Belediye Başkanı Meh- 
met Turgut’un çalışma ra
poru, 2002 mesai progra
mı ve kesin hesap raporla
ra oy birliğiyle kabul edildi. ’

Belediye Başkan vekili' 
seçimlerinde ise, gruplaş-’ 
maların yaşandığı görüldü/

Bağımsız, CHP ve 
AKP’liler ile SP’liler birlikte 
davranırken, başkan vekil-, 
liğine AKP’li Necdet Yıl
maz, SP’li Nurettin Yuhntlu

seçildi.
Meclis katipliklerine ise 

AKP’li Yüksel Özaydın ve 
SP’li İbrahim Camcıoğlu 
getirildiler.

ANAP’lı ve DSP’liler 
oylamada boş oy kullandı^ 
lar.

Daha sonra encümen 
üyelikleri seçimlerinde ise, 
AKP’den Yüksel Özaydın 
ve SP’den İbrahim Camcı- 
oğlu encümen üyeliklerine 
seçildiler.

Daha sonra komisyon 
üyeliklerine geçildi. Komis
yon üyelikleri seçiminde 
de ittifaklar devam etti.

Manastır'da kurulması 
planlanan pazar yerinin yıl 
sonuna kadar pazarcılara 
ücretsiz Verilmesi mecliste 
kabul edilirken, imarla ilgili 
vatandaş dilekçelerinin gö
rüşülüp, karara bağlanma
sıyla belediye, meclisinin 
haziran qıyı toplantıları ta
mamlanmış oldu.

16 bin 
metrekare 

parke 
döşenecek

Gemlik Belediyesinin 
en büyük parke döşeme 
ihalesi geçtiğimiz hafta 
yapıldı.

İstanbul, Bursa, Kü
tahya gibi çeşitli illerden 
müteahhitlerin katıldığı 
ihaleyi Osman Yazıcı ad
lı şahıs, yüzde 42'lik in
dirimle kazandı.

200 milyar muham
men bedelle ihaleye çı
kartılan parke işi önü
müzdeki günlerde başla
yacak.

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, göreve 
geldiğinden beri yaptır
dığı parke ihalelerinin en 
büyüğünün gerçekleşti
ğini belirterek, Manastır 
mıntıkasında 16 bin met- 
karelik yolun döşeme iş
lerinin gerçekleştirilece
ğini böylece, Manas
tı r'da yolu parke taşı dö
şenmemiş yer kalmaya
cağını söyledi.

GEMSİAD bu kez Çin Başkonsolosunu ağırladı 

“Çin’e zeytin 
satamazsınız”
I Gemlik Sanayici ve İşa- 
damları Derneği’nin haziran 
ayı konuşmacısı Çin İstan
bul Başkonsolosu Xu Kun 
İdi.
| Esnaf ve Sanatkarlar 
Kredi Kefalet Kooperatifi 
toplantı salonunda düzenle
men konferansta konuşan 
Xu Kun, “Çin’e zeytin sat- 
mak istiyorsanız, bunun 
için şansınız yok” dedi.
| Belediye Başkanı Meh- 
Imet Turgut, GEMSİAD yö
neticileri ve davetlilerin katıl- 
dığı toplantıda, Çin hakkın
ca bilgi veren Büyükelçi 
[Kun, Gemlik’te mesleki eği
ttim merkezini gezdi. Burada 
[Okul Müdürü Erçin Pekmez- 
fci'den çalışmalar hakkında 
[bilgi aldı.
I Daha sonra zeytinhalin- 
Ide Özbir A.Ş. tesislerini de 
[gezen Kun’a zeytin konu
lunda bilgi verildi.
Bh®, Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’u makamın
da ziyaret ettikten sonra 

IGEMPORT Tesisleri ve ser
best bölgeyi de gezdi.
I Akşam yapılan toplantı
mda ise, Çin Halk Cumhuriye- 
| konusunda dinleyenlere 
bilgi veren Kun, ülkesinin 
[yabancı sermayeye açıldı
ğını, bugün Çin Halk Cum- 
[huriyeti’nde 400 milyon do
larlık yabancı sermaye bu
lunduğunu belirtirken, Türki- 
h ile Çin arasında uzun sü- 
b siyasi ilişkilerin kurulama
dığını ancak, son yıllarda bu 
ilişkilerin ilerlediğini söyledi.
I Çin'in büyük değişiklikler 
yaşadığını söyleyen Büyü

kelçi 266.2 milyar dolarlık 
ihracata karşılık 243.6 mil
yar dolarlık ithalatları bulun
duğunu belirterek, amaçları
nın köylülerin gelirini arttır- 
mak, yaşam koşullarını dü
zeltmek ve çevresel durum
larını düzeltmek olduğunu 
belirtti.

Büyükelçi, bütün ülkele
rin eşitlik ve karşılıklı menfa
atler ile ilişki kurduklarını, 
Türkiye ile iki ülke arasında 
tarihsel ve kültürel bağlar 
bulunduğunu söyledi.

Globalleşmenin geliş
mekte olan ülkelere hem fır
sat sağladığını hem de teh
like getirdiğini söyleyen 
Kun, “Burada politikayı 
çok iyi tespit etmeliyiz. 
Tehlikelerden kaçınmalı
yız.” dedi.

Çin halkının zeytini tanı
madığını da söyleyen Büyü
kelçi, kahvaltı da Çinlilerin 
zeytin, peynir kullanmadığı
nı, Çin’e zeytin satmak iste
yenlerin şansının bulunma
dığını söyledi.

Büyükelçi Kun, “Ama, 
zeytinyağınızı Çin’e sata
bilirsiniz. Çünkü zeytinya
ğının sağlığa yararlı oldu
ğunu Çin halkı biliyor. Ta
bii kalite ve fiyat uygun 
olursa” dedi.

Toplantının son bölümü 
ise, toplantıya katılanların 
Büyükelçiye sorduğu soru
lar ile geçti.

Çin’de halkın kendi ihti
yaca yeteceği kadar özel 
mülkiyeti bulunduğu, diğer 
ticari işletmelerin devletin 
elinde olduğu belirtildi.

Emniyet Müdürü 
muhtarlarla toplandı

İlçe Emniyet Müdürü 
Salih Golcü, Muhtarlar 
Derneği’ni ziyaret ede
rek, muhtarların sorun
larını dinledi.

Dün, saat 14.oo’de 
Muhtarlar Derneği’ne 
giden İlçe Emniyet Mü
dürü Salih Gölcü’yü 
muhtarlar karşıladı.

Muhtarlar ile asayiş 
konusunda sohbet eden 
Golcü, Muhtarlar Der
neği Başkanı İdris 
Kurt’un ameliyat oldu
ğunu öğrenince tüm 

Ticaret Borsası Hizmet 
Binasının temeli atılacak

Gemlik Ticaret Borsası Hizmet Binasının temeli 
TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu tarafından 
atılacak.

14 Haziran 2002 Cuma günü saat 11.oo Çevre 
yolundaki zeytin hali bitişiğinde yapımına 
başlanacak olan Ticaret Borsası Hizmet Binası iki 
katlı olacak.'

muhtarlara geçmiş ol
sun dileklerinde bulun
du.

Güvenlik sorununun 
ilçede düzgün yürütüle
bilmesi için demokratik 
kitle örgütlerinin, muh
tarların emniyete yar
dımcı olmaları gerektiği
ni söyleyen Golcü, 
Gemlik’in daha güzel 
yaşanabilr bir kent yap
mak için her kesimin 
birbirleri ile dayanışma 
içinde olması gerektiğini 
söyledi.

Görülmeye değer sergi

Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi Müdürlüğü tarafın
dan açılan yıl sonu sergile
rinin sonuncusu İlçe mer
kezinde açıldı.

Kaymakam Sadettin 
Genç’in açılışını yaptığı ser
gide kursiyerlerin bir yıl bo
yunca yaptığı el elmeği göz 
nuru çalışmaları sergilendi.

Özbey’de 
ABD yolcusu
ABD'li Kardeş şehir Lauderhill'e başkanla 
gidecek meclis üyesi kura ile belirlendi.

Gemlik Belediyesinin 
Amerikalı kardeş şehri 
Lauderhill Belediye Baş- 
kanının daveti üzerine 
Belediye Başkanı Meh
met Turgut ile birlikte 
Florida’ya gidecek olan 
meclis üyesi kura ile be
lirlendi.

Geçtiğimiz hafta Be
lediye Meclisi’nde gün
deme eklenen bir öner
ge ile meclis üyeleri ara
sında kura çekildi.

Bağımsız üye Dursun 
Özbey kuranın şanslısı 
oldu.

Belediye Başkanı

Mehmet Turgut, 23-29 
Haziran 2002 târihleri 
arasında ABD’li kardeş 
şehiri Belediye Meclis 
üyesi Dursun Özbey ile 
birlikte bir hafta ziyaret 
edecek.
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T.C.
GEMLİK 

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 
2001/1917

MENKULÜN AÇIK ARTIRMA İLANI
Bir borçtan dolayı üzerinde haciz bulunan aşağıda cins miktar ve kıymetleri ya

zılı mallar satışa çıkarılmıştır.
Birinci arttırma 09.07.2002 günü saat 14.oo’den 14.10’a kadar GEMLİK, Dr. Zi* 

ya Kaya Mah. Atatürk Cad. Meteapak Otoparkı adresinde yapılacak ve satış güf 
nü kıymetlerinin %75 ine istekli bulunmadığı takdirde 10.07.2002 günü, aynı sa
atte ve yerde 2. artırma yapılarak satılacağı şu kadar ki, arttırma bedelinin malın 
tahmin edilen kıymetinin %40 mı bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçha- 
nı olan alacaklının toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme 
ve paylarının paylaştırılması masraflarını geçmesinin şart olduğu, satış şartname
sinin icra dosyasında görülebileceği, masrafı verildiği takdirde şartnamenin bir ör
neğinin isteyene gönderilebileceği, ARTTIRMAYA İŞTİRAK EDECEKLERİN TAH
MİN EDİLEN KIYMETİN % 20’si NİSBETİNDE PEY AKÇESİ VEYA BU MİKTAR 
KADAR MİLLİ BİR BANKANIN TEMİNAT MEKTUBUNU VERMELERİ LAZIMDIR. 
Fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarası ile dairemize baş
vurmaları rica olunur. 02.06.2002

İcra Müdür Yrd.
Muhammen Kıymet
Lira Adedi Cinsi (Mahiyeti ve önemli nitelikleri)
5,000.000.000.-TL i *İ6 ZR 410 Plaka sa^îlı, 1998 Model MITSUBISHI

marka seyyar ilave çıtalı ahşap kasalı kamyon.

Şiire KÖŞESİ bemir Ati Bayda?

Oyumla atandın, devlet namına 
Birgün bakmadın hiç halkın haline 
Mesken kurmuş, kurtlar kuzu dağına 
Vekilim, vekilim, milletvekilim

MİLLETVEKİLİM

KONGRE İLANI
KURTUL KÖYÜ GENÇLİK ve SPOR KULÜBÜ I 

DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN
Kulübümüzün genel kurul toplantısı 30 Haziran 2002 Pazar günü; I 

saat 20.oo’de köy kahvesinde yapılacaktır.
Çoğunluk sağlanmadığı takdirde toplantı bir hafta sonra aynı yer ve I 

saatte tekrarlanacaktır.
Tüm üyelerimize duyurulur;

YÖNETİM KURULU J 
----------------------:I

GÜNDEM :
1),Açılış ve yoklama
2) Divan oluşumu
3) Saygı duruşu
4) Yönetim kurulu çalışma raporlarının okunması
5) Denetleme kurulu çalışma raporlarının okunması
6) Raporlar üzerinde görüşme
7) Raporların aklanması
8) Yeni yönetim ve denetleme kurullarının seçimi'
9) Yeni yönetim ve denetleme kurulları seçilmezse 

kulubün feshinin görüşülüp karar bağlanması
10) Dilek ve temenniler
11) Kapanış.

Üç öğün kaynıyor tencerende yemek, 
Karnın tok, bir balon gibi şiş göbek 
Haram oldu bize dünyada .gülrpek.
Vekilim, vekilim, milletvekilim®-;: BİLGİSAYAR EĞİTİMİNDE KALİTE

Altı milyara çıkardın maaşı 
Boşaldı milletin yemek bakracı 
Serptirdin altına ince talaşı 
Vekilim, vekilim, milletvekilim

Münih’te, Hamburg’la almışssın yalı, 
Sofranda her sabah arının balı 
Kanci raylarında değişmiş nalı, - 
Vekilim, vekilim, milletvekilim

Kulağın tıkalı milletin sesine
Kıyağı atıyor her ay cebine 
Binmişsin dört nala halk ensesine 
Vekilim, vekilim, milletvekilim

Altınyıldız kumaş giydiği şalı, 
Yoluna serilmiş merinos halı 
Kırılmış düzenin dj[eği dalı 
Vekilim, vekilim, mılletvekilımıaın

Siyaset cambazı oldunuz ipte ।
Oğlunuz çiziniz, Mersedeş/ijdeptd^
Vaktihiz geçiyor mecliste
Vekilim, vekilim, milletvekilini

Demir Ali diyor haydi efendi j ?
Vicdanım bu kadar ancak elverdi 
Uyan! Açlıktan! millet hep öldü £
Vekilim, vekilim,.milletvekilim  -

l SATILIK DAİRE _ ___
Emin Dalkıran Kordonu’nda 

120 metrekare 
Kaloriferli lüks satılık daire.

Mür. Tel : (0.224) 513 17 97
DOĞAYI SEV, 

[YEŞİLİ KORU

□ Her kursiyere bir bilgisayar imkanı
□ Üs

tecrübeli öğretmen kadrosu
□ Tüm dersler bilgisayar başında
□ 45 g

□ Gelişen teknoloji ile sürekli yenilenen 
hızlı bilgisayarlar

□ Tüm alanlarda geçerli Milli Eğitim 
Bakanlığı Bilgisayar Sertifikası

YAZ DÖNEMİ KAYITLARI BAŞLAMIŞTIR
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN

Tel : 513 18 46
Halitpaşa Mah. Gemlik Halk Eğitimi

Merkez Binası

SERMAYE 
ORTAĞI

ARANIYOR
Gemlik Yeni sahilde ! 

bulunan fast Food-Cafe
veya lokanta türü j 
işyerine bu işlerdena

„ anlayan.(Aşçı, fast 
fbodçu, işletmeci vb.) 

kişilerden sermaye ortağı 
aranmaktadır. ■

Gerektiğinde devrende 
tLSdtılır'veva kiralanır. I

Mür. Tel . :
0.543.280 28 06

SRTI LIK DflİRE

KUMLADA HAVUZLU KİRALIK ve 
SATILIK DAİRELER

Tel: (0.224) 513 17 97

PVC KAPLAMA VE 1
PLASTİK KART SİSTEMLERİ

(JMURBEY'DE SflTILIK flRSfl
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 17 97

i» DEMİR HMA’

M

O Plastik Kimlik Kartı
■® Personel Kartı

O Öğrenci Kartı
İt Tanıtım Kartı

Ct 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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Yari Şaka Yari CIddI
Gençlerin Önünü 

Kesmeyin HAFTANIN FIKRASI

Erol GÜRÇAY

k Her ulusun, kendilerine özgü, gelenek, görenekleri 
örf ve adetleri olur. Ayrıca, milli gün ve kuruluşlar olur 
ki, olayların oluşuna göre yadedilir.

TÜRK ULUSU’nunda milli kuruluşları vardır. Milli 
malum, milleti kapsamına genel olarak alır. Mesela ;

Milli Eğitim. Milli Savunma, Milli Adalet, Milli Sağ
lık gibi.

Bu kuruluşlara atamaları kim yapar, devlet. Yapma
manı ne yapar, görevden alır.

Hal böyle iken, MİLLİ TAKIMA atamayı kim yap
ınalı ? Futbol Federasyonu Başkanı Haluk Ulusoy de- 
ği. devleti temsilen FİKRET ÜNLÜ Bakan.

Her işin bir aşama dönemi olur. Hakem bile olunur
ken belirli bir aşama, safhasından geçirilir. Olanlar öy- 
le olur. Kalanlarda öyle kalır.

Yetkili olanlar, kendi borularını öttürmede inat eder
ler. Yetkisizler (BİZİM GİBİ) çanda çalsak kimse duy
maz. Olan olur biter, iş işten geçer. Ondan sonra bize 
hak verirler. Tv lerde de spordan anlayanlar, gerçekle- 

Rözönüne koydular ama anlayan dinleyen olmadı ki.
Ha... Mesele ne MİLLİ TAKIM.
Ben şahsen maç başlamadan önce Spor Bakanlığı

ma yazdı.
Görüşlerimi, önerilerimi bildirdim. Şimdi bakanlık 

yetkililileri benim yazıları okurlar “Vallahi Sıtkı Ha- 
Şyıroğlu, cok haklıymış” derler ama. Bayram geçtikten 
İON...RA...

Ben, ne demiştim : H. ŞÜKÜR’ü her maçta on gol 
atacağını bilseniz bile genede asla oynatmayın. O ta
kım da ha var, ha yok...

İtalya’da ne oluyor ki, orada PARMA gibi bir takım- 
da yedek oynayan bir oyuncuyu milli takımımıza kap
tan yapıyorlar. Bırak, İtalya’yı Avrupa’ya karşı ayıp ve 
de küçük düşürücü olmuyor mu?

.Kaptan mı YILDIRAY. Takımda hem güneş, hem 
de ay...

İşte o zaman denilmezdi maçlardan sonra üzülerek 
“Vay. anam vay!” ABDULLAH - OGÜN’de o takımda 
olmalıydı.
■Meselenin özüne gelelim. Generali, öğretmeni, 
doktoru, milli davamızın temsilcilerini kim yerine göre 
atıyor. Devlet...

Tahsil ve eğitim meselesi bunlar. Ben böyle bilir 
böyle derim. Milli takımın tam yetkilisi Türkiye’de FA
İK TERİM.
t' Güneşmiş... Aymış.... Onlar henüz o seviyeye gel
miş değil.
■Bir or general genel kurmay başkanı oluyor. Bir 
binbaşının genel kurmay başkanı olduğu görülmüş mü
dür. Bu işin generali bugün FATİH TERİM.
1|Derhal, bu görev milli bir davamız için ona verilme- 
li. Aslında başkan Şenol Güneş bile ona verilmesi ta- 
raftarıydı. Şu basın yok mu, şu basın. Ortalığı karıp ka
tan hep onlar. Anlayan anlar.
■ Galatasaray Galatasaray'ı temsil eder. Milli takım 
tüm Ulusu.
Hİşte budur doğrusu

Maçtan sonra her zaman
|E Demeyelim "Allah kerim”

Türk'ü tanır, tüm uluslar...
»Baş geçsin FATİH TERİM.

Dünya çarpıcı bir biçimde deği
şiyor.

(1970)li yılları bir hatırlayın.
Düşmanınız kominizmdi.
Zaman içinde solun her tonu 

da düşman ilan edildi.
“Görüldüğü her yerde ezil- 

melidir” denildi.
Güvenlik güçleri yeterli gö

rülmedi.
(MHP) gençleri ile takviye edil

di.
Sağ-sol kanatlar adamakıllı 

gerildi.
Sol ile mücadele adı altında, akıl 

almaz haksızlıklar yaşandı.
Durumdan vazife çıkaran 

(MHP)li gençler, Milliyet ve 
Cumhuriyet Gazetesi okuyanla
rı ve satanları taciz etti.

Sağ ve sol kanattaki gençler 
birbirlerine düşman edildi.

Peki. Sonuçta ne oldu.
Bu senaryoyu yazan Amerika 

ve Rusya stratejik ortak oldu.
Ortadoğu ve Hazar enerji böl

geleri, yeniden aralarında taksim 
edildi.

İş bununla da bitmedi.
Geçmişte Rusya’ya karşı ku

rulan Nato, .Rusya’yı da içine 
aldı.

Biz de şaşkın vaziyette bunu iz
ledik.

Artık kominizm düşman ol
maktan çıktı.

Ama. Bir takım güçler, 
(MHP)nin peşini yine bırakma
dı.

Yeni bir oyun vizyona girdi.
Amerika ile Avrupa Birliği 

arasına sıkıştık ve zor bir döneme 
itildik.

(MHP), lafta (AB) yanlısı gö
ründü.

Ama. Uygulamalarda tam tersi
ni yaptı.

Apo’nun idamını ve Kıbrıs 
konusunu koz olarak kullanma
yı seçti.

Aslında, Türk halkının tama
mı bu iki konuda, en az (MHP) 
kadar duyarhdır veya seçim 
malzemesi yapılmasını istemez.

Ayrıca, iş ister, refah ister.
Lafta ve sloganlarda kalan, 

Milliyetçiliği benimsemez.
Hem ülkesinin, hem de ço

luk çocuğunun geleceğini düşü
nür.

Genç kadın şikayetlerini 
anlatıyordu.

Birincide yoruluyorum. 
İkincide göğsümde ağrılar 
başlıyor. Üçüncü de bayıla
cak gibi oluyor, nefes al
makta zorlanıyorum.”

Doktor sordu :
“ - Peki neden birinciden 

sonra vazgeçmiyor sunuz?
Genç kadın :
“Nasıl vazgeçerim” dedi.
Ardından ilave etti;

Apartmanın dördüncü 
katında oturuyorum.”

Sözün Özü

Medeniyetin
Emir ve talep 
ettiğini yapmak, 
İnsan olmak için kafidir.

“Atatürk “

Medeni olmanın ilk şartı ba
rışçı olmaktır.

Bu görüş insanlar içinde ge- 
çerlidir.

Devletler içinde geçerlidir.
Amerika ve Rusya’ya bir ba

kın.
Önce dünyayı ikiye böldüler.
Şimdi stratejik ortak oldular.
Biz henüz dünyada kurulmak

ta olan yeni düzeni kavramış de
ğiliz.

Her an bir savaş bekliyoruz.
Her zaman gerginlik içindeyiz.
Dünyadaki gelişmeleri çok iyi 

değerlendirmeliyiz.
Geçmişle olduğu gibi süper 

Devletlerin kullanma alanı olma
malıyız.

Bunun yolu, “gerginlik politi
kalarını” bırakmaktan geçer.

Medeni bir ülkenin en son 
başvuracağı seçenek, savaş ol
malıdır.

Uçuk BIr SOz

O kadar utangaçtı ki, 
televizyonda erkek spiker 

görünce, bacaklarını toplayıp 
yüzünü örtüyordu.

Gemlikspor
Gemlikspor deyince aklıma, 

Gemlik Sümerspor geliyor.
40 yıl önce Bursa amatör ligin

de şampiyonluğa oynayan Sü
merspor.

O yıllarda futboluyla ünlü iki 
ilçe takımı yardı.

- Birisi, İnegöl İdman Yurdu 
takımıydı.

- Diğeri, Gemlik Sümerspor- 
du.

Mudanya, Kemalpaşa Kara
cabey ve diğer ilçe takımlarının 
esamasi bile okunmuyordu.

İnegöl ve Gemlik Bursa dışına 
oyuncu bile ihraç etmişlerdi.

Karşıyakalı K. Erol, Gençlerbir- 
liğinden Oral ve Zeynel İnegöllü 
idi.

Neyir ve Coşkun kardeşler. Sü- 
mersporun Altınordu takımına 
transfer olmuşlardı.

Altınordu o zaman, 1. liğ takı
mıydı.

Aradan zaman geçti.
İnegöl çizgisini kaybetmedi.
Eskişehirsporda oynayan İsmail 

Arca’yı, Ankaragüçlü Serhat’ı ve 
GalatasaraylI Ayhan’ı Türk futbo
luna sundu.

Ama. Gemlik giderek gerile
di.

Hatta bir anlamda çöktü.
Amatör kümeleri mekan 

edindi.
Bir türlü çıkış yapamadı.
Yeterli ilgiyi ve parayı bula

madı.
Ama. Galiba bu. sene durum 

değişti.
Faruk Güzel başkanlığındaki 

yeni idare heyeti, Gemliklilere 
umut veriyor.

İdare heyeti iddialı başladı.
Teknik direktörlüğe Özmetin 

Erkut’u getirdi.
Özmetin Hoca, kariyer sahi

cili bir hocadır.
Futbolculuğu da iyi idi.
Yüksek kondüsyonlu, sağ

lam ve pres anlayışı olan bir 
futbolcuydu.

Bugünün futbol şartnamesi
ne, tıpatıp uyuyordu.

Kendisi ile, 1965/1966 se- 
j zonunda kısa bir süre Bursa 
i Merinos’ta beraber oynadık.

Rahmetli Orhan Özselek’te, 
o sene Merinostaydı.

Ben bu sene, Gemlikspor- 
dah umutluyum.

Bu idare heyeti, Özmetin ho
ca ile iyi işler yapacak, hadi ha
yırlısı diyelim.

< KAŞE > 
ve 

MÜHÜRDE 
BEKLEME 

< YOK!.. .

Matbaamızda 
Bilgisayar 
Sistemiyle 

Kaşe ve 
Mühürleriniz 
30 dakikada 

yapılır.

BİR TELEFON YETERLİ! 
KÖRFEZ OFSET 
İstiklâl Cd. Bora Sk. (Akbank Aralığı) No: 3/B 

[Tel: (0.224) 513 17 97 GEMLİK

NÖBETÇİ ECZANELER

İ
l 12 Haziran 2002 Çarşamba Demiriz Ecz.
il 13 Haziran 2002 Perşembe Serim Ecz.
«I 14 Haziran 2002 Cuma Özer Eczanesi
I 15 Haziran 2002 Cumartesi Gemlik Eczanesi
| 16 Haziran 2002 Pazar Yasemin Ecz.
I 17 Haziran 2002 Pazartesi Onur Ecz.

t _18 Haziran 2002 Salı S.Saral Ecz,

KİRALIK 
DAİRE

KUMLA'DA
HAVUZLU 

KİRALIK DAİRE 
Müracaat 

Tel: 513 17 97
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Umurbey heyeti 
Navodarı’de» döndü

Gemlik Belediyesi'nin kardeş şehri olan Romanya'nın ili Köstence Na- 
vodarı kasabasının Belediye Başkanı Dobre lon'un daveti üzerine 
Navodarı'ye giden heyet, gezisini tamamlayarak geri döndü.

Kaymakam Sadettin Genç’in de katıldığı Navadorı gezisinde, Umurbey Heyeti, Navadorı Belediye Başkanı 
Dobre İon ve meclis üyeleriyle Belediye Meclisi binasının önünde toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

Navodarı Belediye Başkanı Dobre 
lonun daveti üzerine Romanya’ya giden 
Umurbey Belediyesi heyeti, temaslarını 
tamamlayarak geri döndü.

Geçtiğimiz hafta Çarşamba sabahı 
Gemlik Kaymakamı Sadettin Genç, 1 
Umurbey Belediye Başkanı Fatih Mehmet । 
Güler, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
Kemal Akıt, Ticaret Borsası Melih Ka
zanç, belediye meclis üyeleri ve işadam
larından oluşan 12 kişilik heyet, beş gün 
süre ile Navodarı Belediyesi’nin konuğu 
oldular.

Navodarı’de belediyede düzenlenen 
törende, belediye meclis üyeleri ile tanı
şan Umurbey heyeti, daha sonra Kösten
ce Valisi, Türkiye Başkonsolosu, Kösten
ce Ticaret ve Sanayi Odası, Köstence 
Türk Müftüsünü ziyaret ettiler.

Köstence ve Navodarı’de turistik, sa
nayi tesisleri gezdirilen heyet, büyük bir 
konukseverlik ile karşılandı.

Pazar günü Romanya’nın başşehri 
Bükreş’e de giden heyet, daha sonra Tür
kiye’ye döndü.

Zeyoospor:7 I
Şalvarspor:^!
Burdur İl Stadı'nda yapılan özel karşılaşmada, Burdur'un Güneyyayla Köyü Şal- 
varsporlu medyatik kızlar, Zeytinci kızların karşısında hezimete uğradı.

Son günlerde tele
vizyon ve bazı basın 
organlarında şalvarla
rıyla sahalarda top 
koşturan Burdur’un 
Güneyyayla Kö- 
yü’nün medyatik Şal
varspor Bayan Futbol 
Takımı ile ilçemizin 
bayan futbol takımı 
olan Zeytinspor ara
sında geçtiğimiz hafta 
pazar günü yapılan 
özel karşılaşmada, 
Şalvarspor Zeytins
por karşısında 7-0 ye
nildi.

Şalvarspor ve Zeytinspor Futbol Takımları, maça çıkmadan 
önce toplu halde görülüyorlar. (Fotoğraf F.Silvan)

Burdur İl Stadı’nda oynanan kar- Karşılaşma başından sonuna 
şılaşmada, Şalvarspor Takımı saha- kadar Gemlik Zeytinspor Bayan Ful
ya şalvarsız çıktı. bol Takımının baskısı altında geçti.

Türkiye çölleşiyor”
TEMA Vakfı Gemlik Temsilciliği’nin dü

zenlemiş olduğu “Çölleşen Türkiye” konu
lu konferansta konuşan TEMA Vakfı Bur
sa İl Temsilcisi Şaban Uyar, Türkiye’nin 
hızla çölleştiğine dikkat çekerek, geç ka
lınmadan topraklara sahip çıkılmasını is
tedi.

Esnaf Kefalet Kooperatifi Toplantı Salo
nu’nda geçtiğimiz hafta düzenlenen kon
feransta, daire müdürleri, öğretmenler, 
öğrenciler ve vatandaşlar katıldılar.

Açılış konuşmasını yapan TEMA Vakfı 
Gemlik Temsilcisi İbrahim Yıldırım, ülke
mizin giderek çölleştiğine dikkat çekerek, 
“Bizler, en büyük tehlike olan erozyon
la karşı karşıyayız. Her 24 saatte 400

bin kamyon dolusu verimli toprağımızı 
kaybetmekteyiz” dedi.

TEMA Vakfı Bursa İl Temsilcisi Şaban 
Uyar ise yaptığı konuşmasında, toprakla
rımızın amaç dışında kullanıldığını, top
raklarımızın kirlenerek ve çoraklaşarak 
yok olduğunu belirterek, “Bu sorunların 
çözümü için toplumumuzun bilinçlen
dirilmesi gerekiyor. TEMA Vakfı olarak 
bu bilinci vermek için çalışmaktayız. 
Bu topraklarda yaşayan herkesin gele
ceği için düşen ne varsa yapması 
gerekir. Aksi taktirde şikayetçi olun
maması gerekir. Eğer topraklarımızı 
koruyamaz isek bizi yoksulluk, susuz
luk ve yok oluş beklemektedir” dedi. J

Umurbey Belediye Başkanı Fatih Mehmet 
Güler, kasabasından götürdüğü zeytin fidesini 
Navadori Meydanı’ndaki parka dikti. Dostluk 
ve barış simgesi olan zeytin ağacının iki 
ülkenin halkları arasında kardeşliği geliştirme-

Resîm-lş sergisi
Kurşunlu Nursel 

Çağlar İlköğretim 
Okulu, Resim-İş 
Sergisi geçtiğimiz 
hafta Belediye Ser
gi Salonu’nda açıl
dı.

Kaymakam Sa
dettin Genç’in açılı
şını yaptığı sergi
ye, İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Tuna, okul müdür
leri, öğrenci velileri 
ve vatandaşlar ka
tıldı.

Beğeni ile izlenen 
sergi bir hafta süre 
ile açık kaldı.

M 
S

ANAP’lı kadınlar Mavi Melek oluyor
Anavatan Partisi Kadın Komisyonu, dün 

İl Kadın Komisyonu üyeleri ile "birlikte 
yaptıkları toplantıda çalışmaları gözden 
geçirdiler.

İl Kadın Komisyonu Başkacı Meliha 
Bağcıoğlu başkanlığındaki il Kadın Ko
misyonu üyeleri ve Gemlik Kadın Komis
yonu üyeleri, ANAP ilçe binasında birara- 
ya gelerek, genel merkezden gelen ge

nelgeleri değerlendirdiler.
Aylık toplantının Gemlik’te yapıldığını 

söyleyen Bağcıoğlu, tüm sivil toplum ör
gütlerini kapsayan “Mavi Melekler” proje
sinin, Bursa SSK Hastanesi’nde yaşama 
geçirileceğini, bu konuda ANAP kadın ko
misyonu olarak her türlü desteği sağlaya
caklarını söyledi. Kadınların sosyal çahş* 
malarda aktif hareket etmelerini istedi.



Türkiye’nin gündeminde iş ve aş var
Gemlik Ticaret Borsasızın temel atma töreninde konuşan Türkiye Ticaret ve |Sanayi Odalar ve Borsalar Birliği Baş
kanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, seçim sistemi değişmeden Türkiye'nin erken seçime gitmesine karşı olduklarını söyledi

I Gemlik Ticaret Borsası’nın çevre 
yolu üzerine yapılacak olan hizmet 

(binasının temeli törenle atıldı.
Türkiye Ticaret ve Sanayi Odalar 

ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hi- 
sarcıklıoğlu’nun katılımı ile yapılan

Gemlik Ticaret Borsası hizmet binasının temelini, TOBB Başkanı 
Rıfat Hisarcıklıoğlu, Kaymakam Sadettin Genç, Bursa Ticaret 
Borsası Başkam Celal Sönmez, DYP Bursa İl Başkam İlhan Parseker, 
Gemlik Ticaret Borsası Başkam Melih Kazanç birlikte attılar.

temel atma töreninde konuşan Hi- 
sarcıklıoğlu, Türkiye’nin gündemi
nin iş ve aş.sorunu olduğunu hatır
latarak, ekonominin birinci sırayı al
dığını söyledi.

Hisarcıklıoğlu, siyasi partiler yasa-

sı değişmeden Türkiye'nin günde
mine seçimin girmemesi gerektiğini 
belirterek, “Siyasi parti yasaları 
değişmeden seçime gidilmesini 
istemiyoruz” dedi.

Haberi sayfa 3’de

Millilerimizin Japonya galibiyeti Gemlik’i sevince boğdu.

Galibiyet coşkusu IDO seferleri 
başladı

Dünya Futbol Kupası'nın çeyrek final karşı
laşmalarında rakibimiz Japonya ile dün sabah 
karşılaşan Türk Milli Futbol Takımımızın 1-0’lık 
yengisi, ülkeyi ayağa kaldırdı.

f Karşılaşmanın bitiminden sonra sokağa dö
külen Gemlikliler, İstiklal Caddesi, Ahmet Dural 
Meydanı, 1 ve 2 Nolu caddelerde araçlarıyla ve 
yürüyerek, yengiyi coşkuyla kutladılar.

Hasta bir Başbakanın evinden yönettiği Türkiye 
Cumhuriyeti devletinin, hasta ekonomisine Japon
ya’dan doping geldi.

Haziran ayının başında Güney Kore’de başlayan 
Dünya Futbol Şampiyonası karşılaşmalarında grubun
da Brezilya’ya 2-1 yenilen millilerimiz, Çin Halk Cumhu
riyetini ve Kostarika başarısı sonunda Japonya’da, Ja
pon Ulusal Takımını yenerek, tarihinde ilk kez Dünya 
Kupası’nda çeyrek finale kaldı.

Bu azımsanacak bir başarı değil.
Dünya’nın sekiz büyük takımı arasına girdik.
Bunda Brezilya’nın Kostarika’yı farklı yenmesinin de 

etkisi olsa da, Millilerimiz tüm güçleriyle ülkelerinin 
onurlarını korudular.

Onların başarıları, Başbakanın hastalığını da , hasta 
ekonomiyi de unutturdu.

İş ve ekmek sorunundan sokaklara dükülmesi gere
kenler, futbolun sarhoşluğu ile meydanlardalar...

Millilerimiz sahalarda zaferler yaratırken, dolar 1 mil
yon 300 bin liradan, 1 milyon 600 bin liraya yükseldi.

Millilerimizin zaferi, doları düşürmedi, yüksetti.
Oysa Başbakanımız hapşırsa, yatağa girse, dolar da 

borsa da birşeyler oluyor.
Yarın Senegal Ulusal Takımı ile karşılaşacak olan 

millilerimizin yine başarılı olmalarını diliyorum.
Onların başarıları bizim yönetsel ve ekonomiksel ba

şarısızlıklarımızın bir an için unutulmasına neden oluyor.
Ayrıca, bu başarı uzun yıllar konuşulacağı için milli

lerimize ne kadar teşekkür etsek azdır.
Haydi aslanlarımız finali de oynayın.
Hatta dünya şampiyonu olun.
Türk'ün unutulan zaferlerine zafer katın.
Ekonomiyi, enflasyonu, yüksek okula giremeyecek 

milyonlarca öğrenciyi, aşsızlığı, işsizliği, ödenmeyen 
çekleri ve senetleri unutalım.

Avrupa Birliği, insanımızın kalitesinin artması, Ko
penhag kriterleri nemize gerek.

Haydi aslanlarımız, siz bize bu günlerde daha çok 
lazımsınız.

Rotary’injkincî
Meslek Ödülü

Borçelik’e

Gemlik Rotary Kulü- 
bü’nün her yıl geleneksel 
olarak verdiği Meslek Hiz
met Ödüllerinin bu yıl İkin
cisi düzenlenen törenle 
Borçelik A.Ş’ye verildi.

Geçtiğimiz hafta per
şembe günü kulüp lokalin
de yapılan yemekli toplan
tıda, Avrupa Kalite Ödü- 
lü’nü kazanan ilçemizin bü
yük sanayi kuruluşlarından 
Borçelik A.Ş’nin Genel Mü
dürü Mehmet Betil’e ödülü 
Gemlik Rotary Kulübü Dö
nem Başkanı Bülent Işıt
man tarafından verildi.

Işılman yaptığı konuş
mada, Borçelik’in aldığı 
ödülle Türkiye’nin ve Gem- 
lik’in adını Avrupa’da duyu

ran Borçelik’e işindeki ba
şarılarından dolayı layık 
görüldüğünü söyledi.

Törende konuşan Bor
çelik A.Ş’nin Genel Müdürü 
Mehmet Betil, Borçelik’te 
366 personelin çalıştığını, 
bunların yaş ortalamaları
nın 32 olduğunu ve tüm 
personelin vasıflı eleman
lardan seçildiğine dikkat 
çekerek, “Kalitenin insan 
ile ürünün bütünlüğüne 
sahip olmasıdır. Borçe
lik’te toplam kalite yöne
timi uygulamaktayız. 
Fabrikaya 20 bin metre
kare ilave alan kuruyo
ruz. Ürünlerimizin büyük 
bir kısmını yurtdışına 
pazarlıyoruz.” dedi.

Gemlik Belediyesi ile 
İstanbul Büyükşehir Be
lediyesi arasında geçti
ğimiz yıl yapılan anlaş
mayla yürürlüğe giren 
deniz otobüsü seferleri, 
yaz mevsiminin başla
ması nedeniyle yeniden 
başladı.

15 Haziran 2002 gü
nü başlayan Gemlik İs
tanbul deniz otobüs se
ferlerinin ücretlerinin 11 
milyon lira, indirimli bilet
lerin ise 8 milyon lira ol
duğu açıklandı.

Cumartesi, pazar, pa
zartesi günleri karşılıklı

seferler şeklinde düzen
lenen deniz otobüsü 
Gemlik İskelesi’nden 
kalkacak, İstanbul Yeni- 
kapı İskelesi’nde yolcu
larını indirecek.

Gemlik-İstanbul, İs- 
tanbul-Gemlik deniz oto
büs seferleri şu saatler
de hareket edecek.
Gemlik (Kalkış) İst. (Varış)
C.tesi 17.30
Pazar 19.15
P.tesi 07.15

20.oo
21.oo
09.15

İst. (Kalkış) Gemlik (Varış)
Cuma 20.oo
C.tesi O9.oo
Pazar 18.45

22.00
11.30
21.00

İmar planlarına 
itirazlar var

Belediye Meclisi’nin hazi
ran ayı toplantılarında ele alı
narak değiştirilen, Gemlik 
İmar planlarına askı süresi 
içinde itiraz eden vatandaş
lar ve siyasilerin dilekçeleri 
İmar Komisyonlarına havale 
edildi.

1999 yılında meydana 
gelen depremden sonra ilçe
de inşaat ve imar faaliyetleri 
durdurulmuş, Gemlik’in je-

olojik ve jeofizik haritalarının 
çıkarılmasından sonra konu 
Belediye Meclisi’nde ele alı
narak, ilçenin yapılaşması 
yeniden değerlendirilmişti.

Ovada iki katlı yapılaş
maya gidilirken, Sunğipek 
Fabrikası'nın- yeri Belediye 
Başkanının isteği doğrultu
sunda Belediye Kullanım 
Alanı olarak meclisten geç
mişti. Devamı sayfa 3’de

Gururluyuz
Onurumuz!

Onbir Dev Adam! 
Döktüğünüz ter 
Ülkemize rahmet 
Attığınız goller 
Türk’e azamet 
Selam size, sevgi size 
Saygı size, övgü size bin yaşayın! 
Yolunuz açık, bahtınız 
güneş gibi parlak olsun!...
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Köşem

Ateş yol

I
Yaş yetmişe geldi, dayandı. 
Geriye doğru dönüp baktığımda, 
upuzun bir yol yürüdüğümü anlı
yorum. İnişleri çıkışları, zikzakları 
olan, “ateş gibi sıcak” bir uzun 
yol bu. Zaman zaman ayakları
mın yandığını anımsıyorum; ama 
ereğe hiçbir zaman ulaşamadığı
mı, ulaşamayacağımı da biliyo
rum.

Bu, müthiş bir çaresizlik dost 
okurlarım. Ereğe bir türlü ulaşa
mamak, “emel”le bir türlü bulu- 
şamamak müthiş bir düş kırıklığı. 
Ne zaman geçmişimin giderek 
alacakaranlığa gömülen serüve
ninin yeniden yaşamaya kalkış
sam t solan yaprakların kızıl hışır
tılarını duyar gibi oluyor, hüzünle
niyorum.

Haşim’in beni derinden etkile
yen dizesi şu gelip takılıyor aklı
ma :

“Kızıl havaları seyret ki 
akşam olmakta....”

Bir yerlerde buldum. Yıllar ön
ce, sanki bu yetmişe 4gelip dayan
mış yaşımla • duyumsayacakları
nın önsezisiyle aşağıdaki satırları 
kâralamıştım. Onları paylaşmak 
istedim bugün sizlerle, hoşgörün:

Ateş kadar sıcak bu yol... 
Ayaklarım, ayaklarım! 
Emel kadar uzak bu yol.... 
Ayaklarım, ayaklanıp!

Şu gökte bir güneş bakan, 
Yakar, yakar, yakar, yakar. 
Yanar, yavaş yavaş yanar 
Ayaklarım, ayaklarım!

O ilkbahar düğünleri,' 
“Yeter, yeter” diyor bu kalp! 
Geçen o tatlı günleri 
Unutmak istiyor bu kalp!

Ne gül dalında haleler, 
Ne aşk yolunda laleler, 
Ne kıpkızıl piyaleler.... 
Unutmak istiyor bu kalp!

Hışır hışır, hışır hışır 
Ayaklarımda sonbahar. 
Uzaklaşır, yakınlaşır,.
Benim kadar, benim kadar .

Ne bülbül istiyor gülü, 
Ne gül de gamlı bülbülü, 
Bu sonbahar üzüntülü, 
Benim kadar, benim kadar.

□ BURSA HAKİMİYET
□ HABER
Q OLAY

Gazetelerine vereceğiniz ilanlar 
size kazanç olarak geri dönecektir. 
BİR TELEFON YETERLİ!
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Okuyun, 
Okutun,

Abone 
Olun.

sayfa2

TERBİYE

Çocukluğumuzun mutlu anları, ya
şam sevinçleri belleğimizde daha çok 
yer eder. Maziyi çok anar olduk? Es
kiden düğünler, bayramlar, piknikler, 
komşuluklar şöyleydi böyjeydi diye. 
Canım sıkıldığı zaman küçük çocuk
ların oyunlarını izler mutlanırım. On
lardan çok şey öğrenirim. Paylaşma
yı, Hakkını savunmayı, gülmeyi, ne
şeyi, ağlamayı, duygusallığı, içtenliği, 
hesapsız artniyetsiz davranışları. Do
ğal ve yapmacıksızlık. .Tam bir masu
miyet. Peki nasıl oluyorda o masumi
yet zamanla kayboluyor, ilişkiler sıra
danlaşıyor, sevinçler, meraklar azalı
yor? Nasıl kendimize yabancılaşıyo
ruz? Nasıl ediniyoruz, giyiyoruz o ya
pay zırhı. Yoksa bize dayatılan şeyin 
adı terbiye olmasın? Terbiye kılıfı al
tında yanlış eğitim uygulamaları fa
lan,.

Günlük yaşantılarımızda deyişleri
mize. yıllardan damıtılıp süzülüp ge
len atasözlerimizin bir bölümünü dik
katle incelediğimizde tarafsız bir ba
kışla değerlendirdiğimizde itaat kültü-

yaşama bireyin hem hakkıdır, hemde 
elinde olan bir şeydir. Sağlıklı top
lum. sağlıklı bireylerden oluşur. Bu
nun için iletişim ve etkileşim ortamla
rının iyileştirilmesi gerekmektedir,. ■ 
İtaat ve terbiye diye sunulan dayatma , 
manipülasyona dayalı olmaktan kur
tarılmalıdır. Ailede ve okulda, yaşa
mın tüm alanlarında insanın kullanıl
masına açık itaat ve korku kültürün
den kendimizi kurtarmalıyız. Körükö- 
rüne itaat ve korkutmacanın adı eği
tim olmasın sakın. Çoğu.korkularımı
zın kökenine baktığımızda teknolojik 
ve doğal kaynaklı değil sosyal oldu
ğunu yani insanlar arası ilişkilerin bu
nu oluşturduğunu görebiliriz. Dep
rem ve sel gibi doğal afetlerin bizi da
ha az yaraladığını ve korkuttuğunu 
- ^deyebilirim.

itaat edilmesi için emir verenle ita
at eden arasında hiçbir zaman ger
çek anlamda insan sıcaklığı yaşan
maz. Ya da ben öyle düşünüyorum. 
Terbiye denilen zincir (emir+ita- 
ad=disiplin) şeklinde işlemektedir.

i- . rünün ne kadar yaygın olduğunu gö- 
rebiliriz. İtaat etmenin kişiye sağladı- 

■ ğı kolaylık yok mu? Elbette var yoksa 
■ tercih edilir miydi. Yaşama sorumlu- 
| ğunu üstlenmemek, bizi yöneten er- 
aken havale etmek. Bedeli kendine, 

çıkarlarına yabancılaşma, kendimizi 
gerçekleştiremediğimiz için kızgınlık 
hali, suçluluk duyguları (yaşam suçlu-

B luğu) yaşamdan zevk alamama, hiçlik 
ve boşluk duygulan. Oysa yaşama 

Kg • anlam verme, doyumlu ve üretken

Emir veren de itaat eden de mutsuz
dur. Çünkü ortada insanın maniple 
edilmesi, kullanılması ve istismarı 
vardır. İtaatin egemen olduğu top- 
lumlrda kulluk-bireysellik ayrışması 
yaşanamaz. Birey kendi varoluşunu 
yaşayamaz. Yaşam sorumluluğunu 
üstlenemez. Mutlu olmak isteyen, 
kendini kaybettiği yerde arasın. Ken
diyle tekrar buluşmak heyecan verici 
ve güç bir yolculuktur ama değer 
doğrusu.

Dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi

2001-2002 
eğitim ve öğretim 
yılının sona erme
si nedeniyle Özel 
Köseoğlu İlköğre
tim Okulu'nda yıl 
sonu balosu dü
zenlendi.

7 Haziran 
2002 Cuma günü 
öğrenci, öğretmen 
ve velilerin katılı
mı ile gerçekleşti
rilen yıl sonu balo
sunda, dereceye 
giren öğrencilere 
ödülleri verildi.

İl Milli Eğitim 
sınavlarında sınıf
birincisi olan 6 ve 7 nci sınıf öğrencileri, 
Tudem sınavında birinci olan İlke Acı, 
özel okullar sınavında birinci olan Nazen- 
de Hadimli ve spor müsabakalarında de
receye giren Önder Korukan ve Atilla Dil- 
lioğlu’na ödülleri verildi.

Ödüllerin verilmesinden sonra öğren
ciler yıl boyunca yaptıkları İngilizce, folk
lor, tiyatro, müzik, beden eğitimi etkinlikle
ri sundular.

Resim-lş Öğretmeni Nurten Durdağ'ın 
da bir yıl boyunca öğrencilerine yaptırdı
ğı çalışmaların okulda sergilenmesi bü

yük beğeni topladı.
Yıl sonu balosunda konuşma yapan 

Okul Müdürü Lale Kösegil, başarıyı yaka
lamanın çok zor olduğunu ve bundan da
ha zorunun ise başarıyı korumak olduğu
nu belirterek, “Özel Köseoğlu İlköğre
tim Okulunun deneyimli öğretmen 
kadrosu ile daha büyük başarılara im
za atacağız. Yapılacak sosyal faaliyetl
er ile öğrencilerimizin kişisel özellikle
rinin pekiştirilmesini sağlıyoruz. Bu 
çalışmaların ürünlerini bu yıl olduğu 
gibi her yıl velilerimiz ve Gemlikliler ile 
paylaşacağız” dedi.
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Terkiye nın gündeminde ış ve a$ var
Gemlik Ticaret Borsası'nın temel atma töreninde konuşan Türkiye Ticaret ve Sanayi Odalar ve Borsalar Birliği Baş
kanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, seçim sistemi değişmeden Türkiye'nin erken seçime gitmesine karşı olduklarını söyledi.

Gemlik Ticaret Borsası 
Hizmet Binasının temel at
ma töreninde konuşan Türki
ye Odalar ve Borsalar Birliği 
Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, 
ülkenin gündeminde seçim 
olmadığını hatırlatarak, 
“Türkiye’nin gündeminde 
seçim yok, seçim Türki
ye’nin gündeminde değil, 
gündem geçim ve aş. Si
yasi partiler yasası değiş
meden Türkiye’nin günde
mine seçim gelsin istemi
yoruz” dedi.

Çevre yolunda 200 met
rekarelik alan üzerine yapı
lacak ve 450 milyar liraya 
maalolacak olan Gemlik Ti
caret Borsası Hizmet Bina
sının temel atma törenine, 
Gemlik Kaymakamı Sadettin 
Genç, Ankara’dan gelerek 
katılan Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği Başkanı Rı
fat Hisarcıklıoğlu, Belediye 
Başkan Vekili Erdinç Araba
lı, DYP İl Başkanı ve TOBB 
Yönetim Kurulu Üyesi İlhan 
Parseker, Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı Celal 
Sönmez, Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı Ke
mal Akıt, Gemlik Ticaret Bor- 
sası Başkanı Melih Kazanç, 
Umurbey Belediye Başkanı 
Mehmet Fatih Güler, İlçe 
Müftüsü Tahir Yemenoğlu ve 

davetliler katıldılar.
Açılış konuşmasını ya

pan Gemlik Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Melih Kazanç, borsaların 
ekonomilerin parametreleri 
olduğuna dikkat çekerek, 
Gemlik Ticaret Borsası’nın 
giriş katında oluşturulacak 
alanda zeytin örnekleri ile 
alım satımın gerçekleşece
ğini, yakında laboratuvar 
hizmeti vereceklerini söyle
di.

Daha sonra söz alan Tür
kiye Odalar ve Borsalar Birli
ği Başkanı Rıfat Hisarcıklı- 
oğlu, borsaların üretici, tüc
car ve tüketiciyi biraraya ge
tiren iki tarafa da ait olmayan 
kuruluşlar olduğunu belirte
rek, ülkelerin ekonomilerin 
borsaların hareketi ile belir
lendiğini söyledi.

Hisarcıklıoğlu, önümüz
deki pazartesi İzmir’de va
deli borsanın hizmete açıla
cağını, batılı toplumlarda 
olan her türlü ekonomik ku
rumun Türkiye’de de kurul
masını gerçekleştireceklerini 
söyledi.

Ürünlerin fiyatlarının bor- 
salarda belirlendiğini belirten 
TOBB Başkanı Rıfat Hisar- 
cıklıoğlu, tarım ve hayvan 
sektörünün gelişmesi için 
Odalar ve Borsalar Birliği’nin 

çalışmalar başlattığına 
değindi.

Türkiye’nin gündemi ile 
Ankara’nın gündeminin 
farklı olduğunu söyleyen 
Hisarcıklıoğlu, şöyle ko
nuştu :

“Türkiye’nin günde
mi iş ve aştır. Birinci sı
rada ekonomi vardır. Ya
pay bölünmelerle bu iş- 
İerin içinde olmamız 
mümkün değildir. Bu
gün Türkiye’nin günde
minde seçim yoktur. Se
çim, Türkiye’nin günde
minde değildir. Günde
mimizde geçim vardır. 
Türkiye’nin gündemini 
değiştirmek istiyorlar. Si
yasi partiler yasası değiş
meden Türkiye’nin günde
mine seçimin gelmesini is
temiyoruz. Yasa değiştik
ten sonra siyasetçi ve halk 
seçimi düşünebilirler.”

Daha sonra Gemlik Tica
ret Borsası’nın temeli Kay
makam Sadettin Genç, Tür
kiye Ticaret Odası ve Borsa
lar Birliği Başkanı Rıfat Hi- 
sarcıklıoğlu, DYP İl Başkanı 
ve Türkiye Odalar ve Borsa
lar Yönetim Kurulu Üyesi İl
han Parseker, Bursa Ticaret 
ve Sanayi Odası Başkanı 
Celal Sönmez tarafından 
atıldı.

Gemlik Ticaret Borsası 
Hizmet binasının temel atma 
törenine, Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birliği Başkanı Rıfal 
Hisarcıklıoğlu da katıldı. 

200 metrekarelik alanda iki 
kat olarak yapılacak olan 

Gemlik Ticaret Borsası 
Hizmet Binası, 450 milyar 

liraya malolacak. 
Hisarcıkloğlu açılışta yaptığı 

konuşmada, Türkiye'de 
seçimin öne alınarak, gündem 
değiştirilmek istendiğini oysa, 

halkın iş ve aşa ihtiyacı 
olduğunu söyledi. Yukarıdaki 

fotoğrafta törene katılanlar, 
yandaki fotoğrafta ise Rıfat 
Hisarcıklıoğlu görülüyor.

İmar planlarına 
itirazlar var

Gemlik Mimarlar Oda
sından edinilen bilgiye göre; 
Gemlik halkının mağduriyeti
nin önlenmesi bakımından 
Mimarlar Odası Gemlik Tem
silciliği Yönetim kurulu olarak 
tespit edilen hususlarda birin
ci etap revizyon imar planları
na itirazda bulunduklarını ve 
bu konularla ilgili olarak önü
müzdeki günlerde bir basın 
toplantısı yapmayı planladık
larını belirttiler.

Öte yandan Sunğipek 
Fabrikasının yerinin 'Belediye 
kullanım alanı’ olmasına 
MHP ve CHP dışındaki siyasi 
partili meclis üyeleri de itiraz-

Anadolu Lisesi’nde
mezuniyet töreni
Celal Bayar Anado

lu Lisesi 2001-2002 yı
lında mezun olan öğ
rencileri için okul bah
çesinde mezuniyet tö
reni düzenliyor.

Bugün saat 17.oo 
de yapılacak olan me
zuniyet töreninde, okul 
birincisi okul yaş kütü
ğüne plaket çakacak 
ve bir konuşma yapa- 

da bulundular.
Bazı vatandaşlar yapılaş

mada iki kata izin verilmesi
nin kendilerini mağdur ettiğini 
öne sürerek, beş katlı yapıla
rın arasında iki katlı inşaatla
rın şehrin görüntüsünü boza
cağı nedeniyle itirazda bulun
dular.

İtirazlarla ilgili sürenin so
na erdiğini söyleyen Beledi
ye Başkanı Mehmet Turgut, 
“19 itiraz dilekçesi ile Baş
kanlığımıza başvuruldu. 
Bunlar yasa gereği ola
ğanüstü olarak’toplanacak 
Belediye Meclisi’nde ele alı
nacaktır” şeklinde konuştu.

cak.
Konuşmaların ar

dından okul birinci, 
ikinci ve üçüncüsüne 
başarı belgelerinin ve
rilmesinden sonra 
bayrak ve flama devir 
teslimi gerçekleşecek.

Müzik şöleniyle de
vam edecek olan me
zuniyet günü, ikram
larla son bulacak.

Yangınlar korkuttu

Geçtiğimiz hafta içinde il
çemizde yaşanan iki yangın 
olayı korku ve heyecan ya
rattı.

Eşref Dinçer Mahallesi 
Akman Sokak’ta bulunan 
Çırağan Apartmanı çatı ka
tında başlayan yangın, çatı
nın tamamen yanmasına ne
den oldu.

Yangın haberini alan itfa
iye olay yerine gelerek, alev
lerin başka binalara sıçrama
sını engelledi.

Başkanın ABD gezi 
takvimi belli oldu
Gemlik Belediyesi'nin 

kardeş şehri olan Lauderhill 
Belediyesi’nin davetlisi plan 
Belediye Başkanı Mehmet

Yangının elektrik konta
ğından çıktığı belirlendi.

AKMANLARDA
YANGIN
Ahmet Dural Meyda- 

nı'nda bulunan Akmanlar İş- 
hanının havalandırma boşlu
ğuna atılan maddelerin tutuş
ması üzerine başlayan yan
gın, işhanındaki büro sahip
lerine korkulu anlar yaşattı.

Yangınlarda itfaiyenin za
manında müdahalesi daha 
büyük zararları önledi.

Turgut ve Belediye Meclis 
üyesi Dursun Özbey, 25 Ha- 
ziran-5 Temmuz tarihleri ara
sında ABD’de olacak.

SP muhtarlara
öğle yemeği verdi

Saadet Partisi Gem
lik İlçe Örgütü ilçemiz 
muhtarlarıyla dün öğle 
yemeğinde biraraya 
geldiler.

Saadet Partisi İlçe

Hamidiye Köyü’nde 
pilav günü

Hamidiye Köyü Kal
kındırma ve Yardımlaş
ma Derneği’nin başlattı
ğı pilavlı dayanışma gü
nünün bir yenisi daha 
yapılacak.

Dernek Yönetim Ku- 
rulu’ndan yapılan açık-

Başkanı Recep Ay- 
gün’ün daveti üzerine 
parti lokalinde toplanan 
muhtarlarla yemek yi
yen muhtarların sorun
ları dinlendi.

lamada, 23 Haziran 
2002 Pazar günü saat 
13.oo’de Hamidiye Kö- 
yü’nde yapılacak olan 
pilavlı dayanışma günü
ne tüm Hamidiyeliler 
davet edildi.



Izgara Salonu 
hizmete girdi
İsmail ve Haşim Adatepe Kardeşler 

“Şehir Lokantası Martı Restaurant”tan 
sonra şimdi de gıda sektörüne Mar
mara Izgara Salonu ile yeni bir renk 
kattılar.

14 Haziran 2002 Cuma günü Kay
makam Sadettin Genç’in hizmete açtı
ğı Marmara Izgara Salonu’nda et 
ürünlerinin her çeşidini bulmanız 
mümkün.

Çarşı Camii’nin karşısında açılan 
Marmara Izgara Salonu mimari yapısı 
ve özgün dekorasyonu ile et sevenle
rin hizmetine seçkin kadrosuyla girdi.

Açılışta konuklarını ağırlayan Ada
tepe Kardeşler, amaçlarının Gemlik’e 
yakışır bir mekan ve ağız tadıyla et 
ürünlerini yiyebilecekleri bir işyeri aç
tıkları için mutluluk duyduklarını söyle
diler.

Seçkin konukların katıldığı açılış 
töreninden sonra konuklara et ürünle
ri ikram edildi.

Aile ile gidip ekonomik bir şekilde 
karnınızı doyurabileceğiniz güzel bir 
mekan olan Marmara Izgara Salonu, 
müşterilerine iyi ve kaliteli hizmet sun
mayı amaçlıyor.

şiir ■çökesi Demir Ati Bay dar

İnsan Manzaraları
Bir koyundan bir post çıkar Kimi varlık budalası

Gemlikliler yeni bir mekana daha 
kavuştu.

İstiklal' Caddesi Bora Sokak’ta hiz
mete giren ve Gemlik’in eski adını iş
yerine ad olarak koyan Kios’s Cafe’de 
^Tiir’jn/pı.^lıur kumrusunu bulabilirsi
niz.

Hamburger, cizburger, ..tost,, Köftp,

patates, sosis ve soğuk meşrubatların 
yanında yeni düzenlenen mekanıyla 
rahat ve huzurlu bir ortamda vakit ge
çirebilirsiniz.

Mustafa Yuşan ve Kemal Peltek'in 
sahibi olduğu Kios’s Cafe’de geceleri 
ise özgün müzik ve türk müziğini udi
lerden dinleme fırsatı da bulabilirsiniz^

Yolunacak yünümüz var 
Hain kurttan korkar kaçar 
Bir davulluk günümüz var

Umut vermiyor yarınlar 
Kırk yamalı donumuz var
Yanar, su içer, serinler 
Bilinmeyen sonumuz var

Hayat, uzun bir maraton 
Ne çıkmadık canımız var 
Kemer tutmuyor pantafon 
Tevekkeli yanımız var

Düşe kalka yürüyoruz 
Daha nice yolumuz var 
Düşte hayal görüyoruz 
Yende kırık kolumuz yar

Savrulacak paramız var
Yandı fakirin çırası 
İyileşmeyen yaramız var

İşimiz yok, gücümüz yok 
Kaldırımda tozumuz var 
İnsanız ya suçumuz çok 
Fiyakamız, pozumuz var

Hatır gönül almıyoruz 
Kibirli bir tavrımız var 
Asık surat gülmüyoruz 
Binbir surat nevrimiz var

SATILIK DAİRE
Emin Dalkıran Kordonu’nda 

120 metrekare 
Kaloriferli lüks satılık daire.

Mür. Tel : (0.224) 513 17 97
DOĞAYI SEV, 

[YEŞİLİ KORU J

BİLGİSAYAR EĞİTİMİNDE KALİTE 
HflLK EĞİTİMİ MERKEZİ

□ Her kursiyere bir bilgisayar imkanı

tecrübeli öğretmen kadrosu
□ Tüm dersler bilgisayar başında
□ 4J

sertifika imkanı
□ Gelişen teknoloji ile sürekli yenilenen 

hızlı bilgisayarlar
□ Ti

Bakanlığı Bilgisayar Sertifikası
YAZ DÖNEMİ KAYITLARI BAŞLAMIŞTIR
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN

Tel : 513 18 46
Halitpaşa Mah. Gemlik Halk Eğitimi

Merkez Binası

SERMAYE 
ORTAĞI

ARANIYOR
Gemlik Yeni sahilde i 

bulunan Fast Food-Cafe 
veya lokanta türü 
işyerine bu işlerden 
anlayan (Aşçı, fast fl 

foodçu, işletmeci vb.) 
kişilerden sermaye ortağı

aranmaktadır, j 
Gerektiğinde devrende 

satılır veya kiralanır. 

Mür. Tel . : ?
0.543.280 28 06

KİRALIK ve 
SfîTİLIK DfSİRE

KUMLA’DA HAVUZLU KİRALIK ve 
SATILIK DAİRELER

Tel: (0.224) 513 17 97

PVC KAPLAMA VE
PLASTİK KART SİSTEMLERİ

(IMURBEY'DE SATILIK fiRSfi
Umurbey’de İmar Planlı 

6 Villalık Sahibinden 
Satılık Arsa.

Tel : 51317 97

SATILIK TRİPLEX VİLLA
Gemlik Cumhuriyet Mahallesi'nde 

Satılık Triplex villa. 
Müracaat

Tel : (0.224) 513 17 97

■©> Plastik Kimlik Kartı
■©> Personel Kartı

O Öğrenci Kartı
® Tanıtım Kartı

O Fatura Kartı

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

Tel: (0.224) 51317 97
Fax: (0.224) 513 35 95 GEMLİK
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Erol GÜRÇAY

bi

nin taba-

rfez

partisini 
kurtar-

bıraktı, 
durumu-

Sıtkı Hayıroglu
E.M. Lisesi Öğretmeni

- Çiller ise bir devlet adamı gi- 
davranmadı.
Tam kurnaz bir politikacı gibi

Sayın Ecevit’ten sonra, parti
nin ne olacağı belli değil.

Sanki bir parti değil, bir şirket 
gibi.

- (AB) önderliğine soyunan Me-
sut Yılmaz’m amacı, 
baraja gömülmekten

19 Haziran 2002 ÇARŞAMBA

Yalan
Rüzgarı

ÎJİ^

Yaz Tatili Başlıyor
Okullarımızın iki tatili var. Kış tatili, yaz tatili.
İyi, kötü, acı tatlı kış tatili geldi geçti.
Şimdi daha kapsamlı, daha anlamlı, daha duygu

sal, daha dokunaklı. Yaz tatili başlayacak.
Okulların tatilleri işte böyle başlar, devam eder gi-

Tatiller arası neler olur, neler olması gerekir?
Öğrenciye küfreden, dayak atan, ırzına geçen, i 

(müdürler, öğretmenlerle boğuşulur. Haraç yiyen ; 
rüşvet alan, çalan, çırpan müdürlerle uğraşılır. De- l 
hetlenir, raporlar tutulur, kimi sürülür, kimileri de 
□aha üst makamlara getirilir.

Nasıl olur bunlar?
| Orasını bilmek, her kula nasip olmaz.

Bu uğraşılardan sonra, derslere devam edilir.
| Niyet ne?
| Öğretmende de, öğrencide de, velide de, bende j 
İde : ÖĞRENCİNİN okuması, kendine, ailesine, ulu- ■ 
sumuza, yetenekleri dahilinde faydalı bir ADAM ol- , 
malarıdır.

Hakem bile, sahada, durup dururken penaltı ver- : 
□iği oluyor mu? Asla!,. Demek ki bir NEDEN var. 
Nedir o neden?

■ 0 nedenin sorumlusu, öğrenci olamaz, veli biraz. 
Basıl sorumlu okulun müdür ve öğretmenleridir.
■ Öğretmen öğretmen olursa sorun yok olur gideı. 
Eğitimde rayına oturur.
I Öyle derme çatma, adet yerini bulsun gibi öğret
menliğin özünden kopuk atamalarla öğrencinin eği
timi zorlaşır. Sorunlar böyle başlar.
' "Az olsun öz olsun” derler ya, öğretmen olacak 

kişinin öğretici değil, EĞİTİCİ olması şart.
I Ben olsam Milli Eğitim Bakanı, öğrenciye sarkın- 
tıiık yapan, vuran, kıran öğretmen ve müdürleri top
lar at haralarına gönderirdim. Giden gider. Gitme
yende ne halt yerse yesin derdim.
I İşte o zaman öğreentmenliğin özüne indirdi. Öğ- i 
»etmenler öyle adet yerini bulsun gibisinden olmaz. ; 
Olursa eğer işin içinden çıkılmaz. ÇI-K1L-MAZ !
I Yaz tatili diyoruz. TATİL demek, ne demek?
I Gezmek, görmek, eğlenmek, dinlenmek, cos- • 
pak. neşelenmek demek.
| Geçen öğrenciler haydi ne ise ne... Ya geçeme- i 
ye:., ikmale kalan öğrencilerin hali ne olacak?
I Hiç bir öğrenci sınıfta kalmak istemez. Ona sınıf
ta bırakan kim? Kim olacak ÖĞRETMEN olmayan 

] öğretmenler.-

Ku' es. anne anneleri, dedeleri de derinden duygu
lu* ır. Yani ailece huzursuzluk devam eder. olur.
I Kalan öğrencilere tavsiyem : Sevgili öğrenciler, 
hayatta herşeyin olacağını bilin. Bu sizi kamçılama- 
lı Kendinizden başka güvence olmadan, hayata atıl
maya. çalışın. Azimle herşey olur. Kendinize güve
min. Moralinizi bozmadan, tatilinizi tatlı tatlı geçirin, 
sevgilerimle.

< KAŞE > 
ve 

MÜHÜRDE 
BEKLEME 

< YOK!.. .

Matbaam

Sistem lifle

BİR TELEFON YETERLİ!

[İstiklal Cd. Bora Sk. (Akbank Aralığı) No: 3/B
Tel: <0.224) 513 17 97 GEMLİK
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19 Haziran 2002
20 Haziran 2002
21 Haziran 2002

Çarşamba
Perşembe
Cuma

Çağlar Ecz.
İnci Ecz.
Kahraman Ecz.

22 Haziran
23 Haziran
24 Haziran
25 Haziran

2002
2002
2002
2002

Cumartesi Murat Ecz.
Pazar
Pazartesi
Salı

Demiriz Ecz.
Şifa Ecz.
Bayer Ecz.

Sonunda beklenen oldu.
Avrupa Birliği üyeliğimizi de 

iç politika malzemesi yaptık.
Hele bir, seçim tarihi belli olsun.
O zaman da seçim malzemesi 

olacak.
- En ilginç olan, (MHP) nin 

durumu
Partide çözülmeler başlayınca, 

Aponun idamı ve kürtçe yayın konu
sunda hemen katılaştı.

Yoksulluk ve yolsuzlukla mücade
lede hiç bir projesi olmayan, 
(MHP)nin son kozu yine Apo ol-

Hiikümeti bozmak istemiyor.
Bozulacaksa, çarpışarak ayrıl

mak istiyor.
Aslında, Avrupa Birliğine alter

natif olacak bir projesi de yok.
En çok önem verdiği Türk Cum

huriyetleri de, yavaş yavaş bizden 
koptular.

(MHP)nin şimdiki düşüncesi.
Oylarını muhafaza etmek.
Ve. Partideki çözülmeyi dur

durmak.

davranıyor.
Gümrük Birliğine girerken, 

hızına kimse yetişememişti.
Ama. Avrupa Birliği konu

sunda, net düşüncesi belli değil.
Çiller in bir eli, Avrupa Birliği

kapısında.
Diğer eli ise, (MHP) 

nında.
- (DSP) ise, işi gücü
Sayın Ecevit’in sağlık 

ııa kitlendi.

Sayın Yılmaz (AB)ye gerçekten
iı ..inşaydı, (AB) standartlarına aykırı 
olan RTÜK Yasasına, sabahlara 
kadar destek vermezdi.

Aslında, tam bir “yalan rüzgarı”

Kgemli:
JlJfl bitti TUİJirrLYT tı.îFj

J GEREKLİ TELEFONLAR

J KAYMAKAMLIK

(’ Savcılığı,

J ULAŞIM

J hastaneler

M er. Scig, Ocağı..... ....513 10 68

J TAKSİLER
i\<’ıi,l(,7 Triksi........... .. .513 18 21
ı.'.nar Taksi.......... . ..513 24 67
(. । vı'iı Tıksi............ ....513 32 40
Gemlik Taksi........... ....513 23 24
M.ııiristir Taksi......... ...514 35 50

Genç adam ruh doktoruna 
gitmişti.

Doktor bir kağıt üzerine çizil
miş iki daireyi göstererek sordu.

“- Size ne düşündürüyor”
“- Çıplak bir kadını”
Doktor “güzel” dedi.
Ve. İki dairenin ilerisine bir 

üçgen çizdi.
“- Bu haliyle neyi anımsatı

yor” diye sordu.
“- Gene çıplak bir kadını”
Ruh doktoru sonunda isyan 

etti.
“- Kardeşim sizin kafanızda 

seksten başka bir düşünce yok 
mu.”

Genç adam hayretle
“- İyi vallahi” dedi.
“- O şekilleri çizen siz değil 

misiniz?”

Yalancı
Doğruyu söylese bile, 
kimseyi inandıramaz. 

“Cicero

Yoksullukla savaşacağız de
diler.

Çok küçük bir azınlık dışın
da, halkın tamamı yoksullaştı.

Hatta açlık sınırına ulaştı.
Yolsuzlukla savaşacağız de

diler.
Yolsuzluğun girmediği yer 

kalmadı.
Bazılarına plaket bile verildi.
Bağımsızlık hedefimiz dedi

ler.
Siyaseti ve ekonomiyi tama

men dışa teslim ettiler.
Yani. Ne dedilerse, tam tersi

ni yaptılar.
Ufukta yine bir seçim görü

nüyor.
Apo ve Kürtçe yayın partile

rin seçim malzemesi haline ge
lecek.

Ama. Hiç birisi işsizlikle ve 
ekonomik durgunlukla ilgili, 
projelerini anlatmayacak.

(AB) yi isteyenlerde, karşıt 
olanlarda samimi değil.

Hepsinin kendine göre, “küçük 
hesapları” var.

Futbolda Dönen Para
Futbol bir sektör oldu.
Artık milyar (Dolar) ile konu

şuluyor.
Dünya markası futbol kulüple

ri de, büyük fabrikaların değe
rine ulaştı.

- Manchester United Kulübü
nün değeri :

185 milyon dolar.
- Real Madrit’in ise, 
163 milyon dolar.
Tüm Azot Sanayi Fabrikala

rına, arsalarına eldeki malzemeleri
ne ve binalarına, özelleştirme ihale
sinde:

- Yaklaşık 80 milyon dolar 
verilmişti.

Manschester Kulübü ile, 
Azot Sanayi arasındaki farkı siz 
düşünün artık.

Futbol sektörü, kendi başına 
kalmıyor.

Diğer sanayi dallarını da tetikli- 
yor.

- En başta turizmi tetikliyor.
- İletişim sektörünü tetikli

yor.
(FİFA)nın, televizyon yayın 

haklarından beklediği gelir 1.3 
milyon dolar.

Futbol sektörünün yıllık iş 
hacmi :

- Yaklaşık 216 milyar dolar.
Kore, stadyum inşaatlarına :
- 2 milyar dolar harcadı.
Japonya stadyum inşaatlarına
- 4.5 milyar dolar harcadı.
Biraz da dünya kupası maçlarına 

gelelim.
- Geçen kupanın şampiyonu 

Fransa, tek gol atmadan ilk 
turda elendi.

- Ölüm grubunda bulunan 
Arjantin, kupaya ilk turda veda 
etti.

- Çift antrenörlü İsveç ise 
ölüm grubunun lideri oldu.

Demek ki çift antrenörlü 
milli takım oluyormuş.

Şimdi gelelim bizim durumu
muza.

İkinci turu son anda yakala
dık.

Artık dedikoduları bıraka
lım.

Kosta-Rika maçı hakemini 
beğenmedik.

Hakem iyi maç yönetti.
Brezilya, Kosta-Rika'ya yatar 

dedik.
Brezilya erkek gibi oynadı.
Ve. Bizim dedikoducuları mah

cup etti.
Artık dedikodu ve evhamı bıraka- 

lamı. daha çok koşalım.

.. .513 18 79
.... 513 12 06

. . .513 10 52

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

□ RESmLdaJr ■? □ UÇAK
TEK Arıza ...... 513
TEK İşletme .... 513
Turizm Der. .... 513
Spor Sah......... 514

•8 66 '
■.; 03

74

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

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

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

..............246 50 01
Orm. Böl. Şf... 513
Milli Eğt. Mel.... 513
Halk Egt. Mrk.. 513
Halk Kutüp...... 513

- As Şb 1

86 
: 74 □ DENİZ OTOBÜSÜ
3 53 
(■ 57

Bursa.......................
Mudanya ..................
Yenikapı....................

...............256 77 84
...............544 30 60
......(212)516 12 12Karayolları ...... 513

Liman Bşk....... 513
. 08 
1 33

' Mal Md..'......... 513 
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2993 öğrenci Bu banklar 
kordona yakıştıOSS sınavında terledi

Pazar günü yapılan ve velilerin 
büyük heyecanla bekledikleri 2002 
yılı ÖSS sınavlarınâ, ilçemizde 2 bin 
993 öğrenci katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden 
aldığımız bilgilere göre, 510 öğret
menin gözcü olarak görev yaptığı bir 
profesörün gözcü olduğu ÖSS Sınav
ları nedeniyle, ilçemizdeki ’tum okul
larda büyük güvenlik önlemi alındı.

Güvenlik güçlerinin kuş uçurtma
dığı sınavlar, pazar gÛrjQ saat 
09.30’da başlayıp, 12.30’da sona er
di.

182 salonda yapılan sınavlara ha
zırlanan öğrenciler, tek tek oturtul
dukları sıralarda kendilerine verilen 
soru kitapçıkları yanıtlayarak, komis

yona teslim ettiler.
Lise ve dengi okulları bitiren öğ-, 

rencilerin geleceğini belirleyecek | 
olan ÖSS'sınavİârı yapılırken, veliler] 
okul bahçelerinde çocuklarının'- sı- 1 
navdan çıkmalarını heyecan içinde 
beklediler.

Civar ilçelerden Orhangazi ve'lz- 
nik’ten de yaklaşık 800 öğrencinin îl-' 
çemizde sınava girdiği öğrenildi.

İlgililer, sınavlar sürecince hiç bir, 
uygunsuz olayla l$arşılaşj)rpadığını\, 
açıkladılar.

510 öğretmenin görev aldığı ÖSS 
sınavlarında öğretmenlerin günlük 
yevmiyeleri sınav sonunda gelen 
kuryeler tarafından öğretmenlere da
ğıtıldı.

Emin Dalkıran Kordonu düzenle
me çalışmaları sürdürülüyor.

Kordonum yeşillenmesinden son
ra vatandaşların oturması için İstan
bul Büyükşehir Belediyesi imalatha
nelerinde yapılan değişik oturma 
gruplarının konduğu Emin Dalkıran 
Korğohu’na geçtiğimiz hafta takımı 1 
milyar lirâ 'ölan ahşap oturma yerleri 
olan yârım ay şeklinde önleri beton 
çiçeklik, prtasında mozaik masası 

ÖZEL KÖSEOĞLU İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜNDEN
GEMLİK HALKINA

DUYURU
Kamuoyunda çıkarılan Köse oğlu Okulu 

satıldı, satılıyor söylentileri asılsızdır 
Dört yıllık birikimim, 

deneyimli öğretmen kadromla 
Sevgili Gemlikli veli ve öğrencilerime 

hizmete devam ediyorum.
Bilgilerinize saygılarımla arz ederim.

Lale KÖSEGİL
Kurucu Müdür

olan banklar yerleştirildi.
Belediye Başkanı Mehmet Turgut/ 

bu barikların on tanesinin- Emin Dal
kıran Kordonu’na yerleştirildiğini, 
önümüzdeki günlerde kalanların da 
yerleştirileceğimi, belirtirken, Bur- 
sa’daki Polikap firmasına sipariş edi
len çocuk parkı grubunun da önü-| 
müzdeki günlerde eski TEKEL bina
sının önündeki alana yerleştirileceği
ni açıkladı. 1

Öğrenciler içeride sınav olurken, 
veliler de okul bahçelerinde sınaj; 
bitmesini heyecanla beklediler.

Tel : (0.224) 513 50 83 - 513 50 84
Cep : (0.535) 834 42 54



Dünya Futbol Kupası'nda bugün saat 14.30'da Brezilya ile Saitama'da 
karşılaşacak olan Türk Milli Futbol Takımımız, rakibini yenerse final 
oynayacak.

Ekonomik krizi ve zamları unutturan Millilerimizin zaferine bugün de 
yeni bir zafer eklenirse, Türk Futbol tarihinde yeni bir sayfa açılacak.

Bugün kü karşılaşmada, Millilerimiz Brezilya'yı yenerse, pazar günü 
Yokohama'daki finalde Almanya ile oynayacak. Türk Ulusu'nun kalbi 
bugün Saitama'daki Milli Takımımız için atacak. Dualarımız onların 
başarıları için olacak.

Haftalık Siyasi Gazete

250 hektar orman kül oldu
Narh Köyü ormanlarında Çoban baba-oğul çay demlerken felakete yol açtılar

Narlı Köyü yakınlarındaki or
manlık alanda Hayvan otlatan 
baba-oğul, 250 hektarlık orman
lığın yanmasına neden oldular.

Pazar günü saat 14.oo sırala
rında başlayan yangına, Gemlik 
ve çevre orman yangın söndür
me ekipleri, köylüler, Askerler ve 
Orman Bakanlığı’na ait hava 
söndürme ekipleri katıldı.

Yaz sezonunun ilk orman 
yangını büyük çabalar sonucu 
kontrol altına alınırken, 250 hek
tarlık alanın kül olduğu açıklandı.

Narlı Köyü ağaçlandırma ala

nında hayvan otlatan baba oğul 
tarafından çay demlemek için 
yakılan ateşten çıktığı saptanan 
yangının başlaması üzerine, İlçe 
Kaymakamı Sadettin Genç he
men olay yerine giderek olayları 
yerinde izledi.

HAVADAN KARADAN 
SÖNDÜRME
Yangın konusunda basına bil

gi veren Bursa Orman Bölge 
Müdürü Tevfik Dedebaş, 250 
hektar alanın -yandığını belirtir
ken, söndürme çalışmalarına 
Gemlik, Kurşunlu, Orhangazi it

faiyeleri yanında, Orman Bölge 
Müdürlüğü’ne ait 18 arazöz ve 3 
dozerin de katıldığını söyledi;.

Dedebaş, yaz ayının başlan
gıcında ilk yangının Gemlik’te 
çıktığını belirtirken, söndürme 
çalışmalarına İstanbul ve İzmit 
Orman Bölge Müdürlüğü’ndeki 5 
uçağında katıldığını açıkladı.

İlgililer, havaların ısınması ne
deniyle ormanlık alanda kesinlik
le ateş yakılmamasını, sigara 
söndürülmemesini ve yanan si
gara izmariti atılmamasını istedi
ler.

AİLE BOYU KUTLAMA : 1-0'îllc Senegal yengisinden sonra televizyonlarının başından ay
rılan Gemlikliler, Ahmet Dural Meydanındaki coşku seline karıştılar. Millilerimizin galibi
yetini yüzlerini kırmızı beyaza boyayarak kutlayan bir ailenin coşkusu görülmeye değerdi.

HaFtava BaI<i Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 5 nci 

mezunlarını verdi
Kadri Güler
korfez@ttnet.net.tr

Başkaldırı
Türkiyede siyaset yaşı 18’lerde başlasa da, siyasi

partilerimizin, başındaki liderler genelde 70’ini aşmış ve 
de koltuğuna yapışmış kişiler.

I Yarım asırlık yaşantımızda gözümüzü Demirel, Ece 
vit, Erbakan ile açtık.

Bu liderler 40 yıldır siyasetin göbeğindeler. 
ı Makamlarından emeklilikle ayrılma gibi bir durum 
söz konusu olamaz.

Ya askerle siyasetten uzaklaşırlar, ya da hastalanıp 
yatağa düşünce..

Ya da Tanrı’nın rahmetine kavuşunca.
I Gençlik yıllarında “Ortanın Solu” felsefesinin yara- 
Itıcısı olarak gördüğümüz Sayın Ecevit'te bu kategori
ce...

Şimdi hasta yatağından ülkeyi yöneten Sayın Ece- 
vit’e, partisinin saygın milletvekilleri kibarca,“artık yaş
landınız çekilin” diyorlar.

Konu genel başkanın sağlığı..
Ecevit’in sağlığı nedeniyle bu işi uzun yıllar götürme 

olanağı yok görülüyor.
DSP’li 9 muhalif partili ne diyor dünkü açıklamalarında :
“DSP, hem örgüt temelinde, hem de yerel yönetimler 

[ve TBMM zeminlerinde Ecevit'lerin öncülüğünde Ecevit- 
siz yaşama geçebilmelidir."

Bu çağrıyı yapanlar yaşamlarını demokratik sol siya
sete adamış, koltuk sevdalısı olmayan, genel başkanla- 
rına da yalakalık yapmayan kişiler.
I Ecevit’ te bir insan.
I 0 da herkes gibi yaşlanır ve hastalanabilir.
I İçinde bulunduğu konum, ülkesine, partisine zarar 
'vermeye başlamışsa o lider görevini bir başkasına bıra- 
Ikabilmeli.
[ 1970’li yıllarda Sayın İnönü ile girdiği mücadele de 
galip çıkan Sayın Ecevit, sanırım aynı akibete kendi uğ
rayacak.
i Ve ya hasta yatağında demoklesin kılıcını çekip is
yancıların başını isteyecek.
LAmaflörülejıo ki DSP’de sancılar çabuk dinmeyecek.

Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 2001-2002 
eğitim ve öğretim yılı so
nunda düzenlenen törenle 
mezun olan 180 öğrencisi
ne kep giydirdi, madalya 
taktı ve belge verdi.

Kaymakam Sadettin 
Genç’in de katıldığı tören, 
geçtiğimiz hafta çarşamba 
günü okul bahçesinde dü
zenlendi.

Bu yıl en kalabalık me
zunlarını veren Celal Ba
yar Anadolu Lisesi Okul 
Birincisi Nihan Arıkan’a 
Kaymakam Sadettin Genç 
tarafından armağanlar ve
rildi. Arıkan okul kütüğüne 
5 nci mezuniyet plaketini 
çaktı. Törenlerden sonra 
verilen okulun geleneksel 
tavuklu pilavı büyük ilgi 
gördü. Haberi sayfa 6’da

Millilerimizin zaferine kurumlar da katıldı. Uzmanlar Tıp Merkezi, milli ma
çın yapılacağı gün binalarını baştan aşağıya kırmızı'beyaz kurdelelar ile süs
ledi. Maçtan sonra ise davullu zurnalı haİay çekerek coşkuya ortak oldular.

TAŞI 
GEDİĞİNE

VAR...
Başbakan Sn. Bülent Ecevit 
“AB’den başka bir dünya yok” 
Yok olur mu?
Var, var!.
Yeni dünya, üçüncü dünya, 
öteki dünya ....

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

I Eğitimci - Yazar

Hakan Şükür, futbol ve. Başarı Fetişizmi

Hakan Şükür, Türk spor tarihinde 
özel yeri olan bir değerli futbol ustası
dır. Ulusal takım formasıyla en çok go
lü o atmıştır. Efendiliği ve alçak gönül
lüğüyle olduğu kadar, gerektiğinde 
gladyatörce özverili futboluyla da gö
nüllerde taht kurmuştur. Bursaspor’da 
olgunlaştıktan sonra Galatasaray’da 
uluslararası nitelik kazanmış, Avru
pa’ya transfer olmuş ve Türk futbolunu 
diyar-ı gurbette elinden geldiğince 
temsil etmeye çalışmıştır.

Fazlaca duygusaldır, her ortama ko
lay uyum sağlayamaz; ilk evliliğinde ni
kah tanığı da olan Fethullah Hocaya 
bağlılığı ve bağımlılığı ile ünlüdür.

Özetlemek gerekirse, Hakan Şükür 
Türk futbol dünyasında kendine özgü 
yeri olan bir kişidir, hakçası bir “feno- 
men”dir.

Ve de hiç kimsenin, hele yetenek ve 
yeterliği tartışmalı bir teknik direktörün 
adı veya kaprisi uğruna Hakan Şü
kür’ün itibannı zedelemeye hakkı yok
tur, olmamalıydı. Televizyon ekranı 
karşısında ulusal takımımızın maçını iz
leyen kalabalıklann, kaçırdığı her gol 
pozisyonunun ardından “Çıkarın bu 
adamı” diye bağırmasını içime sindi
remedim doğrusu; müthiş üzüldüm.

Bursa Hakimiyet’in başanlı ve 
de haşan mizah yazan Hakan Kök- 
sal’dan öğreniyorum ki, Yılmaz Erdo
ğan “Senegal’in büyücüleri bir tek 
Hakan Şükür’ü etkilemişe benzi
yor” demiş!

Vah, vah!
Hakan Koksal’ın hayali bir gazete 

haberine dayandırdığı esprisi ise şöyle 
: “Bülent Ecevit Senegal maçını 
izlerken veliahdını buldu : Hakan 
Şükür. ”

Ulusal takıma en çok gol kazandı
ran, gerektiğinde bir gladyatör gibi sa
vaşan bir değerli futbolcuyu bu duruma 
düşürmenin sorumluluğu ağır olmalı
dır. Türkiye’nin yanfinalde bugün Bre
zilya ile kapışacak olması, hatta belki 
de finale çıkacak olması -ki, bu hiç de 
hayal değil bana kalırsa-, inadı veya 
kaprisleri ya da -dilim varmıyor ama- 
kimilerince iddia edildiği gibi bir tür

“tarikat bağlantıları” nedeniyle Ha- 
kar Şükür gibi fenomeni harcamasını 
göze almasını bağışlatmamahdır.

Hesabı görülmelidir bu tutarsızlı
ğın....

Evet, bugün Türk Ulusal Takımı - 
teknik dörektörüne rağmen- finale çı
kabilir, 30 Haziran’da futbol dünyası
nın en büyük kupasını alabilir. Televiz
yon başında maçlan İzledikten sonra, 
böyle bir sonucun hiç de hayal olmadı
ğı yargısına varmak için Şenol Güneş 
olmaya gerek yok. Sıradan bir futbol 
izleyicisi bile, oyuncularımızın teknik 
ve güç bakımından kupayı alabilecek 
düzeye erişmiş bulunduklarını görebilin 
Yeter ki yanlışta ısrar edilmesin, öyle 
iddia edildiği gibi “cuma namazı” bu- 
nalımlan yaratılmasın.* * *

Senegal yengisinin ardından Türki
ye gerçekten bayram yaptı; bugün de, 
30 Haziran’da da öyle olmasını umu
yorum, özlüyorum. Ama nedense Is
panya’ya otuz küsür yıl kan kusturan 
Diktatör Franko’yu çağrıştınyor bana 
bu bayram havası

Diktatörün Ispanya’yı uzun yıllar 
“Uç F” ile yönettiği söylenirdi, anım- 
sayacaksınızdır; Futbol, Flesta, Fado...

Türkiye darda, AB’ye gireceğiz diye 
çırpınıyoruz, isteyerek veya istemeye
rek özverilerde bulunuyoruz. Ekono
mik iflas halinde. İşsizlik çığ gibi. Ban
kalar birbiri ardından batmakta. İnsanı
mız umutsuz. Partilere güven duyulmu
yor.

İşte tam da böyle bir anda imdadı
mıza yetişiyor ulusal takımın başarılan. 
Biraz soluk aldırıyor bize, insanlarımız 
neşeleniyor, alanları doldurarak bay
ram yapıyor.

Gereksinmemiz var buna...
Ama bilmem aklınızın köşesinden 

geçti mi hiç İngiltere’nin Falkland Ada- 
ları’nı vurduğu sıralarda Arjantin Ulu
sal Takımı dünya şampiyonluğunu ka
zanmıştı.

Şeytan dürtüyor işte, Kıbrıs burnu
muzun dibinde...

Benzetmek gibi olmasın da!...

Mutlu olmak ve yaşama sevincini 
duyumsamak doğuştan hakkımızdır. 
Buna karşın süregelen davranış stan
dartları gençlerimizin ve ailelerinin 
mutluluklarını engeller niteliktedir. 
Başarı kavramını, çalışkan olmayı 
içinde yaşadığımız kültürel ortam 
içinde gözden geçirip değerlendir
meliyiz. Eğitim ve yetiştirilme tarzı 
davranışlarımızı etkilemektedir. Ku
şaklar boyu süren, aktarılan yanlış 
başarı anlayışları sürerken bunun ne 
denli farkındayız? Kendimizi bu ko
nuda sorgulamalıyız. Hepimiz farklı
yız.

Farklılaşmaya önem veriyorum. 
Eğitim sisteminin öğrencilerin ben
zeşmesini değil, farklılıklarını geliştir
mesi gerektiğine inanıyorum. Bu an
lamda başarı kavramı da herkes için 
farklı anlamlara bürünecek. Ebe
veynlerin çocuklarına telkin ettikleri 
başarı hırsına çoğu kez başaramama 
korkusunun eşlik ettiğini gözlemleye
biliriz.

Bana göre başarı odak noktası ol
mamalı. Ama içinde yaşadığımız çağ 
yarışmacılığı kışkırtıyor. Başarılı ol
mayı mutlaklaştırıyor. Başaramamak 
güçsüzlük demekle eş anlamlı. Başa
rılı olamayan elenir, ezilir demek.

Çoğu kere çoçuğun çalışkanlığı 
aşırı önemsenince ruhsal, fiziksel, 
sosyal, düşünsel gelişimleri engellen
mektedir. Çocukla kurulan diyaloğ 
ve iletişim yalnızca okul başarısı ile 

İHL mezunları 
pilav gününde 

buluştu

sınırlı kalmaktadır. Bu yüzden çocuk
larımızın gizli kalmış yeteneklerini ta
nımıyoruz. Varolan enerjilerini ger
çekten sahip oldukları yeteneklere 
yöneltmek, hem anne babanın hem 
de öğretmenlerin görevi olsa gerek. 
Onlara “Bu senin hayatın, onu 
en iyi değerlendirmek senin 
hakkındır” diyebilmeliyiz.

Çocuklarımız kendi sorunlarının 
ne denli farkındalar acaba? Kendisi
ni nasıl değerlendiriyor? Olumlu bir 
benlik saygısı var mı? Biz onlara çok 
karıştıkça otorite figürü arayan insan 
tipi yetiştirmiş olmuyor muyuz? On
ların kişisel deneyimleri ile öğrenme
lerine hayatı tanımalarına, yaşam us
taları olmalarına destek veriyor mu
yuz? Fazla müdahaleci tavır kişinin 
kendi davranışlarına duyarlılık ve so
rumluluk kazanmasını engellemez 
mi?

Çocuğa “Başarılı olmak zo
runda değilsin. Başarısız olsan 
da siz seni sen olduğun için bi
ricik olduğun için seviyoruz” 
mesajını büyükler vermeli diye düşü
nüyorum. Başkalarına karşı başarılı 
görünmek çabası yerine ben elimden 
geldiği kadar çalışıyorum, en iyisini 
yapmaya gayret ediyorum diyebilen 
çocuk dışarıdan değerli sayılma bek
lentisinin peşinde olmaz. Kişinin 
kendi kapasitesinin farkında olması 
ne güzel.

□ BURSA HAKİMİYET □ HABER
Gazetelerine vereceğiniz ilanlar size kazanç 

olarak geri dönecektir.
BİR TELEFON YETERLİ!

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

GEMLİK KÖRFEZ
Haftalık Siyasi Gazete

Yıl: 30 SAYI: 1427 
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.

Gemlik İmam Hatip Lisesi mezunları 
Yensölöz Ayazma mevkiinde düzenlenen 
pilav gününde biraraya geldi.

Geçtiğimiz hafta yapılan pilav gününe 
Bursa Milletvekili Faruk Çelik, İmam Hatip 
Lisesi mezunları, aileleri, öğretmen, ve ida
reciler katıldılar.

Okul Müdürü Ali Kahya, Müdür Yardım
cısı Mehmet Türkmen, Bahtiyar Dizdar, 
Mustafa Özer, Şeydi Tellier, Hüseyin Top
rak, Tamer Kaya ve emekli öğretmenler 
Nazile Eker, Zerrin Özerin ve çok sayıda 
eski öğrencilerin katıldığı pilav gününde, 
vefat eden öğretmenlerde rahmetle anıldı.

Okul Müdürü Ali Kahya, görevinden 
alınmasından sonra mahkeme kararı ile 
görevine geri döndüğünü belirterek, “Biz 
ne yaptıysak okulumuz için yaptık. Yan
lış davranışımız olmadı. Okulumuzu da
ha iyi yerlere getirebilmek için çalışıyo
ruz. 16 kadrolu personelimiz ve bilgisa
yar laboratuarımızla okulumuzda kalite
li eğitim vermeyi hedefliyoruz" dedi.

1975 yılında Gemlik'te eğitim ve öğreti
me başlayan Gemlik İmam Hatip Lisesi, I 
1983 yılından bugüne kadar 975 mezun I 
vermişti.

mailto:liQ@turk.net
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Emniyet Müdürü, gazino ve çay bahçeleri işleticileri ile Esnaf Odası'nda toplandı.

O2.oo’ye izin çıktı
İlçe Emniyet Müdürü Salih Golcü bu kez, 

Muhtelif Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nda 
oda yöneticileri, gazino ve çay bahçesi işle
ticileri ile biraraya gelerek, sorunları görüştü.

Geçtiğimiz hafta, Esnaf Odası lokalinde 
oda yöneticileri ve esnaf ile biraraya gelen 
Emniyet Müdürü Gölcü’den turizm mevsimi 
süresince gazino ve çay bahçelerinin saat 
O2.oo’ye kadar açık kalması konusunda yar
dımcı olması isteminde bulunuldu.

Konunun üst düzeyde değerlendirildiğini 
söyleyen İlçe Emniyet Müdürü Salih Golcü, 
halka açık olan çay bahçesi ve gazinoların 
saat O2.oo’ye kadar açık kalması konusun
da gerekli izinin alındığını söyledi. Salih GOLCÜ İbrahim TALAN

Davala’ya 
benzedi 

canından 
oldu

Milli takımın çeyrek final karşılaşmalarında 
saçını kızıldereli modeli kazıtan ünlü futbol
cu Ümit Davala gibi kestiren Zarif Yanık ad
lı 15 yaşındaki öğrenci, babası tarafından 
azarlanınca intihar etti.

Esnaf ve sanatkarların emniyet güçlerine yar
dımcı olmalarını isteyen Golcü, bugüne kadar emni
yet güçlerine karşı gösterilen desteğe teşekkür etti.

Bu desteğin sürmesini de isteyen Salih Golcü, 
Gemlik’in huzurlu bir kent haline gelmesi için her 
vatandaşın emniyet güçlerine yardım etmeleri ge
rektiğini de belirtti.

ESNAFTAN BİLGİSAYAR
Gemlik Emniyet Müdürlüğü, Sokak Çocukların» 

Koruma Birliği temsilcisi Bergin Savcı’nın da katıl
dığı toplantıda Savcı, Gemlik’te aileleri tarafından 
terkedilmiş başıboş çocukların sayısının giderek

arttığını, bunların kayıtlarının tutulması için büroya 
bilgisayar ihtiyacı olduğunu söyledi.

Bu konuda İlçe Emniyet Müdürü ve Bergin Sav- 
cı’ya sorunu çözeceklerini ve esnaf arasındaçönül- 
lü para toplayarak, sokak çocukları bürosuna bir 
adet bilgisayar sözü verildi.

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Ta
lan ise, İlçe Emniyetine bugüne.kadar gösterdikleri 
ügi ve desteği sürdüreceklerini, İlçe Emniyet Müdü
rü Salih Gölcü’ye işyerlerinin saat O2.oo’ye kadar 
açık kalması konusunda gösterdiği çabadan dolayı 
teşekkür etti.

Geçtiğimiz hafta ilçe
mizde acı bir intihar olayı 
yaşandı.

Dünya Futbol Şampi- 
yonası’ndaki karşılaşma
larda saç modeli ile her
kesi hayrete düşüren Mil
li Futbolcumuz Ümit Da- 
vala’nın, Gemlik’teki 
genç hayranı saçlarını 
Davala modeli gibi kesti
rince babasından azar 
işitti.

Şehit Ethem İlköğre
tim Okulu 6 ncı sınıf öğ
rencisi olan 15 yaşındaki 
Zarif Yanık, pazârtesi gü
nü saat 10.oo sıraların
da, odun depoları yakın
larında bulunan evlerin-

leden sonra Bursa’ya 
sevkedildi.

Kalbı duran ve beyin 
fonksiyonları sona eren 
saç modası kurbanı genç 
öğrenci, tüm çabalara 
karşın kurtarılamayarak, 
hayata veda etti.

Babasının kızması 
üzerine yok yere canına 
kıyan öğrencinin ölümü 
okullarındaki arkadaşları 
ve mahallesi arasında 
büyük bir üzüntü yaratır
ken, Davala modeli saç 
kurbanı Zarif Yanık, göz
yaşları arasında toprağa 
verildi.

Öfe yandan cenaze
den sonra düzenlenen

Veda ziyareti
Dost Hindistan Başkonsolosu. Kuzey Kore'ye atandı

Hindistan İstanbul Baş
konsolosu Rihç Pal’ın Ku
zey Kore’ye atanması üze
rine Gemlik Belediye Baş
kanı Mehmet Turgut’u veda 
ziyaretinde bulundu.

Geçtiğimiz hafta İstan- 
bul’daki>konsolosluk bina
sında düzenlenen veda 
kokteyline Belediye Başka
nı Mehmet Turgut ve eşini 
de davet eden Hindistan İs
tanbul Başkonsolosu Rihç 
Pal, bu kez eşi ile birlikte 
Gemlik’e gelerek veda zi
yaretinde bulundu.

Belediye Başkanı Meh
met Turgut’un kapıda karşı
ladığı Hindistan İstanbul 
Başkonsolosu Rihç Pal 
yaptığı konuşmada, “Ta

nıştığım kişilerden ayrıl
mak bana zor geliyor. 
Gemlik’te kendimi evim
de hissediyorum. Gemlik 
güzel bir şehir. Hindis
tan’da da bir çok şehir 
Gemlik’e benziyor. Sayın 
Turgut île dostluklarımız 
yeni görev yerimde de 
sürecek. Ayrıca Hindis
tan’ın bir şehri ile Gem- 
lik’i kardeş şehir yapabili
riz” dedi.

Mehmet Turgut ise ko
nuşmasında, Kuzey Ko
re’ye atanan Riçh Pal’e ba
şarılar diledi.

Başkan Turgut, büyükel
çinin şahsında Hindistan ile 
dostluk köprüsünün kurul
duğunu söyledi.

Tevfik Solaksubaşı 
Belçika’da

Uluslararası İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu 
üyesi Tevfik Solaksubaşı bu kez de, TOBB heyeti 
ile Belçika'ya gitti.

İlçemizi uluslararası düzeyde 
temsil eden İş Adamı Tevfik So- 
laksubaşı, Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği yöneticileri ve iş 
adamları ile birlikte Belçika’ya 
gitti.

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne 
açılması konusunda lobi faaliyet
lerini yürütmek amacıyla Anava
tan Partisi- Genel Başkanı Mesut 
Yılmaz, Türkiye Odalar ve Bor- Tevfik SOLAKSUBAŞI

salar Birliği Başkanı Rıfat Hisârcıklıoğlu ve kalabalık iş
adamları topluluğu, Belçika’da yapılacak olan toplantı
larda, Türkiye'nin Avrupa Birliği’ne katılımı konusunda
görüşlerini anlatacak.

Kumla’da 
konutlar 
arasında 
eğlence 
yerlerine 
izin yok

Uzun yıllardan beri 
Küçük Kumla’daki ko
nutların arasında fa
aliyet gösteren eğlen
ce yerlerine bu yıl, 
izin yok.

Gemlik Kaymaka
mı Sadettin Genç ve 
İlçe Jandarma Bölük 
Komutanlığı, bu yıl 
ruhsat izni için başvu
ruda bulunan taver
na, di.sco gibi konutlar 
arasında bulunan eğ
lence yerlerine izin 
vermedi.

Uzun yıllardır 
Kumla’da açık bulu
nan Sarmaşık Taver
na, bu nedenle Bü- 
yükkumla Köyü yolu
na işyerini taşırken, 
Paradisco ise hala fa
aliyete girmedi.

Kumlalı yazlıkçılar, 
Kaymakamlıktan ve 
Küçük Kumla Beledi
yesinden taverna ve 
disco gibi gürültülü 
ses çıkaran eğlence 
yerlerinin konutlardan 
uzak bir bölgede top
lanmasını istiyorlar.

Kumla yolu 
asfaltlanıyor

Gemlik Küçükkum- 
la yolu Karayolları 14. 
Bölge Müdürlüğü ta
rafından asfaltlanıyor.

Yaz sezonunun 
başlamasıyla bozul
muş olan Gemlik Kü
çük Kumla yolu Kara
yollarının kendi ekip
leri tarafından yola 
dökülen zift üzerine 
çakıl asfaltlama yön
temiyle kaplanıyor.

de kemerle intihar etti.
Durumun ailesi tara

fından farkedilmesi üze
rine Devlet Hastanesi’ne 
kaldırılan genç öğrenci 
burada yapılan müdaha-

mevlit töreninde de dağı
tılan yemekten 15 e ya
kın kişinin zehirlenme 
belirtileri göstermesi üze
rine hastaneye giderek, 
tedavi gördüğü öğrenildi.

Gemlik i sivri
sinek

Yaz sıcaklarının başla
masıyla ilçemizde yoğun 
sivrisineklerin görülmesi 
vatandaşların şikayetleri
ne yol açıyor.

Son günlerde açık iş
yerlerinde sivrisineklerin 
vatandaşları rahatsız et
mesi sivrisinek ile müca-

sardı
deleyi yeniden gündeme 
getirdi.

Sivrisinek ile etkin mü
cadele yapılmasını isteyen 
vatandaşlar, belediyenin 
ilaçlama makinasıyla sinek 
üreyen kaynakları ve so
kakları acilen ilaçlamasını 
istiyor.

Belediye heyeti 
Lauderhill’de

Kardeş şehir Lauderhill Belediye Başkanının daveti üzerine ABD'ye 
uçan Belediye Başkanı Mehmet Turgut ve Belediye Meclis üyesi 
Dursun Özbey temaslarına yarın başlıyor.

Gemlik Belediyesi’nin Amerika 
Birleşik Devletleri Florida eyaleti 
Lauderhill kasabası ile olan kardeş 
şehir ilişkileri Gemlik Belediyesi 
heyetinin ABD ziyareti ile doruk 
noktasına ulaştı.

Lauderhill Belediye Başkanının 
daveti üzerine 25 Haziran 2002 - 2 
Temmuz 2002 tarihleri arasında 
Lauderhill’de. üst düzey temaslar
da bulunmak üzere Belediye Baş- Mehmet TURGUT
kanı Mehmet Turgut ye Belediye 
Meclis üyesi Dursun Özbey, dün sa
bah ABD’ye uçtular.

Bugün, Lauderhill Belediyesi’nde 
Belediye Başkanı ve Belediye Meclis 
üyeleri ile tanışacak olan Gemlik Bele

diyesi heyeti daha sonra hazırlanan 
program gereği ilişkilerini sürdürecek.

Turgut ve Özbey’in -ABD gezisin
den sonra belediye meclis üyelerine 
bilgi vermesi bekleniyor.
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İLAN
S.S. 72 NOLU GEMLİK ZEYTİN TARIM SATIŞ 

KOOPERATİFİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

Birliğimizce açık artırma yapılmak suretiyle, 4 adet 
1998 model 2520 Ford Kargo aracın satışı yapılacaktır.

Açık artırma, 04.07.2002 PERŞEMBE günü saat : 
14.00’de Birliğimiz toplantı salonunda yapılacaktır.

İhaleye katılmak isteyen Firma ve Şahıslar 03.07.2002 
ÇARŞAMBA günü akşamına kadar, Taşıt Satış Şart
namesini, Kooperatifimizde inceleyebilir.

S.S. 72 NOLU GEMLİK 
ZEYTİN TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ

Şİ İ K KÖŞESİ bemir Ati Bay dar

MURATOBA KÖYÜ CAMİİ 
YAPTIRMA ve YAŞATMA DERNEĞİ

KONGRE İLANI

Muratoba Köyü Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği’nin Olağan 
Genel Kurul Toplantısı 14 Temmuz 2002 günü saat 20.ooüe köy 
kahvesinde yapılacaktır.

Ekseriyet temin edilemediği takdirde bir hafta sonra aynı yer sa
atte yapılacaktır.

Üyelere duyurulur.
YÖNETİM KURULU

F

j

Görmeyin Hele
Gemi oturdu dibe, dönemez geri
Böyle birşey görmedik, ezelden beri 
Bir etimiz kaldı, bir kemik deri 
Görmeyin ağalar, görmeyin hele

GÜNDEM :
1- Açılış ve yoklama
2- Divan heyeti seçimi
3-^Şaygı duruşu
4-^Yönetim kurulu faaliyet raoorunun okunması ve ibrası
5- Gelir-Gider raporlarının okunması
6- Denetleme kurulu raporlarının okunması, ibrası
7- Yeni yönetim ve denetleme kurullarının seçimi
8- Dilek ve temenniler
9- Kapanış.

Ok 
heves, 
ler.

Kir 
men, 
hamal

Kiı 
nılma 
dur, b

Da 
Hani

“( 
tnuyı

Bi 
istem

Eı 
M 
H 

Kimi 
kdal 
w

İnsanlar azılı katil oldular
Ekmek için, bedenini soydular 
Gün geldi, birbirlerine kıydılar
Duymayın ağalar, duymayın hele

Çaldılar çırptılar dışa kaçtılar 
Emeğimizi alıp ele sattılar 
Hırsızları başımıza kral yaptılar 
Sarayınız başınıza çöksün ağalar

BİLGİSAYAR EĞİTİMİNDE KALİTE

HALK EĞİTİMİ MERKEZİ
KAYIP

Kimi
W 

y
D

Adım Demir Ali bu düzene kızarım 
Senelerdir ufak tefek yazarım 
Ben kimseye değil, şu feleğe kızarım 
Zalime sopasını vurmadı gitti

Bu dünya size, ahret mı bite 
Adalet bu mudur soranm size 
Bir lokma ekmeğimiz göze mi gele 
Vermeyin ağalar, vermeyin hele

SATILIK ve KİRALIK
EMİN DALKIRAN 
KORDONU’NDA 
120 METREKARE 

KALORİFERLİ LÜKS 
SATILIK DAİRE

DOĞAYI SEV, L YEŞİLİ KORU J

□ Her kursiyere bir bilgisayar imkanı
□ Üniversiteden bilgisayar bölümü mezunu 

tecrübeli öğretmen kadrosu
□ Tüm dersler bilgisayar başında
□ 45 günde hızlandırılmış kurs ile 

sertifika imkanı
□ Gelişen teknoloji ile sürekli yenilenen 

hızlı bilgisayarlar
□ Tüm alanlarda geçerli Milli Eğitim 

Bakanlığı Bilgisayar Sertifikası
YAZ DÖNEMİ KAYITLARI BAŞLAMIŞTIR
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN

Teli : 513 13 46
Halitpaşa Mah. Gemlik Halk Eğitimi 

Merkez Binası

Gemlik Nüfus 
Müdürlüğü’nden 
almış olduğum 

nüfus cüzdanımı 
ve ehliyetimi 

kaybettim.
Hükümsüzdür.

Gülay ÇINAR

K 
Halk 
dab 
mal

\ 
kapş

C 
kalıp 
kaps 
mak

D 
is'ıâ

nıak 
taşır 
Eskit 
vardı 
Sevr

Körfez 
, Okuyun 
okutun, 
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KUMLA’DA HAVUZLU 
KİRALIK ve SATILIK 

DAİRELER

PVC KAPLAMA 
PLASTİK KART

VE
SİSTEMLERİ

mam 
ğınız

G 
dan I 
siniz, 

Ti 
ulam 
hım.

Tel

Körfez OFSET
Z6H 

27H 

28R 

29H

H1 

12 İl

Umurbey’de 
İmar Planlı

6 Villalık Sahibinden 
Satılık Arsa

Gemlik Cumhuriyet 
Mahallesi'nde 

Satılık Triplex villa.

O Plastik Kimlik Kartı
■©’ Personel Kartı

< Öğrenci Kartı
O Tanıtım Kartı

® Fatura Kartı

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3 / B 
Tel: (0.224) 51317 97 

Fax: (0.224) 513 35 95 GEMLİK

Bİ 
K
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I Sıtkı Hayıroğlu
E.M. Lisesi Öğretmeni

YAŞAMIN İÇİNDEN
Yari Şaka Yari CIddI Erol GÜRÇAY

KADRİ GÜLER ve OTUZ YIL ...
Olgun bir çağa gelen, bay-bayan (insan) yetenek, 

heves, azim, iradeleri doğrultusunda bir mesleğe girer
ler.

Kimi subay, kimi hakim, kimi doktor, kimi öğret
men, kimi sanatçı, kimi oyuncu, kimi kuyumcu, kimi 
hamal, kimilerinin de çoban olduğu görülür.

Kimileride daha yüksek makamlara, koltuklara ku
rulmak isterler. Başbakan, bakan, müsteşar, genel mü
dür, belediye başkanlığı gibi....

Daha daha büyük makamlar isteyenler olur ya... 
Hani ne derler :

“Gönlüm cennet istiyor, ama günahlarım ko- 
muyor ki...”

Bazıları da bu makamlara hiç bir özelliği olmadan, 
istemeden karga gibi tepeden konmada çok olur. Nasıl: 
I Emmü ile dayı (...) ile ...

Memleketi batıranlar işte onlar...
Her ulusun, kendi özelliğine göre iş bölümleri vardır. 

Kimileri girdiği işi beğenmez, daha kolay daha avantaj
lı daha kaçamaklı iş arar. Yani bir taşla beş kuşu birden 
vurmak ister.

Hani var ya banka soyanlar, anlayın onlar...
Yani, iş bölümleriyle verişler çok ayrı özellikler taşır. 

Kimileri de topluma, insanlığa hizmet için yorulmadan 
yarışır.

Yazma ile anlatılmaz ki bunlar...
Daha var, neler neler...
İyiliğe bir örnek :
KADRİ GÜLER. GEMLİK KÖRFEZ’in kurucusu. 

Halk evet, Kadri Güler’i çok yakından iyi tanır. Aslın
da benim meslektaşım, arkadaşım yani öğretmen öz 
mesleği.

ı Neden bu görevi bırakmış? Bana kalırsa daha geniş 
kapsamlı ve de yönlü halkı hizmet etmek için.

I Öğretmenlikte kalsa idi, belli- bir topluma, çağa dar 
kalıplar altında hizmet için yarışacaktı. O.jdaha geniş 
kapsamlı, topluma, vatandaşa hizmet EĞİTİM taşı
makta yarışacaktı. İsteği buy du onun. Basını tercih et
ti ve başladı. Ne zaman (30) yıl önce...

Dile kolay otuz yıl... GEMLİK KÖRFEZ Gazete
sinin bugünlere böyle kaliteli gelişi elbetteki kolay ol
mamıştır.
L Alisiyle, Velisiyle, akıllısı, delisiyle boğuşmak zorun
da kalarak güçlüklere yılmadan göğüs germesini bilmiş- 
tir.

I Yılmaz Akkılıç, İnan Tamer, Erol Gürçay, Mu
zaffer Gürboğa, Cemal Kırgız, Dursun Ergüler, 
Necati Kartal ve Ali Aksoy gibi değerli yazar arka
daşlarımızı kutlamak isterim.
[ Bu arada en büyük pay muhakkak ki Sayın Serap 
Güier’in. Serap Güler’i ben ayrıca tebrik edip, kutla
mak istiyorum. Şimdi verdiğimiz yazılar da bir harf ha
tası dahi olmadan gayet güzel, tam olarak neşrediliyor. 
Eskiden derme çatma, zildir zıp yazılarımızı yazanlar 

: vardı ki yarıdan fazlası yanlış çıkıyordu. Teşekkür 
Sevgili Serap.
| verdiğiniz maddi ve manevi emeğin karşılığını ala
mamış olsanız bile, halka hizmeti dilediğiniz gibi taşıdı
ğınız için müsterihsiniz.

K Gemlik’te otuz yıl topluma kültür ve eğitim açısın
dan (kan-koca) el ele hizmet dağıttığınız için müsterih

siniz, gene siz...
I Taktirlerimle tebrik ediyor, yıllar yılı yılmadan başa
rılarınızın devamını diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyo- 

Irum.

X Bilgisayar
__1 Sistemiyle

I MÜHÜRDE I
BEKLEME / jyi£ih£i.rlcritrti.x

YOK* df 30 dakikada

BİR TELEFON YETERLİ! 
I KÖRFEZ OFSiJET
İli İstiklal Cd. Bora Sk. (Akbank Aralığı) No: 3/B 
■ Tel: (0.224) 513 1 7 97 GEMLİK

[NÖBETÇİ ECZANELER

1
26 Haziran 2002 Çarşamba Gemiç Ecz.

27 Haziran 2002 Perşembe Sağlık Ecz.
28 Haziran 2002 Cuma Sena Ecz.

29 Haziran 2002 Cumartesi Ozan Ecz.

30 Haziran 2002 Pazar Gemiç Ecz.

01 Temmuz 2002 Pazartesi Erçek Ecz.02 Temmuz 2002 Salı Engin Ecz.

Bankalarda
Neler Oluyor HAFTANIN F1KRAS1

2000 yılında Banka sayısı (81) 
idi.

2002 yılında (57) ye geriledi.
Toplum şube sayısı (7639) 

dan (6315) e indi.
Peki. Bu gelişmeler, bankalara 

ne şekilde yansıdı.
Aslında, bankaların durumu yine 

düzelmedi.
- En büyük bankalar bile za

rar etti.
- İş Bankası’nın 2001 yılı za

rarı :
762 trilyon olarak açıklandı.
- Garanti Bankası’nın 2001 

yılı zararı :
226 trilyonu buldu.
- Yapı Kredi Bankası ile Pamuk- 

bank’ın birleşmesi reddedildi.
- Çünkü Pamukbank’ın 2001 

yılı sonu itibariyle 2 milyor dolar 
sermaye açığı olduğu tesbit edildi.

Yani. Pamukbank 6 ay önce 
batmıştı.

% 130 faizli hazine bono ihalele
ri de ortadan kalkınca, en sağlam 
zannedilen bankalar bile çürük 
çıktı.

Peki. Bankalar parayı kime 
satacaktı.

- Sanayicilere satacaktı.
- Ve esnafa satacaktı.
Ama. Ekonomideki durgunluk 

önlenemedi.
Dolayısıyla krediler kullanıl

madı.
Yeni yatırımlar yapılmadı.
Ve. Bankalar topladıkları pa* 

raları satamadı.
Halk kendi ekonomisine gü

venmeyince, yabancı sermaye
de bize güvenmedi.

Yabancı sermaye girişi dur
du.

Kendi sermayemizde , komşula
rımıza akmaya başladı.

Bulgaristan’a kaçtı.
Romanya’ya akmaya başladı. - 
İşte. Burada da Avrupa Birli

ği üyeliği önem taşıyor.
(AB) üyeliğinin Türkiye’ye ne 

faydası olacak.
- Yabancı sermaye korkma

dan gelecek.
- Ekonomide durgunluk bite

cek.
- Ve. En önemlisi işsizlik azala

cak.

Genç kadın sol gözü 
mosmor bir halde annesi
nin evine geldi:

Aman Allahım kim 
yaptı bunu sana kızım”

“- Kocam”
“- Peki ama o Londra’da 

değilmiydi.”
- Ben de öyle sanıyor

dum ya anneciğim”

İnsan ve Hayvan
İnsanlar ve Hayvanlar.
Birisi tanrının özenerek 

yarattığı bir varlık.
Diğeri, vahşi ve saldır

gan damgası vurulan bir 
yaratık.

İkisini mukayese etmek için, 
haberleri ve belgeselleri iz
lemek yetiyor.

Şu belgeselleri bir hatırlayın.
- Karnı doyan bir hay*

S»özCJn Özü

Verilen öğütlerden, 
Yalnız akıllılar 
yararlanır

“Syrus”

Milli takım çok iyi bir ne
sil yakaladı.

(1970) li yıllarda, Hollan
da ve Almanya’da böyleydi.

Dünya kupasında bizim 
kadar tekniğe sahip çok ta
kım var.

Hatta, daha iyileri de 
var.

Ama. Agresif futbolu ve 
pres uygulamasını, bizim 
kadar başaran yok.

Türk futboluna bu değişi
mi, Fatih Terim getirdi.

Şenol Güneş zaman za
man duygusal, zaman za
man bölgesel düşündü.

Bu davranışları, uygula
malarına da yansıdı.

Hücum ve defans arasın
daki boşluğu kapatacak, 
Tayfun’u kadro dışı bıraktı.

Kontra atak futbolu ile, 
yarı finaller de büyük işler 
yapabilecek Serhat’ı devre 
dışı bıraktı.

Bu kadar önemli yanlışla
rı, futboldan iyi anlayan bir 
hoca yapamaz.

Uçuk RIr Söz

Adartun biri 
‘Kabadayılığa yer yok” demiş, 

kabadayılık ayakta kalmış.

van, bir başka hayvanı öl
dürmüyor.

- Ama. İnsan öyle mi.
Ne karnı doyuyor.
Ne de gözü doyuyor,
- Fillerin ve aslanların ai

le yaşamlarına bir bakın.
Tam bir düzen ve inti

zam var.
- Ama. İnsanlar aile füze

nini kaybetti.
Aile fertleri miras yükünden 

birbirinin gözünü oylıyor.
Ana, baba ve evlat birbirini 

görmek istemiyor.
- Hayvanların yavruları

na gösterdikleri sabır ve 
şevkat hepimizi şaşırtıyor.

- Ama. İnsanlar, bu kut
sal ilişkiyi bile kulvarından 
saptırıyor.

Evlat, ana babaya nankör
lük ediyor.

Ana baba da, evlatları 
beddua ile tehdit ediyor.

Haberleri bir izleyin.
En medeni geçinen bir 

insan, en vahşi bir cinayeti 
işliyor.

Bir cep telefonu için bir 
insanı öldürüyor.

Varlık içinde yüzüyor.
Ama. Gözü doymuyor ve en 

iğrenç soygunu bile yapı
yor.

Aslında, modern yaşamak 
tüm teknolojik imkanları 
kullanmak, gerçek insan 
olmak için yetmiyor.

Hayvanlar gibi tok göz
lü, önyargısız ve paylaşım
cı da olmamız gerekiyor.

1

GEMLİK REHBERİ______
□ GEREKLİ TELEFONLAR □ RESMİ DAİRELER □ UÇAK

İtfaiye ..................................110 
Polis İmdat ...........................155 
Jandarma İmdat.................... 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. Md.... 513 11 74
Halk Ğt. Mrk.. 513 18 46
Halk Kutüp...... 513 13 53
As. Şb. ..........  513 10 57

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

Jandarma K................. 513 10 55
Polis Karakolu.............513 18 79

□ DENİZ OTOBÜSÜ

Gar. Kom....................513 12 06 Bursa......................................256 77 84
Mudanya .................................544 30 60
Yenikapı..........................(212) 516 12 12
Yalova...............................(226)811 13 23

□ KAYMAKAMLIK Karayolları ...... 513 13 08
Liman Bşk....... 513 11 33

Kaymakamlık...............513 10 51
Kaymakamlık Ev..........513 10 52

Mal Md........... 513 10 95
Nüfus Md........  513 37 42
Özel İd. Md.....  513 15 07
Tapu Sic. Md. . 513 14 14
Müftülük.......... 513 13 64

□ VAPUR
C. Savcılığı..................513 10 53
C. Savcı Yard...............513 29 54
Emniyet Müdürlüğü......513 10 28

□ ULAŞIM

Yalova.............................(226) 814 10 20
Gümrük Md..... 513 14 11
Tekel Md....... 513 10 42
Ver. Da. Md..... 513 23 60
İlçe Tar. Md. ... 513 11 86İlçe Seç. Md. .. 513 49 94

□ FERİBOT 
Topçular......................... (226) 363 43 19
Eskihisar......................... (262) 655 60 31

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

□ BELEDİYE □ OTOBÜS
Santral ..........513 45 21-23 ŞehirlerarasıOto.Term. 261 54 00 (18Hat)

□ HASTANELER__________
Devlel Hastanesi..........513 92 00 
SSK Hastanesi............513 23 29 
Mer. Sağ. Ocağı...........513 10 68

İtfaiye............513 23 25
Muhasebe M...513 45 21-182
Yazık Md 513 45 21-111

□ TÜP DAĞITICILARI

Aygaz................................ 513 12 95
Özgaz ............................... 514 17 00
Tekgaz................................. 513 16 37 I
Ocakgaz............................ 513 16 37 1
Ergaz................................ 513 88 43 II
ipragaz................................ 513 22 59 1
Habaşgaz........................... 513 45 46 II
Likitgaz............................. 514 28 41 |
Yeni Likitgaz .................... 513 65 00 I I
Alevgaz............................. 513 40 95 İli
BP Gaz ............................ 514 59 81 |

□ TAKSİLER
Tazı IS. IVIU......t» X XXX
Su Arıza ........Yalnız 185

Körfez Taksi.................513 18 21 □ OTO. OPA»I BA3KANUOI

| Çınar Taksi..................513 24 67
I Güven Taksi.................513 32 40

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

| Gemlik Taksi................513 23 24
| Manastır Taksi.............514 35 50

1----b GEMLİK MUHTELİF ESNAF
J VE SANAIKARLARLODA31

Ambulans ......0.532.5716757

KİRALIK 
DAİRE

KUMLA'DA
HAVUZLU 

KİRALIK DAİRE
Müracaat 

Tel: 51317 97

Gemlik 
Körfez 

Okuyun, 
okutun, 
abone 
olun-
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Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 5 nci 

mezunlarını verdi
Emin Dalkıran
Kordonu’na

Celal Bayar Anadolu Li- 
sesi'nin beşinci mezuniyet 
törenleri coşkulu geçti.

Bu yıl, 2001-2002 eğitim 
ve öğretim yılında 180 öğ
rencisini mezun eden Celal 
Bayar Anadolu Lisesi’nin 
okul bahçesinde düzen
lediği geleneksel mezuniyet 
törenlerinde, okulun bayrak 
ve flaması son sınıfa geçen 
öğrencilere törenle teslim 
edildi. Daha sonra okul bi
rincisi Nihan Arıkan okul kü
tüğüne beşinci yıl mezuni
yet plaketini çaktı.

Kaymakam Sadettin 
Genç’in okul birincisine ar
mağanlar vererek, okul ma
dalyası ile başarı plaketini 
sunmasından sonra Okul 
Müdürü İdris Aka yaptığı 
konuşmada, öğrencilerine 
öğütler verdi.

Aka, bir buçuk milyona 
yakın öğrencinin üniversite 
sınavlarına girdiğini bunlar
dan yalnız, 400 bininin
okullara kayıt yapma imkanının bulunacağına dikkat çekerek, “Arzu etmediğiniz 
okullara puanlarınız tutsa bile kayıt yaptırın. Gelecek yıl nasıl bir puan tutturaca
ğınızı bugünden bilemezsiniz. Kaybolan zaman bir daha geri gelmez” dedi.

Öğrencilere gruplar halinde okul madalyalarının takılması ve belgelerinin verilme
sinden sonra mezun olan öğrenciler hep birlikte keplerini havaya atarak, “oley” çek
tiler.!______ ___

Daha sonra okul yönetimince her yıl geleneksel olarak yapılan tavuklu pilavlar ve 
ayranlar öğrenci ye velilere dağıtıldı;

Öte yandan, Özel. Doğuş Fen Dershanesi’nin Anadolu Lisesi’ndeki başarılı öğren
cisi Mehmet Yıldız’a Dershane Müdürü Ercan Çizmeci tarafından cep telefonu arma- 
ğan edildi.

Öğrenciler mezuniyet gününde arkadaşlarından ayrılmanın hüznünü, mezun olma
nın sevincini birlikte yaşadılar. Bu arada, OSS sınavları iyi gitmeyen birçok öğrencinin 
törenlere katılmadığı dikkat çekti.

2 nci oyun grubu

Gemlik Belediyesi tarafından yeni
den düzenlenen Emin Dalkıran Kor
donu, her gün biraz daha güzelleşiyor.

Çocuk oyun grupları ve plastik, kap 
imalatçısı Polikap tarafından imal edi
len 3-16 yaş grubu çocuklara hitap 
eden; yeni oyun grubu Emin Dalkıran 
Kordonu’nda yerine kondu.

Helozon tüp kaydırak ve düz kaydı
rak gruplarından oluşan oyun grubu, 
birincise göre daha fazla çocuğun oy

namasına göre dizayn edilmiş.
Polikap A.Ş. Yönetim Kurulu Baş- I 

kanı Mehmet Yaşar, yeni oyun gru
bunda 1 adet 3 yaş grubu helezon I 
kaydırağın, 1 adet 1-13 yaş grubu düz I 
kaydırağın, 1 adet 3-16 yaş grubu düz I 
kaydırağın, 1 adet 3-16 yaş grubu tüp j 
kaydırağın, 2 adet 3-16 yaş grubu 1.5 r 
metre sipiral kaydırağın, 1 adet 3 met- t 
re sipiral kaydırağın yerleştirildiğini I 
söyledi.

Büyükkumla İskelesi karşısında açıldı. 
Nezih bir ortam, cazip fiyatlar ve 

dostlarınızla hoşça vakit geçirebileceğiniz 
farklı bir mekan.

Büyükkumla Meydanı İskele Karşısı Tel : 538 00 90

/
ELEMAN ARANIYOR

Elektrik konusunda deneyimli 
PERSONEL

ALINACAKTIR

AYDIN MADENCİLİK
Tel : (0.224) 514 00 60

GEMLİK

KAYIP
Nüfus cüzdanımı 

ehliyetimi ve 
banka kartlarımı 

kaybettim.
Hükümsüzdür.

Fatma 
Nezaket 
ÇOKOY 

(TOPRAKÇI)
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