
yor.

Gazetemiz Sorumlu Müdürü ölümünün 23 ncü yıldö
nümünde Adliye Köyü'ndeki mezarı başında anıldı.

Doktora çirkin saldırı
Gemlik SSK Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Kemal Köroğlu dün, Gazhane Cadde
si Kafoğlu Apartmanındaki bürosunda silahlı saldırıya uğradı. Erkan Kandil adlı sal
dırganın bir süre önce doğum yapan ablasının çocuğunun sakatlığına doktor Köroğ- 
lu'nun neden olduğu gerekçesiyle saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi.
Dün akşam saat 18.oo sıralarında 

meydana gelen olayda, Gemlik SSK 
Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Kemal 
Köroğlu muayenesinde Erkan Kandil 
adlı şahıs tarafından önce dövüldü son-

ra ayaklarından kurşunlandı.
Gazhane Caddesi Kafoğlu Apartmanı 

C Blok birinci katta özel muayenesinde 
hastalarını tedavi eden Kemal Köroğlu, 
Erkan Kandil adlı şahıs bürosuna gire-

rek, önce tartıştı. Bu arada doktorun yü
zünü yumruklamaya başlayan saldır
gan, daha sonra yanında taşıdığı silahı
nı çıkararak yere düşen doktorun bacak
larına kurşun yağdırdı. Devamı syf3’de
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Kabotaj Bayramı kutlandı
Kabotaj Bayramı'mn 
Kaymakam Sadettin 
bulunuldu.

Kabotaj Bayramının 76 
ncı yıldönümü bu yıl da dü
zenlenen törenlerle kutlandı. 
Geleneksel deniz şenlikleri 
ise bu yıl yine yapılmadı.

Kabotaj Bayramı nede
niyle 1 Temmuz 2002 Pazar
tesi günü saat 11.00 de Ata
türk Anıtı önünde düzenle
nen törenle saygı duruşunda 
bulunuldu, İstiklal Marşı 
okundu, bayrak töreni yapıl- 
dı.

Günün anlamını belirten 
konuşma Liman Başkanı Dr. 
Harun Özmaden tarafından

HÜK 
1044

Bu yıl kabotaj 
yetişebildim.Ncım

4 00 60
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76. yıldönümü törenlerle kutlandı. Deniz şehitleri için 
Genç, motordan denize çelenek atarak saygı duruşunda

yapıldı. Daha sonra proto
kol, GEMPORT’a ait römor
körle denize açıldı.

Kaymakam Sadettim 
Genç, deniz şehitleri için de
nize bıraktığı çelenkten son
ra bir dakikalık saygı duru
şunda bulunuldu.

Gece ise İzzet Kaptan. 
Yolcu motorunun sezon açı-; 
lışının yapılmasından sonra 
düzenlenen Körfez turunda 
Denizcilik ve Kabotaj Bayra-; 
mı nedeniyle konuklara kok-; 
teyl düzenlendi.

Devamı sayfa 3’de'

HAfTAVA BaI<I
Kadri Güler
korfez@ttnet.net.tr

Unutulan gösteriler
kutlamalarının motorlu bölümüne

ı Çocukluğumdan beri 1 Temmuz benim için önemi ve 
anlamı büyük olan bir gündür.

Gemlik’in nüfusunun 5 binlerde olduğu günlerde, halk 
daha çok Balıkpazarı, Halitpaşa, Orhaniye, Kayhan 
Mahallelerinde oturur, akşamları- dinlenmek için gün 
batımında kumsala çıkardı.

O yıllarda kordon şimdiki gibi beton yığını değildi.
Sahilde sandallarda turlayan gençler, ahşap teknesinin 

arkasına taktığı çatanasıyla kızlara hava atan delikanlılar, 
Kayıkhane ile İskele arasında gide gele olan bu gezilerde 
gazel atan sesi güzeller...

Deniz Bayramı veya Kabotaj Bayramı ise çoluk 
çocuğun o yıllarda tek eğlencesiydi.

En çok beğenilen yarışmalar ise ördek kapma, tekne 
yarışları, yağlı direkti....

Yağlı direğin ustası ise Mustafa Toplu (Çakal Mustafa) 
ağabeyi ve babasıydı.

Onlar, iskelenin sol tarafındaki küçük rıhtıma 
bağladıkları düz direği gres yağıyla güzelce yağlarlardı,. 
Çoluk çocuk direğin uçuna takılan küçük Türk Bayrağını 
kapabilmek için sıraya dizilir ve daha direğe ilk adımını 
attıklarında kendilerini denizde bulurlardı.

Bu gösteriyi izleyenler ise kırılırdı gülmekten..
Sonra o zavallı örneğin başına gelenler..
Ördek havaya atıldığında yüzlerce genç, çocuk denize 

atlar, ördeğin peşinden kulaç sallarlardı.
Zavallı örnek ne olduğunu anlamadan birimim elinde 

kalırdı.
Gemlik Motorcular Derneği, Balıkçılar Derneği bu 

i etkinliklerde ellerinden gelen tüm olanakları kullanırlardı. 
I; Sizin anlayacağınız halk bu bayramın içindeydi.
1 Sağolsunlar nedendir bilinmez, bu güzel geleneği 
kaldırdılar.
i Hemde sudan bahanelerle.
r Önceki gün kutladığımız bayramın biçimden başka 
tnesivar Allah aşkına.

Halkı dışlayan hiçbir olay yaşamaz.
Biz, eski bayram farımızı istiyoruz ve özlüyoruz.

Rotary 
Kulübü’nde 

Güler dönemi

Gemlik Rotary Kulübü 2002-2003 dönem başkanlığına Gazete
ci Kadri Güler'in getirilmesi nedeniyle düzenlenen törende, eski 
Başkan Bülent Işıtman Güler'e kulüp madalyası ve rozetini taktı.

Gemlik Rotary Kulübü 
2002-2003 hizmet döne
mi başlangıcı nedeniyle 
düzenlenen devir teslim 
töreninde, eski Başkan 
Bülent Işılman, dönem 
Başkanı Kadri Güler’e 
görevini devretti.

Geçtiğimiz hafta Cu
ma günü akşamı Orhan
gazi Betülhan Apart 
Otel’de düzenlenen devir 
teslim törenine, İlçe Kay-

makamı Sadettin Genç 
ve eşi Kutlu Genç, 2001- 
2002 Dönem Guvernör 
Yardımcısı Eczacı Fer- 
ruh Erçek, 2002-2003 
Dönem Guvernör Yar
dımcısı Dinçer Avdıcı ve 
eşleri, Nilüfer, Demirtaş, 
Karagöz, Orhangazi dö
nem başkanları ve eşleri 
ile Gemlik Rotary Kulübü 
üyeleri ve eşleri katıldılar.

Haberi sayfa 3’de

.. . 3 Temmuz 1979 tari
hinde evine giderken 
Setbaşı semtinde ülkücü 
bir faşist tarafından si
lahla vurularak öldürülen 
Gazetemiz Sorumlu Mü
dürü ve köşe yazarı Avu-

kat M. Cengiz Göral, 
ölümünün 23 ncü yıldö
nümünde Adliye Kö- 
yü’ndeki mezarı başında 
sevenleri tarafından 
anıldı.

Haberi sayfa 3’de

Çekirdekçi Mehdi 
kalbine yenildi

Gemlik Kartpostalları
nın unutulmaz siması 
“Çekirdekçi Mehdi” ge
çirdiği kalp krizi sonucu 
yaşama veda etti.

Bugün saat 12.30 sı-
ralarında Ahmet Dural
Meydanı Çarşı Camii 
önünden geçerken ani 
olarak fenalaşan Mehdi 
Uçtu (78) kalp krizi geçi
rerek yere yıkıldı.

Olay yerine çağrılan
ambulanstan yapılan ilk yar
dımlar ünlü çekirdek ve kes
tane satıcısı Mehdi Uç- 
tu’nun yaşama dönmesine 
yetmedi.

ÖDÜLLÜ ESNAFTI
Ünlü Halk Müziği sanat-

çı(arından' zî

evlenip boşanan ve yaşamı 
boyunca beyaz önlüğü ile 
mevsimine göre çekirdek ve 
kestane satan Mehdi Uç- 
tu’nun işini özenle ve titizlik
le yaptığı için üç yıl önce 
Gemlik Rotary Kulübü mes
lek ödülüne layık görmüştü.

Devamı sayfa 3’te

TAŞI

île

HUCUM PİLAVA !
İzmit Belediyesinin kurtuluş anısına 
pilav dağıtacağını gören halk, 
pilava hücum etmiş.
Ezilenler, bayılanlar olmuş
Kırk yıl önce ne demişti
Sayın Süleyman Demirel?
“ - Bize plan değil, pilav lazım.”
Uzak görüşlü “Baba”m
Nasıl da bildi geleceği...

SES*

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

Futbol, gol ve sol
Ulus olarak başata susamıştık. Ulu

sal futbol takımımız bu susamışlığımızı gi
derdi. Oldukça uzun bir süreden bu yana 
ilk kez “gönül birliği” içindeyiz, “el 
ele”yiz. İnsanlanmız caddeleri, alanları 
“Türkiye, Türkiye” haykınşlanyla dol
duruyor. Hatta o denli kendimize güven 
duymaktayız ki, Brezilya karşısındaki 1- 
O’hk yenilgi ile final şansını yitirdiğimize 
yanıyoruz. Son zamanlarda umarsızlığın 
ve -kurtuluş umuduyla da olsa- bir bakı
ma teslimiyetçiliğin karabasanına kapıl
mış görünen Türkiye, Kore ve Japon
ya’da elde edilen başanlı sonuçlarla ola
bildiğince mutlu.

Bu sorunlu ülkede iktidarda olanlar, 
bu birlik ve özgüven ortamından yararla
narak geleceği ağartmaya yönelik adım
lar atabilirler. Bu fırsattan yararlanabilir
ler. Ne var ki bu bir genel kural, bu kural 
Türkiye için, Türkiye’nin iktidarları için 
geçerli değil nedense.

Dünya Türkiye’yi konuşur, Türk fut
bolcularının yetenekleri ve aldıktan so
nuçlarla spor sayfaları doldururken; Tür
kiye’nin üçlü koalisyonu kendi içinde ile
riye dönük kısır tartışmalarla meşgul. Bu 
üçlü, Koalisyon protokolünde attıkları 
imzaları gereğini yerine getirmekte bile - 
erken seçim olasılığı ufukta belirdiği için- 
ayak sürümekte.

Ya bu ülkenin kendini “sol sanan” 
siyasetçi takımı? ..

Birkaç gün önceki gazetelerde, ikisi 
partileşmiş, üçüncüsü o aşamaya gelme 
konusunda ikircimli üç “sol siyasal 
grup”unun toplanarak bilmem kaçıncı 
kez “solda birleşme”yi tartışacakları 
yazılıyordu.

Sonucuyla ilgilenme gereğini bile duy
madım. İlkin, yine ve yeni bir “göster
melik girişim” olarak gördüğün için bu 
olayı; İkincisi, birleşme çağrıları yapan 
bu üç grubun ve dahi DSP ile CHP’nin, 
Türkiye’nin gereksinim duyduğu solu 
temsil edemedikleri kanısında olduğum 
için...

Evet, ben Türkiye’de sol adına siyaset 
yaptıklarını iddia eden bu parti ve grup
ların, ülkenin gereksinim duyduğu bir 
“sol anlayış”ın temsilcileri olduklarına 
inanmıyorum. Bence solda yeni partile

şen, partileşme eğiliminde olan gruplarla 
DSP ve CHP’nin, “merkez”de siyaset 
yaptıklarını resmen kabul ve ilan etmele
ri gerekir. Çünkü bu parti ve gruplarla 
ANAP arasındaki önemli fark, sonuncu
sunun “büyük sermaye”nin güvenine 
daha çok sahip olabilme şansından iba
ret.

Gerçi kabul etmek gerekir : Karayal- 
çın, Pişkinsüt ve Yiğit Gülöksüz aracılı
ğıyla Tarhan Erdem’in temsil ettiği parti 
ve gruplar; DSP, CHP ve ANAP’a oran
la kitlelere daha dönük siyaset üretebilir
ler. Öyle görünüyor.

Özeti şu : Türkiye’nin ulusal futbol ta
kımının elde ettiği başarı çevresinde 
“gönül birliği” yapabildiği, “el ele” 
verebildiği bir süreçte, “sol”u, “sosyal 
demokrasi”yi temsil etme iddiasındaki 
parti ve gruplar bir ortak platformda bile 
buluşamıyorlar.

Türkiye’nin yakın geleceğinde ger
çekçi bir “sol örgütlenme” olasılığı bu
lunmadığına göre, tercih -umarım ki- 
“merkez”de ve bunun en hazırlıklı kesi
mine dönük olur. Günümüzdeki verilere 
bakılırsa yakın gelecekte yapılacak bir se
çimde DSP 717 esamisi dokunmayacak; 
Baykal’ın liderliğindeki CHP iktidar veya 
iktidar ortağı olsa bile, oportünizmin tut
saklığından arınamayacağı için yeni bir 
“sol düş kınklığı”ndan başka şey vaat 
etmiyor. Öyle görünüyor ki, Sosyalde- 
mokrat Halk Partisi (SHP), “merkez”in 
kitlelere daha dönük siyasi örgütü ko
numunda. Liderinin “Gümrük Birli- 
ği”ndeki aceleci tutumuna ve bir bakı
ma sorgusuz-sualsiz imzasına karşın... 
_ Türkiye, ulusal futbol takımının ka
zandığı büyük başarının çevresinde ke
netlendi; ayrıcalıklar, karşıtlıklar unutulur 
gibi oldu. Gönül istiyor ki, 1948’den bu 
yana egemen olan ve ülkeyi bugünkü ha
line getiren siyasal ekonomik anlayışa 
karşı çıkanlar da, bir araya gelip kenetle
nebilsinler. Gelecekteki seçimde “so
nuç” alabilecek bir ortak örgütlenme 
gerçekleştirsinler. Bu yapılamayacak 
olursa, Aziz Nesin’in haklılığı bir kez da
ha kanıtlanmış olacak.:

Ne sağcıyız ne solcu / Futbolcu
yuz futbolcu...

□ 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: 1428 
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.

Sevgi eğitimle, pratik yaparak, yi
neleyerek öğrenilebilir.

Günümüzde egemen ilişki rekabet, 
çıkar olunca ve bunlar belirleyici ko
numa geldikçe sevgisizlik bol bol sergi
lenir oldu.

Söz konusu ettiğimiz sevgi insanlar 
ararası olan sevgi türü. Çok doğal ki 
doğa, hayvan, iş, spor, müzik gibi yı- 
ğınlarca sevgi türü vardır.

Sevmek bilgi, ilgi, saygı, sorumluluk 
ve emek ister. Karşımızdaki kişiyi tanı
mak, onun hakkında bilgi sahibi olm
ak, onunla ilgilenmek, ilginç ve biricik 
bulmaktır önemli olan. Davranışlanna 
saygı göstermek, olduğu gibi kabul et
mek, onun kendini geliştirmesine ola
nak tanıyıp, yardımcı olmak, en 
önemlisi emek vermektir. Sevgi ancak 
o ilişkiyi beslersek, zenginleştirirsek, 
çeşitlendirirsek kalıcı olur.

Gerçek sevgi koşulsuz sevgidir. Ko
şullu sevgi “sen beni seversen, ben se
ni severim” anlayışıdır. Edilgin ve kar
şı tarafın belirlediği ona bağımlı olan 
sevgidir. Pazarlık söz konusudur. Oysa 
sevginin ticareti yapılamaz. Severse
niz, sevginiz diğer kişilere geçer, yan
sır, mecazi anlamda genişlersiniz, bü
yürsünüz. Hani bir söz vardır “Sevinç
ler paylaşıldıkça büyür. Acılar paylaşıl
dıkça azalır” diye.

Ancak sizde varsa verebilirsiniz. 
Sevginizi sunabilirsiniz. Onun için sev
mekte bir yetenek işidir. Üzerinde ça
lıştıkça kazanılan bir yetidir. Unutma
malıyız başkasını sevmek için önce 
kendini-sevmek, kendinle banşık ol
mak gerekir.

OKUMA SEVGİSİ
Çok kitap okuyan kişiye kitap kur

du deyimi yakıştırılır. Bu sıfatı hak 
eden kişi, kitap arasında biliçli bir ilişki 
kurmuştur. Kitap okumayı bilinçli bir 
eyleme dönüştürmüştür. Bu alışkanlık 
değildir. Her sevgi eylemi, bilgi, ilgi, 
sorumluluk ve saygı içerdiğinden bıra
kın bu eyleme okuma sevgisiziydim. 
Okuma alışkanlığı deyimini sevmiyo
rum. Alışkanlık edilgin (pasif) bir tavrı 
çağnştırmakta okuma sevgisinde et
kin bir tavır alış var, kitaba ilgi. Kitaba 
saygı. Düşünceye saygı var.

Önyargılı davranışları, reflex dav
ranışları ancak okumakla giderebiliriz. 
Konuşma yeteneğinin artması, dil ye
teneğinin gelişmesine katkı ancak 
okumakla sağlanabilir.

Kişisel ve toplumsal sorunlara fark
lı açılardan bakabilecek, çözüm ürete
bilmek birikimli ve donanımlı olmayı 
gerektirir. Bunun yolu okumaktan ge
çer.

Bizi mutlu edecek dünya görüşü al
gılama biçimi ve yaşam felsefesi oluş
turmak okuma sevgisi ile mümkündür. 
İçgörü kazanmayı öğrenebilir, kendi
mizle barışık olmayı sağlayabiliriz.

Okuma sevgisi küçük yaşlarda oluş
tuğu için anne babalar, büyükler oku
yarak çocuklara iyi örnek olmalıdırlar.

Okumak bilgilerden, bir bütün oluş
turma yani sentezleyebilme gücü veya 
tam tersi analitik düşünme yeteneğini 
arttınr.

Ayrıca okumak yazma sanatına 
karşı ilgiyi besler. Bende kitap kurdu
yum, hem okuyor, hem yazıyorum.^
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DYP’li gençler 
Kumla’yı 

temizleyecek
Doğru Yol Partisi Bursa İl Gençlik Komisyo

nu ile Gemlik İlçe Gençlik Komisyonu üyeleri, 
Küçük Kumla beldesi sahilinde çevre temizliği 
yapacak.

DYP Gemlik İlçe Gençlik Komisyonu Baş
kanı Erdem Turan gazetemize yaptığı açıkla
mada, İl Gençlik Komisyonu ile beraber alınan 
kararla Gemlik’in en gözde sahil kasabası Kü
çük Kumla beldesinde pazar günü yaklaşık 
100 kişilik DYP’li gençler tarafından Kumla gi
rişinden Büyük Kumla Köyü sınırlarına kadar 
sahildeki her türlü kirlilik, özel yaptırılmış tor
balara toplanarak imha edileceğini belirtti.

Amaçlarının çevrede temizlik bilincini arttır
mak ve doğayı korumak olduğunu söyleyen 
Erdem Turan, kampanyaya tüm belde halkı
nın katılabileceğini söyledi.

Temizlik kampanyasına katılacak gençler için özel tişört hazırlattıklarını 
söyleyen DYP Gemlik İlçe Gençlik Komisyonu Başkanı Erdem Turan, Küçük- 
Kumla’da yaz nüfusunun 50-60 binleri geçtiğini hatırlatarak, burada yaşayan 
insanların doğaya ve çevreye karşı çok duyarlı olmaları gerektiğini söyledi.

Yere atılacak en küçük atığın günlerce çöp yığını oluşturacağına dikkat 
çeken DYP Gemlik Gençlik komisyonu Başkanı, “Yaşadığımız doğayı 
koruyamazsak, doğa bir gün bize küser. Geleceğe yaşanabilecek bir 
dünya bırakmak için çevremizi korumak için ele ele vermeliyiz” dedi.

Gemlik R 
devir teslim 
Motelde

Dönem Be 
İş konuşmas 
man, çalışım 
nedeniyle plak 

12003 dönemi 
tek olan Gazı 
Müdürü Kadri ı 
w ile dönen 
Çan'ın eşi 
Gülerin eşi Ser
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Gemlik SSK Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Kemal Köroğlu dün, 
Gazhane Caddesi Kafoğlu Apartmanındaki bürosunda silahlı sal
dırıya uğradı. Erkan Kandil adli saldırganın bir süre önce doğum 
yapan ablasının çocuğunun sakatlığına doktor Köröğlu'nun neden 
olduğu gerekçesiyle saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi.

Sayfa 3

Kabotaj 
Bayramı 
kutlandı

Birinci sayfanın devamı

• kitap İm- 
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ıslarda oluş- 
yükler oku- 
ılmahdırlar. 
bütün oluş- 
gücü veya 
yeteneğini

Bir süre önce cezaevinden 
tahliye olan Erkan Kandil(26) 
kızkardeşinin yaklaşık 9 ay önce 
SSK Hastanesi Kadın Doğum 
Doktoru Kemal Köroğlu tarafın
dan doğum gerçekleştirildiği an
cak, kızkardeşinin hamileliği sı
rasında zona hastalığına yaka
lanmış olması nedeniyle bebe
ğin sağlıklı doğmasına karşın 6- 
7 aylıktan sonra gelişim eksiklik
leri gösterebileceği belirtilmişti.

9 ncu ayına giren bebekte ge
lişim bozuklukları meydana gel
mesi üzerine Tıp Fakültesi’nde 
tedavi ettirildiği, zona hastalığın
dan dolayı çocuğun durumunda 
düzelmenin zor olacağının belir
tilmesi üzerine olayı öğrenen Er

Rotary Kuliibii’nde 
Kadri Güler dönemi

er

ı TURAN

madalyasını taktı.
Kadri Güler dönem Başkanı Işılman'a 

Çalışmalarından dolayı gümüş anı tabağı 
hediye ederken, yaptığı konuşmada ise 
bu y ilki uluslararası sloğanın “Sevgi To
humla ekiniz” sözcüğünün toplumumuza 
ve insanlığa büyük mesaj ilettiğini belirtti. 
Güler çifti, Gemlik Rotary Kulübü olarak 
toplumsal hizmetleri sürdüreceklerini, 
sevgi tohumlarını hep birlikte ekeceklerini 
söylediler.

Geceye katılanlar Betülhan Otelin 
havuz başında müzik eşliğinde eğlendiler.

Gemlik Rotary Kulübü’nün 2001 -2002 
devir teslim töreni Orhangazi Betülhan 
Apart Otel de yapıldı.

Dönem Başkanı Bülent Işılman’ın açı
lış konuşmasıyla başlayan gecede, Işıl- 
man, çalışma arkadaşlarına hizmetleri 
nedeniyle plaket armağan ederken, 2002- 
2003 dönemi Başkanlık görevini yürüte
cek olan Gazetemiz Sahibi ve Sorumlu 
Müdürü Kadri Güler’e de külüp madalyo
nu ile dönem rozetini taktı. Bülent 
Işılman’ın eşi Nimet Işılman ise Kadri 
Gülerin eşi Serap Güler’e kulüp rozet ve

ı sanatına 
itap kurdu- 
nyorum.

rthazırt^Jİ

«O

kan Kandil, çoçuğu dünyaya ge
tirten Uzman Doktor Kemal Kö- 
roğlu’nu bu işte hatalı bularak, 
hesap sormak için dün saat 
18.oo sıralarında Gazhane Cad
desi Kafoğlu Apartmanındaki 
muayehanesine gitti.

Körğlu’nun odasına giren 
Kandil, doktoru suçlayarak, be
beğin özürlü..doğmasından ken
disini sorumlu tuttu.

Ani olarak doktora vurmaya 
başlayan Erkan Kandil, doktor 
Köroğlu’nun yere düşmesi üzeri
ne üzerinde taşıdığı 7.65 milim
lik ruhsatsız tabancasını ateşle
di. Saldırgan yaralama olayın
dan sonra kaçtı.

İki ayağından yaralanan Ke

mal Köroğlu’na daire komşusu 
ve SSK Hastanesi Ortopedi Uz
manı Engin Akgün ilk yardımını 
yaptı.

Burnundan darbe alan Doktor 
Köroğlu, çağrılan ambulans ile 
SSK Gemlik Hastanesine kaldı
rıldı. Burada gerekli bakımı ya
pıldıktan sonra Bursa Devlet 
Hastanesi’ne kaldırılan Köroğ
lu’nun sağlık durumunun 
yerinde olduğu öğrenildi.

SALDIRGAN YAKALANDI
Kadın Doğum Uzmanı Kemal 

Köroğlu’na yapılan çirkin saldırı
dan sonra kaçan Erkan Kandil, 
olaydan sonra polis tarafından 
yakalandı.

Gemlik Denizcilik 
Kursu ve Gemport’un 
desteklediği Kabotaj 
Bayramı etkinlikleri- 
ninde gece yapılan 
motor gezisi sırasında 
havai fişek gösterileri
düzenlendi.

Gösteriler Gem
lik’ten ilgi ile izlendi.

Geçtiğimiz yıl İz
mir’de Konak Karşıya
ka seferleri nedeniyle 
kiraya verilen İzzet 
Kaptan Gezi Motoru
nun bu yıl Körfez tur
ları için seferlere baş
laması da 1 Temmuz 
Kabotaj Bayramı tö
renlerinde başlatıldı.

Gazetemiz Sorumlu Müdürü ölümünün I 
23 ncü yıldönümünde Adliye Köyü’ndekî 
mezarı başında anıldı.

Çekirdekçi 
Mehdi 

kalbine 
yenildi

Dönem Başkanı Yunus 
Kardeştuncer tarafından 
plaketle . ödüllendirilen 
Mehdi Uçtu, yaptığı konuş
mada “Hayatımda ilk de
fa böyle bir ödül alıyo
rum. Hepinize teşekkür 
ederim. Sağolun” demiş-

Cengiz Göral 
unutulmadı

Gemlik’te 1960 yıllarda 
basılan ilk kartpostallarda 
beyaz önlüğü ve temiz giy
imi ile. çekirdek sattığı 
camekanı ile fotoğrafı 
bulunan Mehdi Uçtu, 
bugün toprağa verilecek.

Örnek esnaflığı ile 
tanınan Mehdi Uçtu’nun 
ölümü üzüntü yarattı.

Ömer 
Ökten’de 
kalbine 
yenildi 
Borusan Lojistik 

A.Ş.'nin Genel Müdür Yar
dımcısı Ömer Ökten (44) 
genç yaşta geçirdiği kalp 
krizi sonucu vefat etti.

Borusan Fabrikası'n- 
daki görevi yanında Kum
sal Sokakta gümrük mü
şavirliği hizmetleri veren 
bir firma işletmeciliği de 
yapan Ömer Ökten ani 
olarak geçirdiği enfaktüs 
sonucu vefat etti.

Gemlikte toprağa veri
len gümrükçünün ölümü 
üzüntü yarattı.

Bursa Baro Başkanı 
Ramazan Hoça ve yö
netim kurulu üyeleri, 
CHP İl Başkanı Kemal 
Demirel ve yönetim ku
rulu üyeleri, Gemlik 
CHP İlçe Yönetim Kuru
lu üyeleri, Cengiz Gö- 
ral’ın annesi Renginaz 
Göral ve eşi Ayhal Göral 
ile hukukçuların katıldığı 
anma töreninde konu
şan Bursa Barosu Baş
kanı Hoça, Göral’ın ileri 
geri kavgasının şehitle
rinden biri olduğunu vur
gulayarak, insanların bu 
tür oyunlara gelmeme
lerini istedi. Göral’ın 
çağdaş bir insan ve hu
kukun üstünlüğünü sa
vunan ve hukukçu kimli
ğini her zaman öne çı
karan biri olduğunu 
anımsatarak, “Ülkeyi 
orta çağ zihniyetinde 
yönetmek isteyenlere 
karşı uyanık olmalı
yız” dedi.

Daha sonra söz olan 
CHP İl Başkanı Kemal 
Demirel ise, CHP Genç
lik Kollarında siyasete 
başladığı dönemlerde, 
M. Cengiz Göral’ın da 
CHP saflarında politika

yaptığını belirterek, 
“Dürüsttü, ilkeliydi, 
devrimciydi, mücade
le yönü yüksek iyi bir 
hukuk adamıydı. 
Onurluydu. Bizlere 
hep yol gösterdi. Sa
dece ölüm yıldönüm
lerinde değil o, her za
man kalbimizdedir.” 
dedi.

CHP Gemlik İlçe Ör
gütü adına basın açıkla
masını okuyan Osman 
İbican ise, M. Cengiz 
Göral’ın demokrasinin 
insan haklarının, siya
setin ve hukukun çiğ
nendiği bir dönemde 
dimdik ayakta kalarak, 
fikirleri, yazıları ve kişil
iği ile demokrasi savu
nucularının ışığı olduğu
nu söyledi.

İbican,M. Göral’ın 
katillerini ve azmetdirici- 
lerini şiddetle bir kez da
ha kınadıklarını belirtti.

Anma töreni Göral 
için yapılan saygı duru
şu. ve mezara çiçeklerin 
konmasından sonra tö
rene katılanlar topluca 
köy kahvesine giderek, 
köylüler ile bir süre soh
bet ettiler.
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KRİZ DESTANI
Devlet deniz dediler denizi tükettiler 
Siyasetin içine gülzelce bir ettiler 
Siyaset bir arpalık gül bahçesi dediler 
O dokuz yüz milyonu ceplere indirdiler

Yokluk fukaralıkta zam kapıdan kem bakar 
Hesapta mizan yanlış vekil milletten kaçar 
Enflasyon ezdi bizi millet kaldı naçar 
Hortumcu aslan olmuş düzenin özünde

Gösterdiğin hedefe ulaşamadık Atam 
Kaynakçı yok ülkede kolaycı çok her yerde 
Senin şanın sıfatın şifa oldu her derde 
Sihirbaz oynuyor araya konan perde

Milleti düşünen efendiler nerede 
Bayramlarda seyranlarda mesaj gelir bize 
O dokuzyüz milyon nasıl indi ceplere 
Sistem iflas etti kriz milleti vurdu.

HAYKIRIŞ GEÇİM DÜNYASI

Özgürlüğünü tatmadan tanıyamazsın beni 
ne de özlemi...
Bekle sabret belki
Titrek bir ışık, bir ümit
Gökle toprak arasında yürek 
Ama onlarda sustu artık...
Bak gün ağarmakta
Sokak lambaları titrek, 
Onlarda birbir sönmekte
Ümitler, güzellikler ve kaybolan bizler.
Beni üzen tek- şey
Ne sen ne hüzün ne de.kurşun 
Bırakın artık zincirleri
Ya saban olsun
Ya da beni asın.

Mehmet Şener

Dünyaya gelenler aslında pişman 
Kimisi çok zayıf kimisi şişman 
Bütün yaratıklar insana düşman 
Tehlikeli olanlara sakın yanaşma 
Hızlı yaşayanlar başa çıkarlar 
Çıkarı olmayan yerden kaçarlar 
Ulaşamaz onlara garip naçarlar 
İnsanın sorgusu suali çoktur 
Fakat bunlara aldıran yoktur 
Kiminin karnı aç kiminin çoktur 
Çaresiz hastaya ne yapsın doktor 
En iyisi kanaat edip susmak 
Daima işine sıkı sarılmak 
Kolay mı kaybolan hakkını bulmak 
Geçinemeyenler feryat ediyor 
Zalim çaresizin hakkını yiyor 
Hfç kimse onlara durun demiyor 
Ezilenler çaresiz feryat ediyor 
Bize düşen ise doğruyu seçmek 
Bütün amacımız köprüyü geçmek 
Kimsenin karı değil artık geçinmek 
Boşunadır milletin geçim hülyası 
Perişan etti bu zam furyası 
Enflasyonun da çıktı foyası 
Yaşanmaz hale geldi geçim dünyası

Abdullah
Bıçakçıbe m ir Ati Bay dar

SATILIK ve KİRALIK

PVC KAPLAMA VE 
PLASTİK KART SİSTEMLERİ
O Plastik Kimlik Kartı

O Personel Kartı
O Öğrenci Kartı

O Tanıtım Kartı 
O Fatura Kartı

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3 J B 
Tel: (0.224) 513 17 97 Fax: 513 35 95 GEMLİK

EMİN DALKIRAN 
KORDONU’NDA 
120 METREKARE 

KALORİFERLİ LÜKS 
SATILIK DAİRE

KUMLA’DA HAVUZLU
KİRALIK ve SATILIK

DAİRELER

Umurbey’de 
İmar Planlı

6 Villalık Sahibinden 
Satılık Arsa

Gemlik Cumhuriyet 
Mahallesi'nde 

Satılık Triplex villa.

T.C.
GEMLİK

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No : 2002 / 237 Tal.

GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI 
GEMLİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıymeti, adedi, evsafı;
Bursa ili, Gemlik ilçesi, Yeni Mahalle Tamer Sokak Şube Civarı mevkiinde, 

kain ve tapunun 21 pafta 434 ada, 30 parselde kyıtlı 4/48 arsa paylı 2 nci kat 
8 nolu mesken Tamer Sokakta Şükrü Şenol İlköğretim Okulu yakınında bulu
nan taşınmaz 3 oda, mutfak, banyo ve vvc’den ibarettir. 80 m2 miktarlı olan 
meskenin zemnleri marley kaplıdır. Ön ceplede balkon mevcuttur. Belediye 
hizmetlerinden yararlanmaktadır.

DOĞAYI 
SEV, 

YEŞİLİ 
KORU%

Gemlik 
Körfez 

Okuyun 
okutun 
abone

Satış Şartları :
1 - Satış 09.08.2002 Cuma günü saat 10.30? dan 10.40’a kadar Gemlik 

İcra Müdürlüğü önünde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tah
min edilen kıymetin, %75’ni ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları meçi 
muunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle 
alici çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 19.08.2002 
Pazartesi günü yukarıda yazılı saatlerde Gemlik İcra Müdürlüğü önünde ikin
ci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilememişse 
gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında 
gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir, şu kadar ki, 
artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40’ını bulması ve satış 
isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve 
bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. 
Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20 si nisbetinde 
pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu ver
meleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı.istediğinde 20 günü geçmemek 
üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masrafları^ 
alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (KDV oranı % 1 ölüp 
alıcıya aittir.)

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

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

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

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul 
etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2002 / 237 Tal. Satışg 
sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 
03.07.2002

(İc.İf. K. 126) İcra Müdürü
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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Tel
Giresun Dereli Nufus Müdürlüğü nden 

almış olduğum nüfus cüzdanımı 
kaybettim. Hükümsüzdür.
Muharrem ŞENER

Gemlik Nüfus Müdürlüğü'nden almış 
olduğum nüfus cüzdanımı 
kaybettim. Hükümsüzdür.

Meltem MİNARE513 17 97
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Sıtkı Hayıroğlu
E.M. Lisesi Öğretmeni

YAŞAMIN İÇİNDEN
Yari Şaka Yari CIddİ

Bağımsızlık 
ve Mandacılık HAFTANIN F1KRAS1

İ

Erol GÜRCAY

Futbolcular Değişimi 
Zorladı

Millili
Bıçaka
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NEYMİŞ BABALARIN GÜNÜYMÜŞ

Babaların günüymüş. Yani bir düş....
Anaların günü, babaların günü, gençlerin günü, 

kocamanların günü, Ali’nin günü, Veli’nin günü, 
delinin günü derken günden güne yok olup gidiyo
ruz.

Bu günleri icat edip dünyaya yayan kim?
Anneler Gününü bir Amerikalı kız icat etmiş. İn

giltere benimsemiş. Sonra Türkiye’ye bulaşmış, 
ı Hangi gün olursa olsun hiç aslı astarı yok.

Anneler, babalar günü olmuşta ne olmuş?
Hane derler ya “Kuru kuru selavat, gel yanıma 

doğru yat”
[ Gün denilince anıldığında mana taşımalı. (23 
Nisan) (19 Mayıs) (29 Ekim) (30 Ağustos) 
(18 Mart) v.s. gibi.

Herkes bir buluş icat yapıyor, insanlığa yayıyor
lar. Bunları yapanlar kim? Kim olacak insanlar.
I Öyleyse ben de bir insanım. İnsanlığa bir icatta 
bir yaymak istiyorum.

Ne imiş öyle, kızım EBRU beni Almanya’dan 
arıyor:
| - Baba!..

-Ne...
| - Babalar Günün Kutlu Oîsun.
I 0 kadar. Öyle lafla gün kutlanır mı?
I Ben, öylesi “Laf olsun padişahım” gibisinden 
kutlamaları, tarihin derinliklerine gömerek, buluşu
mu açıklıyorum.

Dünya tarih kitaplarına Sıtkı Hayıroğlu’nun ica
dı buluşu olarak geçecek. Bu günü, herkes dört 
gözle bekleyecek.
I Buluşum şu : O uyduruk günlerin yerine ilgili, 
anlamlı, duygusal : BEKARLAR - EVLİLER ve 
DULLAR günü gündeme gelecek.
I 0 günlerin kutlanmasına bir ay önce başlana
cak. Evli, bekar, dul insanlar (Bayan-Bay) arasında 
futbol, voleybol, şiir, kompozisyon, resim dalların
da yarışmalar yapılacak. Bu organizeyi devlet ele 
alacak. Birinci gelen dallarında bekarlara evlilik ih
tiyaçlarını karşılayacak ödül verecek. Evlilere ya bir 
araba alacak, ya da bir daire. Dullara da kadın-er- 
kek ne isterlerse aynı değerde onu alacak.
I Yarışmalar bitince otuz gün içinde, Valilik, Kay
makamlık, Milli Eğitim Müdürlerinin, belediyenin 
de katkılarıyla eğlenceli, bir gece düzenlenir. Ödül
ler halkın huzurunda verilir.
■ Devlet bunu yapamıyorsa, büyük gazetelerden 
biri bunu gayet rahat yapar. Hürriyet Gazetesi’nin 
Dedeler Günü düzenlemesi gibi...
I Haydi STAR! Ne varsa sende var...
I Ben bunu tek başıma yaparım ama param yok..

SAKIP SABANCI, Türkiye’de değil dünyada 
eşi bulunmayan şen, samimi yardım seven ve de 
yapan bir insan.

Bir şarkının yazılıp, bestelenip okunması gibi.
Bu icadı ben buldum : Sıtkı Hayıroğlu

I Uygulamaya koyan, Devlet- Star-Sabancı ve
ya...
■ Yirmiüç nisan bizim çocuk bayramımız idi Dün
ya, uluslarına da yayıldı.

I
ı Bir başlansa bu da öyle hızlı, hızlı yayılır.
■ Beraberce bekleyelim.
O Bakalım neler olacak.

Garip bir oyun sergileniyor.
Bağımsızlığımızı delik-deşik eden 

kararlar Amerika’dan geliyor.
Ama. Fatura Avrupa Birliği’ne 

çıkartılıyor.
Bankaları kim batırıyor.
IMF kanalıyla Amerika.
Seçimi kim engelliyor.
IMF kanalıyla Amerika.
Kemal Devriş’i kim destekliyor.
IMF kanalıyla Amerika.
Irak ile bizi savaşa kim zorlu

yor.
Tabi ki Amerika.
Kağıt üzerinde de olsa, K. Irak’ta 

kürt devletini kim kurdurdu.
Petrol vaadi ile, K. Irak’taki kürt 

liderleri kim kışkırttı.
Yine Amerika.
Ermeni meselesini ilk kez, kim 

kaşıdı.
1974 yılında bize kim anbargo 

koydu.
Tabii ki Amerika.
Şimdi. Dönelim Avrupa Birliği

ne.
İdamı kaldırın diyorlar.
Zaten 20 yıldır biz de de uygula

ma olmamış.
Hemen Apo gündeme geliyor.
Aslında sorun, Apo’nun asılma

sı değil.
Ömür boyu hapsin, daha akıllı 

bir karar olduğunu en hızlı idam 
taraftarları da biliyor.

Gaye, idam da ısrar ederek, Avrupa 
Birliği ile Türkiye arasında gerginlik 
yaratmaktır.

Çünkü Avrupa Birliği’nde, koyu 
milliyetçiliğe katı dindarlığa ve 
hassas laikliğe endeksli politikala
ra vize verilmez.

Avrupa Birliği projelere önem ve
rir.

Lisan bilen kaliteli insanı be
nimser.

Milli Futbolcu Ümit Davala Türk 
ve Avrupa kültürünü birlikte yaşa
maktadır.

3 farklı dilden, yabancı basına 
röportaj verebiliyor.

İşte bü durum, global dünyaya 
açılan bir futbolcunun, kendi içine 
kapanmış bir devlet adamını nasıl 
aştığını gösteren bir örnektir.

(AB) de, her ortağın yönetme ve 
veto hakkı vardır.

Aslında, bağımsızlık elden gide
cek diye feryat edenler, kendi çı
karlarının bozulmasından endişe 
edenlerdir.

Haydudun biri, parasına 
tamamen yaşlı bir kadını öl
dürmekten yargılanıyordu.

Polis cinayet mahallinde 
delil olarak, bir erkek şap
kası bulmuştu.

Haydutun avukatı çok us
taca bir savunma yaptı.

Son gün yargıç kararı 
okudu:

. “- İddia varit görülmemiş 
ve sanığın beraatine karar 
verilmiştir’’

Sanık, hemen avukatın 
kulağına fısıldadı :

Şey acaba, şapkamı da 
Verecekler mi?”

SÖZÜN Öseü

Yasaların uygulanması, 
Onların yapılmasından 
Daha zordur

“Jefferson”

Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurulu, büyük 
yetkilerle kuruldu.

Amacı, bankalardaki has
talıkları zamanında tesbit et
mekti.

Pamukbank’ta ağır hastay
dı.

Sermaye yeterlik rasyosu, 
8 olması gerekirken (-58) e 
kadar düşmüştü.

Bunun anlamı, bankanın 7 
kat yerin dibine çökmesi de
mekti.

Ama. Bu kurulun içine de 
politika karıştı.

Aylardır süren oylamalar
da sonuç hep berabere bitti.

Sonunda, beklenen emir 
(IMF) den geldi.

Ve. 2 milyar dolar açığı bu
lunan bankaya el kondu.

Aslında, kanun vardı ama, 
her zaman olduğu gibi uygu
lama da sıkıntı vardı.

Uçuk BIr S»<»z

O kadar uykucuydu ki, 
rüyasında bile rüya görüyordu

Türkiye bir değişim yaşı
yor.

Ama. Çok zorlanıyor 
Bürokrasi direniyor.
Siyasi partiler direniyor.
En önemlisi yaşlı ve vizyo

nu olmayan yöneticiler dire
niyor.

- Enerjisi tükenmiş,
- İleriyi görmekten aciz,
- Çözüm bulma yeteneği 

olmayan,
- İnadı aklından ilerde 

bir kısım yöneticiler ülkenin, 
önünü tıkadılar.

ii Şu ülkenin şanssızlığına bir 
I bakın.
II - Nüfusun (% 68) i 25 

yaşın altında
- Ama ülkeyi üç-beş tane 

(70) lik insan idare ediyor.
Genç nüfus kan-ter içeri

sinde önünde dağ gibi duran 
bu yaşlı engellerden, kur
tulmaya çalışıyor.

Futbolun 11 altın ada
mı, bu engeli aştı.

Son 10 yıldır, aydınlanmış 
güzel çim sabaları buldu.

Gereken patlamayı yaptı.
Avrupa’da yaşayan Türk 

futbolcular, bizimkilerle 
çok iyi bir karışım yaptılar.

Ümit Davala, Hakan Un
sal, İlhan Mansız, Ogün ve 
diğerleri birkaç yabancı dil 
konuşuyorlar.

Türkiye’den İtalya’ya ve 
İngiltere’ye giden futbol
cularımızın sosyal yönden 
kaliteleri arttı.

Burada hırçın ve prob
lemli bir hayat yaşayan Tu
gay ve Alpay İngiltere’ye 
gittikten sonra hem insan 
olarak hem de futbol olarak ol
gunlaştılar.

Ama. Bizim yaşlı liderler 
ve tutucu bürokratlar, de
ğişimi sevmiyorlar.

Ve. Bu yüzden yerlerinde 
sayıyorlar.

GEMLİK REHBERİ DAİRE
ul üzerindeki 
jı belgeler ile 
haklan tapu

etiyle ihalenin 
I ile son ihale 
jrrüt faizinden 
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s için daired8 
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30 dakikada

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

□ KAYMAKAMLIK
BİR TELEFON YETERLİ!

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

NÖBETÇİ ECZANELER
03 Temmuz 2002 Çarşamba

04 Temmuz 2002 Perşembe

05 Temmuz 2002 Cuma

Vezlroğlu Ecz.
Yiğit Ecz.
Seda Ecz.

□ RESMİ DAİRELER
TEK Arıza ......  513.20 66
TEK işletme .... 513 45 03 
Turizm Der. .... 513 12 74

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.
Aydın Turizm...

jaMudüfu

07 Temmuz 2002 Pazar
08 Temmuz 2002 Pazartesi

09 Temmuz 2002 Salı

Temmuz 2002 Cumartesi Çamlıca Ecz.
Çamlıca Ecz.
Yasemin Ecz.
Demiriz Ecz.

Spor Sah..........
Orm. Böl. Şf... 
Milli Eğt. Mel.... 
Halk Egt. Mrk.. 
Halk Kutup...... As. Şb,..."...... 
Karayolları ...... 
Liman Bşk........
Mal Md........... 
Nüfus Md....... 
Özel Id. Md...... 
Tapu Sic. Md. . 
Müftülük.......... 
Gümrük Md..... 
Tekel Md..........
Ver. Da. Md.....
İlçe Tar. Md. ... 
İlçe Seç. Md. ..

514 00 95
513
513
513
513
513

12 86
11 74
18 46
13 53
10 57

513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07
513 14 14
513 13 64
513 14 11
513 10 42
513 23 60
513 11 86
513 49 94

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

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

.513 12 12

.513 20 77
□ BELEDİYE

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

1 b GEMLİK ŞOFÖRLER VE 
l_| OTOL OD ASI B AŞK AN LIÖI

Ambulans ......0.532.4868116 
Kurtarıcı.........0.533 2556505
Fİ ® E M LlK M U H T E L1F E S N A F 
L^J VE SANATKARLARI ODASI

Ambulans...... 0.532.5716757

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

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

□ VAPUR
Yalova............

□ FERİBOT
Topçular...
Eskihisar...

KUMLA'DA

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

.(226) 814 10 20

.(226) 363 43 19

.(262) 655 60 31

□ OTOBÜS
ŞehirlerarasıOto.Term. 261 54 00 (18Hat)

□ TÜP DAĞITICILARI
Aygaz................................
Ozgaz ............................... 
Tekgaz............................... 
Ocakgaz............................ 
Ergaz................................
Ipragaz.....................................
Habaşgaz............................
Likitgaz.............................
Yeni Likitgaz ....................
Aİevgaz.........................................
BP Gaz .............................

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

HAVUZLU 
KİRALIK ve 

SATILIK DAİRE
Müracaat

Tel: 51317 97

Gemlik 
Körfez

abone 
olun.
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Gemlikspor 
transferlere 

başladı
Güçlü yönetim oluşturan Gemlikspor. 

’ yeni sezonunda hedefe ulaşmak için trans
ferlere hızlı başladı.

Gemlikspor yöneticileri, Merinos’tan Ah
met Akçay, Gürsuspor’dan Sertaç Ergezer, 
Nurettin Avunca, Orhangazi Gençlerbirli- 
ği’nden Bülent Alemdar, Hürriyetspor’dan 
Eser Altınbaşak, Baharspor’dan Haşan 
Gayrim adlı sporcular ile anlaşma sağlan
dığını belirtti.

Gemliksopr Kulübü Basın Sözcüsü Ke
nan Karakaş’tan aldığımız bilgilere göre 
yönetim kurulu hafta içinde kulüpte geçen 
dönem futbol oynayan sporcular ile görüş
meler yaparak, anlaşmalarını uzatacağını 
söyledi.

Karakaş, amaçlarının yeni sezonda 
•üçüncü liğ- olduğunu belirterek, hedefe 
ulaşmak için yönetim kurulu üyeleri ile uy
gun bir biçimde çalışmaları gerektiğini 
söyledi. Gemliklilerin Gemlikspor’a sahip 
çıkmalarını istedi.

Otomobilini 
sevenlere 

Özkaya Otomotiv’den 
kaçmaz fırsat!

ELEMAN ' 
ARANIYOR,

Elektrik konusunda deneyimli 
PERSONEL 

ALINACAKTIR

AYDIN MADENCİLİK
Tel : (0.224) 514 00 60

GEMLİK
KONTROLSUZ GÜC, GÜC DEĞİLDİR.

Otomobilini sevenler şimdi 

Özkaya Otomotiv’e uğrayıp, 

lastiklerini yeni Pirelli 

lastikleriyle değiştiriyor.

1 Temmuz - 31 Ağustos tarihleri 

arasında Özkaya Otomotiv’e uğrayın, üstün1 

teknolojiyle üretilen yeni nesil 

Pirelli lastikleriyle tanışın.

Ayrıca Özkaya Otomotiv’de sîzleri bir de 

sürpriz bekliyor. 4 lastiğini değiştiren . 

herkese Özkaya Otomotiv’den

Pirelli T-Shirt hediye...

ÖZKAYA OTOMOTİV
Hisar Mah. Körfez Baytaş Sitesi No: 2 GEMLİK 
Tel: (0224) 513 73 93 Faks: (0224) 514 40 44

BAŞSAĞLIĞI
Odamız Emekli Personelinden 

İsmail ÇETİN 
vefat etmiştir.

Merhuma Tann’dan rahmet, 
Kederli Ailesi ve yakınlarına 

başsağlığı dileriz. 

GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI 
YÖNETİM KURULU ve PERSONELİ

Yaz okulları 
başladı

İlçe Spor Müdürlûğü’nce her yıl 
açlı lan yaz okulları törenle hizmete 
başladı.

Gemlik Atatürk -Stadı’nda açılan 
yaz okullarının açılış töreninde konu
şan İlçe Spor Müdürü Burhan Arıkan, 
okullara ilginin yoğun olduğunu belir
terek, bu yil da futbol, basketbol, ma
sa tenisi ve santranç dallarında kurs 
açıldığını söyledi.

Kursiyerlerden 15 milyon lira aldık
larını belirten Arıkan, her dalda top
lam 32 saat kurs verileceğini belirte
rek, Gemlik'e kapalı spor salonunun 
yapılması gerektiğini hatırlatarak, 
“Eğer Gemlik’te müdürlüğümüze 
bağlı bir kapalı spor salonu yapılır
sa, Gemlikspor Basketbol Takı- 
mı’nın tüm maçları kendi seyircisi 
önünde oynanacaktır.’’ dedi.

Arıkan, Atatürk Stadı’nda futbol 
kurslarının verileceğini, Gemlik Lisesi 
Salonu'nda basketbol ve voleybol ça-, 
lışmalarının yapılacağını, Do-jo Spor 
Salonu'nda ise karate kurslarının veri
leceğini, Kayıkhane TesiSleri’nde ise 
santranç ve tenis kurslarının yapıla
cağını belirtti.

Yaz okulu açılış töreninden sonra 
ilk çalışmasını başlattı.

Öte yandan ilçemizde bulunan Ha- 
sanağa ve Karacalli Kamplarında da 
yaz dönemi çalışmalarına başlandı.

Bu yıl da, küçük izci grubu ile baş
layan yaz kampları yurdun çeşitli ille
rinden gelecek orta dereceli okul öğ
rencilerinin katılacağı kamplar ve son 
olarak da yüksek okul öğrencilerinin 
katılacağı kamplar da sezon boyu de
vam edecek.



Sunğipek üniversitenin
Özelleştirmeden Sorumlu u<dcam Yılmaz Karakoyunlu, Bursa Fuarı'nın açılış törenleri öncesi Başba
kan Yardımcısı ve ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz ile yaptığı telefon görüşmesi sonunda Gemlik Sunği
pek Fabrikası'nın Uludağ Üniversitesi'ne verileceğini söyledi. Bursa ANAP Milletvekili Turhan Tayan ise açı
lış konuşmasında Sunğipek'in Üniversite'ye verileceğini resmen açıkladı.
Gemlik Sunğipek Fabrikası’nın 

kapatılmasından sonra kime dev
redileceği konusundaki spekülas
yonlara bir yenisi daha eklendi.

Bursa Fuarı'ran açılışı için Bur- 
^sa'ya gelen Özelleştirmeden So

rumlu Devlet Bakanı Yılmaz Kara
koyunlu, ANAP İl Başkanı ve İlçe 
Başkanı ile birlikte Sunğipek Fab- 
rikası'nı gezdi.

Daha sonra buranın rakı fabrika
sı yapılmasını istedi ancak, siyasi

ler dayatınca Genel Başkanı Me
sut Yılmaz ile yaptığı telefon gö
rüşmesinden sonra ani karar de
ğiştirerek, Sunğipek’! Bursa Ulu
dağ Üniversitesi’ne vereceklerini 
söyledi. Haberi sayfa 3’de

GEMLİK

KHrfez Özelleştirme Yüksek Kurulu’na devredilen Gemlik Sunğipek 
Fabrikası’nın Özelleştirmeden Sorumlu Devlet Bakanı Yılmaz 
Karakoyunlu tarafından Uludağ Üniversitesi’ne verildiği açık-

Haftalık Siyası landı. Daha önce aynı Bakanlık görevini yürüten Yüksel Yalo
va ise, "Gemlik Belediyeşi’ne verdim gitti” demişti.

“Halkın sesine kulak versinler”
Belediye Başkanı Mehmet Turgut ve Belediye Meclis üyesi Dursun Özbey, Özlem Çay Bahçesinde 
basın mensuplarıyla yaptığı börekli sabah kahvaltısında, ABD gezisini anlattılar. Başkan Turgut, 
Sunğipek Fabrikası'nın Üniversiteye verilmesinin açıklanmasına ise sert tepki gösterdi.

Geçtiğimiz hafta ABD'li 
kardeş şehir Belediye Başkanı 
Rıchart Kaplan’ın davetlisi 
olarak Lauderhill şehrine gi
den Gemlik Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut ve gezi sıra
sında meclisi temsil eden ba
ğımsız üye Dursun Özbey, 
Gemlikli basın mensuplarına 
Özlem Çay Bahçesi’nde dü
zenledikleri basın toplantısın
da çay ve börek ikram ettiler 
ve gezi izlenimlerini anlattılar.

Kardeş şehir heyeti tarafın
dan büyük ilgi ile karşılandık
larını söyleyen Belediye Baş-

kanı Mehmet Turgut, geziler
de gördüğü en güzel şeyin in
sanların sisteme ve kurallara 
uymak olduğunu belirterek, 
“Amerikalıların Türklere 
karşı büyük sempati ve sev
gileri var. Her gittiğimiz yer
de aşırı sevgi ve dostlukla 
karşılaştık” dedi.

Sunğipek Fabrikası’nın 
Uludağ Üniversitesi’ne veril
mesi konusunda sert tepki 
gösteren Mehmet Turgut, “Si
yasiler halkın sesine kulak 
versinler” dedi.

Haberi sayfa 3’te

Yazarımız Erol Gürçay, babasını kaybetti.

Hayrettin 
Gürçay öldü

Gazetemizin “Yarı Şaka 
Yarı Ciddi” köşesi yazarı Erol 
Gürçay’ın babaları Hayrettin 
Gürçay, tedavi gördüğü Gem
lik Devlet Hastanesi’nde yaşa
ma veda etti.

Bir süre serbest çalışma 
yapan daha sonra TÜĞSAŞ 
Fabrikası’nda taşaron olarak 
hizmet veren İmar Ltd.Şti.nde 
sürveyan olarak görev yapan 
Hayrettin Gürçay, bu kurum
dan emekli oldu.

88 yaşında 7 çocuk babası olan Hayrettin Gür
çay, bir süre önce prostat ve solunum yollarında 
meydana gelen rahatsızlık nedeniyle Gemlik Devlet 
Hastanesi’nde tedavi görmeye başladı. Syf 3’de

Hayrettin Gürçay

HaFtaya B.AkıSj
Kadri Güler 
korfex@ttnet.net.tr

Sunğipek çıkmazı
Sunğipek Fabrikası konusu Gemliklilerin başını ol

dukça ağrıttı.
Hergün bir başka senaryo ile karşı karşıya kalıyoruz.
KIT’leri gözden çıkaran 57. hükümet, Atatürk’ün eliyle 

kurulan Sunğipek’i de özelleştirme kapsamına aldığında 
önce çalışan isçiler, “sattırmayız” diye, çalışmayan tesi
si yıllarca oyaladılar ve trilyonlarca zarar vatandaşın ha
nesine yazıldı.

Sonra Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Turgut, 
“Sunğipek’i Gemlik Belediyeşi’ne verin” diyerek bir 
kampanya başlattı. Zamanın Özelleştirmeden Sorumlu 
Devlet Bakanı Yüksel Yalova, fabrikayı incelerken “ver
dim gitti” diyerek hafiflik gösterdi.

Yalova, makamından oldu, iş sürüncemede kaldı.
Bu kez, “Sunğipek Fabrikası alanına üniversite de 

yapılmalı” tartışmalan başlatıldı.
Belediye ve siyasiler önce bir oldular, sonra fikir ayrı

lığına düştüler.
Herkes bir telden çaldı.
Genel istek, “hem belediye kuManmafı, hem de üni

versite” Gemlik’e gelmeli ağtr baştı.
Geçtiğimiz hafta, Belediye Meclisi bu doğrultuda ka

rar aldı. ,
Ancak, ardından iki gün geçti, Bursa’ya gefen yeni 

Özelleştirmeden Sçrumlu Bakan Yrfmaz Karakoyunlu, bu 
kez “Sunğipek’i Üniversiteye verdik” açıklamasında 
bulundu.

Bu karar Gemliklileri tatmin etmedi.
Gemlikliler, Sunğipek Fabrikası'nın 280 dönümlük 

arazisinin büyük bölümünden Gemliklilerin yararlanması- 
Inı, aynı zamanda yüksek okul açılmasını istiyordu.

Bu böyle olmayacak anlaşılan.
Gelen kurcalıyor, giden kurcalıyor.
57. hükümet gidici.
Hiç olmazsa bu iş gitmeden düzeltilmeli.
Burada görev ANAP teşkilatına düşüyor.
Başkan Üniversiteye kızıyor.
Oysa kararı veren Üniversite değil, siyasiler.
Bu işi düzeltecek yine siyasiler.
Beyler, gitmeden yanlışınızı düzeltiniz.

DYP’li Gençler 
Kumla’yı 
temizledi

Belediye Meclisi’nde 
Sunğipek sorunu çözümlendi

DYP İl ve İlçe Gençlik Komisyonu üyeleri, baştandan temizlik kam
panyasıyla yazlıkçıları çevrelerine karşı duyarlı olmaya çağırdılar.

Gemlik Belediye 
Meclisi’nin geçtiğimiz 
hafta yapılan olağanüs
tü toplantısında, reviz
yon imar planlarına ya
pılan itirazlar ele alınır
ken, Sunğipek Fabrika
sının “Belediye kulla
nım alanı” olarak gös
terilmesi konusu büyük

tartışmalara neden ol
du.

Yapılan oylamalarda, 
Sunğipek Fabrikası’nın 
yeri imar planında 
“Gemlik Belediyesi 
kullanım alanı ve üni
versite sahası” olarak 
işlenmesine karar veril
di. Haberi sayfa 3’de

TAŞI 
GEDİĞİNE

Hasta İçin Siyaset...

Doğru Yol Partisi İl 
ve Gemlik ilçe Gençlik 
Komisyonları üyeleri, 
Küçük Kumla Belde- 
si'nde yaptıklarını te
mizlik kampanyasıyla 
halkı temiz olmaya ve 
çevrelerini korumaya 
çağırdılar.

Geçtiğimiz hafta pa
zar günü saat 17.oo
de pankartlarıyla
Gemlik’ten motorla 
Büyük Kumla Köyü İs
kelesine gelen DYP’li

gençler, burada DYP 
İlçe Başkanı Mehmet 
Avcı, Küçük Kumla 
Belediye Başkanı 
Ömer Bal, DYP İlçe 
yöneticileri ve Küçük 
Kumla Belediye Meclis 
üyelerini tarafından 
karşılandı.

Küçük Kumla sahil
lerinde sembolik te
mizlik yapan DYP’li 
gençler, yazlıkçıları 
çevrelerine duyarlı ol
maya çağırdılar.

Hasta üzerine siyasetmiş!
Hiç olur mu ?
Uğraş, hasta için siyaset 
Ses verdi, algılandı.
Sorumlular ilçeye geldi.
Noksanları giderme sözü Verdi.
Vatandaş hizmeti dört gözle bekler, 
Dilerim dedirtmezler..
Hani verdiğiniz sözler?
Söze; vergi, rusum, harç, 
gümrük yok da..
Salla!.. Söz ver dur...
Bir gün olur, bekle dur.
Bu kez böyle olmaz inşallah...

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

yılmazakkıliQ@turk.net

Erken bir siyaset yazısı
önce bizi “eşeğini kaybedip, son

ra bulan fakir” misali sevindiren bir 
haber: Bursa Milletvekili Turhan Ta- 
yan’ın pazar günkü basında yer alan 
açıklamasına göre, Gemlik Sunği- 
pek’in Uludağ Üniversitesine devri 
kesinleşmiş. Suğipek tesislerinde üniver
sitemize bağlı 6ir “Yüksek Denizcilik 
Okulu” açılması öngörülüyor.

- Kuşkusuz sevindirici bir .haber. Her 
ne denli Gemlik ve çevresi için önemli bir 
ekmek kapısının kapanmış bulunması 
üzüntü verici ise de -zira yeni statünün is
tihdam açısından daha düşük kapasiteli 
olacağı açık-, bir bakıma kentle ve Türki
ye’nin sanayi gelişimiyle özdeşleşmiş bir 
kurumun niteliğinin değişmesine karşın 
varlığını sürdürebilmesi sevindirici.

Umanz ne yapılacağı bir türlü kesinlik 
kazanamayan Merinos’ta olduğu gibi 
“yılan hikayesi”ne dönmez,..

* ♦ ♦

Ben bu yazıyı pazar günü akşama 
doğru yazıyorum. Haftalık gazete, geliş
melerin sıcağı sıcağına izlenmesini ola
naksız kılıyor. O nedenle, bu yazdıklanm 
gazetenin çıkacağı çarşamba gününe de
ğin büyük olasılıkla eskimiş, hatta belki 
de geçerliliğini yitirmiş olacak. Zira Tür
kiye, “durağan” görünmesine karşın iç
ten içe çok hızlı bir siyasal ve ekonomik 
devinim içinde: Sayın Ecevit’in başba
kanlık ısrarını sürdürmesi, Sayın Bahçeli 
ile Sayın Yılmaz’ın da bu durumu partisel 
çıkarlanna uygun bulması daha uzun sü
re devam edebileceğe benzemiyor. Nite
kim 7 Temmuz’da Bursa’da bir basın 
toplantısı düzenleyen Başbakan Yardım
cısı Bahçeli, “TBMM 1 Eylül’de top
lansın, 3 Eylül’de erken seçim ka
ran alsın ve 3 Kasım’da seçim ya
pılsın” deyiverdi

Böyle bir takvim olanaklı mı?
Bahçeli/ gerçi DYP’nin katılımıyla 

MHP’siz bir hükümet modeliyle “Avru
pa trenine yetişme” senaryolannın 
düzenlendiği kuşkusunu dile getirerek 
“erken seçim”in yapılmasını öneriyor, 
böylece “takke düşsün, kel görün
sün” demeye getiriyor. Ama acaba ger
çekten istiyor mu bunu? Ve de gerçek
ten ANAP’ı mı hedef alıyor?

ANAP adına Bahçeli’nin görüşlerini 
yanıtlayan Bülent Akarcalı, -bir erken se
çimde partisinin biteceğini iyi biliyor ol
malı ki- buna gerek olmadığını söyledik
ten sonra, siyasetin önündeki asıl göre
vin “tarifesi açıklanmış AB trenine 
yetişmek” olduğunu vurguluyor.

Başbakan Ecevit ise, “Avrupa’dan 
destekli bir çıkar grubu”nun kendisi
ni görevden uzaklaştırmaya çabaladığını 
öne sürüyor!

Hangisidir bu Avrupa destekli çıkar 
grubu?

Yoksa daha düne değin sırtını sıvazla
yan, ama. rahatsızlığı dolayısıyla “tarife
li AB trenine yetişme” konusunda 
MHP’yi etkilemekte yetersiz kalmasın
dan kaygılanan “büyük medya”mı?...

Şu sıralarda Kemal Derviş’in ve Bay- 
kal’lı CHP’nin durumları da hayli ilginç. 
ANAP’ı Derviş’in siyâsete girebileceği 
olasılığı da rahatsız ediyor olmalı. Bülent 
Akarcalı, o’nun için de ilginç suçlamalar
da bulunuyor, “Arkasında IMF ve 
ABD var, teknisyen kimliğiyle hü
kümette görev almak kolay, para
şütle siyasete girmek başka şey” di
yor.

Galiba o da, ANAP’laşmış. bir 
CHP’nin Dervişle takviyesini siyasal ge
lecekleri bakımından tehlikeli buluyor...

Türkiye bir “siyasal kaos”a sürükle
niyor değil, sürüklenmiş bile...

DYP Lideri, ha denilse hükümete or
tak olmaya hazır!

AKP ve SP, daha düne değin “Hıris
tiyan Kulübü” olarak niteledikleri 
AB’ye kapılanmak ve öylece tırmanışla- 
nnı sürdürebilmek için, erken seçim ko
şuluyla “tren bileti”nin alınmasına yar
dımcı olmaya neredeyse alesta.

Ama bütün bu yazdıklarım pazar gü
nü bilgilerine dayanıyor. Ö zamandan bu 
zamana Türkiye’de neler olur, köprülerin 
altından akan sular neleri sürükler, Baş
bakan Ecevit istifa eder mi, “DSP’li 
Dokuzlar/Onlar” ve de şueular-bucu- 
lar nasıl bir çıkış yaparlar?

Hüsamettin Özkan ne eyler? Şükrü 
Sina Gürel, İsmail Cem... Rahşan Ha- 
nı’ın takımı nasıl bir tutum takınırlar?

Türkiye ne olur , Türkiye?...

□ BURSA HAKİMİYET □ HABER
Gazetelerine vereceğiniz ilanlar size kazanç 

olarak geri dönecektir.
BİR TELEFON YETERLİ!

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

GEMLİK KÖRFEZ
Haftalık Siyasi Gazete

Yıl: 30 SAYI: 1429 
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.

VEFAT ve TEŞEKKÜR
Sevgili Babamız

Hayrettin GÜRÇAY
(1914 - 2002)

6 Temmuz 2002 tarihinde vefat etmiştir. 
Cenaze törenine katılarak, bize destek veren; 

Gemlik Belediye Başkanı Sayın Mehmet TURGUT’a, 
Kurşunlu Belediye Başkanı Sayın Bayram DEMİR e. 

DYP Gemlik İlçe Başkanı Sayın Mehmet AVCİ’ya, 
CHP Gemlik İlçe Başkan Yrd. Sayın Osman İBİCAN’a, 

Körfez Gazetesi Sahibi Kadri GÜLER’e, 
Körfez Gazetesi Köşe Yazarı İnan TAMER’e, 

Olay Gazetesi Gemlik Temsilcisi Cemal KIRGIZ’a, 
Bursa Hakimiyet Gazetesi Gemlik Temsilcisi 

Seyfettin ŞEKERSÖZ’e, 
Bursa Kapalı Çarşı ve Kayhan Çarşısı esnafına, 

Marshall Boya Bursa Temsilciliğine, 
Bursa Değirmen Grubundaki arkadaşlarımıza, 

Gemlik Azot Fabrikası’hdaki dostlarımıza, 
Bursa ve Gemlik’teki dost, akraba ve komşularımıza 

şükranlarımızı sunar, 
kederden uzak kalmalarını temenni ederiz.
GÜRÇAY Ailesi Adına 

Erol GÜRÇAY

GEMLİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN 
GAYRİMENKULUN AÇIK ARTTIRMA İLANI 

Dosya No : 1997/615 TALİMAT

Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti, adedi, evsa-

va

yap

fı;
İpotekli bulunan Gemlik ilçesi, Kurşunlu beldesi Çiftlik mevkiinde kain pak 

ta 2/1, parsel 2177 sayıh 838 metrekare miktarlı borçlunun 1/2 hissesi olan 
arsa, daha önce bahçe arazisi iken Kurşunlu Belediyesi imar planın da konul 
alanına dahil edildiği bildirilmiştir. Halen bakımsız ve boş vaziyette olan arsa
nın çevresinde yazlık evler ve villalardan oluşan bir yapılaşma vardır. Denize 
yaklaşık 100 m. mesafede bulunmakta olup, denizle arasında başka parsel
ler ve villalar bulunmaktadır. Taşınmaza bilirkişi tarafından 15.048.000.000.-1 
TL. değer tekdir edilmiş olup, borçlu hissesi olan 1/2 hissesinde isabet edeni 
değer ise 7.524.000.000.- TL. olarak tespit edilmiş olup bu değer üzerinden 
açık arttırma suretiyle satılacaktır.

Satış Şartları :
1- Satış 16.08.2002 Cuma günü saat 10.30’ dan 10.40’a kadar Gemlik İc

ra Müdürlüğü’nde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahnlini 
edilen kıymetin %75’ni ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunuve 
satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olıinur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmaz
sa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 26.08.2002 Pazartesi gü
nü aynı saat ve yerde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bumik-l 
tar elde edilememişse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak! 
üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edil 
lecektir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40'ınl 
bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanr olan alacakların toplamındanI 
fazla olması ve bundan başka, paraya çevirmö ve paylaştırma masraflarım I 
geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. I

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20 si nisbetin-1 
de pey akçesi (T.Lirası veya devlet tahvili dışındaki döviz kabul edilmeyecek-1 
tir) veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri la l 
zımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere me-l 
hil verilebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masrafları ile KDValıö-l 
ya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.

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

4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihaleı®! 
feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihalebe-l fennisi

leri 
Öc 
kar

çok 
şıla

ışy; 
fek, 
alab 
Heır 
liyoı

A 
karşı 
besk 
gut, 
sevgi 
tıkları

Gı 
ğimizı 
kendil 
diklen 

| Başka 
1 Türktı 

is üye 
gını, t 
Sanları

deli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden mü| [atl 
teselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme ha-| nüfusu 
cet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle temim1! Turgut, 
bedelinden alınacaktır. I s°nelin

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için daire#! * I» 
açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. I

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul#! 
miş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosyam! 
marasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları ile satış ilanın tebliğ edileme/)® tf J 
alakadarlara İİK 127. Maddesine göre tebliğ yerine kaim olacağı ilan olunu]

1O.O7.2fl02
(İc.İf. K. 126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

L.S 
Say, 

h ^nı Ja>oprı 
Sınlı 
Mn

İcra Müdü™j

mailto:liQ@turk.net
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Sunğipek üniversitenin
Özelleştirmeden Sorumlu Devlet Bakanı Yılmaz Karakoyunlu, Bursa Fuarının açılış törenleri öncesi Baş
bakan Yardımcısı ve ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz ile yaptığı telefon görüşmesi sonunda Gemlik 
Sunğipek Fabrikası'nın Uludağ Üniversitesine verileceğini söyledi. Bursa ANAP Milletvekili Turhan Ta
yan ise açılış konuşmasında Sunğipek'in Üniversite'ye verileceğini resmen açıkladı.

niza, 
a, 
tanımıza

Geçtiğimiz hafta Sunğipek konu
sunda hızlı başlayan gelişmeler, şok 
açıklama ile kimseyi memnun etmedi.

Gemlik Belediyesi ile Uludağ Üni
versitesi arasında paylaşılması arzu
lanan Sunğipek Fabrikası, Özelleştir
meden Sorumlu Devlet Bakanının 
açıklamalarından sonra, Belediye 
Başkanı Mehmet Turgut ve ANAP İlçe 
Başkanı Adnan Tekin’in de tepkisine 
neden oldu.

ŞOK AÇIKLAMA
Gemlik Belediye Meclisi’nin geçti

ğimiz hafta yaptığı toplantısında, Sun
ğipek Fabrikası’nın yerinin Belediye 
ve Üniversiteye verilmesi kararının 
alınmasının hemen ardından yaşa
nan gelişmeler şöyle oldu.

Bursa Fuarının ve SSK Şevket Yıl
maz Hastanesi’nin açılış törenleri için 
Bursa’ya gelen Özelleştirmeden So
rumlu Devlet Bakanı Yılmaz Karako
yunlu, ANAP İlçe Başkanı Adnan Te

kin’in girişimleri sonucu Sunğipek 
Fabrikası’na gelerek incelemelerde 
bulundu.

İl Başkanı Behzat Çevik’in de bu
lunduğu inceleme sonrası Bakan Ka- 
rakoyunlu’nun fabrikanın Tekel Genel 
Müdürlüğü’nde kalması ve rakı fabri
kası olarak üretime başlamasını iste
diği öğrenildi.

Ancak, ANAP İlçe Başkanmış ıs
rarlı olarak bu alanın Gemlik Beledi
yesi ve Üniversite yapılması için veril
mesini istemesi karşısında Bakan Ka- 
rakoyunlu’nun yumuşamadığı görül
dü.

Bunun üzerine İl Başkanı Çevik 
Başbakan Yardımcısı ve ANAP Gene 
Başkanı Mesut Yılmaz’ı arayarak ko
nunun sonuçlandırılmasını istedi. Me
sut Yılmaz bir süre telefonla Bakan 
Karakoyunlu ile görüştükten sonra, 
Sunğipek Fabrikası’nın Üniversiteye 
verileceğini açıkladı.

Gelişmeleri ANAP Bursa Milletveki
li Turhan Tayan da yakınen izledi ve 
Tayan bir süre sonra Fuar açılışı için 
yaptığı konuşmada, Sunğipek’in Ulu
dağ Üniversitesi’ne verileceğini Sursa 
halkına resmen duyurdu.

BAŞKAN YILMAZ İLE 
GÖRÜŞTÜRÜLMEDİ
Sunğipek Fabrikası konusunda, 

Özelleştirmeden Sorumlu Devlet Ba
kanı Yılmaz Karakoyunlu ile görüş
mek isteyen Belediye Başkanı Meh
met Turgut, daha sonra Başbakan 
Yardımcısı Mesut Yılmaz ile görüş
mek istedi ancak, ANAP İl Başkanı 
tarafından kendisinin engellendiği Be
lediye Başkanı tarafından açıklandEg

Beklenenin dışında yaşanan geliş
me Gemlik’te de “Şok” etkisi yaptı.

Siyasi çevreler, Belediye Mecİisi’n- 
de çoğunlukla alınan kararın dışında 
bir karar alınmasının Gemlik halkının 
aleyhine olduğunu, bunun mümkün 

olamayacağını söylediler.
1999 yılında Özelleştirmeden So

rumlu Devlet Bakanı Yüksel Yalo
va’nın Gemlik’e geldiğinde, Sunğipek 
Fabrikasını gezdiği sırada, Belediye 
Başkanı ve ANAP yöneticilerinin 
“Fabrikanın Gemlik Belediyesi’ne 
verilmesi”ni istediğinde “Verdim git
ti” sözünü anımsatan siyasiler, “Bu 
da böyle bir söz. Düşünülmeden ve 
Gemlik halkının görüşü doğrultu
sunda alınmayan bir karardır. Bu
nun düzeltilmesi gerekir. Türki
ye’nin seçim atmosferine girdiği bu 
günlerde Sunğipek Fabrikası’nın 
sorunu 57. hükümet yıkılmadan 
Gemlik Belediyesi’nin aldığı, Gem
likli siyasilerinde katıldığı karar 
doğrultusunda verilmelidir” dediler.

Sunğipek Fabrikası’nın çözümü
nün nasıl sonuçlanacağı merakla 
bekleniyor.
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“Halkın sesine kulak versinler”
ABD iı kardeş şehir La- 

uderhill’i belediye meclis üye
si Dursun Özbey ile birlikte zi
yaret eden Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, dönüşte 
Gemlik basını ile yaptığı kah
valtılı basın toplantısında, 
ABD gezisinden olumlu izle
nimlerle döndüğünü söyledi.

Belediye Başkanı Rıchard 
Kaplan, belediye meclis üye
leri, Gemlikli iş adamı Tarkan 
Öcal tarafından havaalanında 
karşılandığını söyleyen Bele
diye Başkanı Mehmet Turgut, 
çok yoğun bir program ile kar
şılaştıklarını söyledi.

Amerikalı işadamları ile 
yapılan sabah kahvaltısında, 
ABD’li işadamlarının Türklerle 
iş yapmak istediklerini belirte
rek, “Onlar, Türkiye’den ne 
alabileceklerini bilmiyorlar. 
Hem almak, hem satmak is
tiyorlar” şeklinde konuştu.

Amerikalıların Türklere 
karşı büyük sempati ve sevgi 
beslediklerini söyleyen Tur
gut, her gittikleri yerde aşırı 
sevgi ve dostluk ile karşılaş
tıklarını da bildirdi.

Gemlik’te misafirperverli
ğimizden etkilendikleri için 
kendilerine büyük ilgi göster
diklerini belirten Belediye 
Başkanı Turgut, dört kişilik 
Türk heyeti için belediye mec
lis üyeleri ile toplantı yapıldı
ğını, burada karşılıklı arma
ğanların sunulmasından son
ra belediyeyi ve kenti gezdik
lerini söyledi.
| Lauderhill’in Gemlik kadar 
nüfusu olduğunu söyleyen 
Turgut, belediyede 500 per
sonelin çalıştığını, şehrin tek 
katlı binalardan ve çok geniş 
yollardan oluştuğunu, yeşillik
ler içinde olduğunu söyledi.

Kendilerine verilen resep
siyonda eyalet milletvekilleri, 
14 belediye başkanı, kurum- 
ların üst düzey başkanları ve 
tıp dernekleri başkanlarının 
katıldığı toplantıda yaptığı ko
nuşmadan Lauderhillilerin et
kilendiğini söyleyen Turgut, 
“Gezimizin en önemli tarafı 
Türkiye’nin tanıtım ve dost
luğun gelişmesinde büyük 
katkımız oldu.” dedi.

Türkiye’de ve Amerika’da
ki sistemlerin aynı olduğunu 
ancak, farkın onların teknik 
yönden gelişmiş olmasında 
ve kentlerinin planlı, geniş 
yollar ve yeşillikler içinde ol
masına hayran kaldıklarını 
söyledi.

Kaliteye, tüketmeye, ço
cuklara ve yaşlılara çok önem 
verdiklerini belirten Turgut, 
gezinin çok olumlu geçtiğini 
ifade etti.

SUNĞİPEK
Sunğipek Fabrikası’nın 

üniversiteye verilmesi konu
sunda yapılan açıklamaları 
da değerlendiren Belediye 
Başkanı Mehmet Turgut, ka
rarın yanlış olduğunu Başba
kan Yardımcısı Mesut Yıl- 
maz’a ilettiğini ancak, bu ko
nuda engellendiğini söyledi.

Özelleştirmeden Sorumlu 
Devlet Bakanına da kararın 
yanlış olduğunu ileten Beledi
ye Başkanı, Bakanın Gem
lik’e gelme sözü verdiğini bil
dirdi.

ANAP Bursa Milletvekili 
Turhan Tayan’a da kararın 
yanlış olduğunu söylediğini 
belirten Turgut ancak, en katı 
tutumu Turhan Tayan’ın sergi
lediğini ifade etti.

Turgut şöyle konuştu :
“Mehmet Turgut olarak

30 yıl her halde Sayın Ta- 
yan’ı destekleyen bir insa
nım. Gemlik’te Sayın Ta
yan’a yıllarca destek verdi. 
Sayın Tayan ise Gemlik’in 
kendisine verdiği desteğe 
karşı çok yanlış bir kararın 
öncüsü ve sebebi olmuştur. 
Şayet karardan dönmez ise 
bunun mesuliyet ve ızdıra- 
bını ölünceye kadar yüre
ğinden atamayacaktır.”

Gemlik için Sunğipek Fab- 
rikası’nın vazgeçilmez oldu
ğunu tekrarlayan Belediye 
Başkanı, “Gerekirse müca
delemi hukuksal yönden 
sürdüreceğim. Kararın ipta
li için dava dahil her türlü 
hukuki mücadele edece
ğim” dedi.

Belediye Başkanı konuş
masını şöyle sürdürdü.

“Biz, siyasilerden kamu
nun sesini duymalarını dili
yoruz. Kamunun sesine ku
lak vermeyenlerin hüsran 
olacağını tarih yazmıştır. 
Seçmen onları sandıkta ce
zalandırır. Bu konu da Me
sut Yılmaz’a yanlış intikal 
ettirilmiştir. Üniversite bu
rayı istemekle de bir eğitim 
kurumunun böyle ısrarla bir 
şehrin halkına rağmen ne
fes alacağı bir yeri üniversi
te açılmasını istemesinin 
doğru olmadığı kanaatinde
yim. Zaman herşeyi ortaya 
çıkaracaktır. Şayet üniversi
te tamamını alırsa buraya 
sosyal tesis yapacaktır. Bu
nun örnekleri çoktur. Üni
versite isterse kendilerine 
yüksek okul yapmak için 
Gemlik’in neresinde ister
lerse yer almaya ve parasını 
vermeye hazırım” şeklinde 
konuştu.

Koç Muhasebeciler 
Odası temsilcisi 

seçildi
Serbest Muha

sebeciler ve Mali 
Müşavirler Odası 
Bursa Şubesi 
Gemlik Temsilcili
ğine İbrahim Koç 
seçildi.

57 serbest mu
hasebeci ve mali 
müşavirin bulun
duğu Gemlik 
Temsilciliğinin
geçtiğimiz hafta yapılan genel kuru
luna 42 muhasebeci katıldı.

Yapılan seçimlerde temsilcilik yöne
tim kuruluna İbrahim Koç, Galip Gür ve 
Ali Tekkeş seçildi.

Yönetim kurulu kendi arasında yap
tığı görev bölümünde İbrahim Koç’u 
Gemlik temsilcisi olarak seçti.

Solaksubaşı 
yeniden seçildi

Uluslararası 
Ticaret Odası 
Yönetim Kurulu 
üyesi Tevfik 
Solaksubaşı, 
Türkiye Odalar 
ve Borsalar Bir- 
liği’nin yapılan 
genel kurulun
da, Hesap İn
celeme ve De
netleme Kurulu üyeliğine seçildi.

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 
başkanlığı yaptığı yıllarda, TOBB 
üyeliği görevinde bulunan Solaksu- 
başı, daha sonra Uluslararası Tica
ret Odası Yönetim Kurulu üyeliğine 
seçilmişti. Bu görevi dört dönemdir 
yürüten Solaksubaşı, iki dönemdir 
TOBB Hesap İnceleme ve Denetle
me Kurulu görevini de yürütüyor.

Belediye Meclisi’nde Sunğipek sorunu çözümlendi

Hayrettin Gürçay öldü
Geçtiğimiz hafta cumartesi günü saat 02.30’da girdiği krizden çıkamayan Hayrettin 

Gürçay, vefat etti.
Aynı gün Ematullah Hatun Camii’inde kılınan öğle namazından sonra ilçe mezarlığın

da toprağa verilen Hayrettin Gürçay’ın cenazesine Belediye Başkanı Mehmet Turgut, 
Kurşunlu Belediye Başkanı Bayram Demir, DYP İlçe Başkanı Mehmet Avcı, CHP İlçe yö- 
neticileri, gazeteciler ve Bursa Kayhan Çarşısı esnafı katıldılar.

Belediye Meclisinin olağanüstü toplan
tısında, revizyon imar planlarına yapılan 
itirazlara, Şehir Plancısı Murat Özyamar 
cevap verdi.

Planlarda C harfi ile gösterilen ve jeolo
jik etüd raporlarından sonra iki katla yapı
laşma sınırlandırılan bölgeler ile ilgili bilgi 
veren Özyamar, “Çok ciddi bir deprem 
yaşadık. Bunlardan ders almak zorun
dayız. Rant nedeniyle geleceğimizi teh
likeye atamayız.” dedi.

Meclis, kat artışı isteminde bulunan va
tandaşların isteklerini reddetti.

Bu arada, Belediye Başkanlığına kat 
artırımı isteminde bulunan ve araştırmalar
da bilim adamlarını hataya düşürebilecek
lerini dilekçesinde belirten TOBB Hesap 
Komisyonu Üyesi Tevfik Solaksubaşı ise 
karard’an sonra sinirlenerek, meclisi söyle
nerek terk etti.

Mimarlar Odası tarafından yapılan iti
razları da görüşen meclis, eski zeytin hali
nin üç katlı otopark ve alış veriş merkezi 
yapımına olan itirazlar da mecliste redde

dilirken, Belediye Başkanı ile Mimarlar 
Odası Gemlik Temsilcisi Orhan Bulut ara
sında tartışma yaşandı.

Çarşı Camii yıkılarak, yerine yenisinin 
yapılması Belediye Çarşısı’nın yıkılması 
ile ilgili öneri de mecliste tartışmalara yol 
açtı.

Asıl tartışma Sunğipek konusunda ya
şandı. Sunğipek konusunda AKP’li Sefa
hattin Bakırcı, bu alanın belediye hizmet 
alanı olarak kalması gerektiğini savunur
ken, ANAP’lı ve SP’liler ve Bağımsız üye
ler alanın üniversite ve belediye alanı ola
rak kalmasını savundular.

Tartışmalara dinleyiciler lojisinde bulu
nan ANAP İlçe Başkanı Adnan Tekin de 
katıldı.

Uzun süren tartışmalar sonunda 
AKP’nin önerisi 9 oy aldı. Sunğipek alanı
nın üniversiteye ve Gemlik Belediyesi hiz
met alanı olarak kullanılması 15 oy aldı. 
Yalnız üniversiteye devredilmesi ise 4 
oyda kaldı.
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: 20.08.2002
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Saat: 11.50 -12.oo

-11.20
-11.20

-11.40
-11.40

Birinci gün
İkinci gün

GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI 
GEMLİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Dosya No : 2000 / 3822
Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti, adedi, evsafı;
Gemlik ilçesi Yeni Mahalle Ozan Sok. Pafta 18, Ada 434, parsel 219 sayılı 

kargir apartmanda 600 / 2200 arsa paylı zemin kat, 3 nolu bağımsız bölüm 
olan mağazanın zeminleri beton olup, 75 m2 miktarındadır. Elektrik ve suyu 
mevcut olup, doğramalar demir profilden yapılmış halen mağaza olarak kul
lanılmaktadır. Muhammen Değeri 6.000.000.000.- TL. dir.

Satış Şartları :
1- Satış 20.08.2002 günü saat 14.oo’ dan 14.10’a kadar Gemlik İcra 

Müdürlüğü önünde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin 
edilen kıymetin %75'ni ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve 
satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı 
çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 30.08.2002 Cuma 
günü aynı saat ve yerde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu 
miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı 
kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana 
ihale edilecektir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin 
% 40’ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların 
toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma 
masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi 
düşecektir.

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

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

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

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

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul 
etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya 
numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları ile satış ilanın tebliğ edilemeyen 
alakadarlara İİK 127. Maddesine göre tebliğ yerine kaim olacağı ilan olunur.

(İc.İf. K. 126) İcra Müdürü
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

AZOT SANAYİİ ÇALIŞANLARI 
ÇOCUK BAKIMEVİ KORUMA ve 

YAŞATMA DERNEĞİ 
BAŞKANLIĞINDAN 

İLAN
Gemlik 
Körfez

Deneyimli öğretmenlerimizle, 
çocuklarınız için güvenilir ve huzurlu 
bir ortamda; 10 yılı aşkın bir süredir 

hizmet veren kreşimizde 
yaz dönemi 0-6 yaş grubu öğrenci 

kayıtlarımız devam etmektedir. 
Bilgi İçin: 519 00 70 /1149 veya 1569
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SİSTEMLERİ
SATILIK LOKANTA 

MALZEMESİ
LOKANTA - FAST FOOD - 

CAFELERDE KULLANILABİLECEK 
TAM TAKIM MALZEMELER 
CAZİP FİYATLA SATILIKTIR.

Tel : (0.543) 280 28 06

Fethiye Nüfus Müdürlüğü'nden almış 
olduğum nüfus cüzdanımı 
kaybettim. Hükümsüzdür.

Selma KAVAK

Sayfa 4

GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI 
GEMLİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Dosya No : 2000 / 3273
Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti, adedi, evsafı;
f. TAŞINMAZ : Gemlik ilçesi Adliye Köyü Gülfındıklar mevkii pafta 2 parsel 

491 sayılı 8975 m2 miktarlı taşınmaz tarla vasfında olup hertürlü baklagil ve 
buğdaygil ziraatına uygundur. Değeri 11.000.000.000.- TL. dir.

II. TAŞINMAZ : Gemlik İlçesi Adliye Köyü Çerkezdere mevkii pafta 5 
parsel 1410 sayılı 5718 m2 miktarlı zeytinlik 50 yaşlarında zeytin 
ağaçlarından meydana gelen kapama bir zeytinliktir. Susuz vasıflı taşınmazın 
değeri ise 8.500.000.000.- TL. dir.

III. TAŞINMAZ : Gemlik ilçesi Adliye Köyü Çerkezdere mevkii pafta 2 
parsel 1417 sayılı 2450 m2 miktarlı 50 yaşlarında 75 adet zeytin ağacı bulu
nan bakımlı kapama zeytinlik olup değeri 3.750.000.000.- TL. dir.

I NCİ TAŞINMAZIN SATIŞ GÜN VE SAATİ :
Birinci gün : 20.08.2002 Saat: 11.10 -
İkinci gün : 30.08.2002 Saat: 11.10 -
II NCİ TAŞINMAZIN SATIŞ GÜN VE SAATİ :
Birinci gün : 20.08.2002 Saat: 11.30 ■
İkinci gün : 30.08.2002 Saat: 11.30 ■
III ÜNCÜ TAŞINMAZIN SATIŞ GÜN VE SAATİ :

Satış Şartları :
1- Satış 20.08.2002 günü saat 11.10’ dan 12.oo’ye kadar Gemlik İcra 

Müdürlüğü önünde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin 
edilen kıymetin %75’ni ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve 
satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı 
çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 30.08.2002 günü 
yukarıda yazılı saatlerde Gemlik İcra Müdürlüğü önünde ikinci artırmaya 
çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en 
çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet 
sonunda en çok artırana ihale edilecektir, şu kadar ki, artırma bedelinin malın 
tahmin edilen kıymetinin % 40’ını bulması ve satış isteyenin alacağına 
rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya 
çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle 
alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

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

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

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

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

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul 
etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya 
numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları ile satış ilanın tebliğ edilemeyen 
alakadarlara İİK 127. Maddesine göre tebliğ yerine kaim olacağı ilan olunur. •

(İc.İf. K. 126) icra Müdürü
(*) İlgililer tabirine irtifak hakte sahipleri de dahildir.
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PVC KAPLAMA 
PLASTİK KART

# Plastik Kimlik Kartı
•O Personel Kartı

Öğrenci Kartı 
$ Tanıtım Kartı

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

Fax: (0.224) 513 35 95 GEMLİK
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YAŞAMIN İÇİNDEN

Sıtkı Hayıroğlu
E.M. Lisesi Öğretmeni

rsöBj Sayfa 5

Yari Şaka Yari Cinni Erol GÜRÇAY

İkinci Kordon 
Tamamlandı

HAFTANIN F1KRAS1

KÜÇÜK KUMLANIN ACIKLI HALİ
Bir kere konunun, her işin, iyi ve güzel, faydalı ölmesinin 

özünde EĞİTİM gelir. Kim, kimi pğjtmeli?., Oda belli değil 
yâ..,

ÇEVRE GÜZELLİĞİNİN öncülüğünde belediye başta ge

Böyle belediyeler yok mu? Çoook... Kocaeli, Karamür
sel. Yalova vs...

Ne hikmetse seçimlerde böyle, halkın seçtiği, sivri uçlu 
göze batan makamlara hevesliler çok olur. Nutukta atarlar ha 
: ‘Gençliğe hizmet birinci vazifem olacak. Onları, kahve kö
şelerinden pis yerlerden uzaklaştırıp, SPOR ALANLARINA 
göndereceğim. Gençliğe; hizmet ülkeye hizmeti prensip ola
rak benimseyip uygulayacağım. Ülkemizin gelişmesinde, gü
zelleşmesinde yarının sorunlarını göğüs gerecek olan gençle
rimizin sağlıklı yetişmesinde bende REİS (....) olarak her güç
lüğe göğüs gereceğim, Oyunuzu bana verinde görün!....” 
derler. Seçilirlerde.

Kimin kimi kandırdığına SEÇMEN olarak kararı şimdi siz 
verin. Gel Gelelim K.Kumla’mıza...

Burada belediye var mı, yok mu?.. Ben anlayamadım. 
Anlayan varsa bana da anlatsın. Bende buradan turistlere du
yurayım.

On ay ulusa hizmet eden işçi, memur, yazın iki ay güya 
dinlenecek. Nerede? Yaylalarda, ya da deniz kenannda.

K. Kumla’mız, havası, suyu yolu konumu bakımından 
emsali az bulunan bir belde. Denizi de tertemiz. Eğer cidden 
ilgilenen binleri olsaya, K. Kumla, Antalya’lı, Bodrum’u, 
Marmaris’i Datça’yı dutçayı gölgede bırakır. Yerli yabancı tu
ristlerin uğrak yeri burası olur.

Geçenlerde, gençler Yunusların orada saat (19) dan son
ra aralarında voleybol oynuyorlardı. Bende orada idim. Ehli- 
keyif biri jandarmaya şikayet etmiş. Jandarma, kumandanla- 
nyla pür telaş geldiler. Kumandan, sert edasıyla “Derhal oyu
nu durdurun. Filenizi de alın, hemen gidin” emrini verdi.

Yalvardık, yakardık. Bir deli şikayet etmiş olabilir, burada
ki yüz akıllının günahı ne? Hırsızlık mı namussuzluk mu? Be
lediyenin yapmadığını gençliğin yaptığı bir amme hizmeti. 
ATAMIZ ne diyor : “Sağlam kafa sağlam vücutta olur” Sağ
lam vücutta sporla olur. Yazık değil mi GENÇLERE ve de 
GENÇLİĞE? :

Geçenlede çantalan arkalannda, kablumbağa gibi, üç ya- ' 
bancı bayan turistle karşılaştım. Ben, her sabah orada denî-, 
ze girerim. Beni görünce hasır şapkalı dil bilen biri sandılar. 
Yaklaştılar.

Kendi dillerince birşeyler anlattılar. Aval aval dinledim. 
Anlayamadığımdan inledim. Etrafa bakınırken dil bilen genç- 
Jer anladılar halimden. Geldiler turistlerle konuştular. Ne isti
yorlar, diye sordum. Soyunmak için kabin, denizden çıkınca- 
da duş..

Çocuklar, onlara YOK deyince o zavallı turistler, mınida- 
na mırıldana gittiler. Daha böyle neler neler...

Belediye işte ilk planda bunları ele almalı. Bunları başkan 
anlamıyor yapmak istemiyor, diyelim. Hani encümenin sayın 
üyeleri. İçlerinden biri neden bu dertleri gündeme getirmiyor.

Turizm Bakanlığı yetkililerine de buradan seslenmek isti
yorum. Buraları hiç mi gelip görmüyorsunuz. Görüyorsunuz 
da: “Adam sende bize ne” mi diyorsunuz. Başkan DYP par
tisinden olabilir. K. Kumla’yı oluşturanlar her partinin insan
ları. Onların suçu ne?

L Parti değil ilk planda SAĞLIK-ÎNSANLIK ele alınmalı.
k Nerede BURSA’nın milletvekilleri? Onlarda mı buralara 
gelmiyorlar, görmüyorlar.

Yazık değil mi GENÇLİĞE- İNSANLIĞA?
■ İLGİLENMEYENLERE YAZIKLAR OLSUN?

İkinci kordon tamamlandı, 
ı Ge'rçekten çok sevimli bir 
mekan oldu.

Özellikle sahil yürüyüş ban
dı, çok benimsendi.

Sabah yürüyüşünü sevenler, 
artık bu kordonu seçiyor.

Sahil bandının yükseltilmesi 
de, yararlı oldu.

İnsan ile deniz, birbirleri
ne yakınlaştı.

Çevre düzenlemesi de gü
zel oldu.

Sadece palmiye ağaçlarına 
takılıp kalınmadı.

Farklı bitkiler de, kordo
na ayrı bir hava verdi.

Bir antik eser havası veri
len tuvalette, fena olmamış.

Gereksiz bina ve baraka-

İki ayn sigorta şirketinde 
çalışan iki memur konuşu
yordu.

“- Bizim şirkette her şey 
yıldırım hızıyla yapılır. Müş
teri pazartesi ölse, varisleri 
salı günü çeklerini alır. .

Diğeri dayanamadı.
“ - Bizim şirket binanın 

üçüncü katindadır. Geçen
lerde bir müşteri, bizim bi
nanın altıncı katından aşa
ğıya düştü.

Bizim ’ pencerenin önün
den geçerken de çekini 
uzatıverdik.

KAŞE 
ve 

MÜHÜRDE 
BEKLEME 

YOK!.. 30 ılcı/cikatla 
gj c* pr »Itır-.

BÎR TELEFON YETERLİ!

İstiklal Od, Bora Sk. (Akbank Aralığı) No: 3/B
Tel: (0,224) 513 17 97 <SEIVILİK

Altın Nesil
Milli Futbol Takımımız bronz 

madalya aldı.
Ama. Ülkemizin tanıtımı 

açısından; altın madalyayı 
Raketti.

Şöyle bir düşünün,.
Dünya 

katıldı.
Elenen 
Geriye 
Bu 32

Kupasına 174 ülke

elendi.
32 takım kaldı.
ülke de kozlarını, Ko-

lara yer verilmemesi iyi 
muş.

Basketbol alanı da yararlı 
muş.

Çimler çok bakımlı 
sağlıklı görünüyor.

İkinci kordonda yapılan

ol-

ol-

ve

bu
yeni düzenleme de, görev alan 
herkese teşekkür etmek ge
rekir.

Bü düzenleme için ısrar 
eden ve sponsor bulan Bele
diye Başkanı Sayın Mehmet 
Turgut’u da, kutlamak gere
kir.

Ayrıca, farklı biçimlerdeki 
Soturma grupları da, güzel 
düşünülmüş.

Oturma gruplarının beton 
ile sabitleştirilmesi de, doğ
ru düşünülmüş*

Bu şekilde, kordonda yaşana- 
. bilecek düzensizliğin önüne ge
çilmiş.

Yazımızı bîr sloganla biti
relim.

“Hizmet belediyeden
Temiz tutmak Gemlik hal

kından.

Siyasetle ahlakı ayıranlar 
İkisinden de bir şey, 
Anlamamışlar demektir 

“John Morley”

re ve Japonya’da paylaştı.
Kupa maçları, belki de mil

yarlık izleme noktasına 
ulaştı.

Dünya Kupası maçları, 
her ülkenin ve her kesimin 
odak noktası oluyor.

- Zengin, fakir dinlemi
şi yor.
||| - Rejim farklılıklarından

etkilenmiyor.
- Yaşlı - genç farketmiyor.
- İnançlı - inançsız ayrımı 

yapmıyor.
- Milliyet ve ırk tanımıyor.
Herkesi etkiliyor.
Herkesi, ortak bir payda

70 milyon Eçevit’in ayrılması
nı istiyor. .

Hem, hasta olan Başbakanın 
daha fazla, üzülmemesi için.

Hem de, ülkenin Önünün tı
kanmaması için-

Ama, Eçevit’in sürüne sürüne 
göreve devam etmesini isteyenler 
de var.

Bürokrasi güçlü ve sağlıklı 
Başbakanlardan pek hoşlanmaz.

Çünkü istediği gibi at oynata- 
maz.

Ecevit tam bürokrasinin iste
ğine uyuyor.

Denetim yok, yüksek tempolu 
çalışma yok.

Her şey rölantide.
Aynca, kamuoyunun Eçevit’in 

sağlığına odaklanmasında iki or
tağın da menfaati var.

Halk, Eçevit’in direnmesine 
öfkelenirken, Mesut Yılmaz ile il
gili yolsuzluk iddialarını unuttu.

(MHP) ise, bilinçli olarak, has
ta Ecevit’te ısrar ediyor.

Her konudaki, becerisizlikleri- 
ni unutturmayı amaçlıyor.

da topluyor.
Aslında bu madalya, 

süredir bir’ arada oynayan 
tın neslin” hakkıdır.

Maçlar oynandıkça,

uzun
“al

tek-

Uçuk BIr

Atın ölümü, 
dopingden olsun

nik heyetin oyunu okuya
madığı anlaşılmıştır.

Oyuncularının yetenekle
rinin farkında olmadığı, gö
rülmüştür.

İlhan Mansız’ın yeteneği- 
kamuoyu teknik heyetten 
daha önce farketmiştir.

Atak halinde iken yaptığı 
geri dönüşlerle, takımın hü
cum gücünü kıran Yıldı- 
ray’ın yerine Tayfun’u ara
mıştır.

Aslında ne Şenol Güneş 
yalakalağına, ne de Şenol 
Güneş düşmanlığına gerek 
yoktur.

Zafer henüz tazedir.
Zaman içinde, eksikler ve 

yanlışlar daha gerçekçi olarak 
.tartışılacaktır.

Şimdilik tartışmalara biraz 
ara verelim.

Altın neslin, bize sundu
ğu bu mutluluğu doya doya 
yaşayalım.

GEMLİK REHBRRİ
□ GEREKLİ TELEFONLAR
İtfaiye ....................■..............110
Polis İmdat ........................... 155
Jandarma İmdat....................156
Jandarma K...............513 10 55
Polis Karakolu.............513 18 79
Gar; Kom....... ............513 12 06

□ KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık...............513 10 51
Kaymakamlık Ev....:.....513 10 52
C. Savcılığı..................513 10 53
C. Savcı Yard...............513 29 54
Emniyet Müdürlüğü......513 10 28
□ ULA$IM~

Uludağ Turizm.
Aydın Turizm...

.513 12 12

.513 20 77

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

□ TAKSİLER
Körfez Taksi... 
Çınar Taksi.....
Güven Taksi.... 
Gemlik Taksi... 
Manastır Taksi.

.513 18 21

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

□ RESMİ DAİRELER
TEK Arıza ...... 
TEK işletme .... 
Turizm Der. .... 
Spor Sah....... 
Orm. Böl. Şf... 
Milli Eğt. Md.... 
Halk Egt. Mrk.. 
Halk Kutup...... 
As. Şb. ...........
Karayolları ...... 
Liman Bşk.......
Mal Md.J....... 
Nüfus Md....... 
Özel Id. Md......
Tapu Sic. Md. . 
Müftülük.......... 
Gümrük Md....
Tekel Md.........
Ver. Da. Md....
İlçe Tar. Md. ... 
Üçe Seç. Md. ..

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

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

513 37 42
513
513
513
513
513

15 07
14 14
13 64
14 11
10 42

513 23 60
513 11 86
513 49 94

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

□
 GEMLİK ŞOFÖRLER VE 
OTO. ODASI BAŞKANLIĞI

Ambulans......0.532.4868116
Kurtarıcı..........Q,533 2556505

□
 GEMLİKMUHTELİF ESNAF 
VE SANATKARLARI ODASI

Ambulans......0.532.5716757

□ UÇAK

DAİRE

KUMLA'DA
HAVUZLU

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

.224 06 72

.245 90 82
246 50 01

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

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

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

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

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

...(226) 363 43 19
—(262) 655 60 31

□ OTOBÜS
ŞehirlerarasıOto.Term. 261 54 00 (18Hat)

□ TÜP DAĞITICILARI

KİRALIK ve 
SATILIK DAİRE

Müracaat
Tel: 513 17 97

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

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

Körfez

okulu
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BAŞSAĞLIĞI
Gazetemizin 

Köşe Yazarlarından 
Erol Gürçay’ın Babaları 

Değerli İnsan 
Hayrettin GÜRÇAY’ı 

kaybetmenin derin 
üzüntüsü içindeyiz. 

Başta Erol Gürçay olmak 
üzere tüm 

Gürçay Ailesinin acılarını 
paylaşır başsağlığı dileriz. 

Serap & Kadri GÜLER 

Gemlik Körfez Gazetesi Yazarları
ve Körfez Ofset çalışanları

Otomobilini 
sevenlere 

Özkaya Otomotiv’den 
kaçmaz fırsat!

Üstelik hediyeli!
Otomobilini sevenler şimdi 
Özkaya Otomotiv’e uğrayıp, 

lastiklerini yeni Pirelli 
lastikleriyle değiştiriyor.

BAŞSAĞLIĞI
Değerli Dostum Erol Gürçay’ın 

Babaları 
Saygıdeğer .İnsan 

Hayrettin GÜRÇAY’ın 
ölümünü üzüntü ile öğrendim.

Gürçay Ailesinin acılarını 
paylaşır başsağlığı dilerim.

Eşref Yücelen EREN KONTROLSÜZ GÜÇ, GÜÇ DEĞİLDİR

1 Temmuz - 31 Ağustos tarihleri 
arasında Özkaya Otomotiv’e uğrayın, üstün 

teknolojiyle üretilen yeni nesil 
Pirelli lastikleriyle tanışın.

Ayrıca Özkaya Otomotiv’de sizleri bir de 
sürpriz bekliyor. 4 lastiğini değiştiren 

herkese Özkaya Otomotiv’den 
Pirelli T-Shirt hediye.....

ÖZKAYA OTOMOTİV
Hisar Mah. Körfez Baytaş Sitesi No : 2 GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 73 93 Faks : (0.224) 514 40 44

GEMLİK .......
IC2000M/U724TALU MENKULÜN AÇIK ARTIRMA İLANI

Bir borçtan dolayı üzerinde haciz bulunan aşağıda cins miktar ve kıymetleri yazılı mallar satışa çı
karılmıştır.

Birinci arttırma 01.08.2002 günü saat 14.oo’den 14.10’a kadar ARMUTLU BAYIR MAH. jSKELE1 
CAD. PETROL OFİSİ İSTASYONU adresinde yapılacak ve satış günü kıymetlerinin % 75 ine istekli bu-j 
lunmadığı takdirde 02.08.2002 günü aynı saatte ve yerde 2. artırma yapılarak satılacağı şu kadar ki,1 
artırma bedelinin mâlın tahmin edilen kıymetinin % 40 ını bulmasının ve satış isteyenin alacağınâ;rüç- 
hanı olan alacaklının toplamından fazla olmasınm ve bundan başka paraya çevirme ve payların pay
laştırılması masraflarını geçmesinin şart olduğu, satış şartnamesinin icra dosyasında görülebileceği, 
masrafı verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği fazla bilgi almak isteyen
lerin yukarıda yazılı dosya numarası ile dairemize başvurmaları rica olunur.

İcra Müdi^Yrd.
Muhammen Kıymet
LİRA ADEDİ CİNSİ (Mahiyeti ve önemli özellikleri)
20.000.000.000 MEKSAN MARKA 521165-921172-921164-921163 SERİ NOLU POMPALAR
20.000.000.000 AKSA MARKA 12 KV’LIK JENERATÖR
İ.İ.K’nun 114/1, 114/3 • •
Yönetmelik Örnek No : 25

ELEMAN
RRRAff KOR

Elektrik konusunda deneyimli

AYDIN MADENCİLİK
Tel : (0.224) 514 OO 60 

GEMLİK

TASFİYE İLANI

“Çatal lı köy”
Kurşunlu Nursel Çağlar İlköğre

tim Okulu öğrencileri ve öğretmen
leri, konusu köylerimizde kan da
vası ve başlık parası olan “Çatallı- 
köy" adlı oyun geçtiğimiz hafta okul 
bahçesinde sahneye kondu.

Yazar Ali Yönük’ün üç perdelik

oyununda, Tevfik Emmi rölünde Er
can Kavuk, İsmail rolünde Berkan . 
Dalkılıç rol alırken, oyunu izlemeye 
İlçe Kaymakamı Sadettin Genç, İl-1 
çe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Tu-ı 
na ve okul müdürleri ve veliler ka- j 
tıldılar. Oyun beğeni ile izlendi.

Şahinler Konut Yapı Kooperatifi genel; 
kurulu 16.06.2002 günü yaptığı toplantı
da tasfiye kararı almıştır.

Alacaklıların ellerindeki belgelerle bir 
yıl içinde kooperatif tasfiye heyetine baş-ı 
vurmaları ilan olunur.

S.S. Şahinler Konut Yapı Kooperatifi 
Tasfiye Heyeti

ı>oĞı ?> ı ıc.v m:kmlvvtm 
"Her zaman bir adım önde"



Milyarlık ceza
Gemlik Belediye İskelesi'ne gelen gemileri boşaltma işlemini/yapan Tahmil Tahliye Derneği, vergi denet- 
menlerince incelemeye alındı. Derneğin yıllarca gemilerin tahmil ve tahliye işlerini yaparak, ticaretle 
uğraştığı belirlendi. Fatura kesemöyen derneğin tahsilatlarını makbuzlarla yaptığı görüldü. Dernek yönetici
lerine 500 milyar liraya yakın vergi cezası tahakkuk ettirildi.
Vergi İnceleme ve Denetleme görevli- 

lerinin yaklaşık bir buçuk yıl süren ça
kmalar sonunda, Gemlik İskelesi'ne 
yanaşan gemilere yükleme ve boşalt- 
ma hizmeti veren Tahmil Tahliye Derde- 
ii’ne ceza yağdırıldığı öğrenildi. 
■Dernekler Kanunu’na ayklrı olarak 

Tahmil Tahliye Derneği’nin İskele’ye ya
naşan gemilerden yükleme ve boşalt
ma sırasında makbuz karşılığı para 
alarak ticaret yaptığı, devletin vergi ve 
KDV kaybına yol açtığı belirlendi.

ilgililerden aldığımız bilgiye göre, der
neğin şon yönetim kuruluna 400 milyar 

liranın üzerinde vergi cezası tahakkuk 
ettirildiği ve icra takibine geçildiği öğre
nildi.

Vergi cezasının yüksek olması nede
niyle dernek kapatılarak, son yönetici
lerin ve eski yöneticilerin de cezaya ka
tılması istemiyle dava açtıkları, Vergi 

Dairesine de itirazları bulundukları 
saptandı.

Gemlik Tahmil Tahliye Derneği yerine, 
“İskele Tahmil Tahliye Kurtarmacılık 
Kara ve Deniz Nakliyesi Gemi Acen- 
talığı Ltd. Şti.” adında yeni bir şirket 
kuruldu.

Haftalık Siyasi Gazete

Türk Telekom’un 
2 ncî şubesi de 

IVIHP’lilere verildi
Tahsilat, kontör ve kart satışlarını özelleştiren Türk 

Telekom’un ilçemizdeki ikinci bayiliği de MHP Yönetim 
Kurulu üyeliği ve Belde Başkanlığı yapmış kişilere ve
rildi.

19 Temmuz günü hizmete girecek olan 27 Nolu 
Türk Telekom Bayiiliği’nin açılış çalışmaları sürüyor.

Haberi sayfa 2’de

Muhtarlardan 
başkana destek
Basınla başlayan sabah kahvaltılı basın toplantılarına, bu kez 
muhtarlar eklendi. Dilek Aile Çay Bahçesi'nde merkez muhtar
ları ile biraraya gelen Belediye Başkanı Mehmet Turgut sorun
ları dinledi, Sunğipek konusunda muhtarlardan destek aldı.
I Belediye Başkanı Mehmet Turgut, 
merkez muhtarları ile yaptığı kahvaltı
lı basın toplantısında, mahallelerin so
runlarını çözümlemek için notlar aldı, 
telefonla talimatlar verdi.
■' Geçtiğimiz hafta perşembe günü 
[Dilek Aile Çay Bahçesi’nde saat 
O9.oo’da merkeze bağlı 13 mahallenin

muhtarı ile biraraya gelen Belediye 
Başkanı Mehmet Turgut, Sunğipek 
Fabrikası’nın Uludağ Üniversitesi’ne 
devredilmesine karşı olduklarını, bu 
konuda muhtarların Belediye Mecli- 
si’nden çıkan kararı desteklediklerini 
söyledi.

Haberi Sayfa 3’de

SSK 
telefonla 
randevulu 

sistem
512 34 80 nolu 

telefondan randevu 
alınacak

Gemlik SSK Hastane
sinde telefonla randevu 
alma sistemi başlıyor.

Gemlik SSK Hastanesi 
Baştabibi Dr. Neşet Ciğer- 
II, gazetemize yaptığı açık
lamada, bir süreden beri 

^hazırlık çalışmaları devam 
eden randevulu {sisteminin 
.29 Temmuz tarihinde baş
layacağını söyledi 512 34 
80 nolu telefonla randevu

«alınacak. Sayfa 3’de

Kordon kayaları 
can aldı

Emin Dalkıran Kordo- 
nu’ndaki kayalar arasına 
giren Alper Özdemir (5) 
adlı küçük çocuk ayağı 
kayârak, denize düşün
ce boğularak öldü.

Olay, önceki gün saat 
16.30 sıralarında mey
dana geldi.

Kordon Apartma- 
nı’nda kapıcılık yapan 
Ali Osman -Özdemir’in 
oğlu olan küçük Alper,

ailesinden izinsiz çıktığı 
kordonda kayalar ara
sında gezmeye başladı.

Bu arada ayağı kaya
rak, denize düşen Alper, 
çevreden yetişenlerce 
sudan çlkarıldıysa da 
tüm çabalara karşın kur
tarılamadı.

Özdemir ailesinin üç 
yıl önce de bir çocuğunu 
trafik kazasında kaybet
tiği öğrenildi.

HaFtava BaUi
Kadri Güler

gemlik_korfez@yahoo.com 
Parselleyin beyler 

parselleyin
57 nci Hükümetin ömrü 3 Kasım seçimlerine değin süre

cek.
i Sayın Ecevit Başkanlığında kurulan 57. Cumhuriyet Hükü
meti, yaptığı icraatlarıyla işçi, köylü, esnaf, memur, emekli, 
tüccar, sanayici gibi toplumun her kesiminden vatandaşı eko
nomik başarısızlıkları sonucu yokluğa, yoksulluğa ve iflasa sü
rükledi.

İç ve dış borcumuz 220 milyar dolar gibi dev bir rakama 
ulaştı.
I. Ekonomi, durgunluk noktasına geldi.

Kapanan fabrikalar nedeniyle binlerce işçi işsiz kaldı.
E Bankalar hortumlandı...

Yoksul halkın vergilerinden hortumcuların batırılan banka
ları kurtarıldı.

Bunlar yetmedi, cezaevleri boşaltılarak katiller, hırsızlar, 
ırz düşmanları, gaspçılar sokağa salındı.

Ülke yönetimini ele geçirenler, devletin olanaklarını yan
daşlarına paylaştırma alışkanlıklarından birşey kaybetmediler.

Devlet içinde kadrolaşma, 3 yıl içinde bütün gücüyle sür
dü.

Gemlik’te Siyaset - ticaret ilişkilerini açıkça yazdık.
ı Başta MHP ilçe örgütünün başında olanlar, partilerinin ba
kanlıklarına ait her türlü olanağını kullanma alışkanlıklarını el
den bırakmadılar.

ilçe başkanının devlet ihalelerini takibi, Devlet Hastane
sinden teklifsiz yıllardır iş alması ve iş kovalamasını, şimdi de 
ıyönetim kurulu üyesi Alparslan İnan ile Umurbey Belde Baş
kanı na Telekom Bayiillği verilmesi takip etti.

Nerede ağzınızdan düşürmediğiniz dürüstlük, şeffaflık, 
doğruluk...
I Devleti parsellemeye devam ediyorlar.

Ama sonları geldi.
Gitmeden elinizden geldiğince parselleyin.

i Ne güzel söylemiş büyük Ozan Tevfik Fikret:
Ylğin efendiler y iğin
Bu han-ı işti ha sizin

I Aksırınca, tıksırınca, patlayıncaya değin.

Rakı fabrikası 
yerine 

üniversite
Anavatan Partisi Gemlik İlçe Başkanı Ad
nan Tekin, düzenlediği basın toplantısında, 
Sunğipek arazisine rakı fabrikası kurulması
nın düşünüldüğünü, bunu üniversite ile ön
lediklerini söyledi.

Anavatan Partisi 
Gemlik İlçe Başkanı Ad
nan Tekin, parti binasın
da yaptığı basın toplan
tısında, Sunğipek Fab- 
rikası’na yönelik eleştiri
leri yanıtlarken, bu arazi 
üzerinde TEKEL’in rakı 
fabrikası kurma girişim
lerini önlediklerini, Özel
leştirmeden Sorumlu 
Bakan Yılmaz Karako- 
yunlu fabrika arazisinin 
belediyeye devredilme
sine karşı olması üzeri
ne üniversite yapılması 
konusunda Bakanı ikna 
ettiklerini söyledi.

Tekin, yönetim kuru
lu üyeleri ile yaptığı ba
sın toplantısında, 1999 
yılında Özelleştirmeden 
Sorumlu Devlet Bakanı 
Yüksel Yalova’nın
Gemlik’e geldiğinde

ANAP İlçe Başkanı 
Adnan TEKİN

fabrikayı gezdirdiklerini 
ve bu fabrikanın Gem
lik’e devredilmesi konu
sunda söz aldıklarını 
ancak, Yalova’nın istifa
sıyla durumun sürünce
mede kaldığını belirtti.

Devamı sayfa 3’de

SP kermesinin 
kasası soyuldu 
Saadet Partisi Kadın Komisyonu tarafından 
geçtiğimiz hafta düzenlenen kermesin ge
lirleri, meçhul hırsızlar tarafından çalındı.

Saadet Partisi Kadın 
Komisyonu üyeleri tara
fından, geçtiğimiz hafta 
Belediye Sergi Salo- 
nu’nda açılan kermeste 
toplanan 1 milyar 500 
milyon liraya yakın para 
toplanan kasadan ça
lındı.

SP Bursa Milletvekili 
Ahmet Sünnetçioğlu ile 
İl Başkanı Hilmi Tanış’ın 
da açılışta hazır bulun
dukları giyim kermesin
de, güzel başlayan gün

sürpriz bir şekilde şokla 
sonuçlandı.

SP’li hanımların ha
zırladıkları el emeği göz 
nuru el işlerine büyük il
gi gösterildi.

Satışlardan elde edi
len yaklaşık 1 milyar 
500 milyon lira alış ve
riş yapmak üzere ker-' 
meşe gelen bir kadın 
hırsız tarafından, para
ların konduğu çanta ile 
çalındı.

Devamı sayfa 3’de

Cem...
Olunca tenzil
Kayıtsız - şartsız AB üyeliği
Tam teslimiyet
Erişilmek istenen Menzil.
Bilelim! ...
Kendimize gelelim!...

mailto:gemlik_korfez@yahoo.com
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Köşemden
Yılmaz AKKILIÇ
yılmazakkılıç@turk.net

Çağdaş çoğunluk! Dil Kirliliği
Hüsamettin Özkan’la başlayan, İsmail 

Cem ve Kemal Derviş’in katılımlanyla hız
lanan “Yeni Oluşum Hareketi” partileş
me aşamasına geldi bile, piuşumun ve ge
lecekteki partinin lideri konumundaki 
Cem. "Türkiye’de çağdaş çoğunluğun 
yapılacak ilk seçimde kendilerine ik
tidar yolunu açacağı” inancını yinele
meye başladı.

Öyle sanıyorum, bu ülkede medya des
teğinin bu denli güçlü biçimde arkasına 
alan bir siyasal oluşuma şimdiye değin rast
lanmış değil. Örneğin Milliyet'in birkaç 
gündür sürdürdüğü anketin 15 Temmuz 
pazar günkü son durumuna bakılacak olur
sa:

Ecevit’in başbakanlığı bırakmasını iste
yenlerin oranı yüzde 93.

Sonbaharda erken seçim isteyenlerin 
oranı yüzde 75.

Bu oranlar bana göre de doğal. Türkiye 
insanı gerçekten öylesine zor durumda ki, 
gelecek herhangi bir iktidarın “daha kö
tü” olabileceğine ihtimal vermek istemi
yor. Özellikle Başbakan Ecevit’in TV ek- 
ranlarından yansıyan performansı, Türkiye 
gibi Örtümde ciddi sofunlar bulunan bir bü
yük ülke için “yeterli” olamayacağını açık 
seçik gösteriyor...

Ancak Doğan Grubu’nun iki büyük ku
ruluşumda yer alan Yeni Oluşumla ilgili an
ket sonuçları üzerinde yine de düşünmek 
gerekiyor.

Örneğin Milliyet’in anketinde hareke
ti destekleyenlerin oranı yüzde 75 dolay
larında, Hürriyet'te ise Yeni Oluşumcula- 
rın kuracakları partiye oy vereceklerin ora
nı yüzde 57.8.

Sabah, Yeni Oluşumculara desteğin 
yüzde 56'yı bulduğunu belirtirken, 
Cem’in bu desteğin “müthiş bir şey” ol
duğunu vurgulayan sözlerine yer veriyor 
haberinde.

Bu sonuçlara göre Türkiye’de 1950 ve 
1954 seçimlerinden bu yana, seçmenler 
ilk kez -hem de henüz kuruluşu bile yapıl
mamış- bir partiye yüzde 50’nin üzerinde 
destek olmaya hazırlanıyor.

Patron kesimin medyalarından Ak- 
şam’da, -Karamehmet’in bankalarına el 
konulmasıyla ilgili olmalı- Yeni Oluşumcu
lara değil Saykal’lı CHP’ye destek var. 
Kendisi de yeni bir parti -Genç Parti- kura

□ 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: 1430 
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

cağını açıklayan Cem Uzan’ın Star’ı ise do
ğal olarak hayli mesafeli Troyka’ya...

Ama tüm medya Ecevit’e ve hükümete 
karşı....

Bu iş nasıl geldi bu noktaya?
Öyle anlaşılıyor ki Ecevit’in iktidarının 

sallanmasında hastalığının büyük etkisinin 
yanı sıra, elmalarla armutları toplayarak 
kurduğu hükümetinin AB politikalarında 
ikircikli bir tutum sergilemesinin, hatta bu 
konuda kendi içinde çelişkiye düşmesinin 
önemli payı var.

DSP’nin durumu ise ..Mustafa Balbay ’ın 
pazar günlü Cumhuriyetteki yazısının 
başlığında pek güzel belirtilmiş:

“itaat eken isyan biçer...”
Sayın Başbakan’ın “pür-melal”ini ne

fis biçimde anlatıyor bu başlık. Gerçekten 
de Bülent ve Rahşan Ecevit çifti, paft ör- 
gütüne sırt çevirerek -aslımda örgüt de yok 
ya- kendi verilerine göre hazırladıkları ve 
her koşulda “itaat”ı esas alan biç aday lis
tesiyle gittikleri 1999 seçimlerinden 
DSP’yi birinci parti olarak çıkarabildiler.

Çünkü ülke çaresizlik, seçmen güven
sizlik içindeydi.

Ama daha seçimin ertesi ğürtündert iti
baren hazırlanılan listenin falsolu olduğu 
prtaya çıkmaya başladı. Parti ötoütürtgfl 
parti üyelerine güven duymadan Karı-koca 
dayanışması ile belirlenen milletvekili aday, 
listelerinin böyle bir sonuç vermesi doğaldı.

Ecevit çifti “itaat” istiyordu, ama gö
rüldü ki hiçbir şey iyiye gitmiyor, ülkenin 
sorunları her geçen gün daha da artıyor ve 
özellikle AB ile ilişkilerde gerilimli bir döne
me girilmesine Ecevit de izleyici kalıyor -ve 
de bir daha seçilmememe olasılığı giderek 
artıyor.-...

Ülkenin “varsıl kesimleri” bu hükü
metle “mutlu son”a varılamayacağını gö
rünce, “itaat”ı “isyan”a dönüştürebilmek 
için olanaklarını seferber ettiler.

Ecevit, gerçi Türk siyasetinin yakın geç
mişinde bir “fenomen”dir, bu yadsına
maz. Ama duygusal, acul ve başarısız bir 
fenomendir. Onun için çağdaş medyanın 
gücü, hastalıklı Ecevit’i harcamakla fazla 
güçlük çekmeyecektir sanırım.

Şimdilerde “çağdaş çoğunluk” slo
ganını pompalamakta medya, ne demek
se?...

Gemlik
Körfez 

Okuyun, 
Okutun,

Abone 
Olun.

Sadece çevre kirliliği yok. Bunun 
yanısıra gürültü kirliliği, politika kir
liliği ve de dil kirliliği var. Dil sorunu 
toplumsal bir yara haline gelmiştir. 
Dil kirliliği köprüleri doğru kurmada 
ve iletişimde önemli bir engel oluş
turmaktadır. Dilini koruyamayan ül
ke yol olmaya mahkumdur. Vizyon 
(?) sahibi olmağille de bazı kelimele
rin İngilizce karşılığını söylemeyi ge
rektirmez. ,<?

Dilin önemli işlevleri' vardır. Bilgi
nin kullanılması,, sevginin dile getiri
lişi hep dil ile olanaklıdır. Dil bize da
ha geniş imgelerle düşünme gücü 
verir. Dış dünya ile ilişkimiz zengin
leşir, bizi anlamlar aramaya iter. Ya
bancı kelimeleri kullanmada anlam
sız ısrar, bunu moda gibi algılama, 
yersiz olduğu gibi dilimizde zarar ve.- 
rici niteliktedir.

Öğrencilere edebiyat ve dilbilgisi 
derslerinde dilimizi güzel kullanma 
öğretilmeli. Dil eğitimi, genel eğiti
min en önemli parçası olmalı. Her
kes bu konuda kendini ilgilendiren, 
katkı yapması gereken ne varsa 
yapmalıdır. Bu duyarlılık yumağının 
içinde siz de varsınız. Dil, kullanmak 
için var. Kullanmazsanız o dili sizin 
değildir. Dil konusundaki çalışmala

Türk Telekom 2 
hizmete açılıyor

Türk Telekom’un Gem
lik’teki ikinci şubesi Türk 
Telekom 27 Nolu Bayii, 
MHP İlçe Yönetim Kurulu 
üyesi Alpaslan İnan ve 
Umurbey İlçe Belde Başka
larından Bircan Görür’e 
verildi.

İstiklal Caddesi Minibüs 
Garajı girişindeki Batum İş 
Merkezi altında hizmet ve
recek olan Türk Telekom 2.1 
Nolu Bayiinde para tahsila
tı, telefon görüşmesi, kontör 
satışlarının yapılacak.

Merkez, 19 Temmuz 
2002 günü hizmete girecek.

MHP’LİLER
AÇIYOR
Ulaştırma Bakanlığı’nın 

MHP’li olması nedeniyle il
çemizde açılan Telekom ba- 
yiiliğinin de MHP’nin bilinen 
isimlerine verilmesi eleştiri
lere neden oluyor.

Daha önce de Orhanga
zi Caddesi’nde açılan Tele
kom Bayiiliğini MHP’nin es
ki ilçe başkanlarından Necati Sarıca aç
mıştı.

Batum İş Merkezi altında açılan 27 
Nolu Bayiin de MHP’li yöneticiler olma
sı siyasetin ticarete ne dehli bulaştı rı Idı- 
ğını gösteriyor.

57 nci hükümetin seçim kararı aldığı 
bugünlerde, devletin elindeki imkanların 

rımızı kazanmalara dönüştürmek zo
rundayız. Türkçe güzel, zenginliği 
ve derinliği olan bir dildir.

Beni özellikle mutlu kılan şey, 
okudutça dil bilginin, kelime dağar
cığının artması ve bunu bir (sözcük) 
zenginlik olarak duyumsamamdır. I

Yaşama sevincini ve sevgi karşı
sındaki coşkumuzu dışarıya nasıl en 
iyi yansıtacağız? Tabii ki sözcükler
le. İnandırıcı olması için sözcükler o 
sıcaklığı, derinliği ve güzelliği eksik
siz yansıtmalı.

Atatürk’ün ileriye dönük Türki
ye’sinde önemli yapıtaşlarından, 
simgelerinden biri dile verdiği önem 
ve dil devrimidir. Her şey de olduğu 
gibi toplumumuz dile, dilin yanlış 
kullanılmasına karşı duyarsız. Diline 
bu denli sahip çıkmayan kaç ülke 
daha sayabilirsiniz? Derdimizi Türk
çe anlatmayınca oluşan boşluğu ya
bancı dil dolduruyor. Yanlış anlaşıl
masın, yabancı dil eğitime karşı de
ğilim. Ancak, yabancı dillerin ege
menliğini onur kırıcı buluyorum. 4

Böyle bir olguyu açıklamak bir
kaç nedene bağılanırsa eksik kalır. 
Nedenler zincirini biraz daha irdele
mek gerekiyor.

bilhassa MHP’liler tarafından peşkeş 
çekilmesi vatandaşların yakınmalarına 
neden oluyor.

Devletin özelleştirdiği kurumlanın 
partizanlara dağıtılması dikkatleri çe
kerken, Telekomun ikinci bayiinin İl ve 
İlçe Yönetimince gerçekleştirildiği öğre
nildi.

turk.net
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SSK’da telefonla 
randevu sistemi başlıyor

Rakı fabrikası 
yerine 

üniversite
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biraz dahai

Gemlik Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesi'nde, 29 Temmuz 2002 gününden iti
baren artık, poliklinik muayeneleri telefonla randevu alınarak yapı' 
SSK'lılar, sıra almak için 512 34 80 numaralı telefonu çevirdiklerinde karşılarında 
bilgisayarın sesini duyacak. Telefonla istedikleri bölümden randevu alabilecekler.

alabilecek.

Gemlik Sosyal Sigortalar Ku
rumu Hastanesi bir yeniliğe daha 
imza atıyor. Telefonla randevulu 
sistem 29 Temmuz 2002 günü 
başlıyor.

Daha önce eczane önündeki 
karmaşayı düzeltmek amacıyla 
elektronik sıra uygulamasına ge
çen ve bu konuda başarılı so
nuçlar alan Gemlik SSK Hasta
nesi, şimdi, büyük kentlerde uy
gulamaya konan telefonla rande
vulu sisteme geçişi tamamladı.

29 Temmuz 2002 günü yeni 
uygulamanın başlayacağını söy
leyen SSK Hastanesi Baştabibi 
Dr. Neşet Ciğerli, yeni uygulama
nın poliklinik için erken saatlerde 
hastane kapılarında bekleyen 
vatandaşların çilesine son vere
ceğini belirtti.

■, Bu konuda bir süredir çalışma

yaptıklarını söyleyen Ciğerli, ça
lışmaların sona erdiğini ve uygu
lamaya 29 Temmuz 2002 günü 
geçeceklerini bildirdi.

NASIL RANDEVU 
ALINACAK
SŞK’lı hastalar yeni sistemde 

randevu almak için evlerindeki 
telefonlarını ya da cep telefonla
rını kullanabilecekler,

8 hat randevulu telefon olan 
512 34 80 çevirenlerin karşısına 
bilgisayar çıkacak. Bilgisayarın 
iyi dinlenmesi ve sorulan sorula
ra çloğru yanıt verilmesi halinde,
SSK’lı 
ayene 
olarak 
cek.

hasta hangi serviste mü- 
olmak istiyorsa, otomatik 
muayene sırası alabile-

Bunun için SSK ile ilgili bilgile
rin elinde hazır olması gerekiyor. 
Başta SSK Sicil numarası.

BAHÇEYE POLİKLİNİK 
YAPILIYOR
Uzun süreden beri yapılması 

plânlanan ancak, bir türlü ger
çekleşmeyen SSK Gemlik Has
tanesi poliklinik binalarının., da 
İhalesinin Ankara’da yapıldığı 
Baştabip Neşet Ciğerli tarafın
dan gazetemize açıklandı.

400 metrekare kapalı alanı 
olacak prefabrik- polikliniklerde; 
10 poliklinik odası ve bjr eczane 
bulünacak.

Poliklinikleri kısa zamanda ta
mamlanacağını söyleyen Ciğerli, 
birinci katta bulunan poliklinikle
rin bahçeye alınmasıyla hasta
nedeki yatak sayısının arttırıla
cağını böylece, hastalara daha 
yoğun hizmet verilebileceğini 
söyledi.

Afişler görüntüyü kirletiyor

Kirlilik yalnız yerlere atı
lan çöpler, sigara izmarit
leri ve evsel atıklarla ger
çekleşmiyor.

Bazen bir konutun, ken
tin renk dokusunu bozan 
bir şekilde boyanması na
sıl bir kirlilikse, çeşitli fir
maların elektrik direkleri
ne, boş binaların duvarla
rına veya camlarına gelişi 
güzel yapıştırdıkları, daha 
sonra çocuklar tarafından 
yırtılan afiş ve el ilanları da 
kentlerin kirlenmesine ne
den oluyor.

Seçim Kurulları ve Be
lediyeler tarafından tespit 
edilen yerlere asılması ge
reken afişler, yasak olan 
her yere asılabiliyor. Bun
ların başında TEDAŞ'a ait 
elektrik direkleri geliyor.

Üst üste asılmış, bazı
ları yırtılmış, yırtılan afişle
rin üzerine yeniden yapış
tırılmış ve ana caddelerde
ki duvarlara yapıştırılmış afişler, ilçemizi kirli gösteren en önemli kirliliğin ba
şında geliyor.

Başta belediye olmak üzere kenti kirleten afişlerle mücadele için yer belir
lemesi yapılmalı ve bu konuda vatandaşın bilgilendirilmesi isteniyor.

Gemlik’e 
3 ncii 
pazar 

kuruldu
Sah, cumartesi pazar

larından sonra Cumhuri
yet Mahallesi'nde düzen
lenen perşembe pazarı da 
kuruldu.

Belediye Meclisi kara
rıyla kurulması ve pazarcı 
esnafından bir defaya 
mahsus 500 milyon lira 
alınması kararlaştırılan 
ancak, esnaf tarafından il
gi görmeyen perşembe 
pazarına ilgi toplmak için 
belediyenin almak istediği 
para kaldırılınca, perşem
be pazarı da hizmete açıl
dı.

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, nüfusu 
hızla artan Manastır Böl- 
gesi’nin ihtiyacını karşıla
yacak olan perşembe pa
zarının kısa bir süre sonra 
salı ve cumartesi pazarı 
gibi esnafın ve vatandaşın 
ilgi göstereceği, Gemlik’in 
önemli bir pazarı olacağı
nı belirtti.

Özelleştirmeden So
rumlu Yeni Devlet Baka
nı Yılmaz Karakoyun- 
lu’nun geçtiğimiz hafta 
ilçemize gelerek, Sunği- 
pek Fabrikası’nda ince
lemeler yaptığını söyle
yen Adnan Tekin, “Ba
kana verilen bilgiler 
sonucu Sunğipek 
Fabrikası’nda TEKEL 
tarafından rakı fabri
kası yapılması kararı
nın alındığını, kimseye 
verilmeyeceğini bize 
iletti. Biz de, ANAP 
Genel Başkanı ve 
Başbakan Yardımcısı 
Sayın Mesut Yılmaz’ı 
devreye sokarak, bu 
arazide rakı fabrikası 
kurulmaktansa üni
versiteye verilmesini 
istedik. Bu konuda 
Sayın Yılmaz’ın bize 
verilmiş bir sözü var
dı. Devlet Bakanı Ka- 
rakoyunlu’yu araya
rak, Sunğipek’in Ulu
dağ Üniversitesi’ne 
verilmesi emrini verdi. 
Bunun üzerine aynı 
gün Sunğipek’in üni
versiteye verildiği res
men açıklandı” dedi. •

Üniversite ile yaptık
ları temaslarda, kendile

rine acilen 2 yıllık De
nizcilik Yüksek Okulu ile 
4 yıllık İngilizce öğretim 
yapan bir dil fakültesi 
kurulacağını söyleyen 
Adnan Tekin, 57 nci hü
kümet kısa zamanda yı
kılmazsa, Özelleştirme 
Yüksek Kurulu’nun 
Sunğipek’i TEKEL’e ve
receği, TEKEL’in de bu 
araziyi Uludağ Üniversi
tesi’ne devredeceğini 
söyledi;

Tekin,' “Gemlik Be
lediyesi mevcut büt
çesi ile Sunğipek ara
zisini değerlendire
mez. Belediye Başka
nı Mehmet Turgut’un 
‘Her türlü yolu dene
yeceğim. Gerekirse, 
yürütmenin durdurul
ması davasını açaca
ğım’ sözü bizi bağla
maz. Bu arazi devletin 
devlet istediği kuruma 
verir. Bu araziyi bele
diyeye alamıyorsak, 
Sunğipek Fabrikası’na 
da rakı fabrikası kurul
masını istemiyoruz. 
Bu durumda ilçeye 
üniversite kazandır
mak için tüm gayreti
mizi göstereceğiz”

Muhtarlardan 
başkana destek

Güreşçi 
DSP’den 
istifa etti

Belediye Meclisi'nin 
DSP'Iİ ilginç ismi Bedir Gü
reşçi, Genel Başkanı Bülent 
Ecevit'in Hüsamettin Öz
kan'a karşı tutumu nedeniy
le partisinden istifa etti.

Güreşçi, kısa istifa mek
tubunda şunları söyledi: 
“Vefa, İstanbul’da semt 
adıymış diyen Hüsamettin 
Özkan'a yürekten katılıyo
rum. Uzun yıllar özveriyle 
DSP’ye özellikle Ecevitle- 
re sadakatla hizmet eden 
birisine yapılan bu haksız
lık üzerine DSP’den istifa 
ediyorum."

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, basın 
mensuplarından sonra 
bu kez de merkez muh
tarlarıyla çay bahçesin
de kahvaltılı basın top
lantısı düzenledi.

Muhtarlar Derneği 
Başkanı İdris Kurt ve 
13 mahalle muhtarının 
katıldığı toplantıda, Be
lediye Başkanı Mehmet 
Turgut, muhtarların tek 
tek mahalle sorunlarını 
dinleyerek, notlar aldı.

Zaman zaman tele
fonla görüşmeler yapa
rak emirler veren ve 
muhtarların sorunları
nın çözülmesini isteyen 
Başkan Turgut, Kara
yolları 14. Bölge Müdü
rü ile yaptığı telefon ko
nuşmasında, Cumhuri
yet Mahallesi’ndeki yı
kılan istinat duvarının 
tehlike yarattığını ve 8 
aydır yapılmadığını, bu 
konuda muhtarların 
kendisini suçladığını 
belirterek, duvarın ön
celikle yapılmasını iste
di.

Orhaniye Mahallesi 
Muhtarının kullanılma
yan arsaya atılan çöp
lerin temizlenmesi tale
bini de toplantıda bulu

nan Temizlik İşleri ve 
Fen İşleri Müdürü’ne 
talimat vererek, bütün 
arsaların temizlenmesi
ni istedi.

MUHTARLARDAN 
DESTEK
Tek tek muhtarların 

sorunlarını dinleyen ve 
çözüm sözü veren Be
lediye Başkanı, daha 
sonra belediye mecli
sinde Sunğipek konu
sunda alınan kararları 
anlattı ve gelişmelerin 
Gemlik adına olumsuz 
olduğunu söyledi.

Özelleştirmeden So
rumlu Devlet Bakanı 
Yılmaz Karakoyun- 
lu’nun Sunğipek’i üni
versiteye verdiğini.söy
leyen Başkan, üniversi
teye karşı olmadıklarını 
ancak, bu alana Gem
lik’in ihtiyacı olduğunu 
tekrarladı.

Muhtarlar Derneği 
Başkanı İdris Kurt’ta 
belediye başkanının 
sözlerine katıldığını, 
Sunğipek arazisinin 
Gemlik halkına da üni
versiteye de yeteceği
ni, yalnız üniversiteye 
verilmesi halinde buna 
karşı olacaklarını belirt
ti.
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Büyük Kumla Köyü 
içme suyuna 

kavuşuyor
Büyük Kumla Köyü halkı artık kaliteli su içecek.

ŞİİR KÖŞESİ
Nikahta Var Keramet

İlçemize bağlı Büyük Kumla Kö
yü kaynak suyuna kavuşacak. ’

2000 yılında köye su getirme ça
lışmalarına başlandığını söyleyen 
Büyük Kumla Köyü Muhtarı Nuri 
Çakır, iki buçuk yıl süren çalışmala
rın sonucunu aldıklarını ve köylerini 
kaliteli kaynak suyuna kavuşturduk
larını söyledi.

Suyun Büyük Kumla’ya gelmesi 
nedeniyle, 19 Temmuz 2002 Cuma 
günü saat 14.30’da açılış töreni dü
zenlediklerini söyleyen Çakır, “Bu 
mutluluğu bütün halkımız ile pay
laşmak istiyoruz” dedi.

Büyük Kumla Köyü’nün sorunla
rını teker teker çözmeye çalıştıkları
nı belirten Köy Muhtarı, halkın en 
önemli sorununun su olduğuna, yaz 

SATILIK LOKANTA 
MALZEMESİ

LOKANTA - FAST FOOD - 
CAFELERDE KULLANILABİLECEK 

TAM TAKIM MALZEMELER 
CAZİP FİYATLA SATILIKTIR.

Tel : (0.543) 280 28 06

aylarında Büyük Kumla nüfusunun 
artarak katlandığına dikkat çekerek, 
“Köylümüz ve yazlık için Büyük 
Kumla’yı tercih eden halkımız ar
tık, kaliteli su içecektir. Bize bu 
suyun kazandırılmasında emeği 
geçen başta Gemlik Kaymakamı
mız Sadettin Genç ve diğer dev
let erkanına teşekkürü borç bili
yoruz” dedi.

Su açılış töreninden sonra töre
ne katılanlara Çamlık Aile Çay Bah- 
çesi’nde öğle yemeğinin verileceği
ni de belirten Büyük Kumla Köyü 
Muhtarı Nuri Çakır, “Bundan son
raki hedefimiz, köyümüzdeki di
ğer eksikliklerin giderilmesi için 
çalışmaktır” şeklinde konuştu.

SATILIK 
KÜÇÜKKUMLA 

PTT KARŞISI 
1 NCİ KAT 

85 M2 
SATILIK DAİRE 

513 17 97

Nikah düğünün başı 
Düğünün arkadaşı

Sabrın sonu selamet 
Nikahta, var keramet

•i Bahar olur yaz olur 
Kız evinde naz ölür ”■

Kimse başka söz etmez 
Pek uzatmaya gelmez 

Nikah hemen olmuyor 
Söz yerini bulmuyor .

Olamaz yazda kışta 
Olacak bu Mayıs’ta 

Fakat o da olmadı 
Söz yerini bulmadı

Haziranda dediler 
Sözlerini yediler 

Olamaz böyle sevda 
Armut görünmez dalda 

Sözleri bir etmeli 
Nikah işi bitmeli 

Bu kervan böyle gitmez 
Yoksa işler hiç bitmez 

Evlilik bir bilmece 
Oynar gelin görümce

•|* Kaynanalar baş dünür 
Kaynata işi görür

Yeni masraf yapılır 
Eskimişler atılır 

Düğün dernek yapılır 
Meydanlar donatılır

Gelin kapıdan girer, 
Dedikodu biter

Hayat yeniden başlar 
Çoğalır arkadaşlar

Gelin olmalı zinde 
Şaşırır böyle günde 

Tanrım mutluluk versin 
|, Herkes görmeye gitsin

Çok çabuk evlensinler 
Evlere neşe gelsin 

Uzatmalı sevgililer 
Görmezler fazla iltifat

Gerekmez çok şatafat 
Nikah yapılması şart 

Nikah olan gençlerin 
Resmiyetleri olur

Nikah yapıldığında 
Evlilik hayat bulur 

Evlenenler hayattan 
Beklerler umut

Biz dileriz onlara
Ömür boyu mutluluk 

Coşkun sular durulur 
Aile huzur bulur

Kurulsun yeni evler
Gençlere mutlu günler.

Abdullah Bıçakçı

Dertli Babalar

Katı görünsede pamuk yüreği 
İçerisi hem dem tahrip babalar.
Yedi arşın sanki temel direği 
Evladına yanar garip babalar

Sevgiyi aşılar hep çocuğuna 
Hep korur gelsede gençlik çağına 
Yaranmaz ömrünü verse çoğuna 
Gönüller ortağı tabip babalar

Heyet nefsi ile durmaz saldırır 
Saçını başını felek yoldurur 
Yerlere düşmeden tutar kaldırır 
Candan güzel dosttur habip babalar

Gösterir hep doğru yolu hedefi 
Süsler altın ile varsa sedefi 
Evladıdır ondan sonra halefi 
Derde kasevete talip babalar

Çile yollarında gönül hebadır 
Dumanı tütmeyen yanan sobadır 
Feleğin elinde sanki yabadır 
Kaderin hükmüne mağlûp babalar

Ozan Mahmut’ta bir dertli babadır 
Sevgiyle şevkatle esen sabadır 
Gerisi beyhude, boşa çabadır 
Evlada toruna sahip babalar.

Mahmut AKA)!

SATILIK ve KİRALIK
EMİN DALKIRAN 
KORDONU’NDA 
120 METREKARE 

KALORİFERLİ LÜKS 
SATILIK DAİRE TEL : 513 39 39

KAYIP
Gemlik 

Kaymakamlığı'ndan 
almış olduğum 

yeşil kartımı kaybettim. 
Hükümsüzdür.

Gülay 
KÖKSALAN

KUMLA’DA HAVUZLU 
KİRALIK ve SATILIK 

DAİRELER

Umurbey’de 
İmar Planlı

6 Villalık Sahibinden 
Satılık Arsa

Gemlik Cumhuriyet 
Mahallesi'nde

İP
| PLASTİK KART SİSTEMLERİ
j! O Plastik Kimlik Kartı Lİ
I > Personel Kartı

® Öğrenci Kartı -
© Tanıtım Kartı I

© Fatura Kartı ıfz JCJ
Körfez OFSETİ*—ît»*
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YAŞAMIN İÇİNDEN Yari Şaka Yari CİDDİ Erol GÜRÇAY

Sıtkı Hayıroğlu
E.M. Lisesi Öğretmeni

KISKANÇLIK
Kıskançlık nedir? Nerede, ne zaman, nasıl başlar? 

| Kıskanmak sevdiği birine veya bir şeye sahip olma. 
Çekememezlik, huyu da diyebiliriz. Yani insanın yara
dılışında var olan bir duygu.

Çocuklu ailelerde kıskançlık mutlaka olur. Bizim ai
lemizde bile ben bir çare bulamadım.

Benim üç kızım var. Figen-Esen-Ebru. Figen 
Esen'i, Esen de Ebru’yu kıskanırdı. Nerede bir giyecek 
veya yiyecek atımında Esen, pek aldırmazdı ama gene 
de kıskançlık olurdu.

Çocuklukta kıskançlık böyle oluşur, devam eder.
Gençlikteki kıskançlık daha başka, daha duygusal 

oluşurdu. Kendimden bir örnek vereyim. Lise çağla
rımda kız arkadaşlarım olurdu. O zaman kızlarla arka
daşlık etmek, şimdiki gibi kolay olmuyordu. Zor du zor. 
Bilenlere sor, bilirler...
I O zamanlar genelde kızlar evlenmek için erkeklerde 
eğlenmek için arkadaşlık kurmak isterlerdi. Şimdi gö
rüşüm kızda, erkekte eğlenmek için arkadaşlığa önem 
veriyor.

Sevdiği birini bir başkasıyla gören kız-erkek haliyle 
kıskançlık duygusuna düşmüş oluyor.

. Bu huy ben de yok gibi. Lise sonlarında bizim bir 
müdürümüz vardı. Bize derdi ki :

- Evlenirken, aman ha! Göze batan güzel bayan al
mayın. Dış güzellik, iç güzelliği zedeler.

Ben müdürümü dinledim, göze batan değil, ÖZE.... 
Batan güzel ŞEREFLİ, NUR gibi bir bayan aldım. Se
ne (1958)

Aileler arasındaki kıskançlık böyle oluşur.
Eşler birbirlerini cidden seviyor, sayıyorsa kıskançlı

ğın izi olmaz.
ESNAF - SANATKAR - İNSANLAR arasındaki 

KISKANÇLIĞA gelelim.
Sanatkarı, esnafı tek tek değerlendirmek imkansız. 

Ben iyilerden örnekler vererek konuyu aydınlatacağım.
Eczaneleri ele alalım. Haliyle insanların eczanelere 

yolu düşüyor. Türkiye’nin neresinde olursanız olun. Bi
lenlere göre Türkiye’de en çok iş gören hastalarla ya
kından samimice ilgilenen gönül alıp, moral veren EC
ZANE K. KUMLA’da.

Kim ne derse der. Bana göre de örnek eczane BA- 
ŞER.

Müfettişler görsün, Bakanlık ödüllendirsin. Çeke
meyenler kıskanır. Olabilir. Olmartlalı, onu örnek al
malı. Kutluyorum.

Tv, kamera, video cihazları tamir ve bakımında in
sanlar çok kazıklar yemiştir. Sağlamda olsa sakat gös
terir, paralarını alır. Eve gelirsin beş gün sonra gene 
bozulur. Gemlik’te benim başıma çok geldi de. Nihayet 
en kralını buldum. Sizde tanıyın.

MESUT ÖZGÜR : Her haliyle mükemmel bir İN
SAN. Hak hukuk ne ise onu uygular. Adresi Şehreküs- 
tü Mah. Tekke Çık. 13/ B BURSA.

Son olarak sanatkarlardan Gemlik’ten örnek veri- 
yorum.
| Adının taşıdığı anlama tam uygun bir insan. Doğru, 
dürüst mert, güvenilir, mütevazi, samimi bir benzeri zor 
bulunan bir değer SANATKAR. Gemlikliler tanır ya, 
ben buradan Türkiye’ye tanıtıyorum. Herkes şimdi bi-

I lecek ve işte ERDEM ŞİMŞEK.
I Daha var neler neler. Basında da KADRİ GÜLER.

Kıskananlar kıskansın.

Oyun İçinde
Oyun

HAFTANIN FIKRASI

7V«s t b m
Bilgisayar 
Sistem iyla 

Kaşe ve 
^Tühürleriniz: 
30 dakikada 

yapılır.

KAŞE 
ve 

MÜHÜRDE 
BEKLEME 

YOK!..

BÎR TELEFON YETERLİ!
KÖR F E Z OFSETT
İstiklal Cet. Bora Sk. (Akbank Aralığı) No: 3/B
Tel: (0.224) 513 17 97 <SEIV1LİK

NÖBETÇİ ECZANELER
17 Temmuz 2002 Çarşamba İnci Ecz.
18 Temmuz 2002 Perşembe Kahraman Ecz.
19 Temmuz 2002 Cuma Murat Ecz.
20 Temmuz 2002 Cumartesi Şifa Ecz.
21 Temmuz 2002 Pazar Sena Ecz.
22 Temmuz 2002 Pazartesi Bayer Ecz.
23 Temmuz 2002 Sah Gemiç Ecz.

Aslında, Sayın Ecevit’in hastalığı 
şuur altının ortaya çıkmasını 
sağladı.

(1970) yılların sonlarında, Av
rupa Birliği fırsatı onun zama
nında kaçmıştı.

Şimdi ise hastalandı.
Önce, (AB) ile ilgili çalışmalar 

yavaşladı.
Ardından (DSP) bölündü.
İşte. Ecevit’in içindeki duygu 

ve düşünceler o zaman ortaya 
çıktı.

Yaptığı tayinlere bir bakın.
(AB) ye, (MHP) kadar düş

man olan Şükrü Sina Gürel’i, 
Başbakan Yardımcılığa atadı.

Bu tayinle İsmail Cem’in önü
nü tıkadı.

Türkiye’nin dünyaya açılan 
penceresini kapadı.

Ardından, Kemal Derviş’i isti- 
■ fava zorladı.

Ve. IMF ile ilişkileri zora 
soktu.

Netice olarak, Ecevit’in hasta
lığı Devlet yönetimine de bu
laştı’.

Türkiye’de tam bir savaş ya
şanıyor.

Bir tarafta, (AB) ye girmek 
isteyenler yer alıyor.

Diğer taraftakiler, her fırsatta 
(AB) üyeliğini sabote ediyor.

(DSP) deki son tayinler, bu parti- 
. yi (AB) karşıtları arasına soktu.

(MHP) baskın bir seçimle, 
i halkın (AB) yi tam olarak anla

masını önlemeyi amaçladı.
Aslında halk için çok önemli bir 

konuyu, karambole getirme
mek gerekir.

(AB) nin tek hedefi, bizden 
Kıbrıs’ı almak mıdır?

Yoksa (AB)’ye girmek, işsiz
liği azaltmak ve halkın refahı
nı yükseltmek midir.

Halkın bunu iyi anlaması 
gerekir.

3 Kasım’da yapılacak seçim 
bunu engeller.

En erken seçimin, ilkbahar 
2003’te olması yararlı olur.

Her gün sapana koşulan 
öküz sahibine şöyle dedi :

Ben hastayım. Yarın ça
lışmayacağım”

Ertesi sabah çiftçi eşeğini 
sapana koştu.

Akşam öküz eşeğe sordu :
Nasıl kolay oldu mu?”

“- Eh.”
Patron bir şey demedi

ya.”
“-Hayır”
Ertesi gün yine öküz has

ta olduğunu söyledi.
Yine eşeği sapana koştu

lar.
Gece öküz, perişan vazi

yetteki eşeğe sordu:
“- Patron yine bir şey de

medi ya?”
Yok demedi. Ama bir 

ara kasapla konuşuyordu.”

Sözün Özü

İyiydim.
Daha iyi olacaktım.
Buradayım.

“Bir Mezar Taşından”

İnsan dünyaya niçin gelir. 
Bir şeyler üretmek için. 
Tekamül etmek için 
Yani. Gelişmek için. 
Gelişmek nedir.
Daha çok zengin olmak 

mıdır.
Yoksa insani değerleri ya- 

kalamakmıdır.
Liberal-kapitalizm insani 

değerleri yok etti.
iyi insan veya kötü insan, 

artık parasına göre tasnif 
ediliyor.

Mezartaşının eskiden kal
ma olduğu belli.

Global dönemdeki mezar 
taşları, herhalde şöyle yazı
lacak.

İyiydim ama, kendimi ko- 
ruyamadım ben de bozul
dum.

Evdeki hesap, 
enflasyona uymaz.

Bir Varmış - Bir Yokmuş
Düşünün “Bailey” şöyle de

miş.
“Yer yüzünde, hakça dağı

tılmış tek şey ölümdür.”
Gerçekten de öyle
- Dolar milyarderi de ol

san kurtuluş yok.
- İmparator olsan da kur

tuluş yok.
Bize sadece şunu söylemek 

kalıyor.
Olacaksa sıralı ölüm ol

sun.
Veya.
- Eskilerin dediği gibi
“Üç gün yatak
Dördüncü gün toprak” ol

sun.
Diyebiliyoruz.
Ama. Son karan tann veri

yor.
Vade dolmuş ise, emaneti geri 

alıyor.
6 Temmuz’da, Babamız Ha- 

yertin Gürçay’ı kaybettik.
Öldüğünde 88 yaşındaydı.
Ömrü boyunca sağlıklı ya

şadı.
Bu açıdan ne kendi üzüldü.
Ne de bizi üzdü.
Çok neşeli ve hareketli 

idi.
Hiçbir şeyi, kafasına tak

mazdı.
Bahçe ve çiçeklerle uğraş

mayı çok severdi.
Sütten ve yoğurttan hiç 

ayn kalmadı.
Ama. O dev, birkaç ay 

içinde yatağa düştü.
Üç yıldan beri annemizin 

böbrek makinasına girmesi, 
evdeki sorumluluk dengele
rini bozmuştu.

Belki de, hızlı çöküşün ne
deni buydu.

Ona, hastalığı bir türlü ya
kıştıramadık .

Bazen, naz ediyorsun diye 
takıldık.

Ama. Yataktan. kalkmakta, 
zorlanınca, ister istemez gerçeği 
kabullendik.

İnsanoğlu, bir yalan dün
yada yaşıyor.

Sahip olduğu herşeyi, bîr 
gün bırakıp esas yerine gidi
yor.

Sevgili babamıza, tanrı
dan rahmet diliyoruz.

GEMLİK REHBERİ
□ GEREKLİ TELEFONLAR □ RESMİ DAİRELER □ UÇAK
İtfaive ..................................110  
Polis İmdat ...........................155 
Jandarma İmdat....................156 
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Polis Karakolu.............513 18 79 
Gar. Kom....................513 12 06

□ KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık...............513 10 51 
Kaymakamlık Ev..........513 10 52 
C. Savcılığı..................513 10 53 
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Emniyet Müdürlüğü......513 10 28
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Spor Sah......... 514 00 95
Orm. Böl. Şf... 513 12 86
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Halk Kutüp...... 513 13 53As. Şb. ...!....... 513 10 57
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Mal Md........... 513 10 95
Nüfus Md....... 513 37 42
Özel İd. Md.....  513 15 07
Tapu Sic. Md. . 513 14 14
Müftülük.......... 513 13 64
Gümrük Md..... 513 14 11
Tekel Md......... 513 10 42
Ver. Da. Md....  513 23 60
İlçe Tar. Md. ... 513 11 86
İlçe Seç. Md. .. 513 49 94

Türk Hava Yolları.....................224 06 72
Şafak Havacılık.........................245 90 82
Havalimanı..................................246 50 01
□ DENİZ OTOBÜSÜ
Bursa......................................256 77 84
Mudanya .................................544 30 60
Yenikapı..........................(212) 516 12 12
Yalova.............................(226)811 13 23
□ VAPUR
Yalova................................(226)814 10 20
□ FERİBOT
Topçular.........................(226) 363 43 19
Eskihisar.........................(262) 655 60 31

□ BELEDİYE □ OTOBÜS

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

Santral ..........513 45 21-23
Başkanlık....... 513 45 20
Zabıta............. 513 24 32
Otobüs ls)et....513 45 21-122
Su İsletmesi ...513 45 21-115
İtfaiye............513 23 25
Muhasebe M...513 45 21-182 
Yazı Is. Md......513 45 21-111 
Su Arıza ........Yalnız 185

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

Körfez Taksi................513 18 21
Çınar Taksi..................513 24 67
Güven Taksi.................513 32 40
Gemlik Taksi................51323 24
Manastır Taksi.............514 35 50

[ h OEMLİK ŞOFÖRLER VE 
LJ OTO, ODASI BAŞKANLIĞI

Ambulans ......0.532.4868116.
Kurtarıcı.........0.533 2556505
l~b <?EMLİK MUHTELİF ESNAF

VE SANATKARLARI ODASI

Ambulans......0.532.5716757

DAİRE
KUMLA'DA 
HAVUZLU 
KİRALIK ve 

SATILIK DAİRE
Müracaat 

Tel: 513 17 97

Gemlik 
Körfez

abone 
olun.
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VEFAT ve TEŞEKKÜR 
Odamız Yönetim Kurulu üyesi ve 

Saygıdeğer insan 
Ahmet YÜCE‘yi 

kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz.
Merhuma Tann’dan rahmet , 

Kederli Yüce Ailesi’ne başsağlığı dileriz. 
Cenazemize katılarak bizlerin acılarını paylaşan 

çiçek ve çelenk gönderen, telefonla arayarak bizlere 
destek olan tüm esnaf ve sanatkarımıza, 

eş, dost ve arkadaşlarımıza teşekkürü bir borç biliriz.
Gemlik Muhtelif Esnaf ve Sanatkarlar Odası 

Yönetim Kurulu Adına Başkan 
İbrahim Talan

ELEMRN 
RRflNIYOR

Bulgarca bilen 
Bilgisayar Kullanabilen । 

BAYAN ELEMAN 
ALINACAKTIR

AYDIN MADENCİLİK
Tel : (0.224) 514 OO 60

GEMLİK t

ELEMAN ARANIYOR
Matbanuzda yetiştirilmek üzere 
ELEMAN ARANIYOR 

KÖRFEZ OFSET
İstiklal Cad. Bora Sok.

Akbank Aralığı No : 3/B GEMLİK

Başarısız olan 
lise öğrencilerine 
yeni sınav hakkı

İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nden 
yapılan yazılı 
açıklamada, Milli 
Eğitim Bakanlı- 
ğı’nca düzenle
nen 2002-53 sa
yılı genelge ile 
2001-2002 öğre
tim yılına özgü ol
mak üzere başa
rısız olan ve de
vam edemeyen 
öğrencilere sınav 
ve yetiştirme 
programına katıl
ma uygulaması
nın getirildiği be
lirtildi.

Buna göre; 
2001-2002 öğre
tim yılında sorum
lu geçen, başarı
sız olan tüm lise 
öğrencileri 03 Ey
lül 2002- 08 Eylül 
2002 tarihleri ara
sında yapılacak 
olan ortalama 
yükseltme ve so
rumluluk sınavla
rına katılacaklar
dır.^

Ayrıca çeşitli 
nedenlerden do
layı okula devam

edemeyerek 
2001-2002 öğre
tim yılı ders kesi
mi itibariyle Orta 
Öğretim Sınıf 
Geçme Yönetme
liğinin 55, 57. ve 
58. maddelerine 
göre devamsızlık
tan dolayı başarı
sız duruma düşen 
öğrenciler için ye
tiştirme programı
na katılma hakkı 
verilmiştir.

Program, 12 
Ağustos 2002 ta
rihinde başlaya
caktır. Yetiştirme 
programlarına de
vam zorunlu olup, 
günde 8 saat üze
rinden ders yapı
lacak ve 02 Eylül 
2002 günü sona 
erecektir.

Durumu uyan 
öğrencilerin, 1 
Ağustos 2002 gü
nü akşamına ka
dar kayıtlı bulun
dukları okul mü
dürlüklerine mü
racaat etmeleri 
gerektiği açıklan
dı.

Otomobilini 
sevenlere 

Özkaya Otomotiv’den 
kaçmaz fırsat!

KONTROLSÜZ GÜÇ, GÜÇ DEĞİLDİR

Üstelik hediyeli!

Otomobilini sevenler şimdi 
Özkaya Otomotiv’e uğrayıp, 

lastiklerini yeni Pirelli 
lastikleriyle değiştiriyor.

1 Temmuz - 31 Ağustos tarihleri 
arasında Özkaya Otomotiv’e uğrayın, üstün 

teknolojiyle üretilen yeni nesil 
Pirelli lastikleriyle tanışın.

Ayrıca Özkaya Otomotiv’de sizleri bir de 
sürpriz bekliyor. 4 lastiğini değiştiren 

herkese Özkaya Otomotiv’den 
Pirelli T-Shirt hediye.....

ÖZKAYA OTOMOTİV
Hisar Mah. Körfez Baytaş Sitesi No : 2 GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 73 93 Faks : (0.224) 514 40 44

tİSS fek di:ksiia.vi:*İİy "Her zaman bir adım önde"



Başkan halkı dinledi
Belediye Başkanı Mehmet Turgut, üç yıl aradan sonra ilk kez düzenlediği halk gününde, 
[vatandaşın sorunlarını dinledi. Yapılmayan ve geciken işler için belediye görevlilerine 
Içıkıştı. Zaman zaman gergin geçen halk gününe, vatandaş ilgi gösterdi.

diyeli!

nlerşimi 

’e uğrayıp 
li Pirelli 
Şiştiriyor,

ıs tarihleri 
e uğrayın, W 
yeni nesil 
tanışın, 
le sîzlerim 
ini değiştiren 

motiv’den 

iye......

GEMLİK

Haftalık Sıyası Gazete
i Belediye Başkanı Mehmet Turgut, ilk kez geniş 

çapk Olarak düzenlediği halk gününde, vatandaş- 
tonh sorunlarını dinledi, sözler verdi. Çalışmalar 
hakkında halkı bilgilendirdi.

■ Belediye Başkanı Mehmet Turgut, 
hizmet yılının üçüncü yılında halkın 
sorunlarını toplu olarak dinlerken, za- 
man zaman gergin anlar yaşandı.

Başkan, vatandaşların sorunlarını 
geciktiren daire amirlerine sert çıktı.
■Bir vatandaşın başıboş gezen kü-

çükbaş hayvanları ve sinekle müca
dele yapılmasını sorması üzerine ilgili 
daire müdürlerine hesap soran Bele
diye Başkanı Mehmet Turgut, “Ya bu 
işi yapacaksınız, ya işinizi bırakıp 
gideceksiniz. Vatandaş bana soru 
soruyor. Görev yapmıyorsa yaptır

dlyor.” dedi.
Bir vatandaşın halka karşı davranış

larının sert olduğunu söylemesine de 
sinirlenen Belediye Başkanı, “Bunlar, 
toplantıyı sabote etmek için gel
mişler. Bunlarla gerekirse dövüşü
rüm” şeklinde konuştu. Sayfa 3’de

emmuz 2002 ÇARŞAMBA

İSu başında siyasi şov
Büyükkumla Köyü'ne getirilen suyun açılışı adeta siyasi şova dönüştü. Spordan Sorumlu 
Devlet Bakanı Fikret Ünlü, ANAP Bursa Milletvekili Turhan Tayan, MHP Milletvekili Or
han Şen, AKP Milletvekili Altan Karapaşaoğlu, DSP Milletvekili Hayati Korkmaz'ın yanın
da siyasi parti ilçe başkanla» ve yöneticileri

IOTİV
INo:2GBU
I224J51U0M

I Erken seçim tarihinin 
belirlenmesi üzerine siyasi 
partilerdeki hareketlenme
nin odak noktası Büyük- 
kumla Köyü'nün su açılış 
töreni oldu.
■ Büyükkumla Köyü’ne 
13,5 kilometre uzaklıkta 

/boruyla 166 milyar liraya 
ıÇakaldere Mevkiinden ge- 
ıtirilen içme suyunun açılış 
töreni, adeta siyasi şova 
[döndü.
| Köy Muhtarı Nuri Ça- 
|ır'ın gayretleri ve devlet

desteği ite yapılan su pro
jesinin bitirilmesi sonucu 
suyun köye akıtılması için 
düzenlenen tören, görül
memiş ilgi gördü.

Törene katılan tüm mil
letvekilleri tek tek konuşa
rak, kendilerini gösterdiler.

Bursa Valisi Ali Fuat 
Güven konuşmasında, 
hızlı nüfus artışı karşısın- I 
da su kaynaklarına ihtiya
cın giderek arttığına dikkat 
çekti.

Haberi sayfa 3’de |nda buluni

Başkanı 
kınadı

■»edenlerden
ınınan hak ver 
inanılmasını r 
ikilde önleyen^

Başkanı 00* 
Cumhuriyet Br 
ç duyurusun^0 
talandırılmas''

»ak yürüyen 
ğmenbuûlk^ 
ız, tarafsız^
ayın Ömer 
Yasakçı M 

yırlarınız biz’ 
arımızın şu U 
t. 'Rüzgara,lJ I 
kûrür.’”

Kadri Güler 
korfez@ttnet.net.tr

Gündemde seçim var
Türkiye seçim gündemine kilitlendi.
Hükümeti oluşturan liderler 3 Kasım 2002 seçimlerin-

|e önce anlaşmaya vardılar ama DSP Genel Başkanı, 
■ilkenin ali menfaatleri’ni gerekçe göstererek, seçimin 
normal zamanında yapılmasını isteyerek sözünden döndü. 
| Baktı olmayacak, gündem seçime kilitlenmiş, yeniden 
Bark ederek, “Biz de Kasım da seçime varız” dedi. 
I Gündemde artık seçim var.
| Öyleyse siyasiler nerede bir açılış varsa orada olacaklar. 
| Geçtiğimiz hafta cuma günü Büyük Kumla Köyüne 
getirilen su nedeniyle bir-açılış töreni düzenlendi.
I Aman Allahım! Duyan siyasetçi koşmuş Kumla’ya.
I Bakanı orada, iktidar milletvekillerinin tümü orada, 
muhalefet mulletvekilleri orda, yerel siyasetçiler orada... 
| Bir curcuna ki sormayın.
i, Sanki dev bir eser meydana getirilmiş, bunda da siya
hilerin büyük bir payı var..
| Öyle değil, Kasım da seçim var.
I Öyleyse politikacı sahnede olmalı ve her fırsatta hal- 
kın karşısına çıkmalı, Çünkü bir daha milletvekili olacak
tır. 0 vazgeçilmez adaydır.
I Gördüğümüz tablo, sahnelenen oyunun aynısı, hiçbir- 
|ey değişmiyor, bazı oyuncuların dışında.

■ Belediye Başkanı Mehmet Turgut, seçim bildirgesin
de verdiği bir sözü, geç de olsa yerine getirdi.
■ Halkı toplayarak “Halk Günü” düzenledi ve toplu dert 
dinledi.
t Toplantının bir-bölümünü izledim,
I 0 bölümde de gördüğüm sayın Başkan’ın çabuk kızması.
| Her beğenilmeyen soru provokasyon değildir.
■ Bir de çalışma arkadaşları olan müdürler; görevinde 
Cidden kusur işliyorlar veya görevlerini aksatıyorlarsa, 
bunun yöntemi, halkın önünde bağırıp çağırmak değil, 
gerekirse görevinden almaktır.

Halkta, memurlar da bu yöntemden memun değil.

Ö.S.S. birinci ve 
İkincisi Doğuş 

Dershanesinden

Mehmet Yıldız 
Gemlik Birincisi

Bora Akdoğanlar 
Gemlik Birincisi

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’un 
yaptığı halk günün
de, daire müdürleri
ne sert çıkmasını 
eleştiren Tüm Bel- 
Sen Bursa Şubesi, 
görev yapmayan 
memurun uyarılaca-

ğını ve göreve davet 
edileceğini belirte
rek, kimsenin kamu 
görevlilerini kamu
oyu önünde aşağıla
mayacağını,' görev
sizlik ile itham ede
meyeceğini açıkladı.
Haberi sayfa 3’de

.. Anadolu Lisesi
Ö.S.S. rekortmeni

Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi Ö.S.S. 
sınavlarında bir başarı
ya daha damgasını vur
du...

Ö.S.S. sınav sonuç
larına göre; Gemlik bi
rinci, ikinci ve üçüncü- 
sünün öğrenim gördüğü 
Gemlik Celâl Bayar 
Anadolu Lisesi’nde sı
nava giren 173 öğrenci
nin tamamının baraj pu
anı olan 105’in üzerinde 
başarı gösterdiği açık
landı.

170 öğrencinin 120 
puanın üzerinde puan 
alarak 4 yıllık fakültelere

girmeyi hak kazandığı 
öğrenilirken, 3 öğrenci 
de 2 yıllık okullara gire
bilecek.

Okulda ilk ona giren 
öğrencilerin isimleri ve 
puanları şöyle :

Mehmet Yıldız 218.747 
Bora Akdoğanlar 215.907 
Emrah Demircan 215.183
A. Serhat Sezer 
Ayla Akkuş 
Yusuf Kaplan 
Ahmet Okuş 
İpek Yar 
Seda Baylar 
Nihan Arıkan

211.058
208.559
206.977
206.554
206.001
205.958
205.623

TAŞI

Öğrenci seçme sınav
larında okulların yanında 
öğrencilerin başarılarında 
büyük emeği geçen ders
haneler, sınavların sonuç
lanmasıyla dereceye giren 
öğrencilerle puan toplu
yorlar.

2001-2002 eğitim ve 
öğretim yılı sonunda yapı
lan ÖSS sınavlarının so
nuçlanmasıyla, Gemlik re
kortmenleri belli oldu.

218.747 sayısal puanla 
Gemlik birincisi olan Meh
met Yıldız ve 215. 907 sa
yısal puanla İkincisi Bora 
Akdoğanlar Özel Gemlik 
Doğuş Fen Dershanesl’ne

bir yıl boyunca devam etti
ler.

Doğuş Fen Dershanesi 
Müdürü Ercan Çizmeci, 
her iki öğrenciden de bu 
sonucu beklediklerini ve 
kendilerini mahçup etme
diklerini söyledi.

Çizmeci, başarı göste
ren bu öğrencilerin Türkiye 
çapında da önemli puan 
aldıklarını, sınavlarda ba
şarı dışında hiç bir vaadde 
bulunmadıklarını söyledi.

Yeni bir eğitim kurumu 
olduklarını söyleyen Çiz
meci, “Başarıyı maddi 
değerler ile mükafatlan
dırmıyoruz” dedi.

Yeıîi Türkiye ...
Yeni Oluşumcular
Yeni parti oluşturdular.
Yeni Türkiye...
Birincisi İnönü Hükümetini düşürmüştü.
Millet affetmedi!
Siyasi hayattan sildi.
İkincisi Hükümeti zedeledi:
Akibeti, birincisi gibi olmasın sakın?
Büyük olasılık...

mailto:korfez@ttnet.net.tr
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KÖŞEMDEN
Yılmaz AKKILIÇ
yılmazakkılıç@turk.net Muzaffer Gürboğa

Eğitimci - Yazar

Neyi istemiyorlar?
Daha dün kadar yakın geçmişte Ko- 

I alisyon’u oluşturan partilerin liderleri 
I bir araya gelip, “Seçim zamanında 
I yapılacak” demişlerdi, anımsayacaksı- 
I nız.

Hemen ardından MHP Lideri Bah- 
I çeli, -partisinin devre dışı bırakılmak is- 
I tendiği istihbaratını almış olmalı ki- “1 
I Eylülde TBMM toplanır, 3 Ka- 
I sim da seçim yapılır” açıklamasını 
I yapmış; sonra da birkaç gün öncesine 
I değin “zamanında seçim” diye ayak 

direyenler arasında bir tartışmadır baş
lamıştı :

Önce AB’ye uyum yasaları mı 
çıkarılsın?

Yoksa seçim yapılsın da, sonra 
mı AB’ye uyum yasalarına sıra 
gelsin?

Kimilerine göre “Kopenhag kri- 
terleri”nin gereğini yapmak öncelikli 
sorunuydu Türkiye’nin ve dolayısıyla 
TBMM’nin. Aralığa değin bunların ge
reği yerine getirilmezse, “Türkiye AB 
trenini kaçırır”, bu ise hepimizin fela
keti olurdu. Üstelik bu trenin, bu istas
yona bir daha uğraması olanaklı değil
di. Onun için ne yapıp edip, eski İstan
bul’da hareket halindeki tramvaya bir 
çırpıda atlayıveren bıçkın misali tutun- 
malıydık bu trene...

Kimilerine göreyse, AB’nin önkoşul 
olarak masaya sürdüğü argümanı gözü 
kapalı kabul etmenin, hele bu arada 
Kıbrıs’ta geri adım atmanın ve anadilde 
eğitim vb. birtakım azınlık hakları tanı
manın alemi yoktu. Türkiye AB’nin do
ğal üyesi idi, bu Atatürk’ün hedef gös
terdiği “çağdaş uygarlık”tı ama; tes
limiyetçi bir yaklaşımın da gereği yoktu 
doğrusu...

Kimileri de Apo’yu asıp kımız tokuş
turma vaadiyle, önemlice bir kesimin 
duygularını gıdıklayarak aşınan prestiji
ni onarma fırsatının doğduğu kanısıyla 
ellerini ovuşturmaya başlamış bulun
maktaydı... •

Bu kadarla da kalınmadı. 15 Tem
muz günlü liderler toplantısından oybir
liği ile “3 Kasım’da erken seçim” 
kararına ortak olan Başbakan Ecevit, 
son zamanlarda sıkça yakalandığı “içi
ne sindirememe” illetine yine tutulu-

vermez mi?
Ayıklayın pirincin taşını haydi!.. ♦ * *

.. Şimdi siyasetçi takımına sormak ge
rek :

Ne istiyorsunuz?
Erken seçim yapmak mı, yoksa ipe 

un sermek mi?
Hele Türkiye’nin neredeyse son elli 

yılına imzasını atmış iki kıdemli siyaset
çiden biri olan Sayın Ecevit’in ne de
mek istediğini anlayan varsa beri gelsin. 
Başbakan hafta başında söylediğinin, 
hafta sonunda tersini savunuyor.

Kimileri hastalığının neden olduğu 
görüşünde, bu duruma. Ama galiba öy
le değil, aslında tam bir panik halinde 
Ecevit. Partisi erimiş, eşiyle birlikte -bir 
yerlerini koklamasına- özene bezene 
belirlediklere aday listeleriyle Meclise 
soktukları milletvekilleri darmaduman 
olmuş, sandalye sayısı yarıdan aza düş
müş. Başbakanlık tehlikede, gitti gi
der...

İçine sindiremediği erken seçim de
ğil, bu aslında...

Ondaki depresyon hali ilk belirgin 
işaretini, Cumhurbaşkanı Sezer’le ço
cuklar gibi kavga etmeye kalkıştığı gün 
ortaya çıkmıştı. Bu ülkeye başbakanlık 
yapabilecek durumda değildi Sayın 
Ecevit. Ama Bahçeli’de, Yılmaz da, or
tak oldukları Koalisyon’un günahını 
o’nun ve partisinin sırtına yükleyebil
mek için görmezden geliyorlardı yeter
sizliğini. İstediklerini de elde ettiler.

Türkiye, bir belirsizlik ortamında ye
kesi kırık sandal gibi bocalamakta imiş; 
kimin umurunda?

Evet, Ecevit ne istiyor?
Bahçl ne istiyor?
Yılmaz ne istiyor?
Başta Çiller ve -Erdoğan olmak üze

re, muhalefet ne istiyor?
Yeni Türkiye (Partisi) ne istiyor?
Tek bir ortak söylem var ağızlarında: 

“Erken Seçim kararı aldıktan son
ra Meclis’i çalıştırmak mümkün 
olmaz!”

Şimdi anladınız mı siyasetçi takımı
nın ister görünüp de, aslında neyi iste
mediğini?...

□ 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
di

Araba Sohbetleri

Araba ve trafik günlük yaşantımı
zın önemli bir bölümünü işgal edi
yor. Araba sohbetinden hoşlandığı
mı söyleyemem. Bazen bunlara kat
lanmak zorunlu hale geliyor. Ama 
olsun kazancımızda olmuyor değil. 
Bu yazı böyle bir sohbetin sonunda 
kurgulandı, kaleme alındı.

Benim değinmek istediğimi, iti
raz ettiğim tüketim çılgınlığının var
dığı boyut ve pazar ekonimisinin in
sanları tutsak etmesi. Maddi değer
leri öne çıkarmasıdır. Misafirlikte 
dikkat ediniz. Ev ve araba ile ilgili 
sohbet zamanın büyük kısmını alır.

Hangi sorun biraz değişse, kazın
sa altından bilinçsizlik çıkıyor. Bi
linçsizlik ne demek? Farkında olma
mak, doğru ile yanlışı ayırt edeme
mek, aklın yolundan gitmemek de
mektir.

Arabanın markası, yaşı, gücü, 
kapasitesi vs. konuşulur ve araba 
kullanırken yaşanan, başâğrıtan so
runlar, bozuk trafik dile getirilmez 
mi? Trafikte yaşanan streslerin bü
yük bölümü insani ilişkilerindeki dü-

zeyi (düzensizliği) bozuk olan iletişi
mi, kaba kuvvet gösterilerin yansıt
maktadır. Argo küfürler sözel iletişi
min yeterli olmadığının göstergeleri
dir.

Yollar konumun ya da statünün 
işlemediği, sökmediği tek yerler. 
Çok kibar, karınca ezmez nitelikli 
bir arkadaşım araba aldıktan bir se
ne sonra üslubu, dili şaşılacak dere
cede değişmişti. Şoför argosunu, 
küfür edebiyatını çok kısa sürede 
öğrenmişti.

Şikayet dilinden sevgi diline ula
şalım. Ricalara dikkat edelim. Yaptı
ğımız hata için özür dilemesini bile
lim. Tam tersi saygınlığımız artar. 
Biz her davranışta kişilik değerleri
nin alçalıp, yükseldiği yanılsamasını 
yaşayan insanların çoğunlukta oldu
ğu toplumsal kültüre sahibiz.

Adeta değer tiryakiliği oluşmuş 
Halbuki biz ne isek oyuz. Yükselip 
alçaldığını düşündüğümüz şey göre 
ceh olup, bizim olayları anlamlandır- 
mamız, anlam yüklememizle ilgil 
bir şeydir. Nereden nereye...

Gemlikli doktorla 
gururlandık

3enç Doktor Tuncay Çelik, Uludağ Üniversitesi 
l"ıp Fakültesî'ni dönem birincisi olarak bitirdi, 
funcay Çelik, kütüğe birincilik plaketini çaktı.

2001-2002 eğitim ve öğre- 
n yılında, 240 tıp öğrencisini 
ezun eden Uludağ Üniversi- 
si Tıp Fakültesi dönem bîrin- 
si Gemlikli Tuncay Çelik oldu.

15 Temmuz 2002 günü Kül- 
rpark Açık Hava Tiyatro- 
ı’nda yapılan mezuniyet töre
nde, dönem kütüğüne plaket 
ikan genç doktor Tuncay Çe- 

y apt iği konuşmasında, bo
llarına sert çıktı.

Bazı hocaların öğrencilerine 
isiz davrandığını söyleyen 
ıncay Çelik, bu öğrencilerin 
iride edindikleri bilgiler ile 
ilerce hastaya bakacaklarını 
ık mezun olmuş hekim değil, 
gili ve iyi yetiştirilmiş hekim- 
e ihtiyaç duyulduğunu söyle

GEMLİK KÖRFEZ
Haftalık Siyasi Gazete

Yıl: 30 SAYI: 1431 
Fiyatı: 200.000 TL. 

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

Tel: 513 17 97 Fax : 513 35 95 GEMLİK

Basıldığı ver : KÖRFEZ OFSET
Matbaacılık -Yayıncılık - Reklamcılık Tesisi 

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

Gemlik
Körfez

Okuyun 
Okutu n

Abone
Olun

Gemlik Orhangazi Yolu üze- 
de bulunan Tuncay Oto 
izin sahibi öğretmen Mine 
Ali Osman Çelik’in oğulları 

ın Tuncay Çelik, ilk, orta ve 
öğreniminde okulun gözde 

renciliğini elden bırakmadı. 
Törende konuşan Tıp Fa- 
tesi Dekanı Prof. Dr. Müfit 
rlak, yöneticilerin uyguladığı enflas-
list politikalar ve plansız özelleştir
ilen yüzünden sağlık alanında ciddi bir 
ds ortamının doğduğunu söyledi. 
Parlak, Türkiye’deki düzenin insan 
ine paraya odaklanan sağlık uygula- 
ılarının sonucu olarak yaşanan maddi

şi kınlılardan dolayı bireysel çözümler 
üretmeye yöneldiğini söyledi.

Mezuniyet töreninde, mezun olan öğ
renciler toplu halde hipokrat yemini etli
ler, keplerini hayava fırlattılar. Bazıları 
ağladı, bazıları ise geceyi dans edip, 
eğlenerek geçirdi.

turk.net
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Başkan halkı dinledi
Belediye Başkanı Mehmet Turgut, üç yıl aradan sonra ilk kez düzen
lediği halk gününde, vatandaşın sorunlarını dinledi. Yapılmayan ve 
geciken işler için belediye görevlilerine çıkıştı. Zaman zaman gergin 
geçen halk gününe, vatandaş ilgi gösterdi.

Belediye Başkanı Mehmet Tur
gut, üç yıllık çalışma dönemi için
de seçim bildirgesinde verdiği söz
lerden biri olan 'halk günü' düzen
ledi. Başkan Turgut, vatandaşların 
yapılmayan hizmetler, karşısında 
sorumlu daire müdürlerine sert 
tepki gösterdi.

“Ya bu işi yapacaksınız, ya da 
işinizi bırakıp gideceksiniz” diye 
müdürfere sert konuşan Başkan 
Turgut, “Vatandaş bana soruyor. 
Görev yapmıyorlarsa yaptır di
yor. Size nasıl görev yaptıraca
ğım. Verdiğim direktifleri yerine 
getirmiyorsunuz. Belediye en
cümeni başıboş dolaşan küçük 
hayvanların yakalanması için 
karar çıkarttı. Bunu yapmıyorsa
nız, suçlusunuz. Bu nedenle va
tandaş beni suçluyor.” diyerek 
daire müdürlerini göreve, davet et
ti.

Hisar Mahallesi’nden bir vatan
daşın yol istemesine tepki göste
ren Başkan, bütün yolları yaptığı
nı, her tarafı parke taşı döşediğini, 
çocuk parkı yaptığını, 108 Evlerin 
önünü asfalt döşediğini belirterek, 
vatandaşı provokatörlükle suçladı.

Kimse ile kavga etmek İsteme
diğini ancak, kimsenin provokas
yon yapmasına da izin vermeye
ceğini söyleyen Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, bütün soruları ce
vaplandıracağını ve burada konu
şulacağını, eksikleri varsa düzelti
leceğini söyledi.

Şov yapmak isteyenlerin başka 
yerde yapmaları gerektiğini de be- 
lirten'Turgut, “Ben göreve geldi
ğimden beri memleket için çalı
şıyorum. Allah için çalışıyorum. 
Hizmet için çalışıyorum. Sabah 
6’sından gecenin 12’sine kadar 
çalışıyorum. Gemlik’in bütün 
sorunlarını hallettim. Hizmet gö
türdüğüm yerlerden tepki alıyo
rum.” şeklinde konuştu.

İŞ İSTEDİ
Yaklaşık 300 kişinin katıldığı 

halk gününde, kendisine sıra bek
leyen bir bayan iş aradığını ancak, 
her gittiği kapıdan geri döndüğü
nü, oğluna belediye başkanının 
aracılığıyla iş bulduğunu, iş yeri 
sahiplerinin işten çıkardıklarını, bu 
konuda kendisine yardım edilmez
se intihar edeceğini söyleyen ba
yan gözyaşlarını tutamadı.

“Beni yaşlı buluyorlar. Bir ke
re denemeden iş yok diyorlar. 
Ben ne yapayım. İntihar etmeyi 
düşünüyorum.” şeklinde konuş
tu.

Belediye Başkanı Mehmet Tur- 
gut ise, kendilerine ellerinden gel
diğince yardımcı«oldukların^ yine 
de yârdflfiĞi olacaklarını söyledi. '

Bir başka dinleyici ise, başka
nın kendisine soru soran vatan
daşlara sert tepki göstermesinin 
doğru olmadığını hatırlatması üze
rine Başkan Turgut, “Bunlar bu 
toplantıyı sabote etmek için ge
liyorlar. Samimi olsunlar her za
man yanlarındayım ama, sami
mi değiller. Bu tip insanlarla ge
rekirse kavga da ederim. Ben, 
Gemlik halkına Allah adına hiz
met ediyorum” dedi.

Daha sonra doğalgaz konusun
da soruyu yanıtlayan Başkan, hü
kümetin belediyelere gaz dağıtımı 
yapmadığım, bu işi Enerji Bakanlı- 
ğı’na bağladığını, Gemlik Beledi- 
yesi’nin ise muhalif belediye olma
sı nedeniyle hükümetin kendileri
ne yardım etmediğini, birçok konu
da köstek olunduğunu söyledi.

Iık
lagünü* 

,|aWinı(*

Tüm Bel-Sen 
Başkanı 
kınadı

Belediye Başkanı Mehmet Turgut’un 
düzenlediği halk gününde, belediye baş- 
kanının daire müdürlerini görev yapma
makla ve ağır dille eleştirmesini Tüm Bel- 
Sen Bursa Şube'si tarafından talihsiz bir 
açıklama olarak değerlendirildi ve kınan
dı.

Yapılan açıklamada, Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’un çalışmalarını anlatır
ken, yapılmayan veya hizmetlerin aksa
masından daire müdürlerini suçlayarak, 
görev yapmadıklarını ima ettiği belirtile- 
•rek, şu görüşlere yer verildi:

“Bir şeyi iyi bilmek gerekir. Herhan
gi bir iş yapılırken o işi yaptıran birim, 
ünite veya makam direk iş yaptırma 
doğrultusunda emir veya yetki verir. O 
iş yapılmaz ise yapmayan veya işi sav
saklama noktasında memurunu veya 
müdürünü uyarır veya göreve davet 
eder, onu kamuoyu önünde aşağılaya
rak veya görevsizlik ile itham etme gibi 
yasa'dışı harekette bulunmak nokta
sında hiç kimseye hak tanınamaz* Hu
kuki işleme tabi ise de, bir başkanın 
bunun sorumluları hakkında işlemini 
yapar.

î Bir belediye başkanı yaptığı ve ya
pamadığı işleri kamuoyuna anlatır. Ya

pılamayan işler için 657 sayılı Devlet 
Memulları Kanununa göre tabi daire 
müdürleri veya memurları malzeme 
ederek, sorumluluğu üstünden atamaz. 

I Bu davranışın ne kadar doğru olduğu
nu kamuoyunun taktirine bırakıyoruz.

Blzler kamu emekçileri olarak dünde 
bugünde verilen görevi tam olarak za- 
manında ve eksiksiz yapmaya çalışırız. 
Sn. Belediye başkanının kamuoyuna 
yaptığı açıklamasını bir talihsizlik ola- 
rak değerlendiriyoruz ve kınıyoruz.”

Otomobilini
sevenlere 

Özkaya Otomotiv’den 
kaçmaz fırsat!

KONTROLSÜZ GÜÇ, GÜÇ DEĞİLDİR

Su başında 
siyasi şov

Erken seçim tarihinin 
belirlenmesi üzerine si
yasi partilerdeki hareket
lenmenin odak noktası 
Büyükkumla Köyü'nün 
su açılış töreni oldu.

Su açılışına Spordan 
Sorumlu Devlet Bakanı 
Fikret Ünlü, Bursa Valisi 
Ali Fuat Güven, DSP 
Bursa Milletvekili Hayati 
Korkmaz, ANAP. Bursa 
Milletvekili Turhan Ta- 

• X yan, MHP Bursa Millet- 
T vekili Orhan Şen, AKP 

Bursa Milletvekili Altan 
Karapaşaoğlu, İlçe Kay
makamı Sadettin Genç, 
Umurbey, Küçükkumla 
Belediye Baş kani arı, si
yasi partilerin ilçe baş- 

■ kanları ve yöneticileri ile 
kalabalık izleyici toplulu
ğu hazır bulundu.

Büyükkumla Köy 
Muhtarı Nuri Çakır tara
fından Çakaldere mevki
inden 13.5 km. boru hal
tıyla köy üstündeki su 
deposuna getirilen suyun 
hizmete açılış töreninde 
konuşan Bakan Ünlü, 
Gemlik ve Kumlatılan 
çok yakından tanıdığını, 
MiNi Eğitim kamplarında 
öğretmenlik yaptığını, bu 
bölgelerin sorunlarını da 
yakı nen bildiğini belirte
rek, suyun bölgeye ha

yırlı olmasını diledi.
ANAP Bursa Milletve

kili Turhan Tayan ise, 
çevre kirliliğinden söz et
ti.

Gemlik- Körfezin kıy
metinin bilinmediğini 
söyleyen Tayan, Armut
ludan zeytinbağına ka
dar ulaşan kirliliğin ceza
sını çektiğimizi, yerel yö
netimlerin imar planlarını 
bitirmelerini, küçük yerle
şim yerlerinin ise işlerini 
çabuk yapmaları istedi.

AKP Milletvekili Altan 
Karapaşaoğlu ise yaptığı 
konuşmada, su konusu
nun her yerde çok önem
li olduğunu, Büyükkumla 
Köyü muhtarının çabala
rıyla 13.5 km. uzaklıktan 
getirilen, suyun köyün so
runu çözeceğini belirte
rek, emeği geçenleri kut
ladı.

Bıi(sA Vali Ali Fuat 
Güven ise, nüfus artma
sıyla şu ihtiyacının da 
arttıdığına dikkat çeke
rek, Bursa'ya Türkiye'nin 
her yerinden gelenler ol
duğunu belirterek, ilin 18 
köyünün su ihalesinin 
1.5 trilyon liraya yapıldı
ğını belirtti.

Yeni su, bakan, vafi, 
milletvekilleri tarafından 
hizmete açıldı.

Üstelik hediyeli!
Otomobilini sevenler şimdi 
Özkaya Otomotiv’e uğrayıp, 

lastiklerini yeni Pirelli 
lastikleriyle değiştiriyor.

1 Temmuz - 31 Ağustos tarihleri 
arasında Özkaya Otomotiv’e uğrayın, üstün 

teknolojiyle üretilen yeni nesil 
Pirelli lastikleriyle tanışın. 

Ayrıca Özkaya Otomotiv’de sîzleri bir de 
sürpriz bekliyor. 4 lastiğini değiştiren 

herkese Özkaya Otomotiv’den
Pirelli T-Shirt hediye.....

ÖZKAYA OTOMOTİV
i » . Hisar Mah. Körfez Baytaş Sitesi No : 2 GEMLİK

Tel: (0.224) 513 73 93 Faks : (0.224) 514 40 44
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GEMLİK MÜFTÜLÜĞÜNDEN 
KİRA İLANI

Mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfı Gemlik Şubesi'ne ait İlçemiz 
Merkez Dr. Ziya Kaya Mahallesi, Ilıca Caddesi, I. Karsak Camii 
altındaki 4/C nolu işyeri 07.08.2002 tarihinde saat : 14.oo'de açık 
arttırma usulü ile kiraya verilecektir.

Kira müracaat evrakları İlçemiz Müftülüğünden temin edilebilir.
İlgilenenlere ilanen duyurulur.

22.07.2002
Tahir YEMENOĞLU

Vakıf Şube Başkanı 
İlçe Müftüsü

ŞİİR KÖŞESİ
MERHABA GEMLİK

KONGRE İLANI 
İRFAN HANIMLAR KÜLTÜR VE DAYANIŞMA 

DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN
İrfan Hanımlar Kültür ve Dayanışma Derneği'nin yıllık 2. Olağan Genel 

Kurul toplantısı 8 Ağustos 2002 Perşembe günü saat 13.Qo’de dernek 
binasında yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde toplantı bir hafta sonra aynı yer ve saatte 
çoğunluk aranmaksızın tekrarlanacaktır.

Ûyelerimize'duyurulur. ..
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM :
1 - Açılış ve divan oluşumu
2- Yoklama ve saygı duruşu
3- Yönetim kurulu çalışma raporunun okunması
4- Denetleme kurulu çalışma raporunun okunması
5- Raporlar üzerinde görüşme açılması ve raporların ibra edilmesi
6- Yeni yönetim kurulu seçilmesi
7- Yeni denetleme kurulu seçilmeşi
8- Dilek ve temenniler
9- Kapanış.

Yarmada çıkıp 
Jandarmayı geçince 
Hayran hayran bakakaldım 
Bakakalmak da ne kelime 
Kelimeler sarıldı dilime 
Dil düştü elime 
Bunca aradan sonra 
Kağıt, kalem 
Sırtı dağ, göğsü deniz 
Bir gözü yeşil
Bir gözü mavi körfez şehri merhaba.

Yalımızın(l) önü yeşil zeytinlik 
Zeytinliğin altı mavi dumanlık 
Bu günü sisli, yarın aydınlık 
Sahildeki genç martılar merhaba

BAĞLAMA ve TÜRKÜ
Bir bağlama, bir de kaval 
Ne baktın be aval aval 
Geçirdin de başa çuval 
Ne göz görür, ne kalp duyar

Türkü söyle, çal bağlama 
Aman yavaş, tez çağlama 
Kalpten gelen ilk ağlama 
Tezeneden, tele kayar

Usul usul vur tellere 
Türkü söyle, dur sellere 
Sahiplen de tut ellere 
Yoksa kuşlar gövde soyar

C^emlik Körfez Okuyun 
okutun, abomeoluım-

Tutamazsın aydın Türk’ü 
Hep bir ağız söyler türkü 
Örtün sırta özgür kürkü 
İnsana da ne hoş uyar

LOKANTA - FAST FOOD - 
CAFELERDE KULLANILABİLECEK 

TAM TAKIM MALZEMELER 
CAZİP FİYATLA SATILIKTIR. 

Tel : (O.ŞzUB) 280 28 06

ELEMAN ARANIYOR

SATILIK ve KİRALIK
EMİN DALKIRAN 
KORDONU’NDA 
120 METREKARE 

KALORİFERLİ LÜKS 
SATILIK DAİRE

KUMLA’DA HAVUZLU 
KİRALIK ve SATILIK 

DAİRELER

Bulgarca bilen 
Bilgisayar Kullanabilen 

BAYAN ELEMAN 
ALINACAKTIR
AYDIN MADENCİLİK
Tel : (0.224) 514 OO 60

. I GEMLİK

Umurbey’de 
İmar Planlı

6 Villalık Sahibinden 
Satılık Arsa

Gemlik Cumhuriyet 
Mahal lesi'nde 

Satılık Triplex villa.

Tel : 513 17 97

Gün yaklaştı görüyor BAY 
Önde güneş, ardında ay 
Kirişte gül, gerildi ay 
Türkülerle beyni uyar

OTOKRİTİK

Bir gün, yarın diye diye 
Beklentiyle geçti ömür 
Yaşadı hep veresiye 
Boş umudu içti ömür

Sefillik bize hak değil 
Bizler de kusur yok değil 
Susana çile çok değil. 
Ektiğini biçti ömür

Petek süzüp balda gezdim 
Yokluk ezip bolda gezdim 
Aydınlık bir yolda gezdim 
Diyemedim kaçtı ömür

Ak bedene uyamadan 
Loş odada soyamadan 
Pembe düşe doyamadan 
Sarı yazda uçtu ömür

Minnet etmedi kul, kula 
Aldırmadı para, pula 
Şimdi girdi dönmez yola 
Yaşlanmadan, göçtü ömür

Bu,türkü otokritik 
PusUp, olma dramatik
Uyansın beyin; tik tak tik
Sıva kolu şişti ömür Celal BAÜ

TASFİYE İLANI
Şahinler Konut Yapı Kooperatifi genel 

kurulu 16.06.2002 günü yaptığı toplantın 
da tasfiye kararı almıştır.

Alacaklıların ellerindeki belgelerle bir 
yıl içinde kooperatif tasfiye heyetine baş
vurmaları ilan olunur.

S.S. Şahinler Konut Yapı Kooperatifi 
Tasfiye Heyeti

PVC KAPLAMA
PLASTİK KART SİSTEMLERİ

O Plastik Kimlik Kartı 
Ö Personel Kartı 

< Öğrenci Kartı 
© Tanıtım Kartı

| © Fatura Kartı

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

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

Sıtkı Hayıroğlu
E.M. Lisesi Öğretmeni

Yari Şaka Yari CİDDİ
Sunğipek’in
Devri

HAFTANIN F1KRAS1

ORADA BİR KÖY VAR K.KUMLA
Orada bir köy yar yakında; O KÖY bizim, Bursa-Gem- 

lik, Türkiye’nin KÖYÜ...
î İlgililer gitse de gitmese de, görse de, görmese de O 
KÖY TÜRKİYE’NİN KÖYÜDÜR.

; * Rivayete göre Hz. Ali’ye gökten kılıç inmiş. Allah’ın ars-
; lanı olmuş.
i Yani bir güzelliğin, bir gücün oluşumunda belli bir gerek
çe gerek.

f Marmaris, Bodrum, Çeşme, Gümüldür, Antalya, Köyce
ğiz, Dalyan, Fethiye, Ölü Deniz, Duru Göl... Bunlar nasıl o 
kadar namlı olmuşlar?... İlgililer ilgilenmişte ondan...

। Oraların K.KÜMLA’dan üstün hiçbir özelliği ve de gü
zelliği yok diyebilirim. Neden? Ormansa burda, denizse bur- 
da. yayla ise burda, hava, su, yol ise burda...

Eeeee! Burada yok olan ne? Yatınm, temizlik, düzen, 
özellik, güzellik, İLGİSİZLİK.

!_l Sahil boydan boya yosun, çöp, kir, pas içinde. Geçende 
DYP bir ekip güya geldi sahili temizledi. Ona taşıma suyu 
ile değirmen dönme denir. Dönmez. Değirmenin suyu öz 
kaynaktan gelmeli. O kaynak, milletin vekilleri...

K. Kumla öyle sıradan bir belde değil, (8-10) il ve ilçele
rin yazın nefes alıp dinleneceği bir belde.

! Bu arada maddi manevi fedakarca çalışan spor alanla- 
nndaki gençleri de kutlamak istiyorum. Önlarda olmasa 
KUMLA’mız iyice kurur gider. İşte fedakarca, her yıl spor 
alanlannda güçlüklere göğüs geren gençler.

ALPAY EKŞİ Rize’li. Yirmi üç yaşında deHkanhlık çağı 
en verimli olgun bir çağ. Spor alanları da geniş :'^gf£bol, vo
leybol, hentbol, masa tenisi, boks, yüzme, baskeû..- inçle
rin voleybol oynamasında ortamı oluşturan bir gen
I ERDEM YÜCELEN Gemlikli. Alpay’ın arkadaş Aynı 
meziyetler onda da var. Fedakar gençlerimiz çoook t - ilin
den tutan yoook...
r K. Kumlamıza ayn bir renk, ayn bir güzellik katar. İZ
ZET (BAYRAKTAR) KAPTAN’ı da taktirle anmak işiyo
rum. (1954) yılından beri Gemlik’e, Kumla’ya gençMini, 
ömrünü vermiş. Yerli, yabancı turistleri, bay-bayan in&nla- 
n, Mudanya, Armutlu, Fıstıklı, Adalar turlanyla geddirip 
göstermiş. Tecrübeli, Denizcilik Yüksek Okulu mezunu kap
tanımızın, Turizm Bakanhğı’nca. verilen yirmiye yakın âoü- 
lü var. ,

Yıllar yılı, yılmadan Kumla’mıza hizmete devam ^nesi
ni diliyor, gençler adına sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 

F GELELİM İSTEKLERİMİZE VE MİLLETVEKİLLERİMİ- 
ZE-
g Genel yargı, millet vekilinin partisi olmaz. Milletvekili 
bağlı olduğu, partinin değil, MİLLETİN vekilidir. Yemini de, 
parti için değil, MİLLET için etmiştir.
t BÜRSA'mızın sayın milletvekilleri : Hayati KORKMAZ, 
Turhan TAYAN, Altan KARAPAŞAOGLU, Orhan ŞEN 
B.Kumla’nın suya kavuşması için açılış merasimine, geldiniz 
şeref verdiniz. Sayın Valimiz, belediye başkanlanmız, Sayın 
Spor Bakanımız FİKRET ÜNLÜ de hanımı ile teşrif ettiler. 
■ Konuşmacılar çok olumlu ve de verimli konuştular. Böy
le güzel konuşmalan vatandaş (SEÇMEN) çok dinledi ama 
uygulamaya konulduğu az görüldü.
| Açılışta program sunan arkadaş suyun özelliklerine deği
nerek konuşmacıları davet etmesi, mükemmeldi. Kutlanm. 
a ' Baş rollerde görev alan MUHTAR NURİ ÇAKIR başan- 
sının gururu içerisinde açılış konuşmasını yapmanın onuru- 
nu yaşadı. Tebrik ediyor kutluyor yılmadan daha nice ğüç- 
lüklere göğüs germesini diliyorum.
■ Büyük Kumla böyle de K. Kumla daha cazip daha baş- • 
ka yönlü.
k Sahil boyu rezalet. Duş kabin, çeşme, tuvalet, spor alan-ı 
lar hele şu çöp kutulan onlar bile yok.
w Şimdi turistleri bir yana bırakalım. Gençlik böyle bir bel
dede nasıl dinlenip yaz tatili yapacak?

Sayın Milletvekilleri işte sizin birinci vazifeniz bu.
■ Bu GENÇLİK, bu KÖYLER, sizin TÜRKİYEMİZİN: Ça
re muhtar, belediye değil, sizde ilginizde.

Haydi görelim sizi.
Seçimler yaklaşıyor, daha üzmeyin bizi...

Özelleştirme kapsamına alman 
kamu kurumlan yağma ediliyor.

- Bazıları yok bahasına özel sek
töre satılıyor.

- Bazıları da (1) lira kaydı bedelle 
üniversitelere devrediliyor.

Tüğsaş’ta, bu türlü özelleştirme 
uygulamasından nasibini aldı.

Elazığ/Sivrice’de bir fabrika
mız vardı.

- Üretilen gübre türü tutulmadı.
- Hammadde tedariki zor oldu.

o- Kaliteli eleman gitmek iste
medi.

- Gidenlerde barınmadı.
Koca fabrika bir depo haline 

döndü.
Çalışanlarda heyecan kalmadı.
Sonunda Elazığ Fırat Üniversite

si devredildi.
Fabrika ve sosyal tesisler aynydı.

■ Sosyal tesisler Sivrice gölü kıyısın- 
daydı.

Aslında bu devir işlemi beni 
çok mutlu etti.

Çalışamayan, üretemeyen ve 
sorun haline gelen bir fabrikadan 
Tüğsaş yönetimi de, kurtulmuş 
oldu.

Ama. Merinos ile Sunğipek’in 
durumları biraz farklı.

Merinos fabrikası tekstilin du
ayeni.

Sunğipek ise, Gemliklileri sos
yal yaşam ile tanıştıran ilk ku
rum.

Aslında, Özelleştirmeden amaç 
neydi.

Devlet fabrikalarını, rantbl çalıştıra- 
mıyordu.

Üretimin artması ve üretim 
maliyetlerinin düşmesi için özel 
sektöre devri gerekiyordu.

- Merinos’u almak isteyenlerin 
gözü, üretimden ziyade Merinos’un 
arsasında oldu.

- Sunğipek’i almak isteyenlerin 
gözü de, denizle bütünleşen arsa
daydı tabi.

Üniversite bir yüksek okul için, 
birkaç bina yeter.

Doğa, deniz ve park alanlarım
da halka kalır.

Ama. Devlet bir yere girerse, o 
bölge halktan kopar.

Merak edenler, Kükürtlü Kaplı
calarını bir incelesin.

Genç adam geminin sine
ma salonuna geldi.

Ve. Görevli kamarota 
sordu :

“- Sigara içebilir miyim?” 
Olmaz efendim. İçe

mezsiniz.”
“- Ama. Bakın herkes pe

kala içiyor.”
Kamarot güldü
“- Onlar içerler efendim. 

Çünkü onlar izin istemedi
ler.”

Sözün Özü

Hayat-ı Millet,
Tehlikeye maruz kalmadıkça, 
Savaş bir cinayettir.

“Atatürk”

Dış yardımlarla zar zor 
geçiren Türkiye, parayı ve
renlerin dayatması ile karşı 
karşıya kaldı.

Irak’a yapılacak operas
yon sırasında Türkiye mec
buren de olsa, Amerika’ya 
destek verecek.

Çünkü Amerika, Irak’a 
operasyon yapmak zorun
dadır.

Saddamı yönetimin ba
şından almak, ikinci önce
liktir.

Birinci öncelik, bozulan 
ekonomiyi ve yolsuzlukları 
Amerikan halkına unuttur
maktır.

Halkın devlete karşı sar
sılan güvenini, tekrar ka
zanmaktır.

Ve. Bir önemli hesapta 
şudur.

Ortadoğu ve Hazar enerji 
merkezlerinde, daha fazla 
söz sahibi olmaktır.

Ama. Bu savaş bize paha
lıya mal olacak.

Çünkü, Türkiye’yi hem 
İslam Dünyası’ndan hem de 
Avrupa’dan koparacak.

Uçuk ERİr Söz

Para gelecek yerden, 
senet esirgenmez.

GEMLİK REHBERİ

Erol GÜRÇAY
Babalar ve Evlatlar

Babalar, çocuklarının gö
zünde birer kahramandır.

- Onun babası en güçlü- 
dür.

- En yakışıklıdır.
- Ve. O her şeyi bilir.
Çocuk için bu kadarı da 

yetmez.
- Baba bir öğretmendir.
- Bir destektir.
- Bir koruyucudur.
Çocuk “iç ve dış düş

manlarla” dolu bu ortam
da, babasının bir Robin Ho- 
od gibi ortaya çıkacağını ve 
onu kurtaracağını hayal 
eder.

Yaşı ilerledikçe, hayal ile 
gerçek arasında bir noktada 
buluşur.

Çok kısa bir süre önce ba
bamı kaybettim.

Geçmişte ki hayaller ile, 
bugünkü gerçekleri birlikte 
yaşadım.

Ama. Yine de bir kolu
mun, kanadımın kırıldığını 
hissettim.

Sanki mahallenin yara
maz çocuklarına karşı, 
yalnızlığı yaşadım.

Bana göre, bir babanın 
evlatlarına bıraktığı en bü
yük miras, para, arsa ve 
daire değil.

En büyük miras, anne 
ve babanın ömürlerini 
sağlıklı sürdürmeleridir.

Babam 88 yıl, son derece 
sağlıklı yaşadı.

Ne kendini ne de bizi, 
hastane kapılarında sü
ründürmedi.

Babam 88 yaşında öldü.
Dedem ise, 30 yaşında 

ölmüştü.
Şu tabiatın adaletli den

gesine bakın.
Sanki birinin kalan hak

kı, diğerine devredilmiş 
gibi.

Bu işlere akıl sır ermi
yor.

Her ikisine de, tanrıdan 
rahmet diliyorum.

BİR TELEFON YETERLİI 
KÖRFF^ OFSET
İstiklal Cd. Bora Sk. (Akbank Aralığı) No: 3/B 
Tel: (0,224) 513 17 97 GEMLİK

24 Temmuz 2002 Çarşamba Sağlık Ecz.
25 Temmuz 2002 Perşembe Sena Ecz.
26 Temmuz 2002 Cuma Ozan Ecz.
27 Temmuz 2002 Cumarteşi Erçek Ecz.
28 Temmuz 2002 Pazar Serim Ecz.
29 Temmuz 2002 Pazartesi Engin Ecz.
30 Temmuz 2002 Salı Veziroğlu Ecz.

□ GEREKLİ TELEFONLAR

i İtfaiye ...................... .....110
Polis İmdat................. ............155
Jandarma İmdat......... .............. 156
Jandarma K.............. .513 10 55

| Polis Karakolu.............. .513 18 79
| Gar. Kom........ .■....... .513 12 06

□ KAYMAKAMLIK

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

| C. Savcılığı.................... .513 10 53
| C. Savcı Yard............. ..513 29 54

Emniyet Müdürlüğü..... .513 10 28

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

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

□ TAKSİLER

1 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

□ RESMİ DAİRELER

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

513 20 66
513 45 03
513 12 74
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 18 46
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07
513 14 14
513 13 64
513 14 11
513 10 42
513 23 60
513 11 86
513 49 94

□ BELEDİYE

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

□
 GEMLİK ŞOFÖRLER VE _ QISU_OPASI aASKANCI^l

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

Ambulans ......0.532.5716757

□ UÇAK_____________________

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

□ DENİZ OTOBÜSÜ___________
Bursa................ 
Mudanya.......... 
Yenikapı............ 
Yalova.................

□ VAPUR
Yalova......

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

□ OTOBÜS

.........256 77 84
.........544 30 60

.(212) 516 12 12
,(226)811 13 23

.(226) 814 10 20

.(226) 363 43 19
,(262) 655 60 31

1 DAİRE ||

) KUMLA'DA
) HAVUZLU

KİRALIK ve
1 SATILIK DAİRE

Müracaat
Tel: 51317 97

ŞehirlerarasıOto.Term. 261 54 00 (18Hat)

□ TÜP DAĞITICILARI

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

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

Gemlik 
Körfez

okutun 
abone
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Festival başlıyor
Gemlik Zeytin Festivali 2-3-4 Ağustos 2002 günleri için start alırken, hazırlanan programda halk dansla
rı yarışmasının yanında, Emin Dalkıran Kordonu ile Kültür Merkezi'nin AKP Genel Başkanı Tayyip Erdo
ğan tarafından açılışı yer alıyor. Festivalde, Ayna Grubu ile Burcu Güneş Gemliklilere konser verecek.
I Gemlik Zeytin Festivali bu yıl, değişik 
etkinliklerle 2-3-4 Ağustos 2002 günle- 
rinde yapılacak. Festivale, Aydınlık ve 
Kalkınma Partisi Genel Başkanı Tayyip 
Erdoğan da katılacak.
■Festival ile ilgili bütün hazırlıkların ta
mamlandığını söyleyen Belediye Baş

kanı Mehmet Turgut, festivalin 2 Ağus
tos 2002 günü saat 19.30’da Ahmet* 
Süren Meydanı’ndan kortej yürüyüşü 
ile başlayacağını, saat 20.oo’de Atatürk! 
Anıtı’na çelenk konulup saygı duruşun
da bulunulmasından sonra, İskele Mey- 
dam’nda halk dansları yarışması dü

zenleneceğini söyledi.
Bu yıl, halk dansları yarışmasına yurt 

içinden onun üzerinde ekibin katılaca
ğını söyleyen Belediye Başkanı Turgut, 
test i valin ikinci gününde 45 yoksul ço
cuğun sünnet ettirileceğini, aynı gün 
saat 15.oo’de ise AKP Genel Başkanı

Tayyip Erdoğan tarafından yapımı ta
mamlanan Emin Dalkıran Kordonu ile 
Belediye Kültür Merkezi’nin temel atma 
törenlerinin yapılacağını söyledi.

Gece ise; İskele Meydanı’nda ‘Ayna’ 
Grubu Gemliklilere konser verecek.

Haberi sayfa 3’de

C.B. Anadolu Lisesi’ni 
kazananlar belli oldu

Haftalık Siyasi Gazete

SSK Hastanesi’nde inşaat başladı
Gemlik SSK Hastanesi bir taraftan telefonla randevulu sisteme geçerken, diğer taraftan 
hastane bahçesinde yapılacak poliklinik inşaatı yapımına başlandı. ANAP İlçe Başkanı 
Adnan Tekin yaptığı basın toplantısında, inşaatın 2002 yılında bitireceğini söyledi.

Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi’ni kazanan 
öğrencilerin kimlikleri ve aldıkları puanlar belli oldu.

Merkezi sistemle yapılan sınavların sonuçları in
ternet aracılığıyla duyuruldu.

Özel Körfez Fen Dershanesi tarafından internet
ten alınan bilgilere göre; Gemlik Celal Bayar Ana
dolu Lisesi’ni kazanan 90 öğrencinin içinden en 
yüksek puanı Şennur Erdoğdu elde etti.

907 puan alan Şennur Erdoğdu’yu 905 puanla 
Merve Sina Çetin, 903 puanla Yavuz Yılmaz takip 
ediyor.

Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi’ni kazanan 
öğrencilerin isimleri ve aldıkları puanları ise şöyle :

I Sosyal Sigortalar Kuru
mu Gemlik Hastanesi’nde 
iki mutluluk birden yaşanı
yor.
■ Telefonla randevulu sis
teme geçen SSK Gemlik 
Hastanesi, diğer taraftan 
poliklinik sorununu çözmek 
için hastane bahçesinde 
prefabrik poliklinik inşaatı
mın yapımına başlandı.
■ Anavatan Partisi Gemlik

İlçe Başkanı Adnan Tekin 
dün, SSK Hastanesi önün
de yaptığı basın toplantısın
da, Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanının emirleri ile 
gerçekleştirilen poliklinik in
şaatlarının bu yıl sonuna ka
dar bitirileceğini, yer teslimi
nin yapılarak inşaatlara baş
lanacağını söyledi.

10 poliklinik ve bir ecza
nenin yapılacağını söyleyen

Adnan Tekin, hastanenin bi
rinci katında meydana gelen 
boşalmalar nedeniyle yatak 
kapasitesinin 50’den 75’e 
çıkarılacağını da belirterek, 
“Gemlik SSK H^astane- 
si’nin önemli bir sorunu
nu da gidermenin mutlu
luğunu yaşıyoruz. Amacı
mız, hastanede eksik olan 
personelin tamamlan
masıdır” dedi.

Adı ve Soyadı
1- Şennur ERDOĞDU
2- Merve Sena ÇETİN
3- Yavuz YILMAZ
4- Dila Ecem ÇAKIR
5- Tansu GÜRLER
6- Mert KARBAY
7- Didem TOKMAK
8- Ercan ÖZGÖNÜL
9- Utku ÖZTÜRK
10- Neslihan KILIÇ

Puanı
907
905 .
903
888
887
882
876
872
859
857

Devamı sayfa 2 de

HaFtava BaI<i
Kadri Güler

gemlik_korfez@yahoo.com

Sandık görüldü
B 3 Kasım tarihinide erken seçimleri yapmak için bü
kün TBMM’de oylama yapılacak.
B Meclisten erken seçim kararının çıkma olasılığı bü
yük.
■ Mevcut seçim yasalarıyla halkı sandığa götüren bu 
[sistem, Türkiyenin sorunlarına hiçbir zaman çözüm geti- 
lemez.
■ Siyasi parti liderlerinin dudakları arasında, ön seçim 
[yapmadan sandığa gitmek, halk iradesini yansıtmaz.
■ Biz bu yutturmaca ile yıllardır kandırıldık.
■ Bugün aynı oyunla karşı karşıyayız.
B Sandıktan çıkacak ucube sonuca da halk iradesi di- 
| ye ad vereceğiz.
■ Bu olmaz’
■ Avrupa Birliğine uyum yasaları çıkarılmadan, seçim 
sistemi değiştirilmeden sandığa.gitmek, ülke sorunlarına 

! çözüm getirecek iktidarları getirmez.
B Mecliste bulunan milletvekillerinin büyük çoğunluğu 
[yeniden seçilmek için bu sistemin yaşamasından yana.
I Genel başkan dalkavukluğu, ülkeyi 220 milyar dolar 
[içi ve dış borç batağına soktu.'
■ 3 Kasım 2002 günü halkın önüne konacak sandıktan 
[çıkacak sonuçta, bu iktidar tokat yiyecek.

I Belediye Başkanı Mehmet Turgut son aylarda hızlı bir 
çalışma temposuna girdi.'
I Başlattığı hizmetlerin temposunu arttırarak girdiğimiz 
[seçim atmosferinde önemli yatırımlara imza atacak.
I Belidiyenin cebinden para çıkmadan Kültür Merkezi, 
[katlı otopark, iskele, su deposu gibi büyük projeleri seçim 
|sonuna kadar gerçekleştirebilirse, AKP’ye puan kazandı
racak.
I Yarın başlayacak Gemlik Festivali ise Tayyip Erdoğan 
renk katacak.
I Gemlik’ten cumartesi günü önemli mesajlar çıkabilir.
| Belediye Başkanımız, Genel Başkanının gözüne 
[girmek için elinden geleni yapıyor.
■ Sonucunu 3 Kasım seçimlerinde göreceğiz.

Barınak
iskele oluyor

Basın ile kahvaltılı ba
sın toplantıları düzenle
yen Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, ilçe giri
şinde bulunan Balıkçı 
Barınağındaki mendire
ğin uzatılarak, Gemlik İs- 
kelesi’nin kapatılacağını 
söyledi.

Belediye olarak Gem- 
lik’e yeni bir iskele kazan
dıracaklarını söyleyen 
Belediye Başkanı Meh
met Turgut, Türkiye’nin 
ünlü firmalarıyla temasa 
geçtiklerini ve STFA Şir
keti inşaat sorumlusunun 
ilçemize gelerek incele
melerde bulunduğunu 
belirtti.

Barınakta bulunan 
mendireğin uzatılarak, 
GEMPORT ve BORU- 
SAN rıhtımlarında olduğu 
gibi iskele haline getirile
ceğini söyleyen Turgut, 
Limanlar 5 nci Bölge Mü- 
dürlüğü’nün önerisi doğ
rultusunda iskele yapma 
konusunda karar verdiği
ni söyledi.

. Yapılacak işin 600 mil
yar lira dolaylarında oldu
ğunu belirten Belediye 
Başkanı, “Yeni Belediye 
İskelesi’ni görev sürem 
içinde başlatmak istiyo

rum. İskelenin tamamı 
olmasa da bir bölümü
nü kademe kademe ta
mamlatacağım. İskele
nin tamamlanmasıyla 
şehir içindeki iskele 
yâlnız gezi amaçlı mo
torlara hizmet edecek
tir.” şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, Gemlik 
Belediye Iskelesi’nin 
Gemlik’in ortasında kaldı
ğını, bunu kaldırmak için 
seçim bildirgesinde söz 
verdiğini, bu sözü tuta
rak, İskeleyi ilçe girişine 
alarak kapasitesini de 
yükselteceğini ve beledi
ye gelirlerini arttıracağını 
söyledi.

DSP’de istifalar başladı
İlçe Başkanı dışında, yöneticiler DSP’den koptu

Demokratik Sol Parti
den kopmalar başladı.

•DSP’den ayrılarak, İs
mail Göm başkanlığında 
kurulan Yeni Türkiye Parti- 
si’ne geçmeleri beklenen 
DSP Gemlik İlçe Yönetim 
Kurulu üyeleri, yeni partiye 
geçip geçmemeleri konu
sunda bir açıklama yapma
dılar.

DSP İlçe Başkanı Meh

met Yıldırım partiden istifa 
etmezken, gelişmeleri izle
diklerini söyledi..

İstifacılar, DSP ilçe mer
kezinde yaptıkları basın 
toplantısıyla istifa ettiklerini 
açıklarken, istifalar sürpriz 
olarak nitelendiriliyor.

İstilacıların kısa, bir süre 
sonra İsmail Cem’in partisi
ne katılmaları bekleniyor.

“Tahmil Tahlige Derneği ile ilgimiz jok"
Gazetemizde çıkan ‘Milyarlık ceza’ adlı haberde 

adı geçen İskele Tahmil Tahliye Kurtarmacılık ve Deniz 
Nakliyesi Gemi Acentalığı Ltd.Şti.’nden yapılan açıkla
mada, “Gemlik Tahmil Tahliye Derneği ile ilgimiz

Haberi sayfa 3’deyok” dendi.

Bizim Derviş 
“Derviş’in zikri ne ise; 
fikri de o dur.” derler.
Bizim Derviş öyle mi... 
Zikri başka, fikri başka 
Borusunu öttürüyor ya... 
Hem de ne öttürüş...
Bizden öttür diyen diyene...

mailto:gemlik_korfez@yahoo.com
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C.B. Anadolu Lisesi’ni 
kazananlar belli oldu

Birinci sayfanın devamı

Köprüler Kurmak
Sokaklar, caddeler kalabalık. İn

sanlar yürümüyor, adeta koşuyorlar. 
Hiç kimse yaşadığı anın farkında de
ğil. Ağızlar kilitli. Kimse konuşmak 
istemiyor, sinirli ve öfkeli. Fotoğraf 
bu.

Neden böyle olduk?
İnsanlarımız bugünkü durumdan 

hiç hoşnut değil. Edilgin, insiyatif 
kullanamayan, kırılgan, güçsüz ve 
bağımlı. Bu nitelikleriyle, sorunlany- 
ia başedemiyorlar. Yaşamla aralan 
açık. İnsanları inceleyiniz. Tabii ön
ce kendinizden başlayın. Hayata sa
rılış tarzınız doğru mu? Teoride (laf- 
ta) zenginlik var. Pratikte yok. Po
tansiyellerimiz değerlendirilmiş de
ğil. Yaşamı sorgulamak gibi, duyar
lılıklar geliştirilememiş. Yalnızlık ve 
umarsızlık istediğiniz kadar. Bel bağ
lanan dayanaklar çürük.

İnsanlar birbirlerini nesne düzle
mine indirgiyorlar. Toplumun genel 
tavrı duyarsızlık. Kalıplaşmış davra
nış örgüleri, kınlamayan refleks dav
ranışlar, önyargılı dünya anlayışı ve 
yorumlar, varsa da yoksa da şikayet.

Şikayetler örgütlenebilse, olum

suzluklara diklenmek gerekiyor. 
Suçlayıcı olmadan, yapıcı olarak sı
nırları tanıyarak.

İnsanlara yorumsuz bakabilmeyi 
öğrenmeliyiz. Kendimizi savunma 
biçimlerini geliştirmeliyiz. Bir türlü 
beceremediğimiz düşünmeyi öğren
meliyiz.

Erkek egemen zihniyet, bazı top
lumsal dayatmaları da beraberinde 
getiriyor. Kadın için “saçı uzun, aklı 
kısa” ya da “kocana hizmet et, er
kek hem sever, hem döver” gibi, bu 
gibi insani dayanaktan yoksun dü
şünceleri aşmamız gerekiyor.

Çıkış yollarımız var. Tıkalı gör
meyelim. Seçenekler çok. Yeter ki 
kendimizle yüzleşebilme cesaretini 
gösterelim. Gerçekçi hedefler koya
lım. Zengin ya da üstün olmak yeri
ne, mutlu olmayı seçelim. Başkala
rıyla değil, kendimizle yarışalım. 
Kendimizi aşmaya, gerçekleştirme
ye çalışalım.

Özetle köprüler kurmak gereki
yor. Güçleri birleştirmenin, toplu
mun gönenci için sayısız yararlar 
var.

□ 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: 1432 
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,

11- Hüseyin DEĞİRMENCİ 855
12-Abdullah DAKMAZ 850
13- Mehmet Salih CÜVELEK 847
14- Zafer AYDIN 845
15-Zeynep Gamze TUFAN 841
16- Muhsin GÜLLÜ 841
17-Ömür UZUNKAYA 839
18- Betül ARI 835
19- Mahmut Ziya HORAZ 834
20- Mete DİKBAŞ 832
21- Recep Kemal KUZU 827
22- Gülşen ÇAKMAK 825
23- Bahar KARPUZOĞULLARI 825
24- Bilal Ersin TOP 823
25- Yasin ÖZTÜRK 821
26- Başaran BOZBIYIK 820
27-Ayşe KIRLAR 819
28- İbrahim ÇOLAK 816
29-Elif BONCUK 815
30- Faruk Levent POLAT 814
31- Ömer Faruk CENGİZ 811
32- Aysun KURT 808
33- Yiğit AY 808
34- Yavuz COŞKUN ; 802
35- Gülşen GÜNDÜZ 801
36- Şeyma SOMUNKIRANOĞLU 800
37- Uğur TANRIVERDI 799
38- Ayşegül Sena KARA 799
39- Ahmet ŞEN 799
40- Fatih SARGIN 799
41- Pelin TUĞRUL 796
42- Umut AKIN 796
43- Yasemin UĞUR 793
44- Ferhat DEMİR 788
45- Nilay DOĞAN 787
46- Hilal MUTMAN 786
47- Büşra ÖZAYDIN 785
48- Elif TOSUN 785
49- Mustafa EMEK 784
50- Selin ŞİMŞEK 784
51- Kadriye AKIN 783
52- Perihan SARI 782
53- Selin BAYRAM 780
54- Çağrı ŞİMŞEK 779
55- Fadime İrem UYSAL 779
56- Damla ÇULHAOĞLU 778
57- Gülhanım YÜK 777
58- Kübra OKUŞ 776
59- Gözde ASLAN 776
60- Işıl TONYALI 776
61- Doğuş HANGÜL 776
62- Mustafa SÖNMEZ 775
63- Sertaç DEMİR 774
64- Ayşe YAVUZ 773
65- Naciye ŞAHİN 773
66- Çağatay SOLMAZ 771
67- Tuba METE 770
68- Derya KARAKUŞ 768
69- Mehmet DEVECİ 767
70- Birkan ESENTÜRK 766
71- Haşan YAPAĞ 764
72- Mürsel SERİN 763
73-Çağlar ALTUĞ 763
74- Naz TÜRE 760
75- Sertan TURAN 757
76- Orhan DİÇER 756
77- Hamza Barış YILMAZ 754
78- Betül KESKINOĞLU 752
79- Ersin ÇELİK 751
80- Gülçin NOCA 751
81- Ayşe DURAN 750
82- Merve Şule GÜRCÜ 750
83- Sevim ŞEKER 749
84- Hüseyin ÇELİK 747
85- Ahmed EKER 744
86- Ayşe TURA 742
87- Şinem ŞEN 742
88- Özgür DEMİR 742
89- Miray ALANLAR 741
90- Nihal BİLGİCİ 740
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Festjyal başlıyor
Gemlik Zeytin Festivali 2-3-4 Ağustos 2002 günleri için start alırken, hazırlanan programda halk dansları yarışmasının 
yanında Emin Dalkıran Kordonu ile Kültür Merkezi'nin AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yer alıyor. 
Festivalde, Ayna Grubu ile Burcu Güneş Gemliklilere konser verecek.

Belediye Başkanı Mehmet Turgut, 
Gemlik Zeytin Festivali’nin amacının 
dünyaca ünlü Gemlik zeytinin küçük 
tanelisi ile iri tanelisinin aynı kalitede 
olduğunu tüketiciye anlatmayı amaç
ladığını, bu arada kaliteli zeytin ve 
ambalaj sahiplerinin ödüllendirilece
ğini söyledi.

Festivalde üç etkinliği biraraya ge
tirdiklerini belirten Belediye Başkanı, 
bir yandan folklor gösterileri diğer 
yandan, yoksul çocukların sünneti, 
zeytin, panel ve yarışmaları yanında

eğlenceye yer verildiğini de belirtti.
TAYYİP ERDOĞAN GELİYOR
Son günlerde yatırım atağına baş

layan Gemlik Belediyesi’nin maddi fi
nansörlüğünü BP A.Ş.’ye yaptırdığı 
Emin Dalkıran Kordonu’nun açılışıy
la yine Manastır’da yapılacak olan 
ve sponsorları açıklanmayan Beledi
ye Kültür Merkezi’nin açılış ve temel 
atma törenleri de Gemlik Zeytin Fes
tivali programı içinde yer aldı.

Festivalin ikinci günü Belediye 
Başkanının bağlı olduğu Adalet ve

Kalkınma Partisi’nin Genel Başkanı 
olan Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 
yapılacak olan kordon açılışı ve te
mel atma töreni için tüm hazırlıklar 
tamamlandı.

Tayyip Erdoğan’ın Gemlik’e geldi
ği gün verilecek olan Ayna Grubu 
konseri önce erken saatlere alındı 
ancak, Erdoğan’ın İstanbul’da AK

Tayyip Erdoğan’ın konsere katliama; 
yacağı bildirilince konser yine saat 
20.30’a alındı.

Festivalin birinci gününde, folklor 
ve mehter gösterileri yer alırken, ikin
ci günü yoksul çocukların sünnet şö
leni ile .açılış ve temel atma töreni, 
üçüncü günü ise zeytin paneli, en

.kaliteli zeytin.ve en güzet ambalaj
Parti Bursa Milletvekili Altan Karapa- 'yarışması, gece'saat 21 .'00 de ise-
şaoğlu’nun kızkardeşinin sünnet, dü- Burcu Güneş konseri ile üç gün.sü-- 
ğününe. katılması için program ’deği- ren/şenlikler ve etkinliklerle Gemlikli- 
şikliği yapıldı. Ancak, daha sonra ler coşkulu günler yaşayacak.

CBAD Birincisi Şennur Erdoğdu, Doğuş Fen Dershanesi'nden

Körfez Fen Dershanesi
öğrencilerinin başarısı

Jandarma 
fuhuşa 

izin

Park ve
havuzbaşı 

yenileniyor

Merve Sena ÇETİN Yavuz YILMAZ

vermiyor

İlçemizde bulunan dershanelere 
devam eden öğrencilerin sınavlar
da aldıkları başarılar, dershaneler 
arasındaki yarışmayı da hızlandı rı
yor.

Özel Körfez Fen Dershanesi’ne 
devam eden öğrencilerinin açıkla
nan Anadolu Liseleri, Fen Liseleri 
ve diğer liselere giriş sınavlarında 
aldıkları başarılar, dershane yöneti
cilerinin de gururlanmasına neden 
oluyor.

Körfez Fen Dershanesi Müdürü 
Hüseyin Soyer gazetemize yaptığı 
açıklamada, Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi’ne alınan 90 öğren
cinin 40 tanesinin kendi dershane-

lerine devam eden öğrenciler oldu
ğunu ve ikinci olan Merve Sena Çe
tin ve üçüncü olan Yavuz Yılmaz’ın 
da dershanelerinde sınavlara yetiş
tirildiğini söyledi.

Soyer, Deniz Pekcanlı, Gamze 
Tabak, Kerime Kula, Çağrı Sönmez 
adlı öğrencilerin Çanakkale Fen, 
Bursa Anadolu Öğretmen Lisesini 
kazandıklarını, 19 öğrencinin Or
hangazi Anadolu Lisesi’ni kazandı
ğını, 12 öğrencinin çeşitli meslek li
selerini kazandığını, 9 öğrencinin 
Gemlik Anadolu Meslek Lisesi’ni 
kazandığını, 10 öğrencinin de 
Gemlik Anadolu Ticaret Meslek Li
sesi’ni kazandığını söyledi.

Küçük Kumla Jan
darması beldede fuhu- 
şu sanat haline getirmiş 
kişilere karşı başlattığı 
mücadelede bir fuhuş 
şebekesini çökertti.

Jandarma, biri satı
cı, ikisi yabancı uyruklu 
fuhuş yapan 4 kadını 
suçüstü yakaladı.

Alınan bilgilere göre 
kadın satıcılarını sapta
yan jandarma, satıcı 
Yaşariye Başak ile tele
fonda kişi başına 80 
milyon liraya anlaştı.

Paraların seri numa
ralarının alınmasından 
sonra fuhuş yapılan ev
de paralar satıcıya tes
lim edildi.

Jandarma eve yaptı
ğı baskında, fuhuş yap
tığı öne sürülen Rus uy
ruklu Marina Kvantahı- 
anı (24) ile Tınatılını 
Ghonghatse (34) adlı 
kadınlar ile Leyla Işimer 
adlı kadın ve komisyon
cu Yaşariye Başak ya
kalanarak, Savcılığa 
sevk edildiler.

Hizmet ağını geniş
leten Gemlik Belediye
si, uzun süredir el atıl
mayan Gemlik Par- 
kı’nda bulunan Atatürk 
Anıtı’nın çevresindeki 
gezi alanlarının parke 
taşlarını söktürerek, 
buraya Emin Dalkıran
Kordonu’nda 
renkli parke 
döşeniyor.

Ellerinde

kullanılan 
taşından

bulunan
malzemelerin parkın bir 
bölümüne yettiğini söy
leyen Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, daha 
sonra da havuz etrafı
nın da aynı malzeme 
ile kaplanarak, oturma 
gruplarının modern ha
le getirileceğini ve da
ha sonra da Atatürk 
Anıtı’nın mermerlerine 
susa geleceğini söyledi.

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, İstiklal 
Caddesi’nin asfaltlan
ması sırasında görünü- 
mü hoş olmayan Ah-

met Dural Meyda- 
m’ndaki havuz kenarla
rının da renkli parke 
taşlarıyla döşendiğini 
böylece Gemlik’in çeh
resinin her gün biraz 
daha değişeceğini söy
ledi.

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, başta 
Manastır olmak üzere 
bir çok semtinde yol 
parke taşı döşeme ça
lışmalarının yürütüldü
ğünü, büyük şikayetle
re neden olan Öznuh, 
Şahinler ve Samanyolu 
Sitelerinin stebilize 
olan yolunun parke taşı 
döşenerek tamamlan
dığını, çalışmaların yo
lun alt bağlantısı olan 
Kökçam Sitesi’ne ka
dar getirildiğini belirte
rek, Manastır trafosu
nun arkasına yeni bir 
güzellik katacak şelale
nin ise tamamlanmak 
üzere olduğunu söyle
di.

it

Kumla’da 7 tecavüzcü yakalandı
Yaz sezonunun en kalabalık 

günlerini yaşayan Küçük Kum
la’da bu yıl güvenlik sorunu ya
şanmıyor.

Küçük Kumla Jandarması’nın 
ciddi ve sıkı çalışması yasa dışı 
olayların oluşmasını engelliyor.

Geçtiğimiz hafta 7 yaşındaki 
Küçük S.K.’nın arkadaşları ile 
oynarlarken beyaz bir araçtan 
inen kimliği bilinmeyen kişilerin 
Çoçuğu ağaçlar arasına götüre

rek tecavüz ettiği, çocuğun an
nesine olayı anlatması üzerine 
ortaya çıktı..

Durumun jandarmaya bildiril
mesi üzerine eşgalleri belirlenen 
sapıklar, jandarmanın yaptığı sı
kı takip sonucu yakalandılar.

Jandarmanın gözaltına aldığı 
Arif Bozan, Emir Bozan, Ersin ve 
Serkan Bozan kardeşler ile Ka
dir Trambacı, Emrah Trambacı, 
Mustafa Yanar adlı sapıklar ifa-

deleri alındıktan sonra olayın 
geçtiği yer olan Sarıincir mevki- 
indeki ağaçlık bölgede küçük 
S.K’nın da katıldığı tatbikatla 
suçlular ve kullandıkları 34 ELB 
41 plakalı kamyonet teşhis edil
di.

Hukukta küçük çocuklara ‘fiili 
lıvata’ da bulunmak suçuyla 7 
sapık hakkında başlatılan soruş
turma sonucu suçlular Savcılığa 
sevkedildiler.

Tahmil Tahliye 
Derneği ile 
ilgimiz yok”

Birinci sayfanın devamı
Şirketten yapılan 

açıklamada, Gemlik İs
kele Tahmil ve Tahliye 
Derneği’nin kendi şir
ketleri ile bir ilgisi bu
lunmadığını, Türk Tica
ret Kanunu hükümleri
ne göre kurulmuş bir 
limited şirket olduğu 
belirtilerek, şu görüşle
re yer verildi.

“Haber kapatılan

dernek ve şirketimi
zin bağlantılı olduğu 
izlenimini yaratacak 
şekilde yapılmıştır. 
Kamuoyunun yanlış 
bilgilendirilmesini 
önlemek açısından 
durum yukarıdaki be
lirttiğimiz gibi olup, 
şirketimizin Gemlik 
Tahmil Tahliye Derne
ği ile hiç bir ilişkisi 
yoktur.”

■



UMUTLARIM YELKEN GİBİ

ŞİİR KÖŞESİ

Umutlarım yelken gibi, 
Suya düştü suya düştü.
Sevdiklerim erken gibi 
Paya düştü paya düştü

Selam dururum mert diye 
Kötüyü sevmem sert diye 
Benim gibi bir dertliye 
Çile belki kolay gelir
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Mesleki Açık Öğretim 
Lisesi kayıtları başlıyor

2002-2003 öğretim yılında Mesleki 
Açık Öğretim Lisesi, ilçemiz Teknik Lise 
ve Endüstri Meslek Lisesi’nde ilgili 
branşlarda ve sınıflarından grup oluş
ması halinde öğretime başlayacağı bildi
rildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapı
lan yazılı açıklamada şu görüşlere yer 
verildi:

“Özellikle Endüstri Meslek Lise- 
si’ni dışarıdan bitirmek isteyen İlköğ
retim Okulu mezunu olanlar ile her
hangi bir sebeple Endüstri Meslek Li- 
sesi’nden ayrılmış bulunanlar 5 
Ağustos 2002 - 30 Eylül 2002 tarihle
ri arasında Bursa Soğanlı Kanal Bo- 
yu’nda bulunan Mesleki Açık Öğretim 
Lisesi Müdürlüğü’nde kayıt yaptırabi
lirler. Daha önce grup oluşmuş branş-

larda kesin kayıt, yeni açılacak bö
lümler İçin ise ön kayıt yapılacaktır.

Bu sebeple grup oluşumunu sağ
lamak için Gemlik’ten müracaat ede
ceklerden, Gemlik Endüstri Meslek 
Lisesi’nde kayıt listesi oluşturulacak
tır. Listeye kaydolacak kişilerin 16 
Ağustos 2002 Cuma günü mesai biti
mine kadar Gemlik Endüstri Meslek 
Lisesi Müdürlüğü’ne müracaat etme
leri gerekmektedir.

Gemlik’ten müracaatta bulunanlar
dan, branşlarında grup ve sınıf oluş
ması halinde eğitimlerini Bursa’ya 
gitmeden Gemlik Endüstri Meslek Li
sesi bünyesindeki tesviye, metal işle
ri, elektrik, kimya, gıda teknolojisi ile 
mobilya ve dekorasyon bölümlerinde 
yapabileceklerdir.”

Çile gam çıktı karşıma . 
Bendler dayanmaz yaşıma, 
Sanki dertli bu başıma 
Kaya düştü kaya düştü

Kaçar gider benden dünüm 
Acılı geçer her günüm 
Sarsıntı geçiren gönlüm 
Faya düştü faya düştü

Toprak alır benim naşı 
İsmim alır mezar taşı 
Gözlerimin akan yaşı 
Çaya düştü çaya düştü

Ben Ozan Mahmut Akay’ım 
Ne güneşim, ne de ayım, 
Ne dağım, ne de kayayım 
Çöle belki kolay gelir

BENİM CANIM ANACIĞIM
Senden başka sevmedim ki 
Benim canım anacığım 
Duanla neler yenmedim ki 
Benim canım anacığım

re d 
yük

İare 
yor.

İLAN

Can hasret duvarı gibi 
Dertler şahsuvarı gibi 
Yalnızlık bulvarı gibi 
Koya düştü koya.düştü

Bedenime iki kolsun 
Gidip geldiğim bir yolsun 
Canım sana kurban olsun 
Benim canım anacığım

K.KUMLA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Belediyemize ait arıtma tesisienndö bulunan pis su dalgıç pompaları 

kullanılamaz hale geldiğinden yeni plssu dalgıç pompası alınıp mevcut pompanın 
revizyonunun yapılması işi 2886 sayılı yasanın 45 nçi maddesi uyarınca açık tek
lif usulü ile ihale edilecektir.

Keder olmuş benim karım 
Eksik olmaz intizarım 
Felek gibi zalim yarim 
Soya düştü soya düştü

Bedenimde sanki cansın 
Damarlarımdaki kansın 
Sığındığım zırhlı hansın 
Benim canım anacığım

- İşin muhammen bedeli : 25.000.000.000.- TL olup; geçici teminatı 
750.000.000.- TL. sidir.

- İhale 21.08.2002 tarihinde saat 15.oo’de Belediye binasında yapılacaktır.
- Bu işe ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Belediye Fen ve İmar İşleri 

Müdürlüğü’nde görülebilir.
- İştirakçilerden ;
- Kanuni ikametgah
- Geçici teminat alıfıdı belgesi
- 2002 yılına ait Ticâret ve Sanayi Odası kayıt belgesi
- Noter tastikli imza sirküleri
- Şirketi veya kuruluşu yetki kıldığına dair yetki belgesi
- Teigrafla müracaatlar ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
Keyfiyet ilan olunur.
Basın : 2002/ 6

Gönlümden hep vurgun yedilm 
Kolum bağlı ben ne edim 
Asırda bir sevdi dedim 
Toy’a düştü toy’a düştü

Gönlüm derdin övmek gibi 
Hep bağrını dövmek gibi 
Kumrularca sevmek gibi 
Huya düştü huya düştü

Bir leylaya oldum köle 
Düşürdü hep beni dile 
Ozan Mahmut yine çöle 
Yaya düştü yaya düştü

DİLE KOLAY GELİR

SATILIK ve KİRALIK
EMİN DALKIRAN 
KORDONU’NDA 
120 METREKARE 

KALORİFERLİ LÜKS 
SATILIK DAİRE

Eskişehir Anadolu 
Üniversitesi Açık 

Öğretim Fakültesi 
öğrenci kimliğimi 

kaybettim.
Hükümsüzdür.

Ayşen BAŞARAN

Seviyorum bende demek 
Dile, belki kolay gelir 
Garip bülbülü kandırmak 
Güle belki kolay gelir

Yönünü çöle döndürmek 
Leyla gibi süründürmek 
Bir kor ateşi söndürmek 
Kula belki kolay gelir

KUMLA’DA HAVUZLU
KİRALIK ve SATILIK

Güllerin açtığı dalsın
Arının yaptığı balsın 
Ozan Mahmut sende kalsın 
Benim canım anacığım.

UYKU BANA HARAM OLDU
Gecelerim sanki gündüz
Uyku bana haram oldu 
İlkbaharım sararan güz 
Dert gönlümde yaram oldu

Ayrılığı hep zikrettin 
Özleminle yar kahrettin 
Güzelim bunca hasrettin 
Gözlerimde karam oldu

Yaktın beni ateş gibi
Çarptın rüigar güneş gibi
Bulunmadık bir eş gibi 
Aşkın bana meram oldu

Derdin ile yürümedim 
Bir gün devram sürümedim 
Benden başka göremedim 
Gönlüm sana bir ram oldu

Mahmut sensiz dağda kerem 
Sevdan ile olmuş verem 
Ölüm dostum tekbir çarem 
Kalan ömrüm dram oldu.

Mahmut AKA]/

PVC KAPLAMA 
PLASTİK KART SISTEIVILERI
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| Sayıı 
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O Plastik Kimlik Kartı
O Personel Kartı

l -O Öğrenci Kartı
■O Tanıtım Kartı

Fatura Kartı

Körfez OFSET
513 17 97Tel

istiklal C 
.Tel: ((

MÜ 
BEI

DAİRELER

Umurbey’de 
İmar Planlı

6 Villalık Sahibinden 
Satılık Arsa

Gemlik Cumhuriyet 
Mahallesi'nde 

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

Fax: (0.224) 513 35 95 GEMLİK

BİR
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Sıtkı Hayıroğlu
E.M. Lisesi Öğretmeni

YAŞAMIN İÇİNDEN Yari Şaka Yari CIddI
Küreselleşme 
ve Bağımsızlık

HAFTANIN FIKRASI I

SAYIN SAĞLIK BAKANIMIZ

Sayın Bakanımız Durmuş, vatandaş olarak sizle- 
ire dert iletmek çok zor. Bu zorluk belki kalabilirdi, bü
yük gazetelerde dertlere değinebilseydik.
j Mahalli gazetelerin, makamlara gelenlere iletilme
si çok zor oluyor. Oysaki mahalle gazetelerdeki yazı
lar olayları daha gerçek yönleriyle göz önüne koyu
yor. Ama ilgililer okumuyor ki...
[ Halkın, taktir ettiği, beğendiği, saydığı sevdiği ba
kanlardan biri de sîzsiniz. Her ne kadar çehre görü
nüşünüz soğuk, sert görünüyor ise de, asla öyle değil
siniz, dikkat edildiğinde şen, samimi, sempatik, esp
rili, şakacı, olgun, mütevazi, cana yakın birisiniz.
B Gereğini gerektiği gibi mertçe yapıyorsunuz. Me
sela size saygısızlık yapan, nasıl geldiği bilinmeyen 
başhekimlerle gereğini yaptığınız gibi...

Umarım bu gazete elinize geçer. Bende yollayaca
ğım ya...
j Benim değineceğim dert : Hastanın, sağlamın 
gencin, yaşlısının, bayın, bayanın anlayacağınız (70) 
milyonun derdi. Nedir o dert?

İLAÇLAR ve DOKTORLUK
| İnsanız hani, canlıyız ya... İnsanlık hali, hastalanı
yoruz.
K Eskiden doktor vardı ama yok gibiydi. Gündemde 
koca karı ilaçları kırıkçılar, çıkıkçılar cirit atıyordu; 
vardı. .

I Şimdi, doktorlarda çoğaldı hastalıklarda...
Doktorlann çoğu hastanede hastasına iyi bakmak 

istemiyor . “Önce muayeneme gel” deme cesare
tini kendinde buluyor.
I Sayın Bakan, doktorlar haklı bir bakıma... Neden? 
I Bir oyuncuyu, şarkıcı, türkücüyü ele alalım. Dok
torun bir ayda aldığını bir gecede alıyor. Bana göre 
öğretmenlikten daha önemli doktorluk.. Neden, sağ
lık olmayınca eğitim olamayacağından.
t Bir milletvekilliğinden de önde gelmeli doktorluk. 
| Doktorların özel muayenehanelerini bir yasayla ta
mamen kapatın. En dolgun maaşı verin, hastalarıyla 
ilgilenecek bir ortam oluştursunlar. Sağlık sorunu an
cak böyle halledilir. Bir de şu :
I İLAÇLAR
I Bir kasabada oturuyorsun. Başın-gözün, dişin, 
karnın, belin ağırmış oluyor. Sağlık ocağında bir dok- 

। tor var, bir de hemşire. Bütün dertlere onlar bakar 
I oluyor. Mesela başın ağrıdı gittin. Kendi tarzına göre 
doktor muayenesini yapıyor güya. Reçet yazıyor bü- 
sürü ilaç. Yara merhemleri de öyle. İçi dışı mercekle 
zor okunan yazılar. Bir saat okuyor, inceliyorsun, bir 
şey anlaşılmıyor. İlaçlar böylece heba olup gidiyor. İla
cı icat eden fabrika öyle padişah fermanı yazacağına, 
iki satır yazıj/azmalı.

GÖZ AĞRISINI GİDERİR, TOK KARNINA 
GÜNDE BİR TANE.

■ O fermanı yazanlar, kim istiyorsa ona göndersin
ler. Biz vatandaş olarak, hasta olarak böyle olmasını 

|kesin istiyoruz.
I Sayın BAKAN : Size inandığımız, güvendiğimiz 
I için dertlerimizi döktük. Neticeyi (70) gözle bekliyo- 
I ruz.
I Nice Bakan gelmiş geçmiş
I Olanlar hep bize olmuş
I Bu dertlerden kurtar bizi

Sayın Bakan Osman Durmuş
I Yaparsınız biliyoruz
II Size sağlık di-li-yo-ruz.

Küreselleşme ve bağımsızlık.
Birbirine zıt iki kavram.
Küreselleşmede, hiç bir ülke ba

ğımsız değildir.
Ülkeler bazen siyasi, bazen eko

nomik olarak başka ülkelerle iç içe
dir.

Hiç bir ülke ben bağımsızım.
Diyemez.
Hele ekonomisi batmış, siya

seti çürümüş bir ülke hiç diye
mez.

Amerika bile bağımsız değil
dir.

Hiç olmazsa, politikalarını uygular 
mak için bazı desteklere ihtiyacı 
vardır.

Bazı ülkelerin yardımına ihtiyacı 
vardır.

Amerika dış politikada çok sa
bırlıdır.

Sabırla, karşı ülkenin inadının 
kırılmasını bekler.

Onun zayıf taraflarını belirler.
O ülkeye o yönde, yardım ve 

destekler verir.
Ama. Sen hala direniyorsan, 

işte o zaman devreye yeni politika
lar girer.

Başka alternatifler aramaya başlar.
Senin tepkini çekecek karar

lar almaya başlar.
Kürtlerle ve Ermenilerle ilgi

lenmeye başlar.
Ve. Sen hala direnmeye de

vam edersen, o zaman seni de düş
man ilan eder.

Amerika ile dans ederken çok 
dikkat etmek gerekir.

Flört ile kaprisin dozunu iyi ayarla
mak gerekir.

Türkiye şu anda böyle bir du
rum yaşıyor.

Amerika, Irak konusunda bize 
bastırıyor.

Ama. Bizim direnmekten öte, 
bir politikamız yok.

Amerika’nın da derdi Saddam 
değil.

Irak petrol denizinin üzerinde 
oturuyor.

Amerika bu petrol için, Türk 
dostluğu falan dinlemez.

Ama. Türkiye (AB) üyesi ol
saydı, Amerika bize bu kadar baskı 
yapamayacaktı.

Muhatabı, Avrupa Birliği ola
caktı.

Adam dört kez evlenmişti.
Ve. Her evlilikten bir kaç 

çocuğu olmuştu.
Bir defa daha evlenmeye 

karar verdi.
Babaanne bütün torunları

nı biraraya toplayıp, babala
rının yeni nikahına götürdü.

Çocuklar müthiş yaramaz
lık yapıyordu.

Tam nikah sırasında, bü
yükannenin sesi işitildi :

Bana bakın bu kadar 
tenbih ettim. Gene yaramaz
lık yapıyorsunuz.

Bir daha ki sefere babanız 
yeniden nikahlanırken kesin
likle sizi getirmeyeceğim.”

SÖZÜN ÖZÜ

Güvenilmek, 
Sevilmekten iyidir.

“George Macdonald

Ekonomik ortam bozul
du.

Siyaset çürüdü.
Bu olumsuz gelişmeler, 

insanları da etkiledi.
Kimsenin kimseye, güve

ni kalmadı.
İşte böyle bir ortamda, 

insanlar acı ve tatlı günle
rinde, güvendiği insanları 
yanında görmek istiyor.

Düğünler ve cenazeler in
sanın kendisini test ettiği en 
güzel ortam.

Düğünde, güvendiği
dostlarını gördükçe sevinci 
artıyor.

Cenazede güvendiği
dostlarını gördükçe acısı 
azalıyor.

Aslında, -düğünler ve ce
nazeler bir güven oylaması
nı andırıyor.

Sevinçli ve acılı ailelerin, 
toplumla aralarındaki, bi
lançoyu gösteriyor.

Uçuk BIr SÖZ

Adamın birinin gururu 
kırılmış.

Alçıya almışlar.

GEMLİK REHBERİ

Erol GÜRÇAY

Transfer Politikaları
Bu sene, transferlerde yi

ne büyük paralar döndü.
En büyük parayı, üç büyük

ler harcadı.
- Fenerbahçe , dünyaca 

tanınan yıldız futbolcuları 
aldı.

Ama. Kendisine en gerek
li olanı yine alamadı.

Yine. Kendisinde olan fut
bolcuların benzerlerini aldı.

Elinde, Rapaiç, Revivo 
ve Yusuf vardı.

Onların benzeri, Ortega 
ve Washington’u aldı.

Aslında, Fenerbahçe’nin 
rakip bir defansı yoracak 
ve tahrip edecek bir sant- 
rafora ihtiyacı vardı.

Geçmişte Hakan Şükür’ü 
bir hatırlayın.

Uyguladığı hücum presle, 
rakip defansı yoruyordu.

Rakip defansı bir sağa, bir 
sola sürükleyip arkadaşları
na alan boşaltıyordu.

Güçlü olduğu dönemlerde, 
rakip defansı bir iş maki- 
nası gibi tahrip ediyordu.

Tıpkı. Bayern Münih’ti 
Jancker gibi.

Ama. Fener yönetimi, 
bu futbolcuyu hatırlamadı.

- Galatasaray Haşan ve 
Ergün’ün kulüpte kalması
nı başardı.

Ümit Davala’yı yeniden 
kazandı.

Flibe’yi renklerine kattı.
Ama. Janker’i bir türlü 

alamadı.
- Beşiktaş’ın en büyük 

transferi kaleci Cordoba-
dır.

- Sergen’in 
Beşiktaşa’da 
olmayacaktır.

- Nauma’da 
hatadır.

kendine de, 
bir faydası

ısrar etmek

Pancu zamanla yararlı 
olyacaktır.

Üç büyüklerin transferleri 
ve transfer politikaları ile ilgili 
yorumlarımız şimdilik bu 
kadar.

DAİRE

bîr telefon yeterlİi 
KÖRFF^ OFSET
istiklal Cd. Bora Sk. (Akbank Aralığı) No: 3/B 
Tel: (0.224) 513 17 97 GEMLİK

31 Temmuz 2002 Çarşamba Yiğit Ecz.
01 Ağustos 2002 Perşembe Seda Ecz.
02 Ağustos 2002 Cuma Çamlıca Ecz.

03 Ağustos 2002 Cumartesi Yasemin Ecz.
04 Ağustos 2002 Pazar
05 Ağustos 2002 Pazartesi
06 Ağustos 2002 Salı

Bayer Ecz.
Demiriz Ecz.
Serim Ecz.

□ GEREKLİ TELEFONLAR

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

I □ 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

i Aydın Turizm............. ..513 20 77

, □ HASTANELER
ı Devlet Hastanesi........ ..513 92 00

' SSK Hastanesi............ .513 23 29
| Mer. Sağ. Ocağı......... ..513 10 68

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

□ RESMİ DAİRELER

'TEK Arıza ...... 
TEK işletme .... 
Turizm Der. .... 
Spor Sah....... 
Örm. Böl. Şf... 
Milli Eğt. Md.... 
Halk St. Mrk.. 
Haİk Kutup...... 
As. Şb. ...“...... 
Karayolları .....
Liman Bşk....... 
Mal Md........... 
Nüfus Md....... 
Özel Id. Md...... 
Tapu Sic. Md. . 
Müftülük.......... 
Gümrük Md.....
Tekel Md....... 
Ver. Da. Md..... 
İlçe Tar. Md. ... 
ilçe Seç. Md. ..

513 20 66
513 45 03
513 12 74
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 18 46
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07
513 14 14
513 13 64
513 14 11
513 10 42
513 23 60
513 11 86
513 49 94

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

LJ OTO. QPASI 6A5KANU4I
Ambulans......0.532.4868116
Kurtancı......... 0 533 2556505

ODA3I

Ambulans......0.532.5716757

.(212) 516 12 12
(226)811 13 23

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............
Yalova...............

□ VAPUR
Yalova................
Q FERİBOT
Topçular............

• Eskihisar.............

KUMLA'DA
HAVUZLU 
KİRALIK ve 

SATILIK DAİRE

.(226)814 10 20

.(226) 363 43 19

.(262) 655 60 31

□ OTOBÜS__________________
ŞehirlerarasıOto.Term. 261 54 00 (18Hat)
□ TÜP DAĞITICILARI_________

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

... 513 12 95

... 514 17 00

... 513 16 37

... 513 16 37

... 513 88 43

... 513 22 59

... 513 45 46

... 514 28 41

... 513 65 00
.. 513 40 95
. 514 59 81

Müracaat
Tel: 51317 97

Körfez

abone
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Pasajda 
silahlı

Gürle Pasajı'nda meydana gelen 
olayda, Yusuf Akça adlı emlakçı ala
cak yüzünden ayaklarından silahla 
vurularak, yaralandı.

Geçtiğimiz hafta Gürle İş Merke- 
zi’nin zemin katında meydana gelen 
olay şöyle gelişti.

Halil Aykut adlı şahıstan kumar ala
cağı olan Haşim Seymen ve Hakan 
Büyük, Yusuf Akça’ya ait olan emlak 
bürosuna geldiler.

Akça’nın yanında çalışan Halil.Ay
kut’tan borcunu ödemesini istediler. 
İşyeri ..sahibi Yusuf Akça, Halil Ay
kut’un dışarıda olduğunu belirterek, 
kendilerini rahatsız etmemelerini iste
di.

Bir sûre sonra tekrar Halil Aykut’u 
aramak için emlakçı bürosuna gelen 
iki kafadar ile Yusuf Akça arasında 
tartışma çıktı.

Akça’nın bıçakla Haşim Seymen 
ve Hakan Büyük’ün üzerine yürüme
siyle olay büyüdü.

Kısa süren bir itiş kakıştan sonra 
Haşim Seymen üzerinde taşıdığı silah 
ile Yusuf Akça’ya beş el ateş etti.

PASAJDA PANİK
Silah seslerinin pasajda büyük 

yankı yapması üzerine esnaf işyerle
rinden korkuyla çıkarak ne olduğunu 
anlamaya çalıştı.

Bu arada seken kurşunlardan bir 
tanesi de balık lokantasında çalışan 
Ersin Camcıoğlu’na isabet etti.

Hafif yaralanan Camcıoğlu ayakta 
tedavi edilerek, silahı ile birlikte kaçan 
Haşim Seymen ilejHakan Büyük olayı 
duyan emniyet güçleri tarafından kısa 
bir takip sonucu yakalandılar.

Gözaltına alınan saldırganlar, ifa
delerinin alınmasından sonra çıkarıl
dıkları, mahkemece tutuklanarak ce
zaevine gönderildi.

Haşim Seymen ve Hakan Bü
yük’ün adam yaralamaktan sabıkası 
bulunduğu ve bir süre önce cezaevin
den tahliye edildiği öğrenilirken, olaya 
adı karışan Halil Aykut’un ise Umur- 
bey Belediyesinde görevli olduğu ve 
zimmetine para geçirdiği iddiasıyla 
hakkında soruşturma açıldığı belirtildi.

Yeşil kartım kaybolmuştur. 
Hükümsüzdür.

Şükrü ÇİÇEK

Yeşil kartım kaybolmuştur. 
Hükümsüzdür.

Özcan MIŞIL

sevenlere 
Özkaya Otomotiv’den 

kaçmaz fırsat!

KONTROLSÜZ GÜÇ, GÜÇ DEĞİLDİR

LDP^umla Belediye Başkanı için Savcılığa suç duyurusunda bulundu.

“Ömer Bal, aklını başına alı* 5 -ıs
1 de önci

Tûrt
Hük

de önci
Liberal Demokrat Parti Bursa İl 

Başkanı Metin Sak, Küçük Kumla 
Belediye Başkanı Ömer Bal’ı par
tilerinin demokratik haklarını en
gellediği için Cumhuriyet Savcılr- 
ğı’na suç duyurusunda bulundu.

Gazetemizi ziyaret eden LDP İl 
Başkanı Metin Sak yaptığı açıkla
mada, Küçük Kumla Beldesi’nde 
Liberal Demokrat Partiyi tanıtmak dirimi çalışma için yeterli kabul 
amacıyla 25 Temmuz 2002 günü etmiştir. Ayrıca bir izin belgesi 
Kaymakamlığa bilgi verdiğini, 28s düzenleme söz konusu değildir. 
Temmuz 2002 günü ise beldede'* Bu nedenle ilgililerin konu hak- 
faaliyet yaparken Belediye zabıta- kındaki bilgisizliği de dikkate 
lan tarafından Belediye Başkanı alınarak istenmeyen olayların 
Ömer Bal’ın emriyle engellendiği-I önlenmesi ve konunun büyütül- 
ni, bunun siyasi partiler Yasası’na memesi için sağduyulu davra- 
aykırı olduğunu, kollu kuvvetleri niş ile çalışmalar kesilmiş ve 
olan jandarmaya durumun iletil- Bursa’ya geri dönülmüştür.

mesi sonucu yasal haklarının kul- 
landırılmadığını söyledi.

Sak, şöyle konuştu :
“Yasa hükmü açıktır. Yasada

ki düzenleme propaganda ve ta
nıtım çalışmalarının yapılma 
şeklini, sadece ilgili mülki amir
liğe yazılı bir bildirim yapılması 
şeklinde düzenlenmiştir. Bu bil-

Otomobilini sevenler şimdi 
Özkaya Otomotiv’e uğrayıp, 

lastiklerini yeni Pirelli 
lastikleriyle değiştiriyor.

1 Temmuz - 31 Ağustos tarihleri 
arasında Özkaya Otomotiv’e uğrayın, üstün 

teknolojiyle üretilen yeni nesil 
Pirelli lastikleriyle tanışın. 

Ayrıca Özkaya Otomotiv’de sîzleri bir de 
sürpriz bekliyor. 4 lastiğini değiştiren 

herkese Özkaya Otomotiv’den 
Pirelli T-Shirt hediye.....

«m
ÖZKAYA OTOMOTİV

Hisar Mah. Körfez Baytaş Sitesi No : 2 GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 73 93 Faks : (0.224) 514 40 44
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Tüm bu nedenlerden dolayı, 
Partimize tanınan hak ve yetki
lerimizin kullanılmasını yasaya 
aykırı bir şekilde önleyen Kum
la Belediye Başkanı Ömer Bal 
hakkında Cumhuriyet Başsav
cılığına suç duyurusunda bu
lunduk, cezalandırılmasını talep 
ettik.

Ağır aksak yürüyen demok
rasimize rağmen bu ülkede yiğit 
Savcılarımız, tarafsız yargıçları
mız var. Sayın Ömer Bal, aklını 
başına al. Yasakçı zihniyet ve 
baskıcı tavırlarınız bizi sindire
mez. Atalarımızın şu sözünü ı 
unutmayın. ‘Rüzgara tüküren] 
yüzüne tükürür. ’ ”
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