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mı 72 Nolu Marmarabirlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Genel Kurul Kongresi, yine siyaset 
meydanına döndü. Genel kurulda, DYP ve ANAP listeleri çekişti. DYP'lilerin desteklediği 
İbrahim Aksoy 250 oy alırken, ANAP ve DSP'lilerin desteklediği Eşref Güre 115 oy aldı.

72 Nolu Marmarabirlik 
Zeytin Tarım Satış Kooperati- 
fi’nin yapılan genel kurul 
kongresinde, DYP ve ANAP 
listeleri çekişti.

İlginin yetersiz olduğu ge
nel kurulda, DYP listesi 
ANAP listesine fark attı. İbra
him Aksoy’un listesi 250 oy

alırken, ANAP’lı Eşref Gü- 
re'nln listesi 115 oy aldı.

. Belediye Düğün Salo- 
nu'nda pazar günü yapılan 
genel kurula, 8 bin 500 üyesi 
bulunan kooperatifin oy kul
lanma hakkı bulunan 789 de
legeden 385'i oy kullandı.

Genel kurulda konuşan

eski Küçükkumla Belediye 
Başkanı Eşref Güre, üretici
nin ürün bedellerinin geç 
ödendiğini, kooperatife ait sa
tış mağazasının partili yan
daşlara peşkeş çektirildiğini 
iddia etti.

Buna yanıt veren Koope
ratif Yönetim Kurulu Başkanı

İbrahim Aksoy ise, Eşref Gü- 
re’nin dönemini eleştirerek, 
“Asıl partizanlığı onlar yap
tı. Herkesin cebinde ayrı 
çek karneleri vardı. Kendin
den olanların paralarını he
men ödüyorlardı” dedi.

Haberi sayfa 3’de

İlaçlamaya karşın zeytinleri 
dökülen üreticiden tepki yağıyor
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Ekonomide yaşanan dur
gunluk yavaş yavaş hareket
lenmeye başladı.

Son günlerde GEMPORT 
limanına gelen ve limandan 
yüklenen konteynerler nede
niyle çalışmalar üç vardiyaya 
çıkarıldı.

Türkiye’nin önemli limanı 
durumuna gelen Gemlik li
manı ekonomideki hareket
lenmenin izlenmesi açısın
dan önemli bir yer tutuyor, 
t TOFAŞ Otomotiv Fabri- 
kası’nda üretilen ve Avrupa-

ya ihraç edilen Doblo araçlar 
GEMPORT limanının oto
parkının dışına taşarken, ih
raç edilmek için bekleyen 
konteynerlerin yoğunluğu 
nedeniyle GEMPORT’a ait 
dış konteyner sahasında ye
ni bir alan daha hazırlanıyor.

Gemlik Limanından oto
motiv, mermer, konserve, 
maden, tekstil, kuru gıda 
maddeleri ihraç edilirken, ke
reste, ham madde, makina 
ithalatında artış gözleniyor.
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Marmarabirlik
Geçtiğimiz hafta sonu 72 Nolu Marmarabirlik Zeytin Tarım 

Satış Kooperatifi genel kurul toplantısını izledik.
30 yıldır bu toplantıların konuğu oldum.
Gözledim ve izlenimlerimi yazdım.
Görülen o ki bu saflarda değişen birşey yok.
Aynı hamam aynı tas.
Merkez sağ güdümünde olan bu kooperatifler, daima parti

lerin arpalığı olarak görüldüğü için, Demokrat Parti dönemlerin
den beri yönetimlerin kendilerine yakın isimlerden oluşması 
için özel çaba harcanır.

Köylünün tek örgütlendiği ekonomik kuruluş olan Zeytin Ko
operatifleri, üreticinin cebini ilgilendirdiğinden kendilerini köy
den toplantı salonuna getirenler olduğu sürece kongrelere ilgi 
gösterirler.

15-20 kişiyle yapılan kongreleri de gördüm, salona sığma
yacak sayıda ortağın katıldığı toplantıları da.

Bu kez, herşeyden önce yer iyi seçilmişti.
Kongre yıkama-yağlama işyerinde değil, Belediye Düğün 

Salonu’nda yapıldı.
Her oy kullanacak kongre delegesine kimlik verildi.
Marmarabirlik olmasa da Ticaret ve Sanayi Bakanlığı ko

operatifler konusunda üreticiyi aydınlatacak kitapçıklar gönder
mişti genel kurula.

Trilyonlarca liralık ürünün alınıp satıldığı kooperatiflerin yö
netimlerine kooperatifçiliği, Kooperatifler Yasası’nı bilen ve bu 
konuda deneyimi olanlar seçilmiyor, aday gösterilmiyor.

Partilerin belirlediği kişiler yeterli geliyor.
Bu kez de öyle oldu.
Çok delege getiren, bu konuda disiplinli çalışan grup ka

zandı.
Kooperatifler, partilerin boyunduruğundan kurtulmadığı sü

rece iki yakası bir araya gelmez.
Marlarabirlik’e artık devlet destek vermeyecek.
Ticari bir şirket gibi çalışacak.
Bugüne kadar zararları halkın vergilerinden karşılandı, bun-

dan sonra karşılanmayacak.
Yani batırırlarsa faturası ortağına çıkacak. Bu unutulmasın.

Camiler Haftası
Kutlanıyor

Geçtiğimiz sezon ha
va koşulları nedeniyle 
zeytin ürünü alamayan 
zeytin üreticisi, bu kez 
de ilaçlamaya karşın 
ürünlerinde görülen dö
külmeye anlam vere- 
meyerek ilgililerin ilgi
sizliğinden şikayet edi
yorlar.

Katırlı Köyü Kalkın
ma Kooperatifi Başkanı 
Hulusi Bayrak, çiçek 
döneminden başlaya
rak, 12 kez zeytinlikleri
ne ilaç atmasına karşı
lık zeytinlerde yüzde 
25’1 ik dökülmenin ilaçla
rın etkisizliğinden kay
naklandığını söyledi.

Katırlı Köyü üreticile-

Hulusi BAYRAK
ri milyarlarca liralık ürün 
ve ilaç zararının karşı
lanması için gerekirse 
Tarım Bakanlığı’na da
va açacaklarını söyledi
ler. Devamı sayfa 3’te

Onarımı bitirilen Balıkpazarı ve Gençali Kumsaz Süleyman Çelebi Ca
mii açılışları yapılacak. Diyanet Vakfı Gemlik Şubesi'nin Hac kayıtları

Belediye Meclisi 
toplanıyor

Gemlik Belediye Meclisi’nin ekim ayı olağan top
lantıları, 7 Ekim 2002 Pazartesi günü saat 14.oo’de 
yapılacak.

Belediye Başkanı Mehmet Turgut tarafından be
lediye meclis üyelerine gönderilen yazıda, 2003 yılı 
belediye vergi ve tarifelerin görüşülmesi, 2003 yılı 
belediye gelir gider bütçesi ile bütçe kararnamesinin
görüşüleceği belirtiliyor. Devamı sayfa 3’de

na başladığı açıklandı.

1-7 Ekim tarihleri arasın
da kutlanan Camiler Haftası 
kutlamalarına başlandı.

Gemlik İlçe Müftülüğü 
ve Türkiye Diyanet Vakfı 
Gemlik Şubesi tarafından 
ortaklaşa düzenlenen hafta 
programına göre, dün Ka- 
yıkhane'de bulunan Hacı 
Kerim Camii altında prog
ram düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın arka
sından,. Kur’an-ı Kerim oku
narak başlayan programda, 
haftanın önemini belirten 
konuşmayı İlçe Müftüsü Ta- 
hir Yemenoğlu yaptı.

Müftülükten emekli olan 
personele plaket verilmesi
nin ardından başarılı der
nek ve personele teşekkür 
belgeleri dağıtıldı. J

mailto:gemlik_korfez@yahoo.com
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Köşemden
. Yılmaz AKKILIÇ

yılmaz3fckılıç@turk.net

Tablo
Muzaffer Gürboğa
Eğitimci - Yazar

Bakmak, Görmek, Gözlemek
TBMM dün törenle açıldı. Gemlik 

Körfez’ i bir gün öncesinden veya hiç 
değilse Çarşamba sabahı hazırlamak ge
rektiği için, bu satırlann yazıldığı sırada 
Meclis in “devam mı, tamam mı” ka
rarı verdiği belirlenmemişti kuşkusuz. O 
nedenle kesinleşen durum üzerine yo
rum yapmam olanaksız.

İki hafta önce, “Bakalım ‘ayine-i 
devran’ ne gösterecek? Çanka
ya’daki ‘hukuk adamı’nın 
‘TBMM’nin itibarı’ uyansı, ma
navdan seçilmişcesine listelere ko
nulanlar arasında itibar görecek 
mi?” diye yazmıştım. Sizin bu satırları 
okuduğunuz sırada durum azçok netleş
miş olacak.

İlginçtir, 31 Temmuz günlü oturu
munda Meclis 449 oyla 3 Kasım’da er
ken seçim karan almış; bu karara, 62 ki
şilik DSP grubu karşı çıkmıştı. Yani 
MHP’si, DYP’si, ANAP’ı, SP’si, YTP’si 
bir arada erken seçime “evet” derken, 
yalnızca kurumsal olarak DSP böyle bir 
kararın alınmasını “olumsuz” karşıla
mıştı. Oysa şimdi ilginç bir durum var : 
31 Temmuz’da “evet” oyu veren 
ANAP’la SP ve YTP, bu kez seçimi er
telemeye “evet” derken, o tarihte “ha
yır” oyu veren DSP Grubu yine “ha
yır ”da direniyor ama, seçimi erteleme
ye “hayır” diyor bu kez.

Evet, “ayine-i devran” gösterece
ğini gösterdi, bakalım sonrası ne ola-J 
cak?

' Geçtiğimiz Pazar gecesi Haber 
Türk’teki “Basın Kulübü”nin konuğu 
CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’dı. 
Şurası bir gerçek ki, danışmanlan bu kez 
Sayın Baykal’ı iyi desteklemekte. Ona 
da benimsetilmiş sanınm, “hırçın” ve 
“kavgacı” bir görünüm sergilemesinin 
c1, unsuz sonuçlara yol açtığı. İyi hazır

mış; sıkıştığı anlarda bile sükunetini 
bozmuyor ve bir bakıma ikna edici ola
biliyor. Gerçi kimi akademisyen veya ka
muoyunun yararlı olduğuna inandığı ki
şileri aday listelerine neden almadığı ko
nusundaki soruyu yanıtlamaya çalışırken 
hayli zorlandı, pek de inandırıcı olama
dı, Örneğin bir zamanlar üniversitede ve 

OBURSA HAKİMİYET O HABER
Gazetelerine vereceğiniz ilanlar size kazanç 

olarak geri dönecektir.
BİR TELEFON YETERLİ!

Tel : (0.224) 513 17 97 Fax ^Çp.224) 513 35 95

GEMLİK KÖRFEZ
Haftalık Siyasi Gazete

Yıl: 30 SAYI: 1441 
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

siyasette hocası olan Turan Güneş’in 
oğlu Prof. Hurşit Güneş’i ve onun gibi
lerini devre dışı bırakmasının gerekçesi
ni açıklamakta zorlandı, başarısız kaldı.

CHP Lideri’nin “hırçın” ve “hizip
çi” tavrını kamuoyu da itici buluyor. Ni
tekim İstanbul’da yapılan bir ankette 
CHP’nin AKP’nin de önüne geçerek bi
rinci parti çıkmasını, bir gazete “Bay- 
kal’a rağmen CHP birinci” manşe
tiyle vermişti. Geçenlerde pek tanımadı
ğım bir CHP seçmeni yolumu kesti, 
“Baykal yüzünden partime oy ver
meyebilirim” diye dert yandı, dinle
mekle yetindim...

Kemal Derviş’in CHP’ye katılmış ol
masının da, bazı çevrelerde olumsuz 
karşılandığını biliyorum. Ama kimileri 
de, “Derviş, Baykal’ın başına dert 
açabilir” havasında, memnun. Biliyor
sunuz daha birkaç gün1 önce Başbakan 
Bülent Ecevit de, Derviş için “Ben böy
le politikacı görmedim” dedi.

Doğru! Sayın Derviş, geçtiğimiz hazi
ran ayından bu yana öyle ustalıkla “yı
lankavi” manevralar yaptı ki, değme 
kıdemli pölitikacı kolay beceremezcü** 
Kendisini ta ABD’den bulup getiren Bü
lent Bey’i -belki de kendince ve temsil 
ettiği sistem gereği haklı nedenlerle- tas
fiyeye ^alkıştı -bana göre başardı da-, 4 
DSP’nin çözülerek YTP’nin kurulması 
harekatında öncü görev üstlendi. Sonra 
yeni ve beklenmedik bir çalımla CHP’ye 
girdi. Hani yani, Fenerbahçeli Orte- 
ga’nın pazar günkü Elazığspor maçında 
gol öncesi attığı çalımlar bile acemice I 
kalıt Derviş’inkiniri yanında! O nedenle 
Baykal’ın gelecekte sıkıntısı olabilir Ke- 
mal DerviŞ, umutlananların ellerini 
ovuşturarak beklemekte haklılar belki 
de...

Dün ne oldu bilemiyorum, her şeye 
karşın ertelemeciler başarı kazanamaya- 
bilirler; öyle olmasını da yeğlerim. Baş
bakan adayı belirsiz bir AKP karşısında, 
-gelecekteki alacakaranlık olasılığından 
ürkenlerin de katılmıyla- CHP gerçekten 
de birinci parti çıkabilir önümüzdeki se
çimden.

Ama Baykal’h, Derviş’li bimCHP na
sıl bir CHP olur, onu bilemem...

Gemlik
Körfez 

Okuyun, 
Okutun,

Abone 
Olun.

Bakmak ile görmek arasındaki 
farkı biliyorsunuz. Ancak gözlemle- 
lek daha başka bir şey. Çocuk eğiti
minde dikkatimi çeken önemli bir 
konu gözlemlemek. Çocuğumuzu 
ne derece gözlemliyoruz? Davranış
larını incelemeye alıyoruz. Değişen 
davranış biçimlerine anlamlar ver
meye çalışıyoruz. Onun davranışları 
ile dışa vurduğu içsel sorunlarına ne 
denli destek veriyoruz?

Çocuğu tanımaya yönelik tavırla
rımızla çocuğa karşı görevimiz daha 
çok yerine getirmiş oluruz. Bilinçli 
ana babalar bu konuda yazılmış ki
taplara başvurup doğru ilişkiyi kur
maya çalışıyorlar.

Özellikle çocukların aşırı tv ye 
düşkünlüklerini önlemek gerekiyor. 
Bu bağlamda sevgi, paylaşma, dü
rüstlük, emeğe saygı gibi erdemlerin 
işlendiği programlar seçilebilir. Seçi
ci davranmak gerekir.

Tüketim alışkanlıkları kontrol 
edilmeli, üretmeden tüketen tüke- 
timci yığınlara bir katılım olmasın. 
Bu konuda sorumluluk bilincine sa
hip olmak gerekir. Kayıtsız kalma
yalım.

Çocuk eğitimi konusunda yeterli 
değilsek ne’yapabiliriz? Haluk Yavu-

Özürlüler Okulu 
eğitime başladı

Özel Türe Eğitim Merkezi adıyla hiz
mete açılan Özürlüler Okulu çalışmaları
na başladı.

Ata Mahallesi’nde bulunan ilkokulun 
boşaltılmasından sonra Milli Eğitim Ba
kanlığımdan özel izin alınarak açılan 
Özel Türe Eğitim Merkezi, özürlülere 
eğitim ve rehabilitasyon hizmeti verme
ye başladı.

BP A.Ş.'nin büyük katkılarıyla onarı
lan okul kullanılabilir hale getirildi. Öğ
retmen kadrosunun tamamlanmasından 
sonra çalışma izni alan Özel Türe Eğitim 
Merkezi, Gemlik ve çevre köyleriyle Or
hangazi, İznik ve Yalova bölgelerinden 
öğrenci kayıtları yaparak, çalışmalarına 
başladı.

zer ve Doğan Cüceoğlu gibi değerli 
bilim adamlarının bu konuda çok iyi 
hazırlanmış kitapları bize kaynak 
olabilir.

Yanlış yaptığımız her davranışın 
onları bilinçlerine yaptığı, kötü eki 
giderilemez. Örneğin “Sen akıl
sızsın, korkak” gibi. Çocuklardaki 
bazı sinirlilikler ve içe kapanmalar 
“benim sorunum var” iletisi 
şeklinde algılanmalılar. Böylesi yalın 
bir gerçeği saptamak için ille de de
rin bir psikoloji bilgisiyle donanımlı 
olmak gerekmiyor.

Önemsediğimiz bir konu da ço
cuklara ve gençlere ilkeli davranma
yı öğretmeliyiz. Otorite baskı unsu
ru olarak kullanılmamalı. Çocuğa 
yaklaşımımız sevgi ve saygı içerme
li.

Gözlemleme deneydir, akıl yürüt
medir, kontrol etmektir. Tanımaya 
yönelik bilinçli bir etkinliktir. Onlar 
bizim çocuklarımız. Bizim oyuncağı
mız, kuklamız değil. Onlar bir insan, 
kendi kişiliklerini oluşturmak istiyor
lar. Ancak deneyimleri eksik olduğu 
için hata yapıyorlar. Hata yapma 
hakları var. En büyük desteği biz ve
receğiz. Yaratıcı ve özgür düşünceli 
bireylere bu ülkenin çok ihtiyacı var.
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Kurs Müdürü Tamer Sivri, okullarının 
bazı eksikliklerinin bulunduğunu, bunla
rın da hayırsever kurum ve vatandaşlar 
tarafından tamamlanacağını umduğunu 
belirterek, şunları söyledi :

“Bedensel ve zihinsel özürlü deği
şik yaş gruplarında öğrencilerin oku
lumuza kayıtları yapıldı. Değişik saat
lerde veliler ve özel servisler ile oku
lumuza getirilen bu kişiler özel eğitin1 
almış öğretmenlerin eşliğinde hazır
lanan programlar uygulanmaktadır- 
Okulumuzun sıra, dolap, mutfak eş
yaları, kültür fizik aletleri gibi eksikle
ri vardır. Bunlar da tamamlandığı tak
dirde aynı anda daha çok kişiye eği
tim verme imkanımız doğacaktır”

turk.net
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Marmarabirlik DYP’nin
72 Nolu Marmarabirlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Genel kurul Kongresi yine siyaset 
meydanına döndü. Genel Kurulda, DYP ve ANAP listeleri çekişti. DYP'lilerin desteklediği 
İbrahim Aksoy 250 oy alırken, ANAP ve DSP'lilerin desteklediği Eşref Güre 115 oy aldı.

72 Nolu Marmarabirlik 
Zeytin Tarım Satış Ko
operatifi yönetim Kurulu 
Başkanı İbrahim Ak- 
soy’un genel kurulunun 
toplanması için yeterli ço
ğunluğun bildirilmesinden 
sonra gündem uygulama
larına geçildi.

r- DYP’li üyelerin Divan 
için önerdiği Hüseyin Ka
raman, Sedat Gürle ve 
Mehmet Besli’nin yerleri
ni almasından sonra yö
netim kurulu çalışma ra
poru okundu.

Raporda, kooperatife 
bağlı 8 bin 748 ortağın 
bulunduğu, geçtiğimiz yıl 
1 milyon 109 bin 32 kilog
ram zeytin alındığını ve 
buna karşılık ortaklara 1 
trilyon 327 milyar 899 mil
yon 600 bin lira ödendiği 
belirtilerek, 221 bin 875 
kilogram zeytinin satıldığı 
açıklandı.

Birlik tarafından alınan 
kararlarla satış mağaza
larının özelleştirildiğinin 
de belirtildiği genel kurul
da, ürün beyanında bulu
nan ve taahütlerini yerine 
getiren ortakların oy kul
lanma haklarının bulun
duğu hatırlatıldı.

Çalışma raporu hak
kında söz alan Eski Kü
çük Kumla Belediye Baş
kanı ve kooperatif yöne
tim kurulu üyesi Eşref 
Güre, kendi dönemlerin
de gübreyi ve ilaçı köylü
nün ayağına götürdükleri
ni, iki kez kar payı dağıt

, okullan^ 
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CHP Kumla’da 
Seçim Bürosu açtı

jzürlüdesH 
ıcilerin ota 
leğişiks^L 
sler ile otar 
rözeleği^, 
ğinde 
lanmak^1' 
, mutla" 
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ulandığı^ 
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Cumhuriyet Halk Parti 
İlçe örgütü, seçimlere kı
sa bir süre kala örgütlen
mesini tamamlıyor.

Geçtiğimiz hafta Cu
ma günü Küçük Kumla 
Seçim Bürosu, Bursa Bi
rinci sıra Milletvekili ada
yı Ali Dinçer tarafından 
açıldı.

Açılışa, Gemlikli mil
letvekili adayı Emir Bir- 
gün, İl Başkanı Ertuğrul 
Akagündüz, Gemlik İlçe 
Başkanı Uğur Sertaslan 
ile ilçe yönetim kurulu 
üyeleri ve Kumlalılar ka
tıldı.

Açılışta konuşan Eski 

tıklarını, bu yönetim dö
neminde bunların yapıl
madığını, kooperatifin sa
tış mağazası üye bile ol
mayan kişilere peşkeş 
çektirildiğini belirterek, 
“Burası sizin malınız, 
burayı en iyi yöneten ki
şileri seçin. Geçen yılkı 
ürün bedellerini bir yıl 
da zor aldık. Bu nasıl 
yönetimdir” dedi.

Daha sonra denetle
me kurulu okundu. Söz 
alan olmadı. Yönetim ve 
denetleme kurulu rapor
ları oy birliğiyle kabul 
edildi.

2002-2003 yılı tahmini 
bütçesinin 325 trilyon lira 
olacağı belirtilen bütçe 
sunumunda, kooperatife 
ait Yalova yolunda bulu
nan 373 metrekare arsa
nın kriz nedeniyle satış 
mağazası ve sosyal tesis 
yapılamadığını, burayı 
yap işlet devret modeli ile 
yaptırılacağı açıklandı.

Tekrar söz alan Eşref 
Güre, yeni bir özelleştir
me ile karşı karşıya ol
duklarını belirterek, “Sa
tış mağazasında yapı
lan gibi özelleştirme ya
pılarak binlerine peş
keş çekilecekse bırakın 
yerinde kalsın” dedi.

Eleştirileri cevaplayan 
Yönetim Kurulu Başkanı 
İbrahim Aksoy, birliğin ba
zı uygulamadan şikayet
leri olduğunu, satış ma
ğazasının özelleştirilmesi 
konusunda birliğin emir

Ankara Büyükşehir Bele
diye Başkanı ve Milletve
kili adayı Ali Dinçer, Tür
kiye’nin ekonomik krize 
sürüklenmesinin önemli 
nedenlerinden birinin hâ
zinenin hortumlanması 
olduğunu belirterek, 
“Bunlar, kaynaklarımızı 
sömürdü. Bu nedenle 
ekonomik krize girdik. 
Türkiye böylesine kötü 
yönetilmeseydi, dünya
nın sayılı ülkeleri ara
sında olurduk” dedi.

Dinçer, CHP’nin tek 
başına iktidara geleceği
ni iddia etti.

lerine uyduğunu, teklif 
verenlerin içinden tercih
lerini kullandıklarını belir
terek, “Gidin bakın. Sa
tış mağazası çiçek gibi 
oldu. Paraların nasıl 
ödendiğini Eşref Bey 
gayet iyi bilir. Kendi dö
nemlerinde herkesin 
cebinde çek geziyordu. 
Adamlarına istedikleri 
gibi kesiyorlardı. Bizim 
dönemimizde bütün or
taklar adına bankaya 
hesap açtırdık. Paralar 
doğrudan bankaya yatı
yor” dedi.

Daha sonra seçimlere 
geçildi. DYP’lilerin des
teklediği İbrahim Aksoy, 
Hüseyin Peker, Ahmet 
Şahin, A. İhsan Demirkı- 
ran, Cemal Çağlayan’dan 
oluşan yönetim kurulu lis
tesi ile ANAP.’lıların ve 
DSP’lilerin destekledikleri 
Eşref Güre, İdris Kurt, 
Ahmet Albayrak, Osman 
Dönertaş, Memduh Kıraç 
listelerinin sayımı sonun
da DYP’lilerin adayı İbra
him Aksoy 250 oy alırken, 
Eşref Güre’nin listesi 115 
oy alabildi.

Birlik delegeliklerine 
ise Mehmet Avcı, İbrahim 
Aksoy, Hüseyin Kara
man, Ali Ceylan, Ethem 
Karakaş, Kamil Ersevinç, 
Osmar Kardoruk, Musta
fa Karapınar, Ali Bayyiğit 
seçildiler.

Denetim kurulu üyelik
lerine ise Niyazi Birlik, 
Ahmet Tekin getirildiler.

Çarşı Camii 
ihalesi durduruldu

İlçe Müftülüğü, Camiinin eski Belediye Çarşısı'nda yapıl
ması konusunda Belediyeye başvurdu.

Ahmet Dural Meyda- 
nı’nda bulunan Solaksu- 
başı Camii’nin yıkılarak 
yerine, altında işyerleri 

. bulunan yeni bir camii ya
pımı için sürdürülen çalış
malar ihalenin yapılması
na karşın durduruldu.

İlçe Müftüsü Tahir Ye- 
menoğlu, Mimarlar Odası 
ve Belediye ile çeşitli yer
lerden gelen öneriler ile 
Camiinin eski belediye bi
nasının yerinin bulundu

DYP'lilerin desteklediği İbrahim Aksoy, Hüseyin Peker, Ah
met Şahin, İhsan Demırkıran, Cemal Çağlayan genel kurulda 
250 oy alarak, yönetim kurulu üyeliklerine seçildiler.

Genel kurulu yöneten Divan Hüseyin Kahraman, Sedat Gür
le, Mehmet Beşli ve Bakanlık temsilcisinden oluştu.

ğu alanda yapılması için 
belediyeye başvurdukla
rını bu konuda, plan deği
şikliği yapıldığında yerin 
kendilerine tahsis edildi
ğinde, camii inşaatına 
başlanabileceğini söyle
di.

Meydandaki camiinin 
kaldırılmasıyla alan ge
nişleyecek.

Konu, 7 Ekim 2002 
günü toplanacak belediye 
meclisinde ele alınacak.

Hac 
kayıtları 
başladı
İlçe Müftülüğü’nden 

yapılan açıklamada, 2003 
yılında Hac’a gitmek iste
yen vatandaşların Hac ka
yıt ve organizasyonlarının 
düzenlendiği belirtildi.

Bu yıl, Diyanet İşleri 
Başkanlığınca 6 çeşit Hac 
organizasyonu gerçekleş
tirileceği belirtilen açıkla
mada, normal tip hac or
ganizasyonuna katılacak
ların bin 770 dolar ödeye
cekleri, yemekli normal or
ganizasyonda ise bu ücre
tin 2 bin dolar olduğu bildi
rildi.

Müstakil odalı birinci 
tip hac organizasyonunun 
2 bin 900 dolar olduğu, 
müstakil odalı ikinci tip 
hac organizasyonunun 2 
bin 800 dolar olduğu, kısa 
süreli birinci tip hac orga
nizasyonunun 5 bin 600 
dolar olduğu bildirildi.

Hac organizasyonu
na katılmak isteyenlerin 
11 Ekim 2002 tarihine 
kadar İl ve İlçe Müftü- 

I lüklerine başvurmaları 
। istendi.
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Katırlılı 
zeytin 

üreticisi 
ilgisizlikten 

yakınıyor
Zeytin zararlılarına 

zamanında mücadele 
ettiklerini söyleyen Ka- 
tırlılı zeytin üreticileri, 
buna karşın zeytinin 
yüzde 25’inin yere düş
tüğünü, düşmenin de 
hızla devam ettiğini id
dia ettiler.

Zararlı ile ilgili ilaçla
rın etkisini göstermedi
ğini söyleyen üreticiler, 
İlçe Tarım Müdürlüğü’nü 
de suçlayarak, bu konu
da inceleme ve araştır
ma yapılmamasından 
yakındılar.

Dökülen zeytin kaybı 
ile ilaça ödenen paranın 
milyarlarca lira olduğu
nu belirten zeytin üreti
cileri, zeytinin geçim 
kaynakları olduğunu bu 
yıl da ürün alamadıkları 
takdirde sıkıntıya düşe
ceklerini söylediler.

Belediye 
Meclisi 

toplanıyor
Birinci sayfanın devamı

İkinci etap revizyon 
imar planlarının görü
şülmesinin ardından 
İskele ile Deniz Resta- 
urant arasına dolgu 
yapılması konusunda 
karar alınacak, Çarşı 
Camii’nin yeniden ya
pılması konusunun 
görüşülmesinin ardın
dan Gemşaz Su İshale 
Hattının İller Bankası 
veya Belediye kanalı 
ile yapılması görüşüle
cek, Serbest Bölge’ye 
su verilmesi ve fiyatı
nın belirlenmesinden 
sonra imarla ilgili ko-

| nular görüşülecek.

TOBB’den 
eğitime 5 

milyar daha
2002-2003 eğitim ' 

ve öğretim yılının baş
lamasıyla eğitime olan 
katkılar da sürüyor. ■

Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği Ticaret 
ve Sanayi Odası’ndan 
sonra Gemlik Ticaret 
Borsası’na da eğitime 
katkı amaçlı 5 milyar li- g 
ra gönderdi.

Borsa Başkanı Me
lih Kazanç, yaptığı 
açıklamada, 73 öğren
ciyi baştan aşağıya 
giydirdiklerini söyledi.
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BİLİNÇLİ VATANDAŞLARA MÜJDE ! 
KflPO ELEKTRONİK GflZflLflRMI PİYflSflDfl

Şofben zehirlenmesi, tüpgaz patlaması, doğalgaz ve 
diğer karbonmonoksit zehirlenmelerine kesin son .

Yurtdışından ithal mucize cihaz
KflPO GflZflLflRM DEDEKTÖRÖ

- Sigara dumanı hariç; doğalgaz, 
LPG, Karbonmonoksit gaz kaçaklarını anında 

sesli ve ışıklı haber verir.
- Elektriğe takıldıktan 10 dakika sonra devreye girer.

- Duvara asılabilir, kullanımı kolaydır, hafiftir. (600 gr.)
- 220 v. çalışır, ebatları 14 x 7,2 x 4,5 cm. dir.

- Sesli ve ışıklı haber verme özelliği, taşınabilir.
- 1 yıl garanti. Canınızın ve malınızın sigortası.

- Çok ucuz. (40.000.000.' TL. KDV Dahil)
Sipariş ve Danışma Hattı Tel : (0.224) 513 12 00

2 ve üzeri siparişlerde % 10 iskonto.
Toptan 10 adet siparişte 11 adet gönderilir. (1 adet hediyedir)

KflPO GflZflLflRM DEDEKTÖRÜ
Sizi ve sevdiklerinizi hayata bağlar. Can ve malın sigortasıdır.

T.c.
GEMLİK

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2002 / 251

İLAN 
GEMLİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Gemlik ilçesi, Cihatlı Köyü Benli boğazı diğer adı çeşmeanası mevkiinde 
bulunan kuzeyi çalılık, güneyi İbrahim Cirit’e ait 636 nolu parsel, kısmen çalılık, 
doğusu çalılık batısı davacı Ahmet Semız’e ait taşınmaz ile çevrili Tapu Fen 
Memuru Ferhat Özkan’ın 10.09.2002 tarihli rapor ve krokisinde tesbit ettiği 
4930.41 m2 lik taşınmazın senetsizden davacı Ahmet Semiz tarafından tesçili 
talep edildiğinden iş bu taşınmaz hakkında hak iddiasında bulunanların ilan 
tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememizin 2002/251 esas sayılı 
dosyasına müracaat etmeleri ilan olunur.

Hakim 31535

ŞİİR KÖŞESİ Abdullah BIÇAKÇI

PARTİLER SEÇİME DOĞRU
Fırtına gibi seçimler başladı 
Partiler birbirini taşladı 
Kimi diyor AK Parti aka gider 
Kimi diyor akgünler şoka gider 
Birçokları hızlı atılımda 
Yeniden doğmuş parti katılımda 
CHP temeltaşı benim diyor 
6 oku göklerde gezdiriyor 
Çok iyi gelecek vadediyor 
Güven tazelemeye çalışıyor 
Diğer partiler de aş veriyor 
Birçoğu hayali iş veriyor 
Doğruyol doğru yolda 
Panik var sağda, solda 
Kiminin iktidar gözünde büyüdü 
Çek sayıda seçmen peşinden yürüdü 
Tüm partiler ümit peşinde 
Vatandaş kendi derdinde 
Aralarında başladı rekabet 
Bakalım fiş olacak akıbet 
Seçim yolu kayalık ve sarp 
Ne yapacak ANAP 
Temelden kazandıkları var 
Seçim vakti çok fazla dar 
Birçok üyesini ihraç etti 
Bir çokları da istifa etti 
Sonu nereye varacak 
Netice nasıl aydınlanacak 
Herkesin gönlü külhanda 
Kaçanda Allah diyor, kovalıyanda 
ANAP daha fazla hızlanacak ■

Arıları etrafta vızıldayacak

Kimi de partisini başladı terke 
Bazı atılımlar yapıyor MHP 
Düzeni yeniden kurarım diyor 
Dolu dizgin gidiyor 
Çokları diyor, bende selamet... 
Anlayamadık kimde keramet 
Tüm partilerde başladı vahdet 
Büyük ümitler peşinde SAADET 
Karışıklıkları düzeltirim 
En zor işin içinden çıkarım diyor.

Çok yaklaştı kader anı 
Vatandaş partini tanı 
Sokakları süslüyor, sloganlar 
Açığa çıkarılıyor konular 
Partimiz ekonomide lider 
Biziz partilere önder 
Olay kahramanı sahnede 
Tüm partiler bir adım önde 
Kimsenin aleyhinden atamam 
Kimseye şans tanıyamam 
Kimisi de yaptığından utana 
Kimi şans tanıdı Sadettin Tantan'a 
Tantan olanları unuttu
Bu kez YURT PARTİSİ’ni kurdu 
Bakalım sonucu ne olacak 
Yaptığından kimler utanacak 
Yüce Allah yürü kulum desin 
Cümlesine sabır selamet versin.

EHLİYETLİ (İYİ ARAÇ KULLANABİLEN) İLETİŞİM 
BÖLÜMÜNDEN MEZUN KENDİNE ÖZEN GÖSTEREN 

BAY-BAYAN ELEMAN ARANMAKTADIR. 
MÜRACAATLARIN C.V. İLE BİR ADET 

FOTOĞRAFLARINI KAPALI ZARF İÇİNDE 
UZMANLAR TIP MERKEZİ DANIŞMAYA 

DR. FEZA ŞEN ADINA 
BIRAKMALARI RİCA OLUNUR.

TEL : (0.532) 277 88 27

İLAN

Gemlik Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 
10.09.2002 tarih 2002/121 esas 2002/522 karar 
sayılı ilamı ile Neriman Çil olan ismim Gülsüm 
Neriman olarak ve 1340 doğumlu olarak teshih 
edildiği ilan olunur. Neriman ÇİL

SATILIK ve KİRALIK
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 Mah. 
Satılık Triplex villa.

Tel : 513 17 97

Gemlik
Körfez 

Okuyun, 
Okutun,

KAYIP

12/7/1999 tarihli 160365 nolu Sanayi 
Sicil Belgemizi kaybettik. Hükümsüzdür.

SELE GIDA LTD. ŞTİ.

KAYIP
Yeşil kartımı^ 
kaybettim.

Hükümsüzdür, ।
Oktay ÇETİNTAŞ

Firmamızda Çalışacak Deneyimli TIR Şoförleri 
Romörkör Kullanabilen Şoförler 

Deneyimli Sekreter ve Deneyimli Ön Muhasebe 
Elemanı Aranmaktadır.

Müracaatlar firmamıza şahsen yapılacaktır.

Yalova Yolu 1. Km.
Gemlik / BURSA 

NAKLİYECİLİK LOJİSTİK Tel : (0.224) 514 5609
HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. Tel : (0.224) 514 00 28

. PVC KAPLAMA VE 
PLASTİK KART SİSTEMLERİ
O Plastik Kimlik Kartı 

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
GFMIİK
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Sıtkı Hayıroğlu 
Emekli Öğretmen

BABA PARTİ HIZLANDI MI?

YAŞAMIN İÇİNDEN
Yari Şaka Yari CIddİ

Demokrasi ve 
Bürokrasi

HAFTANIN F1KRAS1

Erol GÜRÇAY

Kızlanm, gene bana ortak sorular sordular. Üçü de 
bir nokta da birleşip, soruyu büyük kızım Figen bana 
ulaştırdı.

- Baba, partimiz hızlandı mı?
- A, benim meraklı kızlarım, hızlanmayı bir yana 

bırakın, daha yola çıkamadık ki!
- Ne oldu baba, yollara barikat mı kuruldu?
- Yollarda barikat yok amma, nutuk atmak için 

vasıtada yok. Onu araştırıyorum. Bulursam, hızlanırız 
belki...

- D. Baykal İngiltere’den getiriyormuş, seçim 
NUTUK arabasını. Türkiye’yi onunla dolaşacakmış.

- Ben de bir kamyon ayarladım. Arkasında da trak
tör. Anfiyi, mikrofonu kamyonun kasasına yerleştirdim. 
Şoför mahaline bayan adayları, ben ve erkek adayları 
da kamyonun kasasına alarak nutuk turuna başlaya
cağız. Kamyon işçiye, traktörde köylüye daha cazip 
gelecek. Oyu onlardan alacağız.

- Baba, Cem Uzan çok hızlı. Karadeniz’i kasıp 
kavuruyor. Ordu, Giresun, Samsun’da bir sürü 
nutuk atmış, tozu dumana katmış. Ordu, Karadeniz 
bizim bölgemiz ya...
I - Cem’in cebi para dolu. Biz de yok ki...

- Peki baba sen, partiyi onaylatıp beleşten devletin 
verdiği milyarlan almadın mı?
■L Aldım.

- Nerde para bankada mı? Esen :
f - Partiyi kapatsak o paralar, bizim olmuyor mu?

- Geri alan yok ya, bizim oluyor elbette.
r - Oooh ne güzel! Genede işimiz iş...

- Ama kızlarım, ben partimizi iktidarda görmek istiy
orum. Akları-karaları ayırıp, adaletli bir ortam oluştura
cağım. Dünya ulusları, Türkiye’den, bizim partimizden 
bahsedecek. İşsizleri ise, evsizleri eve kavuşturacağım. 
Yani aklar-karalar belli olacak.

Üçü birden lafımı kestiler :
- Baba, biz de senin kadar bu işin olmasını istiyoruz 

amma.. Görünüm o ki bunun gündeme gelmesi çok zor 
olacağa benziyor. Son olarak seni uyarıyor üç kardeş 
ortaklaşa son sorumuzu soruyoruz ve de diyoruz ki :

BİZE NE, AKLARI, KARALARI
BÖLÜŞTÜR PARALARI 
SARALIM YARALARI...

I Kızlarım da haklı. Öyle ya biz, Cem gibi zenginde 
değiliz. Ya kazanamazsak korkusu içindeyiz.
« Küçük kızım ısrarla :

- Halimizi görüyorsun baba. Ne evimiz var, ne 
arabamız. Bir araya bile sene de bir zorla geliyoruz.

PAYLAŞTIR PARAMIZI
ATALIM HAVAMIZI

[ Haklısınız siz kızım. Böylelikle benim de sönmüş 
oldu yıldızım.

BÖLÜŞTÜK PARALARI
KAPATTIK YARALARI

I Bir soru da ben onlara sordum.
- Bizim PARTİ... Kapandı diyelim, OYU kime vere- 

lim?
1 Üçü birden :

- Baba, o suali sana biz soracaktık.
- Parti mi kapattınız, yaralarım çok derin
Gene de OYUNUZU güçlü partiye verin.
Daha başka ne derim? Hepinizi severim.

Demokrasi ve Bürokrasi.
Bu kavramlar nedir?
Etkinlikleri nicedir? I
Demokrasi, halkın haki

miyetini öngörür.
Bürokrasi ise, memurun 

egemen olmasını ister.
Eğer Demokrasi ve Bürokra

si arasındaki makas, Bürokra
siye doğru açılırsa memur 
yönetime ağırlığını koyar.

Artık, milletvekili, bakan 
ve Millet Meclisi falan hika
yedir.

Sayın milletvekili veya Yüce 
Meclis sadece laftadır.

Son sözü her konuda, as
ker ve sivil bürokrasi söy
ler.

Zamanla siyaset kitlenir.
Hele Medyada bürokrasinin 

yanında yer alırsa siyaset iyice 
yıpranır.

Ve. Zamanla çöker.
Şu anda ülkemizde görülen 

manzara budur.
Siyaset alanı iyice daral

mıştır.
Bürokrasinin etkinliği iyi

ce artmıştır.
Mecliste anayasa değiş

miştir.
Bürokrasi, uygulama da ya

pılması gereken değişiklikleri 
es geçmiştir.

Bazı konular da tıkamıştır.
Bu dönemde, bürokrasi 

Mali ve Sosyal alanda da 
güçlenmiştir.

- Ankara’da kişi başına 
tasarruf mevduatı 5 milyar li
radır. .

- Türkiye’de ise, 1.5 mil
yar liradır.

Bunun anlamı, bürokrasi 
de kriz yaşanmamıştır.

Ülkemizde demokrasi adı 
altında, eski Sovyetler Birli
ği’ndeki hantal sistemi an
dıran bir görüntü vardır.

İki araba yolda fena halde 
çarpıştı. Şoförlerden birinin du
rumu çok fenaydı.

Öbürü yaralının yardımına 
koştu.

Cebinden bir kanyak şişesi çı
kardı.

Ve. Adamın ağzına dayadı.
Yaralı bir yudum bir yudum 

daha derken şişenin tamamını 
bitirdi.

Dönüp titreyerek sağlam ola
na sordu :

“ - Siz... İçmiyor musunuz?”
“ - Ben mi. Trafik polisleri al

kol kontrolü yaptıktan sonra 
ben de içeceğim.”

Sözün Özü

En büyük cezaevi
Demir parmaklıkların değil, 
İnsanın kafasının içidir.

“Lovelace”

Çeşit çeşit cezaevi var.
İlk önceleri özel tip vardı.
Sonra E tipi yapıldı.
Ardından, büyük kavga 

nedeni olan F tipi cezaevleri 
gündeme geldi.

Cezaevleri artışı ve gelişi
mi konusunda çok ileriyiz.

Aslında, bu kadar cezaevi 
de yetmiyor.

Herkesin beynini demir 
parmaklıklar içine almak is
tiyoruz.

Nereden belli oluyor.
Çünkü değişime karşı di

reniyoruz.
Değişimi sadece kılık-kı- 

yafette veya renkli yaşamda 
kabul ediyoruz.

Böyle düşünmeyenlerin 
ya kendilerini, ya da beyin
lerini demir kafese koyuyo
ruz.

Uçuk Bîr Söz

Aç ayı oynamaz.
Yedek kulübesinde 

oturur

Taraftar 
Depresyonda

Futbol taraftarı depres
yonda.

Bir grup taraftar, kendi takı
mını severken oyuncuları 
boğuyor.

Bu varsayım, her kulubün 
taraftarı için geçerlidir.

- Trabzon taraftarı böy
le.

- Beşiktaş taraftarı böyle.
- Samsun taraftarı da 

böyle.
Futbolcu kendi şehrinde, 

kendi hemşehrisi önünde 
büyük stres yaşıyor.

j En başta, fanatik taraftar 
I takımını motive etmesini 

bilmiyor.
- Oyun süresince susma

yan 10-15 davul.
- Baştan sona haykıran 

bir grup fanatik taraftar.
Bu grupta yer alan tarafta

rın. oyunu takip etmesi de 
mümkün değil.

Aslında 90 dakika avazı çık
tığı kadar bağıran bir grup in
sanın :

- Takımım mı destekle
diği,

- Yoksa psikolojik teda
vi mi olduğu, tam belli de
ğil-

Hiç bir yere derdini anlata
mayan, itilen kakılan bir 
grup insan, futbol sahala
rını deşarj alanı haline ge
tirdi.

Küfür de, bu rahatsız edi
ci tezahüratın bir parçası 
haline geldi.

Farklı takımların taraftarları 
arasında yaşanan şiddet ve 
gerginlik, zamanla bir bö
lünme nedeni bile olabilir.

Artık, bir futbol maçını 
sinemada vizyona giren bir 
film gibi izlemek istiyoruz.

Olumlu tezahüratı da, 
maç boyunca değil hak edil
diği zaman yapmak is
tiyoruz.

BİR TELEFON YETERLİ! 
KÖRFF^ OFSET
İstiklal Cd Bora Sk. (Akbank Aralığı) No: 3/B 
Tel: (0.224) 513 17 97 <SEIV1LİK

DAİRE
KUMLA'DA
HAVUZLU 
KİRALIK ve 

SATILIK DAİRE
Müracaat 

Tel: 51317 97

Gemlik 
Körfez 

Okuyun,

abone 
olun.
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Liman Başkanı Harun Özmağden, aylık gemi trafiği 300’e çıktığında Körfez’de 
balık türünün yok olacağını ve kirlilik önlenemez duruma geleceğini söyledi.

“Körfez elden gidiyor”

Gemlik Rotary Kulübü'nün geçtiği
miz hafta yapılan haftalık yemekli top
lantısına katılan Liman Başkanı Ha
run Özmağden, Gemlik Körfezindeki 
ticari gemi sayısının gün geçtikçe art
tığını belirterek, aylık kapasitenin 300 
gemiye çıktığında Körfez kirliliğinin de 
artacağını söyledi.

Liman Başkanlığı’nın elinde deniz
lerin kirliliğini önleyecek araç ve gere- 
çin bulunmadığını söyleyen Harun 
Özmağden şöyle konuştu:

“Türkiye’de 68 Liman Başkanlığı 
var. İthalat ve ihracaat yapan ise 20 
ciddi limanımız bulunuyor. Gemlik 
Limanı bu sıralamada 7-8 nci du
rumdadır. Yani Türkiye’de ilk 10’un 
içindeyiz. Serbest Bölge’nin büyü
mesiyle hareketliliğimiz daha da ar
tacak. Şu anda Gemlik Körfez’in de 
150-180 olan aylık gemi kapasitesi 
220‘ye çıktı. Bu rakamlar çok ciddi 
rakamlardır.”

Gemlik'te Belediye İskelesi, ilk özel 
liman olan GEMPORT, Borusan İske
lesi, TÜĞSAŞ Limanı, Balıkçı Barına
ğı, Marmara Kimya Sanayiinin duba 
yanaşma yerlerinde yükleme ve bo
şaltma işlerinin yapıldığını söyleyen 
Özmağden, Gemlik Limam’nda bulu
nan teknelerde kaptanların tamamen 
ehliyetsiz, balıkçı motorlarının yeter
siz, kooperatifin de faal olmadığını 
belirterek, Balıkçıların mevzuatla ilgili 
konularda Liman Başkanlığı’na baş
vurmalarını istedi.

İlçede Liman, Sağlık, Gümrük hiz
metleri veren 18 acenteliğin bulundu
ğunu da söyleyen Harun Özmağden, 
yerel yönetimlerin Körfez’e değer ver
mediğinden yakındı.

Körfez kirlenmesinin hızla arttığını 
da. söyleyen Özmağden, bu konuda 
Çevre Sağlık Kuruluşları, Çevre Ba
kanlığımın çalışmalarının bulunmadı
ğını da belirtti.

Gemilerin Körfez’e sintinelerini bo
şalttığını söyleyen Özmağden, şöyle 
konuştu :

“Körfez kirlenmesine karşı yap
tırımımız yok. Deniz içinde müda
hale şansımız az. Bizim kirlilikle 
mücadele edecek teknelerimizin ol
maması bu mücadeleyi zayıflatıyor. 
Kirlilik ile mücadele bizim yetki ala
nımız ancak, araç ve gereçimiz yok. 
Bir botumuz bile yok”

71 MİLYAR CEZA
Göreve başladığından beri, sintine 

boşaltması nedeniyle bir gemiye 71 
milyar ceza kestiklerini söyleyen Öz
mağden, vatandaşların da Körfez’! 
kirlettiğinden yakındı.

Poşet ve pisliklerin denizi kirlettiği
ni söyleyen Özmağden, bu konuda 
duyarlı halkın bulunmadığını söyledi.

Özmağden, “Gemlik Körfez’in de 
aylık gemi trafiği 300 olursa, Kör
fez’de balık da olmaz. Kirlilik de bü
yür. Bu konuda Gemliklilerin du
yarlı olması çok önemli.” dedi.

ada
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Fotoğraf Çekimleri ve Albümleri yapılır. 
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Celal Bayar Anadolu Lisesi’ne 
30 öğrenci daha alındı i

Gemlik’te okul açan Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Necdet Tekin emir verdi, 30 ai< 
le sevindi. Gelecek yıl da, Celal Bayar Anadolu Lisesi’ne 120 öğrenci alınacak. '

Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi 
hazırlık bölümüne ek derslik açılması 
konusunda emir veren Milli Eğitim Ba
kanı Prof. Dr. Necdet Tekin, 30 aileyi 
sevindirdi.

Geçtiğimiz günlerde, Ticaret ve Sa
nayi Odası Gazi İlköğretim Okulu’nun 
açılışını yapan Bakan Tekin, ek derslik 
açılması konusunda Milli Eğitim Ba- 
kanlığı’na herhangi bir talebin bulun
madığını açıkladı.

Daha sonra okulu gezen Bakan Te
kin, İl Milli Eğitim Müdürü ile yaptığı gö
rüşmeden sonra Gemlik’te okul ve öğ
retmen sıkıntısı bulunmadığını öğre
nince ek derslik açılması için emir ver
di.

30 ÖĞRENCİ ALINDI
Celal Bayar Anadolu Lisesi Müdürü 

İdris Aka, Bakanlığın emri üzerine okul
larına kayıtları yapılan 90 öğrencinin 
dışında 30 öğrencinin daha kaydının 
yapıldığını söyledi.

Geçtiğimiz hafta cuma günü mesai 
saati bitimine kadar başvuran öğrenci
ler arasında puan durumu yüksek olan 
27 öğrencinin başvurusunun bulundu
ğu, 3 öğrencinin de yedeklerde kaydı
nın yapıldığını söyledi.

Gemlik Celal Bayar Anadolu Lise
si’ne kaydedilen 30 öğrenci ve aldıkları 
puanlar ise şöyle :

Adı Soyadı Puanı
Berkay Karabulut 73LÎ52İ
Ayça Kahya 729.313|
Şehime Vural 728.14i
Merve Şivgin 726.583
Duygu Öztay 726.350
Gülçin Çıkrıkçı 725.871
Ceyhun Dağdelen 725.861
Aydın Çay 725.406
Mesut Ekti 724.528
Gülşah Alp 724.281
Elif Özkardeş 723.831
Hülya Yatkın 723.106
Derya Bulut 722.680
Feyza Köylü 722.300
Safure Çelik 719.520
Abdurrahman Sayal 717.057
Özge Şahin 715.9961
BüşraYüce 715.6911
Tugçe Arıkan 713.912
Rukiye Tosun 713.752j
Derya Türer 713.6364
Nezih Bayrak 713.146
Emine Beliç 709.969
Osman Bayrak 709.223
Hanife Yıldırım 709.020
Sinne Şahin 708.747
İlhan Ünal 707.307
Fatma Dalsız 705.967.
Erkan Karakaş 705.507,
Elif Öztürk 705.503
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Sokaklar renkleniyor
Türkiye Büyük Millet 

Meclisi’nde dün yapılan 
oylamada, meclisin tatil 
edilmesi 3 Kasım’da ya
pılacak olan milletvekili 
seçimlerini garantiledi.

Seçimlerin ertelenme
si konusundaki kuşkula
rın kalkması ile propa
ganda çalışmaları da 
hızlandı.

Her seçim döneminde 
olduğu gibi siyasi parti
ler, parti amblem ve li
derlerinin bayrak ve afiş
lerini asmak için birbirle- 
riyle yarışıyorlar.

MHP ÖNCÜ
İlçemizde ilk hareket

lilik, MHP İlçe binasının 
bulunduğu İstiklal Cad
desi Bora Sokak’ta baş
ladı.

MHP’liler, dün gece il
çe merkezlerinin önünü 
parti bayrakları ve Genel
Başkanları Devlet Bahçeli’nin afişleri 
ile süslediler.

Önümüzdeki günlerde de başta İs
tiklal Caddesi olmak üzere ilçenin ana 
cadde ve sokakları siyasi partilerin 
propaganda flama, bayrak ve afişleri 
ile dolması bekleniyor.
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GEZİLER SÜRÜYOR
Geçtiğimiz hafta siyasi parti temsil

cileri, ilçe ve köylerdeki tanıtım çalış
malarını sürdürdüler.

Yeni Teşkilatlanan Yurt Partisi’nin il
çe merkezi için kiralık yer aradığı öğ
renildi. Yönetim kurulu listelerinin ise 
daha sonra açıklanacağı belirtildi. J
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Meclis toplandı
Gemlik Belediye Meclisi, Ekim ayı toplantılarının il
kinde gündem maddelerinin çoğunluğu komisyona 
havale ile son buldu.

Gemlik Belediye Meclisi’nin Ekim 
ayı olağan toplantılarına başlandı.

Belediye Başkanı Mehmet Tur
gut’un daveti ile Pazartesi günü topla- 
■nan Belediye Meclisi'nde eski tutana
ğın okunarak kabul edilmesinden son
ra, gündem maddelerinin görüşülmesi
ne geçildi.

Gündemde bulunan 2003 yılı Bele

diye gelir ve gider bütçesi, resim ve ta
rifeler, bütçe kararnameleri, Deniz 
Restaurant ile iskele arasındaki dolgu 
konusu, Serbest Bölge’ye su verilmesi, 
Gemsaz Su İshale hattının yapılması 
konusu, ikinci etap imar planları gibi 
konular ilgili bütçe ve imar komisyonla
rına havale edilince erkenden dağıldı.

Gemlik Belediyesi’nin 2003 yılında

ki gelir ve giderlerinin belirleneceği 
Ekim ayı toplantıları, belediyenin 2003 
yılındaki yatırım politikalarının da belir
lenmesine yol açacak.

Belediye Meclisi imar, tarife ve büt
çe komisyonlarından gelecek raporla
rın. görüşülmesi için 20 Kasım 2002 gü
nü saat 14.oo de toplanmaya karar 
verdi.

Haftalık Siyasi Gazete

İlçe Kaymakamı 
Ahmet Ertürk 

görevine başladı
Plaket krize yol açtı
Balıkpazarı Camii'nin açılışında, Belediye Başkanı Mehmet Turgut'a konuşma ve plaket ve
rilmemesi başkanı kızdırdı. Başkan,’ Üçe Müftüsü Tahir Yemenoğlu'na "Milletvekillerinden 
sonra protokolda sıra Belediye Başkanınındır. Bunun hesabını size soracağım" dedi.

Tarihi Balıkpazarı 
Camii’nin 17 Ağustos 
1999 depreminde ha
sar görmesi nedeniyle, 
ibadete ara verilerek, 
onarımın tamamlanma
sından sonra yapılan 
açılış töreninde, plaket 
krizi yaşandı.

Açılışta, Belediye 
Başkanı Mehmet Tur
gut’a en son plaket ver- 
dirilmesi üzerine, Baş
kan Turgut davete uy
madı, İlçe Müftüsü’ne

“Buyurun siz verin” 
dedi.

Açılıştan sonra uy
gulamaya sinirlenen 
Belediye Başkanı İlçe 
Müftüsü Tahir Ye- 
menoğlu’na “Milletve
killerinden sonra pro
tokolda sıra Belediye 
Başkanınındır. Bunun 
hesabını sizden sora
cağım” dediği öğrenil
di. Müftü Yemenoğlu, 
konuşmayı doğruladı.

Haberi sayfa 3’de

HaFtava BaI<is
Kadri Güler

gemlik_korfez@yahoo.com

Süprizle uyanacağız
3 Kasım günü yapılacak seçimlerin galipleri, araştırma 

grplarına göre AKP ve CHP ile Genç Parti.
Sevgili Akkılıç’ın yazdığı gibi Türkiye 4 Kasım sabahı yeni 

bir rejim krizi ile de uyanabilir.
Ülkeyi üçbuçuk yıldır yöneten 57. Ecevit Hükümetinin uygu

ladığı ekonomik programın toplumun her kesiminde tepki 
görmesi, halkı yoksullaştırması, büyük bir kesimi açlık sınırına 
çekmesi ve işsizlik denenmemişi deneme gibi bir yaklaşımı 
getirmede ve AKP’nin yıldızını parlatmada..

Refah Partisi’nden koparak Adalet ve Kalkınma Partisi’ni 
kuranların koptukları partiden farkları olduğuna inanıyor- 
musunuz?

Bu kadrolar Milli Görüş ilkeleri içinde yetişti.
Ancak, parti kadrolarındaki dinazorların yerlerini daha genç 

kadrolara bırakmak istememeleri, yeni bir yapılanmayı gün
deme getirdi.

Ve de ortaya çıkan siyasi kadro “değiştim” sloganı ile 
Türkiye gündemine oturdu.

AKP’nin toplantılarına katılın, göreceksiniz aynı kadrolar, 
aynı insanlar... Aralarında tek tük yeniler..

Ancak, tabanda bugünkü yönetim ve daha önceki iktidarda 
olan şimdiki Saadet Partisi, Doğru Yol Partisi gibi partilere 
doğan tepki, hiç denenmemiş veya eskiden denenmiş partilere 
halkın yönlendiğini gösteriyor.

Bunun içindir AKP’nin yüzde 30’larda görülmesi.
I Bunun içindir varoşlarda yaşayanların Genç Parti’nin 

popilist söylemlerine ilgi göstermesi.
CHP’ye gelince:
Baykal ile CHP eski bilinen çizgisinden çoktan ayrıldı.
Bir yanında İMF’nin Türkiye ayağı olarak görülen Kemal 

Derviş, diğer yanında aydın din adamı kimliği ile Prof. Yaşar 
1 Nuri Oztürk...

Türkiye, 4 Kasım sabahı bu AKP’nin tek başına iktidarı 
veya CHP’ye yönelen oylarla CHP’nin iktidarı ile uyanabilir.

Bu seçimler sürprize gebe..
4 Kasım sonrası ise siyasi krize gebe...
3 Kasım 2002 seçimleri Türkiye’nin sorunlarını bitirmeye

cek, yeni sorunlar getirecek kanısındayım.

Nihayet 
başladılar
Cumhuriyet Mahallesi Kumla Yolu üzerinde

bulunan çevre yolu istinat duvarı, 8 ay 
aradan sonra nihayet onarılmaya başlandı

Sekiz ay önce Cumhu
riyet Mahallesi’ni çevre yo
luna bağlayan Yeni Mahal
le yokuşunda yıkılan istinat 
duvarı Karayolları tarafın
dan nihayet onarılmaya 
başlandı.

Yağan yağmurlar sonu
cu toprak kayması ile yıkı
lan ve şans eseri can ve 
mal kaybına neden olma
yan istinat duvarının yapıl
ması için Kaymakamlık ve 
Belediye Başkanlığı çeşitli

defalar Karayolları Bölge 
Müdürlüğü’ne başvuruda 
bulunmuş ancak, ödenek 
yokluğu nedeniyle onarım 
sürekli ertelenmişti.

SEÇİMLERİN
ETKİSİ
Seçimlerin yapılmasına 

az bir süre kala yıkılan isti
nat duvarının yapımına 
başlanması dikkat çeker
ken, bulunmayan ödene
ğin ani gelmesi ise, söylen
tilere neden oldu.

Gemlik Kaymakamı 
Sadettin Genç’in Kon
ya Vali Yardımcılığı’na 
atanması üzerine ilçe
mize atanan Ahmet 
Ertürk, görevine başla
dı.

1984 yılında İç İşle
ri Bakanlığı Mülkiye 
müfettişleri ile birlikte 
Gemlik’te denetimler
de bulunan Ahmet Er
türk, Sinop’un Duran 
ilçesinde Kaymakam
lık yaptıktan sonra 1 
yıl İngiltere’de dil kur
su gördü.

Yurda döndükten 
sonra Tunceli’nin Çe
mişkezek Kaymakam
lığıma atanan Ahmet 
Ertürk, daha sonra 
Olağanüstü Hal Bölge 
Vali Yardımcılığı’na 
atandı.

Burada 7 yıl görev

yapan Ahmet Ertürk, 
Foça Kaymakamlı- 
ğı’na getirildi.

Evli ve bir çocuk sa
hibi olan İlçe Kayma
kamımız, yeni görevi
ne başladı.

DAVA AÇTI
Öte yandan Gemlik 

Kaymakam! ığı’ndan 
Konya Vali Yardımcılı
ğı görevine atanan Sa
dettin Genç’in Bölge 
İdare Mahkemesi’ne 
dava açarak, yürütme
yi durdurmayı istediği 
öğrenildi.

Kaymakam Genç, 5 
yıl olan görev süresi
nin 3 ncü yılında Kon
ya’ya tayini çıkmıştı.

Atama istemi de 
bulunmayan Kayma
kam Genç’in sürpriz 
tayininin politik olduğu 
öne sürülüyor.

GİTTİ!, GİTTİ !...

Liman Başkanımız
Sn. Harun Özmağden uyarıyor 

Körfez elden gidiyor! “
Gidiyor değil, gitti!, gitti!...
Gemlik’in güzelliği, 
doğal varlıkları bitti!, bitti!... 
Sebep olanların, göz yumanların...

mailto:gemlik_korfez@yahoo.com
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Köşemden
d Yılmaz AKKILIÇ

yılmazakkılıç@turk.net

tel
4 Kasım sabahı nasıl bir Türkiye?

4 Kasım sabahı nasıl bir Türkiye’ye 
I uyanacağız?

Kamuoyu yoklamalarına göre Tayyip 
I Erdoğan’ın Adalet ve Kalkınma Partisi 

ortalama yüzde 30’la birinci sırada, De
niz Baykal’ın Cumhuriyet Halk Partisi 
yüzde 16-18’le ikinci, Cem Uzan’m 
Genç Partisi de yüzde 11-12 ile üçüncü 
sırada.

Öteki partiler -Çiller’in Doğru Yol’u 
da dahil- baraj çizgisinde. Bu durumda

I AKP’nin TBMM’de çoğunluğu sağlama
sı işten değil! Ne var ki Erdoğan’ın seçil
me yeterliliğinin olmaması dolayısıyla, 
bu partinin “başbakan adayı ”nı belir
lemesi eri azından “siyasal etik” açısın
dan gerekli, ama oralı olan yok.

Gözlenen şu : Yurttaşlar, bugünkü ik
tidardan ve de -tehlikeli olan- var olan si
yasal sistemden kaçış telaşı içinde. Öyle
sine canları yanmış ki, iktidar partilerini 
alaşağı edebilmek uğrana, “denize dü
şen” misali tutunacak dal aramaktalar. 
AKP ile GP’nin yükselişini başka türlü 
açıklamaya pek olanak yok. Anlaşıldığı 
kadanyla 3 Kasım Seçimleri’nde sandığa 
yurttaşların normal tercihleri değil de, 
tepkileri yansıyacak; dolayısıyla 4 Kasım 
sabahı Türkiye olasılıkla yeni bir kaosa 
gözlerini açacak.

Peki ya sonra ?
Korkarım, seçimlerin ardından Türki

ye’de yeniden “rejim tartışmaları” 
başlayabilir. Bu durumda bana kalırsa 
karşı karşıya kalacağımız “kaos”un baş 
sorumluları, sağda Mesut Yılmaz ve Tan
su Çiller, -ama özellikle- solda Bülent 
Ecevit’le Deniz Baykal.

Türkiye içte ve dışta sorunlarla boğu
şuyor, daha uzun süre de boğuşacak. 
Ekonomimiz iflas eğrisine teğet. Avrupa 
Birliği, kimi siyasetçilerimizin safdilliğine 
karşın dışlayıcı, Kıbrıs’ta çözüm uzak, 
Güneydoğumuzda sınır ötesi tehdit gele
neksel müttefikimiz ABD’nin İncirlik’ten 
kalkan uçaklarının kanatları altında geliş
mekte...

Böyle bir ortamda görevi devralacak 
iktidarın, iç ve dış soranlara yaklaşımının 
niteliği giderek daha bir önem kazanıyor. 
Bu nitelik, Cumhuriyet’in geleneksel an
layışıyla çelişecek mi çelişmeyecek mi?

Asıl sorun bu...
Seçmen yurttaşlann önemlice bir bö

lümü Baykal-Derviş-Öztürk üçlüsünün 
eski geleneklerini terk ettiği izlenimi ve
ren CHP’sine yöneliyorsa, bunun nede
ni yaklaşan tehlikeye karşı bir ölçüde de 
olsa önlem almak. Kasımpaşa kabadayı
sı havasıyla kasıla kasıla meydanlarda 
dolaşan Erdoğan’ın AKP’si ile, açıkhava 
konserlerinde ve telefon mesajlarında 
üfürdükçe mangalda kül bırakmayan 
Cem Uzan’m GP’sinin yükselişi karşısın
da duyulan kaygılar yoğunlaştıkça, seç
menlerin önemlice bir bölümünün 
CHP’ye yönelmesi bundan. Baykal, Der
viş ve Yaşar Nuri Öztürk’ün kişiliklerin
den değil.

Evet, 4 Kasım’da Türkiye pek güven 
veren, istikrarlı bir sabaha “günaydın” 
diyemeyecek galiba..

Bursa’nm nabzına bakalım bir de. 
Anketlere göre AKP Bursa’da da açık 
ara önde. Onu yüzde 10 sınırında sıra
sıyla GP, CHP ve DYP izliyor. MHP yüz
de 7 dolayında. Bu tahmin gerçekleşir ve 
de GP, DYP ve MHP baraja takılmazsa, 
milletvekillerinin yarıdan fazlasını AKP 
alır, onu GP ve DYP izler, eğer MHP de 
bir çıkarırsa CHP ikiye zor ulaşır.

DYP ve MHP’ni® .barajıaşamaması 
halinde gerçi CHP’nin Bursa’dan çıkara
cağı milletvekili sayısı artar, ama parla
mento ne hal alır bir düşünün.

Pazar günü Başbakan Bülent Ecevit 
BursaRay’ın resmi açılışını yapmak üze
re Bursa’daydı. Olay TV de izlemken 
üzüldüm, bir zamanların- Karaoğlan ı 
bu duruma mı.düşimeliydi? DSP örgütü
nün ve belediyelerin olağanüstü çabaları
na karşın, Sayın Ecevit yalnızlığa itilmiş 
gibiydi ve gerçekten “kütüphanesinin 
penceresinden DSP’nin gelişmesini 
izleyeceği”ne inanıyor değildi herhal
de.

Oysa o, 12 Eylül’ün ardından örgütü
ne, hatta şu seçim sürecinde merkezOF 
la sahip çıksaydı, bencilliğinin ve inadı
nın tutsağı olmasaydı, bugün 4 Kasım’da 
Türkiye nasıl bir sabaha “günaydın” di
yecek kaygısını taşımıyor olabilirdik.

Yazık, çok yazık!

OBURSA HAKİMİYET □ HABER
Gazetelerine vereceğiniz ilanlar size kazanç 

olarak geri dönecektir.
BİR TELEFON YETERLİ!
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Büyük Ustalar
Çocuklarımız herhangi bir alanda 

ya da derslerinde başarısız oldukla
rında hemen olumsuz sıfatlan yapış
tırıyoruz. Aptal, gerizekalı diyerek. 
Bu nitelendirmenin eğitim kuramla
rında da yaygın olarak kullanıldığın
da tanık olmam, bir eğitimci olarak 
beni üzmektedir. Öğrenci bir konu
şa başanlı değil ise bu, öğrencinin 
olduğu kadar öğretmenin de üstle
nebileceği bir sorumluluk olmalı. 
Dernek o konuda yeterli ilgi ve me
rak oluşturamamış. Belli başka bir 
alanda yeteneği var olup, açığa çı
karılamamış olabilir. Keşfedilmeyi 
beklemektedir. Sadece öğretmene 
düşen bir görev değil bu. Anne ba
balar da çocuklarının ilgi; çılanlarını 
keşfetmek için çaba göstermelidir. 
Dahası onlara düşünmeyi öğret
mek, öğrenmeyi öğretrnek, . bilgi 
edinme yollarını göstermek görevle
ri o malıdır. Onlarda yaratıcılığı geliş
tiren düşlemleyebilme gücünü kulla
narak üretkenliğe, yaratıcı edimlere 
ülaşrnalârıriaj olanak tanımalıyız. 
Einstein, Mozart, Picasso gibi büyük 
ustalar nasıl yetişti zannediyorsu
nuz?

QkullaiiMmızda ezberci eğitim bile
rek ya da bilmeyerek geliştirilmiş.

Çocuklarımızın ister, okulda ders ile 
ilgili, veya yaşamda karşılaştıkları 
sorunları çözmede zorlanmaları 
başedememeleri hep bu ezberciliğin । 
ürünüdür. Ezberin yerine düşünen, 
sorgulayan, araştıran, deneyen test 
eden, bilimsel çalışmayı temel alan 
bir yöntemi koymak gerekir.

Son 5 yıl içinde yapılan bilimsel 
çalışmalarla ortaya çıkan sonuçlara 
göre yaratıcı zekanın % 20 si doğuş
tan, % 80 ise bazı yöntemlerle geliş
tirilebiliyor. Önemli olan içimizde ta
şıdığımız uyuyan devi uyandırmak. 
Bu da beyni geliştirecek yöntemler
le olur. Onların spor yapmalarına 
olanak tanımalı, en az bir müzik ale
ti çalabilecek beceri geliştirilmeli. 
Yapılan bir araştırmada müzikle ma
tematik arasında derin bir ilişki oldu
ğu belirlenmiş. Çocukların şarkı ve 
türkü söylemeleri desteklenmeli. 
Hayal güçlerini geliştirecek etkinlik
ler onları yaratıcı konumuna getire
cektir. Dahiler sayısal, sözel ve ana
litik yeteneklerini hayal, güçlerine 
borçludurlar. Peşin olarak başarısız 
ilan ettiğimiz çocuklarımız belki de 
küçük ressamlarımız, küçük müzis- 
yenlerimizdir.
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Emek, Özürlüler 
Derneği’nden ayrıldı

AKP Gemlik İlçe Başkanı Vedat Emek, 
Başkanı olduğu Bursa Zihinsel Engelliler 
Derneği’ndeki görevinden istifa etti.

Basına sözlü açıklama yapan Emek, 
siyasi çalışmaların yoğunluğu ve böyle bir 
dernekte bulunmanın siyasi konumundan 
dolayı yanlış anlamalara neden olacağın
dan istifa etmemim dernek açısından da
ha doğru olacağını düşündüğünü söyledi.

2 yıidur Bursa Zihinsel'Engelliler Der
neğinin başkanlığını yürüten Vedat Emek 
döneminde, Gemlik’te Özürlüler Şenliği 
düzenlendi. Ata Mahallesinde bulunan 
boşaltılmış ilkokul, Özel Türe Zihinsel ve 
Bedensel Engelliler Okulu haline dönüş
türüldü.

Emek, zihinspl ve bedensel özürlülerle 
ilgili olarak toplumun dikkatlerini çektikle
rini ve bu konuda Gemlik’te ilk kez bir to
hum atıldığına dikkat çekerek,” Benden

Vedat EMEK 
sonra da arkadaşlarım aynı özveri ile 
bu görevi yerine getireceklerdir” dedi.

DYP’liler kandil
simidi dağıttı

Doğru Yol Partisi Gemlik İl
çe örgütü, Miraç Kandili nede
niyle ilçemizde bir ilki gerçek
leştirerek, vatandaşlara Kan
dil simidi dağıttı.

İstiklal Caddesi’nde bulu
nan DYP İlçe Merkezi'nin 
önünde kurdukları masada, 
yoldan geçen vatandaşlarım 
kandillerini kutlayan DYP’liler, 
kandil simidi vererek vatan
daşlara sürpriz yaptılar.
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Dünya Mimarlık Günü kutlandı Plaket krize
Kentlere karşı işlenen suçların takipçisi olacakları açıklandı. yol açtı

Dünya Mimarlık Günü, il
çemiz Mimarlar Odası Bursa 
Temsilciliği tarafından da 
kutlandı.

7 Ekim 2002 Pazartesi 
günü saat lO.oo'da Atatürk 
Anıtı’na çelenk koyan Gem
likli mimarlar, saygı duruşun
da bulundu.

Burada kısa bir konuşma 
yapan Mimarlar Odası Bursa 
Şubesi Gemlik Temsilcisi Mi
mar Orhan Bulut, Dünya Mi
marlık Günü’nün Birleşmiş 
Milletler Dünya Konut günü 
ile birlikte aynı günde her yıl 
ekim ayının ilk pazartesi gü
nü kutlanmasına karar veril
diğini ve UIA üyesi ülkelerde 
Dünya Mimarlık Günü’nün 
çeşitli etkinliklerle kutlandı-

ANAP’lı meclis üyesi 
Hakan Doğu 

görevinden istifa etti

ğını söyledi.
Daha sonra, Mimarlar Odası’nda düzenlenen ba

sın toplantısında, gün hakkında bilgi veren Bulut, kül
türel mirasın korunması politikalarının toplumun tüm 
sosyal kesimlerinin kültürel haklarını yürüten bir an
layışla geliştirilmesinin mimari mirasa ait sosyal ve 
kültürel ortamdan nasıl ve hangi tekniklerle yapıldığı 
araştırma ve tespitlerin sistematik ve kategorik kar
şılaştırmalı bilgiler haline getirilerek, toplumsal bilin
ce ve kullanıma açılması gerektiğini söyledi.

Bulut, depremin ardından mimarlık mesleğinin 
öneminin daha da kavratılmasına ilişkin çabaların 
arttırılacağını AB ile bütünleşme sürecinde mimarlı
ğın ulusal ve uluslararası koşullarda Mimarlık ortamı
nın ve yasaların oluşmasına katkı sağlayacağını, 
kentlere karşı işlenen suçların takipçisi olacaklarını, 
bu konuda önümüzdeki günlerde diğer demokratik 
kitle örgütleri ile birlikte bir basın toplantısı düzenle
yeceklerini söyledi.

Balıkpazarı Camii'nin açılışında, Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'a konuşma ve plaket verilmemesi 
başkanı kızdırdı. Başkan, İlçe Müftüsü Tahir Ye- 
menoğlu'na "Milletvekillerinden sonra protokolda 
sıra Belediye Başkanınındır. Bunun hesabını size 
soracağım" dedi.

ANAP’lı Belediye 
Meclis üyesi Hakan Do
ğu, görevinin Bursa’da ol
ması ve evini Bursa’ya 
taşıması nedeniyle göre
vinden istifa etti.

Belediye Başkanlığı 
ve Belediye Meclisi’ne hi
taben istifa dilekçesinde, 
üç yılı aşkın bir süredir 
uyumlu bir beraberlik, iyi 
niyet ve birbirine saygı ile 
arkadaşlığın kaybolmadı
ğı bir ortamda yürütülen 
belediye meclis çalışma
ları sırasında istemeye
rek de olsa, kırdığı arka
daşlarından af dileyen 
Hakan Doğu şunları söy
ledi :

“Denizin kokusu içi
ne sinmiş, onun tuzunu 
yutmuş her insan için 
deniz kenarından ayrıl
mak zordur. Ben de özel 
sebeplerin getirdiği zor
luklar nedeniyle geçici 
olarak bir kaç yıllığına 
bu zorluğu Bursa’ya ta
şınarak yaşamış bulu
nuyorum.

Bu bağlamda, her 
zaman ülkemizde eksik
liğini çektiğimizden ya
kındığım siyasi ahlak il
kesi ışığında, sürekli 
yaşamadığım bir şehrin

Dünya Mimarlık Günü, Gemlik'teki Mimarlar Odası'ndâ pasta keserek ve basın 
açıklaması yapılarak kutlandı. Mimarlar, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Hakan DOĞU

belediye meclis üyeliği
ni sürdürmenin doğru 
olmayacağı kanaatine 
vardım. Bu nedenle 
Gemlik halkını temsil 
eden yüce meclisten 
benim görevden af tale- 
bimim kabul edilmesini 
arz ediyorum. İddialI ve 
cesur kararlara imza 
atan onurlu ve iyi niyet
li mecliste, çorbada be
nim de bir parça tuzu
mun olduğu gururunu 
hep taşıyacağımı bilme
nizi istiyorum. Bundan 
sonra da Gemlik’e olan 
mütevazi hizmetlerimi 
sivil toplum örgütleri ve 
partim gibi başka plat
formlarda devam ettir
meye çalışacağım”

CHP’liler 
yemekte buluştu

Cumhuriyet Halk Par
tisi İlçe Örgütü, 3 Kasım 
seçimleri öncesi Atamer 
Tesisleri’nde biraraya ge
lerek, moral buldular.

CHP Bursa Milletvekili 
adayları Kemal Demirel, 
Mustafa Özyurt, Feridun 
Pehlivan, Emir Birgün, 
Dündar Koyutürk, Musta
fa Yıldırım, il Başkanı Aka 
Gündüz, Gemlik ilçe yö
netim kurulu ile çeşitli il
çelerden gelen partililer 
ile Gemlikli partililerin ka
tıldığı geceye, ilgi büyük
tü.

Eğitim Sen Dünya 
Öğretmenler Gününü kutladı

Eğitim Sen Gemlik 
Temsilciliği, Dünya Öğret
menler Günü’nü Atamer 
Tesisleri’nde düzenledik
leri gecede kutladılar.

KSEK Denetleme Ku
rulu üyesi Mehmet Kah
raman ile Eğitim Sen il ve 
ilçe yöneticileri, ÖDP, 
CHP, DYP ve DSP’lilerin 
de katıldığı kutlama ge
cesinde, Eğitim Sen’li öğ
retmenler grev ve toplu 
sözleşmenin, sendikal 
hakların kazanılması için

Partililerin karşısına ilk 
kez çıkan genç İlçe Baş
kanı Uğur Sertarslan, ba
şarılı bir sınav verirken, 
yemekte konuşan Millet
vekili adayı Feridun Peh
livan, 4 Kasım günü 
CHP’nin iktidar olacağını, 
vatandaşın içine düştüğü 
sıkıntıların sona ereceği
ni söylediler.

CHP’liler, yapılan ko
nuşmalardan sonra gece
nin geç saatlerine kadar 
eğlenerek, seçim için mo
ral buldular.

yürütülen mücadelenin 
devam edeceğini söyledi
ler.

17 Ekim günü öğret
menlerin demokratik ve 
özlük haklarını alabilmek 
için meydanlara çıkacağı
nı ve vizite eylemi yapa
cakları belirtildi.

Yapılan konuşmalar
dan sonra öğretmenler
den oluşan saz grubunun 
türküleri ve şiirleri ile ge
ce neşeli bir şekilde sona 
erdi.

Camiiler Haftası nede
niyle yapımı uzun bir sü
redir devam eden Balık- 
pazarı Camii’ geçtiğimiz 
hafta Pazar günü düzen
lenen törenle ibadete 
açıldı.

Tarihi Balıkpazarı Ca
mii önünde düzenlenen 
törene, AKP Bursa Millet
vekili Altan Karapaşaoğ- 
lu, MHP Bursa Milletvekili 
Burhan Orhan, Belediye 
Başkanı Mehmet Turgut, 
Vakıflar Genel Müdürü 
Özgen Keskin, Bursa 
Müftüsü Fahrettin Aşık, 
Gemlik Müftüsü Tahir Ye- 
menoğlu, siyasi parti tem
silcileri ile davetliler katıl
dılar.

Müftü Tahir Yemenoğ- 
lu, açılışta yaptığı konuş
mada, Kurtuluş Sava- 
şı’ndan sonra kiliseden 
camiiye çevrilen ve 1922 
yılında ibadete açılan Ba- 
lıkpazarı Camii’nin 1999 
yılında yaşanan deprem
de hasar görmesi üzerine 
Vakıflar Genel Müdürlü
ğümün gayretleri ile Anıt
lar Yüksek Kurulu’ndan 
izin alınarak, onanma 
başlandığını, onarımda 
desteklerini esirgemeyen 
kurum, kuruluş ve Beledi
ye Mimarı Seher Ay’a te
şekkür etti.

Daha sonra söz alan 
Vakıflar Genel Müdürü 
Özgen Keskin, Balıkpa- 
zarı Camii’nin onarımı 
için Belediye Başkanı

Tarım Bakanı 
salamurahane 

açacak
Tarım ve Köyişleri Ba

kanı Yusuf Gökalp, Kü- 
çükkumla Tarımsal Kal
kınma Kooperatifime ait 
zeytin salamurahanesi- 
nin açılışını yapmak üze
re 12 Ekim 2002 Cumar
tesi günü ilçemize geli
yor.

Bursa İl Tarım Müdür
lüğümden Gemlik çiftçile
re gönderilen mektupta, 
tarımda yeniden yapılan
ma çalışmalarının bir re
form niteliğinde bir proje 
olduğunu, çiftçilerin çiftçi 
kayıt sistemine kayıt yap
tırdığını ve dekar başına 
13 milyon 500 bin lira 
doğrudan gelir desteği al
maya hak kazandıklarını 
belirtilerek, bu projenin 
gelecek yıllarda nerede 

KAYIP
Bağkur Sağlık Karnemi kaybettim. 

Hükümsüzdür.
Hamit ÇAKMAK

Mehmet Turgut ile birlikte 
Anıtlar Yüksek Kuru
lumda büyük mücadeleler 
verdiklerini, vatandaşların 
ve kurumların destekle
riyle camiinin onarılarak, 
ibadete açıldığını söyledi.

Daha sonra camiinin 
onarımında hizmetleri ge
çen Borusan ve Marmara 
Kimya Sanayii. A.Ş.’ye 
Belediye Fen İşlerimde 
görevli Mimar Seher Ay’a 
plaketler verildi.

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut plaket 
vermek için davet edildi
ğinde plaketi İlçe Müftüsü 
Tahir Yemenoğlu’nun ver
mesini istediği gözlendi.

Bu arada Belediye 
Başkanı Mehmet Turgut’a 
söz verilmemesi, plaket 
verirken sona bırakılması 
ve adının okunmaması 
krize yol açtı.

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’un açılış 
sırasında ayağa kalktı
ğında, Müftü Tahir Ye- 
menoğlu’na “Bunun he
sabını sizden soraca
ğım” dediği gözlendi.

Sunuculuğu yapan 
Çarşı Camii İmamına da 
“Kendinize yer beğe
nin” dediği iddia edildi.

Müftü Tahir Yemenoğ- 
lu, Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’un kendi
sine yönelik “Bunun he
sabını size soracağım” 
dediğini doğruladı.

ne kadar üreteceğimizin 
belirlenmesi anlamına 
gelen üretimin planlan
masının bu bilgiler ile ya
pılacağı duyuruldu.

Ülkemizin geleceğinin 
üretim artması ile müm
kün olacağı belirtilen İl 
Tarım Müdürlüğü mektu
bunda, çiftçi kayıt sistemi 
sayesinde Türk çiftçisine 
kimlik kazandınIdığı be
lirtildi.

Bundan böyle yükü 
ağır olan sübvansiyon ve 
taban fiyatı uygulamaları 
yerine üretimi arttırmada 
etkili olan prim sistemine 
geçildiği ve Bursa çiftçisi
ne yaklaşık 25 trilyon lira
lık sağlandığı, 2001 yılın
da ise bu miktarın 40 tril
yonu aşacağı kaydedildi.
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İLAN
KÜÇÜK KUMLA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Beldemiz Armutlu-Gemlik karayolu üzerinde yapılacak olan kavşak düzenlemesi için 
gerekli olan malzeme nakliyesi işi Devlet İhale Kanunu'nun 45 nci maddesi hükümleri 
uyarınca yapılacaktır.

- Keşif Becfeli ' : 15.000.000.000.- TL.
- Geçici Teminatı 450.000.000.-TL.
- İhale Tarihi : 23.10.2002 Çarşamba günü saat 1 Ş.oç’de Belediye Encüme

ni huzurunda yapılacaktır.
- İştirakçilerden ;
- 2002 yılı Ticaret ve Sanayi Odası kayıt belgesi
- Kanuni ikametgah
- Geçici teminat alındı belgesi
- Noter tastikli imza sirküleri
- Şirketi veya kuruluşuyetki kıldığına dair yetki belgesi,
- Telgrafla müracaatlar ve postadaki-gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
Keyfiyet İlan olunup

Basım : 2002/.9 .

Abdullah BIÇAKÇI

AK PARTİ SEÇİME DOĞRU

KAYIP
Gemlik Nüfus Müdürlüğü’nden 

aldığım nüfus cüzdanım 
kayboldu. Hükümsüzdür.

Gül BİRLİK

KAYIP
STCW Kurs sertifikalarımı 
kaybettip.; Hükümsüzdür.

Yıldırım AKAY

ÖZ FHTİH
HER TÜRLÜ TEMİZLİK İŞLERİ 

İTİNA İLE YAPILIR
EV * İŞYERİ * BÜRO 

TEMİZLİĞİNDE HİZMETİNİZDEYİZ 
ELEMANLARIMIZ GÜVENİLİR OLUP 

HER TÜRLÜ MESULİYET
FİRMAMIZA AİTTİR

ÖZ FATİH Ltd.şti.
Batum İş Hanı Kat: 3 No: 19 GEMLİK
Tel: (0.224) 513 21 23 Cep Tel : (0.532) 484 43 73

SATILIK ve KİRALIK
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 Mah. 
Satılık Triplex villa.

Tel : 513 17 97

DOĞAYI SEV, 
YEŞİLİ KORU

SATILIK
İSTİKLAL

CADDESİNDE 
231 M2

10 METRE CEPHELİ 
İMARLI ARSA 
SAHİBİNDEN 

UtfGUN FİYATLA 
SATILIKTIR

0.536.790 21 01
0.232.484 04 60

Bilmeyiz, bu seçimler nasıl sona erecek 
3 Kasım güneşi kime doğacak 
Seçim hazırlıkları hızla devam ediyor 
Halkımız acaba kimleri beğeniyor 
Tüm partiler seçmenlerin peşinde 
Şanslı olanlar iktidarın eşiğinde 
Dileriz beklenen gün, birgün gelir 
Güçlü çıkanlar iktidarı hemen alır 
Onlarca parti halktan oy istiyor 
Seçimler anlaşılan daha da hızlanacak 
Seçim meydanları seçmenlerle dolacak. 
Tüm partiler, meydanlarda yarışacak 
Propagandalarla güç kazanacak 
Seçmen hangi parti daha iyi soruyor 
Kimileri AK Parti ilerdedir diyor 
Kimileri akgünler gelsin diyor 
Kimisi der AK Parti aka gider 
Kimi diyor, akgünler şoka gider 
AK Parti akgûnlere doğru koşuyor 
AK Parti halkın sevgisiyle coşuyor 
Bu günden Merhaba diyor güzel yaşam 
Kimler çıkacak bakalım karşımıza 

-Umarız halkın sevgisini kazanırız 
Ö zaman tek başıria iktidara gideriz ' 
Adalet ve kalkınmadır işimiz / 

-Bu^ikLkaideyLbenimsegoişiz 
İsmimiz halkımıza mal olacak
Herkes milli servetten alacak 
Halkın temsilcisiyiz biz 
İstediğinizi yapamaz haksız 
Yaşanan durumu görüyoruz 
Refah ve istikrara koşuyoruz 
Partimizde yoktur; hiç bir sorun 
Dileriz bizi iktidarda görün 
Yurtta kimse ağlamayacak

Haksız olarak işten atılmayacak 
'Partimize yürekten bağlanacaksınız 
Haksızlığa boyun eğmeyeceksiniz 
Partimizin amblemi aktır
Daima yardımınıza koşacaktır - 
Sıralamada oku bak, 
Partimizin yeri AK
Güven bize mührünü bas 
Partimiz sözünde hassas 
Seçmenlerimizi aydınlatıyoruz 
Kıymetli oylarımızı bekliyoruz 
Biz böyle oluruzlktidar ancak 
Vatandaş hiç pişman olmayacak 
Sizlere kati söz vereceğiz 
Sizin geleceğinize çalışacağız 
Vatandaşa açıyoruz kucak 
Tahsil yapanlar darlanmayacak 
Biz de.yoktur iktidar hırsı 
Gerçeği görün, bizden söylemesi 
Herkes hakikati görsün 
Düşünüp kararını versin 
Haydi Akgûnlere desin 
Sevenler AK Partiye gelsin 
Duyulacak partimizin sesi 
Recep Tayyip Erdoğan 
AK Parti temsilcisi 
Hakikati yazıyoruz 
Eller r>e derse desin 
Doğru olanları yazdık 
Okuyan taktir etsin 
Düşman yüze güler 
Dostun sözleri acı

Haftaya : Doğru Yol Partisi 
Seçime Doğru

Firmamızda Çalışacak Deneyimli TIR Şoförleri 
Romörkör Kullanabilen Şoförler 

Deneyimli Sekreter ve Deneyimli Ön Muhasebe 
Elemanı Aranmaktadır.

Müracaatlar firmamıza şahsen yapılacaktır.

NAKLİYECİLİK LOJİSTİK 
HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.

Yalova Yolu 1. Km. 
Gemlik / BURSA 

Tel : (0.224) 514 56 09 
Tel : (0.224) 514 OO 28

PVC KAPLAMA VE 
PLASTİK KART SİSTEMLERİ
O Plastik Kimlik Kartı 

O Personel Kartı 
© Öğrenci Kartı 

O Tanıtım Kartı 
O Fatura Kartı

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

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

~ ■ •>*

iMHirş feri i»i:icsiiaai:ij:mîi
"Her zaman bir adım önde"
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Sıtkı Hayıroğlu
Emekli Öğretmen

YAŞAMIN İÇİNDEN Yari Şaka Yari CIddI
HAFTANIN F1KRAS1

LİGLER BAŞLADI
Nedir bu lig?
Spor kulüplerine bağlı, takımların maç yapmak 

üzere oluşturdukları gruplar, kümeler. Fenerbahçe, 
Bursaspor Orduspor, Gemlikspor gibi..

Bizim ülkemizde (1.-2.-3.) profesyonel lig, ayrı
ca amatör takımlarda lig maçları yapmakta.

Radyo, T.V. basın birinci ligten başka takımları 
tanımıyor. Enine boyuna onların özelliklerine deği
niyorlar.

Bugünlerde basında, T.V. radyolarda İlhan gel
di, İlhan gitti, İlhan hasta, İlhan sakat. İlhan Japon, 
İlhan Türk. Neler var böyle neler.

.Sergen hasta, Sergen sağlam, Sergen oynadı, 
oynamadı. Peşinden Hakan Şükür. Avrupa’da, Tür
kiye'de, İngiltere’de, Almanya’da. Beş kıtadan bi
rinde. Yahu bırakın siz bu lafları. O aslında amatör 
bir takımda bile oynayamaz. Ama, bizim federas
yon milli takıma kaptan yapar. Bu ne turşu ve de 
perhiz?... Biz böyleyiz işte. Ogün, bugün, yarın 
derken sporu zedelediğimizin farkında bile olmayız.

Ligleri kim yönetiyor hakemler.
Hakemleri kim atıyor, federasyon. Federasyon 

nereye bağlı Spor Bakanlığı’na. Eğer bir hakem bir 
maçta hatalar yapmışsa, sorumluluk, federasyon ve

Maçlar yeni başladı. T.V. birinci lig maçlarını 
seyrediyoruz.

(2-3) Amatörleri adam yerine koyan kim? O 
takımlar ülkemizde ha var ha yok. Varsa yoksa Bi
rinci lig. Onlar oraya gökten zembille mi indiler? 
Amatörden gelmediler mi?

Birinci ligte birkaç maç (TV) den izledim. Orta 
hakemin hakemlikle hiç ilgisi yok. Oyuncu rakip 
oyuncuya hem de hakemin gözü önünde iki ayağıy
la tekme atıyor; hakem kart ©ile göstermiyor. Ceza 
sahası içinde oyuncu faul yapıyor, direk vuruş yeri
ne endirek vuruş veriyor. Elini bile kaldırmıyor. Ya
ni hakem bu kararları verirken kılı bile kıpırdamı
yor. Çift atımlı, tek atımlı vuruşlardan’ faullerden bi 
haber. Böyle yan hakemlerde var ya... Bayrağı kal
dırıyor ama ne için kaldırdığını o. da bilmiyor, indi
riyor. Mecliste bazı milletvekillerinin bayrak yerine 
kolunu kaldırıp indirmesi gibi...

Gözlemciler, böyle hakemlere nasıl bu kutsi gö
revi devam ettiriyorlar ?

Mert erkek bir gözlemci çıksa da bunlar için 
“Kesinlikle hakemlik yapamaz” Yazsa ne olur? 
Hiç görevini yapmış olur.

İşte ben gözlemciliği öyle yapıyordum. Hakemli
ği de layıkıyla.

Görüşüme göre beğendiğin hakemler : Metin 
Aydoğan, Ali Aydın, Orhan Erdemir, Yılnur 
Önen.

Bunlarda hata yapsa bile, oyunun yani maçın 
kaderini etkileyecek hatalar olamaz. Adam göz gö
re göre penaltıyı vermiyor. Ya işi bilmiyor, ya da işi
ne gelmiyor.

Dünya kupasında neden bizden bir hakem yok
tu*?

Bu sualin cevabını federasyon vermeli?
Ligler işte böyle başladı. Hayırlısı...

Seçimlerden Dersler

Almanya’da sol partiler seçi
mi yine kazandı.

Sol partiler, Hıristiyan de
mokrat Parti’yi kıl payı geçti.

İşte. Bu kıl payı geçişi, Türk 
işçilerinin oyları sağladı.

- Sol partiler, Türkiye’nin 
(AB) üyeliğini destekledi.

Ve. Yabancı düşmanlığı 
yapmadı.

- Hıristiyan Demokratlar 
ise, yabancı düşmanlığını kö
rükledi.

Yıllardır, Milliyetçiliğini ön 
plana çıkaran Türk işçileri, 
bu kez işini ve aşını düşündü.

Oylarını, sol çizgideki Ye
şiller Partisi’ne verdi.

Geçmişte, bu işçiler gurbette 
olmanın verdiği özlemle, Türki
ye'deki Milliyetçi partileri 
hem maddi ve hem de manevi 
olarak desteklemişlerdi.

Ama. 1 uıkiye'deki içi doldu
rulmamış Milliyetçiliğin, ken
dilerine sahip çıkmadığını 
gördüler.

ikinci sınıf insan olmaktan 
kurtulmak için, sol partileri 
desteklediler.

Peki. Sloganlardan öteye 
geçemeyen milliyetçiliğin içi 
nasıl doldurulacaktı.

Vatandaşa iş bulunacaktı.
Vatandaş yoksulluktan kur

tulacaktı.
Halka iş ve aş bulursan ül

kenin bölünmesi önlenir.
Yoksa sabahtan akşama kadar 

slogan atmakla, ülkenin bölün
mesi önlenmez.

Alman seçimleri bize çok 
açık mesaj verdi.

Bu mesaj bizim seçimlere 
de yansıdı.

Gümrük kapılarındaki se
çim sandıklarında, tercihler 
AK Parti ve (CHP) den yana.

Adam otele gelip kaydını 
yaptırdı.

Resepsiyon memuru sor
du :

- Sabah kaçta kalkmak 
istersiniz acaba.”

Adam başını salladı :
“- Hiç gereği yok, ben her 

sabah saat beşte kendim 
uyanırım”

Resepsiyon memurunun 
yüzü güldü :

“- Aman ne iyi. Lütfen 
uyandığınız zaman bizi de 
uyandırır mısınız?”

SÖZÜN Özü

Kim ki bir insanın 
kanını akıtır.
Onun da kanı, 
Bir insan tarafından 
akıtılacaktır.

"incir

Bir başka deyişle, etme- 
bulma dünyasıdır bu dünya.

Öbür dünyaya gitmeden 
önce, ilk hesaplar bu dünya
da görülüyor.

Yaptığın her iyilik ve kö
tülük herhangi bir şekilde 
sana geri dönüyor.

Şu Amerika’ya bir bakın.
Enerji merkezlerini ele 

geçirmek ve ülkesindeki 
ekonomik durgunluğu dü
zeltmek için zorla savaş çı
karacak.

Bu savaşa zorla bizi de 
sürüklüyor.

Ama. Akıtacağı bu kanlar 
bir gün mutlaka ona döne
cek.

Bush’un yemin ederken el 
bastığı “Incil” de böyle söy
lüyor.

Uçuk Bîr Söz

3 Kasım akşamı mesaj da- Ayağını, ganyana

Erol GÜRÇAY

Galatasaray (2002)
Galatasaray’ın kimyası bo

zuldu.
Eskiden presle rakibi yıldırıldı.
En kritik bölgelerde top çalar

dı.
Orta sahanın tek hakimiydi.
Hücum presle rakibin oyunu 

başlatmasını önlerdi.
Şimdi bu özelliklerini yitirdi.
Felibe’ye oyun kurma göre

vini verdi.
Bir anlamda lider yaptı.
Ama. Felibe özellikle içeride ki 

maçlarda takımın hızını kesti.
Çok top tuttu.
Oyunu soğuttu.
Ve. Rakibin defansa yerleş

mesine sebep oldu.
Felibe ayağına çok hakim.
Dışarıdaki maçlarda, özellikle 

kontratak futbolda daha yarar
lı olur.

Fatih Terim oyunculara çok 
mesafeli.

Kendini oyuncuların çok 
üzerinde görüyor.

Arif’e “Remzi” lakabıyla hi
tap etmesi çok hatalı.

Bu davranışlar yüzünden, 
Teknik Direktör ile futbolcu arasın
da buzlanma olur.

Ayrıca, Arif’i hücum ekibinin 
göbeğinde oynatmak yanlış 
oluyor.

Uzun boylu defans oyuncuları 
Arif’i eziyor.

Arif’i ya kanatlarda, ya da 
orta sahada hücuma dönük oy
natmak lazım.

Galatasaray’ın iş makinası gi
bi, rakip defansı dağıtan ve yo
ran bir santrofora ihtiyacı de
vam ediyor.

Kötü sonuçların devamı halinde. 
Hakan Şükür’ün dönmesi yine 
gündeme gelebilir.

Haşan Şaş konusunda, hem 
Fatih Terim hem de yönetim 
kurulu yanlış politika izledi.

Haşan Şaş bırakılsa idi, 
hem Haşan hem Galatasaray,
hem de Türk Futbolu kazana-

BÎR TELEFON YETERLİ!

İstiklal Cd. Bora Sk. (Akbank Aralığı) No: 3/B
Tel: (0.224) 513 17 97 <SEIV1LİK

göre uzat çaktı.ha da netleşecek.

GEMLİK REHBERİ
□ GEREKLİ TELEFONLAR □ RESMİ DAİRELER □ UÇAK

İtfaiye ...................... 
Polis İmdat ............... 
Jandarma İmdat........

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

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

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

TEK Arıza ... 
TEK İşletme . 
Turizm Der. . 
Spor Sah. ...

.. 513 20 66

.. 513 45 03

.. 513 12 74

.. 514 00 95

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

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

..............245 90 82
....246 50 01

Jandarma K................
Polis Karakolu.............

.513 10 55

.513 18 79
Orm. bol. bl... olö İZ öö
Milli Edt. Md.... 513 11 74
Uolb PAt Mrb

□ DENİZ OTOBÜSÜ
Gar. Kom.................. .513 12 06 Haik Kutup...

As Şb
.. 513 13 53
.. 513 10 57
.. 513 13 08
.. 513 11 33

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

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

Liman Bşk....
Kaymakamlık............. 
Kaymakamlık Ev........ 
C. Savcılığı................ 
C. Savcı Yard..............

513 10 51 Mal Md........
Nüfus Md. ... 
Özel Id. Md... 
Tapu Sic. Md 
Müftülük.......
Gümrük Md.. 
Tekel Md. ... 
Ver Da. Md..

.. 513 10 95

.. 513 37 42

.. 513 15 07
. 513 14 14

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

.513 10 52

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

□ VAPUR
.. 513 13 64
.. 513 14 11
.. 513 10 42
.. 513 23 60

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

□ FERİBOTEmniyet Müdürlüğü....

□ ULAŞIM İlçe Tar. Md. 
Üçe Seç. Md.

.. 513 11 86

. 513 77 73
Topçular........................
Eskihisar........................

....(226) 363 43 19

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

.513 12 12

.513 20 77
□ BELEDİYE □ OTOBÜS

□ HASTANELER
Santral ......... 
Başkanlık......
Zabıta............
Otobüs İşlet... 
Su İşletmesi .. 
itfaiye........... 
Muhasebe M.. 
Yazı İş. Md..... 
Su Arıza.......

.513 45 21-23

.513 45 20

.513 24 32

.513 45 21-122

.513 45 21-115

.513 23 25

.513 45 21-182

.513 45 21-111
Yalnız 185

ŞehirlerarasıOto.Term. 261 54 00 (18Hat)

□ TÜP DAĞITICILARI
Devlet Hastanesi........ 
SSK Hastanesi........... 
M er. Sağ. Ocağı.........

.513 92 00
513 23 29
.513 10 68

Aygaz...........................
Özgaz..........................
Tekgaz..........................
Öcakgaz.......................
Ergaz............................
İpragaz.........................
Habaşgaz.....................
Likitgaz..................... 
Yeni Likitgaz .............
Alevgaz.....................

........ 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

□ TAKSİLER
Körfez Taksi................. .513 18 21

1 İl <? E ML1K ŞOFÖR LER VE 
ÇJ OTO. ODASI BAŞKANLIĞI

Çınar Taksi..................
Güven Taksi.................

.513 24 67
.513 32 40

Ambulans.....
Kurtarıcı........

0.532.4868116
0.533 2556505

Gemlik Taksi.............. .513 23 24 J ve sanaVkarLar^odasi
Manastır Taksi............. .514 35 50 Ambulans..... 0.532.5716757 BP Gaz........................ ...... 514 59 81

DAİRE
KUMLA'DA 
HAVUZLU 
KİRALIK ve 

SATILIK DAİRE
Müracaat 

Tel: 51317 97

Gemlik 
Körfez

Okuyun, 
okutun.
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Fırın ve pastanelere 
sıkı denetim başladı

Bir süre önce Muhtelif Esnaf 
ve Sanatkarlar Odası'nda fırın, 
börekçi ve simitçi esnafıyla Be
lediye Başkanı ve İlçe Sağlık 
Müdürlüğü görevlilerinin yaptığı 
toplantıdan sonra, bu işyerleri
nin denetimine başlandı.

Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut, Esnaf ye Sanatkarlar 
Odası Başkanı İbrahim Talan, 
Gemlik Sağlık Ocağı Tabibi 
Doktor Besim Çavuşoğlu ve za
bıta görevlileri, ilçemizde bulu
nan fırın ve pastanelere ani 
baskınlar düzenledi.

Çarşı Meydam’nda bulunan Üçel 
Pastanesi’ni denetleyen görevliler, 
pastanenin imalathane bölümünü çok 
kirli buldular.

Daha sonra meydanda bulunan fı
rınlar ile simit ve börek imalathaneleri
ni de denetleyen yetkililer, ekmek üre
ten fırınlarda yönetmeliklere göre yal
nız ekmek üretileceğini, simitçi fırınları
nın ayrı börekçi fırınlarının ayrı işlet
mecilik yapacaklarını hatırlattılar.

Ekmek üreten fırınlarda, kuru pasta, 
pasta, börek ve simit satılmasının ya
sak olduğunu işletme sahiplerine bildi

ren denetleme heyeti, ikinci denetle
mede yönetmelik kurallarına uymayan 
işletmelerin kesin olarak kapatılacağını 
hatırlattılar.

DEĞERLENDİRME YAPILACAK
Belediye Sağlık Ocağı ve Esnaf 

Odası'nın ortaklaşa yaptığı denetimle
rin sonuçları, bugün öğleden sonra ya
pılacak olan toplantıda değerlendirile
ceğini söyleyen Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, her esnafın çalışma 
ruhsatlarında bulunan üretimlere ger
çekleştirmelerinin zorunlu olduğunu 
hatırlattı. Buna uymayan işyerlerinin 
kapatılacağını bildirdi.
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ZEYTINYAG ve PRİNA FABRİKASI
APARTMAN ve İŞYERLERİNİN 
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YAKACAK OLARAK 
KULLANILACAK

KURUTULMUŞ 
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SATIŞLARIMIZ BAŞLAMIŞTIR.

Yalova Yolu 2. Km. Mina Yağ Fabrikası Karşısı
Tel: (0.224) 51312 61 GEMLİK

Caddeler renklendi

3 Kasım günü yapılacak olan 
milletvekili erken seçimleri nede
niyle propaganda döneminin 
başlamasıyla ilçemizin cadde ve 
sokakları partilerin bayrak ve li
derlerinin posterleriyle donatıldı.

MHP’nin İstiklal Caddesi Bora 
Sokak’ta bulunan ilçe binasının 
önünün donatılmasıyla başlayan 
propaganda çalışmaları, diğer sl₺ 
yasi parti binalarının bulunduğu 
cadde ve sokaklara da sıçradı.

AKP İbrahim Akıt Cadde’de, 
DYP İstiklal Caddesi’nde, ANAP, 
CHP, SP Pazar Caddesi’ndeki 
parti binalarının önünü bayrak ve 
liderlerinin posterleri ile süsledi
ler.

GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI 
GEMLİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Dosya No : 2001 / 869
Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti, adedi, evsafı;
Gemlik ilçesi Orhaniye Mahallesi, Manastır mevkiinde kain, pafta 9, ada t 

343, parsel 6 sayılı 2824.39 m2 miktarlı arsa üzerinde inşa edilen binada kat ■ 
irtifaklı, 23 nolu meskende borçluların hisselerine isabet eden iki hissel 
4/660’şer arsa paylı taşınmaz Manastır Mevkiinde Yeni Bahattin Kaptan 
Sitesinde bulunmakta olup, 3 oda, 1 salon, mutfak wc ve banyodan ibarettir. 
130 m2 miktarlı olan dairenin oda zeminleri hah kaplı, ıslak zeminler seramik 
döşelidir. 3 adet balkon mevcuttur. Söz konusu daire deniz manzaralıdır. 
Merkezi kaloriferli, asansörlü, kartonpiyeri! doğramaları pimapendenj 
yapılmıştır. Borçlu hissesi 4/660 olup, borçlunun hissesine isabet eden değeri 
olan 8.700.000.000.- TL. üzerinden açık arttırma suretiyle satılacaktır.

Satış Şartları :
1- Satış 12.11.2002 günü saat H.oo’den 11.10’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 22.11.2002 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 paylaştırmam 
masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi - 
düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20 si nisbetinde J 
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.

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 U 
müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme i 
hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle temi-1 
nat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede I 
açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 1 ’ |

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

08.10.2002
(İc.if. K. 126) icra Müdürü

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
-L



î SSK polikliniği açılıyor
Hastane bahçesine prefabrik olarak yaptırılan polikliniklere 
140 milyar lira harcandı. İnşaat, 70 günde teslim edildi. Po
likliniklerin resmi açılışını, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanı Nejat Arseven bugün yapacak.

70 gün önce inşaatına başlanan SSK 
Gemlik Hastanesi prefabrik poliklinik inşaatı 
tamamlanarak, SSK’hların hizmetine açıldı.

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka- 
m Yaşar Okuyan tarafından yapımına baş- 
latılan prefabrik SSK Poliklinikleri, 140 mil- 
yar liraya maloldu.

SSK Hastanesi'nin birinci ve ikinci ka

tında bulunan tüm poliklinikler ile eczane 
yeni prefabrik binaya taşınarak, SSK'lılara 
hizmet vermeye başladı.

14 uzman, 4 pratisyen doktor, 3 eczacı, 
28 hemşirenin bulunduğu Gemlik SSK Has
tanesinde acil olarak, anestezi uzmanı, da
hiliye ve fizik tedavi uzmanlarına ihtiyaç du
yuluyor.

2001 yılında 169 bin hastaya poliklinik 
hizmeti veren SSK Hastanesinde, aynı dö
nemde bin 70 ameliyat yapıldı.

Bir kişiye bir yatağın düştüğü hastane
nin yatak sayısının azlığı nedeniyle, boşal
tılan poliklinik yerlerine yeni yatak İlavesi 
yapılacak. Bunun için yaklaşık 200 milyar li
raya ihtiyaç duyuluyor.

Kaymakam 
muhtarlarla

tanıştı

Haftalık Siyasi Gazete

Denetimlerden ceza çıktı
Geçtiğimiz hafta Belediye Başkanı Mehmet Turgut, Esnaf Odası Başkanı, İl SağlıkGrup Başkan
lığı ve Çevre Sağlığı görevlilerince, ilçemizde denetlenen fırın v| pastanelere ceza yağdı.

İlçemizdeki ekmek fırınları, simitçi 
I fırınları ve pastaneleri geçtiğimiz haf- 
I ta yapılan denetimlerinde, yönetme- 
I liklere ve sağlık kurallarına uymayan 
I iki pastaneye kapatma cezası verili r- 
I ken, 7 işyeri de ihtar cezası aldı.

Belediye Başkanı Mehmet Turgut, 
' Esnaf Odası Başkanı İbrahim Talan, 
I Sağlık Grubu Başkanı Besim Çavu- 
I şoğlu, Çevre Sağlığı Mühendisi Os- 
I man Anaç, Sağlık Teknisyeni Haşan 
I Arkoç ile zabıta görevlilerinin katıldığı 
I denetimlerde, ilçemizde bulunan ek- 
I mek fırınları, simitçi fırınları ve pasta- 
I neler, görevlilerce titiz bir şekilde in

celenmişti.
İncelemeler sonucu Sağlık Gru

bunca Üçel ve Sevim Pastanesi’nde- 
ki eksikliklerden dolayı kapatma ce
zası verilmesine karar verildi.

Ancak, iki pastane işletmecileri de 
eksikliklerini tamamlayıp yeniden de
netleme isteyince ceza kaldırıldı.

FIRINLAR BEĞENİLDİ
Yapılan denetlemelerde, fırınların 

yüzde 90’ının durumunun iyi olduğu
nu söyleyen Sağlık Grup Başkanı Dr. 
Besim Çavuşoğlu, denetlemelerin de
vam edeceğini, eksikleri bulunan yedi 
fırına ihtar verdiklerini, bunları daha

sonra yeniden denetleyeceklerini 
söyledi.

Öte yandan Belediye tarafından 
yapılan denetlemeler ise, bugün top
lanacak olan Belediye Encümeninde 
ele alınacak.

İnsan sağlığı ile ilgi gıda üretimi 
yapılan tüm işyerlerinin temizlik, ruh
sat ve yönetmenlikler bakımından de
netimlerinin yapılacağını belirten ilgili
ler, “Denetlemelerden elde ettiği
miz sonuç olumlu oluyor. Eksikleri 
görülen işletmeci para ve kapatma 
cezasını almamak için bu eksiklik
lerini gideriyorlar” dedi.

HaEtAVA BaI<IŞ Uluslararası
Kadri Güler

gemlik_korfez@yahoo.com

Barış konferansı
Türkiye Rotary’si, 13-14-15 Ekim günlerinde İzmir’de 

“Uluslararası Barış” konulu bir konferans düzenledi.
Konferansın ikinci günü tanınmış siyasetçiler ve uluslarara

sı barışçılar ile Türk basınının değerli yazarlarının konuşmala
rıyla doluydu.

Tabii ki konferansın en önemli konuşmacıları, Uluslararası 
I Rotary Başkanı Bhichai Rattakul ile eski Cumhurbaşkanı Sü

leyman Demirel’di.
I İzliyorsanız, Süleyman Demirel’in Cumhurbaşkanlığı görevi 
I sona erdikten sonra üniversitelerde, çeşitli kurum ve kuruluşla- 
I rın açılışlarında veya bu tür konferanslarda baş konuşmacı ola- 
I rak davet ediliyor.
I Şu bir gerçek ki; yaşıtlarına göre sağlıklı ve çok sağlam bir 
I bellek ile konuşma yetisi bulunan Demirel, konuştukça kendini 
I dinletmesini biliyor.

Barış Konferansı’nın önemli konuşmacılarından biri de Ma- 
I® kedonya eski Cumhurbaşkanı Kiro Glıgorov idi.

Demirel ile aynı yaşlarda olduğunu sandığım bu eski dev
let adamı, Makedonya’da yaşadıkları dramı normalin üzerinde 
-iki lidere tolerans gösterildi- konuşmasıyla ülkesine gelen barı
şı anlattı. Ancak, Glıgorov konuştukça salon boşaldı. Konuşma 

I yetisinin çok zayıf olması, seçkin dinleyici topluluğunu sıktı. 
I Süleyman Demirel Hilton Oteli’na “Baba” plakalı bir limu- 
I zin ile gelmişti. Konuşması sırasında -45 dakika konuştu- tüm 
I salon pür dikkat Demirel’i dinledi ve ayakta alkışladı.

Dünya barışının yeniden dalgalandığı ve çevremizde sıcak 
I savaş rüzgarlarının estiği bu günlerde yapılan Barış Konfe- 
I ransı, tüm dünyaya insanların savaşmayarak barış içinde 

Ikardeşçe yaşamaları mesajını verdi.
Fransız, İtalyan, İşveçli, MakedonyalI ve Türklerden oluşan 

seçkin konuşmacılar, yaşlı dünyamızın sıcak savaşlar ve terör 
belası ile bozulduğuna dikkat çektiler. Barışın aileden başla-' 
masını, barışın yalnız devletlerin tekelinde olmadığı ve sivil 
toplum örgütlerinin barış için çaba harcaması gerektiği gerçeği 
anlatıldı bu toplantıda.

İzmir konferansı, 30 bin üyeli dev bir örgütün dünya barışı 
için dikkatleri Türkiye’nin üzerine çekmesi bakımından ö'nem'r 
liydi.

Barış Konferansı 
yapıldı

Eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, ABD'nin Birleşmiş 
Milletler kararı olmadan Irak'a saldırmasının yanlış oldu
ğunu söyledi. "Türkiye kendi çıkarlarım korumalıdır" dedi.

tür Bakanı Suat Çağlayan, Es
ki Dışişleri Bakanı İsmail Cem,

Türkiye, Rotary’si 2440- 
2430-2420’nci. bölgelerin or
taklaşa düzenlediği 'Uluslara
rası Barış Konferansı’ yapıldı.

Gemlik Rotary Derneği 
adına konferansa, Külup Baş
kanı Kadri Güler ile Sekreter
üye Ay Onur katıldılar.

İzmir Hilton Otel’de üç gün 
süren konferansa, Uluslarası 
Rotary Başkanı Bhichai Ratta
kul katılırken, eski Cumhur
başkanlarından Süleyman De
mirel, Makedonya eski Cum
hurbaşkanı Kiro Glıgorov, Kül-

Rotary Bölge Başkanları, İzmir 
Valisi Alaattin Yüksel, İzmir 
Belediye Başkanı Ahmet Piriş- 
tina, İsveç Büyükelçisi Anne 
Dısmorr, Fransız Senatörü 
Michel Guerry, Prof Dr. Ilber 
Ortaylı, Gazeteci Özdemir İn
ce konuşmacı olarak katıldı.

İlçemize yeni atanan 
Kaymakam Ahmet Ertürk, 
merkez ve köy muhtarlarıy
la biraraya gelerek, tanıştı
lar.

Dün, Kaymakamlık Top
lantı Salonu’nda yapılan 
tanışma törenine, merkez 
ve köy muhtarlarının tama
mı katıldılar.

. Muhtarlarla tanışan 
Kaymakam Ertürk, bundan 
böyle birlikte çalışacakları
nı belirterek, başarılar dile
di.

KÖY BİRLİĞİ 
TOPLANTISI
Kaymakam Ahmet Er

türk, daha sonra köy muh
tarlarıyla Gemlik Köylerine 
Hizmet Götürme Birliği’nin 
genel kuruluna katıldı.

Birliğin dokuz aylık gi
derlerinin 3 milyar 180 mil
yon, gelirlerinin ise 5 milyar 
914 milyon lira olduğu 
açıklandı.

Köy bütçelerinin yüzde 
5’inden meydana gelen bir
lik bütçesinin gelirlerinin 
arttırılmasının, gerektiğini 
söyleyen Özel İdare Müdü
rü İbrahim Ay, yönetim ku
rulu üyelerinin aynen gö
revlerine devam etmesini 
istedi.

Yapılan oylamada, İbra
him Mert, Mehmet Turgut, 
Cemal İnce, Haşan Ertunç, 
Ahmet Keçeci (sayman), 
İbrahmi Ay (Sekreter) birlik 
yönetim kurulu üyeliklerine 
seçildiler.

2003 yılı tahmini bütçe
si ise, 4 milyar 120 milyon 
lira gelir ve gider olarak ka
bul edildi.

Kaymakam Ertürk, da
ha sonra köy muhtarlarının 
sorunlarını dinledi.

Ertürk, köylerde yarım 
kalan hizmetlerin tamam
lanmasını istedi.

Özürlüler 
için 

yemek
İlçemizde bir süre önce 

eğitime başlayan Özürlüler 
Okulu'ndaki özürlü çocuklar 
yararına yemek düzenlendi.

Okul Müdürü Tamer Sivri, 
25 Ekim 2002 günü Atamer 
Turistik Tesisleri’nde saat 
20.oo'de yapılacak olan ye
mekten elde edilen gelirler ile 
özürlü çocukların ihtiyaçlarını 
karşılayacaklarını belirtti.

Rotaryen
Hanımlardan 

‘Meslek
Hizmet Ödülü’

Gemlik Rotary Kulübü üye eşle
ri, mesleklerinde başarı gösteren iki 
bayana 'Meslek Hizmet Ödülü’ veri
yor.

Dönem Başkan eşi Serap Güler, 
ekim ayının meslek hizmet ödülü ayı 
olması nedeniyle, mesleklerinde ba
şarı gösteren Hanımeli Sofrası sahi
bi Ruhiye Öztekin ve Emine Abla'nın 
yeri sahibi Emine Kula'ya yarın,ku
lüp binasında yapılacak olan toplan
tıda plaketlerinin verileceğini söyledi.

HALKIN DERDİ ...

Bir dostum sordu :
Eski seçimlerdeki heyecan 

bu seçimde neden yok?” 
Dedim ki;
Yıllarca dinledi, gördü :
Karın doyurmuyor traş
Umurunda değil, kim olursa olsun baş. 
Halkın derdi:
İş, aş !...

mailto:gemlik_korfez@yahoo.com
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Köşemden
Yılmaz AKKILIÇ
yılmazakkılıçOturk.net Muzaffer Gürboğa

Eğitimci - Yazar

Ilhan Selçuk Işığı Görmek
Cumhuriyet gazetesi imtiyaz sahibi 

ve yazan İlhan Selçuk’a bugün saat 
14.30’da İstanbul Üniversitesi Fen Fa
kültesi Ord. Prof. Cemil Bilsel Konfe
rans Şplonu’nda “fahri doktora” Un
vanı veriliyor. Gerekçe şu :

“Atatürkçü düşünce doğrultu
sunda, ulusal sorunlara duyarlı 
yaklaşımı ve erdemli gazeteciliğin 
örnek ismi olması...”

Gerekçedeki “erdemli gazetecili
ğin örnek ismi” bölümü üzerinde özel
likle durmak istiyorum ben.

İlhan Selçûk’u ‘60’h yıllardan bu ya
na okuyorum, *70’lerde yüz yüze tanı
mak olanağını buldu. O günlerin koşulla
rında birlikte yargılandık, zamanla ara
mızda mesafeli bir dostluk doğdu; bu
nunla aynca kıvanıyorum. O, “Atatürk
çü düşünce doğrultusunda ulusal 
sorunlara duyarlı yaklaşımı”nı hiç 
terk etmedi. Ama Atatürkçü düşünceyi 
ve ulusal sorunları savunmayı “göste
riş” olarak değil, “görev” olarak üst
lendi hep, yapmacığa veya istismara kal
plaşmadı.

Ne var ki, -yukanda da değindiğim gi
bi- İlhan Selçuk’un “erdemli gazeteci
lik” konusundaki ■’ çabalan çok daha 
önemli. O’nun bu doğrultudaki çabaları, 
öyle sanıyorum, yaşadığımız son elli yılın 
basın tarihinde seçkin ve ayncalıklı bir 
yer tutacak. Türkiye’de medyanın hol
dinglerin egemenliğini geçtiği, “er
dem” ve “namus” kavramlarının ne
redeyse borsada işlem görür hale geldiği 
bir süreçte, İlhan Selçuk’un “gazeteci- 
lik yapmakta”ki ısrarlı direnişi -öyle 
sanırım- özgün T»ir örnek Qİ|trak değer- 
Jendirilecektir gelecekte.

Belki de hayret ve ibretle..
O’nu İstanbul 1 Numaralı Sıkıyöne

tim Mahkemesi’nde ifadesi alınırken iz
leyebilmiş olmanın acılı, ama onurlu ânı- 
sı silinmeyecek biçimde belleğime kazın
mıştır. Yargı kuruluna., “Siz hiç falaka
ya yatınldınız mı?” sorusunu yöneltir
ken, “Ayaklarınıza vurulan ilk, ikin
ci üçüncü sopa çok acıtıyor; sayı 
onu bulduktan sonra artık hiçbir 
şey hissetmiyorsunuz” derken sergi
lediği yiğitçe, ama olabildiğirice müteva- 

zi insan tavrını unutabilmem olanaksızdır 
benim için. Koşulları son derece olum
suz gözaltı sürecinde, “işkence altın
da” olduğunu “akrostiş” dizili ifadesin
de anlatabilecek denli yüksek zekasını da 
aktarmadan geçemeyeceğim -ki bunu 
Tercüman'ın Ünlü milliyetçi (!), muha
fazakar (!) ve de demokrat (!) yazan Naz
lı Ilıcak bile <önceden açıklanmış bulun
masına karşın> anlayamamıştı da, bir 
güzel ağzının payını almıştı-...

Kendisine fahri doktora verileceği ha
berinin yer aldığı pazar günkü Cumhu
riyet' te. yine medyaya değiniyor İlhan 
Selçuk ve şu önemli saptamayı yapıyor :

“Bizim medyada tekelleşme ya 
da kartelleşme sürecinin yaşandı
ğını dünya alem biliyor, bilmeyen 
yalnız Mısır’daki Sağır Sultan kal
dı... Eskiden böyle bir durum yok
tu; basında fikir özgürlüğünün kar
şısına siyasal iktidar çıkardı; Avru
pa Birliği’ne girmek için yasaları 
gevşettik; devlet az çok yumuşadı; 
ama bu kez de medyadaki kartel
leşme fikir özgürlüğünü kayıt altı
na alma yolunda dörtnala gidi
yor...”

Evet, durum bu. Eskiden basına bas
kıyı “siyasal iktidar” uygulardı; şimdi 
öyle değil, medya patronu holdingler is
tediklerini yazdırıyorlar, istemediklerini 
yazdırmıyorlar. Sonra da Bursa’ nm kı
demli ve bu konularda deneyimli bir ga- 
zeticisirün yan şaka yan ciddi söylediği 
gibi, iktidara ya da rakip holdinglere dö
nüp“Siz asıl yazmadıklarımızdan 
korkun” diye_aba altından sopa göste
riyorlar.

Böyle bir ortamda herkesten İlhan 
Selçuk olması elbette beklenemez. Ek
ranların “ma’yüb” kadınlarla, gazete 
sayfalarının rakip holdinglerin birbirleri
nin kirli çıkılannı açıkladıkları haberlerle 
dolu olduğu bu süreçte, henüz büyük 
sermayenin güdümüne girmemiş, bir öl
çüde bağımsız “yerel basın”ın önemi 
artıyor.

Okuyucudan, Cumhuriyet’e ve Il
han Selçuk’lara, ve de o “bir ölçüde 
bağımsız” yerel basına destek vermesi
ni istemek ve beklemek çok mü acaba?.-;

Günümüzde her alanda değişimler 
çok hızlı olmakta, bireyler bu değişme
lere ayak uydurmada zorlanmaktadır. 
Bir kısım insan, bu değişimle uzlaşma 
sağlarken, büyük bir bölümü yaşanan 
olumsuzluklara karşı direnç göster
mekte ve kendisiyle tutarlı davranmak
ta ısrar etmektedir. Sorunlara karşı al
ternatif çözümler üretmektedir. Ben 
kendi adıma söyleyeyim : “Ülkem 
için ne yapabilirim?”! düşünüyo
rum. Sorumluluk almanın, doğru yaşa
manın temel ilkelerinden biri olduğunu 
kabul ediyorum. Şu anda bir şeyler 
yapmak, geçmişte yaşamaktan çok 
daha iyi olsa gerek.

İnsanların eskiye nazaran daha çok 
kalıplaşmış düşünce ve davranışları be
nimsediklerini gözlemliyorum. Bunun 
haklı nedenleri olduğunu düşünsem bi
le bu durumun aşılması gerektiğini dü
şünüyorum. Uzunca bir süredir tek tip 
düşünce ve davranışa ahştınldık. Bu da 
hem toplumun hem de kişilerin sağlık
larını bozdu. Sosyoloğlar, şizofren bir 
toplumun oluştuğuna dikkat çekiyor
lar.

İnsanlarımızın en önemli iki temel 
ihtiyacı olan sevgi ve güvenden yok
sun yaşadığını görüyoruz. Oysa bu iki 
temel gıdadan beslenememe ruh sağlı
ğını da bozmaktadır. Üstüne, yaşanan 
şiddeti de ekleyin.

Bilinçli hareket etmekle sorunların 
üstesinden gelebiliriz. Kendimizi ifade

Duvar mahkemelik
Samanyolu Sitesi ile Gemlik Belediyesi arasındaki istinat 
duvarı nedeniyle devam eden anlaşmazlık,, duvarın kime 
ait olduğu mahkemenin vereceği karar ile belirlenecek. 
Site Yönetimi mahkemeye başvuruyor.

Manastır Bölgesi’nde bu
lunan Samanyolu Sitesi ile 
Öznuh Sitesi arasından ge
çen kent yoluna ait istinat du
varının kime ait olduğunu 
mahkeme belirleyecek.

İstinat duvarının Öznuh 
Sitesi’ne ait kanalizasyon bo
rusunun çalışmalar sırasında 
patlaması sonucu yıkılma 
tehlikesi göstermesi üzerine, 
Samanyolu site yöneticileri 
belediyeye başvurarak duva
rın tehlike yarattığını belirte
rek onarılmasını istediler.

Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut ise, duvarın siteye ait 
olduğunu belirterek, sitenin 
duvah onarmasını istedi.

Kaymakamlığa yapılan 
başvurulardan da sonuç alı
namayınca Samanyolu Sitesi, 
son yağışlarla iyice yıkılma 
tehlikesi gösteren duvarın 
çevresini tahta korumalarla 
kapayarak herhangi bir tehli
keli anda can kaybının önlen
mesi için önlem aldılar.

Samanyolu Site Yöneticisi 
Osman Kuş, belediyeye terk 
ettikleri yola ait istinat duvarı
nın belediye tarafından yaptı- 
rılmamasına anlam vermenin güç olduğu
nu belirterek şöyle konuştu:

Bizim bundan sonra yapacağımız 
tek şey kaldı o da bu duvarın siteye mi 

edecek girişimlerde bulunabilir, de
mokratik örgütlerde sorumluluk ve et
kin işlev üstlenebiliriz. Olumsuz düşün
me kısır döngüsünden kurtulup olumlu 
eylemlere yelken açabiliriz. Çıkış yolla
rının bulunduğunu ve seçeneksiz olma
dığımızı bilelim. En önemlisi yalnız ok 
madiğimizin farkına varalım. Çözüm 
başkalaşmada değil, kendimizi tanıma^ 
da ve geliştirmededir.

Sevginin kardeşi olan hoşgörüde 
azalma olduğunun farkında mısınız? 
însanlanmız çok farklı sorunlarla bo
ğuşmaktan hoşgörüyü unuttu. Toplu- 
mumuza özgü nice değerlerimizi,'me
ziyetlerimizi, geleneklerimizi unuttuk. 
Birbirimizi bağışlamayı unuttuk. Olum
suz, olaylan görmezlikten gele gele du
yarsızlaştık. Suskunlaştık; daha kötüsü, 
sessizliğimizin zincirini kıramıyoruz. I

Sorunlar yığınla, dağ gibi. Çözüm 
tek değil, karanlığın ucundaki ışığı gör
mek için sorumluluklanmızı paylaşa
lım. Önce kendimizle yüzleşip barışa
lım, sonra sorunlarla yüzleşelim. Hoş
görüyü ve uzlaşıcı tavırlarımızı çoğalta
lım. Kötü düşünceleri geldiği yere gön
derelim. Farklı bakış acılarını yakalaya
lım. Kavrayışlarımızı derinleştirelim. 
Kendimizi geri çekip hedef azaltmaya
lım. Unutmayalım herkes hedef konu- 
muşa gelirse, kimse hedef olmaz. Par
çalar bir araya geldiğinde bütün olur. 
Bütünleşelim ve ışığı hep birlikte göre
lim.

Site yöneticileri, duvar önünde can kaybına önlem 
için tehlike yaratan duvarın çevresini korumaya aldı

yoksa belediyeye mi ait olduğunu mah
keme ile belirlemek. Mahkeme bilirkişi' 
ye gidecek sonuçta duvarın sahibi or
taya çıkacak. Can ve mal kaybı ol
masından korkuyoruz.” dedi.

y%25c4%25b1lmazakk%25c4%25b1l%25c4%25b1%25c3%25a7Oturk.net
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CHP Gemlik’te doludizgin AKP’ye katılımlar
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Cumhuriyet Halk Partisi seçim çalışmaları
na. Bursa Milletvekili adayları Feridun Pehli
van ve Kemal Demirel ile hız verdi.

Geçtiğimiz hafta içinde eski İl Başkanı Ke
mal Demirel, ilçe örgütünü ziyaret ederek, 
partililerle görüştü. Pazarı da dolaşan Demi
rel. seçmenlerden oy istedi.

Öte yandan Feridun Pehlivan ise cumarte
si günü Kurşunlu Beldesi’nde seçim bürosunu 
açtıktan sonra, Balıkpazan’ndaki seçim büro
sunun açılışını yaptı. Pehlivan daha sonra Bü
yük Kumla Köyü’ne oradan da Karacaali Kö- 
yü’ne giderek köylülerle birlikte oldu.

Pehlivan gece ise, Haydariye Köyü’ne gi
derek köy kahvehanesinde köylülere hitap 
ederek, 4 Kasım günü CHP’nin iktidara gele
ceğini söyledi.

ANAP’lı adaylar esnafı gezdi
3 Kasım milletvekili se

çimlerinin yaklaşması nede
niyle siyasi ataklarını sürdü
ren partilerden biri de Ana
vatan Partisi idi.

ANAP’lı Bursa Milletve
kili adaylarından Avukat ve 
eski İl Başkanı Behzat Çe
vik, beraberinde Kadriye 
Sarıbıyık, Zeynep Tülin Arıt 
ve Fatma Güler ile ANAP İl
çe merkezine geldiler.

İlçe Başkanı Andan Te
kin tarafından karşılanan 
adaylar daha sonra esnafı 
gezerek partilerine oy iste
diler. Behzat Çevik parti
merkezinde yaptığı konuş
masında “Tüm halkımızın ANAP’a gü
venmesini ve inanmasını bekliyoruz. 
Ülkemizi mutlu yarınlara taşıyacak 
tek parti ANAP’tır” dedi.

ANAP İlçe Başkanı Tekin ise, 
"ANAP’lıların başları dik, alınları açık
tır. ANAP bu ülkeye büyük işler büyük

hizmetler vermiştir. Gene de verecek
tir” şeklinde konuştu.

Esnafı gezen adaylar, kendilerini ta
nıttılar. Öte yandan ANAP üçüncü sıra 
adayı, Halil Uysal da Gemlik’e gelerek 
kurum ve kuruluşlara giderek ziyaretler
de bulundu.

Tarım
Bakanının 
ziyareti 
iptal edildi

Küçük Kumla belde- | 
sinde Kaklınma Koopa- j 
retifine ait salamurha- | 
nenin açılışı için ilçemi- i 
ze gelecek olan Tarım 
ve Köyişleri Bakanı Yu
suf Gökalp, milletvekili 
seçimleri nedeniyle par- I 
tisi tarafından seçim i 
bölgesinde görevlendi- | 
rilince Bursa gezisini ip
tal etti.

Bakanın Bursa'gezi
si nedeniyle Bursa Ta
rım İl Müdürlüğü tara
fından köylüye mektup 
adı altında yapılan ça
lışmalar anlatılmış ve 
köyülerin Bakanın açı
lışlarına katılması isten- ı 
mişti. Bir açılış ta Küçük 
Kumla da yapılacaktı.

Demokrat Parti'den
Demokrat 

Parti Gemlik İl
çe eski yönetim 
kurulu üyeleri 
ile partiye kayıt
lı üyeler Adalet 
ve Kalkınma 
Partisi’ne katıl
dılar.

Geçtiğimiz 
hafta cumartesi 
günü saat 
10.oo da AKP 
İlçe merkezinde 
katılımlar nede
niyle bir tören 
düzenlendi.

Törene, AKP Bursa 
Milletvekili ve Miletvekili 
adayı Altan Karapaşaoğ- 
lu, Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, İlçe Baş
kanı Vedat Emek ve yö
netim kurulu üyeleri ile 
partililer katıldılar.

AKP’ye katılan DP es
ki İlçe Başkanı Vicdan 
Özdemir, yaptığı konuş
mada “Bu ülke hepimi

istifa eden 60 kişi AKP'ye katıldı.

zin, bu partide lider oli
garşisi yok. AKP iktida
ra yürüyor. En güçlü 
parti daha da güçlü ola
caktır” dedi.

Vicdan Özdemir’e par
ti rozetini Belediye Baş
kanı Mehmet Turgut ta
karken, “Bu ekip iktida
ra geliyor. AKP verdiği 
sözleri her zaman yeri
ne getirmiştir. Katılan 
arkadaşları kutluyo
rum."dedi.

Gemlikspor yönetimi 
istifa etti

Kumla’da DYP bürosuna saldırı
Doğru Yol Partisi'nin Küçük Kumla seçim bürosunun camları, bilinmeyen kişiler tarafından kırılması 
siyasi skandal olarak nitelendirildi. Bir kişi gözetim altına alındı. Soruşturma sürüyor.

D.YP Bursa Milletvekili adayı 
Turhan Tayan tarafından açılışı 
yapılan Küçük Kumla DYP Seçim 
Bürosu’nun camlarını önceki gece 
kimliği bilinmeyen kişi veya kişiler
ce kırıldı.

Abdullah Aslan Caddesi’nde 
bulunan DYP Seçim Bürosu’nun 
kanal tarafına bakan camları gece 
geç saatlerde kırıldı. Saldırganlar 
olaydan sonra kaçtı. Camların kı

rılmasının ardından olay jandar
maya bildirildi. İlçe Jandarma Ko
mutanlığı da olaya el koyarken, bir 
kişinin gözaltına alındığı açıklan
dı.

Saldırı ile ilgili soruşturma sü
rerken, saldırının nedeni, kimler 
tarafından yaptırıldığı saldırganın 
bulunmasıyla aydınlığa kavuşa
cak.

Küçük Kumla da bir süredir, si

yasi gerginlik ANAP Belde Başka
nı ile DYP’li belediye arasında sü
rüyordu. DYP’li Belediye Başkanı 
Ömer Bal, ANAP belde binasının 
izinsiz eklentiler yapılması üzerine 
kapatma kararı almıştı.

DYP ilçe yönetimi Küçük Kum
la da siyasi gerğinliğin yaratılma
ması için partililerini uyarırken, so
ruşturmanın devam ettiği öğrenil
di.

Gemlikspor yönetim 
kurulu önceki akşam al
dığı kararla, görevlerin
den topluca istifa ettiler.

Gemlikspor Kulübü 
Başkanı Faruk Güzel 
yaptığı açıklamada, ku
lübün mali destek gör
memesi nedeniyle yö
netim kurulunun istifa 
ettiğini söyledi.

Güzel, yönetim kuru
lunun 5 Kasım 2002 gü
nü olağanüstü genel 
kurul toplantısı yapma 
kararı aldığını da belir
terek,” Biz genel kuru-, 
la giderek yeni görev 
alacak arkadaşlarımı
za görevimizi terk 
edeceğiz. Bugüne ka
dar Gemlik’ten bekle-

Faruk GÜZEL 
diğimiz mali desteği 
alamadık, bu nedenle 
görevi bırakıyoruz” 
şeklinde konuştu.

Gemlikspor daha ön
ce de bu tür bir durumla 
karşılaşmış ve kulüp 
fesh olma noktasına 
gelmişti.

Vergi Dairesi Müdürü 
İzmir’e gitti

Arif Tak esnaf 
için oy istiyor
Doğru Yol Partisi Bur

sa Milletvekili adayı Arif 
Tak, geçtiğimiz hafta il
çemize gelerek, esnaf 
kuruluşlarını gezdi.

Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası’nı ziyaret eden 
Arif Tak, buradan Esnaf 
Kefalet Kooperatifi’ne gi
derek, yöneticilerle gö
rüştü.

DYP İlçe Başkanı 
Mehmet Avcı ve yönetim 
kurulu üyeleri ile ilçedeki 
ziyaretlerini sürdüren 
Arif Tak, esnaf seçimleri 
ile milletvekili seçimleri

nin arasında fark olma
dığına dikkat çekti.

3 Kasım günü oyların 
düşünerek verilmesini 
isteyen Arif Tak, 57. hü
kümetin esnaf ve sanat
karları canından bezdir
diğini, ekonomik krizin 
insanları canından bez
dirdiğini söyledi.

Kendisinin bir esnaf 
temsilcisi olduğunu söy
leyen Arif Tak, parlemen- 
toda esnaf temsilcisinin 
bulunmadığını bu ne
denle esnafın kendisini 
desteklemesini istedi.

66 bin 54 seçmen 
oy kullanacak

3 Kasım pazar günü 
yapılacak olan milletvekili 
erken seçimleri, Amerika 
Birleşik Devletleri Irak’a 
saldırmaz ve yapılırsa il
çemizde 66 bin 54 seç
men merkez ve köylerde 
oy kullanacak.

İlçe Seçim kurulu 3 
Kasım seçimleri nedeniy
le hazırlıklarını tamamla
dı.

Merkezdeki 48 bin 164 
seçmen 179 sandıkta oy 
kullanırken, köylerde bu
lunan 17 bin 890 seçmen

ise 257 sandıkta oylarını 
kullanacaklar.

Seçmen listelerinin ke
sinleştiğini hatırlatan ilgili
ler, seçim kartlarının muh
tarlıklardan mutlaka alın
masını istediler.

Seçmenlerin hangi 
sandıkta oy kullanacağını 
belirten seçmen kartları 
bulunmayanlar sandıkla
rın önlerine asılacak olan 
seçmen listelerinden san
dığı öğrenip nüfus cüz
danları ile birlikte oy kulla
nabilecekler.

Gemlik Vergi Dairesi 
Müdürü Yaşar Topaç, İz
mir Vergi Dairesi Müdürlü- 
ğü’ndeki görevine başla
mak üzere ilçemizdeki gö
revinden ayrıldı.

Üç yıl önce Gemlik 
Vergi Dairesi Müdürlü- 
ğü’ne atanan Topaç, vergi 
tahsilatlarını hızlandıra
rak, Bursa ve ilçeleri ara
sında Gemlik’i ikinci sıraya 
yükseltmişti.

Gemlik'te önemli kişile
re ait vergi incelemelerini 
de başlatan Yaşar Topaç’ın 
İzmir’de basına ‘Balina’ 
operasyonu olarak yansı
yan vergi iade kaçakçılığı

ile ünlü vergi dairesine 
atanması dikkat çekti.

Topaç, dün Gemlik’teki 
çalışma arkadaşlarına ve
da ederek, görevinden ay
rıldı.

KAYIP
04391028114 numaralı bağkur sağlık karnemi 

kaybettim. Hükümsüzdür.
KEMAL GÖKBOĞA
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Stres attılar
Gemlik İlçe Tarım Müdürlüğü personeli, Orhangazi Rahmi Baba Res- 
taurant'ta, Çiftçiyi destekleme ve kayıt projesinin tamamlanmasından 
sonra biraraya gelerek, yorgunluklarını eğlenerek giderdiler .

VEFAT ve TEŞEKKÜR

Gemlik ilçe Tarım Müdürü Hayati Küçükçakar 
eşi ile müdürlük, teknik ve idari personeli, geçtiği
miz hafta objektiflerimize Rahmi Baba Resta- 
urant’ta yakalandılar.

İlçe Tarım Müdürlüğü personelinin, çiftçinin 
destekleme projesinin tamamlanmasından sonra 
getirdikleri hızlı çalışma temposu sonunda yorgun
luk atmak için Rahmi Baba’da bir araya geldikleri 
öğrenildi.

Biricik Annemiz
Nebahat YALI
14 Ekim 2002 günü vefat etmiştir. 

Cenazemiz Umurbey’de toprağa verilmiştir. 
Cenaze törenimize katılan, telefon, telgrafla ve 

şahsen gelerek bizlerin acılarını paylaşan eş, dost 
ve akrabalarımıza teşekkürü bir borç biliriz.

Ayrıca;
Annemize gerekli olan ilacı esirgeyen 

doktoru da kınarız.
Oğlu Cumhur YALI 

Kızı Gönül ŞEN

OZ FRTIH
HER TÜRLÜ TEMİZLİK İŞLERİ 

İTİNA İLE YAPILIR 

EV -İŞYERİ - BÜRO 
TEMİZLİĞİNDE HİZMETİNİZDEYİZ 

ELEMANLARIMIZ GÜVENİLİR OLUP 
HER TÜRLÜ MESULİYET 

FİRMAMIZA AİTTİR

BAKICI 
ARANIYOR

J//4T/4/

re'/ee/zf
EDİLİR

0.532.254 24 80
513 06 77

ŞİİR KÖŞESİ Abdullah BIÇAKÇI

DOĞRUYOL PARTİSİ SEÇİME DOĞRU

Doğruyol, doğru yolda 
Panik var, sağda solda.

Belediye Başkan adayıyım diyor 
İlçenin derdine devayım diyor •

Seçmenimiz bizden ayrılmayacak 
Sonsuza dek, bizleri destekleyecek

Partisini devamlı destekleyecek 
İlçede su sorununu çözümleyecek

Birçokları iktidara sevdalı 
Tansu ise, iktidara iddialı

O yıllarca halkı için^Çalıştı 
İlçeleri kalkındırıp il yaptı

Bize katılıyor, halkın çokluğu
Giderilecek sinyalizasyon yokluğu

Ekonomisi zengin ilçe kalkınacak 
Gençlere üniversite kurulacak

ÖZ FATİH Ltd.Ştl. KAYIP
Partimize katılımlar artıyor
Partimiz, yönetime gelmekJstiyor

Kula’nın, daha projeleri var
Sokaklar ve pazar yerimiz dar

Batum İş Hanı Kat: 3 No: 19 GEMLİK
Tel: (0.224) 513 21 23 Cep Tel : (0.532) 484 43 73

SATILIK ve KİRALIK

Gemlik Endüstri 
Meslek Lisesi’nden 

almış olduğum 
diplomamı 
kaybettim.

Hükümsüzdür. 
F u r k a n 
ÖÇ AL

Partimiz, verdiği sözde duracak 
Bugün yaşananlar yaşanmayacak

Amansız hastalığa, uğrayanlara 
Hastanede tedavisi yapılmayanlara

Daha geniş imkanlar tanınacak
Kamu sağlığı işsigortası kurulacak

Daha'geniş imkanlar aranacak 
Birçok hizmet halka sunulacak

Bizi kul değil, Allah beğensin"
DYP’ye, güvenen oyunu versin

Haşan Kula’ya Allah kolaylık versirı 
Halkına verdiği sgzü yerine gelsin]

EMİN DALKIRAN KORDONU’NDA 
120 METREKARE KALORİFERLİ 

LÜKS SATILIK DAİRE

DYP’yi benimseyen çıktı yola 
O da Eczacı Haşan Kula

KAYIP
KUMLA’DA HAVUZLU KİRALIK ve 

SATILIK DAİRELER

Yeşil kartımı 
kaybettim. 

Hükümsüzdür. 
Elif ŞAHİN

Umurbey’de İmar Planlı 

6 Villalık Sahibinden Satılık Arsa Gemlik
Körfez

Gemlik Cumhuriyet Mah. 
Satılık Triplex villa. Okutun,

Abone

Düğün & Nişan & Kına & Sünnet 
Fotoğraf Çekimleri ve Albümleri yapılır. 
Vesikalık ve her türlü resimleriniz için 

bize uğrayın, farkı yaşayın

Mehmet Miitazımoâtu istiklal Cd- Akbank Arallğl No: 3 *A GEMLİtvıenmer Muıazımagıu Te| & Fax. 224) 513 g4 g4 Te|. (0 224) 514 9494

DOĞI Ş FEN DERSHANELERİ
"Her zaman bir adım önde"
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YAŞAMIN İÇİNDEN

Sıtkı Hayıroğlu
Emekli Öğretmen

Yari Şaka Yari CIddI
Dost ve Müttefik 

Amerika
HAFTANIN FIKRASI

Erol GÜRÇAY

BABA GÜÇLÜ PARTİ HANGİSİ ?
■ Yaz tatilinde kızlarımın hepsi de burada idiler.
■ Düşündük taşındık, kestirmeden geçim yolları ara
dık. En kestirme yol olarak biz de parti kurmaya karar 
verdik.
■ Kurduk partimizi. Vatandaş Partisi.
I Kurduk ama bazıları gibi, biz de kapatmak zorunda 
kaldık.

Kızlarıma : Oyunuzu Güçlü Partiye verin demiş
tim.

Şimdi kızlarım gittikleri yerden bana telefonla soru
yorlar.
■i Büyük kızım öğretmen İstanbul’dan soruyor Figen

B5 - Baba, bize oyunuzu güçlü partiye verin demiştiniz. 
Seçimlerde yaklaştı, güçlü parti hangisi?
£ Ertesi günü Nazar Hediyelik mağazaları sahibi Esen 
kızım telefon etti, Muğla Köyceğiz’den
■ - Baba, seçimler iyice yaklaştı güçlü parti hangisi bil
dirde oyumuzu ona göre verelim. Boşa bari gitmesin.
1 Küçük kızım durur mu, Almanya Berlin’de geniş 
bir çevresi var. Kendi çapında çevresinde Türk Müzi
ği Sanatkarı Ebru :
«J- Baba, partimizi kapatırken, bize oyunuzu gene de 
güçlü partiye verin demiştiniz. O güçlü partiyi biz kar
deşler bulamıyoruz. Neden bulamıyoruz? Eskiden se
çimlere giren üç, dört parti oluyordu. İyi kötü biliniyor 
görülüyordu. Şimdi parti yirmiyi aştı.

Figen kızımdan bir telefon daha geldi. Ne diyor :
- Baba, biz şöyle yorum yapıyoruz. : D. Baykal 

ATAMIZ ın partisini sıfıra düşürmüştü. Şimdi son hızla 
dokuza çıkarmak istiyor. Cem Uzan’da Türkiye’yi tit
retmeye başladı. Yedi bölgeyi karış karış dolaşıyor. Eh! 
Gazara iktidara gelirse harvurup harman savurdu. De
diklerini nasıl gerçekleştirecek? M. Yılmaz’da T. 
Özal’ın mirasına kondu. Onunda hızı kesik gibi görü
nüyor.

Doğru yolu mesken tutmuş T. Çiller. Türkiye’de 
örnek bayan ve ilk başbakan. Dönüyorda iyi diller..

AK Partinin ışığıyla Erdoğan’da çıktı yola. Aldır
madan sağa, sola.

İsmail Cem’e Hu!... çekti Derviş CHP’de mu
radına ermiş.

Bu partilerden birimi Türkiyemizi düzlüğe çıkara
cak.

Partimizi kapatmakla, kızlarım hatalarını anladılar. 
Oysa en güçlü parti, bizim Vatandaş Partisi idi. O da 
kapandı.
I Gene de ben kızlarıma :

- Siz bundan gereken dersi alın. Güçlü partiyi dört 
yönden araştırın. Bulursanız bana da bildirin.

Ben, biliyorum ama söyleyemem ki..
- Niye baba?

j - Size bir ip ucu vereyim : Hangi partide kadın mil
letvekilleri, erkeklerle eşitse, onu tercih ediniz.

- Neden baba? .
- Kadın-erkek hakları eşitmiş ya. Bana göre iş

te o parti, en güçlü parti.
- O parti, hangisi baba?

₺ - Onu da siz arayın bulun.
- Bana da bildirin, haaa!

I - Baba, öyle parti bulamazsak?
- O zaman oyunuzu atmayın.

*: - Biz Vatandaş değil miyiz baba?
- Siz ve de biz.... Vatandaş olsa idik erken seçim 

olur muydu?
■ - Orası da öyle yaaal...

Amerika (1950)li yıllarda 
dost elini uzattı.

Tabii. Biz de ona uzattık.
Ama. Şimdi kolumuzu kurta

ramıyoruz.
Son 50 yılın tamamında, Ame

rika ile iç-içeyiz.
Öyle bir beraberlik ki, Ame

rika ta içimize kadar işledi.
(1970)li yıllarda Amansız 

düşmanı Sovyetler Birliği idi.
Bizim de beynimizi yıkadı.
Bizi de bu yönde teşkilanlandır- 

dı.
Biz de amansız bir Rus 

düşmanı olduk.
Dönemin yöneticilerine 

dindar ve muhafazakar bir 
gençlik yetiştirilmesi önerildi.

Ve. Yasaklı Erbakan’ın parti 
kurması için, Türkiye’ye getiril
mesi istendi.

Sağ ve sol savaşın, ilk adı
mı böyle atıldı.

Bir süre sonra Sovyetler yı
kıldı.

Artık yeni bir düşman gere
kiyordu.

Kısa zamanda, o da bulundu.
Çünkü Amerika’nın petrol 

şirketleri ve Savunma Sanayi
cileri düşmansız yapamazdı.

Düşmansız kalmak demek, 
silah sanayiinin durması de
mekti.

Silah sanayiinin durması de
mek, çalışan her (4) kişiden (1) 
inin, işsiz kalması demekti.

Bunu önlemek için uzun süre
li ve geniş kapsamlı bir savaş 
gerekliydi.

İşte Amerika’nın Irak inadı
nın, temel nedeni budur.

Amerika itiraz eden ve 
planlarını aksatan dost ülke
leri pek sevmez.

İşte. Durduk yerde, piyasa
ya sürülen Kürt devleti proje
sinin amacı budur.

Çünkü Kürtler, sorgusuz 
sualsiz her emre itaat edecek
tir.

Amerika’nın istediği de sa
dece budur.

İki arkadaş dertleşiyordu.
Biri

Azizim” dedi.
- Ben 25 yıl, karım tam 20 

yıl çok mesut bir hayat sür
dük”

Öteki meraklandı
“- Peki sonra”
Dertli olanı şöyle cevapla

dı.
“ - Birbirimizle karşılaştık”

Sözün Özü

/yi bir ağaç, 
Kötü yemiş vermez 
Kötü bir ağaçtan da 
İyi yemişler beklemeyin 

“İncir

1990 yılında Baba Bush var
dı.

Saddam’da o yıllarda pek 
havalıydı.

Kuveyt’in işgali sırasında 
dolduruşa getirildi.

Amerika tavşana kaç, tazıya 
tut politikası uyguladı.

Amerika, arapların kurtarıcı
sı olurken, Saddam’ı da tavsiye 
etti.

Ardından, barışçı Clinton 
geldi.

Clinton’u Amerikan halkı 
sevdi.

Ama. Silah üreticileri hiç 
sevmedi.

Ardından allengirli bir seçim 
yapıldı.

Su sefer Oğul Bush Başkan 
oldu.

Oğul Bush başkanlık koltu
ğuna oturdu.

Ama. İpler petrol şirketleri 
ile silah şirketlerinin eline geç-

11 Eylül bu şirketlere ilaç gi
bi geldi.

Baba Bush’un savaş politika
ları, yeniden vizyona girdi.

Uçuk Bîr Söz

Adamın biri yumurtayı 
kırmış, yumurta da 

ona küsmüş

GEMLİK REHBERİ

KAŞE 
ve 

MÜHÜRDE 
BEKLEME 

YOK! _ _

Bilgisayar

BÎR TELEFON YETERLİ!

istiklal Cd. Bora Sk. (Akbank Aralığı) No: 3/B

□ 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

□ 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
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. Ma.... 
Halk Egt. Mrk.. 
Halk Kütüp...... As. Şb. ...!....... 
Karayolları ...... 
Liman Bşk....... 
Mal Md........... 
Nüfus Md.........
Özel Id. Md......
Tapu Sic. Md. . 
Müftülük...........
Gümrük Md.....
Tekel Md....... 
Ver. Da. Md.....
İlçe Tar. Md. ... 
Üçe Seç. Md. ..

513 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 77 73

□ BELEDİYE
Santral ..........513 45 21-23Başkanlık.......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

□ OEMLİK SOFpRLER VE 
OTO, ODASI BAŞKANLIĞI

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

Ambulans...... 0.532.5716757

Dünya Mimarlık Günü
7 Ekim Dünya Mimarlık 

Günüydü.
Ne yalan söyleyeyim, ben de 

yeni öğrendim.
Kutlamanın bir bölümüne ka

tıldım.
Mimarlık mesleğini seve

rim.
Bu meslekte yaratıcılık var

dır.
Yaratıcı bir mimar, her zaman 

kendini gösterme fırsatı bulur.
Devlette görevdeyken Ro- 

ma’ya gitme fırsatı bulmuş
tum.

Orada, üç ayrı yaratıcılığı 
bir arada gördüm.

- Roma döneminden kalma 
şahane eserler, şehrin her yanına 
serpilmişti.

- Havalanından Roma’ya gelir
ken, sağda solda çağdaş mima
riden mükemmel eserler vardı.

- Tabii. Bir de Rönesans dö
neminden kalan olağanüstü mi
mari örnekler vardı.

İnsanlar, Sezan Brütüsü 

ve hatta Mussoliniyi unut-
muşlardı.

Ama. Binlerce 
muhteşem mimari 
ren ustaları, hiç 
unutamadılar.

yıl önce bu 
örnekleri ve- 
bir zaman

Şimdiki mimarların yaratıcı 
özelliği kadar, toplumsal so
rumluluğu da var.

Nüfusumuzun (% 30)u 15 
yaşın altındadır.

Bunlara yeni konut gereke
cektir.

Ülkemizin tümü deprem ku- 
şağındadır.

Halkımıza, sağlam konut 
gerekecektir.

Ülkemizde henüz çevre bilin
ci yoktur.

Bu bilinçlenme için, mimarla
rımızın gayretine ihtiyaç var
dır.

Kısacası, mimarlarımızın 
"hem yaratıcılığına, 'hem île 
toplumsal projelerine ihtiya
cımız vardır.

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

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

□ VAPUR
Yalova......

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

..........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.....................................
Özgaz
Tekgaz...............................
Ocakgaz...,........................
Ergaz...;..r\............
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

DAİRE

KUMLA'DA
HAVUZLU 
KİRALIK ve 

SATILIK DAİRE
Müracaat

Tel: 51317 97

Gemlik 
Körfez

abor»e
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BİZ TÜRKİYEYİZ
Türkiye’nin Çiftçisiyiz...
Türkiye’nin Esnafıyız...
Türkiye’nin Memuruyuz...
Türkiye’nin İşçisiyiz...
YUKJiJı.ı.UÛU

WG!][IBİ]a
Biz Türkiye'nin bayrağı, 
toprağı, namusuyuz...

AK PARTİ Bursa Milletvekili Adayı



Sungipek üniversitenin
Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından Uludağ Üniversitesi'ne devri 
kararlaştırılan Sungipek Fabrikası, dün Devlet Bakanı Yılmaz Karako- 
yunlu'nun da katıldığı bir törenle resmen üniversiteye verildi.
■1 Şubat 1938 tarihinde Atatürk 

•tarafından hizmete açılan Gemlik
Sunğipek Viskos Mamulleri Sanayi 

I Fabrikası, uzun yıllar Türk ekono- 
rtBisine yaptığı katkılardan sonra 

şimdi de, Türk gençliğinin eğitilmesi 
için hizmet verecek.
|pKamu kuruluşlarının özelleştiril- 

| mesi için başlayan süreçte, TE-

KEL’e devredilen Gemlik Sunğipek 
Fabrikası, geçtiğimiz aylarda Özel
leştirme Yüksek Kurulu tarafından, 
Uludağ Üniversitesi’ne devredilmiş
ti.

Devir ile ilgili resmi işlemlerin ta
mamlanmasından sonra dün, Özel
leştirmeden Sorumlu Devlet Bakanı 
Yılmaz Karakoyunlu’nun da katıldı

ğı bir törenle, Sunğipek Fabrikası 
Uludağ Üniversitesi’ne resmen ve- 
rildi.

DEVİR TÖRENİ
Dün saat 14.30 sıralarında, Bür- 

sa’dan Gemlik’e gelen Devlet Ba
kanı Yılmaz Karakoyunlu, ANAP 
Bursa Milletvekili,^. Kenan Sön
mez...... Devamı sayfa 3'de

Devlet Bakanı Yılmaz Karakoyunlu, Sunğipek Fabrikası’nın 
şartlı devir protokolünü çerçeveleterek, Uludağ Üniversite
si Rektörü Prof. Dr. Mustafa Yurtkuran’a verdi.

Başkan Tekini ihanetle suçladı
Bakan Arseven 
dispanser açtı

Belediye Başkanı Mehmet Turgut, dün yaptığı basın toplantısında, Sunğipek Fabrikası'nm 
üniversiteye devredilmesinin bir politik malzeme konusu yapıldığını belirtirken, ANAP İlçe 
Başkanı Adnan Tekin'i Gemlik'e ihanetle suçladı.

Belediye Başkanı Mehmet Turgut, 
Sunğipek Fabrikası’nın devir töreninden 
sonra yaptığı basın toplantısında, ANAP’lı- 
ları topa tuttu.

İlçeye 15 yıldır fakülte getirmek için ça
ba gösterdiklerini belirten Belediye Başka
nı Mehmet Turgut, buna Uludağ Üniversi
tesi ve YÖK’ün cevap vermediğini söyledi, 
^yapılan törenin devir teslim töreni ol
madığını da söyleyen Mehmet Turgut, ya
pılan devir teslim töreninin siyasi rant 
amacı güttüğünü belirterek şöyle konuştu :

“Bugün, hastane yapacağız diyen- 
ler, sağlık grup elemanlarını ilçeden çe-

kiyorlar. Hukuk Fakültesi açmak için 
senato kararı var mı? Denizcilik Yüksek 
Okulu için senato kararı var mı? Sayın 
Rektör Yurtkuran, bunu alabilmek için 
vadedilmiş laflardan öteye bir şey yap
mamıştır.”

ANAPLILARA ÇATTI
ANAP’lılar için de sert konuşan Beledi

ye Başkanı Mehmet Turgut, “Bohçalarını 
toplamaya başladıkları gün, insanlara 
gider ayak boş vaadlerde bulunuyorlar. 
4 Kasım’dan sonra fakülteyi biz açaca
ğız” dedi..

Devamı sayfa 3’de Mehmet Turgut

HaFtava BaLi Rotaryen hanımlardan 
‘Meslek Hizmet Ödülü’

Gemlik SSK Hasta
nesi bahçesine yaptırı
lan prefabrik poliklinik
ler, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Nejat 
Arseven tarafından hiz
mete açıldı.

Törende konuşan’ 
Hastane Baştabibi Dr. 
Nejet Ciğerci, ilçe nüfu
sunun artışı nedeniyle 
bina içinde kalan polikli
niklerin yetersiz kaldığı
nı söyledi. Sayfa 3’de

Kadri Güler
gemlik_korfez@yahoo.com

Bu kavga bitmeyecek mi?
Özelleştirmeden Sorumlu Devlet Bakanı Yılmaz Karako- 

I yunlu’nun katılımı ile gerçekleşen Sunğipek Fabrikası’nı Ulu
dağ Üniversitesi’ne devri için dün yapılan törene yetişeme- 

I dim.
I Gazeteci arkadaşlarımdan aldığım bilgiler ve açıklamalar
dan sonra Belediye Başkanı ile Üniversite arasında Sunğipek 
konusunda başlayan çekişmenin devletin tercihini Üniversite
den yana koymasına karşın bitmeyeceğe benziyor.

1 Belediye Başkanı Mehmet Turgut’un Bakan Karakoyun- 
lu’ya ikinci kez yaklaşamaması ve derdini anlatamaması n- 

: dan sonra düzenlediği basın toplantısından çıkan sonuç bir 
siyasi çekişmeyi andırıyor.

Belediye Başkanı, Sunğipek Fabrikası’ndan istediği so
nucu alamayınca başta ANAP İlçe Başkanına yükleniyor.

Körfez FM’de yaptığı konuşma ile Adnan Tekin’i ihanetle 
ve siyasi rant elde etmekle suçluyor.

Daha önce de bu tür bir suçlama yapılmıştı.
Sunğipek Fabrikası’nın arazisinde yapılacak hizmetler 

için sen-ben kavgasının başlaması hoş bir durum değil.
Bu durum bu noktalara getirilmemeliydi.
Plancının üniversite konusunda bilgisi olmadan tek taraf- 

| Ilı olarak meclise sunduğu Sunğipek arazisinin “Belediye 
11|| Kullanım alanı” olması önerisi ile başlayan çatışmanın bo- 
|| yutlarını bir yıl boyunca Gemlikliler olarak yaşadık.

Sonuçta, uzlaşmacı olmayanların ortaya koyduğu giri- 
III şimlerle belediyeye bir karış bile yer bırakılmadı.

Bırakılmadı da bu araziler ona buna peşkeş mi çekildi.
I ’ Hayır.

' Gemlik’in büyümesi için çok önemli bir eğitim kurumuna, 
IH Uludağ Üniversitesi'ne devredildi.
jl Uludağ Üniversitesi Dekanı Denizcilik Yüksek Okulu, 

11 Meslek Yüksek Okulu, Hukuk Fakültesi ve Tıp Fakültesi, hat- 
|||j ta Güzel Sanatlar Fakültesi'nin bölümlerinin açılmasından 
11|söz ediliyor.

Bu konu sen-ben kavgası yapılmamalı.
I Siyasi çekişme haline hiç getirilmemeli ve okulların gele- 

Hcek eğitim-öğretim yılında açılması için herkes elinden gele- 
| ||ni yapmalı.

ı Bu kavga bitmeli. _____________ _______________

Kaymakamlık Lojmanı 
ruhsatsız mı?

Gemlik Kayma
kamlık Lojmanı 
olarak Devlet Has
tanesi yanına yap
tırılan ve tamam
lanmak üzere olan 
‘Pembe Köşk’ün 
ruhsatsız olduğu 
öğrenildi.

Hâzineye ait 
yaklaşık 3 dönüm
lük arazinin bir bö
lümü Kaymakamlık Lojmanı rakol yapımı için tahsis edil
işin diğer bir bölümü. de mişti. Haberi sayfa 3’de

Emniyet Müdürlüğü'ne ka-

Gemlik Rotary Kulübü 
üye eşleri, mesleklerinde 
başarı gösteren iki baya
na, bu yıl ilk kez ‘Meslek 
Hizmet Ödülü’ verdi.

Ödüle layık görülen 
Hanımeli Sofrası Sahibi 
Ruhiye Öztekin ile Emine

Abla’nın Yeri sahibi Emi
ne Kula’ya ödülleri, kulüp 
lokalinde düzenlenen tö
rende, 2002-2003 dönem 
Başkan eşi Serap Güler 
tarafınd '1 verildi. Tören
de duyguıu anlar yaşandı.

Haberi sayfa 3’de Tısss!, Pusssü..

Cumhuriyet Bayramı kutl 'nacak
Cumhuriyetin 79 ncu yıl

dönümü kutlama programı 
belli oldu, .i

Kutlama komitesinden ya
pılan açıklamaya göre; Cum
huriyet Bayramı 28 Ekim 
2002 Pazartesi günü saat 
13.oo’de başlayacak, 29 
Ekim günü saat 24.oo’de so
na erecek. 

28 Ekim 20t günü saat 
13.oode Atatürk Anıtı’ıia çe
lenk konmasından sonra bay
ram, üç pare top atışıyla baş
layacak. Saygı duruşundan 
sonra İstiklal Marşı okunacak.

29 Ekim günü törenler, sa
at 09.45'te törene katılanlarin 
yerlerini almasından sonra 
saat 10.oo’da başlayacak.

DYP Genel Başkanı Sn. Tansu Çiller, 
parti lider irine meydan okuyor 
■ “Tv’de açık oturuma çıkın karşıma!” 
Hepsi tısss!, pusss!
Amazon!
Korkusuz şövalye...

mailto:gemlik_korfez@yahoo.com
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Öğrenmeden Vazgeçme

Muzaffer Gurboğa
Eğitimci - Yazar

ö

Köşemden
d Yılmaz AKKILIÇ

yılmazakkılıç@turk.net

Medya icat oldu...
Şarkısı bile vardır, Köroğlu di- 

yesiymiş ki :
“Tüfek icat oldu, mertlik bo

zuldu!”
Bolu Dağı’nın efesi böyle demiş 

midir, doğru mudur bu yakıştırma,

I
 bilemem. Ama çağımız • Türkiye- 
si’nde giderek yandaş bulan ve de 
“doğru” olduğunu sandığım bir 
görüş var :

“Medya icat oldu, basın bo
zuldu!”

Özellikle televizyonun devreye 
girmesinden sonra, medya, bizim 
ülkemizde toplumun ve bireylerin 
azgelişmişlikten doğan ezikliğini ve
ya açlığını gidermenin yolunu seks, 
şiddet ve duygusal sömürüde aradı. 
Bunu yaparken, kaçınılmaz olarak 

I kişilerin özel yaşamına burnunu 
I sokmaya başladı. Böylece, özel ya- 
I şamını pazarlayarak geçimini sağla- 
■ mayı amaçlayanlara da gün doğ- 
■ muş oldu...

Geçenlerde GalatasaraylI futbol
la cu Ümit Davala'nın habercilere sil
gi le-tokat giriştiğini okuduk gazeteler

de, ayıpladık. Ama acaba suçun ta
mamı o genç insanın mıydı? Siz ço
cuğu, belki de ilişkilerinin gizli kal
masını isteyen kız arkadaşıyla birlik
te görüntülemekte ısrar eder, bunu 
bıktırıcı, tahammül edilmez bir ya
pışkanlıkla sürdürürseniz; bir an 
onun, da kontrolden çıkabileceğini 
ve olumsuz bir davranışla karşılık 
verebileceğini kabul etmeniz gerek
mez mi?

Ümit’e ödülünün verilişi sırasın
da fotoğraf makinelerini yere bıra
karak güya protesto etmenin alemi 
var mî?

Peki o kimi, nasıl protesto ede
cek?..

Beşiktaşlı İlhan Mansız da benzer 
durumda. O da yakasını bir türlü bı
rakmayan kameramana, yerdeki 
•sanal bir çizgiyi göstererek, “Bura
dan öteye geçemezsin’ dediği 

için tefe konulmadı mı?
Geçenlerde Çocuklar Duy

masın dizisinin taştırın erkeği Ta
mer Karadağlı’yı bir eğlence yerin
den çıkışında kıstırıp, ilişkileri üzeri
ne sorguya çekmeye kalkıştılar. Ka
radağlı istifini bozmadan yanıtladı :

“Yatak odama giremezsi
niz!”

Mustafa Denizli’nin kızı Selin de, 
“Gazetecilerden nasıl kaçaca
ğımı hesaplayarak eğlene- 
mem” demiş. Haklı değil mi, onun 
da bir özel yaşam alanının olmasına 
izin vermek gerekmez mi?

Onlarla yetinseniz olmaz mı?..

Ben, medyanın bazı ilginç ilişki
ler içine girebildiğinden de kuşku 
duyanlardanım. Bu ilginç ilişkiler 
salt patronlar arası rekabetin sürük
lediği, ya da siyaseti etkilemek ama
cıyla girişilen birtakım kirli ahş-ve- 
rişlerle sınırlı değil.

Biliyorsunuz Türkücü İbrahim 
Tatlıses’in eski hayat arkadaşı Der
ya Tuna, birkaç gün önce bir lokan
tadan çıkışında silahlı saldırıya uğra
dı ve ayağından kurşunlandı. Dikka
timi çeken, Derya Hanım’ın vurula
cağı lokanta çıkışında -sanki önce
den haberli imişler gibi- bir tabur fo
toğrafçı ve kameramanın adeta 
mevzilenmiş, hazır beklemekte olu
şuydu. Üstelik bu bir tabur fotoğraf
çı ve kameraman, yerde çığlıklar 
atarak çırpınan kadına yardımcı ol
mak yerine, uzun süre olayı kame
raları veya fotoğraf makineleriyle 
ayrıntılı biçimde görüntülemeyi ter
cih ettiler.

Tabii bu arada saldırıya ve saldır
gana da seyirci kaldılar...

İçinize bir kuşku kurdu düşmez 
mi?..

Evet dost okurlarım, galiba di
yenler haklı .

Medya icat oldu, basın bo
zuldu...

Öğrenmeden vazgeçme ne de
mek? Hiç öğrenmeden vazgeçilir 
mi? Tembellik, ders yapmayı sev
memek, sınavda kopya çekmeyi 
yeğlemek ve bunların ve bunların 
sonucunda başarısız konuma düş
mek, eğitim sisteminin sonucu.. 
Sistem üretmemek ve kazanma
mak gibi negatif bir denge üzerine 
kurulu. Ya da uygulamadaki hata
lar bunları oluşturuyor.

Kitaba ilgi az, kitapsız kültür 
edinme alışkanlığımız var. Türk 
kültürünün önemli bir özelliği, öğ
renmelere karşı içsel motivasyon 
eksikliği olması.

Öğrencilerde ilgi ve merak ça
buk sönüyor ya da oluşturulamı- 
yor. Öğretmenin görevi, hatta ser
mayesi öğrencide ilgi ve merak 
oluşturmak değil mi? Notla, aferin 
ile ya da öğrenciye tanınan ayrıca
lıkla ilgi sağlanmaya çalışılıyor. 
Aferin delisi öğrenciler bu bozuk 
eğitim anlayışının ürünü. Takdir de 
yanlış yapılıyor. Bire bir olması ge
reken takdir sınıf karşısında yapıl
dığında bir kişi kazanılırken sınıfta
ki diğer öğrenciler kaybediliyor.

Öğrenci kendi öğrenmesine sa
hip çıkmalı diye düşünüyorum. 
Öğretmenin görevi anahtarlar ver
mek, pencereler açmak olmalı de

TEŞEKKÜR
Güzel Gemliğimize

ğil mi? Amaç sistemi öğretmek ol-1 
malı. Sistemi kavrayan öğrenci so-1 
run çözebilir demektir. Konular ye-1 
terince temellendirilmediği içini 
kavramlar yerli yerine oturtulamı-I 
yor.

Öğrencilerin dersi sevmemeleri
nin en önemli nedenlerinden biri 
belki en başta gelen ezber eğitimin I 
süreğen olması. Ezber hem zor 
hem anlamsız ve bilimsel olmadığı I 
için öğrenci öğrenmeden vazgeçe
biliyor. Eğitimde kalite bu gibi ne
denlerle kaybedilirken, az ile çoğu 
koparma diye nitelendirebileceği
miz verimlilikten bahsedilemez.

Bilgi çağında insan kaynaklan- 
nın değerlendirilmesi büyük önemi 
taşımaktadır. İyi bir eğitim olmaz. I 
Öğrenci öğrenmeye güdülenemez 
ve kendi öğrenmesine sahip çık
maz ise yeterli bilgi ve sağlıklı de
ğer yargıları nasıl kazanılacak? Bili 
ginin en önemli değer olduğu gü
nümüzde çözüm, eğitimi düzelt
mekten geçiyor.

Sorun olduğunun ayırdına vara
bilmek bile, çözüme yakın olduğu
muzu gösterir.

Bu bağlamda karamsarlık, çıkış 
olanaklarını görememektir, arama
maktır. 1
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Medeniyetin öncüsü
□ BURSA HAKİMİYET HABER kurum olan

Gazetelerine vereceğiniz ilanlar size kazanç 
olarak geri dönecektir.

BİR TELEFON YETERLİ!

Üniversite Kampüsü ve
Fakülteleri kazandıran

Tel : (0.224) 513 17 97 Fax : (0.224) 513 35 95
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Sayın Adnan TEKİN’e bin 
me 
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GEMLÎK KÖRFEZ
Haftalık Siyasi Gazete

Yıl : 30 ŞAYİ : 1444 
Fiyatı : 200.000 TL. 

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

Tel : 513 17 97 F;ax : 513 35 95 GEMLİK

Basıldığı yiif 1 KÖRFEZ OFSET
Matbaacılık -Yayıncılık - Reklamcılık Tesisi 

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

Gemlik
Körfez 
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Sunğipek üniversitenin
Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından Uludağ Üniversitesi'ne devri ka
rarlaştırılan Sunğipek Fabrikası, dün Devlet Bakanı Yılmaz Karakoyun- 
lu'nun da katıldığı bir törenle resmen üniversiteye verildi.

Bursa Valisi Ali Fuat Güven, 
iGemlik Kaymakamı Ahmet Ertürk, 
Belediye Başkanı Mehmet Turgut, 

ÎANAP Bursa Milletvekili adayları, 
ANAP İlçe Başkanı Adnan Tekin ve 
parti yöneticileri ile davetliler katıldı

klar. 1

Devir töreninde konuşan Uludağ 
I Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mus- 
îtafa Yurtkuran, Sunğipek Fabrika- 
rsı’nın üniversiteye TEKEL’in mâliye
ye olan borcu karşılığı şartlı devre- 

Idildiğini belirterek, “Bu arazi üze
rinde 12 meslek dalında 2 yıllık 
Yüksek Okulun yanısıra, 4 yıllık

Denizcilik Yüksek Okulu açaca
ğız. 2 yıl içinde 880 öğrenci eği
tim ve öğretim görecek. Denizcilik 
Yüksek Okulu’nun açılış izni Ba
kanlar Kurulu’nda bekliyor. Bu 
fabrika arazisine adım attığımız
dan itibaren çalışmalarımız bun
larla kalmayacak. Uludağ Üniver
sitesi polikliniğini açacağız. Za
man içinde bunu yataklı hale dö
nüştüreceğiz. Tesis içindeki tesis
lerin dış görünüşünü bozmadan 
tarihi dokuya sahip çıkacağız. Bu
rada Sunğipek değil, beyin ürete
ceğiz. Aydınlıktan korkmaya ge

rek yok” dedi.
Daha sonra söz alan Devlet Ba

kanı Yılrhaz Karakoyunlu ise, Ba
kanlık olarak elinden geleni yaptığı
nı, zaman zaman engeller ile karşı
laştıklarını belirterek, “Genel Baş- 
kanımız Sayın Mesut Yılmaz önü
ne çıkan engelleri elinin tersi ile 
itti. Bu tesis şimdi sizin oldu. Her
kese hayırlı olsun” dedi.

Bakan Karakoyunlu, Sunğipek 
Fabrikası arazisLile ilgiliJÖIB kararı
nı çerçeveleterek, Uludağ Üniversi
tesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Yurt- 
kuran’a armağan etti.

Kumla’da kavşak düzenlemesi
I Küçük Kumla Ali Kütah
ya İlköğretim Okulu önün
de bulunan kavşakta, Ka
rayolları 14 ricü Bölge Mü- 
dürlüğü ve Küçük Kumla 
Belediyesi ortaklaşa dü- 
zenleme çalışmaları baş
lattı .

Okulun çevre yolunun 
bitişiğinde olması, okul çı
kışlarında çocukların trafik 
Kazalarına kurban gitme
mesi için.KüçükKumla Be
lediye Başkanı Ömer Bal’ın

girişimleri ile başlatılan 
çevre düzenleme çalışma
ları ile kavşak ışıklandırma
sı ve giriş çıkışlar düzene 
girecek.

Küçük Kumla Belediye- 
si’nin kum ve çakıl sağla
masına karşın Karayolları 
Bölge Müdürlüğü de araç 
ve gereçleri ile bu hizmeti 
başlattı- „

Kavşak çalışmasının kı
sa sürede bitirilmesi bekle
niyor.

Başkan 
ihanetle
Birinci sayfanın devamı

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, basın 
toplantısından önce de il
çemizde yayın yapan 
Körfez FM Radyosu’nda 
konu ile ilgili Şuayp Ser- 
daroğlu ile yaptığı söyleşi 
de, Sunğipek arazisinin 
üniversiteye devrini sağ
layan ANAP İlçe Başkanı 
Adnan Tekini ilçeye fabri
kayı kazandırmayarak, 
Uludağ Üniversitesi’ne 
devrini sağlamasından 
dolayı ilçeye ihanet ettiği
ni savundu.

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut konuşma
sında, “Sayın Tekin bizi 
siyasi rant peşinde ko
şan. insanlar diye tanıt
mıştı. Şimdi, kimin siya
si rant peşinde olduğu 
ortaya çıktı. Sayın Te
kinin dağıttığı davetiye 
ilanında görüldüğü gibi 
Sunğipek meselesini 
şahsi meselesi için kul
lanıyor. Bir tarafta Gem
lik halkının menfaatleri, 
diğer tarafta ise siyasi 
rant peşinde koşan Ad
nan Tekin var” dedi.

Tekin’i 
suçladı

Başkan Turgut, 284 
dönümlük arazinin bir kı
sım insanlara peşkeş çe
kildiğini iddia ederek, 
şöyle konuştu :

“Bu Gemlik halkına 
yapılan bir ihanettir. 
Biz, yüksek okula falan 
karşı değiliz. Henüz 
Adnan Tekin ortalıkta 
yokken, biz Gemlik’e 
yüksek okul kazandır
mak için mücadele için
deydik. O günlerde bi
zim taleplerimize kulak 
tıkayanlar ve yer gös
termemize rağmen ver
dikleri sözleri yerine ge
tirmeyenler, aynı inadı 
sürdürüyorlar. Bugün, 
sırf üniversite hocaları
na sosyal tesisler ka
zandırmak için Gem- 
lik’in nefes alabileceği 
en güzel yeri Gemlikli
lerden koparmaktalar. 
Burası üniversiteye ka
zandırılarak, birilerine 
peşkeş çekilmek isteni
yor. Bu gizli anlaşma 
şimdiden yapılmıştır. 
Önümüzdeki yıllarda or
taya çıkacaktır”

Kaymakamlık Lojmanı 
ruhsatsız mı?

Rotaryen hanımlardan 
‘Meslek Hizmet Ödülü’

e, 
a •• ısu

ü ve
ıran 
İN’e

iarız-

[J Gemlik Rotary Kulübü üye eşleri, mes
leklerinde başarılı olan iki bayana ‘Meslek 
Hizmet Ödülü’ verdi.

Geçtiğimiz hafta perşembe günü kulüp 
binasında yapılan toplantıya, üye eşleri, ve 
tneslek hizmet ödülünü layık görülen Hanı
meli Sofrası sahibi Rtıhiye Öztekin ve Emi
ne Abla’nın Y&g sahibi Emine Kula katıldı
lar.

2002-2003 Dönem Başkanı Kadri Gü
lerin eşi Serap Güler, toplantıda yaptığı ko
nuşmada, “Rotary’de ekim ayı meslek 
hizmetleri ayıdır. Bu nedenle Gemlik Ro
tary Kulübü üye eşleri olarak bir ilki baş
lattık. Mesleklerinde başarı gösteren 
‘Hanımeli Sofrası’ Sahibi Ruhiye Öztekin 
ve ‘Emine Abla’nın Yeri’ sahibi Emine 
Kula’ya meslek hizmet ödüllerini ver
mek üzere toplandık. Mesleklerinizde 
göstermiş olduğunuz özen ve gayretle
rinizle, Türk kadınının İş yaşamında ba
şarılı olabileceğini, ve kendi ayakları 
üzerinde durabileceğini gösterdiniz, ör
nek oldunuz. Sizleri kutluyor, başarıları
nızın devamını diliyorum” dedi.

‘Emine Abla’nın Yeri’ ve ‘Hanımeli Sof

rası’nın Gemlik’te herkes tarafından tanın
dığı ve bir marka haline geldiği'belirtilen 
ödül töreninde, bu 'iki markanın sahibinin 
de bayan olmasının gurur verici olduğu be
lirtildi.

‘Emine Abla’nın Yeri’ sahibi Emine Kula, 
Bulgaristan’dan Türkiye’ye gelerek, önce 
seyyar bir arabada gece yarılarına kadar 
köfte yapıp sattığını, büyük mücadeleler 
sonunda iki çocuğunu da okutarak, şimdi 
bir işyeri sahibi olarak Gemliklilere hizmet 
verdiğini belirtti.

Kula, “Türkiye’de herkes bizim eli
mizden tuttu. Bize herkes yardımcı oldu. 
Allah herkesten razı olsun. Bu ödül ha
yatımın en önemli ödüllerinden biri ol
du. Sizlere teşekkür ediyorum” dedi.

Kula, başından çeken olayları anlatır
ken de salonda duygulu anlar yaşandı..

‘Hanımeli Sofrası' sahibi Ruhiye Özte
kin İse boş zamanlarını değerlendirmek için 
başlattığı,işini devam ettirdiğini ve yaptığı 
ürünlerin Gemlikliler tarafından beğenilme
sinden mutluluk duyduğunu söyledi. Kendi
sinin ödüle layık görülmesinden dolayı Ro
taryen hanımlara teşekkür etti.

Bakan
Arseven 

dispanser 
açtı

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Nejat 
Arseven, Gemlik SSK 
Hastanesi’nin bahçesi
ne yapılan prefabrik po
liklinikleri: hizmete açtı.

Geçtiğimiz hafta cu
ma günü yapılan açılış 
töreninde konuşan 
Hastane Başhekimi Dr. 
Nejet Ciğprci, eski po
liklinik.bMasının büyü-, 
yen Gen$k’in ihtiyacına 
cevap yermediğini bu 
nedeni^5 jfek bir polikli
nik binasına ihtiyaç du- 
yulduğj^u belirterek,] 
buna ^kavuşmaktan 
mutluluk, duyduğunu 
söyledi.’*;

Ciğerci, günde orta
lama 70Ö hastanın mu
ayene edildiği poliklinik
lerde h^metin daha 
yaygın bîr şekilde veri- 
leceğinij-jyeni poliklinik 
binasındfe 10 muayene 
odası, 1 .eczanenin bu
lunduğumu söyledi.

Bakan Arseven ise, 
SSK'dakİ telefonla ran- 
devulu.ısistemin iptal 
edileceğini belirterek, 
bazı kişilerin bu sistemi 
suistimaf ettikleri ve 
rant kapışı haliçte getir
diklerini belirterek, “Bu
nu tespit edersem 
ağır bir şekilde hesa
bını soracağım” dedi.

İl Özel İdaresi tarafın
dan ihale edilerek, kısa bir 
sürede bitirilen Gemlil^, 
Kaymakamlık Lojmanının 
bulunduğu arazinin, hâzi
neye ait olduğu ve beledir 
yede imar planlarıJkinci kn 
sim revizyon çalışmaları 
birasında ele alınarak,

tpl.an kapsamına işleneceği 
öğrenildi.

Belediyeden ruhsat ak
madan yapıldığı iddia edi
len Kaymakamlık Lojmanı
nın dış cephe ve iç boya 
çalışmaları tamamlanmış, 
çevre düzenlemesi ile ilgili 
çalışmalara başlanmıştı.

Yurt Partisi köylerde

Eski İç İşleri B?.k-,nı 
Se nettin Tantan'ın genel 
başkanlığını yaptığı Vurt 
Partisi, 3 Kasım seçimle
ri nedeniyle çalışmalarını 
hızlandırdı.

Yurt Partisi il yönetici
leri ve birincKsıra Millet
vekili Adayı Avukat Şina- 
si Özer, ilçemize bağlı 
Şükriye, Fevziye, Hami- 
diye, Katırlı ve Muratoba 
köylerine giderek, köylü
lere Yurt Partisi’ni anlata
rak, seçimler için oy iste

diler.
YP’nin yolsuzluğa, 

yoksulluğa, işsizliğe, 
kötü yönetim ve haksızlı
ğa karşı olaçağı'ıir söyle
yen Şinasi Özer, yolsuz
luk düzenine dur. demek 
için Yurt Partisi’ne oy is
tedi.

Yurt Partililer, 26 Ekim 
2002 Cumartesi günü 
Genel Başkanları Sadet
tin Tantan'ın Bursa'da 
yapacağı mitinge köylü
leri de davet etti.

Belediye personeli 
Kios’ta buluştu

Gemlik Belediyesi'nde 
çalışan memurlar, geçtiği
miz hafta sonu Kios Ca- 
fe’de biraya gelerek, stres 
attılar.

Kios Cafe'nin sunduğu 
menü ile müzik eşliğinde 
güzel bir gece geçiren be 
lediyeciler, ayların yorgun
luğunu birarada hafiflettiler.
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KONGRE İLANI
CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ KORUMA 

DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN
Derneğimizin genel kurul toplantısı aşağıdaki gündem gereğince 16 Kasım 2002 

Cumartesi günü saat H.oo’de Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi Salonu’nda yapıla
caktır.

Çoğunluk sağlanmadığı taktirde 23 Kasım 2002 Cumartesi günü aynı yerde ve ay
nı saatte yapılacaktır. Sayın üyelerimize duyurulur.

Celal Bayar Anadolu Lisesi Koruma Derneği Yönetim Kurulu
GÜNDEM :
1) Açılış, yoklama ve saygı duruşu
2) Kongre divanını teşkili
3) Yönetim Kurulu faaliyet ve hesap raporunun okunması
4) Denetleme Kurulu raporunun okunması
5) Raporlar üzerinde görüşme
6) Yönetim ve denetim kurulunun ibrası
7) Geçici bütçenin sunulması ve oylanması
8) Yeni yönetim ve denetleme kurulunun seçimi

i 9) Dilek ve temenniler.
10) Kapanış.

■-/

SIRRSI GELDİKÇE
İnan TAMER ____ k

SAĞ OLSUNLAR !

T.c.
GEMLİk ASLİYE HUKUK 

MAHKEMESİ
Dosya No ; 2002 / 369

Sunğipek Tesislerinin tümü Ulu
dağ Üniversitesi’ne dün düzenle
nen törenle devredildi.

O kuruluş, yıllarca Gemlik insa
nına iş verdi, aş verdi.

Bl nlerce- kişi salonları nda evlen
di. l Yurdıîh güzide sanatçılarının 
konserlerini dinledi. En güzide film
leri izledi sinemalarında.

Suni İpek ile selofanla Türk Eko
nomisine katkı sağladı.

Bundan böyle; Türk gencinin be
yinleri ilimle, gönülleri iyi duygularla 
o mekanlarda dolacak.
i . ^Yetiştirdikleri ışık saçacak, ya
rınları aydınlatacak. Atası’nın görev 
verdiği çağın medeniyet seviyesi

yakalanıp, geçilecek.
, Toplum önderleri çıkacak arala

rından.
İnsana yatırım, akılcı yatırımdır
12 fakülte ve yüksek okul, dört 

yıllık hukuk ve yüksek Denizcilik 
Akademisi, ileri sağlık hizmetleri ile 
donanacak Gemlik.

Zeytini ile ünlendiği gibi, yetiştir
dikleri ile övünülecek, kıvanç duyu
lacak.

Ne büyük hizmet!
Gururluyuz, sevinçliyiz. /*
Emeği geçenler, hizmete koya

caklara, bizlere kazandıranlara ne 
mutlu I

Sağ olsunlar!...

İLAN
GEMLİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Gemlik ilçesi Umurbey KöyüD.amlıhağlar'rnevkiinde kain, 76 paftada yer alaîi doğu- 
süA/e güneyi yol kuzeyi ve batısında 5753, 57i§2mve 6751 nolu parsellerle çevrili 
6426.28 rh2 lik'taşınmazın davacı İsmail Turhan tarafından senetsiz teşçili talep edildi
ğinden dâva konusu taşınmaz hakkında hak iddiasında bulunanların ilan tarihinden iti
baren 3 ay içellisinde mahkememizin 2002/369’ esas sayılı dösyasına müracaat etme
leri ilan olunur.

T.C.
GEMLİK ASLİYE HUKUK

MAHKEMELİ , 
Dosya No : 2002 / 35b

m» r ut ____üt . İstiklal Cd. Akbank Aralığı No: 3- A GEMLİKMehmet Mu(azımoq(u, Te( & Fax. (Q 224) 513 g4 94 Te|. (0224)514Mj|

İLAN
GEMLİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Gemlik ilçesi Umurbey beldesi, pafta 73 de yer alan ve Damlı bağlar mevkiinde bulu
nan doğusu yol, batısı ç'alllık, kuzeyi MölTn’tet Gümüş ve düşeyin Özalp güneyi Ahmet 
Albayrak ile çevrili 2585.04 m2 l1ktaşınmazın senetsizden teşçili davacı Mustafa Duran 
tarafından talep Edildiğinden dava konusü'taşınmaz hakkında hak iddiasında bulunan
ların, ilan tarihimden itibaren 3 ay İçersinde mahkememizin 2002/355 esas sayılı 
dosyasına müracaat etmeleri ilan olunur.

UZMAN
Dr. Serpil KEPEKÇİ

KAYIP Ye§i|ı kartımı kaybettim. Hükümsüzdür.
Anıl YAŞAR

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Muayenehanesinde hasta kabulüne başlamıştır.
Hamidiye Mah. Gazhane Cad. Kafoğlu C Blok Kat: 3 (Migros Karsısı, ilk aralık] GEM

Tel : (0.224) 514 75 49 GSM : (0.542) 644 28 08

SATILIK ve KİRALIK
EMİN DALKIRAN KORDONU’NDA 

120 METREKARE KALORİFERLİ 
LÜKS SATILIK DAİRE

PVC KAPLAMA VE 
PLASTİK KART SİSTEMLERİ

KUMLA’DA HAVUZLU KİRALIK ve 
SATILIK DAİRELER

Umurbey’de İmar Planlı 
1 6 Villalık Sahibinden Satılık Arsa

Gemlik Cumhuriyet Mah. 
Satılık Triplex villa.

$ Plastik Kimlik Kartı 
Personel Kartı 
O Öğrenci Kartı 

Tanıtım Kartı 
■©■ Fatura Kartı

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

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

İMİĞİ?» FEm DEKSHAM.I,EK*
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AŞAM1N İÇİNDEN

Sıtkı Hayıroğlu
Emekli Öğretmen Cehalet

Yari Şaka Yari CIddI Erol GÜRÇAY

CUMHURİYET BAYRAMIMIZ (2002)
Her milletin tarihinde, tarihi anlamlı kahramanlık 

günleri vardır. O günler unutulduğunda, o ulusta unutu
lur yok olur ki anma günleriyle yadedilir.

Türk ulusunun tarihinde de unutulmayacak, anıla
cak tarihi anlamı derin günleri vardır. Bunların başında 
da Cumhuriyetimizin kurulduğu gün (29 Ekim 1923)

Türk Ulusu ezelden beri, şanla şerefle, kahramanca 
yaşamış, ilelebet yaşayacaktı da!

Bunun açık örneklerini, okullarımızda tarih kitapla
rında okuduk, gördük. Uluşca da yaşaâık .

CUMHURİYET halkın kendi kendisini yönetmesi 
demektir. Her karış toprağı, atalarımızın kanıyla yoğru
larak ATA’mızın önderliğinde CUMHURİYET kurul
muştur.

Şaiirde ne diyor :
“Ejdadımız bükmüşmü senelerce hiç boyun
Fertleriyiz işte biz, öyle asil bir soyun”
Sevgili gençler, sizler, bizler, öyle bir asil soyun ev

latları olduğumuzu iyi bilelim.
Dünya ulusları da bizim böyle olduğumuzu bilirler ve 

de imrenirler.
Atamız ne diyor : “Cumhuriyeti biz kurduk, 

onu yüceltecek ve yaşatacak sîzlersiniz” ve yine 
Atamız : “İki M. Kemal vardır. Biri ben, fani M. 
Kemal. Diğeri milletin daima içinde yaşattığı 
Mustafa Kemallar idealdir. Ben onu temsil edi
yorum”

Ulu Atamız bunları derken TÜRKİYE CUMHU
RİYETİNİN ilelebet payidar kalacağının bilincini genç
lerimize verilmesini istiyordu.

Bu sene yıl (2002) Cumhuriyet Bayramımızı ulusça 
daha coşkulu daha anlamlı kutlamaktayız.

Cumhuriyetimizin iç ve dış olayları karşısında en bü- 
vük görevde kahraman şanlı ordumuza düşmektedir.

Ey Ulu Önder Atam!. Emanet ettiğin CUMHU
RİYETİN ilelebet var olacağı inancı, güvenci, içindey
di bugün ULUSUMUZ. Sevinçliydik, neşeliydik coşku

nduk Sizinle beraber kutladığımız gibiydik.
burdun en kııvtu köşelerinde şanla şerefle dalgalan

dı ayyıldızlı BAYRAĞIMIZ Yıllar vıh gene öyle dalga
la! lucak..

Bu ruh, bu iman içindeyiz biz HEPİMİZ!...
ATAM!... Müsterih ol ebedi istiratgahında...
CUMHURİYET seninle yaşıyor.
Yine öyle yaşayacak.

Garip bir özelliğimiz var.
Düşman tayinimizi bir başka 

ülke yapıyor.
Tehlike kabul ettiğimiz un

surları bir başka ülke empoze 
ediyor.

Geçmişte Türkiye’ye kominiz- 
min gelmesi mümkün değildi.

Ama. Bu tehlike bizi yöneten
lere empoze edildi.

Onlarda, bu telkini bunaltırca- 
sına halka uyguladı.

Yakın geçmişte, yine o meşhur 
dostlarımızın empozesiyle, 
tehlikesi vitrine konuldu.

Ülke de bir psikolojik
ortamı yaratıldı.

Aslında gerçek tehlike
mıydı.

irtica

ATATÜRK ve CUMHURİYET 
Türklük nasıl doğmuştur, nasıl geçmiştir devir, 
Tarihe göz at biraz sayfa sayfa çevir 
Göreceksin orda kahraman yüce Türk’ü, 
Mucizeler yaratan ölümsüz ATATÜRK’Ü

Yoksa. Ortada bir sermaye sa
vaşı mı vardı.

Hala pek iyi anlaşılamadı.
Halkın kafası karmakarışıktı.
Otuz yıl önce sakıncalı sayı

lan sosyal demokratlar, bugün 
el üstündeydi.

Otuz yıl önce vatansever sa
yılan dindar-muhafazakarlar 
ise, bugün bir anda potansiyel 
tehlike olmuştu.

Dışarıdan empoze edilen bu düş
man ve tehlike unsurları, toplumu 
huzursuz etti.

Ve. Esas tehlike ise, cehalet 
idi.

Eğitim düzeyi yüksek olan 
bir toplum bu senaryoları ye
mezdi.

Sanal bölünmelere izin ver
mezdi.

Ama. Ülkemizde çeşit çeşit ca
hil vardı.

Büyük bölümü eğitim gör
memişti.

Eğitim görenler ise, ön yargı-

Ve. Kendi halkını tanımıyor-

Emeği var yurdumun, toprağında taşında, 
Yine aynı kumandan, ordusunun başında 
Görür gibiyim şu an, canlandı Aziz ATAM!.. 
Hayalimde doğuyor, görürüm anlatamam...

Ufuklara bakıyor, Samsun’da heykelinden 
Kılınanı tutuyor, bırakmıyor elinden
Heyberinle şahlanıp çoştuk candan ULU TÜRK! 
ilhamınla yolundan, yürüyoruz ATATÜRK!... 
El ele birleşerek olduk çelikten kenet 
ULUSÇA kutluyoruz
Yaşasın CUMHURİYET!

Daha kötüsü, halkı bölmeye 
çalışanlara tavır koymuyordu.

İşte. Okumamış cahillerle, 
okumuş cahiller bir araya geldi.

Ve. Türkiye’de bu olumsuz 
tablo ortaya çıktı.

GEMLİK "REHBERİ-

KASE

IÖBETÇİ ECZANELER

Demiriz Eczanesi

23 Ekim 2002 Çarşamba

24 Ekim 2002 Perşembe

25 Ekim 2002 Cuma

26 Ekim 2002 Cumartesi
27 Ekim 2002 Pazar
28 Ekim 2002 Pazartesi

29 Ekim 2002 Salı

Serim Eczanesi

Murat Eczanesi

Seda Eczanesi 
Özer Eczanesi

Çamlıca Eczanesi
Yasemin Eczanesi

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

TEK Arıza ...... 513 20 66
TEK İşletme .... 513 45 03

■ Turizm Der. .... 513 12.74.
Spor Sah....... 514 00 95
Orm. Böl. Şf... 513 12 86
Milli Eğt. Md.... 513 11 74
Halk Egt. Mrk.. 513 18 46
Halk .Kutup...... 513 13 53
As. Şb. ............ 513 10 57
Karayolları ...... 513 13 08
Liman Bşk....... 513 11 33
Mal Md........... 513 10 95
Nüfus Md........  513 37 42
Özel 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

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'

□ 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

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

□ FERİBOT

□ ULAŞIM İlçe Tar. Md. ... 513 11 86
ilçe Seç. Md. .. 513 77 73

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

Uludağ Turizm.............513 12 12
Aydın Turizm...............513 20 77 □ BELEDİYE □ OTOBÜS

Santral .......... 513 45 21-23
□ HASTANELER

ŞehirlerarasıOto.Tefm. 261 54 00 (18Hat)
Başkanlık......513 45 20
Zabıta sı 3 24 3? □ TÜP DAĞITICILARI

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

Otobüs lşlet....513 45 2,1-122
Su İşletmesi ...5 1 45 21-115 Aygaz................................ 51$ 12 95

Özgaz.................................. 514 17 00
Tekgaz ....'.......................... 513 16 37
Ocakgaz............................... 513 16 37
Ergaz................................ 513 88 43
İpragaz.............................. 513 22 59
Habaşgaz............................. 513 45 46
Likitgaz.....................  514 28 41
Yeni Likitgaz .......  1513 65 00
Alevgaz................................ 513 40 95
BP Gaz.............................. 514 59 81

Muhasebe M . 513 45 21-182
Yazı İş. Md.'.... 513 45 21-111
Su Arıza........Yalnız 185□ TAKSİLER

Körfez Taksi.................. 513 18 21
Çınar Taksi......../__ .,..513 24 67
Güven'Taksi..... . 513 32ı 40
Gemlik Taksi..................513 23 24
Manastır Taksi................514 35 50

i" | GEMLİK ŞOFÖRLER VE
OTO. ODASI BAŞKANLIĞI

Ambulans......0.532.4868116
Kurtarıcı.........0.533 2556505
F h GEMLİK MUHTELİF ESNAF 
| | VE SANATKÂRLARI ODASI

Ambulans......0.532.5716757

E

HAFTANIN F1KRAS1
Adam bir balık lokantasına 

gitmişti. Bir masaya oturdu.
Yemeğini ısmarladı ve bekle

meye başladı.
Fakat aradan yarım saat geç

miş ne giden ne gelen olmuştu.
Nihayet bir saat sonra garson 

göründü.
“- Merak etmeyin efendim” 

dedi.
Balığınızı bir iki dakika 

sonra getiriyorum”
Yüzü asılan müşteri :
“- Söyler misiniz bana” dedi.
“- Ne çeşit yem kullanıyorsu

nuz.”
irtica

savaş Sözün Özü

Akıl noksanlığı 
iki türlü olur. 
Biri delilikten 
Öbürü cahillikten. 

“Eflatun

Delilik bir hastalıktır.
Ama. Zaran kendinedir.
Topluma değildir.
Ama. Cahillikten doğan akıl 

noksanlığı esas tehlikedir.
Çünkü bunların zararı di

rekt topluma yansır.
Bu akıl noksanı olan cahiller 

eğitimli olsalar da farketmez.
Çünkü bunlar akıl yerine 

kurnazlığı tercih ederler.
Kandırmayı meslek edinir

ler.
Su seçim nutuklarına bakın.
- Kimi ülkeyi savaşa sürük

lüyor.
- Kimi (IMF) yi kovuyor.
- Kimi 100 milyon dolar bu

lacağını garanti ediyor.
- Kimi kitapları, defterleri ve 

hatta arsaları dağıtıyor.
Allah hepimizi delilerden 

değil.
Cahillerden korusun!

' Uçuk BIr Söz

O kadar sadist bir futbol 
hakemiydi ki, kırmızı kart 
yerine, tabanca taşıyordu.

Avrupa Kupası
Avrupa kupasında, ilk raundu 

lider tamamladık.
En önemli maçımız, en sona 

kaldı.
İngiltere ile Nisan’da kapı

şacağız.
Aslında liderliği yakalarken, 

şansımızda yardım etti.
Makedonya maçında fark 

yemekten kurtulduk.
Ve. Hem Okan, hem de 

hat’ın gollerinde tanrının 
vardı.

Slovakya eski gücünde 
ğil.

Ni-
eli

de-

İnanılmaz defans hataları 
yaptı.

Ve. Maçı bize hediye etti.
En rahat maçımız, Liechtens- 

tein maçı oldu.
Bu maç bize, Emre’yi yeni

den kazandırdı.
Emre bu maçta, gerçek bir li

der gibi oynadı.
Ve. Takımı ateşledi.
Makedonya ihmale gelmez.
İngiltere ile hem de İngiltere de. 

(2-2) berabere kaldı.
Nisan’a kadar, bizim de ba

zı eksiklerimizi gidermemiz la
zım.

Rakiplerimize, çok kolay 
gol pozisyonları verdik.

Hele bu zaafımız, Makedonya 
maçında çok açık bir şekilde orta
ya çıktı.

Makedonya maçında, ilk 
devrede (5-0) mağlup duruma 
düşebilirdik.

Ayrıca, Hakan Şükür tipin
de bir santrofora, ihtiyacımız 
devam ediyor.

Arif, İlhan ve Nihat hava 
toplarında yetersiz kalıyor.

Rakip defans tarafından, 
eziliyor.

Yan toplarda da, zayıf kalı
yoruz.

Tek şansımız, hızlı verkaç
larla rakip defansın göbeğin
den gole gitmektir.

Şu anda milli takımımız, 
bunu denemektedir.



ransı, 
karda

Fra

masını 
toplum 
anlatılc

. M. Altan KARAPAŞAOGLU
AK PARTİ Bursa Milletvekili Adayı

23 Ekim 2002 ÇARŞAMBA

BİZ TÜRKİYEYİZ
Türkiye’nin Çiftçisiyiz...
Türkiye’nin Esnafıyız...
Türkiye’nin Memuruyuz...
Türkiye’nin İşçisiyiz...

Biz Türkiye'nin bayrağı, 
toprağı, namusuyuz...



79 ncu yıl cc
Cumhuriyetimizin kuruluşunun 79 ncu yıldönümü ilçemizde de 
düzenlenen görkemli törenlerle^ ilk günde olduğu gibi vatandaşlar 
tarafından coşkuyla kutlandı.
■ Cumhuriyet Bayramı'nın 79 ncu 
yıldönümü törenleri bütün yurtta, 
dış temsilciliklerimizde, yavru vatan 
Kıbrıs’ta görkemli törenlerle kutlan
dı. Büyük kurtarıcı ve Cumhuriyeti
mizin kurucusu Mustafa Kemal Ata
türk, saygı ve minnetle anıldı.
■ İlçemizde, 79 ncu yıldönümü tö- 
renleri, 28 Ekim 2002 günü saat

13.oo’de Kaymakam Ahmet Ertürk, 
Garnizon Komutanı Kıd. Albay Ni
hat Irkörücü, Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, Cumhuriyet Baş
savcısı, siyasi partilerin ilçe başkan 
ve yöneticileri, daire müdürleri, ku
rum ve kuruluş temsilcileri, öğrenci
ler ve vatandaşların .katılımıyla baş
ladı.

Atatürk AnıtPhaçelenklerın kon- 
masından sonra, saygı duruşunda 
bulunuldu. İstiklal Marşı ile bayrağı
mız göndere çekildi.

,79 ncu yıPkutlamalarma, 29 
Ekim 2002 günü saat 10-öo’da Ata
türk Kordonû^hdet yapılan törenlerle 
devam edildi.

Devamı sayfa 3’de

30 Ekim 2002 ÇARŞAMBA Gemlik ve Köylerinde 217 sandıkta, 
66 bin 54 seçmen oy kullanacak.

Pazar günü 
sandık başına 

gideceğiz

Meydana modern çarşı
Belediye Meclisi'nin ekim ayının ikinci toplantısında, belediye bütçesi 13 trilyon 457 mil
yar 56 milyon olarak kabul edilirken, eski belediye binası ve kapalı çarşıya iki katlı modern 
bir çarşı ve camii yapılması kabul edildi.

Gemlik Belediye Meclisi’nin ekim ayı olağan toplan
tılarında, Gemlik Belediye bütçesi ile Gemlik merkezi
nin çehresini değiştirecek olan iki katlı çarşı yapılması 
kabul edildi.
* Belediye Başkanı Mehmet Turgut başkanlığında 
toplanan Belediye Meclisi’nin, 10 üyesi toplantıya gel
medi.
* 15 üye ile toplanan belediye meclisinde, fiyat ve ta
rife komisyonundan gelen Gemlik Belediyesi’nin 2003 
yılı tarifeleri görüşülerek, kabul edildi.

Daha sonra, gelir gider komisyonunun sunduğu ra
por tek tek okunarak, oylandı. Gemlik Belediyesi’nin 
2003 yılı gelir ve giderleri 13 trilyon 457 milyar 56 mil
yon olarak kabul edildi. Haberi Sayfa 3’de

Ha İtaya BaI<i
Kadri Güler

gemlik_korfez@yahoo.com

79. yıl
Dün, ulusça Cumhuriyetimizin 79. yıldönümünü coşkuyla 

kutladık.
600 yıllık dev bir İmparatorluğun yıkılarak yerine halk ira

desi olan Cumhuriyetin kurulmasında mimarlık eden büyük 
kurtarıcı Mustafa Kemal Atatürk ve kadrosuna minnet borç
luyuz.

Atatürk’ün Cumhuriyetin 10. yıl söylevindeki söylediği gi
bi; Türkiye Cumhuriyeti 79 yılda çok işler başardı;

Şöyle geriye doğru bir bakın, yıl 1938 Mustafa Kemal 
hasta ama Türkiye ekonomisine çok büyük katkılar sağlaya
cak iki önemli fabrikayı 1 Şubat tarihinde açıyor.

Merinos ve Sunğipek..
O günlerde Bursa’da ipek tezgahları ve basit dokuma 

fabrikalarından öte sanayi yok..
Bugün Gemlik ve Bursa’ya bir bakın..
Gemlik'te Atatürk’ün açtığı Sunğipek kapılarını ekonomi

ye kapattı ama Türkiye Cumhuriyetinin geleceği olan gençli
ği yetiştirmek için Yüksek Okul ve Fakülte olarak hizmet ve
recek.. Bunun yanında Borusan, Borçelik, Marmara Kimya, 
Gemport Limanı, TÛGSAŞ, Mermer Fabrikaları, Gökçen- 
teks, Bak-Tat, Deniz Zeytinleri, Namlı, Mina, Serbest Bölge... 
ve daha niceleri gelecek..

. Bursa’yı saymaya gerek yok.
Herşeyden önce Bursa bir Üniversite kenti, Türk sanayi- 

I sinin atar damarlarından biri....
79 yılda çok yol aldık.

il Ancak, bu bizimle, batılı toplumların arasındaki gelişmiş
lik mesafesini kısaltmaya yetmedi.

Bize dost görünenler, ekonomisi gelişmiş bir Türkiye iste- 
| miyorlar.

Bir tarafta dışa bağımlı bir ekonomi için' plan yapanlar, bir 
| yanda eskiyi özleyen gericiler, Cumhuriyet düşmanları...

ı Cumhuriyet ile birey olmanın yolu açıldı.
i İnsanın insana kul olmadığını öğrendik.

3 Kasım günü önümüze bir fırsat çıktı.
Bir tarafta karanlığı isteyen ve savunan örümcek ka

il falılar, diğer yanda Mustafa Kemal’in çizdiği yolda olan- 
I lar.

Söz senin halkım, dikkatli ol, oyuna gelme.
F^urguncuya, soyguncuya, örümcek kafalılara DUR de.

Sitelerde Halk 
Eğitim Kursu

Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi Müdürlüğü, el 
sanatları ve resim kursla
rını halkın ayağına götür
dü.

Samanyolu Sitesi’nde 
oturan site sakinleri, 
kurs açılması için boş bir 
salonu Halk Eğitim Mer
kezi Müdürlüğü'ne verdi.

Sitede oturan bayanlar 
biraraya gelerek, burada 
bir gün el sanatları ve re
sim kursları almaya baş- 

, ladılar. . .
SİTE SAKİNLERİ 
MEMNUN
Cumhuriyet Mahallesi 

Samanyolu Sitesi sakin
lerinden Ebru Sönmez,

Halk Eğitimin verdiği bu 
hizmetten sitede oturan 
bayanların çok memnun 
olduklarını, hizmetin aya
ğımıza gelmesi kursa ka
tılamayacak bazı bayan
ların da kursa katılmaları
na neden olduğunu söy
ledi.

Halk Eğitim Merkezi 
Müdürü Kema1 Çetinoğlu, 
“Sitelerde k ; açabile
ceğimiz sayiu kursiyer 
bize başvurduğu ve yer 
gösterdikleri takdirde 
istedikleri kursu kendi
lerine açıyoruz.” dedi.

Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü, bu yıl 34 
branşta kurs açıyor.

Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nin 58 nci dönem 
milletvekillerini belirle
mek için, tüm ülkede 3 
Kasım 2002 Pazar günü 
seçmenler sandık başı
na giderek, oy kullana
caklar.
ı Gemlik Merkez ■ ve 
köylerinde 217 sandıkta, 
66 bin 54 seçmen oy kul
lanacak.

İlçe Seçim Kurulu, 3 
Kasım 2002 günü yapıla
cak olan seçimler nede
niyle tüm hazırlıkların ta
mamlandığını, seçim tor
balarının sandık başkan- 
larına teslim edildiğini, 
oy kullanacak seçmenle
rin seçmen kartlarını 
muhtarlıklar aracılığıyla 
vatandaşlara ulaştırıldı
ğını belirterek, kartları al
mayanların muhtarlıklar
da ve sandık önlerindeki

seçmen listelerinde adla
rının bulunduğu sandıkta 
nüfus cüzdanları ile oy 
kullanabileceklerini söy
lediler.

SON ÇALIŞMALAR
Pazar günü yapılacak 

olan milletvekili erken 
seçimleri nedeniyle siya
si partiler yoğun bir şekil
de çalışmalarını sürdü
rürlerken, liderler de, 
Bursa’da geçtiğimiz gün
lerde meydan mitingleri 
düzenleyerek, seçmen
leri ile buluştular.

Milletvekili adayları 
seçmenlerden oy alabil
mek için dükkan dükkan, 
ev ev, pazar pazar dola
şarak, propagandalarını 
yapıyorlar.

İlginç geçmesi bekle
nen seçimlerin, sonucu
nu sessiz seçmenlerin 
belirlemesi bekleniyor.

Gemlik’e yeni bir 
liman daha yapılıyor

Liman İşletmeciliğinde ka
pasite açısından İzmir Limanını 
geçen Gemlik’e yeni bir iskele
nin yapılması için çalışmalar 
başlatıldı.

Marmara Kimya ve Boru 
Fabrikası ile Borçelik Fabrikası 
arasında bulunan Şahinler

A.Ş.'ye ait 34 dönümlük arazi 
üzerine yapılacak limanla ilgili 
olarak fizibilite çalışmaları baş
latıldı.

Çalışmaların başında 
GEMPORT Limanının yapımın
da öncülük eden eski Genel 
Müdür Ziya Alkan bulunuyor.

VAY BE ! ...
Otuz milyara bir çift kadın ayakkabısı ha!.. 
Milyonlar işsiz, sefil ve açken ...
Seni Allah’tan korkmaz, 
kuldan utanmaz seni! 
Devleti kazıkla, yükü halkına bindir. 
Karına 30 milyarlık ayakkabı giydir. 
Sana ve senin gibilere bir giydiren 
ne zaman çıkacak acaba?....

mailto:gemlik_korfez@yahoo.com
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Kutlu
Cumhuriyet’in 79. yılı kutlu ol

sun .
Bilindiği gibi 1995 seçimlerin

den Refah Partisi’nin birinci parti 
çıkmasının ve “Refah-Yol Koalis
yonumun kurulmasının ardından 
siyasal iktidarla laik-demokratik 
cumhuriyet arasında baş gösteren 
gerginlik 28 Şubat 1997’de Milli 
Güvenlik Kurulu nun ünlü çıkı
şıyla noktalanmış; bir süre sonra da 
Refah Partisi, Anayasa Mahkemesi 
kararıyla kapatılmıştı.

28 Şubat’a değin karşı-devrimin 
tırmanışını ve bu konudaki uyarıları 
pek de ciddiye almayan çpvrpler, 
bu olayın etkilemesiyle, 1998 d,eki 
75. yıldönümünden itibaren, bîr sü
redir tavsamış bulunan Cumhuri
yet’i kutlama törenlerine daha bir 
özen göstermeye başladılar.

Bu 79. yıldönümü de dün saat 
19.oo’de Şehreküstü Alanı’ndan 
Atatürk Stadı’na doğru “Cum
huriyet Yürüyüşü” ve ardı sıra 
şenlik ve törenlerle kutlanmaya 
başlandı.

Türkiye dünyanın kritik bir böl
gesinde ve ekonomik bunalımın 
kıskacında.. O nedenle bunalımın 
ağır yükünü taşımak zorunda kalan 
bilgisiz ve bilinçsiz kesimlerin “re
jim karşıtı” eylemlere duyarlı bir 
yapısı var. Bu duyarlılığı kullanarak 
siyasal ikbal veya çıkar sağlamaya 
çalışan birtakım kişi ve örgütlerin 
türemesi, bunların gizli-açık propa
ganda yöntemleriyle rejimi zaafa 
uğratmaya yönelik eylemlerde bu
lunmaları kaçınılmaz. Nitekim daha 
dört gün önce sözüm ona bir hali
fenin önderliğinde İslam Devleti 
kurma düşleri görenlerin bildirile
riyle kirletilmişti partilerin seçim 
afişleri.

Evet sıkıntılarımız var, başarısız 
iktidarlar birey ve toplum olarak sı
kıntılarımızı gideremiyor. Ama yine 
de Cumhuriyet’in Türkiye’yi ne-

Olsun
reden nereye getirdiğini, iyi anla
mak ve anlatmak gerek. Örneğin 
1919’da nasıl yapıldığı pek de bi
linmeyen bir ankete göre, Osmanlı 
ülkesinde okuma yazma bilenlerin 
oranı sadece yüzde 10 idi. Bu oran 
kadınlarda ancak binde 4’ü bul
maktaydı.

Yaşadığımız kenti, Bursa’yı ele 
alalım : 1913-1915 Sanayi Sa
yımı verilerine göre, Bursa’da sa
nayi sayılabilecek 46 işletmeden 
sadece altısı Türk veya Müslüman 
Osmanlı uyruklarının; kalanı ise 
azınlıklarla levantenlerin idi. Kaldı 
ki bu 46 işletmeden ancak altısı do
kuma (tekstil) üzerineydi, kalanı ko
za mevsiminde ipek ipliği çekmek
te yararlanılan filatür atölyeleriydi.

Günümüzde her istediğimiz yere 
özgürce gidiyoruz, oysa o zaman - 
örneğin- İstanbul’a gitmek için dev
letten “mürur tezkeresi” (bir tür 
yol belgesi) almak zorundaydı Bur
salIlar. Eğitim kurumlan Türkler 
için son derece sınırlıydı, 45’in üze
rinde “medrese” varken; pozitif 
bilime dayalı eğitim verilen Bursa 
Sultanisi! (Erkek Lisesi). Medrese-i 
Muallimin (Öğretmen Okulu) Sana
yi ve Ziraat mektepleriyle îdadi-i 
Askeri (Askeri Lise) dışında 
Türk/Müslüman kesime yönelik 
pozitif eğitim verilen kurumlar bu
lunmamaktaydı. Oysa azınlıklar 
kurdukları Batı modeli özel okullar
da eğitiyorlardı çocuklarını kızlı er
kekli.

Cumhuriyet’! iyi anlayıp iyi an
latmak gerek. Düne değin demok
rasiyi tramvay misali “araç” sa
yanlar, AB yandaşlarını “taklitçi- 
lik”le suçlayarak “İslam ortak 
pazarı” önerenler, şimdilerde 
“Avrupa İnsan Hakları Mahke
mesi” koridorlarında turalamakta.

Kuşku uyanıyor insanın içinde, 
yoksa bu da “takıyye” olmasın?...

Özürlüler Okulu’na 
destek yemeği I

Gemlik Özel Türe Özürlüler Eğitim Merke- 
zi'ne destek amacıyla düzenlenen yemek ilgi 
gördü.

Geçtiğimiz hafta Cuma günü Atamer 
Turistik Tesisleri’nde yapılan geceye, Beledi
ye Başkanı Mehmet Turgut, Umurbey Beledi
ye Başkanı Mehmet Fatih Güler ve eşleri, 
çok sayıda davetli katıldı.

Ata Mahallesi’nde açılan Özürlüler Oku-

lu’ndaki eksik olan araç ve gereçin sağlar- 
ması amacıyla düzenlenen gecede konuşa 
Okul Müdürü Tamer Sivri, gösterilen ilgiyeffl 
şekkür etti. Kısa bir süre sonra okulun örna 
bir okul olacağını söyledi.

Yukarıdaki fotoğrafta düzenlenen gecede.! 

Belediye Başkanı Mehmet Turgut, Umute) 
Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güler ve eş 
okul müdürü, okul yöneticileri görülüyor.

Uzman Doktor Ömer ARTAR
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı 

SSK Gemlik Hastanesi

Astım ve Allerjik Bronşit
b

S

mümkün olmayan farklılıklar iken çevresi ■ 
faktörleri değiştirmek ise kısmende olsaM

Kıymetli okuyucular;
’ Sağlıkla ilgili bilgilerin bireysel ve top

lum sağlığı açısından sağlayacağı faydalar 
sayısızdır. Ancak bu bilgilerin bilimsel veri
ler ile desteklenmesi de şüphesiz şarttır. 
Sağlık ve özellikle de çocuk sağlığı ile ilgili 
yazacağım yazılarımın sizlere faydalı olaca
ğını temenni ederek, ilk yazıma Gemlik ve 
Bursa bölgesi için önemli bir sorun olan 

“ASTIM ve ALLERJİK BRONŞİT” ile 
başlamak istedim. ®

Gerek mevsim itibarı ile gerekse de böl
gemizin iklim ve atmosfer şartları dolayısıy
la astım ve allerjik bronşit özellikle çocuk ve 
yaşlılarda bu ayların en sık karşılaşılan so
runlarından biridir.

Astım hava yollarının süreğen (kronik) 
bir hastalığıdır. Akciğer bronşlarındaki aşırı 
duyarlılık sonucu ortaya çıkar. Tekrarlayan 
öksürük.atakları, gece ortaya çıkan öksürük 
ve tıkanmalar, nefes darlığı , hışıltı, hırıltılı 
solunum ve göğüste baskı hissi ile kendini 
gösterir. J ‘ b.

Toplumda astım görülme oranı % 10 
iken sadece anne astımlı ise doğacak ço
cukta bu oran % 30’a çıkmakta, hem anne 
hem de baba astım ise bu oran % 60-70’le- 
re ulaşabilmektedir. Bu oranlardaki artış as
tımda genetik (ailesel yatkınlık) faktörlerin 
ne derece önemli olduğunu vurgulamakta
dır. Ancak genetik olarak yatkın olmakla 
birlikte astım ve allerji bulgularının her kişi
de farklı şiddet ve sıklıklarda ortaya çıktığı 
da bilinmektedir. Bu farklılıkların nedeni de 
çevresel faktörlerin ve bazı risk faktörleri
nin farklılıklarına bağlanmaktadır. Aynı an
ne ve babadan doğup farklı ortam ve şehir
lerde yaşaması gereken ikizlerden yaşadığı 
ortamda sigara dumanına maruz kalan da 
astım bulguları gelişirken, sigara içilmeyen 
ve sağlıklı ortam da yetişen bebekte hiçbir 
hastalık bulgusu olmadığı görülmüştür.

Bu yüzden astım ve allerjik bronşit için 
risk faktörlerinin bilinmesi son derece 
önemlidir.

Risk faktörleri kişiye özel faktörler 
(genetik-ailesel yatkınlık, cins, etnik farklı
lık) ve çevresel faktörler olarak iki ana 
grupta toplanabilir.

Kişisel faktörler doğumda sahip olduğu
muz özelliklerimiz olup, değiştirmemiz

t( 
amizdedir. Bu yüzden çevresel faktörlerden! 

korunarak, astım şiddet ve sıklığını azah-ffl 
mak mümkün olabilmektedir. Ailesel yal- J 
kinliği olduğu bilinen yada erken bebeklil 
döneminde allerjik olduğu anlaşılan (ineli 
sütü allerjisi yada yüzde görülen egzama! 
çocuklarda özellikle bazı çevresel faktörleri 
den kaçınılarak astım gelişmesi önlenebil 
mektedir. Genel olarak astımı başlatan ■I 
tik çeken) veya bulgulan ağırlaştıran/afl 
lendiren faktörler aşağıda sıralanmıştır. I

ASTIMDA ÇEVRESEL
RİSK FAKTÖRLERİ
Havayolu irritanları: Sigara duman I 

parfüm ve deodorant, boya vernik kokut I 
rı, hava kirliliği, soba tütmesi.

Allerjenter : Polenler, küf. mantaj 
ev tozlan, akarlar, hayvan tüyleri, rutubet.I

Solunum yolu enfeksiyonları y
Özellikle viral enfeksiyonlar (grip-nezlejg 
bakteriyel (mikrobik) enfeksiyonlar örneğin 
zatürre, tüberküloz, sinüzit.

Besinler ; Sülfitler (patates cipsi-kari-J 
des. kuru meyva) boyalı gıdalar astım içini 
tetik çekerken bu arada anne sütü ifl 
beslenme ve C vitamininin astım gelişil 
mini azalttığı da bilinmektedir.

İklim değişikliği : Isı, nem, rüzgar de-1 
ğişiklikleri; örneğin ilkbahar ve sonbaharda! 
hastalık daha sık ve şiddetli seyreder.

Duygusal faktörler : Aşırı üzülme *1 
sevinme, ani heyecanlanma.

Efor ; Alışık olunmayan aşırı efor sari 
fetme.

Bazı ilaçlar : Aspirin, bazı göz damla-1 f 
lan, bazı romatizma ilaçları, bazı anesteâl k 
maddeleri.

Şişmanlık : Şişman çocuklarda astımI L 
gelişimi daha çabuk olmakta ve akciğfl || 
bulguları daha şiddetli seyretmektedir.

Mesleki etkenler : Laboratuvar vej (

u
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Rotaryen hanımlardan
‘Halk Matinesi

Gemlik Rotary Kulübü üye eşleri 
'Halk Matinesi’ düzenledi.

Geçtiğimiz hafta Cuma günü Körfez 
Baytaş Sitesi A Blok'ta bulunan kulüp 
lokalinde yapılan halk matinesine, kulüp 
üye eşleri ve davetliler katıldı.

Özürlüler Okulu’nun mutfak ihtiyaçla
rını karşılamak amacıyla düzenlenen 
halk matinesinde, Udi Hamza eşliğinde 
hanımlar doyasıya eğlendiler.

Halk matinesinde konuşan Dönem 
Başkanı Kadri Güler’in eşi Serap Güler, 
“Bir davetiye bir günlük yaşam, bin
lerce umut ve gülen gözler ve birbirine 
uzanan ellerin sımsıkı kenetlenmesidir. 
Ne mutlu ki sizlere siz de bu ellerden 
birisiniz. Hepinize teşekkür ederiz” 
şeklinde konuştu.

Öte yandan Gemlik Rotary Kulübü üye 
eşlerinin, geçtiğimiz hafta perşembe günü 
Rotary Kulüpleri ortak faaliyeti olan otistik 
çocuklar için Bursa Sanat Galerisi’nde 
Uludağ Rotary Kulübü eşlerinin düzenle
diği kermese katılarak, destek sağladılar.

hastane çalışanları, hayvancılıkla uğraşan-I 
lar, yemek işi ile uğraşanlar, çiftçiler, boyaj 
ve plastik sanayide çalışanlar.

Kaynak : “Global ınıtıatıve /of j 
asthma 2002”

Önümüzdeki hafta, yazımda bu risk fak-1 
terlerinden korunma ve önlemeden bahse- H 
deceğim. Sağlıklı günler dilerim.

Özel A) 
Aris bir

ılu'ndan 
köğretirr 
oldular.
I Uselt 

Gemlik L 
,fnam H; 
Celal Ba 
Sönmez
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Meydana modern çarşı 79 ncu

) 
n cewa 
ie olsa-: 
rförienffi 
;inı aza 
lesel jij

Belediye Meclisi’nin geçtiğimiz 
hafta yapılan ekim ayı ikinci olağan 
toplantısında, 2003 yılı belediye gelir 
gider bütçesi 13 trilyon 457 milyör 
056 milyon lira kabul edilirken, Çarşı 
Camii’nin de içinde olacağı iki katlı 
yeni modern bir çarşının yapılması 
kararı alındı.

Belediye Başkanı Mehmet Tur
gut’un başkanlığında toplanan bele
diye meclisinde, meclis üyelerinden 
Mehmet Ali Kaya, Feza Şen, Şeyda 
Saral, Kadir Yılmaz, Kamil Hocaoğlu, 
Ali Avcı, Bedir Güreşçi, Ali Araş, Se- 
lahattin Bakırcı toplantıya katılmadı
lar.

Bir önceki toplantı tutanağının 
okunarak, kabul edilmesinden sonra 
belediye bütçesindeki gelir ve gider
ler ile ilgili fasıllar, Hesap İşleri Müdü
rü tarafından tek tek okundu. Gemlik 
Belediye bütçesinin gelir ve giderleri
nin denk bütçe kurallarına göre hazır
landığı belirtilerek, 2003 yılı belediye 
bütçesinin 13 trilyon 457 milyar 056 
milyon lira olması oy birliğiyle kabul 
edildi.

MODERN ÇARŞI
Belediye bütçesi görüşmelerinde, 

itfaiye er ve amirlerine gelecek yıl 
bütçesindeki mesailerinin üst limitten 
ödenmesi karar altına alınırken, za
bıta görevlilerinin de üst limitten 
ödenmesi önerisi Belediye Başkanı- 
nın itirazına yol açtı.

Belediye Başkanı Mehmet Turgut 
bu sırada yaptığı konuşmada, “Zabı
ta memurları başkanın emrinde ça
lışıyor. Çalışan ile çalışmayanı 
ayırt etmediğimizden ben üst limit
ten mesai verilmesini istemiyo
rum. Ancak, taktir sîzindir” dedi.

Daha sonra yapılan oylamada, 
zabıta memurlarına da üst limitten

mesai verilmesi kabul edildi.
Belediye Bandosunda çalışan şe

fin aylığının 75 milyon liradan 125 
milyon liraya, diğerlerinin ise 50 mil
yon liradan 75 milyona çıkarılması oy 
birliğiyle kabul edildi. Dışarıdan gelen 
bandoculara, 5 milyon lira yol parası 
ilave edildi.

Daha sonra, bütçe kararnamesi 
okunarak, kabul edildi.

Deniz Restaurant ve İskele ara
sında dolgu yapılması da belediye 
meclisinde yer aldı. Bu konuda bilgi 
veren Belediye Başkanı Mehmet Tur
gut, Gemlik’in toplantı ve eğlence ye
ri yapılacak geniş alana ihtiyacı oldu
ğunu, bu alanın büyütülerek festival
lerde de kullanabileceğini söyledi. 
Dolgu yapımı oy birliğiyle kabul edil
di.

Çarşı Camiinin yerinin değiştiril
mesi ve kapalı çarşıya iki katlı mo
dern bir çarşı yapılması ele alındı.

Belediye Başkanı Mehmet Turgut, 
yine bu konuda da belediye meclis 
üyelerine bilgiler verdi.

Çarşı Camiinin çelik konsiriksiyon 
olarak inşaa edilmek üzere uygun bir 
sırada itirazlar üzerine durdurulduğu
nu, Gemlik Mimarlar Odası’nın öneri
leri dikkate alınarak, yerinin eski be
lediyenin bulunduğu kapalı çarşı ala
nında iki katlı çarşı ile birlikte yeniden 
yapılması, yıkılacak camii alanının 
ise yeşil alan olarak kalması konusu 
imar komisyonunda ele alındı ve ka
bul edildiğini söyledi.

Gemlik'e örnek bir çarşı kazandır
mak istediklerini söyleyen Belediye 
Başkanı Mehmet Turgut, camiinin ar
sasının belediyenin malı olması yapı
lacak inşaatının Vakıflar Genel Mü- 
durlüğü’ne tahsis edilmesini önerdi. 
Öneri kabul edildi.

Yapılan konuşmalarda, kapalı çar
şıda bulunan esnafın çarşının yıkıl
masıyla mağdur edilmemesi ve hak
larının korunması istenirken, Yapı 
Kredi Bankası ve yanlarında bulunan 
işyeri sahipleri ile görüşerek, imar 
planındaki yeşil alan bu yerlerinde 
çarşı alanına katılmasını sağlanacağı 
açıklandı.

Belediye Başkanı Mehmet Turgut, 
yaptığı konuşmada şöyle konuştu:

“Yıllardan beri Gemliklilerin ar
zuladığı Gemlik’e yakışır bir me
kan kazandıramadık. Yapılmakta 
olan Kültür Merkezi dışında bir üst 
yapı inşaatımız yok. Benim bir bu
çuk yıllık görev sürem var. Ben bu 
sürede Gemlik’e güzel bir eser bı
rakmak istiyorum. Ancak, bazı 
şeyler insanları engelliyor. Burada 
oturanların orayı terketmesi gere
kiyor. Ben, Türkiye’nin her tarafın
daki Mimarlar ve Mühendisler Oda
larına yazılar yazarak, buraya pro
je yapmalarını istedim ancak, yanıt 
alamadım. Bu işi meclisçe göğüs
lersek, bu iş olur. Buraya yapıla
cak camii ve çarşı Gemlik’in yüza- 
kı olacaktır. Prestij bir bina yapıla
caktır. Bu çarşı ve camii projesi ya
rışma ile belli olacaktır. Sizden be
nim gibi düşünen 26 tane belediye 
başkanı istiyorum. Bu meclis, bu 
işin üstesinden gelebilir”

Belediye Başkanı Mehmet Turgut, 
belediyenin borcu olmadığını, İller 
Bankası’ndan kredi alabileceğini, 
kendi imkanlarıyla da yapabilecekle
rini, bir katını satıp inşaatı tamamla
yabileceklerini belirtmesinden sonra 
yapılan oylamada, plan değişikliği ka
bul edildi.

Belediye Meclisi, yarın toplana
cak.

yıl coşkusu

Saygı duruşu ve İs
tiklal Marşımızın söylen
mesinden sonra İlçe 
Kaymakamı Ahmet Er
türk, Cumhuriyetin anla
mını ve önemini belirten 
içerikli bir konuşma yap
tı.

Daha sonra şiirler 
okundu. Cumhuriyet 
Haftası nedeniyle okul
lar arasında düzenlenen 
şiir, kompozisyon yarış
malarında ve atletizm 
yarışmalarında derece
ye giren öğrenciler tanı
tıldı. Bu öğrencilere tö
renle, kupa ve şiltleri 
Kaymakam, Garnizon 
Komutanı, Belediye 
Başkanı, Cumhuriyet 
Başsavcısı ve Milli Eği
tim Müdürü tarafından 
verildi.

Daha sonra, Celal 
Bayar Anadolu Lisesi

Folklor Ekibi Keleş 
oyunlarından bir oyun 
oynayarak, halkın ilgi ve 
beğenisini kazandı.

Törenin son bölü
münde ise, geçit töreni 
vardı.

Başta bayrak ve fla
malar, askeri birlikler, 
eğitilmiş köpekler, atlı 
birlik ardından, ilk ve or
ta dereceli okul öğrenci
leri ve öğretmenleri geçit 
törenine katıldılar.

Geçit töreni ve öğ
rencilerin ardından ise 
Belediye Fen İşleri, Te
mizlik işleri ve İtfaiye 
araçları ile kurum ve ku
ruluşların tanıtım amaçlı 
araçları geçit törenine 
katıldılar.

Cumhuriyet Bayram 
79 ncu yıldönümü tören
leri gece yapılan geçit 
töreni ile sona erdi.
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Cumhuriyet Bayramı 
yarışmaları sonuçlandı
Şiir, kompozisyon ve atletizm yarışmalarında dereceye gi
renlerin ödülleri dağıtıldı.

ra dınritt.
nik kok®

manta» 
i. rutıtek 
yonlanf 
Ignp-naL 

lar örregt ■

j CipSr^l 

r astmjtj 
> sütü '» | 
ıstım gö'l

ı. rüzgar»

reder I 
ı üzüh®*

iinelor*

ıgönbn»
ıazı

klarda^l 

ve atfrl 
ektedir, j 
»ratın® 1 
klaı^j

ı tıatıt* r

Cumhuriyetimizin 79 ncu yıldönümü ne
deniyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafın
dan bu yıl da düzenlenen şiir, kompozisyon 
ve atletizm yarışmaları yapılarak, dereceye 
girenlere Cumhuriyet Bayramı törenlerinde 
ödülleri verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan 
açıklamada, şiir yarışmasında birinci kade
mede, 11 Eylül ilköğretim Okulu'ndan Çağ
la Çakır birinci, Şehit Ethem Yaşar İlköğre
tim Okulu'ndan Abdülkadir Fırtına ikinci, 
Şükrü Şenol İlköğretim Okulu’ndan Melike 
Sülbü üçüncü oldu.

İkinci kademe yarışmalarda, TSO Gazi 
İlköğretim Okulu’ndan Kaan Aygün birinci, 
Lale Kemal Kılıç İlköğretim Okulu’ndan 
Müzeyyen Akagündüz ikinci, Kurtul İlköğre
tim Okulu’ndan Dilek Çeliker üçüncü oldu.

Liseler arası şiir yarışmasında, Anadolu 
Ticaret Meslek Lisesi’nden Nilay Ozanado-

Kaymakam Ahmet Ertürk, dereceye giren 
öğrencilere ödül verirken görülüyor.

lu birinci, Celal Bayar Anadolu Lisesi'ndan 
Büşra Yüce ikinci, Teknik Lise ve Endüstri 
Meslek Lisesi’nden Yüksel Yasan üçüncü 
oldu.

Kompozisyon birinci kademe yarışmalar
da, 100. Yıl İlköğretim Okulu'ndan Dilek Fe
ride Şahin, Namık Kemal İlköğretim Oku
lu'ndan Şervan Aladağ ikinci, ikinci kademe, 
Özel Aykent ilköğretim Okulu’ndan Özlem 
Aris birinci, Şehit Cemal ilköğretim Oku
lu'ndan Orhan Çavdar ikinci, Cumhuriyet İl
köğretim Okulu'ndan Merve Orman üçüncü 
oldular.

Liseler arası kompozisyon yarışmasında, 
I Gemlik Lisesi’nden Sevim Müftüoğlu birinci; 
i imam Hatip Lisesi’nden Çiğdem Zor ikinci, 
i Celal Bayar Anadolu Lisesi’nden Ayten Nur 
' Sönmez üçüncü oldu.

İlköğretim okulları birinci kademe kros

yarışmalarında, 800 metre kızlarda Tuğba 
Özdemir birinci, Bahar Türkan ikinci, Çağla 
Çakır üçüncü, 1000 metre erkeklerde ise 
Hakan Kalhan birinci, Doğukan Ümit ikinci 
oldular.

İkinci kademe 1500 metre kızlarda, Ha
tun Ergün birinci, Eda Seda Er ikinci, Deniz 
Tutum üçüncü olurken, 3000 metre erkekler
de, Ömral Tepe birinci, Yunus Beşdemir ikin
ci, Ahmet Küme üçüncü oldu.

Liseler arası 3000 metre kızlarda, Tuğba 
Temel birirtci, Ayşe Nur Uzunkaya ikinci, Ne- 
zahat Marangoz üçüncü olurken, 5000 met
re erkeklerde, Selçuk Güreşçi birinci, Cey
hun Cengiz ikinci, Gürkan Aksoy üçüncü ol
dular.

Aşkın ve 
Fıstık’a 
Meslek 
Hizmet 
Ödülü

Gemlik Rotary Kulü
bü, geleneksel ‘Meslek 
Hizmet Ödülleri’nin bu yıl 
ki sahiplerini açıkladı.

Kulüp Başkanı Kadri 
Güler, ekim ayının Ro- 
tary'de meslek hizmetleri 
ayı olması nedeniyle 
mesleklerinde başarılı 
□lan kişiler arasında ya- 
□ılan değerlendirmede, 
Gemlik’in tanıtımına 
jzun yıllardan beri büyük 
•<atkı sağlayan Boksör 
Restaurant’ın kurucusu 
ve sahibi Necati Aşkın ile 
ilçemizde kaliteli mobilya 
yapmasıyla ünlü olan 
Mehmet Fıstık’ın ödüle 
layık görüldüklerini açık
ladı.

Güler, Necati Aşkın ve 
Mehmet Fıstık’a yarın 
akşam kulüp lokalinde 
yapılacak olan toplantı
da, ödüllerinin verileceği
ni söyledi.

Öte yandan bugün, 
Bursa ve ilçeleri Rotary 
Kulüpleri sponsorluğun
da ‘Yeni Süreyya Ay
han’lar arıyoruz’ sloga
nıyla atletizm yarışmaları 
yapılacak.

Cumhuriyet Bayramı törenlerinde, Celal Bayar Anado
lu Lisesi folklörcüleri, Keleş oyunları ile ilgi topladı.

Evlendiler
Gemlik Ga

zetesi ve Mat
baası sahiple
rinden Sırrı Mal- 
gil, yaşamında 
yeni bir sayfa 
açarak, Senem 
ile yaşamını bir
leştirdi.

Pazartesi 
günü Milton Dü
ğün Salonu’nda 
yapılan evlen
me töreninde ai
leler yakınları 
ve dostlarıyla 
biraraya geldi
ler.

Genç evlile
rin tören boyun
ca yüzlerinden gülücükler ları ve dostları da gece bo- 
hiç eksik olmazken, yakın- yunca doyasıya eğlendiler.

Cem Uzan Gemlik’e geliyor
Siyaset sahnesinin yeni 

isimlerinden Genç Parti Genel 
Başkanı Cem Uzan’ın 1 Ka
sım 2002 günü Gemlik'te mi
ting düzenleyeceği öğrenildi.

İskele Meydanı saat

17.00'de Gemliklilere hitap et
mesinden önce meydanları 
doldurmak için ünlü ses sa
natçılarının sahneye çıkma
sından sonra Cem Uzan ko
nuşacak.
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Evlilik Renkleri

Muzaffer Gürboğa
Eğitimci - Yazar

Her evliliğin kendine özgü 
ilişki dinamiği vardır. Sağlıklı 
evlilik, eşlerin kendi renklerini 
rumasıyla olanaklıdır.

Kişinin kendini geliştirmesi,
gürlüğünü yaşaması son derece 
önemlidir ve bir gereksinmedir. Eş
ler arasındaki ilişkiyi karşılıklı bek
lentiler belirliyor. Zaten ilişki bir 
alışveriş değil mi? Herkesin yapa
bileceği şeyler sınırlıdır. Beklenti 
düzeyini gerçekçi tutmakta yarar 
vardır.

Kendini yeterince iyi anlatmak, 
karşısındakini anlamak için iyi din
lemek, ilişkiye kalite getirir, iyi eş, 
anlamaya; kötü eş, yargılamaya 
çalışır. Ben dili kullanmak, iletişimi 
kolaylaştırır.

Yaşamla barışık olmak için mut
laka güvenilir bir aile ortamı ve ar
kadaşlık ilişkisi gerçekleştirilmeli- 
dir. Yardım etme, destek olma ve 
yüreklendirme önemlidir. Biri bar
dağı tutuyorsa, diğeri sürahiden

SERBEST KÜRSÜ

CUMHURİYET NEDİR?

bir 
bir 
ko-

öz-

suyu boşaltmalıdır. Eşler arası eşit 
ilişkide, gündelik işlerin paylaşımı 
bence ayrıntıdır.

Ne yazık ki çoğu evliliklerde ka
dın savunma, erkekse saldırma 
üzerine kurmuş stratejiyi. Erkekler 
kadına sahip olma yerine, sevgiyi 
ve zamanı paylaşmayı deneseler. 
Sahiplenmekle, sahip çıkmak ara
sındaki fark görülebilse ne iyi olur.

Tartışmalarda amaç ille de biri
nin kazanması değil, tarafların uz
laşmasıdır. Sorunları örtmek ka
dar, hayali sorunlarla uğraşmak 
yanlıştır. Sorun çözmenin bir yolu, 
onu küçük ve başa çıkabilecek par
çalara bölmektir.

Uzun ilişkiler özveri ister, ilgi is
ter, özen ister. Bir şeyin değeri ona 
verdiğimiz emekle ilintilidir^ Çoğu 
zaman görülen o ki, insanlar bir
birlerini tüketmek amacıyla yakla
şıyorlar. Aile nasıl çocuk da öyle 
olmaktadır. Evlilik, yarım elma iliş
kisi de olmasın.

burmuş AVCI
Ticaret ve Sanayi Odası 

Gazi İlköğretim Okulu Öğretmeni

Baba Mirası Atatürk Sevgisi
Bu Atatürk sevgisi yaşanmış 

gerçeklerin, sonucunda doğmuştur, 
işte öyküleri...

Ben aslen 1923 Girit mübadili bir 
ailenin 1929 doğumlu çocuğuyum. 
Baba Sokara, annem Ligortino do
ğumlu. Halen Gemlikteyim. Biz her 
yaz, bahçemizde sazdan yapılma ku
lübede sürdürürdük yaşamımızı, ba
bamın öldüğü 14 yaşıma kadar de
vam etti.

Bizim gibi çevremizdeki bahçeler
de yaşayan epey Giritli aile vardı. Ge
celeri böcek sesleri arasında gemici 
feneriyle, su dolu hendekleri atlaya at- 
laya birbirimizi ziyarete giderdik. Yaş
lılar, hep Giritte başlarından geçen 
olayları, hatıralarını anlatırlardı. Onla
rı can kulağıyla dinler, çoğundan etki
lenir, aynı şeyi yaşar gibi olurdum.

İşte onlardan bir anım :■
Anne tarafı dedemin beşi kız, beşi 

erkek on evladı varmış. Dedem 400 
den fazla koyunu, çifti, çubuğu, geniş 
arazi ve zeytinlikleri olan bir köy ağa
sıymış. (anladığım kadar o zaman Os
manlI egemenliği üstünmüş) Yunanlı
lar, dedemle girecekleri bir sürtüşme
de zararlı çıkacaklarını bildiklerinden 
kendisinden çekinirlermiş. Yunanlıla- • 
rın yortu veya bayramlarında “badi- 
jera” dedikleri (meşale olsa gerek) so
paların ucuna yerleştirilmiş kâpta ya
nan gazlı külün ışığında sokakları do
laşırlarmış, dolaşma bitince badijera- 
ları dedemin evi önündeki kümesin . 
duvarına dayayarak kendisine ZİTO 
Mehmet Ağa (yaşa Mehmet Ağa) diye 
tezahürat yapar, yağ çekerlermiş.

Akan zaman içinde Yunan ege
menliği artmış (tahminime göre dünya 
savaşı sıraları)tacizler, baskınlar, hır
sızlıklar gühlüK olaylara dönüşmüş.

Şayia l

İbrahim
Emekli PTT Müdürü

Türkler, köy dışına korku içinde mec
bur kaldıkları iş için çıkar olmuşlar. 1 
Köy tepeye yerleşikmiş, dayım bir gün s 
yamaç dibinde bulunan yalakta öküz
lerini sulamağa girişince; köylülerken- | 
dişini ‘Halil gitme seni vururlar' diye- 
rek uyarmışlar, dinlememiş. Hayvan
ları sulamış, suladıktan sonra bakmış 
dokunan yok, yalak yanındaki dut A 
ağacına çıkarak öküzlere yaprak sağ- t 
maya başlamış. Az sonra üzerine si-- 
lahla ateş edildiğini görünce ağaçlan 
atlayarak, köye doğru koşmaya başla
mış. Koşarken sol omuzundan vurul
muş. Annem silah seslerine cama 
koşmuş, dayımın kolunun omuzu et
rafında pervane gibi döndüğünü gör
müş. Dayım köye varıncaya kadar hiç 
acı hissetmemiş. Varınca hissetmiş ve 
‘Vay Çeratathes (boynuzlular) vurdu- 
lar beni’ demiş.

Giritte Türk doktor yokmuş. Kandı- .. 
yada “Sava” adında Yunan asıllı meş-■ 
hur bir doktor varmış. Ona götürmüş
ler. Götürmek için iki çuvala saman î 
doldurarak bir eşeğe yan yüklemek i 
suretiyle semeri sedye yapmışlar. Da-1 
yımı ortasına yatırarak yola düşmüş-1 
ler. (kendisine eşlik eden yalnız anne-I 
annemin bereketlerini hatırlıyorum) i

Yolda tam yedi yerde önleri kesile-I 
rek, dayımı indirip dövmüşler, söv-I 
müşler. ‘Bize efelik, kabadayılık yapan I 
sen miydin’ diyerek, hakarette bulun- j 
muşlar. Her defasında çuvaldaki! 
samanları boşaltıp dağıtmışlar. Zavall I 
lı anneannemin tekrar doldurduğu sa:; 
manlar göz yaşlarından ıslakmış, ade
ta. Böylece şehre varmışlar. Denize | 
düşen yılana sarılır misali doktora sa l 
rılmışlar. Amma gerekli ihtimam nere-# 
de?. Ve dayım bir ay sonra acılar için-II 
de kıvranarak ölmüş.

Ulus tarafından seçilen bir par
lamentoya dayanan ve başında 
bu parlamentonun seçtiği cumhur
başkanının bulunduğu bir siyasal 
rejimdir. Bütün cumhuriyetlerin or
tak yanı, devlet başkanlığının ba
badan öğula geçmemesidir. Şu da 
bilinmelidir ki, adı Cumhuriyet 
olan bütün devletlerde demokratik 
bir yönetim olduğu sanılmamalı- 
dır.

Ünlü bilgin Aristo’nun : “Bütün 
toplumun ortak menfaatini gö
zeten halk iradesidir” diye ta
nımladığı Cumhuriyeti Montesgu- 
ie şöyle açıklar: “Yasama, yürüt
me, yargı diye adlandırılan üç 
ana kuvvet birbirinden bağım
sız ancak birbirini dengeli ve 
hızlı bir biçimde denetleme esa
sına göre işleyen, başında be
lirli bir süre için seçilerek gelen 
yöneticilerin bulunduğu bir si
yasi rejimdir.”

Cumhuriyet rejimi 1789 Fransız 
ihtilalinden sonra baskıcı krallıkla
ra karşı bir tepki olarak Avrupa’da 
ortaya çıkmıştır. Zamanla, özellik
le baskıcı diktatörlerce dünyanın 
çeşitli ülkelerinde “Cumhuriyet” 
adı, bir maske olarak kullanılmaya 
başlamıştır. Demokrasiyle, gerçek

anlamda bir seçimle hiç bir ilgisi 
olmayan yönetimler kendilerini şi
rin, sevimli gösterebilmek için ad
larını Cumhuriyet koymuşlardır.

Oysa Cumhuriyet, halkın halk 
tarafından yönetildiği idare şekli
dir. Bu yönetim de ancak demok
ratik parlamenter sistemle gerçek
leştirilebilir;

Siyaset bilimcilerine göre Cum
huriyetin ideal şekli şöyledir: Çok 
partili siyasal yaşamda, genel se
çimlerle iş başına getirilmiş kişile
rin çıkardığı yasalarla yönetilen, 
tamamen tarafsız, hiç bir zümre
ye, cemaat ayrıcalık tanımayan 
yönetim şeklidir. Ancak bütün ilke
lerde bu ideal yönetim uygulandı
ğı söylenemez. Örneğin Iran da, 
Fransa da birer cumhuriyettir. An
cak yönetim biçimleri tabana zıttır, 
birbirlerine hiç benzemez.

Bizim devletimizin şekli de 
Cumhuriyettir. Bu, Anayasamızın 
1. maddesinde : “Türkiye Devleti 
bir Cumhuriyettir” diye ifade 
edilmiştir.

Milli bayramlarımızın en anlam
lısı, en büyüğü olan Cumhuriyet 
Bayramı her 29 Ekim’de büyük 
coşku ile kutlanır.

Bayramınız kutlu olsun!

İMSAKİYE ÇEŞİTLERİMİZİ 
ve FİYATLARIMIZI 
GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN!!
HER TÜRLÜ MATBAA İŞLERİNİZDE HİZMETİNİZDEYİİ 

"Matbaacılık Bizim İşimiz”

■rası

|# AVIR Yeşil kartlarımızı kaybettik. Hükümsüzdür.

■VAT İr OZAN & VEHBİ & MURAT HAŞMET BAYRAK^

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

Miki;
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Kaldıracağız
HAFTANIN FlKRASlj

Erol GÜRÇAY
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On ikinci adamın, yani tarafta
rın artık zaran dokunmaya 
başladı.

Aslında seyirci ile, fanatik 
taraftan ayırmak lazım.

Kulüp başkanları tarafın
dan kullanılan ve şımartılan bu 
kişiler artık zarar vermeye baş
ladı.

Döner bıçaklan ile sahaya 
geldiler.

Daha maç başlamadan kanlı 
saldırılar oldu.

Maç bitince, yine şiddet hepi
mizi ürküttü.

Adam arkadaşına sor
du.

Yahu.. Geçen sene 
çok güzel bir dulla evlene
ceğini söylemiştin. Bir da
ha bahsetmedin ondan. 
Ne oldu?”

“- Hiiiiç...”
Yani. Vaz mı geçtin 

evlenmekten. ”
“- Ne münasebet....”
“- Peki. Ne bekliyorsun 

öyleyse.”
Kadının kocasının öl

mesini....”

BU HAKEMLİK
Malum, sportif faaliyetlerin gerçek yönlü yürütül

mesinin öncülüğünü yapanlar ilgili bakanlık, federas
yon ve de hakemlerdir.

Sportif faaliyetlerin hakimi hakemlerdir.
Hakemlikte belediye başkanlığı, aynı doğrultuda 

görevi devam ettirirler. İyisi de, kötüsü de aleni mey
danda göz önündedir. Kaçamak, kaytarmak yeri asla 
olamaz.

Ama diyeceksiniz ki, yok mu yapanlar?
Ben de derim ki... çoook!....
Belediye başkanına bir örnek vereyim Sefa Sir men. 

Takımı tepe takla gidiyor ya.. O ayrı., başkanlıkta ba
şarılı.

Hakemlere iyi bir örnek verecektim. Eskiden : Ali-
I Veli deli derken veriyordum dal...
. Şimdi ?...

Ve-re-mi-yo-rum. Rumbada rumba... Rum!....
Fifa da bunu böyle algılamış olacak ki, dünya kupa

sı maçlarına bizden bir tane damızlık bile almadılar.
Şimdiki hakemlik paraya dayalı. Milletvekilliği gibi. ; 

Eskiden yani bizim zamanımızda hiçte öyle değildi. Ce
sarete, bilgiye, sevgiye, saygıya hevese bağlı idi.

Şimdi bu değerleri mum yakıp araşan bulamazsın. 
»En mert, cesur, bilgili bildiğimiz METİN TOKAT bile 
kuralları uygulamada kararsız kalıyor. Korkuyor..

Federasyon da sanırım, bizim kadar hakem hatala
rını görüyorlardır, biliyordur....

Basında görüyor, yazıyor amma basını da 
dinleyende kim?

Federasyon gözünü dört açmalı Federasyon.
Yeteneksiz hakemleri gözlemciler görmeli. Raporu

na yazmalı işlerine son vermeli. Türibinde seyirci gibi 
oturma ile Gözlemcilik olmaz. Federasyon bakalım 
nasıL tetbir alacak?

BU HAKEMLİK
। Her kişiden HAKEM olmaz
I Dört göz ile bakacaksın '
, Olayların üzerine
} Yağmur olup akacaksın

Bu iş öyle kolay değil
Paldur küldür giremezsin
Olsan bile öyle hakem 
Kesin karar veremezsin 

Etkilidir, düdük sesi,
f | Ona bağlı maçın sonu
I Mühim olan ne olacak
I Bilmelisin önce onu

Kartlarda da mana derin
Zaman iyi bilinecek
Varsa mikrop bulaşıcı 
O sahadan silinecek.

11 Böyle hakem oluyorsan
I ■ Başın durur daim dik
I j Anladın mı ey arkadaş?.... J
I Böyle olur, bu hakemlik ....
| Not. : Senelerce milli futbol hakemliği ue fede 
rasyon gözlemciliği yaptığım için, bu şiiri yazdım.

Seçimler iyice yaklaştı.
Mitingler hızlandı.
Liderlerin desteksiz atışları, ay

yuka çıktı.
- Liderlerin seçim vaadlerinden ba

zıları dikkatimizi çekti.
Recai Kutan şöyle demiş :
- Mazot maviye boyanacak

mış.
Fiyatı da yarıya inecekmiş.
Tansu Çiller şöyle demiş :
- Hapishaneler özelleştirile

cekmiş.
- Her mahallede 100 adet tril

yoner yaratılacakmış.
Mesut Yılmaz şöyle demiş :
- 50 ilde vergi kaldırılacakmış.
Ama. İllerin ismi verilmemiş.
Herhalde seçim sonuçlarına göre 

tesbit edilecek, g
Haydar Baş şöyle demiş : ’
- Evli çiftler doğum için teşvik 

edilecekmiş.
Aslında, üretimde düşüş sürerken, 

doğum oranının artması ülkenin fela
keti olur.

Mazallah Afrika ülkelerine dö
neriz.

Cem Uzan şöyle demiş :
- Herkese hazine arazisi va- 

detmiş.
Yani. Gecekondulaşmayı serbest 

bırakacağız demek istemiş.
Tayyip Erdoğan şöyle demiş :
- 15 bin (km) lik iki gidiş iki 

gelişlik .yol yapacakmış.
İnşallah bu yol, “doğru” bir 

yol olur.
Aydemir Güler şöyle demiş :
- Kominist parti iktidarında iş

sizlik yasaklanacakmış.
Zavallı vatandaşın, hem işi 

yok.
Hem de, işsizlik yasaklanacak.
- Deniz Baykal şöyle demiş :
3. liğe düşen Türkiye’yi kurta

racakmış.
UEFA kupasını da aldırsa bari.
Ama. En ilginç vaat Besim Ti- r 

-buk’tan gelmiş.
- O da, ofsaydı kaldıracağını | 

söylemiş.
Vatla belli olmaz bu vaat belki 

de oy patlamasına sebep olur.MÜ*
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Adamın biri hakkını aramış, 
meşgul çıkmış.

Kendi geleceğimizi, 
Kendimiz hazırlar.
Sonra da kader deriz 

“Disraeli”

Ekim 2002 Perşembe I
Kasını 2002 Cuma
Kasım 2002 Cumartesi
Kasım 2002 Pazar
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Gemlik Eczanesi 
Onur Eczanesi

S.Saral Eczanesi 
i Çağlar Eczanesi

S.Saral Eczanesi 
inci Eczanesi 
Kahraman Ecz.

GEMLİK KÖRFEZ
Haftalık Siyasi Gazete

Yıl : 30 SAYI : 1445 
Fiyatı : 200.000 TL. 
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Basıldığı yer : KÖRFEZ OFSET 
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Yeni bütçemizi yaptık.
Bütçenin bütünü 143 

katrilyon
Gelir : 96 katrilyon
Faiz ödemeleri : 66 katril

yon
Bütçe açığı : 46 katrilyon
Bu bütçe bizim bir yıl son

raki geleceğimizdir.
Bunu biz hazırladık, önü

müzdeki sene işler iyi gitme
yince, kadere bak diyeceğiz.

Aslında bu bütçede yetme
yecek.

Artık sıcak savaş olmasa 
bile, ortadoğuda psikolojik 
savaş eksik olmayacaktır.

Kredi açısından riskli ül
keler sınıfına gireceğiz.

Faiz ödemeleri ve açık da
ha da artacak.

Sonra da “kadere bak” 
diyeceğiz.

I Bu az sayıda olan fanatik 
kişiler, yıllarca kulüp tarafın-

| dan beslendi.
Deplasmanlara götürüldü.
Bedava otobüs tutuldu.
Kannlan doyuruldu.
Bazılarına haraç verildi.
Zaman zaman, kongre dönem

lerinde aday başkanlar tarafın
dan kullanıldı.

Bazen rakip adayın üzerine 
gönderildi.

Bazen kendi futbolcusu döv
dürüldü.

Bazen, direnen'v? istifa etme* 
yen teknik direktörler üzerine 
sürüldü.

Kaba kuvvetle, adamlar kulüp
ten uzaklaştmldı.

Ama. Futbol federasyonu 
yeni tedbirler aldı.

Artık koro halinde yapılan iğ
renç küfüre ceza var.

Hakem iki anons yaparsa, 
saha kapatma cezası var.

Üç anons olursa yandın.
Maç seyircisiz oynanıyor.
Yani. Taraftar kırmızı kart 

görmüş oluyor.
Aslında, bu karar çok yerinde* 

dir.
Futbol maçını zevk olmak

tan çıkaran bir şiddet aracı 
haline getiren bu manyakların 
saltanatına son vermek gere
kir.

Futbol federasyonunu bu 
kararında destekliyorum.

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

TEK Arıza ...... 513 20 66 
TEK İşletme .... 513 45 03 
Turizm Der. .... 513 12 74 
Spor Sah....... 514 00 95 
Orm. Böl. Şf... 513 12 86 
Milli Eğt. Ma.... 513 11 74 
Halk St. Mrk.. 513 18 46 
Halk Kutüp...... 513 13 53 
As. Şb. ........... 513 10 57 
Karayolları ...... 513 13 08 
Liman Bşk....... 513 11 33
Mal Md........... 513 10 95 
Nüfus Md....... 513 37 42 
Özel Id. Md...... 513 15 07 
Tapu Sic. Md. . 513 14 14 
Müftülük........... 513 13 64
Gümrük Md..... 513 14 11 
Tekel Md.........  513 10 42
Ver. Da. Md..... 513 23 60 
İlçe Tar. Md. ... 513 11 86 
İlçe Seç. Md. .. 513 77 73

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

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

□ HASTANELER

□ BELEDİYE
Santral ..........513 45 21-23 
Başkanlık...... .513 45 20 
Zabıta...,........51 3 24 32 
Otobüs İşlet....F 45 21-122 .
Su işletmesi ...f 45 21-115
itfaiye..............S . 23 25
Muhasebe M...513 45 21-182
Yazı İş. Md......513 45 21-111
Su Arıza........ Yalnız 185

U E M LİK ŞÇ> F Ö R L E R V E _
1 I OTO. ODASI BAŞKANLIĞI

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

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

|—b GEMLİK MUHTELİF ESNAFI I VE 5ANATKARLARI ÇDAS]

_ Ambulans ......0.532.5716757 _

Türk Hava Yollan .....................224 06 72

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

Şafak Havacılık...........
Havalimanı.................

..............245 90 82
................246 5Qj01

□ 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.......................
Eskihisar.....................

....(226) 363 43 19

....(262) 655 60 31

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

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

KUMLA'DA
HAVUZLU
KİRALIK ve 

SATILIK DAİRE
Müracaat 

Tel: 51317 97

Gemlik 
Körfez 

Okuyun 
okutun.



BİZ TÜRKİYEYİZ
Türkiye’nin Çiftçisiyiz...
Türkiye’nin Esnafıyız...
Türkiye’nin Memuruyuz...'
Türkiye’nin İşçisiyiz..,

SOjffîbâİ
Biz Türkiye'nin bayrağı, 
toprağı, namusuyuz...

—'©W 
ZT . M. Altan KARAPAŞAOĞLU 

AK PARTİ Bursa Milletvekili Adayı J
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