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Haftaya Bakis

Siyasi Gazete 1

Gemlik Rotary Derneği’nin üye eşleri, ilçemizdeki çeşitli okullar
da öğrenim gören 50 öğrenciye bayram öncesi giysi yardımı 
yaparak sevindirdi. (Fotoğraf: Gemlik Körfez)

Bir ay süren Ramazan ayı bugün sona eriyor. AAüslümanlar, yarın 3 gün süreyle Ramazan 
Bayramını kutlayacaklar. Bu yıl bayram tatili izni, AKP hükümeti tarafından uzatılmadığı için 
normal bayram süresince tatil yapılacak. Ramazan Bayramı nedeniyle bugünün arife günü ol
ması nedeniyle her zamanki gibi insanlarımızdaki telaşları bir gün önceden başladı.
[ Yarın başlayacak ve 3 gün süre
cek olan Ramazan Bayramı telaşı 
tüm müslümanlarda başladı.

Bayram nedeniyle çarşı pazarda 
alışverişler hızlanırken tatlıcı, şe
kerci, konfeksiyoncu ve ayakkabı 
mağazalarında alışverişlerde artış- 
lar görüldü. Dün, ilçemizin pazarı-

nın kurulması nedeniyle dar gelirli 
halk, mağazalar yerine pazar alış
verişini tercih ederken, ucuz giysi 
satan tezgahların önü her zaman
kinden kalabalıktı.

İlçemiz Yeniçarşı ve Pazar Cad
desi esnafı bu yılkı bayram alışve
rişinin geçtiğimiz yıldan daha az ol-

duğunu söylediler.
BAYRAMLAŞMA
Kaymakamlıktan yapılan yazılı 

açıklamada, Ramazan Bayramı ne
deniyle, bu yıl resmi bayramlaşma 
bayramın birinci günü saat 11.30 ile 
12.30 arasında Belediye Düğün 
Salonu’nda yapılacağı belirtildi.

Rotaryen eşleri 50 öğrenci giydirdi

Bayramda sevindiler
Yarın kutlanmaya başlaya

cak olan Ramazan Bayramı 
nedeniyle, Gemlik Rotary Ku
lübü üye eşleri, 50 öğrenciyi 
giydirdi.

Rotary Derneği eşleri, her 
yıl olduğu gibi bu yıl da Rama
zan ayı içinde muhtaç durum
daki öğrencileri sevindirmek 
amacıyla yaptıklaruetkinlikler- 
den elde ettikleri gelirleri ço
cukların mutluluğuna ayırdı.

Gemlik Rotary Kulübü 
2002-2003 Dönem Başkanı 
Kadri Güler’in eşi Serap Gü
ler. amaçlarının bayram önce
si çocukları sevindirmek oldu-

ğunu belirtti.
Güler, öğrencilerin İlçe Mil

li Eğitim Müdürlüğü tarafından 
Lale Kemal Kılıç, Şehit Ethem 
Yaşar, Şehit Cemal, Şükrü 
Şenol ve Atatürk İlkoku- 
lu’ndan tespit edildiğini belir
terek, 50 öğrenciye geçtiğimiz 
hafta cuma günü kulüp loka
linde mont ve botları teslim 
ettiklerini söyledi.

Kulüp üye eşlerinin de ha
zır bulunduğu giysi teslim tö
reninde, bayram öncesi yeni 
mont ve botlarına kavuşan 
öğrenciler, Rotaryen eşlerine 
teşekkür ettiler.

Kadri Güler 
gemlik_korfez@yahoo.com

Çocukluğumun bayramları
Günler su gibi akıp gidiyor.
İşte bir Ramazan ayı daha bitti.
Yarın, müslümanların üç gün sürecek olan bayramı 

başlıyor.
Bayramlar beni hep çocukluğuma götürür.
Nüfusu 4-5 bin olan eski Gemlik gelir usuma.
Göçlerle Gemlik’e gelenler o günleri yaşamadıkları için 

bizlerin eski bayram tadlarını bilemezler.
Hani derler ya “yaşayan bilir” diye.
Geçenlerde yanan eski “Kız Mektebi” çocukluğumun 

bayram yeri idi.
Haşan Amcam’ın evi bu bahçenin Halit Paşa 

Mahallesi’ne bakan kapısının karşısındaydı.
Babamın dükkanı ise 50 metre ötede..
Hastane Bahçesi de denen bu bayram yeri, ilçenin 

merkezini oluşturan Balıkpazarı çocuklarının, Çukurbahçe 
çocuklarının, Yeni Mahalle ile Kayıkhane’nin çoçuklarının 
tek eğlence yeri idi.

Dönme dolaplar, salıncaklar, seyyar satıcılar, ayran ve 
gazoz satanlar, şekerciler, macuncular, simitçiler, çıkıyor 
çıkıyor satıcıları ve daha niceleri bayram yerinin vaz 
geçilmezleriydi.

Bazı bayramlarda çadır tiyatroları, cambazlar, fıçıda 
motorbisiklet cambazları gelirdi ilçeye..

Bisikletçi İsa’nın (Şen) şam tatlısı, Helebakın dondur
ması, Fıstıkçı Mehti’nin kebap kestanesi unutulmazlardandı.

Bayramların en gözde aracı ise payton sefalarıydı. Bir de 
bisikletçi İsa’nın tur hesabı kiraya verdiği iki tekerlekli bisik
letlerine binme zevki...

Daha sonraki yıllarda İse Çakal Mustafa'nın sandal 
sefaları bu yeri aldı.

Bayramyeri zamanla Hastane Bahçesi'nden kaldırıldı.
Giderek eski bayramlar da gelişen teknoloji İle yok oldu.
Şimdi çocuklar, bilgisayarların karşısınca veya "büyük 

mağazaların toplandığı alışvşriş merkeplerindeki. mekanik 
eğlence yerlerine gidiyorlar bayramlardan '

Ban çocukluğumun bayramını arıyorum.
Ilı__ lüm pkufiarırnm bayramlarım oan^aıadMUHMûaup,
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Protokol daha sonra, Emniyet 
Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Ko
mutanlığını ziyaret'ederek, bura
daki güvenlik kuvvetleri ile bay
ramlaşacak.

Siyasi partiler de ise bayramlaş
ma bayramın birinci ve ikinci günü 
gerçekleştirilecek.

Üniversiteye 
destek için 

imza toplanıyor
Sunğipek Fabrikası’nın 

Uludağ Üniversitesi’ne 
devri tamamlanmadan ikti
darın değişmesi üzerine, 
AKP’li Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’un devir iş
lemine karşı olması nede
niyle ilçeye üniversite ka
zandırmak isteyenler, imza 
kampanyası başlattılar.

Sivil toplum örgütleri, 
vatandaşlar ve bazı oda 
başkanları, Bursa Milletve
kili ve Başbakan Yardımcı
sı Ertuğrul Yalçınbayır ile 
Bursa Milletvekili Altan 
Karapaşaoğlu’na görder- 
dikleri bayram kutlamala
rında üniversiteye destek 
verdiklerini belirtiyorlar.

Gemlik Kasaplar Odası 
Başkanı Mümin Kuzey ve 
bir çok sivil toplum örgütü

tarafından Bakan ve Millet
vekillerine gönderilen bay
ram kutlamâsı şöyle:

“Gemlik’teki Sunği- 
pek Fabrikası’nın Uludağ 
Üniversitesi’ne devri ile 
üniversite tarafından fa
külte, yüksek okul ve po
liklinik açılmasını mem
nuniyetle karşılıyoruz. 
Çocuklarımızın memle
ketimizin aydınlık gele
ceği için evet diyoruz.

İlçemizin ekonomik, 
sosyal ve kültürel yön
den kalkınması için isti
yor ve olumlu katkılarını
zı bekliyoruz.

Bu vesileyle Ramazan 
Bayramınızı kutlar, başa
rılar diler ve saygılarımı
zı sunarız.”

Marmarabirlik’te 
ödemeler başladı

72 Nolu Marmarabir- 
lik Zeytin Tarım Satış 
Kooperatifi, ortakların-j 
dan bugüne kadar 1 mil
yon 271 bin 991 kilo zey
tin alarak, 2 trilyon 10 
milyar lira borçlandı.

Geçtiğimiz yıllara gö
re beklediği ürünü ala-

Cinayet 
aydınlandı

Umurbey'de beş ay ön
ce ortaya çıkarılan cinayet 
aydınlatıldı. Bıçaklanarak 
toprağa gömülen Murat adlı 
pazarcıyı öldürenlerin U- 
murbey’de zeytincilik yapan 
Ersin K. ve Volkan P. oldu
ğu, cinayetin ise alacak me
selesi yüzünden işlendiği 
ortaya çıktı. Adliye'ye sev- 
kedilen sanıklar tutıa'k.l^ndu <

mayan Marmarabirlik, 
belirlediği takvime göre 
de ödemelere başladı.

Birlik ilgililerinden al
dığımız bilgilere göre, 
Ramazan Bayramı ön
cesi zeytin ürünü-veren 
ortaklara 960 milyar lira 
ödeme yapılıyor.

Sahte para 
operasyonu

Gemlik'te piyasaya sahte 
dolar süren şahıslar polisin 
yakın takibi sonucu yakalan
dı. Ramazan Yıldız adındaki 
şahıs firari olan Hüseyin Ka- 
rahan'a para karşılığı 1400 
adet sahte dolar vererek*| pi
yasaya sürdürmeye kalktı]H

Polis, Karahân ve Yildiz 
ve arkadaşlarını yakalayarak^ 
y\daietee®t.eslim etti.

Karfez

SAKIN!
Amerika’ya ırak 
bize yakın, yi 
Savaş mı?^lâzaallah!
Sakın !
Yaşamaya yaşatmaya bakın
Verilecek can, 
akacak kan müslümanın...
Okur ve nemşerllerirnln Bayramını kfîtlar/'-' 
esenlikler dilerim.

MMRP

mailto:gemlik_korfez@yahoo.com
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KÖŞEMDEN
Yılmaz AKKILIÇ

yılmazakkılıç@turk.net

Kıbrıs ta
Haluk'Şahin iri cumartesi gecesi tv 8’de 

“Kıbrıs'ta son tango” başlığıyla sunduğu 
tartışma programının ilk iki saatlik bölümü
nü izledikten sonra şu yargıya vardım :

“Biz bu işi kaybetmişiz!”
“Biz” diyorum; çünkü Kıbrıs olayının 

patlak verdiği 1950 li yılların ikinci yarısm- 
danjbu yana, benim de vatandaşı olduğum 
Türkiye Çumhûriyeti’nin bir “devlet poli
tikası” olduğunu ve bu politikanın iktidarla
ra göre bazı ufak tefek farklılıklar gösterse 
bile genelde değişmediğini sanıyordum.

“Kaybetmişiz” diyorum; çünkü tartış
maya katılan özelikle Kıbrıslı politikacılar ve 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı’yla Kıb- 
rısh gazeteci Metin Münir'i dinleyince, 
Ada da artık. Türkiye bağlantılı bir politika
nın sürdürülmesine karşı yaygın bir “tu
tum ”un ortaya çıktığını anladım.

Onun için de televizyonu kapattım ve 
yattım...

Bir şeyi içimize sindirmeliyiz: İkinci Dün
ya Savaşı ndan yıkıma uğrayarak çıkan Yu
nanistan, yeniden yapılanma sürecinin baş
larında Türkiye'nin hayli gerisinde bir eko
nomiye sahipken, günümüzde artık AB 
üyesi, gelişmiş bir ülke konumunda. Benzer 
durum Kıbrıs’ın güney kesimi için de söz ko- 
nusu.

“Biz”, 1960’lara doğru çeşitli kentleri
mizde mitingler düzenler, avazımız çıktığın- 
ca “Kıbrıs Türk’tür Türk kalacaktır” 
diye bağırarak Makarios kuklalarını yakar
ken. ya da şu “6-7 Eylül rezaleti”yle so
nuç alacağımızı sanırken; Yunanistan, Kıb- 
rıslı Rumlar ve İngiltere, soğukkanlılıkla kırk 
yıl. elli yıl sonrasının planlarını yapmaktay
dılar.

Rahmetli babamın şöyle dediğini anımsı- 
yorum :

“Bir zamanlar bizim kuşağımıza da 
‘Girit bizim canımız/ Feda olsun ka-

son tango
mm ız’ şarkıları söylet mislerdi.

Yani babam, Balkan Savaşları ndan baş
layarak gelişen yeniden yapılanma sürecin
de yaşadığımız serüvenin bir benzerini yaşa
makta olduğumuzu belirtmekteydi; umutsuz- 

_du.v ’
■* O gece “Kıbrıs’ta son tango”yu izler; 
ken, babamın Girit’le ilgili acı sözlerini ve 
umutsuzluğunu içimde duyumsadım...

Sayfa 2

gemlik muhtelif esnaf
ve SANATKARLAR ODASI

Bir kez şunu bilincimize sindirelim : Tür
kiye için ne denli önemli olursa olsun, Kıb
rıs’ın Türk kesiminde bir dönüşüm gerçek
leşmiş. 1960’lardan 1974 e değin ırkiye 
ile birlikte çarpan-yürekler, o tarihterffsönra 
bir türlü sonuç alınamayışından ve ekono
mik baskılardan dolayı adeta “Türkiye’ye 
rağmen AB” programına dönüşmüş du
rumda.

Bunu anlayışla karşılayabiliyorum; ancak 
Onur Öymen ve Ercan Çitlioğlu nu ejtı- 
nı özenle çizdikleri gibi, Rauf Denktaşeln 
açıkça “sonuç alınamamasından so
rumlu” ilan edilmesinin sağlayacağı yararı 
kavrayabilmiş değilim.

Hele Metin Münir'in hiddetini hiç!.,.
Ortada bir garip durum var : Tek başiria 

iktidara gelen AKP’nin lideri Avrupa baş
kentlerini dolaşıyor, çelişkili açıklamalar ya* 
pıyor. Bu açıklamalar zaman zam&n Türki
ye’nin Kıbns’a dönük geleneksel politikaları 
ile' zıtlaşıyor ve sonunda Milli Güvenlik Ku
rulu devreye girmek zorunda kalıyor.

Ama Annan Planı ile ilgili olarak Güzel- 
yurt Belediye Başkanı’nın dile getirdiği “va
him” durum bile görmezden gelinerek, Kıb- 
ns ve hatta Türkiye’de “ne pahasına 
olursa olsun” havasına girildiği anlaşılıyor.

Ada'nın Türkiye için stratejik önerini da
hi kimseyi ırgalamıyor. ® , ■.

Onun için “biz bu işi kaybetmişiz” 
diyorum...

Yönetim Kurulu Adına

İbrahim Talan
<

cMcc
ı

Adalet ve Kalkınma Partisi
Gemlik İlçe Başkanı
Vedat EMEK

AK PARTİ

i 
i 
*

Bayramın ikinci günü saat: 15.oo’de parti binamızda bayramlaşma yapılacaktır.
1

turk.net
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*Do4t ue ‘Mtöçiend&ıûHtytt, 

O<Ztfl€WMtC "Ketten. 

Sağtek ve "Mtettete&ten "Ditenify.

ÛKIŞ©iW WQ HML şsaQ

~x .. Marmara Izgara Salonu
^■3 Lezzet Lokantası

Martı Restaurant

@©şm Kİ ILW
Esat & Ahmet ve Atalay COŞKUN

İP«K J^BEKO
SH0WR00M BİR DÜNYA MARKASI I

7^ uz *7lttytendenû^
‘faltlAl, Saftık W ditvufy.

İPEK SHOWROOM TELEKOM BEKO
Hamidiye Mh. Hamidiye^Mh.^^himAklt Cad. jstjklal Cad No . 2g 
Han Arkası Sok. , (0.224) 513 49 36 GEMLİK
No : 8 GEMLİK İstiklal Cad. No: 52/ G GEMLİK Tel : 513 50 69
Te! : 513 12 63 Tel: (0.224) 514 32 31 Fax : 514 06 00 Fax : 513 86 40
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Duyarlılık Eğitimi
Nereden bakarsanız bakınız her alanda 

inanılmaz boyutlarda duyarsızlık egemen. İn
san hak ve özgürlüklerini tınlayan yok. Çevre
mizde olup biten olumsuz olaylar karşısında 
kayıtsız kalmak, müdahale etmemek öğrenil
miş davranışlar haline gelmiş durumda. Ne
me lazımcılık ve bana ne, tutumları yaygın. 
“Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın” ve 
"Her koyun kendi bacağından asılır” değişle
ri yaşam felsefemizin özünü oluşturuyor. Bu 
anlayışlardaki sakat bireyciliği görmemek 
mümkün değil. Bu bireycilik, bencillik nesnel 
olarak son çözümlemede temel çıkarlanmıza 
terstir. Günün birinde duyarsızlığımızın bede
lini fazlasıyla ödeyebiliriz. Bu kez yanımız da 
bize destek veren binlerini göremeyiz. Böyle- 
si olumsuz ise kendimize tamamen yabancı
laşmış olacağız.

Toplumun çıkarlarına ters tutumlar hiç o 
toplumu oluşturan bireylerin yararına olur 
mu? Örneğin, doğa ve çevre tahribatından 
kimler etkilenmeyecek? Trafik teröründen 
hangimiz etkilenmiyoruz? Evin içinde aileniz
den biri hasta olsa kim mutlu olabilir?

Önemli olan insan unsurudur. Merkeze in
sanı koyacağız. Ölçüt, ayraç sorularımız şun
lar olacaktır. İnsana değer veriliyor mu, veril
miyor mu? İnsanca değerler aşınıyor mu, 
yoksa üretiliyor mu?

Bir ülke ekonomik olarak büyüyebilir.

Ekonomist değilim. Türkiye için durum nedir 
bilemem. Ama bizde kişisel bazda küçülme 
gözleniyor. Söz konusu küçülme insanı insan 
yapan, diğer canlılardan farklı kılan değerler 
açısından. Hile ve dalavere, görevini kötüye 
kullanma, keyfi ve usulsüz davranma, başka
larının hakkına tecavüz etme, siyasal rant 
vs... Duyarsızlık hangi alanda yok? En çok da 
eğitim, kültür, sağlık hizmetlerinde yaşanıyor. 
Bu hizmetlerin güvence altına alınmadığı bir 
toplumda çağdaşlıktan söz edilemez. Bu bağ
lamda sivil toplum örgütlerine büyük görev 
düşmektedir. Sorunun çözülmesi için herkes 
yurttaşlık bilinci ile hareket etmeli. Sorumlu
lar uyarılmalı, denetimin iyi yapılması sağlan
malıdır. Duyarsızlık bir politik amaç haline ge
tirilmişse mücadele edilmelidir. İnsanlarımızı 
kendisine dayatılan bu durumu kabul etme
melidir. Benim yakınmam duyarsızlara. Bü
tün doğruları ben söyleyip geçmeyeceğim. 
Ne haddime? Herkes çevresinde tanık olduğu 
duyarsızlık olaylarına etkili çözümleri üretebi
lir.

Vedat Günyok bir yazısında “görgü eğiti
mi; ailede başlayan ve ilkokulda bilgilenme 
sürecine kadar sürüp giden bir eğitimdir. İl
kokul öncesi görgü eğitimi öylesine köklü 
bir eğitimdir ki yaşam boyu etkisini sürdü
rür. Görgü eğitiminde anadır babadır örnek 
alınan.." der.

Tel: (0.224) 514 75 58

ANTEP SOFRASI
PİDE VE LAHMACUN SOFRASI
Ağız Tadınız
Bol Olsun
Evlere 
Servis

İstiklal Caddesi No: 48/B GEMLİK
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BAYRAtDÖA 
çönLümüz öüZur, 

sevinç ve cdutLuLuKLa 
öoLu oLsun.

UZIMAR
MOBİLYA TİCARET LTD. ŞTİ.

Gemlik Bayii 
Evlere servis yapılır.

Gazhane Cad. No : 21 GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 12 95 - 513 14 61

Yari Şaka Yari CIddI Erol GÜRÇAY

NÖBETÇİ ECZANELER
4 Aralık 2002 Çarşamba

5 Aralık 2002 Perşembe
6 Aralık 2002 Cuma
7 Aralık 2002 Cumartesi
8 Aralık 2002 Pazar

9 Aralık 2002 Pazartesi
10 Aralık 2002 Salı

Sağlık Eczanesi 

Veziroğlu Ecz. 
Serim Eczanesi 

Yasemin Eczanesi 
Gemiç Eczanesi 

Sena Eczanesi 
Ozan Eczanesi

GEMLİK KÖRFEZ
H a f t a 11 kSiyasi. Gazete

Yıl : 30 SAYI : 1450 
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

Dolar Ne 
Olacak

HAFTANIN F1KRAS1
Bir toplantıda Briğitte Bar- 

dot’a, bir gazeteci şu soruyu

Memur Futbolcular

Yabancılar bizim ekonomimizi 
dikkatle izliyor.

İngiliz ekonomist Dergisinin 
2003 yılı tahminleri şöyle

- Ortalama Dolar :% 2 mil
yon 241 bin (TL)

- Enflasyon artışı : % 36
- Yıllık kur artışı : % 42
Tabloda, önümüzdeki yılda dö

vizde kıpırdanma olacağı varsa
yılıyor.

Aslında dövizde kıpırdanma ola-

Irak Savaşı bunu tetikleye- 
cek.

Türkiye; istese de istemese de 
K Irak operasyonuna katıla
cak

- Bu operasyon petrol üre
timini kısacak.

- Üretimin azalması petrol fi
yatlarım arttıracak.

Artan petrol fiyatları, Türki
ye’nin daha fazla döviz öde
mesine neden olacak.

- Bunun sonucu olarak, 
Türkiye’de döviz fiyatları yük
selecek.

Irak ta yapılacak savaş, kısa 
süre de bitirilmeyecek.

Amerika bu bölgeye tam ola
rak yerleşecek.

Hem Ortadoğu hem de Ha
zar petrollerini kontrol altına 
alacak.

Amerika'nın bu bölgede kalıcı 
olması, Amerika ile Avrupa 
Birliği ilişkilerini gerecek.

Amerika bu bölgeyi kontrol altı
na almakla, Avrupa ülkelerinin 
petrol ihtiyaçlarını da kontrol 
altında tutacak.

Bu savaş, belki de bir pet
rol krizi doğuracak.

Petrol krizini, bizim kuşak
iyi bilir.

Yanmayan kaloriferler, 
Iışmayan fabrikalar.

Sonuç, duran üretim 
hortlayan karaborsa.

ça-

ve

sordu.
“- Yarım milyon dolara 

erkekle yatar mısınız?
Briğitte Bardot:
“- Mümkün olabilir.”

bir

Peki. Ya beş dolar karşılı-
ğı”

Bu söz yıldızı çılgına çevirdi.
“Siz beni ne zannediyorsu

nuz.”
Gazeteci gayet sakin :
“- Ne olduğunuzu öğrendik” 

dedi.
Öğrendikte, iş pazarlığa 

kaldı.”

Sözün Özü

Al, ver diyorlar, p 

Al, verme demiyorlar. 
Türk Atasözü

Yeni dünya düzeninde 
artık diplomasi ön plan
dadır.

Her zaman her konuda 
müzakereye açık olmak 
gerekir.

Hazır olmak gerekir.
Müzakereye katılmıyo

rum, diyemezsiniz.
Hiçbir şeyi kabul etmi

yorum şartını süremezsi
niz.

Çünkü Birleşmiş Mil
letlere üyesiniz.

Plan oradan gelmiştir.
Müzakereye karşı çıkı

lacak yerde, müzakere
den galip çıkmanın yolla
rı aranmalıdır.

Bir taviz verilebilir.
Önemli olan, daha de-' 

ğerlisini almaktır.

BİR SÖZ

Adamın birinin gururu 
kırılmış, 

alçıya almışlar.

Orta sıralarda mücadele 
eden takımların futbolcuları 
neler düşünür.

Hedefleri nelerdir.
Bunların içinde bir iki tane

si yıldız adayıdır.
Onların önceliği, takımın 

geleceği değildir.
Kendi gelecekleridir.
Ama. Bu yıldız adaylarından 

geriye kalanlar ise, tam anla
mıyla memur futbolcu ol
muştur.

Kendilerine göre bir düzen 
tutturmuşlardır.

Aşırı güce, aşırı yorgunluğa 
gelemezler.

Büyük hedefleri ise sev
mezler.

Çünkü büyük hedefin ken
dilerini tasfiye edeceğini bi
lirler.

Avrupa kupalarına kalırlarsa, 
takımın değişeceğini düşü
nürler.

Onun için işi rölantide tu
tarlar.

Öyle sıkı kupa maçlarını 
falan kaldıramazlar.

Ekstradan bir iki kez çar
şamba günü kupa maçı oy- 
nasalar, pazar günkü maçta 
ayaklarını oynatamazlar.

Zarar göreceklerini hissettik
leri an pasif bir direniş baş
lar.

Maçlarda fizik güçlerini 
zorlamazlar.

Hedeflerinde ya antrenör 
ya da yönetim kurulu var
dır.

Yeni hoca gelir, ayni futbo- 
cular patlama yaparlar.

Bursaspor işte bu döne
mi yaşıyor.

İstikrarı sağlamak için, artık 
memurlaşmış futbolcuları 

tasfiye etmek lazımdır.
Bunu da gençlerle ve 

ucuz yeni futbolcularla ba
şarmak gerekir.

Değişimi başaramayan, 
başarıya ulaşamaz.

Gençlerbirliğini diri tu
tan, sürekli değişimdir.

CpM

Hisar Mah. Dörtyolağzı Mevkii - GEMLİK Tel : (0.224) 513 30 33 Fax : 513 51 01
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SINIRLI SORUMLU GEMLİK 
ESNAF VE SANATKARLAR KREDİ 

KEFALET KOOPERATİFİ 
BAŞKANLIĞINDAN

Sayın Ortaklarımız;
Kooperatifimizin 2002 yılı olağan genel ku- 

• rul toplantısı 9 Ocak 2003 tarihine rastlayan 
perşembe günü saat 15.30'da kooperatif idari 

' binasındaki toplantı salonunda yapılacaktır. Bu 
toplantıya ait gündem aşağıda yazılıdır!

Bu toplantıda ekseriyet temin edilmediği 
/takdirde ikinci toplantı aynı gündem ile 18 
[ Ocak 2003 tarihine rastlayan cumartesi günü 
saat 15.30’da aynı adreste yapılacaktır! "

Genel kurul davetiye mektuplarınız vfe' or
taklık cüzdanlarınızla teşriflerinizi rica ederiz.

YÖNETİM KURULU
GÜNDEM :
1-'Açılış, başkanlık Divan seçimi, saygı du- 

| ruşu ve İstiklal Marşı
2- 2002 yılı çalışma, hesap ve denetim ku

rulu raporlarının okunması, müzakereleri ve 
toylanması

3- Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin ak
lanması

4- 3 yıl görev yapmak üzere 3 asil, 3 yedek 
denetim kurulu üyesi seçimlerinin yapılması

5- 2003 yılı tahmini bütçesinin görüşülüp 
Karara bağlanması

6- Dilekler ve kapanış.

Bayramınız kutlu olsun

Özkaya 
Otomotiv’den 

Kış 
Kampanyası!

KIŞ KAMPANYASI 
BU FIRSAT KAÇMAZ

İLAN
e Bursa - Gemlik yolu, kooperatifimiz al
tındaki Sunğipek Fabrikası Uludağ ÜNİ- 
VERSİTESİ’ne devredildi. İnşaat ruhsallık 
arsamız için eksik 13 yeni üye kaydı yapı- 
lacaktır. {-j

S.S. ÖNDER 
KONUT YAPI KOOP.

Hisartepe Mah. Bursa Yolu Sunğipek 
Fab. Üstü Tel : (0.224) 514 19 77

P KAYIP_________
Gemlik Nüfis Müdürlüğümden aldığım 

nüiu- üzdanımı kaybettim.Hükümsüzdür.
Libas ÖZGÜN

PİRELLİ LASTİKLERİ
WORDCARD’LA

@ TAKSİT

İNCİ AKÜLERİ
© TAKSİT

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

PİRELLİ 
LASTİKLERİYLE 

TANIŞIN FARKI YAŞAYIN

Tüm Üyelerimizin üe 
Saygıdeğer Gemlik Halkının 
Ramazan Bayramını Kutlar, 

Sağlık ı/e Mutluluklar 
bileriz.

GEMLİK TİCARET 
ve SANAYİ ODASI

Düğün & İv ı şan & JKına & Sünnet 
Fotoğraf Çekimleri ve Albümleri yapılır.
Vesikalık ve her türlü resimleriniz için 

bize uğrayın, farkı yaşayın

Bayramınızı kutlar, sağlık ve 
esenlikler dilerim

İstiklal Cd. Akbank Aralığı No : 3 - A GEMLİK t * / -i
Tel & Fax : (0.224) 513 94 94 MÜlflZltttöğlIl
Tel: (0.224) 514 94 94

«MM»

i•j

i

ÇİÇEK KfîSRBI
Ramazan Bayramında

Gönlünüz Neşe Setine te
/ /

Huzur bolu Olsun.

I 
I i

Al J |I ı z-üozr İstiklal Cad. No: 39 GEMLİK» 

 

Abdullah Te|. (0 224) 513 18653

Öo

I
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AHCA1¥ I’ICTROI,
"Akaryakıtta Güvence"

Yeni düzenlememizle Petrol Ofisi'nin çağdaş akaryakıt 
istasyon hizmetlerini Gemliklilere sunmaktan gururluyuz. 

Kış geldi evlere, işyerlerine, fabrikalara 
Mazot ve Özel kalorifer yakıtı servisimiz hizmetinizdedir.

Dörtyol girişindeki istasyonumuzun 
önden görünüşü.OLSUN!...

AkcAN PetroLMen
Bayram Hediyesi

OMO Deterjan ve
CİF hEdiyENİzi 

Aİ-MAyi UNUTMAyiN...

Dörtyol Mevkii - GEMLİK
Tel: 513 17 78-513 10 79

AKARYAKIT FİYATLARIMIZ;
SÜPER BENZİN 1.592.000.-TL
KURŞUNSUZ 1.587.000.-TL.
MOTORİN 1.222.000.-TL.
KALYAK ÖZEL
KALORİFER YAKITI 650.760.-TL.

KAYIP
İstanbul Beşiktaş Trafik Şube 

Müdürlüğü’nden 1974 tarihinde aldığım 
ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür.

Erol GÜLER

DOĞAYI SEV, 
YEŞİLİ KORU

Bayramınız 
Kutlu Olsun...
Eski Pazar Cad. No : 1 GEMLİK

Tel : (0.224) 513 50 53

(ILUDfîG SÜTHANESİ
bost 0e Müşterilerimizin Bayramını 
Kutlar, Sağlık 0e Esenlikler biteriz.

Ç Her zaman taze süt ürünleri, Sucuk, Pastırma, 
l Yumurta, Bal, Reçel ve Helva Çeşitleri Bulunur.

CJsmail & Ostnan (SJA&Ç-

Demirsubaşı Mahallesi No : 31 GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 11 51

GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI 
GEMLİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Dosya No : 2001 / 28 T.

Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti, adedi, evsafı;
Armutlu İlçesi, Dereağzı mevkiinde kain, Pafta 28, Parsel 6591 sayılı, 

1687 m2 miktarlı taşınmazda borçlunun 1/T arsa payı olan, A/2 Blok 9 nolu 
mesken, Armutlu Belediyesinden alınan 18.01.2001 tarihli yazıda “Taşınmaza 
iki bloktan ibaret yapı kullanma izni alınmış, ayrık nizam 4 kat olarak uygula
ma yapıldığı” bildirilmişin Armutlu Balıkçı Barınağı karşısında, denize sıfır 
konumda bulunan sitede 9 nolu yazlık bir daire olan taşınmaz, iki oda, geniş 
bir salon, salon içinde açık bir mutfak, banyo wc birlikte olup, ön cephede 
ortak bir bahçe ve plaj bulunmaktadır. Taşınmaz 75 m2 kullanma alanına 
sahip olup, elektrik ve suyu mevcuttur. Belediye’nin tüm hizmetlerindenyarar- 
lanmaktadır. Taşınmaz 8.000.000.000 TL. üzerinden açık arttırma suretiyle 
satılacaktır.

Satış Şartlan :
1- Satış 06.01.2003 günü yukarıda 10.30’dan 10.40’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 16.01.2003 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 bul
ması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla 
olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçme
si lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

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

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki 1 
haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile 
onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu 
sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

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

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

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

11.11.2002 ' İcra Müdürü
(İc.İf. K. 126)

(*) İlgililer tabirine İrtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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Gemlik Halkının 
Mübarek Ramazan 
Bayramını Kutlar, 
Sağlık, Mutluluk Ve 
Huzur Mu Günler Dileriz. L

S.S. Güzel Gemlik Minibüscüler | 
ve Otobüsçüler Kooperatifi

Yönetim Kurulu Adına Başkan
Haşan KILIÇ

Tel : (0.224) 512 02 40-513 86 30 GEMLİK

Elektrik & Emlak
Emlak Alım-Satım ve Aracılık Hiz. 
Elektrik-Su-Anten Tes. Taah. Tic.
Dekoratif Aydınlatma Armatörleri

toğfajk,, w 

cLiİMiM.

Mustafa KARA

Tel & Fax: (0.224) 513 53 09 - 513 40 81 - 513 96 05
İstiklal Cd. No: 16 Gemlik/BURSA

KONTİNİ ZEYTİNYAĞ FABRİKALARI
“Halis & Naturel & Sızma Zeytinyağları”

“Doğadan Sofranıza”

Dost ve A^üş+erilebimizin 
Ramazan Bayramını 

kutlar, sağlık ve 
esenlikler dileriz.

Fab. Tel : (0.224) 525 1162 Umurbey / GEMLİK 
Cep Tel : (0.532) 644 99 03 

Şube : Yeni Zeytin Hali Üretici Pazarı
D Blok No : 13 GEMLİK Tel : (0.224) 512 25 75
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ARSLAN SÜT MAMÜLLERİ ARSLAN SÜT MAMÜLLERİ ARSLAN SÜT MAMULLERİ ARSLAN SÜT MAMÜLLERİ ARSLAN SÜT MAMÜ

“Ket t İte
Tam Yz\qlı

Ezim e Beyaz PeyiNİR 
2* Eski Kaşar

Taze Kaşar 
Krem Peynir 
Sepet Peyin i rî 
Bit>ERli Lor 
Kaşar Lor

A' EkşİMİk

ÇeRİCEZ -DİL PEYNİRİ 
İpek Sucuk ** SaIam 

S? PASTIRMA ÇeşİtLeRİ
Kavurma ÇeşîtLerİ 
DemİrcîoqLu 

Et ÜrüinLerİ
BaL ReçeL 
İzmİr TuLum 
MaqLiç

TAZE GÜNLÜK TEREYAĞ SÜT 
PEKMEZ - TAHİN -YUMURTA ÇEŞİTLERİ BULUNUR 

KIRK YILLIK TECRÜBE İLE SALI-CUMA RTESÎ PAZARINDA DA HİZMETİNİZDEYİZ. 
FİYATLARIMIZ DÜKKAN VE PAZARDA AYNIDIR

Osmaniye jVIh. Taksim Sok. No : 19 GEMİLİK 
(Belediye A.çık Otoparkı Karşısı) Tel : (0.224) 514 61 48

Hr iül MAMULLERİ ARSLAN SÜT MAMÜLLERİ ARSLAN SÜT MAMÜLLERİ ARSLAN SÜT MAMÜLLERİ ARSLAN SÜT MAMÜ

Sayın Ortaklarımızın 
ye Gemlik Halkının 
Ramazan Bayramını 

Kutlar, Sağlık, 
Mutluluk ye 

Huzur botu Günler 
biteriz.

S.S. GEMLİK ESNAF ve 
SANATKARLAR KREDİ 

KEFALET KOOPERATİFİ

(^Ka^tntımcjut ve veMenûniyût 
’&’MşM "Kutta t.

eağtdb ve «PMtCtdcc^la>ı di£eru%.

i <a/A# -seKari
Kreş ve Gündüz Bakımevi

Cumhuriyet Mah. Mehmet Akif Sok. No: 20 Gemlik 
Tel : (0.224) 514 62 69

«■
■■

■■
■■

Gemlik Halkmrn Mübarek 
Ramazan Bayramını Kütlaş 

güzel günler geçirmelerini dileriz.

İbrahim ÜNAL
Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu

Gemlik Tel : 513 02 52 - 514 50 83 Fax : 514 84 74 
Orhangazi Cad. No: 3 G E M LIK
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ARÇELİK
Gemlik Balıkpazarı Yetkili Servisi

Beyaz Eşya Yetkili Servisi - Gemlik

Özkan Dağdelen
Balık Pazarı Mah. 1 Nolu Cad. No:127 Gemlik / BURSA

Telefon : (0.224) 514 61 53-514 81 68
Faks : (0.224) 573 69 96
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Gemlikli Hemşehrilerimizin ~~ 
Mübarek Ramazan Bayramını

Kutlar, Sağlık, Mutluluk 0e Hayırlı 
Günler Biteriz

GÜZEL NAKLİYAT
SANAYİ ve TİCARET LTD. ŞTİ.

TEL : (0.224) 513 46 81 -
-------=^513 67 00 (3 Hat) GEML İ K -----

Değerli Gemlik
On bir ayın sultanı olarak bilinen. 

Kur an ve oruç ayı olan, rahmet, mağfi
ret ve bereket mevsimi Mübarek Rama
zan ayı 4 Aralık 2002 Çarşamba günü 
sona erecek ve 5 Aralık 2002 Perşembe 
günü Ramazan Bayramını idrak etmiş 
olacağız.

Ramazan ayının 27. gecesi İslam dün
yasında Kadir Gecesi olarak kutlanır. Bu 
yıl bu mübarek gece 01.12.2002 Pazar 
günü 02.12.2002 pazartesi gününe bağ
layan gece kutlanacaktır.

Kadir gecesi gecelerin en feyizlisidir. 
Bu gecede yapılan ibadet, içerisinde Ka
dir Gecesi bulunmayan bin ayda yapılan 
ibadetten daha hayırlıdır. Bu konuda ay
nı adı taşıyan sürede ‘Doğrusu biz 
Kur anı Kadir gecesinde indirmişizdir. 
Kadir gecesi ne olduğunu sen bilir mi
sin? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. 
O gecede Rablerinin izniyle melekler 
ve cebrail (a.s.) her iş için inerler, o ge
ce esenlik doludur Ta fecrin doğuşuna 
kadar”

Peygamberimiz (SAV); kadir gecesine 
rastlarsam nasıl dua edeyim? diye soran 
Hz. Aişe validemize; “Allah'ım sen affe
dicisin, affetmeyi seversin, beni de af
fet" diye dua etmesini tavsiye etmiştir.

Bayram günleri, sevinç ve eğlence 
günleridir. Müslümanlar; bir taraftan öm
ründen, evveli rahmet, ortası mağfiret ve 
sonu cehennem ateşinden kurtuluş olan 
bir ramazan ayının daha eksildiğini hüz
nünü yaşarken diğer taraftan bir ay bo
yunca nefsini terbiye eden, iradesini kuv
vetlendiren, orucu Allah rızası için tuttu
ğunu, Allah'a kul olma şuuru içerisinde

Tahir YEMENOĞLU 
İlçe Müftüsü

Hemşerilerîm!
günahlardan tövbe ve istiğfarda buluna
rak Yüce Allah’ın “Temizlenen, Rabbi- 
nin adını anıp ona kulluk eden kimse 
şüphesiz kurtuluşa ermiştir" mealinde
ki ayetin müjdesine nail olmaya çalışıp, 
bu duygu ve düşüncelerle bayrama çık
malı, neşelenmek ve Allaha hamdetme- 
lidir.

Bayram vesilesiyle Cenab-ı Hakkın 
engin rahmetine nail olmak için iyilikte 
ve yardımlaşma da adeta birbirimizle ya
rışmalıyız. Bayramlar; dini heyecanın ya
nında sosyal huzurun gelişmesinin ve mil
li dayanışmanın pekişmesinin önemli fak
törüdür. Bu sebeple; zekat ve filtrelerinizi 
yakınlarımızdan başlamak üzere yetimle
re, yoksullara düşkünlere ve yardıma 
muhtaç olanlara dağıtarak bayramdan 
önce yardım elini uzatarak onların da 
bayrama huzur ve neşe içerisinde girme
lerini sağlamalıyız. İslam’ın “Komşusu aç 
iken tok yatan bizden değildir” prensi
bini unutmayalım.

Yüce dinimiz İslam’ın sevgi, saygı ve 
barış dini olduğunu unutmayalım. Başta 
anne ve babalarımız olmak üzere büyük
lerimiz ziyaret edilerek, elleri öpülmeli, 
gönülleri ve dualarını alınmalı, çocuklar 
sevindirilmeli, dargınlıklar, kırgınlıklar bı
rakılmalı, küskünleri barışmalı, şehitleri
miz ve gazilerimiz rahmetle anılmalıdır.

Bu vesile ile başta Gemlikli kardeşle
rim olmak üzere tüm İslam aleminin Ka
dir gecesini w Ramazan Bayramını teb
rik eder, cennet vatanımız, necip milleti
miz ve bütün insanlığın barış ve huzuruna 
vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz 
ederim.

şafaklar
Kuyumculuk San. Tic.Ltd.Şti.

Tüm Dost ve 
Müşterilerimizin Ramazan 

Bayramını Kutlar, 
Sağlık, Mutluluk 

ve Başarılar Dilerim.

Mrk.: Asilhan Altı No : 10 Tel & Fax : 513 91 23 - 513 30 27
Şb. : İstiklal Cad. No: 2

G E
Tel

M
: 512 06 22 - 512 06 23

L İ K
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GENÇAGfî TKHRET
KERESTE ■ BİRİKET ve HER TÜRLÜ İNŞAAT MALZEMESİ TİCARETİ
ÇATI - BETON BAHÇE DİREKLERİ YAPIMI

Gençağa ONAL
Hamidiye Mah. Dereboyu GEMLİK 

(0.224) 513 37 04

PROMOSYONDA OLAY!
Duvar Takvimleri & Masa ve Masa Üstü Takvimler 
Denizci Takvimleri & Poster Takvimler & Ajanda 
Çanta & Duvar Saati & Cep Fihristleri, çakmaklar.. 
Masa Fihristleri & Anahtarlıklar & Kalemlikler...

KATOLOGLARIMIZI GÖRMEDEN 
KARAR VERMEYİN!

Körfez OFSET
MATBAACILIK & YAYINCILIK & REKLAMCILIK
İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3 / B GEMLİK

Tel: (0.224) 513 17 97 Fax: (0.224) 513 35 95
Basın : 2002/11

6- 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine göre hazırlayacakları evraklarını ihale 
günü saat 13.oo'e kadar İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir. 1

7- Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlara ve postada meydana gelen geciknıe-
ler kabul edilmeyecektir. İlan olunur.

İLAN
GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

___Gemlik Belediyesi’nce 657 Sayılı Devlet Memur Personele Devlet Memurları Ka
nununun 212. maddesi ve Devlet Memurları Yiyecek Yönetmeliği Hükümlerine .göj 
re 1 yıl süre üe. (04-01.2003-31.12.2003) 1 öqQq yannek verilmesi işi 2886 sayılı Ka 
nunun 45. maddesine istinaden açık teklif eksiltme suretiyle yapılacaktır.

1- Tahmini bedel 60.304.750.000.+ TL + KDV olup geçici teminatı] 

1.809.142.500.- TL. dir.
2- İhalesi 18 Aralık 2002 günü saat 14.oo’de Belediye Başkanlığında yapılacak-; 

tır.
3- Belediyemii&e mutfak ve yemekhane ayrıca Belediye memur personelimizi)! 

(zabıta-jtfaiye-garaj) çalışma koşulların ve hizmet birikimlerinden dolayı aynı anda 
yemek verilme imkanı bulunmadığından yüklenici firma ilçemizde en az 1 işyeri (lal 
kanta vb.) ile anlaşma yapmak ve yemek çeki veya fiş karşılığında yemek verilme-j 
sini sağlayacaktır. (Anlaşmalı işyerlerine ait liste ve anlaşma örnekleri sunulacaktır)!

4- Şartnahhe ve ekleri mesai saatleri içinde Yazı İşleri Müdürlüğü’nde görülebilir.
5- İhaleye iştirak edecek isteklilerin;
a) Geçici teminata ait alındı makbuzu veya banka teminat makbuzu
b) Noter tasdikli imza sirküleri
c) Ticaret ve Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasından ihalenin 

yapıldığı yıl içinde almış oldukları sicile kayıtlı olduklarını gösterir belge (2002 yılı)
d) Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortak

larca imzalanmış ortaklık sözleşmesi ibraz edilmesi
e) SSK ve vergi dairelerine borcu olmadığına dair bir belge (ilan tarihi veya son

raki tarihli olacaktır)
f) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre cezalı olmadığını gösterir yazılı beyci

gemlik rotary kulubu



4 Aralık 2002 ÇARŞAMBA

KONGRE İLANI

demlik 'Halkının
Bayramını Kutlar, Sağlık, 
Mutluluk ve Huzur Dolu

dünler Dilerim

marmara
TAAHHÜT İNŞAAT TİCARET LTD. ŞTİ.

K.KUMLA ALİ KÜTAHYA İLKÖĞRETİM OKULU 
KORUMA DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN

Derneğimizin olağan genel kürul toplantısı 27 
Aralık 2002 Cuma günü okul binası toplantı salonun
da saat 18.30’da yapılacaktır. Çoğunluk sağlan
madığı takdirde 03.01.2002 tarihinde aynı yer ve 
saatte yapılacaktır.

YÖNETİM KURULU
GÜNDEM :
1- Açılış ve yoklama
2- Divan teşkili ve saygı duruşu
3- Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması
4- Denetim kurulu faaliyet raporunun okunması
5- Raporların ibra edilmesi
6- Yeni yönetim ve dendtim kurulları seçimi
7- Kapanış.

KONGRE İLANI

>1 KITLAR
Nakliye - Akaryakıt ve İnşaat Tic. A.Ş

PETROL-İŞ İŞÇİLERİ YARDIMLAŞMA 
DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN

Demeğimizin kurul toplantısı 22 Aralık 2002 pazar 
günü saat 13.oo’de dernek lokalimizde yapılacaktır 
Çoğunluk sağlanmadığı takdire^ ikinci topfântı 
29.12.^002 günü ayhı yer ve saatte tekrarlanacaktır. 
Üyelerimize duyurulur.

YÖNETİM KURULU

İbrahim Akıt Cad. Akıtlar İşhanı Kat: 2 GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 15 24 Fax : (0.224) 513 18 68

GÜNDEM:
1 - Açılış ve yoklama
2- Divan seçîmrve saygı duruşu
3- Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması
4- Denetim kurulu faaliyet raporunun okunması
5- Raporların görüşülerek ibrası
6- Yeni yönetim ve‘,denetim kurullarının seçimi
7- Dilek ve temenniler
8- Kapanış. ■

Gemlik Halkının ve 
Müşterilerimizin 

Mübarek Ramazan 
Bayramını Kutlar, 

Sağlıklı ve Mutlu Günler 
Dileriz.

Gemlik Halkının 
Mübarek Ramazan 
Bayramını Kutlar, 

Sağlıklı ve Huzurlu 
Günler Geçirmelerini 

Temenni Ederim.

BOSCH

DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI 
BOSCH BAYİ

Osman Çetinkaya

İstiklal Cad. No : 6O/A Gemlik
Tel : (0.224) 514 60 14
Fax : (0.224) 514 72 92

Mehmet TURGUT
Gemlik Belediye Başkanı



IIOĞI Ş FEM
DERSHANELERİ

^\chm

Kuruyemiş ve tombala yılbaşı gecelerinin vazgeçilmez ikilisiydi. 
Kayram sabahlan el öperdik. Ya bir şeker olurdu armağanımız ya da 

mendil içinde harçlık. Arap mabel çiğner, topaç çevirirdik 
sıcak öğleden sonraları yukan mahallelerde, 

mahalle mi kaldı?
Radyo dinlerdik. Ufkumuz genişlerdi. Türkiye’de 67 il vardı düne kadar, 
Zonguldak’ta noktayı koyardık. İş Bankası kumbaraları ilk tasarruftu, 

ilk mülkiyet. Komşu sadece dilde değil yürekte de vardı. 
Evin küçük kızı komşuya gönderilir

“Bir maniniz yoksa annemler bu akşam size gelecekler” denilirdi. 
Lacivert yaz akşamlarında açık hava sinemalanna “maaile” gidilir, 

çekirdek çıtlatılıp, Uludağ gazozu içilirdi.
Her kış öncesi evlerde reçeller yapılır, turşular basılırdı.

Kahve yüz gram alınırdı, her dem taze. 
Kuruş bir değerdi! “1 Lira” vardı.

Siyah okul önlükleri, beyaz kolalı yakalar geceden ütülenirdi. 
Sevgileri, sevdalan ilden ile, gönülden gönüle taşırdı kartlanmız, mektuplanmız 

Sokak aralarında patates soğan çığlıkları duyulurdu.
Çevre örgütleri boy göstermemişti henüz, çünkü “çevre” vardı. 

Bildiğimiz en gizli şey “gizli pençe”, konuştuğumuz dil Türkçe idi. 
Şehirler küçüktü, insanlar gidecekleri yerlere yürüyerek ulaşırlardı. 
“Yeni bir dünya kurulacak ve Türkiye o dünyadaki yerini alacaktı”. 

İnanmıştık, inanırdık. Geleceği geçmişten kopmadan kuracağımızı sanırdık.
Düne kadar....

Yaşadığımız binlerce gerçek ve kurduğumuz binlerce düş vardı. 
Ve İki bin üç ve sonrasına sadece bir avuç değer kaldı.

BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN.
İstiklal Cad. No : 30 GEMLİK Tel : (0.224) 514 45 15
İstiklal Cad. No : 36 ORHANGAZİ Tel : (0.224) 572 36 82



Soğuklar başladı
Mevsim normallerinin üzerinde geçen Kasım ayı bitiminde, karakış kendini gösterdi. Bölgemizde ve 

yurdun genelinde hava ısısı gece sıfırın altına düşerken, kar yağışları da etkili olmaya başladı.
Zeytin üreticisinin ürünlerini rahatlıkla toplan

masına yarayan güzel güneşli günler yerini karlı, 
yağışlı soğuk günlere terk etti.

Her yıl Kasım ayında başlayan kış mevsimi, bu 
yıl mevsimin normalin üzerinde iyi gitmesinin ar
dından Şeker Bayramı ile birlikte hava sıcaklıkla
rında büyük düşüşler yaşandı.

Bayramın birinci günü başlayan kar yağışları, 
yurdun çeşitli yerlerinde ^etkisini sürdürürken, böl
gemizde de soğuk hava bütün etkinliğiyle kendini 
gösteriyor.

Meterolojiden yapılan açıklamalarda, Marmara 
Bölgesi’nin kuzey doğusunda hava ısısının*5 ile 8 
derece dolaylarında daha da düşeceği belirtilir

ken, bilhassa kara yollarında dikkatli araç kullanıl
ması isteniyor.

Havaların birden soğumasıyla halkın yakacak 
derdine düştüğü ve odun, kömür satışlarında bü
yük artışlar yaşandığı gözlendi. w

İlgililer, kükürdüoksit oranı yüksek oran kömür
lerin ilçeye girmesinin yasak olduğunu hatırlattılar.

Kaymakam 
Genç görevine

Haftalık Siyasi Gazete
döndü

İnsan Hakları
Günü kutlandı

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin kabul ediliş günü olan 10 
Aralık, bütün dünyada İnsan Hakları Günü olarak kutlandı. İlçemizde 
de kutlamalar, Gemlik Belediye Düğün Salonu’nda yapıldı.

10 Aralık İnsan Hakları Gü
nü. ilçemizde düzenlenen 
konferansla kutlandı.

Dün, Belediye Düğün Salo- 
nu nda yapılan kutlama tören
lerine. Kaymakam Sadettin

Genç, Belediye Başkanı Meh
met Turgut, İlçe Emniyet Mü
dürü Salih Golcü, okul mü
dürleri, daire müdürleri ve öğ
renciler katıldılar.

Açılış konuşmasını Celal

Bayar Anadolu Lisesi Müdürü 
İdris Aka yaptı. Aka yaptığı 
konuşmada, Türklerin tarifö 
boyunca insan haklarına bü
yük önem verdiğine dikkat 
çekti. Devamı sayfa 3’de

Sadettin GENÇ
Gemlik Kaymakamlı

ğı görevini yürütürken, 
57 nci hükümetin İç İşle
ri Bakanlığı tarafından 
Konya Vali Yardımcılığı
na atanan Kaymakam 
Sadettin Genç, Bölge 
İdare Mahkemesi’ne aç
tığı davayı kazanarak, 
görevine iade edildi.

Kaymakam Genç’in 
Konya’ya atanmasından 
sonra Gemlik Kayma
kamlığına getirilen Ah
met Ertürk ise Bursa Va-

Ahmet ERTÜRK

li Yardımcılığı görevine 
atandı.

Dün, eski görevine 
dönen Kaymakam Sa
dettin Genç, çalışmaları
na başladı.

Kaymakam Genç, 
Belediye Düğün Şalo- 
nu’nda yapılan İnsan 
Hakları konulu konferan
sa katılırken, zamanın 
büyük bir bölümünü de 
‘hayırlı olsun’ dileklerin
de bulunan Gemliklilere 
ayırdı.

lH aFtaya , Baku
Kadri Güler 

gemlik_korfez@yahoo.com 

Çabalar boşuna mı?
Avrupa Birliği’ne katılmak isteyen Türkiye yaklaşık 40 yıldır 

bu uğraşın içinde.
Uzun yıllar Avrupa Ekonomik Topluluğu, daha sonra Avrupa 

Birliği’ne katılmak için gerekli çabayı harcamayan, 1970'li yıllar
da ise eline geçen fırsatı iyi değerlendiremeyen Türkiye, son yıl
larda bu birliğin üyeliğine kabul edilmesi için Kopenhag kriterle
rini yerine getirmek için olağanüstü çaba harcıyor.

Yarın toplanacak olan Kopenhag zirvesinde, Türkiye’nin Bir
liğe üyelik müzakerelerinin 2003 yılı içinde başlamasını bekler
ken, Fransa ve Almanya devlet başkanlarının açıklamaları mo
ralleri bozdu.

Türkiye 12 Aralık zirvesinden olumlu sonuç alabilmek için 
büyük bir mücadeleye girişti.

Kopenhag’dan ülkemiz için olumlu kararları çıkaracak olum
lu sinyallerin alınamaması üzerine Cumhurbaşkanı Sezer ile 
CHP Genel Başkanı Deniz Baykal zirveye katılmaktan vazgeç
tiler

5 Kasım seçimlerinden önce AB katılımı engellemek isteyen 
MHP gibi şahinler grubu ülkeyi erken seçime götürerek kendi ip
lerini kendileri kestiler.

Geçmişinde Avrupayı ve AB yanlısı partileri en sert eleştiren 
FP’lilerden kopma AKP'nin ise, ne denli bir AB yanlısı olduğunu 
görerek gözlerimiz yaşarıyor.

Türkiye Cumhuriyeti, Mustafa Kemal Atatürk’le birlikte yönü
nü hep Avrupadan, çağdaşlıktan yana çizdi.

Eğer Atatürk devrimlerini anlayıp onun çizdiği yoldan ayrıl- 
masaydık, çoktan bu birliğin içinde yerimizi alırdık.

Nüfusu Avrupanın en hızlı artan, ekonomisi en bozuk, milli 
geliri en düşük ülkesi olarak, bu birlikte hemen yer almak biraz 
zor görülüyor.

AvrupalI siyasiler kendinizi biraz toplayıp gelin diyorlar.
Biz, kendimizi ne kadar haklı görürsek görelim, birçok şey

leri insanımız için değil, bu birliğe katılabilmek için tepeden in
me gerçekleştirdik.

Dilerim, yarın Kopenhag zirvesinden ülkemiz için olumlu ka- 
I rarlar çıkar..

Mehmet Turgut 
Gemlikspor 

Başkanı oldu

Gemlik Belediye Başkanı ve Gemlikspor

Gemlikspor Kulü- 
bü'nde yaşanan yö
netim sıkıntısı, Ku
lüp Başkanlığına 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’un 
getirilmesiyle son 
buldu.

Faruk Güzel baş
kanlığındaki eski yö
netim kurulu, maddi 
sıkıntılar nedeniyle 
görevinden istifa et
mesi üzerine yöne
timde yaşanan boş
luk, bayramın ardın
dan giderildi.

Maddi sıkıntısı içinde 
olan kulübün sıkıntıları
nın giderilmesi için ilçe
mizde bulunan sanayi 
kuruluşların yöneticileri 
İle sosyal, siyasi kuruluş
larının. yöneticilerinden 
oluşturulan yeni yöneti
min sıkıntıları gidermesi 
bekleniyor.

Yeni yönetim şu isim
lerden oluşuyor :

Mehmet Turgut (Baş
kan), Melih Kazanç (As

Kulübü Başkanı Mehmet Turgut 

Başkan), Mehmet Ali Ka
ya (Başkan Yardımcısı), 
Teoman Ekim (Sekre
ter), Mahmut Solaksuba- 
şı (Basın Sözcüsü), Mü
fit Akman (Sayman), Fa
ruk Güzel, Vedat Emek, 
Mustafa Vatansever, 
Mehmet Ali Demiriz, Hü
seyin Azmi Cincin, Murat 
Gül, Salih Cömert (Üye)

Denetleme Kurulu : 
İbrahim- Talan, Kenan 
Karakaş, Gökhan Tay
lan.

Karbonmonoksit 
gazı öldürdü

Hüseyin Toğluk (46) adlı şahıs, 
20 yıldır kapıcılığını yaptığı apart
manın kazan dairesinde kömürler
den çıkan karbonmonoksit gazın
dan zehirlenerek, ölü olarak bulundu.

Yakınları tarafından kazan dairesinde bulunan 3 
çocuk babası Hüseyin Toğluk, SSK Hastanesi’ne kal
dırıldı.

Toğluk’un karbonmonoksit gazından zehirlenerek 
öldüğünün belirlenmesinin ardından ceset, otopsi ya
pılmak üzere Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı

Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığı nca soruş
turma başlatıldı.

Asla!...
Bir o Devlete koş
Bir bu Devlete koş
Koştur, dur.
‘Tarih için tarih’ almak?
Boşuna
Vermezler!
Tarih yaratan Türk Milletini tarihe 
gömüp sığdırmaya kararlı oldukları için. 
Ham hayal, mümkün mü, asla!... '

mailto:gemlik_korfez@yahoo.com
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SERBEST KÜRSÜ Aü. Fehmi Kar açan

Sunğipek ve Üniversite
[R Gemlik Sunğipek Fabrikası 11 
Ekim 2002 tarihinde Uludağ Üniver- 
sitesi’ne devir ve teslim edilmiştir. 
U.Ü. burada Tıp Fakültesi’ne bağlı 
poliklinik-hastahane, kütüphane, fa
külte, yüksek okul açmayı planla- 

-maktadır. Bunları yaparken Suni 
İpek Fabrikasındaki binaları değer
lendirecek, çevreyi, ağaçlan koruya
caktır. Tarihi ve tabii dokusuna say
gılı davranacaktır.

Bir toplumun kalkınmasının temel 
taşı eğitimdir. Eğitim zor bir iştir, pa
halıdır ve uzun zaman alır. Ancak 
eğitimsiz kalkınma sosyal ve kültürel 
ilerleme olamaz. Suni İpek Fabrika
cı, Gemiik’in ekonomik, sosyal ve 
kültürel hayatında çok önemli katkı
ları olan bir kurum idi. Suni İpek, 
orada çalışanlar için bir kimlikti, bir 
nrtârkaydı. Şimdi bu görevi ilim ve ir
fan yuvası Uludağ Üniversite yük- 
lenhiiş; olmakla hem Türkiyemizin 
ğfeıiç1ierrînL geleceğe hazırlayacak 
hem de bulunduğu çevreye, yöreye 
ışık saçacaktır, U. U. en zor ve en 
pahalı bir yatırım olan insana yatırım 
yapmaktadır. Bugün yaşadığımız 
pek çok olumsuzluğun (hukuki, sos
yal, kültürel, ahlaki bozukluğun) te
melinde eğitimsizlik yatmaktadır. Ne 
yazık ki memleketimizdeki eğitim 
düzeyi çok çok düşüktür. AB kapıla
rını zorlayan ve kendine modern 
dünyada yer arayan Türkiye’nin kar
şısına çıkartılan temel engellerden 
en önemlisi eğitim ve kültür farkıdır. 
Bu büyük açığı kısa zamanda kapat
mak zorundayız. İşte Uludağ Üni
versitesi böyle zor ve o oranda onur- 
lu bir iş için kolları sıvamıştır. Suni 
İpek Fabrikası’nın seneler boyu yap
tığı katkılara daha büyük bir hızla bi
limsel, ekonomik, kültürel, sosyal 
katkılarda bulunacaktır. Uludağ Üni
versitesi bugün Türkiye’de onurlu ve 

Renkli Etiket & Broşür & El İlanı & Kitap & Dergi & Afiş 
Yıllık Basımı & Fatura & İrsaliye & Bilet & Gider Makbuzu & Davetiye 

Kartvizit & Kaşe & Mühür & Cilt yapımı & Plastik Kimlik Kartı 
Her türlü matbaa işlerinizde hizmetinizdeyiz

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

Gemlik Nüfus Müdürlüğü’nden aldığım nüfus cüzdanım kaybolmuştur.
Yenisini çıkartacağımdan eskisinin hükmü yoktur.

Ali YİĞİT

Gemlik Nüfus Müdürlüğü’nden aldığım nüfus cüzdanım kaybolmuştur. 
Yenisini çıkartacağımdan eskisinin hükmü yoktur.

İsmail YİĞİT

Gemlik Ticaret Lisesi'nden aldığım diplomamı kaybettim. Hükümsüzdür.
Meryem DEMİR

başarılı bir geçmişe sahiptir. Bu nok
taya uzun senelerden ve mücadele
lerden sonra ulaşmıştır. Zorlu müca
delede emeği geçenleri ve projeleri 
hayata geçirenleri tebrik etmemiz ve 
onlara bu yöndeki çabaları için des
tek vermemiz gerekirken Gemlik Be
lediye Başkanı bir takım mülaha
zalarla ve sübjektif düşüncelerle 
karşı çıkmaktadır. Karşı çıkmanın 
hiçbir mantıklı izahı yoktur, faydası 
da yoktur. Aksine gençlerimize, 
Gemlik halkına, esnafına, tüccarına, 
manavına, ev sahibine vs. pek çok 
zararı vardır.

Önümüzde kendi gençlerimizin, 
bilime dayalı geleceği ile Gemiik’in 
yaşantısına canlılık, hareket, bere
ket, kültür, aktivite getirecek büyük 
bir imkan vardır. Bu imkanı bilim ye
rine park-gazino yapmak gibi yanlış 
tercihlerde bulunarak bir takım kısa 
vadeli ve kısır hesaplar peşinde ko
şarak kaybetmeyelim. Kendilerin
den başka desteği olmayan halkına, 
esnafına, öğrencisine, gencine ters 
düşen düşünceyle sahip olanlara 
karşı çıkarak Uludağ Üniversite- 
si’nin insan hayatını yüceltici, insanı 
hedef alan yatırımına destek vere
lim. Üniversitede Tıp ve Veteriner 
Fakültelerinin Dekanları Gemliklidir 
ve sayın Dekanlarımız bu iş için çok 
yoğun uğraşı içindedirler. Bu husus 
bizim için büyük bir lutufdur, kıymeti
ni bilelim ve takdir edelim. Üniversi
tede eğitim-öğrenim görecek çocuk
lar, gençler bizim çocuklarımızdır. 
Çocuklarımız, gençlerimiz hepimizin 
ve Türkiyemizin geleceğidir. Gençle
rimizin geleceğine şimdiden destek 
vererek sahip çıkalım.

Üniversite bizim üniversitemizdir, 
gençler bizim gençlerimizdir ve 
gençler memleketimizin istikbalidir. 
Desteğimiz onlaradır.

BAŞSAĞLIĞI
İlçemizin tanınmış simalarından, 

İyiliksever insan, 
Değerli Büyüğümüz

Cemil AYDIN’ın 
vefatım üzüntü ile öğrendik. 
Merhuma Tanrıdan rahmet, 

Kederli ailesi ve yakınlarına 
başsağlığı dileriz.

Gemlik Acara Gürcüleri 
Kültür ve Yardımlaşma Derneği

Uzman Doktor Ömer ARTAR
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı 
SSK Gemlik Hastanesi

Çocuklarda Orta Kulak İltihabı
(AKUT OTİTİS MEDİA (AOM)

AOM (Orta kulak iltihabı) her yaşta görülmesine 
rağmen çocukluk döneminde, üst solunum yolu enfek
siyonlarından sonraki en sık hekime başvurma nedeni
dir. Hiç bir belirti vermeyeceği gibi menenjit gibi ciddi 
hastalıkları düşündürtecek belirtiler ile karşımıza çıka
bilir. AOM nın yol açtığı en önemli sorun işitme kaybı 
ve bunun sonucu ortaya çıkan konuşma ve telaffuz bo
zuklukları ile okul başarısızlıklarıdır.

Orta kulakta sıvı birikimiyle birlikte ateş ve kulakta 
ağrı gibi bulgularda ilave oluyorsa AOM (akut otitis 
media) eğer bu belirtiler yok sadece sıvı birikimi var ise

ışık altında yapılan kulak zan muayenesi ile konur 11
Tedavi en az 7 gün sürecek ve iyi seçilecek biran L 

tibiyotik ile yapılmalıdır. Tedavinin 72 saatinde bulgu I 
lar devam ediyor ise antibiyotik değiştirilmelidir. I

Kulak zarının tedavi amaçlı delinmesi de. özellikle If 
yeni doğan dönemindeki ciddi enfeksiyonlarda, amibi-1 
yotik tedavisine başarısızlık olduğu durumlarda ve cok 1 
şiddetli kulak ağrısı olan hastalarda gerekebilmeklcdir f

Tekrarlayan kulak enfeksiyonlarında: geniz etil 
(adenoid) var ise mutlaka alınmalı ve bu arada kulağa! 
tüp takılmalıdır. Geniz eti yok ancak sık kulak enfeksi-l

EOM (efüzyonlu otitis media) tanımı kullanılmaktadır. 
Son 6 ay içinde 3, ya da son 1 yıl içinde 4 AOM atağı 
geçirildiğinde de yineleyen enfeksiyon denmektedir. 
Antibiyotik tedavisine rağmen ilk 72 saat içinde belir
tiler devam ediyor ise tedavi başansız'ığından bahsedil- 
melidir.

"Tedavi biter bitmez, bulguların te' - ir başlaması
na Persistan AOM, tedaviden 1-2 hafta scnra tekrar 
hastalığın başlamasına da Rekürren AOM denir."

Çocuklarda AOM Gelişimini Kolaylaştıran 
Faktörler :

- Ailevi yatkınlık
- Anne sütü ile beslenmeme
- Biberon ile yatarak beslenme
- Erkek cinsiyet
- Yarık damak dudak
- Geniz eti (Adenoid Vejetasyon)
- Emzik kullanımı
- Kalabalık aile ve düşük sosyal düzey.

AOM genel olarak bir kaç gün önce nezle-grip 
olan bir çocukta aniden ortaya çıkan kulak ağrısı ateş 
ve/veya işitme kaybı ile kendini gösterir.

Huzursuzluk, kulak çekiştirme, kusma, ishal, çığlık 
atma, kulak akıntısı, baş dönmesi, kulak çınlaması, 
dengesizlik ve sersemlik de bulgu olarak karşımıza çı
kabilir.

EOM’li çocuklarda genel olarak bulgu yoktur. Az 
bir kısmında çınlama ve baş dönmesi olabilir. Ancak 
ana bulgu bazen özel testler ile farkedilebilecek işitme 
kaybıdır.

Orta kulak enfeksiyonlarında tanı dikkatli ve iyi

Sayfa 2

yonu var ise antibiyotik ile koruma sağlanmalı 3-6 ayı 
günde tek doz antibiyotik kullanılmalıdır.

Çocuklarda Geniz Eti
Ameliyatı Gerekçeleri :
1- Horlama, ağızdan nefes alma, burundan konuş-1 

ma uykuda solunumsuz kalma.
2- İlaç tedavisine yanıtsız tekrarlayan AOM F

(En çok 4-8 yaş arası çocuklarda yararlıdır) |
3- Tekrarlayan Sinüzit
Kulak Tüpü Takılma Gerekçeleri:
1- Kronik kulak iltihabı.: 3 aydan uzun süreni 

(AOM-EOM)
2- 3-6 aydan uzun süren enfeksiyona bağlı işitme I 

kaybı
3- 3-6 aylık antibiyotik tedavisine yanıtsızlık 11j
4- 6 ay içinde 3 kez ya da 1 yıl içinde 4 kez ve üs-1

tü AOM geçirmek İL
5- Yarık damak gibi doğumsal bulgular
6- Bağışıklık sistemi bozuk olan çocuklar 1
7- Kulakta çınlama şiddetli ağrı ve baş dönmesi gi-1 

bi bulgular işitme kaybına ilave oluyor ise.
KORUNMA: JR
- Anne sütü özendirilmeli, sık el yıkamaya teşvik 

edilmeli, ortak biberon-emzik kullandırılmamak. yuva-l w; 
ya giden çocuk mümkün ise ev koşullarında bakılmalı I 

dır,
- Grip ve pnömokok aşıları sık AOM geçirenlere 11 

kesinlikle uygulanmalıdır,
- Sık AOM geçiren çocuklara 3-6 ay boyunca dû-l 

şük doz antibiyotik kullanmalıdır.
Kaynak: Çocuk Eıı/eksıj»n| 

Hastalıkları Dergisi /
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İnsan Haklan Günü kutlandı
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin kabul ediliş günü olan 10 

Aralık, bütün dünyada İnsan Hakları Günü olarak kutlandı. İlçemizde 
de kutlamalar, Gemlik Belediye Düğün Salonu’nda yapıldı.

İdris Aka yaptığı konuşma
kla, Türklerin tarih boyunca in- 
san haklarını kolladığını örnek- 
Beriyle anlattı.

Hk-inci Dünya* Savaşı’nda 
ıHintlerin zulümlerinden Ispan- 
lyaya sığınan Yahudileri ile 
Fransa’daki Yahudileri Turki- 
iy-eiye kabul ederek, onları ko
ruduklarını anlatan İdris Aka, 
İİşlamiyetin bir çok süresinde 
insana, kadına tanınan hakla- 
jrın Türkler tarafından en iyi şe
kilde yerine getirildiğini söyledi* 
| i Daha sonra Celal Bayar 
İAnadolu Lisesi Tarih Öğretme
ni Yusuf Mazlum söz alarak, ta

rihsel süreç içerisinde insan 
haklarının nasıl çiğnendiğini 
verdiği örneklerle anlattı.

Mazlum yaptığı konuşmada, 
bugün insan hakları savunucu 
geçinen bir çok ulusun, tarihili’ 
derinliklerinde Afrika’da, Uzak 
Doğu’da, Çin’de, asırlarca in
san haklarını çiğneyerek, in
sanlığa büyük zulümler verdiği
ni söyledi.

Amerika’nın keşfinden son
ra burada yaşana Kızılderelile- 
rıp Avrupa’dan gelen ve bugün
kü Amerika Birleşik Devletleri
nin sahipleri tarafından, katle
dildiklerini, Afrika’dan getirüfen

kölelerin bu topraklarda hiç bfr 
hak verilmeden asırlar.ça köle 
olarak çalıştırıldığını hatırlattı.

Türklerin tarih boyunca/'in
san haklarına önem verdiğini 
söyleyen Yûsuf Mazlum, insafi5 
hakları evrensel beyannahpa’si- 
nin bütpn toplumlarca ,^apul 
edilmesini ve insanın İnsanca 
yaşamasının gerektiğini vurgu?* 
ladı.

■ Öğrencilerin konu ile ilgili 
yaptığı konuşmalar ve yapılan 
kompozisyon yarışmalarındaki 
eserlerin okunmasıyla program 
sona erdi.

Ölüm yolda yakaladı

Mehmet Tuna 
kalp krizi geçirdi

Gemlik İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Meh
met Tuna, geçirdiği 
kalp krizi sonucu has
taneye kaldırıldı.

Ramazan Bayramı
nın üçüncü günü sa
baha karşı saat 03.oo 
sıralarında gögüs ağrı
ları çeken İlçe Milli 
Eğitim Müdürü, eşi ve 
arkadaşları tarafından 
Gemlik Devlet Hasta
nesine kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği 
saptanan Tuna yapı
lan ilk müdahaleden

sonra, Bursa İhtisas 
Hastanesi’ne kaldırıl
dı. Burada yer buluna
maması üzerine Tıp 
Fakültesi’ne sevkedil- 
di.

Yoğun bakıma alı
nan Mehmet Tuna, 
geç saatlerde tehlikeyi 
atlattı.

Mehmet Tuna’nın 
kalbine giden damar
larda tıkanıklık olduğu
nun belirlenmesi üzeri
ne yarın anjiyo olacağı 
öğrenildi.

Okuma yazma bilmiyorsan, 
Halk Eğitim Merkezi’nin 

Okuma Yazma Kurslarına katıl.
GEMLİK ROTARY KULÜBÜ

! Fadime Doğan (57) adlı kadın, evi
ni ısıtabilmek için topladığı dallarla, İs
tanbul asfaltına çıkınca karşı yönden 
foelen özel bir aracın altında kalarak, 
feci bir şekilde öldü.
I Olay, Ramazan Bayramının dör
düncü günü saat 16.oo sıralarında 
meydana geldi.
I Bursa’dan İstanbul yoluna gitmekte 
olan Metin Çetin (50) yönetimindeki 
34 HM 415 plakalı özel oto, Umurbey 
k.i.'şağı yakınlarında zeytinliklerden

topladığı dal, çalı çırpı ile asfalta ani 
olarak çıkan Fadime Doğan’a çarptı.

3 çocuk annesi olan Pülümür nüfu
suna kayıtlı Fadime Doğan, olay ye
rinde feci bir şekilde can verdi.

Fadime Doğan’ın üzerinden kimlik 
çıkmaması üzerine tespit yapmakta 
zorlanıldı^,

Belediye tarafından yapılan anons
lar sonucu ölen kadının kimliği tespit 
edilerek, ailesine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ile konur, 

cîlecek biran! 
safinde bulgu I 

İmelidir. 

si de. özellikle 

anlarda, anlibi- 
unlarda ve rol ( 

ekebilmekledir | 

ada: geniz eti) 

u arada kulağa 

< kulak enf eksi- 

jlanmalı 3-6av

urundan konuş

/an AOM I 

la yararlıdır)

KONGRE İLANI 
GEMLİK ROTARY DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN

Derneğimizin olağanüstü genel kurul toplantısı aşağıdaki gündem maddelerim 
görüşmek üzere 26 Aralık 2002 Perşembe günü saat : 19.30’da dernek lokalinde 
yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı taktirde toplantı bir hafta sonra aynı yer ve saatte tek 
rarlanacaktır.
I Üyelerimize duyurulur.

YÖNETİM KURULU

t GÜNDEM :
I 1) Açılış ve yoklama
I 2) Divan oluşumu
| 3) Dernek tüzüğünün Valilik Hukuk Bürosu’nca 

değişikliği istenen maddelerinin görüşülmesi
I 4) Dilek ve istekler
I 5) Kapanış.

/dan uzun sürt

iyona bağlı işi

ıe yanıtsızlık : 

içinde 4 kez«'

aulgular 

ı çocuklar 

ve baş döı 

yor ise.

el yıkamaya te 
ındınlmamalı.y

ıık AOM geçi

KONGRE İLANI
GEMLİK EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ POLİS KARAKOLLARI VE 

LOJMANLARINI YAPTIRMA DERNEĞİ

■ Derneğimizin yıllık olağan genel kurul toplantısı 23 Aralık 2002 Pazartesi günü saat 
I H.oo’de Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası lokalinde yapılacaktır.
■ Çoğunluk sağlanmadığı takdirde toplantı 31 Aralık 2002 günü saat 11 .oo'de aynı yerde 
I yapılacaktır.
■ Üyelere duyurulur. YÖNETİM KURULU
I GÜNDEM :

■ 1 - Açılış ve saygı duruşu
■ 2- Divan seçimi

J 3- Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve yönetim kurulunun 
Uibra*.
Kİ 4- Gelir, gider hesaplarının tetkiki, görüşülmesi ve ibrası
I 5- Denetim kurulu raporunun okunması, görüşülmesi ve denetim kurulunun ibrası

W 6- Tahmini gelir gider bütçesinin kabulü
I. 7- Tüzük değişikliği tekliflerinin görüşülmesi ve karar alınması

■I 8- Yönetim kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi
I 9- Denetim kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi

W 10- Dilek ve temenniler.

İLAN
GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- Belediyemize ait tüm araçların 2003 yılında 31/12/2003 tarihine kadar akar
yakıt ihtiyacının karşılanması için Akaryakıt Alımı İhalesi 2886 sayılı kanunun 35 
(a) maddesi Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

2- İhale 25/12/2002 Çarşamba günü saat 14.oo’de Belediye Başkanlık Oda
sında toplanacak İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

3- Belediyemizin ihtiyacı olan 18.000 litre süper benzin, 290.000 litre Motorin. 
9000 litre kalorifer yakıtı, 3500 litre kurşunsuz benzin, Valiliklere bildirilen en dü
şük KDV hariç Mahalli Perakende Azami Satış Fiyatı üzerinden ürünlerin her bi
ri için ayrı ayrı % indirimi yapılmak suretiyle ihale edilecektir.

4- İdare yukarıda belirtilen miktarların altinda ve üstünde talepte bulunabilir.
5- İhaleye katılacak isteklilerin Gemlik ilçe sınırları içerisinde olması şarttır.
6- Alınacak akaryakıt ürünlerinin toplam muhammen bedeli 

334.614.138.500.- TL. dir.
7- İhaleye iştirak etmek isteyen akaryakıt istasyon sahipleri muhammen bedel 

olan 334.614.138.500.-TL’nin % 3 tutarı olan 10.038.500.000.- TL geçici temina
tı Belediye veznesine 25/12/2002 günü saat 13.oo’e kadar yatırıp, karşılığında 
alacakları makbuzu veya 2886 sayılı yasada belirtilen ve teminat yerine geçen 
belgelerden birini ibraz edeceklerdir.

8- Araçlarımıza alınacak akaryakıtlar, akaryakıt veresiye fişi karşılığında ihale 
edilen akaryakıt bayiinden yapılacak olup, veresiye fişi Belediye yetkilileri tara
fından iki nüsha düzenlenerek imzalanıp mühürlendikten sonra birinci nüshası il
gili araç şoförü ile akaryakıt istasyonuna götürülerek akaryakıt alınacak, veresi
ye fişlerinin birinci nüshası akaryakıt bayiince, dipkoçanları ise Belediye yetkilile
rince muhafaza edilecektir.

9- İhaleye katılabilmek için Hesap İşleri Müdürlüğüne başvuru dilekçesi ile bir
likte verilecek zarfların içinde bulunması gereken belgeler aşağıya çıkartılmıştır.

A) Kanuni İkametgah Belgesi vermek,
B) Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermek
C) 2002 Yılı Onaylı Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi
D) Noter tasdikli imza sirküleri vermek
E) İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bu 

lunacak kişilerin vekaletnameleri ile vekalet edenin noter tasdikli imza sirküleri . 
vermesi

F) Geçici teminata ait Alındı Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu
G) İsteklilerin ortak girişim olması halinde Ortak Girişim Beyannamesi ile or

taklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesini vermeleri
H) İstekli Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu ise Enerji ve Tabii Kay

naklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nden, istekli bir Akaryakıt Dağıtım t 
ve Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ise Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kurulu- | 
şundan alacakları Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu veya Akaryakıt Da
ğıtım ve Pazarlama Kuruluşunun Bayisi olduğunu gösteren 2002 yılına ait belge.

I) İç zarfta şartnamede yazılanlara uygun hazırlanmış teklif.
10) İhaleye iştirak edecek olan isteklilerin en geç 25/12/2002 Çarşamba günü » 

saat 13.00'e kadar sıra numarası alındılar karşılığında tekliflerini, dış ve iç zarfı 
ihale komisyonuna ulaştırmak üzere Hesap İşleri Müdürlüğüne vermeleri gerek
mektedir. •

11) Tüm maddelerin okunup kabul edildiğini belgelemek amacı ile şartname
nin bütün sayfaları firma kaşesi ile veya ihaleye iştirak eden tarafından imzala
nacaktır.

12) İhaleyi yapıp yapmamakta uygun bedeli tespit etmede idare serbesttir.
13) Postada geciken teklifler işleme konulmayacaktır.
14) Yukarıda belirtilen toplam tahmini bedele KDV dahil değildir.
İş bu ilan 2886 Sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince ilan olunur.

Basın : 2002/12
(ıklan Dergisi/



11 Aralık 2002 ÇARŞAMBA □sHS Sayfa J

GİRİT VE RUMELİ TÜRKLERİ KÜLTÜR ve DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
DERNEĞİ ADI VE MERKEZİ: Madde 1: Derneğin adı Girit ve Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma 

Derneğidir. Derneğin merkezi Hamidiye Mahallesi, Han Arkası Sokak No : 6/1 Gemlik adresindedir.
DERNEĞİN AMACI: Madde 2 : Girit ve Rumeli'nden, göçmen olarak gelerek, Bursa ili sınırları için

de yaşayan kişi ve ailelere sosyal, kültürel ve ekonomik yardımlarda bulunarak ilişkilerin geliştirilmesidir.
DERNEĞİN AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI : 

Madde 2 a) Eski Girit ve Rumeli'ne ait tarihi, kültürel, sosyal ve ekonomik değerleri yurt çapında ve ola
naklar ölçüsünde yurt dışında tanıtmab) Dernek bünyesinde folklör, tiyatro ve müzik çalışmaları yapmak 
için eleman yetiştirmek Milli Eğitim Bakanlığından izin almak şartı ile kurslar açmak c) Girit ve Rume 
li'nden göçmen olarak gelmiş bilim, sanat ve devlet adamlarını anma günleri düzenlemek d) Üyelerin 
maddi ve manevi yönden gelişmelerini sağlamak için konferans ve seminerler düzenlemek, e) Girit ve 
Rumeli göçmeni ailelerin ilk, orta, lise ve üniversitede okuyan öğrenci çocuklarına yardım etmek, burs 
ve kredi vermek ve/veya temin etmek, f) Fakir ve ihtiyacı olanlara yardım etmek, sağlık taraması yap 
mak, ayni ve nakdi yardımda bulunmak. Yardım kuruluşlarından yardım sağlamak g) Girit ve Rumeli’ne 
ait tarihi ve folklorik araştırmalar yapmak, bunlara teşvik ve yardımda bulunmak, bu amaçla toplantı ve 
paneller düzenlemek.

DERNEĞİN AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA BİÇİMLERİ : 
Madde 2- h) Sosyal, kültürel, ekonomik ve turistik faaliyetlerde bulunmak ı) Tiyatro, eğlence, temsil, 
konser, piyango çekilişi, spor yarışmaları, şenlik ve şölenler düzenleyerek derneğe gelir elde etmek i) 
Amacı doğrultusunda, gayrimenkul almak ve satmak j) Üyelerden aidat almak, yardım ve bağışları (na
kit ve mal varlığı olarak) kabul etmek, k) Yurt açmak, yaptırmak ve işletmek I) Toplantı ve paneller dü 
zenlemek

DERNEK KURUCULARI : Madde 3 : Derneğin kurucuları şunlardır.
Adı Soyadı 1 Mesleği Tabiyeti İkametgah Adresi

1- Nusret MUTMAN İnş. Müh. T.C. _ Orhaniye M. Kayıkhane S.No:70/9 GEMLİK
2- Ahmet ÇAKMAK Tüccar T.C. Osmaniye M. Güvercin S. No:8 GEMLİK
3- Adnan SÜREN Tüccar T.C. Kayhan M. Alemdar C. No:40/5 GEMLİK
4- Ali Cezmi KAHYA Tüccar ’ T.C. . Orhaniye M. Maltepe S. No: 25/6 GEMLİK
5- Necati SELİM Eğitmen T.C. Osmaniye M.Ekinci S. No:2/5 GEMLİK
6- Mehmet Çağrı SELÇUK Esnaf T.C. Hamidiye M. Hanarkası S. No:30/2 GEMLİK
7- Gökhan ÖZLER Tuhafiyeci T.C. Dr. Ziya Kaya M. Çelik S. Kaptan Ap.K:4 GEMLİK

DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA ŞART VE ŞEKİLLERİ : Madde 4: 
Fiil ehliyetine sahip her gerçek kişi, yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun onaylamaları şartı ile der
neğe üye olabilir. Kanunun 16. Maddesinde belirtilen hususlar yerine getirilmek kaydıyla kamu görevli
leri de üye olabilir. Kanunun 4. Mad. 2 ve 3 nolu bentlerinde gösterilenler ile diğer kanunlarda dernekle
re üye olamayacakları belirtilen kişiler ve orta okul ve orta öğretim öğrencileri dernek üyesi olamazlar. 
Ayrıca dernekler kanununun ve diğer özel kanunlarla derneklere üye olamayacakları belirtilen kişiler üye 
olamazlar

ÜYELİK HAKLARI Madde 5: Dernek yönetim kurulu üyelik için müracaatları en çok 30 gün içinde 
üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucu yazı ile müracaat sahibine duyurmak 
zorundadır.

Madde 6 : Hiç kimse derneğe üye olmaya veya üye olarak kalmaya zorlanamaz. Her üye altı ay ön
ceden yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Madde 7 : Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din mezhep, 
aile, zümre ve sınıf farkları yoktur.

Madde 8 : Kanunun 4. Maddesinde belirtilen kamu hizmeti görevlileri Dernekler Kanununun 16. 
Maddesi hükümleri gereğince üye olabilecekleri derneklerin T.B.M.M. üyeleri, özel gelir kaynağı veya 
özel imkanları kanunla sağlanmış olan kamu yararına çalışan demeklerin yönetim ve denetleme kurul
larında görev alamazlar.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA : Madde 9 - Üyelerden, a) Yasalara, dernek tüzüğüne aykırı veya amaca 
zarar verici hareket edenler kanunların ve dernek tüzüğünün koyduğu esaslara göre üye olma hakkım 
kaybederler, b) Aidatlarını tebliğe rağmen 30 gün içinde mazeretsiz olarak ödemeyenler yönetim kurulu 
kararı ile üyelikten çıkarılır. Dernekten çıkarılanların toplanacak ilk genel kurula itiraz hakları vardır. Ge
nel kurul kararı kesindir. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar önceden derneğe yaptıkları yardım ve aidat
ları geri isteyemezler, c) Kurucu üyelerin veya yönetim kurulu üyelerinin, gerekli gördüğü hallerde üye
lerin üyeliklerine son verilebılinir.

DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ VE TOPLANMA ZAMANI : Madde 10 : Den 
genel kurulu, derneğe kayıtlı asil üyelerden varsa şubelerin temsilcisi üyelerinden teşekkül eder G- 
kurulun toplantı gününden bir ay öncesine kadar aidatlarını ödemeyenler toplantı nisabında göz onun- 
alınmaz ve oy kullanmazlar. Aidatını ödemeyen asil üyeler ile fahri üyeler dinleyici olarak toplantıya k, ■. 
tılabiiir, dilek ve temennide bulunabilirler. Dernek tüzüğünün yayınlandığı tarihi takip eden 6 ay içinde ilk 
genel kurul toplantısını yapar.

a) Genel kurul her yıl olağan olarak Kasım ayında toplanır, b) Yönetim veya denetleme kurullarının 
gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. 
Genel kurul toplantıya yönetim kurulu tarafından çağrılır. Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinin 
beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu 
veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine Mahalli Sulh Hukuk hakimi duruşma 
yaparak dernek üyeleri arasından 3 kişilik bir heyeti genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

GENEL KURUL TOPLANTISI, OY KULLANMA VE KARAR ALMA ŞEKLİ : Madde 11 : Yönetim 
kurulu, genel kurula katılma hakkı olan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılacak üyeler en az 15 
gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılı.' 
aynı zamanda üyelere de bir yazı ile bildirilir. Bu çağrıda çoğunluk sağlanmaması sebebiyle toplantı ya
pılamaz ise toplantının hangi tarihte yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bir 
haftadan az zaman bırakılamaz. Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı gündemi toplantı gü
nünden en az 15 gün önce mahallenin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Bu yazıya toplantıy ı 
katılacak üyeleri gösteren listede eklenir. Toplantı başka bir sebep ile geri bırakılırsa, bu durum geri o 
rakılma sebepleri de belirtmek suretiyle toplantı ilanının yapılacağı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üye
lere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakılma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunlu
dur. Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır ve toplantı ikinci fıkra 
esaslarına göre mahallin en büyük mülki amirliğine duyurulur. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla ge
ri bırakılamaz. Genel kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır.

Madde 12 : Genel kurul katılma hakkı bulunan üyelerinin yarıdan bir fazlasının katılması ile toplanır. 
İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz ancak bu iki toplantıya katı
lan üye sayısı yönetim ve denetleme kurulu üye sayısı toplamının iki katından az olamaz.

Madde 13 : Genel kurul toplantıları ilan belirtilen ve mahallin en büyük mülki amirine bildirilen gün. 
saat ve yerde yapılır. Genel kurula katılacak üyeler yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşı
sına imza koyarak toplantı yerine girerler. Genel kurula katılacak üyeler yönetim kurulunca düzenlenen 
listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı var 
dır ve oyunu bizzat kullanır. Fahri üyelerin oy hakkı yoktur. Kararlar mevcudun salt çoğunluğu ile alınır ■ 
İkinci maddede belirtilen çoğunluk sağlanmış ise bu tutanakla tespit edilir ve toplantıyı yönetim kurulu 
başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Hükümet komiserinin 
toplantıya gelmemiş olması toplantının ertelenmesini gerektirmez. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek 
üzere bir başkan, bir başkan vekili ile yeteri kadar katip seçilir. Toplantının yönetimi genel kurul başka- 
nına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla beraber imzalarlar. Toplantının sonunda bü
tün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir. Toplantılarda yalnız gündemde yer alan maddeler görü
şülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların 
gündeme alınması zorunludur.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ : Madde 14 : Genel kurulda görüşülüp karara bağla

nacak hususlar şunlardır: 1-Dernek organlarının seçilmesi 2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi 3-Yö
netim ve Denetleme kurullarının raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibra edilmesi 4- Yöne- | 
tim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi 5- Dernek için ta- I 
şınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna I 
yetki verilmesi 6- Derneğin federasyona katılması veya ayrılması 7- Derneğin uluslararası faaliyette bu- * I 
lunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması 8- Derneğin feshe- I 
dilmesi 9- Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevlerin yerine getirilmesi

YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİL-GÖREV VE YETKİLERİ: Madde 15 : Yönetim kurulu yedi asil ve | 
yedi yedek üyeden teşkil edilmek üzere genel kurulca gizli oyla seçilir. Asil üyeliklerinden boşalma oldu
ğu takdirde en çok oy alandan başlamak üzere yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. İlk toplan-! 
tı en yaşlı üyenin başkanlığında yapılır, görev bölümü karara bağlanır. Toplantı günleri kurulca tespit edi
lir. Toplantılarda salt çoğunluk aranır ve mevcudun salt çoğunluğu ile karar verilir. Üst üste üç veya yıl
da on toplantıya mazeretsiz veya kubal edilebilir mezareti olmaksızın katılmayan üyeler kurul üyeliğin
den çekilmiş sayılırlar. Buna dair kararı ilgilinin süre verilerek savunması alındıktan sonra yönetim kuru
lu verir.

Madde 16- Yönetim kurulu üye sayısı boşalmalar sebebiyle yedeklerinde yerine getirilmesinden son
ra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri tarafından bir 
ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin başvurması üzeri
ne mahalli Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasında seçeceği üç kişiyi bir ay içinde 
genel kurulu toplamakla görevlendirir.

Madde 17 : Yönetim kurulu aşağıdaki görevle' yerine getirir.
1) Derneği temsil etmek veya bu hususta kenaı üyelerinden.bir veya bir kaçına yetki vermek 2) Der

neğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak ge
nel kurula sunmak 3) Türk vatandaşı olmayanları dernek üyeliğine kabulü halinde bunları on gün içinde 
mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek. 4) Mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak, yetki
leri kullanmak

DENETLEME KURULUNUN TEŞKİL VE GÖREVLERİ : Madde 18 : Denetleme kurulu, üç asil ve 
üç yedek üyeden teşkil edilmek üzere genel kurulca seçilir. Genel kurulca yapılan seçimi izleyen yedi 
gün içinde yönetim kurulu başkanı tarafından sayılan organlara seçilen asil ve yedek üyelerin adı ve so
yadları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları dernek merkezinin bulunduğu yerin en bü
yük mülki amirine yazı ile bildirilir.

DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ : Madde 19 : Denetleme kurulu, derneğin hesaplarını ve ça
lışmalarını devamlı denetleyerek altı ayda bir hazırlayacağı raporları yönetim kuruluna ve toplandığında 
genel kurula sunar. Ayrıca üyelerin dernek çalışmaları hakkındaki ihbarları üzerine rapor hazırlayarak 
gereğini yapar. Yönetim kurulu her türlü hesap ve işlem dosyalarını talebinde denetleme kuruluna gös
termeye mecburdur. Yönetim kurulu denetlemelerde zorluk çıkardığı takdirde denetleme kurulu bunu za
bıtla tespit eder ve genel kurulun toplantıya çağrılmasını sağlar. Suç teşkil eden hususların tespiti halin
de durumu ilgili makamlara iletir. Derneğin kanuni ve zorunlu organlarından birisi de yürütme organının 
hesap ve işlemlerini denetleme görev ve yetkisine sahip bulunan denetleme kuruludur:

Denetleme kurulu, aynı zamanda bir gözetim organıdır. Bu nedenle her zaman derneğin yazışmala
rını ve defterlerini incelemek derneğe ait borçların zamanında ödenip ödenmediğini ve alacakların (ör
neğin aidatların) tahsil edilip edilmediğini izlemek yetkisine de sahiptir. Denetleme kurulunun yürütme or
ganı üzerinde yaptığı denetim ve gözetim bir iç denetim niteliğindedir.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Madde 20 : Derneğin tüzüğü, merkez genel kurula iştirak eden üyelerin üçte 
ikisinin çoğunluğu ile değiştirilir. Yapılan değişiklik kuruluştaki usule göre ilan ettirilerek kesinlik kazanır.

DERNEĞİN GELİRLERİ Madde 21 : Derneğin gelirleri şunlardır; 1- Üye giriş aidatı ve üye senelik 
aidatı

2- Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, yemek, temsil, konser, spor yarış
ması ve konferanslar gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler 3- Derneğin mal varlığından elde edilen gelir
ler 4- Bağışlar ve yardımlar 5- Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlere göre uygun olarak topla
nacak bağış ve yardımlar 6- Derneğin dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişilerden ve diğer kuruluşlardan 
yardım alması İçişleri Bakanlığının izni ile olur. Üyeler girişte 1.000.000.- TL giriş aidatı ve yılda 
1.200.000.- TL. üye aidatı öderler. Bu miktarlar yıllık olarak ödeneceği gibi aylık taksitler şeklinde de öde
nebilir. Ödeme şekli ve zamanı üye talebide göz önüne alınarak yönetim kurulunca tespit edilir. Yapılan 
bu tespit her üye için üye kayıt defterine işlenir.

TUTULACAK DEFTERLER : Madde 22 : Dernek aşağıda yazılı defterleri tutar
1- Üye Kayıt Defteri : Derneğe girenlerin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri, aylıK ve yılliK a.çatları bu 

deftere yazılır 2-Karar Defteri: Yönetim kurulunun kararları tarih ve nu-"d a.- ■ . . ıhr. Ka
rarların altları başkan ve üyelerce imzalanır 3- Gelen ve Giden Evrak Defteri : Gelen ve g><ı-■■ ovrak'i 
tarih ve numarası ile bu deftere kayıt olunur. 4- Gelir ve Gider Defteri : Dernek namına alınan Dutun 
paraların alındıkları harcanan paralarında verildikleri yerler açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir., 
5- Bütçe Kesin Hesap ve Bilanço Defteri : Bütçe, kesin hesap ve bilançolar bu deftere işlenir. 6- De
mirbaş Defteri : Derneğe ait demirbaş eşyalar bu deftere işlenir. 7- Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alın
dı belgeleri ciltleri sırasıyla deftere kayıt edilir. Bu sayılan defterlerin noterden olması zorunludur. J

GELİR VE GİDERLERDE USÛL : Madde 23 : Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler 
harcama belgesi ile yapılır. Bu belgelerin saklanma süresi, özel kanunlarda gösterilen daha uzun süre
ye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere beş yıldır. Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı bel
gesi Maliye Bakanlığınca bastırılır. Derneğin talebi üzerine 30 gün içinde bu belgeler verilmesi ise kal 
nundaki usule göre dernekçe bastırılan alındı belgeleri mahallin en büyük mülki amirliğine onaylattırıla
rak bağış ve aidat kabulünde kullanılır. Maliye Bakanlığınca resmi alındı belgeleri sağlandıktan sonra, 
derneğin bastırdığı özel alındı belgeleri kullanılamaz. Bağış ve aidat toplayacak kişi veya kişiler, dernek 
yönetim kurulunun kararı ile belirtilir ve bu karar o yerin en büyük mülki amirliğine tescil ettirilir. Dernek 
adına gazete, dergi ve öteki basılı eserler vererek bunlar karşılığında para veya başkaca yardım topla
mak.

TAŞINMAZ MAL EDİNME : Madde 24 : Dernek amacına gerçekleştirmek için bağış veya satın al-1 
ma yoluyla taşınmaz mal edinebilir ve bunları satabilir. Kamu yararına çalışma kararı almadan ikamet
gahı ile amaç ve faaliyeti için gerekli olanlardan başka taşınmaz mala sahip olamaz. Derneğe satın alı
nan veya bağış, ve vasiyet yoluyla intikal eden taşınmaz mallar dernek adına tapuya tescilinden itibaren | 
üç ay içinde İçişleri Bakanlığına bildirilir.

DERNEĞİN SANDIK KURMASI Madde 25 : Dernek yardım sandığı kurar, sağlanan karı üyelerine 
paylaştırmamak, faiz ve başka adlarla üyelerine gelir sağlamamak şartı ile üyelerin yiyecek, giyecek gi- II 
bı zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla II 
sandık kurabilir, sandığın kuruluş ve çalışma esaslar İçişleri Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirle- II

LOKAL AÇMA Madde 26 : Dernek merkezinin bulunduğu yerde mahallin en büyük mülki amirinden II 
izin almak ve kanunlara aykırı davranmamak şartıyla birer lokal açılıp işletilir.

ŞUBE AÇMA : Madde 27 : Derneğin şubesi yoktur.
DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYESİ Madde 28 : Dernek merkezinin bulunduğu I 

yerde derneğin feshine, genel kurulun karar alabilmesi için tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sa-' I 
hip bulunan dernek üyelerinin salt çoğunluğunun bulunması gerekir. Feshi ilişkin karar, toplantıda hazır > I 
bulunan üyelerin üçte ikisinin çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Derneğin feshi beş gün içinde yönetim 
kurulu tarafından en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

Madde 29 : Derneğin genel kurulca feshi dernekler kanununun 49. maddesi uyarınca yapılır. Derne-, 
ğin feshi ve infisahı halinde bütün mal varlığı Mehmetçik Vakfına geçer.

Madde 30 : Bu tüzükte hüküm bulunmayan durumlarda Demeler kanununun hükümleri uygulanır. I
GEÇİCİ YÖNETİM KURULU Madde 31 : Geçici yönetim kurulu aşağıdaki isimlerden oluşmaktadır.
Nusret Mutman, Ahnmet Çakmak,. Adnan Süren, Ali Cezmi Kahya, Mehmet Çağrı Selçuk, Ne

cati Selim TuranlI ve Gökhan Özler dir. Geçici Başkan Nusret Mutman'dır.



11 Aralık 2002 ÇARŞAMBA
Sayfa 5

lenesi 3-Yö 
»si4-Yöne- 
emek için ta- 
irim kumkna 
laaüyettebu- 
neğin feshe-

u yedi asil ve 
ışahaoldu- 
Jf-İlkloplan- 

catespüedi- 
ûç veya yık 

Jiul üyeliğin- 
önelim kunt ı

«inden son- 
ı rafından bt 
maşım 
w ay içinde

nek 2) Da
layarak ge- 
ı gün içinde 
ımak. yetki

ı üç asil ve 
’leyen yedi 
ladıveso- 
ennenbü-

vini ve ça- 
(andığında 
Hırlayarak 
jlunagös- 
jbunuza- 
spitihalin- 
organının

azışmala- 
klann (ör- 
irûtme ör

terin üçte 
k kazanır, 
ye senelik

ıporyanş- 
dilen gelir- 
arak topla- 
uluslardan 
ı ve yılda 
de de öde
tir. Yapılan

.çulları bu
.■ılır. Ka- 

»vrak

nan Dutun 
ı gösterilir, 
mir. 6- De
fteri -.Alın-
ıdur.
ve giderler 
uzun sûre- 

kalındı hel
mesi ise ka- 
onaylaltırıla- 
lıktan sonra, 
siler, dernek 
(irilir. Demek 
»ardım topla-

reya satın at
adan ikamet- 
eğe satın ali
nden itibaren

karı üyelerine 
ık, giyecek gi- 
mak amacıyla 
nelikle belirle-

lülki amirinden

inin bulunduğu 
ma hakkına sa- 
oplantıda hazır 
। içinde yönetim

i yapılır. Deme-

fileri uygulanır, 
n oluşmaktadır, 
iğrı Selçuk, Ne

YAŞAMIN İÇİNDEN

Sıtkı Hayıroğlu
ErTiekli Öğretmen

Yazarımız Sıtkı Hayıroğlu’nun şehir dışında 
olması nedeniyle bu haftaki yazısı elimize ulaş
madığından yayınlayamıyoruz. Okuyucularımız
dan özür dileriz. Gemlik KÖRFEZ.

Abdullah BIÇAKÇI

KÖRFEZ GAZETESİ

Gemlik’te yayınlanır
Haftada bir şahlanır

İsmini duysun herkes
Benim gazetem KÖRFEZ.

Gazeteye şiir yazıyorum
Gazeteciliğe göz kırpıyorum

Kurda kuşa seslenir
Her hafta yayınlanır

Boş yere haber yazmaz
Hiçbir ayırım yapmaz

KÖRFEZ okuyor çoğu
Şairi Hayıroğlu

Esinti yapmak hüner, 
Nükteci, İnan Tamer

Taşı gediğine koyar,
Fikri her an yayınlar

Sahibi Kadri Güler
Hep aynı yoldan gider

KÖRFEZ, yorumun ası
Tüm haberlerin hası

KÖRFEZ yayınına devam
Bizden KORFEZ'e selam

KÖRFEZ'e değmesin nazar
Yazan yardımcı yazar

Haber havadis seçici
Yazarın biri Yılmaz
Hiç kimseden sakınmaz

Söz-sohbeti açıktır
Soyadı Akkılıç’tır

Diğeri Erol Gürçay
Kalemi ok, haberi yay

Gazete, yazarlarıyla öğünür
Körfez okuyanlar beğenir.

KÖRFEZ'de hizip yoktur
KÖRFEZ okuyanlar çoktur

NÖBETÇİ ECZANELER
11 Aralık 2002 Çarşamba

12 Aralık 2002 Perşembe

13 Aralık 2002 Cuma

14 Aralık 2002 Cumartesi

15 Aralık 2002 Pazar

16 Aralık 2002 Pazartesi

17 Aralık 2002 Salı

Erçek Eczanesi

Engin Eczanesi

Veziroğlu Ecz.

Yiğit Eczanesi

Çamlıca Ecz.

Seda Eczanesi

Çamlıca Ecz.

GEMLİK KÖRFEZ
Haftalık Siyasi Gazete

Yıl: 30 SAYI: 1451 
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

Yari Şaka Yari CIddI Erol GÜRÇAY

Bürokratik
Bir Anı (1)

HAFTANIN FIKRASI

Bürokratik yapımız iktida
rı paylaşmayı sevmez.

Bu hastalık Ankara’daki tüm 
kamu kurumlanın sarmıştır.

Bu yapıyı, emekli bir Daire 
Başkanı olarak çok iyi bilirim.

Görevli olduğum dönemde bir 
işadamı ile aramızda bir ihtilaf 
çıktığında, “Biz Devletiz” di
ye kestirir atardık.

Olaylara hak hukuk açı
sından bakmak yerine, dev
letin ağırlığını vitrine koyar
dık.

Sayın Mehmet Ağar’da “Ne 
yaptıysak Devlet için yaptık”

Tımarhaneyi ziyarete gelen 
Bakanlık görevlisi, inşaat işleriyle 
meşgul olan bir deli grubunu sey
rediyordu.

Bu arada, el arabasını tersine 
çevirmiş olarak gidip gelen bir 
deli dikkatini çekti.

Bakanlık görevlisi, adama ha
reketinin yanlış olduğunu söyle
di.

• Ve. Arabayı düz çevirmesini 
tavsiye etti.

Hasta, bakanlık görevlisine 
acıyarak baktı.

Ve. Şöyle söyledi.
Delimiyim ben. Bu takdirde 

bütün gün taş taşımaya mecbur 
ederler beni..”

demiyor mu?
O dönemde medya 

dar güçlü değildi.
İş adamları da bu 

büyümemişti.
Biz devlet dedikçe 

sular dururdu.

Sözün Özü
bu ka

kaçlar

akan

Düşüncelerini değiştirmeyenler 
Yalnız; aptallarla ölülerdir.

“Lameli”
Hak ve hukuk ondan son

ra gelirdi.
Üretmek için yırtınırdık.
Ama. Ürün maliyeti ile hiç 

ilgilenmezdik.
Bir önemli hedefimiz de, sos

yal Tesisleri de genişlemekti.
Yani. Bu şart demekti.
- Daha çok lojman
- Daha çok sosyal tesisler 
- Daha çok yazhk kamp 
Kamu kurumu yetkilileri, bu 

alanda bir yarış içindeydik.
Yeni tesislere bir türlü do- 

yamıyorduk.
Bir ara Gemsaz sahillerin

de koli basili yükselince, Ga
zinonun önüne “yangın havu
zu” gerekçesi ile bir yüzme 
havuzu bile yapmayı aklımız
dan geçirdik.

Kamu kampları “sosyal 
peşkeş” için biçilmiş kaftan-

Yazlık sahibi zengin kesim 
bile, burada tatil yapmaya bayı
lırdı.

Hem ucuzdu, hem de ada
mına göre muamele vardı.

MHP ve AK Parti Avrupa’da 
dikkatle izlendi.

Avusturya’da katı milliyetçi 
bir partiye hükümet olma izni ve
rilmedi.

AK Parti ise, hem içeride hem 
de dışarıda sıkı bir markaj altın
da idi.

Ama. Tayyip Erdoğan, Erba- 
kan Hocanın yaptığının tam tersi
ni yaptı.

Avrupa ülkelerine sefer dü
zenledi.

Hem kendisinin hem de parti
sinin, yeni imajını tanıttı.

Ardından bir de, Amerika da
veti aldı.

(MHP) yönetimi ise, kendini 
Ankara’ya hapsetti.

Yayla toplantıları ile, vakit öl
dürdü.

Değişimi, tam olarak kavraya
madı.

Ne Avrupa (MHP) yi tam tanı
yabildi.

Ne de (MHP) Avrupa’yı tanıdı.

Uçuk Bİr Söz

Adamın biri oğluna 
“Sen aslansın” demiş, 

oğlu da onu yemiş.

Bürokratik Bir Anı (2)
Bu konuda, pirimiz Asker 

kesimdi.
Onların “niöral destek ve 

staratejik bölge” gerekçele
riyle kurduğu kampları izler
dik.

Zamanla yargı kesimi de 
uyandı.

Sosyal Tesisler konusunda en 
geri durumda üniversitelerdi.

Fabrikalar özelleştirilince üni
versiteler uyandı.

İdare, ihale dedikoduların
dan korktu.

Ve. Bazı fabrikaları Beledi
yelere, bazılarını da üniversi
telere devretti.

Nitekim, Bizim Elazığ Güb
re Fabrikası da, Elazığ Üni
versitesinin de ilk hedefi, Bur
sa Merinos’tu.

Ama. Sendika ve Bursa ka
muoyu bu konuda hazır değil
di.

Belediye ile, didişmeyi de göze 
alamadı.

Ve. Merinos’a asılmayı bı
raktı.

Şimdi. Uludağ Üniversitesinin 
hedefinde Gemlik Sunğipek 
Fabrikası var.

Aslında hiç kimse, Gem
lik’te yüksek okul açılmasına 
karşı değil.

Karşı olmak, karanlıktan 
yana olmaktır.

Ama. Koskoca bir doğa ha
rikasının tamamını, Gemlik 
halkından koparmak haksız
lıktır.

Bürokrat sosyal tesislere 
açtır.

Bir taraftan, bir ilçeye eğitim 
hizmeti götürür.

Diğer taraftan, üniversite 
personeline en ucuz ve en rahat 
sosyal hizmet vermeyi amaç
lar.

Zamanla bu tesisleri halk
tan koparır ve halktan kıska
nır.

Uludağ Üniversitesine bağla
nan Kükürtlü kaplıcaları, güzel 
bir örnektir.

Kükürtlü kaplıcaları, bir 
yasak bölge görüntüsündedir.

En uygun çözüm, fabrika ara
zisini Gemlik Belediyesi ile 
Üniversite arasında bir proje
ye göre paylaştırmaktır.

DAİRE
KUMLA'DA
HAVUZLU
KİRALIK ve

SATILIK DAİRE
Müracaat

Tel: 51317 97

Körfez
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KONGRE İLANI
NURSEL ÇAĞLAR İLKÖĞRETİM OKULU 

KORUMA VE YAŞATMA DERNEĞİ
BAŞKANLIĞINDAN

Derneğimizin olağan kongresi 26 Aralık 
2002 Perşembe günü saat 18.oo’de okul salo
nunda yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde ikinci top- 
1 Jantı 2 Ocak 2003 Perşembe günü .aynı -yer ve 
saatte tekrarlanacaktır.

YÖNETİM KURULU
GÜNDEM:
1-Açılış ve yoklama
2- Divan oluşumu
3- Saygı duruşu
4- Yönetim kurulu çalışma raporunun okun- 

ması <
5- Denetleme kurulu çalışma raporunun 

okunması ..
6- Yönetim ve denetleme kurulu raporları

nın görüşülerek, karara bağlanması
7- Yeni yönetifn kurulu seçimi
8- Yeni denetim kurulu seçimi

' ’S-Dİlök ve^ertfenriher
10- Kapanış^1

Özkaya 
Otomotiv’den

Kampanyası!

ÖZKAYA OTOMOTİV’DEN 
KIŞ KAMPANYASI 

BU FIRSAT KAÇMAZ 

PİRELLİ LASTİKLERİ

KONGRE İLANI 
KARADENİZLİLER KÜLTÜR ve 

YARDIMLAŞMA DERNEĞİ 
BAŞKANLIĞINDAN

Deneğimizin olağan kongresi 29 Aralık 
2002 günü saat 20.oo’de dernek lokalimizde 
‘yapılacaktır.

' Çoğunluk sağlanmadığı takdirde ikinci top
lantı 5 Ocak 2003 günü aynryer ve saatte tek- 
reManaeaktır.

YÖNETİM KURULU 
GÜNDEM

4ılfc- Açılış veyoklama •
2- Divan oluşumu, saygı duruşu
3- Yönetim kurulu çalışma raporunun okun

ması
4- Denetleme kurulu çalışma raporunun 

okunması
„ ,5- Yönetim ve denetleme kurulu raporları
nın görüşülerek, karara bağlanması

6-, Yeni yönetim kurulu seçimi * j
7-Yeni denetim kurulu seçimi I
8- Dilek ve temenniler
9- Kapanış.

VVORDCARD’LA 
@ TAKSİT

İNCİ AKÜLERİ
Q TAKSİT

4 LASTİK ALANA 
PİRELLİ ŞEMSİYE HEDİYE

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

PİRELLİ 
LASTİKLERİYLE

Tel: (0.224) 513 73 93 Faks: (0.224) 514 40 44 TANIŞIN FARKI YAŞAYIb

AKCAY I’IM ROL
"Akaryakıtta Güvence"

Yeni düzenlememizle Petrol Ofisi'nin çağdaş akaryakıt 
istasyon hizmetlerini Gemliklilere sunmaktan gururluyuz.

Kış geldi evlere, işyerlerine, fabrikalara 
Mazot ve Özel kalorifer yakıtı servisimiz hizmetinizdedir.

PROMASYON 
ÂkcAN PetroNen

Her Cumartesİ 
AİCARyAİCIT AİAN 

kERİCESE dETERJAN...

Cörtyol girişindeki istasyonumuzun 
önden görünüşü.

GEMLİK AKARYAKIT 
POMPA SATIŞ FİYATLARI
SÜPER BENZİN 
KURŞUNSUZ 
MOTORİN 
GAZ YAĞ 
KALYAK

1.618.000.-TL
1.613.000.-TL.
1.233.000.-TL
1.184.000.-TL.

655.435.-TL.

tek

Netle

Modern hizmet anlayışımızla, 
Gemliklilere hizmet etmekten gurur duyuyoruz.

Gemlik Girişi Dörtyolagzı Mevkii GEMLİK
Tel İstasyon : 513 10 79 Tel Mrk. Yztı. : 513 17 78



Zeytin alımla» sürüyor
2002-2003 zeytin alım kampanyasını sürdüren Marmarabirlik Kooperatifleri alımları yılbaşı

na kadar devam ettirecek. Ortaklardan 1 milyar 423 bin 832 kilo zeytin alındı. İkinci dilim öde
melere bugün başlanıyor.

Zeytin alım kampanyasını tavan 2 bin liradan 
açan Marmarabirlik hem alımları sürdürüyor, hemde 
ortaklara para dağıtıyor.

72 Nolu Marmarabirlik Kooperatifi ilgilelerinden 
aldığımız bilgilere göre bugün ortaklara ikinci dilim 

.ödeme olarak 320 milyar lira dağtılacak.
r Ödemelerle ilgili yazının Ziraat Bankası Gemlik 

Şubesine iletildiğini söyleyen Kooperatif yetkililer 
üçüncü ödemenin 16 Aralık 2002 günü ile 5 Ocak 
2003 tarihleri arasında ünün veren ortaklara 8 Ocak 
2003 günü verdiklerin ürünün yüzde 70’inin ödene
ceğini söylediler.

Bu yıl beklenen ürünün alınmadığını söyleyen il
gililer, 17 Aralık gününü değin 1 milyon 423 bin 832 

kilo zeytine 2 trilyon 416 milyar lira ödeneceğini be
lirttiler.

Kampanyanın yavaşladığına dikkat çekilerek, 
zeytinin suyunun soğuklarla çekildiğini belirterek, 
alımların yıl başına kadar sürebileceğini açıklarken 
Marmlarabirlik Genel Müdürlüğünün alımları açık 
tuttuğu sürece, zeytin alınacağını söylediler.

Haftalık Siyasi Gazete :
CHP Bursa milletvekili Kemal Demirel CHP İlçe örgütünü ziyaret etti.

Sapık yakalandı
Gemlik Belediyesinde Temizlik İşçisi olarak 
çalışan Nihat Burcu, 8 yaşındaki bir erkek 

çocuğunu kandırarak metruk bir binaya 
götürerek tecavüze yeltendi.

Demirci’den üniversiteye destek
Cumhuriyet Halk 

Partisi Bursa Milletvekili 
Kemal Demirel Gemlik 
CHP ilçe yöneticilerine 

»yaptığı ziyarette, Sunği- 
"pek Fabrikasının Uiuda- 
ğa Üniversitesine dev
redilmesi ve bu alanda 
kurulacak fakülte ve 
yüksekokullar için ge
rekli desteği vereceğini 

i söyledi. “Gemlik’in hal 
■ ettiği önemi alacaktır.

Bursa ile birlikte çağ
daş bir kent olacaktır” 
diyen Demirel, yılardır 
Bursa'ya demiryolu ge
tirilmesi için sürdürdüğü 
mücadeleyi artık TBMM 
de yürüteceğini söyledi.

Demirel, Uludağ Üni
versitesine tahsis edilen 
Sunğipek Fabrikası ko
nusunda da tüm desteği 
vereceğini bildirdi.

Haberi Sayfa 3’te

İstanbulda çalınan araçı Gemlik polisi buldu

Çalıntı araçı taksi yapmışlar
İstanbul’da çaldıkları 

aracın motor ve şase nu
maralarını silen şebeke 
elemanları, çalıntı aracı 
Yenişehirde bir taksiciye 
sattılar.

. Bir ihbarı değerlendi
ren Gemlik emniyet kuv

vetleri, Yenişehir de tak
sicilik yapan Saddettin 
Par adlı şahsın, Bülent 
Yıldız adlı şahıstan 2001 
model Şahin aracı 800 
milyon liraya aldığını öğ
rendi .

Devamı sayfa 3’te

İstanbul ve Kartal’da 
meydana gelen küçük ço
cuklara tecavüz olayının 
bir benzeri ilçemizde ya
şandı.

İlgililerden aldığımız bil
gilere göre, Gemlik Beledi
yesinde temizlik işçisi ola
rak çalışan Nihat Bur-

Gemlikspor da
yeni dönem başladı
Gemlikspor’un yeni Başkanı Mehmet Turgut, 
Gençlik Spor Müdürlüğünün Kayıkhane tesis

lerini almak için girişimler başlattı.
Gemlikspor'da yaşanan 

yönetim krizi, Belediye 
Başkanı Mehmet Turgut'un 
Gemlikspor’un başına geti
rilmesiyle son buldu.

Gemlikspor’un 21 mil
yar lira tutarındaki borçları
nın tamamının ödendiğini 
söyleyen Mehmet Turgut, 

cu(40) adlı şahıs, Orhani- 
ye Mahallesinde 8 yaşın
daki bir erkek çocuğunu 
patates jips vereceğim di
yerek kandırıp, metruk bir 
binaya götürdü. Küçük 
çocuğa fiili livataya yelte
nen sapık, çirkin amacına 
erişemedi.

Gençlik Spor İl Müdürlüğü
ne ait Kayakhane tesisleri
nin Gemlikspor'a verilmesi 
için girişimler başlattıkları
nı söyledi.

Turgut, fabrikaların 
borçların ödenmesi için 
yaptığı desteğe teşekkür 
etti.

HaFtaya BaI<i
Kadri Güler

gemlik_korfez@yahoo.com

Şundan bundan
2002 yılını bitirmeye az bir zaman kaldı.
Bir yıl şöyle veya böyle ama sıkıntılarla geçti.
Yılın son aylarında yaşanan erken seçim ile yeni bir hükü

met kuruldu.
Avrupa Birliğine girebilmek için uğraş verdiğilmiz 40 yılın en 

yoğun trafiğini son iki ayda harcadık.
Sonuçta yine isteğimiz olmadı.

. Türkiye Avrupa Birliği kapılarında beklemeye devam ede
cek.

Ve de güzel havalar geride kalırken, zeytin üreticisi bu yıl da 
beklediğini bulamadı, ama, en azından Marmarabirlik alım poli
tikalarında değişiklik oldu. Üreticiye aldığı ürünün bedelini nasıl 
ödeyeceğini baştan açıkladı.

Bugün zeytin üreticisine belirlenen takvime göre ikinci öde
me yapılacak.

Bir başka olay; Gemlikspor yönetiminin başına Belediye 
Başkanı Mehmet Turgut getirildi. \

Birçok kentte spor kulüplerinin başında belediye Başkanla» 
bulunuyor.

Belediye Başkanlarının kentlerini temsil eden kulüplere 
maddi kaynak yaratma olanakları daha geniş. Bu bakımdan 
sporu seven belediye başkanlarının başındaki spor kulüplerinin 
başarılı olduğunu görüyoruz.
. Yalnız bir sezonda milyarlar harcanan bu kulüpler sporu her 
branşını temsil etmiyor.

Gemlik’e yeni futbol ve basketbol sahaları gerekli.
■ Deniz kenarında olmamaza karşın deniz sporlarının hiç biri 
I ilçemizde yapılmıyor.

Devletin olanaklarını başka iller veya kentlerce kullanılıyor.
İl Spor Müdürlüğünün Kayıkhane tesislerinin Gemllkspor'a 

verilmesi doğrudur.
Bu tesis sporcuların lokali, ve kurulacak deniz sporlarının 

merkezi haline getirilebilir.
Hertürlü imkana sahip olan Belediye Başkanımız bunu ya

par. Gemlikte gelecek yıl sporun zaferi yaşanmalı, sporda bir 
| milad başlamalı.

Rotary 2440. Bölge Guvernörii Gemlikteydi

Anlamlı ziyaret

2440. Bölge Guvernörü Fahrettin Macit Kaymakam Saddettin Genç 
ve Belediye Başkanı Mehmet Turgut’u makamında ziyaret etti.

Rotary 2440. Bölge 
Guvernörü Prof. Fah
rettin Macit, Gemlik Ro
tary Kulübüne yaptığı 
ziyarette, Kaymakam 
Sadettin Genç ve Bele
diye Başkanı Mehmet 
Turgut'u ziyaret etti.

Gemlik Rotary Kulü
bü Başkanı Kadri Güler 
ve yönetim kurulu üye
leri ve Bölge Guvernör 
Yardımcısı Dinçer Aldı- 
cı ile Kaymakam Sa
dettin Genç'i ziyaret 
eden Fahrettin Macit, 
roteryenlerin dünyada 
30 bin üyesi ile topluma

hizmet etmekte olduğu
nu, bu nedenle Birleş
miş Milletlerde temsil 
edilen tek sivil toplum 
örgütü olduğunu söyle
di.

Rotary’nin dünyada 
okuma yazma bilmeye- 
nerin oranını azaltmak 
için açılan kurslara 
sponsorluk yaptığını, 
Türkiye de çocuk felci 
hastalığının kökünün 
aşı kampanyalarını 
desteklemesi ile 2005 
yılına kadar sona erdi
receğini söyledi.

Haberi sayfa 3’te

Melih Kazanç 
DYP’den istifa 
etti

Mehmet Ağar’ın DYP Genel
Başkanlığına seçilmesi Üzerine Çillere! Ka
zanç ve arkadaşları partiten ve görevlerinden-
den İstifa etiler

Gemlik Ticaret Borsası 
Başkanı Melih Kazanç 
DYP Gemlik İlçe Yönetim 
Kurulu üyeliğinden istifa et-

Geçtiğimiz hafta yapılan 
DYP Genel Başkanlığı se
çimlerde Mehmet ağar'ın

parti geneşl başkanlığına 
seçilmesi! üzerine istefa et
tiğini söyleyen kazanç, isti
fa dilekçesini mektupla İlçe 
Başkanlığına görderdiğini 
bildirdi. Kazançla birlikte 
Mutluhan Uluocak’ında isti
fa ettiği öğrenildi.

GEDİĞİNE
clnctn eJamer

Giden Geliyor! ...
Giden geliyor.
Acep nedendir?
Kendilerini devaynasında görenlere, 
Adaletin hadlerini bildirmelerindendir.
Bir kez daha görüldü.
Her kuşun eti yenmiyor.
N’olcek şimdi?
Olacağı şu!
Kimi yüzler kızaracak, kimi başlar eğilecek..

mailto:gemlik_korfez@yahoo.com


Sayfa 2

Köşemden
Yılmaz AKKILIÇ 
yılmazakkıliQ@turk.net

Neler oluyor?
Esnal OdasıiKİaıı Çııaklaıa jeihf i

Soru :
“Türkiye açısından 12-13 Ara

lık 2022’nin öncesi ve sonrası 
arasında fark var mı?”

Yanıt:
“Aslında yok ama, var gibi 

görünüyor.”
Soru :
“Bu da ne demek?”
Yanıt:
“Şu demek : Genel durumda 

bir değişiklik olmamakla birlikte, 
statüde alınmayan bir nüans var 
şimdi ?"

Soru :
“Nedir bu nüans?”
Yanıt:
“12-13 Aralık öncesi Türkiye 

AB’ye aday ülke idi, şimdi ise, 
aday adayı, ülke.”

Soru :
“Yani?”
Yanıt:
“12-13 Aralık öncesinde AB 

ile ortaklık görüşmelerine başla
mak için tarih bekleyen ülkeler 
arasında yer alan Türkiye; son
rasında aday ülke olabilmek için 
kendisine ‘sınava tarihi’ verilme
sini bekleyen ülke konumuna 
gerilemiş durumda.”

Son. on gündür televizyon ek
ranlarında haber kanalları arasın
da zıplayıp durarak ve allame köşe 
yazarlarımızijt_ birbjrleriyIe çeIişen_ 
yorumlarını izleyerek vardığım so
nuç bu. Türkiye, herne denli AB 
karşısında eski konumunda görü
nüyor gibiyse de, aslında üyeliği 
biraz daha pamuk ipliğine bağla
mış, “Komşu kalmaya alışsan iyi 
olur” nasihati almış bulunuyor.

Geçenlerde İlhan Selçuk yazdı; 
Mustafa Reşit Paşa ile girdiğimiz 
“Tanzimat Batıcılığı” sürecinde, 
hükümet edebilmek, için dönemin 
emperyalist gücü İrlgiltere’den ica
zet alma geleneği başlatılmış; bu 
gp|enek -arada efendiler arasında 
değişiklik olsa da- imparatorluğun 
batışına değin süre gelmişti.

Zaman zaman içime burukluk 
veren bir “kaygı” halihde bu ham- 
yargı, son on gün boyunca nitelik 
değiştirerek, beynimin İçini burgu 
gibi oyfnayâ başladı: Türkiye, -hiç 
değilse- 1950’den bu yana gelen 

iktidarlar tarafından OsmanlI’nın 
son dönemlerine dönüştürülmüş 
gibi.

Bakıyorsunuz, partisinin genel 
başkanı olmaktan başka bir yetki 
ve sorumluluğu bulunmayan biri, 
AB ülkelerinden üçünün -Yunanisi- 
tan, İtalya ve İngiltere- vazgeçe
mediği bir “müttefik” haline gele
biliyor?

Neden?
O kişi, AB ülkeleri başkentlerin

de kurmağa çalıştığı ilişkiler ve de
meçleriyle, Türkiye’nin uzun yıllar 
boyunca oluşturduğu -doğru veya 
yanlış- ulusal politikalarla çelişen, 
hatta kimi zaman “pot” sayılabile
cek nitelikte şeyler söylüyor; ve he
men arkasından bu durumun “dü
zelti Imesr zorunu doğyor.

Neden?
Sonra bakıyorsunuz o kişiler iş

ler sarpa sarınca, uluslararası iliş
kilerde yeri olmaması gereken kuy
ruğu sıkışmış mahalle kabadayısı 
yöntemine başvurarak “büyük 
amca”nın kapısına dayanıp,"Am
ca be, şunları söyle benim işimi 
halletsinler” diye dil döküyorjill 
ginçtir ki, çağdaş emperyalizmin 
burnundan kıl aldırmayan efendisi, 
o’nu Beyaz Saray’da kabul ediyor; 
sırtını sıvazlıyor, - sonuç vermeye
ceğini, belki de ters etki yapacağı
nı bile bile- sağa sola ricalar edi
yor.

Derken birden bire savaş “refe
randumca sunma eksantrikliği ül- 
ke göründemine düşüyor da, yan
lışlıkları düzeltmekten sorun» 
Devlet Bakanı Ertuğrul Yalçınbayır, 
durumu kurtarabilmek için ayran
dan yağ çıkarmaya çabalayan Yö
rük misali yayık çalkalayıp durüyur. 
i Medya, çağdaş Ali Kemâl’lerle 

dplu; Türk inşanı, gri propaganda
ların bombardımanı altında şaşkın!

; Alman Dışişleri Bakanı Fiçher, 
özel görüşmelerinde “üç hafta ön- 
cfe bana sorulsaydı Türkiye’ye 
tarih verilmesi söz konusu değil
dir’ derdim” diyor ve ekliyor:

“Biz risk aldık; Türyiye neden 
memnun değil, anlayâma- 
dim.”Bir tuhaflık var ki, ben de bu
nu hala anlayabilmiş değilim dost 
okurlarım...

Muhtelif Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetimi, Çıraklık 
Eğitim Merkezi Müdürlüğüne yardımlarını sürdürüyor.

Gemlik Muhtelif Esnaf ve Sa
natkarlar Odası Yönetim Kurulu, 
Küçük Sanayi Sitesinde bulunan 
Çıraklık Eğitim Merkezi Okulun
daki öğrencilere öğle yemeği ver
di. j

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü 
Cengiz Özaslan, Oda yöneticileri 
ve Okul Müdürü ile öğrencilerinin 
hazır bulunduğu öğle yemeğinde 
bir konuşma yapan Okul Müdürü 
Ençin Pekmezci, Muhtelif Esnaf 
ve Sanaktarlar Odası yönetimi
nin Okullarına ilgi ve desteğini 
devam ettirdiklerini, bir süre ön
cede yine muhtaç öğrencilere 
Bayram nedeniyle giydirdiklerine 
dikkat çekerek bu yardımların 
sürdürülmesini istedi.

HERGUN YEMEK
Muhtelif Esnaf ve Sanatkarlar 

Odası Başkanı İbrahim Talan ise, 
çırak ve kalfalara her türlü yardı
mı yapmaya devam edeceklerini, 
çırak ve kalfalarının kendi çocuk
ları olduğunu, onların geleceğin 
ustaları olacağını, bütçelerinin 
uygun olması halinde hergün ye
mek vereceklerini söyledi.

Talan, yakında esnaf ve sanat
kara eğitim semineri verecekleri
ni, bunun hazırlıklarına başladık
larını açıkladı.

Gemlik Çıraklık Eğitim Merke- 
zinde 164 çırak, 101 kalfa 28 
branşta eğitim görürken, bu öğ
rencileri 11 öğretmen yarınlara 
hazırlıyor.

— PVC KAPLAMA VE
■ PLASTİK KART SİSTEMLERİ

DOĞAYI 
SEV» 

YEŞİLİ 
KORU

■ <1 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

REMİİK

■w
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Çıraklık 
rüyor.

Fırıncılara örgütlenme tokadı
Gemlik Ekmek sanayinde çalışan 23 işçi DISK’e bağlı Gıda İş 

Sendikasına üye olunca işlerinden atıldığını iddia ettiler.

Yemek ihalesi 
bugün yapılacak

r

atkarlar 
lan ise, 
i yarl
iklerini, 
çocuk- 
eceğin 
ilerinin 
ün ye-

sanat- 
ekleri-
iladık- ।

lerke-
a 28 » 
u öğ- A 
ınlara

Gemlik Ekmek Sanayi 
işyerinde zam alamadıkla
rını iddia eden işçiler 
DİSK’e bağlı Fıda- İş Sen
dikasına başvurarak üye 
olunca işlerinden oldular.

23 Fırın işçisinin ek
meklerinden olmalarına ne
den olan olaylar şöyle ge
lişti :

Haziran ayında 2 yıldır 
maaşlarına zam yapılmadı
ğı gerekçesiyle mağdur du
rumda kayldıklarını söyle
yen işçiler, DİSK’e bağlı Gı
da İş Sendikasının Bursa 
Şubesine başvurarak sen
dikaya üye oldular.

Gıda İş Sendikası işve

rene çalışma yasalarında 
göre işlem başlattı.

Bu arada işveren, sen
dikalı işçi istemediğini belir
terek işçilerin işlerine son 
vermdğe başladı.

Gıda İş Sendikası Bur
sa Şube Başkanı Yasin Bil
gin, işverenin yaptığının 
Anayasa’ya ve Çalışma Ya
salarına aykırı olduğunu 
söyledi.

Yasin, “iki yıl işçiler 
zam almadıkları gibi hiç
bir sosyal hakları yok. 
Hatta işçiler haftalık yıllık 
izin bile kullanmıyorlar. 
Bu durum insan hakları
na bile aykırı biz işveren

temsilcisi ile görüşüyo
ruz. Konuyu tatlıya bağla
maya çalışıyoruz. İşten 
çıkarılan işçilerin işe alın
masına çalışıyoruz." dedi.

İşçiler ise maaşlarının 
çok düşük olduğundan ya
kınarak, hiç tatil yapmadık
larını, sağlık sorunlarında 
bunu çözemediklerini belir
terek, “Bizler sendikaya 
üye olduktan sınra işleri
mizden çıkarıldık. Bu du
rum yasalara aykırıdır. 
Haklarımızın geri verilme
sini istiyoruz.” şeklinde 
konuştular.

BÖLGE TEMSİLCİSİ
DİSK Bölge Temsilcisi

Hüseyin Yaman da gazete
mize yaptığı açıklamada, 
Gemlik Ekmek Sanayi işve
renlerinin birçoğunun işçi
likten geldiğini, işveren 
temsilcisinin ise sendikacı
lık yaptığına dikkat çekerek 
,"kendileriyle görüşmele
rimiz devam ediyor, bu 
işin tatlıya bağlanmasına 
çalışıyoruz” dedi.

İşveren temsilceliri ise 
kendilerinin geçtiğimiz yıl 
ekmeğe zam yapmadıkları
nı çıkarılan işçi sayısının isi 
17 değil 2 kişi olduğunu 
söyledi. Çıkarılan işçiler 
nedeniyle arkadaşlarının 
işe gelmediğini belirtti.

Gemlik Belediyesin
de çalışan memurlara 
verilecek öğle yemeği 
için bugün belediye de 
ihale yapılacak.

Belediye encümeni 
huzurunda yapılacak 
olan yemek ihalesinin 
tahmini bedeli 60 mil
yar 304 milyol lira.

ihaleye ilçemizdeki 
yemek sanayiler ile lo
kanta işleticileri ile Bur
salI yemek sanayi işle
ticilerinin katılması bek

leniyor.
Ote yandan Beledi

yenin bir yıllık akaryakıt 
ihtiyacı için de ihale 
açıldı.

25 Aralık günü yapı
lacak olan akaryakıt 
ihalesinin tahmini be
deli 334 milyar 614 mil
yon lira.

Her iki ihaleye gir
mek isteyenler Beledi
yeden ilgili dosyaları 
alarak katılma koşulla
rını öğrenebilecekler.

Okuma yazma bilmiyorsan, 
Halk Eğitim Merkezi’nin 

Okuma Yazma Kurslarına katıl.
GEMLİK ROTARY KULÜBÜ

Demirel’den iiniversiteye destek Anlamlı ziyaret
1. sayfadan devam
CHP İlçe yöneticileriyle Parti 

lokalinde biraya gelen Kemal 
Demirel, kendisinin popülist po
litikalar üretmiyeceğini, halka 
hizmet edeceğini söyledi.

Sunğipek Fabrikasının Ulu
dağ Üniversitesine tahsis edil
mesi konusunda düşündükleri
nin sorulduğunda “Zamanı ve 
yeri geldiğinde oturulup ko
nuşulur. Bu çok yönlü bir ko
nu, Sunğipek konusunda 
AKP’li milletvekilleriyle uzla
şabileceğimizi sanıyorum.

Önemli olan iyi niyet ve 
projelerin tutarlılığıdır. Bu 
konu parlementoya geldiğin

de, tartışarak Gemlik’in le
hinde olan kararlar alınacak
tır. CHP’liler üniversitenin 
yanında yer alacaktır.” dedi.

Demirel, Gemlik’in sosyal ve 
ekonomik yönden gerekse kül
türel yönden gelişmesi için her 
türlü yatırımın destekçisi olaca
ğını söyledi.

CHP İlçe Başkanı Uğur Ser- 
taslan ise Sunğipek konusunda 
Bursa’nın 16 milletvekilinin 
hassasiyet göstermesini istedi.

Kemal Demirel, CHP Gemlik 
örgütüne teşekkür ederek Kü
çük Kumla belde teşkilatını zi
yarete gitti.

“440. Bölge Guvernörü 
Fahrettin Macit, Gemlik Ro- 
tary Derneğin çalışmalarıyla 
ilgili olarak yönetim kurulu ve 
avenü başkanlarından bilgi 
aldı.

Roteryan eşlerinin çalış
maları hakkında da Dernek 
Başkanı Eşi Serap Güler’den 
bilgi alan Fahrettin Macit, ça
lışmalarından dolayı tüm ro- 
taryenlere teşekkür etti.

Derneğe yeni üye kabul 
edilen Hakan kılıçaslan’ın ro
zetini taktıktan sonra konu
şan Macit, Roteryenlerin dün
ya barışı ve esenliği için çalı
şan kişiler olduğunu söyledi.

Ebediye Sanat ve Kültür Derneği Türk sanat müziği dönemin ilk konserini verdi,

İlk konser
Gemlik Belediyesi 

Sanat ve Kültür Der
neği dönemin ilk Türk 
Sanat Müziği konse
rinde yine müzikse
verlerle buluştu.

Sanat ve Kültür 
Derneği çalıştırıcısı 
bestekar Şef Erdinç 
Çelikkol’un yönettiği 
ve Şükran Akın’ın 
sunduğu konsere, 
Kaymakam Saddettin 
Genç, Belediye Baş
kanı Mehmet Turgut 
ve vatandaşların ka
tıldı. Konser Belediye 
Düğün Salonunda 
yapıldı.

İki bölümden olu
şan konserin birinci 
bölümünde Muhayyer 
Kürdi eserlere yer ve
rildi.

Astik Ağa’nın “Var 
mı hacet söyleye
yim ey gültehim” 
adlı eseriyle başlayan

birinci bölüm, Akın 
Özkan’ın “Gönül 
Aşık oldu sana, ge
zer durur yana ya
na” adlı şarkısıyla 
sona erdi.

Konserin ikinci bö
lümünde koro ve solo 
eserler seslendirildi.

Yusuf Nalkesen’in; 
“Hani o bırakıp gi
derken seni

Bu öksüz tavrını 
takmayacaktın, ” 
şarkısını koro seslem 
dirirken, koro Gemlik
li bestekar Haşan 
Soysal’ın “Bende 
yağmur, bulut, bora, 
fırtına

Sen yanımda yok
san, bahar kış olur. ” 
adlı şarkısı izledi.

Solisler bölümün
de ise Sabrihe Özha- 
san, Cihan Yurttaş, 
Zeynep Yüksel, Fikri 
Danış, Aslıhan Yurda

kul, Münire Danış, 
Zeki Müren, Avni Anıl, 
Erdinç Çelikkol,Yıldı
rım Gürses, Şekip 
Ayhan Özışık ve Ha
şan Soysal’ın eserle
rini seslendirdiler.

Koro, Kutlu Payas- 
lı’nın “Sen Nisansın 
daha, ben san Eylül/ 
Sen goncasın açan, 
ben kuruyan gül” 
adlı şarkısı ardından, 
yine Kutlu Payaslı’nın 
‘ “Adım adım ümit 
verdiğim yollar. ” 
şarkısını seslendirdi.

Konser , Şekip Ay
han Özışık’ın “İçin 
için yanıyor, yanıyor 
bu gönlüm” adlı şar
kısıyla son bul
du.Konserin bitiminde 
izleyiciler şef Erdinç 
Çelikkol, koro ve mü
zisyenleri ayakta al
kışladılar.

ÇALINTI TAKSİ
Gemlik Emniyeti taksi 

sahibini ve aracı bularak il
çeye getirdi. Araçta şase 
ve motorda silinti yaptığı 
saptandı. Taksi sahibi ile 
satıcı çıkarıldığı mahke
mece tutuklanırken, Şahin 
aracı İstanbul'dan çalan 
ve Yenişehir’e satan şahı
sın aranmasına başlandı.

KAYIP
Orhangazi Trafik Şube 
Müdürlüğünden aldığım B 
sınıfı ehliyetimi kaybettim. 
Hükümsüzdür.

Şaban DİKER

GEMLİK 
TİCARET VE SANAYİ ODASI 

BAŞKANLIĞINDAN

DUYURU

ODAMIZ ORGANİZASYONU İLE GEMLİK İLE İLGİLİ 
HAZIRLANMAKTA OLAN KİTAPTA

KULLANILMAK ÜZERE 
ESKİ FOTOĞRAF, YAYIN, BELGE’NİN (İADE EDİLMEK 

KAYDI İLE) ODAMIZ GENEL SEKRETERLİĞİNE 
İLETİLMESİNİ RİCA EDERİZ.

YÖNETİM KURULU
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Eğitimde Şiddet

4

Şirketimizin '1999-2000-2001 yıl) faaliyetlerinden elde edilen sonuçları ele almak 
amacıyla 28.12.2002 günü saat 13.30’da Gazhane Caddesi No. 26 Gemlik adresinde 
aşağıdaki gündemi görüşmek üzere olağan Genel Kurul Toplantısı yapılacaktır. 
Toplantı gündemi aşağıda gösterilmiştir.

Durum ortaklarımızın bilgilerine saygıyla sunulur.

Muzaffer Gürboğa
Eğitimci - Yazar

Ailede ve eğitim kurumlarında şiddet 
olgusuyla sıkça karşılaşıyoruz. Oysa eği
tim ve şiddet birbirine zıt, çelişen uygula
malardır. Özellikle fiziksel şiddete yani 
dayak kültürümüzün tipik bir özelliği gi
bidir. Korkulara hitap eden bir eğitim 
anlayışının ürünüdür bu. Yetişkinler ve 
eğitimciler istendik davranışı oluşturmak 
için bazı kere çocuk üzerinde şiddet uy
gulayabiliyorlar. Böylesi bir durum işin 
kolayına kaçmaktır,. sorumluluğu taşıya- 
mamaktır. Dürüst ve sınırlara saygı özle
nen tutumdur. Zor kullanma ters tep
mektedir. Çünkü genç bir yöne doğru 
sürüklenmeye zorlanırsa, diğer yöne doğ
ru kaymaktadır. Ev içinde anne baba, 
okulda ise öğretmen iyi model olmalı de
ğil mi? Öğrenciye olumlu yaklaşmak, sa
bırla ve iyi bir dinleyici olmak gerekir. Yi
ne çocuğu başkalarının yanında haddini 
aşan tarzda eleştirmek, seçimlerini, 
inançlarını ve fikirlerini küçümsemek 
yanlıştır. Davranışlara sahip çıkmak ge
rekiyor. Aynı yaşamı paylaşan bireylerin 
birbirlerine şiddet uygulamaması, herke
sin özgün bir kişilik geliştirmesi adına zo
runluluktur zaten. Disiplinin içselleşmesi

önemlidir. Bireyin “Ben doğru olanı mı 
yapıyorum” diye kendine sorması, ya 
da “Ben suçum karşılığı cezayı haket- 
tim ” diyebilmesi bilinçli bir davranıştır.

Eğitimde temel amaç, demokratik ve 
yaratıcı, üretken bir kişiliğin oluşfrıasıdır. 
Her çocuğun ayrı bir dünyası olduğu ka
bulünü içerir.

Eğitimle verilmesi amaçlanan 5 temel 
beceri şunlardır :

1- Öğrenmeyi öğrenme becerisi
2- Düşünmeyi öğrenme becerisi
3- Sorun tanıyabilme ve çözebilme 

becerisi
4- Soruşturma ve araştırma teknik

lerini kullanabilme becerisi
5- Sağlıklı iletişim kurma becerisi
Eğitim süreci bu becerileri kazandırıl

masına odaklanırsa şiddetin yerini sevgi
ye bırakacağını düşünüyorum. Sevgi içe
ren eğitimle her türlü şiddetin yerini ser
giye bırakacağını düşünüyorum.

Farklılıkları kabul etmek önemli sıç
ramadır. Bilgi çağında anlayış “paradg- 
ma" değişikliği yapmazsak diğer ülkeler 
göre çok gerilere düşebiliriz.

MERT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET 
ANONİM ŞİRKETİ 

1999-2000-2001 OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

GÜNDEM
1- Açılış, başkanlık divanı seçimi.
2- Başkanlık divanına tutanakları imzalaması için yetki verilmesi.
3- 1999-2000-2001 Yönetim faaliyet raporu ile Denetçi raporlarının okunması, 

müzakeresi
4- 1999-2000-2001 yılı Blanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve 

tasdiki
5- Yönetim kurulusüyelerinin ve denetçilerinin ayrı ayrı ibra edilmesi.
6- Yönetim kurulu seçimi.
7- Yönetim Kurulu ile murakıpların huzur haklarının görüşülmesi.
8- Şirket Ana Sözleşmesinin 6. maddesinin tadili ve sermaye arttırımı ile ilgili kararın 

görüşülmesi.
10- Dilekler, temenniler, kapanış.

M.AĞIM GEMLİK DEVLET HASTANESİ 
BAŞTABİPLİĞİ

SATINALMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN

Hastanemiz sarf malzemeleri ve Kırtasiye malzemeleri ihalesi 84/8213 sayılı kanu- 
nun 29 A ve müteakip maddelerine istinaden KAPALI TEKLİF USULÜ ile ihaleye çıkar- 
tılmiştır.

İhale 30.12.2002 Pazartesi günü M.Ağım Gemlik Devlet Hastanesinde yapılacaktır. 
İhale ile ilgili idari ve teknik şartnameler M.Ağım Gemlik Devlet Hastanesi muhaseb- 
sinde ücretsiz görülebileceği gibi istendiği takdirdel 0.000.000. TL. bedelle temin 
edilebilir. İsteklilerin idari ve teknik şartnamede istenilen belgelerle birlikte hazırlaya- 
caklan teklif mektupları ihale saatine kadar Satınalma komisyonu Başkanlığına ver
meleri, postadaki geciklemeerin kabul edilmeyeceği ilan olunur.

JVtülazımoğlu

İstiklal Cd. Akbank Aralığı No : 3 ■ A 
Tel & Fax : (0.224) 513 94 94 

Tel: (0.224) 514 94 94

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

bize uğrayın, farkı yaşayın

CİNSİ MİKTARI MUAMMEN TEMİNATI SAATİ
BEDELİ »■- * 4

1- Sarf Malzemeleri 140 kalem
2- Kırtasiye Malz. 55 kalem 
(Basın

85.557.800.000.- 2.566.734.000.- 09.30 da
5. 408.125.000- 162.243.750.- 11.30 da

Duvar Takvimleri & Masa ve Masa Üstü Takvimler 
Denizci Takvimleri & Poster Takvimler & Ajanda 
Çanta & Duvar Saati & Cep F ihristleri
Masa Fihristleri & Anahtarlıklar & Kalemlikler ...

/11 1 \
' -|Q COODfveAH 2 ’\ 

3-I

KATOLOGLARIMIZI 
GÖRMEDEN 

KARAR VERMEYİN!

MATBAACILIK & YAYINCILIK & REKLAMCILIK
İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3 / B GEMLİK

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



18 Aralık 2002 ÇARŞAMBA Sayfa O

t

i

YAŞAMIN İÇİNDEN
Sıtkı Hayıroğlu
Emekli Öğretmen

Yari Şaka Yari CIddİ Erol GÜRÇAY

İnsan 
Hakları

HAFTANIN F1KRAS1

i Yazarımız Sıtkı Hayıroğlu’nun şehir dışında 
olması nedeniyle bu haftaki yazısı elimize ulaş
madığından yayınlayamıyoruz. Okuyucularımız
dan özür dileriz. Gemlik KÖRFEZ.

KONUK YflZflR
Av. Fehmi KARACAN

Uludağ Üniversitesinin Gemlik Sunğipek Fabrika
sında Fakülte ve Yüksek Okul açmasıyla ilgili olarak 
bir makale yazmış ve 11 Aralık 2002 tarihinde bu 
sütunlarda yayınlanmıştı. Konuya duyarlı olan kesim
lerden, kişilerden olumlu yönlerde pek çok tepki al
dım. Kendilerine teşekkür ederim. Bu desteklerden 
kuvvet alarak, ilçemizde U.Ü.'nin Fakülte ve Yüksek 
okul açması yolunda imza kampanyası başlatmış bu
lunmaktayız. Bu kampanya ya herkesin destek olma
sını arzu etmekteyiz.

Sayın Gemlikliler, imza kampanyamıza pekçok ki
şi, dernek, esnaf, tüccar, zeytinci,köylü,öğrenci,velisi 
katkıda bulunmaktadır. Ferden vatandaş olarak baş
lattığımız bu kampanya ya büyük bir ilgi olduğunu 
gördük. Ummadığımız kişilerden imzalar aldık, teşvik 
edildik. İnsanlarımız meseleye şu veya bu parti açı
sından değil,memleketimizin menfaati ve çocukları
mızın geleceği açısından baktığını gördük. Kısa vade
li dar görüşlerin aşıldığına tanık olduk ve bundan do
layı çok memnun olduk, sevindik. Şu anda imzaları
mız 800 civarındadır. Belli bir sayıya ulaştığında, 
Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Turgut’a, Bursa 
Miletvekili Başbakan Yardımcısı Ertuğrul Yalçınba- 
yır’a. Ak Parti Genel Başkanı Sayın Tayyıp Erdo
ğan’a gönderilecektir. Bu şekilde de Gemliklilerin 
Üniversite açılması yolundaki istekleri, dilekçeleri üst 
makamlara iletilmiş olacak ve destek olmaları hususu 
bir daha dile getirilecektir.

Yazıma son vermeden önce U.Ü. nin 28 Mart 
2002 tarih ve 2005-05 sayılı senato kararından bah
setmek istiyorum. Bu karara göre; Gemlik ilçesinde 
4 yıllık “Gemlik Meslek Yüksek Okulu” açılma
sı ve bu okulda elektrik, makina, bilgisayarlı muhase
be. Deniz ve Liman işletmesi, Dış Ticaret, İthalat-İh- 
racat, Denizcilik İşletmeleri yönetimi vs gibi prog
ramların uygulaması uygun görülerek, Yükseköğre
tim Kurulu Başkanlığına sunulmasına oybirliği ile ka
rar alınmıştır, w
i Sayın Gemlikliler görüldüğü üzere karşımızda çok 
güzel imkanlar vardır. Bu imkanlar bizim ilçemiz in
sanı için, çocuklarımız için bulunmaz bir niymettir, 
kıymetini bilelim. Uludağ Üniversitesine sahip çıka
lım ve imza kampanyamıza destek verelim.

Demiriz Eczanesi

Serim Eczanesi

Özer Eczanesi21 Aralık 2002 Cumartesi

22 Aralık 2002 Pazar Onur Eczanesi

23 Aralık 2002 Pazartesi Onur Eczanesi

24 Aralık 2002 Salı S.Saral Ecz.

NÖBETÇİ ECZANELER
18 Aralık 2002 Çarşamba

19 Aralık 2002 Perşembe

20 Aralık 2002 Cuma

Yasemin Eczanesi

Haftalık Siyasi Gazete
Yıl: 30 SAYI: 1452 
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

GEMLİK KÖRFEZ

Basıldığı ver : KÖRFEZ OFSET
Matbaacılık -Yayıncılık - Reklamcılık Tesisi 

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

İnsan Hakları çok önemli.
Hem ilmen önemli.
Hem de dinen önemli.
Allah bile, “bana kul hakkı 

ile gelme” diyor.
Yani. “Başka yanlışları duru

ma göre idare ederiz” anlamı çı-
kıyor.

Ama.
mam.

Onu

Kul hakkına karış-

hakkını yediğin kişi
ile halledeceksin, diyor.

Aslında, İslam dini insan 
hakkının önemini Batı dan 
önce yakalamış.

Ama. Hurafelerle uğraşa 
uğraşa dinin temel konuları 
ihmal edilmiş.

Şimdi. İnsan Hakları batı 
toplumlarının ilgi odağı hali
ne geldi.

Haksız muamele gören bir 
kurum veya kişi, Avrupa İn
san Hakları Mahkemesine 
gidiyor.

Hak ve hukuk konusunu, ar
tık Devletin bireye üstünlü
ğü yok.

Bu konuda maalesef şampi
yonuz.

Avrupa İnsan Hakları Mahke
mesinde, 4570 dosyamız var.

İnsan hakkı tanımayan Rusya 
bile, bizden sonra geliyor.

Müslümanlığın ruhunu da 
anlamadığımız anlaşılıyor.

Demokrasiyi zaten hazme
demedik.

20 sene önce bir darbe yö
netimin yaptırdığı, anayasa
yı bile değiştirmedik.

Zam isteyen memuru cop
ladık.

Taban fiyat isteyen çiftçiyi 
dövdük.

Hakkını arayan emekliyi, 
itip kakaladık.

Savaşa hayır diyenleri bi
le, göz altına aldık.

Hem günah ve hem de suç
işledik.

Ve. İnsan Hakları ihlalinde 
camnimn olduk.

Doğum evinde iki bebek 
gevezelik ediyordu.

. Sen erkek misin, kız mı
sın?”

“- Bilmem.”
“- Bekle, ben şimdi sana 

söylerim.”
Ve. Birincisi diğerinin yor

ganını kaldırıp, haykırdı.
“- Sen küçücük bir kızsın.”
“- Ya, peki nasıl bilebildin.
“- Pembe patiklerinden.”

Sözün Özü

Ömrünün özeti şudur.

Hamdım, piştim, yandım.
“Mevlana

Türk toplumu, Mevlana ve 
Yunus Emre’yi biraz yakından 
tanısaydı toplumsal bunalıma 
düşmezdi.

Çünkü bu iki usta, yaşam
ları boyunca hoşgörüyü ve 
sevgiyi işledi.

İnsan haklarım, ön plana 
aldı.

Sonuç ne oldu.
Türk toplumu insan hakları 

ihlalinde şampiyon'oldu.
Şu anda Avrupa İnsan Hak

ları Mahkemesi’nde, 4570 
dosyamız var.

Rusya bile insan hakkı ih
lallerinde, bizden sonra geli
yor.

Malesef toplum olarak, hep 
ham kaldık.

Bir türlü pişemedik.
Bu pişme üniversiteyi bitir

mekle de olmuyor.
Demokrasiyi benimsemek 

ve hazmetmek lazım.

Uçuk BİR Söz

O kadar kekeme 
bir kızdı ki, 

“Ucu sizin bildiğiniz 
kızlardan değilim’' diyene 

kadar, bizim bildiğimiz 
kızlardan olmuş tu.

Sıra İmparatorda
Oğuz Çetin.
Nam-ı diğer imparator.
Rıdvan Dilmen ve Aykut 

Kocaman’ın desteğiyle ge
len imparatorluk.

Pres yapmayı sevmeyen 
ve top çalmayı bilmeyen bir 
futbol anlayışı vardı.

Yağmurlu çamurlu olmayan 
sahalarda iğne deliğinden ge
çirdiği pasları da inkar et
memek lazım.

Aslında mazbut aile yaşa
mı ve mühendislik diploma
sı da Oğuz’a sempati getir
di.

Ama. Oğuz’un bir özelliği 
daha vardı.

Yere bakan, yürek yakan
dı.

Her transfer görüşmesine 
Aykut ile birlikte girdi.

Kendi gücüne, Aykut’tan 
kazandığı rantı da ekledi.

Gün geldi.
Yönetimle ters düştü.
Aykut’u öne sürdü.
Birden Aykut’un arkasın

dan çekildi.
Kendi yönetimin safına 

katıldı.
Aykut’u Feherbahçe’den 

kopardı.
Şimdi 3.5 yıldır Fenerbah

çe teknik yönetiminde görev 
yapıyor.

Mustafa Denizli’nin hem 
tecrübesinden yararlandı.

Hem de, onun rantından 
faydalandı.

Ama. Denizli’nin düşüş 
döneminde, yönetimin safı
na geçti.

Ve. Denizli’nin Fenerbah
çe’den kopmasını, hızlandır
dı.

Benzer oyun, Lorant dö
neminde de oynandı.

Lorant’n kendinle uğraş
tığını anlayınca, savaş iyice 
kızıştı.

Yönetimindeki dostları 
ile, takımdaki dostları ona 
destek çıktı.

Ve. Lorant’ta, elbirliği ile 
uğurlandı.

Ama. Allah’ın şaşmaz 
adaleti vardır.

Bakalım Oğuz Çetin, na
sıl uğurlanacak.
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Yeni dönem sıfır borçla başladı

Gemlikspor borçlarının 
tamamını ödedi Kütüphanesine

Sezon ortasında 
yönetimin para 
sıkıntısı nedeniyle 
istifa etmesiyle 
dara düşen 
Gemlikspor, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’u 
başkanlığa getir
ince, başta borçlar 
olmak üzere 
sıkıntılar atlatılıyor.

Geçtiğimiz hafta 
eski yöneticilerle 
toplanan belediye 
başkanı yönetimi 

devr alırken, mali 
durumu da gözden 
geçirdi.

Sanayi 
kuruluşlarına 
yapılan girişimler 
sohucu yardım 
toplanarak yaklaşık 
21 milyar lira 
tutarındaki kulüp 
borçlarının tamamı 
ödendi.

Antrenör ve 
sporcular Belediye 
başkanı Mehmet 
Turgut’un makam 

odasında eski 
başkanlardan 
Melih Kazanç tan 
paralarını alırken 
sevinçliydiler.

Kulüp say
manlığına Müfit 
Akman’ın getir
ilmesinden sonra 
mali işlerin daha 
sıkı takip edileceği 
ve kulübe gelir 
getirecek kay
naklar yaratılacağı 
öğrenileli.

4
Gemlik Rotary Derneğini ziyaret 
eden Türkiye 2440. Bölge Guvernö- 
rü Prof. Fahrettin Macit, Umurbey 
müze ve kütüphanesini ziyaret ede
rek incelemelerde bulundu. 
Gemlik Rotary Derneğinin üç yıldır 

sürdürdüğü Celal Bayar Kütüpha
nesindeki eski gazetelerin ciltlen
mesi projesinin kapsamında bu yıl
da 100 cilt eski gazete ciltleniyor.
1975 yılına ait 12 ciltlik Günaydın 

Gazetelerinin ciltlerini kütüphane il
gililerine tesliminde bulunan 2440. 
Bölge Rotary Guvernörü Fahrettin 
Macit, Gemlik Rotery Derneğinin 
yaptığı hizmetin Türk kültürüne bü
yük bir hizmet olduğunu ve unutul
mayacağını söyledi. Müze Müdürü 
ise Gemlik Rotay Derneği üyelerine 
teşekkür ederek, guvernör Fahrettin o . „... _ w ... _ ., _

Dn.,»r>>n «dah 2440. Rotary Bölge Guvernoru Fahrettin Macit, -Celal Ba-Macıt e Celal Bayar ın Bende .... .......... .. . ,, . .... ,. ....
w u _» yar Müze Müdüründen müze hakkında bilgi adı. MüzeninYazdım adlı eserlerim armağan et- ,, _ ............... . ,. . , ..a gezilmeğe değer önemli bir hazine olduğunu söyledi.

AKCAV I’ETUOL
"Akaryakıtta Güvence" 

Yeni düzenlememizle Petrol Ofisi'nin çağdaş akaryakıt 
istasyon hizmetlerini Gemliklilere sunmaktan gururluyuz.

Kış geldi evlere, işyerlerine, fabrikalara 
Mazot ve Özel kalorifer yakıtı servisimiz hizmetinizdedir.

Dörtyol girişindeki istasyonumuzun 
önden görünüşü.

GEMLİK AKARYAKIT

PROMASYON 
AI<can PetroIMen 

Her Cumartesi 
AİCARyAklT AİAN 

hERİCESE d ET E RjAN...

Modern hizmet anlayışımızla, 
Gemliklilere hizmet etmekten gurur duyuyoruz.

POMPA SATIŞ FİYATLARI
SÜPER BENZİN 1.618.000.-TL
KURŞUNSUZ 1.613.000.-TL
MOTORİN 1.233.000.-TL
GAZ YAĞ 1.184.000.-TL
KALYAK 655.435.-TL.

Gemlik Girişi Dörtyolagzı Mevkii GEMLİK
Tel İstasyon : 513 10 79 Tel Mrk. Yzh. : 513 17 78



“Aramızı açamazlar”
AKP İlçe Başkanı Vedat Emek, ilçe kongresi ve belediye başkanlığı hesabında olan bir takım kişilerin 

Belediye Başkanı Mehmet Turgut ile aralarında problem varmış gibi göstermeye çalıştıklarını söyledi. 
Şuayp Serdaroğlu'nun haberi

Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe Başkanı 
Vedat Emek, Körfez FM Radyosu’nda 
yaptığı açıklamada, bazı kişilerin Belediye 
Başkanı Mehmet Turgut' ile aralarını aç
mak istediklerini belirterek, “Kimse ara
mızı açamaz” dedi.

58 nci hükümet döneminde Gemlik’te

yapılması düşünülenleri ve AKP İlçe 
Kongresi ile parti üyelikleri konusunda 
Körfez FM’e açıklamalarda bulunan Vedat 
Emek, Belediye Başkanı Mehmet Turgut 
ile aralarında anlaşmazlık çıkması için ça
ba harcayanların bulunduğunu ve bu ko
nuyu kaşıyanların olduğunu belirtti.

AKP’ye bugüne kadar 4 bine yakın baş
vurunun olduğunu söyleyen Vedat Emek, 
başvuruların 308’ inin gerçekleştiğini açık
ladı.

Emek, “Üyelikler için ince eleyip, sık 
dokuyoruz” şeklinde konuştu.

Haberi sayfa 3’de

Arkadaşına kızdı 
bankaların

camlarını kırdı
Haftalık Siyasî Gazete

il

Serbest Bölgede tapular dağıtılıyor
Sarhoşun öfkesi arkadaşına kızınca cam

lardan çıktı. Cumartesi günü İstiklal 
Caddesi’nde aşırı alkol alan Emre Durmuş 

bankaların camlarını sırayla kırdı.

Bursa Serbest Bölge A.Ş. (BUSEB) bölgede arsa alıp parasına ödeyen 72 orta
ğa tapularını veriyor. Hamiline hisse senetleri de ortaklara dağıtılacak.

Kuruluşundan bugüne hedeflediği 500 mil
yon dolarlık işlemi gerçekleştiren ilçemizdeki 
Bursa Serbest Bölge’nin kurucusu BUSEB’e 
olan borçlarını ödeyen 72 firmaya bugünden 
başlayarak, tapuları verilecek.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası önderliğin
de kurulan BUSEB, Gemlik TÜĞSAŞ Tesisle
ri içinden aldığı alanda kurulan Bursa Serbest 
Böîgesi’nin arsa bedellerini ödeyen 72 firmaya 
tapuların verileceğini söyleyen BUSEB Genel 
Müdürü Basri Sönmez, bölgede 97 firmanın 

'nede yatırımları bulunduklarını söyledi.
______________________ Haberi sayfa 3’de

n
H AfTAVA gtBAkl Rotarye

Geştiğimiz hafta cu
martesi günü akşamı İs
tiklal Caddesi’nde mey
dana gelen olayda Emre 
Durmuş (23) adındaki şa
hıs, aşırı alkolün etkisiyle 
kızdığı arkadaşının hıncı
nı bankaların camların
dan aldı.

Saat 20.oo sıralarında 
Halk Bankası’nın önüne 
gelen Durmuş, bankanın 
camlarını tekmelemeye 
başladı. Bankanın cam
larını kıran alkollü şahıs, 
daha sonra boşaltılmış 
bulunan eski Emlak Ban- 
kası’nın önüne geldi. Em
lak Bankası’nın giriş ka-

pisinin camlarını da kır
dıktan sonra Akbank’ın 
dış camını da tekme dar
beleri ile yere indirdi.

Kendini meraklı bakış
larla izleyenlere de sata
şan alkollü şahıs, son 
kez Marmarabirlik Tarım 
Satış Kooperatifi Pera
kende Mağazası’nın cam 
larını da kırdı.

Olayı öğrenen polis, 
cam düşmanı alkollü şa
hısı yakalayarak, gözaltı
na aldı. Yapılan soruştur
mada aşırı alkol alan 
şahsın arkadaşına kız
gınlığını camlardan çıkar
dığı öğrenildi.

Kadri Güler 
gemlik_korfez@yahoo.com

İktidar olmak kolay mı?
Türkiye zor bir döneme giriyor.
3 Kasım 2002 günü yapılan seçimlerde iktidara gelen Ada

let ve Kalkınma Partisi, parlamentoda büyük çoğunluğu elin
de bulundurmasına karşın, ilk günlerin şaşkınlığını üzerinden 
atabilmiş değil.

Acemi iktidarın daha ikinci ayını bile doldurmadan, dış po
litikada AB ve Irak Savaşı gibi önemli iki konu ile karşı karşı
ya kalması kolay bir durum değil.

AKP bu sınavların birincisinde yoğun diplomosi atağı ile 
büyük çaba harcamasına karşın, istediği sonucu elde edeme
di.

Asıl sorun, ufukta görülen Irak savaşında yaşanacak.
ABD’nin Irak konusunda Türkiye'yi savaşın içine sokmak 

istemesi, müslüman Türkiye ile diğer müslüman devletleri kar
şı karşıya getirecek.

Devlet yönetimine gelmeden, AvrupalI ülkeleri ve ABD’yi 
“Batı kulübü”, “Hıristiyan Kulübü” olarak görenler, iktidara 
geldiğinde bu söylemlerini, ülke gerçekleriyle karşı karşıya ka
lınca unutuyorlar.

Şeytan diye tanımladıkları İsrail ile Türk Silahlı Kuvvetle- 
ri’nin silah anlaşmasını hatırlarsanız, Sayın Necmettin Erba- 
kan imzalamıştı.

AKP’lilerinde Türk dış politikasını bir günde, bir yılda de
ğiştirmeye gücü yetmez.

İşte Irak’a karşı savaş hazırlıklarını arttıran Amerika Birle
şik Devletleri ve İngiltere’nin baskıları karşısında eski İslamcı
ların tutumu, müslümandan yana değil, müttefik hıristiyandan 
yana olmak zorunda kalıyor.

Bu iktidar olmanın zorluğudur.
Türkiye, bu savaşta, bir dönem bir koyup, üç alacaktı.
Hayalci siyasetçilerin düşleri, ülkenin milyarlarca dolar za- 

I rarına yol açtı.
Bugün yaşadığımız bu sıkıntılarda o günlerin yanlış karar

larının etkisi yok mudur?
İktidarın ateşten gömleğini giyenler, onun alevleriyle yana- 

I bilirler.
Ama, bizlerl yakmasınlar.

yeni uye

Gemlik Rotary Kulübü’ne yeni alınan üye Hakan Kılıçarslan, ni
şanlısı Yeliz Kaynatma katılım töreninde görülüyorlar.

Genç Parti 
kongreye gidiyor
3 Kasım seçimlerinde sürpriz yaparak, ilçemizde 6 
bin 826 oy alan Genç Parti İlçe Kongresi, cumartesi 
günü Bayraktar 1 Düğün Salonu’nda yapılacak.

Cem Boyner’in Genel
Başkanlığını yaptığı Genç
Parti. Gemlik İlçe örgütü ilk
kongresini cumartesi 
yapacak.

Bayraktar 1 Düğün
ntj’nda saat 14.oo de

günü

Salo- 
topla-

nâcak olan Genç Parti İlçe 
Kongresinde ilçe Başkanı Ni
zam ettin Şanlı yeniden aday 
olacağını söyledi.

Nızamettın ŞANLI

Gemlik Rotary Kulü
bü, yeni bir üyeye daha 
kavuştu.

Kulüp üyelerinden 
Fatma Akçıllar’ın öneri
si ile kulüp üyeliğine ka
bul edilen Makina Mü
hendisi Hakan Kılıçars- 
lan, geçtiğimiz günlerde 
kulüpte düzenlenen tö
renle Rotary ailesine 
katıldı.

Fatma Akçıllar’ın ye
ni üye Kılıçarslan’ın ta-

nıtan konuşmasından 
sonra Kulüp Başkanı 
Kadri Güler yaptığı ko
nuşmada, mesleğinde 
gösterdiği başarının 
topluma hizmet etmek 
ilkesinde de gösterme
sini istedi.

Hakan Kılıçarslan’ın 
üye kabul töreninde bu
lunan 2440. Bölge Gu- 
vernörü Prof. Dr. Fah
rettin Macit, yeni üyeye 
Rotary rozeti taktı.

YAKIŞ ...

ırı * '
I y-t.-- i . . .

Devletin Kıbrıs politikasından 
neden bu sapış, seleflerini satış? 
Apışma, kapış!...
Kapış ki; yakış o koltuğa yakış.
Doldurarak yakış, Sayın Yakış!...

mailto:gemlik_korfez@yahoo.com
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Köşemden
Yılmaz AKKILIÇ

yılmazakkılıç@turk.net

Hablemitoğlu
Hablemitoğlu’nu Cumhurbaşka

nı, Başbakan, Genelkurmay Baş
kanı, bakanlar ve kuvvet komutan
larının da katıldıkları görkemli bir 
cenaze töreniyle son yolculuğuna 
uğurladık. Tıpkı Bahriye Üçok gibi, 
Muammer Aksoy gibi, Uğur Mum
cu gibi, Ahmet Taner Kışlalı gibi...

Bütün bu cinayetlerin ardından 
sorumlu ve yetkililerimizin neler 
söylediklerini, birkaç gün önce 
Hande Keser köşesinde sıraladı. 
Hep konuşmuşuz, “kanı yerde 
kalmayacak edebiyatı yapmışız, 
suçluları meydana çıkarmayı “na
mus borcu” bilmişiz, “devleti
miz güçlüdür” nutukları atmış, 
saçımızı başımızı yolmuşuz.

Peki sonuç?
Kimilerinin katilleri veya katil 

zanlıları yakalandı, yargı önüne çı
karıldılar, hüküm giyenler de oldu. 
Ama bilmem dikkatinizi çekti mi, 
bu cinayetlerden hiçbirinin “ne
den” ve “neyi gerçekleştir
mek” amacıyla işlendiğine ilişkin 
net bir bilgiye ulaşılamadı. Ya da 
özellikle böyle yapıldı, geri planda
ki gerçeğin alacakaranlık kuşağın
da kalmasına bile bile izin verildi.

Hablemitoğlu cinayetine baka
lım. Bu değerli bilim insanının ıs
rarlı üzerine gittiği iki temel konu 
var : Fethullahçılık ve Alman 
vakıflarının Türkiye’deki et
kinlikleri...

Cinayetin ardından yine birinci 
konuyla bağlantılı olarak bir başka 
nokta daha ortaya çıktı; Rusya Giz
li Servisi’nin Fethullahçıların Orta 
Asya’daki okullarında “casusluk” 
yapıldığı iddiası...

Başka?
Bir de cinayet sabahı bir trafik 

kazasına karışan, “eli telsizli” 
meçhul bir adam...

Hepsi bu.
Hablemitoğlu’nun, DGM Savcı

sı Nuh Mete Yüksel gibi tuzağa dü
şürülmesi -sanki- mümkün olma
mış da, -bana fazla kuşkucu diyebi
lirsiniz ama- bu nedenle susturul
muş kurgusu doğuyor insanın kafa-

Sayfa 2

Mimarlar Odası ndan kınama
Mimarlar Odası Gemlik Temsilciliği, geçtiğimiz hafta 

haince yapılan saldırı sonucu hayatını kaybeden 
Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu’nun öldürülmesini şiddetle kınadı.

sında...
Bu genç bilim insanının ileri sür

düğü görüşleri tartışmak niyetinde 
değilim, bunlara katılırsınız da ka
tılmazsınız da. Ancak bir gerçeği 
yadsıyamazsınız : Bu olayda “ca
sus belli”, apaçık sırıtıyor.

O halde?
Şimdi de Hablemitoğlu’nun ya- 

yımlanamayan kitabının önsözün
den bir bölümü birlikte okuyalım, 
diyor ki:

“Sîzler bu satırları okudu
ğunuzda, eminim ki hakkımda 
bugüne kadar açılmış yüz mil
yarlarca liralık manevi tazmi
nat davalarına yenileri eklene
cektir. Her zaman olduğu gibi 
kimi siyasiler devreye girerek 
Üniversite Rektörü’nü hak
kımda yasal işlem yapmaya 
zorlayacaktır. (...) Gelen du
yumlara göre Emniyet ve MIT 
bünyesinde, gerektiğinde 
aleyhimde kullanılmak üzere 
dezenformasyon çalışmaları 
kapsamında olumsuz bilgi 
notları ve olumsuz dosyalar 
hazırlanmıştır. Telefonlarım 
bir şekilde dinlenmeye devam 
edecektir. (...)”

Normal koşullarda bu satırları 
yazan kişiyi, pekala halüsinasyon 
gören bir şizofren olarak değerlen
dirmek mümkün. Ama şimdi 
o nun bu iddialarında doğruluk pa
yı bulunup bulunmadığının olağa
nüstü bir özenle araştırılması ge
rekmektedir.

Çünkü bu iddialarda bulunan ve 
de yapıtlarında polis içinde Fethul- 
lahçılann yuvarlandığını açıkça ya
zan kişi, kitabını yayımlatamadan 
bir saldırıya kurban gitmiştir.

Peki, araştırma kimler, hangi 
kadrolar tarafından yapılacaktır? 
Hablemitoğlu aleyhine olumsuz bil
gi notları toplayan ve dezen
formasyon çalışmaları yaptıkları 
öne sürülenler de, bu ciddiyet ka
zanan iddiaların araştırılmasına ka
tılacaklar mıdır?

İşte bütün mesele!...

Mimarlar Odası Gem
lik Temsilciliği’nden yapı
lan yazılı açıklamada, 
Ankara’da evine gider
ken bir suikast sonucu 
öldürülen Doç. Dr. Necip 
Hablemitoğlu’nun cina
yeti şiddetle kınandı.

Mimarlar Odası Gem
lik Temsilcisi Yönetim 
Kurulu adına Sekreter 
Üye Mimar Seher Ay Yü
cel tarafından yapılan 
yazılı açıklamada, Doç. 
Dr. Hablemitoğlu’na ya'-

pılan saldırı için şu gö
rüşlere yer verildi.

“19 Aralık 2002 Per
şembe akşamı haince 
yapılan saldırı sonucu 
hayatını kaybeden 
Doç. Dr. Necip Hable
mitoğlu’nun öldürül
mesini şiddetle kınıyor 
ve lanetliyoruz.

Umuyoruz ki; saldır
ganlar en kısa sürede 
yakalanarak, adalete 
teslim edilir ve Doç. Dr. 
Necip Hablemitoğ-
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lu’nun öldürülmesinin 
kötü günlerin başlangı
cının olmamasını dile
riz.”
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Rıfat Karsak’ı da yitirdik

Renkli Etiket & Broşür & El İlanı & Kitap & Dergi & Afiş 
Yıllık Basımı & Fatura & İrsaliye & Bilet & Gider Makbuzu & Davetiye 

Kartvizit & Kaşe & Mühür & Cilt yapımı & Plastik Kimlik Kartı 
Her türlü matbaa işlerinizde hizmetinizdeyiz

MATBAACILIK - REKLAMCILIK - YAYINCILIK
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3 / B Gemlik 

Tel : (0.224) 513 17 97 Fax : (0.224) 513 35 95
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Ölüm.. Dünya hayatının bitimi, ebe
di yaşamın başlangıcı.

Ecel gelip çattı mı, biletin kesilip göl- 
derildi mi davete karşı koymak ne 
mümkün. Emir yüce yerden. İnsanoğlu
na düşen görev, yapması gereken “El
veda dünya, bay bay sevenler, se
vilenler” deyip el sallayarak vedalaş
mak ve dönüşü olmayan aleme doğru 
yola çıkmak...

Cumartesi günü sessiz gemiden el 
salladı bize. Yolcu ettim Rıfat Ağabeyi 
(Karsak)

Terbiyeli, halim, .selim, kibar, alçak 
gönüllü, sözü sohbeti dinlenir kişilik sa
hibi Gemlik’in örnek alınacak büyük bir 
insanıydı Rıfat Karsak.

Bu özellikleri iledir ki: toplumun sev
gi ve saygısını'kazanmış, itibar görmüş, 
itibar göstermiştir topluma örnek ol
muştur insanımıza.

Rıfak Karsak, namuslu, dürüst, özü 
sözü bir yalan-dolan bilmeyen Gem
lik’in öncü iş adamıdır aynı zamanda.

Büyük zeytin üreticisidir. Büyük zey
tin ürünü değerlendiricisidir. Balık kon
servesi ve turşu üreterek ve Gemlik zey
tinini yıllar önce yurt dışına pazarlayan 
iki Rıfat’tan biridir. Biri Rahmetli Rıfat 
Minare ve diğeri Rıfat Karsak.

Zeytini Anadolu insanına ilk tanıtan
lardandır.

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 
meclis üyeliği ve başkanlığı döneminde 
Gemlik Ticaret erbabı ile sanayicisine 
yararlı hizmetlerde bulunmuştur.

Halkevi Başkanlığı, CHP ilçe yöne
tim kurulu üyeliği, Gemlik Belediye 
Meclis üyeliği, Gemlik Rotary Kulübü 
üyeliği görevlerinde bulunmuş, başarılı 
hizmetler vermiş, yol gösterici olmuş
tur.

Yıllar önce İstanbul Üniversitesi İkti
sat Fakültesi mezunu, Avrupa görmüş, 
bir zamanlar Gemlik’in en yüksek oku
muşu, gıpta edilen kişisidir Rıfat Kar
sak. Alçak gönüllüdür. Tevazu sahibidir 
o.

Böylesine özelliklere sahip olduğu 
halde böbürlenmemiş, insana tepeden 
bakmamış bir köylü çocuğudur. Köylü 
olmayı onur kabul etmiş, küçükle kü
çük, büyükle büyük, zengin, fakir, mü
dür - memur işçi, demeden her kesimle

iyi ilişkiler içinde olmuştur.
Köylülük, köy insanı sevgisi iledir ki; 

kendine soyadı alındığı, doğduğu köyün 
bağrına bırakılmasını arzulamış, arzusu 
gerçekleştirilmiştir.

Soylu soplu, kökten zengin kahyala
rı, ırgatları olduğu halde; salı pazarın
dan bizzat alış veriş yapmış temin ettiği 
sebzeleri, meyveleri onur meselesi yap
madan zevkle evine taşıma olğunluğu- 
nu gösterebilmiş, onur, gurur meselesi 
yapmamıştır.

Ete olan düşkünlüğü onu kasap dük
kanlarının müdavimi kılmış, çoğu kere 
kollarını sıvayarak usta kasaplara taş çı- 
kartırcasına etini elleri ile hazırlamış, iyi 
bir kasap nasıl olmalı göstermiştir.

Laik, demokratik, Cumhuriyete bağ
lı. Atatürk ilke ve devrimlerini benimse
miş yurtsever ve gerçek milliyetçi idi Rı
fat Karsak.

CHP’deki mücadelede Ecevit galip 
çıkıp genel başkan olunca Ecevit in 
“Toprak işleyenin su kullananın” 
söylemlerinden ürkerek CHP den uzak 
durmuştur.

Ben ve Rahmetli Necdet Buluk ken
dileri ile konuşup tartışırken Ecevit e 
toz kondurmazdık o günlerde.

1973 yılında CHP ile MSP ortaklı
ğında Sn. Ecevit Başbakan oldu. Bir 
müddet sonra Tüccar Kulübü ndeki 
sohbetimiz esnasında kendilerine sor
muştum. “Rıfat Abi zeytinlikleriniz
den zeytinlerini kim topluyor”. 
“Niçin sordunuz” dediğinde “Ecevit 
iktidarda. Başbakan da.” deyince 
gülüşmüştük.

İşçi-emekli-memur başını sokacak 
bir yuvaya sahip olsun arzusu ile Ma- 
nastır’daki arazisini Günaydın Koope
ratifi ne uzun vadede ödenmek ve ipo
tek almaksızın o zamanlar yöneticisi ol
duğumuz kooperatifin emrine bizlere 
olan inan ve güveni ile teslim etmişler
dir.

Velhasıl iyi bir insan, örnek bir in
san, değerli, kimseye zararı olmamış bir 
büyüğümüzü yitirdik.

Allah rahmet etsin. Dostlarının, ar
kadaşlarının, Gemliklilerin başı sağol- 
sun.

Allah yakınlarına, evlatlarına taham
mül gücü ve sağlıklar versin.
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Vedat Emek, radyoda 
yaptığı konuşmasında, 
Mehmet Turgut'un parti

lerinin Belediye Başkanı 
olduğunu, ilçe teşkilatı 

x arak her zaman kendi
sinin yanında olduğunu 
oelirterek, şöyle konuştu :

"Onun başarısı bi
zim başarımızdır. Bele
diye Başkanımız ile ara
mızda hiç bir problem 
yoktur. Bazı kişiler ade
ta aramızda ihtilaf var
mış gibi davranmakta- 
lar ve başkan ile aramı- 

ı açmak istemekteler, 
tu bir oyundur. Biz bu 
yuna gelmeyeceğiz.”

edat Emek daha 
O' a Belediye Başkanı- 

! ıı AKP'nin kuruluşun- 
d. beri hiçbir zaman 
p -ti işlerine karışmadığı- 
ı oelirterek, konuşması- 
n şöyle sürdürdü.

"Fazilet Partisi döne
minde belediye başka- 
nımız ile ilçe teşkilatı 
arasında çeşitli anlaş
mazlıkların olduğu doğ
rudur. Ancak, AKP için
de böyle bir problem 
yoktur. Bizleri çeşitli 
spekülasyonların içine 
.çekmek isteyenler var. 
Belediye Başkanı ile İl
çe Başkanının anlaşa
mamış olma durumu si- 

as hizmet anlayışına 
u p ırtı tüzüğüne de 
ıyr rı o Iduğu gibi bu bir

hainliktir. Böylesine bir 
durumu arzu eden ve 
devamlı bu meseleyi ta
şıyanların önümüzdeki 
aylarda yapılacak olan 
ilçe kongresi ve 2004 
yılında yapılacak olan 
Belediye Başkanlığı se
çimlerinin hesaplarını 
yaptıkları aşikardır.

Siyaset erkek işidir. 
Kapalı kapılar ardında 
hesaplar yapıp, çamur 
at izi kalsın felsefesi ile 
hareket edenlerin siya
sette yeri olmayacak
tır.”

ELEŞTİRİLER
Bazı kişilerin kendileri

ne yönelik eleştirilerde 
bulunduklarını ifade eden 
Emek, “Bizleri eleşti
renler ve Gemlik’te aldı
ğımız oy oranı bakımın
dan başarısız olduğu
muzu iddia edenler aca
ba AKP’li iseler hangi 
noktada bizimle birlikte 
hareket edip, bize yar
dımcı oldular. Hizmet 
noktasında onların'yar
dımı olsaydı yüzde 7 
daha iyi sonuç alabilir
dik.

Türkiye’nin aynası 
olan Gemlik’te partimizi 
Türkiye ortalamasının 
altına düşürmedik. Ba
şarı durumumuz kıyas- 
lanacaksa İnegöl ile de
ğil, küçük bir Türkiye 
olan Gemlik’in kendine

has yapısı dikkate alı
narak, Türkiye geneli ile 
kıyaslanmalıdır.” şeklin
de konuştu.

308 ÜYE
AKP İlçe Başkanı Ve

dat Emek, partilerine üye 
olmak için 4 bine yakın 
kişinin başvurduğunu be
lirterek, “Bunlardan 
şimdilik 308’ini resmi 
olarak üyelik kaydını 
yaptık. Resmi üye sayı
sının müracatlara göre 
düşük olmasının nede
ni ise ince eleyip, sık 
dokumaktan. AKP’ye 
öyle önüne gelen her
kes üye olamayacak. 
Üyeliği kendi çıkarları 
için kullanmak isteyen
lere müsade etmeyece
ğiz. Kimlerin üye olaca
ğını Yönetim Kurulu 
olarak tek tek görüşüp 
karara bağlayacağız. 
Üyelik için başvuruda 
bulunanların tamamı
nın incelenmesini ilçe 
kongresine yetiştireme- 
yebiliriz. Şimdilik hafta
da ancak bir-iki adayın 
incelenmesini tamam
layabiliyoruz. Ancak iş
lemleri hızlandırmak 
için bir komisyon kura
rak üye adaylarının in
celenmesini hızlandıra
cağız. Önceki dönem
lerde bazen üye sayısı 
kadar ilçede oy alama
yan siyasi partilerimiz

olmuştu. Biz hizmet 
noktasında bizimle çalı
şacakları partimize üye 
yapacağız” dedi.

İlçe kongresinde ken
disinin karşısına aday ve
ya adayların çıkabileceği
ni ve bunu doğal olarak 
karşılayacağını ifade 
eden Emek, “Bu bir ya
rıştır. Ancak kurallarına 
göre yapılmalı. Kapalı 
kapılar ardında ilçe teş
kilatını hiçe sayarak de
mokratik kurallar dışın
da davrananların karşı
sında yer alacağız. Biz 
şu anda birbiriyle son 
derece iyi anlaşan hiç 
bir siyaset menfaat, ge
lecek, makam ve mevki 
peşinde olmayan, oluş
tuğundan bugüne de 
hiçbir fire vermeyen ba
şarılı bir ekibiz” dedi.

Emek, ikinci bir genel 
lise kazandırmak için ça
ba harcayacaklarını belir
terek, kamu kuruluşların
da görev yapan müdürler 
ile yaptıkları toplantılarla 
kişilerin siyasi görüşleri
ne ve ideolojilerine bak
mayacaklarını söyledikle
rini, “Ancak bize ayak 
uyduramayacak olanla
rın görevleri değişebilir. 
Biz AKP ilçe yönetimi 
olarak her şey Gemlik 
için diyor. Çalışmaları
mızı buna göre yönlen
diriyoruz” dedi.

Belediye Meclisi 
olağanüstü 
toplanıyor

Gemlik Belediye 
Meclisi, Belediye Baş
kanı Mehmet Tur
gut’un isteği üzerine 
olağanüstü olarak top
lanacak.

30 Aralık 2002 Pa
zartesi günü saat

H.oo’de yapılacak 
olan olağanüstü mec
lis toplantısında, yük
sek öğrenim gören 
öğrencilerine burs ve
rilmesi konusu ele alı
narak, kararlaştırıla
cak.

Beklenen kan 
toplanamadı

Serbest Bölgede tapılar dağılılııoı
BUSEB Genel Müdürü Bas- 

ri Sönmez, BUSEB’te 97 fir
manın faaliyet gösterdiğini be

lirterek, BUSEB’in gösterdiği 
performansın Türkiye’nin en 
hızlı büyüyen serbest bölgesi 
olma ünvanına sahip olduğu
nu söyledi.

Sönmez, BUSEB’te tekstil
den otomotive, makina sanayi- 
inden montaj sanayiine, plas- 

I tik sanayiiden her sektörden 
kuruluşunun yatırımı bulundu
ğunu belirterek, şöyle konuştu

“Bursa’nın sanayi kenti 
olması ve Gemlik Limanının 
rahat bir ortam oluşturması 
BUSEB’i yatırımcının gözün
de cazip hale getirdi. Bölge
mizde yoğun bir talep söz 

। konusu. Gerçekleştirdiği ya
tırımlarla Bursa’nın ekono
mik yaşamında derin izler 

.bırakan BTSO, BUSEB gibi 
^kuruluşlar BUSEB gibi dev 

bir oluşumun hayat bulma
sında da sergilediği örnek 
yaklaşımla, ülke ihracaatının 
gelişimine önemli bir katkı 
sağlamıştın”

YATIRIMLAR

BUSEB’de yatırımı bulunan 
ÇİMTAŞ, Orhan Holding, Poli- 
mer, Erol Türkün, Berteks, Ke- 
mitaş, Serbest Tekstil, Dizdar
lar Tekstil, Aktaş Group, Mar
mara Mineral Metal ve Abro- 
Tek gibi kuruluşların bölgede 
bine yakın kişiyi ihtisdam ettik
lerini söyleyen Sönmez, böl
gede yabancı sermayeli firma
ların ciddi bir orana da sahip 
olduğunu belirtti.

HIZLI BÜYÜYÜŞ
Öte yandan BUSEB Yöne

tim Kurulu Başkan Vekili Mah
mut Yılmaz da, bir buçuk yıllık 
süreçte yüzde 518’lik hızlı ar
tan bir dış ticaret hacmine ula
şıldığını söyledi.

Yılmaz BUSEB’ip işlem 
hacmi açısından Türkiye’nin 
23 serbest bölgesi arasında ilk 
beş içine girdiğini belirterek, 
“Önümüzdeki yıl hedefimiz 
ilk üç arasına girebilmektir. 
Yatırımcısına hizmetin en 
kalitelisini vermeyi amaçla
yan BUSEB, bölgeden arsa 
alarak ödemelerini tamamla
yan 72 firmaya bugünden 
başlayarak tapularını dağıt
maya başlıyor. Tapu dağıtım

BUSEB Genel Müdürü Basri 
Sönmez, bölgede 97 firmanın 

bulunduğuna dikkat çekti.
işi yaklaşık bir ay devam 
edecek. Verdiğimiz hizmet
ler ile diğer serbest bölgele
re örnek olduğumuza inanı
yoruz. Diğer bölgelerde kira 
ya da yap-işlet-devret mode
li ile hazine arazileri üzerine 
kuruldukları dikkate alınırsa, 
hizmetimizin içerdiği önem 
kendiliğinden ortaya çıka
cak” dedi.

Gemlik Kızılay Der
neği ve Bursa Kızılay 
Kan Merkezi işbirliği 
ile ilçemizde vatan
daşlardan 65 ünite 
kan toplandı.

Pazartesi günü bir 
günlüğüne ilçemize g- 
elen Bursa Kızılay 
Kan Merkezi eleman
ları Belediye Sergi Sa
lonu bölümünde halka 
anonsla duyuru yapa
rak kan bağışı yap
mak isteyen vatan
daşlardan kan topladı.

Kızılay Derneği 
Gemlik Şube Başkanı 
Gökhan Özler, bu kez 
bekledikleri sayıda 
kan bulamadıklarını 
ve 65 kişiden kan al
dıklarını söyledi.

Özler, ramazan ön
cesi yapılan kampan
yada Gemlik’te 108 ki
şinin kan bağışında 
bulunduğunu bildirdi.

DAVAYI
KAZANDI
Öte yandan Kızılay 

Derneği, Balıkpaza- 
rı’nda bulunan beledi
yenin kullandığı büro
ya kira ödemesi konu
sunda açtığı davayı

kazandı.
Kızılay Derneği 

Gemlik Şube Başkanı 
Gökhan Özler gazete
mize yaptığı açıkla
mada, mahkemenin 
Gemlik Belediyesi'nin 
Balıkpazarı semtinde
ki derneğe ait işyerinin 
12 aylık kira bedeli ay
lık 200 milyon lirayı fa
izi ile birlikte ödemesi 
kararını verdiğini be
lirtti.

Özler, “Ayrıca bu 
yerin boşaltılması 
için belediye aleyhi
ne dava açacağız” 
dedi.

Özler, Kızılay Der- 
neği'nin bulunduğu 
belediyeye ait Yeni 
Çarşı'daki büronun ve 
çevre dükkanlarına 
Gemlik Belediyesi’nin 
yüzde 50 değil, yüzde 
650 zam yaptığını be
lirterek, belediyenin 
yaptığına bir anlam 
veremediklerini söyle
di.

Özler, bu durumun 
esnafı ve Kızılay gibi 
kamu derneklerini zor 
durumda bıraktığını 
da sözlerine ekledi.

Gribe dikkat!
Son günlerde hava

nın bir soğuyup bir 
ısınması grip mikrobu
nun da yayılmasına 
neden oluyor.

Geçtiğimiz hafta 
başlayan kar yağışla
rının ardından sağlık 
merkezleri ve hasta
neler gribe yakalanan 
hastalar ile dolup taşı
yor.

Grip virüsünün çok 
değişik türlerinin oldu

ğunu söyleyen ilgililer, 
gribe yakalanan 
hastaların mutlaka 
dinlenmeleri ve kala
balık yerlere gitmeme
lerini istediler.

Bilhassa küçük ço
cuklarda gribe yaka
lanma oranının ilçe
mizde yaygın olduğu 
ve yüzlerce hastanın 
poliklinik ve hastane
lerde tedavi gördüğü 
öğrenildi.

Okuma yazma bilmiyorsan, 
Halk Eğitim Merkezi’nin 

Okuma Yazma Kurslarına katıl.
GEMLİK ROTARY KULÜBÜ
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Muzaffer Gürboğa
Eğitimci - Yazar

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı 
SSK Gemlik Hastanesi

SOĞUK ALGINLIĞINasıl bir gençlik
Sağlıklı bir toplum için gençlerimi- 

I zin değerini anlamalıyız. Gençlerimi- 
■ zin kendilerini geliştirmelerine destek 
■ vermeliyiz. Gençliğin kendini değer- 
■ lendirmesi, özgürlüğe erişmesi, kendi 
■ gizil güçlerinin farkında olması ve bu- 
■ nu geliştirmesi önemlidir.

Gencin, gelecekteki yaşantısını et- 
■ kileyecek arkadaşlık ilişkilerini geliş- 
■ tirmesi, uyum güçlükleri varsa bunla- 
■ rı giderecek etkinliklere katılması sağ- 
I lanmalıdır. Özellikle bu konuda aileler 
■ gence destek olmalıdır.

Derslerinde başarısız ise sağlam 
■ bir öğrenme dayanıklı bilgi için ve- 
| rirrili, etkili ders çalışma yöntemleri 

kazanmalıdır. Bu konuda önerebile
ceğim bir kitap var. Gençler ve ana- 
babalar için başucu kitabı : Acar Ba- 
laş’ın ÜSTÜN BAŞARI kitabı mutla
ka okunmalıdır.

Etkili konuşma ve yazma gücünü 
geliştirmek için, okuma sevgisini ge-

I liştirmek oluşturmak gerekiyor.
Bîr görüşün tutsağı, fanatiği olmâ- 

I dan ülkenin sosyal ve ekonomik so

r unlarını tartışan, duyarlılık bilinci ge
lişmiş, çözüm üreten, çözüm öneren, 
katkı veren bir gençliktir özlenen.

Günümüzde tüketim toplumu alış
kanlıkları yaygındır. Genç bunu aşa
bilmeli ve kendi gücü oranında üreti
ci olarak aile bütçesine katkıda bulun
malıdır.

Bireyin kendini değerlendirmesi, 
kendi yeteneklerini keşfetmesi ve ge
liştirmesi çok önemlidir. Davranışları
nı olumsuz etkileyen süreçlerin farkı
na vararak, buna neden olan rühsal 
etkenlerin saptayıp kendi içinde birli
ğe, tutarhğa ve bütünlüğe ulaşmalıdır.

Gençlerin sorumluluk alabilecek 
olgunluğa erişmesini sağlamak ertele
nemez bir amaç olmalıdır. Arkadaşla
rı ve çevresiyle karşı karşıya değil, 
yan yana oluş gerekliliğini ve sorum
luluğu paylaşmaya alışmalıdır.

Heyecanlarını doyurmak ve enerji
lerini doğru yerlerde kullanmak için 
özellikle sanatsal etkinlikler içinde yer 
almalıdır.

(NEZLE)
Soğuk algınlığı ani başlayan 5-7 gün 

süreri burun akıntısı, aksırık, kuru öksü
rük hafif ateş, bazen halsizlik ve kas ağ
rıları gibi bulgularında eşlik ettiği enfek
siyon hastalığıdır.

Grip (Flu) ise ani başlayan yüksek 
ateşle birlikte üst'solunum yolu bulgula
rına (hapşırık-burun akıntısı gibi) ek ola
rak özellikle halsizlik, baş ağrısı kas ve 
eklem ağrıları ve bazende bulantı-kusma 
gibi sistemik bulgularla seyreden daha 
ciddi bir enfeksiyon hastalığıdır.

Üst solunum yolu enfeksiyonları (ÜS- 
YE) de etken % 90 virüslardır. İlk üç yaş
ta özellikle İnfluenza, parainfluenza, ri- 
novirus ve adenovirüslar etkendir. 5-15 
yaş grubu okul çağında ise bazı bakteri
ler uzun süren öksürük ve ÜSYE ye yol 
açar. Bu yaş grubu çocuklarda farenjit, 
sinüzit, spazmodik bronşite neden olan 
baktariyel enfeksiyonlar viral ÜSYE ler- 
den ayırdedilmelidir.

Soğuk algınlığı, çocuklarda yılda 
4-8 kez erişkinlerde yılda 2-4 kez ile sık
ça karşımıza çıkar. Bir yaşından sonra 
(2-4) yaş arasında görülme sıklığı en faz
ladır.

Bulaşma hava yolu (öpme aynı yerde 
öksürme-hapşırma) iledir. Bulaştıncılık 
özellikle ilk. 3 günde en fazladır. 7-10 
günde bulaştıncılık kalmaz. Ancak solu
num yolunda yaptığı hasar ve buna bağ
lı oluşan öksürük uzunca süre devam 
edebilir. Astımlı veya allerjik bünyeli ço
cuklarda bu viral enfeksiyonlar astım 
atağını tetikleyip astım bulgularının orta
ya çıkmasına neden olabilir.

İlk bulgu boğazda kaşınma hissidir. 
Hapşırma çok sıktır. Burun akıntısı sulu

dur bazen sümüklü olabilir. Koku alma 
duyusu azalır. Boğaz ağrısı-göz yaşarma
sı, kuru öksürük, baş ağrısı, kas ağrısı ve 
hafif ateş olabilir.

Bulgular 7-10 günde kaybolur. I
TANI : Hastalıkta tanı kolayca ko

nur. Hastalığın 7-10 günü geçmesi, be
raberinde çok yüksek ateş olması duru
munda laboratuvar tetkikleri yapılmalı
dır.

TEDAVİ :
Hastalık çoğunlukla kolayca iyileşir. 

Bu hastalıkta ilaç kullanmak çoğu za
man gerekli olmayabilir. Özellikle çocuk
larda grip-nezle ilaçlarını kullanırken ola
bilecek yan etkiler de akılda tutulmalıdır.

Çocuklarda bu hastalıkta ateş düşürü
cü (parasetemol) ateş 37.4 dereceye 
ulaşınca verilmelidir. Ateş düşürücülerin 
hastalık süratini ve bulaştırıcılığını arttırı
cı etkileri akılda tutulmalıdır.

Soğuk algınlığında öksürük baskılan- 
mamalıdır. Çok yoğun geniz akıntısı du
rumlarında öksürük aşikar hale gelir bu 
durumda hafif antihistaminik öksürük 
şurupları kullanılabilir.

Soğuk algınlığında sanılanın aksine C 
vitamininin ve buharın bir faydası olma
dığı gösterilmiştir.

Son yıllarda çinkonun soğuk algınlı
ğında yararları olduğuna ait çalışmalar 
yapılmıştır.

Ayrıca özellikle çocuklarda burun 
damlaları kullanılırken olabilecek yan et
kileri açısından dikkatli olunmalı, burun 
damlalarının daha çabuk emildiği ve yan 
etkilerinin de daha hızlı ve şiddetli oldu
ğu unutulmamalıdır.

Sağlıklı günler dilerim.
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Sıtkı Hayıroğlu
Emekli Öğretmen

YAŞAMIN İÇİNDEN

ktı alma 
aşama- 
ağrısı ve

f Yazarımız Sıtkı Hayıroğlu’nun şehir dışında 
|.İması nedeniyle bu haftaki yazısı elimize ulaş
amadığından yayınlayamıyoruz. Okuyucularımız
dan özür dileriz. Gemlik KÖRFEZ.

—^——GEMLİK□aszs Sayfa 5

Yari Şaka Yari CİddI
Mevtana ve
Yunus Emre

HAFTANIN F1KRAS1

Erol GÜRÇAY

ır. ]
ıyca kö
lesi, be- 
ısı duru- 
apılmalı-

!>■

SERBEST KÜRSÜ
Av. Fehmi KARACAN

SUNĞİPEK
ı iyileşir. 
:oğu za- 
leçocuk- 
rkenola- 
ulmahdır. 
şdüşürü- 
dereceye 
.riicülerin 
ını arttırı-

baskılan- 
antısıdu- 
’ gelir bu 

öksürük

aksine C 
ısı olma

i algmlı- 
ılışmalar

ı burun 
< yan et
li, burun 
ji ve yan 
etli oldu-

f İki haftadır Gemlik Sunğipek Fabrikası’nın 
■ Uludağ Üniversitesi’ne eğitim ve öğretim yapıl- 
I ması kaydıyla tahsis edilmesiyle ilgili olarak yazı- 
|Lorum. Bu yazıda da aynı mahiyette olacak an- 
|frak biraz daha hukuki yönü üzerinde durulacaktır.

I Uludağ Üniversitesi Rektörü Sn. Prof. Dr. 
I Mustafa Yurtkuran 17.12.2002 tarihli mektupla 
,i şahsımıza ve şahsımızda, üniversitenin çabalarını 
'destekleyen duyarlı aydınlara teşekkür etmiştir. 
■Ayrıca çok büyük bir incelik göstererek “Gemlik 
| Projesi "ne ilişkin dosyayı tarafımıza göndermiştir. 
|Bu dosya pekçok konuyu aydınlatmış, açıklık ge
tirmiştir. Kendilerine çok teşekkür ederiz. Aşağı- 
' laki bilgiler bu dosyadan alınmıştır. Umarız eksik 
□ilgiye dayalı veya peşin hükümlere sahip olanla- 

n ra karşı yeterli bilgi sunarız.
Hukuki durum özeti : Özelleştirme İdaresi Baş

kanlığının 24.7.2002 tarih ve 5593 sayılı yazısı 
Çizerine, Özelleştirme Yüksek Kurulu aşağıdaki 

S.S. 2002 tarih ve 2002/43 sayılı kararı almıştır.
"Gemlik Sunğipek ve Viskos Sanayii Müesse- 

x t'sindeki tüm taşınmaz mallar ile yapı ve tesisle
ri ı (Milli Eğitim Bakanlığı’nın okul yapımına ilişkin 

arsa taleplerinin de karşılanması kaydıyla) TE- 
KEL’in vergi borçlarına mahsup edilmek sure
tiyle. eğitim ve öğretim hizmetlerinde kullanılma
sı kaydıyla Uludağ Üniversitesi’ne tahsis edilmesi
ne karar verilmiştir. İşbu karar altında Başbakan 
Bülent Ecevit, Başbakan Yardımcısı Devlet Bah
çeli. Devlet Bakanı Yılmaz Karakoyunlu, Devlet 
Bakanı Kemal Derviş, Maliye Bakanı Sümer 
Oral, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan 
Tanrıkulu’nun imzaları bulunmaktadır. Görüldüğü 
izere karar en üst düzeyde alınmış olup doğru- 
' m I ’ludağ Üniversitesi lehdar yapmıştır. Gemlik 
Hediyesi ne yönelik bu atıf yoktur Bundan son
rası kararı tatbiki için idari-bürokratik hmı.
K tamciıiıLıiıi:..ı-.:. ıştır. Karsımızda Özel
leştirme İdaresinin ve Yüksek Kurulunun Gemlik 
lehine aldığı çok güzel bir kararı vardır. Bunu boz 
mak, bozmaya çalışmak, geri almak Gemlik hal
kına, esnafına, öğrencisine, velilere zarar ver
mektir. Bize zaman kaybettirir, zaman kaybına 
Isebep olmayalım. Eğer engellemeler olmaz ise 
üniversite 2003-2004 döneminde öğrenci kabul 
edecektir. İlk etapta 800-900 civarında öğrenci 
eğitim, öğretim görecektir.

Umarız olumsuzluklar ortadan kalkar ve önü
müzdeki öğretim döneminde öğrencilerimiz 
Gemlik Suni İpek Fabrikasında öğrenime başlar. 

। Uludağ Üniversitesinin açmayı planladığı fa- 
Pkülte, yüksek okul ve meslek yüksek okulları ile 
bilgileri sonraki yazımızda ele alacağız. Üniversite 
.dosyasındaki bilgileri okurlara, öğrenci ve velilele- 
■ine duyurmaya, aktarmaya çalışacağız.

Sorunlarımız pek çok.
Ama. En önemlisi, toplumda 

diyalog yok.
Çünkü. Mevlana’yı tanıya

madık.
Yunus Emre’yi anlayamadık.
Onun için hoşgörü yok.
Onun için sevgi yok.
Sanki Mevlana bugünleri, ta 

o zamandan görmüş.
Bölünme ve ayırımcılığa 

karşı bakın neler söylemiş.
- “Ne olursan ol, yine gel.”
Değişimin önemini o yıllarda 

anlamış ve bakın ne demiş.

Küçük Koray, yoldaki yaşlı 
adama yaklaştı :

Amca, şu demir parmak
lıklı kapıyı açar mısın.”

Adam yanıt verdi :
“- Tabii açarım. Bak açtım 

bile.
Büyüyünce sen de açar

sın.”
Küçük Koray şöyle karşılık 

verdi:
Tabi açarım, çünkü o za

mana kadar kapının boyası 
iyice kurumuş olur.”

|K
İK

NÖBETÇİ ECZANELER
25 Aralık 2002 Çarşamba Çağlar Eczanesi

26 Aralık 2002 Perşembe İnci Eczanesi 

127 Aralık 2002 Cuma Kahraman Ecz.

28 Aralık 2002 Cumartesi Murat Eczanesi

29 Aralık 2002 Pazar Sena Eczanesi

30 Aralık 2002 Pazartesi
31 Aralık 2002 Salı

Şifa Eczanesi

Bayer Eczanesi

- “Dün dünle gitti 
zım.”

- “Artık yeni şeyler 
mek lazım.”

Yani. Eşyalarınızı ve

canca-

söyle-

elbise-
lerinizi değiştirin demiyor.

Fikirlerinizi değiştirin.
Çağın özelliklerini yakala

yın, diyor.
Bugün biz, Mevlana döne

minden teklonoji olarak ilerde
yiz.

Ama. Hak, hukuk ve insani 
değerler açısından çok geriyiz.

Bir önemli isim de Yunus Em-

Onun adını duyunca, aklımı
za “sevgi” geliyor.

Bugünlerde, bu duygudan çok 
uzak kaldık.

Kavga ve düşmanlık, sevgiyi ezdi 
g^çtV V

En ufak bir tartışmada, kar
şı tarafı vatan haini ilan ediyo
ruz.

Gayrı milli ilan ediyoruz.
Her olayı, bir bölünme sebe

bi haline getiriyoruz.
Adam dünyada iken kin du

yuyoruz.
Öldükten sonra “methiye” 

düzüyoruz.
Bakın Yunus Emre ne de

miş:
“Sevgini şimdi söyle, musal

la tasında değil.”
Gerçek kalkınma, çok katlı 

binalar!.» olmaz.
Hos<><»rü ve sevgiyi yakala

makla <dur.

SÖZÜN ÖZÜ

İntikam,
İnsanlıkla ilgisi olmayan 
Bir kelimedir.

“Seneca

Gencecik bir doçent öldü
rüldü.

Yine bir oyun sahneye kon
du.

Ve. Huzurdan intikam alın
dı.

Bu iş için, en karmaşık dö
nem özenle seçildi.

Bu cinayetle bir çok kesime 
mesaj verildi.

- Bir mesaj, Avrupa Birliği 
destekçilerine.

- Bir mesaj, Kıbrıs’ta çö
züm isteyenlere,

- Bir mesaj da, bürokrasi ile 
uğraşmak isteyenlere

Yani. Bırakın demokrasiyi, 
bırakın yıllanmış konuları çöz
meyi.

Herşey eskisi gibi kalsın.
Çözümsüzlük, devam edip 

gitsin.
Aslında, doçente sıkılan bu 

kurşun, huzurdan ve istikrar
dan alman intikamdır.

Uçuk BİR Söz

O kadar aptaldı ki, 
motosiklete binmeden önce 

semer takıyordu.

Beşiktaş ve 
Denizlispor

Beşiktaş ve Denizlispor.
Bu sene ikisi de çok başa

rılı.
Denizlispor UEFA kupasın

da 3. turu geçti.
Ama. Süper lig de, hak 

etmediği yerde.
' Hani. Futbolda “takım ru

hu” diye bir deyim vardır.
İşte. Denizlispor adı, bu 

deyimle örtüşüyor.
Çünkü çabuk oynuyorlar.
Yardımlaşıyorlar.
Hemen çoğalıyorlar.

। Fiziklerini ve ruhlarını, koya
rak oynuyorlar.

Yabancıların en iyisini, 
en uygun fiyata almışlar.

Bir de Servet var.
Mükemmel fiziği var.
Üstelik tam bir görev ada

mı.
Beşiktaş’da, bu sene çok 

iyi.
Koşuyor, mücadele edi

yor.
İbrahim iki kişilik oynu

yor.
Ronaldo belki de, hayatının 

en başarılı sezonunu geçiri
yor.

“Pancu” her geçen gün ta
kıma damgasını vuruyor.

Lucescu başarılı bir hoca.
Ayrıca çok iyi bir insan.
Futbolcularla sevgi köp

rüsünü kurdu.
Aralarında rekabet yarattı.
Artık takımda, garanti 

adam kalmadı.
Herkes ilk onbirde olabi

lir.
Yedek kulübesinde de 

oturabilir.
Bir antrenörün takımda hu- I 

zuru bozmadan bu çizgiyi 
yakalaması çok önemli.

Özellikle Fenerbahçe yö
netimin Denizlispor ve Beşik
taş’da yaşanan olumlu geliş
meleri incelemesi lazım.

Yıldızlar topluluğu kur
ma, hastalığından kurtul
ması lazım.

GEMLİK REHBERİ
□ GEREKLİ TELEFONLAR
İtfaiye .................... 
i' >IİS İmdat ............... 
Jandarma İmdat........ 

Jandarma K...............
Polis Karakolu............
G a; Kom..................

.....110
155
156

.513 10 55 

.513 18 79 
..513 12 06

□ KAYMAKAMLIK
Ka» makamlık............. ..513 10 51
Kaymakamlık Ev...... .513 10 52
C Savcılığı................ ..513 10 53
। 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.............. ..513 18 21
Çınar Taksi.;............. ..513 24 67
Güven Taksi................ ...513 32 40
Gemlik Taksi.................513 23 24
Manastır Taksi........... ..514 35 50

İdi B

□ RESMİ DAİRELER
TEK Arıza ...... 
TEK İşletme .... 
Turizm Der. .... 
Spor Sah. ...... 
Orm. Böl. Şf... 
Milli Eğt. Md.... 
Halk Egt. Mrk.. 
Halk Kutup...... 
as. şb....:....... 
Karayolları ......
Liman Bşk....... 
Mal Md............
Nüfus Md....... 
Özel Id. Md..... 
Tapu Sic. Md. .

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

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

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

513 37 42
513 15 07
513
513
513
513

14 14
13 64
14 11
10 42

513 23 60
513 11 86
513 77 73

□ BELEDİYE
Santral .......... 513 45 21-23
Başkanlık....... 513 45 20
Zabıta............513 24 32

122
115

Otobüs İslet....513 45 21- 
Şuİşletmesi ...513 15 21- 
Itfaiye............513 23 25 
Muhasebe M ..513 45 21-182 
Yazı Iş. Md......51345 21-111
Su Arıza .Yalnız 185

□ GEMLİK ŞOFÖRLER VE 
OTO. ODASI BAŞKANLIĞI

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

□ OLE MLİK MUHİL Lif ESNAF 
VLSANATKARLARLOPASI

Ambulans ......0.532.5716757

DAİRE
□ 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............

□ OTOBÜS

........256 77 84

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

(226)814 10 20

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

ŞehirlerarasıOto.Term. 261 54 00 (18Hat)

□ TÜP DAĞITICILARI
Aygaz......
Özgaz .....
Tekgaz........
Ocakgaz...........
Ergaz......
Ipragaz............
Habaşgaz.........
Likitgaz...........
Yeni Likitgaz ..
Alevgaz...........
BP Gaz...........

... 513 12 95
.. 514 17 00

... 513 16 37

... 513 16 37

... 513 88 43

... 513 22 59

... 513 45 46
..... 514 28 41

.. 513 65 00
. 513 40 95
' 514 59 81

KUMLA'DA
HAVUZLU
KİRALIK ve 

SATILIK DAİRE
Müracaat 

Tel: 51317 97

Körfez
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İstiklal Caddesi Bora Sokak (Akbank Aralığında) 
büro ve işyeri olarak kullanılabilecek 

İŞYERİ KİRALIKTIR.
Müracaat Tel: (0.224) 513 42 21

Gemlikspor gol yağdırdı
tafcp 5 ? s ®

Gemlikspor, yeni yönetimin yüzünü ilk karşılaş
masında rakibi Demirtaşspor’u Gemlik sahasında 7- 
0 yenerek güldürdü.

Karşılaşmanın birinci yarısı 27 nci dakikasında 
Adem'in attığı golle 1-0 öne geçen Gemlikspor, ikin
ci yarıda daha derli düzenli bir oyun sergileyerek, ra
kibine adeta gol yağdırdı.

52 nci dakikada Ömer’in attığı golle 2-0 öne ge
çen Gemlikspor, 59 ncu dakikada Büyük Selimin go
lüyle skoru 3'e yükseltti.

Karşılaşmanın 66 nci dakikasında ise Adem 
Gemlikspor’un dördüncü golünü atınca diğer goller-; 
de 78 nci dakikada Coşkun’un, 79 ncu dakikada Nu-I 
rettin’in, 86 nci dakikada Adem’in üçüpcü golüyle 
karşılaşma 7?0 Gemlikspor’un galibiyeti ile son bul
du.

Maçı izlemeye gelen Gemlikli futbolseverler, bol 
gollü bir maç izlemenin zevkini ve keyfini yaşadılar.

KAYIP
Bağkur sağlık karnemi kaybettim. Yenisini çıkara

cağımdan eskisinin hükmü yoktur.
Seda KAHRAMAN

KAYIP
E sınıfı ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür.

Şaban DİKER

RESTâTTRACT

Ordöv Tabağı (On çeşit meze) asa sosaKias â ‘ 
Paçanga böreği (Pastırmalı) 
Kasap Köfte 
Patates Köfte
Salata
İç pilavlı Hindi 
Mevsim Meyvaları 
Kaymaklı Kabak Tatlısı 
9erez /
İşkembe Çorbası

Kişi Başı Fiyat

s (Kişi başı) "
1 35’lîk rakı veya
1 70’ I ik şarap veya
4 Bira 
Limitsiz meşrubat

Dutluca Köyü altı - Orhangazi
Tel : (0.224) 582 26 40
Fax : (0.224) 582 22 82

xb


	E:\2002\12. Aralık 2002\4 Aralık 2002\4 Aralık 2002 (1).JPG
	E:\2002\12. Aralık 2002\4 Aralık 2002\4 Aralık 2002 (2).JPG
	E:\2002\12. Aralık 2002\4 Aralık 2002\4 Aralık 2002 (3).JPG
	E:\2002\12. Aralık 2002\4 Aralık 2002\4 Aralık 2002 (4).JPG
	E:\2002\12. Aralık 2002\4 Aralık 2002\4 Aralık 2002 (5).JPG
	E:\2002\12. Aralık 2002\4 Aralık 2002\4 Aralık 2002 (6).JPG
	E:\2002\12. Aralık 2002\4 Aralık 2002\4 Aralık 2002 (7).JPG
	E:\2002\12. Aralık 2002\4 Aralık 2002\4 Aralık 2002 (8).JPG
	E:\2002\12. Aralık 2002\4 Aralık 2002\4 Aralık 2002 (9).JPG
	E:\2002\12. Aralık 2002\4 Aralık 2002\4 Aralık 2002 (10).JPG
	E:\2002\12. Aralık 2002\4 Aralık 2002\4 Aralık 2002 (11).JPG
	E:\2002\12. Aralık 2002\4 Aralık 2002\4 Aralık 2002 (12).JPG
	E:\2002\12. Aralık 2002\4 Aralık 2002\4 Aralık 2002 (13).JPG
	E:\2002\12. Aralık 2002\4 Aralık 2002\4 Aralık 2002 (14).JPG
	E:\2002\12. Aralık 2002\11 Aralık 2002\11 Aralık 2002 (1).JPG
	E:\2002\12. Aralık 2002\11 Aralık 2002\11 Aralık 2002 (2).JPG
	E:\2002\12. Aralık 2002\11 Aralık 2002\11 Aralık 2002 (3).JPG
	E:\2002\12. Aralık 2002\11 Aralık 2002\11 Aralık 2002 (4).JPG
	E:\2002\12. Aralık 2002\11 Aralık 2002\11 Aralık 2002 (5).JPG
	E:\2002\12. Aralık 2002\11 Aralık 2002\11 Aralık 2002 (6).JPG
	E:\2002\12. Aralık 2002\18 Aralık 2002\18 Aralık 2002 (1).JPG
	E:\2002\12. Aralık 2002\18 Aralık 2002\18 Aralık 2002 (2).JPG
	E:\2002\12. Aralık 2002\18 Aralık 2002\18 Aralık 2002 (3).JPG
	E:\2002\12. Aralık 2002\18 Aralık 2002\18 Aralık 2002 (4).JPG
	E:\2002\12. Aralık 2002\18 Aralık 2002\18 Aralık 2002 (5).JPG
	E:\2002\12. Aralık 2002\18 Aralık 2002\18 Aralık 2002 (6).JPG
	E:\2002\12. Aralık 2002\25 Aralık 2002\25 Aralık 2002 (1).JPG
	E:\2002\12. Aralık 2002\25 Aralık 2002\25 Aralık 2002 (2).JPG
	E:\2002\12. Aralık 2002\25 Aralık 2002\25 Aralık 2002 (3).JPG
	E:\2002\12. Aralık 2002\25 Aralık 2002\25 Aralık 2002 (4).JPG
	E:\2002\12. Aralık 2002\25 Aralık 2002\25 Aralık 2002 (5).JPG
	E:\2002\12. Aralık 2002\25 Aralık 2002\25 Aralık 2002 (6).JPG

