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Kurbanlıkları soran bile yok
İlker BULUÇ

Kurban Bayramı 
yaklaşırken kurbanlık 
satışlarında beklenen 
ilginin görülmemesini 
satıcılar piyasanın dur
gunluğuna bağlıyor.
F 11 Şubat 2003 Salı 
günü başlayacak olan 
Kurban Bayramı'na dö

nküz gün kalmasına 
rağmen, kurbanlık kü
çük ve büyükbaş hay
vanları soranların bu
lunmasına karşın alıcı
ların sayısının azlığın
dan şikayetçi olan satı
cılar, “Bu yıl umduğu
muzu bulamazsak, 

umutlarımız gelecek 
kurban bayramına 
kalacak” diyor.

Odun depoları ya
kınlarında kurulan sa
tış yerlerinde küçük
baş kurbanlıklar 200 
milyon lira ile 400 mil
yon lira arasında alıcı 
bekliyor.

Büyükbaş kurban- 
lıklaFın fiyatları ise, bir 
milyar liradan başlaya
rak, 3-4 milyar liraya 
kadar çıkıyor.

VATANDAŞIN
ALIM GÜCÜ YOK
Kurbanlık satıcıları 

satışların durgun olma

sından yakınırken, fi 
yatlardan dolayı da 
alışveriş yapamayan 
vatandaşlara da hak 
verdiklerini belirterek, 
“Halkın alım gücünün 
düşük olması nede
niyle kurbanlık satış
larında da beklediği
miz ilgiyi bulamıyo
ruz. İnşallah önümüz
deki günlerde satışlar 
artarsa bizim de yü
zümüz güler” şeklinde 
konuştular.

Öte yandan bazı 
büyük mağazalar, kur
banlık hayvan satışları
na başladılar.

Şoför, Esnaf ve Sanatkarlar bebetorım kaytra**
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Buluşma

' I

İnan TAMER

İlk Yazı
Gemlik Körfez ailesinde anlamlı.,. Anlamlı 

olduğu kadar da coşkulu Jbir heyecan var bu- 
j gün,..

Yıllardan bu yana Gemlik Körfez'i haftalık 
çıkartan Kadri Ağabey, şimdi de günlüğe çevi
riyor.

İletişime katkı... Kent kültürüne katkı...
j Kent sosyolojisine katkı...

Şimdi de her gün sağlayacak....
Okuma alışkanlığının az olduğu bir ülkede 

var otan düzeyi yükseltmek için gösterilen her 
çaba desteklenir... Kutlanır...

Üstlendiği görevler bu denli değerli olan 
GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ NDE yazı yaz
mak... Hemde günlük...Zor ama bir o kadar da 
keyifti...

20 yıla yakın bir süre yerel gazeteler de 
' ulusal gazetelerde muhabirlik, yazarlık, yöne- 
î öcılik yaptım..

Ama bu denli heyecanlanmadım..
Kolay mı.. Çocukluk ve gençlik dönemimin 

i geçtiği GEMLİK'te günlük bir gazetenin köşe
sinde görücüye eskiyorsun..

Arkadaşların var.. Büyüklerin var.. Seni ye- 
; tiştiren hocaların var..

Yaşam sınavına girmenin heyecanını, coş- 
ı kuşunu duymamak elde mi?

Görev verildi bir kere..
Çok çalışacağız, çok okuyacağız, daha iyi 

‘ yazacağız..
Deneyimlerimizi bilgilerimizle yoğuraca- 

ı S,z.
imbikten geçirip damıtacağız..
Ve de gazetemizi okutacağız..
Burada sîzlerle...
Yaşamı paylaşacağız, birbirimizle iletişim 

kuracağız..
Bazen sevinecek... Bazen üzülecek...
Ama doğrulan dile getirerek gerçekleri ya

kalamak için koşacağız..
Gün gelecek güzel Gemlik’imizin yerel so- 

i runlannı gündeme getirerek çözümler araya
cağız..

Gün gelecek ülkemizin aydınlık yarınları 
için yazacağız..

Yan m yaratmak için güçlü olmak gerekir.
Gücümüzü bilgimizden alacağız.
Övgüde yapacağız yergide,..
Ama gönül fermadan... Pişmanlık duyma

dan..
Birbirimizi değiştirmek ahkam kesmek gibi 

bir düşüncemiz yok olmayacak da..
Birlikte iyiyi, doğruyu, güzeli arayacağız.
Günün Özdeğişi :
“İnsan Oğlu öyle muhteşem bi potansiyel 

. ki, kırdaki otlar gibi özgürce büyüme imkanı 
bulursa kendi özü yönünde gelişir ve özgün bir 

i insan olur."

GEMLİK KÖRFEZ
GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

Yıl: 30 SAYI: 1459 
Fiyatı : 200.000 TL. 
Sahihi: Kadri GÜLER 

Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 
Haber Müdürü : İlker BULUÇ

İstiklal Cad. Bora Sok. (Akbank Aralığı) No : 3/B
Tel; 513 17 97 Fas : 513 35 95 GEMLİK

Basıldığı yer :KÖRFEZ OFSET
Matbaacılık -Yayıncılık - Reklamcılık Tesisi 

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

Okuyun, okutun.
aİMzriA: Azluu.

Emir Doğru da....
Şoför esnafımızın dert babası.
Esnafımızın hamisi.
Tüccarın, esnafın, sürücülerin, nakliye

cilerin Emir Abisi’ ni de yolcu ettik sonsuz
luğa.

Tam elli yıl bir Gemlik’in ürününü taşıdı, 
taşıttı İstanbul’a, Bursa’ya, Sunğipek’in 
viskosunu, selefonunun şevk etti yurdun 
dört bir yanına.

Kendisini, 1959 yılından beri tanırım. 
Beyefendi, hatırnaz, saygılı, dürüst bir 
kimse olarak.

Kafoğlu şirketinin yıllarca nakliyeciliği
mizi yaptı başarı ile güvenle. Bir kez olsun 
itilafa düşmeden aldığını kusursuz aynen 
teslim etti adresine.

Yalnız bizim mi, tüm müşterilerinin.
Yüzü hep güleçti. O’nu bir kez olsun, 

öfkeli, asık suratlı gören olmamıştır. Ben
ce şık giyinir, traşsız olarak, kravatsız ola
rak' ta gören yoktur kendisini, ,

40 yıldan fazla Gemlik Şoför ve Otomo
bilciler Derneği’nin değilmez başkanlığını 
yürüttü.

Şoför esnafı o’na koştu, aracı olan o’na 
koştu. O da aldığı görgünün bilinci içinde 
sorunlara çare olma, çözüm bulma, hak

BAŞSAĞLIĞI
S.S. Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar 
Kredi ve Kefalet Kooperatifinin 

Değerli Başkanı

Sayın M. Emir Doğru
30.01.2003 tarihinde 

hakkın rahmetine kavuşmuştur.
Kederli ailesine, Esnaf ve Sanatkarlar 

camiamıza başsağlığı dileriz.
GEMLİK MUHTELİF ESNAF ve 

SANATKARLAR ODASI

kın teslimine nezaret etmek için didindi, 
durdu.

Esnaf Kefalet Kooperatifi yöneticisi ve 
Başkanı olarak esnafın desteklenmesine 
haklarının korunmasına gayret gösterdi.

Gemlik esnafının güveni ile “Türkiye 
Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu genel 
kurullarına delegeliğe gönderildi. Gemlik 
esnafını liyakatle temsil etti. Esnafın dert, 
dilek ve sorunlarını dile getirerek çare ara
dı. Çözüm buldu.

Aktif siyasete bulaşmadı. Her düşünce
ye saygı duydu. Partilere mesafeli oldu. 
Her partiden yerel görevlere seçilebilece
ği halde rağbet etmedi.

O işini seviyordu. İşini yaptı. Meslek- 
daşlarının dert ve dilekleri ile haşır neşir 
oldu ölümüne dek.

Elbet her varlığın bir ömrü vardı. Yük
sek yerden emir geldi. Emir Doğru, emri 
aldı. Hazırım dedi. Sonsuzluğa giden yola 
çıktı. Rabbine kavuştu.

Evet, soyadı kendisine yakışıyordu. 
Doğru idi, dürüst idi.

Allah rahmet eylesin. Sevenlerinin başı 
sağolsun. Geride kalan yıkanlarına ta
hammül gücü versin.
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Lauderhill’den konuklar geldi
Gemlıkjn Amerika'daki kardeş 

Belediyesi. LauderhîH’in Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı Mtchael S. 
Drannan. Güney Amerika Kalkın
dırma Bankası Başkan Yardımcısı 
Gustavo Kruss ve Muğla Yatağan 
Belediye Başkanı Haşmet Işık 
Gemlikteydi.

Miçhael S. Drannan 1 Şubat 
Cumartesi günü, Gemlik ile ekono
mik, sosyal ve kültürel ilişkileri ge
liştirmek için ilçemizi tanımak ama
cıyla geldi. Belediye Başkanı Meh
met Turgut'u ziyaret eden Mîcha- 
ei S. Drannan, Mehmet Turgut'a, 
Lauderhill şehri ile Gemlik arasın
daki >ş. kültür ve turizm ilişkilerinin 
gelişmesi için gösterdiği ilgiden do
layı bir teşekkür plaketi sundu.

Lauderhill Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Michael S. Drannan, 
Gemlikte geliş amacının karşılıklı 
anlaşmanın neticesinde Gemlikti ve 
Lauderhilli işadamlarını kaynaştır
mak ve Gemlik'teki ekonomik po
tansiyeli incelemek olduğunu söyle
di

Lauderhill’de bulunun bir Ticaret 
ve Kültür Geliştirme Vakfı ile ilişki 
kurarak Gemlik ile Lauderbill ara
sındaki ticaret ve kültür ilişkilerini de 
geliştirmeyi planladıklarını söyleyen 
Trarnan brr ithalat ve ihraç süe

tinin Gemlik ile ticari ilişkilere gire
ceğini, teknik ve telekominikasyon 
konularında yardımcı olacaklarını 
belirtti,

GEMLİK’E ÖVGÜ
Drannan, ileride turizm ve halkla 

ilişkileri de geliştirmeyi planladıkları
nı belirterek, Gemlik hakkı ndaki dü
şüncelerini şöyle anlattı:

“Gemlikte ilk defa geliyorum, 
girişte tepeden inerken tıpkı sizin 
dediğiniz gibi birden denizi gö
rünce çok şaşırdım. Etraftaki zey
tin ağaçları ve dağlardaki yeşillik 
çok hoşuma gitti. Burada daha 
çok kalmayı ve Gemlik hakkında

Tunceliler Derneği kongre yaptı

Gemlik’ten
Pülümür’e destek

Gemlik’ten kutsal topraklara bu yıl 106 hacı adayı
nı uğurladık. (Fotofraf Gemlik Körfez-İlker Buluç)İlker BULUÇ

Tuncelililer Yar
dımlaşma Dayanışma 
İve Kültür Derneğinin 
16. olağan kongresi ya- 
| pildi.

Geçtiğimiz hafta 
pazar günü demek lo
kalinde yapılan kong
rede, yeni yönetim ku
rulu seçimi yapıldı.

Yapılan seçimlerde 
Selçuk Acar dışındaki 
tüm üyeler yenilendi.

Taneciller Daya
nışma Yardımlaşma 
ve Küftür Derneği'nin 
yeni Yönetim Kurulu 
şu isimlerden oluşu
yor ;

Murat Kocam ış 
'Başkan), Seycan 
Çaktu (Sayman), Sel- 
's* Acar (Sekreter),

Turan Akyıldız (üye) 
Ayhan Işık (üye), Er
dal Han (üye), Vedat 
Ateş (üye)

DEPREME
YARDIM
Kongreden sonra 

Tunceli Pülümür’de 
meydana gelen dep
rem dolayısıyla yeni 
yönetim kurulu dep- 
remdezelere gıda yar
dımının yapılması ka
rarı aldı,

Pülümür'deki dep
rem afeti nedeniyle 
Gemlik'te oturan Tun
celililerin topladıkları 
yardımlar, Tuncelililer 
Dayanışma Yardım
laşma ve Kültür Der
neği tarafından orga
nize edilerek, Pülü
mür'e yollandı.

Kurban Bayramının 
yaklaşması üzerine 
hacca gidecek olan 
hacı adayları, Gem
lik’ten büyük bir tören
le yakınları tarafından 
uğurlandı.

İskele Meydam’nda 
toplanan hacı adayları 
ve yakınları büyük bir 
kalabalık meydana ge
tirdiler.

Diyanet İşleri Baş
kanlığı aracılığıyla hac 
görevini yapmak için 
Suudi Arabistan’ın 
Mekke kentini giderek, 
hacı olacak olan aday
ların bu yıl ki sayısının 
106 kişi olduğunu söy
leyen İlçe Müftüsü Ta-

daha fazla bilgi edinmeyi ümit e- 
diyorum”

Güney Amerika Kalkındırma 
Bankası Başkan Yardımcısı 
Gustavo Kruss ise bir ithalat ve ih
racat şirketinin olduğunu ve Gem- 
lik’in bu sektördeki potansiyelini 
araştırmak için geldiğini söyledi.

Mehmet Turgut ziyaretlerinden 
dolayı Drannan, Consiglio ve Işık’a 
teşekkür ederek, “İlişkilerimiz ça
balarımızla daha da artacak” dedi.

Amerikalı konuklar, Gemlik Be
lediye Başkanının konuğu olarak İl
çemizde iki.gün kalarak inceleme
lere.bulunacaklar.

Hacıları uğurladık

hir Yemenoğlu, gurup
lara 2 din görevlisi gö
revlendirdiklerini belirt
ti.

. Hacı adaylarının 
yolcu edilmeden önce 
Diyanet İşleri görevlile
rince hac konusunda 
bilgilendirildiğini de 
söyleyen İlçe Müftüsü 
Tahir Yemenoğlu, 
adayların kutsal top- 1 
raklara sağlıklı bir şe
kilde varmalarını ve 
dönmelerini arzuladık
larını belirtti.

Hacı adayları, İske
le Meydanı ndan ya
kınlan tarafından göz
yaşları ve dualarla 
uğurlandı.

TATLI 
SERT

■ TMİ Erol GÜRÇAY

AK Parti Sıkıntıda
Hükümeti sıkıntı basacak.
Çünkü Meclis Başkanı Sayın Bü

lent Annç, hükümeti sıkıntıya soku
yor.

- İlk sıkıntı türban kriziyle çık
mıştı.

- İkinci sıkıntı ise, Kıbns ziyare
ti nedeniyle çıktı.

Sayın Annç, öyle usulen falan de
ğil.

Tam anlamıyla Denktaş'a sahip 
çıktı.

Bir anlamda, müstakbel başba
kan ile ters düştü.

Aslında, Hükümetin tepesi ile 
Sayın Annç’m arasında meclis baş
kanlığı adaylığı sırasında bir ger
ginlik yaşandı.

Sayın Annç kendi tabiriyle, em
rivaki bir biçimde Başkan adayı 
oldu.

Ve. Meclis Başkam seçildi.
Zaman içinde bu gerginlik daha 

da büyüyecek.
Hele Sayın Erbakan Saadet Parti

sinin başına gelirse, bu gerginliği 
muhtemelen kaşıyacak.

AK Parti’nin içinde üç çeşit oy 
var.

- Eski Refah partililer var.
- İşsizlerin oylan var.
- Yoksulların oylan var.
Şu anda, AK Parti kendi klasik 

oy tabanın dışına çıkmış değil.
Bu klasik oy tabanı, hükümete 

işsizleri ve yoksullan unutturmayı 
başardı.

Bu durum, parlamento dışı mu
halefeti gündeme getirir.

Bu günleri bekleyen, parlamento 
dışı kalmış partiler var.

Görevde kalmak için direnen, üst 
dereceli bürokratlar var.

AK Partiyi hem umutla, hem 
merakla ve hem de endiye ile izle
yen çeşitli gruplar var.

Liberaller ...

Recep Tayyip Erdoğan 
“Koministler şimdi millici" 
Peki... Liberaller?
Şey.... Onlar mı__
Gayri millici ....
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Bankacılar Derneği Lokali Milton 2’ye taşındı

Türk sanat müzikli geceler başladı ‘Ocak’ Umurbey’de
Nadr EBAŞ

Dörtyol Baytaş Körfez Apartmanı altına taşınan Bankacılar 
Lokali’nde Salı geceleri aileleriyle Türk Sanat Müziği dinle
mek isteyenler, nefis bir gece geçirebilecekler.

Adliye Binası karşısında bulunan Bankacılar 
Derneği Lokali, Galip Kaygısız’tn işletmeci iğini 
yaptığı Milton 2 Düğün Salonu na taşındı.

Geçtiğimiz hafta çarşamba günü gerçekleştir 
len açılışa kalabalık davetli topluğu katıldı.

Her salı gecesi Türk Sanat Müziği dinletisinin ; 
yapılacağı yeni mekanda, çarşamba ve cumarte
si günleri ise dev ekranda spor karşılaşmaları iz
lenebilecek.

SEÇKİN KONUKLAR
Bankacılar Lokalinin açılışına, Belediye Baş- | 

kanı Mehmet Turgut ve eşi Nuriye Turgut, İlçe 
Cumhuriyet Başsavcısı, ilçe yargıçları, İlçe Milli . 
Eğitim Müdürü Mehmet Tuna ve eşleri, Gemlik j 
Belediyesi Sanat ve Kültür Derneği Başkanı Edip . 
Özer ve eşleri ile aileleriyle çok kalabalık davetli 
topluluğu katıldılar. ' ı

bey Belediye Baş*

RAJHMİ

■< as SIA. IK^ViVT
AİLENİZLE STRESİNİZİ ATMAK İÇİN

İŞTE FIRSAT!
Klavyede Vedat, Kemanda Doğan, Udi Cengiz 

ve Assolist AŞKIN SAN eşliğinde tatlı nağmeler. 
Kaliteli yemeklerle unutulmaz Keyifli Geceler...

MÖNÜ
1/2 Yerli İçki - Ordöv Tabağı - Salata - Ara Sıcak 

Günün Yemeği - Meyva - Çorba

TL*
REZARVASYON İÇİN BİZİ ARAYIN!

Dutluca Köyü Altı Orhangazi / BURSA 
Tel : (0.224) 582 22 82 Telefax : 582 21 65 
GSM : (0.542) 524 97 86 - (0.532) 436 18 22



I ^3 Şubat 2003 Pazartesi Sayfa 5

3*â- 
İtığt 
kıry.

Öğrencilere Tehlikeli Tuzak;
Uyuşturucu Bağımlılığı

Katlı otopark ihale edildi
Gemlik'in ilk katlı otoparkı 1 trilyon 40 milyar lira muhammen bedel ile ihale 
edildi. İhaleyi, yüzde 4 kıran OM Mühendislik Atinak Ortaklığı kazandı.
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Gençlik çağının özelliklerini bilirsek uyuş
turucu bağvnhhğmın gençlerde neden yaygın
laştığını, neden onlan hedef kitle seçtiğini an- 
iayabiliriz Gençlik çağı, duygulann iniş çıkış 
yaptığı. vtç davranışların görülebildiği bir dö
nemdir Bu dönemde duygulannı denetleme 
henüz yeterince gelişmemiştir Hayatı şiyah 
beyaz görme eğftmdedir Gri tonlann olabile
ceğini düşünemezler bile.

Otoriteyi Mbuttenemez ve aykın, tepkisel 
davranışlar sergiler. Cinsel gelişmeleri sağlıklı 
bir yol izlemiştir Cinsellik üstüne genel geçer 
kahplar ve iki yüzlü ahlaksal çelişki yaşanma
sına neden olur. Anlatmak istediklerini dinle
yen bulamaz, dinleyen de onu anlamakta ye
tersiz kalır. Genç kendi başının çaresine ba
kar. Gençler bir arayış içine düşüyorlar. Çıkış 
yolu bulmaları da hiç kolay olmuyor. Bilgileri 
yetersiz olduğundan yanlış yapmalan ve ya- 
nrimalan oldukça yüksek orandadır. Uyuştu
rucuda sanal bîr cennet bulmuştur.

Gençlerimizin, özellikle öğrenci gençliğin 
.uyuşturucu kullanım sayısı giderek artmakta 
’ve yayıkna eğilimi göstermektedir.

Acık vürekHikC >nın» Ö>ıptnı. n!<'
rin çok az bir bölümü uyuşturucu sorununun

1 çözümünde etkili görev almaktadır. Öğret
menler kurulunda bu konuya ilişkin çözüm 
önerileri tartışılıyor mu?

Bağımlı sorunlu çocuklara yapacağımız 
yardım onlara yönelik sevgimizin bir «göster
gesi ve uzantısı obcaktır

Eğitim sistemlide ya><ın »n olumsuzluklara 
bir de bu sorun eklenmektedir Ugıdıııuı 
olarak bize düşen görev öğrencileri gözlemle 
mek. Gözlem bize önemli ip uçlan verir. Öğ- 
rencilerimızin ahlakça olgunlaşmasını sağla
mak da bizim görevimizdir. Yann ki kuşakla
rın iyi yetişmesinde, sağlıklı olmasından 
önemin sorumluluğumuz var.

Uyuşturucu kullanan birey kendini önem- 
siz ve değersiz görmektedir. Gençte yaratıla
cak küçük ama olumlu değişimler desteklen
mek ve ödüBendirılmelıdır.

Asknda sorgulanması gereken düzenin 
sosyal temelleridir Uyuşturucu sektöründe 
belli bir arz-talep dengesi oluşmuş durumda
dır. Bu olumsuz gelişmeyi üzüntü ile seyret
meklerine çözümün merkezinde olmak zo
rundayız. Okullarda rehberlik çalışmaları ye
tersiz kalırsa uzmanlardan yardım mutlaka is
tenmektir.

Gemlik’e yapılacak ilk katlı 
otoparkın ihalesi geçtiğimiz 
hafta Belediye Encümeni hu
zurunda gerçekleştirildi.

Dr. Ziya Kaya Mahallesi 
Gemlik Ticaret ve Sanayi Oda
sı Gazi İlköğretim Okulu yanın-, 
da bulunan eski zeytin, haline 
yapılacak olan üç katlı oto
park, 1 trilyon 40 milyar lira 
muhammen bedelle Gemlik 
Belediyesi tarafından ihaleye- 
çıkarıldı.

İhaleye, OM Mühendislik 
Atinak Ortaklığı, Denizcioğlu 
İnşaat Limited Şirketi, Kem 
Haş Danış Yapı Ortaklığı, Duaf 
İnşaat Limited Şirketi katıldılar.

Tahmini bedeli yüzde 4 ora
nında indiren OM Mühendislik 
Atinak Ortaklığı ihaleyi kazan
dı.

Belediye Başkank Mehmet

'Turgut, kesin sonuçların yapı
lacak olan inceleme ve araştır
malardan sonra belli olacağını 
ve kamuoyuna açıklanacağını 
söyledi.

Üç.bin. metrekare taban ala

nı olan kapalı otoparkın birinci 
katı işyerleri, ikinci ve üçüncü 
katları ise otopark olarak kufia- 
nılacak.

İnşaat, 2003 yılı sonuna ka
dar tamamlanacak.

Apo’nun ziyaretçileri 
fırtınadan korktu

İmralı Açık Cezaevinde tutuklu bulunan PKK Lideri Ab
dullah Öcalan’ı ziyarete gelen yakınları ve avukatları Boz- 
burun’da yakalandıkları fırtınadan korkarak, geri döndüler.

Geçtiğimiz hafta çarşamba günü Apo’nun dört avukatı 
ile kardeşleri Havva Keser ve Fatma Ocalan, İmralı 9 adlı 
bot ile jandarma gözetiminde yola çıktılar. Armutlu açıkla
rına gelen bot, 7 şiddetindeki fırtınanın oluşturduğu dalga
larla boğuşmaya başlayınca bir ara batma tehlikesi geçir
diler. İmralı 9 bunün üzerine geri dönerek, Zeytinbağı bel
desi limanına yanaştı.

Apo’nun avukatlarından İrfan Dündar, İmralı’ya gider
ken dalgalar yüzünden korktuklarını belirterek, sekiz haf
tadır Öcalan’ı görmediklerini söyledi.

KAŞE 

mOhUrde 
bekleme 

VOKf ..

Matbaamızda 
Bilgisayar 
Sistemiyle 

Kaşe ve
Mühürleriniz 
30 dakikada

yapılır.

sta- 
sık

ne- 
ne-

bet
Üde 
on* 
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BİR TELEFON YETERLİ!

KÖRFEZ OFSET
C<L Bora Sk (Aköank AralıÇjı) No: 3/B 
<0.224) 613 17 97 GEMLİK

M*

G

İM

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

TEK Arıza...... 513 20 66
TEK İşletme .... 513 45 03
Turizm Der. .... 513 12 74
Spor Sah. ...... 514 00 95
Orm. Böl. Şf--- 513 12 86
Milli Eğt. Md 513 11 74
Halk ât- Mrk.. 513 18 46
Halk Kütüp...... 513 13 53
As. Şb. ........... 513 10 57
Karayolları ----  513 13 08
Liman Bşk....... 513 11 33
Mal Md........... 513 10 95
Nüfus Md......... 513 37 42
Özel İd. Md...... 513 15 07
Tapu Sic. Md. . 513 14 14
Müftülük.......... 513 13 64
Gümrük Md. .. 513 14 11
Tekel Md 513 10 42
Ver. Da. Md. 513 23 60 
üçe Tar. Md. 513 11 8b 
İlçe Seç. Md.

İMHmMAr 2M«H|
Şafak Havaohk. MS** ■

□ D€NİZ OTOBÜSÜ

Mudaıya .. 544 3EH5© 1
Yenıkapı

___ _____ • -_____I
□ KAYMAKAMLIK

*
I

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

□ VAPUR______________ 1

K □ FERİBOT

□ ULAŞIM
LSlufrlrtEF

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

□ BELEDİYE □ OTOBÜS___________

H 
B

□ hastaneler
Santral....... 513 45 21-23
Başkankk 513 4b 20
Zabıta.—........ 513 24 32
Oidbus tştet 513 45 21-122
Su Işletmea . 513 45 21-115 
kfaive........... 513 23 25
Muhasebe M 513 45 21-182 
Yazı iş. Mâ... 51345 21 111
Su Ama

Ş^hirİBorasOtD Ttraı 261 54 X’ ISHut

□ TÜP DAĞmCUA*
Devlet Hastanesi...........513 92 00
SSK Hastanesi............513 23 29
Mer. Sağ. Ocağı...........513 10 68

513 12 9S i

5l3 >6 37
Oı hffirr 513 16 37

I 513 88 43
513 2259

Hab«Wir 5134S46
LA» SMM41
Yeri Lıkr^ac 513 6b M
AbMR 5L3 40 45
BPGaı 514S981

E □ TAKSİLER

Körta Taksi ..........513 18 21
Çınar Taksi..................513 24 67
Güven Taksi................. 5133240
Gemlik Taksi................513 23 24
Manastır Taksi.............514 35 50

Anıbukıns d
Kuruno 0 533 2556508

i MmımT nıif j 
sj W ŞAMATA AJCUMÖ OCMkS

Ambulans ...
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Gemlikspor terfilere hazırlanıyor
Grubunda şampiyon olan 

Gemlikspor, nisan ayında ya
pılacak olan Türkiye ter fileri
ne hazırlanmaya başladı.

Kendi grubunda, Orhanga
zi Belediye Gençlerbirliğispor 
ve Robert Bosch ile A grubu 
şampiyonu Hürriyet ve Dök- 
taşspor ile Yenişehir Belediye- 
por'un terfilerde yarışacağını 
söyleyen Gemlikspor Yöne
tim Kurulu Üyesi Melih Ka
zanç, karşılaşmaların nisan 
ayında çekilecek olan kuralar
dan sonra yapılacağını belirtti.

Terfilere iddialı bir şekilde 
hazırlandıklarını söyleyen Ka
zanç. yeni iki transferle takımı 
güçlendireceklerini ifade etti.

Bursa takımlarından biri ile 
eşleşeceklerini söyleyen Melih

Grubunda şampiyon olan Gemlikspor, nisan ayında yapılacak 
olan terfilerde başarı gösterirse, Türkiye üçüncü ligine çıkacak.
Kazanç, Gemlikspor’un geç- tecrübe kazandığını, bunun da 
miş yıllardan terfi maçlarında yararını göreceklerini belirtti.

Okullarda karne tatili başladı
İlker BULUC

2002-2003 öğretim yılının birin
ci yansının sona ermesiyle bütün öğ
renciler karne heyecanını bir kez da
ha yaşadı.

Yurt genelinde olduğu gibi ilçe
mizde de okullar, 31 Ocak Cuma 
günü tatile girerken, ilkokul 1. sınıf 
öğrencileri bu heyecanı ilk kez yaşa
dılar.

Birinci yanyıh başarıyla ı bitiren 
öğrenciler karnelerini görünce se
vinçten havalara uçarken, bekledik
leri başarıyı gösteremeyen öğrenci
lerin karnelerindeki kırıklar ise ken

dilerinde ve ailelerinde üzüntü yarat
tı.

• Gemlik Devlet Hastanesi Psikolo
ji Uzmanı Teoman Çete, başarısız 
öğrencilerin ailelerine seslenerek, 
“Çocuklarınıza karşı anlayışlı 
olun ve baskıcı davranışlardan 
kaçının” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden 
aldığımız bilgilere göre; Gemlik’teki 
ilköğretimde görevli öğretmen sayısı 
233, öğrenci sayısı ise 11 bin 734, 
ortaöğretimdeki öğretmen sayısı 
386, öğrenci sayısı ise 3 bin 657 
olduğu belirtildi.

Dekanlara 
teşekkür
Gemlik’e yüksek 

okul ve fakülte kazan
dırmada büyük emekleri 
geçen Uludağ Üniversi
tesi Rektörü Mustafa 
Yurtkuran ile Dekanlar 
Müfit Parlak ve Haşan 
Batmaz a çabalarında! ı 
dolayı, Gemlik sivil insi 
yatif ve çeşitli kurumla- 
rın temsilcileri geçtiği
miz hafta teşekküre git
tiler.

Dekanlar ile görüşen 
heyet, akademik çalış
maları nedeniyle rektör 
ile görüşemedi

Kadri Güler

Göne Bakış

Günlük gazete çıkarken ...
Birind devamı

1973 yıhnm Haziran aymda ilk Gı ıııür Kâı 
fez’i çıkarmaya başladığımız günkü gjfoı sevinç 
yiz.

O gün binlerce hurfatı kumpasa chzerek h 
zırladığımız sayfalan artık, bdgisayar teknoloji 
ve ofset baskı tekniği ile çok gelişurcnk.

Büyüyen ve gelişen Gemlik’te haber şifana 
çekmeyeceğimizi sanıyorum.

Tecrübe ve dinamizm bâr araya getfğjnd 
zorlukları kısa zamanda aşacağımız 
inanıyorum.

İlk günlerde doğacak gecikmeler veya hata] 
lanrmz için şimdiden affola

Sevgili okurlar..
Gemlik Körfez. 2000 yandan ben 80 cd 

birinci hamur kağıda basılmaktaydı 2001 
Şubat krizine kadar renkli ofset o.drail 
yayınlanan gazetemiz, siyah beyaz ofaral 
yayınlanmaya başlamıştı

Bugün ise elinizdeki gazetenin dçflncs 
hamur kağıda basıklığını görüyorsunuz. Tei| 
nedenimiz var. O da maliyetlerin yukseAdbğı

Kadro ve donanım açısından bu* yu* 
getiren günlük gazetenin giderlerim değeri 
okurlarımızın bize desteği d* aşacağımın 
sanıyorum.

Bunun da yolu gazeteye dbon* oknakhr j
Gemlik Körfez Gazetesi na yaşatmak açM 

kurumlann, esnafın, sanatkarın.
ayda 5 milyon liraya abone oknast yetertt I

Gemlik Körfez i eskiden okfuğu gâb* ucr*#â® 
dağıtmayacağız.

Seyyar satıcıların yaranda nokta b®sdrr*M 
olacak.

Kurumlar a gazeteyi hergun uiaştvacağu
'i azar la nmızia, habcrtervrazi* G**nük'W

’ ^h>k olacağız.

Körfez ı d*MeM*s*nw sbl

BAŞSAĞLIĞI 
Değerli Başkanımız; 

Sayın M. Emir Doğru 
30.01.2003 tarihinde 

hakkın rahmetine kavuşmuştur. 
Kederli ailesine, Esnaf ve Sanatkarlar 

camiamıza başsağlığı dileriz.
S.S. GEMLİK ESNAF ve SANATKARLAR 

KREDİ KEFALET KOOPERATİFİ 
YÖNETİM KURULU

Okuyun, 
okutun, 

aböiıs 
olun.

Düzeltme

KSrfez
■■■ GÜNL ÛK SİYAS» GAİTYf MHBİ - W

Günlük ji 
yayın yaşamında 
başarılar dileriz.

BOSCH
MTANMLLI MMJLMI

•OOCR MTt



GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

"Her zaman bir adım önde"

; GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■MHHR
V > 4 Şubat 2003 Sah FİYATI : 200.000. TL.

..... .. ..................................................................................................

IKH.IŞ 
FEN DERSHANELERİ

Merkez : İstiklal Cad. No : 30 Gemlik 
Tel: (0.224) 514 45 15

Şube : İstiklal Cad. No: 36 Orhangazi
Tel : (0.224) 572 36 73 -572 36 82

Günlük gazetemiz beğenildi
yaşatnmm 30 ncu vt- 

mdte haftsKta bir gün yayından 
>üdük yayım dönen. Gemlik in 
en çok okemn gazetesi Gemlik

Jün okuyucular ından

İçin

Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut, gazetemizi incelerken

Jty gördü
Kaymakamı Sadettin 

garatenuz Sahibi Kadri

Güler i arayarak, zor bir işe gi
riştiğimizi ancak bunu başaraca
ğımıza İnandığımızı belirterek, 
gazetemizi kutladı, başarılar dile
di.

İLK ABONE
Belediye Başkanı Mehmet 

Turgut ise, Gemlik Körfezi in

İlk abonemiz Yatağan 
Belediye Başkanı Haşmet Işık

celeyerek, Gemlik’e hayırlı ol
masını diledi.

Gemlik Belediyesi’nde, Bele
diye Başkanı Mehmet Turgut’un 
konuğu olan kardeş şehir La- 
uderhill Belediyesi’nin de kardeş 
şehri .olan -Yainğari Bel e 
Başkanı Ha>: ,. :i İşık <: rmi-’

inceleyerek, kendisinin de 
bir gazeteci olduğunu, 
günlük gazete çıkarmanın 
zor bir iş olduğunu söyle
yerek, belediyesini gazete
mize bir yıllık abone yaptı.

Bu arada, Amerikalı 
konuk Ticaret ve Sanayi

Odası Başkapı 
Michael S. Dran- 
nan’a konuşmala
rı tercüme eden 
Lauderfıill Beledi
ye Bilgisayar İş
lem Müdürü Tar
kan Öcal, konuk 
işadamının gaze
temize bir yıl abone

Kaymakam Sadettin Gene. Körfez i iKtkrkm

olmak ve zaman zaman
yazı yazmak 
bildirdi.

Gazetemiz
Kadri Güler.

istediğini

Sahibi 
bundan

mutluluk duyacağını be-

mak isteyenlerin ilçemiat gelen 
konuklanman oknasmdan se
vinç duyduğunu söyledi

Pazar günü dışında bakaran 
altı günü Gemlikli okurlar ât bu 
luşacak olan günlük Gemilik

Konuk Michael S. Drannan lirterek, günlük Gemlik 
gazetemize abone oldu. Körfez’e ilk abone ol-

noktalarında, seyyar sahalarda

Sunğipek depoları tütün dolu'
> Sümerbank Holding ce Tekel e 
i atatan Gemlik Sunğipek Fabrika- 
Nma. Tekel tarafindan Türkiye'nin 
I tesitti illerinden getirilen tütünler 
afiriimeye terk edildi.
w 57. Hükümet tarafından Ulu
dağ Üniversitesi ne tahsis edilen 
Sunğipek' Fabrikası nın beş depo
su da ağzına kadar tütün dolu.

Yıllardır bu depolarda bekleyen 
tütünlerin geleceği ise meçhul. gptünlerçürümeyö.terk edildi/

Güne Bakış
Kadri Güler
gemlik_korfez@yahoo.com

Teşekkürler Gemlik
Günlük Gemlik Körfez Gazetesi, dün ilk sayısını 

bin tane basarak Gemlikli okurlarıyla buluşturdu.
Görüştüğümüz her kesimden başarı dilekleri al

dık Ve kutlandık
1 Gemlik Körfez’in ilçe basınına yeni bir soluk ge 
■me-»inden dolayı mutluyuz.
KZbr bir İsı başarmak için yola çıktık. Desteğimiz 
:<t siz sevgili okurlarımızsınız.
iDün sabah, Belediye Başkanımızın odasında 

farklı bir mutluluk yaşadık.
Yatağan Belediye Başkanı Sayın I Jpşmet Işık. 

hiRraktemediğimiz bir jestle gazetemiz ilk abonesi 
°^Ur Ardından Amerikalı konuğunuz Sa

Drannan
İşsizde sevgili Gemlikliler ., Teşekkürler

Gürhan Çetinkaya 
"Buluşma” 

adlı köşesiyle 
2. sayfamızda

Erol Gürçay 
"Tatlı Sert" 

adlı köşesiyle 
3, sayfamızda

İnan Tamer 
"Taşı Gediğine" 

adlı köşesiyle 
3. sayfamızda

Muzaffer Gürboğa 
"Not Defteri" 
adlı köşesiyle

5. sayfamızda

Belediye meclisi toplandı
iıı.Dirırır' * •” --2I İlker BULUÇ

Belediye Meclisi 
şubat ayı olağan 
toplantısında, Azot 
İskelesi’nin Gemlik 
Belediyesine tahsisi 
kararı alındı.

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’un 
çağrısıyla dün saat 
.14.00 da toplanan 
B< tediye Meclisi, 6 
m. ıddeden oluşan

Belediye Meclisi toplantısından ter görüntügündemi görüştü. 
I Belediyede görevdi 
| n. omurlara Bakanlık- 
! t -n kadro istenmesi

I elediye Başkanı 
i Mehmet Turgut tara- 
I ftndan geri çekildi.

GEMPORT’A 
YENİ ÜYE
GEMPORT Yöne

tim Kumlu üyelik se
çimlerinde, Muharrem 
Sarı \v İbrahim Camcı 

I aday gösterildi.

Muharrem San. 16 
osia GEMPORT Yö
neten Kumlu 
ne seçildi. Camcı ise 8 
ovaldi

Azot tskelesfnm 
Gemhk BetedK-esi ne 
tahs® editnıesinin is
tenmesine. şarth tah
sisinin kabul edlmesi 
vvya sembolik fiyatla 
satın ahnması konu- 
sunda mecüs üyeleıi-

rin içinde kalıp.
trafiği aksatmaya 
başlaması ve kirli
lik yaratmasıdır. *

Devamı syf 3'te

mailto:gemlik_korfez@yahoo.com
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Üniversite üzerine ...
Gemlik'te üniversiteye açılan kapı aralan- 

|| dr
Uludağ Üniversitesi'nin başta Rektör Prof. 

Dr. Mustafa Yurtkuran olmak üzere girişimle
ri Belediye Başkanımız Mehmet Turgut’un da 
desteğiyle gerçekleşme aşamasına geldi.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Müfit Parlak ve Veteriner Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Haşan Batmaz'ın da katkıla- 
n yadsınamaz. q

Üniversitenin kentle iletişimi kaçınılmaz. 
Üniversitelerin de...

Kültürel... Ekonomik... Sosyal... say say 
i bitmez.

Üniversite. Önce eğitim, kentin kültür dü- 
; zeyine katkı demek. Öğretim kurumlan bu
lunduktan yörelere ışık saçarlar. Aydınlatırlar. 
Bilinç düzeyini yükseltirler.

Hukuk Fakültesi açılacak.
Üniversitelerin prestiji yüksek fakültelerin- 

dendir.
Hele de hukuka her zamankinden daha 

çok ihtiyaç duyduğumuz şu dönemde Gem- 
lik’e özel bir anlam daha katacak.

Ya ekonomi...
Başlangıç için bin öğrenci desek. Daha 

fazla ya. Barınmadan giyinmeye, gıdadan kır
tasiyeye ekonomiye sağlayacağı aylık katkı. 
Düşünmesi bile keyif veriyor.

Denizcilik Yüksek Okulu açılacak.
Geçimini balıkçılık ve denizcilik üzerine ku

ran kesime sağlayacağı faydaları düşünebili
yor musunuz...

Meslek yüksek okulları açılacak.
Zanaatkarın yaptığı ve yapacağı işlere ye- 

ş nilik gelecek. Kalite gelecek.
Üniversite kendi içinde de çok hızlı gelişir.
Doğası gereği. Dolayısıyla çevresini de ge

liştirir. Örnek mi?
Çok yakından..
İşte Uludağ Üniversitesi...
40 h yaşları süren dostların belleğindedir 

üniversitenin kuruluş dönemi...
- Bürsa Üniversitesi’nden neredeyse sayısı 
50 bini bulan Uludağ Üniversitesi’ne uzanan 
süreç...

Bursa’nın kültür, sanayi, tarımsal, ekono-

V

mîk gelişimine sağladığı destek.
Sağlık dünyasındaki yenilikleri yakından iz

leyip Bursahların hatta tüm Marmaranın aya
ğına getirmesi...

Zaman katkı koyanları çok haklı çıkaracak.
Tüm Gemlik halkı üniversiteyi yaşama ge

çirenleri minnetle anacak.

■M GÜNLÜK SIYASI GAZETE 

Yıl: 30 SAYI: 1460 
Fiyatı : 200.000 TL. 
Sahibi: Kadri GÜLER 

Yazı işleri MUdUrU : Serap GÜLER 
Haber MUdUrU : İlker BULUÇ 

Spor-Sanat-Kiiltiir Sor.: Nadir İLBAŞ 
İstiklal Cad. Bora Sok. (Akbaıık Aralığı) No : 3/B 

Tel : 513 17 97 Fax : 513 35 95 GEMLİK 

»atıldığı yer: KÖRFEZ OFSET 
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Gemlik Körfez 
Okuyun, okutun

Belediye Reisi mi sansür kurulu mu?
Sayın Gemlikliler geçen hafta sonu yapı

lan bir toplantı bizlere çok güzel anlar yaşat
tı. Göğsümüz gururla doldu, istikbale ümitle 
bakmamızı sağladı. Çocuklarımızın, gençle
rimizin geleceğini daha aydınlık gördük. 
Toplantıdan sonra ufkumuzun açıldığını ru
humuzun derinliklerinde hissettik.

Bize bu güzel duygulan yaşatan, bu top
lantıyı tertip eden Uludağ Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Dekanı Sn. Prof. Dr. Müfit Par- 
lak’a ve Veteriner Fakültesi Dekanı Sn. 
Prof. Dr. Haşan Batmaz’a ne kadar teşek
kür etsek azdır. Her iki Dekanımız Gemlikli 
olup, Gemlik’e sahip çikmalanndan dolayı 
kendilerini kutlarız. Gemlik’te açılacak olan 
fakülte, yüksek okul ve meslek yüksek okul
ları ile tıp fakültesine bağlı poliklinik, diyaliz 
ünitesi ve kütüphaneden dolayı, üstün azim 
ve çabalanndan ötürü halkımızın takdirleri
ni toplamışlardır. Sayın dekanlanmızın hal
kımızı bilgilendirmek toplantısından önce 
çok üzücü bir olay yaşadık. Bu olaydan do
layı esef duyduk ve bunu sizlere aktaralım 
istedik.

Toplantıdan bir gün önce Belediye Baş
kanlığına müracaat ederek (U.Ü. Dekanlan- 
nın Gemlik Sunğipek Fabrikası’nda açılacak 
fakülte, yüksek okul ve meslek yüksek okul
ları hakkında bilgi vermek üzere 25 Ocak 
Cumartesi günü saat : 14.oo’de Gemlik Es
naf Kefalet Kooperatifi Salonu’nda toplantı 
yapacaklarını, halkımızın bu toplantıya da
vet edildiğini) bildiren bir ilan yapılmasını is
tedik.’ Ancak Belediye Reisimiz bu ilanı yap
tırmadı. Bunun üzerine arkadaşım Haşan 
Başaran ile birlikte giderek, Belediye Re
isinden ilanın neden yapılmadığını sorduk. 
Reis bize anonsu uygun bulmadığını, bizle- 
rin siyasi şov yaptığımızı söyleyerek yayın
latmayacağını tekrarladı. Bütün ısrarımıza

Karne sevinci
2002-2003 eğitim ve öğretim yılı

nın birinci dönemi geçtiğimiz hafta cu
ma günü sona ererken, öğrenciler kar
ne almanın sevincini yaşadılar.

Yaklaşık 12 bin öğrencinin öğre
nim gördüğü ilçemizde, bu yıl okula ilk 
başlayan minik öğrenciler de ilk karne 
almanın mutluluğunu tattılar.

Yurt genelinde olduğu gibi ilçemiz
deki okullar, 17 Şubat 2003 Pazarte
si günü ikinci dönem derslerine başla
yacaklar.

rağmen inadından vazgeçmedi. Oysa o sa
atlerde Belediye Reisi Mehmet Turgut'un 
radyoda konuşma yapacağı defalarca anons 
ediliyordu. Belediye Reisi kendi konuşması 
ile ilgili anonsu yaptırıyor, bütün Gemlik'i il
gilendiren toplantı ilanının yapılmasına ma
ni oluyordu. Sayın Gemlikliler bu kadar key
filik ve çifte standart olabilir mi? Belediye 
Reisimizin ilanı uygun görmesi ve ya uygun 
görmemesi bir sansür zihniyetidir. Kendin
den başkasını dinlemeyen, başkasına hak 
tanımayan zihniyetin ne hukukilik ile ne de 
demokrasi ve eşitlikle ilgisi vardır. Bir yöne
tici adil olmalı, hukuka saygılı davranmalı, 
demokratik kültürü benimsemelidir. Beledi
ye Reisi bu gün dahi (27 Ocak) akşamı AS 
TV’de konuşma yapacağını defalarca anons 
ettirdi. Bu mudur Belediye Reisinin adalet, 
ahlak, eşitlik, demokrasi anlayışı? Bu doğru
dan doğruya kendini halkın üstünde gören 
sansürcü zihniyettir. Türkiye sansürle idare 
edilmiyor. Padişahlık, saltanat rejimi kalkalı 
seneler olmuştur.

Bugünkü (27 Ocak) atv akşam haberle
rinde konuşan AK Parti Genel Başkanı Sn. 
Recep Tayyip Erdoğan şöyle söylüyor 
“Türkiye EMİRLİK değildir. Padişah
lıkla veya krallıkla da yönetilmiyor”. 
Bu sözler Belediye Reisimize umarız yol 
gösterir de yanhşda ısrardan vazgeçer. Tek
rar edelim, Belediye Teşkilatımız Emirlik 
veya krallık değildir. Keyfi indi kararların 
alındığı, sansür uygulamasının yapıldığı, de
mokratik olmayan usûllerin sergilendiği bir 
idari teşkilat değildir. Ancak kendini defalar
ca HUKUKÇU olarak tanıtmakta (Körfez 
FM radyosunda) beis görmeyen Belediye 
Reisimiz bunu hala anlamış değildir. (27 
Ocak 2003)
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Çay bahçelerini giydirdiler
■<i

U İskele Meydanı nda bulunan yazlık çay bahçeleri işletmecilerinin işbilirliği saye
sinde kış aylarında da kullanılır oldu. Bunun için çevresi branda ile çevrildi.

M İlker BULUÇ
| Gemliklilerin dinlence yeri 

. yazlık çay bahçelerinin yanlan 
brandayla örtülünce kışlık olarak 
da kullanıma açıldı.
.. ’ Sıcak ve güneşli yaz günleri
nin ona erip, havalann soğu- 

Iyup yağışların artması ile birlikte 
çay bahçesi sahipleri ekmek tek-

nelerini kapatıp havaların düzel
mesini beklemek yerine, etrafını 
örtüp çay bahçelerini mevsime 
uydurdular.

Çay bahçelerinde kış mevsi
minde de oturmak isteyen va
tandaşların bulunduğunu söyle
yen işletmeciler, bu sese kulak 
verdiklerini belirttiler.

Bu uygulamadan halkın 
memnun kaldığı, havaların çok 
soğuk olmadığı sürece çay bah
çelerine gitmeye devam edilece
ği belirtilirken, belediye ile yapı
lan sözleşmede çay bahçelerinin 
bu şekilde kullanılıp kullanılma
yacağının merak konusu olması 
ise devam ediyor.

Dalgalar, barınağın rıhtımını paramparça etti. Tehlike kapıda.

Balıkçı barınağı göçüyor
Nadir İLBAŞ - Gemlikli kü

çük balıkçıların bannağı olarak 
yapılan Kayıkhane semtindeki 
dolgunun kordondaki betonları 
şiddetli dalgaların gücüne daya
namayarak, patladı.

Aylardır yıkılma tehlikesi gös
teren ve gittikçe denize doğru 
kayan rıhtımın bir an önce yapıl
masını isteyen balıkçılar, beledi
yeyi göreve çağırıyorlar.

Balıkçı barınağının denize 
doğru uzayan dolgusu üzerinde 
bulunan kayalar ise, dalgalar ta
rafından yavaş yavaş denizin de- 
rinBklerine çekiliyor

GEDİĞİNE

Kolayı Var ...
Kolayı var 
Kaynak kalmamış.
Hükümet sıkışmış.
O da dert mİ...
Kolayı var.
Ver zammı, koy vergiyi 
olsun bitsin ....

cİnan Q)atner

TATLI 
SERT

Erol GÜRCAY

Gemlikspor’u kutluyoruz

Şimdi, terfi maçlarına kan 
Gemlikspor daha önceki y 

bu başarıyı yakalamıştı.
Ama. Terfi maçlarından 

sıynlamadı.
Ve. 3. lig vizesini alamadı.
Ama. Ben bu sene umudu
Çünkü bu takıma Ozrm 

ca nın bir katkısı oldu
İyi bir yönetim iş basında
Ve. İddialı ve tuttuğunu ko, 

başkan var.
Bu sene artık Gemlikspor 

zeret kalmadı.
Üniversitesi olan Gemi 

Lig de de bir takımı olmalı
Artık, her işte bilimsellik va
Son birkaç sene buralara h 

len Gemlikspor, terfi maçlar 
den çözülüyor.

- Rakip takımlar, çok mu kı
- Yoksa bu ara devrede, fızıl 

yon kaybımı var.
Ara döneme de, lig maçla: 

duğu gibi maç koymak lazım 
idman yetmez.

Öyle uyduruk takımlarla 
maçı yapmakta, doğru değil

Şöyle sıkı takımlar bulmak I
Ve. Kemik sesinin duyulduğ 

lık maçları yapmak lazım
Hazırlık maçı olmayan uzu 

dönemleri futbolcuyu hanU 
Vücudunu ağırlaştım.

Yönetim herhalde en fytsva 
çektir.

Biz de Gemlikspor u kuduyı
Terfi maçlannda. basanlar d

Günün Sözü

yolu vardın 
Kendi aklından

mak.

Belediye meclisi toplandı
Birinci sayfanın devamı

Sunğipek Fabrikası yanma 
yapılacak iskele için Devlet Li
manları ve Havaalanları Baş
kanlığı ’nın hazırladığı projenin 
aynen uygulanmasına meclis 
oy birliği ile karar verdi. Bu 
bölgedeki bulunan alanın ise, 
yeşil alan olarak değerlendiril
mesine karar verildi.

Gemlik'te üniversite kurul-

için tak

tesi ile birlikte Derüzdhk Yük
sek Okulu nun 4 çtuîk takühe 
olması için çalıştıklarını bekrttı

Otopark bedelleri ile iigik
Mecfca
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Artvinliler Kültür ve Dayanışma Derneği geleneksel 
yemek günü düzenledi

’taj ketal»’ gününde tattlaı
Nadir ILBAŞ

rıh Mehmet Güler der

E

İlker BULUÇ 
. Artvinliler Kültür 
ve Dayanışma Der
neği yöresel yemek 
gününde Artvinlileri 
biraraya getirdi.

Pazar günü Art
vinliler dernek loka
linde yapılan yöresel 
yemek gününde, der
nek üyelerine ve ko
nuklara cağ kebabı, 
pilav ve baklava ik
ram edildi.

Artvinliler gele
neksel yemek günü
ne, İlçe Kaymakamı 
Sadettin Genç, CHP 
Belediye Meclis üyesi 
Necdet Ersoy. CHP 
Gemlik eski İlçe Baş
kanı, Dernek Yöne

Artvinlilerin geleneksel yemek gününün şeref konuğu İlçe Kayma
kamı Sadettin Genç oldu. (Fotoğraf Gemlik Körfez)

tim Kurulu Başkanı Servet Pehlivan, Başkan 
Yardımcısı Zeki Gedik, Dr. Necdet Çulhaoğ- 
lu, Yönetim Kurulu üyeleri Hilmi Torun, Ha- 
lit Yılmaz, Kibar Kurt ve Bursa Artvinliler 
Derneği Başkanı Ömer Ayık, Artvinliler 
Vakfı Eski • Başkanı Yavuz Yenidünya ile 

Genılik te oturan Artvinliler katıldılar.
Dernek Başkanı Servet Pehlivan gazete

mize yaptığı açıklamada, “Bundan sonra 
ayda bir kez Artvinlilerin geleneksel 
yemeklerini tanıtmak için yemek günü 
düzenleyeceğiz. Artvin kültürünün 
unutulmamasına çalışacağız** dedi.

Yerel Gündem 21 
Umurbey’e 
taşınıyor

• m i ak binasını Yerel Gündem 21 Ger 
vi ne tahsis etti

Yakında açılması planlanan Umut 
lediyesi Yerel Gündem 21 Gençtik I 
bundan sonra Belediye Başkam Fact 
met Güler in desteğiyle faaiyedenm e 
cek.

Geçtiğimiz hafta pazar günü Ur 
Celal Bayar Kütüphanesi Konferam 
nu'nda gösterime giren Ocak adb 
Habitat Gündem 21 Başkam 
ve Yerel Gündem 21 Türkiye Gençtik 
rumlusu Levent Koç ta katüduar

Nisan ayında başlaması düşünüler 
cu dönemi ile ilgili slayt göstmender 
Umurbey hakkında konuklara bdgı w

Umurbey Belediye Başkan Fa* 
met Güler, bundan sonra gençlerindi 
da olacağını ve onlara her Kırkı dne* 
c eğin i söyledi

İLAN 
GEMLİK MAL MÜDÜRLÜĞÜ

S. No Mahalle-Köy Mevkii Cinsi Pafta Ada Parsel Yüzölçümü m2 İmar Durumu Haz. His. Tahmini Beden Geç. Teminatı ,
İ Osmaniye Mah. Yılanlıdere Zeytinlik 29 65 28 2801,25 Plan Dışı Tam 5.610.000.000 1 122 000 000 I

___ 2 Orhaniye Mah. Mersinliboğazı Çalılık 14 1 179 776,12 Plan Dışı Tam 2.720.000.000 544.0C

___ a Orhaniye Mah. Çalılık 13 335 342 1289,74 ; Plan D'Şi Tam 4.520.000.000 904 000 0 •*9 02 200 '•'<£*

___ 4 Orhaniye Mah. Mersinliboöazı L Çalılık i 12 . 1 8 294,00 Plan D şı : Tam 530.000.0ı

___ £ Yeni Mah. Çiftllkaltı Tarla 21 384 37 1352,00 Plan Dışı Tam 1.360.000 000

___ fi. Kurşunlu Bel. Duba Zeytinlik 10 1446 1150,00 Plan Dışı Tam 1.000.000.000 ’S 02 20M tt.AM

___ 7 Umurbey Bel. Zeytinlik 87 8373 3418,74 Plan Dışı Tam 5.130.000.000 i (XX) OOP 1i ’• 02-2003 rlAC
___ 8 Umurbey Bel. Bostanlık Zeytinlik H22 8432 6797,19 Plan C ışı Tam 8.500.000.000 * S 32 2DC3 r 4 X

Umurbey Bel. Gemlik yolu Bahçe 72 8423 1471,00 Plan Dışı Tam 1.915.000.000 303.000.0
___1CI U-nurbey B> Gemlik yolu Zeytinlik 71 5436 1044,00 Plan Dışı Tam 3.780 000.000 756 01 • 1 08 2ö'3

j 11 Adiı>- Köyü- Çiftlik İHamtoprak 1 6 | 2075,00. | Plan Dışı Tam

Yun. ındu tapu ^ayıtları ve ihale bilgilen belirtilen Hâzinenin özel mülkiyetinde toplam 11 adet taşınmaz mal karşNarmda y az gu- w smBbrBs 
2886 Sayılı Yasanın 45. Maddesine göre AÇIK TEKLİF USULÜ ile Malmüdürlüğunde toplanacak komisyon huzurunda ayn ayr. saMacaMv

İhaleye iştirak etmek isteyenlerin; ihale başlangıç saatine kadar yatıracaktan geçici teminat makbuzu vey a teminat Barıua yaz s
ile birlikte) ikametgah senedi ve nüfus cüzdan örneği ile özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noterden vakaet e Tûzef • erse* 
ise 2002 yılı.içerisinde alınan sicil kaydı, teklifte bulunacak kişilerden noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküler >e b»" *te Kaıe saaerde Ko
misyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

Şartname ve ihale dosyaları mesai saatleri içerisinde Gemlik Malmüdürlüğü Milli Emlak Sennsnde görüleOAr. Posta ie yapMcak neracasBora 
meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Taşınmaz mal satışlarında KDV alınmayacaktır.
Türkiye genelindeki ihale bilgileri "http/www.milliemtak.gov.tr* internet adresinden og^emiebıtar 
İlan Olunur.

IHKİI Ş 11X DI RSHAM I.EIU
"Her zaman bir adım önde”
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• I
Muzaffer Gürboga

] Eğitimci ' Yazar

Karneler ve Sorumluluk
öğretim yılı sonunda çocuklarımız, 

gençlerim» ellerinde karnelerle adeta gö
rücüye çıkıyor gibi oluyorlar. Başarılı olan
lar sevinecek, olmayanlar üzülecek. Aca
ba karnedeki notlar yalnızca karne sahibi 
öğrencinin mi performansını göstermek
tedir? Karnedeki başarısızlıktan tek so
rumlu öğrenci mi olacak? Genelde yaygın 
tutumumuz karnedeki başarısızlıktan öğ
renci sorumludur Bu çocuklanmıza çok 
ağır bir yüklenme ve zorlanma oluştur
maktadır. Doğru davranış herkesin sorun
da payını görebilmesi ve çözüm üretebil
mesidir.

öncelikle aile ve okul ortamlarının bire
ye yeterli sorumluluk bilinci vermediğini 
düşünüyorum. Okullarımızda katılımcılık 
gerçekleştirilemediği için sorumlu kişilik 
geliştirilemiyor. Sorumluluk duygusu geliş
memiş ya da sorumluluk verilmeyen kişi 
doğru bildiğini test edemez. Eleştiri-özele- 
ştiri ilkesini yaşama geçiremez. Başansız- 
hğında kendi payını, sorumluluğunu inka
ra yönelecek, ya da ötekilerini eleştirme 
gücünü kendinde göremeyecektir. Yönte
mi, sistemi eleştirelemeyecek, öğretmen
lerini, okul yöneticilerini, hatta ailesini 
eleştîremeyecektir. Böyle bir durumda de
ğişim ve gelişme gözlenebilir mi? Başarısız 
öğrenci kimseve ama hiç kimseye hesap 
vermek durumunda olmamalı yalnızca 
kendine hesap vermeli. O da başarısızlık
ta kendi hatalarını görüyor ve hatalarıyla 
dürüstçe yüzleşebiliyorsa eğer. Bu şekilde 
bir sorumluluk üstlenmesi önemli bir bilinç 
sıçramasıdır. Hep erken hesap vermeye 
hazır kişi birey olabilir mi? Dahası kendisi 
olabilir mi? Kendi varoluş sorumluluğunu 
üstlenebilir mi?
F Çocuklarımızın çoğu gelecek güvence
sinden yoksundur. Gelecekte kendini gö
remeyen, hayal bile edemeyen genç 
amaçsız olduğundan başarısızlık zorunlu 
gibi gözükmektedir. Öğrenci-öğretmen 
iletişimsizliği çok önemli bir başarısızlık 
nedenidir. Öğretmenlerimiz öğrencilerin 
niçin bir arada olduklarının anlamını sor
gulamaları yararlı olacaktır.

Aile içindeki ilişkileri korku ve güç mü 
yoksa aile ve değerler mi belirliyor? Ailen
in kendine özgü vizyonu ve buna uygun 
düşen misyon bildirimi var mı? Aynı soru
lan eğitim kurumlan için de soralım. Bu 
sorulara verecek yanıtlarımız yoksa çocuk- 
lanmızın başarısızlıklarını doğal karşılama
mız gerekir.

Okçu-yay ve hedef. Okçuyu öğrenci 
olarak düşünürsek hedef ise yay ne işe ya
rayacak? Ya da hedef var yay sağlam de
ğil, bozuk ise yine sonuç alınamaz. Bunla
rı göz ardı etmeyelim. Gençlerin yaşama 
gülümseyerek bakmalarına katkı verelim.

ANAÇEV Gemlik
şubesi açıldı

Atatürkçü, bilimsel ka
fa yapılı, görgülü ve be
cerikli gençlik yetiştirmek 
amacıyla, Türk eğitim sis
teminin laik, özgürlükçü, 
demokratik, ulusalcı ve 
eşit nitelikli bireyler ka
zandırılması amacıyla ku
rulmuş olan Anadolu 
Çağdaş Eğitim Vakfı 
Gemlik Şubesi açıldı.

Kısa adı Anaçev olan 
Anadolu Çağdaş Eğitim 
Vakfı. Gemlik Şubesi’nin 
başkanlığına Muhsin 
Güngör Okgil getirildi.

Anaçev Gemlik Şube
si, kuruluşundan sonra 
Yıldırım Belediyesi Adile 
Naşit Tiyatrosu’na 200
kişilik, Ahmet Vefik Paşa Ti
yatrosu’na ise 100 kişilik tur 
düzenledi.

Beş öğrenciye burs veren 
Anaçev, dört öğrenciye 2000 
Dershanesi’nde 2 öğrenciye 
de Doğuş Fen Dershanele- 
ri’nde ücretsiz kurs sağladı.

fllatbaamtzda 
Bilffisayar 
Sistemiyle 

Kaşa ve 
Mühürlerini» 
30 dakikada 

yaptltr.

KAŞE 
ve 

MÜHÜRDE 
BEKLEME 

YOK! _ -

Anaçev yöneticileri.

Kaymakam Sadettin

Ayrıca, on sokak çoçuğu- 
nu okula hazırlayarak, giydir
miş ve ailelerine maddi yar
dımlarda bulunuldu. çe Emniyet Müdürü Salih 

Golcü. İlçe Milli Eğitim Mudu-
Genç’in de destekleriyle, eği
time katkı amacıyla gazete 
toplama kampanyası başl-

BİR TELEFON YETERLİ!

KÖRFEZ OFSET
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

etti.

KAYIP
Gemlik Nüfus Müdürlüğünden akfrç - 

cüzdanımı ve dernek kimlik kartımı ka>
Hükümsüzdür.

Arslan ÇAKMAK

KAYIP
010501-010550 sayılı ve s uCMo

Mustafa DEMİRCAN

Osman Güntş ÇİZMECİ
İstiklal Cd. Bora Sk. (Akbank Aralığı) No: 3/B
Tel: (0.224) 513 1 7 97 GEMLİK

Mersin Üniversıtes
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Gemlikspor 
güçleniyor
Grubunda şampiyon olan 

kırmızı beyazlılar, terfilere 
güçlü hazırlanmak için 
bugün iki yeni transfer 

gerçekleştirecek.
Terfilere hazırlanan Gemlikspor, Türkiye 

üçüncü ligine çıkabilmek için takımda güçlen
dirmeye gidiyor.

Gemlikspor Kulübü Başkanı Mehmet Tur
gut. bugün Takım Teknik Direktörü’nün ve 
yönetim kurulunun beğenisini kazanan iki ye
ni oyuncuyu kırmızı beyaz renklerine ttazan- 
doracaklannı söyledi.

Saat 10.30'da Belediye Başkanlık Odasın
da yapılacak olan anlaşma ile Gemliksporlu 
olacak olan yeni futbolcuların isimleri açıklan- 
mazken. takımda eksikliği görülen oyuncula
ra^ transferlerle tamamlanacağı ve güçlü bir 
kadro ile terfi maçlarına katılacağı belirtildi.

BAŞSAĞLIĞI
Odamızın 35 yıl başkanlığını yapan 
S.S. Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar 
Kredi ve Kefalet Kooperatifinin 

değerli başkanı, büyüğümüz, ağabeyimiz 

Sayın M. Emir Doğru 
kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. 
Şoför, esnaf ve sanatkarlar camiasına

Gemlik halkına ve Doğru Ailesi’ne 
başsağlığı dileriz.

GEMLİK ŞOFÖRLER ve 
OTOMOBİLCİLER ODASI

E A ATT
AİLENİZLE STRESİNİZİ ATMAK İÇİN

İŞTE FIRSATI
Klavyede Vedat, Kemanda Doğan, Udi Cengiz 

ve Assolist AŞKIN SAN eşliğinde tatlı nağmeler, 
Kaliteli yemeklerle unutulmaz Keyifli Geceler...

MÖNÜ
1/2 Yerli İçki - Ordöv Tabağı - Salata - Ara Sıcak 

Günün Yemeği - Mevva - Çorba

!©.©©©.©©©.- TL
REZARVASYON İC?İN BİZİ ARAVM

Dutluca Köyü Altı Orhangazi / BURSA 
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GSM : (0.542) 524 97 86 - (0.532) 436 18 22
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Bayram pazarı el yakıyor
Nadir İLBAŞ

Kurban Bayramına bir hafta kala 
salı pazannı gezen Gemlik Körfez 
muhabirleri, pazarın el yaktığını gör
düler.

Geçtiğimiz haftaya göre, yüzde 
yirmibeş oranında fiyatlardaki paha
lılıktan yakman vatandaşlar, devletin 
bir verdiğini piyasaların iki olarak ge
ri aldığını söylüyorlar.

PAZARIN KRALI BİBER
.Gemliklilerin en yoğun takip ettik

leri sah günü .kurulan pazarda, bu 
haftanın kralı yeşil biberdi. Bir kilosu 
2 milyon 500 bin liradan satılan ye
şil biberi, bakla 2 milyon liradan izle
di.

Geçtiğimiz hafta 750 bin liradan 
satılan Erol portakalı ise, bu hafta bir 
milyon liradan alıcıya sunuldu.

Yağışlar nedeniyle bir süre bir mil
yon yedi yüz elli bin liradan satılan 
dçmates. bu hafta havaların uygun

gitmesi nedeniyle bir milyon liradan, 
patlıcan ise bir milyon 600 bin lira
dan alıcı buldu.

FİLE ELLİ MİLYONA
DOLUYOR
Beş kişilik bir ailede pazar filesinin 

40-50 milyon liraya dolduğunu söy
leyen vatandaşlar, benzine yapılan 
zamdan sonra gelecek günlerde fi
yatların daha da artmasından korku
yorlar.

Pazarda her zaman olduğu gibi en 
ucuz ürün, patates ve soğan.

5 kilosu bir milyon liradan satılan 
patatesi, 3 kilosu bir milyon liradan 
satılan soğan izledi.

MEYVALAR YİNE PAHALI
Pazarda sebzelerden her zaman 

pahalı olan meyva fiyatlarında da bu 
hafta yükseliş gözlendi.

600 bin liradan satılan mandali
na, mevsimin sonlarına gelmesi ne
deniyle bir milyon liradan. 500 ile

Gemlik hayranları uğurlandı
v' Amerikalı kardeş şehir 
J^Lauderhill'den ilçemize 
; ziyarete gelen Lauderhill 
$ Ticaret ve Sanayi Odası 

■ Başkanı Michaei S. Dran- 
nan ve Yatağan Belediye 
Başkanı Haşmet Işık ile 
Amerikalı konuklar, ilçe
mizden ayrıldılar.

Haberi sayfa 6'da

Güne Bakış
Kadri Güler
gemlik_korfez@yahoo.com

I
 Belediye iskeleci mi?

Pazartesi günü toplanan belediye meclisinde. 
Sunğipek f abrikası İskelesi ve TUGSAŞ İskele
sinin Gemlik Belediyesi ne tahsisinin istenmesi

4 karan alındı
[ İçenin ortasında bir iskeleden yükleme boşalt 
ma yapmanın hiç de hoş olmadığı meydanda. .

Türkiye nin en modern ve sayıca en çok iske- 
lesinin Gemlik'te olmasına karşın, belediyenin be- 
Itckyecilik yapması yerine, liman işletmeciliğine 
»yunmasına akıl erdirmek çok güç.

GEMPORT. BORUSAN, TUGSAŞ İskeleleri 
limancıhk yaparken, bir yeni iskele daha kuruluyor 
ilçemize.

Bence, belediye iskelecilik yerine, Gemlik e bir 
Morina kazandırmalı. Daha iyi olmaz mı?

Gürhan Çetinkaya 
"Buluşma” 

adlı köşesiyle 
2^ sayfamızda

Erol Gürçay 
"Tatlı Sert” 

adlı köşesiyle 
3. sayfamızda

İnan Tamer
"Taşı Gediğine” 

adlı köşesiyle

Muzaffer Gurboğa 
"Not Defteri" 
aJ/ı A cYjym vlr 

5.

fefm yerin yvym vaşarruna 5ğşs&-

mailto:gemlik_korfez@yahoo.com


5 Şubat 2003 Çarşamba SayfaEalSI —

Yılmaz ABCKILIÇ
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GEMLİK BÜYÜYOR DA 
GELİŞİYOR MU?

Nüfusû 70 bini aşan Gemlik sürekli büyü
yor. Bir yanda serbest bölge öte yanda ku 
tutuş hazırlıkları başlayan üniversite Yak >v< 
yolu üzerine yayılan dünya markası üretin 
tesisleri. Büyük sanayii, küçük sanayii. Ek > 

Ş nomik büyüme süreci tamam. Ya kentsı' 
i yapı. Aynı hızla gelişiyor mu? Gemlik'in ve
re! yöneticileri.. Sivil toplum örgütleri... Sa
nayicileri ticaret erbabı... Mimarlan... Mü- 
hendisleri ... Doktorları. Eczacılan... Yerel 
basın temsilcileri... Eğitim kurumlan...
Üzerlerine düşeni yerine getiriyorlar mı? 

ı Gemlik. Gemlik te yaşayan herkesin değil 
mİ?

Sevgili Başkanım Gemlik’te herkesin 
gerçekten çalışacağı bir sivil meclisin kurul- 

I masına öncülük etseniz. Bu mecliste, Gem- 
i Ük’i seven herkes içtenlikle görev ahr. Heye
canla çalışır.

Elele verilse neler yapılır neler. Gemlik’in 
tarihsel anlam taşıyan değerleri ortaya çıka- 

. nisa, turistik yapısı ön plana alınsa....
Daha temiz olsa.. Çevresiyle... Sokağıy- 

: la. Daha çok yerli ya da yabancı turist gel- 
| se... Bazen Bursa dan Belediye otobüsüyle 
; geliyorum. Çevre yolundan dönüp dere bo- 
ı cundan Gemhk’e girerken gördüğüm man- 
! zara hiç de içime sinmiyor. Hadi biz Gem- 
; tikliyiz. Ya yabancılar. Kimbilir neler düşü- 
; nüyordur bizim hakkımızda.

Çok mu zor oralann düzenlenmesi?
Çok mu zor temizlenmesi ?
Bırakın temizlemeyi şu andan itibaren 

I oralann kirletilmesi önlense en azından şim- 
- diki halinden daha iyi ohır diye düşünüyo
rum.

Gemlik’te yaşayan insanlar biraraya gel- 
- se„.

Ortak bir hedef belirlese...
İçinde sorumluluk hisseden herkes ortak 

hedefe ulaşmak için.
Geleceğimizi gerçekleştirmek için koştur- 

* "naz iniyiz?
Ktr4oiMiz yapılan çok atılım var. Ama bir 

’ .em bütünlüğü içinde iyi bir organizas- 
I •"': hepimiz çok şey katabiliriz.
| Şirin Gemlikimizi dünyanın tanıdığı bir 
t yaşam alanı konumuna getirebiliriz.

İki başlılık ve
Yönetimde iki başlılık tehlikeli biçimde 

gelişiyor. İki gün önce AKP Lideri Erdo
ğan, partisinin TBMM Grubu’nda yaptığı 
açıklamalar arasında, BDDK ile ilgili ola
rak, “Siyasetin eli bağımsız kurullar
da olmalı, bu durumun düzeltilmesi 
için çalışmalar yapıyoruz” dedi.

Hemen ertesi gün, BDDK Başkanı Eri
ğin Akçakoca bir basın toplantısı düzen
leyerek ANAP îktidarı’nm genel olarak 
özerk kurumlara -bu arada BDDK’ya iliş
kin- olumsuz tavrını yanıtlamak gereğini 
duydu.

İlginç olan, AKP Lideri kendi partisinin 
başbakanı ve hükümet üyeleriyle de çeliş
mekte. Erdal Sağlam “Erdoğan ekono
miyi geri götürür” başlıklı yazısında, 
“Sayın Erdoğan eğer kötü niyetli de
ğilse, gerçekten ekonomiden biha
ber” diyordu. İlginç olan, Sağlam’m bu 
kuşku ve tanısını belirttiği yazının, Doğan 
Grubu’nün en büyük yayın organı Hürri
yette yayımlanmış olması. Ayrıca Erdo
ğan’ın seçim sürecinde batik üç bankanın 
patronlarıyla yaptığı gizli toplantıya da de
ğinerek soruyor Erdal Sağlam:

“Eğer iş buraya geldiyse sadece 
geçmiş dönemin değil, sizin de suçu
nuz var. "Üç batık banka patronuy
la yaptığınız görüşmeler acaba na
sıl kararın alınmasını engelledi 
mi?’ diye hiç düşündünüz mü? “

Engin Akçakoca’nın dün yaptığı basın 
toplantısında Başbakan Gül’e ve siyasetin 
denetimi altındaki öteki devlet organlarına 
teşekkür etmesi,, ama adını anmamakla 
birlikte doğrudan Erdoğan’a yüklenmesi de 
ilgi çekici. Bu tavrıyla sanki, aynı siyasal 
partiden gelmelerine karşın “devlet yö
netimi” içinde de “iki başlılık” bulundu
ğuna işaret etmekteydi BDDK Başkanı.

AKP Lideri’nin, “Siyasetin eli ba
ğımsız kurullarda ' olmalı” sözlerinin 

Kumla’da Fenerbahçe
tutkusu öldürdü

hedefi çok geniş. Örneğin Erdoğan 
Cumhurbaşkanlığı ndan. Anayasa Mahke- 
mesi’nden, TRT ve öteki benzer “özerk” 
kurum ve kuruluşlardan da büyük ölçüde 
rahatsızlık duyduğu anlaşılıyor. Bu tutum. 
1950-60 dönemi DP İktidan nın başbaka
nı rahmetli Adnan Menderesin siyaset 
anlayışını anımsatıyor. Menderes, özellikle 
iktidarının son dönemlerinde karşılaştığı 
zorluktan aşmak için, siyasetin -örneğin ve 
özellikle- “yargı”ya müdahalesi yolunu 
seçmiş; böylece iktidarına yönelik anayasa
yı ihlal suçlamasının özünü oluşturacak 
olan ünlü “Tahkikat Komisyonu”nuj 
kurdurmuştu. Özetle, siyasetin temel ve 
özerk devlet kurumlarını denetim altına; 
alarak dilediğince “at oynatma” olanak
larını araştırması, bırakınız birtakım olum
suz gelişmelere yol açmasını bir yana, de
mokratik değildir.

Dün önemli gelişmelerden biri de Baş J 
bakan Abdullah Gül’ün, CHP Genel 
kanı Deniz Baykal’ı ziyaret ederek IralJj 
operasyonu konusundaki son durum hak- j 
kında görüş alışverişinde bulunmasıydı.

Kısa süre önce de değindiğim gibi, Tür
kiye “barış” çabalarına karşın, iradesi dı-1 
şında “savaş”a sürüklenmek değil, katıl
mak zorundadır. Nitekim Başbakan da. 
Baykal’la görüşmesinin ardından yaptığı 
kısa açıklamada şöyle dedi .-

“Bir taraftan barış için uğraşıyo
ruz, ama diğer taraftan Türkiye’nin 
gelecekteki çıkarlarını korumak içini 
tedbir almak zorundayız.”

Lafı dolaştırıp yumuşatmaya gerek yok. 1 
Hükümet’in bu hafta “savaş yetkisi” aF 1 
mak üzere TBMM’ye başvuracağı anlaşıh- M 
yor. Bence muhalefet bu konuda “muha-«^ 
lefet etmiş olmak” için değil, koşullar vef| 
gerçekler doğrultusunda tartışmalara katık 1 
malıdır... I

■■■ OÖNlM 1İY ASİ 0ASH !■■■
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Küçük Kumla’riın eski 
imamlarından Necdet Erte- 
tik, geçtiğimiz günlerde oy
nanan Fenerbahçe Beşiktaş 
maçında heyecanlanarak, 
geçııûlğî kalp krizi sonucu 
yaşama veda etti.

Küçük Kumla Beldesi nin 
sevilen simalarından olan 
Necdet Ertetik, bir süre Kü
çük Kumla Camiinin imam
lığını yaptıktan sonra emek
li olmuş ve ticarete atılarak, 
market işletmeye başlamıştı.

Koyu bir ^Fenerbahçe ta

raftan olan Ertetik, haftaso- 
nunda Beşiktaş ile san laci- 
vertlilerin oynadığı erteleme 
maçında, Beşiktaşlıların 
Fenerbahçe kalesine gol po
zisyonuna girmesine heye
canlanarak. fenalaştı.

Gemlik Devlet Hastane- 
si’ne kaldırılan Emekli İmam 
Necdet Ertetik. tüm çabala
ra karşın kurtarılamadı.

Necdet Ertetik.. Küçük 
Kumla’da hazin bir törenle 
toprağa verildi.
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Yankesiciler, salı günleri Gemsaz Durağı’na dadandı.

Yankesicilere dikkat!
n.

«t 
de
$ 
ve 
nu
w 
ak 
nu 
ve 
na 

n' in
de-

Yankesicilik olayları Gem
likte de artmaya başladı.

Bayanların çantalarına da
danan yankeciler. genellikle 
otobüs duraklarını mesken 
edindiler.

Sah günü yolcuların kala
balık olmasını fırsat bilerek bil
hassa Gemsaz Durağı'nda yol
cu gibi kalabalığın arasına ka
rışarak mesleklerini icra edi
yorlar.

Yankesiciler ocak ayında iki 
sah üst üste iki bayanın çanta- 
lanndaki cüzdanları aşırdılar.

İlk olayda, Nebiye Birlik ad
lı ev kadınının çantasının fer
muarının açık olmasından fay
dalanan yankesiciler, para 
cüzdanını aşırdılar.
’ Evinde cüzdanının çalındı
ğını anlayan Birlik, paralarının

ve kimliklerinin yok olduğunu 
görünce şaşırdı.

Bu olaydan bir hafta sonra, 
aynı yerde başka bir kadının 
çantasının altının kesilerek.

cüzdanının çalındığı öğrenildi.
Yetkililer kadınlan, durak 

larda ve kalabalık yerlerde da
ha dikkatli olmaları için uyar 
dı.

rai? /J 
ak- ) i *

’ür- i
Zeytin yetiştiriciliği

dı- 
ıtıl- 
da, ve budama kursu

Deprem El 
Kitabı basıldı

tığı

70- 
nin

açılıyor
cin

ok,
al- a I4 

ha -M
r ve 
atıl-

e

TATLI 
SERT

Erol GURCAY

| İlçe Tarım Müdür
lüğü ’nden yapılan 
açıklamada, bu yıl da 
zeytin yetiştiriciliği ve 
budama kursu açıla

cağı belirtildi.
Bu yıl Umurbey 

Beldesi’nde düzenle
necek olan kursa,
zeytincilik ile ilgili 
tüm sorunların tartışı
lacağı ve zeytin yetiş
tiriciliği ve budama ile 
ilgili yapılması gere
ken tüm işlemler ay
rıntıları teknik kural-

Yöremizin en 
önemli gelir kaynağı 
olan zeytinciliğin bi
linçli yapılabilmesi 
için kursa katılan 
Gemlikli tüm zeytin 
üreticilerine tekniği
ne uygun olarak bu
dama yapma imkanı
nın sağlanacağı belir
tildi.. '

3-7 Mart tarihle
rinde Umurbey Bele
diye Düğün Salo- 
nu'nda beş gün süre 
il devam edecek olan

Çözüm Neden Zor
Kıbrıs'ta çözüm zor.
Çünkü sorunun ahunda. Avrupa 

Birliği adaylığı yarıyor.
Avrupa Bırbği karşıtlan. K>br» 

konusunda direniyor.
Bu direniş. Şayet Denktas a 

hem cesareti» nriirty or.
Hem de sertleştiriyor.
Ashnda. son 30 yıkfar. K>br» 

Türkiye'yi yönlendiriyor
Kıbrıs konusunda ardasmanan. Ai 

önemli sonucu var.
- Birincisi. Türkiye'nin (AB) 

adaylığının önü acıtacak.
- İkincisi. Güneyi (AB) üyesi atam 

Kıbns’ın. kuzeyi de üye sayAar 
cak.

Bu kez, (AB) karşıtlan h’ bir 
koz yakaladı.

Uzlaşma taraf*artan, zaman sa
man hainlikle bile suçlanıyor

Aldatılmış ve satılmış \aiatw 
malan yapılıyor.

Sayılan az ama konumlan et km 
bir grup. hayatından momm,

Avrupa Bir lig» standart larvadan 
korkanlar, egemenlik elden ftaB- 
yor diyerek ulkemn taamı tdar 
yortar-

Cağda» bir yönetim ietentntyae
“Burası Türkiye oluyor böyle 

şeklindeki bir yonetmün Avam 
isteniyor.

Önümüzdeki günlerde, Irah Ha 
vaşı ön plana çıkar ah

Vb. Kıbns vitrinden dmrnseh
Muhtemelen. yeni bir plan des 

reye soku Bacak
Avrupa Birligî yanhlan we hor» 

şıtlan bir bAv< sohrh ahar ah

Günün Fikrasi

lara uygun olarak 
pratik uygulamalara 
da yer verilecek.

toplantılara katılacak 
olan kursiyerlere katı
lım belgesi verilecek.

TAŞ' 
GEDİĞİNE

E 1 inan (TJ'c.ııııcr

| Dokunulmazlara dokunmak..
| Cezaevlerine girişte
I milletvekillerin üstü elle
I aranmayacakmış.
I Dokunulmaza dokunmak
I Sakın ha...
I Çarpılırsın...

Bursa Valiliği Afet 
Yönetim Merkezi ve 
Bursa Afet Derneği ta 
rafından hazırlanan 
“Deprem El Kitabı * 
Dikkat Deprem" 
adh kitap basılarak, 
dağıtıldı.

Belediye Başkanlık 
kırına. Milli Eğitim mü 
düdüklerine, vetvl ga- 
tetelere. CumhurKvt 
Savcılıklarına. sağhk 
grup başkanhkhnn» 
gönderilen el krtabm 
da. deiMviNn nt ckkı 
ğu. deprem öncesi va 
pılacaklar. depnwı 
anında yapdacakUr. 
deprem sonrası yapı 
lavakiat ve dhwüm

konularında resimler 
ile bdgder veriftyor

'Hayatta kalmak bir 
şans değüdk Baytik 
bir deprem yamveht 
■rsmız ve yevahKafb 
taranan tanmeı ede 
rek. alMağpMt bant 
önlemlerte doğacak 
iareden m ata tsdtoe 
btkrsmn Deprenir 
vaşaması öğrenmek 
içtn. be dtpeem ede 
planı gekoarerek. <ok 
kamrtl edan ede fart 
ıtrinin ctraMiMi ve 
müşterek maknaı ahu 
onır vr eşMİarvr- 
an konernasert sağğr 
vaMMnü dtnmx

Hoca Hasretim tür gpün 1» 
mur un Immrvma vshanftmm

Aralamada tam Ai orom mmb 
teh v ar ma»

Ttarmr aniden eonsnm
** Söyle bokaBİtm Hora Ijmrtt 

te senin a randa ne fatrtk inBMDhi

Hoca cmmbt yepmtmmm
** Tom M «ewm «üneAM**
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lııgailılaı maili gününde buluşlu
Nadir İLBAŞ

Yozgatlılar Yardım
laşma Dayanışma ve 
Kültür Derneği üyeleri 
mantı gününde biraraya 
geldi.

Dernek lokalinde ya
pılan mantı gününe, 
dernek üyeleri ve da
vetli Yozgatlılar katıldı
lar.

Yozgatlılar Yardım
laşma Dayanışma ve 
Kültür Derneği Başkanı 
Mehmet Bulut, kültürel

zenginliklerini Gem
lik’te de tanıtmaya çalış
tıklarını belirterek, man
tı gününe katılan der
nek üyelerine ve hem- 
şerilerine teşekkür etti.

Yozgatlılar Yardım
laşma Dayanışma ve 
Kültür Derneği yönetim 
kurulu şu isimlerden 
oluşuyor : .

Mehmet Bulut (Baş
kan), Osman Azmaz,' 
Rafet Ata, Halil Öz- 
men, Gazi Aydoğdu.

Yozgatlılar Dayanışma Yardımlaşma ve Kültür Derneği yöneticileri toplu halde görülüyorlar.

Vücut 
direncini 
balıkla 
arttırın
Metabolizma, j

balık etinin yüzde
90’mını kullanıyor

Kırmızı ete göre çok daha ucuz olan ve eş
değer proteine sahip balık eti tüketimi toplum- I 
da yeterince yaygın değil... Oysa, insan vücu- I 
du, kırmızı ete eşdeğer protein değeri olan ba- I 
lık etinin yüzde 90’ınını kullanabiliyor.

Balık etinin bir özelliği de, kırmızı ete oran- I 
la yok denecek kadar az yağ içermesi.

Bu olumlu yönünün yanı sıra orkinos, kılıç I 
balığı ve uskumru gibi bazı balık türlerinde. A I 
ve D vitaminleri kırmızı ete oranla en az iki kat I 
daha fazla...

Yetişkinlik döneminde ortaya çıkan birçok ■ 
hastalığın, gelişme çağındaki yetersiz beslen- 1 
meden kaynaklandığı birçok bilimsel araştır- | 
malarla ispatlandı. Bu bakımdan, gelişme ça- I 
ğındaki çocuklara balık yağı içirilmesinin sayı- y 
sız faydaları bulunuyor.

Bu besinin özellikle kış aylannda sofralar- *7' 
dan. eksik edilmemesi öneriliyor.

Bu mevsimde bol miktarda balık eti tüketil- I 
mesi, soğuk havalarda çok fazla gereksinim I 
duyulan vücut direncinin artmasını sağladığı gi- I 
bi, içerdiği yüksek orandaki kalsiyum, fosfor ve | 
iyot ile vücudun mineral dengesini korumasına I 
da yardımcı oluyor. Vücudun kışlan daha da I 
artan A, Bl, B2 ve D vitamini ihtiyacını da ba
lık tüketimi ile karşılamak mümkün.

Fasülyede de proetin bulunuyor. Ancak ba- I 
lık etindeki protein değeri, içinde bulunan amı- I 
noasit oranının fazlalığı nedeniyle, protein içe
ren diğer gıdalardan çok daha fazla. Bu önü- I 
ği nedeniyle balık eti, sindirim sistemi açısın- J 
dan da birçok olumlu özelliğe sahip..m

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

Mühür & Cilt yapımı & Plastik Kimlik Kartı
1 GÜNDE KALİTELİ ve UCUZ DAVETİYE BASILIR

Her türlü m<*.<?!>««.<< İdlerinizde hizmetinizdeyiz
O i x t m 9 i 999 i z 99

MATBAACILIK - REKLAMCILIK - YAYINCILIK

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

DÜZELTME
Dün gazetemizde yayınlanan Mal Müdürlüğü'ne ait ilan eksik yayınlanmıştır. Aşağıdaki ilaveler ile dûzettSir.
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İstiklal Caddesi 
seyyar cenneti

Nüfusu hızla artan ilçemizde en kolay kazanç kapısı işportacılık 
olunca bu meslek hızla en işlek caddelerde yayılıyor.

Kent nüfusunun hızla artma
sı. işsizlik ve ekonomik kriz ko
lay ekmek kapısı olan işportacı
lığın hızla yayılmasına neden 
oluyor.

Büyük kentlerin vazgeçilmez 
sorunları başında olan seyyar 
satıcılar ve işportacılar, vatan
daşların en kalabalık olduğu 
yerleri kendilerine mekan seçi
yorlar.

Kayıtlı kayıtsız ticaretle uğra
şan işportacıların ilçemizde en 
çok ilgi duydukları yerlerin ba
sında istiklal Caddesi’nde Halk 
Bankası önünden 1 Nolu Aralı
ğa kadar olan geniş kaldırımlar 
geliyor.

Zabıta görevlileriyle köşe 
kapmaca oynayan işportacılar, 
zabıtanın gitmesinden sonra 
saklandıkları yerlerden çıkarak, 
en işlek caddeleri işgal etmeyi 
dürdürüyorlar.

Geçtiğimiz günlerde, Ak- 
bank önünde giysi satan bir sa
tıcı, seyyar tezgahlarını banka
nın önüne yayarak geniş bir ala
nı kapladı. Birden hareketlenen 
caddede zabıta seyarcıya ihtar
da bulununca tezgahlar toplan
dı.

Öte yandan seyyar telefon 
satıcılarının da her gün arttığı il
çemizde, minibüs garajı girişi ve 
istiklal Caddesi en cazip satış 
merkezlerini oluşturuyor.

Cep telefon satıcıları da zabı
ta ve polisten sık sık kaçarak 
köşe kapmaca oynuyorlar.. Bu
na karşın sayılan her geçen gün 
artıyor.

Belediyenin bu gidişe önlem 
e. İması isteniyor.

il
NÖBETÇİ ECZANE |

Körfez Taksi...
Çınar Taksi.....

Güven Taksi.... 
Gemlik Taksi.. 
Manastır Taksi.

□ GEREKLİ TELEFONLAR
İtfaiye ■.................
Polis İmdat ............... 
Jandarma İmdat.........
Jandarma K..................
Polis Karakolu............ 
Gar. Kom...............

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

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

............156 
.513 10 55 
.513 18 79
..513 12 06

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

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

□ HASTANELER_________

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

□ TAKSİLER_____________
......513 18 21
...... 513 24 67
...... 5133240
....... 513 £3 24
...... 514 35 50

□ RESMİDAİRELER
TEK Arıza ......
TEK İşletme .... 
Turizm.Der. .... 
Spor Sah..........
Orm. Böl. Şf... 
Milli Eğt. Md.... 
Halk Egt. Mrk.. 
Halk Kutup...... 
As. Şb. ... ...... 
Karayollan ...... 
Liman Bşk........
Mal Md.J..........
Nüfus Md.........
Özel İd. Md 
Tapu Sic. Md. . 
Müftülük-.........
Gümrük Md.....
Tekel Md. ...... 
Ver. Da. Md..... 
İlçe Tar. Md. ... 
İlçe Seç. Md....

513 20 66
513 45 03
513 12 74
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 18 46
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07
513 14 14
513 13 64
513 14 11
513 10 42
513 23 60
513 11 86
513 77 73

□ BELEDİYE

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

□
 «SLMLİK JOFORLSR YE

□ UÇAK

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

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

□ VAPUR 

Yalova................

□ FERİBOT
Topçular.............
Eski hisar.............

14 ıo a
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YİĞİT ECZANESİ

Ambulans . ....0.532^4868116
Kurtarıcı..........0 533 2556505

□
 UIMIİK MUHİtUf UNAF 
Vt SANATKARLARI OOAST

Ambulans...... 0.532.5716757

□ OTOBÜS
ŞehirierarasıOto.Term 261 54 (

□ TÜP DAĞITICILARI

Aygat............
Özgaz...........
Tekgaz...........
Ocakgaz.......
Ergaz.............
İpragaz..........
Habaşgaz......
Ukitgâz.........
Yeni Likitgaz
Atevo&z........
BPĞaz........

513 12 95
514 17 00

513 22 59
513 45 46
514 28 41
513 65 00
513 40 95
514 59 Sİ
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Murat ve Hakan artık Gemlik hayranları
Gemliksporlu uğurlandı

Merinos'tan transfer edilen Murat Ağsağ ve Oy ak Re- 
no'dan Hakan Özdemir, kırmızı beyaz formasıyla önümüz
deki aylarda yapılacak terfilerde, Gemlikspor’a güç kata
caklar. iki genç futbolcu, Kulüp Başkanı Mehmet Turgut'a 
takımı üçüncü lige çıkartmak için söz verdiler.

Nadir İLBA$ - Bursa süper 
lîğ B grubunda şampiyon olan 
ve terfUere hazırlanan Gem
likspor. takımdaki eksikliğini 

, iki yeni transfer ile tamamladı.
Dun. Belediye Başkanı ve 

Gemlikspor Kulübü Başkanı 
Mehmet Turgut'un makam 
odasında kulübe katılımları 
sağlanan Merinos tan Murat 
Ağsağ (24) ve Oyak Reno'dan 
Hakan Özdemir (21). Belediye 
Başkanı Mehmet Turgut'a ta
kımı üçüncü liğe çıkartmak için 
söz verdiler.

Kulüp yöneticilerinden Te
oman Ekim ve Melih Ka- 
zanç'm da hazır bulunduğu tö
rende konuşan Murat Ağsağ, 
dört yıldır profesyonel olarak sahalarda töp koş
turduğunu; Bursaspor’un alt yapısından yetişti
ğini söyledi.

Ağsağ. Gemlikspor da santrofor olarak gö
rev alacağım belirtti.

Oyak Reno alt yapısından yetişen ve bu ta
kımda top koşturan Hakan Özdemir işe, defans 

görevini yürüteceğini, takıma güç katacağını ve 
remden gelen her türlü gücü bundan böyle 
Genolikspor için kullanacağını belirtti.

Gemlikspor Kulübü Başkanı Mehmet Turgut, 
iki genç oyuncudan önümüzdeki terfi karşılaş
malarında takımı üçüncü lige taşımalarını istedi.

Mehmet Turgut, Hakan ve Murat’ın arkadaş
ları ile uyum içinde kırmızı beyaz renkler için 
Gemliksppr’a güç katacağına inandıklarını söy
ledi.

Gemlikspor, iki yeni transfer ile defans ve 
forfetini de güçlendirerek, terfilerde başarı için 
koşacak.

Son olarak Beledi
ye Başkanı Mehmet 
Turgut’u makamında 
ziyaret eden Lauder- 
hill Ticaret ve Sanayi 
Başkanı Michael S. 
Drannan, Companua 
De Comercio • Inter- 
nacional Bankası Ge
nel Müdür Yardımcısı 
Gustavo Kruss, La- 
uderhill Belediyesi 
Bilgi İşlem Müdürü 
Tarkan Öcal, Türk Si
lahlı Kuvvetlerine ye
dek parça satan işa
damı Steven Hıll, La- 
üderhill Belediyesi ile 
kardeş şehir Beledi
yesi olan Yatağan Be
lediye Başkanı Haş
met Işık, Belediye 
Başkanı Mehmet Tur
gut’a veda ederek, 
gösterdikleri ilgiden

dolayı teşekkür ettiler.w
Konuklar, son ola-ıC 

rak Ticaret ve Sanayi fl 
Odası yönetim kurulu I 
üyeleri ile görüştüler! 
ve ayrıca Gemlik’teki 
sanayi kuruluşları ve- 
serbest bölgeyi de 
gezdiler.

Gemlik’e hayran
lıklarını her konuşma
sında belirten Ameri
kalı konuklar^ çok kı
sa zamanda yeniden 
Gemlik’e gelecekleri
ni, bu ilişkilerin gele
cekte ticari ilişkiler 
şekline dönmesini ar
zu ettiklerini söyledi
ler.

Yatağan Belediye | 
Başkanı Haşmet IşıkJ 
Belediye BaşkarR 
Mehmet Turgut’u Ya- a 
tağan’a davet etti.

EVET
GEMLİK

■■M GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

abone oluyorum
Lütfen aşağıdaki seçeneklerden birini işaretleyiniz. 

| 11 Aylık Abone (Abone bedeli 5.000.000.- TL) 

| 16 Aylık Abone (Abone bedeli 25.000.000d TL) 

| "| 12 Aylık Abone (Abone bedeli 50.000.000.- TL)

AİLENİZLE STRESİNİZİ ATMAK İÇİN
ADI / SOYADI 
DOĞUM TARİHİ 
FİRMA ADI 
MESLEĞİ 

ADRES

Klavyede Vedat, Kemanda Doğan, Udi Cengiz 
ve Assolist AŞKIN SAN eşliğinde tatlı nağmeler, 
Kaliteli yemeklerle unutulmaz Keyifli Geceler...

MÖNÜ
1/2 Yerli İçki - Ordöv Tabağı - Salata - Ara Sıcak 

Günün Yemeği - Meyva - Çorba

©um ©umrö$§ll
1©.©©©■.©©©>- TU

TEL
FAX
VERGİ DAİRESİ

V.D. HESAP NO

□ Çıkacak ilk sayıdan itibaren abone olmak istiyorum. 
Q Faturamı kendi /şirketim adına istiyorum.

ÖDEME ŞEKLİ:
□ Nakit □ Visa □ MasterCard

Kart No:______________ _ İMZA

Günlük Gemlik Körfez Gazetesi ne 
abone olmak isteyen okurtanmız, 

bu formu doldurup gazete büromuza ulaştırınız.

REZARVASYON İÇİN BİZİ ARAYIN!
Dutluca Köyü Altı Orhangazi / BURSA 
Tel : (0.224) 582 22 82 Telefax : 582 21 65
GSM: (0.542) 524 97 86 - (0.532) 436 18 22

■■■ SİYASİ CAZtTt

İstiklal Cad. Bora Sok.
Ak bank Aralığı No : 3/B GEMLİK

Ttel : (0.224) 513 17 97



Sanaçı

"Her zaman bîr adım önde"

Merkez : İstiklal Cad. No : 30 Gemlik
Tel : (0.224) 514 45 15

Şube : İstiklal Cad. No: 36 Orhangazi
Tel : (0.224) 572 36 73 - 572 36 82

DOĞIŞ
FEV DI RSHAYI LERI

Kurban 5 yerde kesilecek
a < r ———4^ —1 1 .   
uşma- 

Ameri- Yaklaşan Kurban Bayramı ne-
?ok kb deniyte Kurban Hizmetleri Korniş- 
Lnkfan yonu Başkanlığı, kurban kesimle- 
vkteri- rinin sağlıklı ve verimli yapılabil- 
L m®si için beş merkez belirledi.

<siler Kaymakamı Sadettin
ini ar Genç, başkanlığında toplanan ko- 
”4^ misyon, bir dizi karar aldı.

Alman kararların başında, kur
ban kesilecek yerler saptanırken, 

t^MtJ^ban keseceklerin bu yerler dı- 
' - Pfeda kesim yapmamaları istendi.

■ Kurban kesim alanı olarak be- 
r u Jrlenen yerler şunlar:

Belediye Mezbahası, Bahkpa- 
-------- zan semtindeki eski otobüs garajı,

»pslg zeytin hali, Manastır Mevkiin
de ise Belde Sitesi ile İlknur Yapı 
Kooperatifi arasındaki arsa.

SIRA ALACAKLAR
Kurban Hizmetleri Komisyonu 

cadde ve sokak, park, bahçe 've 
। ’ '»■sil alat ?tbi umûmi yeri, -rde kur

ban kesimine izin verilmeyeceği
ni, isteyen şahısların kendi evleri
nin bahçesinde ve mülklerinde di
ni ve hijyenik koşullara uymak 
kaydıyla kurbanlarını kesebilecek
lerdir.

Kurbânlarını komisyonca belir
lenen yerlerden mezbahalarda 
kestirmek isteyenler, Mezbaa İşlet
mesinden, diğer kesim yerlerinde 
kestirmek isteyenler de Bayram 
öncesi mesai günlerinde İlçe Müf
tülüğü’nden, bayram günlerinde 
ise kesim yerindeki Din görevlisi
ne başvurarak sıra alabilecekler.

VETERİNER VE DİN
GÖREVLİSİ BULUNACAK
Yapılan açıklamada, kesim yer

lerinde bir din görevlisi, temin edi
lebildiği takdirde kasaplar ve 2 ve
teriner hekimin, görev yapacağı 
belirtilirken, merkezi eski Zeytin 
Halinde olmak, üzere bir sağlık

Kurbanlıklar alıcılarını beklerken, Kurban Hizmetleri Komisyonu, kesin yer~?’ n 
belirledi. Hijyenik kesimler için önlemler alındı.(Fotoğraf: Gemlik KÖRFEZ)

ekibi de hazır bulundurulacak.
Kesimler sırasında doğacak 

kargaşa için İlçe Emniyet Müdür

lüğü ve Belediye Zabıtası ekip 
lerinin gerekli önlemleri alacaklar 
bildirildi.

İHIZ.

TL) ;

-TU

1.-TL)

Belediye Başkanı 
yine hacca gitti

(T. Belediye Başkanı Mehmet
■^Turgut, dün hacca gitmek üzere
I fifçemizden ayrıldı.

J Geçtiğimiz yıl da hacca gi
den belediye başkanının yerine 
Erdinç Arabalı vekalet etmeye 
başladı.

Belediye başkanının kaçıncı 
kez hacca gittiği öğrenilemedi.

CHP yönetimi 
İpekçi ve Aksoy’un 
katillerini lanetledi

Cumhuriyet Halk Partisi îlçe 
Yönetim Kurulu’ndan yapılan 
yazılı açıklamada. Milliyet Gaze
tesi Başyazarı Abdi ipekçi ile 
Türk Hukuk Kurumu Başkanı 
Prof. Muammer Aksoy’un kat
ledilişinin yıldönümünde, katil

ler ve azmettirenler tendbnA
“Onların Türkiye için I 

yaptıkları hiçbir »aman I 
unutulmayacaktır “ deraton

Devamı say/a 6'<*a

Kadri Güler
gemlik_korfez@yahoo.com

Güne Bakış

Çağdaş kesime doğru...

İlçe girişindeki limanın Hali içler acısı.

Rıhtım mı hurdalık mı?
urum.

, Kurban Bayramlarını oldum olası sevmem?
। Kurban’ın dinsel ve sosyolojik yararlarını bir 
yana bırakıp; yıllardır hayvanları ulu orta, her

1 yerde boğazlanmasından nefret ettim.
y Hiç de insancıl olmayan, dinsellikle de hiçbir 

İlgisi bulunmayan bu tür kesimlerde kesilen kur
banın hijyen olmaması ise işin cabası.

İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu iki yıldır 
kurban kesimlerine bir çeki düzen vermeye 
çabalıyor.

Bu uygulamanın Türkiye genelinde yapıldığını 
sanıyorum.

Hani şu Avrupa Birliği uyum yasaları var ya 
bizi galiba hizaya sokuyor.

.... ...........Davamı sayfa 6'da

İlçe girişinde 
bulunan belediye
ye ait Balıkçı Barı- 
nağı'mn bir bölü
mü hurdalıktan 
farksız.

Akcan Pet- 
rol'un denize ba- 
kan rıhtımı ve kum 
kosterlerinin ya
naştığı bölümde, 
terk edilmiş kam
yon kasaları, tır 
parçaları gibi bir

çok araç ve malze
me bannağı bir 
hurdalık yığınına 
dönüştürülmüş.

Yıllardır aynı 
durumda olan gi
derek daha da ar
tan hurdaların ne
den kaldırılmadığı
na bir anlam veril
mezken. belediye
nin burayı yilardır 
görmemesi de 
hayret uyandmyvr.

mailto:gemlik_korfez@yahoo.com
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Gürhan ÇETİN KAYA

SUYA SABUNA 
DOKUNMADAN!

Ne oldu hep suya sabuna dokunduk
ta?

Uyanlarımız dikkate mi alındı?
Dediklerimizi ciddiye mi aldılar?
Ne yani suya sabuna dokunupta...
AKP’yi azınlık oylarıyla tek başına ikti

dara getirip ardarda gelen zamlarla, her 
gün sükut-u hayale uğrayan milletimize 3 
Kasım da aklın neredeydi diye sorma
nın...

Avrupa Birliği ne girmek için canını 
dişine takıp çabalayan siyasilerimize, sivil 
toplum örgütlerimize hey.... Bizi yöne
tenler...

Siz uğraştınız durdunuz ama bak elin 
Almanı île Fransızı biraraya gelip, Avru
pa Birliği nin pabucunu dama atmaya 
çalışıyor demenin...

Kitle imha silahlannı* öne sürüpte 
Irak’a girmeyi aklına koyan büyük Türk 
müttefiki ABD’yi dolann euro karşısında
ki eriyişini gündeme getirip de üzme
nin...

İrak S .aşı’na girmek zorunda kalan 
Türkiye’nin savaş sonrası ödeyefceği yük 
sek faturayı geçmişten örnekler yererek 
anımsatıp da can sıkmanın...

Hatta savaş sonrasında oralarda bir 
yerlerde Kürt Devleti kurulabilir varsayı
mında bulunup akan şehit kanlarını hatır
latıp hamasi duygulanmızı titretmenin...

Yine Irak Savaşı sonrasında gidinin İn- 
gilizinin Türkiye’nin güneydoğusu ile ilgi
li sanki geçmişte kalan ama hiç denme
yen kuyruk acısını hafifletecek beklentiler 
içinde olduğunu dile getirmenin....

Büyük Türk halkımıza umut pompala
yarak yola çıkan ama sadece yakın mesai 
arkadaşlarını zevk-ü safa içinde yaşatan 
Konya merkezli saadet zincirlerinin bir 
bir koptuğunu hatırlatıp da hala bekl.enti 
içinde olanlanmızı karamsarlığa itmenin. 
Ne alemi var.

En iyisi suya sabuna dokunmadan ya
zıp kimseyi üzmemek!

Can sıkmaya değer mi?

Bekir BOYALIKLI
Gemlik Bilgisayar Kursu Öğretmeni

Bilgi Teknolojisi
Körfez Gazetesi’nin ‘Serbest Kürsü’ kö

şesinde, çağımızın en güzel buluşlarından 
olan bilgisayar teknolojisi hakkında zaman 
zaman Gemliklilere bilgiler sunmaya çalışa
cağım.

Bugünkü yazımın konusu, Elektronik 
Posta (e-posta, e-mail) hakkında olacak.

E-mail (e-posta) nedir?
Bilgisayar ağlarının oluşturma nedenle

rinden biri, kişilerin bir yerden diğerine 
(hızlı ve güvenli bir şekilde)' elektronik or
tamda mektup gönderme ve haberleşme is
teğidir. E-posta (electronıc mail) bu amaçla 
kullanılan servislere verilen genel addır.

Nasıl ki birisine bir mektup gönderdiği
mizde bu mektubu gideceği geçerli bir ad
res varsa ve gerekli ise Elektronik ortamda 
bu adres, e-mail (e-posta) adresi olacaktır.

E-posta adresi, çoğunlukla kişinin kulla
nıcı adı ve kullandığı sistemin internet adre
sini oluşturur. Kısacası bizim nasıl bir ev ad
resimiz varsa Bilgisayar Teknolojisindeki 
adresimizde e-mail (e-posta) adresimizdir.

Örnek :
ali@bemcomputer, com 
akgul^bilkent. edu.tr

-------  I

Candaş Kreş’teki minikler, Belediye Başkanlığını tanımak istemiş. I

Miniklerden
başkan ziyareti

Nadir İLBAŞ - Belediye Başkanlığını merak 
eden Candaş Kreşi ndeki minikler, Belediye 
Başkanı Mehmet Turgut'u makamında ziyaret 
etmek istediler.

Belediye Başkanı Mehmet Turgut ite tanış
mak isteyen Candaş Kreş minik öğrencileri, 
yöneticileri ve öğretmenleri ile birlikte Beledi

Dikkat edilirse adres @ işareti ile ayrılmış 
iki kısımdan oluşur. İlk kısım kişinin kendi ■ 
sistemindeki kullanıcı adını; ikinci kısım ise I 
bulunduğu sistemin adresini belirtir.

E-mailler 2’ye ayrılır :
1- Pop Mail : Bu mailler Microsoft un I 

Outlook programı ile doğrudan kullanıcıia- I 
rın bilgisayarına indirilen maillerdir. Bunlar I 
internete bağlı iken Outlook programı ça- I 
lıştırılır çalıştırılmaz otomatik olarak maille- I 
ri almaya başlar. Pop maillerin bir dezavan- I 
tajı sadece hesabı açılan bilgisayarlarda ca- I 
hşmasıdır. Bunlara örnek : firma ©fir
ma, com

2- Web Mail : Bu mailler bazı web site
lerinin verdiği hizmet olarak çalışırlar Bu 
mailleri kullanmak için muhakkak o hizme
ti veren web sitesine bağlanmak gerekir. 
Bunlara örnek : f  gibi. 
Bu maillerin en büyük avantajı bir internet I 
kafeden bite e-maillerinize bakabilme imka
nı bulunmasıdır.

irma@hotmail.com

Bu günlük bu kadar yeter. Bir daha ki ya
zımda sîzlere bu e-mail adreslerinin nasıl I 
alınacağını ve ayarlarının nasıl yapılacağını I 
anlatacağım.

ye Başkanlığı na geldiler.
Belediye Başkam Mehmet Turgut un hacca 

gitmesi nedeniyle Belediye Başkan Vekili Er
dinç Arabalı île görüştüler.

Belediye Başkanlık makamını tanıyan 
minik öğrenciler, başkan vekiline bir şey sora - 
madan gazetemiz’obiektifterine poz verdiler.

mailto:irma@hotmail.com
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Malatya Gençlik Meclisi Temsilcisi, Gençlikevini ziyaret etti

Yerel Gündem 21 
Iconukları ağırladı

Narinll K-\Ş
Gemlik Yerel Gündem 21 

Gençlikevi ni Malatya Yerel 
Gündem 21 Gençlik Mecli
sinden Mehmet Bora Doğan 
ve Cem Beyge ziyaret etti.

Dün. Gemlik Yerel Gündem 
21in eski belediye binasında 
bulunan bürosunu ziyaret eden 
Malatya Yerel Gündem 21 
Gençlik Meclisi Proje Sorumlu 
Mehmet Bora Doğalı ve Cem 
Bcyge. Gemlik Yerel Gündem 
£1 Gençlikevi Danışmanı Pı
nar Yüce ve Gençlikevi So
lundu. Cemal Özen ve genç- 

. fikevı üyeleri tarafından karşı
dandı
r^VGençIîkevînî inceleyen Ma- 

latyah gençler, çalışmalar hak- 
foonda bilgi aldı ve kendi bölge
sindeki çalışmaları gençlikevin- 
deki gençlere anlattı.
«h İki gençlikevi üyeleri birbir
leri ile bilgi alışverişinde bulun
dular ve ilişkilerini geliştirme 
karan aldılar.

Çöp konteynerlerînin
1 hali içler acısı

GEDİĞİNE |

TATLI 
SERT
Erol GÜRCAY

Üniversitenin Hikayesi
Son beş yılda, Gemlikte en çok Sun- 

ğipek arazisi konuşuldu.
Başlangıçta; (ADD)nin Kültür Merk

ezi projesi olarak gündeme geldi.
Aynca, Dernek için küçük bir bina 

talebi de vardı.
Daha sonra, Başkan Mehmet Tur

gut’tan yeşil alan fikri geldi.
Bu arada, arazî Bakan Yüksek Yalo

va tarafından Belediyeye verildi.
, Bu aşamada tartışma alevlendi.

Ve. Kültür Merkezî fikri, üniversite
açılmasına dönüştü.

Bir süre sonra, Bakan Karakoyunlu 
araziyi üniversiteye kaydırdı.

Bu girişim, Gemlik kamuoyunda ge
niş kabul gördü.

Ardından, açılacak okullar belirlen
meye başladı.

Başlangıçta, sadece Yüksek Deniz
cilik Okulu vardı.

Bir okul için 300 dönümlük arazinin 
tahsisi, kimsenin içine sinmedi.

Ardından, Meslek Yüksek Okulları 
açılacağı açıklandı.

Tartışmalar devam ederken, üniv
ersite senatosu Hukuk Fakültesi nin 
Gemlik’te açılmasına karar verdi.

Temmuz 2002 tarihli bu karar üniver
siteyi Gemlik halkına sevdirdi.

Tartışmaları dikkatle izleyen Mudanya 
bu aşamada devreye girdi.

Ve. Hukuk Fakültesi'ne talip oldu.
Bu rekabet, Başkan Turgut’un üni

versiteye destek olmasını sağladı.
Arazinin üniversiteye dönüşmesin

de, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Dekanı Müfit Parlak'ın büyük katkısı 
oldu.

Ancak, Sayın Dekanın “üniversite ko
nusunda Sayın Turgut ile bir kez da
ha görüşmeyeceğini” açıklaması. 
Başkan Turgut’u içinde bulunduğu 
çıkmazdan kurtardı.

O da, üniversite Rektörü ile bağ 
lantı kurdu.

Ve. Mutabakat sağladı.
Aslında, Başkan Turgut'un bu dö

nüşü. hem kendisi için. hem de Gem
lik halkı için hayırlı oldu.

Başlangıçta, bidece Denizcilik Yük
sek Okulu vardı.

Şimdi Hukuk Fakültesi var.
12 adet Meslek Yüksek Okulu var.
Poliklinik var. Dia I iz Merkezi var.
Kordon boyunun. bur alara kadar 

uzatılması var.
Artık çatışmayı bu aksimi.
Katkısı olan herkese, teşekkür 

edelim.

ririin çevrelerinin de 
temiz olmaması bu ko
nuda acil önlemlerin 
alınması gerektiğini or
taya koyuyor.

GÖRÜNTÜ KÖTÜ
Vatandaşlar, kon- 

teynerlerin dolu olması 
durumunda, atıklarını 
poşetler halinde kon- 
teynerlerin yanlarına 
koymasıyla çöpler, ke
di ve köpekler tarafın
dan çevreye yayılınca 
manzara görülmeye 
değer oluyor.

Türkiye’nin en göz
de ilçelerinden biri 
olan Gemlik’teki Bele
diyeye ait çöp köntey- 
nerlerinin durumu içler 
açısı.

Kapaklan hiç bir za
man kapalı olmayan, 
içleri ise mikrop yuyası 
halinde olan çöp kon- 
teynerleri, ilçemize ge
len yabancıların bile 
dikkatini çekiyor.

Kentimizin çirkin 
görünmesine neden 
olan çöp konteynerle-

Dua etsin....
Orman Bakanlığı Müşaviri olan 
Orman Mühendisleri Odası 
Genel Başkanı 
Sn. Salih Sönmez Işık, 
ormanları korudu diye 
sürülmüş...
Dua etsin
Defteri dürülmemiş ya...

■

Eçirim Nr ınrastM diktatör olmasına 
değil. önder olmasına yarar.

"Lord Braighdg*
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Bankacılar Lokall’nde neşeli saatler

Türk Müziği dolu bir akşam
Geçtiğimiz günlerde, lokalini 

Dörtyol ağzında bulunan Baytaş 
Körfez Apartmanları altındaki 
Milton 2 Düğün Salonu na nak
leden Emekli Bankacılar Derne
ği. sah akşamlan üyelerine ve 
üye konuklarına Türk Sanat 
Müziği nin en güzel eserlerini 
dinleterek, nostaljik gecelerin 
yaşanmasını sağlıyor.

Gemlik Belediyesi Sanat ve 
Kültür Derneği enstrümancılan- 
nın oluşturduğu saz heyetinin 
seslendirdiği Türk Müziği’nin 
güzel eserlerini dinleyenler, ne
şeli bir gece geçirdiler.

Genç Parti İlçe Başkanı Nizamettin Şanlı, yönetim kurulu üyesi Emir- 
han Kurt, Suzan Kprkut’un masasında siyaset konuşulmadı.

Ooc> Dershanesi' kurucu ortakları Zeki Zeybekçi, 
Müdürü r ■ ' .Czmeciv* ~nrfn «./■ aûü.g.ûv...
gecede a, ;» ıyıpay > .nar.

Gebenin konuklan arasında. Umurbey Belediye RacUam Fatih Mehmet 
Güler. Bursa Hakimiyet Gazetesi Gemlik Muhabiri Seyfettin Şekersoz 
gazetemiz sahibi Kadri Güler, türk müziği dinleyip sohbet ettiler.

KONGRE İLANI
Tasfiye Halinde S.S. Gemlik Küçük 

Serbest Esnaf ve Üretici Toplu İşyerleri
Yapı Kooperatifi Başkanlığından

Kooperatifimizin 2002 yılı olağan genel ku- i 
rul toplantısı aşağıda belirtilen gündem madde- j 
leri gereğince, 11 Mart 2003 Sah günü saat i 
İ4.oo’de kooperatif sosyal tesislerinde yapıla-1 
çaktır.

Ekseriyet sağlanmadığı takdirde, ikinci top
lantı 8 Nisan 2003 Salı günü saat 12.oo de yi
ne aynı yerde çoğunluk aranmaksızın yapılacak
tır. Tüm ortaklarımıza duyurulur.

YÖNETİM KURULU
GÜNDEM :
1- Yoklama ve açılış
2- Divan heyeti seçimi ve saygı duruşu
3- Yönetim kurulu faaliyet raporunun okun

ması, müzakeresi ve ibrası
4- Bilanço ve gelir gider hesaplarının okun

ması, müzakeresi ve ibrası
5- Denetleme kurulu raporunun okunması, 

müzakeresi ve ibrası.
6- Tasfiye kurulu raporunun okunması, mü

zakeresi ve ibrasr-
7- 2003 yılı tahmini bütçesinin ve çalışma 

programının okunması, müzakere ve ibrası.
8- Kooperatif mali borçlarının karşılığında 

ortak ödemelerinin tespiti hakkında karar alın
ması

9- Kooperatif ortak sayısı ile işyeri kullanım 
hakkının belirlenmesi hakkında karar alınması

10- Kooperatifimizin tasfiye halinin kakhnl-r 
ması hakkında karar alınması

11- Kooperatife ait sosyal tesis, üzerinde da
ha önce yapılmış kira vs. sözleşmelerinin yeni
lenmesi hakkında karar alınması

12-’ Yönetim kurulu ve Denetleme kumlu 
üyelerinin secimi

• 13 Dilekler w. temçnnilcı
14- Kapanış.

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

Mühür & Cilt yapımı & Plastik Kimlik Kartı
1 GÜNDE KALİTELİ ve UCUZ DAVETİYE BASILIR

Her türlü m <<t l> «<«•. işlerinizde h i z m e t İ n i z d ey I z
/< izi m 9si m i z "

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

DÜZELTME
Dün.gazetemizde yayınlanan Mal Müdürlüğü’ne ait ilan eksik yayınlanmıştır. Aşağıdaki ilaveler ile düzeltilir

Her zaman
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Muzaffer Oürboğa
Eğitimci - Yazar

Demokrat Kişilik
Toplumsal değer ve kuralları bireye 

aktaran üç geleneksel kurum var.
1-Aile
2-Okul
3- Arkadaş grubu.
İnsan yaşadığı çevrede o çevreye öz 

gü değerlerle biçimleniyor, ya da kimlik 
kazanıyor. Demokrat kişilik ya da tam 
tersi buyurgan kişilik yapısı önce evde, 
ailede oluşmaktadır. Önce evden başla
mak lazım. Demokrasiyi ilkin evde ger
çekleştirmek gerekiyor demek. Toplu
mlunuzda aile içi eğitime gereken öne
min verildiği söylenemez. Ebeveyn ile 
çocuklar arasında eşitler arası bir ilişki 
zaten düşünülemez. Ancak, anne ve ba
ba güçlü konumunu, ölçüyü aşan tarzda 
hissettirmemek. Anne baba gölgesi dü
şünmemeli çocuklann üstüne. Korun
maz kişilikleri bundan zarar görmesin. 

^LEğitimde aile arası ilişkilerde denge ve 
Ç%lçü çok önemli kavramlardır. Toplum 

sal sorunlar karşısında neden hep kurta 
ncılara ihtiyaç duyuyoruz? Çocuklukta 
oluşan özgüven eksikliğinin bunda payı 
olamaz mı?

Gençleri yetiştirmek, onları bize, ken
dimize benzetmek demek değildir. Onla 
nn her birinin eşsiz ve biricikliğini kabul 
edelim Farklılıklarını, renklerini koru
sunlar. geliştirsinler. Onlara yapacağımız 

UeoLekle sınırlı kalsın. Yoksa 
farklılıklarından vazgeçip sürü insanı ol
mayı deneyebilirler. Kendi özgürlüğünü 
koruyarak, kendileri olmalarına olanak 

'tanınmalıdır. Ebeveynlerin sergileyeceği 
tutarlı çizgi ne olabilir? Çocuklarımıza 

‘ VGre bileceği m iz; her zaman dürüst kal
kması ve hep inandığı şeyleri yapmayı sa- 

। mınmasıdır.
■L Aile içinde, kişinin kendisine ifade 
edebilecek yolları tıkah olmamalıdır. Tu
tarlı, nitelikli ve uyumlu bir takım çalış
ması görüntüsü özlenen, amaçlanan bir 
görüntü değil mi? Tam tersi, doyum ver
meyen aile ilişkileri, hastalıklı birey üre
tiyor. Aile içinde çatışma ne kadar çok 
ve çatışmaları çözme biçimleri ne kadar 
yanlış zeminde sürüyorsa, doyumsuzluk 
o denli çoktur. Sorunlu çocuk, sorunlu 
aile iletişimi demek. Çoğu aile ortamları 
kendisi olmaktan korkan, kendinden 
kaçan ve kendisini saklayan kişilikler ye
tiştiriyor. Sonuçta, demokrasi, yaşam bi
çimimiz olamıyor.

NÖBETÇİ ECZANE

Okuyun, 
ukuum. 

—— a(,()nt. olun.
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PKK Lideri Abdullah Öcalan'ı kardeşleri ve avukatları yine göremedi

Lodos fırtınası
İmralı Adası’na

yolculuğu engelledi
İmralı Açık Cezaevi’nde 

tutuklu bulunan Bölücübaşı 
PKK Lideri Abdullah Öca- 
lan’ı ziyaret etmek için gelen 
kardeşleri ve avukatları İmralı 
Adası’na yine gidemedi.

Dün sabah erken saatler
de, İmralı Adası’na gitmek 
için İlçe Jandarma Komutan

lığına gelen Abdullah Öca- 
lan’ın kardeşleri ve avukatla
rı, şiddetli lodos fırtınası ile 
İmralı 9 adlı motorun denize 
açılamaması nedeniyle ziya
retlerini gerçekleştiremediler.

Avukatlar bu olay üzerine, 
aylardır Öcalan ile görüşeme- 
diklerini, bu konuda ilgililerin

kendilerine yeterince destek 
olmadıklarını behnerek. Bur
sa Cumhuriyet BaşraRcA

da diğer tutukiular gibi tutuk
lu olduğunu, onlam yararlan
dığı her haktan öcalan m da 
yararlanmasını istediklerini 
söylediler.

Kereviz ye
sakin kal

Akdeniz mutfağı
nın önemli yiyecekleri 
arasında yer alan ke
revizin, içerdiği mad
deler sayesinde insan
ları sinirlilik halinden 
uzak tuttuğu bildirildi.

Salatası, çorbası, 
zeytinyağlı yemeği ya
pılarak tüketilebildiği 
gibi, yemeklere kendi
ne özgü bir lezzet de 
katan kereviz, içerdiği 
değerlerle alternatif

’ birçok hastalığın

tedavisinde de kullanı
lıyor.

Uludağ Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi Bahçe 
Bitkileri Bölümü Öğ
retim Üyesi Prof. Dr. 
Rahmi Türk, kış mev
siminin önemli sebze
leri arasında yer alan 
kerevizin, besleyici 
özelliğinin yanı sıra 
sağlık açısından bir
çok yaran öldüğünü 
söyledi.

Yaprak ve kök ke

revizi olarak iki çeşidi 
bulunan ve anavatanı 
Güney Avrupa olan 
kerevizin, deniz havası 
alan rutubetli yerlerde 
yetiştiğini ve soğuk 
havada kolayca don 
tuttuğunu anlatan 
Prof. Dr. Türk, lezzeti 
ve besin değerinde ka
yıp meydana gelme
mesi için alırken don 
yememiş olmasına 
özen gösterilmesi ge
rektiğini belirtti.

Kere

nonik anhidrit’ 
“sedanolin\ *bmo 
nen" "palmitik 
asid” ve “gayakol'
y*1 
ck

9*
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CHP yönetimi ipekçi ve 
Aksoy’un katillerini lanetledi
Birinci sayfanın devamı

*1 Şubat 1979 tari
hinde Milliyet Gazetesi 
Başyazarı Abdi İpekçi ve 
31 Ocak 1990 tarihinde 
Türk Hukuk Kurumu 
Başkanı Prof. Doktor 
Muammer Aksoy gerici, 
karanlık güçlerce katle
dildi.

Her ikisi de Türki
ye'nin aydınlığını isteyen

Atatürk ilke ve devrimle- 
rini savunan, her türlü 
emperyalizme karşı çı
kan, Türkiye’nin uygar 
batı dünyasında yer al
masını savunan, laikliğin 
ülkemiz için en önemli 
ve vazgeçilmez bir ilke 
olduğunu vurgulayan, 
demokrat ve ilerici kişi
lerdi.

Onların Türkiye için

yaptıkları hiçbir zaman 
unutulmayacaktır.

Diğer tüm devrim şe
hitleri gibi her zaman yü
reğimizde yaşayacaklar
dır.

Ölüm yıldönümlerinde 
bulunamayan katilleri ve 
azmettirenleri lanetle kı
nıyoruz. Yiğit Atatürkçü
leri bir kere daha sevgi 
ve saygıyla anıyoruz.”

Güne Bakış

KAYIP
Gemlik Lisesinden 

aldığım tastiknamemi 
kaybettim.

Hükümsüzdür.
Varol YILDIRAN

KAYIP
Kastamonu Merkez Trafik 

Şube Müdürlüğü nden 
aldığım ehliyetimi 

kaybettim.
Hükümsüzdür.

Orhan İNAÇ

KAYIP
Balıkesir Meslek Yüksek Okulu’ndan 

aldığım öğrenci kimlik kartımı ve/ 
Balıkesir Kredili ve Yurtlar 

Kurumu’ndan aldığım.kimlik kartımı 
kaybettim. Hükümsüzdür.

Selen KOKSAL

Kadri Güler
gemlik_korfez@yahoo.com

Çağdaş kesime doğru...
Birinci sayfanın devamı

Hayvanlan artık gelişigüzel sokak ortasında ■ 
boğazlamaktan kurtulup daha sağlıklı yerlerde. 
■ lin adamının eşliğinde ve veteriner kontrolün
de kesimler yapılacak. Bir de elini kolunu ke
senler olursa diye ambulans ve sağlık ekipleri 
hazır bulunacaklar.

Birkaç kez büyükbaş hayvana ortak olarak 
bir kesime gitmiştik.

Hiç unutmuyorum boğanın kaçışını ve kesi
lirken çekilen eziyeti.

Bir tarafta toz toprak, öbür tarafta sinekler..
Ya kış aylannda sokak ortasında yapılan ke

simde, sağanak yağmurdan korunmak için ku- I 
rulan brandaların uçması, çamur ortasında ke
sim yapılması...

Bunların örneklerini çoğaltabiliriz.
Sevindirici olanı artık daha çağdaş bir düze

ne giriyoruz.
Burada yine düzenleyici devlet oluyor.

1 Kurallar konuyor ve bu kurallara uyulması 
isteniyor.

Saninm bir kaç yıl sonra bu durum daha da 
güzel olacak.

Yerel yönetimler kurban kesimleri için çağ
daş mezbaajarı oluşturacak.

Bu yerel yönetimlerin görevi. .Yoksa liman 
işletmeciliği değil.

Dini bir vecibeyi yerine getirirken, kuıb.ı 
edilen hayvanların çağdaş mek inluıda 
fnesi sevindirici.. u

Matbaamızda 
Bilgisayar 
Sistemiyle 

Kaşe ve 
Mühürleriniz 

30 dakikada 
yapılır.

KAŞE 
__ ve 

MÜHÜRDE 
BEKLEIVIE 

YOK!__

BİR TELEFON YETERLİ!

KÖRFEZ OFSET

Düğün & Nişan & Kına & 
Sünnet Fotoğraf Çekimleri ve Albümleri yapılır. 

Vesikalık ve her türlü resimleriniz.için 
bize uğrayın, farkı yaşayın

/ EVET

istiklal Cd. Bora Sk. (Akbank Aralığı) No: 3/B
Tel: (0.224) 513 1 7 97 GEMLİK

İstiklal Cd. Akbank Aralığı Nö : 3 - A GEMLİK 
Tel & Fax : (0.224) 513 94 94 Tel : 514 94 94

AİLENİZLE STRESİNİZİ ATMAK İÇİN
İŞTE FIRSAT!

Klavyede Vedat, Kemanda Doğan, Udi Cengiz 
ve Assolist AŞKIN SAN eşliğinde tatlı nağmeler, 
Kaliteli yemeklerle unutulmaz Keyifli Geceler...

MÖNÜ
1/2 Yerli İçki - Ordöv Tabağı - Salata - Ara Sıcak 

Günün Yemeği - Meyva - Çorba

neHBH GÜNLÜK SIYASI GAZETE MM " *

abone oluyorum
Lütfen aşağıdaki seçeneklerden birini işaretleyiniz.

| 11 Aylık Abone (Abone bedeli 5.000.000.- TL) 

| 16 Aylık Abone (Abone bedeli 25.000.000.- TL)

| 112 Aylık Abone (Abone bedeli 50.000.000.- TL)

ADI 7 SOYADI :  ________ ____________ --
DOĞUM TARİHİ :_____ :_________________ -____
FİRMA ADI :_________________ __________
MESLEĞİ :_____ ___________________—

ADRES :.....................—

TEL -------------------------------------- ------
FAX :............-------
VERtI DAİRESİ :_______________________ —

V.D. HESAP NO _____________________________

Q Çıkacak ilk sayıdan itibaren abone olmak istiyorum-
Q Faturamı kendi şirketim adına istiyorum.

ÖDEME ŞEKLİ:
□ Nakit □ Visa O MasterCard

Kart No: ______ İMZA

Günlük Gemlik Körfez GazetesFne 
abone olmak isteyen oku rlan m iz. 

bu formu doldurup gazete büromuza ulaştırınız

REZARVASYON İÇİN BİZİ ARAYIN
Dutluca Köyü Altı Orhangazi / BURSA 
Tel : (0.224) 582 22 82 Telefax : 582 21 65 
GSM : (0.542) 524 97 86 - (0.532) 436 18 22

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

Tel: (0.224) 513 17 97 
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Yeminli Mali Müşavir Mahir Gencer, Vergi Barışı Yasası’nı değerlendirdi

Nereye kadar vergi affı?
Gemlik Rotary Derneği nin 

r* I konuşmacı konuğu olan Yeminli 
I Mali Müşavir Mahir Gencer, 
I Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet 
I Sezer tarafından veto edilen, 

TBMM komisyonlarında aynen 
| abul edilen. “Vergi Banş Ya- 

? #1” konusunda görüşlerini 
il|' ■ darken. beklenenin çıkmadı

kla ve vergi affının gecikme zam 
__ 11] e cezalarının tamamen ortadan 

saldırmak yerine, toptan eşya fi- 
;ah endeksi artışı oranında he
saplanacak gecikme zammının 
rdenmesi halinde aftan yararla- 
ulacağını söyledi.

Gencer konuşmasında, affın 
leter getirdiği konusunda yaptığı 
tcıklamada. Vergi Banşı Yasa
sı nm vergi borçları için vergi as
ının tamamı île gecikme z r- lan

160 ton gübre
dağıttılar

Güne Bakış

Ilınmadığını befeı
Kurban Bavrar 
maddi sıkıntıda

Erol Gürçay 
“Tatlı Sert” 

adlı köşesiyle 
3. sayfamızda

Gürhan Çetinkaya 
"Buluşma” 

adlı köşesiyle 
2. sayfamızda

İnan Tamer 
“Taşı Gediğine” 

adlı köşesiyle 
3. sayfamızda

Kadri Güler
gemlik_korfez@yahoo.com

Sıtkı Hayıroğlu 
“Yaşamın İçinden” 

adh köşesiyle 
5. sayfamızda

Mustafa Özalp’i yitirdik

ise. Gemfik

Halk Parti eski Gemlik
-Jçe Başkanı, İl Genel 

Meclis Üyesi ve Cumhuri
yet Halk Parti nin uzun 
yıllar saymanlığını yapan 
Muhasebeci Mustafa 
Özalp (78), yakalandığı 
hastalıktan kurtulamaya
rak, hayata veda etti.

Gemlik siyasi yaşamı 

Mustafa Özalp
ftçernızin renkli simalanndan birini daha kaybettik.
Mu-*.ta ağabey ile 1977 yılından 1978 yılının or- 

talanit.» Kadar Cumhuriyet Halk Partisi ilçe örgütün- 
birlikle çalıştık.
Sevgili Özalp, bizim mahallenin büyüklerindendi. 

? Bizim evin elli metre ötesinde otururlar, her sabah 
dinde Zembili ile işine giderdi.

Mahalleli o ha “Zembili! Mustafa Efendi" derdi.
Yaşamı boyunca kimseyi incittiğini görmedim.
Hasta derecesine CHP’li ve İnönü’cüydü.
Rahmetli Deniş Ekim ile birlikte Demokrat 

Partfnin en partizan dönemlerinde siyaset yapma 
Çilini yaşamıştı.

0dOnemde çektiklerini hiç unutmazdı.
Davamı »ayfa 6'da

yerine, toptan eşya fiyat endeksi 
oranında hesaplanacak tutarın, 
18 ayda, 9 taksitle ödenmesini 
getirdiğini söyledi.

Vergi Mahkemeleri’nde dava 
konusu olan ihtilaflarda, vergi as
lının yüzde 50’si ile' toptan eşya 
fiyat endeksine göre hesaplana
cak tutarın 18 ayda, 9 taksitle 
ödeneceğini belirtti.

Mahir Gencer, açıklamasında, 
tvVergi mükellefleri, geçmiş
te beyan etmiş oldukları ver
gi matrahlarını (1998-2001 
arası için) yasada belirtilen 
oranlarda artırmaları halin
de, defter ve belgeleri ince
lenmeyecek ancak, mükel
leflerin arttırdıkları matrah
larına isabet eden vergileri 
9 eşit taksitle 18 avda öde

S.S. Katırlı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 
ortaklarına desteklerini sürdürüyor.

ve renkli kişiliği ile uzun 
yıllar iz bırakan ve CHP 
ilçe örgütünde Danış 
Ekim, Nezih Dimili’nin il
çe başkanlıklarında say
manlık ve İl Genel Meclisi 
üyeliği yapan Özalp, dün 
şeker hastalığına yenildi.

Özalp, dün Gemlik’te 
toprağa verildi.

yecekler.” dedi.
Matrah artırımının, gelir/ ku

rumlar, katma değer vergisi w 
stopaj gelir vergileri için yapabi 
leceklerdir diyen Gencer, yasada 
ayrıca, mükelleflerin işletme ka
yıtlarında yer aldığı halde fiziki 
stoklarında yer almayan veya fi 
ziki stoklarında yer aldığı halde, 
işletme stoklarında yer almayan, 
emtia ve demirbaşlarını hazırla 
yacakları bir liste ile vergi dairesi 
ne beyan edebileceklerini belirtti.

Bu beyanlar üzerinden mükel
leflerin yüzde 10 KDV ödeyecc 
ğini söyleyen Mahir Gencer, ya 
şanın çıktığı tarih itibariyle def 
terleri İncelenmekte olan mükel
leflerin de matrah arttırımından 
istifade edebileceklerini söyledi.

Devamı sayfa 6’da

Yeminli Mali Müşavir Mahir Gencer. Gemlik Rotan 
Derneği’nin haftalık toplantısında. Vergi Bansa Ya* 
sası ile ilgili olarak dernek üyelerini bilgilendirdi

Sınırlı Sorumlu Ka
firli Köyü Tarımsal Kal
kınma Kooperatifi, ör
nek kooperatif çahş- 
malannı sürdürüyor.

Kooperatif, geçtiği
miz günlerde ortakları
na 160 ton gübre dağı
tarak. bir başanya da
ha imza attı.

2002-2003 zeytin 
alım kampanyasında. 
2 milyon 250 bin lira 
tavan fiyatla ortakların
dan 240 ton zeytin 
alan TARKOOP, güb
reden soma ortaklan- 
na zirai ilaç alımlanna 
da maddi destek sağlı- 
vor.

Katırlı Köyü 1 
sal Kalkınma Koc 
tîfi Başkanı t 
Bayrak, zeytin 
panyasmda 4 
ürün bedellerinin 
ödendiğini, üretı

diki 
NPK 
yar l 
bulunduklarını söyledi.

Bayrak, Katırh Ko
vu zeplinlerinin vurt

mailto:gemlik_korfez@yahoo.com
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ASIK YÜZLÜ BANKA NIN 
GÛLERYÜZLÜ YÖNETİCİLERİ

Zaman tüneline bir yolculuk yapalım. Ora- 
I dan da günümüze gelelim.

Dedem Rahmetli Karadeniz’in küçük bir 
I kasabasında fındık ticaretiyle uğraşırdı.

İşini de çok sever, değer verirdi.
Her gün erkenden kalkar, traşını olur, elbi- 

I sesini giyinir, dükkanının kepenklerini açardı.
Ancak bazı günler vardı ki o gün tüm ev 

I halkı ayaklanır. Dedemin daha bir özenle ha- 
I arlanmasına yardımcı olurlardı. Takım elbise- 
I terinin içinde yabanlık olanı giyilir. Yakası ko- 
I lalı gömleğe kravat takılır.

Dükkana öyle gidilirdi. Bizler de çocuk ak
lımızla bu telaşa bir anlam veremez sorardık.

Bugün bayram mı, özelliği nedir? diye
Eeee. bugün deden banka müdürü ziyaret 

I edecek, bankaya yeni bir müdür gelmiş de.
O dönemde bankada tek Ziraat Bankası.
Geçenlerde Ziraat Bankası Gemlik Şube 

Müdürü Nurullah Bey beraberinde Recep 
Bey ve Ali Bey ile birlikte babamı ziyarete 

| geldiklerinde yukarıda sözünü ettiğim anım 
I akima geliverdi.

Nerdeee eskisinin koocca banka müdürü!
Makamından kalkacak da esnafı, taciri zi

yaret edecek.
Ama şimde öyle mi?
Artık dünyada olduğu gibi, ülkemizde de 

i pazarlama alanında önemli gelişmeler gözle
niyor.

İnsan ilişkileri fevkalade önemli hale geldi. 
Kurumlan işletmeleri ayakta tutan, onların 

ı varlığını sürdürmesini sağlayan insan.
Hal böyle olunca insana değer vermek in

san insana iletişime de çok ama çok önem 
vermek gerekiyor.

Yaşamın her alanında saygı, sevgi, hoşgö- 
î rii çerçevesinde sürdürülen iletişim başarılı 
: mutluluğu da beraberinde getirir.

“YaVım savaşının kazananlar ne en güç- 
| lüler en akıllılardır. Savaşı kazanan 

■ değişime len kısa zamanda ayak uyduran- 
■ dır~ kmış\düşünürün biri.

Dönem burumların yaklaşımlarını farklılaş- 
' urma. çağmlgereklerine ayak uydurma döne
mi standartların dışına çıkmak gerekiyor.

Bunu başarabilenlen öne çıkacak...
Potansiyeli yakınmak tanımak ve beklenti

lerini karşılayacak hizmetleri sunabilmek için 
yenilikler önem taşıyor.

Ama bu yenilikleri de anlatmak da gerek.
Ziraat Bankası nm uygulamaya başladığı 

dost ve müşteri ziyaretlerini de bu çerçevede 
değerlendiriyorum.

Umaryn dışa dönük bu çalışmalar içeride 
de sürüyordun

Oraya giden her kesimden vatandaş mutlu 
aynhyördur bankasından.

Yıl: 30 SAYI : 1463 
Fiyatı: 200.000 TL. 
Sahibi: Kadri GÜLER 

Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 
Haber Müdürü : Nadir İLBAŞ

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

Basıldığı yor : KÖRFEZ OFSET 
Matbaacılık -Yayıncılık - Reklamcılık Tesisi 

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

Olaylar ve İnsanlar
Haşan PULUR

Şizofrenik bir yazı
Yıl 1915.
Osmaniı devleti 1. Cihan Savaşı ’na gir

miş, memleket yokluk, ıstırap, hatta açlık 
içinde, karaborsacılar kasalarını doldurur
ken hayat kadınlarının ayakkabılarına şam
panya doldurup içerken, sigaralarını binlik
lerle yakarken, süpürge tohumundan yapıl
mış ekmeği, vekisayla dahi bulamamakta...

O yılın, aralık ayının yirmi beşinci günü 
Çadır Köşkü’nde Padişah Sultan Reşat’ın 
bir ziyafeti var, davetiyenin arkasındaki 
“möriü”de, ziyafette neler yenileceği yazı-

“Bezelye çorbası, kalıpta soğuk 
hindi, terbiyeli ıspanak kökü, pisi ba
lığı filatosu, çerkez tavuğu, . bademli 
börek, zeytinyağlı lahana dolması, 
amberbü pilavı, yemişli pasta...”

Tevfik Fikret o sofranın, © sofraların da
vetlilerine, davet sahiplerine .isyan eder:

“Yiyin efendiler yiyin... Bu han-ı is- 
tiha sizin

Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya 
kadar yiyin..”

Yıl 1921.
Anadolu’da Milli Mücadele başlamış, 

Kurtuluş Savaşı’nın ortalarına gelinmiştir. 
Fransa, Türklerin devlet kuracaklarım anlar, 
Ankara’ya bir heyet yollar. Heyetin < ısında 
ünlü devlet adamı Françlin Bouillon var
dır, Ankara hükümetinin Dışişleri Bakanı 
da Yusuf Kemal Tengirşenk'tiı

Dışişleri Bakanı, Fransız heyetine, doğru 
dürüst bir ziyafet vermek ister ama, nere
de?

Ne yemek takımı vardır, ne oturma takı
mı, Ankara yokluk içindedir, Tengirşenk. 
Mustafa Kemal Paşa’dan yardım ister.

Acaba, İstanbul’dan Anadolu’ya silah. 

GENEL KURULJ LA NJ

GEMSİAD GEMLİK SANAYİCİ ve İŞADAMLARI 

DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN

GEMSİAD Gemlik Sanayici ve İşadamları Derneği’nin 3. Olağan 
Genel Kurul Toplantısı, 23 Şubat 2003 Pazar günü saat 12.oo’de 
Asilhan İş Merkezi Kat : 1 Daire : 1'GEMLİK’ deki demek merke
zimizde yapılacaktır. Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde 
ikinci toplantı 02 Mart 2003 Pazar günü aynı yer ve saatte yapıla
caktır.

Tüm üyelerimize ve kamuoyuna duyurulur.
GEMSİAD YÖNETİM KURULU

GÜNDEM :
1- Açılış ve yoklama
2- Saygı duruşu
3- Başkanlık Divanı nın seçimi (Başkan. Başkan Yard. ve iki ka

tip)
4- Faaliyet ve bütçe raporlarının okunması ve oylanması
5- Gelecek döneme ait faaliyet raporu ve tahmini bütçenin okun

ması ve oylanması
6- Üye giriş ve yıllık aidatlarının tespiti.
7- Tüzük değişikliği teklifleri
8- Yönetim ve denetim» disiplin kurulu üyelerinin gizli oy. açık 

tasnifli seçilmesi
9- Dilek ve temenniler
10- Kapanış.

cephane kaçıran “Kuvayı Milliyeciler” 
devletin şanın yakışır, tabak, çanak, çatal, 
bıçak, kaşık, bardak sürahiyi Ankara’ya ge
tiremezler mi?

Atatürk, “Hariciye Vekili”ni gülümse
yerek dinler ve der kî :

“Onlar bizim halimizi bizden iyi bi
liyorlar, zaten onları ayağımıza geti
ren, bu yokluk içinde başardıkları
mız... Askerlerin silahında mermi, 
milletvekillerinin tek kap karavana 
yediği bir harekatın Hariciye Vekili, 
sofrada kristal kadehler içinde şam- 
paya ikram ederse, mucizenin sihri 
kalmaz. Sen, neyin içinde neyi yiyor
san adama onu ikram et!”

Yıl 2003.
Davos’ta Türkiye’yi tanıtım Gecesi..
Hangi Türkiye’yi tanıtacaklar?
Borç içinde el açmadık kapı bırakmayan.. 

topladığı vergiler aldığı borcun faizine yet I 
meyen, milyonlarca insanı açlık sınırı içinde ’ 
olan Türkiye’yi... W

İngilizlerin, meşhur Financial Times ga I 
zetesi “o gece”yi anlatıyor :

“Türk müziği, danslar, binbir çeşit I 
yemek ve konuklara hediyelerin dağı- I 
t ildiği abartılı bir otel resepsiyonu...

IMF elinde rehin olan bir ülke için, | 
fazla savurgan, müsrif bir görüntü çi- I 
ziyordu” (*)

Bu yazı, Davos’taki “Hasbahçe”yi eleş
tirenlere “şizofren” diyen, geleceğin baş
bakanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulmuş- I 
tur. kabul edip etmemek o nun takdirine i 
bağlıdır.

3/ Ocak 2003 tarihli Milliyet Gazete? 
m /iden alınmıştır.

KUMLADA
HAVUZLU |

SATILIK DAİRE* 

Müracaat
Tel: 513 17 97

Doğayı Se
Yeşili Koru
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(Seramik hammaddesi 1 
Gemlik’ten geçiyor

TATLI 
SERT
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NadirjLBAŞ.
Türkiye'nin en önemli ithalat ve ’hracat limanların

dan biri haline gelen Gemlik Körfez'i, seramik sana
yiinin hammaddelerinin ithal edildiği merkez haline 
geldi.

Bozüyük ve Kütahya'da bulu
nan seramik sanaiiyinin ithalat 
kapısı olan Gemlik Limanı na 
geçtiğimiz hafta yanaşan Brıtta 
adlı gemi ile İngiltere'den Kütah
ya Porselen Sanayii'ne hammad
de olarak kullanılan Sp Envakil 
adlı seramik hammaddesi geldi.

Güzel Nakliyat Limited Şirketi 
tarafından Kütahya’ya nakledilen 
seramik hammaddeleri yanında, 
Toprak Seramik A.Ş.’ye de 
Gemlik Limanı ndan çeşitli ülke
lerden değişik hammaddeler ge
lerek. ilçemizden seramik sanayi 
kuruluşlarına taşmıyor. 
| Gemlik Belediye İskelesi’ne 
yanaşan Brıtta adh gemi yükünü 
boşaltarak, limanımızdan ayrıldı.

in.

Gemlikli göl balığına 
:i ''S' Göstermiyor

Nadir İLgAS
-ıın olan ilçe- 

uh.aİu seli pazarında 
atılan tatlı su balıkları 
dereken ilgiyi görmü
yor.

Son günlerde lodos 
tutmasının etkisi ile 
denize açılamayan ba
lıkçılar. kara kara dü
şünürken. Gemlik salı 
Pazarı girişinde tatlı su 
balıkları satmak için 
tezgah açan satıcılar, 
dvnte balıkları satıcıla
rının yanında gerekli 
ih i iyi görmüyorlar

Şehit insanının da 
ki çok deniz balığına

ilgi g< ı’rdigını balık 
çılar. gül balıkların 
köy kilerin tercih ettik 
lerini söylediler

Sazan ve yayın, ak 
balık ile pazardaki tez 
gahlarını dolduran t» 
hkçılar. deniz balıklan 
nın yanında daha bü 
yük ve gösterişli oUr 
tatlı su balıklarına alıç 
bulmakta zorluk çeki 
yortar.

Satıcılar burur de 
niz kenarında vaşavar 
insanların yeme ak» 
kanlıklarından kay 
naklandığırH sövkh*< 
Ur

Gemliklilerin geleneksel bdhh ateskanhk- 
Un dr niz iminle t imlen vana

lf_ 1
I

BîM Erol GLRCA>

Bükük Maçın Ardından
Aylardır heyecanla beteraıer. dertey 

maçı Kartal m galibn etkit soardaa- 
dı.

Maçtan sonra akdda kafan tek rtrpcı 
görüntü. Fatih Akyelin İbrahim i çiğ
nemesi oldu.

Bu görüntü. Eurosport “ta da. jene
rik halinde gösterildi.

Ben çok eski bâr Fenerliyim.
M. Ali Has Basn. San Sacı eteri 

ve daha sonra Can B—ta hayearaydan.
Daha sonra Cemil Turan w Rıdvan

Dilmen en çok sevdiklertmdı
Fenerbahçe, ne yapdsa nt cde>c be 

türlü rayına giremedi
Aslında. Fenerbahçe ehil ellere düşe

medi.
Spor bans ve kardeşliktir
Ama Fenerbahceve salah kum» 

yonculan Başkan oldu
Eski ve yeni başkan. Rusya w brad 

silah pazarı için bubirine gvdı
Bu meslekten başkanlar artta, ar 

cent’imenhk ve barış eten spor kuftupAe 
rine hiç yakışmıyor

Dünya nın hk bir verinde mMi ka 
lecisini para ile beıtedğ taraftaema 
dövdüren bâr yönetim yoktu*

Ashndn, Fenerbahç e ran bazı fwttx» 
cular kadar bu yönetimden d» en İRS 
zamand.ı kurtulması şarttır

Fenerbahçersn taraftar tıpa dr mh 
değişti.

Kr am pon ızirrir* k n urtı deltnm İle 
sik t aslı İbrahim t ma< bnssanr a ysatea 
teute.

Ozur dteraek. en anrater faedrakşe 
rine yuhalamak vantes «htee

Buna, psikolojik btr aç ıklama ge
tirmek gerekir.

Bana Beşiktaş ile F enerbahı. e ye 
i bir cümle He taamnia «tesemz

- Beşiktaş takım olmaca başteüh
* Fenerbahçe bir turta takara «la 

randa.
Daha devrenin haamdaşra
Lig mas Ban her seraatea asteedte
Ama t taemb edan «adaee taampt

mak daha dnaraMte

Günün Fikrasi

memnu
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KONGRE İLANIADD’den bir Can Yücel oyunu

Müddetname’
Gemlik’te sahnelenecek

Atatürkçü Düşün
ce Derneği Gemlik 
Şubesi ünlü şair 
Can Yücel’in ‘Müd
detname* adlı oyu
nu Gemlik'te sahne
ye koyacak.

Kocaeli Bölge Ti
yatrosu tarafından 
odunlaştırılan ve yö
netmenliğini Bur
han Akçin in yaptığı 
'Müddetname’ 
adlı oyun 24 Şubat 
2003 Pazartesi gü
nü saat 19.30’da 
Celal Bayar Anado
lu Lisesi Salonu nda 
sahnelenecek.

Hükmü kesinle
şen mahkumların 
cezalarının süresi ve 
ne zaman biteceğini 
bildirmek üzere ida
rece verilen belge
nin adı olan ‘Müd- 
detname' ünlü Şair 
Can Yücel’in Adana 
Cezaevi nde yazmış 
olduğu şiirlerden 
oluşan. Bir Siyasi
nin Şiirleri' adlı kita
bından oyunlaştırıl-

dı.
İki perdelik oyu

nu Burhan Akçin 
yönetti. Sahne tasa
rımını Erhan Demi-
ray’m yaptığı
‘Müddetnanrae’nin 
müziklerini ise Özge 
Atalay seslendirdi.

Kareograf isi 
Atölye Çalışması 
grubunca, desenle
rin Mehmet Sön
mez tarafından ya
pılan ’Müddetna- 
me’ adlı oyununu 
Gemlik’te ilgi gör
mesi bekleniyor.

Öte yandan Ko
caeli Bölge Tiyatro
su, ünlü yazar Oscar 
Wılde’nin ‘Mutlu
luklar Ülkesi’ adlı 
müzikli çocuk oyu
nunu da yakında 
sahneleceği öğrenil
di.

ADD Gemlik Şu
be Başkanı Cengiz 
Ersoy, Gemliklilerin 
bu oyunu mutlaka 
izlemeleri gerektiği
ni söyledi.

BİR TELEFON YETERLİ!

İstiklal Cd. Bora Sk. (Akbank Aralığı) •'
Tel: (0.224) 513 17 97 GEMLİK

Tasfiye Halinde S.S. Gemlik Küçük 
Serbest Esnaf ve Üretici Toplu İşyerleri

Yapı Kooperatifi Başkanlığından
Kooperatifimizin 2002 yılı olağan genel ku

rul toplantısı aşağıda belirtilen gündem madde
leri gereğince, 11 Mart 2003 Sah günü saat 
12.oo'de kooperatif sosyal tesislerinde yapıla
caktır.

Ekseriyet sağlanmadığı takdirde, ikinci top
lantı 8 Nisan 2003 Salı günü saat 12.oo’de yi
ne aynı yerde çoğunluk aranmaksızın yapılacak
tır. Tüm ortaklarımıza duyurulur.

YÖNETİM KURULU
GÜNDEM :
1- Yoklama ve açılış
2- Divan heyeti seçimi ve saygı duruşu
3- Yönetim kurulu faaliyet raporunun okun

ması,. müzakeresi ve ibrası
4- Bilanço ve gelir gider hesaplarının okun

ması, müzakeresi ve ibrası
5- Denetleme kurulu raporunun okunması, 

müzakeresi ve ibrası.
6- Tasfiye kurulu raporunun okunması, mü

zakeresi ve ibrası
7- 2003 yılı tahmini bütçesinin ve çalışma 

programının okunması, müzakere ve ibrası.
8- Kooperatif mali borçlannm karşılığında 

ortak ödemelerinin tespiti hakkında karar alın 
ması

9- Kooperatif ortak sayısı ile işyeri kullanın 
hakkının belirlenmesi hakkında karar alınması

10- Kooperatifimizin tasfiye halinin kaldın! 
ması hakkında karar alınması

11- Kooperatife ait sosyal tesis üzerinde da
ha önce yapılmış kira vs. sözleşmelerinin yeni
lenmesi hakkında karar alınması

12- Yönetim kurulu ve Denetleme kurulu 
üyelerinin seçimi

13- Dilekler ve temenniler
14 Kapanış.

KAŞE 
ve 

MÜHÜRDE 
EKLE 
YOK!

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

Mühür & Cilt yapımı & Plastik Kimlik Kartı
GÜNDE KALİTELİ ve UCUZ: DAVETİYE BASILIR

Her

MATBAACILIK - REKLAMCILIK - YAYINCILIK

3

istiklal Caddesi Bora Sokak (Akbank Aralığı) No: 3 B Gemlik Tel: (0.224) 513 17 97 Fax: 513 35 95

z. »OGUŞ FEN DERSHANEUSRI
"Her zaman bir adım önde"
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Sıtkı Hayıroglu
Emekli Öğretmen

YAŞAMIN İÇİNDE Deprem nedir?

f

Bu Bayramın Adı Kurban
Her ulusun, kendi özelliklerine göre, 

bayram günleri olur.
Şanlı bir ulus olarak, bizim de kendi 

özelliklerimizi içeren dini ve milli bayram 
günlerimiz vardır.

İşte bu bayram hayırlı kanlı bir Bayram 
Kurban. Kurban Bayramının, diğer bay
ramlara göre, ayn bir özelliği, güzelliği var
dır. Nedir o?

Kurban kesilerek, fakir fukaraya kesip 
dağıtmak.

Heyhat’... Bu bayram eskiden cidden 
böyle idi.

Kurban kesilir. Yedi parçaya bölünür. 
Bir bölümünü kurbanı kesen ahr. Diğer al
tı parça eşe dosta, komşuya dağıtılırdı. Ve
ya bir hayır kurumuna bağışlanır, verilirdi. 
Dini vecibelerin gereği de' böyle idi.

Şimdi ? Öyle mi?
Asla!.... Katiyen!...
Kurban, gene bayramda almıyor. Doğ

ru.
Ama nasıl?..
Nasıl mı : Eskisi gibi değil... Ya? ...
Kurban alanlann çoğu, aldığı kurbanı 

yediye değil iki parçaya bile bölmüyor. Ai
lece fırsat bu deyip, kavurma yapıp yiyor-

I lar.
Fakir, gene fakir, yoksul gene yoksul.
Bayramın anlamı ne: Sevinmek, neşe

lenmek eş dostla, görüşmek, konuşmak, 
barışmak, sevişmek değil mi? Evet öyle.

Bu sevişmeler, görüşmeler, barışmalar, 
çoşku. neşe neyle olur? Maddi manevi im
kanlarla.

imkanı olanlar haydi neyse ne. Onlara 
göre hava hoş. Olmayan yoksulların elin
den kim tutacak? Zengin olanlarda var 
ctma. Aslında devlet tutmalı yoksulların 
elinden.

Bu zamanda herşey parayla, maddi 
imkanlarla oluyor. Maddi, imkansızlık, örf. 
adet, gelenek, görenek gibi manevi değer
leri de zedeliyor.

Hani, dini vecibelerle göre bayram, in
sanlar arasında banşmaktı.

Haydi, cahiller, cahil diyelim. Cahil ol 
mayan kültürlü bilinen B.Ecevit, S. Demi
re!, T. Çiller, M. Yılmaz lar da bayramlar
da bile barışmadılar. Onlara ne demeli.

Bu bayram kurban bayramı ulusça kutlu 
■ -ıstın

B( BAYRAM KURBAN
Ferahlanır. nazlanmadan
Pamuk gibi lalehnanlar 
Mecazidir anlamı da, 
Anlayan onu anlar

Bayramlarda yıldan yıla 
İnsanlarla, değişmiyor
Çokları var bir biriyle |
Kucaklaşıp sevişmiyor

Mesut Yıhnaz-Tansu Çiller
Barışmadan yok oldular
Derin göle atladılar
Birden bire fok oldular

Barışmayı bilselerdi
Ederlerdi çokta rahat I
Zıtlaşarak keçi gibi I
Bitmiş oldu o saltanat I

. Dini bayram manâlıdır I
O manada bilinmeli I
Beraberce ağlamalı I
Beraberce gülünmeli I

Duymayan kalmadı, DEPREM denen bir olay var. Ne zaman, nerede, ne 
şiddette! olacağı belli değil. Bir gün bizim ailemiz de (hiç istemeyiz ama) bu 
can alan, malı mülkü yok eden DEPREMİ yaşayabilir.

DEPREM NEDİR?
Yer kabuğu içindeki kırıl

malar nedeniyle ani olarak 
ortaya çıkan titreşimlerin 
dalgalar halinde yayılarak 
geçtikleri ortamları ve yer 
yüzeyini sarsma olayıdır.

İlkbaharda; yağmurla
rın yağması, tabiatın can
lanması gibi.

Yazın; sıcakların artma
sı, denizlerin ısınması, gü
neşli günlerin gelmesi gibi.

Kışın; kar yağması, ha
vaların çok soğuk olması 
gibi deprem de dünyanın 
özelliklerinden biridir. Dün
ya var olduğu müddetçe 
DEPREM de olacaktır.

, Bizim ne gücümüz var 
ki, böyle bir afete, karşı ko
yabilelim demeyin.

Yağmurda ıslanmamak 
.için; şemsiye kullandığınız, 
yağmurluk, çizme giydiği
niz gibi,.

Başınıza güneş geçme
mesi için gölgö yerleri seç
tiğiniz gibi,

Havaların serinlemesiyle 
giyiminize dikkat ettiğiniz 
gibi

Kışın ısınmak için eviniz
de birtakım değişiklikler 
yaptığınız- gibi, depreme 
karşı da yapabileceğiniz 
bir takım hazırlık ve alaca
ğınız önlemler vardır.

DEPREM ÖNCESİ 
YAPILACAKLAR!
1- Deprem olduğunda 

uygulamak üzere aileniz
le bir plan yapın!

Deprem sırasında yap- 
manız" gcıvh nleri deprem

olmadan planlarsanız dep
rem sırasında paniğe kapıl
mazsınız.

a) Güvenlik planına dahil 
edilmek üzere oturduğunuz 
evin basit krokisi belirlen
meli,

b) Buluşma planı hazır
lanmalı

Aile bireylerinin deprem 
esnasındaki ve deprem 
sonrası sorumluluklarını 
belirleyin ve aşağıdaki ko
nuları aranızda tartışın.

O Evinizdeki en güveni
lir ve en riskli bölgenin yeri 
belirlenmeli,

O Yangın tehlikesi olabi
lecek yerler,

O Tahliyenin nasıl ve 
nereden yapılacağı,

O Bebek ve yaşlıların 
tahliyesi,

O Tahliye esnasında ki
min neyi alacağı,

O Deprem çantasının ve 
ilk yardım setinin yeri.

Deprem sırısında aile bi
reyleri farklı yerlerde olabi
lirler.

Bu gibi durumlarda isim, 
adres, telefon numaralı çok 
önemlidir.

O nedenle kendiniz ve 
yakınlarınız için, kişisel bil
gileriniz ve önemli telefon

kart hazırlayın ve devamb I 
üzerinizde bukmcketm 
Kartın su geçemeyecek şe- I 
kilde olmasına özen
rin.

Aynca. bölge dışanda bir I 
akrabanızı deprem sonsa® I 
irtibata geçilecek kzşr ofat* I 
rak belirleyin Depremden I 
sonra bu akrabanın arayrp I 
durumunuzu bikknr. chger 
tanıdıklarınız da bu krşaden I 
durumun uz ile ^güi haber- I 
le ri alır, boyiece ha rke»i 1 
aramak zorunda kalmaz ve | 
telefonu meşgul r tmemt I 
olursunuz

Ailece yapmış 
nuz bu çakşmaAan apaşı
ma ndaki komşula nnuria |
paylaşın ve deprem atak** 
ğunda uygulanmak üzere I 
apartman planı yapm 
Apartman veya szte >0— 
tim kurulu topiantsbrvuzda 
gündeme Deprem Piankr- ' 
nnın Görüşülme®' diye be j 
madde koyun ve görüşün

Bursa Valılrg ı Yöne* 
tim Merkezi ve Bursa Akrt 
Derneği tarafından haasria- 
nan "Deprem El Kitabı - 
Dikkat Deprem"



Şubat 2003 Cuma □aing Sayfa

Yeminli Hali Müşavir Mahir Gencer, vergi barışı yasasını değerlendirdi.

Nereye kadar 
vergi affı?

&niKi sayfanın devamı
Rotaryenlerin sorulanm 

da yanıtlayan Yeminli Malî 
Müşavir Gencer. bîr soru 
uzenne. sahte belge kullan
ma nedeniyle dava aşama
sında olan mükelleflerle ilgi
li olarak, devam etmekte 
olan davaların düşeceğini, 
kesinleşmiş cezaların infaz 
edttmeyeceğînî. ancak bun
dan yararlanmak için kesi
len vergi ve cezaların yasa
dan. yararlanarak ödenmesi

gerektiğini belirtti.
Gencer» sahte belge dü

zenleyenler açısından ise, 
yasanın hiçbir kolaylık getir
mediğini bildirdi.

Gencer, çıkartılmakta 
olan yasanın vergi borcu 
olan mükellefler açısından 
maliyetinin yüksek bir af ol
duğunu ancak, ihtilaflı dos
yalar açısından, gerek mali
ye, gerekse mükellefler için 
yararlı olduğunu, matrah 
arttınmı ile ilgili olarak ise,

mükelleflere üç vergi ’ yö
nünden ayrı ayrı vergi 
ödenmesi gerektiğinden 
ağır bir yük getirdiğini, öte 
yandan, düzenli vergi öde
meyi alışkanlık haline geti
ren mükellefler için ise ya
sanın hayal kırıklığı yarattı
ğını söyledi.

Gencer, ülkemize vergi 
affının değil, vergi reformu
nun getirilil leşinin gerektiği
ni belirterek, konuşmasını 
tamamladı.

Güne Bakış
Kadri Güler
gemlik_korfez@yahoo.com

Mustafa Özalp
Birinci sayfanın devamı

CHP’nin oy pusulalannı köylere götürebilmek 
için çektiği çileleri anlatırdı.

O’nun parti yönetiminden ayrılması 1978 yı
lında birlikte çalıştığımız dönem sonundaydı.

Nezih Dimili ile birlikte listede görev almıştı. 
Biz genç bir ekip, rahmetli Mehmet Sevinç ile bir 
liste yapmıştık.

İlçe Başkanlığını Nezih Dimili bir oy farkıyla 
kazanmış, yönetimi ise biz almıştık. -Çetin bir 
kongre yaşanmıştı.

CHP parti binası Mustafa Özalp’in evi ve işi gi
biydi. Muhasebeciliğini partide yürütürdü. 
CHP’nin bir parçasıydı sanki.

İnönü ile birlikte siyasetin geri sahnesinde kal
dı. Sonraki yaşamında (12 Eylül döneminde) 
Halkçı Partiyi kurdu, sonraki yıllarda ise siyaset
ten kopmadı ama işiyle uğraştı.

Rahmetli Özalp, eskilerin “kendine münhasır’’ 
dedikleri insan tiplerindendi ve bir benzeri yoktu.

Tanri günahları varsa affetsin, toprağı bol ol
sun.

Matbaamızda 
Bilgisayar 
Sistemiyle 

Kaşe ve 
Mühürleriniz 

30 dakikada 
yapılır.

BİR TELEFON YETERLİ»

ELEMAN ARANIYOR
_______________________________________________ ________ ' • - ■___ _______________

KÖRFEZ OFSET

Gazetemizde yetiştirilmek i|?ere 
ELEMAN ARANIYOR.

riöfTCT
■■i GÜNLÜK SİYASİ GAZETE İ*

Müracaatların şahşen yapılması rica olunur. - 
İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı 

(Stüdyo Prestij yanı) No : >7 B GEMLİK
istiklal Cet. Bara Sk (Akbank Aralığı) No: 3/B 
Tel: (0.224) 513 17 97 GEMLİK

AİLENİZLE STRESİNİZİ ATMAK İÇİM
İ $ T E FIRSAT!

Klavyede Vedat, Kemanda Doğan, Udi Cengi-, 
ve Assolist AŞKIN SAN eşliğinde tatlı nağmeler. 
Kaliteli yemeklerle unutulmaz Keyifli Geceler...

MÖNÜ
1/2 Yerli İçki - Ordöv Tabağı - Salata - Ara Sıcak 

Günün Yemeği - Meyva - Çorba

I©.©©©.©©©.- TlLu
REZARVASYON İÇİN BİZİ ARAYIN

Dutluca Köyü Altı Orhangazi / BURSA 
Tel : (0.224) 582 22 82 Telefax : 582 21 65
GSM : (0.542) 524 97 86 - (0.532) 436 18 22

KAYIP
Bağkur sağlık karnemi kaybettim. 

Hükümsüzdür.
Serhat GÜREŞÇİ

/ EVET
GEMLİK

‘neGÜNLÜK SİYASİ GAZETE 1 1

abone oluyorum
Lütfen aşağıdaki seçeneklerden birini işaretleyiniz.

| ~| 1 Aylık Abone (Abone bedeli 5.000.000.- TL) 

□ 6 Aylık Abone (Abone bedeli 25.000.000.- TL)

| 112 Aylık Abone (Abone bedeli 50.000.000.- TL)

ADI / SOYADI :...............--------------------------........
DOĞUM TARİHİ :....................... ..................................
FİRMA ADI ....................................________
MESLEĞİ :____________________________  I
ADRES ___________________ <________  I

TEL :__________ __________________
F AX :.....................................................
VERGİ DAİRESİ :............______________________

V.D. HESAP NO :.........._______________________

Q Çıkacak ilk sayıdan itibaren abone olmak istiyorum. 
□ Faturamı kendi /şirketim adına istiyorum.

ÖDEME ŞEKLİ:
□ Nakit Q Visa □ MasterCard

Kart No :. İMZA

Günlük Gemlik Körfez Gazetesi ne 
abone olmak isteyen oku rianmız. 

bu formu doldurup gazete büromuza ulaştırınız

KHrfe
İstiklal Cad. Bora Sok.

Akbank Aralığı No : 3/B GEMLİK
Tel: (0.224) 513 17 97

mailto:gemlik_korfez@yahoo.com
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Sunğipek rampasında meydana gelen zincirleme trafik kazasında, araçlar birbirine girdi

Yağışlar kazalara neden oldu
Dün sabah başlayan soğuklar ile birlikte 

qclen yağışlar, zincirleme trafik kazalarına- 
I ve araçlann devrilmelerine neden oldu.

Gemlik’te ölüm virajı olarak adlandırılan 
si İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı’nın üst 
”1 ^raftan yıllardan beri yağışlı havalarda bir 

aracın kaymasına ve maddi manevi ha- 
r .fların meydana gelmesine .neden oluyor.
V Dün sabah saat 09.30 sıralarında, Bur- 
sa<yönünden Yalova’ya doğru gitmekte 

_ olan 16 VA 440 plakalı minibüs, Jandar
ma Bölük Komutanlığı’nın karşısında bulu- 
ı ian zeytin satış mağazalarının önünde yo- 
'»m‘kavgan olması nedeniyle şarampole 
ters olarak döndü.

Minibüs sürücüsü Cemal Ülkü kazadan 
ulu- almadan kurtulurken, araçta büyük 

maddi hasarlar meydana geldi.
Bu kazadan bir süre sonra yine ayni isti-

nT”

Kadri Güler

Güne Bakış

Tarih sizi affetmeyecek
AKP Hükümeti dün, Türkiye Büyük Millet Meclı- 

linde kapalı oturum karan alarak, Irak'a saldıracak 
olan Amerikan Ordusuna ülkemizin önemli liman w 
Üstlerini açma kararı aldı.

Türkiye çıkacak savaşta emperyalist Amerika w 
Znglltere İle birlikle, Amerikan ve Ingiliz çıkarlarına 

İstek olacak.
Bu bir teslimiyetçiliktir.
AKP İktidarının tarih önünde verdiği kötü bit sı 

navdır
Türk halkı savaş istemiyor.
Analar, babalar, çocuklarının Amerikan çıkarları 

İçin ölmesini istemiyor,
Bınperyahsilerin bombaları komşu Irak ta masum 

halkı ve çocukları katledecektir.

M» w
maddi hawiı trahk kâMM

kamette giden 16 P 9294 plakalı 
özel araç virajı döndükten sonra 
kaygan asfalt üzerinde virajı kaybe
dince sürücünün frene basmasıyla 
araç ters dönerek, arkadan gelen 
başka bir araçla çarpışarak, maddi 
hasarlara neden oldu.

Araçta bulunan sürücü ve 4 kişi
nin burnu bile kanamadı.

Yine aynı bölgede, 16 JA' 193 
plakalı oto, kayan başka bir aracın 
çarpması sonucu sol tarafından ha
sar aldı.

AZOT KAVŞAĞINDA KAZA
Bu kazaların meydana gelmesin

den bir süre önce ise, Gemlik yö
nünden Bursa yönüne gitmekte olan 
özel bir aracın daha Azot kavşağmd 
lun kaygan olması nedeniyle bir aracın şa 
rampole yuvarlandığı öğrenildi.

İlgililer, sürücülerin yağışlı havalarda ya 
vaş gitmeleri ve trafik işaretlerine dikkat et 
meleri gerektiğini hatırlattılar.

Kazaların aşırı hız ve dikkatsizlik sonuo 
meydana geldiği hatırlatıldı.

Soğuklar etkili olacak
Dün sabah başlayan 

yağışlar ve hava ısısında
ki düşüş ardından so
ğukları da getirdi.

Marmara Bölgesi ni 
etkisi altına alan ısı düş-

arttığı bfcMdh

tendin i gösterirken, il
çemizde dün yağışlı ve 
soğuk bir gün yaşandı.

Bursa da gün boyu j 
devam eden yer yer kar 
yağışları akşam saatle
rinde etkisini arttırarak, 
araç trafiğinin sıkışmasu 
neden oklu

Öte yandan Orhanga 
Yalova yolunda bukııu 
îSüpergvlik Mevkiinde kaı 
yağışları nedeniyle yol trafi
ğe kapandı. 
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Gürhan ÇBTİNKAYA
İbrahim YILDIRIM

TEMA Vakfı Gemlik İlçesi Gönüllü Sorumlusu

BURSA SÖYLEVİ
Bir grup gericinin 1 Şubat 1933 tarihinde Türk- 

! çe ezam öne sürerek ayaklanmasının ardından tamı 
I tamına 70 yit geçti.

70 yit önce yaşanan gerici başkaldırıya verilen 
karşılığı anımsatalım.

Bîr grup yobaz Bursa Utucami'de başkaldırarak, 
| ezanın Türkçe okunmasını engellemeye çalışmış ve 
vüayere yürümüşler, vilayetin kapısında Valiyi bekle
meye başlamışlar. Olay, öncelikle Ankara'ya iletil
mişti :

“Bursa‘da irtica var!”
O sırada. Anadolu gezisinde olan Gazi Mustafa 

Kemal olayı duyar duymaz programını değiştirir ve 
; Bursa ya doğru yola çıkar. Gericilik konusunda çok 
1 duyarlı otan Gazi Mustafa Kemal, sabahın ilk ışık- 
i lanyla Bursa’ya gelir.

Aralarında gazeteci ağabeylerimiz Rıza Ruşen 
Yüceer ile Musa Ataş'm da bulunduğu bir grup ta
rafindan; Atatürk e; “Bursa gençliği bu olayı he
men bastıracaktı, ama zabıta ve Adliyeye 
olan güveninden dolayı...” denilince Atatürk, 

I “Bursa Gençliği de ne demek. Memlekette parça 
parça yer yer gençtik yoktur. Sadece ve toplu olarak 

• Türk Gençliği vardır. Türk Gençliği devrimlerin ve 
. rejimin sahibi ve bekçisidir. Bunların gereğine doğru
luğuna herkesten çok inanmıştır, rejimi ve devrimle- 

' ri benimsemiştir. Bunları zayıf düşürecek en küçük 
ya da en büyük bir kıpırtı ve bîr hareket duydu mu 
Bu ülkenin polisi vardır. Jandarması vardır. 
Ordusu vardır, Adliyesi vardır demeyecektir’ 

I Hemen müdahale edecektir. Elle, taşla, sopa ve si- 
; lahla nesi varsa onunla kendi eserini koruyacaktır.

Polis gelecektir, asıl suçluları bırakıp suçlu diye 
onu yakalayacaktır. Genç polis henüz inkılap ve 
Cumhuriyetin polisi değildir diye düşünecek asla yal
varmayacaktır. Mahkeme onu mahkum edecektir 
gene düşünecek ‘Demek Adliyeyi de ıslah et
mek, rejime göre düzenlemek lazım’ diyecektir.

Onu hapse atacaklar. Kanun yolunda itirazlarını 
yapmakla beraber, bana ismet Paşaya, meclise telg- 

' raflar yağdırıp, haksız ve suçsuz olduğu için tahliyesi
ne çalışılmasını, kayınlmasmı istemeyecek. Diyecek 
kr ‘Ben inanç ve kanaatimin icabını yaptım. 
Müdahale ve hareketimde haklıyım. Eğer bu
raya haksız gelmişsem bu haksızlığı meydana 
getiren sebep ve amilleri düzeltmek de benim 
vazifemdir...’

İşte benim anladığım Türk Gençliği!
Cumhuriyete ve devrimlere karşı bir ayaklanma 

girişiminin bastırılması konusunda büyük duyarlılık 
gösteren Gazi Mustafa Kemal olay üzerine Anadolu 
Ajansına da şu resmi demeci verdi:

‘Bursa’ya geldim. Olay hakkında ilgililerden bilgi 
■ aldım. Olay aslında fazla önemi haiz değildir. Herhal- 
- de mürteciler Cumhuriyet Adliyesi’nin pençesinden 
J kurtulamayacaklardır. Olaya bilhassa dikkatimizi çe- 
! virmenin sebebi dini siyaset ve herhangi bir tahrike 
vesile etmeyeceğimizin bir daha anlaşılmasıdır. Me
selenin mahiyeti aslında din değildir. Kesin olarak bi- 
hnmelidir ki Türk Milletinin milli dili ve milli benliği 
bütün hayatında hakim ve esas kalacaktır”

70 yıl önce... 70 yıl sonra!
Bizim torunlarımız ileride günlük bir gazetede 

yazı yazarken bizim kadar da özgür olabilecekler mi?

eUA» $ekari
Kreş ve Gündüz Bakımevi

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

TEMA Hareketleri 10. Yaşında
Körfez Gazetesi’nin ‘Serbest Kürsü’ köşesin

de TEMA hareketini çalışmalarını, projelerini, 
hedeflerini, amaçlannı, zaman zaman Gemliklile
re anlatacağım.

Öncelikle bu kürsüde TEMA hareketini anlat
ma fırsatını veren, gazetenin değerli sahibi ve ku
rucusu Kadri Güler beyefendiye gerek şahsım ge
rek TEMA Vakfı adına teşekkür ederim.

TEMA Vakfı nedir? Ne zaman kimler tarafın
dan kuruldu? Hedefi, amacı çalışma alanlan ne
dir? Gemlik’te ne zaman kuruldu, ne gibi etkin
likler yaptı? Kaç üyesi var? Şimdi bu soruların ya
nıtlarını açıklayalım.

TEMA Vakfı: ‘Türkiye Erozyonla Mücadele, 
Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı’ 
olarak bilinmekte ve tanınmaktadır.

TEMA Vakfı; 12 Ekim 1992 tarihinde “Bir
leşmiş Milletler Çevre Ödülü” sahibi Hay
rettin Karaca ve Tekfen Holding kurucusu or
taklarından Nihat Gökyiğit’in önderliğinde ve 8 
devlet müsteşarlığının desteğiyle, Türkiye’nin ge
leceğini tehdit eden Erezyon ve Çölleşme tehlike
sine karşı toplumsal duyarlılığı arttırmak ve bu 
mücadelein bir devlet politikası haline getirilebil
mesini sağlamak için kurulmuştur.

TEMA’nın hedefi; öncelikle ulusumuza, 
onun temsilcilerine, siyasi partilere ve hükümete, 
resmi ve özel kuruluşlara, eğitim kurum ve kuru
luşlarına, basın-yâyın organlarına, toprak erozyo
nunun önemli sonuçlannı ve ülkemizin çöl olma 
tehlikesini anlatmak; bütün kesimlerin düşünce 
ve gönül birliğini, desteğini sağlayacak doğrultu
da kamuoyu oluşturarak erozyonu önleme hare
ketini başlatmak ve sürdürmektir.

TEMA’nın amacı; ülkemizde doğal varlıkla
rın ve sağlığın korunması, erozyonla mücadele, 
toprak Örtüsü ile toprağın korunması ve ağaçlan
dırmanın önemi konusunda kamuoyunun eğitimi 
ve bilgilendirilmesi, bu alanda milli politikaların 
oluşturulmasına yardımcı olmak ve bu esâslardan 
ödün verilmemesi için mücadele etmek, ağaç ve 
orman sevgisini topluma mal etmek, doğal var
lıkların, insan sağlığının, yeşil alanların, toprak ve 
toprak örtüsünün, ormanların korunması, gelişti
rilmesi ve yenilerinin tesis edilmesini sağlamak 
için faaliyette bulunmaktadır.

TEMA; erozyonu önleme amaçlı kırsal kal

kınma projesi, mera ıslahı doğal varlıkları koru
ma amaçlı örnek projeler ile ağaçlandırma proje
lerini planlamakta ve uygulamaktadır. İlk projesi
ni 1994 yılında Bergama Çamaviu da mera ısla
hı konusunda yapmıştır. TEMA Vakfı’nın bugün 
Türkiye genelinde; bütün bölgelerde uygulan
makta olan 27 teknik, 22 ağaçlandırma olmak 
üzere toplam 49 adet projesi devam etmektedir. 
Devam eden bu projelerin toplam kapladığı alan 
86201 hektardır.

2002 Ekim’de 10. yılını kutladığımız TEMA 
Vakfı gücünü en başta halkımızdan, destekçiler
den ve medyadan almaktadır. İlk kez gönüllü üye 
kaydına ve gönüllü temsilcilik uygulamasına baş
landığı 1993 yılında gönüllü üye sayısı 3000’e. 
gönüllü temsilci sayısı da 28’e ulaşmıştır. 10. yıl
da gelinen nokta ise; 12 Ekim 2002 tarihi itiba
riyle 181855 gönüllü üye ve Türkiye genelinde 
570 TEMA gönüllü temsilcisine ulaşılmıştır.

Gemlik’te TEMA Vakfı temsilciliği 21| 
Mart 2001 tarihinde faaliyete başlamıştır. Kısa' 
zamanda 300 gönüllü üyeye ulaşmıştır.

TEMA Vakfı’nın 10. yılı nedeniyle TEMA 
10.Y11 Ormanı olarak Umurbey Beldesi Yayla
lı Mevkiinde Umurbey Belediye Başkanımız Sa
yın Mehmet Fatih Güler’in himaye ve önderliğin
de 5000 adet fıstıkçamı dikimi gerçekleştirildi.

Çölleşen Türkiye ve TEMA Vakfının çalışma
ları ile ilgili konferans yapıldı.

Körfez FM radyosu ile işbirliği yapılarak üye
lik çalışmalan yapıldı.

Okullarımızda eğitim çalışmalan başladı ve 
bayramdan şonra da devam edecek.

10 milyar meşe kampanyasına katılım sağlan
dı.

Üyelik çalışmalarımız devam etmektedir.
0-25 yaş arası yıllık 2.000.000.- TL. 25 yaş 

üstü yıllık 5.000.000.- TL.
Üye olmak isteyenler; 5134917 nolu telefonu 

arayarak gerekli bilgiyi alabilirler.
Aramıza katılın TEMA’yı destekleyin 
Bugünü Atatürk’ün güzel bir sözü ile bitirelim. 
“Ağaç, çiçek ve yeşillik uygarlık demek-

tir”
İleriki günlerde TEMA’nın öncelikle üzerinde 

durduğu EROZYON ve tehlikesini, ülkemize ver
diği zararlan anlatacağım.
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Yerel Gündem 21
Umurbeyli gençlerle
Nadir İLBAŞ
|| Umurbey’de kurulacak olan 
Yerel Gündem 21 Gençlik 
Evinin ilk adımları atılırken, 
Gemlik Yerel Gündem 21 Genç
lik Evi Danışmanı ve üyeleri 
Umurbeyli gençlere bilgi verdi.

Dun saat 16.6o’da Umurbey 
Belediyesi g'riş katında bulunan 
Umurbey Yerel Gündem 21 
Gençlik Evi Merkezi’nde biraraya 
gelen Gemlikli ve Umurbeyli Ye
rel gündemciler fikir alış verişin
de bulundular

BAŞKANDAN DESTEK
I Umurbey Belediye Başkanı 
Mehmet Fatih Güler’in de katıldı
ğı toplantıda konuşan Belediye 
Başkanı Güler, kurulacak gençlik 
evine gençlerin sahip çıkması ha
linde gençlik komisyonunun de
vam edeceğini bu konuda kendi
sinin umutlu olduğunu söyledi.

Umurbeyli gençlerden tam 
destek aldığını söyleyen Belediye 
Başkanı Güler, Umurbey’in 50 
nci yılı için amblem hazırlanması 
ve 9 Mart günü yapılacak ağaç 
dikme kampanyasına katılım için 
gençlerden yardım istedi.

“Gençlerin düşüncelerine her zaman ihtiyacımız var” diyen Mehmet Fatih Güle-; 
gençlerin yanında olduğunu söyledi.
I Gemlik Yerel Gündem 21 Gençlik Evi Danışmanı Pınar Yüce de Yerel Gündem 21 hakkın
da Umurbeyli gençlere bilgiler verdi.

Toplantıda, Gemlik ve Umurbey Yerel Gündem 21 gençlerinin birlikte proje gerçekleştirme 
karan alındı.

Kırmızı pancar her derde deva
Pazarda, manav tezgahla

rında zaman zaman da seyyar 
satıcıların tezgahlarında gör
düğümüz soframızın lezzet 
kaynağı kırmızı pancarın her 
türlü derde deva olduğunu bi
liyor muydunuz.
5 önceleri Eskişehir’de kır-

mızı pancar satışı yapan Refik 
Saydam adlı seyyar satıcı, bu
günlerde İstiklal Caddesi Ak- 
bank aralığı köşesinde pancar 
satıyor.

Sokakta ilk kez bir arabada 
pancar, gören Gemlikliler ise 
seyyar satıcının astığı pan-

kartla pancarın kansızlık, ka
raciğer yetmezliği, kalp da
mar tıkanıklığı, kanser, şeker, 
prostat, nefes darlığı ve tenya 
dökmeye birebir yaradığını 
okuduklarında şaşırıyorlar.

Ve tabii pancar almadan da 
evlerin ? gitmiyorlar.

TATLI 
SERT

M !■ Erol GLRCA>

Statüko Nedir?
Hep okuyoruz, duyuyoruz
Falanca t afi din ıha yanadır.
B iz statükoyu İLahhracagu
Gibi laflar buyuyoruz
Asfanda statükoyu ha&m anlayaca- 

ğı dilden tarif etmek ger «kâr
Statüko nedir?
*- Statüko Irar—hnF düzen dr«Mk- 

tir.
Hala çağdaş bir çizgi ; -1- -*—1—ıa 

mış.
Gün geçtikçe irileşmiş.
İyice hantallaşmış bir sistem
Muhtelif parçaları var
Bu yedek parçalar. Turtam dı

şında hiç bir ülkede imal ■ rhinm n t
Bu acaıp makinanın içinde bulun 

kimler var.
- Yıllanmış ve değişimden mdbtai 

alamamış politikacılar var
- Kılık kıyafetleri modern ama ka

faları çağdışı bürokratlar» var.
- Ta 1930 lardan kalma kânunlar 

var.
- Artık hiçbir ihtiyaca cevap 

tüzükler var.
- Yönetmelikler var.
İşte. Bütün bunların hepsi bir amaya» 

gelince, bu statüko efendi ortaya çdn- 
yor.

Hani. Bir zamanlar mevzuat hazret
leri vardı ya.

İşte. Bu statüko efendi. memat 
hazretlerini bile, mumla aratacak 
cinsten.

Pek». Yıllardan ben şikayet »An 
ruz.

Neden değiştiremiyoruz
Değistiremeyiz.
Çünkü statükodan beslemem cek 

önemli kesimler var.
Bu kesimler çok akdh
Ve. Çok da yetkili
Burası Türkiye. burada Hukuk Art 

Jeti olmalı, lafından pek fodaMMr 
lar.

Onların hoşlandığı tek bir stogmn 
vardır.

Bu slogan ise. karambolü tarif eder

—

1

“Burası Türkme, ckmnr boule“

Aktör haç istifini bozmadan 
sahneyi gösterir.

Hav hay buyurun efendim.'

GEDİĞİNE

Omuz Omuza...
“KKTC ve Denktaş’la 
Omuz omuza”...
Haddini bildirmeli
Bildiririz!
Hain domuza!....

ği uşsirisrms bağırır.
*- Atmu getirin
Laubali bir seyirci oturduğu yerden



• Şubat 2003 Cumartesi
SAĞLIK SANAT KÜLTÜR

Sayfa 4

Bursa" da gece hayatına 'Şakrak' ile 
yeni bir soluk geliyor 

Hande Yener ve
Nez geliyor i

Burso Taylan Tu

Mamktentene te üç 
9Hn rTHriunüâ Bursa 
gKötevne renk kafc» 
cah.

Suna da gece hu 
UaMMI W*m te «tek 
getirecek ote» Ttebn 
Turistik Tmeten 
Şakrak' Salonu nd» 
Handa tena» 11 Şu~ 
te* 2003 günü sahne 
tecak

Aum sahnede. 13 
Şutet 2003 gunı: «s» 
wn junkmn popüler 
pcpçusu Net Bunar 
ten btetegecak.

Şakrak Sak>- 
m ada ör» masate 
ranan uc teteiz >çk» 
70 mrfycn. orta ma* 
satanda tateu ırki ve 

meze 55 mil 
wn tora, arka 
nu$âch tek to 
mitli ıçk» 25 
rruKon hracbn 
müşten ağırla- 
yucak

Tavkın Tew 
teinde 12-14 
15 Şubat 2003 
günleri ise 
Açek<» sdhiK _ 
alacak. ►*

Açelya'nın
■sahnese Ç»kaça
ğı gece ise. ön 
masa hmrtsiz yerli içki 
ve me« 50 milyon, 
orta masa limitsiz 
yerfe içi ve meze 40 
mdyc r> arka masa U- 
mrtk tek verb içki 20 
rrdyon tora

T m, lan Tesislerinin

Hande Yener. 11 Şubat
2003 günü sahne alacak.

Hıstory Dısca Salon
ları da Önümüzdeki 
günlerde hizmete açı
lırken, giriş ücretleri
nin 15 milyon lira ol
duğu Halk ilişkiler 
Müdürlüğü tarafından 
bildirildi.

Tüm Üyelerimizin ve 
Saygıdeğer Gemlik Hallenin 
Kurban Bayramını Kutlar, 

Sağlık ve 
Mutluluklar Dileriz.

GEMLİK TİCARET 
ve SANAYİ ODASI

Esat & Ahmet ve Atalay COŞKUN

İPEK SHOWROOM
Hamidiye Mh.
Han Arkası Sok.
No: 8 GEMLİK
Tel: 513 12 63

BEKÇİ® A 1112 ) ) BİR DÜNYA MARKASI

oe mutbdcMan ddvua. t 0
TELEKOM BEKO

Hamidiye Mh. İbrahim Akıt Cad. Mrk: İstiklal Cad. No: 29
No: 7 GEMLİK Tel: 513 50 69 GEMLİK

Tel: (0.224) 513 49 36 Şb: Kayhan Mh. 2 Nolu Cd.
İstiklal Cad. No: 52/ G GEMLİK Fevzi Ateş Apt. No: 29

Tel: (0.224) 514 32 31 Fax: 514 06 00 Tel: 512 01 01 GEMLİK
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Dil Üzerine

Muzaffer Gurboga
Eğitimci' Yazar

Kültür insan düşüncesinin ürettiği 
maddi ve manevi değerlerin tümüdür. 
Global kültür egemenliğini ele geçirince 
yerel kültürler zayıflamaya başladı.

Gitgide hızlanan bir kültürsüzleştirme 
süresi yaşıyoruz. Günümüz insanı seks, 
şiddet ve paranın altında eziliyor. Top
tandaki çözülmeye yabancılaşmış ve tü
ketime özendirilmiş birey kimlikleri eşlik 
ediyor. Dünyadaki dil ve kültür farklılık
larının ayakta kalması şarttır. Değişik 
küttürler bir karşıtlık değil; zenginlik 
oluşturur. Kültürü diğer ticari mallarla 
avnı kefeye koyamayız. Ülkemize ege
men olan kuralsızlık zinciri, dilde de dilin
kurallarında da sürmektedir. Kanıksadı
ğımız için dilimizdeki kirlenmenin ayır
tanda otamıyoruz. Emek harcamadan
bir şeylere sahip olma tutkusu, köşeyi 

V’ dönme, malı götürme anlayışı gözümü-
perde indirmiş. Oysa ayakta kalma- 

Ynız kültürün sürekliliğine bağlı değil mi? 
Dil bizim değerimiz, zenginliğimiz. De
ğerleri olmayan bîr toplumun geleceği 
de olamaz.
B Konfüçyüs e sormuşlar :

- Bir ulusun tüm yönetimi sana veril
seydi ilkin ne yapardın?

- Dilini düzeltirdim, demiş. Dil ve top
rak. ikisinin ortak özellikleri şudur. Kay
bedildi mi kolay kolay kazanılmaz. Ana
dili kirlenmiş bir toplumun temiz kalmış 
yanlan olabilir mi? Dilimiz direnme nok
talarından biri almalıdır. Kültürün kav
ram kaynağı olan dili anlamak çok 
önemlidir.

Dil becerisi, bize, kendini iyi ifade 
•^debilme gücü verir. Düşünmeyi iletişim 
.kanalına dökmekte kullanılan araçtır dil. 
Dille düşünce arasında doğrudan bir iliş
ki vardır. Demek istediğim dilde zengin
lik düşüncede zenginliktir. Dil sevgisi de 
sevginin niteliği gereği sorumluluk ister, 
saygı ve emek ister. Dil sevgisini bilinçli 
bir sevgiye dönüştürelim. Dilimizdeki 
kirlenme konusunu sürekli güncel tut
unanın sayısız yaran vardır.

KAŞE

MÜHÜRDE 
BEKLEME 

YOK!.. .

Matbaamızda

Slatamiule 
Kaça 

MühürlarinİK 
30 dakikada 

yapılır.

BİR TELEFON YETERLİ!

KÖRFEZ OFSET
••fiMo» Cd. Bora Sk, (Akbank Aralığı) No: 3/B
T«l (0.224) 513 1 7 97 GEMLİK

MATBAACILIK - YAYIMCILIK - REKLAMCILIK
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SANArfve fİO^RET LTD. ŞTİ.

Fiam/e dÂüz&l

TEL : (0.224) 513 46 81
^ 513 67 00 (3 Hat) GEMLİK

F Kurban Bayramınız * 
Kutlu Olsun

ANTEP SOFRASI
PİDE VE LAHMACUN SOFRASI

S.S. GEMLİK ESNAF ve 
SANATKARLAR KREDİ 

KEFALET KOOPERATİFİ

Ağız Tadınız 
Bol Olsun

Evlere

Yapılır.

.İstiklal Caddesi No: 48/B GEMLİK 
Tel: (0.224) 514 75 5*
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TEŞEKKÜR
Gazetemizin günlük yayın yaşamına başlaması nedeniyle 

bizleri kutlama inceliğini gösteren 
İlçe Kaymakamımız Sayın Sadettin GENÇ’e 

Belediye Başkanımız Sayın Mehmet TURGUT’a 
Siyasi Parti İlçe Başkan ve yöneticilerine, oda başkanlarına, 

kurum ve kuruluş temsilcilerine, işyerimize gelerek ve 
telefon ederek bizleri kutlayan değerli okurlarımıza, eş, dost ve 

tanıdıklarımıza Gemlik Körfez ailesi olarak teşekkürü bir borç biliriz.



GEMLİK GEMLİK İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

Körfez
■■■■ TARAFSIZ SİYASİ GAZETE ■■■■M

10 Şubat 2003 Pazartesi FİYATI ; 200.000. TL.
Manastır Mevkii - GEMLİK

Tel: (0.224) 514 53 09 Fax : 514 53 10

Bursa ve ilçe Ticaret-Sanayi Odası ile Ticaret Borsası ve SİAD başkanla» İş Güvencesi 
Yasası’nı görüşmek üzere Ankara’da Başbakan Yardımcısı Yalçınbayır’ı ziyaret etti.

Başkanlar umutlu döndü
15 Mart 2003 tarihinde 

' yürürlüğe girecek olan îş 
Güvencesi Yasası’ ndak i
okunsuzluklann. yeni hazır- 
anan İş Yasası ile gideril-., 

b 'fcsi amacıyla. Bursa ve il- 
K /lerine bağlı Ticaret ve Sa

layı Odaları ile Ticaret 
Borsalan. SIAD temsilcileri 
Ankara’ya giderek, Başba
kan Yardımcısı Ertuğrul Yal- 
çınbayır ın da hazır bulun
duğu bir toplantı düzenledi
ler. Toplantıya, ilçemizi 
temsilen Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Kemal Akıt 
ile Ticaret Borsası Başkanı 
Melih Kazanç da katıldı.

Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanı Murat Başes- 
gioğlunun katılamadığı 
toplantıya Bursalı Başba-
an Yardımcısı Ertuğrul Yal-

çınbayır ve bazı Bursalı mil
letvekilleri katıldılar.

Toplantıda, Bakan Yal- 
çınbayır, görüşmeleri Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanına ulaştıracağını söyle
yen Ticaret Borsası Melih 
Kazanç, Ankara ziyaretinin 
olumlu geçtiğini bildirdi.

Bakan Yalçınbayır’ın 
toplantıyı çok dikkatli izledi
ğini ve Bursa heyetinin di
leklerini not aldığını da söy
leyen Ticâret Borsası Baş
kanı Melih Kazanç, yürürlü
ğe girecek olan îş Güvenliği 
Yasası’nın iş dünyasından 
tepkiler topladığını, bunun 
yeni çıkartılacak İş Yasası 
ile giderilmesi gerektiğini, 
bu mesajın BursalIların ta
rafından Ankara’da Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Bâ- 

kanina Bâşbakan Yardımcı
sı tarafından iletileceğini 
söyledi.

Toplantının yararlı geçti
ğini söyleyen Kazanç, Bur
salI sanayici ve işadamlan- 
nın birlikte hareket ettiğini 
ve ortak mesajlarının hükü
mete iletildiğini belirtti.

Ankara’ya giden heyetin 
amacına ulaştığını söyleyen 
Melih Kazanç, şöyle konuş
tu:

“İş Güvencesi Yasası 
Ticaret ve Sanayi Odası 

Başkanı Kemal AKIT
nomisine katkısı orta
dadır. Dileriz, hükümet 
sesimizi dikkate alır ve 
yeni yasada gerekli iyi
leşmeleri yapar.”

Gemlik Ticaret ve Sana
yi Odası Başkanı Kemal 
Akıt ise, ziyaretin çok

ile ilgili olarak Bursalı 
sanayici ve işadamları 
görüşlerini zirvede en 
yetkili kişilere iletmiş
tir. İş dünyasının sesi
nin hükümet tarafından 
dinleneceğini sanıyo
ruz. Bursalı sanayici ve 
işadamlarının Türk eko

Ticaret Borsası Başkanı 
Melih KAZANÇ

olumlu geçtiğini. Başbakan 
Yardımcısına Bursahlann 
dilek ve istekleri birinci 
ağızlardan iletildiğini, bun
dan sonra hükümetin bu di
lek ve isteklere kulak ver 
meşini beklediklerini söyle* 
di.

Jayramlaşma
Yarın başlayacak ve 

dört gün sürecek olan 
Kurban Bayramı nede
niyle resmi bayramlaşma 
yann Belediye Düğün 
Salonu nda saat 14.oo- 
15.oo arasında gerçek

leştirilecek.
Siyasi partilerde bay 

ramlaşma bayramın ikin 
ci günü genellikle saa 
ll.oo ile 15.oo arasındı 
parti merkezlerinde yapı 
lâcak.

Yarın Bayram

Güne Bakış
Kadri Güler

Yarın bayram...
Sevinin çocuklar...
Bayramlar, daha çok çocukların beklediği mutlu gü

nlerdir.
Yeni giysileriyle büyüklerin ellerini öpüp, şeker, çiko- 

uta alacaklar. Ama aslında para verilmesini bekleyecek-
, ar.
W Bu nedenle hiçbirimiz, çocukluğumuzun bayramlan- 
jnr unutmayız.

Bayramlar saygının, barışın, dostluğun, kardeşliğin, 
barışıklığın ve hoşgörünün yaşandığı günlerdir.

Bunu yapabilenlere ne mutlu.
Bir bayram arifesinde yanıbaşımızda savaş bulutları

nın esmesi ise ne hazin.
Irak ta savas kaçınılmaza benziyor. Demek ki orada 

çocuklar gelecek bayramları yaşayamayacak.
Bayramları yaşamak çocukların hakkı.
Mutlu bayramlar geçirmenizi dilerim.

Hayvan pazarı çamur içinde
Yağışlar nedeniyle, toprak yollar çamur deryasına dönüştü. 

Belediyenin çamur yollara mıcır dökmesi isteniyor.
Yarın başlayacak olan Kur

ban Bayramı nedeniyle, Bele
diye tarafından Odun Depolan 
yanında kurulan Hayvan Paza
rı, bakımsızlık sonucu çamur 
batağı içinde.

Son günlerde havaların ya
ğışlı gitmesi sonucu, toprak ze
min üzerine kurulan Hayvan 
Pazarında, yollara belediye ta
rafından stabilize malzeme dö
külmemesi sonucu ortalık ça
mur deryası haline geldi.

Kurbanlık hayvan almak 
için Hayvan Pazarına çıkan 
vatandaşlar ilgilisizlikten yakı
nırlarken, hayvanların pisliği 
ve çevreye yayılan kirliliğin gi
derilmesini istiyorlar.
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Gürhan ÇETİNKAYA

MustafaVarın Bayram...
Bayram mutluluk, bayram, sevinç demek.
Yaşam hep bayram olsa! Ama nasıl?
İçerde ekonomik sıkıntılar, dışarda sonu 

belirsiz bir savaş.
| Gerçek bir macera...

Kıymet-i harbiyesi söylediklerinden menkul 
bir iktidarla, Türkiye’yi, bütünlüğümüzü çok 
yakından ilgilendiren bir bilinmeze sürükle

nmiş.
Bugünden böyle... Ya yarın!
Bayram, gerçekten yaşamı bayrama dö

nüştürür se...
Bizi yönetenler bayramın o yüce değerle

rinden etkilenir de, yüreklerindeki sevgi dolu, 
barış kokan niteliklerini ortaya çıkarırlarsa...

Neden olmasın?
Umudumuzu koruyalım.. Sonuna kadar...
Ülkemizde bîr banş havası...
Bahara dönüş.. Çiçekler açsa...
Güller etrafı kokulara boğsa..
Gerçekte; hiç kimse masum insanların yok 

olmasını, telafisi olanaksız manevi yaralar açıl
masını istemiyor.

Ananın bebeğinden, kadının yarinden, 
oğulun babasından ayrı kalmasına kimsenin 
gönlü razı değil.;, aslında... Ya da ben böyle 
düşünüyorum. Düşünmek istiyorum..

Koşullar sürüklüyor. Koşullan yaratanlar 
kimler insanlar.. Ortadan, kaldıracak olanlar 
da insanlar değil mi?

Bağımsızlığını savaşla, kanla elde eden ni
ce civan mertlerini özgürlüğü için feda eden 
Türk ulusunun büyük önderi Mustafa Kemal 
Atatürk ne diyor!

“Yurtta banş; dünyada banş”
Oysa biz ne yapıyoruz... Ne kararır alıyo

ruz, O’nun kurduğu Yüce Mecliste..
Yarın bayram... Bayram umut demek, bay

ram banş demek, bayram mutluluk demek..
Bayrâmlan hep heyecanla, hep tatlı bir te

laşla beklerim.
Bu bayram da öyle..
Sert esen savaş fırtınası yerini ılık barış rüz

garlarına bırakacak....
Karanlık aydınlığa, karamsarlık umuda dö

nüşecek
içeride...
Hukukun üstünlüğüne inanılacak.
Gelir farklıkları en aza inecek..
Sağlık, eğitim, beslenme, barınma gereksi

nimleri karşılanacak.
Üreten ektiğinin karşılığını, işveren yatırı

mın karşılığını, emekçi emeğinin karşılığını 
alacak...

Hayal mi görüyorum?
Bence gerçeğin ta kendisi..
Biraz umut, biraz güven, biraz iyi niyet 

ama çok çaba, çok gayret, çok çalışmak gere
kiyor.

Bayram banş demek...
Bayram huzur demek..

.. ; Bayram insan demek..
* Onun için bayram bir başka güzel!

Ne olurdu yaşam hep bayram olsa.
Bayramınız bayram ola....________

Yıl : 30 SAYI : 1465 
Fiyatı : 200.000 TL. 
Sahibi : Kadri GÜLER 

Yazı idleri Müdürü : Serap GÜLER 
Haber Müdürü : Nadir İLBAŞ 

İstiklal Cad. Bora Sok. (Akbank Aralığı) No : 3/B 
Tel: 913 17 97 Fax : 513 35 95 GEMLİK 

Basıldığı yer : KÖRFEZ OFSET 
Matbaacılık -Yayıncılık - Reklamcılık Tesisi 

istiklal Cad. Bora Sok. Demir Apt No : 3/B GEMLİK
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Gemlik İlçe Başkanı

Uedat EMEK

Pazartesi günü bir işim gereği Ticaret ve Sa
nayi Odası’na gittiğimde; Sayın Tevfik Solaksu- 
başı ile sohbet eden Sayın Kemal Akıt bana ses
lendi. Herhalde Emir. Doğru için yazdığım yazı 
üzerine olsa gerek. “İnan Bey, hep ölülerin 
ardından yazıyorsun, biraz da dirileri yaz
sanız.”

Cevap Verdim. “Kemal Bey, dirileri yazar
san yağcılık yapıyor, kimbilir ne çıkan var 
ki; yazıyor derler. Yazdıklarım Gemlik’e iyi 
hizmetler vermiş, özellikleri olan, iz bırak
mış kişiler. Gelecek kuşaklar da onlan ta
nısın. Bizim ki vefa duygusu.”

Biz de bir deyiş var. “Kör ölür, badem göz
lü olur” diye.

İnsan yaşarken kişinin pek değerini bilmez. 
Yittiğinde hatırlar kişiyi özellikleri ile. Kısa za
manda anlaşılır noksanlığı. Yıllar geçse de tanı
yanların dillerinden düşmez özellikleri.

Şimdi gel de yazma. Tam 50 yıllık bir ülküdaş- 
lık, arkadaşlık yaptığımız, aynı zamanda meslek
taşımız Bay Mustafa Özalp hakkında.

Mustafa Özalp ağabeyi, 1950’li yıllarda Gem
lik cadde ve sokakların müteahhidi, iken tanıdım.

Kapaklı Köyü’nde doğmuş, varlıklı onur gör
müş bir ailenin oğlu.

O zamanlar karayolu yok. Denizle gidiliyor 
yalıboyu köylerine. Hava bozulup deniz dalgaları 
adam' boyu olunca, nasıl dönülür gidilen köyler
den.

Vali, Kaymakam, Jandarma Komutanı, Mal 
Müdürü, seçim zamanları devamlı İstanbul’da 
sandık başkanları Özâlplerce ağırlanmıştır de
vamlı.

İstanbul’da orta eğitimini almış, Kapaklı ve 
Fıstıklı köy ocaklarını çalıştırmış, yüzlerce köylü 
geçimini sağlamıştı parke taşı ocaklarından. 
Gemlik sokak ve caddeleri parke taşı ile donan
mış, ama Mustafa Özalp, bu işten büyük zarara 
uğramış, işini kaybetmiştir.

1950 yılında CHP hezimete uğrayınca parti
den kaçan kaçana...

Çorçil Rıza, Çakıcı Etem Ağa (Günay), Kerim 
Bey (Kumla), Danış Bey (Ekim), Yusuf Ertür, Şev
ket Turan, Semerci Şevket Özturgut, Sait Reis 
(Aydın), Hakkı Usta.(Önür), Ekrem Bekçe, İbra
him Aker, Mustafa Özalp, Ahmet Beken, M. Ali 
Tamer ve bendeniz. Açık tuttuk Balıkpazarı’nda- 
ki CHP lokalini. Asılı durdu şerefle gönderinde 6 
oklu bayrak.

Adalet ve Kalkınma Partisi

AK PARTİ

ulaştırmak daha çok kazandırmak için.
CHP’yi Atatürk ilke ve çevrimlerini sauundb 

hep.
En büyük varlığı, en çok sevdiği ve ömrüni 

verdiği tek şey CHP idi. Böyle bir paralı yoktur 
sanırım ülkede onun gibi.

Yönetim kurulu üyeliğini, muhasip ûyeEğini 
başkanlığını yaptı yıllarca efendice. Kimseyi kar
madan, darıltmadan yüzünden ekşimeyen gülü
cüğü ile.

Atatürk, İnönü, Danış Ekim. Cezmi Kartay 
dan sonra en çok sevdiği ve takdir ettiği kişi Prof. 
Dr. Turan Feyzioğlu idi. Sevişirler, yazışıriardL 
1966 da CHP de mücadeleyi kaybedince. Guwn 
Parti sini kuran Feyzioğlu’nun davraraşma üzül
müş ve yazdığı mektubu şöyle bitirmişti. “Vaz
geçiniz bu işten. Sıfır olursun, solda sıfır."

Kısa bir müddet sonra Güven Partisi siyesi ha
yattan silinip, sıfır olmuştur.

İl genel meclisi üyeliği de yapan Mustafa 
Özalp, özellikle Gemlik köylerine yol. su. sağak 
ocakları açılmasını sağlayarak, başardı hizmetler 
vermiştir.

Mesleğinde de başarılı ve prensip sahibi kfi.
Mükellefin işlerini iyi takip eder, kayıtlarını zaA 

manında tutar, bir maliye müfettişi gibi vergi itayri 
bini önler, olumsuzluklara müdahale eder, uan 
vermezdi. Prensibine ay km hareket eden müşte
rilerinin defterini bırakıverirdi. Para gelsin <Ay* 
inanmadığı işi yapmazdı. Çok paralar görmüş, 
çok paralar tüketmişti.

Çalışkan, halim, selim, efendi, sözü, sohbeti- 
dinlenir iyi bir insandı Mustafa Özalp.

Sayın Nezih Dimili ile Sayın Teoman Etarn 
çok dalma basardılar.

Hadi bulun artık bakalım Mustafa Ağabevt 
Yok artık.
Anılarımızda yaşayacak, bizler sağ oldukça 

CHP’ye verdiği hizmetleri, kişiliğini, meslek astar 
nı hep anlatacağız genç kuşaklara.

“O, onun içinde Mustafa Ağabey, hiç 
çıkmayacak değil mi? CHP sevgisi gönül
den”

Nurlarda yat.
Sevenlerinin başı sağolsun.
Allahın rahmeti ür
Kendilerini dev aı 

bilmeyenlere de yazıl
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Kurban Bayramı na bîr gün 
kalmasına karşın, kurbanlık bü
yük ve küçükbaş hayvanlarının 
satıldığı hayvan pazarında, dün 
beklenen hareketlilik görülmedi.

Bu vıl. geçtiğimiz yıllara göre 
yurdun çeşitli yerlerinden Gem
lik hayvan pazarına küçük ve 
büyükbaş binlerce hayvan bek
lemesine karşın, vatandaşların 
alım gücündeki düşüklük nede
niyle» beklenen satışlar gerçek
leşmedi.

Pazar günü öğleden sonra 
hareketlenen hayvan pazannda. 
alıcıdan çok bakanlar görülür
ken. pazara giden yollardaki 
jrafik sıkışıklığı ve düzensizliği 
Tıalkı bezdirdi.

Erzurum. Kars. Yozgat, Uşak 
ve çevre illerden Gemlike bu yıl 
daha çok büyükbaş hayvanın 
jeküği gözlenirken, fiyatlardaki 
yükseklik kurban kesmek iste
yenleri küçükbaş hayvan yerine, 
birleserek büyükbaş hayvan kes
meye zorluyor.

Hayvan satıcılan, çok uzak
lardan gelmelerine karşın bugüne kadar gerçekleştiremediklerini ve bütün umutlarının arife 
gününe kaldığını söylerken, “Hayvanlarımızı kurbanlık olarak satamazsak, celebe 
veya kasaba zararına satmak zorunda kalacağız” diyorlar.

askı-

nül-

GEDİĞİNE
ctnan cJanıer

“Çöz, kurtul...” 
“Ver kurtul” 
Asla!
“Çöz, kurtul” 
Birliği çöz...
Düşür birbirine 
İşin amacındaki öz 
Yok gerçeği gören göz...
Bayramınız kutlu olsun.

Nadir İLBAS
Önceki gün bölge

mizi etkisi altına alan 
kar yağışları ve fırtına, 
Gemlik Körfez’inde bu
lunan bütün gemilerin 
tehlikeli anlar yaşama
sına neden olurken, fır
tınadan korunmak iste
yen yük gemileri, lima
na sığındılar. - t

Borusan, GEM- 
PORT ile TÜĞSAŞ ve 
Gemlik Belediye İskele
lerine yük getiren ve 
yük bekleyen yaklaşık 
15 adet çeşitli tonajlar
daki gemiler, gece baş
layan fırtınadan korun

mak için demir alarak, 
Gemlik Körfez’inin iç
lerine doğru yaklaştılar.

Limana sığman ge
miler, şiddetli geçen fır
tınanın etkisinden koru
nurken, Marmara De- 
nizi’nde fırtınaya yaka
lanan bir çok yük gemi
sinin tehlikeli anlar ya
şadığı ve İstanbul-Yalo
va yolcu seferlerinin ise 
iptal edildiği öğrenildi.

Dün, hava ısısının 
artması ve fırtınanın so
na ermesiyle limandaki 
gemiler, Körfez in çe
şitli yerlerine demirledi
ler.

Terapi
Çağımızda, en büyük hastalık stres.
Çeşitli nedenleri var.
- Geçim sıkıntısından,
- Medyanın saptırmasından,
- Aile içi sorunlardan,
- İşsizlikten.
- İşyerlerindeki çekişmelerden her 

an her yerde stres yaşıyoruz.
Stresi para ile pul ile önlemek 

mümkün değil.
Doktorlara giderek, yok etmekte 

zor.
Bir tek çaresi var.
Dostluklar.
Bir dost ile sohbet.
Bir dost ile içten konuşma, bir dok

tordan bile tesirli.
Eski Bursa Liseliler, her ay bir 

yerde toplanıyoruz.
Hepsinin tuzu kuru.
Bir yerlere gelmişler.
Maddi sıkıntıları aşmışlar.
Ama. Bir eksiklik farketmişler.
O da paylaşma ihtiyacı.
Bu paylaşma maddi bir paylaşma 

değil.
Dostluğu paylaşmak.
Muhabbeti paylaşmak.
Çünkü yıllar sonra şunu anlamışlar.
En önemli gıda muhabbet gıdasıdır.
Bu toplantının şöyle bir özelliği 

de var.
Kimsenin kimseye ihtiyacı yok.
Kimsenin kimseye angaryası yok.
İşte en güzel dostluklar böyle şartlarda I 

oluşuyor.
Ben bu toplantıya ‘bir terapi' 

gözüyle bakıyorum.
Çünkü toplantı sonunda, herkes 

neşeyle kalkıyor.
Hafiflemiş olarak evine gidiyor.
Toplantının yapılacağı gün belli.
Herkes tıpış tıpış geliyor.
Kimseye ısrar edilmiyor.
Kimseye baskı yapılmıyor.
Herkes paranın tapunun kendisi

ni yeteri kadar rahatlatamadığmı 
iyice anladı.

Şimdi dostların ve dostlukların 
peşine düştü.

Günün Fikrasi

Hakim kadın tanığa medeni hali
ni sordu.

Kadın iç çekince, devam etti.
Yaz kızım. Bekar.”

Aynı soruyu erkek tanığa da 
sordu.

Erkek derin bir iç çekti.
Hakim başını salladı :

Yaz kızım. Evli."

■ ■* "iim
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TAZE GÜNLÜK TE-R-EYAĞ -SÜT 
PEKMEZ - TAHİN -YUMURTA ÇEŞİTLERİ BULUNUR 

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

Osmaniye ]Mh. Taksim Sok. No : 19 GEMLİK 
(Belediye Açık Otoparkı Karşısı) 

Tel : (0.224) 514 61 48

Ezine Beyaz: Peynir 
Eski Kaşar

-V Taze Kaşar 
Krem Peynir 
Seper Peynİrİ 
BİE>erİİ Lor 
Kaşar Lor 
Ekşimik

Gazetemizde muhabir olarak 
yetiştirilmek üzere 

ELEMAN ARANIYOR

KAYIP

pp

YERLIYC1RTUİR
PETROL

Hisar Mah. Dörtyolağzı Mevkii - GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 30 33 Fax : 513 51 01

Nüfus cüzdanımı ,|4, nı 
«e SSK Kimlik Kartımı |$aybettim. 1 Hükümsüzdür. ,

Galip KILIÇ OÜNIÜK SİVAS) OAltH

ÇerIcejl ^Dil PeynİRİ 
İpek Sucuk SaLam 
PASTIRMA ÇeşİtLeR î 
Kavurma ÇeşitLeri 
Dem i rcİoQ Lu 
ÜrünLerİ
BaL -* ReçeL 
İZ.MİR Tulu m 
MaqLiç

Yasemin Mobilya 
hizmetinize açıldı

DEGİRMENCİOGLU Mobilya ve Kaltak Çeşitleri
□ Yatak Odası Takımları
1 Oturma Odası Takımları
"i Misafir Odası Takımları 
□ Yemek-Odası Takımları 
□ Kanepeler
□ Abajur Çeşitleri 
□ Zigon Sehpalar

Teni İşyerimizde zengin 
mobilya çeşitleri ile 
hizmetinizdeyiz....

Gazhane Caddesi No: 21 GEMLİK 
(Eski Uzunlar Tlc. Aygaz Bayii)

Tel: (0.224) 512 20 20
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Muzaffer Gürboga

Suskunluk Kuralı
Toplumsal ve ekonomik sorunların, 

' insanların yaşam biçimi, eğitim anlayışı 
। ve algılama düzeyleriyle ilintili olduğu bi- 
ı linen bir gerçekliktir. Kültürümüzde uslu 
olmak, suskun olmakla hep eş anlamlı 

| tutulmuştur. Suskun olmak bir anlamda 
| tamrsızlık demek değil mi? Tavır alma- 
mak. tepkisizleşmek ve duyarsızlaşma

mın bedeli toplumsal çürüme ve yozlaş
ma olmadı mı? Okullanmızda eğitim ka- 
Ütesinin düşüklüğü katılımcı aktif eğitim 

i yerine ezber eğitimin yeğlenmesi sonu- 
!cu oluşmadı mı? Okullarda öğrencinin 
konuşmasına. düşüncesini açıklamasa- 
na ne denli önem veriliyor. Öğrencinin 
kendini ifade etmesi, yüreklendirilmesi 
özgüven kazanımı açısından son derece 
önemlidir. Bizde es geçilen bu. Bırakınız 
konuşmayı düşünmenin önündeki en
gelleri kaldıranaiyoruz. Sorunu ortaya 
koymazsak eğer, neyin nasıl olması 
gerektiğine yanıt bulmakta zorlanırız.

Gençler okul dönemlerinde kendi ki
şisel bağımsızlığını kazanmanın savaşı
mını veriyorlar, özerkleşme bu dönem
de başlıyor. Onlan bağımlı kişilikli iste
miyorsak, suskun değil konuşan, itaat
kar değil demokrat olmalanna destek 
vereceğiz. Çünkü demokrasi yaşayarak 
öğrenilir. Demokrasi uygulayarak içsel
leştirilir.

Maçoluğa da değinmeden geçemeye- 
ceğim. Erkek egemen toplum kadınla- 

j nn umutlarını ve başkaldırılarını yok 
ediyor. Ezilen erkek kadını ezen konu- 
muna sürükleniyor. Suskunluk kuralına 
birlikte karşı koymalan gerekmiyor mu? 
Statüsel güçlü tarafın erkek olması, eşit
ler arası bir ilişkiyi zorlaştırmıyor mu? 
Erkeğin güçlü konumunun hissettirmesi 
son çözümlemede kime ne kazandırı
yor?
i Suskun, edilgen bir kimlik bireyi dü
şünsel üretkenlikten uzak konum iter. 
Susması, ağzına biber sürülerek konuş
mamasını öğütlenen terbiye kültüründe 
çok doğal ki panikleyeceğiz.

NÖBETÇİ ECZANELER
10 Şubat 2003 Pazartesi

DEMİRİZ ECZANESİ
11 Şubat 2003 Salı 

ÇAĞLAR ECZANESİ 
12 Şubat 2003 Çarşamba 

S.SARAL ECZANESİ
13 Şubat 2003 Perşembe

BAYER ECZANESİ
14 Şubat 2003 Cuma

ÖZER ECZANESİ

AKCAV PETROL
"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. 
BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN!...

Modern 
hizmet 
anlayışımızla. 
Gemliklilere 
hizmet 
etmekten 
gurur 
duyuyoruz.

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

M

--------- ---- —----
□ GEREKLİ TELEFONLAR □ RESMİ DAİRELER □ uçak
İtfaiye ............ ..110
Polis İmdat .....’.......................... 155
Jandarma İmdat........................156
Jandarma K...................513 10 55
Polis Karakolu.............513 18 79
Gar. Kom....................... 513 12 06 |

□ KAYMAKAMLIK

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

TEK Arıza 5K
TEK işletme 51.
Turizm Der. .... 51; 
Spor Sah. „.... 5V
Orm Böl Şf 51;
Milfi Eğt Md.... 51. 
Halk Kt. Mrk. 51,
Halk ÎQtüp 51.

Karayolları ..... 51; 
Liman Bşk. 5l.
Mal Md
Nüfus Md. 51.
Özel İd Md. . 51.
Tapu Sic. Md. 51;
Müftülük... .

Vcr Da Md Sİ
İçe Târ Md ŞL

74

11 □ DENİZ OTOBÜSÜ 
ta “

1 Yendur» QtSWB8*^l

ı 11W

□ VAPUR

□ FERlBOt

□ ULAŞIM 1«spçübr <SHl *3 43 *▼

Uludağ Turizm..................... 513 12 12
Aydın Turizm....................... 513 2Ü 77

J^ASTANELER

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

□ TAKSİLER________

□ BELEDİYE 

. 513 45 21-2Î

5J.3 45^1 ili

[□ oToeös______________ j

□ n)PDA&mOLAR’

t- J
JBJ

Körfez Taksi .513 18 21
Çınar Taksi................ 513 24 67
Güven Taksi...............  513 32 40
Gemlik Taksi 513 2324
Manastır Taks».............514 3550

—k ««mi**. eüeöakra _ |
. 1 y w* ****** ı

□ 1
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EKOL LTD.ŞTİ. aygaz
YETKİLİ SATICI

GÜVENLİĞİNİZ İÇİN 
AYGAZ TÜPÜNÜZÜ 
SADECE YETKİLİ

EKOL 
AYGAZ 
BAYİİNİZDEN ALIN!

nrr 
Mim KOI

Sîzlere 40 yıldır Uzunlar Şirketi tarafından ulaştırılan 
tüm Aygaz ürünleri bundan sonra EKOL AYGAZ olarak ulaştırılacaktır. 
EKOL LTD.ŞTİ. AYGAZ ve ERİKLİ (Damacana) sularını yeni bir anlayışla 

temiz, titiz ve daha hızlı bir şekilde evlerinize getirecektir.
EKOL AYGAZ’da tüp değişimleri ücretsiz olup, 

alışverişlerinizi de kredi kartı ile yapabilirsiniz.

Gazhane Caddesi Nö : 18 GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 12 95 -513 14 61

AİLENİZLE STRESİNİZİ ATMAK İÇİN 
İŞTE FIRSAT!

Udi Cengiz eşliğinde tatlı nağmeler, 
Kaliteli yemeklerle unutulmaz Keyifli Geceler...

OtdCMf
MÖNİT

1/2 Yerli İçki - Ordöv Tabağı - Salata - Ara Sıcak 
Günün Yemeği - Meyva - Çorba

^©.©©©.©©©.- ırtL.
REZARVASYON İÇİN BİZİ ARAYIN!

Dutluca Köyü Altı Orhangazi / BURSA 
Tel : (0.224) 582 22 82 Telefax : 582 21 65 
GSM: (0.542) 524 97 86 - (0.532) 436 18 22

Z]evet
QÜSZS‘ne 

GÜNLÜK SITASI GAZETE MMU " ’ 

abone oluyorum
Lütfen aşağıdaki seçeneklerden birini işaretleyiniz.

O1 Aylık Abone (Abone bedeli 5.000.000.- TL)

| 16 Aylık Abone (Abone bedeli 25.000.000.- TL)

| 112 Aylık Abone (Abone bedeli 50.000.000.- TL)

ADI/SOYADI :------------------------------------
DOĞUM TARİHİ :............._____________________

FİRMA ADI :------------------------------------- ------- .
MESLEĞİ :----------------------------------------------
ADRES -------------------------------------------- '

TEL :----------------------------------* ........7
FAX :____________________________
VERGİ DAİRESİ :____________________________
V.D. HESAP NO :..........................2_____________

Q Çıkacak ilk sayıdan itibaren abone olmak istiyorum.
O Faturamı kendi /şirketim adına istiyorum.

ÖDEME ŞEKLİ:
□ Nakit O Visa Q MasterCard

Kart No :  İMZA

Günlük Gemlik Körfez Gazetesi ne 
abone olmak istey en okurtanmız.

bu formu doldurup gazete büromuza ulaştınnır. I

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

Tel: (0.224) 513 17 97



i,, GEMLİKİN İLK GÜNLÜK GAZETESİ GEMLİK Hesaplı Alışveriş için

KErfez
TARAFSIZ SİYASİ GAZETEMiM

315 Şubat 2003 Cumartesi FİYATI : 200.000. TL.

İNAN
ALIŞVERİŞ MERKEZİ’ne

Uğrayın...
Manastır Mevkii - GEMLİK 

Tel : (0.224) 514 53 09 Fax : 514 53 10

Kurban Bayramı’nın kış ortasına rastlaması herkesi evine kapadı

CDgjmtK Lb
Salt günü başlayan ve dün sona eren Kur- 

□an Bayramında, havalann yağmurlu ve kar 
yağışlı geçmesi, bayramı tatil ve gezi yaparak 
geçirecekleri evlerine kapadı.

Bakanlar Kurulu nun arife gününü de bay
rama katmasıyla, kamuda çalışanlar dokuz 
gün tatil yapma keyfini havalann soğuk geç
mesi nedeniyle çıkaramadı.

Yurdun tamamını etkisi altına alan soğuk 
4ıava bayram boyunca devam etti.

f Bayramın. birinci günü havanın yağışsız

geçmesine karşın soğuk olmasının ardından 
ikinci ve üçüncü günü ilçemizde kapalı bîr ha
va ve yağışlar, vatandaşları evlerine kilitledi.

Yakınlarıyla bayramlaşan Gemlikliler 
umutlarını son güne bıraktılar ancak, dün sa
bah kalktıklarında kar yağışı ile karşılaştılar.

Şiddetli kar yağışı ve tipi ilçemizin birçok 
köy yollarının kapanmasına neden olurken, 
soğukların önümüzdeki günlerde de devam 
edeceği, meferoloji uzmanları tarafından 
belirtiliyor.

Böyle kesim yeri olmaz
Kurban Kesim Komitesi tarafından oluşturulan beş kurban kesim yerinden ikisinde 

kesimin sağlıksız koşullarda ve ehil olmayan kasaplarca yapıldığı görüldü.
Kaymakamlık. Müftülük ve Bele

diye tarafindan oluşturulan komitece 
saptanan beş kurban kesim yerinin 
ikisinde yaptığımız incelemede, kur
banlık hayvaniann sağlıksız koşullar
da kesildiği, kurban kesen kişilerin 
ise hayvanlan bağlamadan kesmesi 

j 'nedeniyle dini kuralları yerine getir- 
f mediği görüldü. Kurban kestirenler 

ise. buna tepki gösterdi.
Belediye'ye ait eski otobüs gara- 

jmda ve eski zeytin halinde Kurban 
Bayramı nm birinci günü kurbanlık
larını kesmek için .... Sayfa 3’de

Deriler Türk 
Hava Kurumu’na
Kurban Bayramı süresince, Türk Hava 

Kurumu’na 2228 koyun, 533 keçi, 
362 sığır derisi bağışlandı.

Kurban Bayramı nedeniyle dini vecibele
rini yerine getiren vatandaşlar, Türk Hav» 
Kurumu’na toplam 3123 adet deri bağışla- । 
dı. Bağışlanan derilerin toplam tutarının 42 I 
milyar lira dolaylarında olduğu açıklandı.

Dört gün süren Kurban Bayramı nda 
Türk Hava Kurumu tarafından 27 araç ile 
kurban derisi toplayan görevliler ve muhtar
lara 2228 adet koyun, 533 adet keçi. 362 । 
adet sığır.derisi bağışlandı.

Makbuz karşılığı toplanan derilerin. THK j | 
tarafından ihale ile satıldığı öğrenildi.

Kadri Güler

Güne Bakış

Böyle kesim yeri olmaz
Bayram öncesi yazdığım bir yazıda, kurban ke

sim yerlerinin oluşturulmasının doğruluğundan söz 
ederken, hayvanların hijyen olmayan ortamlarda 
ulu orta kesilmesinin dinen ve vicdanen doğru ol
madığını belirtmiştim.

Yeni kesim merkezlerinde kasap, din adamı ve 
sağlık ekiplerinin bulunmasını ise, iyiye işaret ola
rak yorumlamıştım.

Kurban Bayramı’nın birinci günü bir kaç merke
zi ziyaret edince ne kadar yanıldığımı abadım.

Biz işleri biraz da göstermelik yapıyoruz sanı
rım.

Eski Belediye Otobüs garajında gördüğüm man
zara, bana Aziz Nesin in fıkralarını anımsattı.

Devamı sayfa 6’da

Bayramlaşma sönük geçti
Kurban Bayramı nedeniyle 

düzenlenen resmi bayramlaş
ma, bu yıl katılım azlığından 
sönük geçti.

Kurban Bayramı’nın birinci 
günü saat 14.oo de Belediye 
Düğün Salonu’nda düzenle
nen resmi bayramlaşmaya 
Kaymakam Sadettin Genç, 
Garnizon Komutanı Kıdemli 
Albay Nihat Jrkörücü, Beledi
ye Başkan Vekili Erdinç Ara
balı , Cumhuriyet Savcısı....

Devamı sayfa 6'da
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Gürhan ÇETİNKAYA

Yurt Binası İçin Destek Olalım

Avukat
Fehmi KARACAN

Sevgililer Gününüz 
Kutlu Olsun

Gazetelere bakıyorum.
Sevgililer Günü...,
Televizyonlara bakıyorum
Sevgililer Günü...,
Radyoları dinliyorum
Sevgililer Günü,..,
Mobil telefonlardan mesaj yağmuru
Sevgililer Günü...
Bir Sevgililer Günü kutlamasıdır gidiyor..
Nereden çıktı bu Sevgililer Günü?
Aziz Valentîne'e ne kadar teşekkür etsek

Hant şu yaşadığı büyük aşkıyla 14 Şubat ı 
Sevgililer Günü olarak ilan ettiren 
muhterem...

Ne savaş kaldı aklımızda. A
Ne geçim sıkıntısı.
Ne enflasyon.
Ne de başka bîr şey.
Tüm sorunlanmızı çözdük-•
Kamımızı doyurduk.
Sırtımızı giydirdik.
Başımızı sokacak bir de yer bulduk..
Sağlık sorunlarımızı da giderdik..
Bîr Sevgililer Günü kutlaması kaldı..
Eloğlu kutlar tabii Sevgililer Gününü...
Onlar, insanın yaşamı için gerekli olan alt 

yapıyı kurmuşlar. Umurlarında mı dünya.
Gemlik’in varoluşlarında gezintiye 

çıksak...
Bayramı bile gerektiği gibi kutlayamayan, 

bayram coşkusunu yaşayamayan çok sayıda 
çocuk, genç, orta yaşlı, yaşlı insanın karnını 
doyurmanın soğuktan üşüyen ellerini 
ısıtmanın telaşında olduğunu görürüz.

Karşı değiliz...
Ama önce yaşamın temel standartlarını 

oluşturalım, yarınımızı güvenceye alalım, 
i sonra bakarız... Sevgililer Gününe.. ,

Biz de kutlarız, hem de kralını...
Sevgililer Gününe ilişkin bir tez daha var.
Akla da yakın gibi..
Piyasaları canlandırmaya yönelik bir 

girişim...
Gerçekten de öyle mi?
Alışveriş canlanıyor mu?
Ivır zıvır şeylerle piyasa hareketlenebilir 

mi?
Keşke olsa...
Kim istemez...
Çok merak ediyorum..
Sevgililer Günü kutlama etkinliklerinin 

ekonomimize kattığı değeri..
Eee biz de modaya uyalım.
Çağdışı olmak da var...
Sevgililer Gününüz Kutlu Olsun!

■■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE BSBaM

Yıl : 30 SAYI : 1466 
Fiyatı : 200.000 TL. (KDV Dahil) 

Sahibi : Kadri GÜLER
Yazı iyleri Müdürü : Serap GÜLER 

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

Basıldığı yer : KÖRFEZ OFSET
Matbaacılık -Yayıncılık - Reklamcılık Toslsl 

istiklal Cad. Bora Sok. Demir Apt No : 3/B DEMLİK 
(Dini Bayram Günleri ve Pazar Günleri yayınlanmaz)

Sayın Gemlikliler, bundan bir evvelki ya
zımda Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Dekanı Sayın Prof. Dr. Müfit Parlak ile Ve
teriner Fakültesi Dekanı Sayın Prof.' Dr. 
Haşan Batmaz tarafından Gemlik Esnaf 
Kefalet Kooperatifi Salonu’nda bir toplantı 
yapıldığından bahsetmiştim. O toplantıya 
gelenler bilirler, çok verimli, çok faydalı bir 
bilgilendirme toplantısı oldu. Bu şekilde bir 
takım sorular açıklığa kavuştu.

Toplantı esnasında, toplantıya, katman
lardan (yanılmıyorsam Sayın İnan Tamer 
tarafından) bir teklif yapıldı. “Gemlik’te 
Üniversite kampüsü açıldığında dı
şarıdan gelecek öğrenciler için kala
cak yer yoktur. Kısacası yurt binası 
yoktur. Halbuki bir süre önce Hükü
met Binası olarak geçici bir süre kul
lanılan TEKEL’e ait bina boş ve ter
kedilmiş durumdadır. Burası yurt bi
nası olarak değerlendirilemez miy
di?”

Bu çpk güzel bir soruydu ve sorunun 
içinde çözümü-cevabı da veriliyordu. Sayın 
Dekanımız Müfit Parlak, üniversiteye des
tek olanların bu konuda da yardımcı olma
larını istedi.

Açılacak olan fakülte ve yüksek okullara 
kayıt yaptıracak öğrenciler, öncelikle kala
cak yer problemi ile karşılaşacaklardır. Bu 
durum öğrencileri etkilediği kadar, aileleri
ni de çok yakından etkileyecektir. Özellikle 
iktisadi bir kriz ortamında bulunduğumuz 
göz önüne alınırsa, durumun ciddiyeti daha 

Yasemin Mobilya] 
DEGİRMENCİOĞLU Mobilya ve Koltuk Çeşitleri |
O Yatak Odası Takımları 
O Oturma Odası Takımları 
O Misafir Odası Takımları 
O Yemek Odası Takımları 
O Kanepeler 
O Abajur Çeşitleri 
O Zigon Sehpalar 
Yeni İşyerimizde zengin 

mobilya çeşitleri ile 
hizmetinizdeyiz*— 

iKsap

Gazhane Caddesi No : 21 (Eski Uzunlar Tic. Ayçaz
Tel : (0.224) 512 20 20 GEMLİK

önem kazanacaktır.
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne L 

kayıt yaptırdığımız 1962 tarihinde Istan-1 
bul’da, Bursa iline ait yurt binamız yoktu. I 
Bu nedenle bizim devreler çok sıkıntı çek-1 
tik. Aynı sıkıntılan yaşamamaları için gele-1 
cek öğrencilere bu konuda yardımcı olma-1 
mız gerektiğini düşünüyorum.

Sayın İnan Tamer’in belirttiği bina eskil 
Hamidiye Mahallesi İstiklal Caddesi 1651 
ada, 41 pafta ve 1 parselde TEKEL adına! 
kayıtlıdır. Bilindiği üzere TEKEL idaresi! 
Özelleştirme Kapsamında bulunmaktadır.! 
Birkaç sene önce bu binadaki dairelerin sa-l 
tılığa çıkanldığını duymuştuk. Sözü edilen! 
buna 382 m2 taban alanına sahip olan 11 
zemin 4 kat üzerine inşa edilmiştir. 4 katta! 
16 daire mevcut olup, daireler 2056 nr! 
alan toplamaktadır. I

Aynca bina müstakil olup kalorifer da-^M 
iresi, sığmak, oto park ve depolan vardır.^H
Daireler kullanılabilir durumdadır. Ufak te-^H 
fek tadilatlar ile yurt binası olarak kullanıl-Ha
maya elverişlidir.

Sayın okurlar, nasıl ki Uludağ Üniversi
tesi için destek verdiysek, bu binanın] 
“Yurt Binası” olarak tahsis edilmesi yö-j 
nünde yine destek olalım. Hem gelecek] 
öğrencilerimize hem de ailelerine bu şe-l 

tun
Gemi
3İUŞİ

Cu 
çefol 
alo l 
W

kilde yardımda bulunalım. Biliyoruz ki 
çocuklar bizim kendi çocuklarımızdır, onk ■ ( 
hepimizin, ailelerinin ve memleketimizin|M 
geleceğidir. Katkılarınızın artarak devam^H 
etmesini bekliyoruz.

Ma
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Haşan Fehmi 
.Güneş Gemlik’te

TATLI 
SERT

Erol GÜRCAY

vokat

'ima-

ta esfe 
a Io5 
. adını 
tdarei 
ısradıt 
rrinsr 
edileş

San 1 
1 kattı 
5c nf

:er da< 
| vardır 
fak te- 
Lllara^ 

üvers- 
ınanm 
esi yö
nelecek 
bu şe- 

r ki bu 
■. onlar 
timizin 
devam

------- Tl

Q rBöyle kesim yeri olmaz

la Nadir ÎLBAŞ- Cumhuriyet 
/Halk Partisi İstanbul Milletveki

li eski İçişleri Bakanı Haşan 
Fehmi Güneş,. arife günü 
Gemlik’e gelerek, partililerle 
buluştu.

Cumhuriyet Halk Partisi il
çe lokalinde, parti yöneticileri, 
eski Belediye Başkanı Avukat 
Nezih Dimili ve partililer ile bi- 
raraya gelen Haşan Fehmi Gü
neş, güncel siyasi durumu de
ğerlendirdi.

“Irak Savaşı bizim sava
şımız değil” diyen Haşan 
Fehmi Güneş, parlamentonun

en önemli konusunun savaşa 
dönük tasarruflar olduğunu 
söyledi.

“Savaşlara yataklık et
memek için direniyoruz” 
diyen Güneş, başta Amerika 
halkı olmak üzere bütün dühyş 
halklarının barış bayrağını dal
galandırmak için çırpındığını 
belirterek, şöyle konuştu:

“AKP iktidarı bu olayla 
sınavı kaybetti. ve gerçek 
yüzünü ortaya koydu. 
Şimdiye kadar söyledikle
rinin tam tersini yaptılar. 
Parlamentoda büyük ço

ğunluğu elinde bulundu
ran iktidar partisi AKP’ye 
büyük görev düşmektedir.

Irak’a saldırmak için hiç 
bir hakiki sebep yoktur. 
Eğer Irak’a saldın olursa 
emperyalist bir saldın ola
caktır. Biz, Irak ile komşu 
olarak yaşamak istiyoruz.”

Haşan Fehmi Güneş, Türki
ye’nin olası bir savaşa sokul
maması için CHP’nin parla
mentoda elinden gelen tüm 
gayreti gösterdiğini ve göster
meye devam edeceğini söyle
di. '•

leri Birinci sayfanın devamı
* toplanan vatandaşlar, kurban 

kesilen yerin mazot ve yağ pis
liği içinde olması nedeniyle şi
kayet edecek sorumlu bulama
dılar.

Hijyen olmayan yerde yapı
lan kesimlerden yakınan vatan
daşlar, hem halkı zorluyorlar, 
hem de ilgilenmiyorlar diye ya
kındılar.

Öte yandan eski mezbahada

yapılan kesimlerde de, hayvan
ları bağlamadan kesen kasabın, 
can çekişen koçun sahibinin ba
ğırışları üzerine hayvanın ayak
larına basarak, canını vermesini 
beklemesi görülmeye değerdi.

İkinci Yan Başladı>

ikinci yan başladı.
Galatasaray-Denizli maçı ertelen

di.
Cimbom şimdilik sağlam ve cari De- 

nizlispor'dan kurtuldu.
Beşiktaş rakip sahada Kocaelis- 

por’a beş gol attı.
Beşiktaş’ta yoğun rekabet var.
Bir maçta yedek soyunan. şans 

verilince harikalar yaratıyor.
Lucescu nun her çarşamba Romen 

takımları ile yaptığı maçların, büyük 
faydası olmuş.

Fenerbahçe kayıplarla başladı.
İki maçta, beş puan kaybetti
Şampiyonluktan tamamen koptu.
Bundan sonra Fenerbahçe, hiziple

rin içine düşücek.
Futbolun yerini, dedikodular ve 

medya üzerinden yapılacak kavgalar aka
cak.

Oğuz Çetin belki liğ sonunu geti
recek.

Ama. Daha önce yaptığı sinsi eylem 
lerin faturasını ödeyecek.

Belki de teknik direktörlüğü, töv
be edecek.

Devre arasında bir özel turnuva 
kupasını alan Trabzonspor, ikinci yarıya 
kötü başladı.

Gençlerbirliği İstanbulspor'a deplas
manda üç attı.

İstanbulspor henüz tatil mamur 

tuğundan kurtulamamış.
Bir önemli maç, Buraaspor Ue 

Samsunspor arasındaydı.
Her iki takımda küme düşme hat

tında bulunuyor.
Bursaspor maçı (2-1) kazandı
Ama. Henüz yoğun bakımdan 

kurtulamadı.
Bursaspor kaybetseydi, bitkisel 

hayata girecekti.
Gaziantep, Malatya’yı rahat geç

ti.
İkinci yanda, olaysız. Rufursuz 

kaliteli maçlar diliyorum.

TAŞI 
GEDİĞİNE

ııcm oJamer

Heykellerini de...

Milli Eğitim Bakanı 
Erkan Mumcu bir genelge 
ile okullara resminin 
asılmasını istemiş.
Görülmüş şey değil... 
Olmadı heykellerini de 
diktirsin.....

Eski Otobüs Garajındaki kesiınhanetfen gonmtükr.

Günün Fikrasi

Kompartımanda, bir genç kw Ar i 
bir delikanlı karsı karsn a «Mwrwsww 

du.
Bir ara delikanlı sordu

Birkaç dakika soma hrndr gt-: 

racağis.’*
GhcUnı no «hır *

**- Hiç.. Acaba benden baHsar rm- 
srnıı <Mvr düşündfrincle.-."

>ök camm.. Ağcmmian «tgaan- 

mn çıkardıktan sonra nnv korka- 

\-wn.”

----------------------------------------------------------------
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Sayfa 4

Şakrak’ın açılışında, Hande Yener’i bin kişi dinledi

Bursa geceleri renklendi
Bursa gecelerine 

renk ve soluk getiren 
Taylan Eğlence Mer
kezilin Şakrak Salo
nu, bayramın birinci 
günü Hande Yener 
ile yaptığı açılışta bir 
rekoru gerçekleştirdi.

Ünlü pop yıldızını 
bin kişi izledi.

İzdihamın yaşandı
ğı gecede, ön masa
jlar 70 milyon, orta 
masalar 60 milyon, 
ayakta tek yerli içki
nin ise 25 milyon li
radan olduğu gece
de, yer yerinden oy
nadı.

Bursa gece yaşa
mına değişiklik ve 
renk katan Şakrak ile 
Hıstory Dısco’da 
şahne alan Açelya ve 
Özlem Yıldız, bayra
mın ikinci gecesi ise

SAĞLIK SAĞLIK SAĞLIK SAĞLIK SAĞLIK SAĞLI!

Sigaradan sonra 
bol bol vitamin

Sigara içenlerin beslenme düzeni 
bozulurken. C vitamini ihtivadan da 

iki kat artıyor.

Şakrak Salonu’nda 
Nez’in sahneye çık
ması uzun süredir 
durgun olan Bursa 
gecelerini renklendir
di.

Taylan Eğlence 
Merkezi Basın ve 
Halkla İlişkiler Müdü- 
resi Ülker Karlı, bay
ram süresince Bursa
lIlardan çok büyük il
gi gördüklerini, önü
müzdeki günlerde ek
sikliklerin giderilme
sinden sonra sürpriz 
sanatçılar ile Bursa 
gecelerini renklendir
meye devam edecek
lerini söyledi.

GEMLİKLİLER
ŞAKRAKTA
Bayram tatilinin 

uzun olması ve Tay
lan Eğlence Merke- 
zi’nin yeni sezona

kapıları Hande Yener 
ve Nez ile açması eğ
lenceyi seven Gem
liklileri de Şakrak’ta 
buluşturdu.

Gemlik’in tanın
mış bir çok sima
larının, ünlü pop yıl

dızlarının sahne al
dıkları gecede, dikkat 
çekici masalarda yer 
aldıkları gözlendi.

Hande’Ii ve Nez’li 
gecelerde, Gemlikli
ler bayram boyunca 
doyasıyeceğlendiler.

.Matbaamızda
KAŞE Bilgisayar

ve \ Sistemiyle
MÜHÜRDE I Kaşe ve
BEKLEME J Mühürleriniz

Y’OBC S _ _ X 30 dakikada 
________________________ yapılır. 

BİR TELEFON YETERLİI

KÖRFEZ OFSET
istiklal Cd. Bora Sk. (Akbank Aralığı) No: 3/B 
Tel: (0.224) 513 1 7 97 GEMLİK

ELEMAN ARANIYOR
Gazetemizde muhabir olarak 

yetiştirilmek üzere 
ELEMAN ARANIYOR.

GEMLİK

Qö[ISJ
■■■ GÜNLÜK SİYASİ «AKTI ■■■■

Müracaatların şahşen yapılması rica olunur.
İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı 

(Stüdyo Prestij yanı) No : 3 / B GEMLİK

"Sigara ve Beslenme 
Etkileşimi" kooukı araş
tırması Dünya Sağlık 
Örgütü bülteninde ya
yınlanan H.Ü Besien
me ve Diyatetik Bolümü 
Başkanı Prof. Dr. Tür
kan Kutiuay Merdol. 
sağlık için vazgeçilmez 
koşulun yeterli ve den
geli besienme olduğuna 
dikkat çekti.

Merdol, yeterli bes
lenmenin vazgeçilmez 
koşulunun sindirim, so
lunum, boşaltım gibi sis
temlerin sağlıklı çalışma
sı olduğu üzerinde dura
rak, içinde bir çok zarar
lı madde barındıran si
garanın bu sistemlere 
zarar verdiğini belirtti.

Prof. Dr. Merdol, si
garanın genel sağlık ve 
beslenme durumu ya
nında, mikro ve makro 
besin öğeleri ile de 
olumsuz etkileşimi oldu
ğuna dikkat çekerek, 
şöyle devam etti :

“Sigara dumanın
daki pek çok madde 
oksidan olarak etki 
göstererek serbest 
radikal oluşumunu 
arttırmakta böylece 
hücre zarında lipid 
peroksidasyonunu 
(oskitlenmesini) hız
landırmaktadır. E, C 
vitaminleri ve A vita

minin ön maddesi B 
karoten ile seienvum r 
vücudun savunma I 
mekanizmasında an- I 
tioksidan olarak gö- I 
rev yaparlar. Bu ne- I 
denle bu vitamin mi- I 
neraHerin plazmada- I 
ki düzeyleri düşer ve I 
üzerlerine düşen gö- I 
r evleri etkin şekilde I 
sürdüremezler. Siga- I 
rada b ulunan kadım- I 
yum selenyumun bâ- I 
yo yararhlığını duşu- I 
rür ve çinkoya zıt et- I 
ki yapar. Çinko sû- I 
peroksit dismütaz I 
denilen antioksidan I 
enzim için y ardımcı 11 
faktördür. Sigara 
minin, pek çok Bİ1 
grubu vitaminin du- L 
zeyini, özellikle de Br 
12 vitaminini, dusur- 1 
düğünü gösteren ca- 1 
hşmalar vardır."

“Sigara içenler. I 
içmeyenlere göre da I 
ha az iştahlıdır iyv 
Merdol. bunun da yeter । I 
lı ve dengeli besm mm I

Sigara içenlerin , I 
*ve minerallere ciar ee | 
re daha fazla olduğu be I

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

Mühür & Cilt yapımı & Plastik Kimlik Kartı
1 GÜNDE KALİTELİ ve UCUZ DAVETİYE BASILIR

Her türlü m T !>«<««. işlerinizde hizmetinizdeyiz 
t & zr c r / r Ar & izi 999 9 ş i 999 i z

MATBAACILIK - REKLAMCILIK - YAYINCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak (Akbank Aralığı) No: 3 / B Gemlik Tel: (0.224) 513 17 97 F»: 513 35 95
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Satk.ı H«yoroğlu
Emekli öğretmen

YAŞAMIN İÇİNDEN Deprem nedir?
Sağlığımızın Bakanı

Saym Sağlık Bakanımız, bu kutsi hayati 
ı önem taşıyan. görevinizin sorumluluğunu, 
sîzler kadar bizleı de bilmekteyiz.

Bu konularda, vatandaşta aklı eren erme
yende. gazeteci yazarlarda, her boyutta çe
şitli yazılar yazdılar.

Eski hükümetlerin bakanlarından, bu ko
nulara akhnş eden olmadı. Açıkçası olmak 
istemedi. Yani derler ya: "Çoban istese 
tekeden süt çıkarır"

Ybni bir iş. akla uygun, topluma faydalı 
ise. karar verilince olur.

Şu anda Türkiyemiz. pürüzsüz, çok güçlü 
bir hükümetle yaşamı idame ettirmekte.

Sayın Bakanımız, yaşam diyoruz. Yaşa
mın içi diyoruz. O yaşamın içiyle dışını siz- 
lerde bir yakından görebilseniz. Dileklerimi
zi derhal uygulamaya koyarsınız. Yaşamın 
içi de. dışı da. yürekler acısı.

Sözde yaşamın içinde yaşıyoruz. Nasıl? 
Dedik ya yürekler acısı. İşte öyle..

Yaşamak neyle oluyor? Sağlıkla. Sağlı
ğında miman kim? Doktorlar.

Doktorların, çoğu insan sağlığını değil, 
para sağlığını ön planda tutuyorlar. Nasıl 
im?

Biz de sözde devlet memuruyuz. Emekli 
öğretmeniz.

Bir ara, daha sağlam, daha güvenilir, 
umuduyla bir fakülteye gidip, dekanlara ma
kamlara muayene olayım dedim. O güvenle 
gittim.

Profesör öyle görmek, muayene olmak 
kolay mı? Karşıma gene bir sekreter çıktı. 
Derdimi meramımı anlattım. Sekreter bana 
: “Önce (1.5) ta muayenesine gidecek
sin”

- Ya öyle mi!... Dedim gitmedim. Giden
ler gidiyor..

Sayın Bakanımız. Şiz çok güçlüsünüz.
Öylesi doktorlar ülkemizi sağlık açısından 

kasıp kavuruyor. Kurunun yanında yaşta 
yanmış oluyor.' Bu uygunsuz, haksız, adalet
siz, insafsız düzeni kökünden kurutun.

Bütün muayene hanelerini bir şartla kav 
patın. Nasıl mı?

Memurdan işçiden, çiftçiden, esnaftan 
biz emeklilerden maaşımızdan gerektiği ka
dar kesin. O doktorlara verin. Yarabbi şükür 
desinler. Tatmin olsunlar. Mesleğinin onuru
nu yaşasınlar.

Eğer kapatmazsanız, insan sağlığı, yok 
olur gider.

Özel hastaneleri de kapatın, özel denilen 
o hastanelerde, gene devletten maaş alan 
doktorlar görevli oluyor.

O zaman ne olur. Öğretmenlerde der biz
de bir muayeneli dersane açalım. Sınıfı geç
mek için öğrenciye : Önce (tersaneme uğra, 
denilecek. Ya bunlar, hakimler, savcılar, mü
hendisler derse...

Gelen hükümetler, sizin gibi köklü, güçlü 
gelememişlerdi. Onlar bunu yapamazdı.

Bu gücü, seçmen değil, tanrı size verdi.
Bunu başardığınızda Türkiye de bir çığır 

açmış, bir devri başlatmış olursunuz.
Her vatandaşın gönlünde, silinmeyen, 

derin izler bırakır abideleşirsiniz.
Sağlığımızın bakanısınız siz.. Size de gü

veniyoruz.. Biz... Ver kararı müjdele, neşe 
dolsun kalbimiz.

NÖBETÇİ ECZANELER

0 Evinizi sağlamlaştırın!
• Evinizin imara açık yer

lerde imar planına ve dep
rem yönetmeliğine uygun ol- 
rak inşa edilmesi gerekmek
tedir,

• Standartlara uygun ve 
doğru miktarda malzeme 
kullanılmalıdır.

• Projenin mimar veya 
mühendis tarafından hazır
lanmış ve ruhsatı verilmiş ol-

malıdır.
• Evinizin temelini ve ana 

yapısını ilgili yerlere kontrol 
ettirin eğer gerekiyorsa sağ
lamlaştırın.

Aynı zamanda çatıdaki ki- 
remetleri de sağlamlaştırın.

• Oturduğunuz evin dep
reme karşı dayanıklı olup ol
madığını ilgili kurum veya ki
şilerden yardım ve bilgi ala-

GEMLİK

rak öğrenebilirsiniz.
• Depreme dayanıklı ev

lerde oturun ve unutmayın ki* 
en çok zararı depreme dav? I 
nıksız binalar verir!

Devamı mır,
Bursa Valiliği Afet Yöne j 

tim Merkezi tarafından ha-^ 
zırlanan ‘Dikkat Deprem' 
adlı kitaptan alınmıştır.

Körfez
GÜNLÜK SİYASİ GAZETE sine

VERECEĞİNİZ İLAN ve
REKLAMLAR KAZANDIRIR

1 AYLI li PAKET REKLAM
100 milyon + KDV

BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!
BİR TELEFON YETERLİ

Tel: (0.224) 513 17 97

15 Şubat 2003 Cumartesi
SERİM ECZANESİ
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Bayramlaşma sönük geçti
Birinci sayfanın devamı

İlçe Emniyet Müdürü Sa
lih Gölcü. ilçe Jandarma 
Bölük Komutanı Kıdemli 
Üstteğmen Murat Kara
mam İlçe Müftüsü Tahir 
Yemenoğlu. AKP, CHP, 
DYP. ANAP. MHP. DSP il
çe başkan ve yöneticileri, 
Muhtarlar Derneği Başkanı 
kiriş Kurt ve merkez muh
tarları, resmi daire müdürle
ri. partilerin kadın ve genç
lik kollarından birer gurup 
bayramlaşmaya katıldılar.

Saat 14.oo'de başlayan 
bayramlaşma, saat 14.30 
sıralarında sona erdi.

Bu yıl, geçmiş yıllara gö
re. Belediye Düğün Salo

nunun bir bölümünün dolu 
olması dikkat çekerken, se
çimlerden sonra resmi bay-

■ "i 
ramlaşma törenine katılma 
larda yandan çok azalma 
olduğu belirtildi.

Lodostan Gemlik’e sığındı
Mudanya’ya sefer yapan İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi’ne ait ‘Umur 
Bey’ adlı deniz otobüsü, lodos fırtınası 
nedeniyle, Gemlik Limanı’na sığındı.

Marmara Denizi’nde bayramın 
üçüncü ve dördüncü günü meydana 
gelen fırtınayla Mudanya İskelesi’ne 
yanaşamayan deniz otobüsü, iki gün 
Gemlik İskelesi’ne konuk oldu. Deniz 
otobüsü, havanın düzelmesinden son
ra İstanbul'a hareket edecek.

AİLENİZLE STRESİNİZİ ATMAK İÇİN
İŞTE FIRSAT!

Udi Cengiz eşliğinde tatlı nağmeler, 
Kaliteli yemeklerle unutulmaz Keyifli Geceler...

MÖNÜ
1/2 Yeril İçki - Ordöv Tabağı - Salata - Ara Sıcak 

Günün Yemeği - Mevva - Çorba

3©»©©©»©©©»- Tlla»
REZARVASYON İÇİN BİZİ ARAYIN!

Dutluca Köyü Altı Orhangazi / BURSA 
Tel : (0.224) 582 22 82 Telefax : 582 21 65
GSM : (0.542) 524 97 86 - (0.532) 436 18 22

Güne Bakış_________________________ >

I Kadri Güler

Böyle kesim yeri o/maz
Birinci sayfanın devamı

Kesim yerinde komitece yaptırılan iri adet deaûJ 
askılıktan öte yapılan btrşey yok ortada.

Böyie kesim yeri olur mu?
Belediye otobüslerinin motor değ^örcfcğı Ba Nota] 

Cadde ye bakan tarafında, mazot ve yağ kanşua br 
zeminde kurban kesilip, yüzülüyor.

Kesim yerinde gö revü bir din adamı var.

kestirenleiden Vakıf’ a 20 milyon lira yar

Vatandaş zaten derisini Türk Hava Kurunu ra 
bağışlıyor.

Bu para neyin nesi alah aşkına?
Uyanlarımızdan sonra, hayvanlan daha tema be 

yerde kesmeye başladılar
Ya Zeytin Hali ndeki durum
Kesim merkezine gittiğimde gördüğüm —an- 

zaradan ürperdim.
Yerde dört beş hayvan kesilmiş, kasap bâr yenstai 

kesmek üzere. Kurban sahibi kan koca vekaietm 
veriyor ve koçun başı kesiliyor.

Hayvanın canı çıkmadan ortada bırakıp bir başta* 
hayvanın kesimine gidiyor kasap. Hakuran ayaktan 
bağlı olmadığı için canı çıkmamış, hayvan çırpma 
duruyor.

Kesilen hayvanlann hemen yanlarında bağırsaklar 
ve işkembeler ise işin cabası .. Ortabk leş gibi .

Beyler, birşeyi kurallara bağlıyorsanız, bu mekarM 
lan bir gezip, hijyenliğmın okıp olmadığını kortrcl 
edin. Elinizde doktor da var. veteriner de

Kesim yerlerine yeterince kasap ve gömta 
bırakın. Belediye Temizlik İşlen böyie günlerde tş yap* 
mayacaksa ne zaman yapacak

Kesim yerlerini daha çağdaş daha modem tatal 
getirin ki vatandaş size allah razı olsun desm

Yoksa, aldığınız kararlar kağıt itfmndc e 
yapılan da birşeye benzv*?z.

[ZJEVET
□»ıgn-n.

A UNLU* ar* «a

abone oluyorum
Lütfen aşağıdaki seçeneklerden bm şaraeer

]1 Aylık Abone (Abone bedel 5000000 TI) 1

| 16 Aylık Abone (Abone bedel 25 000 000 Tl) i

] 12 Aylık Abone (Abone bedel 50000 000 • Tl) 11

ADI / SO Y ADI :.---------------------- ------- I
DOĞUM TARİHİ : i
FİRMA ADI I
MESLEĞİ i
ADRES :-------------------------------- I

TEL

I □*** .. i□VERGİ DAİREM I

O ÇAacak * S4» 'dar eberer abone ohn ■
F akran* mto şeMer- atam NtapeRNA I

ooeme şekli:
NeM n vtaa n MtatataCtad

I __________ MZA

taam* OoniMrn* i
aoerw owai cnunm—uL I

■ av qa»*ı bıroMMtc sMaAmt ■
tefHrtot Cod Bora Sok I 

Aktxınk Aralığı Ho : Î'B GEMUk I 
İM : (0 .224) 513 17 77 |
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Bayram öncesi Gemlik esnafına 95 milyarlık alışveriş sağladılar

Türkiyenin ilk
Özel Limanı olan

rkaletm GEMPORT yöneti
mince, işyerinde ça- 

ır te hşanlanna Gemlik 
syaklsn esnafından alışveriş 
‘P’P®? yapmaları için verdi

ği kuponlar, krizde 
?" ffl plan esnafın yüzünü 
mekangüldürdü.
Jfcş MİLYAR

goredf Kurban Bayramı 
»iş yap- öncesi Gemlik’te

33, Bursada 6 fir
ma ile çalışanlarının 
alışveriş yapması 
için sözleşme imza
layan GEMPORT, 
281 işçiye harcama
sı için 340 milyon li
ralık kupon verince, 
Gemlik esnafının 
kasasına 95 milyar 
540 milyon lira gir
di.

GEMPORT’un 
bu uygulamayı yıllar-

dır yaptığını 
yeri Merve 
Sahibi Halil 
“33 esnaf 
daşım 
GEMPORT

söyle- 
Giyim 
Köse, 
arka- 
adına 
yöne-

ficilerine teşek
kür ediyorum.

Kuponla alış
veriş sözleşmesi
nin büyük bölü
münü Gemlikli 
esnaf ile yaptıkla
rı için burada ça-

lışan işçi kardeş
lerimizin ihtiyaç
larını bizler karşı
ladık. Bu da dur
gun olan piyasa
ya büyük katkı 
sağladı.

GEMPORT’un 
bu uygulamasının 
ilçemizde bulu
nan diğer sanayi 
kuruluşlarına ör
nek olmasını dili
yoruz.” dedi.

h Gemlik’ten ihracat patladı
M Ocak ayında ihracatın yüzde 41.1 artması sevindirdi

Gün geçtikçe önemi artan Gem
lik Limanı’ndan geçtiğimiz ocak 

L ayında yapılan ihracat bir yıl önce
ye göre, büyük artış gösterdi.

İlçemizde bulunan GEMPORT, 
rimz. L BORUSAN ve TÜĞSAŞ İskelele- 

Vrinden Ocak ayında en çok otomo- 
f bil ihracatı gerçekleştirildi.

; I İhracatçı Birlikleri kayıtlarına gö- 
re, ocak ayındaki ihracat artışı yüz- 

; de 41.1 artarak 3.4 milyar dolar 
düzeyine yükseldi.

Devamı sayfa 4’de

Tatil bitti
Dokuz gün süren Bayram tatili biterek 
bugün kamu kuruluşlarında görev başa 
yapıldı. Okullarda ise ikinci yarıyıl 
eğitim ve öğretim çalışmalarına başlandı

Kurban Bayramı ne
deniyle arife gününün 
de idari tatil kabul edil
mesiyle 9 güne çıkan 
bayram tatili sona erdi.

Bayram tatili ile bir
likte birinci yarıyıl tatili
ne giren ilk ve orta de
receli okullarda, bu sa
bah eğitim ve öğretime 
kapılannı açacak.

İlçemizde okulların 
ikinci yanyıla başlama

sıyla 12 bin öğrenci sı
nıflan dolduracak.

SÜPER OKUL
Süper Okul obrak 

adlandırılan Hamaile 
fiköğretim Ohukı da. bu 
sabah 420 öğrona At 
ilk kez eğrtam w öğren
me merhaba «kv*cek 
Okulda ozuriu Öğrenot-' 
tere de eğM* verite*' 
cek.

HabeH 3‘de I

Güne Bakış
Kadri Güler

Halka sorun
Dün, tüm Dünyada "Savaşa Hayır” diyen kitleler 

meydanları doldurdu.
Jrak'ın yeraltı zenginliklerine göz diken, ABD ve İn

giltere, bu ülkeyi silahsızlaştırma adı altında işgale ha
zırlanıyor.

Bu paylaşımdan zarar göreceğini bekleyen Türk hü- 
1 kümeti ise, bu işgale yardımcı oluyor ve savaş zararları 

| jjçin işgalcilerle işbirliği yapıyor.
Dünya halkları bu gelişmeleri ibretle ve nefretle 

izliyor.
Birinci Dünya Savaşı'hdan sonra emperyalizme kar

şı Kurtuluş Savaşı vererek, mazlum uluslara örnek ol
muş olan bir ulusun çocukları, şimdi emperyalistlerle kol 
kola ABD'de Bakanlar düzeyinde pazarlıklar sürdürü
yor.

Topraklarımızı Amerikan askerlerine açarak, İraklıla
rın öldürülmesine ortak olmak bir insanlık suçudur. 
Türk halkı savaş istemiyor. Savaşı halka sorun.

Çifçiye destek sürüyor
Doğrudan gelir desteği için İlçe Tanm Müdürlüklerine başvuran çiftçikre, 

bayram öncesi başlatılan ödeme, bayram sonrası da devam edecek.
Tarım Bakanlığı tarafın

dan uygulanan çiftçiye doğ
rudan gelir desteği projesi 
kapsamında, İlçe Tanm Mü
dürlüklerine başvuran çiftçi
lere dönüm başına destekle
me primi olarak 13 milyon 
500 bin lira ödenmesine 
başlandı.

Kurban Bayramı öncesi 
Bursa nm da içinde bulundu

ğu 34 il ve ilçelerindc başla
tılan uygulamaya Kıyram 
sonrası da devam edilecek

Ziraat Bankası na hesap 
açtıran çiftçilere havram ön
cesi ödemelerin başladığını 
söyleyen ilgiler, dönüm başı
na 13 milyon 500 bin lira 
olan hakedışlenn yüzde 
40 nın ödemesinin yapıldığı
nı. kalan bölümün bütçe ola-

sonrakı ».•faldı ödeneoeğinij 
scKİedâer

BANKAYA UĞRAYIN
Bayram öncesi Doğrodao 

Ostekteme hakedişierinı adj 
mayan çiftçilerin ZİrMl Ban
kasi Gemlik Şubesi ne uğra-l 
varak, adına vatmian paran 
ahnaian istendi.
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“Yurtta barış, dünyada barış”
Türkiye dünya üzerinde hem batılı, hem de 

I müsKiman nitelik taşıyan tek toplum.
Hemen yanımızda da ekonomik çıkarlar 

eksenli olası bir Irak Savaşı..
Bir cephede batılılar, diğer cephede müslü- 

manlar.
Adım adım sürüklendiğimiz savaşın sonuç

lan ülkemizin geleceğini çok yakından ilgilen
diriyor.

Bizim rolümüz sonsuza kadar BARIŞ.
Tarihte örneği var. Politikacılarımız tarihin 

1923 yılını anlatan sayfalarına bir göz<çtarlar- 
sa çözüm yollannı da görecekler.

Biz hatırlatalım.
Yıl 1923...
Kurtuluş Savaşı ile hedefine ulaşan Türki- 

' ye. ulusal egemenliğini, bu kez siyasi arenada 
I kabul ettirmek için çırpınıyor.

Atatürk’ün ışığı.. İsmet İnönü’nün akılcı 
sağduyulu bir o kadar kararlı tutumuyla..

Lozan Konferansı sözkonusu siyasal süre- 
| cin en zor evresiydi..

İşte o Lozan Konferansında olası Irak Sa- 
vaşın’da Irak’a karşı ABD’nin kayıtsız koşulsuz 
yanında olan İngilizler, kontrolü altındaki Mu
sul’un ısrarla Irak’a bırakılmasını istiyordu..

Türklerde ise iki görüş hakimdi.
Hükümet görüşmeleri bir yıl erteleyelim 

derken, îngilizler’in ihtirası’ndan etkilenen 
TBMM, savaşı kaçınılmaz görüyordu./.

Yaşamı savaşlarla geçmiş, ulusal direnişe 
öncülük etmiş Gazi Mustafa Kemal ise Barış’ı 
savunuyordu.

Ulu önder’in TBMM’de yaptığı akıl ve de
neyim dolu şu sözleri milletvekilleri üzerinde 
olumlu bir etki yaparak, çözüme barış yoluyla 
ulaşılması sürecini başlattı.

“Musul’u vermemekte İsrar edersek 
savaşa dahil oluruz. Musul meselesinin 
çözümünü savaşa girmemek için bir yıl 
sonraya ertelemek demek, ondan vaz
geçmek demek değildir. Bugün sulh ya
parız, iki ay sonra Musul meselesini 
çözmek için ayağa kalkarız. Fakat bu
gün bu meselede karşımızda.

Musul’u bugün alacağız dersek bu 
mümkündür. Gayet kolaylıkla alabilirsi
niz. Ancak bundan sonra savaşın he
men son bulacağına kani olamayız. 
Orada bir harp cephesi açmış olacağız. 
Bunun sakıncaları kendi kendine mey
dana çıkar.”

Ulu önderin de işaret ettiği gibi, “Harp za
ruri ve hayati olmalıdır. Hayat’ı millet 
tehlikeye maruz kalmayınca, harp bir 
cinayettir. ”

Şimdi barış adına giden yolda tüm halkalar 
koptu da ABD yanına yandaşlarını almış dört 
nala savaşa koşuyor..

Petrol için de değer yani!

Hikayeden gerçege
“Aşk ve Çılgınlık” üzerine bildik bir hi

kaye vardır.
Hani çok eskilerde, dünya bile olmadan, 

insanlar dünyaya ayak basmadan, hatta mi
tolojik zamanlardaki tanrılardan da önce, iyi 
ve kötü iletiler varmış. Dünyada insanlar ve 
tanrılar olmadığı için bu iletiler ne yapacak
larını bilemez vaziyette dolanıyorlarmış. Bir 
gün, toplanmışlar ve her zamankinden daha 
fazla canlan sıkkın oturuyorlarken; Saflık 
ortaya bir fikir atmış;

“Neden saklanbaç oynamıyoruz?” 
demiş.

Hepsi bu fikri beğenmiş. Oyuna başla
mışlar.

Çılgınlık, bağırmış: “Ben ebe olmak 
istiyorum, ben ebe olmak istiyorum!”

Kabul edilmiş ve çılgınlık saymaya başla
mış, 1, 2, 3...

İyi ve kötü iletiler saklanacak yer aramış
lar;

Şefkat, Ay’ın boynuzuna asılmış; İha
net çöp yığınının içine girmiş. Sevgi, bulut
ların arasına kıvrılmış. Yalan, bir taşın altı
na saklanacağını söylemiş ama yalan olduğu 
için, aslında gölün dibine saklanmış; Tutku, 
dünyanın merkezine gitmiş. Para hırsızı, 
bir çuvalın içine girerken çuvalı yırtmış.

Ve Çılgınlık saymaya devam etmiş, 79, 
80, 81, 82...

Aşk’ın, dışında bütün iletiler saklanmış. 
Aşk, kararsız olduğu için, nereye saklanaca
ğını bilemiyormuş.

Ve Çılgınlık, 95,96,97 .... diyerek 100’e 
gelmiş. Aşk da son anda kararsızlığını yenip, 
sıçramış güllerine arasına saklanmış.

Çılgınlık “önüm, arkam, sağım solum 
sobe, geliyorum!” demiş.

Ve arkasını döndüğünde, ilk önce Tem
belliği görmüş, çünkü tembelmiş ve sakla
nacak enerjisi yokmuş.

Sonra Şefkat’i ayın boynuzunda, İha
net i, çöplerin arasında, Sevgi’yi bulutlar
da, Yalan’ı gölün dibinde. Tutku’yu dünya
nın merkezinde yakalamış. Biri hariç olmak 
üzere hepsini bulmuş.

Ve Çılgınlık, umutsuzluğa kapılmış, çün
kü Aşk ı bulamamış. Çünkü Aşk ı bulmanın 
ne kadar zor olduğunu bilemiyormuş.

... Derken Haset, kıskanmış ve Çılgınlı
ğın kulağına fısıldamış : “Aşk güllerin ara
sında saklanıyor.”

...Ve Çılgınlık, çatal şeklinde tahta bir 
sopa almış ve güllerin arasına çılgınca sapla

GEMLİK

Körfez
TARAFSIZ SİYASİ GAZETE ■■■ sine

VERECEĞİNİZ İLAN ve REKLAMLAR KAZANDIRIR

. Tel : (0.224) 513 17 97

Necati KARTAL

Ve bir haykmş duymuş!.. Aşk, gufiern 
arasından elleriyle yüzünü kapayarak cıraye 

kan akıyormus
Çıgınlık, Aşkın gözlerini çatal sopa ie 

kör etmiş..
“Ne yaptım ben?” diye bağırmış Çıl

gınlık. “Seni kör ettim; bu hatamı nasd 
onarabilirim?” diye sormuş, yalvarmış.

..... Ve aşk cevap vermiş;
“Gözlerimi geri veremezsin. Ama 

benim için bir şey yapmak istiyorsan, 
benim kılavuzum olabilirsin " demiş.

... Ve o günden beri. Aşkı saklamak da 
zordur, bulmak da... Aşkın gözü kör
dür ve yine o günden beri Çılgınlık d 
her zaman Aşk’m yanındadır...

İnsanlar ve tanrılar uzun zamanlar sonra 
iletileri bu özellikleriyle teslim almışlar. /

Evet hikaye böyle. Mitolojik ve benzeri ht*| 
kay elere inanmak zordur. “Hadi canım 
sende!” diyesi gelir insanın. y

Ancak; zamanın Cihan Padişahı Kanuni 
Sultan Süleyman’ın Hîirrem Sultan a 
olan aşkını ve devlet idaresindeki ona taruds-. 
ğı yetkileri okuyunca, Avrupa'yı baştan başa, 
fetheden ve dünyada imparatorluklar çagn 
kapatmaya and içmiş Napolyon'un Jo* 
sephine'nin karşısında diz çöktüğünü oğre-• 
nince, İngiltere Kralı 8. Edward’m. 
Amerikalı Wallis Simpson ile evlenmek 
için tahtan indirilmeyi göze akbğn duyun 
ca, Arjantin’in eski Devlet Başkanı Al
bay Juan Peron'un alelade oyuncu 
Eva Duarte’ye iktidarı devredecek kadar 
aşık olduğunu bilince, Hollywood yıldızı 
Grace Kelley ve Monako Prensi 3. Ra- 
iner ile evliliğini ve Kelly nin otamunirn 
sonra Raıner in ona olan aşı yüzünden 
evlenmediğini okuyunca, efsanevi Beatles 1 
grubunun solisti John Lennon'un, Ja 
pon sanatçı Yoko Ona y 
bu dağıtmasına tanık olu Sahador
Dali ile Rus ressam Gala'yı, N 
Hikmet ve Piraye yi okuyunca, bu wı 
ji öncesi hikaye “doğru mu acaba?” 
si geliyor insanın

Ne mitolojiye ne de bınjsıl hduM 
inananlardan değilim Ama ya>ınmq 
he???
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I Süper okul açılıyor
Bugün kapılarını eğitim ve öğretime açacak olan Hamidiye İlköğretim Okulu’nda 

yeni eğitim projesi uygulanacak. Bu okullara devletin özel okulu olarak bakılıyor.
Gemlik yeni bir süper okula 

kavuşuyor
Bugün dersliklerini öğrenci

lerine açacak olan Hamidiye il
köğretim Okulu nda, hazırlıklar 
tamamlandı.

Okul Müdürlüğü'ne Küçük 
Kumla Ali Kütahya İlköğretim 
Okulu Müdürü Ahmet Baş- 
türkün atanmasından sonra, 
okulda eksik olan öğretmen 
kadrosu tamamlandı.

Devletin özel okulu olarak 
adiandınlan teknik, resim, mü
zik laboratuvarlan ile bilgisayar 
üniteleri, modern salonu ve 
mutfağı bulunan “Müfredat 
Laboratuvar Okulu ”nda 25 
öğretmen görev yapacak.

Süper okulda, müdüre 
‘eğitim yönetmeni”, öğret

menlere ise “Eğitim Danış
manı" denecek.

420 ÖĞRENCİ
( Bugün açılacak olan Hami-

• 'diye ilköğretim Okulu’nda 16 
rlprslîk huhınııuorna

idb 
îşa

derslik bulunuyor.

Jo-
12- 
ın. 
ıck
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ıcu 
dar 
lızı 
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Bu yıl sekizinci sınıf açma
dıklarını söyleyen Okul Müdürü 
Ahmet Baştürk, sınıflarda 30

öğrencinin öğrenim göreceği
ni, bu yıl 420 öğrenci kaydının 
yapıldığını, bu öğrenciler ile 
ikinci yarıyı bitireceklerini söy
ledi.

Çantasız eğitim olarak ad
landırılan yeni Müfredat okulla
rından Bursa merkezde 3, di
ğer ilçelerde birer adet bulun
makta.
t Hamidiye . Mahallesi’ndeki 
Şehit Ethem İlköğretim Okulu- 
’nun arkalarında kalan 10* ma
halle ile çevreden öğrencilerin 
kaydının yapıldığı, Hamidiye İl
köğretim Okulu’nuh yeni açıl
ması nedeniyle bazı eksiklikleri
nin, kurulacak Okul Aile Birliği 
tarafından sağlanacağı ve veli
lerden destek isteneceği öğre
nildi, ‘'

Öğrencilerin yeteneklerini 
geliştirmek amacıyla, özel atöl-

yelerin bulunduğu okulda, 250 
kişilik bir konferans salonu da 
var.

Üç katlı olarak yapılan okul
daki dersliklerde görsel ve işit
sel olarak eğitim ve öğretim uy
gulanacak.

“Müfredat Laboratuvar 
Okulu” olarak adlandırılan bu 
okullara “pilot” okul da deni
yor.

7Ziraat Bankası’na bir ATM yetmiyorhiç *

ior
:ını 
jlo- 
iye-

lere
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mıs-

İlçemizin en eski ve köklü 
ı kuruluşu olan TC. Ziraat Ban- 
I kası’nın müşterilerine hizmet 
' için banka dışına koyduğu bir 
I ATM cihazının yetersiz kaldığı 
: belirtiliyor.

Memur ve Bağ-Kur emekli- 
■ terinin maaşlarını aldığı Ziraat

Bankası’nın maaş günlerinde, dan olan Ziraat Bankası ndaki
ATM’nin tek olması nedeniyle 
kuyrukların oluştuğu, bilhassa 
kış günlerinde yağmur altında 
sıra bekleyenlerin zor durumda 
kaldıkları belirtiliyor.

İlçemizin en yoğun bankacı
lık işlerinin yapıldığı bankalar-

ATM sayısının arttmlması iste
niyor.

Öte yandan devlet bankası 
olan Halk Bankasında da birer 
ATM cihazının bulunduğu dik
kat çekiyor. Özel bankalann tü
münde iki ATM bulunuyor.

TAŞI 
GEDİĞİNE

hincin ^panter

ÇAN, ÇAN...
Recep Tayyip Erdoğan 
“-Harekatın dışında 
kalamayız” buyurmuş... 
Girsin Mehmetçik içine 
Versin can
Yeter ki sen kasıl 
Ot çan, çan... Ziraat Bankası ’nın ATM makinesinin 

önünde kuyruklar hiç bitmiyor.

TATLI 
SERT
Erol ÇÜKÇAY

Sevgi ve Savaş
Sevgi ve Savaş.
Birbirine ne kadar zıt iki kavram.
Piyasa ekonomisi halka sevgiyi 

unutturdu.
Daha fazla kazan.
Daha fazla tüket.
İşte bu felsefe, insanları paraya 

esir etti.
Bırakın insan sevgisini.
Bu sistemde, insanın havaimin 

bile bir değeri kalmadı.
Aslında, dünyada en büyük re

zerv sevgi stokudur.
Ama. İnsanoğlu, bu bitmez tü

kenmez rezervi kullanmayı unuttu.
Petrol sevgisi, insan sevgisini 

yok etti.
Adamlar, petrol yataklarını ele ge

çirmek için her türlü yolu denedi.
- Senaryolar uydurdu.
- Psikolojik kampanya düzen

ledi.
Zaman zaman da tehdit etti.
Yıllarca dostumuzu da düşmanı

mızı da o tayin etti.
Şu palavraya bakın.
Tüm bu eylemler barış için yapı

lıyormuş.
Amerika’nın bu tavn. zaman ıçmde 

Bin Ladin taraftarlarım arttıra
cak.

Terör eylemlerini gündeme getire
cek.

Asımda sevgiyi ve paylaşmayı 
yok eden bu sistem, çok uzun sü
re ayakta kalamar.

Baskı ile bomba üe dünyaya egc 
men otamak, be 1 ki bir süre için geçetk 
olabilir.

Ama. Bu sistemi, önce kendi 
içindeki eşitsizlik yok edecekti»

Bu sistem, sevgiyi büe »anal ha
le getirdi.

Sevgililer Gününü kat efti
Amacı, romantizm yerine, aks 

verişi t e t ik lemek oldu
Bu sistem sevgiyi bombaladı
Daha modem yaşamak tçsrv rsre 

şt tercih etti.

Günün Sözü

En kötü banş. en haklı 
savaştan daha iyidir. 

'*Ck?ero*
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Rahmi Baba Restaurant’ta hem balık, hem müzik’te buluşuyorlar.

Nostaljik geceler
SAĞLIK SAĞLIK SAĞLIK SAĞLIK SAĞLIK SAĞLIK

Grip yanlış 
biliniyor

“Paçavra hastalığı olarak adlandırılan 
“grip” mevsiminde ısı değişikliklerine karşı 

dikkatli olunması ve gribin bulaşıcı bir 
hastalık olduğunun unutulmaması gerekiyor.

KAŞE 
__ ve 

MÜHÜRDE

YOK

İs____  ■*
Nostalji takılmak isteyenler İznik Gölü kenarın

da Udi Cengiz’in müzik, dolu gecelerinde, Rahmi 
Baba Restaurant’ta yayın şiş yiyerek hoş saatler 
geçiriyorlar.

14 Şubat Sevgililer Günü’nde gazetemiz ob
jektiflerine, Orhangazi Güncel Gazetesi Sahibi Er
han Uçar ve Gökşen Uçar, Döktaş’tan emekli 
Alev Ateş ve eşi; Rahmi Baba ortaklarından Em- 
rullah Şahin ve eşi Hülya Şahin takılanlardandı.

Udi Cengiz’in nostaljik müziği ile çiftler dans 
pistinden hiç inmediler. Rahmi Baba Resta- 
urant’ın yayın şişin tadına aşina olanlar hafta so-< 
nunu iple çekerek, hem yemenin zevkini hem de 
müziğin zevkine doyuyorlar.

Matbaamızda 
Bilgisayar

Kaşe ve 
Mühürleriniz 

30 dakikada 
yapılır.

BİR TELEFON YETERLİ!

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

ELEMAN ARANIYOR
Gazetemizde muhabir olarak 

yetiştirilmek üzere 
ELEMAN ARANIYOR.

____ GEMLİK

■M GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

Müracaatların şahşen yapılması rica olunur.
İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı 

(Stüdyo Prestij yanı) No : 3 / B GEMLİK

Karadeniz Teknik 
Üniversitesi (KTU) Tıp 
Fakültesi Dahili Tıp Bi
limleri Ana bilim Dalı Baş
kanı Prof. 'Münir Telatar. 
grip aşısı olmanın, hasta
lığa yakalanmamak için 
yeterli olmadığını belirtti. 
Telatar, insanı paçavraya 
çevirdiği için halk arasın
da “paçavra hastalığı" 
olarak adlandırılan grip 
mevsiminde, ısı değişik
liklerine karşı dikkatli 
olunması ve gribin bulaşı
cı bir hastalık olduğunun 
unutulmaması gerektiğini 
vurgulayarak, “Kundak
taki bebek, okul ön
cesi yaştaki çocuk ve 
yaşlılar risk grubunda 
bulunuyor” dedi.

Öksürme, aksırma ve 
konuşma sırasında saçı
lan hava damlacıklarıyla 
sprey gibi ortama yayılan 
virüs, öpüşme, tokalaşma 
gibi yakın temasla, yiye
cek ve giyeceklerle de in
sandan insana bulaşabil
diğim ifade eden Telatar, 
şöyle devam etti:

“Hastalığın hepi
mizin yakından bildiği 
bir seyir tablosu ise 
ateş, ürperme, titre
me, başağnsı, kas-ek- 
lem ağrıları, vücutta 
kırıklık hissi, iştahsız
lık. Bu tablo, gözler
de sulanma, kızarma 
berrak burun akıntısı 
ve ses kısıklığı olarak 
uzayıp gidiyor. Hava
lar soğur soğumaz, 
ateşli solunum yolu 
hastalığı nedeniyle 
doktora gelen çocuk 
sayısında artış olu
yor”

GRİP YANLIŞ 
BİLİNİYOR 
Telatar, evrensel ve 

geleneksel hastahk otan 
grip hakkında bilinenlerin 
çoğunun yanlış olduğunu

hastalığın süresini kı
saltmaya, azaltmaya 
ve diğer dddi hasta
lıklara dönüşmemesi
ni engellemeye yöne-

talik olduğu için anti
biyotik kullanılmama
sı gerekiyor. Tedavûta 
ağrı kesici ve ateş dü
şürücü ilaçlar kullanı
labilir. Bu tür hasta
lıklara neden olan vi
rüsler soğuk ve nemfi 
ortamlarda yaşıyor. 
Kuru ve sıcak ortam
larda virüsler yok olu
yor. Tedavi, vücut ba
ğışıklığının aktifleş
mesiyle virüsleri yen- 
mesi sayesinde ger
çekleşiyor."

BİRBİRİNE 
KARIŞTIRMA) IN 
Grip, nede. anjin tJ 

ğuk algınbğı, bronşit hep*

hklar. Bu ha 
mevsiminde

‘grip’d

Nezle :

Anjin

Bronşit

Grip : B

AİLENİZLE STRESİNİZİ ATMAK İÇİN

Udi Cengiz eşliğinde tatlı nağmeler, 
Kaliteli yemeklerle unutulmaz Keyifli Geceler...

MÖNÜ
1/2 Yerli İçki - Ordöv Tabağı - Salata - Ara Sıcak 

Günün Yemeği - Meyva - Çorba

REZARVASYON İÇİN BİZİ ARAYIN1
Dutluca Köyü Altı Orhangazi / BURSA
Tel : (0.224) 582 22 82 Telefax : 582 21 65
GSM : (0.542) 524 97 86 - (0.532) 436 18 22

detti
“Yanlış listesi han

gi ilacı almak gerekir
ken. aşı kimlere yapı
lır. kimlere yapılmaza 
kadar uzuyor. Hastah- 
ğın spesifik bir teda
visi yok. Tedavi için

ihracat patladı
tem orta Anadolu - 
nun ihracat kapça du 
rumur» gelen Gemfck 
Umaran Türkiye ihra - 
caftran lokomatttaerin-

eşya. kuru ada.
ve konserve twac

ve yüksek kapasite île 
çalışmakta olduğu be -

karda ihracattı dM 
da arhş N
de edildi
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YAŞAMIN İÇİNDEN

Emekli Öğretmen

Ana Okullarımız
Okulun adı üzerinde : ANA OKULU...
Ana yerini anneye bıraksada Ana Ana 

çta
Ana okullanyla eğitimin. Anayasamızla 

da hukukun temelini atmış oluyoruz.
Eğitim (0-6) yaşla başlanır deniliyorsa da. 

daha da derinleştirerek, ana rahminde de di
yebiliriz.

Rw^/ete göre: Bir baba yaramazlık ya
pan oğhınu tekme tokat dövüyor, her tekme 
tokat atışta da selavat çekiyormuş. Bir ilim 
adamının bu hal dikkatini çekmiş. Baba ba
badır evladını her yerde döver de sever de. 
.Ama bu adamın selavat çekmesi de neyin 
nesi diye merak eder. Adamı durdurur sorar:

’- Oğlunuzu dövüyorsunuz, terbiye et
mek için. Orasını anladık. Her tokat atışınız
da. selavat çekmenizi anlayamadık. O da 
neyin nesi?*

Baba hırsla:
*- Attığın tokatların Hak indinde de mak

bule geçsin diye.
Hım adamı babaya:

Ahbap çok geç kaldın. Sen o selavatı 
çocuk doğmadan çekecektin” der.

Burada mana eğitimin özüne iniyor. Ne
dir bu ÖZ:

ANAOKULLARI
ülkemizde ana okuDanna gereken önem 

ya verilmiyor, ya da verilemiyor.
Genelde ilköğretim okullarımızda ana 

okulu oluyor. Bazı liselerimiz de olduğunu, 
görüyoruz.

Bunların dışında özel ana okullan da var.
Gemlik’te ilâ okulda müdüre hanımlarla 

konuyu tartıştık. Sıkıntılı yönleri üzerinde 
durduk.

Ben hemen hemen her sene Almanya’ya 
Berlin'e giderim. Her gidişimde de okullan 
gezer, görür bilgi edinirim.

Oradaki ana okullan gayet rahat. Her 
türlü ihtiyaçlan göz önüne alınarak en iyisi' 
uygulanıyor. Okullarda yüzme havuzlan bile 
var.

Bizdeki ana okullarında görev alan öğret
menler. sanki öğretmen değil de, çocuk ba
kıcısı gibiymiş gibi görünüyor. Oysa çok 
yanlış.

Hım doğuşla başladığına göre; Ana Okul
larına eğitimin temeli olarak çok değer veril
meli.

Teme! böyle sağlam olunca eğitimde öy
le devam eder

Milli Eğitime bağlı okullarla, özel okullar 
arasında pek o kadar farklılıklar yok.

Galatarasaray Kulübü nün açtığı özel ana 
okulunda öğrenci sayısı az. Kız öğrenciler, 
erkeklere oranla daha da az. Diğer okullara 
göre, daha geniş imkanlara sahip.

Her türlü ihtiyaçlan dahilinde, giderebili
yorlar.

(2-6) yaş arası çocuklanmız, bu imkanlar
dan daha geniş kapsamlı eğitim imkanların
dan faydalanmalı.

Niye demiş Atalanmız: “Ağaç yaş iken 
ğilir”

Eğitimin zamanında ve yerinde verilmesi 
cin.

Eğitim temelden almalı güçlü hız.
Öyle olsun isteriz.
Ana Okullarımız.

0 Evinizi ve odalarınızı yeniden düzenleyin!
• Evinizde, kayıp üzerinize 

düşebilecek herşeyi kontrol 
edin ve sabitleyin. Deprem 
esnasında devrilen mobilya ve 
düşen aksesuarlar pek çok in
sanın yaralanmasına neden 
olmaktadır.

• Tablo, duvar saati vs. gi
bi eşyaları düşmeyecek şekil
de-sabitleyin.

• Deprem esnasında do
lap kapaklarının açılmasını 
önlemek için mandal veya 
sürgü takın

• Devrilebilecek eşyaları-

nızı, kitaplıkları, dolaplan. du
vara monte edin.

• Üzerinize düşebilecek 
eşyaları düşmeyecek şekilde 
yerleştirin.

• Kapı yanına sarsıntı sıra
sında çıkışı engelleyecek do
lap, masa gibi şeyler koyma
yın.

• Ağır eşyalan alt raflara 
koyun.

• Gece yatarken cam kırıl
masına önlem olarak perdele
rinizi kapalı tutun.

• Yangına neden olabile-

yanında 
el feneri ve 

terlik 
bulundurun

cek maddeleri kontrol edin ve 
gerekli güvenlik önlemlerini, 
alın. Ocağın üzerine düşebife--' 
cek şekilde raflara bir şey koy^ 
mayın.

Devamı tur
Bursa Valiliği Afet Yöre-1 

tim Merkezi tarafından ha I 
zırlanan ‘Dikkat Depren^ I 
adlı kitaptan alınmıştır.

Yasemin Mobilya
DEGİRMENCİOĞLÜ Mobilya ve Koltuk Çeşitleri
O Yatak Odası Takımları 
O Oturma Odası Takımları 
O Misafir Odası Takımları 
□ Yemek Odası Takımları 
O Kanepeler 
O Abajur Çeşitleri 
□ Zigon Sehpalar 
Yeni İşyerimizde zengin 

mobilya çeşitleri ile 
hizmetinizdeyiz....

□ GEREKLİ TELEFONLAR

M

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

□ TAKSİLER____________

Körfez Taksi................. 513 18 21

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

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

O HASTANELER_________

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

Gazhane Caddesi No : 21 (Eski Uzunlar Tic. Aygaz Bayii)
Tel : (0.224) 512 20 20 GEMLİK

□ RESMİ DAİRELER
TEK Arıza......
TEK İşletme .... 
Turizm Der. .... 
Spor Sah. ...... 
Orm. Böl, Şf... 
Milli Eğt. Md.... 
Halk Egt. Mrk.. 
Halk Kutüp.....
As. Şb..............
Karayolları......
Liman Bşk....... 
Mal Md 
Nüfus Md.
Ozelld Md.—.
Tapu Sic. Md. 
Müftülük.......... 
Gümrük Md.....
Tekel Md. ......
Ver. Da. Md 
8? J*

513 2066 
513 4503 
§1? 12 74
514 00 95
513
513
513
513
513
513
513

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

10*2

51

□ BELEDİYE

Santral ... 
Başkanlık 
Zabıta ...

itfaiye...... .
Muhasebe M 
Ywlş.Md 
Su Anra......

513 45 21-23 
513 45 20
-513 24 32 _ 
.513 45 21-122 
.513 45 21-115
-513 23 25
513 45 2! 182
513 45 21-111 
İtiM 185

□ UÇAK

Şafak Havac 
Havalimanı

□ DENİZ OTOBÜSÜ
Burs*
Mudanya
Yenikap. W

□ VAPUR
__________ 22t» s»

Q fcthot________

□ OTOBÜS

□ TÜP DAĞITICILARI

Oc»çaı

Hatâşgar
LASMfc

Util
Ahrçat

Çınar Taksi........... ....... 513 24 67 Ambulans 0.532 4868116
Güven Taksi..... ......5133240 Kurtarıcı

Gemlik Taksi......... ....... 513 23 24 V» SA.frtA.TX AKVKK» OOAS

Manastır Taksi...... .......514 35 50 Ambulans .. 0.532.57î6“5“

51365 06
513 4C9S
514 5981
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TEŞEKKÜR
Kurulduğu günden beri 

Gemlik Esnafına ekonomik destek vererek, 
bu örnek davranışını 

Bayram öncesi yine sergileyen, 
diğer sanayi kuruluşlarına da 

örnek olan, 
Türkiye’nin ilk Özel Liman işletmesi, 

Türk ekonomisinin kalbi 
GEMPORT’un saygıdeğer yöneticilerine 

sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.
AVCI BEBE - AYDIN KONFEKSİYON - BARIŞANLAR GİYİM - 

BEBE BUTİK BEBE JUNİÜR - BETÜL ÇOCUK GİYİM - 
BİZİM GİYİM - BRİSİ SPOR GİYİM - CATS BUTİK * 

ÇATAK GİYİM - ÇİLİNGİR KARDEŞLER - 
ÇORUH MODA GİYİM - EMRE KUNDURA - 

ERİSTO İ. E. TOKSÖZ LTD. - ESEN KUNDURA - 
ERDEM SPOR GİYİM - İKİZLER GİYİM - GEMLİK GİYİM - 

GÜMÜŞ AYAK AYAKKABI - GONCA KUNDURA - 
GÖKKUŞAĞI KUNDURA - HALİL SPOR GİYİM - 
MERVE ÇOCUK GİYİM - KARDEŞLER GİYİM - 

ÖZDERYA KONFEKSİYON - ÖZDİL GİYİM - 
UĞUR ÇOCUK GİYİM - UĞUR KUNDURA - 
SEMİH KONFEKSİYON - SEMİH BUTİK - 

SEYMEN KONFEKSİYON - SÜMER HOLDİNG A.Ş. - 
PELİN BUTİK - VOLKAN DERİ MODAPER



'GEMLİK GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ Hesaplı Alışveriş için

Körfez --.- - --
:■■■ TARAFSIZ SİYASİ GAZETE O?

18 Şubat 2003 Sah FİYATI : 200.000. TL.

Uğrayın...
Manastır Mevta - GEMLİK 

Tel: (0.224) 514 53 09 Fa* 514 53 10

Süper okul açıldı
İlçenin çeşitli semtlerinden 420 öğrenci dün sabah “Müfredat Laboratuvar Okulu” olarak adlan
dırılan Hamidiye İlköğretim Okulu’nda derslere başladı. Bu okulda çantasız eğitim veriliyor, bir
çok ders laboratuvarlarda yapılıyor.

Gemlik Hamidiye İlköğretim 
Okulu kapılarını öğretime açtı.

Halk arasında süper okul olarak 
adlandırılan “Müfredat Labora
tuvar okuT’lannm pilot okul olarak 

k kabul edildiği ve Milli Eğitim Bakan- 
■yğığı’nca deneme uygulama okulları 
^olarak hizmet verdiği belirtildi.

420 öğrenci 25 öğretmeniyle 
eğitim öğretime başlayan Hamidiye 
İlköğretim Okulu’nda öğrenciler 
okula çantasız gelecek. Tüm dersle
rin okulda yapılacağı eve ödev götü
rülmeyeceği yeni Müfredat Labora
tuvar okulunda, özürlüler için özel sı
nıflar ve giriş, çıkışları için özel asan
sör ve kapılar bulunuyor

Resim, bilgisayar, fen, teknik, 
müzik laboratuvârları bulunan oku
lun, 1250 kişilik özel bir gösteri ve 
toplantı salonu bulunuyor.

Dün sabah, veliler yeni okula öğ
rencilerini başlatmanın heyecanını 
yaşarlarken, Eğitim Yönetmeni Ah
met Baştürk velilere seslenerek, 
“Bundan böyle çocuklarınız bi
ze emanettir. Çocuklarınızın 
arasından uzaklaşın.

Ayrıca sınıfları oluşturuyo
ruz. Bu konuda yönetimi rahat
sız etmeyiniz. Bizler, sîzlerin 
çocuklarının en iyi eğitilmesi 
için çabalayacağız” dedi.

TTTT

600 milyarlık ikramiyeyi bir sayı İt başbeML

Zabıta Müdürü emekli oldu
4' Gemlik Belediyesi 
f Zabıta Müdürü Ömer 

Kahraman, kendi isteği 
İle emekli oldu.

1'952 doğumlu olan 
Ömer Kahraman, 
1975 yılında Gemlik

Belediye'sinde zabıta 
memur olarak göreve 
başladı. 1987 yılında 
Temizlik İşleri Müdürlü
ğü görevine getirildi. 
Bu görevde 5 yıl çalış
tıktan sonra 1991 yılın

f

Kadri Güler
gem t lk_korfez@y ahoo.com

Güne Bakış

Işıklar Gemlik'te sönecek mi?
Televizyon kanallarında savaşa karşı hayır di

yen insanların meydanları nasıl doldurduklarını 
ve bu eylemlerini ne denli eğlenceli bir şekilde 
gerçekleştirdiklerini gördükçe, aramızdaki farkı 
da anlıyorum.

Başta, ABD’de olmak üzere, dünyanın dört 
bir yanında milyonlarca insan, kentlerin en büyük 
bulvarlarını, meydanlarını savaşa hayır slogan
larıyla inletirken, benim memleketimin insanları, 
duyarsızlık denizinde yüzüyor,

Nerede o büyük kentlerin insanları?
ABD ve Ingiltere'nin Iraka olası bir saldırısın 

da -kİ Öyle görünüyor en büyük zarar görecek 
Ülke Türkiye dlr.

Bu, Türk insanının zarar görmesi demektir
Devamı sayfa 6'da

da Zabıta Müdürü oldu.
6 Belediye Başkanı 

ile çalıştığını söyleyen 
Kahraman, Gemlik Be
lediyesi’nde 28 yıl gö
rev yaptığını ve görevi 
süresince esnafa hiç 
baskı yapmadığını, bu 
nedenle başanlı bir mü
dürlük dönemi yaşadı
ğını söyleyen Ömer 
Kahraman, görev süre
since Gemlik Rotary 
Kulübü başkanlığından 
çevre temizliğine katkı 
nedeniyle teşekkür aldı
ğını, Gemlik Kayma-

kamları Mehmet Güler 
ve Orhan Işın dan gö
revi nedeniyle de teşek
kür ile ödüllendirildiği
ni, Belediye Başkanlan 
Nezih Dimili ve Nuret
tin Avcı tarafından da 
ödüllendirildiğini söyle
di.

Evli ve üç çocuk ba
bası olan Kahraman, 
görevi dışında Beledi
yede Disiplin Kurulu 
Başkanlığı. Güvenlik 
Şefliği, Adi Kurtarma 
Ekipler Başkanhğt gö
revlerinde de tatataı

Şanssızlığa bak
Milli Piyango nun Bayrâm çekahşm- 

de 171385 nolu bilet». 600 
lira isabet etti. Bilet satıcısı Mehmet 
Aygül, elinde kalan 171386 nota ba
letle büyük ikramiyeyi

ahoo.com
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Reyting Canavarlarından 
Çocuklarımızı Koruyalım Gemlik’e yakışmıyor ...

Televizyon toplumu aydınlatmaya dö
nük görsel iletişim aracı. Yaşantımızda 
önemli bir yer tutuyor. İletişim teknolojisin
deki hızlı gelişmeyi dünyayı odamıza getiri
yor.

Siyasal, ekonomik, kültürel, sanatsal ak
lınıza ne geliyorsa gelişmeleri anında hem 
görme olanağı hem de bilgilenme olanağı 
sağlıyor.

Ülkemizde televizyonlar üzerine düşen 
görevi yeterince yerine getirebiliyor mu?

. Toplumu doğru, dürüst bilgilendiriyorlar 
mı, eğitebiliyorlar mı? Kendi adıma benim 
endişelerim var.

Magazin ağırlıklı programlar, gerilimi 
yüksek filmler, yasa dışı yaşama teşvik 
eden diziler, televizyonun en fanatik izleyi
cileri çocukları hiç de olumlu etkilemiyor, 
psikolojik dengelerini bozuyor. Dupduru, 
öğrenmeye apaçık beyinler doğru mesajlar 
alamıyorlar.

Savaşla başlayıp enflasyonla biten ha
berler, türlü dolaplar çevirmeyi başarı sa- ı 
yan dizi filmler, kim kiminle nerede basıldı 
içerikli magazin programlan, yola çıkış ne
deni spor olan ama içeriğinde spordan 
başka her şey olan televole programları 
“televizyon çocuklan”nı yanlış bilinç
lendiriyor. Hatta gelecekte tedavi edilmesi 
güç ruhsat bozukluklara yol açıyor.

Uzmanlar uyanyor, anne babalar feryat 
figan ediyor, hatta televizyonlarda konuya 
ilişkin açık-kapalı oturumlar yapılıyor, se
minerler veriliyor. Ama değişen bir şey 
yok. Rayting uğruna bildiklerini okumayı 
sürdürüyorlar.

Madem ki televizyonların yayın anlayış
larını değiştiremiyoruz. Biz de kendimizi 
değiştirip, bilinçli televizyon izleyicisi olabi
liriz.

Örneğin televizyonu biz yönlendirebili
riz...

Bunu yaparken zapping alışkanlığından 
kesinlikle vazgeçmemiz gerekiyor.

Dilediğimiz programı izleme hakkımızı 
sonuna kadar kullanmak zorundayız.

Açma kapama düğmesine basmayı öğ
renmek zorundayız.

Bilinçli kullanılmadığı taktirde en büyük 
tehlike teknolojidir.

Televizyonlann bizden yararlanmasına 
izin vermeyelim.

Aklımızı kullanalım biz televizyonlardan 
yararlanalım.

Aydınlık yarınlarımızı, çocuklarımızı ray
ting canavarlarının pençesine bırakmaya
lım.

Onları koruyalım.

Önceki yıllarda olduğu gibi; bu yıl ki 
Kurban Bayramı’nda da binlerce hay
van zeytinliklerde, yol boylannda, bağ 
ve bahçelerde boğazlandı, kurban edil
di.

Göze hoş gelmeyen görüntüler, yü
rek burkan görüntüler.

Çoğu yerde çoluk, çocuk gözlemledi 
kesimleri.

Hijyenik olmayan koşullarda ve or
tamda, Allah’ın zengin kullarına vacip 
kıldığı görev ifa edildi (!) kullarca.

Gazetemiz Sahibi Sayın Kadri Gü- 
ler’in gözlemlediği ve gazetesinde ya
yınladığı görüntüler içler acısı, içler ür
pertici. Boğazlanmış hayvanlar yerler
de taş, toprak üstünde, yerlere serpil
miş işkembeler, bağırsaklar, kan biri
kintileri, et yığınları.

Bir kez daha görüldü ki; komite, 
momite hava. Göstermelik. Binlerce 
kurban kesimi için gösterilen birkaç ke
sim yeri. Bir-iki kasap. Vatandaş hiz
met alamayacağından emin. Bir an 
önce kurban işinin halli için olumsuz 
koşullar olsa da kurbanını kesmek isti
yor. Sonuçta olumsuz manzaralar do
ğuyor.

Gemlik’te kaç veteriner hekim var ki 
görev alabilsin, sağlıklı kesim yapıîabil- 
sin.

Satış mahallerinde; kurbanlık hay
vanların sağlıklı olduklarını gösteren 
raporların vatandaşa güvence olarak 
arzı gerektiği halde ne uygulayan var, 
ne de denetleyen bir sorumlu. Bilen 
varsa, gören varsa söylesin, yazsın.

Tüm bu olumsuzlukların giderilmesi
nin bir tek yolu var bence. Sağlıklı ke-

GEMLİK 

Kmrfez
TARAFSIZ SİYASİ GAZETE ■■■ ‘sine

VERECEĞİNİZ İLAN ve REKLAMLAR KAZANDIRIR

Tel : (0.224) 513 17 97

sim, modern et entegre tesisi.
Uludağ Üniversitesi Gemlik'te bir 

kampüs oluşturuyor. Eğitim kurumlan 
gerçekleştirilebileceği gibi, sağlık polik
liniği ve dializ üniteleri kurulacak. İn- I 
sanlan bilgili ve sağlıklı kılmak için. _

Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakül
tesi, Gemlik’te büyük bir modern bir 
kesim ve et entegre tesisini hizmete 
koymalı, önemli bir noksanlığı gider
meli sağlık yönünden.

Böyle bir tesisle hasarsız deri kazanı
mı, kanlann serum ve tavuk yemi ola
rak değerlendirilmesi, bağırsaklann ye
rel ve uluslararası tıpta kullanılır hale 
getirilmesi ile önemli miktarda gelir de 
sağlanacaktır.

Bugün deri hariç diğerleri değerlen- 
dirilememekte, önemli kayıplar olmak- I 
tadır.

Kadrosundaki Veteriner Hekimler,
Gemlik Askeri Veteriner Okulu Veteri
ner Hekimlerinin yardım ve destekleri 
ile sağlıklı hizmet Gemlik halkına veri
lebilir.

Gemlik Belediyesi, umanm yer temi
nin de mutlaka yardımcı olur. Vatanda
şa iyi ve sağlıklı hizmet vermek beledi
yenin asli görevlerindendir.

Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakul 
tesi Dekanı Sayın Haşan Batmazın 
Gemlik’li oluşu büyük şanstır. Bu işe 
olumlu bakacağına inanıyorum. Ka
zandıralım sağlıklı bir tesisi Gemlik’e.

Doğrusu üniversite olacak Gemlik’e 
iptidai bir anlayışın ve durumun deva
mı hiç yakışmıyor. O nedenle haydi 
Sayın Batmaz, haydi Sayın Mehmet

KDV
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Kültür Merkezi
inşaatı hızlandı

Gemlik Belediyesi tarafından Cumhuriyet Mahallesi’nde 
yaptırılmakta olan Kültür Merkezi inşaatının 
birinci katının yapım çalışmalarına başlandı.

AKP Gene) Başkanı Tay- 
yip Erdoğan tarafından te
melleri atılan Gemlik Beledi
yesi Sanat ve Kültür Merke- 
zi'nin. uzun zamandır ağır 
ilerleyen inşaatı hızlandı.

Dört ayda ancak, temel ve 
temel üstü yapımı tamamla
nan Gemlik Belediyesi Sanat 
ve Kültür Merkezi nin birinci 
katı yapım çahşmalan bay
ram sonrası hızlandırılırken, 
inşaatın yaz ortalannda biti
rilmesi planlanıyor.

Kültür Merkezi’nin finans
manının çevredeki sanayi ku
ruluşlarından sağlanması ne
deniyle, zaman zaman para 
akışında meydana gelen ak
samalar sebebiyle inşaatta

gecikmelerin meydana geldi- Merkezi’nde kuaför salonu, 
ği açıklandı. ' jimnastik salonu, toplantı

Belediye Kültür ye Sanat salonları bulunacak.

Belediye araçları dökülüyor
Belediye Fen İşleri Müdür

lüğü tarafından kullanılan ba- 
izı araçların bakımsızlıktan çü
rümeye başladığı lastiklerinin 
ise. kullanılmayacak durumda 
olduğu belirlendi.

Dün, Gazhane Cadde
sinde meydana gelen bir su 
patlağı nedeniyle, olay yerine 
gelen Belediye Fen İşleri’ne 
ait 16 ZA 860 plakalı vidan- 
jörün. ön kasasının bir çok 
yerinin çürüdüğü, sağ çamur

luğunun ise boyasız ve vuruk 
içinde olduğu yine’ Fen, İşle
ri’ne ait 16 ZD 764 plakalı 
damperli kamyonun ise las
tiklerinin kullanılmayacak du
rumda olduğu gazetemiz ob
jektiflerince tespit edildi.

Çevre belediyeler arasında 
ekonomik yönden güçlü olan 
Gemlik Belediyesi’nin araçla
rının neden bu kadar bakım
sız olduğu vatandaşlar tara
fından merak konusu oldu

GEDİĞİNE
tfnan panter

NE ZEKA ...

Başbakan Gül ne buyurmuş?
**- AB ile hareket yararımıza** 
Bize olan yarar AB’ye zarar 
Vay be!.. Ne zeka..

Türk Milleti zekidir** 
Boşuna mı demişti Atam! Belediye vidanjörünün ve damperli 

kamyonunun kaportası çürümüş lastik
leri ise, kullanılmayacak durumda.

TATLI 
SERT
Erol GÜKÇAY

Çömlek Çatladı
Çömlek «çatladı.
Geçmişte kalan bîr oyundu.
Şimdiki oyunlar daha tehlikeli.
Daha acımasız.
Avrupa’dan ard-arda iki çatlama 

sesi geldi.
(AB) üyesi sekiz ülke. Amerika'ya 

destek verdi. . ..
Almanya, Fransa ve Belçika Ka- 

to’nun Türkiye’yi korumasına en
gel oldu.

Aslında, Sovyetler Birliği nin dağıl
masından sonra, hala taslar yerine 
oturmadı.

Hala paylaşma sonuç! anamadı.
Çizilen haritalar kesinleşmedi.
Bu oyunun içinde, yine îngilizler 

var.
Sömürgeci politikalarını Ameri

ka’ya bulaştırdılar.
Bugüne kadar kültür emperya

lizmini kullanan Amerika, artık 
doğrudan sömürgeciliğe soyundu.

Şimdi, Amerika ve İngiltere'nin ye
ni oyunları var.

Bir atışta 3 çömleği birden çat
latmak istiyorlar.

- Birinci hedefleri, Avrupa Birli
ği’ni çatlatmak.

Amerika, zaten bunu başardı
Ve. (AB) üyesi İngiltere’yi her ko

nuda yanına aldı.
Belki de truva atı gibi kullandı.
- İkinci hedefleri, Nato’yu çat

latmak.
Amerika, Almanya ve Fransa 4e kı 

yasıya kapıştı. ■ ' -'’k*
İki tarafta, güya Türkiye'yi ko

ruma adına birbirine girdi.
- Üçüncü hedefleri ise. ithırBs- 

tan’ı yanlarına almak istiyorlar.
Amerika, Birleşmiş Milletler <®as 

üyeliği için Fransa yerine Hindis
tan’ı önerdi.

Hindistan'ı yanlarına alarak As
ya'da kurulabilecek ittifakları da 
kontrol etmek istiyorlar.

Ne kadar kızarsak kızalım. dış 
politika oyunları böyle olmalı.

Biz ise. ne kadar safız.
(AB) üyeliği için Amerika'dan 

yardım istiyoruz.

I Günün Fikrasi

Hanım hizmetçisine içini döküyor
du.

“- Biliyor musun Zehra..
Kocam sekreteriyle beni aftdatv 

yormuş.
Hizmetçi gülerek :

Aman hanımom. Herhalde kıs
kandırmak için soymuyorsunuz bu 
sözleri. Çok şakacısınız.”
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TEŞEKKÜR
Gemlik Belediye Zabıta Müdürlüğü 

görevinden 17 Şubat 2002 tarihinde 
emekli oldum.

28 yıl, Gemlik halkına hizmet etme 
şerefini taşıdım.

6 Belediye Başkanı ile çalıştım. 
Görevim sırasında büyük dostluklar kurdum, 

arkadaşlıklar edindim, sevgiler kazandım.
Hizmetim sırasında şahsımı 
‘Teşekkür’ ve ‘Üstün Başarı’ 

belgeleri ile ödüllendiren 
Kaymakamlarıma, 

Belediye Başkanlanma, 
Atatürkçü Düşünce Derneği ve

Gemlik Rotary Kulübüne, 
çalışma arkadaşlarıma, belediye personeline, 

basın mensuplarına, 
Gemlik esnaf ve sanatkarlarına, 

Gemlik halkına sonsuz teşekkür ederim.
Ömer KAHRAMAN

Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürü

600 milyarlık ikramiyeyi bir sayı ile kaybetti.

Şansızlığa bak
Birinci sayfanın devamı

Elinde kalan bilet
leri iade etmeyen ve 
kendine ayıran 324 
Nolu Bayii Mehmet 
Aygül, elindeki bilet
lerden birinin bir sayı 
ile milyarder olmayı 
kaçırdığını görünce 
şanssızlığına yandı. 
Elindeki biletin çey
rek olması nedeniyle 
150 milyon lira tesel-

li ödülü alan şanssız 
bayi, “Geçen yol bir 
müşterime sattı
ğım bilette de bir 
sayı ile 600 milyar 
lirayı kaçırmıştı. 
Bu yıl aynı olayı 
ben yaşayınca şa
şırdım. Bu kadar 
talihsizlik olmaz. 
Bir sayı hayatımı 
değiştirecekti, 
dedi.

PVC KAPLAMA VE 
PLASTİK KART SİSTEMLERİ

© Plastik Kimlik Kartı
© Personel Kartı

© Öğrenci Kartı
© Tanıtım Kartı

© Fatura Kartı

Körfez OFSET
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCKJK

İstiklal Cd. Bora Sk. Akbank Aralığı 
No : 3 / B GEMLİK

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

■
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I Sıtkı Hayıroglu
Emekli Öğretmen

YAŞAMIN İÇİNDEN

HEY GİDİ FENERBAHÇE HEY

nt
Kızlarım, kendi aralarında anlaşarak, Fe

0 Aile fertleri için çanta hazırlayın!

ta 
ta 
h' *
ar 
a. 
HU

I

ık

10
İLİ*

Mİ

nerbahçe'nin akıbetini benden öğrenmek is
tiyorlar.

Küçük kızım Ebru, ta Berlin'den bana:
- BabaaL,
- Efendim kızım,
- Fenerbahçe bizim kafalarımızı karıştırdı. 

Sanki duraklama devri başladı. Niye böyle 
oldu?

Ortanca kızım Esen’de, Köyceğiz’den 
sesleniyor;

- Babaa!
- Eendim kızım.
- En büyük kulüp Fenerbahçe değil mi?..
- Heee!...
- Büyüklüğünü neden gösteremiyor?
Büyük kızım Figen de, İstanbul’dan tele

fonla:
- Babaaa!...
- Efendim kızım.
- Fenerbahçe’nin ışığı, günden güne sön

mekte. Levende bende diyorum ki, karanlığa 
kalmadan CİM-BOM’a gel, bari.

Olan oluyor. Durum meydanda. Kızlarım 
her konuda haklılar. Böyle giderse Galatasa

ray güçlenir. İster istemez.
W Sorulan cevaplandırırken, durumun özel
liğine de değinelim.

I Soruların cevaplan doğrultusunda, Türki
ye’de dünyaca ünlü üç takımın birinci Fener
bahçe diyebiliriz. Neye göre? Yapılan trans- 

| ferlere göre.
Bu transferleri kim değerlendirecek? Hi

zaya getirecek, komut verecek kumandan 
kim olacak, teknik direktörler.

Bu zamana kadar Fenerbahçe’nin başına 
ne geldi ise bu eksiklikten geldi. Hala da gel
mekte.

"Balık baştan kokar” diyen Atalarımız, 
çok doğru demişler. O baş kim? Kim olacak 
teknik direktör.

Şu anda, bu çok yönlü, çokta zor başı 
. Oğuz Çetin çekmekte.

Aslında Oğuz Çetin böylesi çetin bir göre- 
ve pat diye gelmemeliydi. Biraz daha pişme

di, kendisini daha iyi yetiştirmeliydi.
? Oyununu, efendiliğini, dürüstlüğünü, Tür

kiye değil, dünya ulusları da çok iyi bilir, tak
tir eder. Saygımız sonsuz. Ama idarecilik, so
rumluluk almak apayrı bir iş.

Mesela her takımın belli, bir onbiri var. 
Kart cezası, sakatlık olmadan, o onbiri ayıra
mazsın. Yani asları yedekler arasına koya
mazsın.

Türkiye maçında bu acı gerçeği gördük. 
Ortega gibi dünya bir as oyuncu yedekte. Bu 
hiç olmaz. Oyunun bitimine doğru sahanın 
en iyisi görülen Ceyhun’u oyundan altı Orte
ga’yı koydu. Yani kaş yaparken göz çıkardı. 
Haliyle galibiyet hayal oldu.

Fenerbançe sıradan bir takım değil. Dün
ya çapında bir takım oyuncularda öyle. Yani 

' hepsi güçlü hepsi zot.
Derler ya "Sen zot, ben zot, ata kim ve

recek ot”
O at, şahlanması gereken Fenerbahçe. 

Otu verecek olanda oyuncular ve teknik di- 
rektör.

Kızlarımızı sorularını cevaplandırdım sam
lı nm.
i Başka soru soracaklar mı?

NÖBETÇİ ECZANE
18 Şubat 2003 Sah

ONUR ECZANESİ |

Aile fertlerinin acil 
durumda hayatta kah 
ması için gereksinim 
duyulabilecek mini
mum kişisel eşyaların
dan ve ilkyardım se
tinden oluşan bir çan
ta hazırlayın.

El feneri, su, batta
niye, bebek maması, 
eldiven, terlik; haber
leşmenin sağlanması 
için düdük ve cep tele
fonu ulaşılabilir yerler
de bulundurulmalıdır. 
Eğer arabanız varsa

tüm aile için müşterek 
bir çanta daha hazırla
yıp arabanızın baga
jında bulundurun.

Aile fertlerinize 
çantada bulunanların 
nasıl kullanılacağını 
soru-cevap şeklinde 
öğretin. Çantanızı ula
şabileceğiniz en yakın 
yerde (mesela yatağı
nıza yakın bir yerde) 
bulundurun.

Çantada bulun
ması gerekenler;

O ilkyardım seti

(pamuk, oksijenli su. 
sargı bezi, makas-, 
çengelli iğne, yara- 
bandı, turnike hortu
mu, ağn kesici, cım
bız, eldiven not kağıdı)

O El feneri ve ye
dek pil

O Pilli radyo ve ye
dek pîl

D Düdük
O Telefon kartı
□ Bir şişe su
□ Bisküvi ve kon

serve gibi bozulmaya
cak yiyecekler.

ğımz âacmız
Devamı var

Bursa Lfa/i/iğf Afet 
Yönetim Merkezi ta
rafından FKEEtrianan 
‘Dikkat Deprem' adh 
kitaptan alınmıştır.

Yasemin Mobilya
DEĞİRMENCİOGLU Mobilya vo Koltuk Çeşitleri
O Yatak Odası Takımları 
O Oturma Odası Takımları 
O Misafir Odası Takımları 
□ Yemek Odası Takımları 
O Kanepeler
O Abajur Çeşitleri
□ Zigon Sehpalar
Yeni İşyerimizde zengin 

mobilya çeşitleri ile 
hizmetinizdeyiz....

J UÇAK□ GEREKLİ TELEFONLAR

Jandarma K................ 513 10 55

.... 513 1206

□ KAYMAKAMLIK

J D€NQ OTOBÜSÜ

110
155
156

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

Polis Karakolu.....
Gar. Kom..............

Gazhane M»
Tel : (0.224) 512 20 M GEMLİK _

TEK Arıza 
TEK İstem* 
Turizm Der

(jrnı. ol™ x 
Milli Lüt Md 
Halk EM Mrk 
HalkKütüp

■Kİ

M

Kaymakamlık........
Kaymakamlık Ev
C. Savcılığı..............
C. Savcı Yard.........
Enınivvt Hudürkığü

□ ULAŞIM

Uludağ Turizm.............
Avdın Turtan................

□ HASTANELER

Devlet Kastar

Mer. Sk} Ot

□ TAKSİLER

Körfez Taksi 
Çınar Taks» ..
Güven Taks 
(.k'inlik Taksi 
Manastır Taksi

h*
□ BELEDİYE513 12 12

.513 20 77

513 1051
513 10 52
513 10 53 
.513 29 54 
513 10 N

Müftülük a 
(Minıruk Md 
Rkd Md

□ RESMİ DAİRELER

□ VAPUR

□ FERİBOT

□ OTOBÜS

J TÜP DAGmCKA»
00

5)33740
513 23 24
514 35 50

tvKV

513 40$ 
5N5««’
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Eski Sümersporlular Zeki 
Restaurant’ta buluşacak
Gemlik futboluna damgasını vurmuş eski Sümersporlular, üç yıl 
önce başlattıkları geleneksel buluşmalarından birini daha ger* 
çekleştirerek, Gemlik’te cumartesi günü biraraya gelecekler.

Güne Bakış
Kadri Güler

Işıklar Gemlik'te sönecek mi?
Bama sayfam devamı

’ta yapılan buluşmada । 
ar birarada görülüyor. I

1958 ve 1962 yıllan ara
sında Gemlik Sümerspor Kulü- 
bü’nde top koşturan, Gemlik 
futbolunun Türkiye çapında ta
nınmasına neden olan eski Sü- 
mersporlulann, üç yıl önce 
başlattıktan buluşma toplantı
larının biri daha cumartesi gü
nü Zeki Restuarant’ta gerçek
leşecek.

Eski Sümersporlu Barbaros 
Balmumcu’nun girişimleri ile 
başlatılan buluşmalar, 40 yıllık 
arkadaştan Türkiye’nin çeşitli 
yerlerinden bir araya topladı.

Bugün yaşları 60’ırı üzerin
de otan Sümersporlular, yaşa
dıkları eski günleri anmak ve 
dostluklarını pekiştirmek için 
üç yılda sekiz kez biraraya ge

le:* ... .t;.mu: . ık ?hi yas» fi
lan ’

Bu yılın ilk toplantısının Ze
ki Restaurant’ta yapılacağını 
söyleyen Barbaros Balmumcu, 
geçen yıldan bu yana Fahri 
(Düğme), Ömer (Tahtacı) ve 
Bilgin Baturay’ı kaybettiklerini 
toplantıyı bu üç arkadaşlarını 
anarak yapacaklarını söyledi.

Türk toplumu olmalıdır
İstanbul. Ankara gibi metropollerde sa.aşa 

karşı girişilen mitinglerin ne denk akz oidu^mu 
yine televizyonlardan izhyoruz.

Demokratik bir toplumda oknamas gereken 
yasadışı davranış ve eylemleri de üzülerek söy
lemek gerekirse yaşıyoruz

Bu eylemlere provakatörier rahatlıkla sap. 
işi amacından saptırabiliyor

Bu da. güvenlik güçlerinin işim zoriaşonyoc, 
vatandaşın cara ve mahra tehlikeye sokuyor

Bunlar oluyor diye demokratik haklarda 
vaz mı geçmeli.

Hayır?
Aksine, bu eylemlere katilardan dışlamak w 

adalete teslimde yardımcı otanmabehr
Rahmetli Uğur Mumcu öldürüldükten som 

ülke genelinde başlatılan bir dakikalık mk 
söndürme ve mum yakma eylemleri Türki
ye ye damgasını vurmuş kendine has eylemler
di.

Gemlik’te savaşa karşı hiçbir demekrotik ku
ruluş sesini yükseltmiyor.

Bursa Eczacılar Odası nır “Savaşa Hayır" 
afişlerinden başka ilçemizde bu konuda brşey 
göremezsiniz.

Nerede Mimarlar Odası, Mühendisler Odan 
Esnaf Odaları, Elektrik Mühendisler Odan 
ADD, siyasi partiler, dernekler ..

Beyler, kafamızı kumdan çıkarma zamanede
Orhangazi’de bile demokratik sivil toptanı 

örgütleri biraraya gelerek, seslerini çıkanyortar
Biz, niye uyuyoruz.
Bunu ikinci kez yazıyorum, otamta veya 

olumsuz hiçbir tepki almadım
“Barış için bir dakika karanlık” slogare* 

nın altında bile biraraya gelemez ırayız?

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

Mühür & Cilt yapımı & Plastik Kimlik Kartı

1 GÜNDE KALİTELİ ve UCUZ DAVETİYE BASILIR
Her türlü matbaa işlerinizde hizmetinizdeyiz

“ M a t b a a c t 11 k Bizim İşimiz"

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

DOĞUŞ FEN DERSHANELERİ
"Her zaman bir adım önde"
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J DEHAP Genel Başkanı Mehmet Abbasoğlu, İskele Meydanı’nda basın toplantısı yaptı.

?nrai

; ku

Demokratik Halk 
Partisi’nin (DEHAP), 
İskele Meydanı’nda

lası 
lası.

düzenleyeceği • top
lantı nedeniyle, polis 
ilçemizde dün olağan 
küstü önlemler aldı.

DEHAP Genel 
Başkanı Mehmet Ab
basoğlu, İskele giri-

jdır 
[urr. 
dar

<eya

sinde yaptığı, DE
HAP yöneticilerinin 
de katıldığı basın top
lanışında, îmrah 
Adası’nda tutuklu bu-

I lunan Abdullah Öca- 
lan’ın avukatları ve 

___. ailesi ile görüştürül- 
memesini tecrit ola
rak değerlendirdi ve 
bu duruma son veril
mesini istedi.

Dün sabah saatle
rinden itibaren, poli
sin İskele Meyda
nında araçtan par- 
kettir mey erek, ön
lem alması vatandaş- 
lann dikatini çekti.

öğle saatlerinde 
ise, Bursa çevik kuv
vet ekipleri ile Gem

lik Emniyet Müdürlü- 
ğü’ne bağlı tüm polis
ler, polis panzeri, 
özel yetiştirilmiş kurt 
köpekli ekipler, park 
yanlarında menzilen- 
dirildiler.

Onlarca sivil poli
sin de meydanda yer 
almasıyla, DEHAP’lı- 
ların basın toplantısı 
yapacakları alan, po
lis tarafından adeta 
ablukaya alındı.

Saat 13.oo’de ya
pılması beklenen ev- 
lemin gecikmesi üze
rine çevreden yüzler
ce vatandaş merakla 
beklemeye başladı.

Saat 13.30 sırala
rında bir grup DE- 
HAP’lı İskele alanına 
doğru gelerek, bekle
meye başladı.

Saat 14.oo sırala
rında ise, Ankara 
plakalı bir otobüs ala
na girdi.

Otobüsten, De
mokratik Halk Partisi 
Genel Başkanı Meh-

met Abbasoğlu ve 
parti yöneticileri indi. 
Araçtan inenleri, DE- 
HAP’lılar alkışlarla- 
karşıladılar.

Başta TRT olmak 
üzere bütün ulusal 
radyo ve televizyon 
kanallarının muhabir
leri ile yerel basının 
da takip ettiği basın 
toplantısında, DE
HAP Genel Başkanı 
Mehmet Abbasoğlu, 
İskele girişinde yazılı 
bir bildiri okudu.
Devamı Syf 4’de

Polikliniklerin, bahçeye alınması nedeniyle yatak sayısı Arttınlnx>r

Kadrl Güler
gemllk_korfez@yahoo.com

Güne Bakış SSK Hastanesi 70 yataklı oluyor
Olağanüstü önlem

Gemlik’te dün, gündem gazete manşetimizde 
altı sütuna attığımız “Olağanüstü Önem “di.

Sabahın erken saatlerinde, Atatürk Anıtı çev
resinde polis araçları park ettirmemek için önlem 
aldığını gören Gemlikliler, kendi kendilerine ne 
oluyor? sorusunu sormaya başladılar.

Ben de birseylerin olduğunu anladım. Ancak, 
basına ulaşan bir haber yoktu.

Türkiye'nin gündeminde savaş olduğuna gö 
re, ‘Savaşa Hayır' mitingi yapılabilir düşünce- 
sindeydim.

Ama, basına haber vermeden mitingin düzen 
lenmeyeceğinl de biliyordum.

öyleyse durum değişikti.
Devamı sayfa 6‘da

Sosyal Sigortalar 
Kurumu Gemlik Has 
tanesi’nin yatak sayısı 
50'den 70'e yükseltili
yor.

SSK Hastanesi po
likliniklerinin bahçeye 
yapılan prefabrik bi
naya taşınması sonu
cu, hastanenin birinci 
ve ikinci katlarında, 
onarım çalışmaları 
sürdürülüyor.

SSK Gemlik Hasta
nesi Başhekimi Nejet 
Ciğerli, hastanenin

üçüncü katının kadın 
doğum ve cerrahi bö
lümlerden oluşacağını, 
ikinci katta bulunan 
idari bölümlerin birinci 
kat ile eski çocuk ser
visine alınarak. bu ka 
ta nördon w çocuk 
bölümünün yvritjttrv 
teceğmı. yatak hapecı 
tesinin ise 50 den 
70 c çıkarılacağım 
söyledi.

Hastanenin giriş 
katında ise. röntgen, 
labora tuvatlar, idari

C Hastaste- 
m'nâe vatak sayısHiaı I 
|70 e okarhiacağım d 
bödtedb.

.....  t

ğtm belirten Oğerk 
nohMraMMVi tamam 
(anması sonunda

mailto:gemllk_korfez@yahoo.com
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Bizim Gazete
Günlük olarak yayınlanmaya başladı

ğımızdan bu yana tam 16 gün geçti.
Biz» çok mutluyuz.
Mutluluğumuzu sizinle paylaşmak isti

yoruz»
Okunuyoruz, konuşuluyoruz.
İlçemizin yerel yöneticileri, esnafı, ti

caret erbabı ilçemizde yaşayan dostları
mız övgülerini dile getiriyorlar, eleştirile
rini de.

Övgüler mutlu ediyor, eleştiriler kam
çılıyor.

Daha iyiye erişmek, yaşadığımız ilçe
nin günlük fotoğrafını size yansıtmak 
için her gün çok hızlı koşuyoruz. Daha 
çok insan tarafından okunduğumuzu an
ladıkça daha çok koşuyoruz. Kadri ağa
beyin de, Yazı İşleri Müdürümüz Serap 
kardeşiminde, bir yazar taifesinin de tek 
doğrusu var o da; dürüst,, gerçekçi, taraf
sız olmak.

Haberimizde, yazımızda .bu ilkelerde 
kayıtsız koşulsuz bağlı kalıyoruz.

Yerel gazetenin hazzını okuma keyfini 
ulusal gazeteler vermez. Yerel gazete 
kentin dokusunu, kentin kokusunu duya
rak yansıtır. Bu gerçekten yola çıkarak, 
eskilerin deyimiyle münderecât yenilerin 
anlayacağı dilde içeriğimizi araştırmayla, 
eleştiriyle, yeni düşüncelerle zenginleştir
meye çalışıyoruz.

Yerel gazete olarak bizim ilçe yaşa
yanlarını çok yakından ilgilendiren konu
larla ilgilenmek sorumluluğumuz var.

Sokağınızdaki lamba mı yanmıyor?
Mahallenizin yolları mı bozuk?
'Evinizin önündeki çöpler mi toplan

mıyor?
Sağlık kurumlarında işiniz mi görül

medi?
Çevrenizdeki sorunları bilgimiz oldu

ğunda haber yapar, sizler adına yakın
dan izleriz.

• Duyarlı ilçe yöneticilerinin dikkatine 
sunar, çözümünü de sizlere iletiriz.

Temiz, kaliteli, sağlıklı, güvenli bir il
çede yaşamak doğal hakkımız. Ancak bu 
olanağı sağlamak için hepimizin üzerine 
düşen görev var. Sorumluluklarımızı ye
rine getirirken karşılıklı çok sıkı bağ kur
malıyız.

Gazete yayıncısıyla, okuruyla, yaza
rıyla bir bütündür. Siz düşüncelerinizle, 
bize yol gösterecek, ışık tutacak, bizlerde 
sizin ışığınızı hep aydınlatmak için çaba
layacağız.

İyi olur inşallah!...
- güncelliğini koruyan eski bir yazı-
Maliye Bakanı Kaya Erdem, 1981 yılı büt

çe tasarısını sunuş konuşmasında: “Bu yılın 
ilk 11 aylık döneminde meydana gelen 
toplam yüzde 88.8 oranında kümülatif 
artışın yüzde 41.2 oranındaki bölümü, 
ilk iki aylık (Ocak ve Şubat 1980) dö
nemde oluşmuştur.” diyor ve ardından ek
liyor : “Dünya konjonktüründe beklen
meyen büyük değişmeler olmadığı tak
dirde, 1981 yılında fiyat artışlarının 
yüzde 50’lerin altına düşürülmesinin 
mümkün olabileceği görülmektedir.”

Ne diyelim iyi olur, inşallah!
Ben, öyle “kümülatif”, “konjonktürel” 

gibi kocaman kocaman sözlerin ne anlama 
geldiğini öğrenmekten çok, teknik terimler 
aracılığıyla nelerin “draje” haline getirilmek 
istendiğini araştırmaya bayılınm. Üşenme
dim, karıştırdım eski gazete koleksiyonlarını. 
Benim evime, Gemlikli sade yurttaşımın evine 
her gün girmesi gerekli bazı temel gereksin
ime maddelerinin, şu hayırlısıyla sona, eren 
1980'yılındaki fiyât artışlarını araştırdım.

Ekmek: 1980 yılı başında bir kilo ekmek 
11 lira 40 kuruşmuş. Şimdi Gemlik’te 31 lira 
50 kuruş (son olarak 550 gramdan 475 gra
ma düşürüldü); yüzde 276 yükselmiş fiyatı...

Toz şeker : 1980 yılı başında bir kilo toz 
şeker (fabrika çıkışıyla) 13 lira 80 kuruştan alı
yordum. şimdi yüzde 335 artışla 60 lira ol
muş; “.... muş” diyorum, çünkü artık şekeı 
de “lüks tüketim” malı oldu. Bir bardak ça
yı yarım şekerle içmeye kalkarlarsa hırsımdan 
kendimi yiyorum, hele iki şeker atmaya kal
kan savurganlara deli oluyorum deliii!

Et : Önce izninizle, bilmeyenimiz vardır 
veya ne olduğunu unutmuş olanımız vardır; 
hangi anlama geldiğini anlatayım “et” sözcü
ğünün. Türkçe Sözlük'te diyor ki . “Ka
saplar tarafından satılan kesilmiş hay
van. Yani koyun, kuzu, sığır, dana gi
bi...”

Fiyatını mı soruyorsunuz?.. Bir kesin bilen 
varsa çıksın söylesin de, öğreneyim. Ben ha
nıma sordum “ne kadar” olduğunu. Kadın
cağız durdu, düşündü; “250 gramı şu ka
dardan olursa, yarım kilosu şu kadar, 
bir kilosu da....” diye hesaba girişti, ama 
kalem kağıt olmadığı için yanında içinden çı
kamadı.

Beyaz peynir : Geçen yılın başında 100 
-120 lira imiş. Ya şimdi? Market Doğan, 
“280 lira ağabey!” dedi, şöyle küçümseye

GEMLİK 

KRrfez

rek, dudak bükerek “Orta sınıfa göre ağa
bey, o da 1 Mart tan sonra... Aşağı sı- I 
nıftakiler alamazlar!"

Market Doğan, besbelli beni aşağı smıt J 
yaptı. Alacağı olsun!

Erkek kumaşı : Boş ver kumaşı sen be | 
kardeşim! Oğlanın geçende aklına esmiş. II 
“Yahu bizim peder dede oldu, ona bir I 
giy silik kumaş alayım” demiş. Aldı gemi. I 
Güzel, beğendim doğrusu. Terzi YüoeTe gö- II 
türdüm, taksitle makside diktireyim diye... II 
Vazgeçtim sonra da.. Bırak kumaşını akr.as- I 
nı, diktirmesine bile paramız yetmiyor be kar- II 
deşim! j

Erkek gömleği : Orkide Ercan'a sorayım II 
dedim. Daha dükkandan girerken ilişti gözüm I 
vitrindeki etiketlere. İyisi mi vazgeç! Palamarı I 
çözüp Namazgah yokuşuna tırmandım. Bayı I 
Necati iyi çocuktur, lazdır mazdır ama aklı ev- 1 
veldir işte.... I

“Bana bak Necati, dedim. Tekele I 
zam var mı?”

Hışım gibi gelişimden işkillenmiş olacak ki. I 1 
gözlerini kırpıştırarak “Yok!” dedi. Deda 11 
ama, rafları da bomboş... “Hayrola?” diye B 
sordum. I

“Ha kastenun piru tekele zam vardır I 
yazmış.. Pir saldırtular ağabey, sorma II 
sen!”

“İyi, iyi sormam!. Ver bir otuzbeş- II 
lik...”

O da kalmaı.. I» gec*. turtayı da K 
yacağız anlaşılan. Eu ;! tim Yüzümden dü> I 

irca. Karım, “Hayrola?” I 
Omuz * k • İmi. Dert anlatacak hahm yok 
doğrusu. Ama o da gazeteyi okumuş Allah I 
aşkına” dedi, “Maliye Bakanı Mart B 
1980’den başlatıyormuş hayat pahalılr B 
ğındaki artışları ve yüzde 50 nin attın* B 
da diyormuş. Yani şimdi biz. 1980'in B 
ocak ve şubat aylarında vm—»«Ah B 
mı?..” • B

Çarpıldım. Ne yanıt vereyim. <■>* dujM H 
nürken kafayı bulmuştum eni-konu ■

“Yemek?...” dedim
“Hazır” dedi. “Sayı çorbası, yüzde ki- I 

zartma, kümülatif salatası ve üstüne I 
nefis bir konjonktüre! tatlı..”

O da kafayı bulmuş anlaşian
“Başka?...” dedim I
Ters ters baktı vüzrime. “Elinin horu** I 

der gibilerden
Haydi hayırlısı, iyi okır ffişalah' 

(Gemlik Korfe» 13 I
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BU FIRSATI KAÇIRMAYIN! 
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Tel : (0.224) 513 17 97
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I Tehlikeli viraj TATLI 
SERT

Erol GÜRCAY

Bursa’dan Gemlik’e girişte Jandarmanın karşısındaki 
tirajda, yağmurlu havalarda kazasız gün geçmiyor.

Ekonomide Zor Günler
I Sb

Isınıl

kele

Dedi 
diye

bir 
krdi.

tvtm 
züm 
man

irdir 
rma

beş-

iina- 
ı dü-

yok 
Ulah 
»tart 
alılı- 
Jtm- 
0'in 
a dik

. Orhan Velî nin “Gemlik’e doğru denizi 
göreceksin şakın şaşırma” dörtlüğünün 
yazdığı büyük levhayı okuyanlar, biraz sonra 
döndükleri-virajda, hava yağışlı ise’ asıl şaşkın^ 
hklannı araçlannın kayarak, biranda kendilerini 
şarampolde bulmalan ile yaşıyorlar.

Yıllardan beri aynı noktada, yüzlerce trafik 
kazası meydana gelmiş ve kazalar can ve mal 
kaybına neden oluyor.

Dün, saat 11.45 sıralarında, Bursa’dan

Gemlik yönünç gelmekte plan 34 AE 4933 
plakalı Renault marka araç, Jandarma Komu- 
tanlığı’nın karşısında havanın yağışlı olması ne
deniyle, sürüöünüh direksiyon hakimiyetini kay
betmesi sonucu takla atarak, şarampole yuvar
landı.

'Araç sürücüsü Ramazan Tanrıverdi (40) ya
ralı olarak Gemlik Devlet Hastanesi’nde tedavi 
gördü. Bir şans eseri kazadan hafif sıyrıklarla 
kurtulan sürücü, canının kurtulduğuna sevindi.

e kı- 
tüne

Belediye Başkanı 
iHac’dan döndü

•rü!”

I Kurban Bayramı öncesi Suudi Arabistan’a Hacca 
giden Belediye Başkanı Mehmet Turgut, önceki gün 
Airda döndü.

Dün öğleden sonra, belediyedeki görevine 
başlayan Belediye Başkanı Mehmet Turgut, Başkan 
Jekili Erdinç Arabalı’dan görevi devraldı.981)

KANITLANDI ...

GEDİĞİNE

Ne diyordu Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan :
*• Eğer bir şeyi konuşursam, 
ölürüm onu yerine getiririm.' 
Kanıtlandı...
Bush’un “Sözünden 
dönmeyen dost” mesajı ile...

Zabıta 2002’de 
6 milyar ceza kesti

Gemlik Belediye Zabıta Müdürlüğü'ne 
bağlı zabıta görevlileri, 2002 yılı içinde en
cümen kararıyla ,x 5 milyar 954 milyon 710 
bin liralık para cezası keserek, 849 işyerini 
denetledi.

2002 yılında 5 işyerinin kapatıldığını 
söyleyen ilgililer, aynı yıl içinde 37 aileye fa
kir, 154 kişiye de asker yardımında bulun
duklarını da bildirdiler.

2002 yılında 343 dilekçenin cevaplandı
ğı, 240 kişiyede rahiç yazısı verildiği belirti-

Ekonomik durum daha da kötüye 
gidecek.

Daha savaş olmadan, daralma 
başladı.

Başta inşaat sektörü olmak üzere 
ortalama % 30 daralma gözlendi.

Bir diğer sıkıntı ise petrol fiyat
larından gelecek.

Ecevit hükümeti görevdeyken.
petrolün varili 17 Dolardı.

Şimdi ise, varili 36 Dolara çıktı.
Türkiye 23 milyon ton petrol it

hal ediyor.
Bu hesaba göre, geçen yıl ödenen 

paranın iki misli ödenecek.
Bir başka sıkıntı ise, enflasyon

dan kaynaklanıyor.
Toptan eşyada enflasyon 

(%5,6) ya kadar tırmandı.
Demek ki, iş adamları ve büyük 

esnaf hala zamma doymadı.
Yarın ekonomide durgunluk, var, di

ye ağlamaya başlarlar.
Zamma doyamayan işadamı yüksek 

zam yapınca, küçük esnaf bu malt 
satamıyor.

Ve. Küçük esnaf sonunda, ke
penk kapatıyor.

2002 yılında Bursa’da, 3478 
esnaf kepenk kapattı.

Küçük esnaf satamıyor.
Dar gelirli alamıyor.
Zamma doymayan işadamı, yavaş 

yavaş kendi altını da oyuyor.
Bir başka sıkıntı da, iç borçlar

da.
Hükümet bu sene, 66 katrilyon iç 

borç ödeyecek.
Ayrıca çalışanlara da. nema borcu 

var.
Nema borcu da 12 katrilyon.
îç borç neredeyse. bütçenin yensı 

kadar.
Bu sene, (1970)1» yıUarda okbtğM 

bir petrol krizi yaşanabilir.
Amerika İrak taki en uzun ömürlü 

petrol rezervlerini kuşatmak ur* 
re.

Hem bu petr o Ki hem de komşu - 
dakileri, düşman saydığı ülkeleri 
kısabilir.

Ve. Dünyada üretim durur w 
petrol fiyatları çıldırır.

Günön Fikrasi

len açıklamada 13 esnafa pazar düşenini■en açlKlcuiiaucv raııaıa vureıııııı ı

bozmadan zabıt düzenlendiği açıklandı

Kapıalann çok çocuklu otma 
nedeni tartışılıyordu.

Toplantıda bulunanlardan biri:
Bu normal bir olaydır’ detfi

“- Neden dîye sordular.
Geceleri o kadar çok uyandı- 

nlıvoriar ki.”
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Olağanüstü önlem
Birinci sayfanın devamı

ABD' nin Irak'a müdahale 
etmesi için son hazırlıkları 
yaptığı, savaşın hangi amaç
larla yapılmak istendiğinin bi
lindiğinin belirtildiği basın bil
dirisinde şu görüşlere yer ve
rildi.

“Orta Doğu halkları ile 
derin tarihi ve coğrafi 
bağlan olan ülkemiz bu 
savaşı ortak edinmek is
temiyor. Başından beri 
savaşa karşı olduğunu 
söyleyen AKP hükümeti, 
ABD'nin ve savaş rantçı
larının karşısında boyun 
eğmiştir. Savaş ancak, 
savaşı ülkemizin çıkarla
rı, halkımızın geleceği, 
yeni bir göç dalgasını ön
lemek gibi gerekçelerle 
meşrulaştırmak istemek
tedirler.

Ülkemizin ve halkımı
zın hiçbir-çıkarı olmadığı, 
aksine halkımızın çoğun
lukla karşı olduğu bu sa
vaşın ülkemizin yeni yı
kımlara, acılara ve ölüm
lere yol açacağı açıktır. 
Savaş aynı zamanda iş
sizliğin ve yoksulluğun 
daha da tırmanacağı, de
mokratik hak ve özgür
lüklerin daha da budana- 
cağı birtakım sonuçlara 
yol açması kaçınılmaz
dır”

Türkiye’nin herhangi bir 
gerekçe ile askeri operasyo
na girmemesini isteyen Ab- 
basoğlu, konuşmasını şöyle 
sürdürdü:

“Kuzey Irak’a asker 
göndermek için ısrar 
eden çevreler, KADEK 
güçlerine yönelik operas
yon planları yapmakta
dır. Bilinmelidir ki; Kuzey 
Irak’ta bu çerçevede ya
pılacak herhangi bir ope
rasyon, ülkemizin iç barı
şını ve huzurunu boza
caktır. Çatışma ve şiddet 
ortamına yeniden zemin 
sunacaktır.”

ÖCALAN’A ARKA
DEHAP Genel Başkanı 

daha sonra, îmrah Adası’nda 
tutuklu bulunan bölücübaşı 
Abdullah Öcalan ile avukatla
rının ve ailesinin görüştürül- 
memesini ele alarak, Öca
lan’ı KADEK Lideri olarak ta
nıttı.

Mehmet Abbasoğlu, bu 
konuda şunları söyledi .-

“Bu çerçevede, KA
DEK Lideri Abdullah Ö- 
calan’ın üç aya yakın bir 
süredir avukatları ve aile
siyle görüştürülmeyerek, 
uygulanan tecrit inandırı
cı olmayan gerekçelerle 
sürdürülmektedir. Bu 
tecrit politikası ısrarla 
sürdürülerek, toplumsal 
gerginlik yaratılmakta, 
ülkemiz yeniden çatışma- 
lı bir ortama sürüklen
mek istenmektedir. Bu 
uygulama açık bir hukuk 
ve insan hakları ihlali ol
duğu kadar, Türkiye’nin 
imzaladığı uluslararası 
insan hakları belgelerine 
de aykırıdır. Diğer yan-

dan bu girişimler, Kürt 
sorununun demokratik 
çözümü için oluşturulan 
fırsatların kaçırılması ve 
oluşan banş ortamının 
bozulmasına yol açacak
tır.”

Kendilerini DEHAP’ın se
çilmiş milletvekilleri olarak ta
nıtan Abl?asoğlu, Kuzey 
Irak’a asker gönderilmemesi
ni, hiçbir ülkenin askerlerinin 
ülkemize kabul edilmemesini, 
askeri operasyonlardan uzak 
durulmasını ve Abdullah Öca- 
lan’ın üzerindeki tecrite son 
verilmesini isteyerek, sözleri
ni şöyle bitirdi.

“Gerekli yasal ve ana
yasal düzenlemeler yapı
larak, siyasal nedenler ile 
yurtdışında bulunanların 
ve silahlı güçlerin Türki
ye’nin demokratik yaşa
mına katılmaları, sağlan- 

' malıdır. Kürt sorununa 
köklü ve kalıcı çözümler 
derhal yapılmalıdır.”

Basın toplantısından sonra 
bir gazetecinin “Neden bu 
basın toplantısı için Gem
lik’i tercih ettiniz?” sofu
sunu cevaplandıran DEHAP 
Genel Başkanı Mehmet Ab- 
basoğlu, “Gemlik gerginlik 
nedeni olarak öne çıkan 
bir yerdir.” dedi.

Basın toplantısından son
ra, DEHAP’hlar, Genel Baş- 
kanlarını alkışlar ile arabaya 
kadar uğurladılar. DEHAP’h- 
lar geniş güvenlik önlemleri 
arasında Gemlik’ten ayrıldı
lar.

Uzman Doktor Omef ARTAF

Çocuklarda Kalça Çıkığı
Ülkemizde her yıl 12-20 bin arasında kal-

ilk aylarında kalça çıkığı gelişiyor Oysa do
ğar doğmaz erken tanı ue/veya koruyucu 
hekimlik yöntemleri ile daha 1 yaşma gel
meden tüm kalça problemleri sona erebilir. I

Kalça çıkığı bebeğin anne kamındaki sora 
4 haftalık süresindeki duruş pozisyonu ile 3- 
gilidir. Makat gelişi doğum olması büyük bir 
risktir. Aynca kundaklama, hatalı bezlemej 
ve banyo sırasında ayaklarından tutup salla-. 
ma da kalça çıkmasına sebep olabilir.

Kalça çıkığı ile doğan bebekler doğnd 
yöntemler ile büyütülür ve hatalı uygulamak 
lardan kaçınılır ise % 70 oranında kalça çh 
kıklan tedavisiz düzelebilir. Aynca ilk 3-4 ay- 
da basit bandajlar ile tedavi mümkün iken 
aydan sonra alçılama ve hatta ameliyat ge
rekli olabilir. Bu yüzden erken tanı son denen 
ce önemlidir.

Kalça Çıkığında Risk Faktörleri :
□ Ailede kalça çıkığı ya da kalça çıkığına) 

bağlı aksayan kişi olması i
O Ailevi eklem gevşekliği
□ İlk çocuk ve kız çocuk olması
O Çoğul gebelik
“1 Makat gelişi doğum
D A vak. boyun şekil bozukluktan

Kalça Çıkığı Nasıl Önlenir?
□ Çocuk bezleri kaka v 

hareketini engellemeden ka; 
rakacak şekilde bağlanın, thd 
kalın olmasından çok uzun o

□ Bebek kıyafetleri bacak

•k

İ § T E FIRSATI
Udi Cengiz eşliğinde tatlı nağmeler, 

Kaliteli yemeklerle unutulmaz Keyifli Geceler..
MÖNÜ

1/2 Yerli İçki - Ordöv Tabağı - Salata - Ara Sıcak
Günün Yemeği

gellememeli, rahat ve uzun olmalıdır
□ Bebekler taşınırken, iki bacak ya 

getirilip dizlerin arkasından bastmlaı 
tulmamalıdır. Bir el mutlaka bacak 4 
geçirilmelidir.

□ Bebekler kundaklanmamak, 
bağlanmamak üzerine ağır örtüler ot 
melidir.

Kalça ile ilgili problemler khruk mı 
ile en çok 0 o 50 orarand* t e m t Mİiri 
3-4 ayda en güvenilir tanı katç* 
rafisidir. Bu nedenle riskh bebekk'iv 
ultrasonografisi yapılma 
nografiden önce mutW 
avenesi yapılmalı ve aü 
cuk sahibi iseler bezkm 
bilgi verilmelidir Bu bık 
gilenen çocuk doktoru x 

" l’n utulma mahdır ki 
için dk günler son den 
günhıOt cayılacak hd

Ctnjımci

KÖRFEZ OFSE1
MATBAACILIK - YAYmCILFK

Tel. <0.224) 513 17 ?7 OEMLİI

Meyva - Çorba

REZARVASYON İ<?İN BİZİ
Dutluca Köyü Altı Orhangazi / BURSA
Tel (0.224) 582 22 82 Telefax : 582 21 65
GSM : (0.542) 524 97 86 - (0.532) 436 18 22
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Okulların Müdürleri

Her okulun bir müdürü, adet öyle olacak. 
yHhoşkığıınu müdürün muavini dolduracak.

da kak Müdür demek, amir demek. Amir demek 
ne demek?

. Amir : Buyuran, emreden. Yani bir okulda, 
fabrikada, bir iş yerinde, işi yönlendiren kişi, 
öyleyse bu görev çok önemli.

İşi bilen iş başına gelmeli. Gelmezse ne
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ERLİf

de. ulusumuz da bilgisizliği doğrultusunda her 
yönlü zarar görür, katlanır, gider.

Nereye kadar? O amir bozuntusunun ora
dan ahncaya kadar.

Böylesi. müdürlerin, çevremizde, ülkemiz
de var olduğu bir gerçek. İstiyoruz ki hiç olma
sın.

Her yiğidin, bir yoğurt yiyişi olduğu gibi, 
her müdüründe kendine göre bir gidişatı var
dır.

Bende bu konulan içimden geldiğim için, 
özelliklerini, güzellikleri çok iyi bilirim.

Öğrenci iken, iki müdürüm (başöğretme
nim) vardı. İlkokulda iken Kemal Top u hiç 
unutamam. Cidden top gibi dirayetli bir mü
dürdü. Sporcuydu. Ordu’muzu temsil eden ta
kımında kalecisi idi. İlkokul ikide beni falakaya 
yatmp. saph süpürgenin sapıyla, bayıltana ka- 

|rdar dövmüştü. Rahmetle, saygıyla anıyorum. 
J Sanat okulunda da. unutamadığım bir mü- 
■ dür vardı. Ahmet Kaya. O da, kaya gibiydi 
I ama sporla hiç alakası yoktu.
| Günler geldi geçti. Talebelik yılları bitti. 
I Bende oklum bir öğretmen. Şef oldum, mü- 
I dür de oldum.

Öğretmenlik yıllar- .ulamadığım mü-, 
dürlerde oldu. M- « Ordu Sanat Enstitüsü 
Müdürü Hakkı Cuvuldur’du. Bana göre Çavul- 
dur değil de çuvaldır desem daha doğru olur. 
Hiç sevemedim onu.

Ordu’dan aynldım. İzmir Mithat Paşa Mes
lek Lisesi Müdürü Kemal Bostanlı. Dört 
dörtlük bir müdür. Otariter, tatlı sert. Mert mi 
mert.

Karşılaştığım müdürlerin genelde iyileri az
dı. Üzerinde durmaya ddgmez.

Bunlar hep olaylann akışıyla geldi geçti de
nilebilir.

I* Şimdi ben Gemlik Küçükkumİa’dayım. Ya
zılanını da bundan böyle haftada bir değil, 
günlük olarak Gemlik Körfez Gazetesi’ndeki 
kösemde devam edeceğim.

Gemlik’te okullann müdürlerinin çoğunu 
makamlannda ziyaret etflm.

Kendi görüş açımdan gördüğüm kadarıyla, 
özelliklerine değineyim :

Teknik Lisesi Müdürü, efendi, ağırbaşlı, sa
kin, sessiz kendi halinde bir hali var. Okulunun 
spor işlerine etkili zaman ayıramıyor gibi...

Ticaret Lisesi Müdürü, şen, sempatik, ha
reketli. Kendi de sporcu olduğu için spora her 
dalında gereken değeri, gerektiği kadar veri
yor. Veli-öğretmen-öğrenci ilişkilerinde iz bıra
kan bir müdür.

Anadolu Lisemizin Müdürü : Her yönlü bir 
müdür. Konferansları özel bir ilgiyle hazırlıyor 
sunuyor. Baş muavini de, yönlü ve güçlü fe
dakar.

Lisemizin Müdürü, biraz durgun, içine ka
panık gibi. Konuşursan konuşur. İşi başından 
aşkın bir görünümü var.

Spor,’ ruhun gıdasıdır diyor, müdürlerin öy
le olmasını diliyçrum.

NÖBETÇİ ECZANE.
AMClU> 
ONarf 
«MU>

19 Şubat 2003 Çarşamba
S.SARAL ECZANESİ

©Ailenize evinizdeki gaz-su vanalarının ve sigortaların 
yerlerini ve nasıl kullanılacağını öğretin!

Gaz vanasının ve elektrik şalterleri
nin karakteristik özellilerini ve uygun 

■i. kullanımlarını aile fertlerinize öğretin. 
!L Depremde elektrik kaynaklan yan

gına yol açabilmektedir.
~ 4T • Depremden etkilenmemişse ve akıyorsa en son su vanasmı Irapatm

Yangın söndürücüyü kolay ulaşabileceğiniz yere koyun!
Deprem esnasında çı

kabilecek yangınlara mü
dahale edebilmek için 
yangın söndürücü temin 
edin. Kullanımını öğrenin 
ve kolayca ulaşabilecek 
yerlerde bulundurun. Yan-

gını söndürmek için yan
gın söndürücü ve su kulla
nanın. “yangın vâr” diye
rek, komşularınızdan yar
dım isteyin. Aynca eviniz
de her zaman içmek, kul
lanmak ve yangıp için faz-

la su bulundurun.
Devamı var.

Bursa Valiliği Afet 
Yönetim Merkezi tara
fından hazırlanan ‘Dik
kat Deprem' adlı kitap
tan alınmıştır.

Yasemin Mobilya
DEĞİRMENÇİOĞLU Mobilya ve Koltuk Çeşitleri 
â Yatak Odası Takımları 
□ Oturma Odası Takımları 
O Misafir Odası Takımları 
O Yemek Odası Takımları 
O Kanepeler 
O Abajur Çeşitleri 
□ Zigon Sehpalar 
Yeni İşyerimizde zengin 

mobilya çeşitleri ile 
hizmetinizdeyiz....

Gazhane Caddesi No : 21 (Eski Uzunlar Tîc. 
Tel

E
M

■J

□ GEREKLİ TELEFONLAR □ RESMİ DAİRELER

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

TEK Anza
Turizm Der _ 513 12 74
C^m. Böl. Şf. . 513 12 St>
MA Edt Md 513 1174 1 , 
Halk Eut Mrk. 513 İS 4ö |-
Halk Kutıip ... 513 la 53
As Sb

i 
K

□ KAYMAKAMLIK bn»m Bsk .. S>3 H B

Kaymakamlık...............51
Kaymakamlık Ev.... 51.
C. Savcılığı 5 İL
C. Savcı Yard............... 51
Emniyet Müdürlüğü 51,

10 51
10 52

29 54

Mal Md 
Nüfus Md.
ÖA'! ki Md 513
Tapu Sic Md 513

Ver Da Md ŞU 
|rt Tar Md 
UçeSx MA SilJULAŞIM

Uludağ Ttırizm..............513 12 12
Aydın Turizm 513 10 TtE □ BELEDİYE

H □ HASTANELER

DeU* Hastanesi .... 513 W00 
SSK Hastanesi 513 23 '29
Met Sağ Ocağı

BMNmML

M 
MMkVM* 
SnîAmb

p'-V'3 -

il?45İİ 411 hE □ TAKSİLER

Körfer Taksi 51318 21
Çmar Taksi .. ..513 24tî
Güwn Taksi. , .......51332 40
Gmkk TaKm
MaiMSht Taksi 514 50i

——

□ OTOBÜS
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Stat tribününün
çatısı sağlamlaştırıldı

Gemlik Atatürk Statı’nın tri
bünlerinin üzerine yapılan çatı
nın yanlış projelendirilmesi so
nucu, tehlike yaratması nede
niyle güçlendirme çalışmaları 
tamamlanarak, hizmete açılır 
hale geldi.

İlçe . Spor Müdürü Burhan 
Ankan, çatının aliminyum tra
pezlerle kaplandığını, taşıyıcı

direklerin sağlamlaştırıldığını, 
zemine beton döküldüğünü be
lirtti.

Boya işleri* tamamlandıktan 
sonra Atatürk Statı’nın hizmete 
açılacağını söyleyen Burhan 
Arıkan, son günlerde meydana 
gelen lodos fırtınalarının bu 
statlardaki kapalı tribün çatıları
nı yerlebir edebileceğini, bunun

en yakın örneğini Bursa Ata
türk Spor Tesisi’nin çatısında 
ve İnegöl Kapalı Spor Salonu 
çatısında yaşadıklarını söyledi.

Arıkan, lodos fırtınasıyla her 
iki çatının da uçarak, milyarlar
ca lira zarar meydana getirdiği* 
ni de belirtti.

|| İçe Emniyet Müdürünü arayıp dun«u soedu^ 
I ğumda birşeyın otanad^n söyledi

Ancak, öyle saatlerinde durxr. Oeğışt
Bursa dan gelen poas briader. panzer zvseyej 

rin olacağının işaretiydi
Havanın soğukluğuna karşın basn da MhM

Meydanı nda toplanmaya haşfari
Yerel basma haber vermeyen DEHAP Wr. duml 

basını arayarak, Gemlik te basn topianûs .apacaM 
lannı duyurmuşlar ve de Kaymakamhğa bajıuMM 
bilgi vermişler.

Olağanüstü önlemlerin neden arUaşAnca had 
retleri beklemekten başka yapacak işeriz yosîu

Matbaadaki işlerimizi bırakıp fotoğraf makmaMİ 
! zi elimize alıp, biz de göreve gittik
' 12 Eyi ül döneminden önce görmeciğenz öntaM

leri almıştı emniyet kuvvetlen
Her taraf sivil memur kaynıyor ıdusal teevtzyom 

lann tüm kameremanlan. yerel medya sıyası pcim 
emniyet kuvvetleri tam teşkilat herkes görevde

Hava soğuk mu soğuk.
Bekleşiyoruz. hem de aramızda şakaiapyonm i
Bir taraftan da üşümeye başladık
Derken, Hükümet Konağı yönünden DEHAF1 

oldukları her yanlanndan belli 30 kış£k mjpJı ha 
grup meydana doğru gelince, bir kıpırdama başMM

Basın, arkalarından kameralar tam gaz.
Bu grûpla miting yapacaklarsa, emniyetin buncl 

önlemi bence yersiz’ dedim kendi kendime. 1
Öyle ya. Polisleri, basını toplaşan gelen grupta^ 

en az 10 kat fazla ederler.
Ama. biraz sonra 06 plakalı otobüsle ycu 3MI 

grubun geldiğini görünce iş anlaşalı
Kısacası DEHAP Genel Bask■ u. savası bar «d 

ederek, Apo’ya destek vermeye gelmiş.
Mehmet Ablıasoğlu. bu ülkeyi bökn» -k - 

haini, PKK lideri olarak değil, KADEK hderi oSanÜ 
tanımlıyor ve de sözcülüğünü de üstleniyor

Avrupalı dostlanna güvenerek. akıllan sıra “ Aba 
altından sopa gösteriyorlar.”

Buna, ‘Yemezler Abbasoâkı vrrrwyUr 
1^------------ - - - - |

- - |
Renkli Etiket & Broşür & El İlanı & Kitap & Dergi & Afiş & Yıllık Basımı 
Fatura İrsaliye & Bilet & Gider Makbuzu & Davetiye & Kartvizit & Kaşe I 

Mühür & Cilt yapımı & Plastik Kimlik Kartı .
1 GÜNDE KALİTELİ ve UCUZ DAVETİYE BASILIR I

Her türlü matbaa işlerinizde hizmetinizdeyiz
‘ ft M at&aacıtıfe Bizim İşimiz”

MATBAACILIK - REKLAMCILIK - YAYINCILIK

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

DOĞUŞ FEN DERSHANELERİ
"Her zaman bir adım önde"



GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

rfez
TARAFSIZ SİYASİ GAZETE IIMB

O 20 Şubat 2003 Perşembe FİYATI : 200.000. TL.
e.1 “

Hesaplı Alışveriş için

ALIŞVERİŞ MERKEZİ’ne
Uğrayın...

Manastır Mevkii - GEMLİK 
Tel: (0.224) 514 53 09 Fax : 514 53 10

* Fransız Sollac firması, Kafoğlu’nu 1 milyon dolara satın aldı
liusa

Kafoğlu satıldı
Kamil Kafoğlu tarafından kurulan Gemlik’in en eski sanayi kuruluşlarından olan
Kafoğlu Yağ Sabun Sanayii A.Ş.’nin satılmasıyla bir dönem daha sona erdi.

Gemlik’in en eski sa- 
Aayii kuruluşlanndan ve 

‘^Türkiye'nin tanınmış sa- 
„ bun fabrikalarından a cır ■ i*

Kafoğlu Yağ Sabun 
f’j» Sanayii A.Ş. önce üreti

mini durdurdu, şimdi de 
l2ra< Orhangazi Yolu’ndaki 

arazisini Fransız Sollac 
Aba Firması na tam bir milyon 

’dolar karşılığında sattı.
Bayram öncesi gerçek- 

^Rleştirilen satıştan sonra 
Sollac, fabrikasını geliştir- 
jnek için hemen çalışma
lara başladı.
> MARKA YOK
7 OLDU
₺ Gemlik’in adını Cum
huriyet döneminde yurt 
içinde duyuran ilk sanayii 
kuruluşlanndan olan ve 
Merhum Kamil Kafoğlu 

tarafından kurulan Kafoğ
lu Yağ ve Sabun Sanayi 
A.Ş. ilçe 'içinde İstiklal 
Caddesi’ndeki eski fabri
kasından Yalova Yo
lu’ndaki yeni yerine 1974- 
yılında taşındı.

Önceleri prina fabrika
sı olarak hizmet veren 
fabrika, 1983 yılında 
Gemlik içindeki sabun 
fabrikasını da Yalova yo
luna taşınmasıyla Gem
lik’teki eski fabrika ise ko
nut oldu.

Kamil Kafoğlu’nuh da
mat ve torunları tarafın
dan işletilen Kafoğlu Yağ 
ve Sabun Sanayii, geçtiği
miz yıllarda üretimini 
azaltmış ve işçilerin kıdem 
tazminatlarını ödeyerek, 
üretimini tamamen dur

durmuş, 11 bin 500 met
re e arsa ve üzerindeki 
binaları satışa çıkartmıştı.

Gemlik’in ekonomisi
ne uzun yıllar katkı sağla

mış olan Kafoğlu Yağ ve 
Sabun Sanayii ile yan 
komşusu olan Frânsız 
Sollac Ambalaj Çeliği Sa
nayii ve Ticaret A.Ş. ile

yapılan pazarlıklar sonu
cu satışı geçtiğimiz hafta 
çarşamba günü 1 m*yon 
dolar bedelle yapıldı

Devamı sav/a 6 da

Güne Bakış
Kadri Güler
gemlik_korfez@yahoo.com

SSK Hastanesi laboratuvarı 
otomasyona geçti

Hel gidi Kafoğlu hey..
Kapılarını bir yıl kadar önce üretime kapa

tan Kafoğlu Sabun Fabrikası’nın 11 bin 500 
metrekarelik arazisi de satıldı.
b Hem de, 1 milyon ABD dolanna..

İşin parasal kısmı bizi ilgilendirmiyor.
| Bizi ilgilendiren, Kafoğlu adı.

Çocukluğumuzda fabrika olarak bildiğimiz 
bir kaç kuruluş vardı.

Bunların başında Sunğipek geliyordu.
Ardından, Balıkpazarı'nda Rıfat Minare 

Konserve Fabrikası, Kafoğlu Sabun 
Fabrikası, Alemdarlar Sabun Fabrikası 
ve Atlas Sineması yanında Veli Alemdar Sa
bun Fabrikası...

Devamı Sayfa 6'da

Sosyal Sigortalar 
Kurumu Gemlik Hasta
nesi laboratuvarına alı
nan yeni elektronik ci
hazlar ile otomosyona 
geçildi.

Hastanenin 70 ya
taklı hastaneye geçiş 
hazırlıkları devam eder
ken, hastane laboratu- 
varında da modernizas
yona gidildi.

Yeni alınan otonoli- 
zatör, kan sayım, tam 
idrar sayımı cihazları ile 
donatılan laboratuvar- 

da, sonuçlar el değme
den alınacak.

Günlük 700 hastaya 
bakma kapasitesi olan 
laboratuvarda. bin ile 
bin 500 günlük testin 
alınabileceği ve hastala
ra çok kısa zamanda 
verileceği bildirildi.

Hastane Baştabibi 
Dr. Nejet Ciğerli. cihaz
ların değerinin 200- 
250 milyar lira dolayla
rında olduğu ve SSK 
Genel Müdürlüğü nden 
gönderildiğini söyledi.

mailto:gemlik_korfez@yahoo.com
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Yaşama Sevinci
İçinde yaşadığımız belirsizlik ortamından 

uzaklaşalım bugün. Yoksa her şey daha için
den çıkılmaz hal alıyor. Direncimiz kırılıyor. 
Oysa insanoğlu geçmişten bugüne karşılaştı
ğı tüm güçlükleri umutlannı tüketmeden duy
gularını düşünceleriyle yoğurarak aşabilmiş
tir.

““Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir 
şey var; Yaşadın mı yoğunluğuna yaşa
yacaksın bir şeyi,. Sevgilin bitkin kal
malı öpülmekten. Sen bitkin diişmeli- 
sin koklamaktan bir çiçeği, Ve kederi 
de yaşamalısın, namusluca, bütün ben
liğinle, Çünkü onlar da sevinçler gibi 
olgunlaştırırlar insanı, Kanın karışmalı 
hayatın büyük dolaşımına, Dolaşmak 
damarlarında hayatın sonsuz taze ka
nı.”

Ataol Behramoğlu yaşamanın güzelliğini 
yaşamın gerekliliğini böyle anlatır bir şiirinde.

Gerçekten yaşayalım öylesine değil.
Geleceğe umutla bakalım.
Kaçırdığımız fırsatların, yeniden önümüze 

çıkabileceği umudunu taşıyalım. Durup düşü
nün bir kez. Geçmiş geri geliyor mu?

Yaşam akıp gidiyor, durdurmak olanaklı 
mı?

Öyleyse gizli güçlerimizi ortaya çıkaralım. 
[ Yeteneklerimizi kullanmanın yollarını bula- 

| İn. Yaşadığımız ana sımsıkı sarılalım. Boşa 
[ qe m» •velim günlerimizi.

Geleceğe güvenle, umutla bakabilmek için 
| her anı dolu dolu yaşayalım.

Sıcak bir merhaba ya da duygu yüklü bir 
! şarkıdan güzellikler çıkarmalı insan. Neşe, 
i sevinç, umut gibi duygular insanda bedensel 
ve ruhsal sağlık göstergeleridir.

Yaşamdan zevk almak, mutlu olmak insa
nında gösterdiği çabaya bağlıdır. Bunun için 
insanlar mutlu yaşam için doğayla, insanla il- 
gil ve sevgi köprüleri kurmalıdır. Bu köprüler 

. insanlan dünyaya bağlayan yaşama sevincini 
oluşturur.

Çalışmak, deniz kenannda, kırda, bayırda 
yürümek, sohbet etmek, çiçek yetiştirmek, 
hayvan beslemek, yaratıcı ve üretici olmak 
sözün özü bunların tamamı, biri ya da birka
çı insanı yaşama bağlar, heyecanlandırır.

Yaşamı anlamak için, yaşamdan zevk al
mak için birlikte, sevgiyle coşalım, koşalım, 

j Güzellikleri arayalım bulalım. Aslında bu o 
kadar da zor değil. Okuyalım, araştıralım; ha
yatı dolu dolu yaşayan insanların deneyimle
rinden yararlanalım.

Düş gücümüzü harekete geçirip dikkatimi- 
! zi daha güzel, daha pırıltılı, daha verimli bir 
yaşam üzerinde yoğunlaştıralım. Okunanlar 
yazılanlar burada kalmasın. Okuduğunuz an
dan itibaren deneyin, nasıl mutlu olduğunuzu 
göreceksiniz. Mutlu insan verimli insandır. 
Başarılıdır, sağlıklıdır.

MMUK

■■M oüniûk jIyasI a am n ■■■

Yıl : 30 SAYI : 1470 
Fiyatı : 200.000 TL. (KDV Dahil) 

Sahibi : Kadri GÜLER 
Yan işleri Müdürü : Serap GÜLER 

htiklal Cad. Bora Sok. (Akbank Aralığı) No : 3/B 
TM : 513 17 97 Fax : 513 35 95 GEMLİK 

Basıldığı JCBf : KÖRFEZ OFSET 
Matbaacılık -Yayıncılık - Reklamcılık Tesisi 

btMrial Cad. Bora Sok. Demir Apt No : 3/B GEMLİK 
(Dini Bayram Günleri ve Pazar Günleri yayınlanmaz)

Basından Seçmeler
Mehmet Y. Yılmaz

Amaannn petrol canııımmm petrol!
Irak’ta savaşı gündeme getiren “asıl ve giz

li” faktörün petrol olduğuna ilişkin yaygın ve 
genel kabul gören bir kanı var.

Gazetecilik esas olarak “kuşku duymak” 
üzerine kurulu bir meslek. Gördüklerinden ve 
duyduklarından “kuşkulanmayan” bir insanın 
gazeteci olabilmesi mümkün değil. Kuşku, 
araştırma ihtiyacını besleyen bir faktör.

Belki buna bir tür mesleki deformasyon da 
diyebilirsiniz, belki “kuşku duyma zorunluluğu
mu” biraz abartıyor olabilirim ama ben kişisel 
olarak “yaygın ve genel kabul gören” her şeye 
de kuşkuyla bakıyorum.

Sonunda çoğu kez “yaygın ve genel kabul 
gören” görüşlerle birleşsem bile bu huyumdan 
vazgeçmeye de niyetim yok. Üzerinde yeteri 
kadar düşünmeden, bazı soruları sorup, yanıt
larını almadan bir görüşü kabul etme fikrini içi
me sindiremiyorum.

Petrolün gücü...
Irak’ta savaşın eşiğine gelmiş olmamızın ne

deni petrol müdür? Düşünelim bakalım..
Irak’m petrol rezervlerinin 112 milyar varil 

hacminde olduğunu biliyoruz. Bu özelliği ile 
Irak, Suudi Arabistan’dan sonra en büyük re
zerve sahip. Katar, Kuveyt, İran gibi üç büyük 
üreticinin rezervleri de 100’e milyar varıl do
laylarında... Yani bu ülkelerde petrol bittikten 
sonra bile Irak’ta-çıkarılabilecek daha hala 12 
milyar varil dolayında petrol kalacak. Irak pet
rolü bittiğinde ise Suudilerin elinde daha 150 
milyar varil petrol rezervi kalmış olacak, bunu 
da belirtelim.

Böyle bir rezervin dünyanın “süper güçleri
nin” dikkatini çekmiyor olması mümkün mü
dür?

Bu soruya “Evet, mümkündür” yanıtını ver
mek için çok saf olmak gerek.

Ortadoğu’daki büyük siyasi çalkantıların 
geçmişinde de önemli faktörlerden biri petrol
dü, bugün de böyle, yarın da böyle olacak.

Tek neden bu mu?
Soruyu bir de şöyle sormalıyız: Irak’ta sava

şın eşiğine gelmiş olmamızın ‘tek’ nedeni pet
rol müdür?

VERECEĞİNİZ İLAN ve 
REKLAMLAR KAZANDIRIR

1 AYUK PAKET REKLAMI 
100 uıilvou + KDV 

BU FIRSATI KAÇIRMAYIN! 
BİR TEL.EF'ON YETERL.I 

Tel : (0.224) 513 17 97

Soru böyle sorulunca yanır vermek yukarı
daki kadar kolay' değil elbette.

Körfez Savaşı sırasında. Kuveyt'in kurtar» 
masınm ardından hare kan durduran ABD ve 
müttefikleri o tarihte de Irak’m efende böyle 
muazzam bir petrol rezervi olduğunu bitiyorlar
dı.

Buna rağmen sadece petrol sahip çfetabfe- 
mek amacıyla da olsa harekata devam etmedi
ler. Saddam’m bu ağır yeniigjyie devrilip gide
ceğini, Irak’ta kurulacak yeni demokratik yö
netimle işlerini daha kolay yürutebrieceidennı 
hesapladılar. Hesaplan tutmadı. Şaddan ağr 
ambargo şartlarına rağmen devrilmedi ve bu 
güne kadar ayakta kalmayı da başardı

ABD’de demokratların seçimi kaybettiği w 
Bush’un Başkan olarak göreve başladığı gün
leri hatırlayalım.

Yeni yönetimin genel eğilimi. Amenufe 
vergi mükelleflerinin yükünü azaltmak ve bu 
nedenle de dünyanın değişik yörelerinde pa
halı operasyonlara uzak durmaktı. Hatta yeni 
yönetimin “ABD bir yana, dünyanın gensi bir 
yana” tarzının yeni bir “tecrit” politikasının te
mellerini atmakta olduğu bile konuşuluyordu.

11 Eylül’den sonra...
Bush yönetiminin, dünya karşısındaki bu t» 

tumunu değiştiren faktör 11 Eylül saldins? oi- 
du. 11 Eylül saldırıları sadece ikiz kuleleri nk 
makla kalmadı. ABD dış politikasında d* 
önemli bir değişikliğe yol açtı.

Bu, terörün muhtemel kaynaklarının yem
de vurulması ve yok edilmesi stratejisiydı ve A 
örneğini de Afganistan’da yaşadık.

Silahların bugün Iraka ve Şaddam a yörMb 
miş olmasının gerisinde yatan en önemli fak
törün bu olduğunu görmek gerek.

Paranoyakça davranışlardan da kaynaklan
sa bu politika önümüzdeki yıllarda da etkıi. ol
maya devam edecek.

Yukarıdaki sorunun yanıtını ararken bu ger
çeği de aklımızda tutmamız gerekiyor

Evet, petrol hiç kuşku yok denJdevnaı 
önemli bir parçası. Ama tek değişkeni di 
değil!
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Böyle promasyon ilk kez yapılıyor

Bir tüp alana 
bir gazete

Gazhane Caddesi’nde ye
ni faaliyete giren Aygaz Ba
yii Ekol Ltd.Şti. başlattığı or- 
jinal promasyon ile 12 kilog
ramlık tün ajan herkese, bir 
Hürriyet Gazetesi veriyoı

Gemlik Yaysat Dağıtfnıın 
da sahibi olan Mutluhan Ulu- 
ocak, yeni açtığı firmada, 
gazete okurlarının sayısının 
çoğalmasını amaçlayarak,

bu tür bir promasyorv başlat
tıklarını belirterek, “Gem
lik’te ortalama toplam 3 
bin civarlarında günlük 
gazete satılmaktadır. Bir 
tüpe bir gazete sloganıy
la satışlarımızı ve gazete 
okur sayısını çoğaltmayı 
düşündük” dedi.

Amaçlarının müşteriye 
kaliteli hizmet vermek oldu

ğunu da söyleyen Uluocak, 
her türlü tüpü değiştirdikleri
ni, siparişlerin çok kısa za
manda evlere ve işyerlerine 
ulaştırıldığını belirterek, bir 
tüp bir gazete prömasyonu- 
nun ilçede ilgi gördüğünü, 
önümüzdeki günlerde deği
şik promasyonlar ile Gem
liklilere hizmet vermeyi sür
düreceklerini söyledi.

Umurbey cinayeti 
davasına devam edildi
Bir .süre önce 

Umurbey’de alkol al
dıktan sonra, arka
daştan Murat Kalay’ı 
Öldürerek gömdükleri 
iddia edilen ve hakla
rında 30 yıl hapisleri

istenen sanıklar Ersin 
Koksal, Volkan Pehli
van ve Reşat Yıldız’ın 
yargılandıkları Bursa 
4 ’ ncü Ağır Ceza 
Mahkemesi’ndeki du
ruşmalarına önceki

Nato Mermer, Nato Kafa...

olması nedeniyle has
taneye götürmedikle-? 
rini de söyleyen Peh
livan, daha sonra 
aralarında tartıştıkla
rını, kazma, kürek 
getirerek, gömdükle
rini söyledi.

Sanıklar, boğazı 
kesik olarak öldürül
müş bulunan Murat 
Kalay* ı ise. yalnız 
gömdüklerini ve bo 
gazını kesmediklerini 
iddia ettiler.

Duruşma, başka 
bir tarihe ertelendi

Irak’ta savaş durumunda, 
Nato, Türkiye’nin savunması 
için en basit önlemi bile almıyor. 
Nato Mermer, Nato Kafa 
Nato’ya bel bağlayan kafa 
Nato kafa, mermer kafa...
Tın, tın öten kafa... »

TATLI 
SERT

İT» Erol GClKCAY

gün devam edildi.
Sanıklardan Vol

kan Pehlivan, Murat 
Kalay île olay günü 
Aytepe’ye içki içme
ye gittiklerini, Ka- 
lay’ın kendisine ha
yat kadınlarına koru
malık teklif ettiğini bu 
nedenle aralarında 
kavga çıktığını Ersin 
Kökselin kızarak. 
Kalay ın kafasına bira 
şişesi ile vurduğunu 
söyledi.

Bayılan Kalay ı Er
sin Köksel in sabıkalı

Haftanın Madan
Beşiktaş açık ara île yanşı önde 

götürüyor.
Tek bîr yıldız oyuncuya bağh değil.
Her maçta farklı yıldızlar parlı

yor.
Fenerbahçe Gaziantep maçmda 

iyiydi.
Ama Yarışta yer alması içsı. her 

maçı kazanması lazım.
Bu da yetmiyor.
Ayrıca. Hem Beşiktaş'ın hem de 

Galatasaray'ın puan kaybetmesi 
lazım.

Fenerbahçenin bu ara alacağı gali
biyetler sadece bir ise yaravocak

Başkan Aziz Yıldırım ile Oğuz 
Çetin’in bir süre daha görevde 
kalmasını sağlayacak.

Başkanın yaptığı basın toplantısı 
çok yadırgandı.

Olaylar gizemliydi.
Kişiler belirsizdi.
Madem ki savaş açtın.
Açıklamanı tam yap.
Taraftar her şeyi bilsin
Kişileri tanısın.
Trabzonspor Altay ı İzmrrdr 

yenerek kendine geldi.
Galatasaray tek kefene ik Bur- 

saspor’u dağıttı.
Hava toplarında Kukunku çok 

iyi asîstlik yaptı.
Uç gol atan Revivo maçın yıldızı 

oldu.
Hagi gibi olamaz demiştik
Bizi de mahçup etti.
İlk yan da, Fatih Terim çok ha

valıydı ve soğuktu.
Simdi daha sempatik gorumi- 

yor.
Puan cetvelinin üstü katv akı «la 

çok karışık.
Kocaeli spor, geçen vdm kupa 

şampiyonu m.

Şimdi ligin dibine çöktü, kahh
Adana evmde GMcp*‘v* yenömrk 

uçununa düştü.
Bursaspor için hmuz t»hMkr 

bitmedi.
Ashnda cn «mdar» sekiz taifem 

ateş hattında.
Aynca bugün. UEFA kupamda Be 

şiktaş. MavsaPrag toksam Ar ka
pışacak.

Avrupa Kapmaıâa Refetaaş • Kasa - 
rtlar diliyoruz

| GünOnsOiC
Bir gmm önlem, 

bir kilo çörüme eşittir.
Bcnjamîn Fronklin
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TEŞEKKÜR
Acı Kaybımız 

Askeri Hara’dan 
Emekli Veteriner Teknisyen 

Kıdemli Başçavuş 
Orhan GÜNDOĞAN’ın 

gerek hastalığında, 
gerek kaybında bizleri 

I yalnız bırakmayan tüm dost ve 
I arkadaşlara teşekkür ederiz.

AİLESİ ve YAKINLARI

SAĞLIK SAĞLIK SAĞLIK SAĞLIK SAĞLIK UÇUK

Yorgunlukla 
nasıl başa 

çıkılır?
O Ne yapmalı, ne yapmamalı?

KAHMİ

■«L MC A.İVT
AİLENİZLE STRESİNİZİ ATMAK İÇİN

İŞTE FIRSATI
Udi Cengiz eşliğinde tatlı nağmeler. 

Kaliteli yemeklerle unutulmaz Keyifli Geceler... 
MÖNÜ

1/2 Yeril İçki - Ordöv Tabağı - Salata - Ara Sıcak 
Günün Yemeği - Meyva - Çorba

O O D Ü ît.
REZARVASYON İÇİN BİZİ ARAYINI

Dutluca Köyü Altı Orhangazi / BURSA 
Tel : (0.224) 582 22 82 Telefax : 582 21 65 
GSM : (0.542) 524 97 86 - (0.532) 436 18 22

Günümüzde yorgun 
olmadığını söyleyenimiz 
yok denecek kadar az
dır Kimimiz çahşma ha
yatında. kimimiz ise. ev
deki yorgunluklardan şi
kayet eder dururuz.

Her zaman yaptığı
nız isler için kendinizde 
bir yetersizliklik. enerjr 
sizlik, güçsüzlük hissi du
yuyorsanız: işte size 
bunlarla basetmeniz için 
bazı öneriler :

O Mutlaka kahval
tı yapın.

O Günde en az iki üç 
kez yemek yiyin. Yeme
ğinizi oturarak yiyin 
Masadan doymuş kalkın 
ama, mideniz şişkin ol
masın.

O Tam. dinlendiri
ci ve derin bir uyku 
için gece yansından 
önce yatın. Yatma
dan önce yemek ye
meyin.

) Cok sıcak ya d* 
soğuk suyla duş yapma 
v»n

O Sigaradan uzak 
durun.

) Pamuklu gıyaiev 
giyin.

Q Boyun, parmak 
ve el bileğinde fazla 
metalik aksesuarlar 
taşımayın.

O Yürüyüş yapın 
Yürüdüğünüz yer kum
sal, çim veya toprak 
âkın olsun,

O Düzenli egzer
siz yapın.

O Kan dolaşımınızı 
desteklemek için sabah 
vEysı 3'kşâfnlû n MCCtk vş

nemfi bir havluyla göv
denizi. omudbmzı ve 
harakbnraa ovuşturun. 
Bunu yapamıyorsanız 
avuç içleriniz: ayak ta
bam ve parmaidanra bi
le ovuşturmanız dolaşı
ma destek okr

□ Soğuk havalar
da bile odanızı hava- 
landmn.

O Evinizi. öaeftkte 
yemek hazariadbğaMt 
mekanları düzeni ve te-

O tatma. pişirme 
amacıyla elektrikli 
cihazlar, mikrodalga 
yerine tüp veya do
ğa Ig az kullanın.

O AÜmnyun veya
teflon pişirme LTipim

tercih edm
O Televizyon ve 

bilgisayar ekranının 
açık kaldığı süreleri 
azaltın. Bilgir■yardı 
ekran filtresi kulla
nın.

O Şekerli gıdalar 
dan uzak durun. Yor
gunluğa neden oUn 
şekerler yerme, hf- 
ten ve vitamin bakı
mından zengin ek
mek, tahıl, fasulye 
merc ımek. kuru be
zelye, pirine, makar- 
ma ile meyve setae 
w sut ürünleri tüke
tin

ELEMAN ARANIYOR
Gazetemizde muhabir olarak 

yetiştirilmek üzere 
ELEMAN ARANIYOR.

Mumcaadam m eeu
İstiklal Cad. Bora Sok Aktenk Ara*^> 

(jMMMtfU yanı) No 1 8 GEW<
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SıtKı Hayıroğlu 
Emekli öğretmen

İkinci Dönem
k Birinci dönem bitti. Nasıl bitti?
I Lig maçlarının bitişi gibi.

Liglerle, okulların gidişatı birbirine çok ben- 
tiyor. Nasıl mı?

Liglerde iki devreli, okullarda. Fakülte, üni
versiteler hariç. Onların ayrı bir dokunulmaz
dan var.

Lig maçları iki dönemli devam eder. Maçla- 
n yönlendiren kim? Başkanın başkanlığında 
yönetim kurulu. Teknik direktör, oyuncular, 
seyirciler. Seyircilere taraftar da diyebiliriz.

Takım, yönetimiyle iyi oynarsa, hedefine 
ulaşır. Oynayamazsa, bir ah kümeye düşer. İyi 
takımın seyircileri de iyi olur. Seyirci takımın 
manevi göçüdür.

Birinci dönem başanlı olamayan takım, 
ikinci dönem, eksikliklerini tamamlar, gereken 
tetbirleri ahr. ikinci döneme öyle başlar.

Takım başanlı olamazsa, nedeni, yönetim
de. teknik direktörde ve de oyuncularla aranır.

Aslında oyuncularda aranmaması gerekir. 
। Oyuncular hammadde misali nasıl işlenirse öy
le işe yarar. Misali meydanda işte Fenerbahçe.

Oyuncuların en iyisi, en pahalısı onda. 
Ama nedense, o oyuncu hammaddesi iyi işe 
yarar hale gelemivor. Fabrikada bir anza var. 
£u nbrika anzası Fenerbahçe’nin neresinde? 
Ora na...

Bu yekun., »kullanmızın ikinci dönemine.
F’ * '«kulları, tuzda da, ikinci dönem eğiti

ne Uk.. *JU-
Okulu in ırzdaki başarısızlık başlı başına bir 

sorun
Okullarda Ja, baş sorumlu, okulun müdürü. 

Ondan sonra muavinler ve de öğretmenler, 
ükullann hammaddesini oluşturan öğrenciler 
de hiç bir zaman suç unsuru aranamaz.

Nihayet öğrencide bir insan. Her yönlü ye
tenekli, hevesli, ilgili, bilgili olamaz ki.

Türkçe ye yani edebiyata hevesli, kabiliyet
li olan bir öğrenciye illa da fizik, kimya; mate
matiği de aynı değerde seveceksin diye zoraki 
zorlanamaz ki?... Bütün dersler böyledir^

Bir öğretmen bile bir derse giriyor. Bir fizik, 
kimyacının türkçe, edebiyat dersine de girdiği 
oluyor mu? Olamaz. Neden? Ona karşı- heve
si ilgisi yeteneği olmadığından.

I Şöyle bir öğretmenlere seslenelim.
Değerli arkadaşlarım, ikinci yarı başladı. 

Öğrencilerinizi tek yönlü değil, her yönlü ele 
alîn. Önce öğrencinizi çok yakından tanıyın 
bilin. Öğrenciyi kendi dersinize göre değil ge
nel yeteneklerine göre değerlendirin. O okulu 
bitirince sizin dersinizin değil ilgi duyduğu de
ğer verdiği dersin elemanı olacak.

Bu böyle bilinmeli, öğrenci öyle ele alınma
lı.

Öğrenci bu yönlü değerlendirilip bilindiğin
de eğitimdeki sorun ortadan tamamen kalkar.

Okul öğretim, yeri değil eğitim yeridir. Eği
timin temeli okullarda atılır. Burada sorumlu 
öğretmenin ta kendisidir.

Öğretmen eğer kendisini, bu yönlü yetişti- 
rememişse, öğrencisine vereceği eğitimi E si 
bile olamaz. Öğretmenlerle, ara sıra görüşüp 
konuştuğumda, kendi akıllarınca kendilerini 
haklı göstermek istiyorlar.

Değerli arkadaşlarım ikinci dönem başladı. 
Böyle sorumlu olduğunuzu bilin.

öğrencilerinizi geçirin. Verirseniz böyle 
jönem. Başanlı biter ikinci dönem.

NÖBETÇİ ECZANE
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ÇAĞLAR ECZANESİ

Deprem anında yapılacaklar!
O Deprem anında sakin olmaya çalışın!

Deprem olduğunda her şey çok 
hızlı gelişeceğinden düşünme süre
niz çok kısadır. En hızlı biçimde ön
ceden belirlediğiniz güvenli bir yere 
ulaşın ve cenin pozisyonunu alın. 
Sarsıntı bitene kadar kıpırdamadan 
yerinizde kalın.

□ Sakin olun.
□ Bulunduğunuz yerde 

camlardan ve üzerinize düşü- 
bilecek, dökülebilecek eşyalar
dan uzak bir yere, masa yanı 
veya mobilyanın yanına uza-

Cenin pozisyonu: Yere yan 
yatın, bacaklarını iyice karnına doğ
ru çekin, başını ellerinin arasına 
alarak ve göğsünüze doğru yaklaş
tırın.

En önemlisi başınızı ve 
boynunuzu koruyun.

nın, cenin pozisyonu alın.
□ Yatağınızın yanına başı

nızı ve boynunuzu koruyabile
cek şekilde uzanın, cenin po
zisyonu alın.

Devamı var.

Bursa Vh/ı7fği 
Yönetim Merkezi 
fından hazırlanan ‘Dik
kat Deprem’ adh kitap
tan alınmıştır.

Yasemin Mobilya
DEĞİRMENCİOĞLU Mobilya ve Koltuk Çeşitleri
O Yatak Odası Takımları
O Oturma Odası Takımları
O Misafir Odası Takımları
O Yemek Odası Takımları
O Kanepeler
O Abajur Çeşitleri
O Zigon Sehpalar
Yeni İşyerimizde zengin 

mobilya, çeşitleri ile 
h izrrietin izdeyiz....

□ RESMİ DAİRELER

Gazhane Caddesi No : 21 (Eski Uzunlar Tıc. Aygaz Bayii)
Tel : (0.224) 512 20 20 GEMLİK

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

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

□ ULAŞIM_______________

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

□ HASTANELER

Devlet Hastanesi....... ...513 92 00
SSK Hastanesi......... ..513 23 29
Mer. Sağ. Ocağı ...513 1068

□ TAKSİLER

Körfez Taksi.............. ...513 18 21
Çınar Taksi................ ...513 24 67
Güven Taksi............... ...51332 40
Gemlik Taksi.............. ...513 23 24
Manastır Taksi........... ...514 35 50

TEK Anza 
TEK İşletme 
Turizm Der. ... 
Spor Sah. .... 
Orm. Böl. Şf 
Milli Eğt. Md. 
Halk Egt. Mrk 
Halk KStüp 
As. Şb ..........
Karayolları 
Liman Bşk 
Mal Md 
Nüfus Md. Özel M Md 
Tapu Sic Md 
Multülük..... 
Gümrük Md 
Tekel Md. 
Ver Da. Md 
llçeTar Md 
İteeSec. Md

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

513
513
513

12 86
11 74
18 46
10 57

513 15 07
513 14 14

□ BELEDİYE

Başkanlık 
Zabıta ... .
Otobüs Iştet 
Su istetmesi 
Itfaive .. .-■ 
Muhasebe M 
YazıbJMd

Ambutens 
Kurtano

□ uçak

□ DENİZ OTOBÜSÜ

□ VAPUR

□ FERİBOT 
Kofetat

□ OTOBÜS

513 45 20
513 24 32 __
513 45 21-122

.513 45 21-111

56505

Ambutens.... 0.532 571675

□ TÜP DAĞITICILAR!

feragat...
Habaşşaz 
LrkîtgâL
Yeni Likit
Ateygat
BPGaz

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
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Fransız Sollac firması, Kaf oğlu’nu 1 milyon dolara satın aldı

Kafoğlu satıldı Hey gidi Kafoğlu hey..

KAPASİTE 
BÜYÜTECEK
Kaliteli ambalaj 

çeliğinin hammadde
sini Fransa’daki fab
rikasından Türki
ye'ye rulolar halinde 
getirtip, Gemlik'teki 
tesisinde istenilen öl
çülerde keserek, 
müşterilerine satan 
Sollac A.Ş., Kafog- 
hı’ndan aldığı yakla
şık 12 dönümlük 
arazide işletmenin 
kapasitesini artıra
rak. iç piyasanın ihti
yacını daha erken 
karşılayacak.

Dünya çelik üreti
minin liderlerinden 
olan Usınor Gru- 
bu'nun bir kuruluşu 
olan Sollac, Gem
lik'teki 14 bin metre
kare alan üzerinde 
kurulu olan fabrika
sında, teneke kes
me. dilme halatlann- 
da ölçülendirme.

Birinci sayfanın devamı .
Biz, Balıkpazan Mahallesi nde otumugumuz jce_ I | 

Kafoğlu Fabrikası bize uzak kalırdı -
Uzak kalmak bir yana. Kat oğiu Fauîkas o (j» I 

ferde kasabanın sonunda idi. _
Sabun Fabrikalarının en büyük oadkgı bacaiany-1 

eh. Kafoğlu ve Alemdarlar Sabun Fabrikalarında bu-J 
fcırym tuğla bacalar adeta bukBukJdan yerfenn sem-1 
bolleriydi- , , . .

Bacalar, içenin en yüksek yapdanyA .
Sabun fabrikalarının önlerinden geçerken sabun | 

kokusunu duymamak mümkün değildi
Kafoğlu Sabun Fabrikası nın bende îz bırakan en 

önemli ise, deniz kenarındaki iskelesi ve denizin ki
ne doğru uzunan tahliye borusuydu.

Anne ve babalarından kaçan çocuklar yaz aysa-| 
nnda denize -girmek için Kafoğlu’nun kumsahra se-j 
çederdi.

Temmuz-ağustos aylarında bu sahai çocuk kay
nardı.

Ortaokul çağlanmda. Ömer Alkaya'nın evinin al-, 
tında Haşan Akın'ın açtığı (Tîntin Haşan) Sahil Ga- i 
zoz Fabrikası'nda bir yaz çıraklık yapmıştım.

özel dedektörler ile 
kontrol ve ambalaj 
işlemleri yapıyor.

Yıllık 120 bin ton 
işletme kapasitesiyle 
yurt içi ve yurt dışına 
yüzden fazla ambalaj 
üretim firmasına 
ürün ve servis veren 
Sollac, yeni fabrika
sını genişleterek, 
üretimini ikiye katla
mayı planlıyor. • ■

O yazı hiç unutamam.
Gemlik'in o yıllarda modern giyinen sikirinin bar

ları olan Toplu'ların üç kızı da denize mayolarıyla gr I 
Ferlerdi. •* ** * .

Bizim gazozhanenin ustası ve İnegöllü bir peI 
o kızlara bayılırdı. I

Gözlerini onlardan alamazlardı.
O zamanlar mayo ile denize herkes giremezdi.
Sunğipek Fabrikası'ndaki memudann eşleri 

kızları ile belirli aile kızlan denize rahatlıkla mayol» I 
nyla girerdi.

Mutahassıp aile kızları, ya Manastır da bîr koyda I 
efenize girer, ya da sandalda açıkta yüzlerdi..

Gemlik ekon» >n irsine uzun vıllar dan
Kafoğlu, çağın ekonomik gelişmesine ker 
layamadı, modernize olamadı. payır 

Önce üretimini kapadı, şimdi ise adını
Yaşamını Kafoğlun da

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

Mühür & Cilt yapımı & Plastik Kimlik Kartı
1 GÜNDE KALİTELİ ve UCUZ DAVETİYE BASILIR

Her türlü matbaa işlerinizde hizmetinizdeyiz
" A4 a t b a a c ı (ı k Bizim İşimiz**

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



Uğrayın...
Manastır Mevkii - GEMLİK 

Tel: (0.224) 514 53 09 Fax : 514 53 10

Hesaplı Alışveriş için

ALIŞVERİŞ MERKEZİ’ne

Belediye kamulaştırmadan yol açınca başı derde girdi

! Belediyeye yüklü tazminat
Zehra Doğru ve Sevim Bükücü adlı vatandaşların, Ilıca Caddesi üzerindeki 927 metrekarelik
mülklerinden kamulaştırmadan yol geçiren Gemlik Belediyesi mahkemece 40 milyar 973 milyon 
lira tazminat ödemeye mahkum oldu. 2001 yılının ortalarında sona eren davanın karan 2002 yı
lında Yargıtayca onaylandı. Faizleri ile birlikte 100 milyar liraya varan bedeli belediye ödemiyor.

ve

Eski Belediye Başkanla- 
nndan Hakkı Çakır zama
nında kamulaştırılmadan 
Zehra Doğru ve Sevim Bü
kücü adlı vatandaşların ta
pulu arazisinden yol geçiren 
Gemlik Belediyesi, açılan 
dava sonucu, işgal edilen 
927 metrekarelik taşınmaz 
için 40 milyar 973 milyon 
400 bin lira tazminat öde- 

,Ca

■■ meye mahkum edildi.
24 Mart 2000 tarihinde 

Avukat Vedat Tartan tara
fından Gemlik Asliye Hukuk 
Mahkemesine açılan “Ka- 
jpıulaştırmasız El Koyma 
iazminatı” davası, 28 Ha
ziran 2001 tarihinde dava
cılar lehine sonuçlandı. 
Mahkeme, belediyece işgal 
edilen alanın yol olarak açıl
dığı, üzerine parke taşı dö
şendiği, alt yapı hizmetleri

geçirildiği, imar planında 
yolda bırakıldığını belirte-, 
rek, 40 milyar 973 milyon 
400 bin lira belediyece el 
koyma tazminatı ödenmesi 
kararTaldı. Öte yandan, da
vacı tarafından bedelin tah
sili amacıyla Yargıtay’a açı
lan dava, 5 nci Hukuk Da- 
iresi’nde 7 Aralık 2002 tari
hinde 16027 esas, 17648 
karar sayısıyla davacı lehine 
oy birliğiyle onanarak kesin
leşti.

TAZMİNAT 
ÖDENMİYOR
Gemlik Belediyesi’nden 

mahkeme kararı ile alacaklı 
olan Zehra Doğru, Sevim 
Bükücü’nün avukatları Ve
dat Tartan, belediyeden ala
caklarını bugüne kadar tah
sil edemediklerini, yaklaşık 
41 milyar lira olan anapara, 

gecikme faizi' ve mahkeme 
harçları ile birlikte alacağın 
100 milyar lirayı geçtiğini, 
Gemlik halkının her ay bu 
dava nedeniyle, 2 milyar 78 
milyon ..lira faiz ödediğini 
bildirdi,; Avukat Tartan, 
Ozan Sokak taki arsa ile il
gili başka bir dava sonucun
da Afşin Acar adlı şahsa 
ödeme yaptığı halde kendi
lerine ödeme yapılmadığını, 
bu nedenle Belediye’yi içiş
leri Bâkanlığı’na. şikayet 
edeceğini söyledi.

Belediye’nin bankalarda 
nakit parası bulunduğunu 
icra kanalıyla tesbit ettikleri
ni söyleyen Avukat Tartan, 
yasal nedenlerle bu paraya 
el koyamadıklarını, doğa
cak zararlardan dolayı Bele
diye Başkanma tazminat da
vası açacaklarını da belirtti.

Tartan, 41 milyar lira 
qlan alacağın bugün yasal 
yıllık yüzde 60 faizi ile birlik 
te 100 milyar lirayı aşması
nın faturasını Gemlik halkı
nın ödeyeceğini söyledi.

Mahkeme kararına karşı 
belediyenin vatandaşa öde
mediği tazminatın nasıl so
nuçlanacağı merakla bekle
niyor.

Kadri Güler
gemlik_korfez@yahoo.com

Vatandaş kayıpları

Güne Bakış Bravo çocuklara
Bugün, Gemlik Körfez Gazetesi’nin manşe

tindeki konu, vatandaşın bir kamu kurumu ta
rafından mağdur edilmesidir özcesi.

Belediye bir kamu kurumudur ve kamu adı
na çalışır.

Belediye, belediye sınırlarında yaşayan va
tandaşın yaşamını kolaylaştırmak için kurul- 
muştur

Yasalar çerçevesinde hizmet üretir.
Kentin kültürü, sanatı, iman, temizliği, sağ

lığı gibi konularla ilgilenir.
[ Tüm bu çalışmaları, o kentte yaşayan hem

şehrileri için yapar.
| Manşet haber, hukuksal olarak yargıya git
miş ve sonuçlanmış bir konudur.

Devamı sayfa 6'da

Test Uygulama Eği
tirin Merkezi (TU- 
DEM)’in Türkiye gene
linde 25 Ocak 2003 
tarihinde düzenlediği 
ilköğretim okulları arası 
sınavda, Cumhuriyet 
İlköğretim Okulu 3 ncü 
sınıf Öğrencisi Gizem 
Okumuş Gemlik ve 
Bursa birincisi Türkiye 
beşincisi olurken, 4 ncü 
sınıf öğrencisi Hazal 
Can il ve ilçe birincisi 
Türkiye 34 ncüsü oldu.

Cumhuriyet ilköğre
tim Okulu Müdürü 
Mehmet Emir Şahin.

450-500 bin öğrenci
nin girdiği sınavda Öğ
rencilerinin aldığı başa
rıda ailenin, sınıf öğret
menleri Nuray Şanlı ve 
Halit Mehdigil in de 
paylarının olduğunu 
belirterek, öğrencileri 
kutladı.

Gizem Okumuş un 
Sınıf Öğretmeni Nuray 
Şanlı ise Öğrencisine 
dün altın armağan etti.

Sınav sonuçlarının 
tamamının açıklanma
sından sonra, öğrenci
lerin okul çapında ödül
lendirileceği açıklandı.

Başanh ögvmdter Gzem OtaMMts. Hazal Can. Okul 
Müdürü ve Smıf öğretmenleri Re birlikte sörütüyorbr.

mailto:gemlik_korfez@yahoo.com
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Gürhan ÇETİN KAYA

KİTAP... KİTABEVİ... MUTLULUK
Kitap okuyor musunuz?
İnsanoğlunun bilgi yolculuğunda en büyük 

yardımcısı..
Çağa, topluma ayak uydurmak değişimle 

olur.. Gelişimin değişimin durduğu yerde çö
küntü başlar.

Toplumsallaşma sürecinde çocukluktan 
gençliğe, gençlikten erişkinliğe ve erişkenliği 
izleyen dönemlerde insan sürekli yeni bilgiler
le donanır.

Bilgi donanımı insanı doğal, kültürel, top
lumsal değişimlere hazırlar. Hazırlık nasıl ola
cak. Bilgiye nasıl erişilecek? Tek başına dene
yim yetersiz.

Televizyon izlenecek. Radyo dinilecek. 
Gazete okunacak.

Ama kitap mutlaka okunacak.
Bilgiye ulaşmanın en sistematik kapsamlı 

ve doğru yolu kitap...
Ne var ki; 80 bine yaklaşan insanın yaşadı 

ğı Gemlik’te kitap alınacak doğru dürüst bir ki
tapçı yok... Var da ben mi bilmiyorum?

Eskiden bizim ortaokul yıllarımızda yani 
1960-197O’li yılları sürerken sembol bir isim 
va/dı Gazeteci Arif Abi s Nur içinde yatsın. 
Gemlik kültürüne katkıları unutulmaz.

Sevgili Halit babasından devraldığı işi 
uzunca bir dönem sürdürdü. Ama dayanama
dı. Kitabevini balık lokantasına çevirdi. Balık 
lanı d İvecek yok ama insan orada duvarlarda 
kitap raflarını da aramıyor değil..

I ^Imdi Gemlik’te., kırtasiyeci çok. Kitapçı 
Çsjis.., Büyük olasılıklı vk'/iKJinıl. kavvLı bu

Llöf ”! ümü hazırladı.
Demek kİ; 80 bin nüfuslu Gemlik te bir ki 

tapçı dükkanını yaşatacak potansiyel yok.
Kitap konusu açıldı ya;
Ömer Zülfü Llvanell ‘Mutluluk* adlı bir ro

man yazdı. Livanell'nin 1978 den bu yana ya
yınladığı dördüncü kitap.

Livanell'nin bu romanında üç ayrı insanın 
yaşamından kesitler var. Ccı; »I, Meryem, 
Prof. İrfan Bey. ,

Meryem'in yazgısı anlatılırken çevresin
de gelişen olaylarla yöre İnsanının yaşam 
koşulları da ortaya koyuyor. Doğumu sıra
sında annesi öldüğü için lanetlenen Mer
yem, üvey annenin baskılarıyla yaşıyor. Am
casının tecavüzüne de uğrayan Meryem’i 
töreye göre ya İntihar etmesi ya da İstan
bul’a götürülüp öldürülmesi gerekiyor. Mer 
yem'i İstanbul’a götürüp öldürme görevi 
amcasının oğlu Cemal’e veriliyor. Oysa Ce
mal, Gabar Dağlan'nda PKK'ya karşı kah 
ramanca savaşan bir komandodur. İçine sin- 
diremese de töre böyle.

Çocukluğu sıkıntılar İçinde geçmesine 
karşın Ha rıua id'da okuma olanağı bulabi 
len, orada okurken bir armatör kızı ile evle 
nerek yaşantısı değişen Prof. İrfan Bey. İs
tanbul Ünlversite’nde ünlü bir öğretim uye 
sİ oluyor Bir dönem sonra bu yaşamdan sı 
kılıyor. Kendisini aşmak istiyor Lüks içinde 
yaşadığı ortamı bırakma kararı veriyor Bîr 
tekne kiralayarak. Ege IVnizi’ne açılıyor

Llvanell bu kitabında ölüme giden, umutla 
rını tüketen insanların raslantılaıia kurtulup 
yaşama bağlanmasının çarpıcı bir biçimde 
gözler önüne seriyor, İnsanın içindeki gizli w 
haneklerini keşfedebileceğini savunuyor Hırla 
değişen dünyada törelerin gittikçe etkisini viti 
receğlni kanıtlıyor. Paranın varlığı insanı ay 
mata sürekledlğinl sergiliyor. İnsanın kendisi 
olmasının, kendini bulmasının enlemini yücel . 
tiyor.

Llvanell, 'Mutluluk' adlı romanMa okurtan-| 
na günümüz gerçeklerini sunuyor.

Sabırlı olun onu eğitebilirsiniz!
Değerli okuyucular bu günden itibaren 

bu köşede özürfcüerin sorunları ve bunla
rın çözümleri hakkmdaki bilgileri -sîzlere 
aktarmaya çalışacağım.

Bu günkü yazıma, zihinsel özürlü çocu
ğu olan ailelere öneriler ile başlamak isti
yorum.

Ve diyorum ki;
Sabırlı olun, onu eğitebilirsiniz.
Bebeğinizin doğduğu andan itibaren si

zi şaşırtan, kaygılandıran, üzen ve çözüm- 
’ leyemediğiniz tepkileri ve özellikleri olabi

lir. Durum ne olursa olsun, çocuğunuza sa
nlın, onu okşayın, kucaklayın ve sevin. 
Her çocuğun bunlara fazlası ile ihtiyacı 
vardır.

Çocuklarımızın mutlaka yapamadıkları. 
başaramadıkları şeyler vardır. Onların ya
pamadıklarına, beceremediklerine değil de 
yapabildiklerine, güçlü yönlerine bakalım, 
onları geliştirmeye çalışalım. Onlann özel
liklerini tanımaya çalışalım. Çocukların du
rumunu saklamavahm. Yakın çevremize, 
arkadaşlarımıza, komşularımız ı durumunu 
ve özelliklerim anlatalım

Zihinsel özü»1’i olan bir çocu m ıhtı var 
| duyduğu ■ . ‘»ııyük şey ilgi ve sevgidir 

retilebılir. Yeter kı ıstenSm. zaı 
sabırlı olunsun.

Aile bireyleri olarak zıhinst 
olan çocukların eğitiminde bili 
kat etmeniz gereken noktalar

Herşeyden önce çocuğumu 
bi kabul edin. Onu olduğu g 
mek yapacağınız çalışmalarda

Körfez
■M TARAFSIZ SİYASİ GAZtTl ■■■ sine

VERECEĞİNİZ İLAN ve
REKLAMLAR KAZANDIRIR
1 AYLIK PAKET KEKİ AN

100 ıııilvoıt + KDV
BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!

Tel : (0.224) 513 17 97
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İlçeye bağlı 6 köy yolu kar nedeniyle kapandı

Kar yolları kapadı
TATLI 
SERT
Erol GÜRCAY

Yeni Dünya Düzeni

Hava ısısının ani olarak 
düşmesi sonuçtu bölgemizi et* 
kisı ainna alan kar yağışları ne
deniyle. ilçemize bağh 6 köyün 
yokcvm kapandığı öğrenildi. 
। Hhri ilerek • lığımız bilgile
ri göre: • '♦ •cefa gece başlayan 
ve sabah.. kadar devam eden 
kar vağbian nedeniyle, ilçemi
ze bağh Adliye. Şükriye. Hay- 
dariye Fmchcak. Hamidiye,

Fevziye köylerinin yollan kar 
yağışı nedeniyle ulaşıma ka
pandığı belirtildi.

YAĞIŞLAR
DEVAM EDECEK
Karadeniz Bölgesi ndçri 

geldiği belirtilen soğuk hava 
tabakası nedeniyle, Marmara 
Bölgesi nin kuzeyinde kar ya- 
ğışlannın devam edeceği ye 
hava ısısının - 3 derece dolay

larında olacağı Meteoroloji 
Müdürlüğü tarafindan, bildiril
di. ' *

Öte • yahdan, ilçel^fde de 
. dün sabah bembeyazŞfâ^ örtü
süyle gün başladı. İlçöp'irt yük 
şçk ,mahallelerimde hk^k. beş 
santimetre kar kalınlığı îte ör
tülürken, günün ilerleyen saat
lerinde ısısın artmas&la kar ta
bakası eridi.

Umurbey Belediye
Başkanı Ankara’da

Umurbey Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, iki gündür 
Ankara da temaslarda bulunu
yor.

AKP Genel Başkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ile de görüşece
ği öğrenilen Umurbey Belediye

Başkanı Fatih Mehmet Güler’in 
bugün ilçemize dönmesi bekleni
yor.

Başkan Güler’in beldenin baş
ta su şorunu olmak üzere,, çeşitli 
konulardaki sorunlarını çözmek 
için Ankara’ya gittiği bildirildi.

Umurbey Belediye 
Başkanı 

Fatih Mehmet Güler

GEDİĞİNE
clnan

Müşevvik, ••
Resmi eğitimden kıs
Ver özel eğitime teşvik 
Hayret, hayret ki, ne hayret 
Resmi eğitimden sorumlular 
Müşevvik...

CHP Halkevlerinin 
kuruluşunu kutladı 

revler üstlendiği’ bildiri
len açıklamada, halkev
lerinin . okufrıa yazma 
kurslarından, tiyatro et
kinliklerine kadar bir

Cumhuriyet Halk 
Partisi Gemlik îlçe Ör
gütü, halkevlerinin ku
ruluşunun 75 nci yıldö
nümünü kutladı.

19. Ağustos 1923 
tarihinde açılıp, 8 
Ağustos 1951 tarihin
de Demokrat Parti ikti- 
darınca kapatılan 
halkevlerinin, açık ol
duğu yıllar süresince 
Türk insanının aydın
lanması, bilinçlenmesi, 
Atatürk'ün gösterdiği 
bilimin ışığındaki çağ
daşlaşmada büyük gö-

çok uğraşı da ülkemizi 
karanlık çehresinin ay
dınlattığı bildiril^ _ J

Türkiye’nin, çağdaş
laşmasını istemeyenler 
tarafından halkevleri
nin kapatıldığını belir
ten CHP İlçe örgütü, 
halkevi açanlan ve ora
da çalışanları sevgi ve 
saygıyla anıyoruz dedi
ler.

Yeni dünya düzeni şekilleniyor.
Bir tarafta Amerika
Diğer tarafta tüm dünya.
Slogan da şöyle.
Ya benimle olacaksın.
Ya da düşman sayılacaksın.
Şu düşünceye bakın.
Uygarlık çağında, çağ dışı bir 

strateji.
Bu. kafada bir Amerika ile birlikte 

olmak, yıllar sonra belki de insanlık 
suçu sayılacak.

Bu düzen de tek basma kalmak 
mümkün değil.

Tam bağımsızlıkta mümkün de
ğil-

Kendini ezdirmeyecek bir ortak
lık bulacaksın.

Aksi hade bu acımasız Amerika 
yalnız ve küçük ülkeleri tek tek yok 
edecek.

Irak’ı petrol için yokedecek.
Belki seni de su yollannı tuttuğun 

için tehdit edecek.
Amerika’nın iki önemli ortağı 

var.
Birincisi', kendisine sömürgeci

lik aklını veren Ingiltere.
İkincisi, Ortadgu’d > tetikçi olarak 

kullanacağı İsrail.
Biz de önemliyiz.
Ama. Basma yansıtıldığı gibi de

ğil-
Amerika, yıllardan beri K. Irak taki 

Kürtlere özel ilgi gösterdi.
Bir bölümünü eğitti.
Bir bölümünü silahlandırdı.
Bir bölümünü de psikolojik sa- 

vaş ve provakasyonlar için eğitti.
Savaşa hayır mitinglerindeki 

provakatörleri iyi tahlil etmek la
zım.

Türkiye hem çok riskli bir or
tamda.

Hem de çok şanslı durumda.
Avrupa Birliği de, Türkiye’nin 

önemini daha iyi anladı.
Türkiye için en akıllı seçenek Av

rupa Birliğidir.
Hasırcılarınla mücadele edecek

sen, aynı ortaklıkta yer alacaksın.
Nato da, Yunanistan. Almanya, 

Fransa ve Belçika ile birlikteydik.
Avrupa Birliği’nde de, birlikte 

olalım.
Aynı ortaklıkta olan ülkeler, bir

birlerine zarar veremezler.
Yoksa. Tek başına kalacak bir Türki

ye’yi Amerika çok üzer.

İki arkadaş dertleşiyordu, biri : 
“-Azizim. Ben 25, karım 20 yıl 

çok nıesukbir hâyat sürdük.”
Sonra :
“- Birbirimizle tanıştık.”
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Protein, mineral vitamin deposu her derde deva bitki

‘Kapari’ Gemlik’te tanıtılacak Op. Dr. Anıl RESMİ
Göz Hastalıkları Uzmanı

Halk arasında 'kedi tırnağı, 
hint hıyarı. it kavunu, kargu ka
vunu. yılan kabağı, menginik. 
cimbom. gevil, buga. bubu. ke
pek çiçek, kebre. gebere, geber 
otu' olarak tanıtan 'Kapari' İlçe 
Tarım Müdürlüğü tarafından 
'Kapari Yetiştiriciliği' konulu 
toplantıda meraklılarına tanıtıla
cak.

İlçe Tarım Müdürlüğü’nden 
yapılan yazılı açıklamaca, her 
türlü elverişsiz yöre koşullarına 
kolaylıkla uyum sağlayan, çalım
sa dikenli, çok yıllık (30-40) bir 
bitki olan Kapari, tedavi amaçlı 
kullanımının yanında, gıda sek
töründe de kullanılmakta olduğu

En Önemli Körlük 
Nedenlerinden Biri 

GLUKOM

yetkilileri, dal uçlan, tomurcuk
ları, meyvelerinin gıda sektö
ründe, yapraklan sertleşmiş dal
ları, kökleri ise ilaç, boya ve 
kozmetik sanayiinde kullanıldı
ğını belirttiler.

İnsana sağlık ve zindelik ka
zandıran, enerji aşılayan ve yaş
lı hastalann baş dostu olan Ka
pari dikildikten sonra iki üç yıl 
içinde verim, alınırken, dekarda 
ortalama Bir ton ürün' elde 
ediliyor.

25 Şubat 2003 günü, Esnaf 
Kefalet Kooperatifi Toplantı Sa- 
lonu’nda saat lO.öo’da ‘Kapari 
Yetiştiriciliği’ konulu toplantıda, 
ilgililere ve çiftçilere tanıtılacak.

bildirildi.
Bezelye büyüklüğündeki, to

murcuklarının protein, vitamin, 
mineraller, rutin ve hardal yağı, 
gloksili yönünden zengin olması 
Kapari'yi doyurucu bir besin 
kaynağı haline getiriyor.

LEZZET ve ŞİFA 
DEPOSU
Avrupa’da sade, Amerika'da 

etli yemeklerde, sofralarda, piz
zalarda, garnitür ve sos olarak 
değerlendirilen Kapari’nin ayn- 
ca salamurası, turşusu ve reçeli 
yapılıyor.

Her şeyi değerli olan kapa
ri’nin, hiç bir yerinin atılmadığı
nı belirten İlçe Tarım Müdürlüğü

KONGRE İLANI 
GEMLİK BALIKÇILAR DERNEĞİ 

BAŞKANLIĞINDAN

Demeğimizin yıllık olağan genel kurul toplantısı 16 Mart 2003 Pazar 
günü demek lokalinde yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde toplantı 23 Mart 2003 günü aynı yer 
ve saatte tekrarlanacaktır. Üyelerimize duyurulur.

YÖNETİM KURULU
GÜNDEM :
1- Acılım ve divan seçimi
2- Yon. 'tim kurulu faaliyet raporunun okunmaşı
3- Denetim kurulu faaliyet raporunun okunması
4- Bilanço gelir gider farkı cetvelinin okunması
5- Yönetim, denetim kurulu faaliyet raporu ile bilanço gelir-gider cetve

linin müzakere edilmesi, ayrı ayrı ^oylanması
6- Yönetim kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi
7- Denetim kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi
8- Tahmini Bütçenin oylanmaşı
9- Dilek ve istekler
10- Kapanış.

DAİRE
KUMLADA 

HAVUZLU
KİRALIK ve

SATILIK DAİRE 

Müracaat

Tel: 513 17 97

Glukom Nedir?
Halk arasında göz tansiyonu adıyla da bilinen 

glukom, milyonlarca insanı etkileyen yaygın te 
göz hastalığıdır. Tedavi edilmez ise görme kayte 
na neden olabilir. Glukomda, göz içindeki ski 
basıncı, görme yeteneği için gerekli olan göz si
nirine zarar verecek düzeyde yüksektir. Sıklıkla 
40 yaşın üzerinde oluşan glukom genellikle yriiar 
içinde çok sinsi ilerler. Bu; en şık görülen gto- 
kom tipi olup Primer Açık Açılı Glukom olarak 
adlandınlır. Bu süre içinde glukomlu kişilerin te 
bölümünde de hastalığa ait herhangi bir belirti 
görülmez.

Glukom, birçok hasta tarafından ancak ileri 
dönemde ve belirgin görme kaybı ortaya çıktı
ğında fark edilebilir. Glukomda görme kayfct 
oluştuktan sonra geri dönüş olmadığından erken' 
tanı önemlidir. Normal göz muayenesi sırasında 
tespit edilen anormal göz içi basıncı artışı hasta-' 
lığın ilk belirtisi olabilir. Göz doktorunca düzeni 
aralıklarla yapılan muayeneler glokomun erken 
tanı ve tedavisi için en iyi yoldur.

Diğer bir glukom türü ise. yine ileri yaşlarda 
ani olarak krizle ortaya çıkan dar açıh gKıkonr 
dur.

Şiddetli göz ağrısı, görme azalması, gözde M 
zarıklık ve bulantı, kusma ile karakterize bir tab- 
lodur. Acil tedavi gerektirir. Bebeklikte ve çocuİM 

t ağında izlenen türlerinde gözde «uüaranıj 
ışığa Karşı hassasiyet ve gözd< :>üyüme ızk-nâr. |

Glukoma ne sebep olur?
"İV 11ı.ıalde >ı>.;. w jn* uoKUkumın üeaicaauca 

için gez içerisinde kürekli olarak bir sıvı vapdır w 
bu göz içi Sıvısı. aynı zamanda sürekli <fl| 
bazı yollarla (trabeküler şebeke) gözü terk eder.. 
Glukom, göz içi sıvısını dışan boşaltan kanedtar 
da yapısal olarak tıkanıklık oluşması neöenMd 
sıvının yeterli boşalmaması ve buna bağh olana 
göz içi basıncının artması sonucu oluşur Yüksa 
len göz içi basıncı görme sinirine zarar vana 
sinirin ölümüne neden olur. Bazı hastalarda tsfl 
göz içi basıncı normal olduğu hakle görme ^ha 
rinde ki kan akımının bozuk olması neden Mİ 
görme siniri aynı şekilde tahrip olur ,Normıl 
Basınçlı Glukom) Görme siniri hücreleri öldüğa 
zaman da kalıcı görme kaybı oluşur

Yarın .- Nasıl teşhis edilir? Riski arthnM 
faktörler ve Nasıl tedavi edilir? I

AİLENİZLE STRESİNİZİ ATMAK İÇİN
İŞTE FIRSATI

Udi Cengiz eşliğinde tatlı nağmeler, 
Kaliteli yemeklerle unutulmaz Keyifli Geceler...

MÖNÜ
1/2 Yerli İçki - Ordöv Tabağı - Salata - Ara Sıcak 

Günün Yemeği - Meyva - Çorba
<^<^ırç><camlh>eL,»

â©.©©©.©©©»- Tla»
REZARVASYON İÇİN BİZİ ARAYIN!

Dutluca Köyü Altı Orhangazi / BURSA
Tel : (0.224) 582 22 82 Telefax : 582 21 65
GSM ; (0.542) 524 97 86 - (0.532) 436 18 22
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Sıtkı Hayıroğlu
Emekli öğretmen

YAŞAMINİÇİNDEN

Seni Bende Kurtaramam
ı Rahmetli ismet İnönü, zamanında ne de
mişti: “Seni bende kurtaramam"

Şimdi binleri çıksa da. Fenerbahçe camiası
na aynı sözü söylese.

AH Şen. orda borda atıp tutacağına; çıksa 
meydana "Hey! Koca Fenerbahçe! Seni an
cak ben kurtarırım" dese idareyi ele alsa ya. 
Lafta peynir gemisi yürür mü Ali Şen. yürü-

Deprem anında yapılacaklar!
© Okuldaysanız!

iien 
□far 
avb 
rten
il.Cu 
aso- 
zenu 
rfen

mez..
Aziz Yıldırım'a başkan olarak binlerce te

şekkürler. Bir istendi iki aldı.
Ona dil uzatanın, dili lal olur. Çok iyi niyetli. 

Bu yola kendini adamış.
Her insanın en büyük sevgi ocağı aile ocağı

dır. Aziz in ki Fenerbahçe denilebilir.
Yönetimde hiç hata yok.
Hata nerede onun üzerinde duralım.
Hata olaylann akışında.
Nasıl başladı bu akış? Mustafa Denizli ile 

diyebiliriz. Onunla beraber. Fenerbahçe'ye gelen 
teknik direktörlerin kulübe bir faydası olmadığı 
gibi, kat kat zararlan dokundu. Gene en iyisi De
nizli idi.

Bu kulüp öyle sıradan bir kulüp olarak be
nimsenemez.

□ Sakin olun, panik yap
mayın, çığlık atmayın, merdi
venlere koşmayın.

□ Sınıf kapısını açık bıra
kın, depremde kapılar zarar 
görebilir, açılmayabilir.

□ Sıraların yanma ya da 
arasına cenin pozisyonunu 
alarak yatın, başınızı ve boy
nunuzu ellerinizle ya da yu
muşak birşeyle koruyun. Yü
zünüzü pencere ve camlardan 
uzak tutun. Sarsıntı bitinceye 
kadar öyle kalın.

□ Koridordaysanız bir du

vara karşı cenin po
zisyonu alın, başınızı 
koruyun.

O Okul idaresinin 
uyarılarını dinleyin, 
uyarılara göre hare
ket edin.

□ Okul bahçesin
deyseniz bahçe du
varlarından, elektrik 
direk ve tellerinden uzak du-
run. Arkadaşlarınızdan ayrıl
mayın.

O Depremin büyüklüğüne 
göre aileniz okula ulaşıncaya

kadar okuldan a
Devamı rar.

Bursa Valiliği Afet Yönetim 
Merkezi tarafından hazırlanan 
‘Dikkat Deprem' adlı kitaptan 
alınmıştır.

Yasemin Mobilya
DEĞİRMENCİOĞLU Mobilya ve Koltuk Çeşitleri

ekt- 
tab-

ık

» Dünya ülkelerinin de yakından tanıdığı Türki- 
Wye‘yi temsil eden bir kulüp. Bu öyle bilinip uygu- 
{■lanmalı.

Takım neden başanlı olamıyor? İşte sorun bu.
Şu anda kulüp öyle bir ortama girmiş ki: Şinı- 

■ di herkes kendi, kendine “Seni bende kurta- 
9 ram” diyor içinden.
■ Bende öyle diyorum ama gene de bir kurtu- 
■ önem **k h4k*»run» N • mı?
a r>. ! • kipte. psi birbirinden u

tün. Hensi d? kendilenni dev avnasında uörme
ıırve 
He da 
eder, 
afiar- 
nâfe 
arak 
ikse- 
■erek 
I *se- 

sini- 
aiyte 
rma 
düğü

.^«1. i .

B' ’-uKibe dünyanın u>. "maralı zamanın 
i>*lesî de gelmiş olsa tutturamaz. Neden hepsi 
de kendilerini pele zannettiklerinden.

İşte pele ayarında bir oyuncu Ortega. Ne
den temel atamadı? Aradığı ortamı bulamadığın
dan. Bulamaz da...

Oyuncular arasında değerlendirme A dan 
Z’ye bozuk.

Bir Ortega takım oyuncularının aldığı top- 
’lam paranın neredeyse tamamını alıyor. Niye? 
I İyi oyuncu diye.

Yahu, bu büyük denilen kulüplerin transfer 
işine ben bir mana veremedim.

Oyuncuların güya iyisinin, dünyanın dört bu
cağında var olduğuna inanıyor. Öyle hareket 
ediyorlar. O idarecilerin ne yaptığından haberle-
ri yok. Kaş yaparken göz çıkarıyorlar. Onu bir 

—— bilseler.
Türkiye dünya üçüncüsü. Ne haber.
Be gafil teknik direktör, yönetici, oyuncunun 

iyisini dünya devi kendi ülkende niye aramazsın?
II lik takımlarından da iyi oyuncular ara, bul 

|al. K
Çin’de, Yemen’de oyuncu arayacağına kendi 

özünde ara.
İşte Fenerbahçe’nin durumu meydanda.
Bu iş Oğuz’un işi değil. Dostluk başka, görev 

başka. ı
Yönetim derhal tecrübeli bir teknik direktör 

almalı. Ve de o Türkoğlu Türk olmalı. Genç- 
lerbirliği Kulübü kararda mı olamıyor, koskoca 
Fenerbahçe.

Daha başka ne diyeyim aman!
Seni bende kurtaramam.

□ GEREKLİ^TELEFONLAR □ RESMİ DAİRELER □ uçak

□ DENİZ OTOBÜSÜ

□ KAYMAKAMLIK

& 
d

TEK Arıza 
TEK İşletme 
Turizm Der.

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

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

..../........ 156
..<513 10 55
...513 18 79

.513 12 06

Milli Eğt Md 
Halk rat Mrk 
Halk Kutup 
As. Şb. ■ 
Karavollan 
Lima'n Bşk..

İtfaiye ..........
Polis İmdat ./:•.....
Jandarma İmdat... 
Jandarma K...........
Polis Karakolu.......
Gar. Kom................

Gazhane Caddesi No : 21 (Eski Uzunlar Tic. Aygaz Bayii)
Tel : (0.224) 512 20 20 GEMLİK

O Yatak Odası Takımları 
O Oturma Odası Takımları 
O Misafir Odası Takımları 
□ Yemek Odası Takımları 
□ Kanepeler 
O Abajur Çeşitleri 
□ Zigon Sehpalar
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NÖBETÇİ ECZANE

21 Şubat 2003 Cuma
‘I İNCİ ECZANESİ
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Kaymakamlık..........
Kaymakamlık Ev.....
C. Savcılığı............. 
C. Savcı Yard......... 
Emniyet Müdürlüğü.

□ ULAŞIM

Uludağ Turizm 
Aydın Turizm..

..513 10 51

.513 10 52

.513 29 54
.513 10 28

□ HASTANELER

Devlet Hastanesi 
SSK Hastanesi 
Mer Sağ Ot ağı

□ TAKSİLER

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

■1 İd Md 
u Sic . Md

□ FERİBOT

□ VAPUR

□ BELEDİYE J OTOBÜS

□ TÜP DAGITtCtLARl
513 92 00

20
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İHALE İLANI
Gemlik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

İlköğretim Okulları yakacak kömür alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
1* İdarenin :
a) Adresi ; Hükümet Konağı Kat : 4 GEMLİK
b) Telefon ve faks numarası : 513 11 74 Fax : 514 02 30
c) Elektronik posta adresi (varsa):
2- İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı 
b) Teslim (yeri/yerleri) 
c) Teslim (tarihi/tarihleri)
3- İhalenin :
a) Yapılacağı yer
b) Tarihi ve saati

: İthal parça kömür 86 ton
: ilköğretim Okulları
:28 Şubat 10 Mart tarihleri arası

Kaymakamlık Toplantı Salonu 
: 28 Şubat 2003 Saat ll.oo

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ie yeterli değerlendirmesinde uygulanacak kriterler 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü nden temin edilebilir.
5- Tüm isteklilere açıktır.
6- İhale dokümanı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve görülebilir ve 20.000.000.- TL karşlığı İlçe Milli Eği

tim Müdürlüğü’nden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almalan zo
runludur.

7- Teklifler, 28 Şubat 2003, saat 11 .oo’e kadar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iade
li taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8- İstekliler tekliflerini, (götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istek
liye toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır/ İhale sonucu, üzerine ihale yapılan is
tekliye iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 
fiyat sözleşme imzalanacaktır)

9- İstekliler teklif edilen bedelin % 2 sinden az, % 4’ünden fazla olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir.

10- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 12 takvim günü olmahdır.
Basın : 2OO3/3

ELEMAN ARANIYOR
_______  •._______ ! .;-s1 . ?.’ 'i,

Firmamızda çalışacak EMEKLİ 
MAKİNA MÜHENDİSİ aranmaktadır.

GEMSAN ASANSÖR
Gürle İş Merkezi Kat : 1 No: 41 GEMLİK 

Tel : (0.224) 514 39 86

KAŞE 
ve 

MÜHÜRDE 
BEKLEME

VOK!__ .

Matbaamızda 
Bilgisayar 
Sistemiyle 

Kaşe ve 
MONUrleriniz 

30 dakikada 
yağılır.

BÎR TELEFON YETERLİI

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

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

Mühür & Cilt yapımı & Plastik Kimlik Kartı
1 GÜNDE KALİTELİ ve UCUZ DAVETİYE BASILIR

Her türlü matbaa İşlerinizde hizmetinizdeyiz
M a t b a a c ı (t k Bizim İşimiz"

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

DOĞUŞ FES DURMLUTI FRİ
"Her zaman bir adim önde"
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22 Şubat 2003 Cumartesi FİYATI : 200.000. TL.

Hesaplı Alışveriş için

İNAN
ALIŞVERİŞ MERKEZİ’ne

Uğrayın...
Manastır Mevkii - GEMLİK 

Tel: (0.224) 514 53 09 Fax : 514 53 10

•* Belediye Başkanı Mehmet Turgut davanın sona ermediğini söyledi ve ekledi:

“Antta dava açacağım”
Ozan Sokak ta, Belediye’nin kamulaştırmadan yol geçirdiği mülk sahiplerine mahkemece, 40 milyar 
973 milyon lira tazminat ödeme kararı alması üzerine, Belediye Başkanının parayı ödemediğini iddia 
eden Avukat Vedat Tartan’ı Adalet Bakanlığı’na, Baro ya şikayet edeceğini söyleyen Belediye Başka*

İs»
| bu-

wnı Mehmet Turgut, avukatın açıklamalarıyla belediyeyi küçük düşürdüğü için dava açacağını bildirdi.
t Gazetemizin dünkü sa- belirterek, Avukat Vedat İa yaptığı görüşmede, be- si yoktur. Asıl bu kara- '• - ■ ------------------- '
tısında "Belediyeye

wru

ım-
nve

UUO-

yüklü tazminat” başlıklı 
i ■ haber üzerine görüştüğü- 
I müz Belediye Başkanı

Mehmet Turgut, kamulaş- 
| tama bedelinin ödenme- 
I^^rfe ilgili Yargıtay kararı

nın kendilerine tebliğ edil
mediği için mahkemenin 
bitmiş sayılmayacağını ve 
ödemenin yapılmasının 
j^öz1 konusu olamayacağını

Tartan’ı açıklamalarından 
dolayı Adalet Bakanlığı- 
’na. Baroya şikayet ede
ceğini, ayrıca, Gemlik Be- 
lediyesi’ni kamuoyunda 
küçük düşürdüğü için dava 
açacağını söyledi.

DAVA AÇACAĞIM
Haberimiz üzerine ken

disiyle görüştüğümüz Be
lediye Başkanı Mehmet 
Turgut, Belediye Avukâtıy-

lediye^e ulaşan bir Yargı
tay karının bulunmadığını, 
davanın bittiğinin, kararın 
tarafa 'tebliğiyle gerçekle
şeceğini söyleyerek, “Bu 
karar bize gelmiş olsa, 
bu açıklamayı yapsın
lar. Ancak, kişi ve ku
rum arasındaki dava 
konusunu basın yoluy
la kamuya duyurmanın 
hukuk adamlığıyla ilgi-

rı bize zamanında ilet
meyerek Belediyeyi 
zarara uğrattıkları 
için, ben davacı olaca
ğım.

Avukatı Adalet Ba
kanlığı na ve Baro’ya 
şikayet edeceğim.

Belediyeyi küçük 
düşürdüğü için de ayrı 
bir dava açacağım.” 
dedi.

tefe
y

n 1 • O nOîVJ • ı*r il* f 1*1 11111 hsemlik Belediyesi Türk Suat Mizii kamı tarafı Im<w40Belgin Savcı, DSP den istifa etti, 6 ay partiden uzaklaştırıldı ’ımM
I Demokratik Sol Parti eski İlçe Baş- İstifa dilekçesinde, İl Yönetiminin
kanı ve yönetim kurulu üyesi Belgin 
Savcı görevinden istifa etti.

Bir süre, rahatsızlık geçiren ve par
ti çalışmalarına katılamayan Belgin
Sava. 13 Şubat 2003 günü Üçe Baş- 
Kanbğı'rta yazılı bir dilekçe vererek, 1 

»revinuen isnfa i ttiğini bildirdi.

İstifadan bir gün sonra olağanüs
tü olarak toplanan İl Disiplin Kurul ı, 
Savcı’yı partiden 6 ay uzaklaştırdı '

Devamı Sayfa 6'da

kendisini istemediği için suçladığını 
bildiren Belgin Savcı, II Yönetim Ku
rulu tarafından Disiplin Kuruluna ye- 

• rildi.

Kadri Güler
gemlik_korfez@yahoo.com

Belgin Savcı

Güne Bakış
Mert Balıkçılığın çelik kasasını kamyonetle götürüp açmışlardı

Kasa soyguncuları tutuklandı
Belgin Sava, Gemlik’te kadınların da siyaset 

yapabileceğini kanıtlayan en tanınmış kadın si- 
yasefçimizdir.

Gelecekte yazılacak bir Gemlik siyasat tari
hinde mutlaka yaşadığı zaman diliminde yerini 
alacaktır.

Sayın Savcı’ran bir yanlışı var, o da yanlış 
; yerde siyaset yapmasıdır.

Karşı cinslerine taş çıkarırcasına gece deme
den, gündüz demeden, yılmadan mücadelesini 
sürdürdü Belgin Hanım.

DSP de siyaset yapmak kolay iş değildir.
Çünkü, DSP hiçbir zaman parti olamadı.
İktidar oldu ama, parti olamadı.
Rahşan Hanım siyaset kültürü ile ne kadar 

çabalarsan çabala, sizi sonunda kapıya bırakır
lar Belgin Hanım,
M.Btınu ne zaman öğreneceksiniz?

Gemlik’te son yılların en il
ginç soygununu gerçekleştiren 
esnaf soyguncuları, dün çıkarıl
dığı mahkemece tutuklandı.

2 Öcak 2003 günü Hükü
met Konağı karşındaki Mert 
Balıkçılık dükkanının çelik ka
sasını çalan ve 11 AZ 625 pla
kalı kamyonete yükleyerek 
Bursa’nın Hamitler Köyü me
zarlığında içini boşaltan beş 
soyguncunun ikisi yakanarak 
çıkarıldığı mahkemece tutuk
landılar.

Bursa Polisinin bir ihbarını 
değerlendirerek yakalayarak

Gemlik polisine teslim ettiği 
Orhan Yokuş (44), Necati Ova
lı (41) Gemlik'te sorgulandılar.

Olay yerinde, önceki gün 
tatbikat yaptırılan hırsızlar, ka
sadan çıkan 4 milyar lira. 50 
Euro ve 2 bin dolan aralannda 
paylaştıklarını söylediler.

Marangoz olan Orhan Yo
kuş. çaldığı parayla işyeri ve ev 
kiralarını ödediğini söylerken, 
bir soyguncunun da mobilyacı 
olduğu öğrenildi. Polis, diğer 
soyguncular İbrahim Orgun. 
Selahattin Selaman ve Gökhan 
Araç'ı arıyor.

mailto:gemlik_korfez@yahoo.com
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Tamer SİVRİ
Bursa Zihinsel Özürlü

Aferin Gizem, 
Aferin Hazal.

Gizem ile Haza], Test Uygulama Eği- 
. tim Merkezi’nin ulusal düzeyde açtığı sı
navda, Gemlik Cumhuriyet İlköğretim 
Okulu’nun adını Başarı Anıtı’na gururla 
yazdırdılar.

Gizem ile Hazal’ı başarılı kılan önce
likle onların zekaları kuşkusuz...

Okulun sunduğu olanaklar ile özverileri
ni öğrencilerinden esirgemeyen çocuklara 
bilgiyi öğreten, onları geleceğe hazırlayan 
Nuray ve Halit öğretmenin katkıları ise 
övgüye değer.

Ancak, o minicik yavrularının önünü 
açan, çalışma ortamı hazırlayan anne-bâ- 
balann hakkı ise asla ödenmez. Ödene
mez.

ÖĞRETMEN
Güç koşullarda çalıştığını bildiğimiz öğ

retmen ayakta dimdik duruyor...
Yüreğindeki sımsıcak sevgisini çevre

sinden asla esirgemiyor.
Olmazı var ederek, olanaksızı gerçek^ 

leştirerek yolumuzu açıyor. Etrafına bilgi 
ışıklan saçıyor. Önümüzü aydınlatıyor.

Nuray ve Halit öğretmen koca eğitim 
ordusunun iki neferi...

Öğrencilerini eğitmek için çabalıyor, di
diniyor. Karşılığını da çocuklarının ulusal 
düzeydeki başarısıyla alıyor. Başarı, onlara

Bunca özverisine karşın toplum öğret
menini el üstünde tutuyor* rtıu? Yönetenler 
hakkını veriyor mu?

Yanıtlarını siz bulun. Eminim zorlan
mazsanız.

EĞİTİM
Gündelik politikalardan arındırılmış 

akılcı, yaratıcılığa dönük bir sistem ülkenin 
eğitim kalitesini yükseltir. Eğitim ve öğre
timde bağnazlık, saplantı, takıntıya yer 
yoktur.

Beyinleri pırıl pırıl, yürekleri coşkulu 
minik yavruları, her türlü art niyetten uzak 
bilgiyle donatmak gerek.

ligi, sevgi, güven ortamında verilen eği
tim özgün, üretken inisiyatif sahibi bireyler 
yaratır.

İnsanın mutlu ve topluma katkılı olma
sı, bilgi birikimine bağlıdır.

Çocukluk ve gençlik çağında verilen 
eğitimin önemli işlevi vardır.

Bundan dolayıdır ki temelinin sağlam 
atılması gerekir. Atılan temelin sağlamlığı 
bireyin yaşadığı topluma katkı boyutunu 
da arttırır.

Ülkemizin çağdaş ve uygarlık düzeyini 
giderek yükseltmesi iyi eğitimli gençlerin 
yaratıcılığına bağlıdır.

Evde Yapılacak Eğitim Çalışmaları (2)
Dünkü yazımda; özürlü çocukların eğitile- 

bileceği konusunda sîzleri bilgilendirmeye ça
lışmıştım. Bugünkü yazımda ise, evde yapıla
cak eğitim çalışmaları hakkında bilgi verece
ğim.

A) Konuşma durumu ile ilgili çalış
malar:

1) Konuşmalarda işarete yer vermeyin.
2) Çocuğunuzun uydurduğu sözcükleri 

kullanmayın.
3) Çocuğunuzun yakınındaki ve en çok 

kullanılan eşyaların adını doğru söylemesini 
öğretin.

4) Sözcüklerin söylenilişindeki hataları ço- 
çuğu telaşa düşürmeden ve tedirgin etmeden 
düzeltin. Doğru söylemeye başladıkça onu 
sözle ödüllendirin.

■5) Tren, araba, hayvan seslerini tanıtın.
6) Yaşına uygun öykü ve masalları anlatın.
7) Konuşma taklitle öğrenildiğinden onun

la düzgün konuşun..
B) Sayı kavramı geliştirme çabalan :
1) Öncelikle söyleneni anlama ve yapma 

gibi alışkanlıklar kazandırılmalıdır. Örneğin 
‘Bir kalem ver”, “kapıyı aç” gibi.

2) Daha sonra “bu kadar ver” emri ile 
ileri aşamaya geçilir. Çocuğunuz istenilen sa
yıda eşyayı seçip verebilme durumuna gele
bilmelidir.

3) Bu çalışmalar önce (bir) sayı kavramının* 
kazandırılması ile başlamalı daha sonra 2 ve 
3’e geçilmelidir.

4) Sayı ile birlikte renk kavramının veril
mesi yerinde olur. “İki tane kırmızı düğ
me ver” şeklinde.

5) Ara şıra “bir” üzerinde çalışmanın ar
kasından iki tane isteyerek, dikkatinin geliş
mesini sağlayın.
‘‘ C) Renk kavramını geliştirme çalış
maları :

GEMLİK

TARAFSIZ SİYASÎ GAZETE ■■■ SIF1G

VERECEĞİNİZ İLAN ve
REKLAMLAR KAZANDIRIR

renk kavramn verin.
2) Çeşitli kırmızı renkteki eşyalan göstere

rek kırmızı kavramn tekrar edm.
3) “Kırmızı kalem ver”, “Kırmızı 

düğmeyi al” gibi emirler âe karşk renkle
rin arasından kırmızıcı seçmesini eğretin.

4) Daha sonra mavi renk brman verim
5) Her iki rengi de öğrendiğinde “mavi 

kalemi masaya koy”, “kırmızı kutuyu 
bana ver” gibi emirlerle mavi ve lornamyı 
beraber çalıştırın.

6) Öğrettiğiniz renkten kağıtlarla kesip ye- 
piştir ma. elişi alıştırmaları yapın.

D) Resimler üzerinde konuşma çalış
maları:

1) Renkli resimler i 
de neler var” diyere 
söylemeye teşvik edin.

2) Resim özerinde t 
t ila ra girip, adlandırma

3) Resimler üzerınd 

bu r estm-

daha ne var” M
rusuyla serbest konuşmasına izin verin.

4) Resimlerde sık sık rastlanı.an nasMİMİ 
çeşitli kartonlara yapıştırarak b*r çahşm* def- 
teri oluşturun, bu defter üzerinde k xıuşmdto- 
n sürdürün

E) Evdeki eşyaların tanıtılması cab>- 
malan 9 

ya da Öğrenemediği eşyalan ar alıkiaria tu 
run.

2) Birden fazla eşyanın akimı aynı anda 
öğretmekten kaçının.

3) Öğrendiği eşya adlan ile basit emir im 
yerine getirmesini sağlayın Sandakvnio 
üzerine otur” gibi.

Bir sonraki yazımızda, evde ei w berim 
hareketleri çalışmaları ile beyin teki eian ' 
cukların aileleri için önerileri yaSBcağun

MM GUNIUK SIYASI GAlblS MBBB

Yıl : 30 SAYI : 1472 
Fiyatı : 200.000 TL. (KDV Dahil) 

Sahihi: Kadri GÜLER
Yazı Işlorl Müdürü : Serap GÜLER

İstiklal Cad. Bora Sok. (Akbaıık Aralığı) No : 3/B
Tel : B1S 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 
(Dini Bayram Günleri ve Pnzar Günleri yayınlanmaz)

1 AYLIK PAKET REKLAM
100 milvoıı + KDV

BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!
TELEFON YETERLİ

Tel : (0,224) 513 17 97
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Kar geri döndü TATLI 
SERT

1
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Bölgemizi etkisi altına alan 
kar yağıştan, bir gidiyor bir ge
liyor.

Önceki gün, sabah başlayan 
ve ilçemizi de beyaz örtüye bü
rüyen kar yağışlan. öğle saatle
rinden sonra etkisini yitirdi.

Dün sabah, yine aynı saat
lerde başlayan yağışlar, bir kaç 
saat içinde ilçeyi yeniden beya
za giydirdi.

Kar yağışları nedeniyle, Ma-' 
nastır Bölgesinde yollar trafiğe 
kapandı, araçlar evlerinin 
önünde mahsur kaldı. Bazı 
araçlarda kayma tehlikesi ge
çirdi.

Daha sonra, Belediye Fen 
İşleri greyderinin karları temiz
lemesiyle, araçlar ilçe merkezi
ne inebildiler.

Sabah saat 08.30 sıraların
da ise; Bursa'dan Gemlik yö
nüne gelmekte olan bir mini
büs, Jandarma Komutanlığı 
karşısındaki tehlikeli virajda, di
reksiyon hakimiyetini kaybede-

rek devrildi. Araç sürücüsü ha
fif yara alarak kurtulurken. 
Bursa yolunda da bir süre don 
ve kayma olayı yaşandı.

Sürücülerin böyle havalarda 
zincir kullanması istenirken, 
kar yağışlı havalarda' gereksiz 
araç kullanılmaması da hatırla
tıldı.

Cumhuriyet Mahallesi Sa
manyolu Sitesi’nden inen özel 
bir araç, yolun kaygan olması 
nedeniyle az daha yoldan çıka-

icik. evlerin üzerine uçuyordu.
Kar yağışı nedeniyle öğle 

saatlerine kadar tipi şeklinde 
yağan karın etkisiyle, her taraf 
bembeyaz oldu.

Ancak, öyle saatlerinde gü
neşin çıkmasıyla bir anda kar
lar eridi ve başta tretuarlar ol
mak üzere bir çok yer eriyen 
karlar ile ortalık su birikintileri 
ile doldu. Hava ısısının düşece
ği ve kar yağışlarının etkisini 
göstereceği belirtiliyor.

GEDİĞİNE
cİncın oJcıtner

Doğuş Fen Dershanesi
Düzey Belirleme Sınavı yapıyor

Yönetici İhracı

Türkiye, yurt dışına 
yönetici ihraç ediyor...
Sonra?
İhraç edilenler prens olarak 
ithal edilip, halk presleniyor...

Özel dershanele
rin sırayla düzenledi
ği düzey belirleme sı
navlarından biçi daha 
Doğuş Fen Dersha
nesi tarafından ger
çekleştirilecek.

Özel Doğuş Fen 
Dershanesi Müdürü 
Ercan Çizmeci, pa 
zar ve pazartesi gün
leri ilçe çapında lise 
bir, lise iki ve lise

üçüncü sınıf öğrenci-1 
İtri için düzenlenc-1 
cek olan Düzey Belir
leme Sınavları için 
kayıtların sürdüğünü, 
yaklaşık bin öğrenci 
nin sınava gireceğini 
söyledi.

Seviye Belirleme 
sınavları ile öğren
ciler düzeylerini belir
leyerek çalışmalarına 
vön veriyorlar.

Erol CÜRCAY

İnsanlık öldü mü?

Vaktiyle Köroğlu şöyle demtştL
Tüfek icat oldu mertlik bozul

du”
Para da. insanlığı bozdu.
İnsanlar paraya tapmaya başla

yınca, insanlığı unuttular
Değerlendirme bile değişti.
İnsanların kalitesi, ekimine lu$r

m ma ka cüzdanına göre
ölçüldü.

Bazı görevlerim nedenime, sık sak 
Bursa-Gemlik arasında seyahat 
ediyorum.

sında müşterilerin k ardımlasmasr- 
na tanık oluyorum.

ben de bu dayanışmaya katılıyo
rum.

Geçenlerde şoförün hemen ar
kasında bir delikanlı oturuyordu.

Arkada oturan birkaç kişi. fOİore 
iletmesi için delikanlıya para uzat
tı.

Delikanlı işin başında bu teiMm 
soğuk bir biçimde yerine getirdi.

Ardından bir' iki para daha uzatı
lınca iyice gerildi.

Ve. Kabak arkadan para uzatan 
yaşlı bir adamın kafasında patla
dı.

uan adama dönerek:
“-Ben muavin miyim?*'

Adam son derece yumuşak bn 
sesle:

Muavin değilsin, ama insan 
sın” dedi.

Bu filozofça cevap tum mmîbu
sü şok etti

Adam bir 
vermişti.

t tfe. hepim ire <Wr

Aslında adam haklıydı
Zaman zaman ban mazeret İm 

sığınarak hepimiz insanlığı unutu 
yorduk.

Aına. Sonunda ne oklu
Birbirimize düşman hale geMök

insanlığı unuttuk

nin şoförüne

milvon liravı şoföre uzattı.
Ama bir daha kî seft 

dar hızh gitme"
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Gemlik Belediyesi Türk Sanat Müziği korosu Bursa da konser verecek

Konser hazırlıkları hızlandı Op. Dr. Anıl RESMİ
Göz Hastalıkları Czumub

En Önemli Körlük 
Nedenlerinden Biri 

GLLKOM
o

Gemlik Belediyesi Kültür ve 
Sanat Derneği’nin Klasik Türk 
Sanat Müziği korosu çahşmala- 

I nnı hızlandırdı.
Pazar günleri şef Erdinç Çe- 

likkol. perşembe akşamlan ise 
Bestekar Haşan Soysal tarafın
dan çalıştırılan Türk Sanat Mü
ziği korusu, „Bursa’da verilecek 

! koro nedeniyle yoğun bir çalış
ma temposuna girdi.

Konserin birinci-bölümünde 
1 klasik eserlere yer verecek olan 

koro, ikinci bölümünde Umur- 
bey’e yerleşen İzmir Radyosu 
sanatçısı. Bestekar Kutlu Pa- 
yaslı’nın 15 eserini seslendire
cek.

YOĞUN TEMPO
Sanat ve Kültür Derneği 

j Başkanı Edip Özer, dün akşam 
Gemlik Rotary Derneği’nin ko
nuğu olduğu toplantısında yap
tığı açıklamada, Bursa’daki ilk 
konseri Gemlik ve Bursa Lions

Kulüpler sponsorluğunda Tay 
yare Kültür Merkezi’nde yapa 
caklarını, gün bekledikle) mi 
söyledi.

Gemlik Rotary, Derneği n- 
den de kendilerine sponsor ol
malarını isteyen Özer’e Dönem 
Başkanı Kadri Güler söz verdi.

Derneğin tüm Türk Sanat 
Müziği, Halk Müziği, Çocuk 
Korosu ve Gençlik Korosu’nun 
vereceği konserler ve diğer gi
derlerinin yıllık 40 -50 milyar 
lira harcama gerektirdiğini söy
leyen Edip Özer, her konserin 
en az masrafının 500 milyon li
ra olduğunu bildirdi.

Amaçlarının daha çok kişiye 
Türk müziğini ve Halk müziğini 
sevdirmek olduğunu söyleyen 
Özer, en büyük sorunlarının 
salon olduğunu, Gemlik Beledi
yesi ’nun yaptırmakta olduğu 
Kültür Merkezi’nin bir an önce 
binilmesini istedi.

Gemlik Belediyesi Sanat ve 
Kültür Demeği Korusunu per
şembe akşamları Bestekar 
Haşan Soysal çalıştırıyor.

Glukom nasıl teşhis edilir?

his edilir. Teşhise yıjnekfr göz muayenesndı 
göz doktoru .-

- Tonometre adı verilen bir aletle göz ic 
basmama ölçer. Göz dfci muayene ıi yapa 
rak göz sinirlerini inceler.

olup olmadığını belirlemek için görme alan 
testi yapar.

- Görme siniri ve sinir lifi tabakasını mc* 
leyen ileri yöntemler de uygutanabuv Hat» 
layın ki glokom herkeste oiab:.. ı r Gkjteoaei 
bağlı görme kaybını engeBemenvı tek voh 
erken t a n id ı r. Görme a la n mda glokoma b 
lı belirgin hasar olmadıkça hasta t. katw w 
rın farkına varamaz. Bu nedenle düzer, ''ar
lıklarla göz muayenelerinı ve görme idem gı 
bi ileri tetkiklerin yapılması önemkdk

Kimler glokoma eğimlidir?
Glokom dünyada milyonlarca İosaie görü

len ve her insanda ortaya çıkabil cek bar has 
taliktir. Bununla birlikte bazı faktörler hasta
lığın odaya çıluna riskini arttırabilir

Glokom riskini arttıran faktörler 
şunlardır :

- İle deyen yaş
- Ailede glokom öyküsü (Genetik .a'* 

lık)
- Sigara
- Şeker hastalığı
- Yüksek-Düşük kan basına
- Miycpi
- Uzun süreli kortizon tedavisi
- Göz yaralanmalan
- Migren
Bu özelliklere sahip kişilerin glokom yö

nünden göz muayeneleri ya ptırmalan 
olur.

Glokom iyileşebilir mi?
Glokom tanı konulduktan sonra‘o- 

iyileştirilip ortadan kaldırılamaz ‘akat but •• 
olguda uygun tedavi ile bej arlı atarak bore 
rol altında tutulabilir, görme kavbtmn «erir-

AİLENİZLE STRESİNİZİ ATMAK İÇİN
İ § T E FIRSATI

ELEMAN ARANIYOR

Udi Cengiz eşliğinde tatlı nağmeler, 
Kaliteli yemeklerle unutulmaz Keyifli Geceler...

MÖNÜ
1/2 Yerli İçki - Ordöv Tabağı - Salata - Ara Sıcak 

Günün Yemeği - Meyva - Çorba

TU».

Gazetemizde muhabir olarak 
yetiştirilmek üzere 

ELEMAN ARANIYOR.
Mürur Rafların şahşen yacc-—as ncaoMnsr 

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Arahğ* 
(Stüdyo Prestij yanı) No : 3 B GEMLPC

REZARVASYON İÇİN BİZİ ARAYIN!
Dutluca Köyü Altı Orhangazi / BURSA 
Tel : (0.224) 582 22 82 Telefax : 582 21 65 
GSM : (0,542) 524 97 86 - (0,532) 436 18 22

KAYIP
Gemiık Endüstri

I Meslek Usesı'nöen 
1994-95 yıbnda

kaybknim. 
r^uKU'nsuzour.

GökhanTÛRKER 
l
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fSMı
Sıtkı Hayıroğlu
Emekli öğretmen

YAŞAMIN İÇİNDEN Deprem anında yapılacaklar!
0 Çok katlı binadaysanız!

NSMMh
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>

1 AKip 
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karnen 
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Türkçe mİ Edebiyat mı
Liselerde değişik dersler vat öğrenciler bu 

Şh sterin hepsinden geçerli not almak zorunda
Nedir bu dersler; Matematik, geometri, fi- 

zik, kimya, tarih, coğrafya, yabancı dil TÜRK
ÇE ve de edebiyat vs,,.

Bir öğrencinin bunların hepsini de bilmesi
ne ne gerek var ? x

Yani o şuna benzivlor: Bir kazada bir dok
tor, gelen hastaların güya her derdine derman 
oluyor Başa, göze, karına, kalbe, dişe, göze, 
kulağa \ elhasıl kırıkla, çıkıkta dahi her organa 
bakıyor güya.. Yani öylesi doktorlar, hani der 
lerya “Kaş yaparken göz çıkarmak" Onun 
gibi. Hastaya şifa değil cefa verirler.

Gelelim, öğrencilerimizin durumuna. Bu 
öğrencinin her dersten başarılı olmasına hiçte 
gerek yok. Neden yok?

Çünkü her insanın belli bir yeteneği olurda 
ondan.

Hem Türkçe yi, hem de matematik, fizik, 
kimyayı aynı değerde başarması, sevmesi 
mümkün olamaz.

O çocuğun yeteneği, ne ise o yolda onu yü
rütmek gerekir. İşte eğitimin özü bu.

Bir öğretmen kendi dersinin anlamına göre 
renayi notla değerlendiriyor ki; bu çok yari- 

Bu bir öğretimdir. Eğitim olamazken, za
manda boşa harcanmış olur.

Şimdi gelelim konunun özüne. Nedir o öz 
TÜRKÇE.

Türkçe ne? Adı üzerinde Türk’ün dili.
Gelelim şimdi edebiyata. Edebiyat: Duygu, 

düşünce, hayal gücünün söz veya yazı ile düz
gün ifade edilmesi .

Peki Türkçe bilinmeden, edebiyat denilen o 
süslü şey bilinebilir mi? Ham meyve yenir mi? 
Yenir ama. boğazında kalır.

Ben sık sık lise müdürlerini ziyarete giderim. 
I sim vermeden bir lisede gördüklerime kısaca 

değineyim.
Bir lisede, bir öğrenci, Okul Müdürlüğü’ne 

□ir dilekçe yazmış ki!. Aldım okudum, edebiyat
çılar adına ben utandım. .Öğretmen olarak gü
ya bir izin isteme dilekçesi idi. Ama, ne başı 
beffi ne sonu. İmza tarih arama. Kimin yazdığı- 

ı 7 sordum öğrenciye öğünerek “Ben” dedi. 
Sen ya sen... Sende değil kabahat, sana Türk- 

| jeyi öğretmeyen de. Hani imla kuralları?... 
mla kurallan insana ömür boyu lazım, Türk- 
je’yi bilemeyen hiçbir şeyi bilemez.

Liselerde öğretmenler : Türkçe dersine mi 
giriyorsunuz dersek alınarak “Hayır edebiyat 
derslerine giriyoruz derler gururlanarak, bö- 

1 Gürlenerek.
İşte çocukları bu hale böylesi sözde edebi

yatçılar sokuyor.
Özde olmalı,.edebiyatçılar özfle. Yani Türk- 

;e’yi imla kurallarını bilerek öğrenciler yeteştir- 
nesini bilmeli. Edebiyat işin durumun süsü. Li
seden sonra olabilir belki..

Öğrencinin yeteneği, ne olursa olsun Türk- 
;eyi iyi bilince her dersten geçmeli.

Zira yaşamın içinde her an her yerde Türk- 
;e ile karşı karşıya kalacak.

Olûrsa öğrenci ancak böyle adam olacak.
Süleyman Demirel deyimi : Var mı başka 

zah tarzı?
Haydi edebiyatçılar, göreyim sizi, 

j Devam edin bu izi....

ve
AfiE

NÖBETÇİ ECZANE
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KAHRAMAN ECZ

Üst katlarda sarsıntı 
daha fazla hissedilir 
bu nedenle çok dik
katli olmalısınız.

□ Güvenli bir ye
re geçin, başınızı ve 
boynunuzu koru
yan. Kolonlara ya-

gibi üzerinize devri- 
lebilecek eşyalar
dan ve camlardan 
uzak durun.

□ Merdivenlere, 
çıkışlara koşmayın.

O Asansördeyse
niz bütün düğmele
re basın, durduğu

inin ve güvenli bir 
yer bulun.

□ Sa rsıntı bitin
ceye kadar olduğu
nuz yerde kalın sar
sıntı bittikten sonra 
tahliye için asansö
rü kullanmayın, gö
revlilerin uyanlarına

‘Dikkat Deprem' adlı kitaptan

Bursa Valiliği Afet Yonetiı 
Merkezi tarafından hazırlana

kın olun. Dolap, raf ilk katta asansörden uyun. Dikkat Deprem adh kitapta
• a/rnmıştır

Büyük market veya mağazadaysanız!
Raf ve dolaplardan uzak 

durun, satın aldıklarınızı bıra
kın, büyük kolonların yanında

durun, cenin pozisyonunu Anonslan dinleyin, mağaza
alın.. Sarsıntı geçinceye kadar yetkililerinin uyanlanru yerine 
olduğunuz . yerde kalın, getirin. Devamı var.

Yasemin Mobilya
DEĞİRMENCİOĞLU Mobilya ve Koltuk Çeşitleri
O Yatak Odası Takımları
O Oturma Odası Takımları 
O Misafir Odası Takımları 
’Ö Yemek Odası Takımları 
O Kanepeler

Abajur Çeşitleri
O Zigon Sehpalar

iyvtP.ri.i'ni.T'fİjp’. 7f>nyin 
mobilya çeşitleri ile 
hizmetinizdeyiz.-..

Gazhane Caddesi No : 21

Tel : (0.224) 512 20 20 GEMLİK

1

□ GEREKLİ TELEFONLAR □ RESMİ DAİRELER □ uçak

E

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

TEK Arıza...... 513 20 66
TEK işletme 513 45 03
Turizm Der. .... 513 12 74
Spor Sah 514 00 95
Orm. Böl. Şf... 513 12 86
Milli Eğt. Md 513 11 74 
Halk Mt. Mrk 513 18 46 
Halk Kutüp.....  513 13 53
As. Şb. ......
Karayolları.....  513 13 08
Liman Bşk....... 513 11 33
Mal Md......... 513 10 95
Nüfus Md........  513 37 42
Ozelld. Md. 513 15 07
Tapu Sic. Md. 513 14 14 
Müftülük....... 513 13 64 
Gümrük Md..... 513 14 11 
Tekel Md. .. 5131U 4'J
Ver. Da. Md. 513 23 60 
ilçe Tar. Md. ... 513 11 8b 
ilçe Seç. Md. 513 77

Türk Hava YoBan . 2Z4 Ob 72
Şafak Havacıhk. MS 4082
Havalimanı

M
□ DENİZ OTOBÜSÜ
Bin* 2İ4 77 M
MMdmya S44 3Û6Ö
Yınflrr (21255161212□ KAYMAKAMLIK

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

i □ VAPUR__________

□ FERİBOT

Dl □ ULAŞIM Topçul» ^2» 43 14

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

Santral..........513 45 21-23
Başkanlık.......513 45 20
Zabıta. .. 513 24 32
Otabııs işlet 513 45 21-122 
Su İşletmesi 513 45 21-115 
ItfaKv.. ......513 23 25
Muhasebe M 513 45 21 182
Yan İş. Md .513 45 21-111
SuAnza Yahnz 185

□ OTOBÜS

H □ HASTANELER
□ TÜP DAĞITICILARI

ntftt... . 513 2259
Habasgaz 513 45 46
Lıkitgaz. ....................... 514 28 41
Yem Utetga; 5136500
AltyMt 513 40 95
BP Gaz........................... 514 59 81

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

E □ 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

~ «emük soromJER v* 
oto OOASl f »î».

Ambulans 65Sİ 48b8ll6
Kuttancı. 0.533 2556505

i 1 Mk»H
Lj V* SAHATKAaMKm OOA.S*

Amb^ans 0 532 5'16757



22 Şubat 2003 Cumartesi

Belgin Savcı, I
DSP’den istifa etti 

partiden uzaklaştırıldı

Tofaş Guinness Dünya 
Rekorlar kitabında

baya, can* w servis etaranrakk- 'Dnaed da basdhr «d 
nans bkyya ykm ««ak As • baMr >«kase
Maâu 220B iaaİk dev orkestra harla dhraam •AaMsa’ dM

Birinci sayfanın devamı
İl Yönetim Kurulu, Belgin 

Savcı’nın tüzüğün 84 maddesi
ne göre, 6 ay geçici olarak par
tiden ihraç kararı aldığı, kararın 
Savcıya tebliği edilmediği öğ
renildi,

ÖNÜNÜ AÇTIM
Demokratik Sol Parti kurul

duğundan beri partinin her ka
demesinde görev alan. İlçe 
Başkanlığı. Yönetim Kurulu 
üyeliği görevlerinde bulunan 
Belgin Savcı, rahatsızlığı nede
niyle parti çalışmalarına uzun 
süre katılamadığını, bu ara il 
Yönetimiyle ters düştüğünü ve 
arkadaşlarının önünü açmak H

tediğı için yönetimden totda et*

kı’nun kendMni partiden gectcı 
olarak uzaklaştırdağr» duyduğu 
nu söyledi

'Bana hiçbir duyuru ya 
pılmadı’ diyen Savcı. “7 yuh 
dır partide emir eri gibi ça
lıştım. Partime hiçbir za 
man küsmedim Böyle bir 
karar ahnmeşsa uçulurum 
şeklinde konuştu

DSP İlçe Başkan» Murat Gül 
ise Belgin Sava nan üflianm 
doğruladı ancak. D Dtetpfen ku
rulu tarafından alınan karann 
kendilerini uftsşrruMhğmı söyİ» 
di

ELEMAN ARANIYOR
Firmamızda çalışacak EMEKLİ 

MAKİNA MÜHENDİSİ aranmaktadır. 
GEMSAN ASANSÖR 

Gürle iş Merkezi Kat: 1 No: 41 GEMLİK 
Tel: (0.224) 814 39 M

BİR TELEFON VCTERLİI

KÖRFEZ OFSET
Tel (O 224> 013 17 >7 GIMJK

Renkli Etiket & Broşür & El İlanı & Kitap 4 Dergi i Afiş 4 hUık Bunu 
Fatura İrsaliye & Bilet & Gider Makbuzu 4 Davetiye 4 Kartvizit 4 Kam 

Mühür 4 Cilt yapısı 4 Plastik Kialik Kartı
1 GÜNDE KALİTELİ ve UCUZ DAVETİYE BASILIR

Her türlA matbaa İşlerinizde hltmetlnlıdnir
" Matbmmcıtık Bilim I f i • i t "

MATBAACILIK - REKLAMCILIK

istiklal Caddesi Bora Sokak (Akbank Ar *
Tel: (0.224) 513 17 97 Fm : 513 35 *5



GEMLİK GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

KErfez
TARAFSIZ SIYASI GAZETE ı

O 24 Şubat 2003 Pazartesi FİYATI : 20o!o00

Hesaplı Alışveriş için

İNAN
ALIŞVERİŞ MERKEZİ'ne

Uğrayın...
Manastır Mevkii - GEMLİK 

Tel: (0.224) 514 53 09 Faz : 514 53 10

nuza
Kar ve fırtına yaşamı etkiledi

Okullar iki gün tatil
aptç Bölgemizi etkisi altına alan şiddetli soğuklar, kar yağışı ve fırtına ile birlikte hayatı etkilemeye devam ediyor. Kar yağış* 

lan nedeniyle, Manastır ve Hisar Mahallesi’ne araçlar zor çıkarken, Belediye sürekli yollara tuz döküyor, greyderler yol 
I eti açıyor. Kötü hava koşulları nedeniyle, ilçeye bağlı beş köy yolu ulaşıma kapandı okullar ise, bugün ve yarın tatil edildi.
ae^' Şiddetli soğuklar ve 

yağısı. ülkeyi ve böl- 
m&Lgemizi etkilemeye devam 
a gederken. Bursa Valiliği ilk 
indecve orta dereceli okullann 

iki gün süreyle tatil edil-
—Ateşine karar verdi.
—T SÜREKLİ

YAĞIYOR
Üç gündür sürekli ya

ğan kar. ilçemizin başta

Manastır Bölgesi ve Hi 
sartepe Bölgesi nde etki
sini daha fazla gösteriyor.

Manastır Bölgesinde 
Belde Sitesi ne giden yol, 
ile ara yollar ye Şahinler 
Sitesi ne giden alt ve üst 
yol kar nedeniyle, ulaşımı 
zorlaştınyor.

Yeni Mahalle yokuşu 
ile Manastırın birçok böl

gesinde kar nedeniyle 
buzlanmalar meydana ge
lirken,, araçlar belediyenin 
sürekli tuzlama çalışması 
sonucu evlerinin. önüne 
kadar gidebiliyor. Ancak, 
kar yağışının devam et
mesi’ tuzun da etkisini 
azaltıyor. Belediye’ye ait 
grayder âse sürekli yolla
rın açık kalması için çaba 
harcıyor.

Kar nedeniyle, ulaşım
da yaşanan zorluklar va
tandaşların işlerine zama
nında gitmesini engeller
ken, Gemlik Bursa Kara
yolu, Karayolları Bölge 
Müdürlüğü ekiplerinin ça
balarıyla açık tutuluyor. 

Sabahın ilk- saatlerinde 
buzlanmalar görüldüğü 
için trafik ekipleri araçla
ra zincir takılmasını zo
runlu kılıyor.

OKULLAR TATİL
Dün, hiç durmadan 

yağan kar nedeniyle, Bur
sa Valiliği 24 ve 25 Şubat 
günleri okulların iki' gün 
süreyle tatil edilmesi kara
rını aldı.

İlçemizi de kapsamına 
alan tatil nedeniyle mer
kez ve köy okulları iki gün 
süreyle kapılarını öğrenci
lerine kapatacak.

Hava ısısının, bir kaç 
gün sonra yükselmesi 
bekleniyor.

Kar yağıştan en çok çocuklara yaradı 
hem okulları tatil edilai, hem de Karda 
dular. (, Fotoğraf: Gemlik KÖRFEZ )

Talan’dan, Kahraman’a övgü
11 Gemlik Muhtelif Esnaf 

___ .ve Sanatkarlar Odası Baş-
' İkam İbrahim Talan, emek-
। İli olan Zabıta Müdürü 

Ömer Kahraman’m görevi 
___  sırasında, esnaf ve sanat- 
, ___ .karlara karşı davranışla-

■ ondan dolayı teşekkür etti 
ve yeni yaşamında başarı- 

----- - lar diledi.
_ __[ Gazetemize bir açıkla

ma yapan Esnaf ve Sanat

karlar Odası Başkanı İbra
him Talan, Ömer Kahra- 
man’ın belediyedeki Zabı
ta Müdürlüğü ve Temizlik 
İşleri Müdürlüğü dönemle
rinde, ilçe esnaf ve sanat
karıyla iyi ilişkiler içinde 
bulunduğunu, bu nedenle 
sorunların yaşanmadığını 
belirterek şunları söyledi :

“Sayın Kahraman’a 
esnaf ve sanatkarımıza

karşı gösterdiği olumlu 
davarışları nedeniyle 
teşekkür ediyorum. Es
naf ve sanatkarın zabı
ta ile hiçbir ciddi soru
nu olmamıştır. Kendi
lerine uygun bir za
manda odamız adına 
teşekkür plaketi vere
ceğiz. Yeni yaşamında 
mutluluk ve başarılar 
diliyorum.** İbrahim TALAN

Kaçak engellensin

Kadri Güler
gemllk_korfez@yahoo.com

GEMSİAD

Güne Bakış

eknna Gemlik Sanayici ve İş Adamları Derneği 
GEMİSAD, dün genel kurul toplantısı yâptı.

lUK Sanayici ve İş Adamları Dernekleri, kısaca 
। bunlara SÎAD'ların Türkiye’de geçmişi uzun

değil.
Sanayici ve İşadamlarının en eski kuruluş 

[Ticaret Odaları ve Sanayi Odalarıdır.
Ticaret Borsası ve Ticaret Sanayi Odalarının 

[kuruluş yasaları, dernekler yasasından ayrıdır.
Bir işadamının, işyeri açabilmesi İçin, mali 

[yapısına göre Esnaf veya Ticaret Sanayi 
Odası na kayıt yaptırması zorunludur.

Oysa, SİAD'larda böyle bir zorunluk yoktur.
İstersen derneğe üye olur, İstemezsen 

solmazsın. Devamı sayfa 6'da

Dün yapılan genel kumİLinda yönetim

GEMSİAD’ta yeni dönem
Gemlik Sanayici ve 

İşadamları Derneği 
nin dün yapılan genel 
kurul toplantısında yö
netim değişti.

Derneğin Asil İş 
Merkezi birinci katın
daki merkezînde saat 
12.oo de yapılan ge
nel kurul toplantısın
da, divan oluşumun
dan sonra, çalışma ve 
denetleme kurulu ra
porları okundu. Ra
porların görüşülerek 
kabul edilmesinden 
sonra ise, yıllık ödenti

lerin belirlenmesi yeni 
yönetime bırakıldı.

Tüzükte yapılan de
ğişikliklerden sonra, 
yönetim kurulu seçim
lerine geçildi.

Genel kurulda ko
nuşan Ahmet Avcı. 
GEMSİAD ın eskiden 
olduğu gibi olağan ko
nuk konuşmacıh top
lantılarına devam edi
leceğini. buna ilaveten 
Bursa mîlletvvkîlleride 
kahvaltılı toplantılar 
düzenlenerek, Gem
lik in sorunlarının an-

latılacağını. Unı\wı 
te nin Gemlik te kurul- 
masına destek ver^e- 
ceklennı söytedi

GEMSİAD m mter 
net ortamına taşmaca- 
ğını da söyleyen Avcı 
“Hem derneğimizi 
sanal dünyada tanı 
tarağız, hem de 
üyelerimizi. Aynca 
her üyemize bir e- 
mail adresi açarak 
yeni bir teknik alt
yapı oluştaraca- 
ğw.“ dedi.

Devamı syf 3'de

\ onetim Kvruls m- 
paoağt ilk tc^plantı- 
sındö. Ahmet Av- 
ct > GEMSİ AD Baş 
konlfğmo getirmezi 
bekleniyor.

mailto:gemllk_korfez@yahoo.com
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Bu Yakışırdı

Tamer SİVRİ
Bursa Zihinsel Özürlü Çocuktan 

Koruma Derneği Başkanı

El ve Beden Hareketleri Çalışmaları (3)
Türkiye. Amerika'nın savaş tazminatı 

I yerine 6 yıl boyunca yılda *2 milyar dolar- 
I lık İrak Petrolü önerisini elinin tersiyle ge- 
I ri çevirdi.

Savaşa gireriz girmeyiz... Bizim bilece- 
I ğimiz bir iş. Verdiğimiz karara göre sonuç- 
I lanna da katlanırız. Ama bir başka ülkenin 
| zenginliklerine göz dikmek... Onlardan 
: yararlanmak... Düşmanıyla bile dost olabi

len, o erdemi gösterebilen Türkiye’ye ya
pılacak öneri mi bu?

Hadi git işine.
Tam ABD nin yapısına uyan bir teklif.. 

■ Entrika, safsata, şantaj, çıkarcılık.
Kendi başkanını, valisini, senatörünü 

seçerken' bile her türlü dolabı çeviriyor. 
Amerikan filmlerine bir bakın... Başıyla 
sonuyla delikanlıca bir senaryo var mı?

Bîr ülkenin yeraltı değerlerini çok yakın 
komşusuna peşkeş çekmesini önermek. 
Bu ne cüret..

Kimin malını kime veriyorsun?
Ne güzel de yanıt vermişiz;
“Türkiye’nin bir devletin ne top

rak bütünlüğünde ne de değerlerin
de gözü yoktur. Bu yönde hiç bir çı
kar da gözetmemektedir.”

Hay ağzınıza sağlık...
Aslında bu kararlılığı ta başından bu ya

na gösterebilsek. İşin kötüsü, ülkemizin 
bugünü ve geleceği için önem taşıyan bir 
konuda izleyeceğimiz stratejinin “belirle
nememesi” endişe veriyor.

“En kötü karar bile karasızhktan 
iyidir”

Kasımdan önce başladı, Şubat bitiyor.
ABD savaş gemileri Kıbrıs karasularına 

indi..
■ jdafta bunlardan biri'üslerin moderni-: 

’zasyonurıda kullanılacak- malzeme gerek
çesiyle içini boşalttı.

Akşama sabaha savaş başlayacak.
Hala belirli bir politikamız yok.
Nerede nasıl duracağız. Kimden ne is

teyeceğiz?
Paramı isteyeceğiz, hibe me alacağız?
Karar veremiyoruz...
Sonra da ABD'İllerin şantaj varı tehdit

leriyle karşı karşıya kalıyoruz.
Tarihi diplomatik başarılarla dolu bir ül

keye reva mı bu?
Haydi AKP, haydi Gül, haydi Erdoğan.
Gösterin kararlığınızı.
Kıvrak zekanızı kullanarak bizi macera

ya sürüklemeden çözün bu işi,
Delikanlıca..
Tek başına iktidar oldunuz ya!
Görelim maharetinizi!

Bugünkü yazımda, sîzlere el ve beden ha
reketleri çalışmalarının özürlü çocuklar için 
ne kadar yararlı olacağından bahsetmek isti
yorum.

1- Ucu sivri olmayan küçük kağıt makası 
ile kesme işlemi yaptınn.
; 2- Hamur veya çamur ile çalışın. Avuç 

içinde yuvarlak yapmasını öğretin.
3- Gazete, kağıt parçalarından avuç için

de top yapıp oynamasını sağlayın.
4- Kağıt, mendil gibi şeyleri öğretiri.
5- Delikli boncukları ipe dizmesini isteyin. 

Zamanla sizin belli bir sıraya dizdiğiniz bon
cukları aynı sıraya dizmesini öğretin.

6- Kalemle önceleri gelişi güzel karalama, 
sonra da belirli şekilleri çizebilmesi için alış
tırmalar yapın. Önce daire, sonra kare ve 
üçgen çizdirin.

,7- Belirli resimleri, şekilleri kağıttan ma
kasla kesip çıkarmasını öğretin, kesilen şekil
lerin yapıştırılması için çalışmalar yaptırın.

8- Aynı resimlerin eşlerini öğretin.
9- El-göz koordinasyonu için çekiçle çivi 

çaktırın. Ayrıca makasla çizgi üzerinden kes
mesini öğretin.

10- Çalışmalarınızda sabırlı, güleryüzlü, 
sevecen bir tutum takınmayı unutmayın. 
Ona güven verip bazı etkinlikleri başarabile
ceğine inanmasını sağlayın.

BEYİN FELCİ OLAN
ÇOCUKLARIN AİLELERİ İÇİN
Çocuğunuza bazı şeyleri kendi başına ya

pabilmesi konusunda güven vermeniz ve 
onu desteklemeniz çok önemlidir.

Toplumumuz bu çocuklara genellikle me
raklı. acıyan. tedirgin edici,- bazen de hoşnut
suz ve korku dolu bir gözle bakar. Bu tepki

GEMLİK

■■ TARAFSIZ SİYASİ GAZETE ■■■

VERECEĞİNİZ İLAN ve
REKLAMLAR KAZANDIRIR

lerden uzaklaşmak için çocuğunuzu daha kı
sıtlı çevrelerde tutmak zorunda kalabilirsiniz ı 

Ortada utanılacak bîr durum yoktur. Top
lumun bu tür tepkilerine karşı güçlü olmalısı-' 
nız. Çünkü kısıtlı sosyal çevrede kalan çocuk-' 
lar. yeterli sosyal uyaranlar olmadıktan kât. 
sosyal ve duygusal gelişmeleri zayıftır. Müm
kün olduğunuz kadar normal yaşamınıza de
vam etmelisiniz.

Çocuğunuzun spastik olup olmadîğEM 
gösteren bazı belirtileri vardır.

Bebekte aşın kusma ve kilo kaybı 
varsa,

Anne sütü emmiyorsa.
Tek tarafa dönük ve kasılarak uyo- 

yorsa,
Sık havale geçiriyorsa
Vücudunda aşın kasılmalar oluyor

sa, •
İlerlemiş yaşma rağmen başını tuta

mıyorsa, çocuğunuzu doktora götürmen» 
gerekir.

Spastik çocuklarda erken müdahale ile 
zik tedavi ile, cerrahi tedavi ile olumlu iwm 
çeler alınması mümkündür.

Topal bir adam yürümek için bir sopa kul
landığında onu, uzuvlarının yeni baştan dur 
zenli işleyişini sağlayıncaya kadar kullanır 1

Eğer çok uzun bir süre sopaya yu. km MM 
sopadan aldığı güçle yürür ise beden biçin»; 
nin düzenini kaybeder. Biçim bir kez bonM| 
mu sopaya olan zorunluluk artar. Sopaya 
boyun eğmiş olur, o adam artık cehalet kMJ 
dedir.

Bir sonraki yazımda, Oz rlu K "'W 

sunda bil

1 AYLIK PAKET REKLAM
Yıl : 30 SAYI : 1473 

Fiyatı : 200.000 TL. (KDV Dahil) 
Sahibi: Kadri GÜLER 

Yazı İşleri Müılliril ; Serap GÜLER 
istiklal Cad. Bora Sok. (Akbnnk Aralığı) No : 3/B 

Tel : 513 17 97 Fax : 513 35 95 GEMLİK 
Basıldığı yor : KÖRFEZ OFSET 

Matbaacılık -Yayıncılık ■ Reklamcılık Tesisi 
istiklal Cad. Dora Sok. Demir Apt No : 3/B GEMLİK 

(Dini Bayram Günleri ve Pazar Günleri yayınlanmaz)

100 ınilvou + KDV
BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!

Tel : (0.224) 513 17 97
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İlçede 15 günlük odun stoku var

Kar fakiri vurdu
TATLI 
SERT
Erol GÜRCAY

Sosyal Alan

Bir haftadır ilçemizi ve köylerini etkisi al
tında tutan soğuklar ve kar yağışı, en çok 
yoksullan zora soktu.

Mahrukatçılar Derneği Başkanı Ferhat 
Kurt, odun üreticisi olan Hay dar iye, Hayri
ye, Küçük Kumla, Büyük Kumla, Karacali, 
Fındıcak. Hamidiye köyleri yollarının kar ne
deniyle kapalı olması nedeniyle, ilçeye odu
nun getirilemediğini belirterek şunları söyledi

KAR YOLLARI KAPADI
“Oduncu köylerimizin büyük tama

mının yollan kar nedeniyle, kapanması 
ilçeye pazar odununun girişini engelle
di.

Gemlik’teki odun depolarında, 15 
। günlük stok mevcuttur. Bu sürede ha- 

♦ valar açar ve yollar açılırsa odun sıkın
tısı çekilmez.”

Odun ve kömür fiyatlarında kar yağışları 
ı nedeniyle, bir artışın söz konusu olmadığını 
de söyleyen Kurt, kömür sıkıntısının bulun
madığını ancak, kalorifer kömürünün sevkı
yatında da sıkıntının söz konusu olduğunu be
lirtti.

Kalorifer kömürünün, İstanbul Gebze’den 
! getirildiğini belirten Ferhat Kurt, odun fiyatla- 

nnın 4 aydır aynı olduğunu, değişmesinin de

söz konusu olmadığını bildirdi
FİYATLAR DEĞİŞMEDİ
Gemlik odun pazarında, meşe odunun ki 

loşu 120 bin, gürgen odununun kilosu 110 
bin, kömürün tonunun ise 250 milyon lira.

Dün, odun depolarına yaptığımız incele
mede sıkıntının olmamasına karşın, ekono
mik durumu iyi olmayan vatandaşların evle
rinde ısınabilmeleri için günlük birkaç torba 
kömür birkaç torba odun aldıklarını gözledik.

Bugünlerde sıkça ku ilamları bir 
deyim.

“Sosyal Alan"
Nedir bu sosyal alan.
İnsanın, kendisinin dışına çık

masıdır.
Bundan 40-50 yıl önce bu kavra

mın önemi pek yoktu.
Bu adam çok zengin.
İşte bu zat doktor.
Veya. Bu bey mühendis denirdi.
Zenginlik ve bir meslek sahibi olmak 

başlı başına bir olaydı.
Daha fazlasına gerek yoktu.
Bundan iyisi can sağlığıydı.
Ama. Şimdi öyle değil.
Şimdi insanın toplumda değer

lendirilmesi için sadece iyi bir mes
lek bile yetmiyor.

Sosyal alanda da. bir ekstranız ol
ması lazım.

Bir dernek üyesi olmalısınız.
Bir oda da, görev almalısınız.
Eğer kendinize güveniyorsanız, po

litikaya atılmalısınız.
Sadece doktor veya mühendis 

olmanız kendiniz için yeterli ola
bilir.

Ama. Bu özelliğiniz toplum emri
ne yansımıyorsa, özelliğiniz dar 
alanda kalmış demektir.

İnsanın kendi dışına taşmasının 
bir yolu da medyada yer almaktır.

Birçok işadamının ve bir çok 
üst dereceli bürokratın tecrübele
rini köşe yazılarına aksettirmesi 
bu yüzdendir.

Çünkü toplumdan kazanılan 
sadece para değildir.

Tecrübe ve birikim, belki de en 
büyük kazananıdır.

Onun için gençlerin sadece mes
lek sahibi olması yeterli olmaya 
çaktır.

En kısa zamanda, sosyal alan
da yerlerini almaları şarttır.

GEDİĞİNE
^İnan oJtımer

ASRIN NERON’u...
Kopya koyun Dolly erken öldü.
Savaşla Irak’ta binlerce masum insan, 
çocuk ölecek.
Asrın Neron’u.
Zalim Bush ise buna gülecek...

GEMSIAD’ta yeni dönem
Birinci sayfanın devamı

Gemlik Sanayici ve İşadamları Derneği 
yönetim kurulu şu kişilerden oluşuyor:

Ahmet Avcı, Aydın Şentürk. Ali Ba
şaran, Ali Sarıca, Turhan Bulut, Yük
sel Bayrak, Metin Akın.

Denetleme Kuruluna ise, Halil Köse. İb
rahim Çetin ve Fuat Akyıldız getirildiler.

Genel kurulda. Kurucu Başkan İbrahim 
Çetin'e, birinci Dönem Başkanı Adnan Tek- 
keş'e, ikinci Dönem Başkanı Ekrem Akın a 
hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi verildi

Günün Fikrasi

Hastanesi dolaşan doktor, btr 
akıl hastasının bir şeyler y aztivgvm 
gördü.

Merakla sordu :
“- Ne yanvorsun?*
“- Mektup yazıyorum."
“- Kime.*
“- Kendime”

Peki neler yazıyorsun"
“- Laf mı seninki de doktor bey. 

daha mektubu almadım ki. nere
den bileyim.
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Gemlik Sanat ve Kültür Derneği Çocuk Korosu 7. konserini verecek

23 Nisan’a hazırlanıyorlar

'Gemlik Belediyesi Sanat ve Kültür Derne
ğinin Çocuk Koro su, 23 Nisan günü düzenle
yecekleri koro için yoğun bir çalışma temposu
na girdi.

Şef emekli Müzük öğretmeni Mehmet Taş- 
pınar'ın kurulduğu ğünden beri çalıştırdığı 
Gemlik Sanat ve Kültür Derneği Çocuk Koro
su, pazar günleri 13.30-15.30 saatleri arasın
da hazırlıklarını yapıyor.

45-50 öğrencinin devam ettiği koroda, kız 
çocuklarının çoğunlukta olduğunu söyleyen ça- 
lıştmcı Mehmet Taşpınar, bu yıl ki. konserde 
halk türküleri, İngilizce parçalar, Atatürk ve 23 
Nisan ezgilerine yer verileceğini söyledi.

Taşpınar, ilköğretim okulu 4-5-6. sınıf öğ
rencilerinden oluşan koronun tecrübeli bir kad
ro olduğunu ve çok başanlı çalışma sergilediği
ni, Gemlik’te beğeni ile izlenen konserler ver
diklerini söyledi.

Bursa Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü 
ve Anadolu Lisesi öğrencilerinin enstürümanla- 
nyla eşlik ettiği koro, 1996 yılında oluşturuldu.

Belediye Meclis Salonu’nda yapılan çalışma
lara Şef Mehmet Taşpınar, kemanıyla eşlik

. Bugüne kadar, 6 konser veren koroda yeti- ederken, çalışmaların son aşamaya geldiğini, 
şen öğrencilerin bir bölümü. Güzel Sanatlar-Ei- önümüzde günlerde konserin repertuarının ke-

L
sesi Müzik Bölümü ne devam ediyor. sinleşeceğini açıkladı.

AİLENİZLE STRESİNİZİ ATMAK İÇİN
İŞTE FIRSATI
Udi Cengiz eşliğinde tatlı nağmeler, 

Kaliteli yemeklerle unutulmaz Keyifli Geceler...
MÖNÜ

1/2 Yerli İçki - Ordöv Tabağı - Salata - Ara Sıcak 
Günün Yemeği - Meyva - Çorba

r? 1 ®0D Si©,.©©©,ıs}©©,- 1TIU
REZARVASYON İÇİN BİZİ ARAYIN!

Dutluca Köyü Altı Orhangazi / BURSA 
Tel : (0.224) 582 22 82 Telefax : 582 21 65
GSM: (0.542) 524 97 86 - (0.532) 436 18 22

Op. Dr. Anıl RESMİ
Göz H astahklan L zman

En Önemli Körlük
Nedenlerinden Biri

GLUKOM
Glokom Nasıl Tedavi Edilir?
Açık acılı glokom öncelikle göz içi basma® 

m düşüren çeşitli ilaçlarla tedavi edilir. Bu ılaç-S 
lar genellikle göz damlası şeklindedir. Gere® 
kirse cerrahi ve laser girişimleri de ' * ■g» dana» 
bilir. Bu tedavilerin amacı hastanın kalan gör® 
meşini korunması olup, görmeyi arttırmazfa^H 
Kriz ile ortaya çıkan dar açılı tipinde tedaimi 
çok acildir. Doğuştan glokomda ise. tedafl 
esas olarak cerrahidir. Bazı hastalarda birdeki 
fazla cerrahi girişim de gerekebilir. i

Göz damlaları ne sıklıkla kullanılma® 
hdır? |

Göz damlalanmn her gün kullanılması zoM 
runludur. L

Önerilen ilaç tedavisine bağ!. olarak
damlasmi ya da damlalarını güm 
birkaç kez düzenli aralıklarla damL 
Önemli olan her zaman doktorun 
lerini izlemenizdir.

Eğer günlük yaşamınızı sınıriayi 
lerle karşılaşıl sanız onlan doktoruı 
niz.

0ZU1

an

İzlenmesi gereken basit kurallar vaa 
mı? i

Evet. İlacınızı doktorunuzun önerdiği şdfl 
de kullanın! Haçınızı her gün aynı saatte 
Bu şekilde göz damlama hem daha kolay hm 
tırlayabilirsiniz, hem de daha etkili olmasal 
sağlarsınız. i

Doktorunuzun programladığı kontrol rtfl 
devulannıza uyun! Hastalığınız ancak. dokM 
rumuzun düzenli kontrolü altında <Jduğwgfl 
zaman başarılı olarak tedavi edilebilir. I

Göz doktorunuzu, diğer hastahHannız içm 
aldığınız ilaçlar hakkında uyann! Göz dohfl 
runuzun dışında başka bir doktora muayflfl 
olduğunuzda ona sizin glokomunuz olduğufl 
da bildirin. I

Glokom kalıtsal olabileceği için aileniadfl 
bütün bireylerin düzenli olarak göz muavcnB 
si olmaları için uyarın.* 1

Periyodik görme alanı nvı.»• « • releri 
torunuzun < merisiyle çaptım ı |

HATIRLAYIN : Glokom tedavisande sdl 
rolünüz çok önemlidir. g

Glokom kronik bir hastalık okluğundan tfl 
davı ömür boyu sürer ve kararlılık ister. f

Fakat unutmayın, sizin için çok (hM 
olan görme yeteneğinizi koruyacak olan M 
kararlılıktır. I

ELEMAN ARANIYOfi

ELEMAN ARANIYOR.
Müracaatların şahşen yapılması rica dun*Kd 

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbsnk ArshM 
(Stüdyo Prestij yanı) No : 3 B GFMLİ

KAYIP DAİRE
Nüfus cüzdanımı 

ve Ehliyetimi 

kaybettim. 

Hükümsüzdür

Saadet 
KAYA

KUMLA DA l
HAVUZLU I

KİRALIK vj

SATILIK DAM
Müracaat I 

Td: 51317 li
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Merhaba Çetinkaya...

Sıtkı Hayıroğlu
Emekli Öğretmen

Büfe

vguan

bâidi

gıyaben tanışmış oluyoruz. Böy- 
l«xv köşede buluşmuş oluyoruz.

Kısmet olur bir gün BULUŞMA imkanı <3â 
bukmız

Yazılarınızı zevkle, dikkatle okuyorum. Ge
nel, güncel konulara geniş yer vermenizi taktir
le karşıhyonım

İrini vermeden) es geçelim, bazı köşe yazar- 
bnran kazılarının başlığını bile okumadan gaze
teyi kaldır tp atıyorlar.

S», yazılarınızla. duygu ve düşüncelerinizde 
samimi olarak okuyucuya birşeyler verme niye
tinde ve de aznunderiniz.

“Bizim Gazete' başlıklı makale yazısının 
bazı hususlarına kısaca değinmek istiyorum.

“Okunuyoruz, konuşuluyoruz” diyorsu
nuz. İyi de abonelerin istekle okuduklarına ben 
pek inanmıyorum Zamanla, o okuma zevkini 
onlara sîzin de gayretlerinizle vereceğimize ina
nıyorum.

Yine yazınızın bir bölümünde “Kadri Ağa
bey, Yan İşleri Müdürümüz Serap karde
şimin de bîr taifesinin de tek doğrusu var 
o da, dürüst, gerçekçi, tarafsız olmak”

ar '•ar* Beru bu duygularınıza şöyle katılmak istiyo-

pe ahn

masın

rum. “Kadri ve Serap Güler, yazarlar ola
rak bizler. ilgili personel ile birlikte bir 
AİLE gibiyiz”

Amacımız, toplumun yani vatandaşın, gözü 
kulağı. duygu, düşüncesi olarak onları karanlık
tan kurtarıp, aydınlığa kavuşturmaktır.

Yine diyorsunuz ki: “Yerel gazete olarak 
bizim üçe yaşayanlarını ilgilendiren ko
nularla, ilgilenmek sorumluluğumuz var”

Biz. basm olarak, gazeteci olarak, köşe ya
zan olarak bunun, bilincindeyiz. Gerekeni de, 
gerektiği gibi ilgililere duyurmakta tereddüt et-

ıac.

rak

alığı 
MUM

iniyoruz.
Burada bizieri üzen bir husus var. biz oraya 

hiç değinmemiş inanmış, güvenmiş olarak, 
duygu ve düşüncelerinizi dile getirmişsiniz. Siz 
iyi neyitfisniz de.. Ya ilgililer.
T Siz, yazı Üslubunuzla halkla, okuyucuyla ha- 

Jşır neşir olmak onlara yazar olarak birşeyler ve
rebilmek arzusundasmız.

Seçtiğiniz konularda, cidden okuyuçununda, 
ilgililerinde ilgisini çekecek konular.
। Şimdi, bu samimi duygular doğrultusunda 
sizden bir dileğim, ricam olacak.

Aboneler. Onlar, gazeteyi pek okuma niye
tinde değiller. Onlardan, yani abonelerimiz den 
şunu rica edeSm: Gazeteye bakıp, kaldırıp at
masınlar. Eve götürsünler. Karısı, çocukları, hı- 
stm akrabaları da okusun.

Yine sizden bir ricam daha olacak o da şu. 
Okullara bu gazeteyi aktarmak. İlköğretim ve li
se seviyesindeki öğrencilerimiz bu gazeteyi 
okuma imkanı bulsunlar. Öğrenciler arasında 
ödüllü yarışmalarda düzenlensin.

Kadri ile Serap Güler bu bizim görüşümüzü 
gülerek desteklerlerse sorun kalmaz.

İşte o zaman, sîzinde değindiğiniz gibi gaze
te yayıncısıyla, okuruyla, yazarıyla, halka bir
bütün oluşturur.■■tel bütün oluşturur.

Durum böyle Çetinkaya 
İlim böyle yayılırsa,

J
Biz de çıkarız
Bîr gün aya..

re
İEf NÖBETÇİ ECZANE

I
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Deprem anında yapılacaklar!
0 Sinema ve tiyatrodaysanız

□ Sakin olur hemen 
çıkışlara koşmayın. Yet
kililerin uyarılarına uyun, 
onları dinleyin.

O Başınızı koruyun ve 
koltukların arasına çöme- 
lin, cenin pozisyonu alın.

□ Tavanda asılı avize

Araba içindeyseniz

varsa altında durmayın.
21 Sarsıntı geçinceye 

kadar olduğunuz yerde 
kalın. Fi I

d I
O Hemen yavaşla

yın sağa yanaşın, yo
lun kenarında köprü
lerden uzak veya boş 
bir arkada durun, mo
toru durdurun. Sarsın
tı esnasında arabayı 
kontrol etmek zordur.

O Radyodan haber
leri dinleyin. Yetkilile

rin uyarılarına göre 
hareket edin.

□ Eğer yakında bi
na, direk veya duvar 
yoksa arabanın içinde 
kalın. Eğer varsa ara
banın anahtarını ye
rinde bırakın, camları
nı kapatın ve kapıları
nı kilitlemeden oradan

aynim. Yürüyerek tah
liye olun çünkü, dep
rem sonrası itfaiye ve 
acil araçlar için yolun 
açık olması gerekebilir.

O Tünellerin giriş 
ve çıkışlannda durma
yın, toprak kayması 
olabilir.

Devamı var

Bursa Va'n 
netim Merkezi

Yasemin Mobilya
DEĞİRMENCİOGLCJ Mobilya ve Kaltak Çeşitleri
O Yatak Odası Takımları
O Oturma Odası Takımları
□ Misafir Odası Takımları
d Yemek Odası Takımları

Kanepeler
Abajur Çeşitleri
Zigon Sehpalar

Türk Hava Yc
□ UÇAK

Gazhane Caddesi No : 21 (Eski Uzunlar Tic. Aygaz Bayii)

Tel : (0.224) 512 20 20 GEMLİK

Havalimanı.

□ DENİZ OTOBÜSÜ

mobily a çeşitleri ile 
hizmetinizdeyiz....

M

□ VAPUR

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

□ RESMİ DAİRELER
TEK Anza...... 513 20 66
TEK İşletme .... 513 45 03
Turizm Der. .... 513 12 74
Spor Sah. ...... 514 00 95 _
Orm. Böl. Şf... 513 12 86
Milli Eğt. Md . 513 11 74
Halk öt. Mrk.. 513 18 46 -
Halk Kutüp...... 513 13 53
As Sb............... 513 10 57
Karayollan...... 513 13 08
Liman Bşk....... 513 11 33
Mal Md............ 513 10 95
Nüfus Md. ...... 513 37 42
Özel İd. Md...... 513 15 07
Tapu Sic. Md. 513 14 14
Müftülük.......... 513 13 64
Gümrük Md..... 513 14 11
Tekel Md. . 513 10 42
Ver. Da. Md..... 513 23 60
İke Jar. Md 513 11 86
İlçe Seç Md. 513 77

□ BELEDİYE
Santral...........513 45 21-23
Başkanlık....... 513 45 20
Otobüs İşlet....513 45 21 122 
Su İşletmesi ...513 45 21-115
İtfaiye............513 23 25
Muhasebe M .513 45 21-182
Yaal^Md .513 45 21-111 
Su Anza....... S almz 185

f h SENTLİK \ e

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

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

□ HASTANELER
Devlet Hastanesi............513 92 00
SSK Hastanesi...............513 23 29
Mer. Sağ. Ocağı.............513 1068

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

Ambulans 0.532.4868116
Kurtanct 0.533 2556505

(J OOASI
Ambulans ......0.532.571675«•

□ FERİBOT

J OTOBÜS

□ TÜP DAĞITICI LARI

öâgM 
Tıhınt 
Ocang** 
Ergaz.. 
İprâgaz

Alrvoaz

513 *5 46

4<?
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TEŞEKKÜR
Gemlik Belediyesi nde 

28 yıl çalışarak, 
Zabıta Müdürlüğü görevinden 

emekliye ayrılan Sayın 
Ömer Kahraman’a 

görevleri sırasında 
Gemlik esnaf ve sanatkarına 

karşı göstermiş olduğu 
yakın ilgi ve hoşgörü nedeniyle 
teşekkür ediyor, bundan sonraki 
yaşamında sağlık, mutluluk ve 

başarılar diliyoruz.
Gemlik Muhtelif Esnaf ve Sanatkarlar Odası 

Yönetim Kurulu Adına Başkan 
İbrahim TALAN

Kaçak 
engellensin
Birinci sayfanın devamı

Mahrukatçılar 
Derneği yönetimine 
yeni seçildiklerini 
söyleyen Ferhat 
Kurt, Gemlik’te dev
letin gözü önünde 
kaçak odun ve kö
mür satışı yapıldığı
nı, yıllardır bütün ça
balarımıza karşın bu
nun engellenmediği
ni söyledi.

Ferhat Kurt, ko
nuşmasını şöyle sür
dürdü ■:

“Buradan Sa
yın Kaymakamı
mıza, Belediye 
Başkanı miza, 
Vergi Dairesi Mü
dürlüğü’ne, Or
man İşletmesi Şe
fine sesleniyo
rum. Gemlik’e 10 
bin ton yasal 
odun % geliyorsa; 
bunun yarısı da 
kaçak satılmakta
dır. Resmi kurum
lanıl gözü önünde 
yapılan satışlara 
kimse engel ol
muyor. Devletin 
bundan büyük 
kaybı bulunuyor.”

Güne Bakış
Kadri Güler
gemlllc_korfez@yahoo.com

GEMSİAD
Bi rinci sayfanın devamı

Gemlik Sanayici ve İşadamları Demeği, kurul
duğundan beri en büyük etkinliğini getirdiği konuk ’ 
konuşmacılarıyla yaptı ve adını duyurdu.

Geçtiğimiz yıl, eski Erzincan valisi, -şimdi De
nizli Valisi oldu- Recep Yazıcıoğlu’nu. Çin Bü
yükelçisini, Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı 
Besim Tibuk’u ilçemize davet ederek, konferans
lar verdirdi

Hoş ve yararlı toplantılar oldu.
Bu toplantıların katılımlan arzu edilen kadar ol

masa da, bir başlangıç olması bakımından yine de 
yeterli.

SİAD’lar, Ticaret Odaları ve Borsalan gibi iş 
dünyasının, yani patronların kuruluşlarıdır. Bunla-, 
rın etkinlikleri de her geçen gün artıyor.

SİAD’lar da değişik siyasi eğilimlilerde olsa, 
toplumun ve iktidarların kulak verdikleri kuruluş
lar.

Bu kuruluşlar, başında bulunan kişilere göre et- 
kinlik kazanıyor.

Öncelikle, üyelerinin çıkarlarını koruması, bilgi- j 
lendirmesi, meslek içinde yetiştirmesi ve geliştir
meleri yanında, kamuoyu yaratmada büyük yarar-1 
lar sağlıyor. J

Gemlik GEMSİAD genel kurulunda, yeni bir 
yönetim göreve geldi.

Gençlerden kurulu bu yönetimin hazırladığı 17 ■ 
ma’ddelik çalışma raporu, derneğe bazı yeniliklerin y 
geleceğinin müjdesini veriyor. I
. . Yönetimde başkanlığa gelecek genç giri-ım»i I 
Ahmet Avcı, GEMSİAD ı daha ileriye götürecektir I 
mutlaka.

Mesleği olan bilgisayarcılığı, herşeyden önce I 
derneğe taşıyacak ve sanal alemde GEMSİAD ta- ■ 
nıtılacak. I

Olağan konuk konuşmacılara milletvekilerinin I 
eklenmesi ise, güzel bir girişim. I

Genç ve yeni ekibin başarılı olmasını diliyorum ■

ELEMAN ARANIYOR
Firmamızda çalışacak EMEKLİ 

MAKİNA MÜHENDİSİ aranmaktadır. 

GEMSAN ASANSÖR 

Gürle İş Merkezî Kat : 1 No: 41 GEMLİK 
Te! : (0.224) 514 39 86

Matbaamızda
KAŞE Bilgisayar

ve \ Sistemiyle
MÜHÜRDE 1 Kaşe ve
BEKLEME J MübrLirleriniz

30 dakik adcı 
___——yapılır.

BİR TELEFON YETERLİ!

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

EVET
GEMLİK

‘ne

abone oluyorum
Lütfen aşağıdaki seçeneklerden birini işaretleyiniz 
H1 Aylık Abone (Abone bedeli 5,000.000.- TL)

| 16 Aylık Abone (Abone bedeli 25.000,000.- TL)

| 112 Aylık Abone (Abone bedeli 50.000.000.- TL]

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

Mühür & Cilt yapımı & Plastik Kimlik Kartı
1 GÜNDE KALİTELİ ve UCUZ DAVETİYE BASILIR

Her türlü matbaa işlerinizde hizmetinizdeyiz

"Matbaacılık B i z î m İşimiz"

MATBAACILIK - REKLAMCILIK - YAYINCILIK

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

ADI / SOYADI : ..............................................
DOĞUM TARİHİ :.............................................. J

FİRMA ADI :..  ............................... .............
MESLEĞİ :...............................................-J
ADRES ....------------- .......1-------------- J

TEL :------------------ ............
FAX :.................................
VERGİ DAİRESİ :.............__________
V.D. HESAP NO :___________ ______

Çıkacak ilk sayıdan itibaren abone olmak «stıyoojm 
Faturamı kendi /Şirketim adına istiyorum.

ÖDEME ŞEKLİ :
Nakit □ Visa O MasterCard

Kart No : ___ İMZA

Günlük Gemlik Körfez Gazetesi ne 
abone olmak isteyen okurlanmız, 

bu formu doldurup gazete büromuza ula^hnw

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

Tel : (0.224) 513 17 97 j

mailto:gemlllc_korfez@yahoo.com
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Kar yağışlara etkisini sürdürüyor.

11 köy yolu kapandı
rar

Bölgemizde etkisini sürdüren kar yağışları, köylerle iletişimi kesti. İlçemizin 11 köyü ile ulasan sağ
lanamıyor. Köy Hizmetleri Bölge Müdürlüğü, köy yollarını açmaya çalışıyor ancak sürekli yağışlar

bir
nedeniyle yollar yeniden kapanıyor. 11 Köy muhtarlığı yollarının biran önce açılmasını bekliyor

Şiddetli kar yağışları, etki
lini sürdürüyor. Kar yağışları

zrin j yeniyle, ilçeye bağlı 11 köy
,e ulaşım kesildi. Köylüler,

;ktir
kollarının açılmasını bekliyor- 
ar.
[ Yetkililerden aldığımız bil-

nce railere göre, dün sabaha ka- 
1 ta* İar yağan kar yağışları ’ so

nunda Katırlı, Haydariye, Ad- 
jınn iye. Cihatlı, Güvenli, Hâmi

liye, Fevziye, Selimiye, Mu- 
Jatoba Köylerinin yolları kar 

===^>edeniyle kapandığı öğrenil

ULAŞIM KESİLDİ
Köylerde yolların kapan

ması köylüleri sıkıntıya sokar
ken, Köy İşleri Bölge Müdür
lüğü; Bursa ve ilçelerinde 
yüzlerce köyün yolunun açıl
ması için seferber oldu.

Ancak, sürekli yağan kar 
yolların açılmasından kısa bir 
süre sonra yeniden kapan
masına neden oluyor.

Bugün ilçe pazarına gele
cek olan köylüler yürüyerek, 
ilçeye ulaşmak zorunda kala
caklar.

Yetkililer bölgemizde son 
on yılın'en çok kar yağışları
nın bu kış yaşandığını, hava 
ısının hafta ortalarında yük
seleceğini belirtiyorlar.

Öte yandan, ilçemizdeki 
kar yağışları da etkisini sür
dürmeye devam ediyor.

Bilhassa, Manastır Bölge
si’nde kar yağışları nedeniy
le, bir çok araç mahsur kalır
ken, trafik ilgilileri, zincirsiz 
olarak yola çıkılmamasını is
tiyor.

Bölgemizi etkisi altına alan kar yğnİBn.
Gemlik'te ye köylerinde hayatı felce uğcratS ”*

Beşinci kattan ölüme atladı
■ Sinay Özkan(31) adlı 

Uadın, eşinden ayrılınca 
girdiği bunalım sonucu, 
.intihar etti.
f Olay, pazar günü il- 

L) çe girişindeki Körfez
Baytaş Sitesinde mey- 

- dana geldi.
Bak-tat Fabrikası ’n- 

da işçi olarak çalışan Si- 
_  nay Özkan, anlaşmazlık

nedeniyle, eşinden bo
şanmak için mahkeme
lik olunca ruhsal bunalı
ma girdi.

Olay günü, oturduğu 
dairenin penceresinden 
kendini bırakan genç 
kadın, ağır yaralı olarak 
Gemlik SSK Hastane- 
si’ne kaldırıldı.

Buradc. yapilan ilk

müdaheleden sonra, 
Gemlik Devlet Hastane- 
si’ne sevkedilen Özkan, 
buradan da Özel Vatan 
Hastanesi’ne gönderil
di.

Doktorların tüm ça
balarına karşın genç ka
dın, kurtarılamadı.

Olayla ilgili olarak 
soruşturma başlatıldı.

Umurbey’e 5 bin ağaç dikilecek
TEMA Vakfı ile or

taklaşa olarak “Bir fi
danda sen dik” sloga
nı ile geçtiğimiz yıl başla
tılan ağaç dikme kam
panyasının, bu yıl da 
tekrarlanacağı öğrenildi.

Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih Mehmet 
Güler, Yaylalar Mev
kiinde bu yıl da 5 bin

dikileceğini.

me 16 Mart 2003 
ni fidan

dİ
Başkan Güler, 

panyayı ilçemızd» 
rum ve kuruluşlar

Güne Bakış
Kadri Güler
gemlik_korfez@yahoo.com

Kar tatili çocuklara yaradı
KAR

On yılda bir kez gelse de etkisini tam hisset
tiren kar, bölgemizde hayatımızı da felç ediyor.

Dün sabah, bir buçuk saat karla boğuşurken, 
t bunu hissettim.
. Gemlik in merkezine göre kışı Manastır da 

Jfc/aşamak zor.
En büyük zorluk ise kar..
Manastır evlerinin deniz seviyesine göre yük

seklerde olması, kar tutma açısından büyük 
farklılıkların yaşanmasına neden oluyor.

t Manastır adeta bir Uludağ.
önceki gece arabamın lastiklerine zincir 

takarak, evimin önüne değin gidebildim.
Çünkü, bir süre önce Belediye grayderi yolu

açmıştı Devamı 6. sayfada

Kar yağışları nedeniyle. Valilik tara
fından iki gün süre ile okulların tatil 
edilmesi, çocuklara yaradı.

Uzun yıllardan beri, ilk kez karla kar
şılaşan çocuklar, soğuklara aldırmadan 
karın keyfini çıkarıyorlar.

Ellerine geçirdikleri çuval, naylon, 
torba, plastik bidon gibi malzemelerle 
kayak yapan çocuklar, gecenin geç sa
atlerine kadar karlann üzerinde oynar
ken, birbirlerini kartopuna tutuyorlar.

TATİL UZAYABİLİR
Kar yağışlarının devam etmesi duru

munda, Valiliğin tatili hafta sonuna ka
dar uzatma olasılığı görülürken, konu 
ile ilgili kararın bugün açıklanması bek
leniyor

mailto:gemlik_korfez@yahoo.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Tarihi Çınarlarımız

Buluşma

Temiz Çevre
Milyarlarca yıllık dünyada yaşadığımız 

dönem ortalama 80 yıl dersek çok kısa. .
İşte bu kısa zaman dilimini, çok verimli 

yaşamak gerekir.
Önce aileden, okuldan, çevreden alman 

iyi bir eğitim.
, Sonra alınan eğitimin bizden sonrakilere 

aktarımı. Deneyimleri de katarak.
Topluma katkılı olmalı, çevremizi temiz 

tutmalıyız. Ama önce iyi insan olmalıyız.
Çevre; alışveriş, gezme, öğrenme ve in

san insana ilişkilerin yaşandığı toplumsal 
mekanlar bütünü.

Peki, toplumsal yaşam ve paylaşımın 
başladığı çevreye bir bakalım. İnsan eliyle 
bozulmamış bir doğa parçası görebiliyor 
muyuz? Kirlilik dünyamızın her yanını gide
rek sanyor.

Atıkların yani çöplerin özellikle kimyasal 
olanlannın canlılardan daha uzun ömürlü 
ve dayanıklı olduğunu düşünürsek çevre 
kirliliğinin yaşamımızı nasıl tehdit ettiğini 
daha iyi .algılarız.

Çevre bize gerekli bizim çocuklanmıza

Çevreyi biz kirletiyoruz. Temizlemekte 
bize düşüyor.

Çevre korumacılığını kendi yaşantımız
dan başlatırsak. bu yönde' yapılan çalışma
lara katkı sağlamış oluruz.

Gelecekte çocuklarımızın daha sağlıklı, 
daha temiz bir dünyada yaşaması için üre- 
tirkende. tüketirken de çevre bilincini ön 
planda tutmamız gerekiyor.

Üretici yüksek teknoloji kullanarak daha 
az su. daha az enerjiye gereksinim duyan 
ürünler üreterek, doğal kaynakları tüketme
yecek.

Tüketici doğanın verdiği nimetleri dik
katli kullanacak. Çevresini kirletmeyecek. 
Daha az çöp üretecek. Çevreyi korumanın 
en önemli yöntemlerinden biridir atıkları 
azaltmak. Çevre kirlenmesinin büyük bo- 
yutiara ulaşması, çöp dağlarının artık bizle- 
n ve gelecek kuşaklan tehdit etmesi doğal 
kaynakların tükenmesi hepimizi tüketimin 
her aşamasında bilinçli hareket etmeyi zor
lamakta. Çılgınca tüketim alışkanlığına do
ğanın ne kadar dayanabileceğini kestirmek 
güç

Ama ne demiş atalarımız;
“Hazıra dağ dayanmaz”
Yaşam kalitemizi bozmadan alacağımız 

bazı önlemlerle çevremizi koruyabilir, gele
cek toplumlara yaşanabilir bir dünya bıra
kabiliriz. Plastik ya da pet yerine cam am
balajlı ürünler seçerek, aldığımız ürün am- 
baiajiarının geri dönüşümlü olmasına dikkat 
ederek, naylon poşetler yerine sepet veya 
fileleri kullanarak çevremize katkılı olabili
riz. İş işten geçmeden!

Dikkatinizi çekti mi bilmiyorum, eski 
Gemlik’te çeşitli cadde ve sokaklarda mey
dan veya meydanımsı yerlerde abidevi çınar 
ağaçları vardır. Bu çınar ağaçlarının yaşı bir
kaç asırlıktır.

Bilindiği üzere, Gemlik’in tarihi çok eskile
re binlerce sene öncesine gitmektedir. Eski 
(antik) isminin de KİYOS olduğu söylenmek
tedir. Bursa Erkek Lisesi Tarih-Felsefe hoca
mız rahmetli Kazım Baykal’ın Bursa ve Anıt
ları (1993 Baskı) kitabına göre; Gemlik-Kiyös 
Miladdan 12 asır önce Gürcistan havalisine 
gitmiş olan bir İyon sefer heyetinin dönüşü 
sonrasında kurulmuş olup, kahramanlann- 
dan Kiyos’un adı bu yeni kasabaya verilmiş
tir. Daha sonra’ Romalılarla savaşan Make
donya Kralı Filip V kasabayı BergamalIlardan 
kurtararak, damadı Bitinya kralı Prosyas’a 
vermiş, o da kasabayı yenilemiş ve kendi adı
nı takmıştır. Bu suretle iki tane Bursa meyda
na gelmiş, birine sahil Bursası diğerine Ulu
dağ dibindeki şehrimize de Olump Bursa sr 
demişlerdir. (Olimp Proza) _

‘Gör Çimektedir, ki, Gemlik’in kuruluşu çök 
eskidir. Ancak, bu kadar eskilere giden bir 

- «geçmişten bizlere kalan pek birşey yoktur. 
Arada sırada temel kazılarında, yol kazıların
da sütun, sütun başlığı, girlandh lahitler, lahit 
kapakları, mezar stelleri vs., çıkmaktadır. 
Bunların bir kısmı kırılmış ve tahrip edilmiş
tir. Antik devirden kalan bazı arkeolojik par
çalar, Belediye, bahçesinde süs olarak kon
muştur. Bir ara eski kordonda bunlardan bir- 

. kaçı dekoratif amaçlı çimenlerin üzerine bıra
kılmıştı. Yeni kordon yapılmadan önce kaldı
rıldı, ancak nereye kondukları hakkında bir 
bilgim yoktur. Eskilerden kalan bir de kale 
duvarları vardır. Bu duvar blok taşlardan ya
pılma olup adeta kale duvarları vardır. Bu du
var blok taşlardan yapılma olup adeta sokak 
içinde kaybolmuştur. Bunlardan başka yer üs- 

. tünde görünen tarihi eser kalmamıştır.

GEMLİK

Körfez
■i TARAFSIZ SİYASİ GAZETE ■■■ sine

VERECEĞİNİZ İLAN ve
REKLAMLAR KAZANDIRIR

Avukat
Fehmi KARACAK

Ancak, daha yakın tarihlerden katan, heı 
de yaşayan canlı tarih i eser otan çmar ağ* 
lanmız vardır. Herbiri birkaç asırfak otan(| 

mez Tabii anıt durumunda olan çmar ağaç 
lan, Gemlik’in çeşitli yerlerinde karşrrBzaâ 
kar. Bazen küçük bir alanda, bazen oktd bam 
çelerinde, bazen de yol ortasında karşjdaş^B 
Çoğunun etrafı evlerle, apartmanlarla çevri® 
dir. Adeta, abluka altına almışlardır Bu ar*2 I 
acımasız şartlara dayanamayıp ölenler, kur» I 
yanlar, çeşitli bahanelerle kesilenler .and I 
Park ile kütüphane arasında iki adet çn*| I 
ağacımız kurumuştur. Bu ağaçlarımız kendj I 
alanlannın belediye otobüsleri tarafındanm I 
gal edilmesini ve eksoz duman ve gazfandl 
daha fazla dayanamamışlardır. Belediye İm I 
isini bu konuda uyarmamıza rağmen. rdej 
tirme yapılacağı yerde adeta biran önce ta3 
rusun diye dallan kesilmiştir. Eski Kayıkhand 
de Yelken Kulübü nün arkasındaki ve yanıd 
daki iki muhteşem çınar ağacı, seneâet ömm 
katterfilrniştir. Bu cınâi ağalan
yaz günlerinde halkımız serinleme imkanı w 1 
Türdü. Ancak, burada apartman inşa edân®H 
ağaca dozerle darbeler indirilince asırlık tad 
hi çınar buna dayanamadı ve bizim andtifl 
mızda kaldı. I

Yukarıda belirtilen ağaçlardan pek cok M 
nek verebiliriz. Ancak, bundan sonra gerid* 
kalan diğer çınar ağaçlarımıza dikkat edallfl 
Bunların herbiri tarihi anıttır. Yaşlan bırkad 
yüz yıldır. Bizlere, asırlar ötesinden sesleal 
mektedirler. Bu sesleri duyalım ve anlayafeM 
Bursa Belediyesi bu tip ağaçlarına sahip çM 
mış, hasta olanları tamir etmiş ve herbirir" 
TARİHİ ANITTIR KESİLEMEZ levM 
koymuştur.

Bu güzel örnekten istifade edelim. Fta 
Belediye olarak hem de vatandaş darak U 
hi çıkarlarımıza sahip çıkalım, onlan korug 
hm ve sevelim.

1 AYLIK PAKET REKLAM
100 milyon + KDV

BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!
el« TELEFON YETERLİ
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Doğuş Fen Dershanesi’nde bin 100 öğrenci ter döktü

Seviyelerini öğrenecekler
TATLI 
SERT

Erol GLKÇAY

Beşiktaş ve Denizlispor
UEFA mac lan başflaA.
Beşiktaş Praa da 1-0 venddi

2VTİ

6-7 ncı sınıflar, lise 1 ve lise II hci sınıf

korktuğumuz

İb*

'çilerinin katıldığı. Düzey Belirleme 
■ rının sonuçlarının önümüzdeki 
içinde alacaklarını söyleyen Ders- 
Müdürü Ercan Çizmeci, “Öğren-

geldi.
Denizhspor (6-1) mağhı 
tik yanyı berabere bitâ 

por, ikinci yan cozuldı
Duran toplardan ve 

dan, birbirinin kopya v
Porto Avntpa naı en

üna 
tan- 

Jan-

hafta
Hane

Düzey Belirleme Sınavları, önümüzdeki 
güriierde Körfez Fen Dershanesi ve 2000 
Dershanesi’nde de yapılacak

kör 
aridı 
elim, 
kaç- 
sien- 
ihm.
ak

ma 
has

■iea 
ta» 
ışa

ardı

kendi 
m » 
anra

çıks- 
s ku- 
hare
ıran- 
öoa

kaladı 
Cordob.» İmar Hatd
Ama. Yine <1 
İyi kaleciler, bazen inanıl

talar yapıyor.
Rüştü’de bazen böyle ya
Kartal, İlhan Mansız ve T

katkısıyla S la vy a'yı rahat c 
Denizlispor çok zor bir ki

inişti.

< iler, buradaki alacakları notlar ile 
eğitim düzeylerini belirlemiş ola
caklar. Bundan sonraki günlerde ya
pacakları çalışmaları bu notlara göre 
değerlendirecekler” dedi.

il—bir lı 
ha Konaldo

her yıl 
yapılmakta olan Düzey Belirleme Sınav 
Farının îlki. Özel Doğuş Fen Dershanesi 
tarafından gerçekleştirildi.

Pa/.n ve pazartesi günleri dershane 
riİnnda gerçekleştirilen Düzey Belir- 
Sh lavları’na, bin 100 öğrenci katli

düşüş oluyor.
Bu gerileme Beşiktaş'ta da sar

ni verdi.
Belki de çok farfafe görevi 

nedeniyle. Pancu'da düşü
Sergen'de cok kilo vaı 
Kaan Dobra'da, henıu 

açamadı.
Ahmet Dursun tek ba.

ın Slavy

Umurbey Belediye Başkanı 
Ankara’dan döndü

Umurbey Belediyesi’nin işlerini takip et
mek ve yeni bürokratlar ile tanışmak amacıy
la. Ankara'ya giden Belediye Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, temaslarını tamamlayarak, 
geri döndü.

28 Şubat’ı unutmuşlar..
AKPHükümeti Milli Güvenlik Kurulunun 

irtica ile mücadele için çıkarılmasını istediği 

yasa tasarılarını görmezden geliyormuş. 

28 Şubat ı unuttular desenize 

Bir hatırlatan çıkar herhalde..

AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Er
doğan ile kısa bir görüşme yaptığını söyleyen 
Umurbey Belediye Başkanı Mehmet Fatih 
Güler, Umurbey Belediyesi’nin su projesinin 
tamamlanması için destek istediğini belirtti.

Küçük Kumla Belediyesi 
taşımacılığını kendi yapıyor

Gemlik-Kumla arasındaki yolcu taşımacılı
ğını Özelleştiren Küçük Kumla Belediyesi, 
özelleştirmeyi alan kooperatifin parasal hü
kümlülüklerini yerine getirememesi nedeniy
le anlaşmayı bozdu.

Ocak ayı içerisinde. Küçük Kumla Beledi
yesi'ne ödenmesi gereken 45 milyar liranın 
ödenmemesi üzerine, ihaleyi noter kanalıyla 
geçersiz kıldığını belirten Belediye Başkanı 
Ömer Bal, “Taşımacılığı kendimiz yapa
cağız” dedi.

Bu sene de, acık ara şampi
yonluğu garantiledi.

Denizlispor bu turu kas betti
Ama. Denizli de bir galibiyet ala

rak prestijini kurtarabilir
Kupalarda şamdttk tek um«Ümû 

Beşiktaş.
İstanbul dîdri maçta canh bir oyam

la Slavya'yı eleyebilir.
Beşiktaş'ın Prag'daki en buvuk 

rakibi (-9) derecelik soğuktu.
İstanbul'da Beşiktaş'a güveni

yor.
Ve. İyi şanslar diliyoruz..

[Günün Fikrasi

Vaiz tanrıya tanımlamaya çalı
şıyordu.

Ne yerdedir. ne göktedir, 
ne yer, ne içer, ne doğmuş ne 
doğurmuştur"

Bektaşi dayanamadı.
Hoca, sen şuna yok diye

ceksin. ama bir tüllü dilin var 
mıyor,"
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İHALE İLANI
M. AĞIM GEMLİK DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ 

SATIN ALMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN
1 - İdarenin a) Adresi : M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi

b) Telefon ve faks numarası : 0.224.513 92 00 - 0.224 513 92 06
2* İhale konuşu yapım işinin
a) Niteliği
b) Yapılacağı yer
c) İşin süresi
3- İhalenin

Diş malzemeleri
M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi

a) Yapılacağı yer
b) Tarih ve saati

M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Eğitim Salonu
b) Tarih ve saati : 06.03.2003 10.00’da

4- İHALEYE KATILABİLME VE İSTENEN BELGELER :
a) tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi
b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve /veya Sanayi odasından veya idare merkezru 

kemesinden veya benzeri bir makamdan, ihaleye ilişkin bir ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayrtk c
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
2) Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten, son durumu gösterir 

nin aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) Türkiye nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair 

hinden önceki üç (3) ay içinde alınmış belge,
e) Türkiye nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair, son teklif verme 

(3) ay içinde alınmış belge,
f) Şartnamenin 10 ncu maddesini (c) ve bendi hariç olmak üzere, diğer bentlerinde yer alan "ihale dışı bırakılma" sebeple 

taşımadığına dair yazılı taahhütname.
g) Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu,
h) İstekliler, teklif edilen bedelin % 2 den az % 4 den fazla olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat ve 
i) İstekli adına vekaleten iştirak ediyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli imza beyannan 
j) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,
k) İhale dokümanlarını M. Ağıttı Gemlik Devlet Hastanesi Satın Alma kısmından 20.000.000.- TL karşılığında temin ed« 

recek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur ve bu belge ihale dosyasına konulacaktır.
1) İsteklilerin ortak girişim olması halinde (b), (c), (d), (e) ve (f) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zoru
Yerli ve yabancı isteklilerce sunulacak Türçe dışındaki belgelerin, ait olduğu ülke mevzuatına göre düzenlenmiş, denetler 

ması, “apostille” kaşesi taşıması ve Türkçe tercümelerinin, isteklinin merkezinin veya meslek odasına kayıtlı bulunduğ 
yeti Konsolosluğünca veya Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türkiye’de Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması 

m) Teklifler, 06.03.2003 günü saat lO.oo’a kadar'verileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderebilir Postad 
misyonumuz sorumlu değildir.

n) 6- Malzemenin teslim yeri M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Ambarı.
o) İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan topla 

fiyat sözleşme imzalayacaklardır.
ö) Açık Teklif Usulü :
u) İstekliler teklif edilen bedelin % 2 sinden az %. 4 ünden fazla olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda ?
ü) Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden en az 20 takvim günü olmalıdır.

SIRA NO CİNSİ MİKTARI ŞIRA NO CİNSİ
1 Amalgam liner 2 Kutu i 23 Pembe mum
2 Işınlı dolgu asit 3 Adet 24 Pomza tozu
3 Işınlı dolgu Bondingi 3 Adet 25 Soğuk akrilik (takım)
4 Işınlı dolgu maddesi tek tüp A2 4 Adet 26 Sıcak akri 1 ik (takim)
5 Amalgam dolgu lastiği 15 Adet 27 Lak
6 Konmpazit lastiği 15 Adet 28 Sert Alçı
7 Spongel 2 Kutu 29 Kartonpiyer alçısı
8 Guta (Kanal) 3 Kutu 30 Aljinat (ölçü maddesi)
9 Airatör Frezi (elmas) 60 Adet 31 Akril lastiği
10 Artükülasyon kağıdı 5 Kutu 32 Sirkalant Mum
11 Kanal dolgu maddesi 2 Kutu 33 Samur fırça
12 Amalgam Fulvarı 5 Adet 34 Siyah kıl fırça
13 Eskavatör 3 Adet 35 Yumuşak besleme lastiği
14 Kretuar 4 Adet 36 Kron köprü 1 ölçüsü ♦ A
15 Fosfat siman 3 Kutu 37 Kron köprü 2 ölçüsü
16 Carboksi siman 2 Kutu 38 İmpession Paste
17 Calcium Hidroksit 2 Kutu 39 Kağıt sepore
18 Diş filmi 2 Kutu 40 Basplak
19 Detartraj pastası 4 Kutu 41 Dişeti koterizasyon ohazı
20 Airatör başı yağı (Sprey) 1 Kutu 42 Aeratör başlığı
21 Frez ve kod aletleri dezefektanı 2 Litre 43 Matrix bandı
22 Diş 28 lik 80 Takın» 44 Kanal Egcor

MİKTARI

DOĞUŞ HA DERSHAWUERI
"Her zaman bir adım önde"
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Sıtkı Hayıroglu
Emekli öğretmen

YASAMIN İÇİNDEN Deprem anında yapılacaklar!
O Toplu taşıma araçlarındaysanız!

tutunmaya çalışın. □ Toplu taşıma aracından
□ Araç durunca sürücü- inince de ters yönden gdrfâ-Üç Soru Üç Cevap

Gazetecilikte zor bir iş. Hısım, akraba, eş, 
dost, vatandaş kafalarına takılan zor soruları bi
ze soruyorlar.

Kimileri de binliklerini de inadından soruyor 
br Bakabil biliyor mu gibi nabız yokluyorlar,

Sindi de, damatlarım bana sorular iletmeye
KvLkİiLu

Bukiık damadım Levent, bir sohbet esnasın
da K«kl :

- Baba bak. bir soruda ben sormak istiyorum 
' Sor bakahm Kolay kolay sen mutu sorma? 

yorum da yapmazdım Sor bakalım nevi niş m» 
mn

' Ban insanlar bana göre, haddini bilmiyorlar. 
Hadkhnden (azk yemek, içmek. ui,unuık, .oyna
mak kendilerine zarar vermiş olmuyorlar mı?

Sevgili Levent, çok önemli hayati konulara 
deomdûn. Bakahm tatmin edici bh ee\ u 
k<ek miyim Konuya ilmi yönden gnci;: X, 
dense ban insanlar, kendilerini bile bile ıhma’ et 
miş ökyorfar. Bu konuda dünyanın ünlü âlimle
rinden RİSE ne diyor. ““İnsan herşeyi işliyor, 
güzelleştiriyor, nedense yalnız kendisi 
unutuyor, ihmal ediyor” diyor. Yine bir Rus 
alimde şöyle diyor : ““İnsan günde üç kere ye
mek yer. Birincisi yaşamak, İkincisi hasta
lanmak. üçüncüsü de ölmek içindir” der. 
Durum anlaşıldı, sorunda cevaplandı sanırım.

Bu sefer, ikinci damadın Hüseyin de bir 
soru sormak istedi. Öyle ya onunda kafasına 
takıı.;:. şeyler var.

- Bak benîm de kafama takılan şeylere
- Ne imiş anlat, bakahm.
- Benim sorularım çok kanşık. Mesela zengin, 

fakir, iyi. kötü, bilgili, bilgisiz, yağcı, yalancıları 
ilk görüşte tanımak mümkün olur mu?

Hüseyinm somlarına doğru cevap verebil
mek her kişinin kan ve de haddi değil. Gene de 
cevap lamam gerekiyor.

- Hüseyin, soruların hem zor, hern de karışık.
Anladığım kadanyia konulara değineceğim. İyi 
dînle. Bîr kere bu zenginlik ne? Para zenginli
ğimi. gönül zenginliği mi? Para zenginlerini tam 
tanımak mümkün değildir. Sevmesini bilen gönül 
zenginidir. Önemli olanda o.

iyiler, kötülerde, ilk görüşte belli olmaz. Yanıl
ma her zaman olabilir. Kesin karar hemen veril
memeli. Bilgili, bilgisizi ayırmada formül laftır. 
Genelde bilgisizler boş olduklarından çok konu
şurlar. Bilgililer ağır olur. Yerinde konuşur. Gel1 
dik son sorunuza : Yalancı, yağcı. İkisi de birbi
rinden beter. Ikinsinden de perede görürsen kaç. I 
Bulaşma. Her yerde bu ikili kobgezer. Tanı bil, I 
defterinden sil. Tamam mı?

Sabırsızlıkla bekleyen üçüncü damat Çağa-1 
tay, da :

- Baba bak bende, insanlar arasındaki sevgi I
yayılımının yayılış şeklini sizden açıkça öğren-1 
mek istiyorum.

- Çağatay, senin sorun insanlığı tümüyle kap-1 
samına alan bir soru. SEVGİ olmayınca hiç bir I 
yaşantı olmaz. Şu bir gerçek ki, en büyük sevgi I 
kan-koca sevgisidir. Toplumdaki huzursuzluğun I 
oluşumu buradan kaynaklanır. Tv lerde gösteri-1 
len Film Gibi. Kader Anı ve benzeri görüntüler-1 
Ideki olayların oluşumu, aile sevgisinin zedelen-1 
meşinden oluşur. Birinci sevgi eşler arasındaki I 
•evgı. ikinci sevgi evlatlar arasındaki sevgi. I 
Üçüncü sevgi ise, seni sevenin sevgisi olarak bi-1 
[inmeli diyorum.

Ben, öyle seviyor, seviliyorum. I
Sergilerimle.

□ Raflardan üzerinize eş
yalar düşebilir o nedenle, ba- nün ya da görevlilerin uyan- lecek araçlara dikkat edin, 
şınızı koruyun ve bir yerlere larına göre haraket edin.

Yeraltı geçidi veya yayaQ Stadyumdaysanız! © üst geçidindeyseniz!
O Yer altı geçirindeyseniz çıkış merdivenleri-

□ Sakin olun ve panik yapmayın çünkü en 
kötüsü tribünlerde panik yaşanmasıdır.

11 Yapılacak anonsları dinleyin, uyanlara 
göre hareket edin.

O En güvenli yer sahanın ortasıdır, 
sahanın ortasına gitmeye çalışın.

□ Küçük çocuk varsa sırtınıza alarak 
taşıyın.

ne doğru koşmayın. Güvenli bir yer bulun, çö- 
melin ve başınızı koruyun. Yeraltı mağazalarının 
vitrin ve camlarından uzak durun. Bastığınız 
yerlere dikkat edin.

O Yaya, üst geçirinde iseniz, hemen mertfi- 
verlere yönelmeyin. Çömelip parmaklıklara tu
tunun. Sarsıntı geçince merdivenlerden inip

oırini

R1

k

d

m üt

uzaklaşın. Devamı var.

Yasemin Mobilya
DEGİRMENCİOĞLU Mobilya ve Koltuk Çeşitleri
□ Yatak Odası Takımları

Yeni isleri 9» t i r-dfi _zfin (d n
mobilya itleri ile
hizmetinizde viz...

□

□ RESMİ DAİRELER □ UÇAK□ GEREKLİ TELEFONLAR
.... 513 20 66
.... 513 45 03

513 12 74
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 İS 4b

Bursa
Mudnr

TEK Arıza 
TEK işletme 
Turizm Der.

•• 513 10 57
513 13 0S
513 11 33

Gazhane Caddesi No : 21 (Eski Uzunlar Tic. Aygaz Bayii)
Tel : (0.224) 512 20 20 GEMLİK

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

Spor Sah. ...... 
Orm. Böl. Şf... 
Milli Edt. Md.... 
Halk St Mrk.. 
Halk Kıitüp. 
As. Şb........
Karayollan

bhvbmnı_____________

□ DENİZ OTOBÜSÜ

Oturma Odası Takımları 
Misafir Odası Takımları 
Yemek Odası Takımları 
Kanepeler
Abajur Çeşitleri 
Zigon Sehpalar

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

□ U LAŞIM
Uludağ Turizm.............513 12 12
Aydın Turizm................513 20 77

□ HASTANELER
Devlet Hastanesi... 
SSK Hastanesi.....
Mer. Sağ. Ocağı.... 

□ TAKSİLER

513 Q2 00

.513 10 68

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

...513 24 67
...513 3'2 40
...513 2384
.514 35 50

Liman Bşk.... 
Mal Md........ 
Nüfus Md. ... 
Özel İd. Md... 
Tapu Sic. Md. 
Müftülük ... 
Gümrük Md 
Tekel Md .. 
Ver. Da. Md.. 
llçeTar. Md. 
İlçe Seç. Md.

513 15 07
513 14 14

□ BELEDİYE

Başkanlık 
Zabıta...... . 
Otobüs işlet. 
Su«etmesi

513 45 21-23 
513 45 20
Iîj4s|î 122 

ti o"* 
513 45 21-182 
513 45 21-111

Kini*
0 532 486011?
oşyğşftML

Ambuhns 0.

□ VAPUR

□ FERİBOT

□ OTOBÜS

□ TÜP DAĞITICILARI

(kakgaz 
Ergaz

Habaşgaz 
l*Mıı.

513 12 95
514 17 00
513 16 37
51316 37
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Yerel basına darbe Güne Bakış
Kadri Guter

III

Bursa Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanı Nuri Kolaylı, 1 
Ocak’ta yürürlüğe giren Devlet 
İhale Yasası’nın yerel basını ta
mamen çökertmeyi hedef aldı
ğına dikkat çekti.

Bursa Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanı Kolaylı yaptığı açıkla
mada, yeni yasanın 13. mad
desi gereği, “25 milyar lira
ya mal ve hizmet alımlan 
ile 50 milyar liraya kadar 
olan yatırımlarla ilgili iha
lelerin bir kez yerel gaze
telerde yayınlanması hü
kmü” nün getirildiğini anım
sattı.

Oysa eski yasanın, 10 mil
yar liraya kadar olan tüm ihale
lerin yerel gazetelerde iki . kez 
yayınlanması şartı koştuğunu 
belirten Kolaylı, “İlgili yasal 
değişiklikle, 25 milyar mal 
ve hizmet, 50 milyar yatı
rım ihalelerini yerel gaze
tede bir kez yayınlanması
nı esas almaktadır. Bu ra
kamın üzerindekiler ise, 
Resmi Gazete’de ve bir 
yaygın gazetede yayınlan
ması Öngörülmüştür. Bu 
yasayla tamamen yerel ba
sın çökertilmek istenmek
tedir” dedi.

Kolaylı, yerel basının Basın 
İlan Kururnu’ndan gelen ilan

Nüfus cüzdanımı

KÖRFEZ OFSET

Tel (0.224) 513 17 97 GEMLİK

GÜNDE KALİTELİ ve UCUZ DAVETİYE BASILIR

DAİRE
Köye v* 

Mühürleriniz
IVIÜMÜFtOE 
BEKLEME

yapılır

BİR TELEFON YETERLİ!

KAYIP EVET

MATBAACILIK - REKLAMCILIK • YAYINCILIK

kaybettim. 
Hükümsüzdür.

Zeki
ZEYBEKÇİ 

larla ayakta kalmaya çalıştığını 
vurguladı.

Bu gelir kaybına uğrayan 
yerel basın kuruluşlarının ka
panmak zorunda kalacağına 
değinen Kolaylı, böyle bir ya
sayla önünün tıkanacağını, 
temsili demokrasiye darbe vu
rulacağını söyledi.

Düzenlemeyi, basın özgür
lüğüne de “vurulan bir dar
be” olarak nitelendiren Kolay
lı, “Çünkü, yerel basının 
ürettiği gazete sayısı ve 
okunurluk oranı, ulu- 
sal/yaygın basın üzerinde
dir. Uygulamayla; yerel ba
sın gerileyecektir. Yerel 
basının önünün kapanma
sı aynı zamanda halkın ha
ber alma özgürlüğüne vu
rulmuş bir darbedir” dedi.

Şeffaflık ilkesi
Kolaylı, yerel basının, Tür

kiye’deki basın sektöründe 
önemli bir istihram aracı oldu
ğunu bildirdi.

işsizliğin ulaştığı boyutlar 
dikkate alındığında, yeni dü
zenlemenin işsizliği daha da 
arttıracağını ve ülkeyi istikrar
sız bir noktaya sürükleyeceğini 
vurgulayan Kolaylı, şunları 
söyledi :

“Yeni düzenleme ihale
lerin şeffaflık ilkesini boz-

KUMLADA
HAVUZLU

KİRALIK ve
SATILIK DAİRE 

Müracaat
Tel: 513 17 97

KAŞE Bllçjlscsycıı

abone oluyorum

SayfaC

Beiecfruenrı grevocr 9e»

Kar gzyHİe
vmm w

KAR

Nuri 
Kolaylı

maktadır. Bunların sadece 
Resmi Gazete de yayınlan
ması, yüzlerce sayfalık ve 
okunması zor bir gazete 
yaratmak demektir ve halk 
tarafından takip edilme
mektedir. İhale ilanları ka
muoyu tarafından takip 
edilmeyecek ve çok özle
nen şeffaflığın egemen ol
duğu temiz toplum he de 
finden biraz daha ulaşıla
caktır. Bursa Gazeteciler 
Cemiyeti olarak, 58. Hü
kümetin derhal bu yasa
dan vazgeçmesini, yasal 
düzenlemenin zaman ge
çirmeksizin kamuoyu ve 
demokrasi lehine çözmesi
ni talep etmekteyiz.”

reket edebilmek iç
Anahtarı kzhde

■ordur

Bir A mm 
BkMaah, b ■en w 

nedfcn

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

Mühür & Cilt yapımı & Plastik Kimlik Kartı

Her türlü matbaa İşlerinizde hlımetinlıdeyiı
11 Matbaacılık B11 i m İşimi

İstiklal Caddesi Bora Sokak (Akbank Aralıyı) No : 3 B Gemlik 
Tel: (0.224) 513 17 97 Fax : 513 35 95
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Duvar sonunda yıkıldı
Cumhuriyet Mahallesî’nde bulunan Samanyolu Sitesi önündeki yolun istinat 

jCıh iuvarı, sonunda yıkıldı. Site yönetiminin Belediye‘ye ait, Belediye’nin ise, 
sına- Siteye ait dediği duvar, kar sularına dayanamadı. Duvarda bir metrekare 

delik açıldı. Belediye tahliye kararı istiyor.

fasan

I Cumhuriyet Mahalle- 
İ'nde bulunan Saman
cı Sitesi ile Öznuh Si- 
15 arasından geçen il
iş yolunu tutan istinat 
kıvan. öç yıldan beri yı- 
ılnıa tehlikesi göster
gesine karşın, sahibi 
{kınayınca sonunda yı-

kıldı.
Bir haftadır ilçemizi 

etkisi altına alan kar ya
ğışları, aylardır yıkılma 
tehlikesi ile karşı karşıya 
olan duvarın yıkımına 
neden oldu.

Duvann yıkılması yo
lunda çökme tehlikesini

Güne Bakış

gündeme getirirken, bu
gün site Yönetimince 
Belediye Fen İşleri Mü
dürlüğü aranarak, yıkım 
bildirildi.

Fen İşleri ekipleri, 
duvarda incelemelerde 
yaparak, durumu Bele
diye Başkanı Mehmet 
Turgut’a bildirdiler.

KONUTLARIN
TAHLİYESİ 
İSTENECEK
Durumu değerlendi

ren Belediye, Kayma
kamlığa başvurarak, Sa
manyolu Sitesi’ndeki 
duyarın yıkılmasından 
doğacak tehlikeler İçin,' 
Sitenin D Blok alt katla
rının boşaltılmasını iste
di.

Samanyolu Sitesi 
Yöneticisi. Osman Kuş 
ise, bu konunun kendi 
başkanlığı döneminde 
defalarca belediyeye ile
tildiğini buna karşın, be
lediyenin önlem almadı

ğını ve bu şonucun doğ
duğunu söyledi.

Belediye’riin istinat 
duvarının sitenin malı 
olduğunu' iddia" ettiğini 
söyleyen Kuş, şöyle ko
nuştu :

Duvarın tehli
keli olduğunu Kay
makamlığa, Savcılı
ğa ve Belediye’ye ya
zılı olarak bildirdik. 
Mahkemece duru
mun tesbitini yaptır
dık. Belediye duva
rın kendilerine ait ol
madığını iddia edi
yor. Bize göre, bu 
duvar belediyeye ait
tir. Çünkü, inşaat ya
pılırken, arsamızdan 
geçen yol belediyeye 
terk edilmiş. Beledi
ye, bu yolun istinat 
duvarlarını koopera
tife yaptırmış. Koo
peratif işini bitirip 
dağılmış ve ortaya 
iki site çıkmış. Yol

ise, trafiğe açılmış. 
Şimdi Belediye yola 
sahip çıkarken, yola 
sahip çıkmıyor. Böy
le şey olur mu?”

İHALE AÇILDI
Öte yandan. Beledi

ye tarafından. Ocak av 
içinde duvann onama 
için ihale açAkğı ancak 
fiyattan uygırı bıkma
yan müteahhitlerin iha
leye katılmadığı öğrenil-

Okullar bir gün daha tatil
10

Kadri Güler 
gemlikkor1ez@yahoo.com

Duvar
Gemlik Körfez Gazetesi’nin okurlannın artık 

aşma okluğu Duvar haberinin bir yenisini daha 
yazmak zorunda kalıyorum.

Yaklaşık 12 metre yükseklikten geçen, Bele
diye'ye terk edilmiş yolu tutan Samanyolu Site- 
si'nın önündeki istinat duvarı, patlıyor patlaya- 

Icak derken sonunda dün gece bir bölümü yıkıldı.
Bu duvar ile çeşitli kez haberler yapıldı.
Site, biz bu yolu Belediyeye .terk ettik, duvar 

yola aittir o nedenle belediye onar malı derken, 
Belediye Başkanı duvann Site ye ait olduğunu 
iddia etti.
। Ortada mal ve can kaybına neden olabilecek 
tehlikeli durumda bir duvar var ama ortada sahi-
bi yoktu Devamı sayfa 6’da

Kar yağışları nedeniyle, Valilik tara
fından Bursa merkez ve ilçelerindeki 
tüm okullar iki gün tatil edilirken, hava
ların düzelmemesi nedeniyle kar tatili, 
bir gün daha uzatıldı.

Bursa Valiliği, 24-25 Şubat 2003 
günlerini Öğrencilerin okullara giderken 
doğacak tehlikelerden korumak 
amacıyla kapatılmasını karar almış an
cak, dün kar yağışlarının durmaksızın 
devam etmesi nedeniyle, 26 Şubat 
2003 günü de okulların bir gün sürey
le daha tatil ilan etti.

Bugün, hava koşullarında düzelme 
meydana gelmesi halinde perşembe 
günü okullar kapılarını öğrencilerine

mailto:gemlikkor1ez@yahoo.com
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Çocuklar Umutlandırıyor
“Bugün benimle İlgili bir köşe ya

tısı yazılmış da, yazarı ile görüşmek 
istiyorum ”
. Yukarıdaki sözler, cumartesi günü bizi zi
yarete gelen Halit öğretmene ait. Mahçup, 
sıkılgan bir yüz ifadesiyle karşıladığımız Halit 
öğretmenle uzun uzun sohbet ettik.

Benim için yaşamımın değer verdiğim an
larından biriydi.

Yazdığımız yazı ile ilgili teşekkür edilmesi 
bir yana, asıl beni ilgilendiren yüreği eğitim 
aşkıyla dolu 24 yılını eğitime adamış iyi bir 
öğretmenle tanışmış' olmak, daha da ötesin
de karşılıklı iletişimde bulunmak. Halit öğret
menle konuştukça geleceğe dönük kaygıla
rımdan anndım, umutlandım.

Çocuklarımızın güvenilir, bilinçli öğret
menler aydınlık içinde yannlan yakalayacağı
nı düşündüm. Halit öğretmenden çocukların 
eğitime, ilgisini, bilinç düzeylerini öğrendikçe 
bu günden yakılacak bir küçük kıvılcımın ül
keyi aydınlatan bir meşale haline gelebilece
ğine inandım. *

Ancak eğitim bir bütün.
Eğitende, eğitilende, yöneten de yönetilen 

de aynı orkestranın uyumlu elemanları gibi 
olmak durumunda...

■__Sevgili Sıtkı Öğretmenim,
24 Şubat 2003 tarihli yazınız,, bana daha 

bir şevk verdi. Nitelikli bir kalemden eleştiri 
ya da övgü almak insana doğruyu işaret eder. 
Kaygılarınıza da önerilerinize de katılıyorum.

Okuyan bir toplum olmadığımız ulusal ya 
da yerel gazete satışlanndân belli. Önce ken
dimizden ve yakın çevremizden başlayarak, 
toplumun okuma alışkanlığı kazanması için 
üzerimize düşeni yapmalıyız.

Kendi adına uygulamaya çalışıyorum:
İlkokul birinci sınıfa giden, oğluma her ak^ 

yam yatmadan önce mutlaka kitap okuyo
rum. Yılmadan, 'sıkılmadan, sabırla, özveriy
le. . Bir dönem sonra istek çocuktan geliyor.

Sevgili Öğretmenim, gazetemizi okutma 
konusundaki önerileriniz çok yerinde. Ben de 
elimden geleni yapmaya gayret ediyorum.

Yerel Basına Darbe
Biz gazetemizi okutalım, yaşatalım »diye 

mücadele verirken, yerel basın için önemli bir 
itici güç olan basın ilan desteği hazırlanmak- 
ta olan Yeni İhale Yasası yla tırpanlanma
ya çalışılıyor. Daha ötesi de var. Şeffaflık ilke
sinin zedelenmesi, haber alma özgürlüğünün 
sınırlanması gibi... Ancak, onları Bursa Gaze
teciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı dostu-, 
muz dünkü gazetemizde dile getirdi.

Bu ilçenin yerel yöneticileri, iktidarıyla 
muhalefetiyle, yerel politikacıları sizin gözü
nüz kulağınız olan yerel basma sahip çıkma
nız söz konusu yasanın yeniden düzenlenme
si için bizimle birlikte yoğun uğraş vermeniz 
gerekiyor.

“Her yerde kar var”
Kar yağıyor. Yaklaşık on santimetreyi bul

du sanırım. Meteorolojiye göre, önümüzdeki 
hafta ortalarına değin kar yağışı sürecek. 
Cuma akşamı, İstanbul'da “tipi” yapabile
ceği konusunda uyarılar vardı televizyonlar
da.

Bu uyarıları duydukça gülümsedim; çünkü 
“tipi”nin gerçekte ne olduğunu Doğu da - 
örneğin Ağrı, Kars, Erzurum gibi yer
lerde- görmüş, yaşamış ve onunla savaş
mak zorunda kalmış biriyim ben. Doğu da 
“tipi”, şiddetli ve hortuma benzer helezon
lar yaparak esen rüzgarın yerden savurduğu 
yarı donmuş minicik kar tanecikleriyle oluş
muş, insanın “soluk” almasını olabildiğince 
güçleştiren bir felâkettir. Adeta, hani şu film
lerde filan izlediğimiz “kum fırtınaları” gi- 

J}i...
Çocukluk ve ilk gençlik yıllarımda. Bur

sa* nın üzerine henüz o berbat “mikrokli- 
ma”nm abanmadığı çağda, kar yağışı -bir 
bakıma- özlemle beklenirdi. Öyle yağınca da 
hemen erimez, çamura dönüşmezdi; uzun 
süre kalırdı, hatta kimi zaman on-on beş 
gün. Faytonların tekerlekleri çıkarılarak yeri
ne kızaklar takılır, müşteriyi ayaz ve yağıştan 
korumak için körüklerinin önüne branda ör
tüler gerilirdi. Faytoncu kırbacını yalandan 
şaklatınca tırısa kalkan atların nalları artık 
şimşekler çaktırarak çmlamazdı da parkeler
de, sertleşmiy karı savura savura, insanın içi
ne işleyen tok sesler çıkarırdı.

Ya gece alemleri...
Konu konlşu toplanıp, İpekçilik’in veya 

Maksem Caddesi’nin tepesinden aşağıya 
doğru, kadın-erkek merdivenler üzerine otu
rup kaymanın keyfini hiç unutamam. Ne 
çığlıklar, ne kahkahalar doldururdu gecenin 
ayazını da, üşüdüğünü fark etmezdi insan.

Yağış sürüyor. Kar kalınlığı neredeyse on 
beş santimi buldu. Küçük bahçemdeki aşısız 
limon, karın ağırlığıyla iki büklüm, alt dalları

GEMLİK, 

Körfez
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VERECEĞİNİZ İLAN ve 
REKLAMLAR KAZANDIRIR

yere yattı yatacak. KuiakıarMuda, Ateh 
mo run o yanm yamalak Türkçesıyle Am 
diği “her yeeerde kar vaaar”
kırık melodileri. Geçmişe donuyorum Ikm 
lar Sokağı ndaki eski yangın yerindetâaEMİ 
nın Nasuh Paşa ya bakan yanı hafif
di. Karşı komşumuz öğretmen Naci Bam 
oğlu Yalçın Kaya Özendin aaienm fek m 
cuğuydu o- bir kızağı vardı ve kar yağteM 
da o eğimli yerde kayardı Ben bakakatefl 
öylece; gıpta, hatta kıskançlıkla Yarıtenqm 
sam bisiklet bınıcisiydı hani Sonrc - tel 
olduk onunla, boş arsa da ne futbol rr'ûG® 
yapardıkl

Yıllar geçti. 1950 de Sakakioken > tam 
dik, ben lisenin son sınıfında Işıklar a gedm 
Derken Yalçın ın Almanya'ya gittiğe» m 
dum; annesi ve babası -o sevimli EdF|İ 
Büdü- ölmüş. Zaman zaman uğrardmfl 
cukluğumun geçtiği Hoşkadem Matem 
si ne; evleri uzunca bir süre öylece boş tem 
melül mahzun...

Artık kar eskisi gibi yağmıyor B 
günlerce kalmıyor. Bir zamanlar "Kar vam 
sa da mikropları öldürse” diye bddeg 
di yaşlılar. Oysa şimdilerde yağan kar m 
mobil egzozlarının saldığı dumanlarla mcfl 
rıyor. Lastik tekerleklerin altında ezite bt*3İ 
simsiyah bir çamura dönüşüyor. Nerede ■ 
mış mikropları öldürmesi....

Adamo da öldü çoktan. Artık sadece nte 
talji için söyleniyor onun "Her yeeam 
kar vaaar” şarkısı. Merdiven basamaktel 
na dizilerek İpekçilik ten veya Maksem 4| 
aşağılara kaymak anılardan bile stendk M 
kişi kaldı ki o günlerden...

İstanbul’da kar yağışının “tipi” hatel 
olması bekleniyor muş' O tipi haber vefl 
meteoroloji uzmanlarını. goCurup ErzuMİ 
Deveboynu’na salmak ki, "tipi neyrai| 
öğrensinler...

—-----------------

SsSSl
■■M CÛNtÖK JİYAJİ OA2ETE ■■■■

Yıl: 30 SAYI: 1475
Fiyatı : 200.000 TL. (KDV Dahil)

Sahibi: Kadri GÜLER
Ya» Iflarl Müdürü : Serap GÜLER

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

Basıldığı yor : KÖRFEZ OFSET
Matbaacılık -Yayıncılık - Reklamcılık Tesisi 

İstiklal Cad Bora Sok. Demir Apt No : 3/B GEMLİK 
(Dini Bayram Günleri re Pazar Günleri yayınlanmaz)

1 AYLIK PAKET REKLAM 
100 mflyon + KDV 

BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!
elf? TEL.EF'ON YETERL.I i

Tel : (0-224) 513 17 97 j
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İİLeuuzi etkisi altına alan soğuk hava ve 
kar yağışlarının bitkilerde donma tehlikesi 
_ stermesi nedeniyle. Belediye tarafından 
Çarşı Meydanında bulunan havuzun etra- 
undaki gül fidanlarına naylon geçirilerek, 
koruma altına a fandı

Belediye Başkanı Mehmet Turgut, dün 
Park Bahçe ilgililerine yaptığı anonsta, 
Emin Dalkıran Kordonu’na dikilen ağaçlann 
da soğuklardan korunması için gerekenin 
yapılmasını istedi.

mm

Avukat Vedat Tartan, 
“Tebligat gereksiz”

Gazetemizde çıkan Belediyeye yüklü taz
minat adh haberde, Yargıtay kararının bele
diyeye tebliğ edilmediği için davanın sonuç
lanmadığını söyleyen Belediye Başkanı Meh
met Turgut'un basına yaptığı açıklamalardan 
dolayı Avukat Vedat Tartan’l Baro’ya, Adalet

GEDİĞİNE

PIIŞŞIIK...!
Ucuz benzin...
Bedava kan.
ülken yanıp, yıkılacakmış, , 
Vrnız? O’na ne. Umurunda mı.. 
Ağa, Dünya’nın efesi ya...
Bekliyor kİ; dünya alem desin : 
Eyvallah! Diz çöksün..
Pııssmk...

ZEYTİN AĞAÇLARINDA TEHLİKE
Soğuklar, ilçerriizdeki yeşil alanların ya

nında, zeytin ağaçlarına da zarar vermesin
den korkuluyor.

Hava ısısının - 5 dereceye kadar düştüğü, 
ısının. daha fazla düşmesi halinde zeytin 
ağaçlarının da donma tehlikesi yaratacağı 
belirtildi?'

İlçemizde çeşitli tarihlerde meydana ge
len don olaylarında, «zeytin' ağaçlarında da 
don olayi yaşanmıştı.. ■ ■ , r

Bakanlığı’na şikayet edeceğini, belediyeyi kü
çük, düşürdüğü için de hakkında dava açaca
ğını söylemesi üzerine gazetemizi arayan 
Avukat Vedat Tartan, bu tür'davalarda kara
rın karşı tarafa tebliğinin zorunlu olmadığını 
söyledi.

Yargıtay kararının tebliğ edilmeyeceğinin 
bilinmesi gerektiğini .söyleyen Avukat Vedat 
Tartan, şöyle konuştu.:

“Tebliğ zorunluluğumuz olmadığı 
halde alacağımızın tahsili için"■ Sayın 
Başkana yedi kez gittim. Ancak, bir so
nuç alamadık. İcra yoluyla belediyenin 
bankalardaki paralarını tespit ettik. 
Yasal olarak el koyamadığımız için, pa
ramızı alamadık. Yargıtay kararından 
belediyenin bilgisi var. En azından icra 
dosyasında mevcut. Her geçen ayda 
Gemlik halkının cebinden 2 milyar 78 
milyon lira para faiz işlemektedir. Biz 
bu parayı sonunda alacağız. Belediye
nin yargı kararını uygulama zorunlulu
ğu vardır. Geciktiği takdirde, tahakkuk 
eden faizden dolayı da icra makamı so
rumlu tutulacaktır”

Polemik Yapmayalım
Ortada bir gerçek var.
Dünya’da ve Türkiye’de kimse sa- J 

vaş istemiyor.
Ama. Amerika, Türkiye’yi kurt B 

kapanına aldı.
Bastmyor da bastırıyor.
Hem siyasi hem de ekonomik I 

yönden, tam anlamıyla bir Amerikan I 
baskısı altındayız.

Bu baskı, bu günlerin baskısı 
değil.

Tam 50 senedir bu böyle.
Adamlar,
- Erbakan hükümetine imam-ha- 

tip okullarını kapattırdı.
- MHP hükümette iken, Öcalan 

idamdan kurtuldu.
Şimdi de :
- Dindar bir hükümete, müslü- 

man bir ülke ile savaşma karan al
dıracak.

Amerika, işte böyle bir Amerika.
.Ama. Ya bizimkiler ne durumda.
-Onlar da, savaşı iç politika malze

mesi yapmaya çalışıyorlar.
- AK Parti, sanal bir biçimde Ame- I 

rika karşıtı görünmeye çalışıyor.
- Muhalefet ise, AK Partiyi sa-1 

vaşa karar vermekle suçluyor.
Bu tür konular üzerinde, ucuz poli- I 

tıka yapmak yanlıştır.
Meclis içi ve meclis dışı partilerin ge-1 

nel başkanlan, bu konuda AK Partiyi I 
kötüleme kampanyası açtılar.

Akıllarınca AK Partiyi bunalta-1 
caklar.

AK Parti yanlış yaparsa, onlar da I 
politik rant elde edecekler.

Ama. Bu savaş hepimizle ilgili.
Geçimimizle ilgili.
Toprağımızla ilgili.
Terör üzerine de, politika yapıl

mıştı.
Sonuç malum :
30 bin kişi öldü.
Milyarlarca dolar, toprağa gö

müldü.
Onun için ister iktidar olsun.
İster muhalefet olsun.
Gerçeği görmemiz lazım.
Kimse eveleyip, gevelemesin.
Doğrulan söylesin.
Herkes savaş karanna ortak ol

maktan kaçıyor.
Ama. Savaş veya işgal mutlaka 

olacak.
O zaman, birbirimizin açığını arama

yalım.
Birbirimize destek olalım.

Ya olduğun gibi görün. 
Ya göründüğün gibi ol.

“Mevlana”



Kemal Yar, şiirlerini ‘Aşkım Kartal Kanadında’ adlı kitapta topladı

Almanya’da Gemlikli şair
Gemlik Körfez okuyuculan- 

I nın yakından tanıdığı Şair Ke
mal Y^r, yaşadığı Almanya'da 

I birinci şiir kitabı olan "Aşkım 
| Kartal Kanadında” yı yayın

ladı.
Gemlik Körfez Gazetesi'nin 

ilk çıktığı yıllarda, lise öğrencisi 
olan Kemal Yar, amatörce yaz
dığı şiirlerini Gemlik Körfez Ga
zetesinde yayınladı.

Daha sonra gittiği Alman
ya’da şiir yazmaya devam eden 
Yar, ilk şiir kitabı olan Aşkım 
Kartal Kanadında yı geçtiğimiz 
aylarda yayınlatarak, Avru-

Okuma alışkanlığı 
için çocuklara 

örnek olun
pa da satışa sundu.

Aşk, ayrılık, doğa ve isyan 
şiirleri ile bezenmiş birbirinden 
güzel şiirlerin bulunduğu kitabın 
önsözünü tanınmış şair Necdet 
Selçuker yazdı.

Almanya’dan gazetemizi 
arayan ve bize şirlerini gönde
ren genç Şair Kemal Yar, ikinci 
kitabı olan ‘Yannsız Sayfala
rı Yırtıyorum’ adlı şiir kitabı
nın hazırladıklarını tamamladı
ğını belirterek, bu kitabın da ilk 
kitabı ile birlikte gündeme otu
racağını ve bomba gibi şiirler
den olustuöunu sövledi. Gemlikli Sair Kemal Yar

Devirmek Özlemini Uğrunda
Ve...
Bir umut gözlerindeki gülüşler 
Devirmek özlemini uğrunda.
Sevdalı dediğim, inandığım, sevdiğim 
Yağmurlarında ıslanırken sırılsıklam 
Toprak kokusu gibi yazgımız 
Gözlerinde yalan kalmazken 
Çiçeklerin binlercesini isterken 
Bir pınar saflığında ışıl ışıl gülerken 
Mutluluk rüzgarında
Güneşin doğuşunda
Sonbaharında, ufkunda
Ağaçlarda bekleyen
Yapraklar kadar.
ve
Devirmek özlemini uğrunda!

Erimişti Alevler
Her şey ateşten gelmişti
Yanarak sonsuzluktan
Kopmuştu güneşten, yukarıdaki alemlerden
Kordan bir toprak sanki
Sonra soğumuştu, erimişti alevler 
Sonsuzluk doğurmuştu evreni yaşamayı 
Yaratmakla yok olmak gibi
Sonra bîr insan insan olalı
Bir aşk başlamıştı
Seninle olduğu gibi
Sevgiden yaratılmıştı tüm karşıtlar
Bir gün yine sevginin, aşkın
Doğduğu yere gittiğimiz zaman
Yok olursak eğer
Belki bir gün yine
Bittiği yerde buluşuruz.

■ «. a© ar
AİLENİZLE STRESİNİZİ ATMAK İÇİN İŞTE FIRSAT!

Udi Cengiz eşliğinde tatlı nağmeler, 
Kaliteli yemeklerle unutulmaz Keyifli Geceler...

MÖNÜ
1/2 Yerli İçki - Ordöv Tabağı - Salata - Ara Sıcak 

Günün Yemeği - Nleyva - Çorba
<^01irmediırrım cj rht»)

REZARVASYON İÇİN BİZİ ARAYINI
Dutluca Köyü Altı Orhangazi / BURSA 
Tel : (0.224) 582 22 82 Telefax : 582 21 85
GSM : (0.542) 524 97 86 - (0.532) 436 18 22

Tıp Fakültesi 
Çocuk ve Ergen Psüûçat- 
risti Dr. Osman Abat, ço
cuğa okuna Ajl mfejraı 
kazandırılmasında anne 
ve babama önemi bir rolü 
olduğunu belirterek. Bu 
konuda çocuklarınıza 
örnek olun" çağnsnda 
bulundu.

AĞAÇ YASKEN 
EĞİLİR
Kitap okuma ahskank- 

ğının. çocuğun b Hisse 1 ve 
dil gelişiminde oklukça 
önemli bir yere sahip ol
duğunu vurgulayan Aba!:.

Bu alışkanlığın haya
tın erken dönemlerin
den itibaren kazanıl
ması, çocuklara saya
mayacağımız kadar 
cok yarar sağlayacak
tır. Onlara kitap oku
ma alışkanlığının ka
zandırılması için önce
likle anne ve babanın 
bu konuda örnek ol
ması gerekmektedir. 
Çocuğun bilinç altına 

. ebeveynlerin kitap 
okuma konusundaki 
gayretleri empoze edi- 
lirse, çocuklar bu alış
kanlığı daha kolay ka
zanır. Evde süs olarak 
bekletilen kitaplar, ka
pağı açılmayan eserler 
bulundukça çocuklar 
bu durumu. Kitap bir 
aksesuardır. Okunmaz 
bekletilir’ şeklinde an
larlar ve bu yanlış algı
lama miniklerin kitaba 
olan bakış açısını 
olumsuz etkiler" dedi

KİTAP OKUMAYI 
SEVDİRİN
Dr. Osman Abak ebe-

baren anten sıkmadan kı

hatırlatarak. “Anne ve 
babalar, çataklara»» 
uygun bir şekilde ak 
madan kitap akarlar 
sa, çoraklara* 4b bba- 
ba ilgisi w tevgM ar

tacaktır. Önemli oiac 
bir işi zorla değil. sev
direrek yapmaktv Co- J 
cuklara onernh günier- 
de hediye olarak He-p ] 
alınması kitap sevgisi- I 
ni olumlu yönde etki-I 
ler. Sunu unutmamak 
gerekir ki: kitap ola»- j 
mak cocuğun sosyal 
hayatında sadece bir 
alandır. Cok asm şe
kilde kitap okuyan ço
cukların moral durum
larının kontrol edilme
sinde yarar varda*

Y ASA UYGUN
SECİM

cuğun yasma aygaa k> I 
tap seçimi de otetateşaı 
önemlidir. Anlaşdaum 
güç ve sadec e kala ka
rıştır maya neden ola
bilecek kitaplar dan 
uzak duruhnabdkr Se
çilen kalaba* çocugaa 
yaşma uygun bügArr 
içeren, yazda» mesa^ar 
vermeyen kitaplar ek

meİKÜr Aks» u&dudr 
çoçugun gebşan» erse 
yesâne uygun «dmaşa* 
kitapların «durtvdumaz 
•M yarar «aglaanaM 
yerine zarar verredbi 
tte. Coçuga verdrn M 
laplar şaş w aodaBfl 
sevâ«vr*i terrtrdbb* e kur 
dnaab olarak degıgb| 
KbarMb SeMşadMM 
abanda kitapla» dtea- 

da t ocağa İMb
eteaena «evgpıfcrfM 
«aMİdaebrac akta tzM

KAYIP

MEGAMED LTO.STt
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YAŞAMIN İÇİNDEN
Sıtkı Hayıroğlu 

| Emekli Öğretmen

Torunların Sorunları
.Aile, evlilikle oluşur. Çocuklar aileyi pekiştirir. 

Torunlar da aileye, ayn bir güç. ayrı bir neşe, ayn 
bîr onur, ayn bir renk katarlar.

Her ailenin torunu olmayabilir ama, benim 
şâmdUk dört tane torunum »ar.

Baran - Denü - Berk ve Tutku..
Haliyle bu yan. böyle çocuklu, torunki aileleri, 

laha derinden duvgıdanchnr.
Çocuklar, ailenin dair, torunlarda meyvesidir.
Her ağacın meyvesinin, olmayacağı gibi, her 

meyvenin de tadı bir olmayabilir.
Bizim AİLE AĞACIMIZIN meyveleri şimdilik 

dört.
Günden güne, meyvelerin şekilleri değişir her 

art
İk meyvemiz BARAN- İlk soruyu da o soruyor.
- Dede, ben liseyi bitirdim. Benim belli bir ye

teneğim var. İlkokuldan berk benim ilgimi, bilgimi, 
■evkimi üzerinde topladığım bir meslek dalı var.

. - Nedir o?
- Bügısayarn mühendisliği, imtihana değişik 

terslerden girdiğim için kazanamadım. Yani yeter- 
I ‘i puanı alamadı

- Hic üzülme Baran. Bizdeki eğitim sisteminin 
_ıkca hışmına uğramışsın. Azim ve iradenle yolu- 
.<* devam etmesini biî. Yılmadan dilediğin vold ı 

i rii Yolun acık olsun.
[ Biz torunki aileyiz. Serayı aldı Deniz.

Dede, bende taedeyim. Dersler çok kar =*k. 
, < renkli. Üstelikte cok fazla. Yeteneğimiz, kabi- 

.etimiz, isteğimiz doğrultusunda kendimize tun 
>.eremiyoruz. L’ğraşrp. didiniyoruz.

- Deniz, şunu iyi biBa; eğitimin özünü, kişi Öğ- 
>wua olarak kendisi oluşturmalı.

Anne-baba (veli) öğretmen aslında birer vasıta 
’larak bilinmeli. Yolu yönü kendin çizmesini bile

ceksin. Sistem ne olursa olsun
Her torun ayn bîr değer. Dinliyoruz torunu. 

Berk n de var sorunu.
■ Dede, ben de en çok dersleri değil, oyunları 

seviyorum. Oyun olsun da nasıl olursa olsun. Be 
Bim yeteneğimde böyle..

- Berk, ben dede olarak seni, yerden göğe hak 
I; buluyorum Öyle ya zorla güzellik mi olur. Biz 
t - ınu biliyoruz da ah o eğitimcilerde bunu bir bilse 
ı». Eğitim o zaman rayına oturur. O zaman sende 
I rtulursun. anrjen. babanda...

- Cok sa^f'dede, tam istediğim gibi konuşu-

Torunlann sorulanyla sorunları bitmiyor ki. 
Tokumuzda:

Dede’ Dede! ...
- Söyle kızım derdin ne? Nee?
- Dede, ben balerin olmak istiyorum. Okumay

la kenefimi de yormak istemiyorum. Herşeyin oku- 
r ayla olacağına inanmıyorum, işte Ibo, Ali, buna 
fr örnek. Okusaydı belki de gençliği ile beraber 
y reneği hevesi de yok dur giderdi. Dede olarak 
ne derin.

■ .Ne diyeyeyim be kızım? Sen görüşlerini Avru- 
r gibi ortaya koyuyorsun. Anneni, babarfı bil- 
ır.em ama. ben seni sonuna kadar dilediğin yolda 
avunmaya hazır olduğumu iyi bilmelisin.

Yılmadan tek ayak üstünde yoluna hızla, hazla 
esevarn et kızım

İste böyle ailede torunların sorunları.
Eğirimde gençlik, bilinçli ele alınmalı. Kişi ne 

he, o dmafc. Olmuyor kî...
Armut armutsa, elmada elmadır. Bir insan 

hem fizikçi hem de edebiyatçı olamaz.
Birinden birini olmalı
Eğitimin Özü bu.

NÖBETÇİ ECZANE
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BAYER ECZANESİ

Deprem anında yapılacaklar!
(D Cadde veya sokaktaysanız!

□ Başınızı koruyun. Çatı ve 
evlerin saçakları, altında dur
mayın çünkü, cam kınklan ve 
çatıdan kiremit, tuğla üzerinize 
düşebilir, yararlanmanıza ne

den olabilir.
□ Eğer mümkünse bina, te- 

lefon-elektrik direk ve tellerin
den, yeraltı ve yerüstü geçitle
rinden ve köprülerden uzak,

® Dere kenarında veya rıhtımdaysanız!
□ Dere veya ırmak 

kenarındaysanız, sar
sıntıyı hissettiğiniz an 
oradan uzaklaşın çün
kü, depremden he
men sonra toprak 
kayması gerçekleşebi

lir. Yüksek yerlere çı
kın. Kayalık yerlerden 
uzak durun.

□ Deniz kenarında 
yaşıyorsanız ya da rıh
tımda bulunuyorsanız 
güçlü bir sarsıntı his

boş bir alana gidin.
□ Eğer uzakiaşamryorsaraz. 

binalardan uzak cenin pozisyo
nunda yarin ve elerinde başı
nızı koruyun.

settiğinizde hemen 
yüksek yerlere doğru 
gidin. Çünkü denizal- 
tındaki yer sarsıntıla
rında Tsunami denen 
büyük dalgalar oluşur.

Devamı var.

Bursa Valiliği Afet Yöne
tim Merkezi tarafından hazır
lanan ‘Dikkat Deprem adlı

Yasemin Mobilya
DEĞÎRMENCİOĞLU Mobilya ve Kaltak Çeşitleri
O Yatak Odası Takımları
O Oturma Odası Takımları
O Misafir Odası Takımları
O Yemek Odası Takımları
O Kanepeler
O Abajur Çeşitleri
O Zigon Sehpalar

îsy>^rrenî.7jrif>. 7frin 
mobilya çeşitleri ile 
hizmetinizdeyiz.. - -

Gazhane Caddesi No : 21 (Eski Uzunlar Tic. Aygaz Bayii)
Tel : (0.224) 512 20 20 GEMLİK

□ GEREKLİ TELEFONLAR □ RESMİ DAİRELER □ UÇAK

o
I *

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

TEK Arıza ...... 513 20 66
TEK işletme ....- 513 45 03
Turizm Der. .... 513 12 74
Spor Sah. ...... 514 00 95
Orm. Böl. Şf... 513 12 86
Milli Eğt. Md. .. 513 1174
Halk ât. Mrk.. 513 18 46
Halk Kütüp...... 513 13 53
As. Şb............... 513 10 57
Karayollan...... 513 13 08
Liman Bşk....... 513 11 33
Mal Md............ 513 10 95
Nüfus Md......... 513 37 42
Özel Id. Md...... 513 15 07
Tapu Sic. Md. . 513 14 14
Müftülük.......... 513 13 64
Gümrük Md..... 513 14 11

. Tekel Md.........  513 10 42
Ver Da Md 513 23 60

Türk Hava Yolan.................. 224 06 72

E
Şafak Havacılık.................... 245. yû 82
Havalimanı_____

□ DENİZ OTOBÜSÜ

M Bursa....
Mudanya...... ................ ...............5443060
Yenikapı..............................£212} 516 12 12
Yalova....

î
□ KAYMAKAMLIK

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

□ VAPUR

K □ FERİBOT

R □ ULAŞIM İlçe Tar. Md. - 513 11 86
İlçe Seç. Md. .. 513 7

Topçular............... 4226) 363 43 19
Eskihisar... .

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

□ BELEDİYE □ OTOBÜS
JKâ*

II
Santral ..........513 45 21-23
Başkanlık........513 45 20
Zabıta..............513 24 32 _
Otobüs İşlet....513 45 21-122
Su işletmesi ...513 45 21-115
İtfaiye.............513 23 25
Muhasebe M . . .513 45 21 182
YazıIş.Md......513 45 21-111
Su Anza........ Yalnız 185

ŞehırkrarasıOto Term. 26154 00(18rt<
□ HASTANELER

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

□ TÜP DAĞmaLAJM

Avgaz................................... — 513 12 95
Öegaz.................................... 514 17 00
Tekgaz......... —............. ....... 513 16 37
Ocâkgaz........ .----- §13 16 37
Ergaz..—......... ...................... 513 88 43
Ipnaaı................................... 513 22 59
Habaşgaz................................ 513 45 46
l ıkıtgaz ................................. 514 28 41
Yeni Uotsar ..................... 513 65 00
Ateygat...........,............... 513 40 95
BPĞaz........................... .. . 5145981

E □ TAKSİLER

R 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

| b 9KMLİK 60FORL6R Vt
L—1 OTO. on AYI BAfllî ATM rtM

Ambulans......0.532.486811b
Kurtancı..........0.533 2556505

t : i CIMCk ML'HtUlf tSNAl ÇJ VISANAIKARIARIOCASI
Ambulans......0.532.5716757
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Kar pazarı vurmadı
Bîr haftadır sürekli yağan kar yağışları nedeniyle, 
Salı pazarında sebze ve meyve fiyatlarında artış bek
lenirken, fiyatların normal olması vatandaşı şaşırttı.

"Kar yağdı böyle oldu” 
sözü bu kez gerçeği ydnsıtıw 
dı.

Bir haftadır bölgemizi etkisi 
altına alan kar yağıştan. çarşı- 
pazarda fiyatların artmasına 
neden olacağı sanılırken, Salı 
pazarında, dün, sebze ve mey
ve fiyattan geçtiğimiz haftalar
dan farklı değildi.

Kış sebze ve meyvelerinin 
en güzellerinin sergilendiği 
Salı pazarında, bilhassa sebze 
fiyatlarının yüksek olmasını 
bekleyen vatandaşlar, fiyatla
rın düşüklüğü karşısında hay
ret ettiler. *

Pazarda, bir demet pırasa 
500-750 bîn lira arasında sa
tılırken, ıspanağın kilosu 1 
milyon liradan alıcı buldu.

Lahana büyüklüğüne göre 
1-2-3 milyon liradan satışa su
nulurken, meyve fiyatları da normaldi.

Pazarın en beğenilen "Avcı’ ve ‘Erol’ porta; 
kalfan 1 milyon liradan, elma 750 .bin liradan 
yerli muz 2-2.5 milyon lira arasında satışa su-KAYIP

Yeşil kartımı 
kaybettim. 

Hükümsüzdür.

Leyla 
BÜYÜK

KUMLADA

HAVUZLU
KİRALIK ve

SATILIK DAİRE

Müracaat

Tel: 513 17 9 7

Matbaamızda
KAŞE Bilgisayar

ve \ Sistemiyle
MÜHÜRDE 1 X Kaşe ve
BEKL.EIVIE / Mühürleriniz

"VrOK!--^xZ/< 30 dakikada
___ yapılır.

BİR TELEFON YETERLİ!

KÖRFEZ OFSET
İstiklal Cd. Bora Sk. (Akbank Aralığı) No: 3/B
Tel: (0.224) 513 İ 7 97 GEMLİK

ITV'lR

nuldu. / . . ..
Vatandaşlar,, her çeşit meyve ve sebzenin 

satıldığı pazardan beklediğinin altında fiyatlar
la file ve torbalarını doldurarak, evlerine dön
düler.

Güne Bakış
Kadri Güler
gemlik_korfez@yahoo.com

Duvar
Birinci sayfanın devamı

Yaklaşık üç yıldır tehlikeli bir durumda bulunan 
bu duvar yıkılırsa, önündeki blokun alt katlan, hat
ta birinci katı büyük tehlike görebilirdi.

Ancak, Belediye benim değil, Site'nin dediği 
duvann onanmına yanaşmıyordu, Site ise Cumhu
riyet Mahallesi ne çıkarken yıkılan karayollarına at 
istinat duvannı da örnek gösterip, duvarla sitenin 
ilgisinin bulunmadığını savunuyordu.

Site önlem olarak yaz ortalarında tehlikeli böl
geyi tahta paravanla kapayarak geliş-gidişi yasak
ladı.

Bu geçiçi bir önlemdi.
Sonra ne olur olmaz diye, mahkemeden durum 

tesbiti yaptırdı.
Belediye ile yapılan görüşmelerde olumlu biri 

sonuç alınamadı.
Duvar konusu bir yılan hikayesine dönüştü. 1
Tehlike yalnız Samanyolu Sitesi önündeki du

varda yoktu.
İnan Market’in üzerindeki belediyenin yaptırdr 

ğı beton perde de aynı bölgede ye yukandan gelen 
suların etkisiyle yıkılma tehlikesi taşıyordu.

Konu. Kaymakamlığa. Savcılığa taşındı ancak] 
çözümler bulunamadı.

Geçtiğimiz ay, belediye duvan onarmak için 
ihale açtı ancak, birim fiyatlann düşüklüğü nede-: 
niyle katılım olmadı.

İş yine sürüncemede kalınca ardından kar geldi
İyice, ağırlaşan toprak, patlamak üzere olan du

varı önceki gece yıkmaya başladı.
Eğer, yol ile birlikte üsteki Öznuh Sitesi de ka

yarsa bir facia, doğabilir.
Aylarca bu konuyu yazdık durduk.
Önlemler yaz aylarında alınmış olsaydı, bugûi 

yaşananlar olmayacaktı.
Belediyenin tahliye isteminde bulunduğunu cffi 

rendik.
" Dileriz, birşey olmadan önlem alınır herkes yel 

rinde kalır.

ne
EVET

GEMLİK

■■ GÜN LÜK SİYASİ GAZETE MB

abone oluyorum
Lütfen aşağıdaki seçeneklerden birini işaretleyiniz 

| 11 Aylık Abone (Abone bedeli 5.000.000.- TL) 

| 16 Aylık Abone (Abone bedeli 25.000.000.- Tl 

[ 112 Aylık Abone (Abone bedeli 50.000.000.-1

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

Mühür £ Cilt yapımı £ Plastik Kimlik Kartı

1 GÜNDE KALİTELİ ve UCUZ DAVETİYE BASILIR
Her türlü matbaa işlerinizde hizmetinizdeyiz

ADI / SOYADI 
DOĞUM TARİHİ :...
FİRMA ADI 
MESLEĞİ 

ADRES

TEL ;-----
FAX
VERGİ DAİRESİ :......

V.D. HESAP NO ......

"M atbaacılık B i m İsimiz" Çıkacak ilk sayıdan itibaren abone olmak istiyorum.

Faturamı kendi /şirketim adına İstiyorum.

ÖDEME ŞEKLİ:

Nakit □ Visa E] MasterCard

Kart No : İMZA

MATBAACILIK - REKLAMCILIK - YAYINCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak (Akbank Aralığı) No : 3 / B Gemlik 
Tel: (0*224) 17 97 Fax : 513 35 95

Günlük Gemlik Körfez Gazetesine 
abone olmak isteyen okurlarımız, 

bu formu doldurup gazete büromuza utashn**

İstiklal Cad. Bora Sok. <
Akbank Aralığı No : 3/B GEMLİK | 

Tel: (€.224) 513 17 97 J

mailto:gemlik_korfez@yahoo.com


GEMLİK <*eMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ Hesaplı Alışveriş için

KMrfez
TARAFSIZ SİYASİ GAZET^

5 F> 27 Şubat 2003 Perşembe FİYATI : 200.000. TL.
■IH .....

ALIŞVERİŞ MERKEZİne
Uğrayın...

Manastır Mevkii - GEMLİK 
Tel: (0.224) 514 53 09 Fax . 514 53 10

Kefen bile çalmışlar
Gemlik polisi, biri süredir ilçede çeşitli işyerlerine, ev ve otolara dadanan 7 kişi
lik hırsız çetesini çökertti. 15 ile 18 yaşları arasındaki ilköğretin okulundan lise 
öğrencisine gençlerden oluşan çetenin tiner bağımlısı da olduğu ortaya çıktı. Kü- 

I çük hırsızların, girdikleri bir evden çaldıkları kefeni perde yaptıkları görüldü.

rasK‘* Gemlik Emniyet Mü- 
^Ldûrtüğüne bağlı Aşayiş

^Kubesî ekipleri, yaşlan 
r H5 ile 18 arasında kü- 
x J çük gençlerden oluşan 

bir hırsızlık çetesini çö-
I kertti

nıçâj । İlçede çeşitli tarihler- 
| de 24 işyeri, ev ve otola-

n soyan 7 kişilik hırsızlık 
çetesi, emniyette yapı
lan sorgulamalarınmdan 
sonra çıkanldıklan mah
kemece dün tutuklandı
lar!.

HER ŞEY 
ÇALMIŞLAR
İlçede son günlerde 

hırsızlık olaylarının ar
ması üzerine, eski sabı
kalı hırsızları sorgulayan 
Emniyet güçleri, 24 hır
sızlık olayını çorap sökü
ğü gibi ortaya çıkardı.

Şahıslann cep tele
fonlarını, otolardan 
teypleri çalan 7 kişilik 
hırsızlık ekibinin aynı za
manda tiner bağımlısı 
olduğu da ortaya çıktı.

Yaşlan 15 ile 18 ara
sındaki hırsızların içinde 
ilköğretim okulu öğren
cisi ile lise öğrencilerinin 

bulunması ise, dikkat 
çekti.

İTİRAF ETTİLER
İlçe Emniyet Müdür

lüğü Asayiş Şubesi ekip
leri, yakalanan şahısların 
suçlarını itiraf ettiklerini 
belirterek, çetenin gözü
ne kestirdikleri 'her işye
rine, eve ve otoya gir
diklerini, buldukları her 
türlü eşyayı çalıp sattık
larını söyledi.

Asayiş Şubesi’nden 
yapılan açıklamada, Os
maniye Mahallesi Ok- 
tem Sokak 28 nolu eve 
giren çete mensupları
nın Recep Karabulut ad
lı ev sahibinin “Ölür
sem kimseye yük ol
masın” diye satın alıp, 
bir. valizde sakladığı ke
feni de çalan hırsızlar, 
kefeni saklandıkları yer-

Polis tarafından, ilçede 24 yerin soyulmasını gerçekleştirdikleri ileri sürü
len yaşları 15 ile 18 arasındaki hırsızlar emniyet önünde gortduvorlaı

de perde olarak kullan
dıkları ortaya çıktı.

Genç hırsızların yaş
larının küçük olmasına 
karşın, içlerden bazıları

nın birçok kez hırsızlık
tan yakalandığı ve sicili 
bulunduğu öğrenildi.

Hırsızlık şebekesi şu 
isimlerden oluşuyor:

C.T(15), ilköğretim I 
okulu 8. öğrenesi. M C I 
(17), M P (17). S YO 
(18), C C. (Lise birinci 
smıf öğrencisi. V S I İSI

Güne Bakış
Kadri Güler
gemlrk_korfez@yahoo.com

Yol kapatıldı iki eve 
boşaltma kararı çıktı

Küçük suçlular ...
Radyo, televizyon ve basında her geçen gün 

küçük suçlularla ilgili haberlere sıkça rastlıyoruz.
Toplumda suç oranını arttıran en önemli 

etkenlerin başında ekonomik durum, eğitimsiz
lik, çevre koşullan, işsizlik, kötü arkadaşlıklar vb. 

। gelir..
Ekonomik bozuklukların artması, toplumların 

köküne dinamit koyan, aile yapısını bozan, 
birey ile toplum arasındaki ilişkileri zedeleyen 
baş etkendir.

Türkiye'de yaşanan ekonomik krizlerden 
sonra suç oranlarındaki artışlar istatistiklerle 
belirlenmektedir.

Büyük şehirlerde yaşanan kapkaççılık olay- 
ları birçok kişinin canına ve malına neden 
olmaktadır.

Devamı Sayfa 6’da

Cumuhriyet Mahallle- 
si’ndeki Samanyolu Sitesi 
ile Öznuh Sitesi arasında
ki yolu tutan istinat duva
rının tüm uyarılara karşın 
onarılmaması sonunda yı
kılmasından sonra, yol. 
Belediye Fen İşleri ekiple
ri tarafından dün trafiğe 
kapatıldı. Kaymakamlık
tan, Site yönetimine polis 
kanalıyla gönderilen bir 
yazıda ise, D Bloktaki iki 
dairenin boşaltılmasının 
can güvenliği açısından 
yerinde olacağı bildirildi.

Samanyolu Sitesi Yö
neticisi Osman Kuş, tebli
ğin Site adına alındığını, 

daire boşaltmanın çözüm 
olmayacağını, kış ortasın
da vatandaşa eziyet oldu
ğunu belirterek. “-Yıllar
dır çözülmesi gereken 
sorunu çözmeyenler, 
şimdi vatandaşı hu
zursuz ediyorlar. Asıl 
tehlike. Özuh Sitesi D 
Blok’ta. Bu bloka dik
kat etsinler, kayma 
olursa, büyük facia 
yaşanır.’' dedi.

Öte yandan, belediye
nin yolun anarımı için ye
ni fiyatlarla ihale açma 
hazırlıkları başlattığı, bu 
işin en az iki ay sürebile
ceği belirtikli.

Samanyolu ve Öznuh Siteleri arabandaki 
yol trafiğe kapatılırken, iki dairenin de 
boşaltılması istendi.

mailto:gemlrk_korfez@yahoo.com
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BASINDAN SEÇMELER
Öztin AKGÜÇ

Kentlilik Bilinci Tepkiler Etkili Olmalı
Kentlilik bilinci. bulunduğun yere sahip 

çıkma.. Kurallar bütünü içinde yaşama..
İyimser bakış... Atılımcılık...
Pozitif tanımlama bu.
Ama gerçek öyle mi?
Kentleşme sürecinde yaşananlar kolay 

kabul edilebilir olmasa da dönem içinde 
, benimsenecek. Benimseniyor da.

Kenthleşirken ortaya çıkan sosyolojik 
! bir oldu :

“Arabeskleşme”
Kural tanımama, geleneklere karşı çı- 

! k>ş. .
Ama ülkemizin geleceğine ipotek ko

yan bir acaip kültür.
Bu kültürde en yüce değer para.
İktidara yaklaşmak, hatta paylaşmak 

I arabesk kültürün gerekliliği...
Hem iktidara hem de bu yolla paraya 

ulaşmanın meşru yöntemi siyaset...
Bu kültür zalimdir ama zalim olduğu ka

dar da korkaktır.
Gücün ve iktidarın karşısında el pençe 

dîvandırlar.
Bu kültürde garip, bir namus anlayışı da 

var. Her türlü yolsuzluk, rüşvet, bile yük
selmek için normaldir.-Ama toplumu dü- 

• zehmek için de adam asmak gerekir.
Tiraj kaygısıyla basını, rayting uğruna 

| da televizyonları denetleyen bu anlayışın 
: yarattığı gazete ve televizyonların kalitele
ri de ortada.

Siyasete basının desteğini de ekleyince 
toplum çift katmerli olarak arabeskleş
mekte.

İşin acı yanı bu oluşum kimi entellektü- 
eller tarafından “demokrasi ve popüler 
kültür” kılıfı giydirilerek yüceltiliyor da. 
Oysa ülkemiz giderek çıkarcılığın rüşvetin, 
kalitesizliğin, çetelerin bataklığına dönüş
tü.

Sonuç olarak, Türkiye’nin yazgısını bu. 
kültür belirler oldu. Bugün gelinen nokta
da yağmacılık, yasadışıcılık, kalitesizlik 
yok mu? Bir temsili demokrasi krizi 
yaşamıyor muyuz?

Çözüm.
Tüm engellemelere karşın 8 yıllık 

eğitime geçişi ülkemizin yazgısını olumlu 
yönde etkileyecek bir gelişme olarak 
nitelemek mümkün.

Toplumu kurallar koyarak yöneten dev
let. Ama devlet kim? Devlet biziz.

Dolayısıyla arınmak için görev bizim.
Çünkü bu ülke bizim.

■M OUNluK SIYASI OA1IH ■■■■

Yıl : 30 SAYI : 1476 
Fiyatı : 200.000 TL. (KDV Dahil) 

Sahibi: Kadri GÜLER 
Yan İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

İstiklal Cad. Bora Sok. (Akbank Aralığı) No : 3/B
Tel : 51» 17 97 Fax : 513 35 95 GEMLİK 

Basadığı yer : KÖRFEZ OFSET 
Matbaacılık 'Yayıncılık ■ Reklamcılık Tesisi 

İstiklal Cad. Bora Sok. Demir Apt No : 3/B GEMLİK 
(Dini Bayram Günleri ve Pazar Günleri yayınlanmaz)

Barışı sürdürmek, savaşı engellemek için 
yapılan Çeşitli eylemler var. Mitingler düzenle
mek, mitinglere katılmak, bildiriler yayımla
mak, savaş yanlılarını faks bombardımanına 
tutmak, Bağdat’ta ABD’nin olası bir insan kı
yımına karşı canlı kalkan oluşturmak, ışık sön
dürme ya da ışık açma ve kapama eylemi gi
bi... Kuşkusuz bu tepki listesi başka eylemler 
de eklenerek tamamlanabilir. Kişisel olarak 
gösterilen tepkiler, yapılan eylemler içinde en 
yürekli olanını, ABD saldırisma karşı canlı kal
kan oluşturmayı; en ucuzunu ve etkisiz olanını 
da ışık söndürme olarak görüyorum..

Bir dakika ışık söndürme, Susurluk olayın
da da ülkemizde yaygın biçimde uygulandı. 
Işık söndürmekle sonuç alınamayacağını, bu 
gibi tepkilerin pek ses getirmeyeceğini, tepki
nin etkisinin özveri ile doğru orantılı olduğunu,
Susurluk, olayı sırasında da savunmuştum. Bel
ki anımsanır. Susurluk olayı ile ilgili öngörüm.
alt dereceli birkaç emniyet görevlisinin sorum 
lu tutularak mahkum olacağı, daha sonra da 
şu ya da bu gerekçe ile salıverilecekleri olayın 
bir şekilde örtüleceği yönünde idi. Ne yazık ki 
Susurluk olayı, yeterince aydınlanmadan ka
patıldı, ışık söndürme eylemi de etkili olmadı.

Tepki göstereceksek ciddi, eylem yapacak
sak etkili olması gerekir. İnsancıl olmayan bir 
güç, ışık söndürme eyleminden etkilenmez. İn
sancıl olmayan bir gücü sınırlayabilmek için, 
siyasal önlemler dışında, ekonomik önlemler 
de almak, tepkiler göstermek gerekir. Tepki, 
özverili olmalıdır. ABD’ye ve savaş çığırtkanlı
ğı yapanlara karşı alınabilecek bazı ekonomik 
önlemler şöyle önerilebilir.

Parasal birikimleri ABD Doları’ndan (USD) 
ulusal paraya ya da değişik yatırım araçlarına 
çevirmek... Birikimleri USD şeklinde koruma
ya. çalışmak, yastık altında USD bulundurmak, 
ABD’ye faizsiz kredi vermek, savaşın bir yer
de finansmanına katkıda bulunmak demektir. 

‘21 Şubat 2003 tarihli Cumhuriyet Gaorteİ
tercihen yerli ya da savaş karşıtı ülkelerin mal- si’nden alınmıştır.

ABD malları, ABD patentli mallar yerine

VERECEĞİNİZ İLAN ve 
REKLAMLAR KAZANDIRIR
1 AYLIK PAKET REKLAM 

100 milyon + KDV 
BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!

Bİf? TEL.&F'OIM YeTERL.1 1

Tel : (0.224) 513 17 97 ,

larını satın almak, tüketmek.
Yatırımcıların. malî kuramların portföyünde 

ABD Hâzinesinin çıkarmış olduğu tahvil ve 
bonolar varsa, bunları diğer yatmm aradan» 
dönüştürmek, portföyündeki ABD kökeni 
menkul değerleri azaltmak.

Amerikan tütünü karıştırılmış sigaraları ya 
da ABD şirketlerinin ortak oldukları şirkerienr. 
ürettikleri sigaraları içmemek.

ABD ye kar transferi yapar şirketlerin üret
tikleri mal ve hizmetleri tüketmemek.

Gizli ya da açık savaş çığırtkanlığı yapa», 
ABD yanlısı tutum takınan TV kanallarına rek
lam vermemek.

Rezerv para olarak tutulan, uluslararası 
ödeme araçlan içinde USD’nin payını azab- 
mak.

Savaş yanlısı, Amerikan yandaşlığı yapan.
Amerikan mandasının savunuculuğunu 
medyayı boykot etmek. İşbirlikçi, rr.ütakaç 
basınının daha kişiliksiz örneklerini ve. m gc 
zeteleri almamak.

Saldırgan güç ABD’ye ve işbirlikçilere d» 
nak ölçüsünde ekonomik zarar vermek Sava
şı açık ya da gizli bir şekilde de olsa destekte 
yenleri finanse etmekten kaçınmak, bana ■( 
söndürmekten daha etkili bir tepki, bir eytem 
gibi geliyor. Herkese anlayacağı dille konuM 
mak, karşılık vermek gerekir. İnsancıl yanı CM 
mayan davranışları, insani duygulan harekete' 
getirerek önlemeye çalışmak başarısızlıkla 90 
nuçlanır.

Barıştan yana gözüküp savaş yardakçdn 
yapan, barış ile savaş arasında iki oynayantai 
belirleyip, bunların Türkiye siyaset sahnesini 
den silinmeleri için çaba harcamak da, tsktad 
bir dakika söndürmeye göre daha etkili b 
tepkidir.

Tepkiler, barıştan yana gösteriş veya vx~dğj 
nı susturmak için değil, azgın gücün «nlaytc» 
ğı dilden olmalıdır.
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Yaklaşık jl^y» hizmete açılan Gemlik Sı*> .sitenin ögılerirte bırakması ise. Küçük Saria- 
arW bir süreydi Sitesinin görüntüsünü tamaıBtn bozdu,

/cırrde auet^WezbeTeliğe döndü. Son günlerde yaşanan krizden sonra, bir
Sanayi Bakanlığından alman kredi île 

gerçekleştirilen Küçük Sanayi Sitesi, sanat- 
karlan biraraya toplayarak, sağlıklı işyerleri 
edindirmeyi amaçlıyordu. Ancak, koopera
tife ortak olan bir çok kişinin işyerlerini kira
ya vererek, Bakanlıkça planlanan yerleşim 
planı kısa süre içinde rafa kaldırılarak, sa
natkar ile hiç ilgisi olmayan hurdacıların, 
meşrubat sMıcılann deposu haline geldi.

İşyeri sahiplerinin hurdalarını gelişi güzel

çok sanatkarın kirayı ödeyemez duruma 
düştüğünü söyleyen site sakinleri, boş olan 
dükkanların Gemlik merkezinde bulunan sa
natkarların buraya kaydırılarak doldurulması 
gerektiğini, bu konuda belediyenin girişim
lerde bulunmasını istiyor.

Küçük Sanayi Siteşi’ndeki işyerlerinin ön
lerinde bulunan açık kullanım alanlarının 
ise, hurdalık ve mezbelelik halde olması ko
operatif yönetimini de zor duruma sokuyor.

Ö Belediye Avukatı
istifa etti

Gemlik Belediye
si ’nin Kadrolu Avukatı 
Erkan Okyay göre
vinden istifa etti.

Uzun süre sözleş
meli Avukat Remzi 
Solmaz’ı çalıştıran 
Gemjik Belediyesi,

TAŞI 
GEDİĞİNE

Atncın çjumer

Her Hayırda
HAYIR Yoktur...
“-Her hayırda Hayır yoktur.” 

| Sayın Recep Tayyip Erdoğan 
* böyle söy|üyor ;

Kısa dönemde görüldü :
Milletin size evet demesinde de 
HAYIR...

merkezi sınavla sıra 
bekleyen Avukatlar
dan Erkan Okyay- 
Gemlik’e verilmesiyle 
yaklaşık 5 ay önce 
görevine başladı. 
Görevinden 20 Şubat 
2003 tarihinde istifa 
ettiğini, istifa dilekçe
sini Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut a 
sunduğunu söyleyen 
Avukat Erkan Okyay, 
yeni bir sözleşmeli 
avukat gelesiye kadar 
görevini sürdüreceği
ni söyledi.

Gemlik Belediye
sinin devam etmekte 
olan davalarının orta
da bırakılamayacağını 
söyleyen Avukat Er
kan Okyay istifa ge

Avukat 
Erkan Okyay

rekçesi konusunda 
konuşma istemezken. 

« memÜ&ti olan Av
dın da Serbest Avu
katlık yapacağını söy
ledi.

■ TM Erol GÜRCAY

Diplomasi Sanatı
Yıl 1988.
Türkîye-Cezayir ekonomik karma kc-l 

misyonu toplantısı var. |
Türk heyeti Başkam Devlet Rakam] 

Kazım Oskay.
Heyette. Diş İşleri, Hazîne. Toprak I 

Mahsulleri, Çimento. Merkez Bankası. I 
Azot. Koç, kablo üreticileri ve birçok ih- I 
racat şirketi elemanı var. i

Yaklaşık 50 kişilik bîr grubuz
Uçakla Cezayir'e indik.
Bir misafirhaneye yerleştik.
Hem otel, hem misafirhane gibi bir I 

yer.
Ertesi gün' toplantı başladı.
Herkes kendi grubu ile göruşmeferv I 

oturdu.
Ben de Gübre ve Gübre hanımad-1 

desi alım ve satımı heyetinde idim.
Cezayir heyeti, fosfat kayası satma 

konusunda çok bastırdı.
■ .Ama. Bizim teknik elemanlar bu fosfat. I 

uygun görmediler.
Ben teknik olarak sakıncalı olduğu

nu söyledim.
Ve. Stok fazlamız olan DAP Gübresi

ni, makul bir fiyattan teklif ettim.
Fosfat kayası reddedilen Cezayir 

heyeti, sinirlendi.
Onlarda, bizim DAP Gübresine ku

sur buldu.
Ve. Son derece düşük bir fiyat öner

di.
Hem malımıza kusur bulunması ve I 

hem de çok düşük fiyat öna ı teu *1 
beni çıldırttı.

Toplantıya katılan Dış İşleri yetkilisi
ne:

Bu adamlar bizim ürünümüze 
hakaret ettiler, toplantıyı bitirelim" 
dedim.

Genç diplomatımız çok soğukkanlı 
idi.

Sinirlenmememi söyledi.
Ve. Cezayirlilere şöyle dedi
“- Teklif ettiğiniz fiyatı not ettik, 

cevabımızı öğle yemeğinden sonra 
bildireceğiz. **

Ben diplomatınızın. hafifi an de oha 
bir fırça atacağını bekliyordum.

Ama. O havayı yumuşattı.
Ve. Diğer toplantılar» da. «jermeei- 

ni engelledi.
Aslında ben de »akın bte insandım.
Ama. Diplomasiyi bevervmemiş- 

tim.
Bu eksiktik. tüm burohrasi de var

dı.

| Günün Sözü |
Diplomat.
Kadınların doğum yinieriaal 

hnhri(iwn.
Ama. vaşlannı «mutan adanaMİır.

Anonim"
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leyen yıllarda ke

Küçük f olklörcülerin 
yarışma heyecanı

3 Mart günü Bursa’da yapılacak il folklor birinciliklerinde, ilçemizi 
32 küçük folklörcü Bursa yöresinin oyunlarıyla temsil edecek.

Ticaret ve Sanayi Odası Gazi İlköğretirp 
Okulu birinci bölün» ‘öğrencilerinden oluşan 

* iotidör ekibi. 3 Mart .200?» günü Bursa dö y.ü 
pdacak olan yarışmalarda ilçemizi temsil ede
cek.

Folklörcü Çağn Selçuk tarafından çalıştırı
lan Ticaret ve Sanayi Odası Gazi İlköğretim 
Okulu nun Folklor Ekibi, Bursa yöresinin 
oyunlanyla yarışmalara katılacaklar. .

Milli Eğitim Bakanlığı Okul İçi Spor ve İzci
lik Daire Başkanlığı ile Bursa İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü nün ortaklaşa düzenlediği gelenek

Meyva - Çorba
KAYIP

Günün Yemeği

AİLENİZLE STRESİNİZİ ATMAK İÇİN İŞTE FIRSAT!
Udi Cengiz eşliğinde tatlı nağmeler, 

Kaliteli yemeklerle unutulmaz Keyifli Geceler...
MÖNÜ

1/2 Yerli İçki - Ordöv Tabağı - Salata - Ara Sıcak

Dutluca Köyü Altı Orhangazi / BURSA 
Tel : (0.224) 582 22 82 Telefax : 582 21 65 
GSM : (0.542) 524 87 86 - (U.532) 436 18 22

sel folklör yarışmalarına katılacak olan küçük 
folklörcüler. çalıştırıcıları Çağrı Selçuk esliğin 
de voğ'i-ü ı »ir çalışma temposuna girdiler.

. Bu yıl, bir ^ofTöğrencinin ilk kez yontma
ya katılacağını söyleyen Çağrı Selçuk, ^»gren
cilerin büyük bir heyecan yaşadığını belirte
rek,' “Otuziki folklorcumuz, 3 Mart 
2003 günü yapılacak yarışmanın heye
canını yaşıyorlar. Amacımız, bu yarış
malarda derecelere girmek olmamakla 
birlikte öğrencileri bu tür etkinliklerin 
içerisinde tecrübe sahibi yapmak.” dedi.

Kansere karşı 
günde bir elma

Yapılan bir araştır
mada. çocukken çok 
meyve tüketmenin, 
özellikle de günde en 
az bir elma yemenin 
kanser riskini önemli 
ölçüde azalttığı ortaya 
çıkanldı.

Çocuklarınıza 
Bol Bol
Meyve Yedirin
Günde bir elma ye

menin kanser riskini 
önemli ölçüde azahığı
belirtiliyor.

Uzmanlar. ebe
veynlere çoçuklarını 
heri türlü hastalığa 
karşı korumak için bol 
bol meyve yedirmeyi 
öneriyorlar.

Ekilim adamlannın 
60 yaş üzerindeki 4 
'bin kişi üzerinde yap
tığı araştırmaya göre: 
cociîkken çok fazla 
me\jv-- yiyenlerin iler-

yenlere göre üçle W 
oranında azalıyor.

bin kişinin 1937- 
1939 yıllan arasıda
ki beslenme nhTİnrfıi 
ğının inceleyen bİaı 
adamları. tıbbi kaya
lardan bu kisilerdaı 
hangilerinin kanser
den öldüğünü buidtt.

Çocukken meyve 
yeme ahskanbğma »- 
hıp olanlarda kamer 
nedeniyle ölüm oranı 
çok daha düşük çki , 

Sebze tüketiminiı 
kanser riskini azalttığı 
yönünde bu'guya m 
rastlanmadı

Uzmanlara gö»e 
bunun nedeni o ydhp

haşlanarak tuketü

Aman fazla içmeyin!
Fazla kahve ölü doğum yaptırıyor!

Bilim adamlarının yaptıkları araştırmada 
günde 8 fincandan fazla kahve içen hamİe ka» 
dınlarda ölü doğum yapma riskinin iki kariM 
yükseldiği ileri sürüldü.

Bilim adanı! an, günde bir ya da fc nncai 
kahve içmenin zararlı olmadığını, ancak gün 
de 4 île 7 fincan arasındaki kahver 
ğum riskini yüzde 80 arttırdığını. < 
fazla fincan kahvenin ise iki katına 
belirtiyorlar.

Keşin nedeni bilinmiyor
Araştırmaya katılan 18 bin harr 

alkol, kahve ve sigara içme ahşkar 
kette soruldu. Fazla kahve tüketen 
çoğunun aynı zamanda fazla alkol m 
tikleri, bu faktörün de ölü doğum re 
dığı belirlendi.

Bilim adamları. kahvenin nasâ bı 
mayla ölü doğum riskini arttırdığını 
lerini, ancak kafeinin kalp atışların 
adrenalini harekete geçirdiğinden şüphe < 
lerini belirttiler.

Gemlik Nüfus Müdürlüğü nden a4rrw 
öldüğüm nüfus cüzdanır

hükmü voktur
MERYEM SARGIN

r. DOĞUŞ FEN DERSHANELERİ
"Her zaman bir adım önde"
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I Kolay Değil Adam Olmak (1) 
m Annem efemden tutarak. beni okuluma ge
çtirip kavıt ettirdi.

Sevinçten hopluyor. zıplıyor yerimde dura
mıyordum

Benim de arkadaşlarım, oyuncularım ola
cak beraberce. eğlenceli, neşeli günlerimiz ge- 
6p geçecekti

Öğrencilik hayatım, böyle başlamıştı. Nasıl 
da geçeceğini hiçte bilemiyordum.

Uk günlerin böyle sıkıntılı devam etti. Oku- 
fesna arkadaşlarıma alışana kadar .

Ahşmaya. uyum sağlamaya, kendimi zorlu
yor. günden güne daha da sıkılır oluyordum.

Okulu bırakmak, okumamak istedim. 
Ama. cda mümkün olmadı.

O sene öyle, neyin ne olduğunu bilmeden 
geldi geçti.

İkini sınıfa geçmiştim. Öğretmenimizde de- 
ğismişt: DaHfi sert, otoriter bir erkekti.

Sınıfta, göz açılmıyor. "Çıt?* çıkarttırmıyor
du. Oysa biz. birinci sınıfta yaramazlığa, hay- 
brebğa kavgala. dövüşe iyice alışmıştık. Onun 
dersinde sınıfta korkudan derin nefes bile ala- 
rmyorduk.

Korkudanda hadi kaçamıyor, kavgada ede- 
miyorduk.

ı Kaçmaya da. dayağada alışmıştık ama. er
kek olan o öğretmene bir türlü alışamamıştık

Kaçsak bde zorla pölistle g^rt iriyorlardı. 
Sen mısın kaçak neremize gelirse gelsin başh- 
yoriardı dayağa.

Anneme söyledim. O da bir çare bulama
dı Gene devam...

Sert öğretmenimizin sayesinde, hem okul
la. hem de ders çalışmaya mecbur olmuştuk.

Bana sınıfında geçişi, işte böyle olmuştu.
Üçüncü smfta durum tamamen değişti. Du- 

rumia beraber, öğretmenimizde değişmişti.
Bayandı öğretmenimiz adı da Ebru. Adı gi

bi kendi de çok güzeldi. Sevimli, tatlı dilli, gü
ler yüzlü oluşu, kendini bızlere daha da çok 
sevdiriyordu. Böyle iyi öğretmenle ilk karşıla* 
tığımızdan alışmakta zorlanıyorduk. Korku- 
yorduk. eski yaramazlı günlerimize ya döner
sek (fiye.

O zamanın üçüncü smrf öğrencileri, bu za
manın lise öğrencileri kadar, boylu boslu idi. 

1 Teneffüsler genelde kavga döğüş itişme, 
kakışmalarla geçiyordu.

Dersleri hiç sevmez teneffüs zilinin çalma- 
sır.ı dört gözle beklerdik.

Zilde öyle şimdiki gibi, düğmeye basmalı 
değildi. Elle sallamah koyun, inek kötekleri gi 
bi "çankurda, çunkıır, cankurda çun- 
ktrrses çıkararak, bizteri sevindirirdi.

Wz çok kere sınıfta zil çalmadan kavgaya 
başlardık

Bir keresinde hiç unutamam, yanımdaki sı
ra arkadaşımla cibre yüzünden kavgaya tutuş 
muştuk O zamanlar, dolmalı kalemler pek 
yoktu İyi. güzel yazılan, hokkayla cibreli ka
lemlerle yazıyorduk. Cibreyi alırken mürekke 
bi defterime döktü. Sen misin döken. Kavga 
başladı. İçeri giriş zili çalmış. Biz. hala kavga
ya devam. Ayıran da olmuyor ki, bizde kurtul 

■muş olsak. Gözümüz kimseyi görmüyor, bo 
■guşmaya devam, öğretmen içeri girmiş. Oda 
■ bizi ayıramarnış Bizi öyle kanlar içerisinde 
■ görünce hademeleri çağırmış. İki hademe gel- 
■ <fi bizi yaka paça baş öğretmenin odasına ge 
■ tirdi Baş öğretmenimizin adı da Kemal 
■Toptu, Sert mi, 4ert. ..Devamı yarın

NÖBETÇİ ECZANE
Zl Şubat 2003 Perşembe

GEMİÇ ECZANESİ

Deprem sonrası yapılacaklar!
Q Bulunduğunuz yer veya binadan çıkabiliyorsanız!

□ Sakin olun panik yap
mayın.

□ Yaralı 
olup olmadığı- 
nızı kontrol 
edin.

□ Herhangi 
kaçağı olabilir 
diye kibrit, 
çakmak gibi 
alev çıkartan 
araçları kullan
mayın.

bir gaz

O Çevrenizdeki seslere ku
lak verin. Balkona çıkmayın. 
Balkon ya da pencereden at
lamayın. Merdi- 
yenlere doğru koş- 
mayın.

O Evden çıkarken pilli el 
fenerini kullanarak ayağını
za terlik ve
ya ayakkabı 
giyin, imkan 
varsa yar
dım çantanızı alarak çıkın.

□ Evden çıkarken gaz 
vanalarının ve -
elektrik şalterini 
kapatın veya 
kapatılmasını 
sağlayın.

O Kesinlikte asansörü ku 
mayın. Merdivenler zarar gör 
olabilir, çok 
dikkatli olun.

Devamı var

Bursa Valiliği Afet Yönetim Merkezi tarafından hazırlanan ‘Dikkat Deprem’ adlı kitaptan a

Yasemin Mobilya
DEĞİRMENCİOĞLU Mobilya ye Koltuk Çeşitleri
O Yatak Odası Takımları 

Oturma Odası Takımları 
Misafir Odası Takımları 
Yemek Odası Takımları 
Kanepeler 
Abajur Çeşitleri 
Zigon Sehpalar

Gazhane Caddesi No : 21 (Eski Uzunlar Tic. Aygaz Bayii)
Tel :: (0.224) 512 20 20 GEMLİK ___

mobilya çeşitleri ile 
hİzm etin izdeyiz

İ
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Kaldırımlar göl gibi
Yağışlı havalarda, istiklal Caddesi’ndeki kaldırım
larda meydana gelen su birikintilerinde yürümek 
isteyen vatandaşlar, adeta canbazlık yapıyor.

İlçemizin en gözde caddesi 
olan İstiklal Caddesi ndeki kal
dırımlarda, yağışlı havalarda 
meydana gelen su birikintisi 
vatandaştan canından bezdiri
yor.

Eski Belediye Başkanların- * 
dan Nurettin Avcı zamanında 
yapılan yaya kaldınmlanna dü
zenli su akıntısı verilememesi 
nedeniyle, kaldırımların bir 
çok yerinde yağışlardan sonra 
su gölcükleri meydana geliyor. .

Çoluk-çocuğu ile ana cad
dede yürüyen vatandaşlar, su 
birikintilerinden kaçmak için 
adeta canbazlık yapıyorlar.

Caddenin her iki tarafında 
da yer yer meydana gelen kal
dırım bozukluktan, son günler
de yağan karların erimesi so
nucu su birikintilerinin artma
sına neden oldu.

Vatandaşlar, su birikintileri
ne basmamak için zaman za
man atlamak zorunda kaldıkla- " rini belirterek, âna caddedeki kaldırımların
nnı, bazı hallerde de su birikintilerine düştükle- onarılmasını veya yenilenmesini istiyorlar.

ELEMAN ARANIYOR
Gazetemizde muhabir olarak 

yetiştirilmek .üzere 
ELEMAN ARANIYOR. 

GEMLİK

MBK G U NUJ K SİYASİ GAZ ETE MBBI

Müracaatların şahşen yapılması rica olunur.
İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı 

(Stüdyo Prestij yânı) No : 3 / B GEMLİK

Güne Bakış
Kadri Güler
ge®fîfc_korfez@yahoo.c©«

Küçük Suçlular

Bu suçMam büyük çoğunluğunun çooi: d» 
cek yaşta kişiler olması bir tesadüf mü?

Toplumun bir kenara attığı. ade SşHrri boM

tü alışkanlıklara bulaşmış. lümpen bir gendi aüU 
ta suç makinası gibi isliyor

İlçemizde. dün basma tanıtılan küçük sudhM 
da bu gurup içinde.

İçlerinde suça karşı meyilli olanlara nHyg® 
bir e ğitim kurumuna devam edenlerin de 7jl®3 
sı düşündürücü.

Gençler, neden bu yola itiliyor.
Bunun yanıtını eğitimciler, sosyologlar w|® 

kologlar araştırmalıdır.
Kapitalist sistemin toplumda snfiar arasaM 

dengesizlikleri giderek uçuruma dönüştürme®, * 
oranlarını da arttırıyor

Gelir dengesi bozuk bir toplumda. tuketaHBM 
de nü kamçılanması ve televizyonlar kanalıda pta 
palanması. daha iyi yasama, her şeye sahip oh®
gibi güdüleri ön plana 
yor.

3

Üretmeden kazanmanın hak sayddığı be &Mİ 
de, bireyler küçük yaşlarda kolay kazanman®™ 
lannı arıyor.

Kimi bunu at yanşlannda. kimi loto ve kİ® 
^veya milli piyongoda yasal gibi görünen yafljfl 
i ararken, kimi de çalarak-çırparak edinmen® yM 
nnı arıyorlar.

Ceza evlerinin gereksiz yere boşaltılması, 
nn artmasındaki payı büyük.

Yaşlan 15 ile 18 arasındaki gençlerin suça İh 
melerin beğenilecek yanı yok.

Bu kişileri topluma kazandırabilir miyiz?
Çocuklar suça karşı ıslah edilebilmeli
Yoksa, gelecekte suç oranlan daha da artar I 
Toplum yaşanılmaz hale gelir.

Mühürleriniz 
30 dakikada 

yapılır.

KAŞE 
ve 

MÜHÜRDE 
BEKLEME 

YOK*-.

Bilgisayar

BÎR TELEFON YETERLİ!

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

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

Mühür & Cilt yapımı & Plastik Kimlik Kartı

1 GÜNDE KALİTELİ ve UCUZ DAVETİYE BASILIR
Her türlü matbaa işlerinizde hizmetinizdeyiz

“Matbaacılık Bizim İsimiz"

MATBAACILIK - REKLAMCILIK - YAYINCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak (Akbank Aralığı) No : 3 / B Gemlik 
Tel: ((U?4) 513 17 97 Fax : 513 35 95
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Hesaplı Alışveriş için

ALIŞVERİŞ MERKEZİ’ne
Uğrayın...

Manastır Mevkii - GEMLİK 
Tel : (0.224) 514 53 09 Fax : 514 53 10
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ssrife Un iversite işi tapuya kailli
—-Sunğipek Fabrikası nın TEKEL’den Hazine’ye devri için başlatılan çalışmaların son aşamasına ge- 

-lindi. Önümüzdeki günlerde, raporlar Bakanlığa gönderilerek, fabrikanın TEKEL’den Hazine ye 
riM devri gerçekleştirilecek ve tapu alınacak. Sonra, bu alan Uludağ Üniversitesi’ne tahsis edilecek.

|| Sunğipek Fabrika- 
{^jliı nın Uludağ Ünüversi- 

ytiksek okul ve 
külte kurulması ama 

|cıyla. tahsis edilmesin 
î. selden sonra başlatılan de- 

J vir işlemlerinde son aşa- 
^öİfmaya gelindiği öğrenil- 

|di.
TAPU ÇIKACAK

| 57. hükümet tarafın- 
j dan üniversite ye tahsis 

__edilen bu arada. Gem- 
___ lik Belediyesi nin sahip 

takarak “Belediye kül
hanım alanı’’ yapmak 
»istediği Sunğipek arazi- 

» İsinde, gözler tapunun 
ft hKEL Genel Müdürlü- 
iğunden Hazine ye dev
redilmesine çevrildi.
| DEĞER KONDU
I Tahsis kararının alın- 

T fenasından sonra, kuru- 
y.. İlan komisyonca, Sunği

pek Fabrikası na 75 tril
yon lira değer konma
sıyla başlayan gelişme
ler, raporlann hazırlana
rak Maliye Bakanlığı’na 
gönderilmesiyle, tapu 
aşamasına geleceği öğ
renildi.

İlgililerden aldığımız 
bilgilere göre, Bakanlı
ğa gönderilecek rapor
lann önümüzdeki hafta 
içinde Ankara’ya ulaşa
cağı, bundan sonra ya
pılacak değerlendirme
ler ile TEKEL’in Maii- 
ye’ye olan borcuna kar
şı Sunğipek Fabrika- 
sı’nın Hazine’ye. devre
dileceği bildirildi.

Ankara’daki tapu iş
lemlerinin, Mart veya 
Nisan ayı başlarında tau 
mamlanabileceğini söy
leyen ilgililer, daha son

ra Maliye Bakanlığı’nın 
bu araziyi Uludağ Üni
versitesi’ne tahsisini 
gerçekleştireceğini bil
dirdiler.

Uludağ Üniversite- 
si’nin 2003-2004 eği
tim ve öğretim yılında 
Gemlik’te açacağı De
nizcilik Yüksek Okulu 
ve 12 branşta iki yıllık 
Meslek Yüksek Okulu 
ile Hukuk Fakültesi’nin 
açılabilmesi için, devir 
işlemlerinin ÖŞŞ kitap
çıkları basılmadan ger
çekleşmesinin gerektiği
ni tekrarladı.

Uludağ Üniversitesi 
devir işlemlerinin zama
nımda tamamlanması 
halinde, bu yıl Meslek 
Yüksek Okulu ve Deniz
cilik Yüksek Okulu eğiti
mi başlatılacak.

İki kasa hırsızı daha yakalandı
Sanıkların Armutlu ya bağlı Ferik I 

lı Köyü ndekı bir motordan radar mo-1 
nitörünü çaldıklar

Ocak ayı içinde Hükümet Konağı 
karşısında bulunan Mert Balıkçılığı 
soyan ve daha önce ikisi yakalanan 
kasa hırsızlarından Gökhan Araç'ta 
yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlü
ğü’nde sorgulanan Arac’ın verdiği 
ifadeler üzerine Abdullah Göktürk ad
lı şahısta gözaltına alındı.

üzerine, bugün olay yerinde rtcrieme I 
yapan polisler, kamyon w ririardenl 
çaldıkların mazotu Armudu da I 
saltıklan balıkçıların beMmmeri içril 
tatbikat yaptırdılar

Kadri Güler
gemlik_korfez@yahoo.com

Güne Bakış

Sancılı Tezkere

A

Irak’ı parçalamaya ve işgale hazırlanan 
ABD'nin yanında yer alan 58. Türkiye Cumhu
riyeti hükümeti, halkın savaş istememesine 
karşın, ülkeyi savaşın içine sokuyor.

Bu olaylarda devletin ali menfaatlerinden 
söz, edilir.

Bundan doğal birşey olamaz.
Ancak, ekonomisi bozuk olan Türkiye’nin 

bugünkü durumu kurtuluş savaşı öncesinden de 
mi bozuk!

Düşünün, Birinci Dünya Savaşı’nda, işgal 
edilmiş olan Osmanlı topraklarında, ordunun 
elinden silahları alınmış, ordusu dağıtılmıştı.

Mustafa Kemal, bunu 19 Mayıs'ta Sam
sun’a çıkarken çok güzel anlatır Nutku’nda..

Ne der anımsayın.
Devamı sayfa 6’da

Kar balığı da vurdu
Balıkçıların kar ve fırtına nedeniyle, denize açılama
ması balık fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

Sah pazarını etkile
meyen kar yağışları, ba
lık piyasasını alt üst etti.

Balıkçıların kar ve 
fırtına nedeniyle denize 
açılamaması, balık çe
şitlerinin azalmasına, fi
yatların yükselmesine 
neden oldu.

İlçeye balıkların Ban- 
dırma’dan geldiğini söy
leyen balık komisyoncu
ları, hava ısısının artma
sı üzerine Gemlikli ba
lıkçıların denize açıla
caklarını söylediler,

BALIK
GELMİYOR
Hükümet Konağı

karşısında bulunan balık 
satış mağazalarında, 
dün tekir balığının kilo
su 15-20 milyon lira
dan, karidesin kilosu 10 
milyon liradan, çupra- 
nın kilosu 9 jnilyon. 
hamsinin kilosu 2 mil
yon 500 bin lira, istavri 
tin kilosu ise 3 milyon li
radan alıcı bekledi.

Fiyatların artışlarının 
nedeninin kar ve fırtına 
nedeniyle. denize açıla
mayan balıkçıların ürün 
getirmemesinden kay
naklandığını söyleyen 
Mert Balıkçılık ilgililere, 
küçük balıkçıların az

miktarda getirdiği tekir ise. yüksek olduğunu 
ve karidesin fiyribmn söytedüer

mailto:gemlik_korfez@yahoo.com
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İçinde Bulunduğumuz Durum
Dünya da yaşanan globalleşme ile büyük 

Iönem kazanan Türkiye'nin konumu 21. yüzyıl
da üzerinde durulması gereken ana sorun.

Bîr yandan, Avrupa Birliği ile ilişkilerimizi 
sağlıklı bir biçimde sürdürmek, diğer yandan 

I Ortadoğu, Akdeniz, Balkanlar, Kafkasya ve Ör
fte Asya bölgelerinde bir bölgesel güç konumu
mu korumamız gerekmekte.

Bîr başka sorun ise; siyasal İslam ve Güney- 
Idoğu sorunlan çerçevesinde yaşanan rejim tar- 
I taşması...

Tam bu aşamada olası bir Körfez Savaşı.... 
Daha da ötesi belki de üçüncü dünya savaşı.

İktidarda olsun muhalefette olsun sağduyulu 
I politikacılara en çok ihtiyacımız olan bir dö-

Toplumsal çıkarların popülistik yaklaşımların 
jönüne geçmesi gerekiyor.

Askere güveniyoruz. En küçük bir tereddütü- 
müz dahî yok. Çünkü onlar Mustafa Ke
mal'in askerleri...

Ne var ki, politikacılara da aynı oranda gü
venmemiz şart. Askeri başarılann diplomatik 
ataklarla perçinlenmesi gerekiyor.

Diplomasi de basan güçlü ekonomik yapı ve 
bu yapının temel;.taşlan olan bilgili, görgülü, 
eğitimli bireylerle gerçekleşir.

i Gösterişten uzak bir tüketim anlayışına sa- 
j hip. kültüre. sanata en önemlisi insana öncelik
li değer veren bir toplumu arkasında hisseden 
bir parlamento diplomasi virtüözü olur.

Tarif edilen hedef bu... Toplumu oluşturan 
tüm unsurlann belirlenen bu hedefe koşmak ve 
yakalamak sorumluluğu var.

Dünya’da ne savaş durur, ne terör. Çünkü 
mezhep çalışmalar da ırkçılık ve milliyetçilik 
kavgalan da sürecek.

Aynca, bir kaynak daralmasına ters orantılı 
talep patlaması da yaşanıyor. Dolayısıyla eko- 

i nomik savaşlar da yaşanacak.
Bu nedenle ilkeli, kararlı olmak hoşgörüye 

dayalı demokratik yapımızı korumak ve güçlen
dirmek zorundayız.

Adına reform ya da devrim ne denirse denil
sin eğitim sisteminde kökten değişime gereksi- 
nimvar.

Günü kurtarmaya dönük, geçici, basmakalıp 
önlemler yerine yenilikçi, yaratıcı, temeldeki 
bozukluğu düzeltmeyi amaçlayan, ekonomjk- 
toplumsal dengeleri gözeten politikalara yönel- 

j memiz gerek.
Birey olarak komplekslerimizden kurtulabi

lirsek, başan-gösteriş farkını algılabilirsek, önce 
kişisel sonra da toplumsal alt yapımızı tamam
layabilirsek, çevremizde gelişen olaylardan da
ha az etkileniriz.

İşimiz kolay değil. Hem de çok zor. 
Ancak bir yerden de başlamak gerekiyor.

■■M •Önlük uvam «Aitn •■■■■
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Yaşam = Menfaat
Bir yerde okumuştum yukarıdaki başlığı. 

Bugüne kadar, bir çok konuya uyguladım bu 
formülü, hep haklı çıktı.

Benim amacım bu girişle; Gemlik’te 2-3 yıl
dır izlediğim toplu taşımacılıkla ilgili tesbitleri- 
mi sîzlerle paylaşmaktır.

1- Özellikle Belde-Samanyolu hattında çalı
şan 6-7 No’lu otobüslerin hareket saatlerinde
ki belirsizlikler. Hafta içi eskiden 20 dakika ka
la, 20 dakika geçe, hafta sonlarında saat baş
larında, şimdilerde- hafta içi 15 dakikada bir, 
hafta sonu saat başlannda kalkıyor, şimdilik bu 
düzen oturmuş gözüküyor. Ramazan ayında 
durum daha vahim belli ki bîr metot yok, kara
kucak işi. Üstelik, herkes oruçlu görev ikinci 
planda. Bu sadece otobüs şöfor ve biletçileri 
için değil, Türkiye’deki tüm çalışanlar için ge
çerli. Bir de oruca sığınılarak fedakarlık yapıl
dığı sanılıyor. Halbuki fedakarlık görevin bittiği 
yerden başlar.

2- Yine Belde-Samanyolu hattında çalışan 
otobüslerin belli bir güzergahı yok, şöfor ve bi
letçi arkadaşın vicdanına kalmış. Eskiden par
ke taş döşenmediğinden yağışlı havalarda, Sa- 
manyoluna çıkmakta araçlar çok zorlanmakta 
idi, o zaman merdiven de indiriyorlar bazen de 
Uğur Sitesi önünde. Son 3 güne kadar güzer
gahta oturmuştu. Ancak, yollardaki vıkımlar, 
güzergahıff yönünüyine şoför ve biletçi arka
daşların vicdanına bıraktılar. Şimdi kural yok, 
'.ihşiyatif var. O zaman şoför arkadaşlardan is
teğim, merdivene kadar hiç bir zorlama olma
dan araçlar çıkar. Bunu kural olarak, bir dü
şünsek diyorum.

3- Biletçi arkadaş sıkılıyor veya ihtiyaç gi
dermek için gidiyor. Herkes gelip oturuyor. 
Sonra bilet almak için tekrar ayağa kalkıyor, 
bir karmaşadır gidiyor. Bu durumda, Bursa’da- 
ki otobüslerde olduğu gibi biletçi arkadaş ya 
ayağa kalkarak tek tek bilet vermeli veya oto
büsün kapıları biletçi arkadaş yerini aldıktan 
sonra açılarak bilet verme işine başlanılmalıdır.

4- Yolcu durakları tesbit edilmiş, durak hari
ci yolcu alınmayacağı da belirtilmiştir. Ama uy
gulamada bazı istisnalar olmaktadır. Bu da 
yanlış, kurala uymak zorundayız. Hiç bir yolcu
nun bu kuralı bozmaya hakkı yoktur. Otobüs
lerin nereye gideceği üzerlerinde yazılı kaç da
kikada bir geleceği de belli. Yolcular, bunlara

GEMLİK,

Körfez
■■■ TARAFSIZ SİYASİ GAZETE ■■■

VERECEĞİNİZ İLAN ve 
REKLAMLAR KAZANDIRIR 

1 AYUİLPAKETT
1OO milyon + KDV 

BU FIRSATI KAÇIRMAYIN! 
BİR TEL.GF‘Obr'YeTE«L.I

Tel : (0-224) 513 17 97

Cengiz ALTUĞ

kendilerini ayarlayarak, duraklarda bctunasH I 
zorundadır. |

5- Otobüslerin taşıma kapasitesi beffi. arayı 
alınacak yolcu sayısı da tesbit edilmeli veya dk I 
bir otobüs daha konulmalı. Zira, öyfe b®r ar ■ 
geliyor ki otobüste iğne atsan yere oüsmeye-H 
cek bir durum ortaya çıkıyor. Biletçi ne yoko-| 
lar tartışıyorlar. Biletçi her duraktan yolcu afl 
mak durumundayız, aksi taktirde şikayet esi
yorlar diyerek kendini savunuyor. Halbuki yol
cuların, 15 dakika da bir otobüsün geleceğin 
hesaplayarak, bir sonraki arabayı beklemeleri 
ve sıkışıklığa meydan vermemeleri gerekiyor. 1

Ayrıca, Manastır a giden araba sayısı fazsa, 
özellikle ara duraklarda ineceklerin bu otobüs
lere binmeleri işleri daha da kolaylaştıracak 
Nitekim, biletçi arkadaşlar bu uyarıyı zamanı 
zaman yapıyorlar.

6- Öğrencilerimiz otobüslerde gerekli saya
yı gösteriyorlar. Büyüklerine yer venyoaNI 
Ancak, şakalaşmaları biraz kabaca özeSıkfeJ 
kız arkadaşlarına karşı. Üstelik konuşmalar dM 
yüksek perdede oluyor ve bu hareketler öğrecra 
çilerimize yakışmıyor.

Bir de cep telefonları konusu var. Yok»fl 
otobüse binmişler evlerine gidiyorlar daha ha* 
la "Otobüsteyim geliyorum" gibi konuşmafaH 
da bulunuyorlar. Hani diyorum ki. imkan otea*I 
da şehirlerarası • •tobü^îerdeki gibi. bineijM 
cep telefonlarını kopafsak

Sonuç olarak, yazının başındaki formülü 
an için bozmamız mümkün değil. Ama derifl 
belki. Zira bir arkadaşım sohbet anında. öMI 
sonsuzla-artı sonsuz arasında insan vardır <M 
mişti. Ne zaman ki insanlık artı sonsuza y>Mİ 
şırsa o zaman bu formül değişebilir. Çaresi yoM 
mu? Var. Şöyle ki; biz, bu formülü h*ç kımsBN 
nin menfaati, diğerinin menfaatinin önün® 
geçmesin.

Yolcu ve otobüs işletmesi olarak. bu uğtAR 
içerisinde birbirimizi eğiteceğiz. Zaman kavx*ı 
mmı saygıyı, toplum içerisindeki davTamşlafflH 
mızı ayarlamayı öğreneceğiz

Benim amacım bir eleştiri değil. bcr*beTCN 
doğruları bulmak, asgari müşterekte NriMN 
mek, hayatı çekilir kılmak, birbwinu»e proHed 
yaratmamak.

Hepinize iyi yolculuklar, iyi çabşmaUr
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Elektrik direkleri tehlikede

Xreib
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Yıkılma tehlikesi gösteren elektrik 
direklerinin alt yoldan görünüşü.

~erşgı

nifcsn 
dendei 
ı eksi

yada-

sınse- 
jmire

JÇT3S

uslan-

istinat duyarları yıkılan 
Samanyolu Sitesinin D 
Blok önünde bulunan TE
DAŞ’a ait iki elektrik direği, 
yıkılma tehlikesi ile karşı 
karşıya.

Arazisinin eğimli olması 
Lve zeytinliklerden gelen su
ların sağlıklı bir şekilde top- 

I (anmaması nedeniyle, Öz- 
nuh ve Samanyolu Siteleri 
çevresindeki toprakların 
kaymalanna ve tehlikeli du- 

- rumiar yaratmalarına neden

oluyor.
Samanyolu Sitesi ve ile 

Şahinler Sitesi’ne elektrik 
veren TEDAŞ’a ait iki elekt
rik direği, yağan kar yağış
larından sonra toprağın iyi
ce yumuşaması nedeniyle, 
yıkılma tehlikesi gösteriyor.

Site sakinleri, buradaki 
arazinin Siteler tarafından 
Belediyeye terkedildiği için 
alt yoldan toprak kitlesini 
koruyacak herhangi bir du
varın bulunmaması nede-

herce 
Tirfeşi 
jblern*Zeytinler kardan

zarar görmedi
İ Bölgemizi etkisi al
tına alan soğuk hava 
ve ardından gelen kar 
yağışları, ilçemizin en

önemli gelir kaynağı 
olan zeytin ağaçlarına 
zarar vermediği açık; 
landı.

GEDİĞİNE

ROBOT MU ONLAR...
“-Grubu serbest bıraktık diye 
herkes aklına eseni yapacak değil” 
Mübarek Kral
Peki ne yapacaklar?
Krala bakacaklar,
Parmak kaldıracaklar
Bush’dan aferin aldıracaklar
Robot mu onlar?
Onlar, milletin vekilleri...

niyle, yağışlarla aylar önce 
çlektrik direklerinin çevre
sinde yarıklar meydana gel
diği ve en küçük bir toprak 
kaymasında elektrik direkle
rinin de yıkılabileceğine dik
kat çekiyorlar.

Direklerin yıkılması ha
linde, çevrede can ve mal 
kaybından korkulduğunu 
belirten site sakinlerin şim
diden önlem alınmasını isti
yorlar.

İlçe Tarım Müdürü 
Hayati Küçükçakar, 
bölgemizde hava ısısı
nın -3 dereceye kadar 
düşmesine karşın, so
ğukların birden değil, 
yavaş yavaş kendini 
göstermesi nedeniy
le, ağaçların soğuğa 
uyum sağladığını söy
ledi.

Hava ısısının -5 
derecenin altına ani 
düşmesi durumunda 
zeytin ağaçlarının 
donma tehlikesi geçi
rerek, hayatiyetini 
kaybedeceğini söyle
yen Küçükçakar. kar 
yağışlarının etkili ol
masına karşın. ısının 
zarar verecek düzey
de olmadığını belirtti.

İlçe Tarım Müdürü 
Hayati Küçükçakar

İlçe Tarım Müdürü. 
Meteoroliidcn ahnan 
bilgilere göre, önü
müzdeki günlerde ha
va ısısının artacağı 
için bölgemizdeki 
zeytin ağaçlarında 
donma tehlikesini 
söckonusu olmayaca
ğını hatırlattı.

TATLI 
SERT
Erol GURCAY

Kış Yaşamı 
Etkiledi

Kar yaşamı kilitledi.
Eğitim aksadı.
Ulaşım durdu.
Sebze ve meyve fiyattan arttı.
İnsanları evine kapattı.
Bir haftadan beri devam etmesi bal

kı ürküttü.
Psikolojik olarak etkiledi.
Bu sene ki kar yağışı ?yie her se- 

neki gibi değildi.
Sanki 20 yıl önceki kışı hatırlat

tı.
Kar yağışı, bazı sürprizlere de se

bep oldu.
Hatay’ın Amile Ovası, tam 27 yıl 

sonra yeniden karla tanıştı.
Silifke’ye de 2Û yıl sonra yeniden kar 

düştü.
Sürekli kar, sevenlerini de üz

dü.
Uludağ Otel sahipleri bile, pes 

etti.
Uludağ’da kar, 3.5 metreyi bul

du.
Müşteriler, kayak yapamadı.
Otel odalarında hapsoldu.
Yoğun kar yağışı ve soğuk gariban

ları da vurdu.
Sokakta yaşayan bazı vatandaşla

rında, ölümüne sebep oldu.
Geçen pazartesi sabahı minibüs 

şoförüne sordum.
“-Gemlik’te kar var mı?”
“-Bursa’dan fazla” dedi
Gazeteye geldim.
Çalışan çocuklara. Kadri Güler 

ve Serap Güler’i sordum.
Kardan mahsur kalmışlar.
Henüz gelemediler cevabı ile kar

şılaşınca, minibüs şöforunc balı 
verdim.

Kısa şubat ayı, bu sene çok 
uzun geldi.

Eğer Mart ayı da çok karlı ge 
çerse, hapı yuttuk.

Tanrı bu karda kışta, tum fakir 
fukaranın yardımcısı olsun.

Günün Fikrasi
Yargıç sordu :

Kanmn kafasına neden sandal- 
ve Ue vurdun?’*

Adam boynunu büküp. konuştu.
*• Ne vapavım Hakim Bey. 
Masa çok ağırdı da.”
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‘Kapari’ tanıtıldı
Sayı»

Mehmet TASPINAP
Müzik Öğretmeni

Müzik Eğitimi Üzerine

Halk arasında kapari, kedi tırnağı, hint hıyarı, it hıyar, 
it hıyarı, it kavunu, kargı kavunu, menginik, cimbol, 
gefik, yumok, bugo, bubu, kepek çiçek, beri keme
ri, sebeUah, deve dikeni, geber oto, gebere, kep- 
re, kepen olarak adlandırılan ve ülkemizin deği
şik yerlerinde doğal olarak yetişen bu bitki tü
rünün ekonomik değeri ve üreticiliği konu
sunda, İlçe Tanm Müdürlüğü ile Altür Alter-

tarafından düzenlenen tanıtım toplantısı ilgi 
gördü.

Geçtiğimiz gün. Esnaf ve Sanatkarlar Kre
di ve Kefalet Kooperatifi Toplantı Salo
nunda düzenlenen tanıtım toplantısına, Altür 
adına Ziraat Mühendisi Süesser Öz katıldı.

hakkında bilgi veren Öz, ‘kapari’nin çok eski yıl
lardan beri bilinen bir bitki olduğu, antik çağlarda 
Milattan önce 4 bin yılında Yunan uygarlığının hü
küm sürdüğü dönemlerde bilim adam|arının_eşerleı inde, 
hastalıkların tedavicinde ve kozmetikte kullanıldığını bildirdi. •

Kaparinin ülkemizin Karadeniz Bölgeleri dışında bütün bölgelerinde doğal olarak yüzyıllaı 
dır varlığının bilindiğini söyleyen Öz, bitkiriin en önemli özelliğinin her türlü elverişsiz yöre 
şartlanna kolaylıkla uyum sağladığı, çahmsı, çok yıllık bir bitki olduğunu belirtti.

Kaparinin. Dünya da 350 türünün bulunduğunu da söyleyen Öz, ülkemizde az bilinen bu 
bitkinin Avrupa’da ve Amerika’da kozmetik sanayiinde ve yiyecek olarak sofralarda kullanıl
dığını belirterek, bunun üretilmesinin kolay olduğunu, bilhassa kireçli ve verimsiz arazilerde 
de yetiştirebileceğini söyledi.

Fidanlannm ve tohumlarının firmalarından temin edilebileceğini ve elde edilen ürünlerin de 
firma tarafından pazarlanabileceğini bilderen Ziraat Mühendisi Süesser Öz, Gemlikli üretici
lerin bu konuda girişimlerde bulunmasını istedi.

Öz, Ege Bölgesi nde 150 bin ailenin kapari ürettiğini bildirdi.

1963 yılında ilko
kul beşinci sınıfı biti
rerek. Kastamonu 
Göl İlkoğretmen 
Okulu giriş sınavını 
kazanmıştım. İlköğ- 
retmen Okulu, para
sız yatılı öğretim ya
pan ve ilkokullara sı
nıf öğretmeni yetişti
ren altı yıl süreli bir 
^kurumdu.

Sınavı kazanan 
tüm öğrenciler, oku
lun tören alanında 
toplantıya çağrıldı. 
Okul yönetiminden 
bir yetkili bizlere ka
yıtta yanımızda bu
lundurmamız gere
kenleri bildirdi. Bun
ların arasında dikka
timi çeken ve adını 
ilk kez duyduğum 
“mandolin” de var
dı. Mandolinin bir 
müzik aleti olduğunu 
ilk kez orada öğren-
m iştim.

Benim 
timimin 
olan ve 
eğitimim

müzik eği- 
başlangıcı 
üniversite 
sırasında

AİLENİZLE STRESİNİZİ ATMAK İÇİN İŞTE FIRSAT!
Udi Cengiz eşliğinde tatlı nağmeler, 

Kaliteli yemeklerle unutulmaz Keyifli Geceler,..
MÖNÜ

1/2 Yerli İçki - Ordöv Tabağı - Salata - Ara Sıcak

öğrenmeye başladı
ğım Keman a da 
önemli altyapı oluş
turan bu sevimli 
enstrümanı öğren
mek zorunki idi.

İlkoğretmen Oku
lunu bitiren bir sınıf 
öğretmeni mandolin 
ile eğitici okul şarkı
ları ve “İstiklal Mar
şı ”nı kusursuz çalabi
lirdi. İlkoğretmen 
Okulu kökenli sınıf

Günün Yemeği Meyva - Çorba

REZARVASYON İÇİN BİZİ ARAYIN!
Dutluca Köyü Altı Orhangazi / BURSA 
Tel : (0.224) 582 22 82 Telefax : 582 21 65 
GSM : (0.542) 524 97 86 - (0.532) 436 1822

öğretmenlerin^ 
önemli bir bölün® 
atandıktan ilkokıfcf

mandolin eşbğhfl 
şarkılar öğrettiler ■ J 
en önemlisi müzj 
derslerinde müzn 
konularını işlediler. ]

Müzik eğîtnnâni 
ilköğretim çağında 
çocuklar üzerinde® 
olumlu etkilerka 
açıklamak iTiycnnB 
Bence birlikte sars 
söylemek ya da mn| 
zik aleti çalmak dün| 
yanın en zevkli tşfel 
rinden biridir. Ğjl 
cuklan birbirine kaa 
naştınr. sevgi bağ» 
nnı güçlendirir, 
yalleştirir. birhkn 
üretmenin hazzma 
yaşatır. Sınıf ya da 
okul korolan ve ens» 
rüman gruplarıyla 
verilen konserleri® 
arkasından alman an 
kışlar, beğenilme va 
ödüllendirme çocuH 
lar üzerinde muM 
bir özgüven ckıygusn 
uyandmr.

Okulu daha sel 
vimli yapar DtğM 
derslere de olumla 
etkileri olur

Bugün, ili r.ı ğı a MM 
okullarımızda hakn 
görev yapmaktı 
olan sınıf öğretmen 
arkadaşlarımın dİ 
benimle aynı duMM

şacaklanna I 
rum

YOK!..

Matboomado 
soyar 

SietenMyMİ 
Kaye ve

KAŞE 

MÜHÜRDE

30 cfeakiKodc»

BİR TELEFON YETERLİ!

KÖRFEZ OFSET
MATBAACMJK - YAY INCİL M - RE «l AMCR B

T«l: <0.224) 513 17 97 OEMLIK
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I

demeûre ■ 
> Getiril

SıtKı H«tyıro<|lu 
Lm^Mı öğretmen

Kolay öeğÜ Adam Olmak (2)
Bas; ödretmen biri, övk? görünce erkek ha

ıN İÇİNDEN

Sçutdalyeleıı
İki sandukv otursunlar" dedi

tirdiler
Ştay de sanehk ki, saklalveye oturtup, yara- 

teuanu» şardnacak- Ama meşe sopası neyin 
nesi idi orasını anlayamamıştık. Az sonra an-

<
bu arkadaşa vurdukça vuruyordu. Biz can 

havliyle barbar be^utyorduk. Kim açıyor, kim 
duyuyordu ki? Sesimizi,,

dte hal derman, kalmadığını anlayınca
a
a *, Haydi bekayım, yiğitseniz bir daha kav- 

adinde göreyim sizi Haydi bakalım doğru

M smıhnıza dedi.
Storfa gictin dedi ama, gşelde git bakalım!. 

Kıpırdayacak hateu kakh bizde. Ben genede
yıkanlar gibi sürüne sürü-

m
neye çalıştım
adaşımı hademeler, sağlık ocağına zor

atmışlar
İşte böyle ilkokul hayatım, türlü badirelerle

zat 
I

erat

c-Jt

’ca

îuh

w

nrc

O
ET

Hayatı, az çok. İyi kötü anlar olmuştum.
Orta. lise. yüksek okulu bitirdim. Asker ol

dum; yedek subay olarak izine geldim.
Başöğretmenim, yine aynı okulda baş öğ- 

retmendi Ziyaretine çiçek ve hediyelerle git
tim. Oraları görünce o günleri yaşar gibi ol
dum. Ürpert*, korkulu kanşık duygular içeri
sinde kapısına vurdum. İçeriden tok bîr ses :

-Girin!.,.
Gîrrfrn Karşısında subay olara^.beni gö

rünce bir arada tanıyamadı. Dikkatli dikkatli 
bakınca taradı. Ve.

(1981 Sirki Hayıroğlu” dedi.
Numaramı bile unutmamıştı. başöğretme

nim. Belki de öyle bir dayağı bana attığın
dan... Bende :

Hayatım boyunca hiç unutmayacağım 
ve de unutmadığım çok değerli saygıdeğer 
başöğretmenim, sizi saygı ve sevgilerimle zi
yaretinize geldim” dedim.

Hediyelerimi, çiçeği masasının üzerine 
koydum. Hürmetle, heyecanla ellerinden öp
tün. O da beni kucaklayıp- öptü. İkimizde o 
an çok duygulanmıştık.

Bir ara dayağı hatırlattım başöğretmenime. 
Keşke haöriatmasaydım. Gene o günleri ha
tırlar bir eda ile :

*- Benim o dayağım olmasaydı şimdi .be
nim yanıma üniformalı yakışıklı bir subay ola
rak değil. dağda davar güden bir çoban olarak 
getir dikilirdin. Öylesi mi daha iyi olur du, böy-, 
leşi mî? Çoban olsan zaten gelemezdin 

■demek ki. Adam olmuşsin ki gelmişsin.” dedi
Elbetteki böylesi daha iyi” dedim.

Sohbetimiz devam edecekti. Gene zil çaldı. 
Bayrak merasimi var. Anladım. Terkar gel
inde üzere kalktım. Elini öptüm kucaklaşarak 
aynldık.

Şu bîr gerçek ki, öğrencinin tutacağı istik
bal dalı öğretmenin elindedir.

Öğretmelin sevinci, mutluluğu işte böyle 
yıllar sonra öğrencilerini karşısında topluma 
[faydalı bîr şahsiyet bir adam olarak görmesi
dir.

Şimdi benîm içimdeki en önemli bahtiyar
lık, mutluluk, yıllar sonra başöğretmenimin 
benî karşısında adam olarak görmesi.. Öyle 
ya Kolay değil Adam Olmak.

Öğretmeni severim.
Aramadan bir neden
Saygı ve sevgilerle

Sayla 5

Deprem sonrası yapılacaklar!
Q Bulunduğunuz yer veya binadan çıkabiliyorsanız!

n Aile fertlerinizle 
buluşmak için

ket edin.

O Evden çıkınca açık bir □ Evinizin 
alana gitmeye çalışın. dışında yaşar

ken de yetkilile
rin uyarılarını 
uygulayın, söy
lentilere kulak asmayın.

planladığınız

d Araba ile bulunduğunuz 
bölgeden uzaklaşmaya çalışma
yın çünkü, yollar depremden za
rar görmüş olabilir.. En önemlisi 
ise trafiğin kapanmasına neden 
olabilir, itfaiye, ambulans gibi Devamı var.

Bursu Valiliği Afet Yönetim Merkezi tarafından hazırlanan 
'Dikkat. Deprem’ adlı kitaptan alınmıştır.

araçların gidecekleri yerlere za
manında ulaşmasını geciktirebi
lir veya engelleyebilirsiniz. Bu da 
can ve mal kaybına neden ola
bilir.

Yasemin Mobilya
DEĞİRMENCİOGLU Mobilya ve Koltuk Çeşitleri
O Yatak Odası Takımları
O Oturma Odası Takımları
O Misafir Odası Takımları
O Yemek Odası Takımları

□ RESMİ DAİRELER □ UÇAK□ GEREKLİ TELEFONLAR
Türk Hava Yolan 
Şafak Hmacıhk. . 
Havahmanı

Gazhane Caddesi No : 21 (Eski Uzunlar Tic. Aygaz Bayii)
Tel : (0.224) 512 20 20 GEMLİK

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

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

□ ULAŞIM

Kanepeler
Abajur Çeşitleri
Zigon Sehpalar

V2/? /z £ is veri m i ^de 7 e n f*i n 
mobilya çeşitleri ile 
hizm etinizde yi

M

TEK Arıza ...... 
TEK İşletme .... 
Turizm Der. .... 
Spor Sah. ...... 
Orm. Böl. Şf... 
Milli Eöt. Md.... 
Halk Mt. Mrk.. 
HalkKutup...... 
As. Şb............
Karayollan ...... 
Liman Bşk....... 
Mal Md...........
Nüfus Md. ...... 
Özel Id. Md......

513 20 66
513 45 03
513 12 74
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 1846
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07
513 14 14Tapu Sic. Md. ■ --- - - -- 

Müftülük.....  513 13 64 
Gümrük Md  513 14 11
Tekel Md. ..... 
Ver. Da. Md.... 
İlçe Tar. Md. 
İlçe Seç. Md. ..

513 23 60
513 1186
513 77 73

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

□ HASTANELER

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

□ TAKSİLER

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

.... .513 18 21 

......513 24 67
•‘5133240

$13 23 24
......514 35 50

J BELEDİYE

Santral.......
Başkanlık.
Zabıta.........
Otobüs İşlet 
Su İşletmesi

.513 45 21-23 

.513 45 20 
513 24 32 
513 45 21-122 
.513 45 21-115

□ TÜP DAĞITICILARI

□ DENİZ OTOBÜSÜ_________
Bursa..
Mudanva
Yenikapt

>44 30 cO i

■ x U

□ y Apy r - ------; - g-

□ FERİBOT _______
Topçular.

5 6SS 60 31

□ OTOBÜS
s. - :- - Tem 261 □4 00 -î8Haö

Yazı 1?. Md 513 45 21-111
Su Ansa........Yünü 185

□
 G»EMLİK ŞOFORVER V*
QVQ, OPASI BA^KAT4U<»<

Ambulans......0532 48681 İT
Kurtancı...

Ambulans......0.551.^716^1^

Aygat.....

Tcmml
Ovakgar
Ergar ...

8P

513 12 95
514 17 OO
513 16 37
513 16 37
513 88 43
513 22 58
513 45 46
514 28 41
513 66 00
513 40 es
514 S9 81
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Kumla’da otobüs hatları Güne Bakış
Kadri Güler
gemnkkorfez@yahoc.ca

yeniden ihaleye çıkarıldı
Geçtiğimiz yıl özelleştirilen ve ihaleye çıkartılan, 
Küçük Kumla Gemlik arasındaki yolcu taşıma işle
mi ihaleyi alan firmanın taksitlerini ödeyememesi 
üzerine iptal edilmişti.

Geçtiğimiz yıl özelleştirilen. 
Küçük Kumla Gemlik arasın
daki yolcu taşıma işi ihaleyi 
kazanan kooperatifin XDcak 
ayında ödemesi gereken 45 
milyarlık taksiti ödeyememesi 
üzerine, Küçük Kumla Beledi
yesi tarafından feshedilmişti, 
aynı hatlar, bu kez yeniden 
ihaleye çıkarıldı.

Yerel gazetelerde ilanı ya
pılan Küçük Kumla Gemlik 
arasındaki hatta otobüs çalış
tırması işi, birinci yılı 150 mil
yar muhammen bedelle ihale
ye çıkarılırken, ikinci ve üçün
cü yıllara ait kira bedellerinin 
şartnamede belirtildiği açık
landı.

Hatlarda sefer yapacak 
olan firmaların en az 4 oto
büs veya yeteri kadar araç 
çalıştırması istenirken, iha
lenin 12 Mart 2003 tarihin
de saat 14.oo’de Küçük 
Kumla Belediyesi’nde encü
men huzurunda yapılacağı 
bildirildi.

İhaleye girmek isteyenle
rin, geniş bilgileri Belediye 
Hesap İşleri Müdürlü- 
ğü’nden alacakları şartna
meden öğrenebilecekleri 
açıklandı.

Küçük Kumla Belediye
Başkanı Ömer Bal, bu ihalede Pacak kapasitede ve ekono- 
işi daha sıkı tutacaklarını, İha- mik güce sahip olması şartının 
leye girecek firmaların işi ya- aranacağını söyledi.

Sancılı tezkere
Bnıd sararan devamı 1

Türkiye'nin bugün içinde bulunduğıfl 
şullar. 1920'lerinkinden kötü değil

Sivas ve Erzurum Kongrelerinde bağfl 
sizlik savaşını başlatırken, bir grubun 
kan mandasını, bir başka grubun Ingiz rJ 
dası altına girme mezı istemelerinden bvgfl 
ne farkımız var. I

Türkiye dün TBMM başlayan Tezkes^N 
rüşmeleri île komşu Irak la sıcak bâr saufl 
içine ABD yanlısı olarak resmen kabbyoM

Amerikan tehditlerine karşı. ulusalJ^H 
lar ekseninde başlatılan pazarlıklarla askafl 
miz bir savaş içine sokuluyor

Pazarlıklar içinde Kuzey İrak taki Kûıfl 
rin silahlanmasının engellenmesi sez heı^H 
olunca, kürtlerin yaptığı açıklamalar 
öneminin ne denli olduğu ortaya çıkıyor.

ABD resmen Kuzey İrak ta kunjbcakfl
Kürt devletini destekliyor.

Biz ise, bunu engellemenin yolunu sası 
katılmaktan geçeceğini sanıyoruz

Hani o gençliklerinde batı düşmanı. H 
ristiyan düşmanı, batı kulübü diye yapma 
larını bırakmayan, ABD ve Avn ıpiihiera I 
şı olan eski İslamcıların bugünkü tutum 
ne demeli.

Bu tezkere AKP yi çok sarsacak
AKP'nin sarsılması bir yana, Türkiye 

savaştan sonra ne kazanacak.
Amerika bizim önümüee bir kemik
Bizimkile

ELEMAN ARANIYOR
Gazetemizde muhabir olarak 

yetiştirilmek üzere 
ELEMAN ARANIYOR.

Müracaatların şahşen yapılması rica olunur.
İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı 

(Stüdyo Prestij yanı) No : 3 / B GEMLİK

SATILIK İŞYERİ
Üreticiler Zeytin Hali içinde 
(Eski Rıfat Minare Çiftliği) 
çift cepheli 11 Nolu işyeri 

sahibinden satılıktır.
Tel : (0.224) 513 26 50

abone oluyorum

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

Mühür & Cilt yapımı & Plastik Kimlik Kartı
1 GÜNDE KALİTELİ ve UCUZ DAVETİYE BASILIR

Her türlü matbaa işlerinizde hizmetinizdeyiz 
"Matbaacılık 3: z i m İşimiz”

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

mailto:gemnkkorfez@yahoc.ca
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