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Garaj boşaltılacak mı?
< aJGemlîk’in önemli sorunlarından olan minibüs ve otobüs ter* 

;4minali plan görüşmelerinde, Belediye Meclisi’ne takıldı. Yıkı
lan eski Devlet Hastanesi’ne taşınacak olan garajın taşınma* 

]sı çalışmalar bitmesine karşın gecikti.
nusas# Gemlik in önemli sorunların- taşınmasının zorunluluk haline lan görüşüldü. Plancının isteğiy- 

dan olan Terminal yapımı, Be- gelmesi ile bu sorunu çözüm ge- le bu yerin terminal yapılması 
om »diye Meclisinin Ekim ayı top- tirmek için geçtiğimiz yaz 17 istemi, imar komisyonu ve Be- 
annadkntılannda plan değişikliğini ka- Ağustos 1999 depreminde bü- lediye Meclisi’nce kabul edilme-
iiîSttİMbu! etmeyen Belediye Meclisine 
TnımMftRkılınca eski Devlet Hastahne- 

si’ne taşınacak olan minibüsler 
eski yerinde laldı.

îrkyB Dçe nüfusunun her geçen 
nün artması ve ilçe şehir içi tra-

bkaınyğinin giderek yoğunlaşması 
Medeniyle, trafiğin şehir dışına

yük hasar gören Gemlik Devlet 
Hastanesi, Belediye tarafından 
yıktırılarak, bu alana minibüs ve 
otobüs terminali haline getirildi.

Aylar süren çalışmalardan 
sonra minibüslerin bu alana ta
şınması beklenirken. Belediye 
Meclisi nde revizyon imar plan-

di.
İmar planlarında terminal ye

ri olarak çevre yolunda, zeytin 
haline giden yolun köşesi bel- 
gösteriliyor. Kent trafiğinin ra
hatlaması için minibüs garajının 
bir an önce ilçe dışına taşınma
sı isteniyor.

e
Mesai saatleri değişti

3 Mart 2003 Pazartesi gününden 
[itibaren kamu kurumlannda, sabah 
saat 08.oo de başlayacak olan mesai
[saat 12.oo de sona erecek.

=M»nz. I Öğleden sonra ise,- mesai 13.oo
[ile 17.oo arasına kadar devam ede- 
cek.

Yapılan açıklamada, kurum amir
lerinin mesai saatlerine titizlikle uy
maları istendi.

Açıklamada, bazı kurum ve kuru
luşlar için özel kanun ve tüzük ve ta
limatla tesbit edilmiş olan çalışma sa- 

.. atlerinin uygulanması saklı tutuldu.

Belediye Meclîsi 
olağanüstü toplanacak

Gemlik Belediye Meclisi, pazar
tesi günü olağanüstü olarak topla
nacak.

Belediye Başkanı Mehmet Tur
gut tarafından olağanüstü olarak 
toplantıya çağnlan Belediye Mecli-

sinde, eski meclis tuta 
masından sonra, ima 
lar görüşülerek tarnaı 

Olağanüstü Meclis 
diye meclis üyelerine 
dirildi.

lfl.ll

3K.-

Kadri Güler
gemlik_korfez@yahoo.com

Güne Bakış

Terminal
Gemlik'te eksikliği hissedilen en önemli 

konulardan biri Terminal..
Çevremize baktığımızda bu konuda en geride 

kalan ilçenin Gemlik olduğunu görürsünüz.
Orhangazi, Mustafakemalpaşa, Karacabey, 

İnegöl gibi büyük ilçeler bu sorunu çoktan 
çözdü.

Peki bu sorun bizde neden çözülemedi?
Başta eski belediye başkanlar! tarafından 

belirlenen alanın kamulaştırmasının yapılma
masında n.

Eğer, imar planlarında gösterilen Terminal 
alanı kamulaştırılmış olsaydı, gerisi kolaydı.
I Bursa da olduğu gibi yapım işi kooperatiflere 
bırakılabilirdi.

Yer konuşunda birçok spekülasyonlar yapıldı
Devamı sayfa 6'da

Karın ardından 
güneş sevindirdi

Bir hafta süreyle ilçemizi etkisi altına alan ve Birle
re soğuk günler yaşatan kar yağışlarının ardından 
güneşli günlerin başlaması insanları sokağa döktü.

İlçemizi bir hafta süreyle etkile
yen kar ve yağışlar yerini güneşli 
günlere bıraktı.

Kar yağışlarının dünden itibaren 
ülkeyi terk etmesi üzerine, güneşli 
günler başladı.

Tüm ülkeyi etkisi altına alan ve 
hayatı etkileyen kar ve soğuk ha
vaların yerini güneşli günlere bı
raktığını bildiren Meteroloji ilgilileri 
tarafından açıklandı.

Soğuklardan evlerinden çıka
mayan Gemlikler, dün kordonlarda 
gezerek güneşin özlemini giderdi

7*
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Tamer SİVRİ
Bursa Zihinsel Özürlü Çocuktan 

Koruma Derneği Başkam

“Komşu Komşunun
Külüne Muhtaç”

“Ev alma komşu al**
“Kötü komşu mal sahibi yapar” 
“Komşuda pişer bize de düşer” 
Komşuluk ilişkileriyle ilgili deyişleri çoğalt- 

| inak mümkün.
İçinde yaşadığımız dönemde komşuluk iliş- 

J kileriniz ne alemde...
Eskiyi anyor musunuz?
Çocukluğunuzda elinize boş bir kap alıp da 

- Varsa annemler biraz yoğurt istiyor, dediği- 
| nizi. o kabın geri giderken de içine mutlaka ev- 
| de pişen bir yemekten veya tatlıdan konduğu- 
I nu anımsıyor musunuz?

Komşuluk şöyle tanımlanıyor kitaplarda; 
I “Ayn çatılar altında yaşanmasına rağ- 
I men ekonomik ve toplumsal bir birlik 
I oluşturma.. Dayanışma içinde yaşamı 
, sürdürme”

Bana göre jşe komşuluk :
“Çat kapı ziyarete gidebilme, geç 

| vakitlere kadar süren sıcacık keyifli 
| sohbetler edebilme, başın dara düş
tüğünde saate bakmaksızın komşu
nun kapısını çalabilene”

Gelelim günümüze...
Ekonomide kaynak daralmalan, gelir dağılı- 

| mındaki adaletsizlikler eskinin komşuluk gele- 
| neği de bozdu. .

Buna bir de geçim sıkıntısı eklenince, ilişki
ler de kopukluk, hatta dönem dönem de ger- 

I ginlikler yaşanıyor.
Bu oluşumda birey olarak bizlerin suçu 

>yok...
Adına küreselleşme denilen süreç bizi bu 

günlere getirdi.
Göçlerin de çok büyük etkisi var.
Köyden çıkan geri dönmek istemiyor. Çün

kü köydeki durum, hiç de iç açıcı değil. Her 
türlü olumsuzluğa rağmen kente alışmaya çalı
şıyor. Yadırgamamak gerek.

Sen yatınmlannı Batı ya yap. Marmara ve 
Ege Bölgesi'nde yoğunlaştır. Sonra da yadırga. 
Yok öyle şey.

Toplumu oluşturan her birey anayasal hakkı 
olan eşitlik ilkesinden yararlanacak. Dolayısıyla 
açlık, kıskançlık, eşitsizlik duyguları da bozuyor. 
İnsan ilişkilerini sekteye uğratıyor. Komşuluk 
da kalmıyor, dostluk da...

Kaçımız karşı dairede ya da alt katta oturan 
komşumuzu tanıyoruz.

Bir merhaba düzeyinde hukukumuz var mı? 
Oysa, aynı apartmanda oturan ancak gelir ve 
sosyal yapılan farklı ailelerin paylaşacakları or
tak değerler mutlaka vardır. Olamaz mı?

Her şeye rağmen, aklımızla, beynimizle, yü
reğimizle komşuluk ilişkilerimizi yeniden can
landırabilir miyiz?

Apartmanda ya da sokağımızda sabah ilk 
gördüğümüz kişiye tanımasak dahi merhaba 
demeyi denesek...

Belki de gelecekte çok güçlenecek bir dost
luğun tohumunu atmış oluruz.

Karamsar olmamak gerekiyor.
Çünkü yardımlaşma, paylaşma duygusu 

genlerimizde var.
Önemli olan bu genleri harekete geçirecek 

kıvılcımı çakabilmek.
Hazır birlik ve beraberliğe şu günlerde her 

zamankinden daha çok ihtiyacımız da varken!
Sahi» İrak da bizim komşumuzda 

değil mi?

Özürlüler İçin Kimlik Kartı
Bugünkü yazımda, özürlüler için kimlik

kartı ve engelli kimlik kailinin sağlayacağı 
kolaylıklar ile engelli kimlik kartı almak için 
gerekli olan belgeler ve izlenilecek yollar 
hakkında bilgi vermek istiyorum.

Engelli Kimlik Kartının
Sağlayacağı Kolaylıklar :
1- Değişik kurum ve kuruluşlardan iste

nilen raporlar istenmeyecek, kimlik kartı 
rapor yerine kullanılacaktır.

2- Gelir Vergisi indiriminden kimlik kar
tına esas olan sağlık kurulu raporu ile fay
dalanabilecek, Gelir vergisi indirimli engel
li kişinin herhangi bir sosyal güvenlik kuru
luşuna bağlı olmaması durumunda kendisi
ne bakmakla yükümlü kişi içinde geçerli 
olacaktır.

3- Devlet demir yolları ile seyahatlarde 
% 50 Türk Hava yolları ile seyahatlerde % 
40 indirim yapılacaktır.

4- Yerel yönetimlerin alacağı kararlar ile 
toplu taşıma araçlarından ücretsiz ya da in
dirimli yararlanılacaktır.

5- Devlet tiyatrolarından ücretsiz yarar
lanılacaktır.

6- Kamu kurum ve kuruluşlarının engel
li çalıştırma zorunluluklarına bağlı olarak 
engelli istihdamı amacı ile açılan sınavlar
da, engel durumunu kanıtlayabilecek.

7- Telsim Özgür hattan indirimli olarak 
yararlanabilecek.

8- Yerel yönetimlerin alacağı kararlar ile 
su bedellerinden indirimli yararlanılacak.

9- Milli Parklara ücretsiz olarak girebili- 
cek.

GEMLİK
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VERECEĞİNİZ İLAN ve 

REKLAMLAR KAZANDIRIR 
1 AYLIK PAKLI REKLAM

100 milyon + KDV l 
BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!

BİR TELEFON YETERL.I J

Tel : (0,224) 513 17 97 j

ENGELLİ KİMLİK KARTI ALMAK I 
İÇİN GEREKLİ BELGELER VE 
İZLENİLECEK YOLLAR :
1- Yönetmeliğe uygun sağlık kuruhı ra

poru
2- Sosyal çalışmacı ve psikolog tarafı»- 

dan doldurulmuş engelli kimliği bilgi for-] 
mu.

3- Renkli iki adet vesikalık fotoğraf (son: 
6 ayda çekilmiş)

4- Nüfus cüzdanının onaylı fotokopisi 1
Engelliler için rapor vermeye yetkili has- 

tahanelerden birine müracaat edilecek» 
por alınacak. (Devlet Hastanesi gibi)

Hastanede sosyal çalışmacı veya psiko
log var ise, engelli kimliği bilgi formu dü
zenlenecek. __  ______

Bu form eğer uzman olmadığı İçindK 
zenlenmemiş ise. Sosyal Hizmetler İl Mü
dürlüğü tarafından düzenlenecektir.

Tüm belgeler tamamlandıktan sonMN 
Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne t esim j 
edilecektir. Eğer belgelerinizde bir eksddM 
yoksa kimlik kartınız. Başbakanlık ÖzüriM 
ler İdaresi Başkanlığı’nca adresinize iade! 
taahhütlü olarak gönderilecektir.

Sakatlık ve Malûllük Maaşı
Bu maaşı alabilmek için, 18 yaşını doH 

durmuş olan engelli yetişkinlerin ikamet et
tikleri sınırlar içerisindeki İlçe Kaymakamfl 
ğı’na müracat etmeleri ve gereken belgele*; 
ri hazırlamaları gerekmektedir.

Bir sonraki yazımda, sakatlık indirimi vi 
vergilendirme konusunda da bilgiler vere* 
ceğim. Bitimsiz mutluluklar dileklerimle...1
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İlçemizin ara sokakların
da rastladığımız ilginç 
manzaralar bitmiyor.

Dr. Ziya Kaya Mahallesi 
İhça Cadde Ozah“^okağa 
aracınız île birlikte girdi
ğinizde, Karsak Deresi’ne 
doğru ilerlerseniz, yolun 
ortasında bir çam ağacı ile

karşılaşırsınız.
Yolun ortasında ağaç 

olur mu demeyin burası 
Gemlik. Ağaç da. olur* 
elektri direği de.

Belediye tarafından açı
lan cadde ve 'sokaklarda, 
bü tür ilginç manzaralar 
vatandaşın da dikkatini çe-

kiyor ve konuya anlam, ve
remiyor.

Ozan Sokak’taki çam 
ağacının tarihi hiç bir 
değeri olmamasına karşın 
neden yol ortasında bıra
kıldığım ise, kimse bilmi
yor.

Körfez Fen’den ödüllü
Mseviye belirleme sınavı

I İlçemizdeki özel 
Dershanelerin her yıl 
[yaptığı, seviye belirle
me sınavlarından biri 
daha bugün Özel 
Körfez Fen Dersha
nesi tarafından ger

çekleştiriliyor.
Dershane Müdürü 

Hüseyin Soyer gaze
temize yaptığı açıkla
mada, Gemlik, Or
hangazi ve İznik ilçe
lerindeki lise ikinci sı-

GEDİĞİNE
Hnnn oJamer

YOK, YOK...
AK Parti Bursa Milletvekili ve 
Başbakan Yardımcısı 
Sayın Ertuğrul Yalçınbayır, 
“-Tezkerenin reddi ile 
daha çok birlik, daha çok barış, 
daha çok demokrasi gelecek” diyor. 
Yok, yok
Tezkerenin reddi ile değil;
Ulusun, sîzleri reddi ile ...

Liseleri kendi arasın
da Lişe öğrencilerinin 
ise kendi aralarında 
yapılacağı belirtildi.

Hüseyin Soyer, sı
navların üç oturum
da yapılacağını, ilk sı
navın saat O9.oo’da, 
ikinci sınavın saat 
12.30’da üçüncü sı
navın ise, saat 
15 .oode başlayaca
ğını belirtti.

Soyer, sınavlara 
yaklaşık 750 öğrenci
nin kayıt yaptırdığını 
söyledi.

TATLI 
SERT
Erol GÜRCAY

nıf öğrencileri arasın
da yapılacak olan se
viye belirleme sınav
larında dereceye gi
rerek birinci, ikinci ve 
üçüncülüğü elde eden 
öğrencilere, dersha
neden bir yıllık ücret
siz burs sağlanacağını 
söyledi.

Öğrencilerin sevi
yelerini belirlemeleri 
için düzenlenen sı
navlarda, lise son sı
nıfa geçecek öğrenci
lerin bilgilerinin ölçü
leceği, değerlendir
melerin ise, Anadolu

Vatanseverlik
Vatanseverlik yüce bir duygu.
Ama. Ülkemizde tarifini yapmak 

çok zor.
Vatanseverlik ve hainlik zamana ve 

mekana göre değişiyor.
İnsan aynı insan.
Ama. Bir dönem vatansever kabul ı 

ediliyor.
Bîr dönem rejim düşmanı damga- < 

sini yiyor.
Bu ülkedeki politikaları anlamak 

için 20-25 yaş yetmez.
En azından, 50 yaşında olmak 

gerekiyor.
Nazım Hikmet çok ünlü bir şair.
(1960) ve (1970) li yıllarda ka

tıksız bir vatan haini sayıldı.
(2000) li yıllarda mezarının Türki

ye’ye getirilmesine çalışılıyor.
Heykelinin dikilmesi için uğraşı

lıyor.
^Rahmetli Uğur Mumcuda. çok 

çarpıcı bir örnek.
*(1970) li yıllarda çok sakıncalı 

bir gazeteci damgası yedi.
Hukuk Fakültesi’nde asistanlık 

yaptı.
Rejim karşıtı sayıldı.
Asteğmen bile yapılmadı.
Ama. Bugün Uğur Mumcu bir 

halk kahramanı oldu.
Cenazesine yüzbinler katıklı.
Devrimci, araştırmacı ve namus

lu tek gazeteciydi.
(1970)cli yıllarda Nazım Hikmet 

ve Uğur Mumcu’yu methetmek için 
yürek isterdi.

Bunu yapanların ise, hayatı ka
yardı.

(1970)' li yıllarda. Nurcular ve 
Süleymancılar politikacıların baş 
tacıydı.

Politikacılar, seçim öncelerinde din 
önderlerinden vize alırdı.

Amerika, siyasal islamı düşman 
ilan edince, Nurcular ve Süleyman
cılar rejim karşıtı damgasını yedi.

Yani. Ülkemizde bizim vatansever 
veya rejim karşıtı sayılmamıza 
Amerikanın politikaları karar veri
yor.

Vatandaşın her dönem kendini 
garantiye alması için bîr çıkar yol 
var.

Her dönemde :
Elhamdürullah. Millivetcrvim 

ve Laik im" demesi lazım.

Günün Fikrasi

Öğretmen:
“- Demir ile bakır açıkta kalırsa 

paslanır. Altınla gümüş açıkta ka
lırsa ne olur" diye sordu.

Öğrenci :
“- Hırsızlar çalar öğretmenim.”
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Kızımız Gizem Okumuş’un
Test Uygulama Eğitim Merkezi tarafından

Türkiye genelinde düzenlenen sınavlara girerek
Türkiye Beşinciliği ve Bursa Birinciliği 

başarısını göstermesinde emekleri geçen
Sınıf Öğretmeni Nuray Şanlı’ya ve 

Emekli Öğretmen Edibe Atar’a 
teşekkürü bir borç biliriz.

Türkiye’nin 
ağrı profili

Halkın yandan fazlası 
ağrı çekiyor, bunların dörtte 

üçü ise kronik...

Nurdan & Ömer OKUMUŞ

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 Meyva - Çorba

erri

REZARVASYON İQIN 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 1 8 22

GEMLİKrafirgı
■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■■

Yıl : 30 SAYI : 1478
Fiyatı : 200.000 TL. (KDV Dahil)

Sahibi : Kadri GÜLER
Yazı işleri Müdürü : Serap GÜLER

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

Basıldığı yer : KÖRFEZ OFSET
Matbaacılık -Yayıncılık - Reklamcılık Tesisi 

İstiklal Cad. Bora Sok. Demir Apt No : 3/B GEMLİK 
(Dini Bayram Günleri ve Pazar Günleri yayınlanmaz)

Matbaamızda 
Bilgisayar 
Sist*rniyl« 

Kaş» ve 
Mühürleriniz 

30 dakikada 
yapılır.

KAŞE 
ve 

MÜHÜRDE 
BEKLEME 

YOK!..

BİR TELEFON YETERLİI

KÖRFEZ OFSET
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK
istiklal Cd. Bora Sk. (Akbank Aralığı' No 3/B 
Tel: (0.224) 513 17 97 GEMLİK

Türk halkının yan
sından fazlası ağfı çe
kiyor. Bunlann yüzde 
73.2’si ise kronik 
özelliklere sahip...

Ağn görülme sıkb- 
ğı kadınlarda, kentte, 
batı ve doğu bölgele
rinde yaşayanlarda ve 
alt • sosyo-ekoncmik 
tabakada bulunanlar
da ^rtıyor.

Toplumda en çok 
baş ^ağrısı görülürken, 
bunu bel. bacak ve 
karın ağrısı izliyor. 
Ağrısı olanların yüzde 
7’si hiç bir tedavi 
yöntemini kuuannıp 
yor.

T> ırk Ecz<k itan Bir 
I ligi (T LB). Türkiye'de 
ki erişkinlerde ağrı 
sıklığı ve ağn şikayeti 
olanların bas etme 
yöntemlerini araştır
dı.

Araştırma. 9 aylık 
bir süre içinde, 5 böl
gede bulunan 15 ilde 
ve 3 bin 26 katılım
cıyla yüz yüze görüşü
lerek gerçekleştirildi.

Araştırma sonu
cunda, Türkiye'deki 
erişkinlerin ağrı sıklı
ğının yüzde 63 5 ol
duğu. bu ağrıların 
yüzde 73.2 sinin ise 
kronik ağrı olduğu be
lirlendi

Araştırma sonuçla 
rina göre, ağn kadın 
larda. kentte ve batı 
ve doğu bölgelerinde 
yaşayanlar ile alt sos 
yo ekonomik tabaka
da bulunanlarda daha 
fazla görülüyor

Ağn sıklığı yaş der
ledikçe artarken, sos- 
yo ekonomik düzey 
düştükçe hem ağn

21.9‘u haftada ■

tığını. yüzde

nu. yüzde 41.Tıs ç 
şiddetinin başbuğa

diğini. yüzde 255 
şiddetinin giderek® 
tığını, yüzde 39.2ı 
de vücudunun her 4 
rinin ağndjğra saâ 
etti.

En Çok Baş 
Ağrısı
Ağrısı oteniaa 

yüzde 44 ü ağM 
başlangıç DkuMflj

ğinden" 
nımlıyor.

Katilin
de 26 2 s

13 2
be

kısmın» ve 
11 2 • kam 
nın ağnchgvı 
ken. bu ağnk 
yaşayanlarda 
bölgeye gön 
daha fazla go

K«d«nU r DsM

K ulla ruvor

ha

kenhnn savtst artı
Katıtomaiann ı 

de 65.5T b». yC 
25 4 ü ise ite fc

Her zaman bir adım önde
DOĞUŞ 1EA DERSHANELERİ



Sayfa 5

Deprem sonrası yapılacaklar!
Bulunduğunuz yer veya binadan çıkabiliyorsanız!

AŞANINİÇİNDEN

O İlkyardım ve kurtarma, varsa yangın söndürme çalışmala
rına katılın ancak, oradaki görevlilerin faaliyetlerine engel değil.

Sıtkı Hctyıroğlu
Emekli Öğretmen

Mart 2003 Cumartesi

Lale ile Kemal kim?
Evet: Lale ile Kemal kim?
Okuyan tanır, kimmiş Lale ile Kemal.
İnsanlık hisseni de al.
İkinde, yeni tamdım böyle değerli iz bıra

kan insanları.
Gemlik'te hemen hemen, bütün öğretim- 

ııtim kurumlarmı gezdim, gördüm. Müdürle- 
k de yakından ilgilendim. Sorunlarını yine

ledim.
Yıllardır LALE-KEMAL KILIÇ ilköğretim

□ Acil durumları ve yangınları bildir
mek dışında telefonları kullanmayın. 
Yardıma ihtiyacı olanlara yardım ulaş
masını geciktirebilir veya engelleyebilir
siniz. Önceden belirlemiş olduğunuz 
’ûölge dışındaki akrabanıza durumunu
zu bildirin. O diğer yakınlarınıza bilgi 
verecektir.

la Okuhı'na fırsat bulup gidememiştim
' k , enlerde gittim, gördüm. Kısmet o gün-js» 441

r fam

naâm i

<3*

OKUl. LnCk 
yerinde Bet: _

in görünme

Güne 
kusursuz 
dikkatin.:

Makim.
depret 

v otebı
.(detir 

b < az

nü gavot güzel
buldum

kî: Özel olarak okul
d ivebilin tı N ılnız bir husus-

.nan»

e ’ kraıfi

> ha 
rad 

diki 
Öze. 

ı îmk.
Mal

.emiz konum olanım
ı bölgesinde. Deprem hcı atı in t 
' bunu biln. oruz.

erini heı ne kadar Tanrı biliyor 
k deprem uzmanlan biliyor gibi, 
«kul hastane, kışla gibi bireylerin 
ındugu böylesi yerlerin bu husus 

ılınarak yapılması gerekir.
ek değinmek istiyorum, bu okulda 
lann var olduğunu göremedim.

t bile f <

~wn: 2ü lu
un pı 

a ken 
ce bı •

t meşin, en ufak (4) lük bir sar- 
ıketin önüne geçilmez. Öğren- 
İinç olur.

«ıcsini çizip, onaylayan, sorum-

te tak

al: 
g»

un bîr OKUL olduğu dikkate
alıydı Alınmamış. Yani, en az iki tane 
akis Kapısı olmalıydı. Katlara çıkışların 

üver .< ri ev değil, okula uygun olmalıydı, 
jın merdiveni bile yok.

Bura ran. Bakanlık ilgililerine acilen bilclir-
ek r orum

ta tos 
re 3 k 
crJüa

Daha

} Sacın Lale-Kemal yapacağını yapmış. Bu 
jcil noksanlığı Bakanlığın gidermesi gerekir.

Gelelim, Lale-Kemal Kılıça :
Lale Hanım. hala okulla ilişiği kesmiş de

ğil. Koruma Demeği Başkanı. Ayrıca dışarı
dan fakülte bitirme gayretinde.

Kemal Bey e gelince, onu işyerinde git
tim, gördüm. Konuştuk, tanıştık.

... Samimi, sempatik, mütevazi, babacan bir 
tavn vardı.

■jz'0

3L

’ Okulu kendi imkanlarıyla öyle güçlü yapa
rak eğitime katkıda bulunurken, Gemlik'e ve 
de insanlığa silinmez izler bırakmışlar.
[ Ailesine çok bağlı. Aradığı, huzuru, neşeyi, 
sevinci, saygıyı ailesinde bulduğunu belirtiyor. 
Oyun oynamaya hiç zamanı olmamış. Yirmi 

' yılı aşkın evlilikleri, tatlı bir uyum ve anlayışla 
gelip geçmiş. Koyu GalatasaraylI. Ben Fener
bahçeliyim. Olabilir.

* Beğendiği ye taktir ettiği devlet adamları 
da Atatürk, İnönü, Turgut Özal.

Spor yapmaya zaman ayıramamış. Onun 
ve eşinin tek düşüncesi okulun sorunları.

Bir üzüldüğü husus ta; yıllardır öğretime 
açık olan okulun hala resmi bir açılış töreninin 
yapılmayışı.

Valilik, Kaymakamlık, Milli Eğitim neden 
bu ilim irfan yuvası eğitim kurumunun resmi
açılışını yapmazlar?

Varsa nedeni bizde bilelim.
Ayrıca, okulun şen, samimi, güler yüzlü 

Müdürü Taner Bey’i de candan kutluyor, ba
şarılarının devamını diliyorum.

Dansı, diğer Gemliklilerin başına.

NÖBETÇİ ECZANE

1 Mart 2003 Cumartesi 
SENA ECZANESİ

yardımcı olun. Devamı var

Bursa Valiliği Afet Yönetim Merkezi tarafından 
hazırlanan ‘Dikkat Deprem' adlı kitaptan alınmıştı

Yasemin Mobilya
DEĞİRMENCİOĞLU Mobilya ve Koltak Çeşitleri 
O Yatak Odası Takımları 
D Oturma Odası Takımları 
tj Misafir Odası Takımları 
□ Yemek Odası Takımları 
'~1 Kanepeler 
"J Abajur Çeşitleri 
□ Zigon Sehpalar

•y

□ UÇAK□ GEREKLİ TELEFONLAR □ RESMİ DAİRELER
Türk Hava Yollan 
Şafak Havacılık. 
Havalimanı........

Gazhane Caddesi No : 21 (Eski Uzunlar Tıc. Aygaz Bayii) 
Tel : (0,224) 512 20 20 GEMLİK

nıobilya çeşitleri ile 
hİtmetinizdeyi

M

Itfaiye ..........................................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.
Aydın Turizm..

.513 12 12

.513 20 77

□ HASTANELER

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

□ TAKSİLER____________

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

TEK Anza......
TEK işletme .... 
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..... 
ilçe Tar. Md. 
İlçe Seç. Md. ..

SOS
513 12 74
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 18 46
513 13 53

•13 37 42
13 15 07
13 14 14

13 77 73

□ BELEDİYE

Santral........
Başkanlık..
Zabıta..........
Otobüs işlet.
Su İşletmesi
İtfaiye .... 
Muhasebe Nl 
Yazıl?. Md... 
Su Ansa......

illOl 23

İH
I 513 45 21482 
.513 45 21411 
,YakıulS5

74 »imck v»

Ambulans..... Ö.S32 4868116
Kutcvki o Ş33 2556505

AmMans 05^57167$^

□ DENİZ OTOBÜSÜ
Bursa
Mudanya......
Yenikapı................... ....{S

□ V APU R

Q FERİBOT 
Tcpçıi». 
EstaMar
□ OTOBÜS

A'»’* 51312%
514 17 ÖÛ
513 16 37 
513 16 3?
513 a <1

□ tüp DA^mcıuug
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Sizden Aracınıza, 
Pirelli’den Size Hediye!
Şimdi Pirelli lastikleri hediyeli!

21 Şubat - 31 Mart 2003 
tarihleri arasında 4 adet 

Pirelli oto lastiği alan herkese 
1 adet Pirelli Mont hediye.

Siz de en yakın
Pirelli Yetkili Satıcısı’na 

uğrayın, kontrolünüz altındaki 
gücün keyfini yaşayın

KONTROLSÜZ GÜÇ 
GÜÇ DEĞİLDİR

ÖZKAYA OTOMOTİV 
711)0*3 sata [LficsJo Şû30

Hisar Mah. Körfez Baytaş Sitesi A Blok No: 2 
Tel : (0.224) 513 73 93 Fax : 514 40 44

Güne Bakış
Kadri Güler
gemlik_korfez@yahoc.co«

Terminal
Birinci sayfanın devamı

Belediye Başkanhğı'na Mehmet Turgut ur. g^g 
sinden sonra ise. eski yerin değşrirâmes fikri 
Başkan Turgut, buna depremden sonra Eski Detk 
Hastanesi olarak çözüm buidu.

Eski hastane yıktırıldı ve alan temizlenerek «sââ 
lerin terminali haline getirildi

Başkan, taşınma işini planda yapılacak teğsü 
ten sonraya bıraktı.

Revizyon Planlan yapan plana değşfefik ömom 
başkandan yana kullandı, ama imar kancamı dri 
şiklik önerisini benimsemedi.

Mecliste yapılan oylamada ise. az tir tarida tam 
nalin eski yerinde bırakılmasına karar aktı.

Bu durum, Belediye Baskanının istemine w®
Ancak, Belediye bu alanı kamulaştırıp termral h 

line getirir mi bilinmez.
Bana sorarsanız, bu durum Mehmet Tırgıt zan 

nında yapılmaz.
Bir başka bahara kalır.
Kamulaştırma, bir başka bahara kala dursun. k 

I traf ininin düzenlenmesi cin geçici de otsa minhMH 
1 ilçe içinden çıkarılması gerekir.

Başkan Turgut, eski Devlet Hastanesi ne mna 
lerin taşınacağını bir konuşmamızda bildirmişti.

Bu neden geçikti bilmiyorum ama. saranm kar I 
bir bitsin görüşündendir.

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz:
Gemlik’in içindeki otobüsler ve mnfaustar çağa 

kentçilik anlayışına göre modern bir terıranai pğfl 
taşınmalıdır.

En yakın örneğini Bursa da görüyoruz.
Terminaller şehir içinden şehir chşhrtnı. şehktasd 

sı yol bağlantılarının, giriş çıkışlann kolay ckfcğu, M 
te girişlerinin çok alternatifli olduğu alanlarda ppfl

Geçici de olsa, Gemlik bu mezbelelik jCmifcM
den kurtulup, şehir içini 
malıdır.

boşaltmak ve trafiğ

EVET

■ tmiMin ■■■■ ne 
abone oluyorum

Lütfen aşağıdaki seçtnaMarötn birini ışareftev 
□ 1 Aylık Abone (Abone bede» 5 000 OOC - 1

□s Aylık Abone (Abone bedel’ 25 000 T' •

ADI/SOYADI
DOĞUM TARİHÎ
FİRMA ADI
MESLEĞİ

ADRES

TEL
FAX
VERGİ DAİRESİ
V.D HESAP NO

ÖDEME ŞEK Ü:

Kart No

Mt Köcfteî Oc— 
abon* ovnok »steuert cAurtMM. 

bu förmu ctoKKrrup çozete bu*omuzo uicn 

İstiklal Cad. Bora Sok. 
Akbank Ara lığ ı No 3/B G€W 

Tel: (0 224) 513 17 97

GOlMv* 0*4



<■ GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
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S ■■■■ TARAFSIZ SİYASİ GAZETE ■■■H
JjlO 3 Mart 2003 Pazartesi FİYATI : 200.000. TL.
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Hesaplı Alışveriş için

İNAN
ALIŞVERİŞ MERKEZİ'ne

Uğrayın...
Manastır Mevta - GEMLİK 

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

Hükümette tezkere sancısı
Cumartesi günü, TBMM’de yapılan oylamada, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ve Ameri- I 
kan Askerlerinin Türk topraklarından Irak’a girmesi konusunda beklenen evet ka- 
rannın çıkmaması AKP içinde şok yarattı. Oylamada, Genel Başkan Tayyip Erdo- 
ğan’a karşı 97 milletvekili hayır derken, 17 milletvekili de çekimser kaldı.

AKP Hükümeti, 
TBMM’de önceki gün 

I yapılan tarihi oylama- 
. . k da. büyük yara aldı.
* " AKP, Genel Başkan- 

lan Tayyip Erdoğanin
| “Oylamaya hayır 

derseniz, bana da 
ay J hayır • demiş olursu- 
.aom nuz” sözü ve üç günlük 
rinöta ikna toplantıları bile 
1=^4 AKP’li milletvekillerini 

etkilemedi.
. Irak a asker gönder- 

' I me ve Amerikan asker- 
I terinin Türkiye’de ko- 
I çullanmasına ait tezkere 
I oylamasında. 533 imi

letvekili oy kullandı. 
Oylamada 264 evet, 
250 hayır, 19 çekimser 
oy çıktı.

Anayasaya göre, salt 
çoğunluk olan 257 oy 
sağlanamadığı için tez
kere kabul edilmemiş 
sayıldı.

ETKİSİ BÜYÜK 
OLDU

TBMM’sinin kararı 
başta ABD olmak üzere 
bütün dünyada etki 
uyandırdı, birçok haber 
ajansları yayınlarını ke
serek. sonucu kamu 
oyun.ı duyurdu.

Amerika’nın bu ka
rardan sonra strateji de
ğiştireceği, Irak’a yapa
cakları çıkartmayı ge
ciktirmeleri bekleniyor.

AKP’DE ŞOK
. Tezkere oylamasının 

Adalet ve Kalkınma 
Partisi’nde şok yaşan
masına neden olduğu, 
başta Genel Başkan 
Tayyip Erdoğan, Baş
bakan Abdullah Gül’ün 
durum değerlendirmek 
için parti grubunu dün 
toplayarak, uzun süren 
bir değerlendirme uap

Toplantı öncesi her 
iki liderin de çok sinirli 
olduğu ve yüzlerinin 
aşıklığı dikkat çekti.

Siyasi otoriteler, Er
doğan ve Gül’ün millet
vekili tabanına egemen 
olamadıklarını, bunun 
ileride bir çatlağa neden 
olabileceğini belirtiyor
lar.

Savaşın Birleşmiş 
Milletler kararı olmasa- 
da kaçınılmaz olduğunu 
gören AKP hükümeti, 
ABD ile yaptığı pazar
lıklarla savaşın Türki
ye’ye t olan . zarurini

Başbakan Abdullah Gül, AKP Genel B
Recep Tayyip Erdoğan 

azaltması için ekono- askıya ata 
mik destek pazarlıkları- kümetın 1 
nın oylamadan -onra

Kadri Güler

gemlik_korfez@yahoo.com

Güne Bakış

Tarihi Karar
Türkiye Büyük Millet Meclisinde, cumar

tesi günü oylanan tezkere geçmedi.
Cumhuriyet tarihini yazanlar, gelecekte 

çocuklarımıza bu karan okutacaklar.
Dünya’nın en haksız savaşlarından birini 

Irak halkına yaşatmak isteyen Amerika Bir
leşmiş Devletleri, bilgi çağında bile emperya
list emellerini, kaba kuvvetle yürütebilmenin 

! cesaretini gösteriyor.
Bu çirkin emellerine “Güneyinizde 

Kürt Devleti kurdururum, size kredi 
vermem diye” Türkiye’yi de sokmaya çalı
şıyor.

Oysa, biz bu savaşın içine girsek de gir
mesek de, o kafasına koyduğu için, Irak’ı bö
lecek ve bölerek yönetecek.

Kürt devletini de kurduracak.
Sonra bu ülkeye demokrasi getirdim diye 

Dünyaya reklam yapacak.
ABD'nin asıl amacının yeraltı enerji kay

naklarını eline geçirecek olduğunu- bilmeyen 
var mı? Devamı sayfa 6’da

Eski iki okulun
kaderi aynı

Eski Atatürk İlkokulu ile eski Kız İmam Hatip Oku
lu yıllarca kaderlerine terk edildiler, sonunda bir 
kibritle yakıldılar. Şimdi ise ne olacakları belli değil.

çok öğrencinin yetiştiği unutufcnaz Atttark Notar | 
kı nun bugün terkecfcimş ve yfcimaya çuztısmuş 
dunmu içler «ası.

ftgisûfîk nedetiyfe. onarâma^ baBd. ti
nerci veya esrarkeşlerin yuvas hıbnr gden tA 
okul da aynı akâberi yasadı Bt^ür. ise. ”bu bina
lar tehlikeleridir, girmeyiniz gibi bez afişterfe 
sonlarım bekkoriar

Cumhuriyet ve Cumhuriyet dönemi öncesinde 
ilçenin eğitimine büyük hizmetler vermiş dan eski 
Atatürk ilkokulu ile karşısında bulunan eski Kız 
İmam Hatip. Okulu, yıllar sonra bir kibrit ateşiyle 
yakılarak aynı kaderi paylaştılar. Bugün ise, sonla
rının ne olacağını bilmeden bekliyorlar.

Binlerce Gemlikli çocuğun okuma yazma öğ
rendiği, Ünlü öğretmenlerin ders verdiği, ünlü bir

mailto:gemlik_korfez@yahoo.com


Buluşma

Gürhan ceT|NKAYA

Ülke çıkarları kazandı
TBMM günlerdir hepimizi meşgul eden 

“■tezkereye” ne evet dedi ne hayır dedi.
Sonuç itibariyle tezkere, TBMM'den yeterli 

desteği alamadı.
Şimdi ne olacak?
Tezkere yeniden meclis gündemine taşına

cak mı?
Başka formüller bulunacak mı?
Var olan altarnatif bir plan uygulamaya mı 

başlayacak?
Tüm bu belirsizlikler önümüzdeki günlerde g 

ortadan kalkar. Ancak, burada özen, önem ve । 
dikkatle üzerinde durulması gereken, AKP Ge
nel Başkanı ’nın TBMM’de ki grup toplantısın- 
da söyledikleri.

Ne diyordu Tayyip Bey;
“Verimimiz tribünde değil, sahada ol

malı. Savaşa hayır diyenler, yann maaş 
alamayıp aç kalınca söylediklerini unu
turlar.”

Ba ba ba ba ba!
- Savaşa hayır deyince aç kalacakmışız ha..
Sayın Erdoğan bu ulus onuruna o kadar düş

kündür ki, kendini dışandan gelecek otuzüç 
bangonota satmaz. İster açlıkla, ister Ölümle 
tehdit et farketmez. Sağ duyusu ne diyorsa, 
içinden ne geliyorsa ona göre hareket eder.

Bu onurlu ulus Kurtuluş Savaşı verdi.
Bu yüce ulus, Birinci Dünya Savaşı’nı yaşa- 

dı. Ki o dönemlerde durum şimdikinden daha 
kötüydü.

Yurdumuzun dört bir yanı içeriden ve dışarı
dan kuşatma altındaydı. Topraklarımızın üzeri- I 
nde kıskançlık ve hınçla dolu emelleri olanların I 
isteklerine boyun eğseydik ne aç kalırdık na 
açık..’.

Ama bağımsız ulus olamazdık..
Bu ulusa, İkinci Dünya Savaşı’na girmesi i 

için de baskılandı. Atatürk’ün yakın silah arka
daşı, Lozan Fatihi İsmet Paşa’nın akıllı, zeki, 
geleceği kestiren diplomatik manevralarıyla gir
memeyi başardı.

Kuru ekmek yedik ama, ödün vermedik.
Misak-ı Milli sınırlarımıza da dokundurma

dık.
Şimdi, TBMM hayır dese, aç kalırmışız... 

Dedi de...
Biz onları topraklarımıza sokmadık diye yar

dımı kesecekler mi?
Keserlerse kessinler. Biz de kendi yağımızla 

kavruluruz. Bu ülkenin insanları ne yapar eder 
| ayakları üzerinde durur. Zaten alışkınız.

Emekliler, dört nüfusunu aldığı asgari ücret
le geçindirenler, zor koşullarda yaşamaya zaten 
alışıklar.

Alışık olmayanlar, savaştan yarar umunlarla, j 
kaybedecek şeyi olanlar.. Onlar da alışırlar ca
nım. >

Şimdi yaşadıklarımız da birşey mi?
Biz ne savaşlar gördük.
Bunlar bize tatbikat.

EROZYON
Bilindiği gibi, TEMA Vakfı ülkemiz toprakla

rının amaç dışı kullanılmasını ve topraklarımızın 
gizli düşmanı EROZYON felaketini, ülkemizin 
çöl olmasını önlemek amacıyla kurulmuş gönül
lü bir vakıftır.

Topraklarımız ya amacı dışında kullanılarak 
ya yanlış tarım teknikleri uygulanılarak ya da ge
rekli tedbirler alınmadığı için EROZYONTa eli
mizden çıkmaktadır.

Her ne kadar 1982 Anayasası’nın 44. ve 45. 
maddeleriyle topraklanınız korunmaya çalışılmış 
ise de, toprağın özel bir çerçeve yasasının bulun
maması, toprağın amacı doğrultusunda kullanıl
masını, sürdürebilirliğini ve verimliliğini sağlaya
mamıştır.

Toprak kullanımı ve EROZYON sorunu sa
dece ülkemizin değil, aynı zamanda insanlığın 
bir sorunudur.

EROZYON denilen gizli düşman nedir?
Tehlike boyutu nedir?
Zararları nelerdir?
EROZYONün tanımına bakıldığında; Latin- i kaynaklan düzenli ve sürekli olarak bestenesuBCM 

ce kökenli bir sözcük olan EROZYON dilimizde - EROZYON’la sürüklenen •. r'zsarl 
“kemirme” anlamına gelmektedir. Yerel olarak baraj göllerini doldurarak onların ekcnoorik^H 
EROZYON için “süprüntü, uçkum, dalaz” rünü kısaltır.
gibi ifadelerde kullanılmaktadır. r? «Yeşil örtü ve toprağın eklen gitmesi it om

EROZYONü daha geniş anlamda tanın^aıMfya W<an iklim değişikliği ve bozulan dhaM 
sak;________ ____ _______________ »den Jb sonuç onda vahim boyutlarda

EROZYON : Tabii bitki örtüsünün tahrip* Mtybedilerek, ekonomik zarara uç- “taiz. j 
edilmesi şonucu çıplaklaşan ve dış etkilere tama- Bu tehlike boyutunda :
men açık hale gelen toprağın; rüzgarın ve yağ
mur darbeleri etkisi ile yerinden koparılarak yü
zeysel akışla aşınıp taşınmasına toprak eroz
yonu denir.

Arazinin yanlış kullanılması, hatalı tarım tek
nikleri, amaç dışı arazi kullanımı toprak erozyo- • 
nuna önemli etkendir.

EROZYON - aşınma, taşınma ve birikme 
olayıdır.

Ülkemiz giderek çöl oluyor. Karşı karşıya ol
duğumuz en büyük tehlike EROZYON; her gün 
400 bin kamyon dolusu, her yıl 1 milyar 400 
milyon ton civarında başka bir ifade ile KOCA
ELİ ve BURSA illerini yaklaşık 30 cm kalınlık
ta kaplayabilecek miktarda verimli toprağı 
EROZYON sonucunda kaybediyoruz.

Ülkemizin hızla çölleştiği; 1992 yılında 
RİO da yapılan Dünya Çevre Zirvesinde de 
doğrulandı. Türkiye’deki EROZYON Avru
pa’dakinin 17, Kuzey Amerika’dakinin ise 6 ka
tı olarak belirtilmiştir.

EROZYONUN ZARARLARI :
- Kaybedilen verimli toprak örtüsüdür. Yeni

den oluşması için binlerce yıl gerekir (1 cm ta
rım toprağı 200-1000 yılda oluşur. Bu 

GEMLİK

sine■■■ TARAFSIZ SİYASİ GAZETE ■■■ w ı ■ ■ w

ortalama hesapla 500 yıl demektir.
day yetişecek tarım toprağının 40 on si
ması gerekir; 40 cm tanm toprağına olu
şabilmesi için; 40x500=20.000 yıl gerek
mektedir)

- Bitki örtüsünün yok olması. erozyonuayari 
sıra toprak kayması, taşkın ve ck feakeöoMl 
arttırır.

- Verimsizleşen ve yok efen tanm bcuM 
üzerinde yaşayanları besleyemez duruma gdri 
kırsal kesimden kentlere doğru göçü
büyük sosyal ve ekonom ik sorunlara yol acar j

■- Toprakla birlikte sürüklenen ve yıkananda 
ğal besin maddelerinin değeri her yri narodH 
100 trilyon liralık suni gübrenin değerinden çeS 
daha fazladır.

- Meraların yok olması ve hayvanerig»gri 
lemesi sonucunda çok büyük boyutlarda iş ioki 
nı ve gelir kaybedilmektedir.

- Bitki örtüsü ve toprağın olmadığı br yüari 
kar ve yağmur sularını ememediğinden doğal m

Ne enflasyon, ne ekonomik istikrara» 
lık, ne törer, ne Avrupa Birliği, ne de Kfe 
ns sorunu kalıcı ve tehlikeli değil, bu w 
runlara karşı duyarlı ve kararlıyız. Onbri 
alıyoruz. Bugün olmasa bile yann bu w 
runlann üstesinden mutlaka geleceğe. 
Ancak EROZYON’un boyutları ve getiri 
ceği sorunlar ne yazık ki henüz devietri 
ve ulusça yeterince bilinmiyor ve geveli 
önlemler alınmıyor.

İşte bu bağlamda; TEMA VAKFI büfûn İri
resmi ve gönüllü kuruluşlan, basa- 
tehlikesinin varlığını ve dehşetin: 
bilincine yansıtmaya, bilinçli kamı 
desteği ite bu tehlike^ karşı ber dı 
nın oluşturulmasına yardımcı efen 
hareketin parçası olmaya ve bı 
genç kuşaklara mal etmeye darvet

f RO7> Ol

Toprağı için canını veren Türk mıM 
bir Milli Mücadele içinde olduğuna maMN 
sa yapamayacağı fedakarlık Koktur

Gelin ükeyi, açlığa. sefalete. susuztaM 
ve göçe mahkum etmeyelim.

Unutyamahm; En büvük tehlike tJNfl 
YON!...

Yıl : 30 SAYI : 1479 
Fiyatı : 200.000 Tl. (KDV Dahil) 

Sahibi : Kadri GÜLER 
Yazı iylerl Müdürü : Serap GÜLER 

İstiklal Cad. Bora Sok. (Akbank Aralığı) No : 3/B 
Tel : 518 17 97 Fax : 513 35 95 GEMLİK 

? »Idıflı yer : KÖRFEZ OFSET 
Matbaacılık -Yayıncılık - Reklamcılık Taslsl 

istiklal Cad. Bora Sok. Demir Apt No : 3/B GEMLİK 
(Dini Bayram Günleri ve Pazar Günleri yayınlanmaz)

VERECEĞİNİZ İLAN ve REKLAMLAR KAZANDIRIR
1 AYLIK PAKET REKLAM 100 milvon + KDV

Tel : (0.224) 513 17 97
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Tuncelililer Derneğinde 
sağlık taraması

TATLI 
SERT

Erol GÜRÇAY

Derinlik

Tuncelililer Kültür ve Da
yanışma Demeği. vatandaş
lara sağlık taraması yaptırdı.

Cumartesi günü, Derne
ğin Hürriyet Caddesi ’ndeki 
Lokalinde bir doktor, bir 
hemşire, bir de sağlık memu
runun katıldığı organizasyon 
ile kollestrol. kan sayımı, şe
ker ölçümü, üst solunum yo
lu enfeksiyonu kontrollerinin 
yapıldığı taramada, sağlık du
rumunun bozuk olduğu sap
tanan vatandaşlar. Sağlık 
merkezlerine başvurmaları 
istendi.

Halka açık olarak 
yapılan sağlık taraması 
büyük ilgi gördü.

Doktor Şadiye Çe
vik, Hemşire Huriye 
Deniz ve Sağlık Me
muru Sami Kıhç’ın ka
tıldığı tarama gün boyu 
sürdü.

Özel bir ilaç firması
nın katkılarıyla gerçek
leştirilen sağlık tara
masının devam edece
ğini söyleyen Dernek
Başkanı Murat Kocamış, ta
ramanın amacının sağlık tes-

bitlerinin yapılması olduğunu 
söyledi.

ba» 
İtaıen
ju «■

fenr?’

%aca yangınları korkuttuyor 
^İtfaiye yetkilileri kış aylarında temizlenmeyen bacaların can ve 
tnMnal kaybına neden olabileceğine dikkat çekerek, apartman yö- 
Jİleticilerinin bacalarını mutlaka temizletmesini istediler.

| ilçemizde son günlerde ard arda başgösteren 
aısayaca yangınlan korku yaratıyor.

Geçtiğimiz hafta içinde istiklal Caddesi’nde 
.ve Gazhane Caddesi’nde tutuşan apartman ba- 

»Htalan. apartman sakinlerine korkulu saatler ya-

şattı.
İtfaiye ilgilileri, baca yangınlarının bacalannın 

kış başlamadan temizlenmemesinden kaynak
landığını, apartman yöneticilerinin bacaları mut
laka temizletmeleri gerektiğini önemle istiyorlar.

TAŞI 
GEDİĞİNE

cın£in amer

İŞİ - GÜCÜ ...
ABD Birleşmiş Milletlerden
Irak'a savaş karan çıkaramadı ya.
Bush a çok koymuş:
BM gereklimi, gereksiz mi? 
diye araştırma başlatmış. 
Başlat Bush, başlat!
Hayra değil, şerre kafa patlat! 
işin gücün bu!

Derinlik.
Konumuz okyanuslardaki derinlik 

değil.
İnsandaki derinlik.
Bazı insanlar var ki, onlarla soh

bete doyamazsmız.
Hem bir şeyler öğrenir.
Hem de rahatlarsınız.
Bazı insanlar var ki. onlan televiz

yonda izlemeye doyamazsmız.
İzlerken dikkat kesilirsiniz.
Televizyona kilitlenirsiniz.
Bu insanlar, bilgi ile donanmıştır.
Ve. Her konuda tecrübelidir.
Hani Rahmetli Uğur Mumcunun 

bir sözü var.
“- Fikir sahibi olmak için, bilgi 

sahibi olmak lazım.’’
İşte. Bu insanlar, idin t jul Man

çu’nun sözündeki gibiler.
Önyargılı değiller.
Kendileri ile barışıklar.
Ve. Çevrelerine pozitif elektrik 

verirler.
Onları izleyenler ve dinleyenler için : 
- Çok değerli bir danışman gibiler. 
- Çok ketum bir sırdaş gibiler.
Ve. Bazen bir psikolog gibiler.
Peki. Bunların başka önemli 

özellikleri nedir.
- Bunlar belli çevreleri yalak ehli 

yapmazlar.
- YıUlarca çözüme ulaşmayan konu

larda çok cesur öneriler sunarlar.
- Sorunları ötelemekten. prob

lemleri biriktirmekten nefret 
ederler.

- Gerekirse, risk almaktan çekin
mezler.

Ama. Statüko bu insanlardan 
hoşlanmaz.

Önyargılı ve tutucu insanlar da 
bu gerçekçi insanları pek sevmez.

Ama. Etkili ve yetkili çevreler bu 
insanlardan fikir alacağına, en küçük 
fırsatta bunları devre dışı bırak
mayı amaçlar.

♦ Ve. Bu değerli insanların kıymeti 
bilinmez.

Bizim ülkemizde bu insanlar, 
keşfedilemeyen kıymetli maden 
gibidir.

Günün Fikrasi
Salanıon. yumurtacının önünde 

durdu:
**• Kaç para bu yumurtalar?'' 

Tanesi 300 bin lira. Fakat su 
sandıkta beş tane kırık var. Onla
rın tanesi 1OO bin lira.

Salomon uzun uzun düşündü ve 
sonra:

Bana cirmi tane daha kırar
ın ısın?" diye sordu.



GEMLİK MEVLANA CAMİİ VE MÜŞTEMİLATINI YAPTIRMA YAŞATMA DERNEĞİ TUZUGI)
MADDE 1 : DERNEĞİN ADI VE YERLEŞİM YERİ:
DERNEĞİN ADI: Gemlik Mevtana Camii ve Müştemilatım Yaptırma ve Yaşatma DerneŞ. Yerte- 

fim Yeri: Gemliktir
MADDE 2 : Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için demekçe sürdûrûiecek çafcş- 

ma konuları ve çalışma biçimleri: A) Derneğin Amacı: Gemlik ilçesinde mevcut bAzar MEVLA 
NA CAMİİ'nin bakımı, onarımı ve her türlü ihtiyaçlarının giderilmesi ve görevütere yardım© otoıasdır. 
B) Amacı gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek çalışma konu biçimleri: aj Mevcut sac
ının devamlı bakım ve onarımlarını, gerektiğinde genişletilmesinin yahut yıkılıp yerine yervsnr yapıl
masını temin eder, b) Abdest alma mahalleri, şadırvan, tuvaletler, avluların tanzimi ve bunun g* ca
mii müştemilatından olan herşeyi yaptırır veya mevcutlarını onarır, c) Cami mûşteümatını aydınlatma, 
ısıtma ve soğutma, seslendirme, temizlik vb. teşkilatının korunmasını sağlar, tefriş ve tezyinini yapar, 
elektrik vb. masrafları karşılar d) Mevtana camiine kadrolu görevli atanıncaya kadar atanacak olan 
fahri imam hatibi maaşının dernekçe ödenmesi, gerekli zamanlarda ihtiyaç duyulduğunda yeteri kadar 
görevli temin edip, ücretlerinin dernek tarafından ödenmesini yapar, e) Camii görevlilerine lojman yap
tırır, yapılan lojmanların bakım ve onarımlarını sağlar, f) Gayesine uygun konferans, müsabaka, gezi 
tertip eder, kitap, mecmua, takvim vb. çıkartır. Başkalarının çıkarttıklarını tevzii eder, g) Diğer hayır mö- 
esseseleri ve dernekleriyle karşılıklı yardımlaşır, h) Müftülükle devamlı işbirliği yapar, i) Gayesine uy
gun vakıf tesis yapar.

MADDE 3 : DERNEK KURUCULARI: Dernek kurucuları şunlardır.:

ADI SOYADI TABİYETİ MESLEK VEYASNT. İKAMETGAHI
OmerLütfi PİÇ AKÇI TC. Serbest Eşref Dinçer Mşh. ılıcaksa üstü No:28/1 GEMLİK
İbrahim DAĞ T.C. Serbest E.Dinçer Mh. Ş.Muammer Piç. Sok. No:22 GEMLİK
Süleyman AYDIN T.C. Serbest E.Dinçer Mh. Ş.Muammer Piç. Sok. No:17/1 GEMLİK
Aslan YAVUZ T.C. Serbest E.Dinçer Mh. Ş.Muammer Piç. Sok. No:19/1 GEMLİK
Osman ÇAKIR T.C. Serbest E.Dinçer Mh. Ş.Muammer Piç. Sok. Nort2/2 GEMLİK
Ahmet TÜRKMEN T.C. Serbest E.Dinçer Mh. Yavuz Sok. No:11 GEMLİK
Faik FET T.C. Serbest E.Dinçer Mh. Dağ Sokak. No : 9/1 GEMLİK

MADDE 4 : Derneğe üye olma, üyelikten çıkma ve çıkarılma şartı ve şekilleri: Fiil ehliyetine 
sahip ve 18 yaşını bitirmiş bulunan ve dernekler kanunu hükümlerine göre üyelik1* ri yar aklanmamış 
olan herkes derneğe üye olabilir. Kanunun 16. maddes nde belirtilen b jsuc r yerme getirilme* kayc 
ile kamu görevliler de uye olaoilir. Kanunun 4. maddesi: m 2 fıkrasının (2) .e ,3) nolu bentlerinde gö 
terilen ile diğer kanunlarla derneklere üye olamayacakları belirlenen kişiler, ortaokul ve ortaöğretim öğ 
rencileri dernek üyesi olamazlar. Kanunun 4. maddesinin 2b fıkrasının (4) bendinde gösterilenler, bu 
bentte belirtilen yasak süresince derneğe üye olamazlar. Türk vatandaşı olmayanla' - -eklere üye 
olabilmeleri için Türk vatandaşlarında aranan şartlardan başka o yabancının Türkiye de ikamet etme 
hakkına sahip olmasıda gereklidir. Fahri üyelik için ikamet şartı aranmaz.

MADDE 5 : ÜYELİK HAKLARI: Dernek yönetim kurulu, üyelik için yapılan müracaatları en geç 
otuzgün içinde üyeliğe kabul veya isteğinde reddi şeklinde karara bağlayıp sonucunu müracaat sahi
bine yazı ile duyurmak zorundadır.

MADDE 6: Hiç kimse bir derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye 6 
(Altı) ay önceden yazılı olarak bildirmek kaybıyla dernekten çıkma hakkına sahiptir.

MADDE 7: Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir, üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mez
hep, aile zümre ve sınıf farkı yoktur. Tüzüğe eşitliği bozan veya üyelere ayrıcalık tanıyan hükümler ko
nulamaz.

MADDE 8 :4. maddede belirtilen kamu hizmeti görevlileri Dernekler Kanununun 16 maddesi hü
kümleri gereğince üye olabilecekleri derneklerin TBMM üyeleri, özel gelir kaynağı veya özel imkanları 
kanunla sağlanmış kamu yararına çalışan derneklerin, yönetim ve denetleme kurullarında görev ala
mazlar.

MADDE 9 : ÜYELİKTEN ÇIKARILMA : Üyelerde:'a) Kanunlara Deme* Tuz ığur ıyKl. ıa> ı 
ca zarar verici hareket edenler kanunların ve dernek tüzüğünün koyduğu r >asi « a gr üy» na ı 
kını kaybederler, b) Aidatını tebliğe rağmen (30) gün içinde mazeretsiz Olarak ödemeyeni- • «onr n 
Kurulu ile üyelikten çıkarılırlar. Dernekten çıkarılanların toplanacak ilk genel kurula itiraz radarı v<r- 
dır. Genel kurul kararı kesindir. Dernekten çıkan ve çıkarılanlar önceden derneğe yaptıkları yardım ve 
aidatları geri İsteyemezler.

MADDE 10 : DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ VE TOPLANMA ZAMANI: Der 
nek Genel Kurulu, Derneğe kayıtlı asil üyelerden teşekkül eder. Genel Kurul toplantı gününden 1 ay 
öncesine kadar aidatlarını ödemeyenler, toplantı nisabında gözönüne alınmaz ve oy kullanamazlar. Aı 
datını ödemeyen asil üyeler İle fahri üyeler dinleyici olarak toplantıya katılabilir. Dilek ve temennide bu
lunabilirler. Dernek tüzüğünde gazetede yayınlandığı tarihi takip eden 6 ay içinde ilk genel kurul top
lantısını yapar.

GENEL KURUL: a) 2 yılda bir Nisan ayında olağan b) Yönetim ve Denetleme Kurullarının gerek
il gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin 1/5'inin yazılı isteği ile olağanüstü toplanır. Genel kurul top
lantıya yönetim kurul tarafından çağrılır. Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin ya
zılı İsteği üzerine yönetim kurulu genel kurulu 1 ay içinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu ve
ya toplantı İsteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli Sulh Hukuk Hakimi duruşma 
yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendiri
lir.

MADDE 11 : GENEL KURUL TOPLANTISI OY KULLANMA VE KARAR ALMA ŞEKLİ: Yöne
tim kurulu, genel kurula katılma hakkı olan üyelerin listesini düzenler, Genel kurula katılacak üyeler en 
az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya 
çağrılır. Aynı zamanda üyelerede bir yazıyla bildirilir. Bu çağrıda çoğunluk sağlanmaması sebebiyle 
toplantı yapılamaz İse ikinci toplantının hangi gün yapılacağı belirtilir, İlk toplantı günü ile ikinci toplan
tı arasında bir haftadan daha az zaman bırakılamaz. Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplan
tı gündemi toplantı gününden en az 15 gün önce mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildınhr 
Bu yazıyla toplantıya katılacak üyeleri gösterir listede eklenir. Toplantı başka bir sebeple geri bırakılır 
sa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci 
bir İlan verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakılma tarihinden itibaren engeç iki ay için 
de yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağn 
lir ve toplantı ikinci fıkra esaslarına göre mahallin en büyük mülki amirliğine duyurulur. Genel kurul top
lantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. Genel kurul toplantıları demek merkezinin butonctoğu yerde 
yapılır.

MADDE lâ: Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasının katılması ile top
lanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz ancak bu ikine» top
lantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurullan üye tam sayısı iki katından az damaz

MADDE 13: Genel kurul toplantılan, ilanda belirtilen ve mahallin en büyük mülki arnmne b**r>n 
gün, saat ve yerde yapılır. Genel kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen hstedek- ad 
lan karşısına imza koyarak toplantı yerine gidebilirler. Genel kurulda her üyenin bir oy h*te vardır Üye 
oyunu bizzat kullanmak zorundadır, Fahri üyelerin oy hakkı yoktur Kararlar mevcudun $* çoğınuğu 
İle alınır, 12. maddede belirtilen çoğunki sağlanmış ise durum bir tutanak He tespit erittir ve tccMrt re 
netim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kunıto üyelerinden biri tarafından **. Mijftamt 
komserinin toplantıya gelmemiş olması toplantının ertelenmesini gerektirmez. Aç‘ sorti tocK f 
yı yönetmek üzere bir başkan ve başkan vekili ile yeteri kadar katip seçint. Topiant’^n yttoeam. gar* 
kurul başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağım düzenler ve başkan e b**kte a- se 
nunda, bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna \*erüîr İbplantıl^U yatorz gw'de**'dt yer jnt 
maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bukman üyeterin en az onda bm taotf . << -vs 
istenen konuların gündeme alınması zonınludur.

MADDE 14 : GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ: Genel kunHda na

aman *vsusiar * Derer erganamr seçines ? Dener inağnr seşsnmenfl I 
ve deneüere crJtor *aoorarnr gor/şerıes ydneer .îte eemes < WeMd|| I

'>zca naz^arar oûçenr gĞrjfûHp ayner «ya aefforaeeı *23- aaenes E jenm çr şeaf I 
aşınmaz malarr saar Amas> «e -ec-' -aşnraz •raiarr M>ırw ^giisera yânoeilu^J| 
yeki erimesi 6i Dere®' r«gı,Myya <acr*as «e ayranas 7 Demayr junaBB 
urrnası. yurttşrıd» oereı «eya «zıjuşiara İye sarar <aemas ar.nas • I
cfir.esı 9) Mevkaer lendEre sedö januaerr yenae genmes <

MADDE 15 : YÖNETİM KURULUNUMTEŞKIJ VE ĞÖREftHl: Esi I
dek üyeden teşki edümek üzere gene «aıaca gzii oyla seaur Asi iye.ir.tntr aaRN*NBRİ21 
d'rde ençsk ay atandar oaşiaratı izeee yece* âyscrr geme çağnisM zvcnuRr • RRİl21 
yaöı âyenr başkane^nda yapkr «e i^eer arasnoe aörev MÜmb «onn aağarar sıaaRE Raaft 
luruica tespk ed^. War«iiaR3a sar çoğuü». aranr Mucıair ser şâmâc « «nr ıa£t]J 
üste üç veya yüda on nplararya ra^etsz yNxr kaöu edfr *naaaKe ammn aaesaiRi 
kurul üyefi^nden çeMnaş sayılır Bira dar karan ıgarw sre «wı saanaaB MNMarMMH 
netaı huaâı varit

MADDE 16: voneör kmAı üye says ooşar~aar seoeo je jeoecernnoe yaaaegaBBaaMİ 
en sonra üye tan sayısavn yarandan aşağı oaşerse genel romcUI yiaat* 
denetleme kurulu tarafından ar çmde aâar*.»a çağnr. Çaçr- - yapemanas *anoe aaia*Mfl 
rinden birinin başM/mas hafinde Sdh HukıA Hatan* duruşma yapan* dtana* Ratar anaaeaâf] 
çeceği öç kişyi t»r ay içinde genel kurıd taptartataa görementtrar

MADDE 17: Yönetim kurul aşağdata gâmnan yeme gcerr ’ Daata* Naat «■BMeMMMfl 
susta kendi üyelerin de br veya Maçına yete «erme*. 2i Denet feMaee* apesaan taeegl 
mak ve şube kiracı lan na yetki vermde 3) Deneğr gew gtaar nesapaRor şremes yapad|
gelecek dönemlere ait bütçeyi hazırlayarak gene tajrua s^nr*. 4) TM «eara* *naaİMN|fl 
ek üyeliğine kabulü hafinde bunları of^ün çtnde mNıafir en feûyvk ~ ok aarne Mtaraan 5 Nw 
atın kendisine vertfiği diğer işleri yapmak ve yeMam «utarroa.

MADDE 18 : DENETLEME KURULUNUN TEŞKİLİ VE GÖREVLE* :**ae 
yedek üyeden teşkı i edilmek üzere genel kurulca seçdr 0u taaul deaoğr* 'esapara «e ga^MN 
nnı devamlı denetleyerek asgari altı ayda b>r harda^ca^ «agader yûraM «MMe*» IRoMm 
da genel kurula sunar Aynca üyelerin demek çalışmalar MMNBta rtartar. itara» * *B*rtaNİ 
layarak gereğini yapar. Yönetim kutulu her Mü hesap gtam »a tatar* MN*NP taiS 
na göstermeye mecburdur Yönet m kurulu flene^ emetan* zetajı çM*# *■*•* *■***Ürb 
lu zaoıtla bunu tesbıt eder ve gene *urutar ’uptar^ye ça^a*H*R> sağtar Suç tagtaOM 
tesbıtı halinde durumu ilgili makamlara tata r

MADDE 19 : DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ Dam^n ç - ■ - pr* 
ien denetleme kurulu tarafından 18. maddece oe - üzer* *g*

MADDE 20 : Genel kurulca yapılan seçimi izleyen 7 gün içe^stndB ydaaMBtaetab taNtatafl 
fı ndan sayılan organlara seçilen asıl ve yedek üyataa ad ve soyadtara baba sefer N^*ı m* *M 
rihleri, meslekleri ve ikametgahları dernek merkezinin buunduğu yat*» «t* aty* *ta* —*gta»*| 
ile bildirilir.

MADDE 21 : Derneğin şubesi yoktur
MADDE 22 : TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ: Derneğin tüzüğü gv* M***tpMr

lun birinci toplantısına derneğe kayıtlı buludan üyatann 2 3 nm *Nfiaa * «e ******* Z? ■* *3 
lu oyları ile değişikliğin yapılabileceğı. çoğunluğun sağlanamaması h*N* a» ?
yı sı ne olursa olsun tüzük değişikliği görüşülebilir Kati iartartn *Sta* taumta *** * ** 
ğı yapı iı r Bu ikinci toplantı ya da katılımı r de mek yönetim ve denatana tataü*ta«* V***m**mH 
tından az olamaz. Yapılan değişiktik kuruluştaki usule göre *n «Mrt** fiaanM Maarv

MADDE 23 : DERNEĞİN GELİRLERİ: Derneğin a*ttan g*e*r 1 Gag w •*«■ 
Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango bato eğlence. temsil ***** **r ya***a* 
ferans gibi faaliyetlerden sağlanan geta* 3 i Demeğin mal van.ğ*N*t** aMMgsar*- • 
vn yardımlar. 5) Yardım toplama hakkmdakı mevzuat hutaanar ne ^**Ra* tanonac*' 1^3 
.ardımla'

Derr- gmd.şüi- erde jen. uze pta'^sMUtevatağr-'
ri Bakan' jının izni •? olur

Üyeler girişte 1.000 000. TML (Bırmılyonı gmş ata* ve p** 12 OBSIM K
aidatı öderler Bu miktar yıllık olarak verilebileceği (* ap* fi*** MM* * m***^^^M 
şekli ve zamanı üyenin taIebı de gözönüne M1narak yon®öm fiMtabraa •*• aNto V*a* Mı *■ 
her uye için üye katıyt defterine işlenir

MADDE 24 : TUTULACAK DEFTERLER
1 - Üye Kayıt Defteri Demeğe gırenterm *r**rı. ******* *M* ***B * «•w 

deftere yazılır.
2- Karar Deften : Yönetim kurulunun karartan tarh ve r**t*M*tp**taM|MMMta*dM 

lan başkan ve üyelerce imzalanır
3- Gelen ve Giden Evrak Deften Geien ve giden w* *** «e ***** *M*a 

nur.
4- Gelir ve Gider Deften Dernek a*RWta>_*** *jl*RtaMta******* taı<» 

verildikleri yerler açık ve düzenli ota** *w **ja*gR**M
5- Bütçe Kesin Haaag ve Bilanço Deften . MN* *a*ı a*aag «a B**M* Bu <**■*
6- Demirbaş Defteri D*meğ* ********rta» ***« *****
7- Alındı Belgesi Kayıt Deften O**a*> ***» *waa ***** ******* *a**r 

deftere işlenir. Bu sayılan defterienn *gN*g***tata* M**le*r
MADDE 25 GELİR VE GİDERDE USUL. Dam* M «*rm « -3

harcama belgesi ile yapılır Bu Mg*ta*r *M**>*N* *■********■*** 
ye ilişkin hükümler s*lı **R* «zere ö* p** 0ta** go**w« *■<■■■■** 
belgesi MM* S****Ma>taRr* OMtajRMMjta**»** gir *** 
kanundaki usu le göre ****** *ta* ******* «*R*te *> W** «*b M*M*a 
H w a*^at kMufân* ta*M*r fiieft* ******
ğm bastırdığı özel *f* M**M ******* * ** *****1**^,
yönetim kurulu bir «ar® ’e MM* 9u «aı® e -re er ti** *** ^*
adı na gazete Mgı ve ** *■** ***** ******* *** **g*9**sg** ** g
lam* yasaktır

MADDE 26 TAŞINMAZ MAL 0MK OM* «**m p<m*r«we

MADDE 27 LOKAL AÇMA
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M
YAŞAMINİÇİNDEN

Sıtkı Hayıroğlu
Emekli Öğretmen

Otobiiste Zoraki Sohbet
Jj L Ben. uzun otobüs yolculuğunda sohbetleri 

hiç sevmem Sevsem de. sevmesem de yolculuk
yapmak zorundayım.

Babayız ya. evlatları zaman zaman ziyaret et
memiz gerekiyor

Bir kızım İstanbul'da. Bir kızım Köyceğiz'de. 
Bir kızım da Almanya Berlin'de. Hısım akraba
lar da Ordu'da.

Fırsat buldukça ziyaretlere gideriz. Bazen tek 
gittiğim ziyaretlerde oluyor.

Bir keresinde, Köyceğiz'e yalnız gitmem ge-

mimnov
■neSSı

■eata

tekti.
Hani tekim ya Erkeğim ya, yanımda tek bir 

erkek daha olacak. Acaba kim olacak?
Otobüse binince, uyumayı çok severim. He

men uyurum Gündüz gece fark etmez.
Köyceğiz, buradan 15 saatlik bir yol. En az 

on saatini uyumak isterim. Kendi halime kahr-
) » V

«rti:

'JSW

w sat

ı»ar

•?3e” =

5613»*..

Köyceğiz'e giderken yanıma geveze, pata
vatsız. anlayışsız birini vermişler. Vermişler değil 

[ de. öyle okmuş işte.
Daha otobüse biner binmez, başladı sorgu 

suali, sohbeti.
- Nerelisin ’
- Ordu ki.
- İçinden mî?

[ - İçinden.
Orduluyum deyince adam coştu. (1985) 

vdbnnda. Mesudiye kazasında Tapu Müdürlüğü 
çapmış. Başladı o günkü anılanndan uzun uzun 
anlatmaya. Gelde uyu bakalım

- Mesudiye'yi bilir misin?
- Bilirim, oradan evliyim. Adam, daha da 

[coştu. Dürte dürte anlatmaya devam. Keşke de
lmez olsaydım.

- Bizim aile Melet Deresi nin yanında idi.
- Melet Deresi değil, Melet İrmağı denir.
- Her ne ise. Tatil günlerinde ben orada saç

ma île balık tutardım. Gezmeye boş zamanlarda 
köylere gider yoğurt, bal, kaymak ahbaplardan 
alırdım. Eri sevdiğim köyde ESKİDİR Köyü idi. 
Köyün Muhtarı Cemal Karahan dı. Onunda 
bir kardeşi vardı ki; Temel Karahan kültürlü, 
bilgili, samimi. sempatik, konuşkan, sanki canlı 
bir tarih. Kağıt oyunlarını, tavlayı çok iyi oynar
dı. Gene de oynuyordur.
I - Yahu. Bunlardan bana ne?

- Yoo öyle deme dinle. Temel Bey, hem Me
sudiye'de. hem de Ordu’da sevilen sayılan, silin
meyen iyi izler bırakan biri. Üç kızı iki de oğlu

re sav

w e
BMS

sar.»

s«ar

■f 
sr

luar. Kızlarının ortancası Şeref nur memur. 
lOğuSarmın ikisi de memur. İkisi de öğretmen, 
lama ikisinin de ayrı özellikleri var. Yurdal, Tür- 
I Idye de eşi az bulunan Kemal üsdadı. Ali’de mü- 
I ak öğretmeni ve de lisanslı sporcu. Ayrıca da 
I müdür.

- Amma uzattın ha!.
- Uyuyunca ne olacak? Bu sohbeti yanda 

kesmekte olur mu?
- Olur, olur, olur!. Kes!. Senden başka yok ki 

zaten çıkan bir ses.
- Kızlanndan da bahsedecektim.
* Etme, ben onları tamsam ne olur ki?
- öyleyse ev adresini ver de zamanı gelince 

buluşalım.
Muğla’yı geçmiş Köyceğiz'e yaklaşmaktayız.
Ona, desem mi, ben onlan tanıyorum. Kor

kumdan diyemedim. O, aslında Fethiye’ye gide
cekti ama lafı bitmedi ya, benimle inebilirdi de. 
Adam belli geveze

Böylesi boş sohbetler, hoş sohbetleri unut
turur oldu. O gece ne olduysa bana oldu.

Ashnda. buna sohbet denilmez, eziyet denir.

lj»<

NÖBETÇİ ECZANE
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Deprem sonrası yapılacaklar!
O Bulunduğunuz yer veya binadan çıkabiliyorsanız!

O Yerlere devrilmiş elektrik dirck~r P Çadırlarınızı eylerinizin 
(erinden uzak durun ve asla dokun- yanına değil, yetkililerin göster- 
mayın. dikleri açık alan ve geçiş yollan-

• nı kapatmayacak yerlere ku
run.

□ Ana deprem sonrasında 
genelde artçı! depremler mey
dana gelir. Artçı! depremler daha 
sonra da devam edebilir ve
hasarlı binalarda zarara yol açarlar. Bu nedenle arta! 
depremlere karşı hazırlıklı ve dikkatli olun. Artçı! deprem 
esnasında da paniğe kapılmadan deprem esnasında yap
mamız gerekenleri uygulayın. Devamı var.

Bursa Valiliği Afet Yönetim Merkezi!tara fmdan hazırlanan 'Dikkat Deprem ’ adlı kitaptan alınmışaş^

Yasemin Mobilya!
DEĞİRMENCİOĞLU Mobilya ve Koltuk Çeşitleri
O Yatak Odası Takımları 
O Oturma Odası Takımları 
O Misafir Odası Takımları 
D Yemek Odası Takımları 
O Kanepeler
D Abajur Çeşitleri
□ Zigon Sehpalar
Vtpn.i îs\}&rrvYiî'7(lff, n.

mobilya çeşitleri ile 
hizmetinizdeyiz...

Gazhane Caddesi No : 21 (Eski Uzunlar Tıc. Aypaz Bayii)
Tel: (0.224) 512 20 20 GEMLİK
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Bursaspor 1 Istanbulspor 4 Güne Bakış

War Gemlik’te ezildi
Kadri Güder

Tarihi Karar

Pat takımların mücadelesi Gemlik Atatürk Stadında ger
çekleşti ve Gemlikliler zevksiz bir maç izledi. Gemlikli ta
raftarın Bursaspor*u desteklemesi sonucu değiştirmedi.

Bursaspor’un PAF takımı, il
çemiz sahasında yapılan karşı
laşmada Istanbulspor PAF takı
mı karşısında adeta ezildi. Kar
şılaşmanın birinci yansı rakip 
takımın 2-0 lık galibiyeti ile so
nuçlanırken, ikinci yanda Bur
saspor kalesine iki gol daha gir
di.

Maça hızlı başlayan İstan- 
bulspor karşılaşmanın 18: da
kikasında Tank’ın penaltı go
lüyle 1-0 öne geçti. İstanbuls- 
por’un baskılı oyunu ve İsken
der’in attığı golle konuk takım 
2-Q öne geçti.

İkinci devre baskısını arttı
ran konuk takımın bcına karşın 
51. dakikada Ozan’ın ayağın
dan kalesine bir gol yedi.

Golden sonra Bursaspor 
PAF takımını ablukaya alan si
yah sanlı takım, golden hemen 
sonra 55 dakikada İskender’in 
ayağından 3. golünü, 88. daki
kada ise Emre hin ayağından

Dünya! 
dİ çıkartan

oldular

savaştan va

yacak yeni düzer 
gücüyle yapmaya 

Ama geçmiş 
yetnam da yaşad 
diklerini ve yapar

Bu işin bir 
TBMM den geçi

4. golünü atarak karşılaşmayı 
4-1 galibiyetle bitirdi.

Takımlar karşılaşmaya şu 
kadro ile çıktı :

HAKEMLER : İhsan Top- 
sakal, Evren Turtkun, Gürol 
Yılmaz

BURSASPOR : CEM, 
VEYSEL, HAKAN, SEMİH. 
ERDAL, (EYYÜP), TURGUT.

MURAT. OZAN. EMİN, RE
CEP. (OLCAY). MUZAFFER, 
YASİN

ISTANBULSPOR : BER- 
HAN, GÖKHAN, SERHAT, 
TARIK, YİĞİTCAN, SERTAÇ, 
CANER, EMRE, İSKENDER, 
ALİ, (GÖKHAN), ABDÜLLA- 
TİF, ÂTAKAN.

Aylardır. AB 
liderlerinin mi! 
Amerika nın is 
leştırmedı

Anlaşılan o 
durumdaki sıkı 
vas ganimeti ik

değil, banş diye ka 
Şimdi aynı tezkı

$e gelebilecek mı 1 
likte izleyip sonuç) 
ğız.

Türk ulusu sikir
Elden gelecek y 

decek bu ülkenin <
Karar hayırlı ofc

Sizden Aracınıza, 
Pirelli’den Size Hediye!
Şimdi Pirelli lastikleri hediyeli!

EVET
‘ne

abone oluyorum
Lütfen aşağıdaki seçtnektenter bm 
01 Aylık Abone Atore bedM 5 300 30B

21 Şubat - 31 Mart 2003 
tarihleri arasında 4 adet 

Pirelli oto lastiği alan herkese 
1 adet Pirelli Mont hediye.

ADI/SOYADI 
DOĞUM TARİHİ 

FİRMA ADI 
MESLEĞE 

ADRES

TEL
FAX
VERGİ DAİRESİ

Siz de en yakın 
Pirelli Yetkili Satıcısı’na 

uğrayın, kontrolünüz altındaki 
gücün keyfini yaşayın

ÖDEME ŞBOJ:

ÖZKAYA OTOMOTİV
GûnOk Körfez GaıttetfM
abone af» a* u»e«en ofcvnanm

KONTROLSÜZ GÜÇ 
GÜÇ DEĞİLDİR

Hisar Mah. Körfez Baytaş Sitesi A Blok No: 2 
Tel: (0.224) 513 73 93 Fax : 514 40 44 

GEMLİK

İstiklal Cad. Bora Sok 
Ak bank Ara lığı No : 3 'B G€ 

: (0 224) 513 17 97



KSrfez
Hesaplı Alışveriş içil

İNAN
ALIŞVERİŞ MERKEZİ’ae

' M»™ TARAFSIZ SİYASİ GAZETE ■■■■■
V D 4 Mart 2003 Salı FİYATI : 200.000. TL.

Uğrayın...
Manaslr - GEMJK

Tef : (0224) 514 53 OB F* 514 53

kdHAİ

J Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Akıt, TBMM’sin- 
□ deyapılan tezkere oylamasını değerlendirirken, ekonomik gelecek* 
— ten endişe duyduğunu söyledi. “Asıl tehlike bundan sonra” dedi.

Gemlik Ticaret ve Sanayi
I Odası Başkanı Kemal Akıt. 

^"■Türkiye Büyük Millet Mecli-
7 si nde Irak'a asker gönderil- 

mesi ve ABD askerlerinin 
~ Türkiye'de koşullandınlması 

I konusunda yapılan oylama- 
* nın olumsuz çıkmasından 

sonra, ekonominin de olum- 
I suz etkileneceğinden endişe 
I ettiğini söyledi. Akıt, Gemlik 

3 TÜGSAŞ Tesisleri'nde
amonyak stoklandığını hatır

lı latarak. Gemlik e de patriot 
I füzelerden verilmesi gerekti- 
। ğini söyledi.

l Gazetemizin sorularını 
| yanıtlayan Gemlik Ticaret 

ve Sanayi Odası Başkanı 
Kemal Akıt, ABD’nin bugü
ne kadar Türkiye’yi her ko
nuda desteklediğini, Irak’a 
asker çıkartılması konusun
da hükümet nezdinde belirli 
temaslar yapıldığını ve söz
ler verildiğini hatırlatarak, bu 
sözlerin yerine getirilmeme
sinin düşündürücü olduğunu 
belirtti.

Akıt, “Artık bizim dos
tumuz kalmadı. Türki
ye’nin etrafı Türkiye’nin 
düşmanlarıyla çevrili. 
Biz, Gemlikli olarak ken
dimizi düşünmek zorun
dayız. Bu karardan son

ra, Gemlik’e de patriot 
füzelerden konmalıdır. 
Gemlik’te 30 milyon kilo 
amonyak depolayan fab
rika var. Bu fabrikaya 
yapılacak bir saldın baş
ta Gemlik olmak üzere 
bir rüzgarla Orhangazi, 
Mudanya çevre köyler 
hatta Bursa’da bile bin
lerce insanın ölmesine 
neden olur” dedi.

Ekonominin alınan bu ka
rarla etkilenen eğini Jc vle- 
yen Akıt iktı- ıra <>■ elet ı ka
rar akn ıi\. te» 'reyi metlise 
sundu*mu v< -;arann olum
suz .çıkmasının ülke ekono

misini büyük bir şekilde etki
leyeceğini söyledi.

Güneyimizde bu karar
dan sonra, bir Kürt Devleti
nin daha hızlı bir şekilde ku
rulacağını da söyleyen Tica
ret ve Sanayi Odası Başka
nı, sözlerini şöyle sürdürdü

“Dilerim bu kararla 
piyasalar fazla dalgalan
maz. Ekonominin düzel
meye başladığı son ay
larda her şeyin allak 
bullak olması herkesi et
kiler. Bu savaş, istesek 
de istemesek de gerçek
leşecektir. Türkiye’nin 
bunun dışında kalması

Gemlik Ticaret w 
Sanayi Od—ı Başkam

Kemal Aka t
ülke çıkarına değildir I 
Kaybımızın buçuk olaca
ğını sanmakta—.**

Kadri Güler

gemlik_korfez@yahoo.com

Güne Bakış

Kutsal İttifak

Belediye Meclisi’nde 
kat tartışması

Gemlik Körfez Gazetesi’nin günlük olarak yayın 
yaşamına- atılması, Gemlik’te Körfez e karşı kutsal 
ittifak yarattı.

Refikimiz Gündem Gazetesi, boy postça bir bül
teni anımsarsa da, gazete adı altında bize rakip ola
rak ardımızdan yayın yaşamını günlüğe çevirdi.

Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz...
Gemlik’te yerel basının rekabeti, bereket getirir 

inşallah...
Sağcısı, solcusu, futbolcusu, çaycısı, sucusu, es- 

: kişi, yenisi, bu kutsal ittifakta, MHP ilçe Başka- 
m’nın Gündem inin adı altında toplanmışlar.

Kimsenin neden böyle bir girişimde bulundunuz
I demeye hakkı yok.

Ülkede serbest girişimcilik var.. Demokrasi var...
Keşke daha önce davranıp, bizden önce çıksa- 

lardı da, bize bu tür bir yazı yazma zahmeti doğma- 
saydı.

Bir ay geriden gelse de, bakın bizim günlük ol- 
i marnız, nasıl tümünü bir çatı altında topladı.

Böyle birlik beraberlik, düşman başına...
Nazar değmez inşallah,

Devamı sayfa 6'da

Gemlik Belediye Meclisi’nin dün yapılan olağanüstü top
lantısında, İmar Komisyonu raporları görüşülürken. Baş
kanla üyeler arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı.

Belediye Meclisi’nin dün ya
pılan olağanüstü toplantısında. 
Şubat ayı toplantılarında yarım 
kalan imar konuları görüşüldü.

Belediye Meclisi’nde eski 
zaptın okunarak, oy birliğiyle 
kabul edilmesinden sonra, baş
kanlığa CHP ve SP'li üyelerce 
verilen önergenin gündeme 
alınması istendi.

Önergede, belediyece yok
sul öğrencilere verilmeye baş
lanan bursların son durumu
nun ne olduğu, burs verilecek 
öğrenci sayısının 200'e çıkar
tılması, burs verme işlemleri
nin Belediye Meclis üyelerin
den oluşturulacak bir komis
yonca yapılması istendi.

Önerge sahiplerinden SP'li 
İbrahim Camcıoğlu, önergenin

ciddi bir önerge olduğu, alın
ması veya alınmaması konu
sunda başkamn oylama yap
mak zorunda olduğunu söyfe- 
di.

Belediye Başkanı Mehmet

mailto:gemlik_korfez@yahoo.com


4 Mart 2003 Salı

Tamer SIVRj
Bursa Zihinsel Özürlü Çocuka 

Koruma Demeği

Artıyoruz ama!
Hastanelere başvuruyorsun saatlerce 

bekliyorsun.
Çocuğuna iyi bir eğitim yaptırmak isti

yorsun eğitim kurumlarının kapasiteleri or
tada.

İş arıyorsun, işyerlerinin önündeki kuy
ruk neredeyse dağdan aşmış.

Devlet kurumlannda işini yaptırmak isti
yorsun zaten kaybediyorsun.

Doğal olarak iyiyi, kaliteliyi istiyoruz.
Hem de hızlı bir biçimde...
İstiyoruz da, peki biz ne yapıyoruz.
Birey olarak en kolay önlem alabileceği

miz nüfus artışı konusunda üzerimize düşe
ni yapıyor muyuz?

Yani daha bilimsel bir tanımla nüfus 
planlaması denilince ne anlıyoruz?

Her alanda olduğu gibi bu konuda da sı
kıntılı olduğumuz bir gerçek. .

Gerçi eskiye göre daha az artıyoruz.
Ancak varolan altyapımız su. elektrik, 

kanalizasyon, iş olanakları, eğitim kapasi
tesi, sağlık, konut vb. artan nüfusu karşıla
yacak biçimde gelişmiyor.

Toplumun iş olanakları çalışabilir nüfu
sun artış hızına ayak uyduramıyor.

Bu dengesizlik karşımıza açık ya da gizli 
işsizlik olarak çıkiyor.

İşsizlikte birlikte sosyal güvenlik açısın
dan da sorun yaşadığımız bir gerçek. Özel
likle SSK ve BAĞ-KUR kapılarında her 
gün çektiğimiz çile bunun somut bir göster
gesi...

Ülke nüfusu kaynaklara ve alt yapı ola
naklarına paralel olarak artsa kişi başına 
düşen gelir ve yanı sıra refah düzeyinin de 
yükseleceği bir gerçek.

Öncelikle inanmalıyız ki;
Aile planlaması ekonomik nedenlerle 

gereklidir.
Aile planlaması kadın sağlığı açısından 

gereklidir.
Aile planlaması toplumsal açıdan gerek

lidir.
Sanayileşme ve kentleşme, eğitim düze

yinin yükselmesi, resmi ve gönüllü kuruluş
ların bilinçlendirme çalışmaları sonucunda 
bu alanda önemli aşamalar gerçekleşti.

Nüfus artış hızı kabul edilebilir bir hıza 
düştü...

Ancak yeterli mi?
Olmadığını günlük yaşamda görüyoruz.
O halde geleceğimiz için gelirimizi gide

rimizi iyi hesaplayıp hareket etmemiz gere
kiyor.

Sakatlık İndirimleri ve Vergilendirme
Bir önceki yazımda, özürlüler için kimlik 

kartı ve engelli kimlik kartının sağlayacağı 
kolaylıklar ile engelli kimlik kartı almak için 
gerekli olan belgeler ve izlenilecek yollar 
hakkında sîzlere bilgiler vermiştim. Bugün
kü yazımda ise, sakatlık indirimleri ve ver
gilendirme konularından bahsetmek istiyo
rum.

Gelir Vergisi Kanunu’nun 31. maddesi 
ücretlilerde sakatlık indirimi uygulamasını 
düzenlemektedir. Özürlü vatandaşlar ile 
özürsüz vatandaşlar arasındaki rekabet eşit
sizliğini bir ölçüde de olsa gidermek ama
cıyla gelir vergisi kanununda yer alan bu 
uygulamanın 4369 sayılı yasayla kapsamı 
genişletilmiştir.

Buna göre, hizmet erbabı bakmakla yü
kümlü olduğu özürlü kişiler nedeniyle de 
sakatlık indiriminden yararlanabilmektedir. 
Bakmakla yükümlü olduğu kişilerden anne, 
baba, eş, çocuklar anlaşılmalıdır.

Gelir Vergisi Kanunu’nun 32. maddesi 
gereği Maliye Bakanlığı Merkez Sağlık Ku
rulu tardından tespit edilmek şartıyla, çalış
ma gücünün :

Yüzde 80'nini kaybetmiş olanlar bi
rinci derece,

Yüzde 60’ını kaybetmiş olanlar ikinci 
derece,

Yüzde 40’ını kaybetmiş olanlar üçün
cü derece sakat sayılmaktadırlar.

Ücret gelirlerinde uygulanan aylık özel 
indirim sekiz katı birinci derece sakatlar 
için, dört katı ikinci derece sakatlar için, iki 
katı- üçüncü derece sakatlar için sakatlık in
dirimi olarak uygulanacaktır.

2000 yılına göre aylık sakatlık indirim 
tutarları ile şöyledir :

Birinci derece sakatlar için :
18.750.000.TL x 8=150.000.000 TL.
İkinci derece sakatlar için :
18.750.000.TL x 4= 75.000.000 TL.
Üçüncü derece sakatlar için :
18.750.000.TL x 2= 37.500.000 TL.

Aynca. aylık özel indirimde bu --caraJ 
üzerine eklenecektir

Hizmet erbabının birden fazla lop 
sakatlık indiriminden yararlanacak 
halinde, her bir kişi için sakatlık dcBR^fl 
ne göre ayn ayn indirimden 
olanağı vard ır. Örneğin hizmet erbsbBRM 
kendisi birinci derece sakat. bakmaMi^H 
kümlü bulunduğu çocuğu ikinci derece al 
kat ise, aylık özel indirim tutarının 12|fl 
tı (18.750.000 TL x 12W 
225.000.000 - TL) sakatlık indirimi_O
konusudur.

Unutulmamalıdır ki.
18.750.000.- TL tutannda aylık özd tndfl 
rimden yararlanacak olan bu hizmet ehel 
binin toplam 243.750.0C0 - TL ga 
vergisine tabi olmayacaktır.

Sakatlık indiriminden yararlanmak mm 
yeri hizmet erbabı, çalıştığı yerden aiaçM 
hizmet erbabı olduğunu gösteren 
nüfus cüzdanı ve fotoğraf ile birlikte Üh 
de Defterdarlığa, ilçelerde ise Vergi Dmb 
si ’Müdürlüğü’ne müracaat edecekler i| 
bu merciler tarafından en yakın sağlık M 
ruluşuna sevk edileceklerdir Sağlık kuM 
tuşlarından alınacak raporlar. Merkez Safl 
lık Kurulu’na gönderilecektir.

Kurul, bu raporlar doğrultusunda baj 
vuru sahibinin sakatlık derecesini beka 
yecektir. Sakatlık derecesini belirleyen ■ 
raporlar iş verene verilmek üzere DefM 
darlıklara gönderilecektir

İşveren hizmet erbabının sakatlık def 
cesinin belirlendiği bu rapora göre, gera
li sakatlık indirimini 
uygulamak ve buna 
yapmak zorundadır

Daha geniş bilgi

ücret bordr ola 
göre vergüenc

ar
(0.224) 524 71 88 numaralı tı lı fı-JM» 
bana ulaşabilirler.

Bir sonraki yazımda, akraba evkkffl 
sakatlık konusuna değineceğim

Bitimsiz mutluluklar düeklenmte .

GEMLİK

Körfez
QXİKCSsiSZS 

GÜNLÜK SİY Ali «Aim ■■■

Yıl: 30 SAYI : 1480 
Fiyatı: 200.000 TL. (KDV Dahil) 

Sahibi : Kadri GÜLER 
Yazı içleri Müdürü : Serap GÜLER 

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

Basıldığı yer : KÖRFEZ OFSET 
Matbaacılık -Yayıncılık - Reklamcılık Tesisi 

İstiklal Cad. Bora Sok. Demir Apt No : 3/B GEMLİK 
(Dini Bayram Günleri ve Pazar Günleri yayınlanmaz)

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE ■■■ sine
VERECEĞİNİZ İLAN ve REKLAMLAR KAZANDIRIR
1 ATUKPAKET REKLAM j 

1OO mİlvou + KDV

(0.224) 513 17 97
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Kapalı Salon
para bekliyor

seiDİ 
veri

Gemlik Atatürk Stadı için
de yapılmakta olan ve para
sızlıktan beklemeye alman 
Kapalı Spor Salonu, Mart 
ayında resmi gazetede yayın
lanacak olan inşaat birim fi
yatlarının belli olmasından 
sonra hız alacak.

2002 yılı bütçesinden ay
rılan ödeneğin bitmesiyle 
2003 yılı ödeneğini bekleyen 
ve temel aşamasında olan 
Gemlik Kapalı Spor Salonu’- 
na yeterli ödeneğin gönderil
mesi için TBMM Bütçe ve 
Plan Komisyonu Başkan

Yardımcısı AKP Bursa Millet
vekili Altan Karapaşaoğ- 
lu’nun desteğini bekliyor.

Bursa ilçeleri içinde kapalı 
spor salonu bulunmayan ne
redeyse tek ilçe durumunda 
olan ilçemizde, yıllardır bek
leyen salon yapımı geçtiği
miz yıl ihale edilmiş ve teme
li atılmışıtı.

YETERLİ ÖDENEK
YOK
2002 yılında ayrılan öde

neğin bitmesi nedeniyle bir 
süredir bekleyen inşaatın, ye
niden hız kazanması için 

Mart ayında Resmi Gazetede 
yayınlanacak olan Bayındır
lık birim fiyatlarının belirlen
mesi gerekiyor.

İlgililer, 2003 yılı bütçesin
den Gemlik Kapalı Spor Sa- 
lonu’nu bitirecek ödeneğin 
ayrılmasıyla sorunun çözüle
ceğini ve sonbaharda salo
nun Bölge Müdürlüğü’ne tes
lim edilebileceğini söylediler.

Kapalı Şpor Salonu’nun 
bitirilmesiyle Gemlik, büyük 
ihtiyaca yanıt verecek bir 
spor salonuna kavuşmuş ola
cak.

Küçük Kumla otobüs 
İ ihalesi Valiliğe takıldı
pj Küçük Kumla Gemlik arasındaki otobüs taşımacılığını özelleştiren 

cr Küçük Kumla Belediyesi, taksitler ödenmeyince eski ihaleyi iptal 
I etti. Yeniden açılan ihalenin hat izni alınmayınca ihale ertelendi.

uf *
Küçük Kumla Belediyesi’nin

| sini Özelleştirme İhalesi bir kez
Küçük Kumla Belediye Baş

>büs işletme- 
la ertelendi, 
ıı Ömer Bal

TAŞI 
GEDİĞİNE

^întın oJamer I

BOR...

Önce Petrol 
Sonra... Bor 
Bu varlıklardır 
Yürek yakan kor. 
Almalıyız göze zoı 
Korumak için Bor u

dan aldığımız bilgile
re göre, 12 Mart 
günü yeniden ihale
ye çıkarılan Küçük 
Kumla Gemlik arası 
otobüs taşımacılığı 
işi, Valilikten hat iz
ninin alınmaması ne
deniyle geçersiz sa
yıldı.

Belediye Başkanı 
Bal, izin için başvur
duklarını. ihalenin 
yeniden yapılması 
için duyuruların yapı
lacağını söyledi.

MALİ
SIKINTI VAR
Ömer Bal. Küçük 

Kumla Belediyesi nin 
mali bir sıkıntı içinde 
olduğunu, kış ayların-

TATLI 
SERT

hJŞB ErolGÜKÇAY |

Kartal Finale Gidiyor
Beşiktaş - Slavia - Prag maçı

nın, çetin geçeceği bgfcydi- I
Nitekim, öyle de oldu.
İlk yan Slavia kök söktürdü.
Hücum presle Rrfflrtaş *ı kitiedi.
İlhan Mansa. Ahmet Dursun w İbra- 

him rakibin presine yerrik düştü
Uzun boylu, fizik kondisyomfaa 

bu takım Beşiktaş’tan kurtulmay
dı, finale kadar giderdi.

Beşiktaş’ı bu çıkmazdan Pancu 
kurtardı.

İlk yarının sonlarında ve ikinci 
yarının başlarında atılan goller, 
rakip takımı yıktı.

10 dakikada. 3 gol Slavia’y» na
kavt etti.

Lucescu Pancu’yu zamansız de- I 
ğiştirdi.

Tam top tutulacak dönemde. I 
Sergen dışarda kaldı.

Daha. Gunti doğru dürüst MMMMk I 
dan, Beşiktaş iki gol yedi I

Maç biraz daha uzasaydı, Slavia I 
sonucu değiştirebilirdi. |

Bu tip maçlarda iyi oynayan I 
adama dokunmamak gerekir.

Eğer sakatlık ve çok kötü oyun söz-1 
konusu değilse, takımı bozmamak I 
gerekir.

Eğer moral açısından bir kaç değşik-1 
lik yapmak gerekirse, son üç-beş da
kikayı beklemek gerekir.

Slavia çok diri bir takımdı.
10 dakika içinde, 3 gol yedi.
Beşiktaş’ta, ayni akıbete uğra- 

yabilirdi.
Slavia'dan kurtulan Beşiktaş fi

nale kadar gider.
Denizlispor kendi sahasında.

Porto ile (2-2) berabere kaldı
Aslında, son dakikalarda, galibi

yeti kaçırdı.
Galip gelseydi, Türk tafamianna ya

rarı o lacakt ı .
Ama. Helal olsun.
Avrupa Kupasına ilk katıldığı 

sene. 4. tura kadar çıktı.
Beşiktaş kadar Denizhspor’u da 

kutluyoruz ve alkışlıyoruz.

Günün Fikrasi

Küçük Kumla 
Belediye Başkanı

Ömer Bal.
da yeterli tahsilatın ya
pılamaması nedeniyle 
mali sıkıntı yaşandığını 
söyledi.

Salomon ölen karısının kabrini 
ziyaret etti.

Ah Rebeka.. Ne okrr Cenab-t 
Hak bir mucize gösterse de. seni 
geri verse.**

Tam o sırada bir tarla fare» 
toprağı kıpırdattı.

Salomon telaşla :
Sakın ha** diye bağırdı.
Ben sana şaka söyledim be. 

İnandın mı?**
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Mecliste kat tartışması
Birinci sayfanın devamı

CHP grubundan Necdet Ersoy 
söz alarak, verilen önergenin daha 

1 önceki önergeden farklı şeyler 
içerdiğini, meclisin her zaman bu 
tür önerge verme yetkisinin bulun
duğunu belirterek, şöyle konuştu :

“Sayın Başkan daha önce
de verdiğimiz önergeyi oyla
madınız ve görüştürmediniz. 
Meclisin, başkanın her istedi
ğini gündeme alıp almaması 
gibi bir keyfiyet taşımaz. Mec
lisin istekleri yerine getirilme
yecekse, sizin yaptığınız bir 
keyfiyettir”

Belediye Başkanı Mehmet Tur
gut ise, hukuki durumun incelene
rek. konuyu olağanüstü bir toplan
tıda ele alacaklarını söyledi.

CHP ve SP’liler ise, önerinin 
gündeme alınmasını istedi.

Belediye Başkanının öneriyi oy
latmamasına sinirlenen CHP’li 
Dursun Özbey ve Necdet Ersoy sa
lonu terketti.

İbrahim Camcıoğlu, Ersoy ve 
Özbey i ikna etmeye çalıştı ise de 
CHP’li üyeler toplantıya geri dön- 
nsediler.

Meclîs üyeleri daha sonra, bi
rinci ve ikinci etap revizyon planla
tırım askıdan indirildiği halde ne
den iki aydır imar ruhsatı verilmi
yor sorusunu yanıtlayan Belediye 
Başkanı Mehmet Turgut, planların

Uludağ Üniversitesi Döner Serma
yesi’ne ihale edildiğini, oradaki şe
hir plancılarının çizim yapan mi
mara bazı kişilerin yetkisiz diye iti
raz ettiğini, yapılan incelemelerde 
Bayındırlık Bakanlığı Teknik Araş
tırma Genel Müdürlüğü nce yapı
lan araştırmalarda plancının B gru
bu yeterli ehliyete sahip olduğu an
cak, belge düzenleyemeyeceğinin 
belli olduğunu, Fen İşleri Müdürlü- 
ğü’nün bugüne kadar ruhsat ver
memesi ile yanlış yaptığını ve ken
dilerine soruşturma başlattığını 
söyledi'.

Belediye Başkanı Mehmet Tur
gut, yargı kararı olmadan Belediye 
Meclisi nin aldığı her kararın huku
ken geçerli olduğu, memurların bu 
kararları ben uygulayamâm diye
meyeceğini ancak, Bölge İdare 
Mahkemeleri’nde iptal davası ile 
kararların yok sayılabileceğini söy
ledi.

AKP’li İmar Komisyonu üyesi 
Cemal Aydın Aybey, Belediye 
Başkanı Mehmet Turgut’a “Mec
listen karar çıktığı halde ay
lardır neden ruhsat verilmedi 
ayrıca bugüne kadar kaç ruh
sat verildi” dîye sordu.

3 Mart tarihine kadar bir adet 
ruhsatın verildiğini söyleyen Bele
diye Başkanı, konunun kendisine 
geç iletildiğini ve sorumlular, hak
kında soruşturma- başlattığını, ge-

KAYIP
Gemlik Nüfus Müdürlüğü’nden almış 

okluğum nüfus cüzdanımı ve yeşil kartımı 
kaybettim. Hükümsüzdür.

Fatma ATAŞ 

rekenin yapıhcağjru tekrarladı ve 
bu andan ıtfcaren meclis kararlan- 
nm uygulanacağını söyledi.

Daha sonra İmar Komisyonu 
Başkanı Cemal Aydın Aybey. ko
misyon raporunu okudu.

Vatandaşlann imar konuların
daki talepleri imar komısyonımun 
istekleri doğrultusunda oybirliği üe 
kabul edilirken. İnan Marketin üze
rinde belediye tarafından yaptırılan 
beton duvarın 7 metre koruma 
bandına alınması ve plana işlenme
si teklifi de oy birliği ile kabul edil
di.

Mecliste asıl tartışma konusu. 
Manastır Bölgesi nde yapılaşma sı
rasında aykırı nizamda TAKS 
0.30, KASK 1.50 bahçe mesafesi 
3.5 metre kalması koşuluyla ser
best bırakılması istemi, komisyon
ca savunulurken, Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut konunun Bayın
dırlık Bakanlığı na sorulmasını iste
di.

İmar Komisyonu Başkanı Ce
mal Aybey yaptığı konuşmada. 
İmar Kasası na uygunluğun söz ko
nusu olduğu, vatandaşın deprem 
n>l:ın> karsı I kğt yapı yapmak h 
|. liginde s» ı’>est bırakılmasını, b* 
iimh bir sakıncasının l>uhjnmadv 
söyledi. Uzun süren tartışmalarda 
sonra yapılan oylamada komisi, 
nun kararı çoğunlukla kabul edil* lı

Karardan sonra meclis dağıldı

KAYIP
Gemlik Kaymakamlığı’ndan almış olduğum 

yeşil kartımı kaybettim.
Hükümsüzdür.

Asiye SALİHOĞLU

Çocuklarda Parmak Emme

Parmak' emme yaşanan dk ayfmndiw | 
özellikle diş çıkarma döneminde haşlar Yâd 
de 15-60 oranında görülür ve rinf^ft faM 
yoktur. Parmak emmeye şada. kuia^yhgd 
da battaniye ucu ite oynama gfci harekeâ»] 
de eşlik edebilir.

Bebeklik döneminde biberon ya da w-| 
menin çok erken birdenbire ya da zorla M 
silmesi ya da emmenin yetersiz olması par
mak emmeye yol açabilir.

Açlık dürtüsünün beslenme dts* errnqa 
uy a rabile c e ği ve duygusal yoksunluğun ppj 
mak emmeye neden olabileceği düsûn» 
mektedir

Bebek özellikle uykuya geçerken parw| 
ğını emer. Bu yüzden. o sırada bebeğm M 
lan ma sı, pışpışlanma sı ya da emzik emdafl 
mesi parmak emmeyi önleyebifcr.

Parmak emmenin yetersiz anne-cocUB 
ilişkisi ile bir bağlantısı yoktur. Bu yüzden afi 
İçler ve özellikle anneler kendilenni sudaM 
malıdır.

Parmak emme ile çocukların ’A-kyiua oe 
çişleri arasında güçlü bir bağ vardırParmd 
emen çocukların yüzde 9b sı yatakiamâi 
kendi baslarına uykuya bı rakı lan çociAImH

Parmağını emerek uyuyan çocuk uytafl 
dalınca elin ağızdan çıkanlması uygun ofcr j

Emme dürtüsü uykuya dalarken, kendba 
daha güçlü hissettirmekte ve bebek do^MI 
için bir nesne aramaktadır Bu nedenle «■ 
kuya geçiş meme, biberon veya yalana M 
zik emerek olduğunda bu gereksnm don 
rulmakta ve parmak emme gereği duyufena 
maktadır.

3P

PVC KAPLAMA VE 
PLASTİK KART SİSTEMLE

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

O Plastik Kimlik Kartı
O Personel Kartı

O Öğrenci Kartı
O Tanıtım Kartı

O Fatura Kartı

Körfez OFSET
REZARVASYON İÇİN BİZİ ARAYIN!

Dutluca Köyü Altı Orhangazi / BURSA 
Tel : <0.224) 532 £2 82 Telefax : 582 21 65 
GSM z (0.542) 524 97 86 - (0.532) 436 1 8 22

m*ibmcu - macu •—em
îstikial Cd. Bora Sk. Akbank Aralığı 

No: 3/B GEMLİK
Tel: (0.224) 513 17 97 Fax: 513 3595

DOĞUŞ I EA DERSHANELERİ
S "Her zaman bir adım önde"
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YAŞAMIN İÇİNDEN
Sıtkı Hayıroğlu
Emekli Öğretmen

Deprem sonrası yapılacaklar!
Q Enkaz altındaysanız!

Pamuk Gibi Olmalı 
Makamlara Gelenler

Vatandaş, makamlara gelenlerin haliyle, hak
lı olarak pamuk, gibi ak ve de yumuşak olmaları
nı isterler

Böyle yumuşak, ak makamlara gelmek çok 
zor. Eski hükümetler zamanında, bende çok ara
dan pamuk gibi yumuşak gibi, ak iri makamlara 
gelenleri. Belediye Başkanlığı ve de valilikler. 
Aynca. iri gibi görünen bu makamlar genel mü- 
dürkr. müsteşarlıkları da dahil edilebilir. En so
rumlu makam bence Valilik’tir.

Okullann müdürlük makamlan pek o kadar 
etkili değildir

Bu nvji’ a nasıl gelinir. Eski hükümetler

»M

e-jci

ne I

dönemine bur göz atacak olursak, iri makamlan 
işgal edenler genelde ya adam da ya da madam
la. ya dayı ile ya da yağcılık yalakacıln ' a hp 
makamlara gelinirdi, daha kolay.

Böylesi makamlara gelenlerin kimseye fayda
sı dokunmadığı gibi, ulusa kat kat zararlan doku
nur. Bunlar, kara kaya, kara taş. gibi sert olurlar.

Vatandaş öyle iri müdürleri rüyalannda bile 
korkudan göremezler. Hele valilileri hiç...

Kapılarında zebanı gibi, sektiren Sekreterleri 
vardır.

Bunlann makamlara gelmesi de. okumaya, 
ilimle, bilimle değil, pat diye parti tarafından ya
pılır. Sonra...?

Makamlara atandıklannda. o makama hak 
[etmeden geldiklerini kendileri de çok iyi bildikle
rinden. sevinçten hoplar, zıplarlar.

Hani ya küçük bir takımın oyuncusu, büyük 
takıma (F.B, B. J.K. G.S) gibi gol attıklannda, se
vinçten göklere uçarlar, don gömleği çıkanr 
atarlar. Zor. zaptoiunurlar.

Öylesi kişilerin birden şekli değişir. İnsan ol
duklarını bile ututuriar. Hani ya ne derler “eşşe- 
ğe (affedersiniz) çul sarma, kendisin» at 
onun gibi olurlar.

Tabukı görüşüyle, bilgisiyle, sevgisiyle, 
sıyia öylesi makamlara gelenler de var. 
P Öylesi samimi, sempatik, mütevazi 

sanır’

saygı-

ulusa

u

I

kendini adamış bilinçli, çalışkan makamlara ge
lenleri çok aramış bulamamıştım. Daha açıkçası 
bulmuşta kaybetmiştim.

Ben, bir yazar olarak makamlara gelenleri 
hak ederek gelmelerini istedim. Hala da işle
mekteyim. Mesele bu...

Bulmuştum da o aradığım makamlara gelen
leri. Bunlardan biri çok yakından, tanıdığım bil- 
diğirr. Yavuz Erkmen ve Recep Yazıcıoğlu 
idi. Ama onları partizanlık yedi.

Ikiside partilerin partizanlığın hışmına uğra
yarak merkeze alınmışlardı. Neyin nesise o mer
kez denilen kızakhane..

Bizim cennet ülkemizde, her nedense doğru 
olan hak hukuk aranmadan dokuz köyden kovu
luyor. NasıP Nasıl olacak partizancıhkia.

Hane derler ya : ~Yalancının mumu, yatsıya 
kadar yanar '

Bu seçimlerde seçmen öyle yalancı partizan- 
cıiann mumumu feneriyle beraber bir daha yan
mamak üzere söndürdü.

Bu konularda bende köşemde çok yazılar 
yazmış, partizancıhğın iyi birşey olmadığını ilgili
lere anlatmıştım Dinleyen olmamıştı ki...
I Şimdi AK ve de yumuşak bir hükümet iş ba
lında. Sezarın hakkı sezara veriliyor. Doğru on- 
brda dokuz köyden kovulmuyor. Hak ettikleri 
'makamlara hakkıyla geliyorlar.

İşte size iki örnek. Yavuk Erkmen Zonguldak 
Valisi. Recep Yazıcıoğlu Denizli Valisi.

Her iki valimizi, tebrik ediyor, kutluyor, mak, 
makamlarında ulusumuza dana yararlı olma ya
rışında başarılar diliyor, sevgi ve saygılarımı su
nuyorum.

NÖBETÇİ ECZANE
4 Mart 2003 Sah

□ Hareket edebiliyor ve çı
kış noktası varsa dikkatli bir 
şekilde oradan uzaklaşın. Aksi 
durumdaysanız, hareket ede
rek eneıjinizi tüketmeyin çün
kü, enerjinizi tasarruflu^kullan
manız gerekmektedir.

□ Etraftaki seslere ku
lak verin ve duyduğunuz 
sese karşılık verin. Sesle
nerek, varsa düdük veya 
sert bir yüzeyle s-s çıkara-
bilecek aletle vurarak yardım 
çağırabilirsiniz.

□ Emin olun ki. kurtarma 
ekipleri en kısa zamanda size 
ulaşmaya çalışacaktır.

□ Yaşamınızı riske atacak 
hareketlerde bulunmayın, 
cam kırıklan, sallanan dolap 
tehlike yaratabilir.

□ Mümkünse durumunuzla

ilg ili bilgileri not edin
O Kötü niyetli kişâere karşı 

koyma konusunda dftkafİ d
malıyız.

O Vücuta uyuşulduk olun* 
vücudumuzu hareket ettirmek 
iz. Devamı var.

Bursa Vfa/t/iğı Afet Yöneten 
Merkezi tarafından hazır, anan 
‘Dikkat Deprem' adh r t topta 

alınmıştır

Yasemin Mobilya
DEĞİRMENCİ OĞLU Mobilya ve Koltuk Çeşitleri
O Yatak Odası Takımları
O Oturma Odası Takımları 
O Misafir Odası Takımları 
□ Yemek Odası Takımları 
O Kanepeler
O Abajur Çeşitleri
O Zigon Sehpalar

fyfejnî rimİ7r](> re n
mobilya çeşitleri ile 
hizmetinizdeyiz....

Gazhane Caddesi No : 21 (Eski Uzunlar Tıc. Aygaz Bayii)
Tel : (0.224) 512 20 20 GEMLİK
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Eski Sümersporhılar birada Güne Bakış
Kadri Güler
gemlik_korfez@yahO0.coa

Kutsal ittifak
1958-1962 yıllarında Gemlik Sümerspor’da top koşturan za- 

I manın 20 ünlü futbolcusu, Zeki Restaurant’ta geleneksel ye
mekli toplantılarında bir ar ay a gelerek, eski günleri andılar.

Eski Sümersporlu- 
| îanrt başlattığı gele- 
! neksel toplantılarının 
; biri daha gerçekleşti.

Önceki gün. Zeki 
Restaturant ta Barba- 

■ ros Balmumcunun 
argaıuzasyonu ile ye
dinci kez biraraya ge
len eski Sümerspor- 
Lular. kaybettikleri es
ki futbolcu arkadaşla

I n Bâgtn Batıray. Tah
tacı Ömer ve Düğme 
Fahri yi saygıyla an
dılar

Bazı arkadaşları
nın mazeretleri nede
niyle toplantıya katı
lamadıklarını söyle
yen Barbaros Bal
mumcu. iki yıldır sür
dürdükleri yemekli 
toplantıların gerçek
leştirilmesinden bü
yük mutluluk duydu
ğunu söyledi.

Gece geç saatlere 
kadar süren yemek
te. Sümersporlular 
eski anıları birlikte 
yaşadılar.

Birinci sayfanın devamı
Dileriz bundan böyle köşe yazılarını yaza-1 

larken, noktayı, virgülü, satırbaşım ksataj 
Türkçe’yi öğrenirler..

Yazılannda aç parantez, kapat parattJ 
makale yazmazlar.

Sevgili dostlar, son yıllarda üzülerek 
mek istiyorum ki, gazetecilik adına önüneAl 
len bu işi yapmaya koyuldu.

Aynı işi yapanlann zaman zaman aynaca 
bakıp, kendilerini değerlendirmeleri gerekir 1

Gazetecilik bilgi, birikim, kültür, deneyJ 
sorumluluk isteyen bir uğraşı olmaktan çfa.1 

Çaycının, ahçının, sucunun, pazarlamaca 
nın daha bilmem neyle uğraşanların işi oldu

Mesleği demiyorum.
Toplumda bu mesleği yapardan aşağılayan 

kötü sözler söyleyenlere karşı kendimizi sauw 
namaz olduk.

30 yıldır Gemlik Körfez’de ve çeşitli ajan 
larda, yerel gazetelerde, ulusal gazetelerdeaj 
revler aldım.

Birçok gencin meslek kazanmasına, ekmei 
yemesine emeğim geçti.

Birçok kişinin gazetecilik yaşamına basM 
masına neden oldum.

Ancak, nedense son yıllarda bu işi ile ıkjA- 
si olmayacak insanlar gazeteci oldu.

Ve gazetecilik işinin toplum gözünde dûs* 
meşine neden oldu.

Üzülmemek elde değil.
Nereden başlamıştık söze...
Kutsal ittifaktan..
Bu birliktelik neden doğdu, neden bu■ 

sanlar biraraya geldi, bir düşünün bulursun»

Sizden Aracınıza, 
Pirelli’den Size Hediye!
Şimdi Pirelli lastikleri hediyeli!

21 Şubat - 31 Mart 2003 
tarihleri arasında 4 adet 

Pirelli oto lastiği alan herkese 
1 adet Pirelli Mont hediye.

Siz de en yakın 
Pirelli Yetkili Satıcısı'na 

uğrayın, kontrolünüz altındaki 
gücün keyfini yasayın

/ EVET

MM GÜNLÜK Sİ YAS İ G AZ ETE MBM

abone oluyorum 
Lütfen aşağıdaki seçeneklerden birini işaretleyiniz!

11 Aylık Abone (Abone bedeli 5.000.000- TL) I 

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

| 112 Aylık Abone (Abone bedeli 50.000.000.-11]

ADI / SOYADI ....._______ ....._____ ____ A
DOĞUM TARİHİ :_____________________
FİRMA ADI :............... ___________ J

MESLEĞİ :.......................______

ADRES ____________________

KONTROLSÜZ GÜÇ 
GÜÇ DEĞİLDİR

ÖZKAYA OTOMOTİV
îaifföaûıû ILûcâo Şftöa

Hisar Mah. Körfez Baytaş Sitesi A Blok No: 2 
Tel: (0.224) 513 73 93 Fax : 514 40 44 

GEMLİK

TEL : ....................
FAX :............................J
VERGİ (DAİRESİ :........... ........................... J

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

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

ÖDEME ŞEKLİ:

Nakit □ Visa □ MasterCard

Kart No:  İMZA

Günlük Gemlik Körfez Gazetesi’ne j 
abone olmak isteyen okurlanmız. J 

bu formu doldurup gazete büromuza uluiMd

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

Tel : (0.224) 513 17 97

mailto:gemlik_korfez@yahO0.coa
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GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
GEMLİK __________________________________________________

K H rf ez
■■■TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
I) 5 Mart 2003 Çarşamba FİYATI : 200.000. TL.

İKP iltıı yönetimi göreliden alındı
Adalet ve Kalkınma Partisi Gemlik İlçe Örgütü, MKVK karan ile gö
revden alındı. Karar, ilçeye ulaşmamakla birlikte, doğruluğu öğre
nildi. İlçe yönetiminin görevden alınmasının nedeni, partiye üye ol
mak isteyenlerin yönetim tarafından yapılmaması.

iaEa Adalet ve Kalkınma 
j Partisi Gemlik İlçe Yöne- 

Kurulu, Merkez Karar 
jYönetim Kurulu karanyla 

feSgf görevden alındı.
Şok haber, dün ilçeye 

rzi| ulaşmasına karşın, İlçe
I Başkanlığı na ve İl Baş- 
I kanlığı na konuyla ilgili bir 
[yazının gelmediği öğrenil- 
I di.

ÜYE KAYITLARI
NEDENİYLE

ss Öğrenildiğine göre, 3 
— Kasım 2002 seçimlerinde.

I Gemlik te 15 bin 956 oy 
i alan AKP. seçimlerden 

! 1 sonra partiye başvuru ya

pıldığı halde, Yönetim Ku- 
rulu’nun üye yazmayarak, 
dar kadrocu bir anlayış 
sergilemesi üzerine, du
rum Genel Merkez’e parti
liler tarafından şikayet 
edildi.

Şikayetlerin artması 
üzerine, geçtiğimiz ay ilçe
mize Genel Merkez’den 
Tokat Milletvekili Avukat 
Zeyyid Aslan gelerek, par
tide kayıtlan incelemiş, şi
kayetçi partilileri dinledik
ten sonra bir rapor hazır
layarak, Genel Merkez'e 
sunmuştu.

AKP'deki bu ay başla

yacak olan seçim takvimi 
nedeniyle, kongre hazırlık
larına gidileceği sırada, yö
netimin görevden alınma
sı, AKP’liler arasında şok 
etkisi yaptı.

AKP’deki kayıt sıkıntısı 
sık sık yerel basında yer al
mış, AKP îlçe Başkanı 
Vedat Emek, yerel bir rad
yo kanalında yaptığı ko
nuşmada, kayıtlar konu
sunda başvurulan doğrula
mış ancak, sıkı bir eleme 
yaptıklarını söylemişti.

AKP İlçe Başkanı Vedat 
Emek dün gazatemize 
yaptığı açıklamada, duyu

mu kendisinin de aldığını, 
ancak, ilçeye görevden 
alındıklarına dair, herhan
gi bir bildirinin ulaşmadığı
nı söyledi.

Emek, en kısa zamanda 
basın toplantısı düzenleye
rek, açıklamalarda buluna
cağını söyledi.

DAR KADRO
ANLAYIŞI
AKP'nin Gemlik'te 16 

bin dolaylarında oy alma
sına karşın. 700 kişi üye 
kaydının sonradan bin 
500 kişiye çıkarıldığını 
söyleyen kayıtları yapıla
mayan üyeler, gazetemize

AKP Gemlik İlçe 
Başkanı Vedat Emek 
öyle konuştular

Devamı sayfa 6'<fa

Kadri Güler

gemlik_korfez@yahoo.com

Güne Bakış

AKP
Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe Yöne

tim Kurulu, Merkez Karar ve Yönetim 
Kurulu kararı ile görevinden alındı.

Bu şok haber, dün Gemlik’te bomba 
gibi patladı.

Haberin doğruluğunu öğrenmek için, 
İlçe Başkanma gittiğimde, resmi bir yazı
nın gelmediğini ancak, aynı duyumu ken
disinin de aldığını söyledi. ♦

Ve ekledi, “En kısa zamanda basın 
toplantısı yapacağım.”

Gemlik AKP’de neler oldu.
AKP Türkiye genelinde olduğu gibi, 

Gemlik’te de 3 Kasım 2002 seçimlerinde 
en yüksek oyu aldı, 15 milyon 956.

Bu, birçok partinin toplam oyundan 
daha fazla oy demekti.

Uzun yıllar, tek partili bir iktidarın öz
lemini çeken Türk Halkı, 57. hükümetin 
IMF li politikalarına hayır diyerek, yeni 
kurulan ve az şaibeli bir partiyi tercih et-

Devamı sayfa 61da

Muhalefetin önergesi mecliste gündeme alın
mayınca, İdare Mahkemesi’ne başvuruyorlar.

Dursun Özbey 
“Dava açacağız”

Belediye Meclisi’nin 
önceki gün yapılan ola
ğanüstü toplantısında, 
CHP ve SP’lilerin baş
kanlığa verdiği önerge
nin Belediye Başkanı 
tarafından gündeme 
alınması için oylatılma- 
ması üzerine, CHP 
meclis grubu üyeleri. 
konuyu Yargıya götü
rüyor.

Cumhuriyet’ Halk 
Parti Belediye Meclis 
Üyesi Dursun Özbey, 
Belediye Başkanınm 
kendini meclisin üze
rinde gördüğünü, üye
lerin meclise her za
man sözlü ve yazılı so
ru sorma ve cevaplan
dırma haklarının bulun
duğunu, Belediye Baş 
kanının bunu engelle
meye hakkı olmadığını

Dursun ÖZBEY «
söyledi.

Özbey. Belediye 
Meclisi nde önceki gün 
yaşadıkları olayın hak 
ihlali olduğunu belirte
rek, önce Valilik Hu
kuk Bürosu na başvu
racaklarını gerekirse. 
Bölge İdare Mahkeme- 
si'ne giderek karan ip
tal edeceklerini belirtti.

Belediye’nin Kültür Sarayı inşaatı.
okul duvarının yıkılmasına neden oldu

Gemlik Beiedbyest 
tarafından yaptırılan 
Kültür Sarayı mşaatı s- 
rasında. gerekfi önlem
ler alınmadığı için 
Cumhuriyet İköğretim 
Okulu nun du^an ve 
okul yolu göçtü.

İnşaatı yapan tırma
nın. okul duuanna doğ
ru yaptığı hafriyattan 
sonra, okul diKariarb 
nın altındaki toprak

mailto:gemlik_korfez@yahoo.com
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Avukat 
Fehmi KARACAN

Savaş çare değil, 
Gerekmedikçe.. .

Yabancıların Türkiye’de askeri güç bulun- 
, durmalarını sağlayan Tezkere TBMM’den 
I geçmedi ya... Yandı gülüm keten helva...

Vay benim vatandaşımın haline...
Dolar yükselecekmiş. Faizler yükselecek

miş, borsa düşecekmiş. Piyasalar alt üst ola
cakmış. Savaşa hayır demenin faturası yük
sek olurmuş. Yanıp bitip tükenirmişiz. Buna 
katlanmalıymışız. Bir kısım yazarlann kalem
lerinden dökülenler.

Doğaldır ki piyasalarda bir dalgalanma 
olacak. Ancak savaş çığırtkanlannın dediği 
kadar da değil. Dolar biraz yükseldi, borsa 
biraz düştü..

Hem ne olur olsa.. Hep hazırla mı geçi- 
I neceğiz.

Biraz emek harcasak, biraz sıkıntı çeksek 
ama onurumuzla yaşasak.

İME DÜNYA BANKASI gibi kavramı.»r 
Türk Ekonomi Yaşanıı’na giıeli yıllaı oldu

। Hep de IMF şu kucLn i.ı. .u ı. u. Dünya 
Bankası bu kadar kredi verdi denir durur. Ne 
hikmetse onlar verdikçe biz daha çok isteriz. 
Ama bir türlü darboğazdan kurtulamayız.

Hem IMEden Dünya Bankası’ndan des
teklenip de iflah olmuş bir ülke örneği var 
mı?

Toplumu oluşturan tüm kesimlerin ortak 
mutabakatıyla, Ulusal Ekonomi Programı 

ı yapılsa sonuçlan şimdikinden daha mı kötü 
। olur.

Ekonomi böyle..
İşin bir de hukuksal boyutu var.
Olması gereken hukuka uygunluk.
Yoksa dünyada isteyen istediğini yaparsa, 

gelecek daha da kötü olur. Kargaşa yaşanır
O kadar, Uluslararası Dayanışma Orgüt- 

I leri kuruluyor. Uluslararası anlaşmalar yapılı
yor. Her devlet kendi bilgidiğini okursa, bu 
anlaşmaların ve kararların ne önemi ve an- 

[ lamı olur?
Dünya devletlerinin ortaklaşa örgütü Bir

leşmiş Milletler’in Güvenlik Konseyi karar 
! verir. O karan da irdelersin. Enine boyuna 
tartışırsın, işine geliyorsa... Ona göre, hare
ket edersin.

Kuzeyimizde gelecekte bizi rahatsız ede- 
I cek bir takım gelişmelerin olduğu bir gerçek. 
Kim olduğu belirsiz bazı grupların bir heze
yan içinde oldukları, bize dil uzattıklarını gör
mekteyiz.

Olay, kendi smırlanmızda ülkemizin bü
tünlüğünü tehdit eden boyutlara ulaşırsa, 
önce diplomatik olmazsa askeri önlemlerle 

' çözümleme yoluna gideriz.
O dili kopartınz da...
Ama meşrutiyet içerisinde.
Haklı gerekçelerimizle..
Başkaları istedi diye değil.

Bartın Siyasi Memleket Gazetesi
Bu yazımda, sîzlere Bartm-Siyasi Mem

leket Gazetesi’nden ve verdiği iki haberden 
bahsetmek istiyorum. Benim eşim Bar
tın’İldir, memleketini çok sever ve burada 
çıkan Bartın Gazetesi’ne abonedir. Bu ne
denle gazete bize düzenli olarak gelmekte
dir. Bartm-Şiyasi Memleket Gazetesi, 79 
seneden beri büyük özverilerle yayınını sür
dürmektedir. Bu süre içinde gazete özgür, 
bağımsız ve gerçek haberciliği ön planda 
tutmuştur. Bunu da okuyucularının desteği 
ve gazeteyi sahiplenmeleri ile gerçekleştir
miştir. Bartın Gazetesi bu yöndeki başanla- 
rından dolayı birkaç sene önce mahalli ga
zeteler içinde en uzun ve bağımsız yayıncı
lık yapmaktan dolayı ödül almıştır. Kendile
rini tebrik eder, nice uzun yıllar yayınlan-

Ayın dileklerimiz Gemlik'te çıkan, yayın
lanan gazetelerimiz için de tekrar ederim. 
Bartın Gazetesi’nin 25 Şubat 2003 tarihli 
nüshasında gördüğüm iki haber benim çok 
ilgimi çekti ve düşündürdü, umarım sîzlerin 
de ilginizi çeker.

1- “Zonguldak Milletvekili TBMM 
Adalet Komisyonu Başkanı, Eski Mil
li Eğitim Bakanı, eski Bartın Milletve
kili Koksal Toptan beraberinde... ile 
Valiliği’ne geldiler. Valiyi ziyaret etti
ler. Daha sonra, AKP’ İl Merke- 
zi’nden çıkarak Bartın içinde Hamam 
Caddesi’nde, Hükümet Caddesi’nde 
yanında yüzlerce partili ve halkla bir
likte yürüyerek işyerlerini ziyaret et
tiler. Halkın yakın ilgisi ve sevgisiyle 
karşılaştılar. ”

2- “Bartın Milletvekili M. Asım Ku- 
lay yaptığı açıklamada; TBMM’de 
2003 yılında açılması düşünülen yeni 

GEMLİK

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE ■■■

VERECEĞİNİZ İLAN ve REKLAMLAR KAZANDIRIR

iini ver siteler ile ilgili çalışmaların yo-i 
ğunlastiği bu günlerde, Bartın Kam-1 
püsünün Üniversite olmayı hakettiğî» I 
ni söyledi- Devamla "Ekonomik ve I 
sosyal gelişmenin çözümü Ba irin a I 
olan girdileri artırmaktan geçmekte-1 
dir. Sürekli kaybeden ve küçülen biri 
il olmak çocuklarımızın geleceğini 
karartmak ile eş anlamlıdır. Bartnl 
için yapılması gereken ne varsa U-l 
kipçisi olacaklarını, daha güzel daha] 
mutlu günler için çalışacaklarını Ha-1 
de etti.”

Sayın Gemlikliler şimdi kendimize ve eH 
rafımızdaki kişilere soralım. Acaba, btzDD 
de böyle milletvekîlerirniz var mı? Gemfikeı 
gelen, halkla iç içe olan, Gemlik için hayp| 
h işler yapan, esnafına, tüccarına. oğıencH 
sine, halkına hal hatır soran, sorun lanyiıl-l 
gilenen, çareler bulan Milletvekillerimiz vat 
mı? Aylardan beri zaman zaman tansiyonu 
yükselten bir Sunğipek Fabrikası nda fahm 
te vs. açılması yönünde isteğine cevap «H 
ren çözüm üreten, yardımcı olan bir Millet j 
vekili tanıyor musunuz? Bu milletveldbniB 
Gemlik’e gelir mi, gelirse nereye kımloa 
gider, hangi dertlere derman olur? Ürüverj 
site gibi çok önemli konuda Gemlik’e nasfl 
ve ne yönde yardımcı olur?

Bu sorulara, siz nasıl ve ne yönde cevaa 
verirsiniz bilmiyorum. Ancak, benim ceMİ 
bım, yukarıda Bartın Gazetesi ’ndeki haberi 
de olduğu gibi halkın yanında olan. ora« 
derdiyle ilgilenen, halkla birlikte yürüyen 
üniversite gibi hayati önemde bir konufl 
öncülük eden bir Milletvekilimizin ohup CM 
madiği konusunda şüphelerimin olduğu yfl 
nündedir.

1 AYLIK PAKET REKLAM
■■■■ «Y A14 OAZITl

Yıl : 30 SAYI : 1401 
Fiyatı : 200.000 TL. (KDV Dahil) 

Sahihi : Kadri GÜLER
Yan İftorl Müdürü : Serap GÜLER 

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

Basıldığı yer : KÖRFEZ OFSET 
Matbaacılık -Yayıncılık - Reklamcılık Tesisi 

İstiklal Cad. Bora Sok. Demir Apt No : 3/B GEMLİK 
(DM Bayram Günleri ve Pazar Günleri yayınlanmaz)

100 nıilvoıı + KDV
BİR TELEFON YETERLİ
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GEMSIAD ve Genç 
Parti Kaymakam
Genç’i ziyaret etti

Gemlik Sanayici ve İşa
damları Derneği yönetimine 
seçilen üyeler ve Genç Parti 
Gemlik İlçe Yönetimi, Kay
makam Sadettin Genç’i dün 
makamında ziyaret ettiler.

GEMSİAD yönetim kurulu
na seçilen Ahmet Avcı, Aydın 
Şentürk, Ali Başaran, Ali Sa
nca, Turhan Bulut ve Metin 
Akın, saat ll.oo’de Kayma
kam Genç’i makamında ziya
ret ederek, tanıştılar.

Kaymakam Sadettin Genç, 
yeni yönetime başarılar diledi.

GENÇ PARTİ
GEMSİAD’m ziyaretinin 

ardından, Genç Parti Gemlik 
İlçe Başkanı Nizamettin Şanlı 
ve yönetim kurulu üyeleri de, 
Kaymakam Sadettin Genç’e 
bir buket çiçek sunarak, ziya
ret ettiler.

Yönetim Kurulu üyelerini. 
Kaymakam Sadettin Genç’e 
tanıtan Nizamettin Şanlı, bir

TAŞI 
GEDİĞİNE Kazalar bitmiyor

cInan eJamer

Kabul Edilirse ...
TUS1AD Yönetim Kurulu Başkanı 
Sn. Tuncay Özilhan ne diyor : 
“-Tezkere reddedilirse, 
faiz ve kur yükselir*’
Kabul edilirse:
Tabii kârları....

süre önce Ankara’da yapılan 
Kurultaydan döndüklerini. 
Kaymakam Genç’i ziyaret 
etmek için biraz geciktiklerini 
belirterek, arkadaşlarını tanıt
tı:

Şanlı, milletvekilleri seçim
lerinde, Genç Parti nin Gem
lik’te 6 bin 800 oy alarak, 
üçüncü parti durumuna geldi
ğini, hedeflerinin yapılacak 
yerel seçimler olduğunu söy
ledi.

Havaların yağışlı 
olduğu günlerde, her 
gün meydana gelen 
kazalar, güneşli gün
lerde de sürüyor.

Dün. saat 11.oo sı
ralarında, Yalova yolu 
istikametine giden 
özel bir oto. bir kam
yonun çıkıştırması so
nucu. şarampole yu
varlandı.

Kazada, bir kişi 
ağır yaralanarak. Bur
sa Devlet Hastane-

si ne kaldınldı. -
Günün ikinci kazası 

ise. Cumhuriyet Ma
hallesi ile Devlet Has
tanesi dönemecindeki 
kavşakta yaşandı.

Gemlik'ten Devlet 
Hastanesi yönüne 
kontrolsüz çıkış yapan 
Osman Durdu ya ait 
özel araç, karşı yön
den gelen özel bir 
araç ile çarpıştı. Kaza 
da. iki araç hasar gör 
dü.

in.—ı hayata—ia , * üaaaddkr I
Devlet hayabnda da tahnit I
Yem be b I ııruıi —tepeni MŞL dbr I 

norruna d-rg— nidage ba —ı saç—- | 
se id ant iye deşer. I

şan bar işadamı lutae g—er I
Devlet hn» tmdn Mneafüaaı —el 

fevk sinde ooemBdnr I
Yöneticiler deriyi M gorenriyudur* I 

sa. halk hapı yutmuş deseefcbr I
Kıbns in— çok iyi hb or—eben I
Türkiye çok haldi bir aıiıaiı. hJb I 

ns'a müdahale etmiştir I
Bu müdahaleye çok tarrf bir bba de I 

vermiştir. I
Kıbns Banş Harekatı I
Askeri müdahalede i—mmbaaa|i I 

çok iyi seçenler, dapten—asİ bmbMmmms» I 
daki zaman lamavı kaçır mest» I

Kuzey Kıbrıs Türk C—srtenrtyeM. I 
1983 yılında kurulmuştu I

- O dönemde Sın yedi BhbH *• I 
nüz. yıkılmamıştı. I

Amerika gözümüzün çew bsbyadhl
- Yunanistan, Avrupa tfarhgı üpaal I 

olmamıştı. I
Türkiye nm daha fada ş—m ssndb
- Kıbns Rum kesbnbrin An rupe I 

Birliği üyeliği ise, aludarda bde pab* I 
tu. I

Yani. Türkiye'nin efi ç<A güdbyde I
Türkiye o dönemde Rum heetnthd I 

banş masasına zorlamaydı. çak ta—b I 
alırdı. I

Ve Banş isteyen taraf olarak dün I 
ya kamuoyunda prestij haaaanrdk I

Ama. Küçük hesaplar w fâoJk c I 
kurlar Türkiye'nin bu atağa— cadedk

Gün geçtikçe, diplomasi gacüamü I 
azaldı.

Sonunda t um kozlar. Rum heebb- I 
ne geçti.

Türk tarafı uzlaşmaz damgpnenm I 
yedi

KKTCyi. hiç kimse tamnaadr
Kıbns sorunu Türkiye’süs her abr I 

gm ı «ngededl.
Yıllarca y^pranaa podCBaacdan w 

bürokrattan. Sacm Dehfctaa püa*m* 
dinmeye başladı

Oyb ba aaa—m» gekfe.
Kimse. Kıbna sorunan çoaeftak db ! 

yemedi.
Çözümsüzlükle hte çoaünadür dh 

yenlerin, hesaba» bozamadı.
Kıbns sorun, "zanaanhanayi ha» 

(«nı~ konusunda öne edam «a acı 
örnektir.

Bu örnek, \rwwticderbmrin dkpl»* 
ması mır simde ne derece basam 
olduğunu gösteriycNr.

| Günün Sözü

Her şeyin bir zamanı vardır.
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Rotary’in 98. kuruluş 
yıldönümü kutlandı

GEMLİK İMAM HATİP OKULU YAPTIRMA 
YAŞATMA ve İLAHİYAT ÖĞRENCİLERİ* 

YARDIM DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN

1905 yılında Paul Harris 
tarafından kurulan ve ulusla
rarası bir kuruluş olan Ro^ 
taryin, 98 ncî yıldönümü kut
landı.

Cuma akşamı Altın Ceylan 
Tesisleri*nde yapılan 'Rotary 
Balosu na 2440. Bölge Gu-

vernörü Prof. Dr. Fahrettin 
Macit ve eşi Sema Macit, Gu- 
vernör Yardımcıları ve eşleri 
ile tüm Rotary kulüp üyeleri 
eşleri ile birlikte katıldılar.

Bursa Valisi Oğuz Kağan 
Koksal, Emniyet Müdürü Re
şat Altay ve eşlerinin de katıl

dığı geceye, Gemlik Rotary 
Kulübü üyeleleri'de hazır bu
lundular.

Geç saatlere kadar süren 
gecede, Rotaryenler eğlenir
lerken, balo, Cumhuriyet 
Marşı’nın toplu olarak söylen- 
mesiyle sona erdi.

Serap & Kadri Güler Rotary 2440. Bölge Guvernörü Fahrettin Macit, 98 nci yıl pasta
sını, İnegöl ve Karagöz Rotary Kulüp başkanları ile birlikte kesti.

Gemlik imam Hatip Okulu Yaptırma. YsşaJ 
ma ve ilahiyat Öğrencilerine Yardım DemeğfnJ 
23.03.2003 Pazar günü saat 13.oo de 
İmam Hatip Lisesi Salonu nda aşağıdaki gv. 
dem maddelerini görüşmek üzere olağanüsC ge
nel kurul toplantısı yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde 30.032M 
günü aynı yer ve saatte çoğunluğa bakıimaksM 
ikinci toplantı yapılacaktır.

Bu ilan tüm üyelerimize toplantıya cağn ^es
ne geçecektir.

YÖNETİM KUBUmi
GÜNDEM :
1- Açılış, yoklama ve saygı duruşu
2- Yönetim kurulu ve başkanı seçimi
3- Kullanım dışı malzemelerin satışı
4- İsim değişikliği
5- Kapanış.

Yazarımız 
Araştırmacı - Yazar 

Yılmaz Akkıhç’ın yazdığı

Ayşen & Mehmet Yasar

Yunus & Serpil Kardeştuncer - Nesrin & Turhan İzmir

4 Ciltlik
BURSA 

ANSİKLOPEDİSİ
Gazetemizde satılmaktadır.

Ferruh & Nilgün Ercek İstiklal Cad. Bora Sok. No : 3/B GEMLİK

Tel : (0.224) 513 17 97

2440. Bölge II Grup Guvernör Yardımcısı Dinçer Avdıcı ve eşi 
Semra Avdıcı, Cumhuriyet Marşı’m coşkuyla söylerken.

Mahmut & Saba Solaksubaşı

PVC KAPLAMA VE 
PLASTİK KART SİSTEMLERİ

# Plastik Kimlik Kartı
® Personel Kartı

$ Öğrenci Kartı
# Tanıtım Kartı 

ft Fatura Kartı

Körfez OFSET
MATBAACILIK - YAYINCILIK -

İstiklal Cd. Bora Sk. Akbank Aralığı 
No : 3 / B GEMLİK

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

DOĞUŞ FEN DERSHANELERİ
"Her zaman bir adım önde"



i YAŞAMIN İÇİNDEN
Sıtkı Hayıroğlu

I Emekli Öğretmen

KOMŞULUK

Değerli dostum, arkadaşım, meslektaşım 
Gürhan Çetinkaya. 1 Mart 2003 tarih* 
h köşe yazısında, komşu külünden' bah
setmiş.

Komşuluğun, maddi, manevi yönlerini 
tatlı bîr uslupla eski yeni ile kıyaslayarak, 
okuyucularına samimi olarak sunmuş.

Bu güncel, duygulu yazısından dolayı, 
arkadaşımı tebrik ediyor, kutluyorum.

Şimdi, ben konuyu başka bir açıdan ele 
ahmak istiyorum.

Gürhan arkadaşım, ev komşuluğunu ele 
almış. Sonuna kadarda sorunları göz önüne 
koymuş. Görenler görür de.. Görmeyenle
rin gözüne de soksan görmez. Ev komşulu-

I ğu ne halde, anlayan anlamıştır.
Ev komşuluğunun dışında bir KOMŞU

LUK daha var ki o çok önemli.
i Nedir ö?

ESNAF-SANATKAR komşuluğu.
Ne hal olmuşsa olmuş, esnaf esnafı, sa- 

| natkarda. sanatkarı kıskanır olmuş.
| Bir fınncı. bir firmayı kıskanır. Bir ba- 
I kkal bîr bakkalı, bir kahveci bir kahveciyi.
I bir kasap bir kasabı, bir doktor bir doktoru 
I kıskanır.
| Oysa, bunlar birbirine en yakın komşu
I sayılır
I iftira bile atanlar olur. Bir kahvecinin 
I müşterisi çoktur. Komşu kahveci, onu tak 
I tir etmez, kıskanır. Kahvesini kapatmak için 
I her hileye başvurur. İçeri çaktırmadan girer 
veya birini gönderir. Birinin cebine gizlice

I esrar veya benzeri şeyler koyar. Jandarma
ya ihbar eder, bastırır. Emniyet güçleri de 
gelir, gereğini yapar, kahveyi kapatır. Kom
şuya gün doğar. Komşu komşuyu tanımı
yor, bilmiyor artık. Şimdi bazı insanlar, pa
radan başka, bir değer bilmez olmuş.

Şiirimle komşuluğun özüne inmek istiyo
rum.

KOMŞULUK
Eskiden komşu, komşunun
Külüne de muhtaçtı.
“Komşuda pişer, bize de düşer” 
Denilirdi.
Az çok ne varsa beraber 
Yenilirdi.
Hani nerede o komşuluk?
Kuş oldu da uçtu mu?
Hırs bürümüş insanları, para hırsı.
Yok olmuş bolluk.
Komşu, komşudan çekmiş iyice
Ayağını elini
Zengin bir karış, fakir yutmuş
Dilini
Şimdi değişti devran
Komşu, komşusunu sevmiyor artık
Selam bile zoraki.
Vatandaş inanma, kanma
Aç gözünü aç!..
Kim demiş
“Komşu komşunun külüne muhtaç”
Böylece değişti zaman
İnek bile ahırda bulamaz oldu saman
Bu gidişle halimiz
Hem puslu, hem de duman...

NÖBETÇİ ECZANE
5 Mart 2003 Çarşamba

ENGİN ECZANESİ

Deprem sonrası yapılacaklar!
A Enkaz altında kalanlara yardım!

O Yaralı için risk taşıyan 
unsurları ortadan kaldırın.

□ Başlangıç yangınlarını 
söndür.

O Tehlike yaratacak eşya 
ve enkaz parçalarını kaldır. 
(Yaralıyı enkazdan değil, en- 
kası yaralıdan uzaklaştırır)

O Yaralının bulunduğu ya
şam alanını destekle. (Düzen
siz enkaz ve artçı depremler 
nedeniyle çöküntü deprem
den sonra en az 72 saat ede- 
vam eder)

O Yaşam alanını havalan
dır. Gaz ve toz birikmesini ön
le. (Deprem nedeniyle açığa 
çıkan gazlar ve yangınlar ne
deniyle oluşan toz ve duman 
zemine dolarak yararlının bo
ğularak ölmesine neden ola
bilir.

O İlkyardım uygulaması;
□ Solunum yollarını aç.
□ Kanamayı durdur,
□ Şoku önle,
□ Psikolokjik yardımı sağ

la, moral ver.

İlkyardım nedir?

Bursa Valiliği Afet Yönetim Merkezi tarafından hazırlanın

Herhangi bir kaza ya da 1 
yaşamı te hlikeye düşüren du
rumda. sağlık görevlilerinin | 
yardımı sağlanıncaya kadar j 1 
geçen sürede hayatın kurtard- 
ması ya da durumun daha kö- I 
tüye gitmesini önlemek ama- ı 1 
cıyla. ilaçsız olarak yapılan uy- 1 
gulamalardır. ilkyardım herkes 
tarafından yaralıya ve kendâsâ- I 
ne zarar vermeden, uygun I 
olan her tür! ü koşulda yapdır.

Devamı var. I 
adlı kitaptan afrnımı—

Yasemin Mobilya
DEGİRMENCİOGLU Mobilya ve Koltuk Çeşitleri
D Yatak Odası Takımları 

Oturma Odası Takımları 
Misafir Odası Takımları 
Yemek Odası Takımları 
Kanepeler 
Abajur Çeşitleri 
Zigon Sehpalar

•inin

□ RESMİ DAİRELER□ GEREKLİ TELEFONLAR
Türk Hava Yofc 
Şafak Havacıhk. 
Havalimanı.....

Gazhane Caddesi No : 21 (Eski Uzunlar Tıc. Aygaz Bayii)
Tel : (0.224)51220 20 GEMLİK

mobilya çeşitleri ile 
hizmetinizdeyiz....

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

110
155
156

. Jandarma K.................
Polis Karakolu............
Gar. Kom.........*...........

.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 Mudurlugu..... .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

□ BELEDİYE

TEK Arıza...... 513 20 66
TEK işletme .... 513 45 03
Turizm Der. .... 513 12 74
Spor Sah. ...... 514 00 95
Grm. Böl. Şf... 513 12 86
Milli Eğt. Md.... 513 11 74
Halk rat. Mrk.. 513 18 46
Halk Kutüp...... 513 13 53
As. Şb............... 513 10 57
Karayollan ...... 513 13 08
Uman Bşk....... 513 11 33
Mal Md........ 513 10 95
Nüfus Md. ...... 513 37 42
Özel Id. Md...... 513 15 07
Tapu Sic. Md. . 513 14 14
Müftülük.......... 513 13 64
Gümrük Md..... 513 14 11
Tekel Md.......... 513 10 42
Ver. Da. Md..... 513 23 60
İlçe Tar. Md. ... 513 11 86
İlçe Seç. Md. .. 513 77 73

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 fS
Muhasebe M .513 45 21-182
Yazı İş. Md...... 513 45 21-111
Su Anza.........Yahu 185

□ DENİZ OTOBÜSÜ
Bursa.....
Mudanya ,. ----- ,
Yerüksça.................. (2
Yalova.(2

□ VAPUR

□ FERİBOT

Estahrsar

□ OTOBÜS

□ TÜP DAĞITICILARI

.513 18 21

□ TAKSİLER

Körfez Taksi.....
f~b <SEMLİK ŞOFORVER VE _

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

....... 513 24 67
...... 51332 40

Ambulans ..
Kurtarıcı.. ..

...0.532 4868116
-0.533 2556505

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

(J VE aAHAIKAMJMHLOnaai
Manastır Taksi....... Ambulans ...0.532.5716757

Ozgaz ... 
Tehnaz.........
Ocaikgaz.......
Ergaz...........
brâsaz.
Habaşgaz.....
Likîtgaz.....
Yeni Ukifgaz 
Atevgaz.......
BPGaz

513 12%
514 17 «O

513 1637

513 22 59
..... 513 45 46
..... 514 2841

513 65 00
..... 513 40 95

514 59 Sİ
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AKP ilçe yönetimi 
görevden alındı

Birinci sayfanın devamı
“Partimizin Mart ayın

da seçimleri yapılacak. 
Seçimlerde, parti tüzüğü
müze göre, tüm üyeler oy 
kullanmaktadır. Yönetim, 
yeniden seçilebilmek için 
üye yapmamaktadır.

16 bin oy aSmış bir par
tide önce 380 kişinin, 
sonra da bu sayıyı 700’ 
çıkararak kaydı yapılmış
tır. İlçe Başkanı, kendi 
açıklamasıyla, 3 binin 
üzerinde başvuru olduğu

nu söylemesine karşın, 
üye yazmayarak, dar kad
ro anlayışı ile hareket edi
lerek, parti tüzüğü çiğ
nenmiştir. Partide, Bizans 
oyunları oynanmak isten
mektedir. Genel Merkez, 
buna izin vermedi. Seçim
ler, demokratik bir üye 
yazılımı ile gerçekleşecek
tir. İktidar olan partiye 
yakışan da budur.”

Öte yandan, AKP İl Baş
kan Yardımcısı Harun Gür ile 
yaptığımız telefon görüşme

sinde, İl Başkanlığı na da 
Gemlik İlçe Yönetimi nin gö
revden alındığına dair bir bilgi
nin ulaşmadığı bildirildi

MKYK tarafından geçtiği
niz hafta cumartesi günü ak- 
nan kararın doğruluğu konu
sunda görüştüğümüz AKP 
Bursa Miietvekili Altan Kara- 
paşaoğlu da, bir il veya ilçenin 
tüzük kurallanna göre, hare
ket etmemesi durumunda gö
revinden alınabileceğini ve ’ e 
rine yenisinin görevlendiril* • >i- 
leceğini söyledi.

VcdLI \!/@
Birinci sayfanın devamı
..... sabah yol ve okul bahçe du- 
vannın göçtüğünü yerinde incele
yerek, inşaatı yapan firmadan ge
rekli önlemin alınmasını ve zara
rın giderilmesini istediler.

Öte yandan, Belediye’ye ait iki 
dozer yol ve duvann göçmesi üze
rine dün, tam gün göçük toprağı
nı inşaat alanının çevresine taşı
yarak, arazide önlemler almak 
için çalışma başlattı.

Sizden Aracınıza, 
Pirelli’den Size Hediye!
Şimdi Pirelli lastikleri hediyeli!

21 Şubat - 31 Mart 2003 
tarihleri arasında 4 adet 

Pirelli oto lastiği alan herkese 
1 adet Pirelli Mont hediye.

Siz de en yakın 
Pirelli Yetkili Satıcısı'na 

uğrayın, kontrolünüz altındaki 
gücün keyfini yaşayın

KONTROLSÜZ GÜÇ 
GÜÇ DEĞİLDİR

Pazarın kral? 
sivri biber]

Kar yağışlan. soğuklar 
günlerin başlamasıyla çarşı, 
beklerken, fiyatlar tezkere

Dün, Salı Pazannda kaı 
yatlardan daha pahalı byatk 
kralı ise, kilosu 4 milyon bn 
di Bir hafta önce. 1 müy' 
olan biber, her ne olduysa 
neredeyse iki katından fazla

Yalnız biber mi zamlanan 
nak, patlıcan, marul gibi seb 
rmda süper artışları gören i 
oluyor bu pazara?' damı 
alamadılar

Güne Bakış
Kadri Güler 
gemlik korleıCv**®8 c#1* |

AKP
Birinci sayfanın devamı

AKP genelde iktidar oldu.
Gemlik’te de iktidar oldu. J
Ancak, partiye artan ilgi. nedense Mm 

bîr türlü yansımadı. J
Başkanın. Körfez FM de yapöğı açddiM 

ra göre, 3 bin 800 başvuru vardı ana 38B 
şi kayıtlı üye bulunuyordu. a

Bu durum, sık sık baarun güıaleerme
AKP ilçe yönetimi, dar kadraoAA anki 

nı bir türlü aşamadı
Yönetimdeki korku bence 1
Yabancılar partiyi efe geçtaeceAtae M 

suydu bu..
Kimdi bu yabunotar ___ I
AKP tabanına bekfağruada, oUmn M 

bölümü yoksul kesimden gckycuAa J
Anadolu'dan Gemik e göçmüş.

Eşref Dinçer. Osmaniye gd» arka
oturan tarsal kesim ra 3OL tUÎUCLL NBtfMM 
kar oylar..

ANAP tan, DSP den. DYP cfeı ve brfe 
MHP'den küsen oytar

Partiye oy venMdm heMe, paelB j 
maçan bu taban, durjrv çeşflh kM
Ankara'ya ilettiler

Oysa. Mar

ÖZKAYA OTOMOTİV 
?Qaı?3aüa] İM fîthh

Hisar Mah. Körfez Baytaş Sitesi A Blok No: 2 
Tel : (0,224) 513 73 93 Fax : 514 40 44 

GEMLİK

ediyordu. Bu ise tuzun dılak tdL.
Sonuç ortada.
Yönetim görevden atarit
Bunda yalnız ilçe yönetimi mı
Yönetim baskı atanda tutan ve yöı

renlerin suçu yok mu? _
Bence, hesaplar yerel yrjnıJane 

pıkhgı için, bu beklenmeyen sonuç
Simdi. AKP de piriMenn fetata» 

ayıklanacak.
Bakahm neler olacak.
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Bursa Serbest Bölgesi’nde kurulan fabrikalarda çalışan işçilerin yüzde 68'i Gemlikli

İşçilerin çoğunluğu Gemlik’ten
ı»»t Ekonomik krizin etkilemesine karşın, Bursa Serbest Bölgesi’nde 

kurulan fabrikaların işçileri, verilen söz üzerine Gemlikliler arasm-
S3 dan seçiliyor. Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Akıt, 
X? sözün takipçiliğini yaptığını söyledi.

İki yıldır, ülkeyi kıskacına 
alan ekonomik tariz nedeniy
le. beklenen gelişmeyi gös
teremeyen, ilçemizde kurulu 
bulunan Bursa Serbest Böl
gesi nde (BUSEB). kurulan 
sayılı sanayi kuruluşlarına 
alman işçilerin büyük çoğun
luğunun, Gemlikliler arasın
dan seçildiği belirlendi.

Gemlik Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Kemal Akıt, 
gazetemize v »ptığı açıkla
mada. BUSEB in Yönetim 
Kurulu Üyesi olduğunu ve 

Serbest Bölge’ye alınan, işçi
lerin istatistiklerinin çıkarıl
masını istediğinde, yüzde 68 
oranda işçinin Gemlikli ol
duğunun görüldüğünü söy
ledi.

ORAN İYİ
Gemlik Ticaret ve Sanayi 

Odası, Başkanı Akıt, şöyle 
konuştu:

İşbıılmak için daha 
önce başvurularda bu
lunmuş yüzlerce Gemlik
li, hala odamıza gelerek, 
ne zaman işe alınacağını 

bizden soruyor.
Ticaret ve Sanayi 

Odası adeta, işçi bulma 
kurumu gibi oldu.

Bursa Ticaret ve Sa
nayi Odası Başkanı ve 
BUSEB Başkanı Sayın 
Celal Sönmez, kuruluş 
aşamasında odamızda 
işçilerin büyük bölümü
nün Gemlikten alınacağı 
konusunda, bize söz 
vermişti. Ben de verilen 
sözün tutulup, tutulma
dığını öğrenmek için, il

gili arkadaşlardan ince
leme yapılmasını iste
dim. Aldığım sonuç, 
bence sevindirici. Yüzde 
68 oranında, Gemlikli 
işe yerleştirilmiş. Kalan 
yüzde 32 ise, teknik ele
man ve kalifiye personel 
olarak sanayicinin getir
diği kişilerdir."

Kriz nedeniyle, beklenen 
sayıda *> mayı I. rukışıınun 
Serbest Bölge • i- urulmadı 
ğını belirten Akıt. “Savaşın 
kapıda olduğu bir dö

nemde. onunu göreme
yen sanayici yatırım 
yapmaktan kaçmıyor” 
dedi.

Güne Bakış
Kadri Güler

gemHk_korfez@yahoo.com

Siyaset sahnesi
AKP İlçe Yönetimi nin önceki gün görevden 

alınması. Gemlik gündemine oturdu.
Dûn, siyasetle ilgilenen bil'umum insanlar, 

AKP de nelerin olduğunu konuşuyordu.
Bir taraftan iyi oldu, yaptıklannı çektiler diyen

ler, öte yandan beklentisi olanlar... Bir taraftan da 
olanlara bıyık altından gülenler...

Ashnda olanlar Vedat Emek’e oldu.
Emek, kimin gemisine binerek, üye yazımlan 

konusunda bu denli ağır kaldı veya kimin etkisinde 
kaldı sorusunun cevabını şikayetçiler biliyor.

Emek e göre, bu kavganın asıl sahipleri yukan- 
daküer..

Yukarıdakiler kim?
Bana göre milletvekilleri
Siyasi partilerde, parti içi bölünmelerin asıl se- 

I bebinin milletvekillerinden kaynaklandığını, siya
setle ilgilenenler bilir.

Milletvekillerinin ilçeleri vardır. Yani destekçile
ri.

Onlar, bir daha, bir daha seçilebilmek için o
desteği devamh isterler, kendi aralarındaki yukarıda 
kalma kavgasını ilçelere taşırlar Bu dün de böyley- 
di, bugünde böyle.

Dün. Gemlik te ikinci bir şöylenti yayıldı.
Devamı sayfa 6’da

Görevden alınan 
AKP İlçe Başkanı

Vedat Emek, 
gazetemize konuştu 

‘Başkana 
kırgınım’

AKP Merkez Karar 
Yönetim Kurulu tara
fından, önceki gün, İl
çe Yönetim Kuru
lu’ndaki arkadaşları 
ile birlikte “Partiye' 
üye kayıtlan yap
madıkları” gerekçe
siyle, görevinden alı
nan AKP İlçe Başkanı 
Vedat Emek, gazete
mize yaptığı açıkla
mada, görevden alın
masından sonra, ken
disini aramayan ve 
‘geçmiş olsun’ bile de
meyen Belediye Baş
kanı Mehmet Tur
gut’a kırgın olduğunu 
söyledi.
Devamı sayfa 6’da

Gemlik Bursa arasında çalışan 73 Nolu 
Kooperatifin sözleşmesi bitmek üzere

Otobiisleı h kazanamıyor

Gemlik Belediyesi
nin otobüs işletmesinin 
özelleştirmesiyle, şehir 
içi ve Gemlik-Bursa ara
sı otobüs ihalesini kaza
nan. Sınırlı Sorumlu 

bitmesine az bir zaman 
kaldı.

Kooperatif Başkanı 
Haşan Kıhç. gazetemi
ze yaptığı açıklamada, 
ekonomik krizden son- 

denîyie. kooperatifin bir 
kazanç sağlayamadığı, 
son mazot zarrüanndan 
sonra ise. zarar etmeye 
başladığını söyledi.
Devamı sayfa 6'da

mailto:gemHk_korfez@yahoo.com


6 Mart 2003 Perşembe
| ==11=——

Dinlemek ve 
Anlamak

Duygu ve düşüncelerimizi içtenlikle pay- 
18 laşmalıyiz. Çünkü, duygu ve düşünceler pay

laşıldıkça, insanlar birbirlerinin ortak yönleri
ni tanıdıkça ilişkiler de sağlam bir zemine 
oturuyor.

Bunun yolu konuşmasını ve dinlemesini 
bilmekten geçer.

Birbirimizi anlıyor muyuz?
Birbirimizi dinliyor muyuz?
Anlamak için iyi dinlemek gerek.
Biz, pek beceremiyoruz galiba...
Genellikle anlamadan, dinlemeden kendi 

bildiğimizi okuyoruz.
Geçimsizliklerin de, sokak kavgalarının 

da, ağız dalaşının da, siyasal çatışmaların da 
özünde yatan gerçek bu.

Doğal olarak bu sonuç olumsuz iletişimi 
bozuyor, sağlığımızı bozuyor, barışı bozuyor.

Dolayısıyla giderilmesi için çaba gösteril
mesi gerek.

Ekonomik ve toplumsal düzenlemeler ilk 
l adım.

Sağlık, eğitim, beslenme sorunları ana 
batlarıyla giderilmiş birs toplumda, yatay ve 
dikey ilişkilerde gerginliğin en aza ineceği ke- 

। sin.
İkinci adımda ise, bireylere çok görevler 

düşüyor.
Önce insan kendini tanıyacak.
Hoşgörü sahibi olacak.
Kendisine güvenecek.
Özgüven sahibi olan, kendi kişilik yapısını 

bilen insan çevreyle daha sağlam, daha iyi, 
daha doğru iletişim kurar.

Toplumsal ilişinin düzenli sürdürülmesi ön
ce aileden başlıyor. Sonra, okul, çevre diye 
sürüp gidiyor.

Yaşamımızı sürdürdüğümüz oltamda bilgi 
düzeyimizi geliştirmek, deneyimlerimizi ak
tarmak, olumlu düşünce. yapısını benimse 
mek durumundayız.

İlgi, sevgi ve güvene dayalı ilişkiler derin 
leştikçe, duygu ve düşünceler perçinlenir. 
Dostluğa dönüşür.

Ancak, iletişim kurarken, kendimizi anla
tırken zaman ve ölçü çok önemlidir. Abartılı 
yaklaşımlar, ilişkileri başlamadan bozar.

Bir fıkrayla örnek verelim :
Kendini beğenmiş ünlü bir hekim ye

ni katıldığı bir toplantıda, kendisini be
nimsetmek için öğünürken :

- Hastalarım beni çok sever, bana taparlar.
Orada bulunanlardan biri hekimin 

sözünü keser ve :
- Sevmek de söz mü, sizin için hayatlarını 

bile veriyorlar.
Bilgi, ilgi, iletişim bilinci yükseldikçe kişisel 

mutluluk ve yanı sıra, toplumsal denge gelişe
rek sürecek.

Akraba Evliliği ve Zihinsel Gerilik
Bugünkü yazımda, sîzlere akraba evlilikle- 

rinden bahsetmek istiyorum.
Zeka düzeyi, yüzde 50 ran altında olan 

öğrencilerin, ailelerine yönelik bir anket ça
lışması yapılmıştır. 58 aileden 42 aile anke
te yanıt vermiştir. Yanıt veren aileler, iki gru
ba ayrılmıştır.

Birinci grup akraba evliliği olan aileler, 
ikinci grup akraba evliliği olmayan aileler.

İki grup arasında, zihinsel gerilikte çocuk 
sahibi olma olasılığı bakımından Önemli 
farklar ortaya çıkmıştır.

42 aileden 16 sında akraba evliliği vardır. 
Zihinsel engelli çocuk sahibi olan ailelerin, 
yüzde 38 inde aile içi evliliği olduğu saptan
mıştır. Akraba evliliği olan 16 ailede, 23 ço
cuk zeka engellidir. Buna göre, akraba evli 
liliğinin zihinsel geriliği teşvik eden olumsuz 
etkisi ortaya çıkmaktadır.

Neticede ştmu söylemek gerekiyor, ma
dem ki akraba evliliği zihinsel geriliği teşvik 
ediyor, o halde bu tip evliliklerden kaçınıl
malıdır.

DÜNYA DA AKRABA EVLİLİĞİ
NE DURUMDADIR :
Bazı ülkelerde yapılan, kardeş çocuğu ev

liliklerinin oranını şöyle sıralayabiliriz İspan
ya15 yüzde 4.6, Japonya’da yüzde 7, İsviçre 
Alplerindeki köylerde yüzde 11, Brezilya’da 
yüzde 19.5, Fiji Adaları’nda yüzde 29.7 
oranındadır.

NEDEN AKRABA EVLİLİĞİ
YAPIYORUZ ?
Şanlı Urfa sakinleri, başlık parası yüzün

den akraba evliliği yapıyor. Harran'da genç 
kızların çilesi yine başlık parası. 14-15 ya
sındaki bir kızın başlığı bir Toros, yani bir 
araba. Eğer kız güzelse, bir TIR’a kadar yük
seliyor.

Peki ya yoksul köylüler?
Onlarda, kendi aile çevrelerinden kız alıp, 

veriyorlar. İnsanımızı akraba evliliğine yönel
ten sebepler olarak; akrabadan alınacak ge
linin daha sağlıklı olur düşüncesi, gelinin ve- 
va damadın kendi örf ve adetlerini daha iyi

AKRABA EVLİLİĞİ
NASIL ÖNLENİR ’
Akraba evüiğîrKn yaygRÛasBTi«ası 

manın gerçekleşmesi ie önâenekribr E 
ve öğretimin yayga^aşrndtöi tjnza® < 
mesı doteytuyte dtş* açtkna Karader*

finstitüsü tarafından yapdan
(Doğu Anadolu’da) akraba «URR om 
25 olarak bu fcrtRnahfrfb

Yüzde 13 birinci derece AaMaaflL | 
12 ikinci derece kuzenkk eraMMtiRR i 
mızrfe efe CVfebAl OMB 1
2*?2O 19S3 ydhndh vQ®dfe 20 OT 1O1

TIP AÇISINDAN 
AKRABA EVLİLİĞİ
Prof. Dr Memnune Y«dw 

araştırmasına göre, (enotik cA 
7-8 tane bozuk gen taşar Her 
hiç bir hasta h k bafcrtM gö^ste 
zuk genleri taş iç abdır Vr bu ç 
çocuklarına geçirebilir Bu tip 
şıyan İRfRrtı çocuklarının ha 
cak, her iki eşinde ayn# bozuk 
ni taşıması sonucu olur

Normal bir gen At anorma 
araya gelmesiyle haataAk ortM

Akraba dışı ev&hklerde r 
geni taşıma olasılığı düşüktür I 
lan arasındaki evMAderde. «şk 
geldiklerinden aynı bozuk 9 
oîasıbğı yüksektir Bu da Ad b 
araya gelmesiyle oluşacak 
hastalık olasıüğıru MdtinMaktM

Daha geniş bdgı almak MI 
524 71 88 MMMbfeMBMrfi

Bur sonraki yazımda bar b 
buluşmak üzere. bMMMMl MR 
rim.

VERECEĞİNİZ İLAN ve REKLAMLAR KAZANDIR»

1 AYLIK PAKET REKLAM
1OO milyon + KDV 

BİR TELEFON YETERLİ



m
a Kafoğlu’nda TATLI 

SERT

yıkım başladı
SOLLAC A.Ş'ye satılan Türkiye’nin en eski sanayi kuruluş* 
larından KAFOGLU Yağ ve Sabun Sanayi Fabrikası duvarla
rına. balyozlar vurulmaya başladı. Sabun Fabrikası, Teneke
saçı üretecek.

Bir süre önce Ob 
hangazı yolu üzerin
de bulunan Sollac 
Ambalaj Çeliği Sana
yi ve Tic. AŞ.ye 1 
nıtkon de'ar karşıhğı 
satılan. Gemlik*in en 
eski yac? veksabun sa
nayi Fabrikası olan 
Kaİrcçi’.ı Yağ ve Sa
bun Sanayi AŞriin 
imalat bânasmm yıkr 
mına başlandı

Dünyanın çelik 
sektöründe önde ge
len kuruluşlarından 
obn Usmor Gro- 
'ipıın şirketlerinden 
«Jan SoBac AmbaLi 
Çeliği Sanayi ve Tıc
AŞ. tarafından kapasite art 
ferma amaayia satm alınan 
Kafoğiu A.Ş. de hemen yıkım 
çahşmaian başlatılarak, üre
tim arttırılacak
I 12 dönüm arazi üzerinde

Kafoğiu A.Ş.’nm ana 
banası olan imalat binasında.

iki gündür yoğun bir şekilde 
yıkım çalışmaları sürdürülü
yor.

Yıllık 120 bin ton işletme 
kapasitesi ile yurt içi ve yurt 
dışında yüzden fada teneke 
ambalaj firmasına ürün ve 
servis veren Sollac Ambalaj,

yeni fabrikasıyla bu kapasiteyi 
ikiye katlamayı planlıyor.

Sollac Ambalaj Çeliği Sa
nayi- vç Tic. A.Ş. ilgilileri, ye
ni alınan arazi üzerinde en kı
sa zamanda gerekli tesisler 
yapılarak, üretim kapasitesi
nin yükseltileceğini söylediler.

^İşportacılar toplatıldı
Ja Belediye Zabıtası. Vergi 
‘jDfeıresı Memurları. İlçe Emni- 
ırser Müdürlüğü görevlileri. İs-

' -r; Seal Caddesinde satış yapan
■portacılann tezgahlarının

-jafflfer bölümünü topladı.
Gemlik in en işlek caddesi

rfdan Isüldai Caddesi nde is- nu

portacılık yaparak, yaya kal- 
dınmlannı işgal eden ve cep 
telefonu satıcılan, simitçiler, 
dün saat 14.30 sıralarında 
polis, zabıta ve vergi memur
larının baskınına uğradılar.

İki cep telefonu satıcısı, si
mitçi ve seyyar satıcıların

mallarına el koyan görevliler, 
telefonların faturalarının, 
ahrn satım belgelerinin ^araştı
rılacağını, simitlerin imha edi
leceğini. belediyece işgaliye 
zaptı tutulacağını, vergi yö
nünden 'de araştırılacağını 
söylediler.

Çetin Emeç anıldı
Tuuuh! Yazıklar olsun!
Kurtar bizi Annan!
Kim haykırıyor. kim istiyor?
Bir kmm sözde Kıbrıs Türk’ü 
kimden kurtaracak?
Türk Devletinden, Türk askerinden, 
ömrünü Kıbrıs Türk’üne 
hizmete adamış Rauf Denktaş’tan 
Tuuuh’ Yazıklar olsun’ 
Unutma!
Kurtulmak istediklerin, kurtarmıştı
Babanı, bacını, kocanı, karını, ananı... 
Onun içki Türk ten oldun,
Türk doğdun’...

Cumhuriyet Halk 
Partisi Gemlik İlçe ör
gütü, Basın Emekçisi 
Çetin Emeç’i katledilişi
nin 13. -yılında andı.

CHP Gemlik İlçe 
örgütü’nden yapılan 
yazılı açıklamada, şu 
görüşlere yer verildi:

“7 Mart 1990 ta
rihinde, Basın Emek
çisi Çetin Emeç ka
ranlık güçlerin ma
şaları tarafından 
katledildi. Katledilen 
diğer aydınlar gibi, 
Çetin Emeç’te Türki
ye’nin çağdaşlaşma
sı ve aydınlık yolda 
ilerlemesi için, Ata
türk ilke ve devrim*

lerinin ışığında mü
cadele eden yiğit bir 
aydındı.

Ne diğer aydınla
rımızın, ne de Çetin 
Emeç’in haince öldü
rülmeleri, Türkiye- 
mizi Atatürk’ün yo
lundan döndüreme- 
yecektir. Hatta, biz- 
leri Atatürk ilke ve 
devrimlerine daha 
sıkı sarılmamızı sağ
layarak, azim ve gü
cümüzü kemikleşti- 
recektir. Katledilişi
nin 13. yılında Çetin 
Emeç’i ve yitirdiği
miz tüm aydınlarımı
zı sevgi ve saygıyla 
anıyoruz.”

M TE Erol GÜRCAY

Çağdaşlık |
Çağdaş insan, teknolojinin getirdi- I 

ği nimetleri yakaladı.
Ama. İnsanlığı unuttu.
Kapitalizm bireylerin yanındadır. I 

denildi. I
Devletin bireyi ezmesini, üzme- I 

sini önleyeceği söylendi. I
Ama. Sıradan bir bireyi daha çok I 

yoksullaştırdı.
Sıradan bir vatandaşın ezilmesini da- I 

ha da arttırdı. I
Kapitalizm, artık vahşi kapitalizm I 

oldu.
Her ne kadar piyasa ekonomisi I 

ambalajına sanlsa da, vahşi bir sis-1 
tem oldu. I

Bu sistem çok küçük bir azınlığın I 
zulüm aracı oldu.

Çok küçük bir holding ailesinin, ama- 1 
çına hizmet etti.

Bu çok kazanan insanlar, daha 1 
çok kazandıkça daha da vahşileşti.

Hele ürettiklerini satamayınca, sa- I 
vas baltalarını biledi.

Artık vahşi bir insanı Afrika or- I 
mantarında falan aramayın.

Çağımızın vahşi insanlan artık, mo- I 
dern şehirlerde yaşıyor.

Markalı araba kullanıyor.
En son teknoloji içinde hayat sürü- 1 

yor.
Pahalı losyonlarla traş oluyor.
Ama. Ruhu, acıma bilmiyor.
Gözü bir türlü doymuyor.
Daha fazla kazanmak ve daha iyi 

yaşamak için milyonların ölmesin
den etkilenmiyor.

Tıı»kı. Bir frankeştayn gibi.
İşfe Amerika.
Uzaya gitti.
Teknolojiyi geliştirdi.
Bilgisayar çağını başlattı.
Ama. Şimdi sebebi anlaşıldı.
Bütün bunlan insanlığın hayrı 

için yapmadığı belirlendi.
Bütün bu imkanları, başka insanla

rı yoketmek için kullanmaya baş
ladı.

Şu lafa bakın.
“Benimle birlikte olmayanlar, 

bana karşı demektir
Ne kadar vahşi, ne kadar bencil, ne 

kadar tehlikeli bir yorum.
Şimdi siz bu Amerika’ya, çağdaş 

Amerika diyebilir misiniz?

Günün Fikrasi
Küçük bir çocuğa sordular : 

Kaç yaşındasm sen?” 
Duruma bağlıdır bu...” 
Duruma bağlı ne demek.” 
Babamla olduğum zaman 12 

yaşındayım. Annemle bir yere gi
dersem, 8 yaşındayım. Otobüse 
binersek, 5 yaşında olduğumu 
söylerler.”
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Umurbey Belediyesi
sanayiciler ile birarada

6 tarım 
ürününde 

dünya
Umurbey Belediye Başkanı 

Fatih Mehmet Güler in, Umurbey 
Sanayi Bölgesi nde bulunan sana- 
ykiler ile birlikte düzenlediği, ay- 
İxk yemeklerden birisi daha yapıl- 
dı

Bankacılar Lokali nde biraraya 
gelen sanayicilerin konukları ara
sında, İlçe Kaymakamı Sadettin 
Genç, Gemlik Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Kemal Akıt, Gem
lik Esnaf ve Sanatkarlar Odası 
Başkanı İbrahim Talan da vardı.

Salı akşamlan lokalde düzenle
nen Türk Sanat Müziği dinletisine 
katılan belediyeci, yönetici ve sa
nayiciler, geç saatlere değin, An- 
tep Sofrası nın Lokalin Ocak Ba
sında hazırladığı nefis yemekleri 
yediler ve hoş saatler geçirdiler.

Kaymakam Sadettin Genç, Umurbey Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güler, Gemlik Ti
caret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Akıt, gecede biraraya görülüyorlar.________

birincisiniz

anc F rahır TaLt

Fai uk l'zurikn Ticaret Bor »ası Başkanı Melih'K-;/ mç. Gemlik Esnaf ve Sanatkar
lar Odası Basi.anı İbrahim Talan. Ekol Ticaret Aygaz Bayii Mııtkıhan Uluocak.

Diabas MermercifakSahibi Aydın Akovalıgil, Şafak Saç ve 
Boru sahibi Özcan Türüdü. Baytaş İnşaat sahibi Yaşar Bek- 
taş. gece boyunca sohbet ettiler.

Türkiye, üretim 
miktarı olarak fındık, 
incir, kayısı, kiraz, ay
va ve haşhaş üretimin
de birinci, karpuz. ka
vun, salatalık, taze fa
sulye ve mercimekte 
ikinci, domates, patlı
can, biber, elma, an
tepfıstığı, nohut ve 
kestanede üçüncü ol
du. Zeytin, vişne, ce
viz, kuru soğanda dör
düncü, bal, şekerpan
carı ve ıspanakta be
şinci olan Türkiye, 
hayvancılıkta ise sınıf
ta kaldı.

Birleşmiş Milletler 
Gıda ve Tarım Örgü
tü’nün 2002-yılı ista
tistiklerine göre, 
üzüm, pamuk, çay, tü
tün, keçiboynuzu üre
timinde dünya altmcısı 
olan Türkiye, arpa, 
erik, yeşil soğan, şef
tali ve vanilyada ye
dinci, buğday, grey
furt, badem, kabak, 
marul, anasonda seki
zinci, çavdar, çilek, ay-

çiçeği ve armutta dj 
kuzuncu. enginar T 
limonda onuncu oiM

Türkiye, mifc J 
meğinin ana nofl 
mesi kuru fasüİM 
onaltmcı olurken. m 
yük miktarda ithd| 
yaptığı mısırda 
yedinci, pirinçte W 
kinci, muz da ise. aj 
altıncısı sırayı aidi 1

Toplam sebze üd 
timinde ise. Türkçü 
24.8 milyon ton ss 
ze üretimiyle dördü® 
cü. meyve üretimindi 
ise. yaklaşık 11 n® 
yon tonluk üretEiit 
onbirinci sıraya yak® 
ti.

Türkiye’de 198M 
öncesinde 60 mdycafl 
kadar çıkan koyuna 
yısının 27 milyon® 
15-16 milyon dolaya 
rında olan sığır saya 
nın 10.5 milyona. 
ne 15-16 milyonda 
keçi sayısının ise J 
milyon başa düstfla 
bildirildi. A.A.

Yazarımız 
Araştırmacı - Yazar 

Yılmaz Akkılıç’ın yazdığı
4 Ciltlik

BURSA 
ANSİKLOPEDİSİ 

Gazetemizde satılmaktadır.

■■a im ur w*n muti ■■■

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

Tel : (0.224) 513 17 97

Körfez OFSE
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCA»

Empet Madencilik’ten Fahrettin Bozkurt, Çalışkan Teneke Sahibi Onan 
Çalışkan, Körfez Zeytinyağ Fabrikası sahibi Abdullah Kavlak;'Solaksu- 
başı Yağ Sanayi Sahibi Mahmut Solaksubaşı birarada görülüyorlar.

PVC KAPLAMA VE 
PLASTİK KART SİSTEMLERİ
O Plastik Kimlik Kartı

O Personel Kartı
O Öğrenci Kartı 

Tanıtım Kartı 
Fatura Kartı I

Düğün & Nişan & Kma
I Sünnet Fotoğraf Çekimleri
9 ve albümleri yapılır.

Vesikalık ve her türlü 
resimleriniz için bize uğrayın.
FARKI YAŞAYIN
Özel günlerinizde video çekimleri ve 

CD’ye kayıtları yapılır.,

İstiklal Cd. Bora Sk. Akbank Aralığı 
No : 3 / B GEMLİK

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

NÖBETÇİ ECZANE

İstiklal Cd. Bora Sokak Akbank Aralığı No : 3 - A GEMLİK 
Tel & Fax : (0.224) 513 94 94 Tel : (0.224) 514 94 94

6 Mart 2003 Perşembe 
VEZİROĞLU ECZANESİ
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Sıtkı Hayaroğlu
Emekli Öğretmen

YAŞAMIN İÇİNDEN Deprem sonrası yapılacaklar!
İlkyardımı yapacak kişinin bilmesi gerekenler

m sı 
1*4

W M

S

Nesli Tükenenler
Sık sık. nesli tükenen kuşlardan, balıklar

dan. hayvanlardan, ağaçlardan, çiçeklerden, 
acı acı bahseder dururuz.

Bu tü .enmiş, var olan faydalı bir varlığın 
bitmesi, yok olması bir daha türeyip yerine 
gelememe korkusu ve kuşkusudur.

Ne acı bir gerçek! görülüyor. Öyle değil 
mi?

Eeee!... Kim neyi, neden, nasıl niçin yok 
edip, bîr daha gelmemek üzere neslini tüke
tiyor? Kim olacak?

kısan azgını insanlar.. Onlara insan de 
denilmez ya..

Bu insan olmayan azgınlar, sadece bu ka
darı île kalsalar gene iyi de iyi olmayan, iyi 
insanlarında, neslini kurutuyorlar, tüketiyor
lar. Doğru olanlar, dokuz köyden kovula ko
vula meydan böylece bu azgınlara kalmış 
oluyor. Doğruların böylece nesli kurudukça 
azgınların ki çoğalmış oluyor ya..

Hani eskiden babacan, yardımsever, iyi- 
hkten iyiliğe koşan, düşkünlere her yerde 
her zaman yardım elini uzatan nice insanlar 
vardı.

□ Enkaz altında kalmış kişi
ye, ilkyardım yapılması konu
sunda gerekenleri öğrenin.

□ Sakin ve telaşsız olmalı,
□ Hızlı karar vermeli,
□ Hastanın ve çevredekile

rin sakinleşmesini sağlamalı, 
çevredekiler! sağlık personelini 
çağırmaları için organize, etme
lidir.

□ Kendisinin ve yaralının 
güvende olduğundan emin ol
malı,

. □ Yaralının taşınması gere
kiyorsa. uygun bir şekilde ta
şınmasını sağlamalı.

□ Yaralı güvencedeyse ye
rinden kıpırdatmayın.

□ Kendine güvenmeli
□ Hastanın durumunu de

ğerlendirip, uygun olan ilk yar
dıma başlamalı.

□ Hastanın sağlık kuruluşa- 
na ulaştırılması veya sağlık eki
binin bir an önce gelmesini 
sağlamalıdır.

KANAMALARDA
İLKYARDIM
□ Yaralı bölüm üzerine te

miz bir bez, mendil ya da gazlı 
bez koyun ve elinizle sıkıca 
bastırın ama Turnike uygula-

yukarıya kakfenn
□ Kanayan yerin 5 cm. yu 

karısından bandaj '-■«g»4ayrı 
ama fazla afcmaum.

ambulans isteyin, yaralı 
sırtüstü ve bacaktan yufcark 
olacak biçimde yere yatanı 
Başın alçakta oknaont saği 
yın. üşüyorsa üzerini örtün % 
kanayan yeri yüksekte tutmaç 
devam edin. Devamı var.
Bursa Valiliği Afet Yönetim Meria 
tarafından hazırlanan D • - a.t De 

reni' otf/ı <• ıtaprctn atnmeaBs

&

«MK

Nerede o ins. > 
ti?

Kim kaybetti? Yok et-

r İşte en <m_» gcıçek bu... İnsunlanndu gün
den güne nesilleri tükeniyor. Allah'a şükür 
gene de tek tük rastlanıyor ama, neye yarar

0^1 fa nesli tükenmeye yüz tuttuktan sonra. Ne

ti

I
ırtı

E«

E 
IEÎİ

I

efir bunun çaresi.
EĞİTİM ve ÖĞRETİM
Öğretimle, eğitimi birlikte ^kullarımızda 

öğrencilerimize etkili bir şekilde verebilirsek, 
belki biraz temelden bilenler gibi oluruz.
| Gelenekler, görenekler, örf ve adetlerimi
zi gençliğe aşılamak gerekir. Okullarda bun- 

I lan öğrencilerimizin öğrenmesi gerekir.
Eğtim-oğretim diyoruz, diyoruz da ne 

oluyor? Lafta kalıyor.
Oysa eğjtimle-öğretim her ne kadar, bir 

! gÜ görünüyorlarsa da bana göre ara yerde 
cok farklılıklar var.
f Öğretim: Bîr insanın bir insana, bir hay
mana (afedersiniz) birşeyler öğretmesidir. Bu 
fci de olabilir, kötü de..
I Mesela; bîri bîrine hırsızlığı, dilenciliği, 
plancılığı, para kazanmayı, zengin olmayı 
■ğretebilir. Terbiyeli, ahlaklı, faydalı olma gi
bi iyi şeylerde öğretebilir. Kaval, zurna, da
ra çalmasını da öğretebilir. Anlaşılan o ki 
»grenimin içinde faydalı ve zararlı alışkanlık
lar girebüîypr.
,:Ama EĞİTİMİN içine kötü, zararlı alış- 
kanhklann hiç biri de giremez. Okullarda öğ- 
■andlere öğretim ve eğitim bilinçli bir şekil
di verilmedikçe daha çok şeylerin günden 
güne nesilleri yok olur gider.
■Türkiyemizde para kazanan zengin olan 
çok zenginlerimiz var. Var ama, VEHBİ 
KOÇ (Allah rahmet eylesin) SAKIP SA
BANCI gibi eğitilerek insanlığa faydalı olma- 
dfaan sonra, neye yarar ki..
P insanlığa faydalı olan kişiler ulu kişilerdir, 
ölümsüzdürler

Her ikisini de saygılarımla anıyorum. İşte 
kalan iki kişi; Lale-Kemal Kılıç...

Neden faydalı insanların nesli kuruyor?
Bana göre;
Zenginlerde genelde
Oluyor inat.
Yok oluyor, maneviyat 
Maddiyatta!,, Maddiyat! 
Bu bîr nevi nasihat,, 
İste böyle, 
Bu hayat,,. 
Oku birine anlat 
Mutlaka oku 
Etme inat.

Yasemin Mobilya
DEĞİRMENCİOGLU Mobilya ve Koltuk Çeşitleri |
O Yatak Odası Takımları
D Oturma Odası Takımları 
lj Misafir Odası Takımları 
O Yemek Odası Takımları

Kanepeler
O Abajur Çeşitleri 
lJ Zigon Sehpalar

□ RESMİ DAİRELER

□ DENİZ OTOBÜSÜ

Gazhane Caddesi No : 21 (Eski Uzunlar Tıc. Aygaz Bayii)
Tel : (0.224) 512 20 20 GEMLİK

□ UÇAK
Türk Hava >bDaı 
Şafak Havacıbk

h İzm e tin izde yi

M

E

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

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

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

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

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

TEK Anza......
TEK İşletme .... 
Turizm Der. .... 
Spor Sah....... 
Orm. Böl. Şf... 
Milli Eöt. Md ... 
Halk Egt Mrk.. 
Halk Kutüp.....
As. Şb.............
Karayollan ...... 
Liman Bşk.......
Mal Md............
Nüfus Md ......
OzeHd. Md......
Tapu Sic. Md. . 
Müftülük..........
Gümrük Md....
Tekel Md. ......
Ver. Da. Md..... 
İlçe Tar. Md. ... 
ilçe Seç. Md ..

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

Mudanya
Yemkap
Yalova....

□ VAPUR

□ FERİBOT
Topçular. 
Esfcte*

□ BELEDİYE
Santral ........... 513 45 21-23
Başkanlık.........513 45 20
Zabıta.............. 513 24 32 _
Otobüs işlet....513 45 21-122
Su işletmesi .
Itfaive.......... 
Muhasebe M. 
Yazılş. Md.... 
Su Anza......

513 45 21-115
.513 23 25 _ 
.513 45 21-182 
.513 45 21-111 
Yalnız 185

□ o<muk çofOrver vs 
pTO Ç>QASI »AŞK-ANU^»

Ambulans .0 532.4868116 
Kurtancı Q 533 2556505

i----I lilMUİK MUHTCUE ESNAF

Ambulans.... 0 532 571675?

□ OTOBÜS
361

□ TÜP DAĞITICILAR!

Aygat

Ckakgaz 
Erga£.....
Iprâga
Habâşgaz

Yen»
Atevcjaz. .
BPGaz.......

514 17 oe 
51316 37
513 16 37 
513SS43 
513 22 59 
513 45 46 
514 28 41 
513 65 00 
513 40 95
514 59 Sİ
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‘Başkana kırgınım’ Güne Bakış
Kadri Güler
g e m I i k_korf ez@y ahoo.co»

Birinci sayfanın devamı
Dün akşam saatlerinde, İl 

Yönetimi nce Merkez Karar 
Yönetim Kurulundan gelen gö
revden alınma kararının, kendi
sine ulaştığını söyleyen ve geçi
ci olarak AKP İlçe Başkanlığı 
görevine. Belediye Meclis Üye
si Erdinç Arabalının verildiğini 
söyleyen Vedat Emek, karara 
büyük üzüntü duyduğunu söyle
di.

Partideki görevlerini, bu
güne kadar her aşamada yerine 
getirdiğini belirten Emek, üye 
yazımı konusunda, parti içinde 
bazı sıkıntılar olduğunu. yapılan 
haftalık toplantılarda. İl Yöneti
mi nden bîr görevlinin bulun tu
ğunu. bunu sık kendileııne 
btl‘refiklerini . tıcak. »iti için

de belirli bir mücadeleyi yürüt
mek isteyenlerin istedikleri so
nucu aldıklarını söyledi.

Görevden .^alındığını ancak, 
mücadeleden vazgeçmediğini 
söyleyen Emek, "Bugün be
nim başına gelen, her parti
linin başına gelebilir. An
cak, karan içime sindire
medim. Yapılan bu olay, 
belli çevrelerden geldi. Ba
na verilen her görevi yerine 
getirdim. Konuyu, derinle
mesine nüfus etselerdi bu 
sonuç çıkmazdı” dedi.

Görevden alınmasını yukarı- 
dakilcrin kavgası olarak nitelen1 
diren Vedat Emek, konuşmasını 
^öyk -irdir ı :

"Tek üzüldüğüm konu 
olayın duyulmasından sön-

Vedat EMEK
ra, Sayın Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’un bir ‘geç
miş olsun’ bile dememesi
dir. Buna hem üzüldüm 
hem kırıldım

yapılır.

BİR TELEFON YETERLİ!

KÖRFEZ OFSET

DAİRE

istiklal Cd Bara Sk (Akbank Aralığı) No: 3/B 
Tel: (0.224) 513 17 97 GEMLİK

KUMLADA
HAVUZLU

KİRALIK ve 
SATILIK DAİRE 

Müracaat 
Tel: 513 17 97

OlcMycm, 
okutun, 

abone 
olun.

Sizden Aracınıza, 
Pirelli’den Size Hediye!
Şimdi Pirelli lastikleri hediyeli!

21 Şubat - 31 Mart 2003 
tarihleri arasında 4 adet 

Pirelli oto lastiği alan herkese 
1 adet Pirelli Mont hediye.

Siz de en yakın 
Pirelli Yetkili Safıcısı’na 

uğrayın, kontrolünüz altındaki 
gücün keyfini yaşayın

ÖZKAYA OTOMOTİV

KONTROLSÜZ GÜÇ 
GÜÇ DEĞİLDİR

Hisar Mah. Körfez Baytaş Sitesi A Blok No: 2
Tel : (0.224) 513 73 93 Fax : 514 40 44

Siyaset sahnesi
Birinci sayfanın devamı

Neydi bu söylenti?
Görevden alınan Vedat Emek ve Bdei 

Meclis üyesi Sefahattin Bakırcı’run .AKP der । 
raç edildiği.

Bu haber de, bomba gibi gümdeme oh»
Ama, bana biraz tuhaf geldi.
Bir ilçe Başkanının partiden ihracı pat» 

yapılmaz.
En azından sorgulanır.
Böyle bir şey olmadığına göre, kim çıkaj 

du bu haberleri..
Meçhul kişiler!
Aslında bu haberler, AKP’nin .içindeki faJ 

yan kazanın bir eseriydi.
AKP iktidar olmadan, iktidarın alt koMİ 

nın kavgasına düşmüştü.
Vedat Emek ile konuştum. Sefahattin 

cı’nın ihracını duyduğunu, ancak inanmadğiB 
söyledi.

Ben, “Sizin için de aynı şey söylenjpoM 
dedim. “Vallahi ben herhangi bir sorushfi 
ma geçirmedim ve ihraç edilecek parti sJj 
çu işlemedim” cevabını aldım. I ’

Emek, görevden alınmasından sonra.
ye Başkanı tarafından aranmamasına, far yM 
miş olsunu bile çok görmesine olan kırgmhğaB 
haklı idi. ı

Buna, vefasızlık mı denir, bilmem arJ 
Mehmet Turgut’un böyle davranmasının bir d 
deni olmalı.

Aslında, partinin teslim edildiği kişinin baâî 
na yakınlığıyla bilinmesi ise başka bir konu! I

AKP böyle de, ya DSP’ye ne demeli.
DSP de de başsızlık sürüyor.
Bir başka yazımda, bu konuya değineceği

Otobüsler par 
kazanamıyor

Birinci sayfanın devamı 
KALİTELİ 
HİZMET
Belediye ile yaptık

ları ihale sözleşmesinin, 
11 Mayıs 2003 tarihin
de sona ereceğini söy
leyen Kılıç, “2001 yı
lının Ocak ayında, 
Gemlik Bursa ara
sında 90 bin yolcu 
taşıyan otobüsleri
miz, 2003 yılının 
aynı ayında 50 bin 
yolcu taşımış. 40 
bin yolcu eksilmiş, 
bunun parasal değe
ri 56 milyar liradır. 

। Aynı yıllarda, mazo
ta yüzde 250 zam 
gelmesine karşın, 
otobüs fiyatlarında
ki artış yüzde 175 
oranında kalmış, 
personel giderleri 
ve diğer giderlerle 
kooperatifimiz hiz
met veren bir kuru
luş olmuş, para ka
zanamamıştır. ”

Sözleşmenin üçüncü

yılında. Gemlik 3 
arasında 16 bin 1(1 
let parası, şehir ■ 
ise 20 bin 700 bM 
rası tutan olan 301 
yar 820 milyon1 
her ay belediyeye,| 
mekteyiz Koopa 
ortaklarından bazi 
nm bu koşullarda j 
leşmeyî yenıieni
yaran oırrtdoıgua 3B 
diğine dikkat cd 
Haşan Kılıç, kor» 
sim şöyle sürdün»

“Kooperatifi 
zin amacı para I 
zanmak değil. I 
Gemlik haIkına < 
ha kaliteli tasam 
lık hizmeti sun» 
istiyoruz. Bunu! 
pabilmemû içbu 
lediye Başkan» 
sözleşmede w 
fiyatlar talep etm 
dir ki, hizmetin 
ni verebilelim. I

Para kazan» 
hm ama, zarar 
etmeyelim. 1
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Alman Karstadt, Quelle, Fransız Carfur mağazalar zincirine, Gemlik li 
tekstilcinin hazırladığı şık kadın iç giyimleri gönderiliyor.

İmlikte Avrupa’ya ip giyim
Ercan Şanlı ve eşi tarafından kurulan Sude Tekstil Konfeksiyon 
Atölyesi ’nde, Avrupa'nın ünlü mağazalarına, günde iki bin 
adet ünlü JP ve IVloda Rreıs marka kadın iç giyimleri dikiliyor.

L Gemlikli genç kan- 
%nra tarafından kuru- 

Sude Tekstil Atol-

yesî’nde. dikilen kadın 
iç giyim eşyaları. Avru
pa’nın ünlü Karstadt,

Tekstil de 40 bayan dikişçi, günde 2 bin ta
ka» içgiyim dikiyor. Gemlik’te dikilen iç giyimler, 
Avmpaiı bayanların beğenisine sunuluyor.

Quelle, Fransız Carfur 
mağazalarında ünlü 
markalar JP (Jan Pas
cal) ve Moda & Preis 
adı altında satılıyor.

Gemlik’li \ Ercan 
Şanlı ve eşi tarafından 
iki yıl önce, Gemlik
Girişi’ndeki Kılıç

Kadri Güler

gemlik_korfez@yahoo.com
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Sevgili Cemal’a
Gündem in Gemlik’te günlük olarak yayın 

yaşamına başlamasından sonra, yazdığım 
“Kutsal ittifak” yazıma, önceki gün Cemal 
Kırgız, “Fenomen” adını verdiği köşesinde 
yanıt verdi.

Yazının her satırını dikkatlice, tekrar tek
rar okudum.

Dernek ki gocunan olmuş ki, yanıt Kır
gız'dan geldi.

Geçmişte de bu tür gocunmalar olduğun- 
da, yerel basınla ilgili olarak yazdığım özeleş- 
ftrdere, bir başkalarına cevap verdirilirdi.

Şimdi o kişi rahmetli oldu. Bu nedenle 
fazla kurcalamamak gerekir, ama o günlerde 
yazdıklarımın tümü gerçekleşti.

Ve de yaptıkları iş kof çıktı.
Benim değerli dostuma önerim şu, kimin* 

fe yoto çıkacağını iyi bil ki, yolda kalma. Za- 
unan herseyin göstergesidir.

Devamt sayfa 6fda

Apartmanı altında ku
rulan atölyede, günde 
tam 2 .biç parça kadın 
iç giyiminin dikimi ya
pılıyor

İstanbul Sultanbey- 
li’deki İsteks firmasına 
fason okıiak üretilen 
bayan iç giyimlerinin 
kesilmiş kumaşları ilçe
mize getirilerek, Sude 
Tekstil Konfeksiyon 
Atölyesi’nde, kaliteli

bir şekilde Gemlikli 
konfeksiyoncu bayan
lar tarafından dikiliyor.

Dikilen iç giyimler, 
İstanbul’daki firmanın 
kalite kontrol eleman
larınca gözden geçiril
dikten sonra, günlük 
olarak İstanbul’a sev- 
kediliyor.

YURT DIŞINDA 
PAZARLANIYOR 
Buradan başta Al

manya, Hollanda, İtal
ya ve Fransa’ya gön
derilen kadın ic qivim- 
leri, Avrupa'da dünya-” 
ca ünlü Karstadt. Ou- 
elle, Fransız Carfur gi
bi mağazalar zincirle
rinde Jan Pascal ve 
Mode Preis adı altında

Ercan Şanlı, İsteks kalite elemana ile k 
ürünleri önünde görülüyor.

Avrupalı kadınlan giy
diriyor.

Atölye sahibi Ercan
Şanlı, en büyük sorun-

larının p

dışında bir 
bulunmadığın

Selahattin Bakırcı 
“Söylentiler AKP’ye 

zarar veriyor”

Kaymakamlık 
duvarın ivedilikle 
yapılmasını istedi

Adalet ve Kalkınma 
Partisi Belediye Meclis 
Üyesi Selahattin Bakır
cı, kendisi ve parti yö
netimi hakkında son 
günlerde yapılan konuş
maların, AKP’ye zarar 
verdiğini söyledi.

Bazı basın organla
rında, Gemlikli bir polis 
memurunun başka bir 
ilçeye göreve gönderil
mesinin kendisi tarafın
dan gerçekleştirilmedi
ğini söyleyen Bakırcı, 
“Yaşanan olayın ta
mamı İlçe Emniyet 
Müdürlüğü tarafın
dan bilinmektedir. 
Bu konuda, benim 
hiçbir etkim olma-

S ela hattin Bakırcı
m ıştır’’ dedi.

İlçe yönetimine mu
halefet eden kişilerin, 
sürekli partiyi yıprattı
ğına değinen Selahat- 
tin Bakırcı, bunun kim
seye yaran olmadığını, 
zarann AKPye oldu
ğunu bildirdi.

denMe Kaymakaı

Bir süre önce Sa
manyolu Sitesinin 
önünde bulunan ve 
tehlike arzettiğî halde 
önlem Ummayan isti
nat duvannm. ivedilik
le yapılması için Kav- 
makamhk'tan Beledi
yeye yazı yazıldı.

Yıkılan duvarın.

Ya-

K'edıhkie yaptırılabile
ceği hatırlatıldı .

mailto:gemlik_korfez@yahoo.com


7 Mart 2003 Cuma

Ben bu işi 
anlamadım gitti ...

Artık savaş yazmayacaktım ama, Genel
kurmay Başkanı Özkök Paşa'nın aske
rin duruşunu açıklayan konuşması daha da 
ötesi bu duruşa sivillerin bakışı beni zorunlu 
kıldı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral 
Hilmi Özkök bir açıklama yaptı. Tam yap
tı... Tabloyu net bir biçimde ortaya koydu. 
Kararsız sivillere de, her duyduğunu araştır
madan yazan basına da gereken yanıtı ver
di.

Bu askerlerde hep böyledir işte... Bir 
açıklarlar tüm sivillerin hem dersini verirler, 

! hem de takdirini kazanırlar. Açıklamayla il- 
gili değerlendirmeleri şöyle bir sıralayalım, 
sonra da yorum yapalım.

Protokol sırasına da uyalım.
TBMM Başkanı Bülent Arınç : Gu

rur verici, olumlu.
Başbakan Abdullah Gül : (luz-l bir 

açıklama
CHP Genel Başkanı Deniz Bak

kal: Yerinde bir değerlendirme.
Bu açıklamalara neresinden bakarsanız 

bakın, Türkiye’yi yöneten sivillerin, halini 
net biçimde ortaya koyuyor... En çok da 
Annç’Ia Baykal’a şaştım.

Dün öyle bugün böyle..
Savaşa ya karşısındır ya değilsindir.
Ülke yönetimi kararlı insanlar isterler, 

ulusal çıkarlar sözkonusudur. İktidarıyla mu- 
। halefetiyle ortak hareket etme sorumluluğu 
vardır. Detaylı olarak değerlendirmeni ya
parsın, hedefi çizersin, kararlı bir biçimde 
de sonuca yürürsün.

Ben şimdi şunu çok merak ediyorum.
Özkök Paşa, bu açıklamasını Meclisin 

tezkere ile ilgili oylamasından önce yapsay
dı. Gerçi askerler meclis iradesine müdaha
le olur düşüncesiyle bu konuda çok hassas 
düşünürler ama.

Durum nasıl olurdu?
Eminim ki şimdikinden çok daha farklı 

olurdu ve tezkere meclisden geçerdi.
Açıklaniinın hemen ardından karar de- 

âişı.- en rcıların olduğunu da basından 
izlrroı ’Z.

l rii -t i iyin la ın ne için hayır dedikle- 
j » b* ’»• o k» <k lu . Planlı ya da tasar
dan. • l av ' • ’c I ki.. Oysa ilkeli insan 
i. r şe> ’ k* m di n sunu bozmaz. Simdi ne 
ouyak?

İkinci tezkerenin hazırlıkları başladı bile... 
Nasıl ne şekilde geleceği tartışılıyor? Varsa
yalım ki geldi...

Sonucunu şimdiden kestirmek zor değil.
Allah bize akıl fikir versin.

Çocuk Korosu Çalışmaları
Gemlik’te son sekiz yıldır, müzik etkinlik

lerinde önemli aşamalar görülmektedir. Bu 
konuda en önemli etken, Gemlik Belediye
si Sanat ve Kültür Derneği’nin yaptığı çalış
malardır. Kuruluşundan günümüze kadar 
bu dernek bünyesinde yönetici, Koro Şefi 
ve üye olarak görev yapan herkese sonsuz 
teşekkürlerimi sunuyorum.

Sanat ve Kültür Derneği’nce kurulan ilk 
koro, Türk Sanat Müziği Korosu’dur. Bu 
koroyu Çocuk Korosu, Gençlik Korosu ve 
Türk Halk Müziği Korosu’nun kuruluşları iz
lemiştir.

Bu yazımızda, altı yıldır benim sorumlu
luğumda çalışmalarını sürüden Çocuk Ko- 
roşu’ndan söz etmek istiyorum Gemlik teki 
ilköğretim gkulu 3. 1. e r>. s, uf. .ğmuçile- 
nnclen 'istekli olan.anı a; as d; ı nüzıkai 
yeteneklerinin öl< - ’’uğit >iı ıav •. 1 >97 
yılında Çocuk Korosu kuıuldu Sum • ilgi 
beklenenin oldukça üzerindeydi. Bu ilginin 
oluşmasında, ilköğretim okulu yönetici ve 
sınıf öğretmenlerinin katkıları büyüktür. Ko
ro’nun eğitim süresi; hem daha çok öğren
ciye eğitim verebilme, hem de öğrencilerin 
yaşlarının büyümesi gibi nedenlerle, iki yıl 
olarak belirlenmiştir. Her iki yılın sonunda, 
koroya yeni öğrenciler sınav yapılarak alın
mışlardır.

Çocuk Korosu’nun asıl amacı, 23 Nisan 
Ulusal. Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda 
konserler vermek olmuştur. Her yıl, bu 
konserler, Gemlik Belediyesi Düğün Salo- 
nu’nda halkın büyük katılımı ve coşkusuyla 
gerçekleştirilmiştir. 2003 yılı konseri hazır
lıkları halen devam etmektedir.

Koro değişik zamanlarda, Bursa’daki ye
rel televizyonların programlarına davet edi
lerek, bölgede tanınır hale gelmiştir.

Biraz da, koronun seslendirdiği eserler
den söz etmek istiyorum.»Bu konuda seçici 
olduğumu öncelikle belirtmeliyim. Çocukla
rın ses ve söyleme sınırı içindeki Halk tür
küleri repertuarın önemli bir bölümünü 
oluşturmaktadır. Halk Türküleri, müzik kül
türümüzün temel değerlerinden biridir. Yüz

GEMLİK
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yıllardan beri süzüle süzüle gelen bu Afj J 
digari kültürü, çocuklarımızla tanıştvİM 
amaçlarından biri olmuştur. Eserlerin m 
bölümü de, Atatürk sevgisi, yurt sevgjtf,aa] 
ne sevgisi, ağaç ve doğa sevgisi. dosddı < 
konuların işlendiği örneklerle Milli MarjM 
mızdan oluşmaktadır. Bazı kanonlara w ■ 
sesli türkülere yer verilerek, çocuklara™^ 
çok sesli müzik yapma becerisi de kazaen 
nlmıştır

Günümüzde bir yabancı dil öğrenme™ 
önemi büyüktür. Koroya İngilizce şartrifl 
da öğretilerek, çocuklarımız bu dili uğraM 
meye heveslendirilmişlerdir.

Koroda sözünü ettiğimiz repertuar çaw 
malarıyla birlikte, doğru nefes alma, şadı 

leı .e t< linikleri kazandmlmıs: gend tobk 
zil bi il< • udc ve nota < »kumada beftrt M 
d< zeye ulaştırılmam

K »rova yun flüt, keman ve klasik gitar 
bi enstrümanlarla eşlik eden orkestra «H 
manian da, Gemlik’in değişik okuBan ■ 
Bursa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi w 
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müöai 
Bölümü öğrencileridir.

Koro çalışmaları, Gemlik Belediye M™ 
lis Salonu’nda pazar günleri 13.30 ■ 
15.oo saatleri arasında yapılmaktadır. Km 
ruluşundan beri, Belediye Meclis Sakamı■ 
Düğün Salonu’nu koro çalışmalannm W 
konserlerin hizmetine sunan Sayın Behfl 
ye başkanlarımıza ve belediye meclis üydH 
rimize de müzik sanatına verdikleri deste® 
ten dolayı şükranlanmı sunuyorum.

Coşku ve heyecanla, her pazar kar di 
meden, yağmur demeden koşarak, kort 
çalışmalannı bir düzen ve disiplin içinde yİ 
rüten bütün çocuklarımızı kutkıyor, gûd| 
rinden öpüyorum.

Yazımı, benim de Gazi Eğitim Enstıtûı 
Müzik Bölümü ’nden hocam olan dağa 
Müzik Eğitimcisi Alman asıllı Prof. Edun 
Zuckmayer’in bir söze ile hrtirmak ırtM 
rum.

“Koro neşeli bir disiplin. disgaM 
li bir neşedir” 1

VERECEĞİNİZ İLAN ve REKLAMLAR KAZANDIRIR
1 AYLIK l’AKI; I K ilil A.’l

1OO 111İİVO11 KDV
BİR TELEFON YETERLİ
Tel : (0.224) 513 17 97
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Belediye elektrik 
direklerine el attı
Samanyolu Sitesi yanında bulunan, Belediye 
ye ait boş arsadaki iki elektrik direği, heye
lan nedeniyle yıkılma tehlikesi geçiriyordu.

Cumhuriyet Ma- 
halesî'iKİeki Saman
yolu Sitesi önündeki 
duvarın yıkılmasından 
sonra, tehlike yaratan 
tkı adet TEDAŞ a ait 
elektrik direği dün. 
Belediye Fen İşleri 
ekipleri tarafından 
kontrol alıma alındı.

inan Market üze- 
[ rinde bulunan yolu tu
ran beton parke duva
rın da. yıkılma tehlike
si göstermesi üzerine 
Fen İşleri Müdürü, 
olay yerine gelerek, 
sabah incelemelerde 
bulundu

Erozvonla kayan 
topr aktan abrıan dok

Jzvtuesı beton 
çevresine dö-

Klen sonra. 
। elentrık direklerinin 
çevresinde meydana 
gelen boşluklar da. iş 
makineleri tarafından

I doklunıldu.

CHP Kadınlar Gününü kutladı
Cumhuriyet Halk Par 

p Gemlik ice Örgütü Ka
tan Kolu Komisyonu tara
rından. 8 Mart Dünya 
Emekçi Kadınlar Günü 
kutlandı

8 Mart 2003 Cumar
tesi günü saat 14 oo de 
Atatürk Parkı eda. hanım- 
lara gül dağıtılacağı belirti
len hasın açıklamasında. 
mj görüşlere yer verildi :

TAŞI 
GEDİĞİNE

Savaşın Maliyeti Yok mu?
Maliye Bakanı, 2003 mali yılı 
bütçesini sunuş konuşmasında; 
büyük çapta öngörülen zamlar 
Tezkerenin TBMM’ce 
reddine atfederek, 
**- Barışı korumanın da bir 
maliyeti vardır” dedi.
Kan bedelini; bütçeye gelir 
yazamadığından hayıflanıyor, 
öfkeleniyor.
Savaşm maliyeti yok mu?
A kan akıtan olma! Unakıtan.

Belediye Başkan 
Vekili Erdinç Arabalı, 
olay yerine giderek, 
incelemelerde bulun
du ve elektrik direkle
rinin tehlikeye girme
mesi için ne gerekli 
ise yapılmasını Fen İş

“Dünya emekçi ka
dınlar gününü, bu yıl
da ne yazık ki savaşın 
gölgesinde kutluyo
ruz. Nineler, anneler, 
genç kızlar, yani kısa
ca biz tüm kadınlar, 
barış içindeki bir dün
yada mutluluk ve sev
ginin hüküm sürdüğü, 
anaların evlatsız, ev
latların babasız, ka- 

leri yetkililerindcıı is
tedi.

Erbinç Arabalı, Be
lediye Meclisi’nde ka
bul edilen değişiklik ile 
İnan Market’in üzerin
deki peton perdenin 
de, teknik analizleri 

dınların kocasız, genç 
kızların sevgilisiz kal
madığı, ezenin ve ezi
lenin olmadığı, tüm 
kadınların yüzlerinin 
güldüğü bir yaşamı 
çok ama, çok özlüyo
ruz.

Bugün kadın hakla
rına baktığımızda, ül
kemiz ne yazık ki, hiç
te güven verici bir yer
de bulunmamaktadır, 
ister tahsilli, isterse 
tahsilsiz olsun eşlerine 
kaba kuvvet uygula
yan erkeklerin oranı 
(% 50) çok yüksektir. 
Ne yazık ki, bu erkek
ler, biz kadınlan bir 
cinsel mata ve evinin 
hizmetçisi olarak gör
mektedirler. Doğu ve 
bazı kırsal bölgeleri
mizde hala çağdışı tö
re adetlerini yokede- 
medik. Sevgiyi yaşa
mamış, gün yüzü gör
memiş, körpecik genç 
kızlarımız istemedikle
ri kişilerle veya akra
balarıyla zorla evlen
dirilmekte ve hayvan 
pazarındaki hayvan 
satışı gibi satılmakta
dır. Yine, töre adına 
kızlarımız, kadınları
mız kendi kanından 
olan aileleri tarafın

yapıldıktan sonra sağ
lamlaştırılacağım,' böl
gedeki heyelanın du
varlara ve peton par
keye verdiği zararların 
can ve mal kaybına 
neden olmadan gide
rileceğini söyledi.

dan namus cinayetle
rinde hunharca katle
dilmektedirler. Dinsel 
baskılar nedeniyle, 
kızlarımız bunalıma 
girmekte, bunun so
nucunda intihara yö
nelmektedirler. Çokça 
kadınımız ekonomik 
özgürlüğü olmadığın
dan şiddet ve mutsuz
luk dolu evliliklerine 
katlanmak zorunda 
kalıyorlar.

Bizler biliyoruz ki, 
güzel ve mutlu bir 
dünya kadınlarımızın 
ellerinde yoğrulup şe
killenecektir. Çünkü, 
bizler sevgiyiz, çiçe
ğiz. Bizlerin kalplerin
de savaş, zulüm ve 
çirkinlikler barına
maz. Bizler, yeri geldi
ğinde tüm sevencenli- 
ğimizle, büyük yüreği
mizle çocuklarımıza 
bir ana, yeri geldiğin
de eşine omuz veren 
onunla gülen, onunla 
üzülen bir sevgili olu
ruz.

Biz kadınlar, bir 
gün mutlaka bu sevgi 
dolu kalplerimizle 
yanlız barış ve sevgi
nin olduğu bir dünya
nın yaratıcısı olaca
ğız.”

Türkiye Kupası
Türkiye Kupası nda sona az kaldı
Galatasaray kendi eninde. Malat- 

yaspor’a yenileli.
Ve. Elendi. I
GalatasaraylI futbolcuların be

denleri sahadaydı.
Ama. Beyinleri Fener maçınday

dı.
Yedikleri ikinci golden sonra uyan

dılar.
Artık iş işten geçmişti.
Saha da koşan ve yardımlaşan ha

rika bir Malatyaspor vardı.
Galatasaray’ın defansı delik de- ı 

sikti.
Forvet etkisizdi.
Yan toplarda bir varlık gösteremedi.
Her iki takımdan birer oyuncu atı

lınca, Malatyaspor’un galibiyet şan
sı arttı.

Günkü sahanın her tarafında. Ma
latyaspor vardı.

ikinci yarıda oyuna giren Ümit Ka
ran ve Revivo’da Galatasaray’ı kur
taramadı.

Malatyaspor’da kaleci Milosevks- 
ki ve forvette Sert an muhteşemdi.

Sertan’m her pozisyonda hakeme iti
razı ve fazla konuşması dikkat çekti.

Sahanın yıldızı ise, Mert Kork- 
maz’dı.

Bir gerçek ortaya çıktı.
Galatasaray’»-.Avrupa Şampiyonu 

yapan kişilerin, başta Emre, Okan ve 
Hakan Şükür olduğu anlaşıldı.

Geçmişte hücum presle en güçlü 
rakiplerini boğan Galatasaray, bu 
kez Malatyaspor’un presine dayana
madı.

Gelelim, Gençlerbirliği Beşiktaş 
maçına.

Bu maç, tek kelime ile bir erken fi
naldi.

Her alanda çoğalan ve pres ya
pan Gençlerbirliği çok iyi bir takım.

Üç kupada savaşan Beşiktaş, yor
gun olmasına rağmen iyi mücadele 
etti.

Nefesleri kesen bir maç oldu.
9 kişi kalan. Beşiktaş uzatmalarda be

raberliği buldu.
Maçın normal süresi. (3-3) bera

berlikle sonuçlandı.
Uzatmalarda atılan altın golle, 

Gençlerbirliği, Beşiktaş'ı eledi.
Diğer çeyrek finalistler. Caykur- 

Rizespor ve Trabzonspor oklu.

I Günün Fikrasi I
Arkadaşı Haşan'a sordu :
-" Zengin bir dulun peşinde ol

duğunu duydum. Sana ümit veri
yor mu bari?"

Zannederim. Geçen gün bana 
horlayıp horlamadığımı sordu."
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Yıldız Estetik Step Aerobıc Kuaför Saionu’ndan bayanlara mide!

Bu fiyatlar
kaçırmaya gelmez

Boyun şakaya 
gelmez

Kuaför salonlarının hızla ar
tış gösterdiği ilçemizde, Yıldız 
Estetik Step Aerobic ve Kuaför 
Salonu, bayanlara Özel indi
rimler başlattı.

Fiyatların neredeyse yarı 
yarıya düştüğünü, hizmetlerin 
en iyi şekilde ve kaliteli olarak 
verildiğini söyleyen Yıldız Este
tik Step Aerobic ve Kuaför Sa
lonu Sahibi Hamiyet Yıldız, 
“Bayanların her zaman gü
zel ve bakımlı olmaları için 
bir çok ürünümüz ve hiz
metimiz var. Biz de, bu 
amaçla fiyatlarımızda özel 
indirimler yaparak, kam
panya başlattık. Aynı kali
teli hizmeti yarı yarıya in
dirdiğimiz fiyatlar ile ha
nımların hizmetine sunu
yoruz. Güzel ve bakımlı ol
mak her kadının hakkıdır. 
Bu fiyatlar kaçırmaya gel
mez” dedi.

Kampanyanın devam ettiği
ni belirten Yıldız, kuaför salo
nunun yanında estetik, step, 
aerobic hizmetlerinin de bulun
duğunu belirterek, “Kampan
yamız tüm hizmetlerimiz 
için geçerlidir. Müşterileri
miz memnun oldukça bu 
tür kampanyalara devam 
edeceğiz. ” dedi.

Yeni Sahil Yörük Apartma
nı altında bulunan Yıldız Este
tik Step Aerobic ve Kuaför Sa-

H:l/IMUl 
1717 F» 513 MM

• TanttiRi Kartı

bakımı 10 milvon. narafm 1 
miyon. kal 
yon. paraf 
on. masai 
iöneli

lonu’nda kampanya dahilinde
ki fiyatlardan bazıları ise söyle, 
saç kesimi 2 milyon, fon 3 mi- 
yon, röfle 25 milyon, boya 10 
milyon, balya j 15 milyon, 
makyaj 5 milyon, prof, tv 
makyajı 10 milyon, manikür 3 
milyon, pedikür 5 milyon, per
ma 14 milyon, gelin baş» 35

Yazarımız 
Araştırmacı - Yazar 

Yılmaz Akkılıç'ın yazdığı
4 Ciltlik

BURSA 
ANSİKLOPEDİSİ 

Gazetemizde satılmaktadır.

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

Tel : (0.224) 513 17 97

milyon
Presso Terapi 10 mÜyc* 

pasif jimnastik 10 milyon

PVC KAPLAMA VE
PLASTİK KART SİSTEMLERİ
<0 Plastik Kimlik Karlı

O PersoneI Kartı

Körfez OFSET
Duğün A Nişan > Kmm 

Sünnet Fotoğraf Çekimleri 
ve albümleri yapılır

LesiAa/ük «t her türlü 
resimlerini! için bire «fram. 
FARKI YA

7 Mart 2003 taM 
Yİ6İT ECZANESİ

ETŞ FEN DERSHANELERİ
"Her zaman bir adım önde"
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kendine soluk ah

YAŞAMIN İÇİNDEN
Sıtkı Hayıroğlu
Emekli Öğretmen

Deprem sonrası yapılacaklar!
İlkyardımın ABC’si

a»J 
Obsı

jet 
fekcİiE-î: 
iter

b. R| 
amca

Ü» 
k a»

u

Atasözü-Fıkra-Vecize-Deyim
İnsan ve insanlığa yön veren bu veciz söz

lere, yaşam için çok önem vermek gerekir. -
Bu sözler, insanı güldürür, ağlatır, düşündü

rür. Daha çok duygulandırır. Şimdi sıra ile bu 
sözlere değinelim.

FIKRA : Anlatımı kısa ve özlü olan, nük
teli. güldürücü sözler. Yazan belli değidir. 
Uluslara göre değişir. Örnekler;

1- Baba, kızını yanına çağırarak,
- Bak yavrum bugün BARAN geldi, senin

le evlenmek için benden izin istedi. Bende be
ğendim onu. Efendi çocuk, evlenebilirsiniz.

Kız. mahçup bîr eda ile laf olsun diye.
- Ama Babacığım, ben annemi çok seviyo

rum, ondan ayrılmak istemiyorum ki., deyin
ce babası hemen atıldı:

- Onu da al kızım, onu da beraber götür.
2- YARAMAZ KIZ
Tüm okul yaramaz kızdan bıkmış usanmış

lar. Gevezeliğinden illallah demişlerdi.
Sonunda okul müdürü, kızın babasına şu 

mektubu gönderir :
- Sayın Veli, kızınız çok yaramaz ve de ge

veze. Hiç kimseye dirlik düzen konuşma fırsa
tı vermiyor. Nedir bundan çektiğimiz.

Kızın babası da müdüre şu cevabı gönderi
yor :

- Sayın müdürüm, sîz onun bir de anasını 
görün de, benim yıllar yılı neler çektiğimi da
ha iyi anlarsınız.

3- BALIKLAR SUDA
KONUŞUR MU?
Öğretmen sınıfta öğrencisine sordu :
- Söyle bakalım DENİZ, balıklar neden su

yun içinde konuşamazlar.
Deniz, biraz düşündü ve :
- Öğretmenim, sizin kafanızı, biri suyun içi

ne soksa, siz konuşabilir misiniz?
- O ne inçim cevap? Otur yerine tembel.
4-ERKEK MİYDİ?
Çocuk okumakta olduğu tarih kitabını elin

den bırakarak, babasına sorar :
. - Baba, Nuh peygamberin gemisine, zeytin 
dalı getiren güvercin erkek miydi, dişi mi?

Babası kısa bir düşünceden sonra :
- Erkekti oğlum.
- Nasd bildim babacağım?

, - Eğer dişi olsaydı, ağzını uzun zaman ka
pak tutamazdı.

5- İHTİYAR ŞAHİTLER
Bir adam büyük, bir hukuk davası için, ka

dıya başvurmuş. Pekte haklı olmadığı için ka
dıyı yola getirmenin çarelerini düşünmüş. Bir 
tepsi baklava yaptırarak, her dilimine bir altın 
koymuş. Tepsiyi hediye olarak kadıya gönde
rmiş.
" Mahkeme kapısında tepsiyi teslim alan 
mübaşir, yukarı çıkarırken pek canı çekmiş, 
bir dilimi alıp dişlemiş. Dişine katı bir şey gel
miş bakmış kî altın. Hemen cebine atmış. Bir
kaç tane daha dişleyerek, dört altını cebine at
ın#. Tepsiyi belli etmeyecek şekilde eliyle dü- 
zdterek kadıya götürmüş. Dava günü gelince 
kadı. davacıya ne diyeceğini sorar. Davacı : 
- ' Ben bu davada çok haklıyım. Tam kırk 
şahidim var der.

Kadı. önündeki kağıda bakarak ;
- Hayır oğlum, burada şahitlerin otuz altı 

görülüyor.
Bunun üzerine köşeden mübaşir atılır:

.« - Doğrudur efendim, şahitler kırktır. Yalnız 
dördü çok ihtiyar oldukları için merdivenler
den çıkıp yorulmasınlar diye ben aşağıda on- 
lartn İfadesini aklım.

Gelecek yazımda atasözleri, vecize ve de
yimlere değineceğim.

□ Durumu analiz etme,
Yaralıya soru sorun, cevap 

veriyor mu? Cevap veriyorsa; 
yaralıyı yan yatırın, hava yolu 
ve nabzını, dış kanama olup ol
madığını kontrol edin. Duruma 
uygun yardımı uygulamaya 
başlayın,

O Hava yolunun açılma
sı,

- Yaralıyı sırtüstü yatırın,
- Ağızda tıkanıklığa neden 

olan yabancı cisimler varsa çı
karın,

- Bilinci kapalı kişilerde dil 
arkaya düşüp hava yolunu tıka
mış olabilir. Bu durumda dil ke- 

, nara çekilir ve hava yolunu

açık tutmak içn alın geri ıtibr. 
çene öne çekilir

□ Solunumun 
düzeltilmesi,
- Yaralıyı sert bir zemin üze

rine yatırın.
-Ağız içi temizlenerek varsa 

yabanc. cisimleri çıkarın
- Çenesini yukarı kaldırarak 

başı hafifçe arkaya itin
- Ağızdan ağıza solunum ya

pılacaksa burun kapatılır, bu
rundan solunum yapılacaksa 
ağız kapatılır.

Buna

Depaeat

15 dakika deve

Yasemin Mobilya
DEGİRMENCİOGLCl Mobilya ve Koltuk Çeşitleri 
0 Yatak Odası Takımları 
0 Oturma Odası Takımları 
0 Misafir Odası Takımları 
0 Yemek Odası Takımları 
0 Kanepeler 
0 Abajur Çeşitleri 
0 Zigon Sehpalar 
Yeni İşyerimizde zengin 

mobilya çeşitleri ile 
hizmetinizdeyiz....

□ KAYMAKAMLIK

□ ULAŞIM

□ HASTANELER

□ TAKSİLER

Uludağ Turizm. 
Aydın Turizm..

Körfez Taksi,.... 
Çınar Taksi.......
Güven Taksi......
Gemlik Taksi.....
Manastır Taksi..

.......513 18 21
.......513 24 67
.......5133240
.......513 23 24
...... 514 35 50

513 12 12
.513 20 77

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

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

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

M

i*

Gazhane Caddesi No : 21 (Eski Uzunlar Be. Ayyaz M*l 
Tel : (0.224) 512 20 20 GEMLİK

□ GEREKLİ TELEFONLAR □ RESMİ DAİRELER
TEK Anza 513 20 66
TEK işletme .... 513 45 03
Turizm Der. 513 12 74
Spor Sah. ...... 514 00 95
Qrm._BöL jŞİ— 513 12 86
Millî Eğt. Md 513 11 74
Halk ât. Mrk. 513 18 46
Halk fâtüp. 513 13 53
As Sb ........  513 10 5/Kİra^lfan 513 13 08
Liman Bşk... .. 513 11 33
Mal Md............ 51310 9ö
Nüfus Md. ...
Ozelld. Md 513 15 0/
Tapu Sic. Md. 513 14 14
Müftülük........... 513 13 64SriikMd..... 513 14 11
Tekel Md. ...... 513 10 42vlr Da. Md..... 513 23 60
lç« Tar Md. ... 513 11 86 
ilçe Seç. Md. .

□ BELEDİYE
Santral ..........513 45 21-23
Başkanlık 513 45 20

Su Işietmes ...513 45 21-115
Sfc;M:fı|îİ|î-ış2

Yan iş- Md......blo 45 21-111
Su Anza ....

□ UÇAK
Türk Hava Yoian .22^ %, '2 1

□ DENİZ OTOBÜSÜ

Venfecs- -312 SM W W

□ VAPUR

□ FERİBOT

[□ OTOBÜS______________ '

Şehr

□ TÜP DAĞmCILARI

CMgat........- -r....— .

C

Hatisgaı 513 45 46
UMaat SM 28 41
Yer» UdigM 
Aiemat.............  513 40 95 ■
BPGaa 514 59 81

Ambulans..... 0.532.4S68116
kurtana.........c.SSS 25S65O5

I vs ooass

Ambulans
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Yeşilırmak Dershanesi 
öğrencilerini ödüllendirdi

Yeşihnnak Dershanesi tara-

me Sınavlarında. Celal Bayar 
Anadolu Lisesi lise ikinci sınıf 
öğrencisi Gülşah Çıknkçı. bü
tün palanlarda Gemlik birincisi 
oMu.

11 Ocak 2003 tarihinde 
Bursa ve ilçelerindeki Yeşihr
mak Dershaneleri'nde aynı 
gün düzenlenen. lise ikinci sı
nıf öğrencileri Seviye Belirle
me Sınavlarına. yaklaşık 10 
bin. öğrenci katıldı.

Sınav sonuçlarının yeni 
ahndtğuu söyleyen Gemlik Yc- 
sitermak Dershanesi Müdürü 
Osman Çetin. Celal Bayar 
.-Vıadotu Lisesi öğrencisi ve 
Yeşibrmak Kursiyeri Gülşah 
Cıknkct nın bütün puanlarda 
Gemlik birincisi. Bursa gene
linde ise. ilk 15 arasında oldu
ğuna söyledi.

Dün. Yeşihrmak Dershane
si'nin Gemlik merkezinde ya
pılan törende, dereceye giren 
Gülşah Çıkrıkçı "ya eğitim bur
su. takdir belgesi ve cep telefo
nu. ikinci Gemlik Lisesi öğren
cisi Meryem Uğura eğitim 
b ursu.. takdir belgesi ve CD ça
lar. ûcüncüye eğitim bursu.

1 * brjgesi ve kol saati ile

r«İUflMflK VHI

1

yılında burs ve ödül verecekle
ri öğrencileri, 10 milyar lira 
ayırdıklannı söyledi.

diğer ilk sekize giren öğrenci
lere de, çeşitli armağanlar ve
rildi.

Gemlik’teki sınavlara 500 
öğrencinin katıldığını söyleyen 
Dershane Müdürü Çetin, ÖSS 
sınavlannda başanh olmak için 
lise 2. sınıftan başlayarak, üni
versiteye hazırlıkları sağlamak 
amacıyla kursiyerleri her hafta 
sınava tabi tuttuklarını, amaç- 
lannm Bursa genelinde öğren
cilerin genel sıralamalarını 
saptamak olduğunu söyledi.

Başanlı öğrencilere, başan- 
lannın devamını dileyen Çetin, 
Gemlik Yeşihrmak olarak 
2003-2004 eğitim ve öğretim

Sizden Aracınıza,
Pirelli’den Size Hediye!
Şimdi Pirelli lastikleri hediyeli!

Güne Bakış
Kadri Güler
gemlik_korfez@yahoo.coa

Sevgili Cemale
Birinci sayfanın devamı

Gemlik'te ne olmuş. 30 yıldır ilçede y<Mr 
lanan Gemlik Körfez, günlük yayın yasanım 
başlayınca, her biri ayn ayn gazetelerde yJ 
.yazan, bil umum kişi. Gemlik Körfez e laJ 
birleşerek. Gündem'in adı altında güntafl 
dönmüşler... ■

Size kimse, “niye böyle karar akimız'<1 
yemez. Ama ben şunu soruyorum.

Bugüne kadar aklınız neredeydi9
Bu kutsal cepheyi oluşturanlar, sanki ■ 

yerlerde köşe yazmıyorlarmış. haber yazJ 
yorlarmış gibi, şimdi de haftanın belirli günfl 
rinde yazarak, bir gazetede toplandılar.

Hayırlı ve uğurlu olsun. I
Benim size diyeceğim şu.
Kendi sahip olduğunuz gazetelerde o bid 

birikim, kültür(î), deneyiminizi niye kııllmJ 
diniz. Niye, o gazeteleri de günlüğe çevirnd 
diniz?

Sevgili Cemal, benden daha fazla gazed 
cilik mesleğini hak etmeyenlerle uğraştığa 
yazıyorsun.

Etrafına bir bak, oraya, buraya yoBadhğfl 
kişiler senin eserin değil mi?

Benim, bu mesleğe kimleri soktuğuna 
senden daha iyi bilen olmaz. Jj

Ben, mesleğimi ticaretle karıştırmadım di 
yorsun.

Ticaret, bir ekonomik birikim işidir. Ra 
ran, bilgin ve cesaretin varsa yaparsın. Itt 
zanırsın da kaybedersin de. Rizikosu büydl 
tür.- I

Bununla kimi kastettiğini bilmiyorum. I
Ancak, siyaseti de. gazeteciliği de ekona 

mik çıkarları için kullandığını bildiğim bin vJ
Ben, bu kişiyi Gemlik kamuoyuna def ala 

ca yazdım.
Sen, şimdi o nunla aynı saftasın. O na 

emrindesin.
Hani, o sürekli okuduğun Cumhuriyet Gj 

zcsi nde böyle bir ilke gördün mü bilmem.1
Ama, onlar da belki her fikre ve yaşJ 

biçimine saygı duyanları bir araya getid 
m i yen kişilerdir.

Seni, gazetecilik mesleğindeki o saydın 
kutsal erdemler için kutlarım.

Hani şu yazdığın gözükmeyen habedi 
neymiş, bir söyle de öğrenelim. NelennM 
kahramanca yazdıklarını bilelim. 1

Sana, yeni gazetende ve de gazetecilik 
şamında, ülküdaşlannla birlikte basanlar 
yorum. I

o I ıı nGÜNLÜK SİVAS GAZETE

BİR TELEFON YETERLİ

Matt>rırm«l 
Bîlgisoy 
Sistemi! 

Kaşe I 
Mühürledi 

30 dakika»

21 Şubat - 31 Mart 2003 
tarihleri arasında 4 adet 

Pirelli oto lastiği alan herkese 
1 adet Pirelli Mont hediye.

Siz de en yakın 
Pirelli Yetkili Satıcısı’na 

uğrayın, kontrolünüz altındaki 
gücün keyfini yaşayın

KONTROLSUZ GUÇ 
GÜÇ DEĞİLDİR

OZKAYA OTOMOTİV
î(S)(?Qasa Q.ü<ao ŞM»

Hisar Mah. Körfez Baytaş Sitesi A Blok No: 2 
Tel: (0.224) 513 73 93 Fax : 514 40 44 

GEMLİK

KAS» E 
ve 

MÜHÜRDE

KÖRFEZ OFSE
İstiklal Cd. Bora Sk (Akbonk Aralığı) NO:
Tel: (0.224) 513 17 97 OEM!

mailto:gemlik_korfez@yahoo.coa
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GAZETESİ Hesaplı Alışveriş için

ALIŞVERİŞ MERKEZİ’ne

* TARAFSIZ SİYASİ GAZETE i-——
*5 8 Mart 2003 Cumartesi FİYATI : 200.000. TL.

Uğrayın...
Manastır Mevkii - GEMLİK 

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

^Belediyede grev kararı
^ Gemlik Belediyesi’nde çalışan işçilerin örgütü olan DİSK’e bağlı 

Genel-Iş Sendikası toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç alama- 
Kayınca, grev kararı aldı. Karar, dün Belediye9de askıya çıkarıldı.

| Gemlik Belediyesi ile Bele- 
Diıacıçjiiye'de çalışan 183 işçi adına 

toplu sözleşme görüşmelerini

i Sendikası anlaşma sağla- 
acr jiamaytnca. grev karan aldı.

I Grev kararını dün. Belediye 
dfc :Baskanı Mehmet Turgut'a teb- 
sı. eden ve işyerinin kapısına 
riasan Genel -İş Sendikası Bursa

Şube Başkanı Cengiz Durmuş.
Eyeri Temsilcisi ve bazı işçiler, 

| t^Cîsma açıklamalarda bulundu-

•:eran Genel-İs Bursa Şube Başka
nı Cengiz Durmuş, toph ı söz- 

I Ö^Eşme görüşmelerinin basın
san beri çalışma barışının l»< 

r® 'hıknaması için, makul istekler- nenLl

le geldiğini belirterek, şöyle 
konuştu :

“Geçen yıl ki ücretlere 
bu yıl enflasyon düzeyinde 
yüzde 60 zam teklifi ile 
görüşmelere oturduk. 
Sosyal haklardaki istekle
rimiz ise, yüzde 50 ile yüz
de 60’dı. Sürdürülen top
lu sözleşme görüşmelerin
de, grev kararı alasıya ka
dar anlaşma sağlayama
dık. Resmi arabulucunun 
önerileri de belediyece 
dikkate alınmadı. Sayın 
Belediye Başkanı ücretler
de yüzde 10 zamda direni
yor. Bu ise, ülkenin eko

nomik şartlarının çok al
tında bir fiyattır. Geçen 
yıl, sosyal haklarda bize 
vermiş olduklarının hiçbi
rini vermiyor. Biz, görüş
melere açığız. Sendika 
olarak çalışanların hakla
rını korumak görevimizdir. 
Yüzde 10 zam aldığımız 
takdirde, ücret tavanları 
artacağı için vergi ve si
gorta kesintileri de arta
caktır. Bu rakam, işçiye 
kazanç değil, zarar getire
cektir. İşçi, mevcut aldığı 
ücretten daha az para ala
caktır”

Devamı sayfa 6’da

audı

geti

Kadri Güler

gemlik_korlez@yahoo.com

Güne Bakış

JH

Parti

Sancıh siyaset
3 Kasım seçimlerinden sonra en rahat 

parti iktidar çoğunluğunu elde eden AKP 
idi.

Aradan geçen dört ayda, bu parti de 
içnden kemriimeye başlandı.

İşte, Gemlik AKP’de yaşananlar ortada.
Partide cadı kazanları kaynıyor ki, sor

mayın.
Şimdi, herkes görevden alman yönetim 

yerine kimlerin atanacağını konuşuyor.
Atanacak kişi önemli.
Atanan, AKP’yi ilçe seçimlerine, seçi

lenler de, yerel seçimlere götürecek.
Parti içinde birkaç grup, bu yarışa gizli 

gizli hazırlanıyor.
O nedenle, iç mücadele hızlı geçecek. 

Bunun için partide kayıtların müracatlara 
göre yapılması isteniyor.

Bakalım önümüzde günlerde, gelişme
ler nasıl olacak.

Sancılı bir parti de, Demokratik Sol
Devamı tayfa 6’da

Genç Parti’den istifa edenlerin 
bir bölümü kararından caydı.

Hüseyin Yurt 
geri döndü

Genç Parti Gemlik 
İlçe Yönetimi’nde, il 
kongresinde oy kullan
ma sırasında yaşanan 
olaylardan sonra, yö
netim kurulundan isti
fa edenlerden bir bölü
mü partiye geri döndü.

İl Kongresi’nde ha
zırlanan liste ile ilgili 
yapılan toplantıda, ka
rar aldıkları halde, İlçe 
Başkanı Nizamettin 
Şanlının bazı delege
lere etki ederek, karşı 
listede oy kullandırma
sıyla başlayan kriz, Yö
netim Kurulu nda Hü
seyin Yurt, İbrahim 
Talan, Can Buçukoğ- 
lu, Münir Turan...... 
gibi isimlerin ortak 
açıklamalarıyla istifa 
ettikleri kamuoyuna 
duyurulmuştu.

Hüseyin Yurt
Yönetim Kuru- 

lu'nun Sekreter Üyesi 
Hüseyin Yurt, basına 
yaptığı açıklamalarda, 
Başkan Nizamettin 
Şanlı ile bu işin yürü- 
yemeyeceğinî belirt
mesine karşın, verdiği 
istifa karanndan aşın 
ısrarlar karşısında geri 
döndüğünü belirterek, 
yönetimdeki görevine 
başladı.

Asansör sancısı

nn rş»

objektifimize

Gemlik Hükümet 
Konağı nda. asansö
rün bulunmaması yaşh- 
lar için bitmeyen çite\

Yapıldığından beri, 
asansörü bulunmayan, 
geçtiğimiz yıl deprem
den dolayı hasar gör
mesiyle yeniden onan
ları ancak, ödenek ye- 
tersizfiği ite yine asan
sör konmayan Hükü
met Konağı'nda. üst

nırken.
takıldı.

Hükı Kona

kığa ödenek bulunur
sa. asansör kapılması 
bekleniyor Acaba, kaç 
ul sonra?

mailto:gemlik_korlez@yahoo.com
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Yüksel UĞUR
CHP Kadın Kollan Üyes

Avrupa Pazarlarında 
Bir Gemlikli

Bizim böyle girişimcilere ihtiyacımız var. 
Enerjilerini, birikimlerini, mali kaynaklarını 
kaliteli üretim yapmak için değerlendire
cekler. Sonra da yurt içinde ve dışında ha
şandan başarıya koşacaklar.

Emeklerinin karşılığını alacaklar.
Hem ülkemizin hem Gemliklimizin 

ı adını dünyaya duyuracaklar.
Kanımızı emen, ekonomik bağımsızlığı

mızı tehdit eden işsizlik sorunumuzun çö
zümüne de katkıda bulunacaklar.

Avrupa’ya, iç giyim ihracatı yapan Sude 
Tekstil ve onun sahipleri Ercan Şanlı ve 

I hanımefendisinden söz ediyorum.
Bizim Gazete’nin dünkü manşet habe

riydi. Başan nasıl da mutluluk veriyor. 
Ama, başan da kolay gerçekleşmiyor.

Çalışmak, çalışmak, çalışmak gerekiyor 
I Toplum olarak tek çıkış yolumuz bu...

Genç girişimci Ercan Bey in en büyük 
I sorunu da neymiş biliyor musunuz? İndini 
Imaz ama gerçek. Personel yani ele
man.

Allah allah...
İşsizlik bizim baş sorunumuz değil mi?
Artan nüfusa koşut olarak işsizlik oranı 

da artmıyor mu?
Artıyor ama, bizim bir özelliğimiz var.
İş beğenmeyiz. Küçümseriz.
Kendimizi yetiştirelim, çalışalım, ürete- 

I lim önce aile ekonomisine sonra, da, ülke 
ekonomisine katkıda bulunalım demeyiz.

Ev ev gezmek, kahve kahve dolaşmak, 
bol bol dedikodu yapmak çok hoşumuza 
gider.

Oysa, çalışma yaşamın temelidir.
Çalışma sadece kişinin geçimini sürdür

mek için yaptığı bir uğraşı değildir. Beslen
me, barınma, giyinme gibi temel gereksi
nimlerini karşılayacak gelir düzeyine eriş
tikten sonra çalışma insana güven duygusu 

f verir.
Toplumda saygınlık kazandırır.
Yaratma gücüne katkıda bulunur.
Ayrıca, iş kişinin toplum içindeki yerini 

ve üstlendiği rolü belirler.
Topluma bağlar, yaşama bağlar. İstekle, 

keyifle yapılan her iş kişiliğin oluşmasına 
çevreyle sağlıklı iletişim kurulmasına katkı 
yapar. Özgürlüğün de bağımsızlığın da te
melinde üretkenlik vardır, verimlilik vardır.

Bireysel toplumsal ekonomik denge ve 
| düzenin sağlanması ülkemizin gelişmesi ve 
kalkınması için çok ama çok çalışmak zo
rundayız.

Namerde muhtaç olmamak için!

8 MART
Bugün, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, 

ABD’de 8 Mart 1857 de 8 saatlik işgünü ve 
daha iyi çalışma koşullan için, Nevvyoork ta 40 
bin dokuma işçisi kadının gerçekleştirdiği dire
nişte, 154 kadın işçinin öldüğü gün.

1910 yılında, Sosyalist Kadın Önder (Al
man Clara Zetkin) bugünü (Dünya Emekçi Ka
dınlar) günü olarak kutlamak istemiş.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nda, 1957 
yılında 8 Mart’ı Dünya Kadınlar günü olarak 
kutlanmasını kabul etmiştir.

20. yüzyılda dört büyük Dünya Kadın Kon
feransı gerçekleşti. Birincisi 1975 yılında Mek
sika City’de, İkincisi 1980 yılında Kopeng- 
hang’da, üçüncüsü 1985’te Nairoli’de sonun
cusu da, Pekin’de yapılan konferanslarda 
amaç, (eşitlik, kalkınma ve barışa) ulaşmaktı. 
Bu konferansta, (Kadın Hakları insan baklan
dır) görüşü onaylandı. Amaç (Kadınların eko
nomik, toplumsal, kültürel ve siyasal karar ver 
me de tam ve eşit paya sahip olma, toplumun 
.ve özel yaşamın bütün birimlerinde var olma.)

Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal’in dedi
ği gibi “İnsan topluluğu, kadın ve erkek 
denilen iki cins insandan oluşmuştur.”

Olabilir mi ki; bu kitlenin bir parçasını ilerle
telim ötekini ihmal edelim de, kitlenin bütünü 
ilerleyebilsin?

Bu nedenle, Sayın Cumhurbaşkanımızın 
eşi. Semra Sezer tarafından başlatılan (Ulusal 
Eğitime Destek Kampanyası) kapsamında yal
nız, İstanbul’da okuma yazma bilmeyen 300 
bin kadından iki yıl içinde, 78 bin kadın okuma 
yazma öğrendi. Cumhurbaşkanımıza ve eşine 
katkılarından dolayı, minnet duymalıyız.

Atamızın düşlediği, ideal Türk Kadını içinde 
yaşadığı toplumda, yasalar karşısında, tam bir 
eşitlik içinde olan eğitimli, bağımsız, kişilikli, 
özgür ve aydın kadındır.

Bu kadın, kul değil bireydir. Vatandaştır, öz
gür insandır.

Bir cinsin yarısı toprağa zincirlerle bağlı kal
dıkça, öteki parça göklere yükselsin. Şüphe 
yok ki; ilerleme adımlan her iki cins tarafından 
“İşte, gelişmede, ilerlemede birlikte ve 
arkadaşça atılmalıdır”

Ben, bugün siyasal haklarını elde etmek için 
1940 lan bekleyen Japon kadınını, 1950 yi 
bekleyen Yunan kadınını, 1960Tan bekleyen 
Kanadalı ve AvusturyalI kadını ve 1970leri 
bekleyen İscviçreli kadınlanma ve onlann bu
gün aldıkları yolu geldikleri yeri düşündüm.

Dördüncü Dünva Kadın Konferansı nda 
2000 li yıllara ilişkin program ve beklentilerini

GEMLİK, 

içeren Pekin bddtagesnn eyfem 
oluşturuldu

Bu platform. kadmiam ekonomik.
sal, kültürel ve siyasal karar vermede 

mm bütün alanlarında etkin kankrntanrsğ 
yen engelleri ortadan kaldumafaB

21. yüzyılda kacknta erkek lEşkts tam «e 
olmalıydı, Hakça ve kalanmış yera bir Wa 
kurmanın tek yolu buydu.

Türkiye Cumhuriyeti de. Pekm bödtaa 
ve eylem planını çekince koymadan amü 
2000 yılında atılan imza âe kadri ota» n 
lık yüzde yüze çıkarılacak, devirt iaaMaka 
(Kadın birimleri) oluşturulacak edem vatsa 
lilikler önlenecek.

Kota sistemi uygulayarak, sı 
her düzeyde, karar ve yürütme 
kadın katılımını attınlacağı şv 
kadınlar için sığınma nıirriııı s 
lacağı, tüm kadınlan Hh
lik sistemi oluşturulacağı ve daK 
verileceğini, 2002 yıh verilerine 
genelinde istihdam edilen kadarı sayısı va 
46.2 inin (2 milyon 731 bm kışı) ucmMbi 
işçisi olarak çalıştığı belirlendi

2000 yılı verilerine göre, okur yazarikı 
nı kadınlarda hala yüzde 72 lerde Har vw 
dında 28.1 okuma yazma bilmiyor Lac 
yüksek öğretime giden kız çocuktan yi 
51.1 iken erkek çocuktan 76.1

işgücüne kadın katılım, kırsal kesimde yâ 
36.9 iken bu oran kentlerde, yüzde 16 1e 
şüyor. İstihdama gelince, 12-17 vas uaerta 
din nüfusunun ancak yüzde 25 2 sı kaktağ 
bu oran aynı yaş erkeklerde yüzde 69 9. I

Siyasi durumunda farkh olduğu söyienal 
1934 yılında 15 milyon nüfusun tarmdcai 
rak seçilen 395 milletvekünden 18 kadm 
letvekili seçiliyor.

Yıl 2002 milletvekili say«s 550. hada» 
letvekili sayısı 24. CHP nin 178 mArtaaMI 
din sayısı 11. AKP 363 rnletveta* kadın ı 
sı 13. Cinsiyet kotası (yüzde 25| andtatvaM 
riç diğer organlarda CHP de uygutanmAfl

Kadınlar, Türkiye'nin geleceği ve suda 
dırlar. Rejime sahi adniartta Ek*
bilinçlenme oy sarakanda kendini goaMI 
de, kadınlar ancak, her aşamada eşti o 
temsil edildiklerini, siyasal oluşumları ded 
me kararlılığına ulaşıp bunu uvgıâadMm 
kadhn w erkek olarak sağbkk tat donsdM 
ulaşmamız mumkındur

«SIMIİK Körfez
TARAFSIZ SİYASİ GAZETE ■■■ sine■MB OÛNIÛK SİYASİ GAZETE ■■■*

Yıl : 30 SAYI : 1484 
Fiyatı : 200.000 TL. (KDV Dahil) 

Sahibi: Kadri GÜLER 
Yazı İsleri Müdürü : Serap GÜLER 

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

Basıldığı yer : KÖRFEZ OFSET 
Matbaacılık -Yayıncılık - Reklamcılık Tesisi 

İstiklal Cad. Bora Sok. Demir Apt No : 3/B GEMLİK 
(Dini Bayram Günleri ve Pazar Günleri yayınlanmaz)

VERECEĞİNİZ İLAN ve REKLAMLAR KAZANDI
1 ATUK PAKET REKLAM 100 milyon + KD
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Kazalara direk
dayanmıyor

Bursa’dan Gemlik’e dönüşte ilçe Jandarma Bölük Ko
mutanlığı karşısında meydana gelen trafik kazalarında, 
yolun ortasında bulunan TEDAŞ’a ait aydınlatma di
reklerinden 4 tanesi yıkıldı.

Gemlik Bursa Ka
rayolu nda, en çok 
kazaların olduğu yer 
olarak ünlenen, ilçe 
Jandarma Bölük Ko
mutanlığı’nın karşısın
daki rampa, tehlikeli 
bölge ilan edildi.

Karayolları 14 ncü 
Bölge Müdürlüğü ta
rafından, Bursa’dan 
Gemlik’e dönüş sıra
sında, uyancı levha ve 
direklerin bulunması
na karşın, bilhassa ya
ğışlı havalarda kazalar 
bitmiyor.

Direksiyon hakimi
yetini kaybeden sürü
cüler. iki yolun orta
sında bulunan elektrik 
direklerine çar» 'ırak, 
yıkılmalarına nc< bu 
oluyor.

Trafik kazalannda, çarpma 
sonucu devrilen 4 elektrik di
reklerinin TED AŞ tarafından 
yeniden dikilmesi beklenir
ken, sürücüler İlçe Jandarma 
Bölük Komutanlığı karşısında

ki kazaların olduğu bu bölge
de, bir vol hatası olabileceğini 
iddia ediyorlar.

Başla Gemlikli şoförler, 
bölgede yüzlerce trafik kazası
nın meydana geldiğini, bir çok

araçta maddi hasarın yanında, 
ölümler ile sonuçlanan trafik 
kazalarının da yaşandığını ha
tırlatarak, Karayolları Bölge 
Müdürlüğü nden bu alanda in
celeme yapmasını istediler

-Kumla’da ekmek
zammı geri tepti

■ Küçük Kumla’da 
Fırın İşletmecileri, 
geçtiğimiz günlerde 
ekmek fiyatlarına yap
tıkları zammı, bir gün 
sonra geri aldılar.
f 200 gramı 250 bin

liradan satılan 80 ran- 
duman undan yapıl
mış ekmekler, 300 
grama yükseltilerek, 
350 bin liradan satışa 
başlayınca, vatandaş
lardan tepki geldi.

TAŞI 
GEDİĞİNE

Ekonomik sıkıntı 
içinde olan vatanda
şın, ekmeğe yapılan 
zam karşısında tepki 
vermesi üzerine, fırın 
işletmecileri bir gün 
sonra ekmek gramaj 
ve fiyatlarını eski du
rumuna çektiler.

Ekmek fiyatlarının 
hammadde olan un ve

akaryakıta yapılan 
zamlardan sonra art
ması gerektiğini söyle
yen fınn işletmecileri, 
eski fiyatlarla ekmek 
satmaya ne kadar de
vam edeceklerini bil
mediklerini ancak, fi
yatların mutlaka yeni
den düzenlenmesi ge
rektiğini söylediler.

TATLI 
SERT

İT W Erol CLKCAY 

Rakamlar Yalan

cİnan oJamer

Haklı imiş...
Sayın Necmettin Erbakan 
ne diyordu ?
“Memleket İdaresi çoluk 
çocuğun eline bırakılamaz** 
Halka dinletemedi...
O, tanımaz, bilmez mi 
çömezlerini....
Hoca, haklı imiş...

Ama Bu la T midye içm goymE 
değil.

Devlet fstatadk EmMM 0-1 O 
2002 yd sonunda be arajftrme yapsa*.

Türkiye’de. 2 mâyoo <63d bin İd- 
şi işsiz durumdaymış.

Yani. Yahtepk nuduaun ter bte

İşte. Rakamlarla soytenebdeceb 
en büyük yalan bu.

Şöyle sagmma Mtemn bir ba
kın.

Üniversite mezunlan bite. aylar
dır boş geziyor.

Neredeyse, 1O mdyomm uzerfas- 
de işsiz var.

Ama (DİE). 2 radyon diyor
Enflasyon rakamları da gerçagt 

yanşatmıyor.
Yıllık enflasyon (% 30) cnarmda 

deniliyor.
Çarşıya, pazara bir baksa
Fiyatların ikiye katlancbgsm gö

rürsünüz.
Siz •nflasvan hcsaptenmU *mgr 

ra, nal çivisi ve gaz ocağa «amme
sindeki artışları dikkate ahrsatur. 
hiç bir zaman jerçegi bsbmsr*» 
mz.

Ve. Rakamlar yokı ite. bafcı aklat- 
maya devam edersiniz.

Bazı Sanayi ve Ticaret Odam 
Baskanlan. açıklama yapıyor.

Ülkemiz madenlerle dohadanr.
3 trilyon dolarlık bor madenimiz 

var.
Bu rakam ı nasıl buldun be karde- 

şim.
Bu madeni neden cakarmoyurvım 
Ekonomiye neden kstssşsnm
3 trilyon dolar demek. Türİdye’nm

50 yıl rahat yaşaması demektir
Ama. Rakamlar çok abartdtoyoe.
Halk afyonlanıyor.
Bürokrasiden. Türkiye'nin iç w 

dış borcuma soran.
Hazme den ayn rakam ahramr 
(D.İ.E) den farkk rakam atemm
Marksa Bankasa'ntbm. başka b* 

gi ahrsınız
Sîz de. hangi rakama manaca^MMi 

şaşarsuuz.
Rakamlara büe. poMka karm 

maştır.

|Günün Fikkasi|
Plaj bekçisi çok cüretkar bikini

li genç kıza yaklaştı.
Fransız ohhağonMZ amlasate- 

yor. Bâz de böyle Bd parçalı 
giymek yasakta"

Fransız kız y sındı ve o saşh» 
takla:

*- Peki öyleyse" diy«e kekeledî.
Hangi sim crkartaymı. ~
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Olcay Kuaför yenilendi
Gemlikli bayanların gözdesi ‘Olcay 

Kuaför* yenilendi. .
Balıkpazarı Mahallesi 1 Nolu Cadde 

üzerinde bulunan Olcay Kuaför Salonu, 
bayanlara daha rahat hizmet verebilmek 
için iç dizaynında değişiklikler yaptı.

Kuaför Salonu’nun tüm duvarlarını ay
nalar ile kaplatan, 25 yıllık Bayan Kuafö
rü Olcay Baykız, “Çalışma mekanla
rında zaman zaman değişiklikler 
yapmak, hem çalışanlar için hem de 
müşteriler için rahatlık sağlamakta
dır. Daha fazla kişiye hizmet vere
bilmek için kapasitemizi ve hizmet 
vereceğimiz kişi sayımızı büyüttük. 
Modern kuaför aletlerimizi çoğal- 
tık. Bundan sonra, hanımlara daha 
hızlı ve rahat hizmet vermenin mut
luluğunu yaşayacağız” dedi.

Baykız, 25 yıldır bu mesleği yaptığını 
belirterek, tüm müşterilerinin kuâför salo
nundan memnun aynldıklarını da söyledi.

Olcay Kuaför Sahibi Olcay Baykız’a, 
25 yıl boyunca mesleğinde gösterdiği 
başan nedeniyle, Gemlik Muhtelif Esnaf 
ve Sanatkarlar Odası tarafından “Meslek 
Hizmet Ödülü” verilmişti.

Olcay Kuaför Salonu’nda, saç kesimi, 
fön. perma, röfle, gelin başı, makyaj, cilt, 
bakımı, manikür gibi hizmetler veriliyor.

Matbaamızda 
Bilgisayar 
Sistemiyle 

Kaşe ve 
Mühürleriniz 

30 dakikada 
yapılır.

KAŞE 
ve 

MÜHÜRDE 
BEKLEME 

YOK!..

BİR TELEFON YETERLİ!
KÖRFEZ OFSET

77

SEMLİK

DAİRE

MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 
istrUn ''d Bora Sk. (Akbank Aralığı) No: 3/B 
Tel: (0.224) 513 1 7 97 GEMLİK

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

Okuyun 
okutun 

abone 
olun.

KUMLADA
HAVUZLU

KİRALIK ve 
SATILIK DAİRE

Müracaat
Tel: 513 17 97

Belli periyodlarla 
doktora görünün

Sağlıklı bîr yaşam 
sürdüğünüzden emin 
olmak için, beB peri- 
yodlaria doktora gö
rünmenizde fayda var.

Kalp hastalığı. yük
sek kan basma. oste- 
oporoz ve pek çok 
kanserin erken aşama - 
lan hiçbir belirti göster
mez. Bu nedenle. belir
li aralıklarla yapılan ka
liteli, güvenilir tarama 
testleri ve düzenli fizik
sel muayene 1er çok 
önemlidir.

Hangi zamanlarda 
doktora gitmelisiniz;

□ Görünen bir ne
den olmadan 5 veya 
daha fazla kilo kaybı.

□ Deri yada ağızda 
geç iyileşen veya iyileş
meyen yaralann tekrar
lanması.

3 Mevcut bir benin 
büyüklüğünde, şeklinde 
renginde değişiklikler 
veya deride kanamalı 
yaralann oluşması.

□ Deri altında yeni 
oluşan yumrular

□ Kusma ile birlikte 
oluşan baş ağnsı.

□ Ağn kesici ilaçla
ra rağmen birkaç saat 
süren bas ağrıları

der

ğin ard

ğışıklıkji 
hassasr. 
bdandâ

ile

ma

an

Yazarımız 
Araştırmacı - Yazar 

Yılmaz Akkılıç’ın yazdığı
4 CiltlikBURSA

ansiklopedisi
Gazetemizde satılmaktadır.

■■■■ GUNIUK SİYASİ GAİITI RRMH

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

Tel : (0.224) 513 17 97

Düğün & Nişan & Kına 
Sünnet Fotoğraf Çekimleri 

ve albümleri yapılır.
Vesikalık ve her türlü 

resimlerini* için bize uğrayın. 
FARKI TAfATIR 
Özel günlerinizde video çekimleri ve 

CD ye kayıtları yapılır.

İstiklal Cd. Bora Sokak Akbank Aralığı No : 3 - A GEMLİK 
T»l 4 Fax : (0.224) 513 94 94 1W : (0.224) 514 »4 94

PVC KAPLAMA VE 
PLASTİK KART SİSTEMLERİ
O Plastik Kimlik Kartı 

c* Personel Kartı
O Öğrenci Kartı

O Tanıtım Kartı
0 Fatura Kartı

Körfez OFSE
MMBAMU - mracaa • MUMCU
İstiklal Cd. Bora Sk. Akbaak taıtoğ 

No: 3/B GEMLİK 
Tel: (0.224) 51317 97 Fse 513 35 95

NÖBETÇİ ECZANE
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YAŞAMIN İÇİNDEN
Sıtkı Hayıroğlu
Emekli Öğretmen

Söz Namustur
"Söz namustur" demiş Atalarımız.
Niye demişler?
Söz verenler sözünde dursunlar diye.
Söz ne. namus ne?
Söz : Doğru yolu gösteren aslında bir 

kefeme
Namus : Bir toplumda ahlak kuralla* 

nna >vma. Irz. edep. haya.
Demek ki. sözle namus birbirini ta

ma» • »Livan bir kavram.
S xz verip te sözünde durmayan açık

ça * evdand» namusuzun ta kendisi. 
Öyk kişiler. elemek ki sözünde namu
sunda ne olduğunu bilmiyorlar ki veya 
b^yoriarda işlerine öyle geliyor.

Bunu yapanlar kim?
Km »lacak hak etmeden makamlara 

Mk'niet veya getirilenler.
Likiden daha çok dikkati çekerdi. Bir 

kakana, başbakana, müsteşara, amire, 
rictnura derdini anlatırsın, hemen çıkar 

tırlardı ceplerinden Bafra sigarasını, gü 
va vapacaklarmış gibi, hemen oraya not 
atarlardı

Sız de pekiştirmeli olsun d iye 
. - Bakanım (veya amirim) söz mü?

- Söz vallahi. Sen o işe oldu gözüyle 
bak.

O günden bugünlere, bizler hala öyle
si sözle nn rüya aleminde yaşamaktayız.

Bir de şu belediye başkan lan. İyilerini 
tebrik edip kutluyoruz. İyi olmayanlara 
da basın olarak, ikaz edip uyarıyoruz. 
Söz veren başkanlar oluyor. Sözünde ? 
turan da oluyor, durmayanda.

Bir erkek, bir ktza söz veriyor. Senin- 
> evleneceğim diye kız da buna 
inanıyor Sevişmeler, öpüşmeler tepiş
meler başlıyor. Sonunda oğlan kızı bıra
kıyor Aynı sözden bir başka kıza söz ve
riyor Aynı fasıl devam edip gidiyor. Ay
nı sözü kızlarda erkeklere verebilirler.

Böyle sözünde durmayan namussuz 
insanlarla her yerde her zaman karşılaş
mak mümkün.
I Sözünde duran, namuslu insanlan na
sıl arayıp bulacağız?
* kte o çok zor.
t Neden?
I Namussuzlar, namusludan daha bas
kında ondan.

Böyiesi namussuzlarla bende çok kar
ılaştım. Tabii onlar baskın çıktı. Derler 
ya “Namussuzdan, namusunu satın 
al” öyleleri ne ferdi hiç etki edilemez. 
Devlet pençesi .yakasında yapışmalı. 
Böyiesi sicili bozuk amir ve memurların 
göz .yaşına bakmadan işine son verilme
li. Kim mi yapacak bunu? Devlet.

Cezası da çok ağır olmalı. İdama ka
dar gitmeli Madem ki söz namus. Na
mussuz adamın, kişinin insanlığa, toplu
ma bir katilden daha fazla zararı doku
nur ki, bu namassuzların kökünü, yeşer
memek üzere kurutmak lazım.
I Sözünde durmayanı

Etmeli tektir
Böyiesi namussuzun
Hakkı mutlak kötekti/
Saf olup inanmayın
Ve de hem de kanmayın.

Deprem sonrası yapılacaklar!
İlkyardımın ABC’si

□ Dolaşımın etkinliğini 
sağlama (Kalp Mesajı)
- Yaralının nabzını kontrol 

edin, atmıyorsa hemen kalp 
mesajına başlayın. (Eğer yetkili 
bir kurstan eğitim aldıysanız)

- Hastayı sert bir zemine ya- 
tınn ve bir yanına diz çökün

- Göğüs kemiğinin üçte bir 
alt ucuna bir elin ayası sıkıca 
yerleştirilir, diğer elin ayası bu
nun üstüne konur. Parmaklar 
hastaya temas etmemelidir.

- Kollar dik tutularak (bilek 
ve dirsekler bükülmeden) sabit 
ve ritmik bir şekide göğüse 4-5

cm. bastırılır,
- Arada nabzı kontrol ede

rek dakikada 60 kez olmak 
üzere dolaşım başlayıncaya ka
dar devam edin.

Bursa Valiliği Afet Yönetim Merke
zi tarafından hazırlanan ‘Dikkat 
Deprem' adlı kitaptan alınmıştır.

ELEKTRİK 
ÇARPMALARINDA 

İLKYARDIM
- OnrdBdc âkyanhrm yapa

cak kişi fendi jTnfcnUğjni sağ
lamalı.

- Yaralıya dokunmaym
- Elektrik alonmn yaralı fle 

olan teması kuru tahta parçası 
ve lastik gibi elektrik geçirme- 
yen maddelerle yarahrnn çeki
lere k ya da kablo itierek atom
dan kurtulmasını sağlayvı

- Yaralının solunumu dur
muşsa yapay solunuma kafoi 
durmuşsa kalp mesajına başla
nılmalı.

- Yanık varsa soğuk suyla 
yıkayın. Devamı var.

Yasemin Mobilya
PEĞİRMENCİOGLCl Mobilya ve Koltuk Çeşitleri
□ Yatak Odası Takımları 
Ö Oturma Odası Takımları 
lj Misafir Odası Takımları 
□ Yemek Odası Takımları 
n Kanepeler j 
n Abajur Çeşitleri 
□ Zigon Sehpalar 

i^yeâmirde r&jnjpin 
mobilya çeşitleri ile 
hizmetinizdeyiz.,..

□ GEREKLİ TELEFONLAR

Gazhane Caddesi No : 21 (Eski Uzunlar Tıc. Aygaz Bayii)
Tel : (0.224) 512 20 20 GEMLİK

□ RESMİ DAİRELER

□ VAPUR
Yalova.

□ FERİBOT
Topçular.

□ BELEDİYE □ OTOBÜS
Kİ 5400

□ TÜP DAĞmCUARI

Utetgaz...... 
Mm Uotgaı 
Ateyoaz.
BP Gtt.......

İtfaiye .............
Polis İmdat ........ 
Jandarma İmdat. 
Jandarma K...... 
Polis Karakolu.... 
Gar. Kom...........

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

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

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

Tekgaz..
Ocakgaz.
Ergaz....

513 12 95 |
514 17 00
51316 37
51316 37
513 SS 43
513 22 59
513 45 46
514 28 41
513 65 00 -
513 40 95
514 59 81Ambulans......0.532.571675'

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

□
 SEMLİK şofOSVCR Vt

Ambulans......Ö.S3S.4868116
Kurtarıcı 0.533 2556505

□
 OİMUK MUHISUIUHAI

□ UÇAK
Türk Hava Yc 
Şafak Havacıjk 
Havafimam. . ..

□ DENİZ OTOBÜSÜ
Bursa.....
Mudanya
>anikapı........ .. ... jl
Yalova........______ ____ fl

□ KAYMAKAMLIK

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

□ ULAŞIM

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

□ HASTANELER

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

□ TAKSİLER

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

TEK Anzâ......
TEK işletme .... 
turizm Der. .... 
Spor Sah.........
Orm. Böl. Şf... 
Milli Eğt. Ma.... 
Halk Kt. Mrk.. 
Halk Kutüp......
As. Şb..............
Karayollan ...... 
Liman Bşk.......

Mal Md...........
Nüfus Md. ...... 
Özel id. Md...... 
Tapu Sic. Md. . 
Müftülük..........
Gümrük Md.....
Tekel Md.........
Ver. Da. Md.....
İlçe Tar. Md. ... 
İlçe Seç. Md. ..

513 20 66
513 45 03
513 12 74
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 18 46
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07
513 14 14
513 13 64
513 14 11
513 10 42
513 23 60
513 1186
513 77 73
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Mimarlar Odası Dünya 
Kadınlar Günü’nü kutladı

Mimarlar Odası Gemlik Tem
silciliği tarafından 'Dünya Kadın
lar Günü' kutlandı.

Yönetim Kurulu adına Mimar 
Seher Ay Yücel tarafından yapı
lan yazılı açıklamada yarın çok 
geç olabileceği belirtildi. Yapılan 

1 açıklamada şu görüşlere yer ve
rildi:

“ 8 Mart Dünya Kadınlar 
Gününde biz kadınlar, sa
vaş, şiddet, tecrit ve imhaya 
karşı, yaşamak için mücade
le yapmaya devam edeceğiz.

16 Aralık 1977 yılında 
Birleşmiş Milletler Örgü- 
tü’nce Dünya Kadmlar Gü
nü olarak kabul edilen 8 
Mart, ülkemizde ilk kez

1920 yılında kutlanmıştır. 
Kitlesel alanlarda ise, 1975 
yılından sonra kutlanmaya 
başlanmıştır.

Bugün, yine aynı Birleş
miş Milletler Örgütü önemli 
bir sınavdan geçmektedir. 
ABD ve işbirlikçi BM’den 
savaş ve şiddete dayalı bir 
karar çıkarmak için, büyük 
bir mücadele vermektedir
ler. Fakat, milyonlarca kadı
nın savaş, şiddet ve imhaya 
karşı duyarlılığı gelişmiştir. 
Dünya’daki tüm kadınlar, 
demokrasi ve barıştan yana
dır. 8 Mart 2003 günü tüm 
yurtta ve dünyada savaşın 
gölgesinde kutlanacaktır. Ve

her zaman olduğu gibi en 
çok acıyı kadınımız çekecek
tir.

Kocasını, evlatını, karde
şini, babasını, komşusunu 
ve yeğenini kaybeden ve 
acılar içinde bulunan kadın
larımız olacaktır.

Evine ekmek bulmak ça
basında olacak kadınlarımız 
olacaktır. Tecavüze ve şid
dete uğrayan kadınlarımız 
olacaktır.”

Ay. açıklamasında kadınların 
barışçıl politikalar üretebilmeleri 
için siyasal yaşamda ve 
TBMM’de temsilini arttırmalan. 
partilerde en az yüzde 30 temsil 
edilmeleri gerektiğini söyledi.

Belediye Başkanı Ankara’dan döndü
Belediye Başkanı Mehmet 

Turgut, bir günlüğüne gittiği 
Ankara'dan döndü.

Ankara'da, Gemlikspör’a 
Kayıkhane Tesisleri’nin veril
mesi konusunda, Genel Mü
dür ve Bakan Danışmanı ile 
görüştüğünü, bu tesisi Gem- 
likspor’a kazandırmak iste
diklerini söyledi.

İlçenin Jeolojik Etüdlerini 
Afet İşleri Genel Müdürlü
ğü’ne verdiğini belirten Tur
gut, “Doğalgaz konusun
da da ön temaslar yap
tım.

Bursa Doğalgaz Şirke- 
ti’nin Gemlik’e gaz ver
mesi konusunu araştırı
yorum” dedi.

Sizden Aracınıza, 
Pirelli’den Size Hediye! 

k __

Şimdi Pirelli lastikleri hediyeli!
21 Şubat - 31 Mart 2003 
tarihleri arasında 4 adet

Pirelli oto lastiği alan herkese 
1 adet Pirelli Mont hediye.

Siz de en yakın 
Pirelli Yetkili Satıcısı’na 

uğrayın, kontrolünüz altındaki 
gücün keyfini yaşayın

Güne Bakış
Kadri Güler

Partiler sanalı
BMno saytarwı devana

DSP üçe Baştanı Murat GüL bur£te 
reğı Almanya'ya uçacak.

Yerine bırakılacak kişi partide tarta
Bir yandan parti yönetinsnde taaiı 

mek üzere olan yönetim.
Görev verilecek kişinin bukMimacnaa
İl yönetiminin içe haşir grs 

kişinin yüksek okul dpiomak oknaaaı I 
si, sanayi büyütüyor

Yüksek (fepiomak partik btAunatrayoı
Seçkinci bir parti otan DSP nm yaka 

mi karışık İl Yönetimi Gemlik te konga 
tiran eski Ö Başkam ve 7 arkadapm ta 
mi ile Disiplin Kurutu na sevk edyor

Gemlik te yönetime adam bckjnamj
İşin doğrusu, diğer partilerde de ata 

muycr________________________ _____

Belediyede» 
grev kararı.

Birinci sayfanın devamı
Mustafakemalpaşa Belediyesi n 

nın yüzde 60 ile sözleşme imzalac 
çeken Genel-tş Sendikası Bursa Şı 
nı Durmuş, DİSK Genel Sekreter 
hamarat ve Örgütlenme Daire Bas 
tin Ceminer’in Ankara 29 ncu N 
Mart 2003 günü onayladığı grev I 
tediyeye tebliğ ettiklerini, bir antet 
madiği takdirde, 59 işgünü sonra 
tediyesi nde greve çıkabileceklerini

BAŞKANIN AÇIKLAMASI 
öte yandan. Belediye Başka

Turgut, sendikanın aldığı grev kararvun ■ 
mal kanunu işlem olduğunu, görüşmeiena 
raflar arasında devam edeceğini, betedrta 
işçilerin Bursa’daki belethyeter aranda 
etiksek ücreti aldığını bundan memmad 
duyduğunu söyledi

Başkan Turgut, “Gemlik Kal km m cdı 
larını gözetmek benim görev an. Bu fc 
lerinin haklarını vermek değildir >a 
süreç işlemektedir Görüşmelerde I
problem yok'' dedi

KONGRE İLAM
Şehit Cemal İlköğretim Okıla ■ 

Koruma Derneği Başkanlığında» ■

KONTROLSÜZ GÜÇ 
GÜÇ DEĞİLDİR

ÖZKAYA OTOMOTİV 
"ifa ı? Hasa (Lftuk Şftlk

Hisar Mah. Körfez Baytaş Sitesi A Blok No: 2 
Tel: (0.224) 513 73 93 Fax : 514 40 44 

GEMLİK

Demeğimizin genel kurul tooar s 21 ■ 
2003 Cuma günü saat ll.oode yaoaoMfl

Çoğunluk sağlanamadığı tatarda. «M 
toplantı 30 Mart 2003 Paza' günü aynı 0H 
saatte yapılacaktır

Üyelerimize duyurulur.
YÖNETİM KURUUj

GÜNDEM :
1-Açılış ve yoklama
2- Divan oluşumu. İstiklal Marşı ve âm 

duruşu
3- Yönetim Kurulu faaliyet raporum* M 

mas*
4- Denetim kurulu faa yet raporurw* M 

ması v -J
5- Yem yönetim ve üucdm kmtal 

seçimi
6- Dilek ve temenniler j
7- Kapanış, J



neu* GEMLİKİN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
GEMLİK _

■KZırfez
TARAFSIZ SİYASİ GAZETE ■■■!

’JlO Mart:2003 Pazartesi FİYATI : 200.000. TL.
rTy^^L»--------------------------- - - —
ntahq|

«.B Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Apo’nun övüleceğinin öğrenilmesi 
büzerine, Gemlik’te yapılacak miting yasaklandı.

Olağandışı bir gün daha yaşadık
fumartesi günü, DEHAP’ın Kadın Kolları’n m Gemlik’te yapmak istediği mi 
fing, Gemlik’te gergin bir günün daha yaşanmasına neden oldu. Valilik mitin* 
te izin vermeyince, önlem için ilçeye bine yakın polis gönderildi. İlçeye giriş
ie çıkış sıkı bir şekilde kontrol altına alındı.

III DEHAP Kadın Kolla-
Uun, Gemlik’te miting 
ymak istemi, bölücübaşı 

se?â®dullah Öcalan’ın övüle- 
ta(ÜMğinin öğrenilmesiyle, Va- 
sBatfrçe iptal edilince, ilçede 
naiiCinan sıkı güvenlik önlem- 
Fsfji nedeniyle, olağandışı 

i nin F 9ün daha yaşadık.
thlmS Mart Dünya Kadınlar 
gnOinü kutlamalan için mi- 
-kLtîlgyapma isteminde bulu- 
[fiC£ |n DEHAP’hların, bu is

mi uygun bulunmayınca. 
f rkdeki diğer siyasi partile- 
“j Kadın Komisyonlarının 
n yapacakları kutlamalara 
irin ■

izin verilmedi.
ŞIKI GÜVENLİK
İmrah Adası’nda tutuklu

PKK’nın eski lideri Abdul
lah Öcalan’ın yapılacak 
gösterilerde övüleceğinin 
istihbarat birimlerince öğ
renilmesi üzerine, her türlü 
gösterinin Gemlik’te yapıl
ması yasaklandı.

Güvenlik güçleri, her
hangi bir olayın çıkmaması 
için ise, cuma günü saat 
22.oo den başlayarak ilçe
ye Bursa ve^Orhangazi’den 
takviye güç göndererek, 
izinleri kaldırdı.

îki panzer, özel tim, bine 
yakın polis ve 500 e yakın 
jandarma ilçenin giriş ve 
çıkışlarını sıkı kontrola aldı.

Araçlar tek tek aranır
ken, cumartesi sabahı er
ken saatlerde İskele Mey
danı’na giriş ve çıkışlar ya
saklandı. Girişler, demir 
bariyerlerle kapatıldı.

Çevre il ve ilçelerden 
Gemlik’e gelen DEHAP’lı- 
lara ilçeye giriş izni veril
medi.

Polis, ilçede toplu yer
lerde arama yaptı. Önce 
40 kişinin gözaltına alındı

ğı, bunlardan 20 sinin ser
best bırakıldığı öğrenildi

Gözaltına alınanlar ara 
sında, DEHAP Bursa İl

Başkanı Y#-
maz ın da HJundkığu öğpr- 
nıldı

Devamı tf'dtaı

Güne Bakış
Kadri Güler

gemlik_korfez@yahoo.com

1 Gergin gün
sd Gemlik 2003 yılında, ikinci kez gergin bir gün 

pşadı.
I Sabah yataklarından kalkıp, işlerine gidenler, İs- 
lele Meydanının polis tarafından kapatıldığını, her 

I hra fin emniyet güçleriyle dolu olduğunu, yollarda sı- 
I bir aramanın yapıldığını görünce "Ne oluyor?” so- 

*lısunu sondu kendi kendine.
M Oysa, cumartesi günü, özel bir gündü,

8 Mart 2003 Dünya Kadınlar Gün’üydü ve bazı 
trfdm kuruluşları, ekonomik ve siyasi hakları kazan- 

jklan bu günü kutlayacaklardı.
I DEHAP’ın Kadın komisyonunun bu günü kutla- 

jflak için girişimleri, Abdullah Öcalan gösterisine dö
necek gerekçesiyle yasaklandı.
I Gemlik yasaklı bir günü ev sahibi oldu.
J Benim Ülkemde, binlerine demokratik bir istem 
Ih izin verilirken, bir başkasına verilmiyor...
JjDedetin görevi, demokratik sınırları genişlet-

|Bence, kutlamalarına izin verilmeliydi.
1 DEHAP lılar kıtlamalarında yasalara karşı suç iş* 
■JKeklerse, koffuk küvetlerinin görevi onları yaka* 
■R>, yargıya götürmektir.
iGemlik’te, Apo nun övülmesinden çekinildiği 
■Mtfn ve oergin bir gün yaşadı.

bir daha yaşanmaz

Bursa Milletvekili Kemal Demirci CHP İlçe 
örgütünü ziyaret etti, köyleri gezdi.

“CHP ikinci
tezkereye karşı”

Cumhuriyet Halk 
Partisi Bursa milletve
kili Kemal demirci, dün 
ziyaret ettiği CHP ilçe 
merkezinde CHP nin 
ikinci tezkere ye karşı 
olduğunu yineledi.

Cumhiriyek halk 
Partisi bursa Omangazi 
İlçe Başkam Ahmat 
Memişoğullart Yıkh 
nm İlçe Başkanı Ali Ni
hat Irkörücü, Nilüfer İl

çe Başkanı Metin Çefik 
ile birlikte Gemlik’e ge
len Kemal demirel. 
CHP İlçe merkezinde 
İlçe Başkanı w yöneti
ciler tarafından karşt- 
laıvhlar

Milletveki seçilme
den önce haâon arasrb 
da okluğunu söctevvn 
Kemal Demin?’, seçil
dikten sonra da halkın

Devamı Sav^a 6‘<h

tutman Apatmanı nm çatı katı yandı

Yangın korkuttu

Dün sabah. CmM» adk 1
riyet Mıhılesı nde Mut reSemin. hasar gânane- j 
man Apartman ran çafc sne neden oMk 
katmdı akan Geodft Bâedhe Mo-
apartman saikirdmn wes aân «tap* mmhm- 
kocfcuttu da iwĞahöesL «■9-

Cumhmuet İfeöğre- ma a* kakara seranür 
tim dada k an—ak be- «1 örikL 
lanaaa Mueman Apart- Yangn srasrsda 
arana naa üst katmek apart—aada bufejnan 
ataklık boadakaaira dake sahipten, gârenHk 
basb^an yarKEk Haanck amaayh e>İBRnden dr-

mailto:gemlik_korfez@yahoo.com
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Dünya Kadınlar Gününde 
Bizim Kadınlarımız

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniy
le bir dizi etkinlikler yapıldı. Yapılıyor, yapıla
cak. Yazılar yazıldı, yazılıyor, yazılacak.

Adı gün olan etkinliklerden oldu bitti uzak 
durmaya çalışıyorum. Açıkçası yapay geliyor 
bana..

Kadına her gün sıkıntı çektir, cefa çektir, 
ondan sonra da yılın bir günü gönlünü al. Yok 
böyle bîr şey.

Kadın her gün var. Sen ne yapıyorsun ka
dınlar için. Kadının geleceğine dönük planların 
var mı?

Anadolu'da sırtında yük, karnında çocukla 
dolaşan kadınlarımız hala var. Bu konuda ne 
düşünüyorsun, kadının da kısan olduğunun far
kında mısın?

istiklal Savaşı’nd a nice kahramanlık gös
termiş kadınlarımızı hatırlıyor musun? Örneğin 
benim aklımdan çıkmayan bir Nene Hatun var. 
O nun Doğu Anadolu'da yaptığı kahramanlık
lardan haberin var mı? O’nun yaptıklarına er
kekler kadar değer veriyor musun?

Sabahtan akşama kadar işte, akşamdan sa
baha kadar da evde çalışan kadının için sen ne 
yapıyorsun? • ,__ ____ .

Kazak erkekliği bir yana bırakıpta ev işlerin
de yardımcı oluyor musun? Kadının özerkliği, 
bağımsızlığı ve güvencesi konusunda ne düşü
nüyorsun? Bu kavramlar gündeme gelince tüy
lerin diken diken oluyor mu?

Şu gerçeği kabul ediyor musun?
Mutlu ve yaratıcı kadınlar sağlıklı, gü

venilir başardı kuşakların en sağlam te
melidir. Kalkınmamızın bilinçli ve inanç
lı insan gücünün yaratıcısı da kadınlan- 
nuzdır. T* •.‘nt

?ie demiş Alman Düşünür GOETHE :
“ Kadınlar topluluğu iyi davranışların 

kaynağıdır.” <
Goethe öyle demiy demesine de; ailenin te

me! direği olan kadının ne yazık ki ükemizde 
özgürlükleri ve kişiliği toplumsal ve ekonomik 
baskı altında.

ikinci sınıf vatandaş kimliğini hala yırtama- 
mış kadınlarımızın kadınlar gününü kutlasak da 
olur kutlamasak da... Kutlamadan önce kadına 
vatandaş kimliğini teslim etmemiz gerek.

Çünkü kadın-erkek eşit bir biçimde gelece
ğe yürümek zorundadır. Aksi takdirde toplum
sa! gelişmeden sözetmek olanaksızdır.

Ulu Önder Atatürk’ün kadın haklarına iliş
kin bir özdeyişini hatırlatarak, tüm kadınların 
her gününü kutluyorum.

“Bir toplumun kadın ve erkek cinsin
den yalnızca birinin modern gerekleri 
kazanmasıyla yetinirse, o toplum yan
dan fazla zaaf içinde kalır.

Bir ulus ilerlemek ve uygarlaşmak is
terse özellikle bu noktayı esas olarak ka
bul etmek zorundadır.’

BİR TELEFON YETERLİ
Tel : (0.224) 513 17 97

Tamer SİVRİ
B ursa Zi h in sel Özürlü Çocuklar 

Koruma Derneği Başka-

Bir Özürlünün Üstünlüğü
Amerikalı Başkan Tneodore Roosevelt, 

yaptığı son politik demeci sırasında, sözde 
bir suikastçı tarafından vuruldu. Yargısına 
bakan doktor, ona çelik gözlük kılıfını uza
tarak, hayatını bunun kurtardığını söyledi. 
Cebinde taşıdığı bu kılıf, kurşunun şiddeti
ni azaltmış ve kalbine saplamasının önle
mişti. “Şu işe bakın, ne garip” dedi Ro
osevelt, parçalanmış gözlük kılıfını alırken, 
“Gözlük takmayı hep bir özür olarak 
düşünürdüm, oysa şimdi hayatımın 
kurtuluş nedeni oldular”

Bize keder veren özürlülerimizin neden
lerini, bu hayatta, her zaman bilemeyebili
riz. Fakat emin olabiliriz ki, bunlar genelde 
bize bahşedilmiş nimetlerdir.

“Eh gözlük takmak pek öyle büyük 
bir özür sayılmaz. Ya eli ayağı sakat, 
sağır ya da kör olanlara ne demeli?”

Bu kadar ciddi sorunları olan kişilerin 
avantajı ne Olabilir diyebilirsiniz.

Eh, sakat olmak, Shakespeare’i dünya
nın eh iyi oyunlarını yazmaktan alıkoyma
dı. Kör olmak, John Milton’ı İngiltere’nin 
en şaheser şiiri “Kaybolan Cennet’i” 
yazmaktan alıkoymadı. Beton gibi sağır 
olmak, Beethoven’i şimdiye kadar yapıl
mış en güzel müziklerin çoğunu bestele
mekten alıkoymadı. Aslında tarih, çek cid
di özürlü olmalarına karşın çok büyük ider 
başarmış büyük şahsiyetlerle doludur:. Bü
yük İskender »kamburdu. Ünlü bir tozan 
olan Homer kördü. Renoir en güzel baş 
yapıtlarından bazılarını parmakları roma
tizmadan çarpılmışken resmetti, resim fır
çası eline kayışla tutturulmuştu.

GEMLİK

Körfez
■■ TARAFSIZ SİYASİ GAZETE sine

VERECEĞİNİZ İLAN ve
REKLAMLAR KAZANDIRIR

1 AYLIK PAKET REKLAM
100 milyon + KDV

Edison pikabı icat ettiğinde sağırdı. ;
Fakat diyebiliriz ki: “Bu insanlar eğer I 

özürlü olmasalardı, çok daha fazla I 
şey başaramaz mıydılar?”

Öyle olması gerekmiyor. Bu. her ad I 
kendisini öldürebilecek ıstırabı bir hastabğl I 
olan Yunan askerinin hikayesine benzedi 
Bu asker, her an ölmeyi beklediğinde® I 
savaşmaktan korkmaz olmuştu. Kaybet» I 
cek hiçbir şeyi yoktu. Generali Antigonud I 
onun bu denli cesurca savaşmasına oyH I 
hayran oldu ki hastalığını en iyi doktorla» I 
tedavi ettirdi. Fakat o günden sonra astar I 
cephelerde görülmedi. Hayatını nske W I 
mak yerine tehlikeden uzak durup. kendM I 
savunmaya çabalar oldu. Hastalığı iyi sa-l 
vaşmasını sağladı, fakat sağlığına kawpf| 
rahata ermesi bir asker olarak - ırhkğSl 
yok etmişti.

Çoğunlukla özürlüler, bu özürleri olma* 
saydı, asla uğraşmayacaklan halde, insan 
larca yapılanların en iyisini ortaya cıkand 
lar, ihtimallere karşı savaşır ve başardanrai 
zirvesine otururlar. “Tanrının Dokunu
şu” adlı şaheserin şaiiri Myra Brocti 
Welch, tekerlekli sandalyesinin koluna «ğl 
rarak şöyle derdi : “Ve tanrıya burna 
için şükrediyorum”.

Düşünün. bir^ tekerlekli sandalye 
şükretmek Fakat tekerlekli sandalyeli gfl 
terine kadar o muhteşem kabiliyeti saH 
kalmıştı. Ve şimdi şiirleri tüm dünyayı şal 
ke boğuyor.

Özürlüler, sizi ya daha iyi ya da daa 
acımasız yapar.

Bitimsiz mutluluklar dilerim. L™

I 
I
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Genç Partili hanımlar 
çayda buluştu

TATLI 
SERT

Genç Parti İlçe Yönetimin
ce yeni oluşturulan Kadın Ko
misyonu. tanışma çayı düzen
ledi.

Cumartesi günü Bayraktar 
(2) Düğün Salonu nda birara- 
ya gelen Genç Partili bayan
lar. hem tanıştılar, hem de 
müziğin ritmine uyarak, doya
sıya eğlendiler.

Topladıkları çeşitli hediye
lerle çekilişte düzenleyen 
Genç Partili hanımları ise. 
Parti İlçe Başkanı Nizamettin 
Şanh ile yönetim kurulu üyele
ri valnız bırakmadılar.

Genç Parti İlçe Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, Kadın Ko
misyonunun tanışma çayında, hanımlara destek verdiler.

Genç Partili hanımlar ilk kez Bayraktar (2) Düğün Salonu nda biraraya gelerek, hem tanıştılar, 
hem partilerine para topladılar, hem de müziğin ritmine kendilerine kaptırarak, eğlendiler.

20 sivil toplum örgütü, Başbakan’a mektup gönderdi

Boş TEKEL binasının 
yurt yapılması isteniyor

Gemlik ın üniversiteye 
kavuşma girişimlerinin 
sonuçlan beklenirken, si
vil toptum örgütleri ve si
vil insiyatif. kamuya ait 
kullanılmayan İstiklal 
Caddesi ndeki TEKEL bi
nasının yurt olarak kulla
nılması amacıyla, üniver

siteye devrini istediler.
Emekli Avukat Fehmi 

Karacan ve Mali Müşavir 
Haşan Başaran ile ADD, 
Kasaplar Odası, Bursa 
Baro Temsilciliği, îşçi 
Emeklileri Derneği, Muh
tarlar Demeği, Diş He
kimleri Odası Temsilciliği,

AZ BİLE....
TSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Sayın Kemal Akıt, 
“-Gemlik’e patriot 
füzeleri konulsun” demiş.
Az bile .... Yetmez !
Tehlikeyi Gemlik’e bela 
edenler de canlı kalkan.... 
Olursa belki...

Mimarlar ve Mühendisler 
Oda Temsilcilikleri, Kül
tür ve Sanat Derneği, 72 
Nolu Zeytin Tarım Satış 
Kooperatifi, Avcılar Der
neği, Minibüscüler ve 
Otobüsçüler Odası, Gem
lik Rotary Derneği, Ecza
cılar Odası Temsilciliği, 
Esnaf ve Sanatkarlar 
Kredi Kefalet Kooperati
fi, MHP İlçe Başkanlığı, 
Genç Parti İlçe Başkanlı
ğı gibi kuruluşlar, 7 Mart 
günü Başbakan Abdullah 
Gül’e yazdıkları mektup
ta, Sunğipek Fabrika
sı’nm eğitim ve öğretim 
hizmetlerinde kullanılmak 
amacıyla, Uludağ Üniver
sitesi'ne tahsis edildiğini, 
bu yıl ilk etapta, 600-800 
öğrenci kabul edileceğini, 
daha sonra bu sayının 5 
bine ulaşacağı, Gemlik’e 
gelecek öğrenciler için 
kalacak bir yurt binasının 
mevcut olmadığı, öğrenci 
ve ailelerin sıkıntı çekece
ği belirtilerek, .şu görüşle
re yer verildi:

“Türkiye’nin içinde 
bulunduğu ekonomik 
zorluklar karşısında, 
velilerin çocuklarını

okutmakta, kalacak 
yer temin etmede çok 
büyük problemler 
yaşadıkları bilinmek
tedir. Öğrencilerin ve 
velilerin çekeceği sı
kıntıyı bir derece ön
lemek için, şimdiden 
tedbir almanın gerek
tiğine inanıyoruz. İs
tiklal Caddesi 165 
ada 41 pafta ve 1 
parselde kayıtlı TE
KEL’e ait yeni bir bina 
senelerden beri boş 
durmaktadır. 1 zemin 
4 kat üzerine inşa edi
len bu bina, yurt bina
sı olarak kullanılmaya 
elverişlidir. 4 kat üze
rinde 16 daire vardır, 
toplam 2056 m2 alanı 
mevcuttur. Bina müs
takil olup, ayrıca ka
lorifer dairesi, sığma
ğı, otoparkı, depolan 
vardır. Binanın dona
nımı tamamdır. Bu 
nedenle, binanın yurt 
binası olarak kullanıl
mak üzere gerekli iz
nin verilerek, Uludağ 
Üniversitesi’ne tahsis 
edilmesini saygıyla 
arz ve talep ederiz."

İt» Erol GÜRCAY

Değişime Ayak 
Uyduramıyoruz

Türk toplumu değdim yaşıyor , 
Sancılı bir değişim geçiriyor.
Önemli konular karşısında, bazen 

suskun kalıyor.
Bazen neye karar vereceğine şa

şırıyor.
Toplumun böyle ambele olmasının 

bir nedeni var.
Medya.
Medya, olayları kendi çıkarları 

doğrultusunda yönlendiriyor.
Görüntüde, herkes ülke çıkarlarını dü

den düşürmüyor.
Ama. Herkes kendi küçük çıka

rından vazgeçmiyor.
Durum böyle olunca, en önemli ko

nular bile, en olmayacak yönlere 
saptırılıyor.

Irak Savaşı.
Bu savaşta, Türkiye’nin konumu 

ne olmalı.
Amerika’ya destek verirsek ne. 

olur.
Vermezsek ne olur.
Bu soruya cevap verirken, coğrafya-11 

mızın G. Afrika’da olmadığım ha
tırlamamız lazım.

Amerika ile onbin kilometre I 
uzaktaki dostluk başka.

Ama. Sınır komşusu olarak yaşa-1 
mak daha başka.

Amerika’nın dünya doğal kay-1 
naklan ile yakın ilgisi var.

İlgiden öte, emperyalist çinileri I 
var.

Bizim de suyumuz var.
Her zaman söyleniyor.
Dış politikada zayıfız.
Gelişen koşullara göre, yeni 

mevziler almakta gecikiyoruz.
Üstelik çok duygusalız.
Hamaset kokan nutuklarla, top

lumu gaza getiriyoruz.
Biz, Irak’m toprak bütünlüğüne 

saygılıyız diyoruz.
O zaman işimiz, K. Irak’m kont- | 

rolü ve sınır güvenliğimiz için gere
ken tedbirleri almak olmalıdır.

Savaş sonrası bir ganimet peşin
deymiş gibi bir görüntü vermek, j 
komşuluk ilişkilerine yakışmaz.

Amerika güdümündeki bir Kürt 
Devleti kuruluşunda, karşı gelen 
tek devlet konumundan çıkmamız 
gerekir.

Bu konuda, İran'ın da, Suri- 
ı ye’nin de desteğini almak yararlı 
olacaktır.

| Günün Sözü "|
Diplomatları kandırmanın po

funu buldum,
Hep doğruyu söylüyorum,
Hiç bir zaman bana inanmıyor

lar.
“Di Cavour'’
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Artvinliler
Uzm. Dr. Halil ÖZGÜVEN

Göğüs Hastalıkları UzmanıMilton’da buluştu
Artvinliler Külttü ve Dayanışma Demeği, geleneksel 

dayanışma gecesinde, bîraraya geldiler.
Artvin w ilçelerinden Gemlik e gelerek, yerleşen ve 

uzun yıllardır Gemlik te ikamet eden Artvin kökenliler, 
her vW olduğu gibi bu yıl da. geleneksel dayanışma ge
cesinde. çevre il ve ilçelerden gelen Artvinliler ile eğlen- 
cek bü gece geçirdiler.

üçe Kaymakamı Sadettin Genç. Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un da katıldığı geceye. CHP ve DSP’li 
yöneticiler ile çeşitli yöresel derneklerin yöneticileri de

Gecenin şeref konuğu İlçe Kaymakamı Sadettin Genç 
idi. Genç, Artvinliler Dayanışma gecesini gecenin iler
leyen saatlerine kadar ilgi ile izledi.

Kronik Bronşit Q

Artvin yöresinin folklorunun beğeni ile izlendiği ge
cede. Artvin Türküleri Halk ozanları tarafından söylen
di. Gece, geleneksel Artvin oyunları ve Artvinlilerin 

r ekmeği ite yoğurt sunumuyla, geç saatlere

P Belediye Meclis Üyesi Necdet Ersoy, Mehmet Ali 
l esx: CHP fiçe Başkanı ve Bergin Savcı görülüyor.

Belediye Başkanı Mehtnet Turgut, Kanal 7’nin şakacısının 
skeçlerini dinledikten sonra, masasına davet etti.

•vıriiier Gecesine. Bursa, Orhangazi çevre ilçelerden de konuklar katıldılar. Eşleriyle, geceye renk katan, Orhangazili 
Baniler Küftür ue Dayanıma Demeği üyeleri, dayanışmanın güzel bir örneğini gösterdiler. 

Yazarımız 
Araştırmacı - Yazar 

Yılmaz Akkılıç’ın yazdığı 
4 Ciltlik

BURSA 
ANSİKLOPEDİSİ 

Gazetemizde satılmaktadır.

MBi «İNttr UTMIAMOT

R Düğün & Nişan & Kına 
I Sünnet Fotoğraf Çekimleri 
D ve albümleri yapılır.

Vesikalık ve her türlü 
resimleriniz için bize uğrayın.
FARKI YAŞAYIN
Özel günlerinizde video çekimleri ve 

CD’ye kayıtları yapılır.

Kronik bronşit, uzun süreli öksürük, bal
gam çıkarma ve nefes darlığı şikayetleriyle 
birlikte görülen ve sıklıkla sigara içimi ve 
hava kirliliği gibi risk faktörlerine bağlı ola
rak ortaya çıkan bir hastalıktır. Kronik tıka- 
yıcı akciğer hastalığı (KOAH) diye adlandı
rılan hastalık grubu içerisinde yer almakta
dır. Tam olarak reverzibil (geri dönüşümlü) 
olmayan bir hava yolu kısıtlaması ile karak- 
terize bir hastalık durumu söz konusu olup, 
hava yolu kısıtlaması genellikle hem ilerle
yicidir, hem de akciğerlerin bazı zararlı, ir- 
ritan gaz ve parti küllere anormal iltihabı 
yanıt vermesiyle ilişkilidir.

Kronik bronşit ve aynı gruptan diğer bir 
hastalık olan amfizemle beraber dünyada 
dördüncü sırada gelen ölüm nedenidir. Sık
lığı erkeklerde daha yüksektir ve 60-70 
yaşları arasında % 12 lere varan oranda 
görülmektedir. Bununla beraber sigara içi
minin kadınlarda artış göstermesi nedeniy
le kadınlarda da hastalık oranının artması 
beklenmektedir. Kronik bronşit, hastalanr I 
yaşamlarını olumsuz yönde etkiler ve gün- I 
lükj aktivitelerindo. kısıtlanmayı, işgücü ve J 
isahnü kaybına peden olur.______________ ı

NEDENLERİ :
Sigara kullanımı : Yapılan araştırma

lar, kronik bronşitin gelişiminden % 80-90 
oranında sigaranın-sorumlu olduğunu gös
termektedir.

Sigara içenlerde içmeyenlere göre, has
talığın ortaya çıkma olasılığı 10-30 kat da
ha fazladır. Kendisi sigara içmeyip sigara 
içilen ortamda bulunanlar yani pasif içici
lerde, daha az oranda olmakla beraber, si
garanın zararlı etkilerine maruz kalırlar.

Hava Kirliliği : Gelişmekte olan ülke
lerin büyük sorunlarından olan hava kirlili
ğinin kronik^bronşitin oluşumuna katkısı 
vardır.

Sanayileşmiş şehirlerde yaşayanlarda 
(hava kirliliği olan) kronik bronşitti hasta 
oranı daha yüksek bulunmuştur.

Mesleki nedenler : Kömür ocakları, 
tekstil sanayisi, çimento fabrikaları ve ban 
metal fabrikalarında çalışanlarda kronik 
bronşit daha çok görülmektedir.

Enfeksiyon hastalıkları : Özellikle 
kış aylannda ortaya çıkan ve tekrarlayan 
virüs ve bakteri enfeksiyondan hastalığın 
alevlenmesine katkıda bulunurlar.

Devamı var

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

Tel: (0.224) 513 17 97

NÖBETÇİ ECZANE

İstiklal Cd. Bora Sokak Akbank Aralığı No : 3 - A GEMLİK 
Tal & Fax : (0.224) 513 94 94 Tel : (0.224) 514 94 94
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ÇAMLICA ECZANESİ.
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Hasreti Ali Ne Diyor?

Sıtkı Hayıroğlu
Emekli Öğretmen

YAŞAMIN İÇİNDEN

Dördüncü ve son halifemiz Hz. Ali ne 
diyor : “Bana bir kelime öğretenin ku- 
luj kölesi olurum”

Bu sözün anlamı çok derin ve de çok 
önemli. Çok ta düşündürücüdür.

Niye söylemiş bu sözü Hz. Ali?
Ve de ne demek istemiş.
Niye söylediği de, ne demek isteği de 

meydanda..
F Okumuşlarla, okumamıştan ayırmak, ta
nımak. görmek, değerlendirmek.

insanlığa faydalı, ilim edinmişlere, saygı

'ÇCTİİ
h. sevgili, olunmayı öğütlüyor.

Böyle olunca da kime, nasıl değer veri-
na âd leceğini öğrenmiş oluyoruz.

Eskiden ilim adamlan çok yoktu, 
okultan olmadığından. Ama şimdi 
okullarda çok ilmi adamlarda..
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Hz. Alî'nin deyimi ile bu değerler değer
lendirilmiyor ki..

Partinin adamı, adamının adamı, ma
damların adamı derken, ilim adamlan böy- 

■ lece yok olup gidiyor. Nereye? Hiçe...
Hani ya. doğru olan dokuz köyden ko

vuluyor ya. Onun gibi..
Olayların oluşu insanları, uygulanış yö- 

I nünden derin düşüncelerle itiyor.
Dinimize saygılıyız; dini vecibelerimize 

■de... _
(2003) yılında bilgisayar dönemi yaşıyo

ruz. Artı, faydalı, taydaşız, iyi kötü, güzel, 
çirkin aşikara meydanda. Bu meydanda ki
min, kime, bîr kelime öğreteceği de 
meydanda.

istiyoruz ki, değerlendirme uygulama bu 
yönlü devam etsin.

Mesela ehliyet almak için, bir fabrikada 
işe girmek için, hakem olmak için, en az 
fise diplomasi isteniyor. Hele şimdi, memur 
olmak için, o diploma geçmiyor fakülte 
olacak, fakülte... YaaaaL Kolay mı öyle 
memur olmak? Öyle ise.

Milletvekili olmak için, neden tahsil şartı 
koyulmamış9 Milletvekilliği en yüce bir 
mertebe. Tüzüklerle, yasalarla yaşam için 

| bir iki kelimelik ne öğreneceksek onlardan 
öğreneceğiz. Kim onlar mîlletin vekili. 
Yani bizi temsil edenler, o halde onların en 
yüksek tahsili, olmaları gerekmiyor mu? Bu 
güçlü hükümet, umarız bir çare bulunur.

Bîr ilkokul mezunu, kendisi, bir iki keli
me bilemez ki, İlmi yönden bize öğretsin.

Ne imişte, köyüne ağa imiş, paşa imiş. 
Astığı astık, kestiği kestikmiş o çevrede çok 
seviliyor, sayılıyormuş. Muşta... muş....

Neden, para ağası olduğu için. Para 
ağası para etmez bize, iki kelime öğrete
bilecek ilim adamı lazım. O da çok oku
makla olur. Biline.

O halde, milletvekili olmak için ilk, orta, 
ıfee tahsili yeterli otamaz. En az fakülte 
mezunu olması gerekir. Anlaşıldı sanırım.

Çevrede çok sevilenlere çok değer veril- 
(fiğinde bizim çevremizde, çok sevilenlerin 
başında İbrahim Tatlıses gelir. Ondan 
sonra da Mehmet Alı Erbil. Öyle olunca, 
biri Cumhurbaşkanı olur, biri de Başbakan. 
OoöooL,

öylesi sevgi ayrı şeydir, ilim, bilim ayrı
. .. .

Biz, bize iki KELİME ÖĞRETENLERE 
kul, köle olmak istiyor ve de onu bulmak 
■öyoruz

En faydalısı, doğrusu da bu değil mi?

Deprem sonrası yapılacaklar!
Kırıklarda ilkyardım nasıl

- Yaralının sakin ol
masını sağlayın.

- Yaralıyı sarsmayın 
ve gereksiz yere hare
ket ettirmeyin.

- Kanama varsa 
durdurun.

- Yaralıyı taşıma
dan önce kırık yeri 
bereketsiz hale geti
rin. Bunun için tahta 
gibi sert cisimler kulla
nılabilir. Eğer bacak 
kırık ise, bacaklar ara
sına yumuşak yastık, 
giysi gibi malzemeler

koyup önce diz ve 
ayak bileğinden sonra 
yaranın altından ve 
üstünden bağlayın. 
Eğer kol kırık ise, as
kıya alın ve gerekiyor
sa yaralı bölgeyi açık 
bırakacak şekilde kolu 
vücuda bandajlayın.

- Açık kırık varsa, 
kınk uçtan görülüyor
sa kırık kemiklere asla 
dokunmayı üzerini te
miz gazlı bir bezle ka
patın.

yapılır?

- Her 10 da 
bir ayak ve elde nabzı 
kontrol edin.

Yaralıya birşey 
içirmeyin.

Yasemin Mobilya
DEĞİRMENCİOGLCl Mobilya ve Koltuk Çeşitleri

O Yatak Odası Takımları 
lJ Oturma Odası Takımları 
lj Misafir Odası Takımları 
O Yemek Odası Takımları 
O Kanepeler 
d Abajur Çeşitleri 
O Zigon Sehpalar

□ RESMİ DAİRELER,□ GEREKLİ TELEFONLAR □ UÇAK

□ DENİZ OTOBÜSÜ

66

74

Gazhane Caddesi No : 21 (Eski Uzunlar Tıc. WB» Bspi 
Tel : (0.224) 512 20 20 GEMLİK

513 1 filî 

513 1

513 1

1 mobilya çeşitleri ile 
h izmetin izdeyiz

JVI

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. Savcıhğı..................513 10 53
C. Savcı Yard...............513 29 54
Emniyet Müdürlüğü......513 10 28

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

□ hastaneler
Devlet Hastanesi.. 
SSK Hastanesi....
Mer. Sağ Ocağı

□ TAKSİLER

.513 92 00
. 513 23 29
.513 10 68

Körfez Taksi 
Çınar Taksi.....
Güven Taksi 
Gemlik Taksi . 
Manastır Taksi

.513 İS 21 

.513 24 67 

.51332 40 

.513 23 24
514 35 50

TEK Arıza ....
TEK İşletme 
Turizm Der 
Spor Sah. ..... 
Urm Böl Şf 
Milli Eğt Md 
Halk Rt Mrk 
Halk Kutup 
As $b............
Karavoilan 
Liman Bşk— 
Mal Md........ 
Nüfus Md 
Oadid Md 
Tapu Sc. Md 
Müftülük.
Gümrük Ma.. 
TcM Md . 
Wr Da Md 
Bçe Tar Md

74
40

513 10 9:
513 37 4:
513 15 0
513
513

513

14 14
13 64
14 11
10 42

□ VAPUR

□ FERİBOT

□ BELEDİYİ I □ OTOBÜS

Muhasebe M

513 45 21-23
513 45 20
513 24 32 _ 
513 45 21-122 
513 45 21-115
513 23 25 __
513 45 21 182
513 45 21 111

Ö<533 25565051

BP Gm

3 45 46
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Galatasaray-Fenerbahçe 
maçında salonlar doldu

Galatasaray-Fenerbahçe 
arasında cumartesi günü ak
şamı oynanan derbi karşılaş
ması nedeniyle. Gemlik'teki 
maçı yayınlanan Cine 5'li sa
lonların tamamı doldu.

Ezeli rakip, sarı kırmızı ve 
san laciverttiler arasında, cu
martesi günü saat 19.oo'da 
başlayan süper lig (terbisin
de. Galatasaray. Fenerbah
çe yi ilk yanda yakaladığı 2- 
O'hk galibiyet île yenmeyi ba
şardı.

Malatyaspor'a yenilmesin
den sonra san kırmızılılann 
morallerini allak bullak eden 
GalatasaraylIlar. Fenerbahçe 
karşısında Ümit Karan m 22 nci ve 34 ncü 
dakikada attığı gollerle derbinin galibi oldu.

Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşması ne
deniyle. maçın başlama saatlerinde yaşam ki
litlendi.

iskele Meydanı nda bulunan Cine 5 yayını 
yapan resraurantlar ve ilçe içindeki maç ya
yım yapan salonlar, karşılaşmayı izleyen 
genç, yaşlı futbolseverlerle doldu.

Tıklım tıklım dolan salonlar, salon sahiple
rine îvf gelir elde etmesine neden oldular.

güven-

d

I

Olağandışı bir gül
Şimdi Fi re ili lastikleri hediyeli! daha yaşadık

Pirelli’den Size Hediye!

önce 
yerleri

inanmıyor ve 
miyor.

Seçimden
söz verdiğim

Irak'ta asker butun» 
nıonayladıklannı * 
ledi

pança başlatın» I 
yanınızda olacağ» I 
dedi. a H

ye çoktan kavuş»

na olduğunu s:. ll 
demirel. TBMM ye jd H 
nlecek ikinci bir tezi a M 
önerisine de karsı ç» H 
caklannı. Türkiye he ■ H 
karlar , ve sınırların | ■ 
.enliği açısından Kıaj ■

ieyen Demirel. “Üj 
versite ile Gem&ı 
sosyal ve kült» 
ekonomik yapısı ıh 
ğişecektir. Emeği jp 
çenleri kutluyor» 
şeklinde konuştu I

CHP nin ban^t»»

Sizden Aracınıza,
W

21 Şubat - 31 Mart 2003 
tarihleri arasında 4 adet 

Pirelli oto lastiği alan herkese 
1 adet Pirelli Mont hediye

Sız de en yakın 
Pirelli Yetkili Satıcısı’na 

uğrayın, kontrolünüz altındaki 
gücün keyfini yaşayın

KONTROLSUZ GUÇ 
GÜÇ DEĞİLDİR

OZKAYA OTOMOTİV
'TooffSaoijû (Lü<sk

Hisar Mah. Körfez Baytaş Sitesi A Blok No: 2
Tel: (0.224) 513 73 93 Fax : 514 40 44

GEMLİK

CHP ikin 
tezkereye 

karşı” '
Birinci sayfanın devam

.... arasında olduğu
nu, Gemlik’e seçimler
den sonra gelerek köy 
gezilerine başladığını 
söyledi.

Fırsat buldukça her 
hafta sonu. Bursa ya ge
ldiğini belirten Demire!, 
her hafta birkaç ilçeyi zi
yaret ederek, köylerde 
halkla beraber olduğunu 
ve sorunlarını dinlediğini 
bildirdi..

Köylümüzün ülke so- 
runlannı bildiğini söyle
yen CHP Bursa Millet
vekili, Köylümüz se
çimden seçime ken
dilerini ziyaret eden 
milletvekillerine 

ziyaret etmeyi sürdü
rüyorum. Bugün, 
Kurtul ve Yeniköy’ü 
ziyaret edeceğiz. Da
ha önce de Küçük 
Kumla’ya gitmiştik. 
Köylerde parti ayrı
mı yapmadan halkın 
sorunlarını dinleyip, 
çözüm getirmeye ça
lışıyoruz.” dedi.
YEREL SEÇİMLERE 

HAZIRLIK
Kemal Demirel, yerel 

seçimlerin yaklaşmakta

Birinci sayfanın devam
BASIN
BÜLTENİ
Polisin sıkı güven

lik önlemini gören 
Gemlik liler, olağan
dışı bir olay yaşana
cağını sanarak tedir
gin bir gün geçirdi.

DEHAP'lılann İs
kele Meydanında 
yapmak istedikleri 
basın açıklaması en
gellenince. bu kez İl
çe Merkezi nde ya-

olduğuna dikkat a 
rek. bütün örgüde» 
zırlıklı olmalar»»»

Demirel.
demokrat yer d vî 
timi Gemlik te te^ 
kazanmak için

lik Belediyesi 'ne 
yal demokrasi 
ğını yeniden 
[andıracağız. ~ 3edi

İlçelere kendi ı 
olan binaların i 
masını isteyen

[pılmak istendi M 
binasındaki bası 
toplantısı, sıkı M 
venlik önlenil 
içinde DEHAP M 
na Filiz Gökaip W 
bayan tarafından yİ 
pildi.

Polis, gün 
Gemlikte sıkı 
lik önlemlerim 
dürdü.
nanlarm ise 
malarının 
tîğiöğ
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FİYATI : 200.000. TL.

Uğrayın...
Manastır Mevkii - GEMLİK 

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

Gemsas sakinleri, ağır sanayi bölgesinde kaldıklarını belirterek, bozuk yollardan yakınıyorlar

Gemsaslılar yol istiyor
| Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı" na başvuran Gemsas Sakinleri, Gemlik ve Bursa yoluna bağ- 

-- (anan iki yollarının bulunmasına karşın, tehlikeler içinde olduklarını, yolların sahibinin bulunmadı* 
■Zd ğını söylüyorlar. CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel, konuyu meclise taşıyacağım söyledi.

Gemlik’in güzide sayfiye 
yerlerinden olan. Gemsas’a 
giden yolların tehlikeli ve bo- 

^^4- olması, yerleşim sakinle- 
rinin sağlıklı yol istemelerine 

I neden oldu.
J Yaz ve kış aylarında de- 

namlı oturan sakinler, ağır 
MNeaH sanayi ve liman tesisleri ara- 
r -end snda kalan Gemsas tan dışa- 
as » nya çıkmaya korkar hale gel- 
aeaKa (fiklenni belirtiyorlar.
rom » Sakinler, hazırladıklar bir 
b Hbb dilekçe ile başta İlçe Kayma- 
juıra« hamlığı na. daha sonra Bele
re âk diye Başkanlığı na başvura- 

1 tak. yol sorunlarının cözülme- 
..U sini istediler.

~ I Başvuru dilekçesinde. 50

yıl önce yazlık site olarak 
planlanan Gemsas’ın, bugün 
Gemlik’in bir mahallesi oldu
ğu, 500 civarında bahçeli 
evin bulunduğu ve birçok va
tandaşın yaz kış bu evlerde 
oturduğuna dikkat çekilerek, 
şu görüşlere yer veriliyor :

“Halen, Gemport, Bo
rusan, Borusan Lojistik, 
Borçelik, BP Dolum Te
sisleri, TÜĞSAŞ, ÇİM- 
TAŞ, Marmara Kimya gi
bi çeşitli fabrikaların li
manların son olarak da 
Bursa Serbest Bölge’si
nin yer aldığı ağır sanayi 
bölgesi haline gelmiştir. 
Bu yerleşim alanını Gem

lik ve Bursa’ya bağlayan 
iki yolumuz bulunmaktır. 
Bunlardan biri, bütün bu 
tesislerin ulaşımını sağla
yan, çok ağır taşıtların 
geçtiği ve halen, çok yo
ğun trafiği olan ana yol, 
diğeri de Askeri Hara ve 
Daniş Ekim Çiftliği’nin 
bulunduğu Kurşunlu, Mu
danya ve Engürücük Kö- 
yü’ne bağlanan bozuk as
faltı olan yoldur.

Değindimiz çok ağır 
trafiği olan yol, teknik 
şart ve özelliklerden yok
sun olarak, buradaki fab
rikalar tarafından yapıl
mıştır. Kimin sahip ve 

sorumluluğunda olduğu 
belli olmayan, etrafı tehli
keli derinlikte yamaçlarla 
dolu olan, bariyerleri, yol 
çizgileri, ışığı, yol işaret
leri olmayan çeşitli çu
kurlarla bozulmuş bu yol 
tehlike saçmakta, çeşitli 
can ve mal kazalarına da
vetiye çıkarmaktadır.”

Belediye otobüslerinin de 
zorunlu olarak kullandığı bu 
yolun tehkilelerle dolu oldu
ğunu söyleyen Gemsas sakin
leri, Hara yolunun da bakım
sız, özellikle kış aylarında kul
lanılamaz durumda olduğu 
için trafiğe kapatıldığını belirt
tiler.

MECLİSE
TAŞIYACAĞIM
Gemsas sakinleri kuşan

dıkları yolun, tehlikelerden 
anndınlmasını ve genişletile
rek kurallara uygun hale geti
rilmesini istiyorlar.

Önceki gün ilçemizi ziya
ret eden. CHP Bursa MAet- 
vekili Kemal Demird e Gem
lik Serbest Bölge ve Borusan 
arasındaki yolun devlet yolu 
haline getirilmesi konusunda
ki görüşlerim sorduk.

TBMM Ulaştırma Komis
yonu Üyesi olan Kemal De
mirel.........

Devamı sayfa 6 da

Kadri Güler

gemHk_korfez@yahoo.com

Güne Bakış

Gemsas yolu
> Gemsas sakinleri haklı bir istek için devletin 
kapısını çalıyor.

“Bizim yolumuzu güvenli hale getirin” 
diyor
t Gemsas m kurulması 1950lerden sonraya 
dayanır.

Gemsas Yapı Kooperatifi ne birçok tanınmış 
lasi ortak olur.

Planlaması yapıldığı halde, imar planlan içine
abnmayan bu alan, eski Belediye Başkanlanndan 
Nezih Dimili dönemine kadar yerleşime açılmadı.

Gemsas Yapı Kooperatifi kurulduğunda, çev
resinde bir tek bile sanayi kuruluşu yoktu.

Yıllar içinde, BP, Borusan, Azot Sanayi, Çim- 
taş, Borusan Lojistik, Marmara Kimya, Gem- 
ıPort. Serbest Bölge, Borçelik kuruldu.

Bîr dinlence yeri olarak düşünülen bu güzel 
alan, ağır sanayi kuruluşlarının arasında kaldı.

Şimdi Gemsas a yatırım yapanlar pişman.
Giderek sanayi patronları bu alanı ablukaya 

atarak, dinlence ve konut alanı olmadan çıkara
caklar
I Bunun geçtiğimiz yıl örneklerini yaşadık.

Devamı sayfa 6 da

Belediye 
Başkanı 

Ankara’da
Belediye Başkanı 

Mehmet Turgut, pazar 
günü yapılan seçimler
de milletvekili seçilen 
AKP Genel Başkanı 
Recep Tayyip Erdo
ğan’ı kutlamak ve be
lediye işlerini takip et
mek amacıyla, Anka
ra’ya gitti.

Bu sabah Anka
ra’ya giden Başkan 
Turgut, Tayyip Erdo
ğan’ı kutladıktan sonra 
belediyenin doğalgaz 
konusundaki girişimle
rini takip edeceğini, 
Gemlik’te Orman Ha
ritası içinde olup, Or
man Vasfında olma
yan alanların harita
dan çıkartılarak, Gem
liklilerin yerleşimine 
açılması için yaptığı gi
rişimleri sürdüreceğini, 
Kayıkhane Tesisle- 
ri’nin Gemlikspor a 
tahsisi için uğraşacağı 
nısöyledL^^

Umurbey Belediye Başkanı’ ndan çağrı

“Herkesin bir ağacı ota”
Umurbey Belediye 

Başkanı Fatih Mehmet 
Güler, Umurbey’de ikinci 
ağaç dikme şenliklerine 
Gemliklileri davet ede
rek, “Herkesin 
ağacı olması için hay
di fidan dikmeye” de
di.

Geçtiğimiz yıl, TEMA 
Vakfı ile birlikte Umur- 
bey’in Yaylalar Mevkii ne 
5 bin fıstık çamı fidanı 
dikildiğini söyleyen Bele
diye Başkanı Güler, bu 
yıl da 16 Mart 2003 gü
nü toprağı 5 bin fidan ile 
buluşturacaklarını söyle
di.

Her yıl, 1.5 milyar 
ton toprağın erozyon ile 
yok olduğuna değinen 
Başkan Güler, vatan top
rağını kaderine terket- 
memek için herkesi, 
ağaç dikme gününe da
vet etti.

bir । leyen Güler,

16 Mart 2003 Pazar 
günü İskele Meyda
nı’ ndan saat ll.oo’de 
otobüsler ile Umurbey e 
hareket edileceğini söy- 

sloganlan- 
nın “Umurbey Çöl Ol
mayacak” olduğunu 
söyledi.

Her yıl Umurbey e 5 
bin fidan dikerek, büyük 
bir orman yaratacaklan- 
nı da belirten Umurbey 
Belediye Başkanı Fatih 
Mehmet Güler. “Elleri
niz ile diktiğiniz bu fi
danlar, gelecekte ço
cuklarımıza bırakaca
ğımız en güzel miras 
olacaktır. Umurbey 
Belediyesi'nin 50 nci 
yıl etkinlikleri içine 
aldığımız fidan dikme 
gününde Gemliklileri 
ağırlamaktan büyük 
mutluluk duyacağız 
dedi.

Fatih Mehmet Güler
KURUMLARDAN 
DESTEK
Güler, bu yd da TE

MA Vakfı te birfitae fi
dan dikme girişimlerini 
sürdüren Umurbey Bete- 
(fîyesi'rHn çehredeki sa
nayi kuniuşlan ve ku
rumlar te brtkfee hare
ket ettiğini, katkıda bulu
nan kuraluşiarvı Umur
bey girişine ve ormanlık 
afenma asacaldan tabe- 
latar te halka duyuracak
larını söytedî.

mailto:gemHk_korfez@yahoo.com


Teşekkür Edebilmek 
Önemli Bir İnsanlık Görevi
Her kitabın önsözünde, her sanat yapıtı

nın yazılı sunuluşunda bir içten teşekkür 
vardır, örnekleri çoğaltabiliriz. Katkı ko
yardan anımsamak, emeklerinin, yürekleri
nin küçük de olsa karşılığını verebilmek için 
bir şükran anlatımı.

Teşekkür etmek.
Aslında yaşamın her kilometre taşında 

kazanımlar vardır bir de bu kazanından 
sağlayan destekler vardır. Onun içinde te- 

! şekkür yaşamda hep olmalıdır. İnsanlar 
I arası ilişkilerin uygar düzeyde sürdürülmesi 
I için gerekli bir şözcük. Bir sıcaklık, bir duy- 
I gu alış verişi.

Toplumsal ilişkilerimizde aldığımız bir ■ 
I hizmet ya da gösterilen bir nezaket karşı- 
I smda teşekkür edebilmek gerekiyor.

Teşekkür aynı anda bir sevgi anlatımıdır.
I Bu bir toplumsal kuraldır da.

Teşekkür insanlar üzerinde olumlu bir 
; etki de yaratıyor. Yeni iyiliklere, yeni yar
dımlara ortam hazırlıyor. Yelken açıyor.

; Asık yüzler, sevgisiz ruhlar, iyilik bilmez 
I davranışlar olumsuzluk yaratıyor.

“Kuru bir teşekkürü bile çok gör
dü”

Bir sitem, bir serzeniş, bir yakınmanın 
dışa vurumu. Bu duruma düşmemek için, 
mutlaka gereken davranışı gösterelim.

Ama önce kendimizle banşık olalım.
Kendisiyle barışık olan insan kendini ta

nıyan insan çevresiyle sağlıklı ve sağlam bir 
iletişim kurabilir.

Yılmaz Akkılıç’a teşekkürler
Bu düşünceden yola çıkarak, Araştırma-

; cı-Yazar Yılmaz Akkılıç ağabeye toplum 
adına teşekkür etmek istiyorum.

Bursa Ansiklopedisi’ni sürekli güncelleş
tirdiği için.

Bursa için, toplum için bir bilgi-kültür 
hazînesi.

Bu hazîneyi oluşturan Yılmaz. Ağabe
yin yanı sıra, gelecek kuşaklara aktarılma
sını sağlayan yayıncı kuramlara da teşekkür 
etmek gerekiyor.

Ayrıca bir teşekkür de kendi adıma et
mek istiyorum Yılmaz Ağabeye; böyle 
bir değerler bütününe katkıda bulunabilme 
olanağını sağladığı için.

Gazetecilik mesleğine başladığım ilk yıl
larda Osman Doğru ile birlikte sizin yanı
nızda olduğumuz günleri hiç unutamıyo- 

j mm.
Eline sağlık, beynine sağlık, yüre

ğine sağlık Yılmaz Ağabey.

HaFtacJan HaFtaya

Yılmaz AICKII_|Ç

Orhan Veli’nin şiiriyle bugün
Bursa’ya 1945 yılının sıcak bir ağustos 

günü geldik. O sıralar on iki yaşımdayım. 
Çok kısa bir süre önce veya belki de aynı 
günlerde Hiroşima’ya ilk “atom bom
bası” atılmıştı pilotunun Enola Gay adını 
verdiği “uçankale” ile. Çocukluk işte, o 
sıralar konunun dehşetini yeterince algıla- 
yamamıştık da, çok güçlü bir olayla karşı
laşmış olmanın -galiba- hayranlığı içinde, 
mahallede kurduğumuz futbol kulübünün 
adını “Atomspor” koymuştuk.

Biz çocuktuk, farkına varamamıştık ger
çi, ama -sonradan öğrendim- tam sırasın
da bir tokat gibi şaklamıştı Orhan Veli’nin 
“Cımbızlı şiir”i toplumsal duyarsızlığın 
suratında.

Ne atom bombası,
Ne Londra Konferansı;
Bir elinde cımbız,
Bir elinde ayna;
Umurunda mı dünya!

Bugünler ve kimi yetkisiz-sorumsuz siya
set erbabının kafasında canlandırabildiği 
“çalışan” tipine uyan bir başka yapıtı 
“Zilli Şiir” de şöyle demişti şair :

Biz memurlar,
Saat dokuzda, saat on ikide, saat 

beşte,
Biz bizeyizdir caddelerde,
Böyle yazmış yazımızı Ulu Tanrı;
Ya paydos zilini bekleriz,
Ya ay başını.

Ama sanırım “Delikli şiir”i, geçen 1 
Mart’ta Tandoğan Meydanı’nı dolduranla
ra. daha çok uyuyordu Orhan Veli’nin:

GEMLİK,

Krerfez
■i TARAFSIZ SİYASİ GAZETE ■■■ 1

VERECEĞİNİZ İLAN ve 
REKLAMLAR KAZANDIRIR

Cep delik, cepken delik, 
Kol delik, mintan delik;
Yen delik, kaftan delik: 
Kevgir misin be kardeşlik’

Sonra -ayraç içindeki gibi okjyeca 
olursanız- sanki o günlerden bugûnjJ 
sesleniş gibi :

Neler yapmadık (yapmayacağa^ kd 
vatan için!

Kimimiz öldük (öleceğiz)!
Kimimiz nutuk söyledik (soyteyeaJ 

giz)
Bir süredir Gemlik’e gidip gelirken da 

katimi çekiyor. Gemlik Belediyesi de CM 
han Veli üslubuyla şiir yazıyormuş rneğJ 
Gemlik'in, tablo misali gözler önüne anı 
diği o son viraja gelmeden, sağda zeyta 
liklere yaslanmış kocaman bir levha 
şöyle yazıyor üstünde |

Gemliğe doğru
Denizi göreceksin
Sakın şaşırma!

Gemlik Belediyesi

“Yahu bu dizeleri sizin BeledM 
yazmış?” dils laf çaktım Kadri Güler < 
Besbelli canı sıkkındı bu konuda Yuzüra 
bir tuhaf bakarak “Ağabey” dedi “Seni 
gözlerin iyiden iyiye bozulma 
anlaşılan, o dizelerin altında küçül 
müçük de olsa Orhan Veli’nin a 
yazılı canım!”

Dikkat edince fark edebildim uzakta 
zar zor seçilen “Orhan Veli” yazılı sata 
oysa ben tabelacının imzası fail 
sanmıştım.

Ne denir, yaşlılık işte!

1 AYLIK PAKET REKLAMI
100 milyon + KDV 

BİR TELEFON YETERLİ
Tel : (0-224) 513 17 97
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Eski evler 
tehlike yaratıyor

TATLI 
SERT
Erol GÛRCAY

Büyük Maç 
Cimbom’um

Gemlik te yaşamla müca
dele veren Msfcak aralımda 
kalmış t* ’ evi*

kunttuk.- "Nh ı . ııdan önce 
Rumlar döneminden kalma, 
ahşap işçiliği birer harika olan 
ve Bahkpazan Mahallesi ile 
Kayhan Mahallesi nde sayılan 
parmakla sayılabilecek kadar 
azolan eski evlerden geriye 
kalan bir tanesi daha yıkı İma

ile yüz yüze.
Gcmİik'in eski gıda toptan- 

cılanndan Hamdi Tangün’lere 
ait olan 1 Nolu Cadde’deki 
ahşap ev, tescil edilerek, koru
maya alınmış ancak, evde’ otu
ran kimsenin olmaması ve ba
kımının yapılmaması nedeniy
le yıkılma ile yüz yüze kalmış.

, Aynı cadde üzerinde Öğret- 
menevi karşısındaki bir başka 
eski ahşap ev de, bakımsızlık 
ve ilgisizlikten harap halde,

tehlikeli bir şekilde yıkılmayı 
bekliyor.

Sahipleri tarafından kulla
nılmayan bu evlere sahip çı
kan Hiç bir kurum da yok.

Koruma altına alman eski 
evler, bir dönemin yaşam biçi
mini ve mimarisini temsil etse 
de, bugün bakımlannın kono- 
mik yönden -zor olması nede
niyle sahipleri tarafından ba
kımsızlığa terkedilerek, yıkıl- 
malan bekleniyor.

Kordonda ne ararsan var
Atatürk Kordonu, 

pazar günleri, seyyar 
satıcıların cenneti hali
ne gekfi.

Kordon başından 
Halitpaşa Mahallesi’ne 
doğru uzanan kordon 
boyunca, her türlü ürü-

GEDİĞİNE
cfncın q)amer

nün satıldığı seyyar tez
gahlar, alıcı bekliyorlar.

Geçimlerini satacak
ları üç beş parça eşyada 
arayan seyyaralar, pa
zar günü havanın gü
neşli olmasından yarar
lanarak, Atatürk Kor
donu’nu adeta işgal et
tiler.

Oyuncakçıdan, 
ayakkabıcıya, biblocu- 
dan, çorapçıya, tişört- 
çüden montçuya, ba
loncudan, çerezcisine 
kadar her türlü malın 
satıldığı kordonda, ürün 
boldu ama, alıcı pek 
yoktu.

Baba Bush bile karşı...
Baba Bush, Eski Başkan Clinton, 
onbir yıl önceki Körfez Savaşı 
Komutanı Schwartakopf da 
Irak Savaşı’na karşılar.
Ne diyor Baba Bush, 
‘Bağdat’a girip Saddam’ı 

devirmek teşebbüsünde 
bulunmamanın nedeni komşuları 
için istikrarsızlık yaratmamaktı.** 
Oğul Bush ne yapıyor?
frak’m komşularını ateşe atıyor. 
Kan dökme, can alma uğraşında.

Büyük maç, Galatasaray.'-an jnMhiyc ı 
tiyle sonuçlandı. I

Galatasaray geçmişteki basanlara 
pres ile geldiğini hatırladı. |

Cihan ve Volkan orta sahamn sa
hibi oldu.

Güçlü fizikleri ve mükemmel kondbs-l 
yonları ile Fenerbahçe'nin bağlamı ko-j 
pardılar.

Bu güçlü iki adama, tecrübeli Er-| 
gün ve Hakan Ünsal’da eklendi.

Maçın ilk yarısında Fenerbahçe po-l 
zisyon bulamadı.

Galatasaray’da, fizik olarak güçlü | 
olanlar sahadaydı.

Şöhretler ise, yedek kulübesin-1 
deydi.

Kukunku da yararlı oldu.
Kafa toplarıyla, arkadaşlarına pozis-1 

yon hazırladı.
Ve Fenerbahçe defansını hırpaladı 

• Ümit Karan, Lukunku sayesi
■ serbest kaldı.

Maçın iki golünü atan Ümit Karan. | 
biraz şanslı ve biraz dikkatli olsaydı teki 
başına beş gole bile ulaşabilirdi.

Fenerbahçe, ilk yan silikti.
Hatta biraz, sinmiş göründü.
Rebrov'un güzel bir frikiki dışında.! 

Galatasaray kalesinde tehlike yarata-| 
m adı.

Tuncay birkaç öldürücü depar ile I 
dikkat çeken tek Fenerbahçe’li ol- I 
du.

Rüştü’de bir kaç önemli kurtanş ile. 1 
fark olmasını önledi.

Büyük maçın en kötü aktörü, Ga-1 
latasaray taraftarıydı.

Takımı (2-0) galip durumdayken. I 
4 kez anons yapılmasına sebep ol-I 
du.

Taraftarın bu çılgınlığı, hem Gala-1 
tasaray’lı futbolcular hem de teknik he-1 
yeti olumsuz etkiledi.

Taraftar mı yoksa psikopat mı, 
ne olduğu belli olmayan bir grup fana
tik, kendi takımının ceza almasına 
sebep oldu.

Aziz Yıldırımın da. ruh sağlığı 
bozuldu.

Beş yıl önceki sempatik, cömert ve 
uysal adam tarihe kanstı.

. Onun yerini, hırçın ve çok polemik 
yapan bir insan aldı.

Çok konuşuyor çok detaylara giri
yor.

Ve. Çok hata yapıyor.

Günün Fikrasi
İki küçük memur konuşuyordu.
“- Eline müdür maaşı geçse ne 

yapardın"
“- Onu bilmiyorum ama. müdü

rün eline benim maaşım geçse ne 
yapardı, çok merak ediyorum."
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Gençlik Korosu 
19 Mayıs’a hazırlanıyor

Uzm. Dr. Halil ÖZGÜVEN
Göğüs Hastalıkları Uzman

Asfa*MMn Yurdakul tarafından Gemlik Belediyesi Sanat ve Kültür Derneği 
Gençlik Korosu, 19 Mayıs günü konser verecek.

Gemlik Belediyesi Sanat ve Kültür Derneği’nin 
> Gençftk Korosu. 19 Mayıs günü verecekleri konser için 
yoğun bir seklide çalışıyor

ı Belediye Meclis Salonunda haftada iki gün çalışan 
I Gençlik Korosu nu. Bursa Belediye Konservatuvarı me- 
• zunu. Gemlik Klasik Türk Müziği Korosu üyesi Aslıhan 
| Yurdakul çahştınyo r.

Çaigüarm tamamı gençlerden ve Türk Sanat Müziği 
korosu üyeleri tarafından çalınan Gençlik Korosunun, 

! 19 Mayıs konserinde Şef Erdinç Çelikkol, Bestekar Ha- 
ı sarr Soysal ve Umurbey de yaşayan TRT İzmir Radyo
su Sanatçısı Bestekar-Şef Kutlu Payaslı’nın eserlerin
den oluşacak.

Dernek Başkanı Edip Özer, Gençlik Korusu nun her 
gecen gün daha da geliştiğini, Türk Sanat Müziği koro- 

ı sunun alt yapısını oluşturduğunu belirterek, “- Konse
rimizde. Türk Sanat Müziğinin sevilen eserle- 

ı rinin yanında, şef ve bestekarlarımızın da eser- 
f terine yer verilecek. Bu yönde yoğun çalışmalar 

• yapümakiadır.w dedi.

“ Yazarımız 
Araştırmacı - Yazar

Yılmaz Akkılıç’ın yazdığı
4 Ciltlik

i BURSA
ı ANSİKLOPEDİSİ

Gazetemizde satılmaktadır.

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

Tel: (0,224) 513 17 97

Düğün & Nişan & Kına 
Sünnet Fotoğraf Çekimleri 

ve albümleri yapılır.
Vesikalık ve her türlü 

•simleriniz için bize uğrayın. 
FARKI YAŞAYIN 
Özel günlerinizde video çekimleri ve 

CD’ye kayıtları yapılır.

İstiklal Cd. Bora Sokak Akbank Aralığı No : 3 - A GEMLİK 
Tel & Fax : (0.224) 513 94 94 Tel : (0.224) 514 94 94

Kronik Bronşit @

HASTALIĞIN OLUŞUM 
MEKANİZMASI :
Hastalığın oluşumunda birden çok me

kanizma yer almaktadır. Öncelikle sigara 
içimine bağlı olarak solunum yollarında da
ralma ve mukus artışı ve iltihap ortaya çı
kar. Daha sonra buna akciğer dokusunda
ki bozukluklar ve akciğer damarlarındaki 
bozukluklar eklenir. Akciğer havayolların
da ortaya çıkan bozukluklar başlagınçta ge
ri dönüşümlüdür, ancak hastalığın ilerle
mesiyle kalıcı bir hal alırlar.

BELİRTİLERİ NELERDİR :
Öksürük ve bağam çıkarma : Özel

likle kış aylarında görülür. Enfeksiyon ek
lendiğinde balgamın miktan artar ve kirli 
bir hal alır.

Nefes darlığı : Başlangıçta iş yapar
ken (eforla) ortaya çıkan nefes darhğı, has
talığın ilerlemesiyle istirahattede görülme
ye başlar.

Dudaklarda morarma: Hastalarda 
oksijen alışverişi bozulduğunda ortaya çı
kar. Genellikle hastalığın ilerlemiş safhala
rında görülür.

HASTALIĞIN TANISI :
Hastalığın kesin tanısı için doktor mu

ayenesi yanında akciğer röntgeni ve özel
likle nefes darlığının derecesini ölçmeye ve 
takibine yarayan solunum fonksiyon testle
rinin yapılması önerilir.

TEDAVİ :
Öncelikle sigara içiminin bırakılması ge

reklidir. Bunun yanında konuyla ilgili heki
min düzenleyeceği havayollanndaki daral
ma ve iltihabı giderici ilaçlar, bronşlardaki 
enfeksiyonun giderilmesi için uygun antibi
yotik ve balgam yumuşatıcı ilaçların alın
ması gerekir. Günümüzde özellikle inhalas- 
yon yoluyla (solunumla) alınan ilaçlar has
talığın tedavisinde geniş oranda kullanım 
alanı bulmaktadır..

KORUNMA
Sigara içiminin kesilmesi yanında tek

rarlayan viral solunum yollan enfeksiyonla
rının kötüleştirici etkilerinden dolayı, has
taların sonbahar aylarında grip aşısı yaptır
maları uygundur.

ÖZETLE ;
- Haftanın çoğu günlerinde öksürü

yorsanız,
- Haftanın çoğu günlerinde balgam çı

karıyorsanız,
- Nefesiniz yaşıtlarına göre daha ça

buk kesiliyorsa,
- Sigara içiyorsanız,
- Kırk yaşın üzerindeyseniz.
Yukandakilerden birkaçı sizde mevcutsa 

Kronik bronşit açısından inceleme yaptır
mak üzere bir doktora başvurmanız yerin
de bir karar olacaktır/
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Sıtkı Hayaroğlu
Emekli Öğretmen

YAŞAMIN İÇİNDEN

Eğitimde Verimlilik

2iRaiaq
Tuçıinn
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L Eğitimde verimlîğin artması için sağ
lam bir temeli ihtiyaç vardır. O temelde 
başta sağlam atılmalıdır. Eğitimin başı da 
ilkokuldan başlar.

İlkokul birden ikiye geçmesinde çocu- 
ğun her hah değerlendirilmeli, hele me- 

i zun olma da ince elekten geçirilmeli. Öğ- 
htetmenlerin hepsinin de fakülte mezunu 
'olması, aynı zamanda öğretmenlik mesle
ğine yatkın olarak imtihanla alınmalı. 
Böyle olunca eğitimde temel atılımı, orta, 
fise devamla üniversiteye gerçek aday be
ldenmiş demektir.

Demek ki birinci etkin öğretici olma
nın tam eğitimli, yetişmiş, baştan bağlayı
cı olması. ikinci etkende, veli (anne-baba) 
onlarda evladını tanımalı, bilmeli. Kendi 

(bildiğine bırakmamalı, okulla, öğretmenle 
I devamlı irtibat kurmalı.
| üçüncü etkende, eğitime politika, si
yaset “Aman ha... hiç mi hiç” girme
meli. Dördüncü etkende, tembel öğrenci- 

I ye daha da tembelleştiren bakanlık genel
geleri (şartsız kurallar) bu kuralların kaldı
rtması.

Beşince etkende disiplin kurulları. Ne
dir bunlar? Sözde disiplini sağlayan kuru
luşlar. Aksine burada disiplin sağlanama
dığı gibi daha da bozuluyor. Neden? Ne
deni meydana. Öğretmene karşı gel, si- 
gara iç, kumar oyna, kopya çek “Ar, na- 

!mı tertemiz deyimi okula gel. Kurulda 
hepsini af et Bu ne demek oluyor? Olur 

! mu böyle şey. Haklı olan hakkını almalı 
[ Kurunun yanında yaşta yanmama) ı 
Hak yerini bulmalı.
b Öğretim-eğitim birbiriyle kaynaşmış 
ayrılmayan bir kavramdır. Herhangi bir 
işin öğretilmesi eğitimle başlar. Eğitimsiz 
öğretim, çimentosuz harca benzer. Yapı
lan binalar her cin yıkılıp, yokalabilir. Eği- 
timsiz öğretimde öyledir. Verimde olmaz, 
basan da.
[ Öğretilen bir işin insanlığa nasıl fayda
ki olacağı ancak eğitimle belirlenir. Mese
la, basit bir misal verelim. İyi bir futbolcu 
demek için, sigara, içki içilmeyecek, ku
mar oynanmayacak, büyüklere saygılı, 
küçüklere karşıda sevgili olunacak. On
dan sonra da topa şöyle vurulur, böyle vu
rulur. Gol ellede ayakla da kolaylıkla atılır. 

'NasıP İşte şöyle., böyle..
Her iş böyle başlayıp ve de böyle de

vam etmelidir ki yararlı olsun.
Gelelim eğitimimizdeki başarının sırrı

na. Eğitimde aranılan ne? Nedir bu ve
rimlilik? Hangi sahada olursa olsun başa- 
nh, insanlığa faydalı olabilir? Bu düğüm
ler çözülmedikçe hiç bir şey almaz, 
ve de hiçbir sorun çözülmez.

Eğitimde verimlilik işte böyle aran
malı.

NÖBETÇİ ECZANE-
11 Mart 2003 Salı

YASEMİN ECZANESİ

Deprem sonrası yapılacaklar! 
Yanıklarda ilkyardım

□ Soğuk musluk suyu ile 
ağnyı azaltın.

□ Hastanın takılarını çı
kartın (daha sonra oluşabi
lecek şişlikler nedeniyle çı
karmak zorlaşabilir)

■ □ Oluşan kabarcıkları 
patlatmayın

CJ Yanan ksımlann üzeri
ni temiz gazlı bezle kapatın 
hiçbirşey sürmeyin

CJ Hastanın bilinci yerin
deyse bol su içirin

□ Yanık yüzeyine dis 
macunu, salça, yoğurt gibi 
maddeler kesinlikle sürül
memelidir.

Yaralanmalarda ilkyardım
n Kanama varsa kontrol edin, baya konulur)
□ Yaretnm kirlenmesini önleyin. Bu torbada içi buz dolu başka
□ Varsa kopan parça korunur bir torbaya konulur.

(ıslak gazlı geze sarılıp naylon tor- Devamı var
Bursa Valiliği Afet Yönetim Merkezi tarafından hazırlanan 'Dikkat Depren

Yasemin Mobilya
DEGİRMENCİOGLU Mobilya ve Koltuk Çeşitleri

Ö Yatak Odası Takımları 
Oturma Odası Takımları 
Misafir Odası Takımları 
Yemek Odası Takımları 
Kanepeler 
Abajur Çeşitleri 
Ziğon Sehpalar

mobilya çeşitleri ile 
hizmetinizde yi

Gazhane Caddesi No : 21 (Eski Uzunlar Tic. *««»»»•’ 
Tel : (0.224) 512 20 20 GEMLİK
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Gemsaslılar yol istiyor

Birinci sayfanın devamı
Gemlik'in karayolu ağının 

Serbest Bölge nin kurulma
sından sonra, daha da önemli 
hale geldiğini. Gerek iç Ana
dolu'ya gerekse Ege ve İstan
bul ile olan ticari ilişkiler açı
sından mevcut yolun yetme
yeceğini. Serbest Bölge yolu
nun da mutlaka devlet tarafın
dan düzenleme yapılması ge
rektiğini söyledi.

Demirel. konuşmasında 
“Asıl sorun bu bölgenin 
demiryolu ile Türkiye’nin 
her bir yanına bağlanma
sıdır.

Devlet Planlama Teşki-

letı bu yıl Bursa İstanbul 
yoluna bile yatırım payı 
ayırmadı.

Ancak, ben Gemlik 
Serbest Bölge yolu konu
sunu ele alacağım ve bu 
yolun yapılması için çaba 
harcayacağım” dedi.

öte yandan Gemlik Tica
ret ve Sanayi Odası Başkanı 
Kemal Akıt’ta Borusan Ser
best Bölge yolunun özel sek
töre ait bir yol olduğunu, ka
pasitesinin yetersiz olduğunu 
ve mutlaka devlet yolu haline 
getirilmesi gerektiğini söyledi.

Akıt, konuyla ilgili olarak 
çeşitli girişimleri bulunduğunu

Güne Bakış

I

st 
d

9

A SI

Kemal Akıt
ancak, bugüne kadar hiçbir 
olumlu sonuç alamadıklannı 
belirtti.

ELEMAN ARANIYOR
Gazetemizin İlan ve Reklam 

Servisi'nde profesyonelce, 
çalışacak yetenekli 
BAY veya BAYAN 
elemanlar aranıyor i

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

(Stüdyo Prestij yanı) No : 3 / B GEMLİK

Matbaamızda 
Bilgisayar 
Sistemiyle 

Kaşe ve 
Mühürleriniz 

30 dakikada 
yapılır.

KAŞE 
V0. 

MÜHÜRDE 
BEKLEME 

YOK! - .

BİR TELEFON YETERLİ!

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

Sizden Aracınıza,
Pirelli’den Size Hediye!
Şimdi Pirelli lastikleri hediyeli!

21 Şubat - 31 Mart 2003 
tarihleri arasında 4 adet 

Pirelli oto lastiği alan herkese 
1 adet Pirelli Mont hediye.

Siz de en yakın 
Pirelli Yetkili Satıcısı’na 

uğrayın, kontrolünüz altındaki 
gücün keyfini yaşayın

S===3» ÖZKAYA OTOMOTİV

KONTROLSÜZ GÜÇ 
GÜÇ DEĞİLDİR

□ LT U C5 irdlj ^lillo

Hisar Mah. Körfez Baytaş Sitesi A Blok No: 2 
Tel: (0.224) 513 73 93 Fax : 514 40 44 

GEMLİK

Kadri Güler 
ge■ 11 ko rtez »k cw

Gemsas yolu
Yaz aylamda dolan, loş as

Gemsas
Gemsas Har. Gemili ve Bursa ya 

kuflandddan yoldan yaknyodar ve yatan 
içeren dılekçeien. ıdaşabddUen her resra 
gondenyoriar

Bursa asfaiundan Borusan a kadar 
yol. BP ve Borusan n öad yakı

Bir zamanlar BP ve Borusarâa badı 
leşme, bugün burayı. Bursa rar 
liman bölgesi yaptı

Yolun önemi. Serbest Böigı 
ha da arttı

Artık. bu yol üzerindeki ağn
Serbest Bölgenin, bölgenin 

ceği canlıhğı düşünürsek, bu v 
erdirilerek, bin an öı
ağının içine alınmalı.

CHP Bursa Milletvekili Kemal Demse M 
demiryolu getirmek için yıllardır buyun '"ucaddi 
riyor. Bugün. TBMM Ulaştırma Kcrn». W 
Kendisiyle yaptığım görüşmede. Gerrhk r Şerjtj 
lu bağlantısını karayolu ve demiryohı de bütûntal 
si gerektiğini söyledi ve parlamentoda taafl 
lışacağma söz verdi.

Yerel siyasilerin de bu konuyu ivecösde de dm 
gereken en önemli konular arasında oiduğMMM 
malı ve parlamentodaki diğer milletvtk^erme-ta) 
Altan Ka ra paşa oğlu'na- iletmelen gerek*.

Yol sorunu yalnız. Gemsasldarm değ'.. Gok 
rin de sorunu..

TÜRKİYE EMEKLİ ASTSUBAYLAR 1 
DERNEĞİ (TEMAD) BAŞKANLIĞIIOAN 

OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Derneğimizin olağan genel kuru? tocMB 
aşağıdaki gündeme göre 13 Nfcıın 2003 Fı 
günü saat 14,oo de Balıkpazarı 1 Nokj 
Yüksel Apt. Altı 42 Nolu dernek loka&ncte yal 
çaktır.

A’aedcton

GÜNDEM:
1- Yoklama ve başkanın topları 

divan teşekkülü
2- Atatürk, Şehitler vefat etmiş 

anısına bir dek*alık saygı
3- Gündemin okunup oya s
4- Yönetim kurutu çahşme ı 

leme kurulu raporunun okunma
5- Raporlar müzakere edHn
6- Yönetim ve denetleme k
7- Üye aidatlarının bekrtem
8- Tahmini bütçenin görüşü
9- Yönetim kurulunca gena

rin görüşülerek karar heğianm

11- Yeni yönetim . 
imi 12- Kapanış.

DODGE
KARGO

OTO GAMZE
Elektrik Akşamı Filtre 
Dorse Akşamı C i vata

TOFAŞ 
RENO 
VOLVO 
SCANIA 
ANADOL

Tahir DOLAŞKAN
Gemlik Girişi Baytaş Apt. Altı No: 42 GEKÜ 

Tel: (0.224) 514 59 37 Cep Tel: (0.546) SK



GEMLİK GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ Hesaplı Alışveriş için

rfez
TARAFSIZ SİYASİ GAZETE

12 Mart 2003 Çarşamba FİYATI : 200.000. TL.

ALIŞVERİŞ MERKEZİ’ne
Uğrayın...

Manastır Mevkii - GEMLİK 
Tel : (0.224) 514 53 09 Fax : 514 53 10

Siirt seçimlerine katılan AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın bugün hükümeti kurması bekleniyor

59. hükümet kuruluyor
AKP Hükümeti iki başlıktah kurtuluyor. Dün, Abdullah Gül’ün kurduğu 58. hükümet istifa et
ti. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Siirt seçimleriyle milletvekili seçilerek, parlamento
ca giren Recep Tayyip Erdoğan’dan hükümeti kurmasını isteyecek. 59. Hükümetin bir iki gün 
içinde kurularak, göreve başlaması bekleniyor.

Pazar günü Siirt'te
sphn mile b »o lü se- 
fabrinde. Milletvekili 
■eaten AKP Genel Baş
kanı Recep Tayyip Er 
Joğar.. şimdi Başbakan- 
iık fcm saatleri sayıyor.

58. hükümetin AKP 
I Abdullah Gül tarafın- 
dhn hauknasmdan son

MEŞRULAŞTI
Anayasa da yapılan 

değişikliklerden sonr,a 
seçilebilme hakkını elde 
eden AKP Genel Baş- 
kanmın. 9 Mart 2003 
Pazar günü yapılan Siirt 
seçimlerinde. Milletveki
li seçilerek tezkeresini 
almasından sonra. Tür-

nı Ahmet Necdet Se-
zer’e sundu.

Sezer’in hükümetin 
istifasını kabul etmesi
nin ardından, yeni hü
kümeti Tayyip Erdo: 
ğan’a vermesi bekleni
yor.

59. Cumhuriyet Hü
kümeti, AKP Genel

ra. AKP Genel Başkanı 
Tayyip Erdoğan m mil- 
Hveidl olmaması nede- 
nfcle. parlamentoya gi- 
Mıueıııesi. ikî bash bir 
■kümelin doğmasına 
.pl açmıştı

kiye’de yeni bir dönem 
başlıyor.

Başbakan Abdullah 
Gül. Tayyip Erdoğan’ın 
başbakan olmasına ola
nak sağlamak için, dün 
istifasını Cumhur1»aşka

Başkanı Tayyip Erdo
ğan tarafından kurula
rak, meclisten güvenoyu 
aldıktan sonra çalışma^ 
lanna başlayacak.

GÜNDEM YÜKLÜ 
Hükümetin güvem-

yu almasının ardından, 
ikinci tezkere konusu 
ivedilikle TBMM’sinin 
gündemine gelecek.

Birleşmiş Milletler 
kararı olmasa da, Irak’ı 
vurmaya kararlı olan 
ABD ve müttefikleri ile 
birlikte hareket etme ka
rarı içinde olan AKP 
Hükümeti, ABD’li as
kerlerin Türkiye’de 3 ay 
konuşlanması, Türk Si
lahlı Kuvvetleri’nin Irak 
topraklarına girmesi'için 
meclisten karar çıkarma 
gayreti içinde olacak.

Abdullah Gül, AKP Genel Başkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakan 

olması için istifa etti.

Kadri Güler

gemlik_korfez@yahoo.com

Göne Bakış

Tayyipli günler başlıyor
AKP lüer sonunda, genel başkanlannı başba

kan olarak görecekler.
Evet sevgili dostlar. Türkiye Cumhuriyeti’nin 

59. hükümeti kurulmak üzere..
Mekeiet ile yürütülen 58. AKP hükümeti, Tay

yip Erdoğan m milletvekili olabilmesi için yasal 
zeminin hazırlamasından sonra, Erdoğan Millet- 
nddk seçilerek. AKP nin ve ülkenin yönetiminde 
tek söz sahibi olma hakkını verdi.

Vekaletle de olsa, Abdullah Gül, ılıman ve 
demokrat görüntüsüyle üçbuçuk ay da olsa ül
kenin başbakanlığını yaptı.

Tarihte çok kısa başbakanlık, (sadrazamlık) 
^apan pek çok siyasi gördük.

Cumhuriyet tarihimizin en kısa süren hükü
metlerinden biriydi 58. hükümet..

Artık. Tayyip Erdoğanlı günlere alışacağız.
AKP Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan, 

koltuğuna oturmadan, sorunlar yumağını da ku
caklayacak

Allah yardımcısı olsun.
Başta, meclisten geçiremediği tezkere soru

nunu yeniden meclise taşıyacak.
Devamı sayfa 6'da

GEMSİAD’dan 
Vergi Barışı 
konulu panel

Gemlik Sanayici ve 
İşadamları Derneği ye
ni yönetimi il çalışma
larında “Vergi Barışı 
Yasası” ile ilgili olarak 
panel düzenledi. ..

GEMSİAD Yöne
tim Kurulu adına gaze
temize açıklamada bu
lunan Ahmet Avcı, yü
rürlüğe giren “Vergi 
Barışı Yasası” ile il
gili olarak, vergi mü
kelleflerini aydınlat
mak amacıyla,. 14 
Mart Cuma günü, Es
naf Kefalet Kooperati
fi Konferans Salonu’n- 
da bir panel düzenle
diklerini söyledi.

Yeminli Mali Müşa
vir Mahir- Gencer’in 
konuşmacı olarak katı
lacağı panel, saat 
I8.00 de başlayacak.

Balık Hali’nin gülleri hamsi ve istavrit

Balık azaldı
Gemlik Körfez’inde 

son günlerde balık çeşit 
ve üretiminde büyük | 
azalmanın yaşandığı 
gözlendi.

Dün sabah, Gemlik . 
Balık Hali’ne gelen ba
lıkların büyük çoğunlu
ğunun hamsi ve istavrit 
olması, balık komisyon
cuları ile satıcıları da 
memnun etmedi.

Körfez’de sürdürülen 
trol ile balık avcılığının 
balık üretimini düşürdü
ğünü söyleyen komis
yoncular, trol ile daha 
ciddi bir şekilde müca
dele edilmesini istiyor
lar.

FİYATLAR 
YÜKSEK
Balık Hali nde bir ka

sa hamsi, dün 15 milyon 
liradan satılırken, bir ka
sa îstaOrit balığı 20 mil
yon liradan alıcı buldu.

Hale dün gelen kefal, 
ve zargana balıkları zor 
satılırken, ilgi hamsi ve 
istavrit balığına idi.

Körfezde ender ya
kalanan birkaç ketona 
ise. kilosu 17 milyon li
radan satıldı.

mailto:gemlik_korfez@yahoo.com
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Avukat
Fehmi KARACAN

Ağaç dikin, 
Sizin de dikili bir ağacınız 

olsun!
Orman çok sayıda bitkice hayvanlardan 

oluşan yaşama birliğidir. Bu birliği korumak 
ama önce zarar vermemek gerekiyor.

İnsanoğlunun kendini doğadan üstün 
görme dürtüsü buna koşut ormanların yok 
olması toprak, hava ve su arasındaki ekolo
jik dengeyi bozdu.

Gittikçe azalan ormanlar, nesli tükenen 
hayvanlar, kirlenen denizler, tükenen su 
kaynakları hep insanoğlunun akılalmaz hır
sının sonuçlan! I

Bir zamanlar insanoğlu doğaya karşı sa
vaş veriyordu.

Şimdi doğa insana karşı kendini koruma 
savaşı veriyor.

Nasıl da doğayı yendik ama değil mi?
Oysa kaybeden orman mı? Doğa mı?
Bence bu savasın kavbedeni tek : İnsan

lık.
Ama hic farkında değiliz.
Günü kurtarmaya‘dönük çabalar, kısa va

deli planlar geleceği ciddi anlamda tehlike
ye düşürüyor.

Dünya sürekli yenileniyor. Yeniden yapı
lanıyor. Önemli olan bu döngüye karışma
mak. Ormanı yakmak, ormanı yok etmek, 
doğanın dengesini bozmak bir yumurtayı 
kırmak gibidir. Onanmı olanaksızdır. Yeni
den başlamak gerek. Uzun soluklu bir ça
ba...

Orman sınırlıdır. Doğa sınırlıdır. Onları 
tüketmeden kullanıp gelecek kuşaklara ak
tarmalıyız.

Hem korumalıyız, hem de üretmeliyiz.
Onun için.
Haydi ağaç dikmeye...
İster kazmanızı, küreğinizi alıp kendi 

ağacınızı kendiniz dikin, isterseniz konuyla 
ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği ya
pın.

Ya da Umurbey Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler’in çağrısına kulak 
verin.

Ne diyor Sayın Başkan :
“Ellerinizle diktiğiniz bu fidanlar, 

gelecekte çocuklarımıza bırakacağı
mız en güzel miras olacaktır. Umur- 
bey Belediyesi’nin 50 nci yıl kutlama 
etkinlikleri içine aldığımız fidan dik
me gününde Gemliklileri ağırlamak
tan büyük mutluluk duyacağız.”

Mutlaka ağaç dikin.
Dikin ki sizin de dikili bir ağacınız ol

sun.
Güvenli yannlanmız için.

Bir Fotoğraf Sergisi
Bundan birkaç sene önce Belediye Ser

gi Salonu’nda eski Gemlik’e ait fotoğraf 
sergisi açılmıştı. Elinde eskiye dair fotoğraf 
bilinen kişilerden toplanan fotoğraflar, bu 
sergiden halka sunulmuştu. Sergiyi gezer
ken Gemlik Lisesi’nin bulunduğu yerdeki 
Hükümet Konağı’nı, Balıkçılar Çarşısı’nın 
önünde olan Belediye binasını, Çarşı Mey
danı’ndaki karakol binasını gördüm. Bu fo
toğraflarda aynı zamanda çocukluğumu ve 
gençliğimi de buldum. Belirttiğim bu bina
lar mimari özelliği ve kişiliği olan binalardı. 
Kimisi yandı, kimi yıkıldı, geriye sadece fo
toğraflardaki görüntü kaldı.

Fotoğraf sergisindeki bir fotoğraf beni 
çok etkilemiştir. Bu fotoğraf; şimdiki par
kın ilk yıllarını, ilk fidan dikilmesini, ilk taş
ların konmasını gösteren fotoğraftı. Parkı
mız seneler önce, sevgiyle, ümitle yeşerti
lerek, bu günlere bizlere sunulmuştur. Yaş
ları 40-50 yi aşanlar bilirler ki, çoçcukluğu- 
muzun, gençliğimiz en güzel yerlerinden 
birisi parktı. Parkımız yemyeşil ve tertemiz
di. Bu parkta görevli bir bahçıvanımız var
dı, kendisi çok titiz ve çok çalışkandı. Park
taki bütün çiçekleri, fidanları, gülleri, ağaç
ları diker, bakımlarını yapardı. Aynı za
manda parkı yaramaz çocuklardan da ko
rurdu. Onun sayesinde parkımız en bakım
lı, en güzel günlerini yaşamıştır. Küçük 
olan parkımızda her türlü çiçek, bitki mev
cuttu.

Bu park içinde biz çocukların en çok il
gisini çeken iki adet oval havuzdu. Havu
zun ortasındaki fıskiyeden su içmek cesaret 
işiydi. Aynı zamanda iki büyük tehlikesi 
vardı. Birisi bahçıvana yakalanmak, diğeri 
de ayağı kalıp havuza düşmekti. Havuzu 
daha da ilginç kılan içindeki kırmızı ve si
yah balıklardı. Bunları seyretmek ve balık
lara çekirdek-nohut atmak için özelikle gi
derdik. Havuzların her iki ucunda buluhan 
salkım söğütler hem havuza hem de etra

GEMLİK, 

Krarfez
■M TARAFSIZ SİYASİ GAZETE ■■■ w,i

VERECEĞİNİZ İLAN ve 
REKLAMLAR KAZANDIRIR

1 AYLIK PAKET REKLAM
100 milyon + KDV I

BİR TELEFON YETERLİ I
Tel : (0.224) 513 17 97 İ

fında oturanlara tabii bir güzellik sunuyor
du.

Seneler geçti, bahçıvan öldü. Orunla 
birlikte parkta yavaş yavaş ölmeye terke® 
di. Önce parkı daha güzel, daha modem 
yapacağız diye söğüt ağaçlan kesildi, sonra 
havuz ve fıskiyeleri kırıldı, balıklar öldü. 
Hatta parkı çevreleyen tabii yeşil süs çitle
ri (lükstrüm) sökülüp atıldı. Yerlerine den» 
parmaklıklar yapıldı. Bu çalışmaları yapb- 
ran zamanın Belediye Reisi inanılmaz bir 
şey daha yaptı. Parkın içine kocaman bir 
kepçe-eder soktu. Kep -ğa her dah- 
şında çam ağaçlarının, süs bitkilerinin, ma
zıların köklerini parçaladı, çiçekleri, şimşir
leri ezdi. Daha sonra bu nedenle çok nacfe- 
de çamlar, güller kurudu. Parkın etrafında 
bulunan çınar ağaçları kesildi. Belediyeni 
zin son uygulamalarıyla park ile kütüphane 
arası tam bir otogar-garaj şekline dönüşte 
rüldü. Gemlik-Bursa otobüslerine yer aç-E 
mak için parkın içine doğru cep şeklinde! 
bir girinti yapılarak tarihi çınar ağaçlan! 
otobüs tekerlekleri altında ezildi. Neticede! 
herbiri bir anıt olan bu çınarlarından ikisiil 
kuruttuk. Çınar ağaçlarının kuruması, ku-l 
rumasına sebep olunması ve kimsenin bu-| 
nun üzerinde durmaması çok acıdır. Heiel 
parkın içinde kuruyan cam ağaçlannın yel 
rine yeni fıstık çamlan dikileceğine, kurel 
yan bu çamları sarmaşıklarla örtmeye çalış-l 
mak garip ve hatta komik bir uygulamada!

İşte fotoğraf sergisindeki bir fotoğraf®! 
bizleri alıp getirdiği bu noktada sadece hûJ 
zün var. Parkın ve çevresinin bugünkü gö-| 
rüntüsü; geçmişin değerlerine, mirasına,! 
kültürüne, parkı bize hediye edenleri® 
emeğine salgısızlıktır. Bu parkı seneler önl 
ce yeşertenlere, kendisinden sonraki nesil 
lere güzellikler bırakanlara şükraBİ 
borçluyuz. I

Herbirine Allahtan rahmet dilerim. I
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Coşkunlar Beko ikinci 
mağazasını açıyor

mRmmğM ra—~* '23 ■

Esat Coşkun ve oğullarının 
işletmekte olduğu Coşkunlar 
Ticaret. Coşkunlar Telekom 
Ltd. Şti. ve İpek Gemlik Bayii 
yeni bir mağazaya daha kavu
şuyor.

İlçenin Bahkpazan, Halit- 
paşa. Demirsubaşı, Kayhan, 
Osmaniye ve Cumhuriyet Ma- 
hallesinde oturan vatandaşla
ra daha yakın olmak için Kay
han Mahallesi, 1 Nolu Cadde 
üzerinde ikinci Beko ve Turk- 
cell ürünlerinin pazarlaması
nın yapılacağı bir mağaza açı

lıyor.
Mağazanın dekorasyon ça

lışmalarının bir. aydır sürdürül
düğünü söyleyeri Esat Coş
kun, “Biz Beko’nun çevre
de en büyük bayilerinden 
biriyiz. Beko, kendi stand- 
larını, kendi iç mimarları
nın çizdiği planla sunarak 
malını satıyor. Bu nedenle 
çok titiz bir çalışma yapı
lıyor. Zemin renklerine 
kadar herşey Beko tara
fından belirleniyor. Bize 
uygulatmak kalıyor.

Belde Sitesi
10 gündür susuz
TAŞI 
GEDİĞİNE

4nan oJcımer

Yaşam ile Ölüm Arası...
Tüm Türkiye’deki Camilerde 
Cuma hutbesinin konusu 
“Yaşam ile ölüm arasındaki çizgi” idi. 
Ölümün, insana çok yakın 
olduğu bilinen gerçek.
Savaş, büyük olasılıkken, 
bu konunun seçilmesinin alemi ne? 
Savaştan korkmayın!
Bir gün nasıl olsa öleceksin, 
Savaşarak öl! mesajı verilmek mi 
isteniyor topluma?

Gemlik’in en eski beyaz 
eşya satıcısı olarak, her- 
gün büyüyen ilçemize da
ha yaygın hizmet verebil
mek amacıyla, yeni bir iş
yerini daha hizmete su
nup, çok kısa bir zaman 
içinde ikinci BEKO mağa
zamızı açacağız.” dedi.

Kış ortasında susuz kalınır mı kalınır. Cum
huriyet Mahallesi’nde bulunan Belde Sitesi sa
kinlerinin bir bölümü, tam 10 gündür su sıkın
tısı çekiyorlar.

Site sakinleri, Belediye su işlerinin çalışma
larına karşın, suların basınçsız gelmesi yüzün
den, büyük bir çoğunluktaki üst katlara su çık
madığını söylüyorlar.

Su kaçağının bulunması için çalışmalar de
vam ediyor.

SULAR KESİLECEK
Öte yandan ilçemizin bazı mahallelerinde 

su şebekesinde bakım yapılacağı için suların 
akmayacağı duyuruldu.

Dün Belediye Başkanlığı ndan yapılan açık
lamada, Hamidiye Mahallesi. Dr. Ziya Kaya 
Mahallesi. Osmaniye Mahallesi TEDAŞ m ba
kım yapması nedeniyle bugün bu semtlerde 
suların kesileceği ve vatandaşın Önlem alması 
istendi.

TATLI 
SERT

[■ B W Erol CÜRCAY

Düşman Kim
Hani bir deyim var.
“- Gözüne kestiriyorsam dövmeyi 

dene”
“- Kestiremiyorsan. dost ol”
Başlangıçta bu deyim, biraz şiddeti 

çağrıştırıyor gibi.
Ama. ikinci cümle diplomasi koku

yor.
İnsana uzlaşmayı öğütlüyor.
Türkiye bunu bir türlü yapamıyor.
En son söyleyeceği şeyi, en başta 

söylüyor.
Konulara çok gözükara giriyor.
Anında savaş ilan ediyor.
Kendini rahatsız eden, her şeyi savaş 

sebebi sayıyor.
Peki. Neden böyle oluyor.
Çünkü her olaya asker gözlüğü ile 

bakıyor.
Diplomasiyi seçmiyor.
Seçtiği konularda da, başarılı olamıyor. I
Grup çalışmasını sevmiyor.
Komşularla diyolag kurmayı dene

miyor.
Komşularla, sadece ticari işleri geliş-1 

tirmek yetmez.
Diplomasiyi de geliştirmek gerekir.
Hatta diplomasiyi geliştirmek, ticari tşlerfl 

geliştirmekten daha önemlidir.
Komşunun rejimini sevmeyebilirsin!
Yaşam tarzını beğenmeyebilirsin.
Ama. Aynı coğrafya da yaşıyoruz.
Ortak sorumluluğumuz var.
Güzel günlerde birbirinizi hatıriamasaM 

da, sıkıntılı günlerde diyalog kurmalıyız. I
Birbirimizi desteklemeliyiz.
Ortada bir gerçek var.
Artık bu coğrafyada Amerika ite kom-l 

şu olduk.
İsrail yakın gelecekte. Amerika’nın Orl 

tadoğu Bölge sorumlusu olacak.
K. Iraklı kürtlerde, bu yapılanma içini 

de Amerika tarafından kullanılacak.
Hedef sadece petrol değil.
İşin içinde su da var.
Dicle ve Fırat da var.
Amerikalı ünlü romancı Norman Ma* 

ier, bir makalesinde böyle diyor
Böyle bîr ortamda, biz K. Irak ta Mİ 

Kürt devleti kurulmasını savaş sebebi 
sayıyoruz.

Savaş kiminle olacak.
Bunu açıklarken her ihtimali urun uran 

düşündük mü.
Amerika’da, bu ülkeyi yöneten be» 

100 kişiden (32) sı yahudîdir.
Amerika'yı yöneten 20 kişiden (18) I 

daha önce petrol ve silah tekellerini^ 
yönetim kurulların da görev vapmn- 
tır.

Artık, cart-curt pohhkaİanm btrakabm
Kiminle top oynadığımın iyi anlasa- 

hm.

||Günün Fikrasi|
Arkadaşsız ederiz. Ama 

I komusuz edemeyiz.
"Thomas FulIIer** I
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Şef Erdinç Çelikkol SAĞLIK SAĞLIK SAĞLIK SAĞUK SAĞLIK

emekli oldu
GEMLİK BELEDİYESİ 

Bj) SANAT ve KÜLTÜR DERNEĞİ

Gemlik Sanat ve Kültür Derneği Korosunun kurulduğundan beri çalıştırıcılığını 
yapan Erdinç Çelikkol, müzik çalışmalarına emekli olarak devam edecek.

Gemlik Belediyesi Sanat ve Kültür Derneği Türk Sa
nat Müziği Korosu’nun Şefi, Bestekar Erdinç Çelikkol, 
Bursa Belediye Konservatuvanndan emekli oldu.

Türk Sanat müziğine sayısız besteler kazandıran Er
dinç Çelikkol. Bursa da Türk Müziğine binlerce öğren
ci yetiştirmenin yanında, besteleriyle de ünlü sanatçıla- 
nmız atasında yer alıyor.

TRT’de yüzlerce bestesi bulunan sanatçı,- Gemlik, 
Orhangazi. Yalova ve İzmit’te de koro çalışmalarının 
şefliğini yaparak, bu kentlerde de sayısız kişiye Türk Sa* 
nat Müziğini sevdirdi ve sayısız konsere damgasını vur
du. °

Şef, Bestekar Erdinç Çelikkol’un emekliğe- ayrılması 
nedeniyle. Bursa Tayyare Kültür Merkezi’nde geçtiği
miz günlerde düzenlenen veda konserinde sevilen Türk 
Müziği sanatkarlan sesleriyle katıldılar.

Erdinç Çelikkol’da konserde bestelerinden bir demet 
sundu.

Şef Erdinç Çelikkol, Gemlikteki çalışmalarını sürdür
meye devam edecek. Şef Bestekar Erdinç Çelikkol

Sofranızdan 
pekmezi 

eksik
etmeyin

Halk, pekmez için “doğanın gönder
diği doktor” der.

Ve kahvaltı soframızdan eksik etmeme
miz gereken pekmezin yararlan saymakla 
bitmez.

Hurma Pekmezi : Kalbe yararlı olan 
hurma pekmezi, şeker ve kolesterolü dü
zenliyor. Kan yapıcıdır. Göğüs hastalıklan 
ve karaciğer ile kemikleri kuvvetlendirir 
Kısırlık ve sanlık için macun olarak da kul- 
lunılır.

Andız Pekmezi : Uçan yağ. belenin, 
inulin, meyve şekeri petkim ve reçine içe
rir. Bronşit, öksürük, sanhk. kaşıntı egza
ma, mide bulantısı, akciğer ve karaciğer 
hastalıklarına iyi gelir.

Balgam ve idrar sökücüdür.

ELEMAN ARANIYOR
Gazetemizin İlan ve Reklam 

Servisi'nde profesyonelce

BAV veya BAYAN

Han m
Müracaatların şahşen yapılması nca dunjK.

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı 
(Stüdyo Prestij yanı) No : 3 B GEMLİK

Yazarımız 
Araştırmacı - Yazar 

Yılmaz Akkılıç’ın yazdığı
4 Ciltlik

BURSA 
ANSİKLOPEDİSİ 

Gazetemizde satılmaktadır.

VcMfOlUtda elekte

BURSA VALİLİĞİ 
GEMLİK İLÇE MİLLİ EĞİTİM 

MÜDÜRLÜĞÜNDEN 
İLAN

mis günlük iIvaiI oAint MM

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

Tel : (0.224) 513 17 97

Düğün & Nişan & Kına 
Sünnet Fotoğraf Çekimleri 

ve albümleri yapılır.
Vesikalık ve her türlü 

resimleriniz için bize uğrayın. 
FAİKI !A|ATII 
Özel günlerinizde video çekimleri ve

CDye kayıtları yapılır.

İstiklal Cd. Bora Sokak Akbank Aralığı No : 3 > A GEMLİK 
Tbl A Fax : (0.224) 513 94 M Tel : (0 224) |14 »4 M

Gemlik Mesleki Eğiti 
kapsamında olan meşk 
tamamlama eğitimi aç 
2001 tarihinden önce l 
kavdı olan ve ustahk 
< »cinlik Mesleki Eğitim 
müracaat etmeien gerek

NÖBETÇİ ECZANE
12 Mart 2003 Çarşamba
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(te değÛKî:

YAŞAMIN İÇİNDEN
Sıtkı Hayıroglu
Emekli Öğretmen

m< « klere ayrı ayrı köşem- 
‘VUt

SEKRETERLİK

Her mesteğin kendisine özel, güzelikleri 
okur.

Mesleğin anlamı ne? Bir insanın, geçimini 
sağlamak için betti zamanlarda yaptığı iş.

Toplumun daha rahat, daha sağlıklı ve de 
daha bilinçli yaşabilmeleri için çeşitli meslek
ler wdır.

'erliğin yeri geldi.
ını <ekreteı terin, samimisi, güler yüz. 

h*Rl * . dillisine pek rastlayamadım. Genel mü

*. ssna

■îracnı

xrisi

I .ük müsteşarlık gibi göze batan makam- 
* ’da aramış bulamamıştım.
f Sekreter denilince, bir kere akla bayan ge- 
liyor. Benim aklıma öyle geliyor.
I Kısaca arama değineyim :

Bîr keresinde, bir tayin için Ankara'ya git
mem. bîr Genel Müdürü görmem gerekti. 
Haramda yanımda idi.
I Genel Müdüre beraberce gittik. Kazık gibi 
sivri ditti, yontulmamış ahlat ağacı gibi, karşı
mıza dikildi bir adam. Bayan değil.

Genel müdürle görüşeceğimizi söyledik. 
Göremeyeceğimizden, görüşemeyeceğimiz- 
den dem vurdu. Bende ısrarla gireceğimden 
bahsettim, inatlaştı yarma adam. Ben onu 
takmadan girmek istedim. Kalktı iteledi beni. 
Kavgamız büyüdü. Genel müdür, geldi gördü

gp

jrJen 
ier öc 
i '.esi

durumu
[ Bu adam, bizi sizinle görüştürmüyor de
dim.
| Genel Müdür, bizi içeri aldı. Sekreterine 
haddini bildirdi.
E Yıkiınm telle tayin işimizi yaptı.
İ Böyiesi bayan sekreterlerde oluyor ya. 
Ben. onlan bir yana iterek örnek sekreterler
den bahsedeceğim.
r Çeşitli kuruluşlarda, yetkili kişilerin sekre
terleri olduğunu görüyoruz. Belediyelerde 
okul müdürlüklerinde, fabrika müdürlerinde, 
avukatlarının yazıhanelerinde. Buna benzer 
yerlerde sekreterler görülüyor. Bana göre bu
ğradaki sekreterlerin insana manen pek etkisi 
olmaz. Sineye çekilir, kabalıklar, adam sen
de!... içimizden der geçeriz.

Benim önemle üzerinde durmak istediğim 
sekreterlik :

DOKTORLARIN SEKRETERLERİ :
Ben, Gemlik e gelir gelmez ilk tanıştığım 

Doktor Yüksel Ersoy oldu. Birbirimizi hiç ta
nımıyorduk. O doktor, ben vatandaş.

Hastaneye muayene olmaya gittim. İlk 
karşılaşmamızdı. Beni muayene etti. Ve he
men yatırdı. İlaç verip, baştan savabilirdi. Ya 
da bazı doktorların dediği gibi “Burada ol
maz, muayeneme gel” de diyebilirdi. Be
ni yatırdı. Devamlı kontrolüne aldı. Sağlığına 
evvel allah o kavuşturdu. Ben ona ömür bo
yu minnettarım. Saygılarımla.

Böyle bir doktorun haliyle sekreteri de, 
onu temsil edebilmeli. Evet sekreteri. Mine 
Çalgın’ı da yakından tanıyorum. Yüksel I 
Bey'in gazetelerini Mine’ye veriyor görüyo- I 
rum. Samimi, sempatik, güler yüz ve de tatlı I 
dilli. İyi bir intiba bırakmış ki on yıldır orada. I 
Bazen, gazete vermek için geliyorum, yerin- I 

İde bulamıyorum. Ertesi gün nerede olduğunu I 
sorduğumda, yemekteydim diyordu. I
[ Sekreter de doktor gibi görünüşüyle inşa- I 
na moral vermeli, almalı değil. I

Moral dolar insanlar ne gam kalır ne çile I 
/şte örnek sekreter, melek gibi Melike. I

Deprem sonrası yapılacaklar!
Yaralıların taşınması

□ Kazalarda 
özellikle boyunun 
normal pozisyonda 
düz durmasını sağ
layın.

O Kırık varsa bu 
bölgeler tespit edil
dikten sonra yaralı 
taşınmalı.

l”l //aralı kişinin 
vücudu düzgün bi
çimde olacak şekil
de taşınmalı

O Yaralıyı düz
gün bir şekilde taşı
mak için düz bir 
sedye veya buna 
benzer bir taşıyıcı 
kullanılmalıdır.

BİTTİ
Gemlik’te Afet 

Yönetim Merkezi 
İstiklal Cadde Em
niyet Müdürlüğü 
aralığındadır. Bursa Valiliği Afet Yönetim Merkezi 

tarafından hazırlanan ‘Dikkat Deprem' 
adlı.kitaptan alınmıştır.

Yasemin Mobilya
DEĞİRMENCİOĞLU Mobilya ve Koltuk Çeşitleri
O Yatak Odası Takımları' 
□ Oturma Odası Takımları 
O Misafir Odası Takımları 
O. Yemek Odası Takımları 
O Kanepeler 
O Abajür 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

□ 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.
Aydın-Turizm...

.513 12 12

.513 20 77

□ HASTANELER________

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

□ TAKSİLER

Körfez Taksi.......... 513 1<
Çınar Taksi........ .......513 24 67
Güven Taksi................... 5133240
Gemlik Taksi.. ..........513 23 24
Manastır Taksi.............. 514 35 50

Gazhane Caddesi No : 21 (Eski Uzunlar Tic. Aygaz Bayii)
Tel : (0.224) 512 20 20 GEMLİK

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

513 20 66
513 45 03
513 12 74
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 İS 46
513 13 53

İ
13 10 95 
13 37 42 
13 15 0713 14 14
13 13 64
13 14 11ılı O513 U S6

□ BELEDİYE

Santral .... 
Başkanlık. 
Zabıta.....

-23

Otobüs W.::.513 45 21 122 
Su işletmesi 513 45 21-115 
Itfaive...... ......513 23 25
Muhaselv M. 513 45 21 l$2
Vaıılş.Md. . 513 45 21 IU
Su An» . Yânız 185

.Ambulans.....Ö.53İ 436811©
Kurtano Q 533 2556505

Ambttîans 0 532 5~lb~'5~

□ UÇAK
Türk Hava'tbllan .
Şafak Havaohk
Havalimanı

□ DENİZ OTOBÜSÜ
Bursa.
Mudanya 
Yenikapı

□ VAPUR

□ FERİBOT

□ OTOBÜS

□ TÜP DAĞITICILARI

Brgat

LMm»
AfeMtt

SÎ3 İt 37
51316 37

513 22 59
513 45 46
514 25 41 
5136500
513 4095
514 59 81
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PANELE DfiVET Kadri Güler

YENÎ KABUL EDİLEN

Güne Bakıd

YA SASI” 
KONULU PANELE 
TÜM HALKIMIZI 

BEKLERİZ
GEMSIAD

GEMLİK SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

KONUŞMACI : MAHİR GENCER

TARİH
YER

Yeminli Mali Müşavir
: 14 Mart 2003 CUMA SAAT : 18.00
: ESNAF ve KEFALET KOOP.
KONFERANS SALONU 
(Gazhane Caddesi GEMLİK)

Sizden Aracınıza,
Pirelli’den Size Hediye!
Şimdi Pirelli lastikleri hediyeli!

21 Şubat - 31 Mart 2003 
tarihleri arasında 4 adet 

Pirelli oto lastiği alan herkese 
1 adet Pirelli Mont hediye.

Siz de en yakın 
Pirelli Yetkili Satıcısı’na 

uğrayın, kontrolünüz altındaki 
gücün keyfini yaşayın

KONTROLSÜZ GÜÇ 
GÜÇ DEĞİLDİR

ÖZKAYA OTOMOTİV
Vuııyaa!») İTik §hJ5a -

Hisar Mah. Körfez Baytaş Sitesi A Blok No: 2
Tel: (0.224) 513 73 93 Fax : 514 40 44 

GEMLİK

Tayyipli günler başlıJ
BMna saçtarjn devamı

Türkiye birinci tezkereden sonra. Aned| 
dostlarını şoka soksa da. ahnan irararhı^H 
işe yaramadığını hergun basından

Neydi tezkere kararlan :
ABD li askerlerin 3 ay sûreyle.

belirli yerlerinde konuşlanması ve Kuzey 
geçmesi...

İkincisi. Türk Silahh Kuvveden na ifl 
kaka girmesi

Bu kararlar pariementodan geçmafl.
Anayasa ya göre. Amenkak askerler 

ye de konuşlanmayacak bizim MehmeftçflH 
karar nedeniyle, Türkiye den kak a 
çekti.

Ama gördük ki. TBMM nm akbğı tadF 
hiçbir kıymeti harbiyesi .ok

Bizim Mehmetçik. Kuzey kak a taHB 
kameraları, basının objektifleri uzerierrtbO

ABD li askerler ve savas malzemeleri M
Peki, TBMM’sinin karannm uyutradl 

anayasa ihlali değil mi7
AKP hükümeti, muhalefetsiz bir tködad), 

hatlığı içinde, gelişmeleri kontrol edmRl^L
TBMM Başkanı ise gördüklerinden wM 

duklanndan şaşkın, önce karşı çıkıyor Matfl 
nel Kurmay Başkanı nm açıkiamasmdM afl 
o da çark ediyor ve asker ağzıyla konufMfl

Sayın Tayyip Erdoğan, biran önce hüVM 
tini kurup, tezkeresini çıkarsın da. bu atrifl 
ihlalleri ortadan kalksın.

Nasıl olsa. ABD’nin dümeninde gkkritlfl 
tidanmız var.

Bakalım bu işin sonunda, Tayyıp de MM 
yup üç alabilecek mi?

Bir zamanlar, bir başka ABD hayran J 
k ik a asker göndererek, bir koyup dhayfl 
kazandıracaktı. J

Ama, ancak üçün birini karanda

mUhÎTrde
Mü*

30 c*

■ »o* «o d

BİR TELEFON YETERLİ

KÖRFEZ OFS
MATBAACILIK-YAYIIICIlK-ltfKLAM

Tel: (0.224) 513 17 97

OTO GflMZ

AEMO 
VOLVO 
SCAMA 
AMAOOL.

Tahir DOCA3KAN
(M «M|i M ** *» • * 

1* 4220 514 W 3? Cw Wl 45*B »



GEMLİK GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ Renkli Etiket 4 Brotur 4 El İhaı 4 Kitap k Dergi 
Afiş & Yıllık Basımı & Fatura İrsaliye 4 Bflet 

Gider Makbuzu 4 Davetiye 4 Kartvizit 4 Kase 
Mühür 4 Cilt yapımı 4 Plastik Kimlik Kartı

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR 
Her türlü matbaa işlerinizde 

________ hizmetinizdeyiz_________

Körfez OFSET

। TARAFSIZ SIYASI ĞAZET 
lan 2003 Perşembe FİYATI

MATBAACILIK - REKLAMCILIK - YAYINCILIK
İstiklal Caddesi Bora Sokak (Akbank Arabğd

No:3/BGemft
Td : (0.224) 513 17 97 Fas: (0J24) 513 35 95

Orman kampı satılıyor
Küçük Kumlada bulunan Orman Bakanlığı’na ait Dinlenme Kampı, 950 
milyar lira bedelle satışa çıkarıldı. 1960’11 yılların sonlarında kur alan Or- 

»I man Bakanlığı Personeli Dinlenme Kampı, Küçük Kumla’nın ilk yazlık tcsi- 
I si olarak, binlerce Orman Bakanlığı personeline hizmet etti.

Küçük Kumla sahilinde 
bulunan Orman Bakanlığı
na ait Dinlenme Kampı. 

bulunan kamp,Bakanhkça satışa çıkanldı. rulu

sağ tarafta ağaçlıklar için* 
de bulunan 3 bin 700 met
rekarelik alan üzerinde ku- 

lynin yaz aylannda deniz 
kenarında kamp yapması 
ve eğitim amaçlı toplantı
larda kullanılması için yap- 
tınldı.

Bugüne kadar, binlerce 
Orman Bakanlığı perso
neline hizmet eden kamp
ta, 10 üriite ev, bir dubleks 
villa ile gazino bunuyor.

950 MİLYAR
18 Nisan 2003 Cuma 

günii saat 9.oo da, 950 
milyar rhuammen bedel ve 
KDV ile Bursa Örman 
Bölge Müdürlüğü’nde açık 
arttırma usulü ile yapıla
cak olan ihaleye girmek is
teyenler, yüzde 6 teminat 
yatırmak zorundalar.

Küçük Kumla sahili girişinde bulunan Orman Dinlenme 
Kampı, 950 milyar lira değerle satışa çıkarıldı. Satış. 18 Nt- 
san’da Bursa Orman Bölge Müdürlüğü nde yapılacak.

Kadri Güler
yle

gemlik_korfez@yahoo.com
iniz
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Yeşile hasret
I Mart ayı geldiğinde, doğanın kış uykusundan 
yavaş yavaş uyanışını gözleyebilirsiniz.
k Ancak, taşlaşmış kentlerde bunu fark etmek 
oldukça güç.
I Çevrenize, evinizin etrafına bakın, kaç tane 
ağaç görebiliyor sunuz?...
[ Yanlış kentleşme, insanları beton yığınları 
içine gömdü.
। Yeşile hasret bir şekilde yaşıyoruz.
t Gemlik’in Manastır Bölgesi’nin yapılaşmaya 
açılması daha onbeş yıl oldu.

Buralarda ayrık sistem, yüzde 40 yapılaşma, 
yüzde 60 yeşil alan bırakıldı imar planlarında.

Nerede yeşil alan Manastır’da...
| Geçenlerde, Belde Sitesi’nden ileriye doğru 
[aracımla giderken, gördüğüm manzara korkuç- 
tu.
[ Binaların çevresinde bırakın yeşilliği, araçları 
koyacak yer olmadığından, büyük bir park soru
nu yaşandığını gördüm.
t Önceleri Almanya’da, sonrası geçmiş yıllar
da Belediye Baştanımızla gittiğimiz Bulgaristan 
ve Romanya’da, kentlerde yeşilliğe ne denli 
önem verildiğini hep birlikte gördük.

Devamı sayfa 6’da

Lise
Caddesinde 

ev yandı
Son günlerde ard 

arda gelen yangınlar 
Gemliklilerin korkulu 
rüyası oldu.

Önceki gece, Lise 
Caddeşi Bayraktar 
Çıkmazında bulunan 
Bayraktar Apartma- 
nı’nda saat 20.oo sıra
larında çıkan yangında 
bir daire yandı.

Ferdi Çiçin’e ait 4. 
kattaki ev; alt katın ba
basının tutuşması so
nucu üst katta yangına 
neden oldu.

Bir anda etrafı sa
ran alevler, itfaiyenin 
müdahelesi sonucu 
söndürüldü.

Ancak, evin eşya
larının büyük bir bölü
mü yanmaktan kurtu
lamadı.

Küçük Kumla’da 
yazlıklara dadanan 
bir şebeke, üç daireyi 
birden soydu.

Siteler Mahallesi, 
Çaybahçeleri karşı
sında bulunan Kortaş 
Sitesi’nin zemin ka
tında bulunan 81-85 
ve 64 nolu dairelerin 
balkon kapılarını 
açan hırsızlar, Sadet
tin Yılmaz, Mesut 
Canıgezgin ve CHP 
Bursa Milletvekili 
aday adaylarından 
Necmi Demir e ait 
dairelere girdiler.

Dün. Küçük Kum
la Belediyesine vergi
yatırmaya gelen Sadettin Yıhnaz ve 
Mesut Canıgezgin’İn eşleri, yazlık
taki dairelerini kontrole gittiklerin
de. evlerinin soyulduğunu gördüler.

Sadettin Yılmazın dairesinden 2 
bisiklet, bir televizyon çalan hırsız

lar. dairelerden çarşaf ve MMtHan 
da götürmüşler

Ev sahipleri. Kumla iandarmas 
na şikayetçi olduktan sonra. olay 
verine gelen îandarma. soruşturma 
yapmaya başladı

mailto:gemlik_korfez@yahoo.com


Ercan ÇİZMECİ
Doğuş Fen Dershaneleri Müdürü

Kuvay-ı Milliye
Tarihimiz inanılmaz yokluklara rağmen yazıl

mış özveri. kahramanlık destanlarıyla dolu.
Kurtuluş Savaşındaki uygulamalar şimdi 

askeri literatürde bir savaş stratejisi olarakyer alı
yor Kurtuluş Savaşı Destanlarını, anılannı bugün 
mutluluk-hüzün karışımı duygularla okuyoruz.

Böyle bir ulusun çocukları olmak gurur veri
yor... Bugün içine düştüğümüz durumu düşünün
ce yüzümüz kızarsa da...

Kocaeli Üniversite Kamu Yönetimi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Hikmet Özdemir'in kaleme 
aldığı Tekalif-i Milliye kitabında okuduğum anı
lar var. Sîzlerle de paylaşmak istiyorum.

Milli Mücadele nin Kağnı Komutanlanndan 
ünlü tarihçi Enver Behnan Şapolyo anlatıyor :

"Milli Mücadele nin ilk günlerinde bana milli 
bir görev verilmişti. O da Kağnı Komutanlığı’ydı. 
Acı ve yoksul günlerde ordumuzun geri hizmetle
ri üç türlü araçla sağlanmaktaydı. Deve kolları, 
katır kollan ve kağnı kollan. Benim kolum kağnı 
kollarıydı. Kağnılar vilayet vilayet nöbete gelirler 
ve görevlerini tamamladıktan sonra memleketle
rine dönerlerdi.

Kağnı iki tekerlekli bir yük aracıydı. Bunları ö- 
kürler ve mandalar çekerlerdi. Bana her seferin
de kırk kağnı verilirdi. Kağnıcılann cöğu kadın 
olurdu. Çünkü delikanlılar cephedeydi. Bize ayrı
lan mıntıkada 300 kağnı arabası saptadık. Bunla- 
n muharebe sırasında hemen düzenleyebilmek 
için bir deneme çağnsı yaptık. Bildirimizden 24 
saat sonra 250 araba gelmiş bulunuyordu. Bazı- 
lan öküzleri olmadığından arabalarına ineklerini 
koymuşlardı. Arabalan getirenlerin çoğu kadınlar 
ve çocuklardı.

Tümen Komutanı düzlükte sıralanan kağnıcı- 
lan denetlerken, uzun üvendireleriyle hayvanları
nın başında dizilen kadınlara erkeklerinin niçin 
gelmediklerini sordu. Bu güç işte çok yorulacak
tan™ hatta dayanamayacaklarını söyledi.

Kadınların verdiği yanıt şuydu :
- Erkeklerimiz askerliktedir. Emrinize 

biz geldik. Böyle bir günde bize bu kadar- 
cık iş düşmesin mi?

Oysa bunlann çoğu, yakılıp yıkılmış köylerin
de çocukları komşulanna emanet etmişlerdi. Ni
tekim muharebe başlayınca bu kadınlar uzun 
günler bizimle birlikte hareket ettiler”

Şevket Süreyya Aydemir Tek Adam Mustafa 
Kemal adlı yapıtında o dönemi anlatırken şöyle 
diyor :

“Bizim İstiklal Savaşı, şimdi yalnız bir 
anıdır. Gerilere baktığımız zaman dağların 
bozkırların üstünde onun kızıllıklar içinde 
ufka görkemli düşen hayalini görürüz. 
Ama Gazi, bu savaşımında yalnız değildi. 
Binlerce yüzbinlerce adsızlar vardı. Bu ad
sızlar ya savaşkan birer erdiler; ya çarpış
maların sıkıntılarına alın terleri ve gözyaş- 
larıyla katılmış, yarı aç yarı tok, parça par
ça giysiler içindeki analar, gelinler, kızlar, 
çocuklar, yaşlılardı. Bunlar Atatürk’ün 
çevresinde, O’nun kızıllıklar ortasında ha
la dağlara, bozkırlara vuran silüetinin çev
resinde sanki kendilerini göstermek iste
meyerek yer alırlar. Hep birbirlerine soku
larak, hep birbirlerini kendilerine siper 
ederek, önlerinde hayal meyal kağnıları, 
böğürleri birbirine geçmiş öküzleri inekle
ri ve ellerinde üvendireleriyle uçsuz bucak
sız bir kadınlar, çocuklar ve yaşlılar ordu
su...

İşte, asıl Kuvay-ı Milliye buydu”
Bize tarihi yeniden yazdıran işte Mustafa Ke

mal'in bu “topyekün savaş” öğretişiydi. “Mil
letin her bireyi, yalnız düşman karşısında 
bulunanlar değil, köyde evinde, tarlasında 
bulunan herkes silahla vurulan savaşçı gi
bi kendini görev almış hissederek, bütün 
varlığım mücadeleye verecekti”

Velilere Öğütler
Sevgili aileler, çocuklarınızın sınav kaygısını 

azaltmak 'ye verimli çalışmalarını sağlamak 
için neler yapabilirsiniz.?

Sizler, çocuklarınızı yetiştirmek için çoğu 
zaman elinizden geleni yapmaya çalışır, tüm 
imkanlannızı çocuklarınız için harcamaya çalı
şırsınız. Çünkü, çocuklarına geleceğiniz, çoğu 
zaman gurur kaynağınız, sizin yapmadıklarını
zı yapabilecek, yaptığınız hatalan yapmaması 
gereken bireyler olarak bakarsınız.

Hiçbir aile, davranıştan, sözleri, izledikleri 
yöntem ne olursa olsun, çocuklarına bilerek 
zarar vermezler. Herşey onların iyiliği için ya
pılır.

Çocuğunuz için yaptıklarınızı sıralayalım -
İmkanlar ölçüsünde en iyi okula gönder

mek,
Okul döneminde tüm kırtasiye masraflannı, 

giyim masraflan ve diğer ihtiyaçlarını karşıla
mak.

Sınav dönemleri veya ara sınıflarda dersa- 
neye göndermek veya özel ders imkanı sağla 
rpak.

Yaptıklarınız yukanda belirttiklerimden ek
sik veya fazla alabilir.

Ve sizin, çocuklarınızdan beklediğiniz tek 
şey vardır. Çalışmak, başanlı olmak ve emek
lerinizi boşa çıkarmamak.

Haziran ayı içerisinde çocuklânnızm gele
ceğini ilgilendiren seçeneklerden bir tanesi 
olan ÖSS sınavı var. Şimdiye kadar çocukları
nıza sağladığınız imkanların büyüklüğünün ve
ya küçüklüğünün şu an önemi yok. Onu en 
çok anlamanız, ona en çok destek olmanız, 
ona olan sevginizi ve güveninizi göstermemiz 
gereken dönem şu an içinde bulunduğu
muz dönemdir.

Şu an onun için yapacaklarınızı sizden baş
ka kimse karşılayamaz ve bunun herhangi bir 
maddi külfeti de yoktur. Şimdiye kadar yaptık
larınız ne olursa olsun sadece ve sadece siz, 
çocuğunuzun bu sınav dönemini sağlıklı veya 
sağlıksız olarak geçirmesine yardımcı olabilir
siniz?

Neler mi yapmalısınız?
1- Çocuğunuza güvenin ve güvendiğinizi 

çocuğunuz hissetsin.

GEMLİK

Körfez
TARAFSIZ SİYASİ GAZETE ■■■ sine

VERECEĞİNİZ İLAN ve
REKLAMLAR KAZANDIRIR

1 AYI JK PAKET REKLAMI

BİR TELEFON YETERLİ
Tel : (0.224) 513 17 97

sen dur.

2- Çocuğınpia iletişiminiz sadece emn 
ve eleştirileri içeren sözcüklerden 
dır. (Hiç ders çalışmıyorsun, bugün dersm 
(ıştın mı, sen nasılsın yerine, dersler 
ne yapıyorsun yerine çalışıyorsun. btr 
temin var mı yerine, antayamadığmi 
var mı gibi)

3- Çocuğunuzu başkalarıyla karş 
tan. sınavı onun kişiliğinin bir
si gibi algılamaktan ve bu yönde eleştiri w 
gedendir meler yapmaktan kaçının. |H 
şeyden anlamazsın zaten, hiçbirşeyi 
madın, falancıhın kızı çok çalışıyor ha M 
lukta dershaneye gönderiyorum bir de 
körlük yapıp çalışmıyorsun, senden 
olmüz gibi)

4- Öğrencinizi tehdit edici, aşın 
kaygılandıncı söz ve ifadelerden kesvriBfl 
çının (Sınava kadar bir şey demıı.'orum 
bir kazanmada göreyim st 
falan yok. bu son şansın git

5- Öğrenciniz için uygun çalışma ortam 
çalışması için yeterli zaman ayırmasına 
cı olun. Onu sadece dershaneye gondej 
sınava hazırlandığını düşünmeyin. Çoo 
nuz, evde de tekrar yapmak ve çalış 
devam etmek zorundadır. Onun cahşrr 
etkileyebilecek, zamanını alabilecek 
yönlendirmeyin. (Dershaneden geldin 
da annene yardım et. Kızım sınava 
/anmakla ev işlerinden kurtulduğum 
netme, bak falancımn kızı hem çal 
hem ders yapıyor, hem de annesine ya
ediyor. Birazda dükk 
yardım et gibi.)

Sevgili Anne ve Babalar ;
Çocuğunuzun sınavda başarılı obnasoı 

lay an; sıcak ve verici bir yaklaşımla çocuğa 
nek olacak şekilde davranılmasıdır Eğer ç 
ğunuz sınavlarda sizin istediğiniz kadar bal 
lı olmasa da. bilin ki o yine de Mrin Çod 
nuzdur. Esas olan sağlıklı ohna*» sutnit 
kiler içinde olması ve kendir»

Çocuğunuzu anlamaya çaldın! i 
lamak için paylaşmak. paylaŞR 
için konuşmak, konuşmak için dk 
temek gerekir.
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Bu görüntüden 
kurtulmalıyız

Kış aylarında kaloriferlerin yanmasıyla başlayan çevre kirliliği, ba
calardan çıkan duman ile kalmıyor. Kömür kazanlarından çıkarılan 
atıklar, ilçede çirkin bir görünümün oluşmasına neden oluyor.

Gemlik’te doğalgazın bu
lunmaması, sıvı kalorifer ya
kıtlarının ise, pahalı olması 
nedeniyle giderek artan kah 
yakıt atıklarının sistemli top
lanmaması ilçede çirkin bir 
görüntü oluşmasına neden 
oluyor.

Kış aylannda, bacalardan 
çıkan dumanın çevreyi kirlet

mesi yetmiyormuş gibi, kalori?, 
fer dairelerinde yakılan, . kö
mürlerin atıkları, kimi y^rde 
naylon torbalar içinde kimi 
yerde peyhir tenekelerinde 
veya kesilmiş bidonlara kona
rak, cadde ve sokakların belir
li yerlerine belediye tarafımdan 
alınması için bırakılıyor. ->

Belediyenin traktörler ile

aldığı bu atıklar, cadde ve so
kakların kirli görünmesine ye
tiyor.

Birçok modern ilçelerde ol
duğu gibi ilçemizde de kömür 
atıklan, tek tip kolay yıkanabi
lir konteynerlerin içerisine 
doldurularak toplanması bu 
çirkin görüntünün oluşmasını 
önleyeceği belirtili' <>ı

rbaşa 
-oaJ
E İp i
K&C | 
m .' A 
loşaı 
de « Şehitler anılacak

TAŞI 
GEDİĞİNE

Aİnan cJamer

Büyük Şeytan ...
Katoliklerin ruhani lideri 
Papa Jean Paul, 
“Savaş, şeytan gibidir. 
Şeytanı kovun” demiş. 
Tüm insanlık kovalım istiyor. 
Yok mu o büyük şeytan yok mu. 
Kovdurmuyor!
Humeyni; ne demişti : 
“Amerika Büyük Şeytan” 
Gerçekten.. ••

Şehitler Günü anma 
programı belli oldu.

Gemlik Kaymakam
lığından yapılan yazılı 
açıklamada, Şehitler 
Gününü’nün 18 Mart 
2003 günü saat 
08.30’da başlayacağı 
bildirildi.

Resmi ve özel kuru
luş çelenklerinin tören 
alanında hazır bulun
masıyla başlayacak 
olan anma töreni, saat 
9.oo da çelenklerin 
konması, saygı duruşu 
ve İstiklal Marşı ve 
göndere bayrak çekil
mesiyle devan\ ede
cek.

Şehit ailelerinin de 
tören alanına getirile
ceği anma gününde,

TATLI 
SERT

Erol GÜRÇAY

günün anlam ve öne
mini belirten konuşma 
Garnizon Komutanlığı- 
’nın görevlendireceği 
bir subay tarafından 
yapılacak.

Daha sonra şehit 
mezarlığı ziyaret edile- 
cck

18 Mart 2003 Şe
hitleri Anma Günü İs
kele Meydanı’nda ya
pılacak olan resmi an
ma töreninden sonra, 
okullar da da bir hafta 
boyunca çeşitli etkin
likler ile kutlanacak.

Geçmiş yıllarda. 18 
Mart Çanakkale Şehit
lerini Anma Günü ola
rak kutlanırken, bu yıl 
tüm şehitlerin anılması 
amacıvla kutlanacak.

Karizmatik Kişilik
Karizma.
Zaman zaman bu kelime, bazı 

isimlerin önüne konuluyor.
Çok karizmatik bir kişilik.
Veya karizması çizildi.
Gibi yakıştırmalar yapılıyor.
Aslında bu tabir, katma değeri 

olan kişilere yakışıyor.
Bazen bu yakıştırma, yanlış kişiler 

üzerine de yapılıyor.
Peki. Nedir bu karizmatik kişilik.
Bu kişiler yaratıcıdırlar.
Bu kişiler farklıdırlar.
Sorunları çözmeyi bilirler.
Sorunları biriktirmeyi sevmezler.
Ama. Karizmatik insan ile, de- 

mogoji ustalarını birbirine karış
tırmamak lazım.

Politikacıların bazılan için, çok ka
rizmatik bir liderdi deniliyor.

Türkiye’nin elektrik üretimini, 
ezbere söylemek karizma değildir.

Veya. Kars’ın bir köyündeki, partili 
muhtarın adını hatırlamak kariz
ma değildir.

Bunlar politika oyunlarıdır.
Karizmatik liderin yaptığı işler hal

ka yansımalıdır.
Halkın geldiği nokta önemlidir.
Halk daha mı fakirleşmiştir
Yoksa daha mı zenginleşmiştir.
Önemli olan sonuçtur.
Rahmetli Prof. Turhan Güneş
Kıbns Barış Harekatı sonrası Dış İş

leri Bakanı m izdi.
İşviçre’de, Türk-Yunan görüş

meleri yapılıyordu.
Turhan Güneş bilgisi ile, görüşme 

ler sırasında ve sonrasındaki ra
hat tavırları ile hepimizin takdirini 
ve saygısını kazanmıştı.

Bugün sağ olsaydı, Kıbns konu
su böyle kronik hale gelmezdi.

Bir de futboldan örnek verelim.
Geçmişte, bir çok ünlü futbolcu 

vardı.
Ama. Bir de Can Bartu vardı.
Fenerbahçe futbol takımının er 

önemli yıldızıydı.
Basketbol takımının da asıydı.
Bir Amerikalı, Can Bartu'nur 

ayak hareketlerini görünce, mü 
kemmel bir boksör bile olabilece 
ğini söylemişti.

Kesintisiz 10 yıl. İtalya'da oyna 
dı.

| Günün Sözü ]
Dehanın viûrde biri hüner.

Yüzde doksan dokuzu da ten 
“Edison**
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Gurbetçi şairin 
ilk kitabı çıktı

GanıÜh Lisesinde öğrenci iken amatörce 
şar N«amaya başlayan Kemal Yar gurbetçi 
olarak gittiği Almanya'da çeşitli gazete ve 
der gitarde yayınlamaya devam ettiği şiirleri-

" Aşkın Kartal Kanadında” adlı aşk. 
doğa. avrılık ve isyan şiirleriyle biraraya top- 
ladı

Zaman zaman Almanya'dan gazetemize 
konuk yazar olarak yazılar gönderen Kemal 
Var. şiir çalışmalarını sürdürmeye devam et-

Kemal Ybr. ilk kitabı olan “Aşkını Kar
tal Kanadında ’nın basılmasını ünlü sunu
cu ve şair Nedret Selçuker e borçlu olduğu
nu önsözünde belirtiyor.

Nedret Selçuker. Kemal Yar'm şiirleri 
için şu sözleri söylüyor :

"Kemal Yar. iyi şiirler ile daha iyi 
şiirlere varabilmek içindir.... Yıllara 
meydana okurcasına yücelnıek için
dir... Bas kırbacı şiirlerin sihirli secca
desine.

... Kemal Yar. ıh us on rüzgarları ile 
yine tatlı bir rüzgar estiriyorsun.”

Kemal Yar ise. kitabın arkasındaki yazı
salda. Aşkım Kartal kanadında Ufuktan 
en uç noktasında gece sanki daha da 
uzun Ama bütün hayallerim orada.. 
Senden uzak / Korkularım tuzak / İki
miz için dağların ardında / Tek kalpte

Aynı gözlerde / Yalnız değiliz sevgi
lim / Ta orda işte / Aşkımın başlangıç 
noktasında Yalnızlığımda, hayallerim
de Ben yürürüm sessizlikte / Ben yal
nız sende değilim / Bir orada bir burda

Her yerdeyim sanki / Yıldızlarda, ova
larda / Okyanuslarda / Aşkım Kartal 
Kanadında diyor.

112 sayfa 600 şiirin yer aldığı “Aşkım 
Kartal Kanadında” aşk, doğa, sevi, ayrılık 
ve isyan şiirferiyle dolu.

İKİLEM

Kaos ikilemi 
Çağırdı beni, 
Bazı şeyler söyledi 
Anlattım ikimizi ... 
Yağmurlar çağırdı 
Rüzgarlar anlattı 
Denizler coşturdu 
Bıraktı beni

KARAR
Yürüdüğün zaman

kararlı olacaksın
Sokaklar geçip

önlemleri yıkacaksın 
Yağmurlardan ıslanmayacaksın 

sel gibi akacaksın
Bulut bulut
Deniz deniz

coşacaksın.

SAĞLIK SAĞLIK SAĞLIK SAĞLIK SAĞLIK

otayıp çak değişti
Düğün & Nişan & Kına 

Sünnet Fotoğraf Çekimleri 
ve albümleri yapılır.

Vesikalık ve her türlü
resimleriniz için bize uğrayın.
FARKI YAŞAYIN
Özel günlerinizde video çekimleri ve 

CD’ye kayıtları yapılır.

Mehmet Mülazımoğlu
İstiklal Cd. Bora Sokak Akbank Aralığı No : 3 - A GEMLİK 

Tel & Fax : (0.224) 513 94 94 Tel : (0.224) 514 94 94

Kansızlık 
kadınlarda 
daha çok 

yaygın
Türkiye’de beslenme yetersizliğine bağlı 

olarak görülen demir, eksikliği anemisi (kan
sızlık) kadınlarda çok yaygın.

Uzmanlar, aneminin özellikle hamilelik dö
neminde büyük rist yarattığı ve doğum sıra
sında ölümlere bile yol açabileceğine dikkat 
çekiyorlar.

Türkiye’de kadınların beslenmesi genel 
olarak yeterli olmadığı için demir eksikliğine 
bağh kansızlık sorunu yaşanacağına, demir 
eksikliği anemisi özellikle hamilelik dönemin
de büyük risk yarattığına, bu kansızlığın gide
rilmemesi durumunda annenin doğum sıra
sında yaşamını yitirmesi bile söz konusu ola
bileceğine, hamilelik sırasında kansızlığa mut
laka dikkat edilmesi gerektiğini belirten uz
manlar, “Hamilelik sırasında kansızlık 
hemen hemen herkeste görülür. Çünkü 
çocuğun demire ihtiyacı vardır. Gıdayla 
alman demir , de hem annenin hem ço
cuğun ihtiyacına yetmez. Hamilelik sı
rasında az miktarda olan kansızlık ço
cuk için sıkıntı yaratmaz ama anneyi 
kansız bırakır. Doğum sırasında anne
nin kanaması da fazla olursa annelerin 
yaşamı* tehlikeye girer” diyor.

Hamile kadınlara, çok iyi besleniyor olsa
lar da, bu dönemde mutlaka dışandan demir 
takviyesi yapılmasını da öneren uzmanlar, bu 
kişilere günde 60 miligram elementer demir 
verimesi ancak, kansızlık saptaması duru
munda bunun, 180 miligrama çıkarılması ge- 

< rektiğini belirtiyor.
Karaciğer, böbrek, yürek gibi sakatatlar, 

. yumurta sarısı, baklagiller, kakao, şekerkamı
şı pekmezi, kabuklu deniz hayvanlan, mayda
noz,. kümes hayvanları, fındık, ceviz, yeşil 
sebzeler ile zarı çıkarılmış buğday demir açı
sından zengin gıdalar arasında yer alıyor.

Araştırmalar, -demir eksikliğine bağh ane
minin oldukça yaygın bir halk sağlığı sorunun 
olduğunu da gösteriyor.

Dühya’da en yaygın beslenme .bozukluğu 
hastalığı olan demir eksikliği, özellikle çocuk
lar. hamile kadınlar, vejetaryenler ve yetersiz 
beslenen yoksul kesimlerde sık görülüyor.

Demir eksikliğinin belirtileri ise “dikkat
sizlik, yorgunluk, çaba harcayınca kalp 
çarpıntısı, bazen ağrılı dil, dudak 
kenarında çatlaklar, yutma güçlüğü” 
olarak sıralanıyor.

Çocuklarda, iştahsızlık, yavaş büyüme ve 
enfeksiyona karşı dirençsizlik de görülebiliyor^

DOĞUŞ DERSHANELERİ
"Her zaman bir adım önde"
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I Sıtkı Hayıroğlu

YAŞAMIN İÇİNDEN İşyerinde ilkyardım! 
İLKYARDIM

Amerika Ne İstiyor
Amerika ne istiyor? El malıyla dost mu? 
Eğer Amerika, cidden İrak ile savaşacak

sa, ortalığı velveleye vermenin ne gereği var.
Savaşırsan, savaşırsın, savaşmassanda sa- 

vaşmassın. O senin bileceğin bir iş olmalı.
Amerika gibi güçlü bir ulusa da o yakışır. 
Senin niyetin başka gibi görünüyor.
Niyeti açıkça orta yere koyda, bizde bileli, 

dünya ulusları da..
TÜRK ULUSU nun şanlı tarihini, bizim 

kadar dünya ulusları da çok iyi bilir. Sizde bi- 
I lirsiniz ya...

Yeri ve zamanı geldikçe TÜRK ASKl'RÎ 
ulusu için saha kalkar Bunu bilesin Ameı ik i

Anafart.ı »r. D ımlupıı*, r. ÇANAKKALE 
SAVAŞLARINI nasıl kaz..

Amerika medeniyette nen gıuvivn s,!ik 
zırhlı duvarlarla kendini örebilir. Bu bir mad
di bir güç olabilir. Sarsılmayan en büyük güç 
ise, Manevi güçtür. İstiklal Marşımızın yazarı 
büyük şair Mehmet Akif Ersoy ne diyor :

“Garbın afakini sarmışsa, çelik zırh
lı duvar;

Benim iman dolu, göğsüm gibi ser- 
haddim var.

Ulusun, korkma!. Nasıl böyle bir 
imanı boğar

“Medeniyet!..” Dediğin tek dişi kal
mış canavar?”

Burada ERSOY. şunu demek istiyor : 
(Amerika şu anda bu konumda) TÜRK’e düş
man olanların her türlü maddi silahları olabi
lir. medeniyette de ileri gitmiş olabilirler. Ona 
karşılık TÜRK ULUSU’nun, iman dolu göğ
sü gibi serhadi var.

O manevi güç, cesaret, TÜRK ORDU
SUNDA ve MEHMETÇİĞİN kalbinde.

İnançla, imanla, ŞEHİTLİK MERTEBE
Sİ askıyla, hazzıyla savaşa sanla, şerefle ko
şar MEHMETÇİK.

Bir düşman generali, bir zamanlar şöyle 
demişti: “Biz TÜRK’lerin, dirisinden de
ğil, ölüsünden korkuyoruz”

Bizdeki iman gücünün çök güçlü olduğu
nu onlarda anlamış oluyor. Yeri ve zamanı 
gelince TÜRK ASKERİNİ ve de, şanlı 
MEHMETÇİĞİ kimse durduramaz. Şiirimle 
tamamlıyorum.

ŞANLI MEHMETÇİK
Alnının yazısı öyle yazılmış 
Yazılan yazılar silinmez MEHMET 
Geriye dönemem diye düşünme 
OK talih işidir, bilinmez MEHMET 
Gelmesin hatırına, babayla ana. 
Eyvallah etme, gençliğe cana 
En büyük şerefte verilir sana 
Bu şeref parayla alınmaz MEHMET 
Tüfeğin omuzda, kamanda kında 
Giderde dönersin bilki yakında 
Bir kuru yaprakta dalın ucunda 
Rüzgar etmeyince salınmaz MEHMET 
Tarihler sizinle geliyor dile 
Canından vazgeç, sen bile bile 
Vatan vazifesi geçince ele 
Geriye bir daha sunulmaz, MEHMET 
Yurda yan bakanlan toplayın kovun 
Karşı gelenleri, yatırın boğun 
Bir güneş misali, ufuktan doğun 
Bu fırsat bir daha bulunmaz MEHMET 
Tüfeğin süngülü, arkası dipçik 
ANALAR doğurur, 

_ Şanlı MEHMETÇİK.

Herhangi bir kaza ya da ya
şamı tehlikeye düşüren bir du
rumda sağlık görevlilerinin 
yardımı sağlanıncaya kadar 
hayatın kurtarılması ya da du
rumun daha kötüye gitmesini 
önleyebilmek amacıyla ilaçsız 
olarak yapılan uygulamalara 
ilkyardım denir. İlkyardım uy
gulamaları ölümü ya da daha 
fazla oranda zarar görmeyi ve 
zedelenmeyi önler. Şoku en
geller ve ağrının azalmasına 
ya da ortadan kalkmasına yar
dımcı olur.

İLKYARDIMCI
NASIL
DAVRANMALIDIR?
İlkyardıma öncelikle telaş

lanmamak ve sakin olmalıdır.
Hastayla onu sakinleştire

cek şekilde yumuşak bir tonda 
konuşmalıdır.

Eğer hastaya yardım edebi
lecek sağlık personeli varsa ilk 
yardımcı hemen onun yardım
cısı durumuna geçmelidir. 
Onun uygulamalarına karış
mamalı ve isteği doğrultusun
da ona yardım etmelidir.

Devamı var.
Çalışma ye Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı İş Sağlığı ue Güvenli 
ği Genel Müdürlüğü tarafından 

bastın lan İşyerinde Yardım' 
adlı kitaptan alınmıştır.

Yasemin Mobilya
DEĞİRMENCİOGLÜ Mobilya ve Koltuk Çeşitleri
O Yatak Odası Takımları
O Oturma Odası Takımları 
n Misafir Odası Takımları 
"I Yemek Odası Takımları

Kanepeler
"I Abajur Çeşitleri 

Zigon Sehpalar
Yeni İşyerimizde zengin 

mobilya çeşitleri ile 
___ h izm etin izdeyiz

Gazhane Caddesi No : 21 (Eski Uzunlar Tic. Aygaz B*t”I



13 Mart 2003 Perşembe

PANELE DAVET
YENÎ KABUL EDİLEN
‘VERGİ BARIŞI

YA SASI”
KONULU PANELE 
TÜM HALKIMIZI 

BEKLERİZ
GEMSİAD

GEMLİK SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

KONUŞMACI : MAHİR GENCER
Yeminli Mali Müşavir

TARİH : 14 Mart 2003 CUMA SAAT : 18.00
YER : ESNAF ve KEFALET KOOP.

KONFERANS SALONU 
(Gazhane Caddesi GEMLİK)

Güne Bakış
Kadri Güler
gemiik_korfez@yahoo.c«*

Sizden Aracınıza, 
Pirelli’den Size Hediye!
Şimdi Pireli i lastikleri hediyeli!

21 Şubat - 31 Mart 2003 
tarihleri arasında 4 adet 

Pirelli oto lastiği alan herkese 
1 adet Pirelli Mont hediye.

Sîz de en yakın 
Pirelli Yetkili Safıcısı'na 

uğrayın, kontrolünüz altındaki 
gücün keyfini yasayın

ÖZKAYA OTOMOTİV
İIRELLI <ü*(j][?03(xo ILöcâo
■roM-rnna aii-r fHf Hİ8ar Mah- Körfez Baytaş Sitesi A Blok No: 2
K ni» Ç • Tel '■ (O-224) 513 73 93 FaX : 514 40 44

GÜÇ DEĞİLDİR GEMLİK

Yeşile hasret
Birinci sayfanın devamı

Bulgaristan sınırlarına girdikten sonra | 
gaz’a doğru ilerlerken gördüğümüz onuse 
silesi hepimizi etkiledi.

Belediye Başkanı Mehmet Turgut, buı 
da “Bizimkileri buraya getireceksin, | 
yıl sonra birşey bırakmazlar” sözüne 
pimiz gülmüştük.

Ya Varna...
Bir dünya cenneti... I
Ihlamurun, meşenin, yeşilin insanı bue 

li büyülediği bir yer görmemiştim.
Ulu ağaçlar içinde, oksijeni içime öylel 

miştim ki, sanki bir daha bulamayacaktan]
Benim ülkemde neden bunlar yok? I
Vahşi bir kazanma tutkusu, kentlerde yı 

lin yerine beton yığınlarının dikilmesineI 
açtı.

Mevcut doğayı yok ettikten sonra, yag 
yeşil alanlar yaratmak için milyarlar dön 
ruz toprağa.... |

Yine de istenileni veremiyoruz.
Her yıl ağaçsızlıktan bir Kıbrıs büyüklüğj 

de toprağın denizlerle buluştuğunu biliyor a 
sunuz?

Gidin Eskişehirden Anadolu’ya doğ® 
ağaç göremezsiniz... I

Anadolu toprağındaki yeşili, bu toprak® 
da yaşayan iki ayaklılarla, dört ayaklılar b® 
misler. ' I

Şimdilerde yaşlı bir bilge adam, TEMA J 
vc bir Vakıf kurarak, varını yoğunu bu va® 
bağışlayıp, bu topraklan yeşermeye çabah®

16 Mart günü, bu vakıfla birlikte. Un® 
bey e, 5 bin çam fidanı dikilecek. I

Askerlerimiz ve ormancılarımız, Narh ® 
larında yakılan, orman arazisine, 25 bin i® 
< ı mı dikiyorlar.

Sizin de bu topraklarda bir dikili ağaç™ 
alması için, Umurbey’deki kampanyaya ■ 

bir ağaç dikmeksiniz.
Yararlı bir iş yapmak için, haydi ağaçI 
meye. |

ELEMAN ARANIYOf
Gazetemizin İlan ve Reklaı 

Servisi'nde profesyonele  ̂
çalışacak yetenekli 
BAY veya BAYAN 
elemanlar aranıyor

GEMLİK

■■■ GÜNLÜK SİY ASİ GAZETE MMB

Müracaatların şahşen yapılması rica olunur!
İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank AraM

(Stüdyo Prestij yanı) No : 3 / B GE

OTO GflMZE
Elektrik Akşamı Filtre 
Derse Akşamı Civata

TOFAŞ BMC
RENO .
VOLVO DODGL
SCANIA ***>
ANADOL F0RD

Gemlik Girişi Baytaş Apt. Altı No : 42 G 
Tel: (0.224) 514 59 37 Cep Tel: (0.546) 516

Tahir DOLAŞKAN
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^“Yasalara uyun”
İlçe Emniyet Müdürü ve Esnaf Sanatkarlar Odası 
yöneticileriyle biraraya gelen İnternet Cafeciler,

'sorunlarını yetkililere ilettiler.

J| Gmtük Esrar ve Sa 
JpMtejrar Oiası nuh vet 
<SMwıten mptenfııi ı. icerru*

Hbte tetemtc cteteoter ö-
Müdürü Salih

ttSicu w terin* amnrten
"*■» toru.» jdervk se
Jumar görüştüler
*W Dün. Esnaf ve Sonat

JUriar Oda» Başkanı Ib 
m gpnsırrlen

* BBr^dtesnr'kn
■eti. mot 16 M> dü ba^

■til Brvtte 25 internet ca-
■* ■m bulunduğuna ik 
j| Lt efeden konusmaıar

Internet cafeciler heı 
ynpbHan konuşmalarda, 
tşvertennin eğitim ku- 
mmkanna 200 metre 
uoakkkta otona zorunlulu 
ğunun aknr yarattığını. 
Gemkk te işyeri açacak 
yer buknakta zorlandıkla 
m söyiedUer.

intemetçter. emnivvt 
rmsuplânndan herken 
esil davranmalarını ister 
terken denetlemeyi* ge 
i” et'»'"turların ısvvn 
M» w müşteriler*. dJ.a 
iyi davranmalarını, tek 
rfek yönetende donanımlı 
dmalanm istediler.

tice Emniyet Müdürü 
Satoh Gökü ise mevrut 
yasa ve yönetmeliklerin 
tamamlanmasına kadar 
bir boşluk yaşandığını, 
bu bakamdan internet i«i 
ile uğraşanlara kuşku ile

Kadri Güler

;<-n IjrorltzŞyjnoo com

Güne Bakış

bakıldığııu, bugün bunun 
ortadan kalkarak, inter- 
netciliğin de onurlu bir 
meslek haline geldiğini 
söyledi.

Golcü, herkesin yasa
lara, yönetmeliklere ve 

•melgelere uymak zo
runda olduğunu belirte
rek, hiç bir kimseye özel 
bir uygulama yapmadık- 
lannı söyledi.

Eğitim kurumlannın 
yerlerinin değiştirileme

yeceğine göre, yer seçer 
ken. 2üü ınetre uzaklık 
konusunu dikkate alma 
larını istedi.

Golcü, çocukların za 
rarlı sitelerden korunma 
sı için mutlaka devlet i ı 
yanında olmalarını ,:d. 
hatırlattı.

İlçe Emniyet Müdürü 
Salih Golcü, her türlü so 
runlar için emniyetin ka 
pisinin açık olduğun1 
iletti.

!•

r

£

Tıp Bayramı
> M Mart T9» Bayramı bir kez daha kullanacak
■ fthemiafc her mesleğin aşağı yukarı kutladığı 
tir bayramı er

öğreftrer.ier Günü. Gazeteciler Bayramı. Ecza* 
öter Günü Mbnartar Günü gibi
I Tıp «ğjıfe msan için yaşam içeren bir unsur.

Sa^kaz Msanm üretmesi, yaratması, yararlı (A-

t Oıur çm heneyin başı sağhktır diyoruz
1 Sağhfcb uğran imardan da kutsuyoruz. mesiekk 
ıtat saygı duyuyoruz

Sağte eğjraru hem uzun, hemde zor. Okuldan 
mezun okfcıktan sonra bitmiyor. Yenilikleri yaşam 
ber/i Zer-ek zorundasınız

Tşsaraşkrmaİaria çok hdı bir şekilde yenilenen, 
dgğçer bir biten dah

T jr rap temi ir intan yaşamı, inşam daha sağlık-

Bayta dûkfctfu, hemşrete. sağfafc memuru. teknik

Her meslekle ddüğu gibi bu meslekte de denge 
\£AHer w. Başta nrm deı4ete dayayanla, daya 
Tayan arasında korkunç br kazanç forkHıgj var.

Sağhğa idi bütçeden ayrılan paya bakarsanız 
İBR* tikenin sağhk poferücasmın neden düzelme- 
teğtegCrebtirmz

Tim sağkkçdann Bayramlarını kutluyorum.

GEMSIAD yöneticileri 
Vali’yi ziyaret etti
Gemlik Sanayici ve 

İşadamları Derneği’ne 
seçilen yeni yöneticiler, 
Bursa Valisi Oğuk Kaan 
Köksal’ı makamında zi
yaret ettiler,

GEMSIAD Yönetim 
Kurulu üyeleri Ahmet 
Avcı, Aydın Şentürk, Ali 
Başaran, Yüksel Bayrak, 
Metin Akın, Ali Sarıca 
ve Dernek Genel Sekre
teri, yeni Validen rande
vu alarak, kendilerini 
makamlarında ziyaret et
liler,

Vali Koksal, GEMSİ- 
AD üyeleri ile tanışmak
tan memnun olduğunu.

bundan sonraki dönem
de birlikte güzel çalışma
lar yapacaklarını söyledi.

GEMSIAD üyeleri. 
Vali ziyaretinden sonra 
Bursa’da açılan bilgisa
yar ve kitap fuarını gez
diler.

PANELE
DAVET
GEMSİAD’ın bugün 

Esnaf ve Sanatkarla! 
Kredi Kefalet Kooperali 
fi Toplantı Salonu ndu 
yapılacak olan Vergi 
Barışı Yasası’ konulu pa 
nele tüm Gemliklilerin 
davetli olduğu hatırlatıl 
dı.

aBeni, 
Türk

Hekimlerine

Tüm
Doktor ve 

Sağlık 
Personelinin

14 Mart 
Tıp Bayramı’nı 

Kutlarız.

GEMLİK TİCARET 
BORSASI
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Tıp Bayramı
Sağlık sistemindeki düzensizlikler hasta- 

doktor ilişkisini ciddi anlamda sıkıntıya soku-

Oysa hasta-doktor köprüsünün sevgi hala- 
* tıyla kurulması gerekmez mi?

Tıp Doktoru çok arkadaşım var. Tümüyle 
I de dönem dönem ülkemizin sağlık politikala- 
? nnı konuşuruz. Kendi bilgi düzeyimiz doğrul

tusunda tartışmz, çözümler üretiriz. Tıp eğiti
minin meşakkat dolu bir sürecin sonunda ta- 

, mamlandığını ancak karşılığının alınamadığı
nı da gündeme getiririz, tıp teknolojisindeki 
hızlı değişimi de...

[ Günümüzde sağlık kurumlannın kapasite 
yetersizliğinden kaynaklanan sorunlan orta
da.

Toplum yaranna sunulan sağlık olanakları 
I nüfus artışına koşut gelişmiyor, gelişemiyor.
Ancak ülkemizin ve ülke insanının durumu da 

i belli. Önemli olan bu olanaklarla çözüm üre- 
İ tilmeli.

Doktorla-hasta arasındaki para ilişkisi or 
1 tadan kaldırılmalıdır. Sağlık Bakanlığı. Türk 

Tabipler Birliği, sosyologlar sözün özü konuy
la ilgili tüm kesimler bu konuya kafa yormalı, 
yöntem geliştirmelidir.

Çünkü hiç de şık olmuyor.
Alan da razı değü veren de...
Doktorların büyük bir çoğunluğu böyle bir 

olay yaşamak istemiyor. Çözüme sağlık ku
ramlarında ulaşılmasını onlar da istiyor.

Doktor başına düşen hasta sayısı gerekli 
önlemlerle azaltılmalı. Bir doktor günde 100 
hastaya bakamaz. Fiziksel olarak olanaksız. 
Ama uygulama da özellikle yüksek yoğunluk
lu sağlık kurumlannda karşılaşılan bu.

Hasta da doktor da biliyor. Bu denli kısa 
| bir süreçte ne hasta derdini anlatabiliyor. Ne 
|doktor tedavi önerilerini... Haydi bakalım 
muayenehaneye..

Koruyucu önlemler, tedaviye dönük giri
şimlere oranla daha ekonomik. Bu nedenle 
ağırlığın koruyucu hekimlik alanına verilmesi 

i daha mı doğru? Burada Aile Hekimliği kavra- 
■ mı ön plana çıkıyor. Çağdaş bir sağlık hizme
ti olan Aile Hekimliği ilk basamak tedavi hiz
metlerini sürekli, etkin ve nitelikli biçimde ve
rerek, toplumun sağlıkla ilgili sorunlarını en 
aza indiriyor. Daha da önemlisi tedavi hizmet 
veren kuruluşlara aşın yüklenmeyi de önlü
yor.

Aile Hekimliği uygulamalannın geliştiril
mesi, özel ya da kamusal sosyal güvenlik ku- 
ramlanyla ortaklaşa çalışmaları ülkemiz sağlık 
sistemine önemli katkılar sağlar diye düşünü
yorum. Tüm tıp doktorların Tıp Bayramı kut
lu olsun. Sağlığınız tüm olanaksızlıklara kar
şın size emanet.

14 MART TIP BAYRAMI
Geçenlerde gazete haberi olarak oku

dum. Yapılan bir araştırmaya göre; gençle
rimiz doktor olmak istemiyormuş. Çok 
üzüldüm.

50-60 yıl sonra bakın nerelere gelmişiz. 
Hayret.

Bizim çocukluğumuzun, gençliğimizin 
özlemi doktor olmaktı.

Doktorluk, özlem duyulan ulvi ve yüce 
bir meslekti.

Bembeyaz gömlekleri için de onlar birer 
melekti.

Istırap dindirir, derde deva olurlardı.
Toplumda saygın yerleri vardı. Tek 

amaçları, insana yararlı olmak, insanı sağ-- 
lıklı kılmaktı. Uğraşları, lekesiz gömlekleri 
gibi, insanda dert leke olmasın isterlerdi.

Gözleri para görmez, mikropla hastalıkla 
idi uğraşları.

Çocukluğum ve ilk gençliğim de Gem 
lik'in iki serbest doktoru, iki resmi doktoru 
hizmet verdiler halkıma.

Serbest Doktorlar, Dr. Ziya Kaya, Dr. 
Seyfi Arkan, Hükümet Tabibi Dr. Ramiz 
Bey (GÜNDOĞDU) ve Belediye Dr. Aziz 
Bey (ATAOĞUZ) resmi doktorlar olarak.

Geçmiş yılların sağlık politikası koruyucu 
hekimlikti. Amaç, insanı hasta etmemekti.

Sıtma, verem toplumun baş belası idi.
Yoksulluktan kaynaklanan tifo, tifüs bir 

felaketti.
İnsana hizmeti and etmiş inanç sahibi 

doktorlar, imkansızlıklara rağmen bütün bu 
belaları defetti.

Kar, kış, gece-gündüz demeden ev, ev, 
köy, köy dolaştılar derde deva olmak için 
doktorlarımız. Paraya değer vermeksizin, 
devletin daı imkanlarına göre verebildiği üc
retlerle, boğaz tokluğuna.

Dr. Ziya Kaya, Dr. Seyfi Arkan fakir fu
karadan ücret almadığı gibi, çoğu hastanın 
ilaçlarını kendileri yapar verir, ya da bedeli
ni öderdi.

Gözlerinin tek gördüğü şey insandı onla
rın.

Daha sonra onlara, Dr. Naci Özokur’Iar, 
Dr. Mustafa Karbay’lar, Dr. Hüsnü Karakar- 

ğıoğullan. Dr. Abdullah Oztemiz 1er. Dr, Ca 
hit Yorulmaz lar. Dr. Halil Özgüvenld 
Prof. Dr. Hamdı Aytekin'ler. Prof. Dr. Mfa 
zan Bilgeller katıldılar Gemlik halkının sağ
lıklı olmaları uğraşma.

Yazın nüfusu 50 binlere ulaşan Kûçfl 
Kumla’da yıllarca başarılı ve üstün hizmeâğ 
gören Küçük Kumla Sağlık Ocağı dofcta^ 
rı Dr. Selahattin Gönen ve Dr. Harika Ga 
çek ile Umurbey Sağlık Ocağı BaşhdoH 
Dr. Besim Çavuşoğlu ve arkadaştan görei 
ni layıkıyla yapmak için didinip. durajB 
Hizmet gören halk kendilerini gönüldeni 
viyor. sayıyor. Güleç yüzleri, merhamd 
yaklaşımlarıyla ölümsüzleşiyorlar tipin Q 
hangazi’nin unutulmaz doktorları Dr Cesj 
Mandı. Dr. Ali Haydar Tuğra, M Kemal R 
şa’nın Dr. Erdem Erdem i gibi.

Simdi hastanelerimiz, poliklinikleri^ 
var. Kıymetli doktorlaıı. < ubaL.ç;p <• JJM 
lar 1'fzlcı için.

Bir evladımız, kardeşimiz Dekan oid 
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi ne. Pro 
Dr. Müfit Parlak.

Derde deva arayan her Gemlikli Ofl 
koşuyor. O ilgileniyor. Çare bulma uğra 
veriyor. Gemlik’e Uludağ Üniversiteâfliı 
kampüsünü kazandırmaya çalışıyor. .1

Bu satırların yazarının sağlık bulma 
için, az mı çaba harcadı daha doktor ika 
Ali Sözer ile birlikte. i

Tam 60 gün ölümle pençeleşirken bd 
yaşatmak için uğraş veren Prof. Dr NM 
Balkır, Prof. Dr. Ayhan Kızıl, Prof. Dr. H 
lil Bilgel, Prof. Dr. Sadık Kılıcturgay. FM 
Dr. Yılmaz Özen. Uzman Dr. N Ju.. T4 
ve diğer doktorları nasıl yadı nem kem 
terine minnet duymam.

Onlar, benim indimde bireı m 
desi. Ömürleri uzun olsun. Basandan 
riya koşsunlar. İnsanlann ıstıraplarını <M 
sinler, yüzlerini güldürmeye devam etsânl

Ulusumun tüm doktorlarına 14 Mart 1 
Bayramı kutlu olsun.

Tümüne selam olsun!
Saygınlıkları ebedi olsun! J

CSsCESS 
MM OfiHlÛK SİYASİ 0AZE1E MM

Yıl: 30 SAYI : 1489 
Fiyatı : 200.000 TL. (KDV Dahil) 

Sahibi: Kadri GÜLER 
Yazı İdleri Müdürü : Serap GÜLER 

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

Basıldığı yer : KÖRFEZ OFSET 
Matbaacılık -Yayıncılık - Reklamcılık Tesisi 

İstiklal Cad. Bora Sok. Demir Apt No : 3/B GEMLİK 
(Dini Bayram Günleri ve Pazar Günleri yayınlanmaz) 

... ...............................................................■-—1

VERECEĞİNİZ İLAN ve REKLAMLAR KAZANDIRIR 

1 AYUK PAKET REKLAMI 
1OO milyon + KDV 1

BİR TELEFON YETERLİ J
Tel : (0.224) 513 17 97 i
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İnan Markette TATLI 
SERT

aşure günü Erol GÜKCAY

Yazarımız Erol Gür çay m rahatstzfağı 
nedeniyle bu günkü yazısı elimize ulaş
madığından yayınlayamıyorum Okuyu
cularımızdan özür dileriz. Gemlik Kör
fez.

f Muharrem uiurnı t t. > -u- 
eteniyle. müslümanların güzeF 
adetlerinden olan aşure günleri, 
marketlere de girdi.
l Cumhuriyet Mahallesinde bu
lunan inan Market işletmecileri, 
bu kutsal ay nedeniyle, markete 
gelen müşterilerine aşure dağıtı
yor

İLGİNÇ PROMASYON
Promasyonun her çeşidinin uy

gulandığı günümüzde dini bir gele-

negııâ tenlideki ıniHicrık’jr vh&c 
»ıvgulanması ilgi ile karşılandı.

İnan Market Sahibi Osman Ka
ya, “Müslümanlığın bir güzel 
adetini Gemlik’te ilk kez İşye
rimizde aşure dağıtarak uygu
lamaktan mutluluk duyuyo
ruz. Her yaşta müşterimize 
sunduğumuz aşurelerden 
memnun kalıyorlar. Böylece 
muharrem ayını da hatırlat
mış oluyoruz” dedi.

Düzey Belirleme Sınav 
Sonuçları belli oldu

Özel Doğuş Fen 
Dershanesi tarafından 
yapılan düzey belirle
me sınavlarında, dere

ceye giren öğrenciler 
belli oldu.

Dershaneden yapı
lan açıklamada, 13-24

TAŞI 
GEDİĞİNE

Çİnan ^)amer

Ne Dostlar ama...
Irak Savaşı’nda, Amerika’nın 
kayıplarının büyük olması 
durumunda Amerika, 
bunun hesabını soracakmış...
Kim mi diyor?
ABD’nin eski Ankara Büyük elçisi 
Morton Abramowitz...
Ne ortak, ne dostlar ama...
Hala sayıklayıp duralım 
Amerika stratejik ortağımız, 
Dostumuz diye...
Anlayın be!

Şubat 2003 tarihleri 
arasında orta I, orta II, 
lise I, lise II sınıf öğ
rencileri arasında 
dershane tarafından 
yapılan sınavlarda, or
ta I nci sınıf öğrencile
rinden İsmail Kaya’nın 
845.057 puanla birin
ci, Sinaner Erkmen 
835.308 puanla ikin
ci, Recep Kantarcı 
833.319 puanla 
üçüncü, Ayten Ay- 
berk’in ise 819.197 
puanla-dördüncü oldu
ğu belirtildi.

Orta II nci sınıf öğ
rencilerinden Didem 
Kaya 805.271 puanla 
birinci, Baran Sezen 
805.095 puanla ikin
ci, Tolga Çekiç 
803.179 puanla
üçüncü, Ceren Oku
muş 788.948 puanla 
dördüncü oldu.

Lise 1 sınıf sayısal

bölümde Mavet Barış 
266.919 puanla birin
ci, Nur Çetin Avcı 
247.971 puanla ikin
ci, Süheyla Gümüş 
246.387 puanla 
üçüncü, Aytaç Tüfek- 
çibaşı 2371800 puan
la dördüncü oldu.

Lise II sınıf öğrenci
lerinden Recep Diler 
268.643 puanla birin
ci, Samed Mutlucan 
255.332 puanla ikin
ci, Gülşah Çıkrıkçı 
255.110 puanla 
üçüncü, Mustafa Özer 
244.092 puanla dör
düncü olurken, eşit 
ağırlıkta ise, Gülşah 
Çıkrıkçı 261.569 pu
anla birinci, Samed 
Mutlucan 258.693 
puanla ikinci. Recep 
Diler 249.549 puanla 
üçüncü olurken. Mus
tafa Özer ise 240.471 
puanla dördüncü oldu.

Kaçıranlar 
yeniden ustalık 

belgesi 
alabilecek

10 Temmuz 2001 tarihinden önct .OObj 
sayılı Mc4*»k lluıitvt Lyit.:.. îv»n « ■ 
t aklık eğitimi uygulama kapsamında».: .tes-l 
teklerde ustalık belgesi olmadığı halde ıs.vnl 
açmış olein kişilere, yeniden ustalık belgesi] 
verilebilecek.

Gemlik Mesleki Eğitim Merkez Müdürü! 
Erçin Bekmezci gazetemize yaptığı açıkla-] 
mada, ustalık belgesi olmadığı halde işyeri] 
açmış olanlara açılacak telafi eğitimi kursla-] 
rından sonra, yapılacak sınavda başar Al oH 
maları halinde, ustalık belgesinin verileceğim 
söyledi.

Ustalık belgesi almak için kursa katılma-] 
y< . iste yenlerin Gemlik Mesleki Eğitim dvi] 
kez Müdürlüğü’ne şahsen başvurmadan gere-! 
kiyor.

Başvuranların, 10 Temmuz 2001 tarihân-l 
den önce adına vergi kaydını belgelemesi ve] 
aynı tarihten önce adına kapsamdaki metteia 
dalında oda kaydının olması, 1996-97 öğre
tim yılına kadar en az ilkokul mezunu olmasa 
gerekiyor. Bunun yanında, diploma aslı vel 
fotokopisi, nüfuz cüzdanı fotokopisi. Meste» 
Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nden atanacak ek 
başvuru formu ve 4 adet fotoğraf gerekiyor. I

Bekmezci. 36 ana meslek dalında, bunla-’ 
ra bağlı 109 branşta ustalık belgesi ventebr-j 
leceğini söyledi.

Ustalık belgesi verilecek olan 36 ana mes-■ 
lek dallan ise şunlar :

Tesviyecilik. Metal işleri. Kıymeti Taş ve 
Metal İşlemleri. Tesisatçılık. Elektrikçi. Mo-j 
torculuk. Elektronik. Dökümcülük. ModdcH 
lik. Döşemecilik. Ağaç İşten. MatbaaohkJ 
Terzilik. Berberlik. Seramikçilik. Cam istet 
me siliği, Protezcilik. Tekstil. Hatoohk Ayak
kabıcılık. Dericilik. Otelcilik. Yiyecek I Fanıte ] 
ma ve Pişirme. Konfeksiyon. YtapnMu Foj 
toğrafçılık. Taşçılık. Piastikcüik. Kmu ı rırEk j 
Tekne İmalatçılığı. Saat Tamirciliği. ÇâçchriH 
lik. Kuru Temîztemeritak. Avize bmaiatatağu 
Reklam Tabelacılığı. Satış Etemantoğı.
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UZMANLAR TIP MERKEZİ
İstiklal Cad. No : 44 GEMLİK / BURSA 

Tel : (0.224) 513 60 40 (pbx)

Yazarımız 
Araştırmacı - Yazar 

Yılmaz Akkılıç’ın yazdığı 
4 Ciltlik

BURSA 
ANSİKLOPEDİSİ

Gazetemizde satılmaktadır.

nafTm
İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı 

No: 3/B GEMLİK
Tel: (0.224) 513 17 97

Düğün & Nişan & Kına 
Sünnet Fotoğraf Çekimleri 

ve albümleri yapılır.
Vesikalık ve her türlü 

resimleriniz için bize uğrayın. 
FARKI YAŞAYIN 
Özel günlerinizde video çekimleri ve 

CD’ye kayıtları yapılır.

Mehmet Mülazımoğlu
İstiklal Cd. Bora Sokak Akbank Aralığı No : 3 - A GEMLİK 

Tel & Fax : (0.224) S13 94 94 Tel : (0.224) 514 94 94

SAĞLIK SAĞLIK SAĞLIK SAĞLIK SAĞLIK

Gripte 
antibiyotik 
kullanmak 

yanlış
Bilinçsizce, özellikle de grip gibi viral en

feksiyonlarda antibiyotik kullanımı sonu
cunda, vücutta bu ilaçlara karşı direnç geli
şiyor. Bu da, bu tür ilaçlann kullanımının 
zorunlu olduğu durumda vücuda fayda sağ
lamadaki etkiyi azaltıyor.

Antibiyotikler, bakteri türü enfeksiyon
larla etkin mücadelede kullanımı gereken 
ilaçlar olduğu için grip rahatsızlığında kul
lanmak yanlış..

Çünkü grip gibi viral enfeksiyonlarda 
antibiyotik kullanımı, vücutta bu ilaçlar kar
şı direnç geliştirmekten başka bir işe yara
mıyor,

Bü da, bu tür ilaçlann kullanımının zo
runlu olduğu durumda vücuda fayda sağla
madaki etkiyi azaltıyor. Özellikle ebeveyn
lerin çocuklannda ateşle seyreden gripte 
bilinçsizce antibiyotiğe sanlmalan, rahat
sızlığın iyileşme sürecini geciktiriyor. Tüm 
ilaçlarda olduğu gibi antibiyotiklerin de 
doktor kontrolünde kullanımı gerekiyor.

Vitamin kullanımında da hatalar var.
Vitamin kullanımında da hatalar yaşanı

yor. Vitaminlere vücudu her şeyden koru
yan kurtancı gibi sanlarak, “leblebi” gibi 
yutmak da yanlış... Oysa bu ilaçlar, varolan 
bağışıklık sistemini biraz güçlendirir. Bu- 
ı nm-dışında mucize beklemek bir hata olur.

PVC KAPLAMA VE 
PLASTİK KART SİSTEMLERİ

# Plastik Kimlik Kartı
® Personel Kartı
• Öğrenci Kartı

> Tanıtım Kartı
O Fatura Kartı

Körfez OFSET
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK
İstiklal Cd. Bora Sk. Ak bank Aralığı 

No : 3/B GEMLİK
Tel: (0.224) 513 17 97 Fax: 513 35 95

DOĞUŞ FEN DERSHANELERİ
Her zaman bir adım önde
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Sıtkı Hayıroğlu
Emekli Öğretmen

MADDİYAT - MANEVİYAT
| EDEBİYAT ÜÇ YAT

İşte görülüyor. üç tane YAT bir arada. 
İnsaoğlu bu üç yattan birine yatmaya da
ha çok meyilli. Ashnda. üçüne birden yatıl- 
sa. daha iyi olur ya...
| Hepsinin de ayn ayn özellikleri, güzellik
leri var. Tek tek ele alalım :

A- MADDİYAT : Pintilerin benimseyip 
beğendiği bir yol. Genelde bu tip insanlar 
çoğunlukta. Çoklan saman altından su yü
rütür. zenginliğini belli etmek istemezler. 
Bu tip insanlann topluma bir faydaları <>l- 
madığı gibi, kendilerine de olmaz.

B - MANEVİYAT : İnsanı, insanlık 
mertebesine yücelten viı yüce değer. Inaç- 
hchr, imanlıdır, güçlüdüı. sayılır, seviin. . 
girdiği ile çevrede *nek olarak gösterilir. 
Yalan yağcılıktan uzak fazilet örneği olarak 
yaşamını sürdürür.
i C- EDEBİYAT : Her yönüyle insanlar 
ara- Lı. sevgiyi, saygıyı, birliği, beraberli- 

,ui bir eda ile orta yere koyan bir bö-
n 'ic k*™ Dal....
[ J K Maneviyatta edebiyat bir arada olduğun

da o insan, evliyalaşır; ebedileşir. Eskiden 
. q böyle insanlar çokta şimdi yok gibi. Maddi

yatçılar varlığını orta yere koydular da on- 
.* Idan. Durdurmakta zor...
I Maddiyatla edebiyata bir örnek verelim
de ne imiş görelim :

istiklal Marşımız için o zamanın ebedi- 
yatçılan. şairleri arasında ödüllü bir .yarış
düzenlenmişti. Mehmet Akif Ersoy ödül 
maddiyat olduğu için yarışmayla girmek iş
lememişti.
I Şartlı iştirak etti. Ya ödülü almayacaktı, 
ya da Ordu’ya bağışlamak üzere şartı kabul 
edildi. Girdi ve kazandı. Onu kıskanan şa- 
jrimsiler, pek iyi olmadı diye itiraz etmek is
lediler. yeniden yazılması için Ersoy onlara 
şu cevabı verir :
l “Alah Türkiye Cumhuriyeti’ne bir 
daha İSTİKLAL MARŞI yazmayı na
sip etmesin!” Manasını onlar anlamasa 
bile anlayanlar anladı. Hani böyle şaiirler? 
Parada, parayla şairlik olmaz.
■ Maneviyatla edebiyat, yer yüzünde in- 
sanlığa iz bırakan ebedileşen insanların 
meziyetidir. Öyle olmalı İNSAN. Akif gi
bi..
■ Zamanla işilerin güzellerin, nesli kurudu* 
ğu gibi onlarında nesli kurur oldu. Maddi
yatçı yağcılar doldu da doldu.
I Okununca bu yazılar insan kendi kendi
ni bir kontrolden geçirmeli ve değerlendir- 
meyi yine kendi yapmalı.

Kimsin?
Nesin?
Biliyorsan birşeyler
Çıksın sesin
SEN kendini bilmelisin.
Del im is in, nesin?

NÖBETÇİ ECZANE.

14 Mart 2003 Cuma
ÖZER ECZANESİ

İşyerinde ilkyardım!! 
İLKYARDIM

İlkyardıma hiçbir zaman 
kendi can güvenliğini tehlike
ye almamalıdır. Kendi güven
liğini sağlayacak önlemler 
öncelikle almalıdır. İlkyardım- 
cının bilinçsizce kendi hayatı
nı tehlikeye atacak biçimde 
davranması yarar yerine za
rar verecektir.

İlkyardıma çevrede bulu
nan kişileri sağlık kruluşları- 
na, itfaiyeye, polise haber 
vermelerini sağlayacak bi
çimde yönlendirmelidir.

İlkyardıma, ilkyardım uy

gulamalarında öncelikleri I 
çok iyi bilmelidir. Kalbi ve ■ 
solunumu durmuş bir has- " 
tada hayati tehlikeye dü
şürecek durumların önlemini 
alması gerekirken yararsız 
başka uygulamalarla zaman 
kaybetmemelidir.

İlkyardıma bölgesindeki 
sağlık olanaklarını ve kuru
luşlarını iyi tanımalıdır. Ülke
sinin sağlık sistemi hakkında 
yeterli bilgiye sahip olmalıdır.

İlkyardıma insan sağlığı 
ile ilgili bilgilerin en kolay de

■arifimi» 112

W 
t t

C

155 I 154 1110 | 156

ğişebilir bilgiler 
kavramahdbr.

ve davranışlarını değiştirme 
ye ve kendin i yenilemeye ha
zır olmahd i r.

Devamı var.
Çalışma oe Sosyal Güvenlik 
kanlığı İŞ Sağlığı ee Guper ’• j: 
Genel Müdürlüğü tarafından 
bastırılan ‘işyerinde YardMi

Yasemin Mobilya
DEĞİRMENCİOGLU Mobilya ve Koltuk Çeşitleri
0 Yatak Odası Takımları
0 Oturma Odası Takımları
0 Misafir Odası Takımları 
0 Yemek Odası Takımları 
"I Kanepeler
"1 Abajur Çeşitleri
0 Zigon Sehpalar
Yeni İşyerimizde zengin

mobilya çeşitleri ile 
h izmetin izdeyiz....

□ GEREKLİ TELEFONLAR
İtfaiye .............................110
Polis İmdat  ..... ............155
Jandarma İmdat.......................156
Jandarma K. ..............513 10 55
Polis Karakolu..... .......'..5I3 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...........S13 10 68

□ TAKSİLER

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

□ RESMİ DAİRELER
TEK Anza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Turizm Der. .... 513 12 74
Spor Sah....... 514 00 95
Orm. Böİ. Şf.. “ 
Milli Eğt. Md.
Halk Egt Mrk

513 12 86
- 513 11 74

HalkKutup
Karayolları 
Liman Bsk 
Mal Md.
Nüfus Md
Özel M. Md-..
Tapu Sıc. Md. 
Müftülük.. ...
Gümrük Md..
Tekel Md. ....
Ver. Da. Md, 
Av Tar. Md. l^eSec.Md. .

513 10 5

513 10 95

14 14

513 14 II
513 1042

□ BELEDİYE

Santra! ....... 
Başkanlık 
Zabıta .......
Otobüs

hfatyc
Muhasdv M 
Yazıla Md...

ere ASİ pas»,
AmbUans 0 532 4368116
Kurtana. 0 533 2S56506

□ aij>Tr~ıınnmT ~Mirr

Arabetans 0 532 5~lc»~5~

--------------------- T. .

□ UÇAK
Türk Hava Yoftm I

J DENİZ OTOBÜSÜ

Yenikapı..

□ VAPUR

□ FERİBOT

□ OTOBÜS

□ TÜP DAĞITICILARI

Obsat

Eıw 
tong>T 
InhingM 
îtaAiiüt 

Akvgaz. 
BPGaz
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PANELE DAVET
YENİ KABUL EDİLEN

YASASI99
KONULU PANELE TÜM 
HALKIMIZI BEKLERİZ

GEMSİAD
GEMLİK SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

KONUŞMACILAR : MAHİR GENCER
Yeminli Mali Müşavir
Şener ÖZTÜRK
Vergi Denetmeni

TARİH 
SAAT 
YER

: 14 Mart 2003 CUMA
: 18.00
: ESNAF ve KEFALET KOOP. 

KONFERANS SALONU 
(Gazhane Caddesi GEMLİK)

SizdenAracınıza, 
Pirelli’den Size Hediye!
Şimdi Pirelli lastikleri hediyeli!

21 Şubat - 31 Mart 2003 
tarihleri arasında 4 adet 

Pirelli oto lastiği alan herkese 
1 adet Pirelli Mont hediye.

Siz de en yakın 
Pirelli Yetkili Satıcısına 

uğrayın, kontrolünüz altındaki 
gücün keyfini yaşayın

14
<c

GEMLİK 
MAHRUKATÇILM 

DERNEĞİ 
Yönetim Kurulu

KAYIP
MF BG 10002748 s»dl mm

Profilo YK - 4100 B markah j 
kasar ruhsatımı kaybettim Hukur

Şaban SEMİZ

ELEMAN ARANIYC

BAV vay» BAYAN 
elemanlar aranıyor

MüraraaParm şahşen yapamam ncaı 
İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank 

(Stüdyo Prestij yanı) No : 3 B <

KONTROLSÜZ GÜÇ 
GÜÇ DEĞİLDİR

ÖZKAYA OTOMOTİV
Hisar Mah. Körfez Baytaş Sitesi A Blok No: 2

Tel: (0.224) 513 73 93 Fax : 514 40 44 
GEMLİK

FOFAS
RENO 
VOLVO 
SCANIA
ANADOL

Tahir DOLAŞ*AN

OTO GflMZ
Elektrik Akşamı FiltP

Tei: (OJH) 514 53 37 Cep Wl: A5N»
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FİYATI : 200.000. TL.
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Vergi affından 
yararlanın”

r
Gemlik Sanayici ve İşadamları Dernegi’nce düzenlenen “Vergi 
Banşı Yasası” konulu olarak panelde konuşan Yeminli Mali 
Müşavir Mahir Gencer, “Yasa beklendiği gibi çıkmadı ancak, 
borcu olanların yararına, yasadan yararlanın” dedi.
j Gemlik Sanayici ve 

lİşadamlan Derneği nin 
-İyeni yönetimince dü- 

|| Hzenlenen “Vergi Ba- 
1 “nnşı Yasası” konulu 

* (panel beklenen ilgiyi 
Igörmedi. Panelde ko
nuşan Yeminli Mali 

t |Müşavir Mahir Gencer, 
|MByasanın beklendiği gibi 

akmamasına karşın, 
[mükelleflerin çıkarma 
olduğu için yararlanıl-

ması gerektiğini söyle
di.

Dün, Esnaf Kefalet 
Kooperatifi Toplantı 
Salonu’nda düzenle
nen panele, Yeminli 
Mali Müşavir Mahir 
Gencer ile Vergi De
netmeni Şener Oztürk 
katıldılar.

Vergi Barışı Yasa- 
sı’nın kimleri kapsadığı 
konusunda bilgi veren

Kadri Güler
tekil

geimlik_korfez@yahoo.com

Güne Bakış

N

fil

(W

ltr« 
ata

Cö4

59. hükümet
3 Kasım da yapılan seçimlerde yüzde 65 oyla ik

tidar olan AKP’nin Genel Baştanının başbakan ola
maması bîr ayıp gibi gelsede, bu ayıbı ortadan kaldı
ran TBMM, Sürt seçimleriyle Tayyip Erdoğan’a baş
bakanlığın yolunu açtı.

59. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, dün, Cum
hurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından onayla
narak kuruldu.

58. hükümetin başında olan sorunlar, aynen 59. 
hükümetin de başına bela..

Irak topraklanna göz dikmiş olan Amerika ve İn
giltere, biz istemesek de girişeceği işgale, bizi de or
tak etmek istiyor.

Dünya nın en haksız bir savaşının esintilerini İyice 
hissediyoruz

Amerikan çıtarlanna ortak olmak istese de ola
mayan 58. hükümetin yapamadığını, Tayyip Erdo
ğan’ın 59. hükümeti yapacak.

Türkiye, Irak Savaşı’nda taraf olacak.
Tayyip Erdoğan’ın iktidarını uzatabilmesi için 

Amerikan desteğine muhtaç.
Bir yıl öncesine değin, Batı ve Amerikan düşma

nı olan bu iktidarın sahipleri, ne değiştiyse, birden 
Batıcı ve Amerikancı oldular.
. iktidar olmanın nimetlerinden yararlanmak için 
mevcut sistemle bütünleşen AKP tileri kutlamak gere
kir Yeni hükümeti zor günler bekliyor Türkiye yi de

MATBAACILIK - REKLAMCSJK - TAHKİM 
İstHd CaHea Bora Sıfcdı (Akhnt M»)

Tel: (0.224)513 17 97 Faz: (0.224)5133595

Erdoğan 59
hükümeti kurdu
Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer in 
59. hükümeti kurma görevi verdiği AKP 
Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, yeni hü
kümette büyük değişikliğe gitmedi. Baş
bakan Yardımcısı Bursa Milletvekili Er- 
tuğrûl Yalcınbayır kabine dışı kaldı.

Mahir Gencer, bu kap
sama giren mükellefle
rin yasadan yararlana
caklarını, ana borçlan- 
hının faizlerinin iptal 
edilerek, borç dönem
lerine göre, TEFE ve 
TÜFE Terin hesaplana
rak. vergilerin 18 ayda

9 taksitle ödeneceğini 
söyledi.

31 Mart 2003 tari
hine kadar vergi daire 
lerine başvurup aftan 
yararlanmak isteyenle 
rin, dilekçe vermeleri 
gerektiğini hatırlattı. 
Devamı sayfa 6'da

Allah Mu
Küçük Sanayi Sitesi önünde süratli gi
den kablo yüklü kamyon, önüne çıkan 
araca çarpmamak için frene basınca, 
üç kablo rulosu yola düştü.

Küçük Sanayi Site
si girişinde meydana 
gelen kazada, büyük 
bir facia şans eseri ön
lendi.

Dün, saat 13.oo sı
ralarında, Bursa'dan 
İstanbul yönüne git
mekte olan Sadettin 
Yılmaz yönetimindeki 
16 JE 616 plakalı 
kablo yüklü bir nakliye 
kamyonu, Küçük Sa-

nayi Sitesi önünde 
aşın hızla seyreder
ken. yola ani olarak 
çıkan bir kamyona 
çarpmamak için frene 
bastı. Araçta bulunan 
binlerce tonluk 3 kab
lo rulosu, kasayı kıra
rak yola devrildi.

Şans eseri yokla 
hiçbir aracın bulun
maması bir faciayı ön
ledi.

Milletvekili seçilme yasag 
nel Başkanı Recep Tayyip Erde 
irt’ten milletvekili seçilmesinden L 
hükümetin istifasıyla, yeni hükümeti kırmak
la görevlendirilen Tayyip Erdoğan, dün 59. 
hükümetin Bakanlar Kurulu nu Cumhuvbaş» 
kanı Ahmet Necdet Sezer’e sundu

Cumhurbaşkanı Sezer. 59. hükümetm ku
rulmasını onaylayarak, Türkiye'de yeni be 
dönem başladı.

Yeni Bakanlar arasında. Başbakan Yar
dımcısı Ertuğrul Yalçınbayır ve Dtştşien Baka
nı Yaşar Yakış yer almazken, Milli Eğitim Ba
kanı Erkan Mumcu, Kültür Bakanlığı na atan
dı. Başbakan Yardımcılığı na ve Chşsşüeri Ba
kanlığı’na ise, Abdullah Gül getirildi.

59. Adalet ve Kalkınma Partisi Hükümeti şu 
isimlerden oluşuyor:
Başbakan : Recep Tayyip ERDOĞAN
Dış İş.Bakanı ve Başbakan Yrd. : AbtMah 
Devlet Bakanı ve Baş, Yrd : AbduGatit
Devlet Bakanı ve Baş. Yrd : Mehm«t Aı SAHBİ 
Devlet Bakanı : Beş» ATALAY
Devlet Bakanı : Alı BABACAN
Devlet Bakanı : Mehmet AYDIN
Adalet Bakanı : Cemi ÇİÇEK
Milli Savunma Bakanı: Vntft GÖNCÜ 
İç İşleri Bakanı: Abddkadbr AKSU 
Maliye Bakanı : Kemd VNAK3TA\

Bayındırlık ve İskan Bakanı : Zefc ERGEZEN 
Çalış, ve Sos.Gm Bakanı. Murat BASE2GOĞLU 
Sağlık Bakanı: Recep AKDAĞ 
Ulaştırma Bakara : Bnak YLDKM
Taran ve Köy Weri Bakanı: Sami GÜÇLÜ 
Sanayi ve Ticaret Bakanı : Ab COŞKUN

Kültür Bakanı : Erkan MUMCU 
Turizm Bakara : Gtiriai AKŞtf 
Orman Bakanı : Osman TEFE 
Çevre Bakanı: -K. rsat TUZMEN

mailto:geimlik_korfez@yahoo.com


15 Mart 2003 Cumartesi

Bu fuar kaçmaz
Artık bizimde bir kitap fuarımız oldu.
Adını kitap fuarlarıyla özdeşleştiren 

TÜYAP. 1. Bursa Kitap Fuan’nı 11 
Mart ta Bursa Uluslararası Fuar ve Kong
re Merkezi’nde izlenime açtı.

16 Mart Pazar günü sona erecek 
olan fuara. Bursa Büyükşehir Beledi
yesi ile Uludağ Üniversitesi de katkıda 
bulunuyor.

150 dolayında yayınevinin katıldığı fu
arın girişi de ücretsiz.

Ayağımıza kadar gelen bu olanak kaçı- 
| nlmaz. Bugüne dek gitmeyenler olduysa, 
i Cumartesi veya Pazar günü mutlaka uğra- 
I yınız.

Aydınlanmak için, düşünsel birikimler 
I kazanabilmek için, bir fuar dolusu kitaba 
ulaşabilmek için fuara gitmek gerekiyor.

Bakın ünlü eğitimci Mahmut Makal 
ne diyor. Köy Enstitüleri ve Ötesi adlı 
yapıtında

‘Biz çoğunlukla düşünmeden 
yargısını belirtmek eğiliminde 
olan bir toplumun bireyleriyiz. 
Davranışlardan çok dış görünüş
ler, biçimler ilgilendiriyor bizi. 
Böyle düşüne düşüne, gerçekten 
uzaklaşıyoruz, ufacık bir görüntü
den tutun da yurt sorunlarına ka
dar her şeyi daracık açılardan gör
meye alışıyoruz.

O hale geldiğimiz oluyor ki, top
lumun kalıplaşmış kuralları bizi 
etkiliyor, usumuzun benimsemedi
ği halde bir davranışı ya da düşü
nü beğenmek zorunda kalabiliyo- 
nuz. Usa yakın bir görünüşü, ya 
da görüşü benimsememek, yadsı
mak da olağan geliyor. Bunun tek 
nedeni : Alınan eğitimin yetersizli
ği- "

Bu saptamaya bir de okumama alış- 
j kanlığını katmamız gerek. Fuar bunun 

için de bir fırsat
Aynca hepimizin yakından tanıdığı ün

lü yazarlan okuyucusuyla buluşturan imza 
günleri ile konferans ve söyleşiler, müzik 
dinletileri fuara canlılık katıyor.

Bugün 18.30-20.oo arasında Prof. 
Toktamış Ateş’in konuşmacı olduğu 
söyleşinin konusu Türkiye’nin konumu 
ve Savaş. Savaşın kapımızda olduğu şu 
günlerde dinlenmesi gereken bir söyleşi.

Yarın 14.oo-15.30 arasında Bir Şe
hir Kavramında Coğrafya Anlamı; 
Bursa konulu bir sempozyum var.

Paneli, öyküleriyle tanıdığımız Alper 
Akçam yönetiyor. Konuşmacılar işe 
Gemlikli Edebiyat Adamı Serdar Ün- 
ver in yanı sıra Özlem Tezcan ve Melih 
Elal.

Teşekkürler TÜYAP, teşekkürler Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Er
doğan Bilenser, Teşekkürler Uludağ 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayın 
Mustafa Yurtkuran...

Teşekkürler yazarlar, yayıncılar.
Bize iyi ve nitelikli bir olanak sunduğu

nuz için.

Tamer SIVRı 
Bursa Zihinsel Özürlü Con^, 

Koru ma Derneg i

Dikkat Eksikliği ve 
Hiperaktivite Bozukluğu

Bu bozukluk, ilk defa 1902 yılında dav
ranış ve öğrenmede bir takım bozukluklar 
şeklinde tanımlanmıştır.

Hastalığın ismi, bozukluğu çok güzel 
özetlemektedir. Bu bozuklukta, dikkat ek
sikliği ve aşın hareketlilik ön planda ve he
men hemen her zaman bulunan belirtiler-
dir.

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozuklu
ğu belirtileri üç ana grupta toplanmaktadır. 
Bunlar; dikkat eksikliği, aşırı hareketlilik ve 
impulsivitedir (dürtüsellik).

A) DİKKATSİZLİK BELİRTİLERİ :
1) Bu çocuklar, dikkatlerini yeterince ay

nalılara-veremez ve okul ödevlerinde kü
rekli hatalar yaparlar.

,2) Oyun yâda diğer aktivitelerde 'dikkat
leri' çabuk dağılır.

. 3} Yönergeleri izlemez ve dikkatleri ça
buk dağılır. ’ -

4) Kendisiyle konuşulduğunda dinlemez 
görünürler.

5) Zihinsel çaba gerektiren görevlerden 
,kaçınırlar.

6) Dikkatleri dış uyaranlarca çabuk dağı
lır.

7) Unutkandırlar. j
8) Okul araç ve gereçlerini çabuk kaybe

derler.
B) HİPERAKTİVİTE BELİRTİLERİ :
1) Hemen hemen her zaman kıpır kıpır- 

dırlâr.
2) Oturması beklenen durumlarda koştu

rur ya da tırmanırlar.
; 3) Çoğu zaman çok konuşur ve konuşan 

iki kişi arasına girerler.

GEMLİK,

4) Hareket halinde ya da çalışan m 
gibidirler.

C) İMPULSİVİTE BELİRTİLERİ
1) Sıralarını bekleyemezler.
2) Söz sırası almadan konuşurlar.
3) Sorulan soruya bilmeden cevap 

ler.
4) Aşın sabırsızlık hali söz konusudatd
5) Başkalannın sözünü keserler, j
Hiperaktivite sendromundan bahsafl 

mek için aşağıdaki bulguların 6 tanaüi 
veya fazlasının en az 6 ay süre ile M 
etmesi gerekir.

Ayrıca, bu belirtilerin 7 yaşından 
başlaması gerekin* l.ı< dir

1) Elleri, ayaklan i-.ıpır Uturiîj 
yerde kıpırdanıp duı urlar.

2) Sınıfta ve oturması gereken pfl
,oturamaz, kalkarlar.

3) Çoğu zaman uygun olmayan şeHl 
koşuşturur veya tırmanırlar.

4)-Sakin bir şekilde boş zamanlanrana 
ğerlendirme etkinliklerine katılmakta gâç 
lük çekerler.

5) Hep hareket halindedir.
6) Çoğu zaman çok konuşur, soru» 

marnlanmadan cevabı verir. Sorudu M 
olarak dinlemediğinden yanıt geneiide W 
talidir.

7) Sırasını beklemekte zorluk çeker I
8) Başkalarının sözünü keser, 

işin arasına girer.
Bir sonraki yazımda ‘Dikkat EkdM 

ve Hiperaktivite Bozukluğu ile 
Güçlüğü ilişkisi” üzerinde duracağ» ı

Bitimsiz mutluluklar dileklerimle.

Körfez
■■i TARAFSIZ SİYASİ GAZETE MHİ sine

VERECEĞİNİZ İLAN ve
REKLAMLAR KAZANDIRIR

1 AYLIK PAKET REKIAM
100 ıııilvoıı + KDV

BİR TELEFON YETERLİ
Tel (0.224) 513 17 97
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Fidan dikimi
ertelendi

-X

TATLI 
SERT

cisi İbrahim Yıldırım. Yerel 
Gündem 21 Gençlikevi So
rumlusu ,Pınar Yüce. Kavala; 
rın geçtiğimiz yıl da bu mev
simde kötü gitmesi sonucu fi
danları!) zor koşullarda dikil
diğini belirterek, aynı duru
mun yaşanmaması için pazar 
günü olan etkinliğin 27 Nisan 
2003 gününe ertelendiğini 
söylediler.

Nisan aylannda baharın en 
güzel günlerinin yaşandığını 
sövleven Umurbey Belediye 
Başkanı Güler. “Güzel bir 
günde fidan dikimi tam 
bir şölene döner” dedi.

Umurbey Belediyesi ve 
TEMA Vakfı işbirliğiyle geçti- 
miz yıl Umurbey’e 5 bin fidan 
dikilmişti. Bu yıl da, 5 bin ye
ni fidan toprakla buluşacak.

Umun • Belediyesi ve 
I EM A Vakti tarafından
Umurbey Yaylalar Mevkii nde 
16 Mart 2003 günü yapıla- 
ak olan fidan dikimi, havala- 

tın birden soğuması nedeniy
le. Nisan ayına ertelendi.

Dün, gazetemizi ziyaret 
.•den Umurbey Belediye Baş
kanı Fatih Mehmet Güler, 
TEMA Vakfı Gemlik Temsil

Borusan’da iş kazası
| Borusan Gemlik Fabrikasında dün, Cevdet Nazımoğlu adlı işçinin 

üzerine düşen çelik rulo, el ve ayaklarının ezilmesine neden oldu.

GEDİĞİNE

Usta Kaptan ...
“Usta Kaptan”
Sn. Recep Tayyip Erdoğan 
kendine bu sıfatı yakıştırmış. 
Usta Kaptan, ustalığını 
fırtınalı denizde kanıtlayacakmış. 
Ortam fırtına değil.
Bora, kasırga, tayfun hatta hatta 
Tufan tufan...
Bindiler inşallah ererler 
selamete...

Borusan Boru Fab- 
rikası’nda dün meyda
na gelen iş kazasında 
Cevdet Nazımoğlu adlı 
işçi, kol ve ayaklann- 
dan ağır bir şekilde ya
ralandı.

Üzerine çelik rulo 
düştüğü öğrenilen Cev
det Nazımoğlu, arka
daşları tarafından 
Gemlik SSK Hastane
sine kaldırıldı.

Saat 15.oo sırala
rında meydana gelen 
olayda, SSK Hastanesi

Acil Servisi’ne getirilen 
genç işçi buradan Ulu
dağ Üniversitesi Tıp 
Fakültesine sevk edil
di.

Yaralı olarak Gemlik 
SSK Hastanesine geti
rilen Nazımoğlu'nun el 
ve ayaklarında büyük 
ezikliklerin ve kınklıkla- 
nn olduğu gözlendi.

İlgililer, işçinin aci
len ameliyata alınması 
gerektiğini, yaraların 
ağır olduğunu söyledi
ler.

Erol CÜRCAY

Grev Karan Üzerine
Geçmişte bir kamu blumunda göreviyken.'

Petrol-İş Sendikası -> bıriüae cahşrrapri
(1970) li yıllarda tikenin en güdü flMİ l 

toplum örgütü işçi sendikaJanyd
Petrol-İş Sendikası sosyal demokrat kim

liğiyle sendikaların en gudusuydu
En bilinçlisiydL
O dönem ücret sendikacılığı vardı.
Sendikalar maddi ve aynı haktar yönün

den altın çağını yaşadı.
Ama. Sovyetler Birliği cökunce. Kapi

talist sistem tek kaldı.
Liberalizm ve piyasa ekooomö ambalajı 

ile yeniden piyasaya sunuldu.
Artık, emeğin pabucu dama atıldı.
Sermaye her konuda egemen oldu.
Önce özelleştirmeler ile kamu senddu arı 

na darbe vuruldu.
Ve Son < ıl içi- sendikalar eski 1 

kin ve vurucu gücünü kaybetti.
Bırakın daha çok zam almayı, işçilerin is 

güvenliği bile korunamadı.
Artık ücret sendikacılığı bitti.
Yerini, iş güvenliği sendikacılığı aldı.
Aslında tam olarak alamadı.
Çünkü sendika başkan lan, bunun öne

mini tam olarak kavrayamadı.
Sendika başkanlan da. tam olarak popü

lizmden kurtulamadı.
işverenden hep yüksek ücret isteme ahfkan- 

lığını bırakamadı.
Başkanlık koltuğunu garantilemek 

için, hep yüksek zam istemek zorunda 
kaldı.

Ama. İşverenle ipleri gerdikçe, olan yi
ne gariban işçilere oldu.

İşveren fırsat buldukça cahsan isçi adedi
ni azalttı.

Veya. Merhamet duygularını bir tarafa ta
raktı.

En küçük disiplin cezalarında, işçilerin 
canını yaktı.

Gelelim Gemlik Belediyesi İt. Genel h 
Sendikası arasındaki soruna:

Devlet kendi memuruna % 5 zam ver
di.

Belediyesi ise, sendikaya 6 ay id» % 
20 zam önerdi.

Aslında tüm müzakere kanallarmı zor
lamadan, grev karcın a tınmasını ha t ah 
buluyorum.

Şimdi sermayenin egemen olduğu bir dö
nemdir.

Sendika yöneticileri öyle veya boçte 
işlerini de kaybetmezler.

Koltuklarını da kaybetmezle
Ama. Piyango gariban birkaç 

vurur.
Belediye yönetimine de. birkaç «özüm 

var.
işveren egemenbğı ver due sade emeği 

ezmeye kalkışmayın.
Emeğin “kutsal" okluğunu unutma* 

ym.

GCnOn sözü |
Alma mazlumun ahım.
Çıkar aheste aheste

“Anonim”
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Cafe Mama Mia
Pızzeria açıldı

Gemlik yeni bir cafeye daha ka
vuştu.

İstiklal Caddesi’nde Akbank 
Bankası karşısında bulunan eski 
Pırlanta Cafe, sahip değiştirince ca- 
fenin adı da sunduğu İtalyan mönü 
çeşitlerinden isim alarak, “Cafe 
Mama Mia Pızzeria” oldu.

Pucinella’nın eski ustasının Cafe 
Mama Mia Pızzeria’ya transferi ile 
başlayan yenilik, mönülerle değişti.

Italyan mutfağının değişik mönü
lerinin Mama Mia Pızzeria’ya gel
mesinden sonra, cafenin iç düzen
lemesinde yeniliğe gidildi.

Girişte dolaplar yenilenirken, üst 
katta şark köşesi hazırlandı.

Urfa yöresinin yerel ev içi düzen
lemesiyle, doğu ile batınıri sentezi Cafe Mama Mia 
Pızzeria’da buluştu.

Mehmet-İsmail Erdoğan kardeşler tarafından iş
letilen Cafe Mama Mia Pızzeria kapılarını doğu ve 
batının mönülerini birleştirerek, müşterilerine açtı.

S AG LIK SAĞLIK SAĞLIK SAGLIK

Gizli Katil
“Hipertansiyon’

Yazarımız 
Araştırmacı - Yazar 

Yılmaz Akkılıç’ın yazdığı 
4 Ciltlik

BURSA 
ANSİKLOPEDİSİ

M

'fotoyu^ cttyûti
Düğün & Nişan & Kına 

Sünnet Fotoğraf Çekimleri 
ve albümleri yapılır.

Vesikalık ve her türlü 
resimleriniz için bize uğrayın.
FARKI Y A Ş A ¥ I I 
Özel günlerinizde video çekimleri ve 

CD ye kayıttan yapılır

Mehmet Mülazımoğlu
İstiklal Cd. Bora Sokak Akbank Aralığı No : 3 - A GEMLİK 

Tel & Fax : (0.224) 513 94 94 Tel : (0.224) 514 94 94

Yüksek tansiyonun, Dünyada w 
Türkiye’de görülme sıklığı artvyv

Dünya’da ve Türkiye de goriikne skatt 
artan hipertansiyon. “gizli katil* ohj 
nitelendiriliyor.

Ciddiye alınmadığında, beklendi 
bir anda ölüme neden olabilen hıpertHH 
yonun, her yaşta düzenli arahkfar yapu 
cak basit bir tansiyon ölçümüyle bAİ 
teşhisi ve tedavisi mümkün.

Spor, günlük düzenli yürüyüşler la BM 
ra ve alkolün bırakılmasını öneren tarafli 
lar, “vücutta gizli katil” olarak tanoli 
dığı hipertansiyonun kronik ve ömür baM 
süren bir hastalık okluğunu vurguluyorI

Hipertansiyon, tedavi edihnediğHİ 
felç, beyin kanaması, kalp krizi. kalpyH 
mezliği enfarktüs, böbrek yetmezbğL. ■■ 
hastalığı, görme bozuklukları. körlük. İH 
cak damarlarının tıkanması gibi hasuMfl 
ra da zemin hazırlıyor. Hastalık. önce M 
fif bir ense-tepe-baş ağrısı, göğüste sİH 
ma, çarpıntı, baş dönmesi, bazen de W 
run kanamasıyla belirti veriyor ve arkteH 
dan sinsice gelişme gösteriyor Bu hatif 
lıkta beslenme alışkanlıktan. stres ve gtifl 
lük aktiviteler önemli rol oynuyor ûenffl 
ve çocuklarda tehlikede.. HipertamM 
nun görülme sıklığının yüzde 20 gAstd 
yük bir boyutta olması nedeniyle, aimafl 
koruyucu önlemler büyük önem taşgfl 
Hipertansiyona, her yaşta rastianümtifl 
birlikte, 35-40 yaşlanırdan sonra yogi 
bir şekilde görülüyor ve yaş Aeriadhç* ■ 
risk artıyor. |

Hipertansiyon, ciddiye AeıınhğM 
hiç beklenmedik bir anda ölüme neöflll 
labiliyor. Hastalık, gençlerde hatta çotifl 
larda bile görülebiliyor Oysa. her yofl 
düzenli aralıklarla basit bir tansiyon <f 
müyle. hastalığın erken dönemde 
ve tedavisi mümkün.

■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■■

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

Tel : (0.224) 51317 97

Gazetemizde satılmaktadır.
gemlik

Basıldığı yar : KORFEZ OFStT

z; ı><><;i ş fek dershaneleri
"Her zaman bir adım önde**
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[YAŞAMIN İÇİNİM

Sıtkı Hayıroğlu
Emekli Öğretmen

BİLİNMELİ BU GENÇLİK
Gençlik nedir7 Onu iyi bilir, tanırsak sorunlarını 

da yan yanya halletmiş oluruz. Evet, bir gençliktir, 
tutturmuş gidiyoruz. Ama nedir bu...? Yarışmalar, 
atışmalar, oturmalar, tartışmalar....

kısanhnn (15-25)'yaş arasındaki devreyi gençlik 
olarak ete alırsak her türlü sorunlan daha yakından, 
daha iyi görürüz. Gerçi sorunlan görmek halletmek 
anlamına gelmez. Görmekle halletmek arasında 
farkhhkkv vardır.

(Afedersinu) Ağacın gencine, biz fidan diyoruz. 
Atetenmun “Ağaç yaş iken eğilir" sözleri manaca 
derindir Buradaki eğilim neye, nereye? Onu iyi bil
mek.

Bu yaşlar arasındaki gençler, genelde içlerindeki 
kötü hislerin etkisi altında kalırla; Havalı, hırslı, ma
cera heveslisi. sorumsuz, oynak hareketelidirler. So- 
mnsuzkık. tecrübesizlik, onları doğru yoldan uzak
laştırır. Hayat yolunu. İstikbal yolunu pek göremez
ler. Sairin dediği gibi. "Hayat yolu pek dardır. 
Tetik bas önü yardır." Şairin ne demek istediği 
adayana göre meydanda. Sair hayata atılmanın zor- 
UHannı dite getiriyor.

Bu yaş grubu gençler’ Yengeç misali yan yan git
mek isterler, 'tan yan gidene sormuşlar :

- Neden hep böyle yan yan gidiyorsun da?
- Sende kabadayılık var. demiş
Evet bu yaştaki gençlerin çoğu, serlerindeki kaba- 

dayıiığm etkisi altında kalırlar. Bu kabadayılık iyiye, 
doğruya, güzele insanlığa yönelik ise ne ala... Ya de- 
ğjl se? İşte o zaman şairin belirttiği uçurum görülür. 
O uçurum hayat yolunun darlaşmasıdır.

Ben. gençliği durgun akıntısı olmayan tatlı su gö
lüne benzetmek isterim.

Nesillerin devamı gençliğin yetişmesiyle orantılı- 
dr. Bugünün gençleri yarının devlet yöneticileri ola
cak. “Ne ekersen onu biçersin” deyimi ile genç- 
6k tarlasına iyi. faydalı, güzel şeyler zamanında ekil
mek Kim ekecek öğretmen.

Durgun tadı su gölüne benzetmiştik gençliği, 
gençlik bu. Orada öyle duracak buharlaşacak, hava- 

| ya uçacak değil ya. Gölün kurumaması için başka 
kaynaklar aranacak. Tadı bozulmayacak, çok temiz- 
tutulacak. Kim yapacak bunlan-9 Anne, baba, öğret- 
menler
। -Devletimiz de okul, öğretmen, makina, her tür- 
ı mü okuma imkanları için en büyük destek. Kendile
rine. ailelerine faydalı bir eleman olarak yetiştirildi - 
ğjnde ulusunuza da faydalı olurlar demektir.

İyiyi, kötüyü, zaran, kan bilmeli zamanında bir 
sorumluluk almalıdır, gençlik. Atamız, yetişecek ço- 
cuklanmıza. gençlerimize görecekleri tahsilin hudu
du ne olursa olsun. En evvel ve herşeyden evvel Tür
kçe’nin istikbaline, kendi benliğine, milli ananeleri
ne düşman olan bütün unsurlarla mücadele etme lü
zumu öğretilmelidir. Atamızın bu sözleri içinde genç
leri eğitimindeki öneri ve çözüm yollan mevcuttur, 
manaca genişletildiğinde.

Ne diyor Atamız, tahsil önemli değil, önemli olan 
Türkiyemizin istikbalidir. Evet, gençliğin istikbali Tür- 
kjyerrazin istikbali bir bütünü oluşturur. O da Türkiye 
'Cumhuriyetimizin ilelebet payidar kalacağıdır. Bu 
nun için gençliğin, milli ananelerimize düşman onlan 
unsurlarla mücadeleci yetiştirilmesini istiyor, 
ATA mız
I Önerilerin başında anne-baba (aile) okul-öğret- 
men birleşmesi gelir. Veli evladını başıboş bırakması 
île meydana gelen sorun, günden güne daha da bü
yür, Dolaylı olarak öğretmenlerin sorunu büyümüş 
olur. Çevrenin kötü alışkanlıkları sorunu körükler. 
8and öneride : TV Gençlik sorunları adı altında haf
tada bâr yayınlanacak seri programlar hazırlanmalı. 
Ivn adamlarımız aydınlatacak bilgiler, nasihatlar ve
rerek ödüllü yarışmalarla gençliği uyarmalıdır. Sayın 
Uğur Dündar böyle bir program düzenleyerek iyi kö- 
■ örnekleriyle gerçekleri gözönüne koyabilir. Bu 
laflardaki gençler atacakları adımın nereye gideceği
ni pek bilmezler. Onlara ilk adımın nasıl atılacağını 
■ne, baba, Öğretmen basın, Tv ile birleştiririlerek 
ptoılıııahdır

Elinden tutulmalı bilinmeli bu gençlik.
Haydi Reha Muhtar böyle işi ele al
Vfeyo Afi Kırca
'Siyaseti bırak. Gençliğin meydanını ele al 
Zira yarının siyasetçileri onlar olacak 
tBttİHO etytim, işte böyle olacak.

İşyerinde ilkyardım!
İlkyardımın ABC’si

KAZA ORTAMINDAN ÇIKARMA
Eğer olay yerine kısa sürede ulaşabilecek bu 

amaçla yetişmiş ve görevlendirilmiş bir kurtarma! 
ekibi varsa onların katkısını sağlamak gerekir.

. Bilinçsiz çabalar yarar yerine zarar verebilir.

1- Doğal yol en uygun yoldur.
2- Hastayı sıkıştıran bölümler -.arsa ay

rılmalıdır
HASTA VE YARALILARIN
TAŞINMASI

'Hastanın taşınması ve elbiselerin çıkar
tılması sırasında;

1- Zorlayıcı ve rahatsızlık verici hareket
lerden kaçınmalıdır.

2- Yaran olmayan gereksiz uygulamalar 
yapılmamalıdır. Devamı var.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı 

ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, tarafından 
bastırılan ‘İşyerinde Yardım' 

adlı kitaptan alınmıştır.

Yasemin Mobilya
DEGİRMENCİOĞLCI Mobilya ve Koltuk Çeşitleri
□ Yatak Odası Takımları 
ri Oturma Odası Takımları 
□ Misafir Odası Takımları 
□ Yemek Odası Takımları 
□ Kanepeler 
□ Abajur Çeşitleri 

Zigon Sehpalar
Yeni İşyerimizde zengin 

mobilya çeşitleri ile 
hizmetinizdeyiz,....

S .

Gazhane Caddesi No : 21 (Eski Uzunlar Tic. Aygaz Bayii)
Tel : (0.224) 512 20 20 GEMLİK
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Gemlik Doğuş: 7
Orhangazi Doğuş: 1

Sizden Aracınıza,
Pirelli’den Size Hediye!

Gemlik özel Doğuş Fen Dershanesi ile 
Orhangazi Doğuş Fen Dershanesi öğrenci
leri arasında yapılan futbol karşılaşmasın
da. Gemlik 7-1 farklı bir skorla Orhanga
zi'yi yendi.

Dün saat 15.oo de Menzil Spor Tesisle- 
ri'nde yapılan karşılaşmanın ilk golünü 5 
nci dakikada Gemlikli Duran rakip kalenin 
ağlarına gönderdi.

Gemlıkm üstünlüğü ile geçen karşılaş
manın birinci yansı. Ferdi’nin, Çağlar ın, 
Votkan ve Onur'un attığı golleriyle sona er
di.

İkinci yanda da Orhangazi'den İsmail

Yıl

İst

Şimdi Pirelli lastikleri hediyeli!
21 Şubat - 31 Mart 2003 
tarihleri arasında 4 adet 

Pirelli oto lastiği alan herkese 
1 adet Pirelli Mont hediye.

Siz de en yakın 
Pirelli Yetkili Satıcısı na 

uğrayın, kontrolünüz altındaki 
gücün keyfini yaşayın

TOFAŞ 
RENO 
VOLVO 
SCANIA 
ANADOL

Gemlik Girişi Baytaş Apt Altı No: 42 
Tel: (0.224) 514 59 37 Cep Tel: (0.545) 5»

NÖBETÇİ EOZAK

KONTROLSÜZ GÜÇ 
GÜÇ DEĞİLDİR

Şen’in attığı gol ile skor 5-1 oldu. Bekledi
ği başarıyı gösteremeyen Orhangazi’nin 
kalesine Volkan ve Ferdi’nin ayağından ge
len goller karşılaşmanın skorunu 7-1 olarak 
belirledi.

Takımlar, karşılaşmaya şu kadro ile çıktı

GEMLİK : Ahmet Acı, Ferdi Özgür. 
Duran Mutlu, Onur Üçlertoprağı, Çağlar 
Soyvak, Sercan Cindoruk, Volkan Türkoğ- 
lu.

ORHANGAZİ : Coşkun Kıyam Çiçek. 
Uğur Öztürk, İsmail Şen, Enes Akçelik, İs
mail İpek, Özay Karakaş, Caner Karasakal.

OZKAYA OTOMOTİV
Hisar Mah. Körfez Baytaş Sitesi A Blok No: 2

Tel: (0.224) 513 73 93 Fax : 514 40 44 
GEMLİK

“Vergi I 
affından I 

yararlanın*
Birinci sayfanın devamı

Daha sonra söz 
alan Vergi Denetme- 
ni Şener Öztürk ise, 
yasada süresi geçmiş 
vergilerin kapsama 
alındığını, mükellefle
ri rahatlatıcı hüküm
leri bulunduğunu söy
ledi. Öztürk şöyle ko
nuştu:

“Mükellefler bir 
verip, 3 veya 4 
den kurtulacaklar
dır.

9 taksitle, 3 
aya yayılan 3 
ödeme planı 3 
yükten kurtuhcjnI 
fardır. Borcu 
lan vergi dairdJB 
ne başvurmafafl 
tavsiye ediyofJB 
Mükellef geleci 
taksidini öden» I 
se, yasadan yar» I 
lanamayacak*! I

Panel sorularbJ I 
na erdi.

Matbaamızda# 
Bilgisayafl 
SistemiyJ 

Kaşeni 
Mühürlerinel 

30 dakikador 
yaptM

KAŞE 
'wjEB 

MÜHÜRDE 
EKLEM 
YOKS--

BİR TELEFON YETERLİ

KÖRFEZ OFSEl I
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCU 

istiklal Cd. Bora Sk, (Akbank Aralığı) Nai I 
Tel: (0.224) 513 17 97 GEMİ

ELEMAN ARANI YO
Gazetemizin İlan ve Rekladİ 

Servisi'nde profesyoneldik 
çalışacak yetenekli fl 
BAY veya BAYAN İl 
elemanlar aranıyor I

GEMUK

GÜNLÜK SİYASİ GAZEIE

Müracaatların şahşen yapılması rica ohjnJ 
İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Arahj 

(Stüdyo Prestij yanı) No : 3 / B GEM

Elektrik Akşamı Filtre 
Dorse Akşamı Civata

Tahir DOLAŞKAN

BUC 
FATH

DOD&

FORD
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nnuı iır GEMLİK İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ I Gazetemizin 

| eski yazarlarından 
I Edebiyatçı. Araştırman 
I Av. Ali AKSOY 
I yarın 2. sayfamızda 
I YAZINCA adlı köşesinde 
| yazılarına başlıyor 
I Mutlaka okuyun...

rfez
4■■■■TARAFSIZ SİYASİ GAZETE ■■■■■ 

Vo 17 Mart 2003 Pazartesi FİYATI : 200.000. TL.
uy - ----------------------------------------

ı Körfezde gırgır yasaklansın
NH
* Gemlik Balıkçılar Derneği’nin genel kurul toplantısında, balıkçılığın Gemlik’te ta- 
» mamen yok olmakta olduğu belirtilerek, kaçak avcılığın önüne geçilmesi istendi.

Gemlik Balıkçılar Der- 
neği nin yapılan olağan 
genel kurul toplantısında, 
yeni yönetim görevi dev- 

I rahrken. toplantıda Gem
lik te balıkçılığın arzu edi 

| İrn seviyeye ulaşmadığı, 
balıkçılığın giderek yok ol
duğu ve kaçak avcılığın 

^önlenemediği belirtildi
YENİ BAŞKAN
GÜNAY
Dün, saat 13.oo de 

Gemlik Balıkçılar Demeği 
Lokalinde yapılan genel 
kurul toplantısına. Hükü
met Komiserinin gelme
mesi üzerine bir süre bek
lendi.
₺ Hükümet temsilcisinin 
gelmediğinin tutanakla

—■’ saptanmasından sonra. 
g Divan Başkanlığı na İbra 

| him Talan getirildi.
Divan yazmanlıklarına 

ise Bekir Öksüz. Recep 
e e I ^aen seçildiler.

ur I 

1ILİK

E

B L 
1 I

H I

ÎÖ ' 
u I

Balıkçılığın geleceği
Dün Gemlik Balıkçılar Derneği’nin genel kurul 

i toplantısı yapıldı.
i Toplantıdan sonra başta Başkan Süreyya Güney 
ve bazı balıkçılarla dertleştik.

Dertlenen ben değil daha çok balıkçılardı.
Çocukluğumun Gemlik’inde nüfusumuz 5 bin ci

varındaydı ve Körfez bu denli kirlenmemişti.
Balıkçılık teknolojisi ise kuvvet gücü ile ağların 

yapısına bağlıydı.
Çemlik'te zeytincilikten sonra balıkçılık en 

önemli gelir kaynağıyla, birçok aile balıkçılıktan ge
çinirdi.

Toplular, Dinçler daha büyük tekneleri olan ba
lıkçı aileleriydi
K, Balıkçılık bir bakıma aile işiydi.

Kayıkhane de Topluların çift kapılı evlerinin 
önünden. bugünkü Kayıkhane Tesislerinin önüne 
değin bir dalyan uzanırdı.
k Balık sürüleri öylesine körfezin içlerine girerlerdi 
ki, dalyana takılırlardı.
■ Akşam üzerleri günbatımında çapariye çıkanlar 
tencere tencere kolyozlarla geri dönerlerdi.
E İstavrit, makbul balık değildi.
■ Kıyılarımız beton değil, kumsaldı.
i Balıkpazarı ridan Halitpaşa Mahallesi ne kadar 
olan alanda sürekli voli çevrilirdi.

Devamı sayfa 6'da

124 üyeden 64’ünün 
katıldığı genel kurul top
lantısında, Haydar Göral 
Başkanlığındaki eski yöne
tim kurulu çalışma raporu 
okundu. Raporda üye sa
yısını arzu ettikleri düzeye 
yükseltemedikleri belirtilir
ken, derneği yaşatmayı 
amaçladıklan bildirildi.

Haydar Göral’ın sun
duğu çalışma raporunda, 
Gemlikli balıkçının, dünya 
balıkçılığının neresinde ol
duğunun üyelere gösterile
mediği, Gemlik’te balıkçılı
ğın zor bir dönem geçir
mekte olduğu ve giderek 
yok olduğuna dikkat çekil
di.

Körfez’de kaçak balık 
avunma ile yeterince mü; 
cadele edilemediğinin be
lirtildiği konuşmada, balık- 
çılann ekonomik durumu
nun çok kötü olduğu bildi
rildi.

Çalışma raporunun ak
lanmasından sonra, denet
leme kurulu raporu da ak
landı.

Daha sonra yapılan se
çimlerde Süreyya Güney, 
Adnan Arıslı. Beytullah 
Tebişliler. Kamil Karalar 
ile Hüseyin Darerel yöne
tim kurulu üyeliklerine se
çildiler.

Denetmenliklere ise; 
Murat Ayna, Oktay Köse
men ve Ertuğrul Bulut ge
tirildiler.

İLK DEMEÇ
Gemlik Balıkçılar Der

neği Yönetim Kurulu Baş
kanlığına getirilen Süreyya

Gürhan Çetinkaya 
"Buluşma" 

adlı köşesiyle 
2. sayfamızda

Erol Gürçay 

"Tatlı Sert" 

adlı köşesiyle 
3. sayfamızda

İnan Tamer 
“Taşı Gediğine” 

adlı köşesiyle 
3. sayfamızda

Sıtkı Hayıroğlu 
"Yaşamın 
İçinden* 

adlı köşesiyle 
5. sayfamızda

Güney, ilk açıklamasını 
Gemlik Körfez’e yaptı.

Gemlik Körfez’inde 
gırgır balıkçılığının mutla
ka yasaklanması gerektiği
ni söyleyen Güney şöyle 
konuştu :

“Gemlik’te 10 yıl 
önce 10 gırgır ekibi 
vardı. Yüzlerce aile ba
lıkçılıkla geçinirdi. Bu
gün, bu sayı bir taneye 
düştü. Çünkü, Ziraat 
Bankasından kredi 
alarak tekne yaptıran 
balıkçı, yüksek faizler 
sonunda borcunu öde- 
yemedi ve teknesini 
satarak bankaya olan 
borcunu kapadı.

Birçok balıkçı iflas 
etti. Kala kala bir bü
yük tekne kaldı.

Bölge balıkçılığın
da sesi duyulan Gem
lik balıkçılığın sesi 
kesildi. Bu koşullar 
devam ettiği müddet
çe, Gemlik’te balıkçı
lık tamamen bite
cek.”

TROL BELA
Troller yüzünden 

Gemlik Lions Kulübü bu yıl da
। fidan dağıtımını sürdürdü.

İki bin fidan dağılıldı
Gemlik Lions Ku

lübü tarafından gele
nek haline getirilen fi
dan dağıtımına bu yıl 
da devam edildi.

Cumartesi günü 
vatandaşlara ve ku- 
rumlara iki bin adet 
çam fidanı dağıtan 
Gemlik Lions Derneği 
yöneticileri, halkın fi
dana büyük ilgi gös
terdiğini ve fidanların 
çok kısa zamanda ka- 
pışıldığını söylediler.

Körfez’de küçük balıkçı
nın ağa atamaz hale geldi
ğini söyleyen Süreyya Gü
ney “Trolçulann bu 
günlük kazançları da 
bir gün sıfırlanacak. 
Gelecekte çocuklarına 
birşey kalmayacak” 
dedi

Gemlik Körfezinde 
ihracat nedeniyle izin ve
rilen karides avcılığının ve 
midye avcılığının Körfez
de balıklara yumurta bıra
kacak alan bırakmadığına 
da dikkat çeken Güney, 
İmral Adası’nm çevresinin 
yasak alan ilan edilmesi
nin Gemlik’te bir süre da
ha balıkçılığın yapılması 
için bir şans yarattığına 
dikkat çekerek, “Ülke
mizde denizciliği bil
meyenler, yönetmenlik 
ve yasa hazırlıyorlar. 
Devlet, Kapaklı Burnu 
ile Mudanya Bur
nu’nun doğusunda 
mayetçiye yasak ko
yarken, gırgırcılara 
her yer serbest edili
yor. Asıl bu teknelerin 
Körfezde avlanması

VATANDAŞ
KORUSUN
Gemlik Lions Der

neği Başkam Ahmet 
Dillioğlu. geçtiğimiz 
yıllarda. Gemlik Kü
çük Kumla karayv^un- 
da fidan diktiklerini, 
ancak, bu fidaniann 
korunamadrğı için bu
gün üç beşinin büyû- 
yebüdiğme dikkat çe
kerek şurâan söyledi

Birkaç yıldır fi
dan dikme yerme, 
ihtiyacı olan vatam-

yasaklansın. Küçük 
balıkçıya yasak koçan 
zihniyet, büyük bahir- 
çıya koymuyor. Gemfik 
Körfezi nde balık gör
mek istiyorsak buna 
uyulsun, dech

Süreyya Günev. Gem
lik Körfezinde ufak baaho 
nın av yapacağı alan kal
madığını da belirterek 
Kurşunlu sahiBenrur. be 
tonlaştırıldığını. satdenr 
deniz kıytbnm işgal tihjy 
ni ve buna kimsenin man 
olamadığını, sahdere * 
pılan iskelelerin façıda ba 
İık avlamayı engdİedgir» 
berterek, baüıpnn sesi
ne kulak vulmuaa mad

daşlara fidan dağı
tarak. ilçermzm w- 
eOeemeeine katkı 
sağlamaya çalısı- 
vorez.

Bu Ftkmhy—n 
deveea ettireceğim. 
Arammz (Skiien fi- 
danm vatandaşlar 
tarafmdan İrilmene 
bdmeskfir Yeş3 bâr 
Gemlik yaratılma
sına bir parça kat
kımız oharsa mutlu 
o la cağa». ~
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Gerçeğe dayalı 
Kalıcı dostluklar

Dostluk. İnsan yaşamında önemli 
yer tutan Yüce bir kavram.

İyi gün dostu.. Kötü gün dostu..
Kurduğumuz dostluk köprüleri ne 

j kadar sağlam?..
İyi günlerde yanımızda olanlar, 

l dara düştüğümüzde de hala yakını- 
! mızda mı?

İnsan ilişkileri, ilk çağlardan bu 
j yana kurulan, geliştirilen, üzerinde 

kafa yorulan, düşünceler üretilen 
I yöntemler geliştirilen bir bütün.

Dostluk, arkadaşlık, karşılıklı da- 
| yanışma, karşılıklı iletişim, inanılır- 
| lık. saygınlık, güvenilirlik, sevgi...

Sağhkıh iletişimin olmazsa, olmaz 
I kuralları.. Kafa ister, gönül zenginli- 
| ği ister.

Arkadaş yaşama renk de katabilir, 
| çekilmez de yapabilir.

İnsan yaşamının anlamlı, mutlu 
| ve sağlıklı bir biçimde sürüklediği 
I için, yakın dostluklar kurmak gere- 
| kir.

Gerçeğe dayalı, kalıcı dostluklar, 
rol yapmadan, maske takmadan ku- 

1 rulabilir.
Aksi yönde gelişen ilişkiler, dost 

tanımının çok uzağında, tamamen 
çıkar kokan yapay birlikteliklerdir.

Günlük yaşamımızı dolduran pek- 
çok kişi var çevremizde..

Kimiyle ahpap çavuş ilişkileri ku
rarız, kimiyle ticari ilişkiler.

Ama pek azı ile derdimizi, mutlu
luğumuzu paylaşırız. '

Kırmadan, inciltmeden karşılıklı 
sevgi-saygı çerçevesinde yaşamayı 
sürdürebildiklerimiz, kardeşçe ve 
hasretle kucaklaşabildiklerimiz, bi
zim gerçek dostlarımızdır.

insanoğlu, yaşamının her döne
minde, çıkarlardan annmış, içini ısı
tabilecek dostlarıyla çok mutlu olu
yor.

Yaşamdan da, insan olmaktan da 
haz duyuyor.

Servet de geçici.. Güzellik de.
Önemli olan açıklık ve dürüstlükle 

kalıcı ilişkilerle, sağlam dostluklar 
kurabilmek.

Ama mutlaka özveriyle...
Bu siyasette de böyle.. İş yaşa

mında da. sosyal yaşamda da.

Yıl: 30 SAYI: 1491
Fiyatı: 200.000 TL. (KOV Dahil)

Sahibi : Kadri GÜLER
Yazı hieri Müdürü : Serap GÜLER

İstiklal Cad. Bora Sok. (Akbank Aralığı) No : 3/B
Tel: 513 17 57 F& : 513 35 95 DEMLİK

Basıldığı yer : KÖRFEZ OFSET
Matbaacılık - Yaylacılık * Reklamcılık Tesisi 

teOklal Cad. Bora Sok. Demir Apt No : 3/B GEMLİK 
BU Bayram Meleri ve Pazar Günleri yayınlanmaz)

Velilere Öğütler (2)

1) AŞIRI DENETİM
Doğal olarak gelişen duygu ve düşünce

leri yok eder. Güven duysunu yok eder. Or
taya sahte güven duygusu çıkar ve çocuğu
nuz kişilik sapmasına girer. İzin verin çocu
ğunuz duygu ve düşüncelerini sizinle pay
laşsın ve bu paylaşımı destekleyin. Çocuğu
nuz size güvenecek. Bu güven iseL çocuğu
nuzla aranızda sağlam bir köprü oluştura
cak.

2) Çocuğunuzdan mükemmel olmasını 
istemeyin.

Mükemmeliyetçilik : Yapılan her- işte 
söylenen her sözde girilen her sınavda kişi
nin mükemmel olması istenir ve beklenir. 
Her şey göstermelik ve başkalarının beğe
nisi için yapılır. Ölçütler kişinin dışındadır. 
Başkaları tarafından belirlenmiştir.

Bu şekilde olan yasaklamalarda, kişinin 
kendi gerçeğinin hiçbir değeri yoktur. Ken
di düşünüş ve değerlendirmesinin önemsiz 
olduğu vurgulanır. Kişinin kişiliği gelişmez. 
Sonuçta kişiliği zayıf hatta olmayan bir kişi 
ortaya çıkar'

3) Suçlama : Olayları olduğu gibi kabul 
etmelidir. Bunun sonucu ortaya çıkar.

Sağlıklı durumda ise şöyle denilmelidir. 
Daha öğrenecek şeyleri vardır. Öğrendik
ten sonra bu hataları yapmaz. Öyle ise, öğ
renmesini baskı yapmadan destekleyelim 
denilmesi gerekir .

4) Çocuğunuzun doğal olarak geliştirdik
lerini algılama duygu, düşünce davranış ar
zu ve amaçlarını inkar etmeyin. Çünkü o 
kendisidir. Tersi yapılır ve bunlar inkar edi

VERECEĞİNİZ İLAN ve I 
REKLAMLAR KAZANDIRIR 
1 ARIK PAKET REKIAM I 

100 milyon + KDV + Süpriz i
BİR TELEFON YETERLİ 1 

Tel : (0.224) 513 17 97 J

lirse başkalannın algılama duygu ve düşM 
ce arzu amaçlarını kabul eder ki, bu laafl 
olmayı reddetmek olur. Başkaları gibi dau 
ranmaya başlar. Bu da çocuğun taşAğM 
ret etmedir. Oysa herkesin kendi gibi ohaJ 
sı gerekir, yoksa mutlu olamaz.

5) Çocuklarınızın konuşmasına yasa 
kovmayın. Kişilerin konuşmalarına !■ 
koymak iletişimi engellemekdemektir. 
şimi elinden almak ise insanlığını ebndj 
almak demektir. Çocuğunuzun sıkça M 
nuşmasını sağlayın ki, onu anlayın, aa 
maya çalışın.Yanlışlarını iletişim kurddhl 
ve konuştukça, onu anlar ve böylece yâd 
lendirebilirsiniz.

6) Çocuklannızla küskünlük ve dargafl 
larınızı uzatmayın. Çatışmalar sürer (pdd 
Bu hem okul çağındaki çocuğunuza he® 
de size zarar verebilir.

7) Çocuğunuza güven duygusu verdfl 
nizde çocuğunuza değer verdiğiniz orta» 
çıkacaktır. Çünkü, o çocuk sizin çocuğuna 
zun, böylece ilişkileriniz gelişecek muii 
olacaksınız. Bu mutluluk herşeye yansşa 
çaktır.

8) Çocuklarınızı bir başka birisi (abla.kad 
deş arkadaş) ile kıyaslamayın. Çocuklar oa 
lar değil. Onların kendi kişilikleri, zeka w 
pisi ve anlayışı yardır. Bir şeyleri çözmekl 
tiyorsanız o yaşlara (çocuğunuzun yaşası 
geri gidin ve düşünün.

9) Çocuğunuzu sevdiğiniz mutlaka ha 
settirin ve onun yalnız olmadığını vvırgdi 
yın. Yalnızlık hisseden çocuk hiçbir alana 
başarılı olamayacağını düşünür.
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Balıkçı limanı 
büyültülsün

- Gemlikli küçük balıkçının küçük teknelerini ve bandulla 
nnı çektiği kayıkhanedeki balıkçı barınağının büyütülmesi 
isteniyor.

Yaklaşık 20 yıl önce yaptırılan ancak, yarim kalan barı- • 
nak, o günden beri tamamlanmayınca çıkan fırtınalarla ve I 
depremde büyük bir bölümü de sular içinde kalıhca, barı- I 
nak az sayıda tekneye hizmet eder oldu.

Yıllardır bannağm büyütülmesi için çalmadık kapı bırak- 
mayan balıkçıların sesine kulak veren yok.

Bugün en çok 20-25 küçük teknenin bağlanabildiği, bü
yük bir bölümünün dışarıda kaldığı 'barınağın, küçük balık
çıya ve amatör tekne sahiplerine kazandırılması isteniyor.

Balıkçılar, yapılacak bir .proje ile büyük bir yatırım yap
madan barınağın büyütülebiieceğini söylüyorlar.

Çöp kutusunun dibi 
olmayınca çöpler yere

L Burası ilçenin en 
gözde semti İstiklal 
Caddesi.
p Akcan Petrol Büro

sunun önündeki yaya 
kaldırımında olan e- 
lektrik direğinin üze
rinde bulunan Gemlik

Belediyesi yazılı çöp 
kutusuna çöplerini 
atanlar, kutunun dibi
nin olmadığını bilme-

Çöpleri kutuya atanlar 
yerden yeniden çöple
rini toplamak zorunda 
kalıyorlar.

TAŞI 
GEDİĞİNE

dikleri için çöpler yere Belediye yetkilileri 
düşünce şaşırıyorlar, nin dikkatine sunulur.

TATLI 
SERT

1 <a~iarAV

Bursaspor Eriyor
Bursaspor hızla çöküyor.
Geçen yd (UEFA) yakalama yana uar 

ken, düşüşe geçmişti.
Ve. Pisi pisine hrun kaçamya
Orta sıralarda gezinen talaabm 

futbolcuları, Avrupa Kupası m kal
mak istemez.

Hatta şam piyon olmak bde «ftcrjtz
Çünkü, takımın de^şeceğAnl bflfar
Ekmeğinin kesileceğine inana
Bursaspor sara nöbeti gfat, donana 

dönem düşme tehlikesi yaşıyor.
Ama. Bu sene flkdfci gibi.
Hani. Takım bâr küme düşerse, bâr 

daha çıkmak çok zordur.
Geçm işte bir Eskişehirspor varda
Şampiyonluğa oynadı.
Çok iyi bir nesil yakalamıştı

' Ama 20 senedir ıhı** » ve uçumu bğ 
de debelenip duruyor.

Boluspor da öyleydi.
Pres ve dinamizm denince alda Bohn- 

por gelirdi.
Antalya. Kayseri. Konya ve Mer

sin hep kentlerinin go rbabeğâydl
Ama. Şimdi hepsi altta k ıkiı
Puan cetveline bakınca, ineanan 

tüyleri diken diken oluyor.
Geçen senenin kupa şampiyonu Ko- 

caelispor, alt sıraya demir atta.
Kurtulması için mucize gerekir
Bursaspor ise sondan ikinci du

rumda.

Kırmızı alarm veriyor.
En tehlikeli gördüğü husus, lüc 

takımın düşeceğine inanmıyor.
Ayrıca radikal tedbir de almıyor
Yani. Bursaspor bağıra bağıra ga- 

diyor.
Herkes bunu şaka ı anne di» cm

Eskişehir örneğim öeriM* veadm
Birinci lige çıktığında r vah getir

mişti.
İlk organize amigo örneğL târiö- 

şehirspordaydı.

Hnan oJcımer

Nerede Halkın Sözcüleri...
“2003 bütçesi; çiftçilere zarar 
veriyor. Orta sınıfı eziyor. Vergi 
ödemeyenleri vergi affı ile 
destekliyor. Vergisini ödeyen orta 
sınıfı tekrar, tekrar vergilendiriyor” 
Kim mi söylüyor tüm bunları?... 
Dünya Bankası Türkiye Temsilcisi.. 
Pekii... Nerede halkın sözcüleri? 
Onlar mı?
Dut yemiş bülbül... Sus, pus... 
Delikanlı nasıl olurmuş, 
O’nu anlatıyor, onu söylüyor...

Takımda üniversiteli çoraklar var
dı.

Ama. O takam bdr gitti.
Yeni nesil onu hiç taramadı 
Peki. Neden beyle eldn.
Çünkü alt yapaya önem vvHbnedl 
Suç «ede t akanlarda değA 
Federasyonda da ver, 
4 yabancıya İrin uariyaraam.
16 Iririflk ha dr «da. 4 ah yapa 

mecburiyeti de koy.
Yeter ki niyetin oknm. daha ne 

çözümler buharsam

Günün Fikrasi
Kadm adanan sordu t

Ben ötüroana ne yayerae* 
Erkek cevapladı

Sen ne ya^araaaı ayna neyi
Kachn
"Müımıeb etsia ~
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Türk Halk Müziği Korosu 
Konsere hazırlanıyor

Gemlik Belediyesi Sanat ve Kültür 
nJkıı neği riin Türk Halk Müziği Koro-. 
fsu. 30 Mart günilygoılacak konser 
ihazırliklannı hızlandırdı. 3

hursa Belediyesi Konservatuvap,, 
•Türk Halk Müziği .Korosu öğretmen- 
ferinden . Kemal Kamalı tarafıhHan 
c al: srıriİaü’koro, Ekim 2 0 Ü 2 de ri be- 

iri çalışmalarını sürdürüyor.
35 kişilik koronun sazfânnın 3ü-’ 

çoğunluğunun Koro elemanları 
tarafındaki çalındığını söyleyep Der- 

inek Başkanı Edip* Özer. aeçfıairnız1* 
1 yıl oluşturulan koronun konserlerinin 
fbüyuk beğeni'topladığını, bü yıı kı . 
'konserin de aynı beğeni ile.izleneçej *, 
İğini söyledi. B

Oçeç karonun?Nisarr ^.untn Vyrk Polis 
^Teşkilatının vnjdöriümü. törenleri nedeniyle, 
Belediye Düğün, Şalçnu ’nda, .Konserin yinelen 
.ü O!lonunJ/urdun.ney köşen
sînaen sevilen tuFkuleri söyleyeceğini’büâk^i.n

■rM|«vı——r.ı. ı.^ trffliıl uutlıül ! 1
, Yazarımız

nİ9W ;lri9X ebniDiîMio snil ioaiıiHAraştırmacı ~ ■ âzaı*fi^îrn I 
Yılm^ Akkıhç’m yazdığı

.ıbyfir>toq«TfH5>« ■ 
ıCîltlIlCo öbmnUT

BURSA O .6fnA ■

ANSİKLOPEDİSİ
,ib9mfn9V nt9nö eyıasy iİ6 üjinüO

OÖNlAC SİVAS! OA2S

NÖBETÇİ ECZANE

Dünya’nın 
Kestane 

deposuyuz
Kestane üre

timinde dünya 
üçüncüsü olan 
Türkiye, başlatı
lan proje ile ya
kın bir gelecek
te, birincilik kür
süsüne oturma
ya hazırlanıyor.

Kestane denince akla Bursa gebyor |j 
Kestane şekeri, kebabı, tatlısı, ezmesi, lo
kumu ve keşfedildikçe daha da artacak I 
olan yepyeni ürünleriyle, farklı lezzetlen | 
dünyaya tanıtıyoruz. •

> Türkiye, dünyanın en büyük kestane ı 
üreticileri arasında zirveyi zorluyoruz.

Kalite ve markalaşan ürünleriyle dünva I 
pazarlarına açılan Bursa’daki firmalarımız. I 
Ayrupâlı ve ABDD'nin damak zc- JjemaI 
adeta “kestane tadı” ile feth<

Dünya Gıda Örgütü verilende. uıllık 701 
bin ton rekolteye sahip olan Tüiıu>. 
zamanda dünya üçüncülüğü kürsnüındcl 
de yer alıyor?.

Bakanlık, başlattığı kampanya ve iki I 
önemli projeyle, Türkiye’yi kestane üreti
mi ve dünya pazarlarında payı bakımından 
birincilik tahtına taşımayı hedefliyor.

Üstelik,' kestane ve kestane ürün
lerindeki ihracatımız her geçen yıl daha da 
artıyor. Ekonomimize önemli döviz girdisi 
sağlayan kestane, yeni projeler ile birlikte 
Türkiye’yi bu alanda dünyada söz sahibi 
yapacak gibi görünüyor.

'No : X91nwsc
r ...... Te* a (0.224>51317 97
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PVC KAPLAMA VE 
PLASTİK KART SİSTEMLERİ

tölnsifi

.bntnd

Düğün & Nişan & Kına 
Sünnet Fotoğraf Çekimleri 

ve albümleri yapılır.
Vesikalık ve her türlü 

resimleriniz için bize uğrayın. 
FARKI YAŞAYIN 
Özel günlerinizde video çekimleri ve 

CD’ye kayıtları yapılır.

Mehmet Mülazımoğlu
İstiklal Cd. Bora Sokak Akbank Aralığı No : 3 - A GEMLİK 

Tel & Fax : (0 224) 513 94 94 Tel : (0.224) 514 94 94

Ci Plastik Kimlik Kartı 
# Personel Kartı 

# Öğrenci Kartı 
# Tanıtım Kartı 

• Fatura Kartı

Körfez OFSET
MATBAACILIK - YAYIMCILIK -

İstiklal Cd. Bora Sk. Akbank Aralığı 
No: 3/B GEMLİK

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

fS DOĞUŞ FESE DI'KSHAAIILERI
»■ n.8 - |Her zaman bir adım önde"
MM M
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YAŞAMIN İÇİNDE!
Sıtkı Hayıroğlu
Emekli öğretmen

Fıkralı Kadınlar Günü
" Ulusumuzun günleri pek çok. Günden güne 
de çoğalmakta. Günleri ayrı ayrı yazsak yazma
ya yer kalmaz. Kısaca, Kadınlar Günü’ne değine
lim. Erkeklerin günü zaten yok.

Gazetecilik öyle kolay bir iş değil. Konu kom
şu, hısım akraba, her çeşit vatandaş, aklına ne 
takılırsa bize gelir danışır, çare ararlar.

Bir ara, sokakta (4-5) bayan yolumu kestiler. 
Bakın olana.

- Sizi biz çok iyi tanıyoruz. Gazetecisiniz. Siz 
bizi tanımayabilirsiniz. Şimdi tanışırız Bir gazi
noya gidelim.

Beraberce bir gazinoya gittik, i lepsi birden 
konuşmak istiyordu.

- Yok olmaz öyle, tek tek anlatında bend< an
layayım. İçinizden birini elebaşı olsun. Siz g< re- 
kirse konuşursunuz.

• Tamam öyle olsun. Elebaşımız Şeref nur.
, t - Hah şöyle. Anlat bakalım Şeref hanım, so
run ne?

• Sorunumuz, şu Kadınlar Günü denen günün 
i kaldırılması yerine daha cazip bir gün konulma
sı. Mesela, biz bugün güya günde idik, boş laflar
la kafamız beynimiz şişti. Figen söz istedi.

- Bende hiç istemiyorum boş laflı günleri.
Esen de:
- Ben çok seyrek giderim. Baktım hava dedi- 

Ikodulu hemen bir bahane uydurur kaçarım.
| Ebru dikkatle dinleyerek :

* Ben, daha ziyade günlere kimlerin geldiğini, 
hangi konuların gündeme geldiğini merak ede- 
rim.

-O halde bugüne bu güne ortak bir ad bula- 
lı m.
■ Kendi aralarında bir durum değerlendirilmesi 
yapıldı ve :
[ - Bulduk, FIKRALI KADINLAR GÜNÜ. Gün- 

de fıkra anlatılacak. Ayda bir olacak. Birinci ge- 
lene, belli bir ödül verilecek.
■ - Buluşunuzu bende beğendim. Köşemde de 
■azarım. Ama fıkra biliyor musunuz? Hepsi bir- 
den atıldılar.
B* Fıkraların alasını. Hele Şerefnur fıkra küpü. 

- Öyleyse anlatın bakalım.
f - Elebaşımız Şerefnur. Önce o anlatsın.
| Şerefnur un ilk fıkrası
i NEDEN GEÇ KALMIŞLAR ?
* Müdür Yardımcısı BARAN, okula geç gelen 
öğrencileri, sorguya çeker.
■ - Söyle bakalım DENİZ, okula neden geç kal* 
dm? •
| - Şey... Öğretmenim! Uykuya kalmışım.
» Sen söyle yaramaz oğlum BERK bakalım : 

■* Ben de uykuya dalan arkadaşımı uyandırma- 
yagitmiştim.

■ - Sen söyle yaramaz kız Tutku, neredeydin? 
K- Ben de öğretmenim köşe başında DENİZ ile 
BERK İ bekliyordum.
t - Haydi defolun! Bir daha görmeyeyim.
■ Bir fıkra da FİGEN anlatmak istedi.
i Beraberce dinledik.
■ BEKLEMEYE VAKTİM YOK

-Adamın biri yolda giderken, hocanın ensesi- 
(ie okkalı bir sille indirmiş. Hoca arkasına dönüp 
bakınca Adam :
H| Afedersiniz, sizi teklifsiz dostlarımdan birine 
benzetmiştim. Demişse de hoca yakasını bırak 
mamış. sürükleye sürükleye kadıya götürmüş. 
Meğer adam, kadının çok yakın dostu imiş. Ka- 
dı, suçluyu çağırarak Hoca ya :

- Haydi sende ona bir tokat vur da. ödeşin de
miş. Hoca razı olmamış.

§ • 0 halde bir akçe getir ver de. ödeşin tekli
finde bulunmuş.
| Adam parayı getirmek için çıkmış, gitmiş. 
Hoca hayli beklemiş. Bakmış gelen giden yok. 
Allah'a sığınarak, kadı ya şiddetli bir sille asket- 
Hkten sonra
E • Benim de fazla beklemeye zamanım yok. 
Bir akçeyi o adamdan sen al.
| Esen, Ebru biz birer fıkra anlatalım diye ısrar 
ettiler amma zaman kalmadı.
I Türkiye'de bu gün, iz bırakır, diyor sizi kutlu
yorum.

İşyerinde ilkyardım!
İlkyardımın ABC’si
HASTA ve YARALILARIN TAŞINMASI
Hastanın zarar görmesi engelenmebchr
Hasta kaldırılırken damsa dizden eğdtp doğruF 

malıdır. Belden eğilme ve kaldırma hareken 
yapılmamalıdır.

Sedye ile taşınırken güçlü kişiler sedye/; haf
tanın baş tarafından tutmalıdır.

Sedye ile taşıma sırasında bir kişi komut ver
melidir. Komut “sağ-sol”, "sağ-sol" biçiminde 
değil, “iç-dış” olarak verilmelidir.

(Komutlarda iç ayak; sedyeye yakın olan, dış 
ayak; sedyeye uzak olan ayaktır) Devamı var. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Gv 

nenliği Genel Müdürlüğü tarafından bastırılan
İşyerinde Yardım' adlı kitaptan alınmıştır durumda ciMdhdbt

Yasemin Mobilya
DEĞİRMENCİOĞLU Mobilya ve Koltuk Çeşitleri
n Yatak Odası Takımları 
n Oturma Odası Takımları

Misafir Odası Takımları 
0 Yemek Odası Takımları 
*1 Kanepeler 
“1 Abajur Çeşitleri 
0 Zigon Sehpalar 
Yeni İşyerimizde zengin 

mobilya çeşitleri ile 
hizmetinizdeyiz....

Gazhane Caddesi Ne: 21 (W tadar Tk.. ktattal 
TklU0J24)512n 20
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Şimdi Pirelli lastikleri hediyeli!

Güne BakışSizden Aracınıza,
Pirelli’den Size Hediye!

Kadri Güler
geBiİ!k_korfez§yaiıcox9«

Sayfa

ni

21 Şubat ■ 31 Mart 2003 
tarihleri arasında 4 adet 

Pirelli oto lastiği alan herkese 
1 adet Pirelli Mont hediye.

Siz de en yakın 
Pirelli Yetkili Satıcısı'na 

uğrayın, kontrolünüz altındaki 
gücün keyfini yaşayın

KONTROLSÜZ GÜÇ 
GÜÇ DEĞİLDİR

OZKAYA OTOMOTİV
.'û’oüfföam üLütalo Ş$3a

Hisar Mah. Körfez Baytaş Sitesi A Blok No: 2 
Tel: (0.224) 513 73 93 Fax : 514 40 44 

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

Balıkçılığın geleceği
Birinci sayfanın devamı

Filikalardan kıyıdan beşyüz. albyüz meae 
ğa kadar atılan ağlar, kıyıdan iki koklan 
biz çocuklarda asılırdık halatlara...

Hüsa...hüsaaa.. sesleriyle belindeki kdoma|^ 
halatına bağlayan balıkçı, beden gücüce agaifH 
kerdi. Kıyıdan duvar dibine kadar gider. facİomN 
züp yeniden deniz kıyısından halata bağladı

Unutamadığım günlerdi onlar...
Balık ağının torbası kıyıya çekilirken batatt 

milyonlarca hamsinin parıltısını unutmak 
mü.

Gelsin evden tencereler, tepsiler...
Para da almazdı balıkçılar bizden.
Kıyıda bekleyen satıcılar, çuvatyelere doütaM 

lan gibi balığı, koşa koşa mahalle aralarına (fafad 
dı...

O günlerin balıkçılığı hafızalanmızda kakk I
Körfez de 25-30 çeşit balıktan, kala kasa 5-m 

çeşit balık kaldı.
Geçen zaman içinde Gemlik’in nüfusu BOlfl 

re yükseldi.
Denizi, evsel atıklarla kirlettik.
Sanayi, bir Sunğîpek Fabrikası ydı. Bugün O 

larca fabrikanın atığı yine Körfez’i kirletiyor, i
Ya balıkçının balıkçıya yaptığı.
Önceleri algarna denen bir aleti bukiuhr. ada

dan trol geldi.
Trol ve algarnaya bir de ışık eklendi.
Varın siz denizin halini.
Bugün balıkçı dertli.
Derdini dinleyen yok.
Denizde yasakla savaşan kimse yok.
Körfez her yıl biraz daha balık neslini tüketiyor)
Eğer İmralı Adası’nın çevresine Apo nedenim 

yasak konmasaydı, çoktan balıkçı havlu atm*k
Gemlik Körfezi’nde balıkçılığın gelişmesi m 

büyük emekler harcayan rahmetli Sait Reis in oagi 
yıl kumcusuyla, trolcusuyla, algarnacısıyla, s&çsm 
la bu aletleri yapanlara karşı verdiği mücadem 
unutmak mümkün mü?

Gemlikli balıkçının hali iyi değil
Aldıkları krediyi ödeyemeyen onca zengin bdfl 

çı ailesi iflastan kurtulamadı ve mesleği terk CMİ 
zorunda kaldı.

Balıkçının sesine bilileri kulak vermeli.

1
I
I

ELEMAN ARANIYOR
Gazetemizin İlan ve Reklam

Servisi'nde profesyonele* 1

BAY veya BAYAN

DAVETİYE BASILIR

Matbaacılık Bizim İşimiz"

[30523

ı

MATBAACILIK - REKLAMCILIK - YAYINCILIK

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

Müracaatların şahşen yapılması rica oAjnr | 
İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Arak* 

(Stüdyo Prestij yanı) No : 3 B GEMUK

OTO CâfiriZE
Elektrik Aksama Filtre 
Derse Aksama Civata

TOFAŞ BMC
RENO FATU
VOLVO DODGE
SCANIA KARGO
ANADOL FORD j

Tahir DOLAŞMAN
GemIik Girişi Baytaş Apt. Attı No : 42 G0AK 

Tel: (0.224) 514 59 37 Cep Tel: (0.546) 5B6H«
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!BEM’in hedefi 10

Gazetemizin 
eski yazarlarından 

Edebiyatçı, Araştırmacı 
Av. Ali AKSOY 

yarın 2. sayfamızda 
“YAZINCA” adlı köşesinde 

yazılarına başladı. 
Mutlaka okuyun...

mağaza
Avrupa’daki Kodi, Spar, Plus, Netto, Obi, Hit ve Ottos gibi ekonomik mağa- 

“I zacılık zincirinin bir benzerini Gemlik’te açan Levent Moral ve Ahmet Av
cı’ mn hedefi önce Orhangazi ile başlayarak, mağazalar zincirini 10’a çıkar- 

| mak. BEM yurt dışındaki ünlü mağazalara ihracaat yapıyor.
Kuruluşunun birinci yı- 

I taa geride bırakan BEM 
I Grup, mağazalar zincirini 
I 10 çıkararak, tüketiciye 
I ekonomik ürün satan ma- 
Lfazabr kurmaca amaçlı-

Önümüzdeki günlerde 
Orhangazi'de yeni bir şu
be açacak olan BEM’in 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Levent Moral, ardından 
Yalova, Küçük Kumla, 
Bursa Setbaşı, Çekirge ve

3 Kadri Güler

gemlik_korfez@yahoo.com

Güne Bakış

Altıparmak, semtlerinde 
yeni mağazalar açacakları
nı belirterek, “Hedefimiz 
10 mağaza ve ardın
dan yurt dışına açıl
mak” dedi.

İstiklal Caddesi’nde 
hizmet veren BEM’de 5 
binin üzerinde ürün satıldı
ğına dikkat çeken Moral, 
“Almanya’da ekono
mik mağazalar zincir
leri olan Kodi, Spar, 
Plus ve Netto gibi ma
ğazaların aynısını 
Gemlik’te açtık.

■ret

O

8

* 
0
I

18 Mart
18 Mart geçmiş yıllarda, "Çanakkale Şehitlerini 

Anma Günü" olarak kutlanırdı.
Bu yi, Kaymakamlıktan gelen davetiyede, 18 

Mart Şehitler Günü” olarak anılıyor.
Anlaşılan. Çanakkale de, Kurtuluş Savaşı nda, 

Kore'de, Kıbrıs ta ve de terörizme karşı şehit düşen 
teri anma için tüm şehitlerin günü olarak anılacak.

Her biri bir diğerinden önemli olan bu olaylar, 
Cumhunyet Tarihimizin yer alan önemli sayfalar- 
dır

18 Mart 1918 de Birinci Dünya Savaşı nda Al
man savaş gemilerinin Türk karasularına girmesin
den sonra, Osmanh Bayrağı asmasıyla savaşın ta
rafı olmamız ardından, bu gemilere Türk adı verile
rek (Yavuz) Sivastopol'ü bombalaması, Düvel’i Mü- 
fehfe yi ayağa kaldırdı.

Afmanlara karşı birlikte hareket eden Ittilaf kuv
vetleri, zamanın en büyük savaş teknelojilerini taşı
yan büyük donanmaları ile Çanakkale'ye dayandı
lar.

! Çanakkalede 200 bin şehit veren Türkler, düş
man güçlerini Mar manya göndermedi ama, Al
manların başka cephelerde yenilmesi. OsmanlI'nın 
da yenilmiş sayılmasına yetti.

_ Devamı sayfa 6'da

Bu mağazalarda gı
da maddeleri dışında 
herşeyi ekonomik ola
rak bulabilirsiniz. 
Amaç, halka ucuz ve 
kaliteli mal sağlamak” 
dedi.

Hedeflerinin ilk on ma
ğazadan sonra her yıl on 
mağaza açarak, ülkeye ya
yılmak olduğunu söyleyen 
Moral, “Bunları yapar
ken devletten bir ku
ruş kredi almadan ger
çekleştireceğiz” dedi.

Gemlik Lisesi’ni bitir
dikten sonra Uludağ Üni
versitesi’nden yatay geçiş 
ile Kölh Üniversitesi İş İda
resi ve Halk Ekonomisi 
okuduğunu, Almanya’da 
Metro Holding mağazala- 
nnda yöneticilik yaptığını, 
Karstad ve# Spar Holding 
mağazalarına 1991-92 
yıllarında 20 mağaza kur
duğunu. 1998 yılında 
BF.M Bilgisayar a ortak

olarak Türkiye’den Al
manya yd kazak, kot. spor 
çanta, perde, ihraç etme
ye başladıklarını halen, Al
manya, İsviçre, Fransa’da
ki ünlü mağazalara mal 
gönderdiklerini söyledi.

BEM’lerin az karla hal
ka ihtiyacı olan çok çeşitli 
ürünü (sağlamak olduğunu 
belirten Moral, yakında 
Gemlik'te de başka mağa
zalar Açarak, hizmet ağını 
genişleteceklerini bildirdi.

Gürhan Çetinkaya 
“Buluşma" 

adlı köşesiyle 
2. sayfamızda

Erol Gürçay 

"Tatlı Sert" 

adlı köşesiyle 
3. sayfamızda

İnan Tamer 

"Taşı Gediğine" 
adlı köşesiyle 

3. sayfamızda

Sıtkı Hayıroğlu 
“Yaşamın 
içinden" 

adlı köşesiyle
5. sayfamızda

HSBC H kapandı
Demirbank’ın satılmasından son

ra açılan HSBC Bank Gemlik Şube
si, yeterli müşteri potansiyeli bula
mayınca, bankacılık faaliyetlerini 
Gemlik’te sona erdirdi.

İstiklal Caddesi BEM Mağazası
nın yanında faaliyetlerini sürdüren 
HSBC Bank Genel Müdürlüğü 
Gemlik’te kapatma karan alınca, 
bankanın camına astığı bir duyuruy
la bankacılık faaliyetlerinin 17 Mart 
2003 tarihinde yeni adresinde dev- 
am edeceğini duyurdu.

Dün, bankada her türlü bankacı
lık faaliyetleri sona erdirilerek. Gem
lik Şubesi nde hesabı bulunanlann 
Fevzi Çakmak Caddesi No:79 Bursa 
adresinde bulunan HSBC Bursa Şu
besi ne başvurmaları istendi.

mailto:gemlik_korfez@yahoo.com


18 Mart 2003 Salı

Demokrasi
Yazınca” ne yazmalı?

Sayf< ;T

Avukat
Ali AKSOY

Cumhuriyetimizin 80. yılında moda tabi
riyle 59. Hükümetimiz kuruldu. Sanki 58. 
Hükümet ten farklıymış gibi acayip bir hava 
estirildi- Oysa 59. Hükümet’i kuran anlayış 
île 58. Hükümet’i kuran anlayış en ince de
tayına kadar aynı. Hatta öyleki 58. Hükü
met Başkanı nm 59. Hükümet’te Dışişleri 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olacağı Dışiş
leri Konutu na yerleşmesinden belliydi.

Kimse kusura bakmasın. 58. Hükümet in 
günahı da sevabı da 59. Hükümeti kuran 
anlayışa ait. O dönemde ben yoktum demek
le işin içinden sıynhnmaz,

59. Hükümette bizi ilgilendiren önemli 
bîr gelişme var. O da kabine de Bursalı bir 
bakana yer verâmeyişi. ilginç ilginç olduğu ka
dar da AKP'nin demokrasi anlayışını ortaya 
koyması açısınd uı önemli.

böL Hükümetin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı hani şu ünlü tezkere
ye karşı çıkmış ve karşı çıkacağını da açık açık 
medya önünde dile getirmişti. Sen misin kar
şı çıkan?

Benîm anlamadığım seçim öncesinde, Bur- 
sa'nm ne denli önemli olduğunun öne sürül
mesi. vurgulanması...

Seçimlerden * sonra iktidara gelinince de 
unutulması.

Oysa aynı partiden 13 milletvekili çıkaran 
bîr ile de en az bir bakanlık yakışır.

Sorun Bursa olarak bizde mi?
Kendimizi oralarda kabul ettiremiyor mu

yuz?
Biraz da bu konuya kafa yormamız gerek- 

m»,ormu? »•
Dursa’da Bursunlar da eksik, olan*'bir <- 

-rey var ama ne? J!
Türkiye’nin en büyük 4. kenti. Sanayisiyle, 

ticaretiyle, nüfusuyla, tarım potansiyeliyle 
güçlülüğünü kanıtlamış bir kent. Ama ne yazık 
ki bunu bir türlü kabul ettiremiyoruz ya da an
latamıyoruz.

Bu sadece politika da değil. Her alanda 
böyle.. Siz hiç Bursa’dan gümbür gümbür 
yükselen bir ses duydunuz mu? Türkiye’yi ye
rinden sarsacak.

Bakın Ankara Ticaret Odası’na... Bakın 
Ankara Sanayi Odasına.. Ne biçim seslerini 
yükseltiyorlar. Hem de dolu dolu...

Ankara Ticaret Odası Başkanı Sinan Ay- 
gün bankalarla dişe diş göze göz çarpışıyor. 
Toplum çıkariarmı kendi çıkarlarının çok çok 
önünde düşünerek hareket ediyor. Kredi kartı 
temerrüt faizlerini ne hale soktu... Mağdurla
ra nasıl nefes aldırdı...

Türkiye Onu konuşuyor.
Bize de Örnek olsa...

Merhaba Değerli okurlar...
Gemlik Körfez’iri günlük çıkıyor olma

sı beni tekrar yazmaya özendirdi. 1979’da 
ilk bu gazetede başlayan köşe yazılarımı, 
daha sonra Bursa basınına yazdıklanm izle
mişti...

Bu yeni bir başlangıçta, vaktiyle beni 
üzen bir anıyla sürdürmek zorundayım. 
Şimdi. Bursa basınında yarın dönük hesap
ları olanlar, -müstakbel rakip mi gördü
ler ne?-, onların faullerine maruz kaldım. 
Ve o aşamada tanık olduğum “düzey”, 
beni düş kırıklığına uğrattı. Gazetelere yaz
ma hevesim hüsranla noktalandı...

Arz ederim! * ' • •
Eh.devran o muhterem zcynla dahi kal

madı.
Ancak hala o görüşteyim; Bursa basını,, 

“sadece Ali Aksoy’un yazabileceği” 
şeylerden mahrum kaldı.

İşin bu yönü kimlere gam?
Çoktandır bana da gam değil.
Herkes bir yığın “yazılmasa da olur” 

şeyleri yazarken, tutup “sıradışı şeyleri” 
yazmak... Olacak iş mi? Mevcut kıytırak 
şablona karşı hem çok ayıp olur! Bu işin 
saltanatını (!) şimdi varsın başka, kalemler 
sürdürsünler.

Saltanatlarında gözüm varsa, gözüm çık
sın!

Tankut Sözeri düşünsel boyutta.
“Kent”te Yılmaz Akkılıç ise, siyasi^ 
rum bağlamında güzel şeyler yazmakta®

, Ve nihayet, “Bursa Hakimiyet”te M 
Kaplanoğlu’nun yerel tarihe ilişkin ar»

• tırmalan...
Başka yok mu?
Haaa... Eski müvekkilim Necati Karta 

ise, “fazla velvele” ile çıkıyor mcrdiiTM 
he.

Daha başka yok mu?
Bu yaştan sonra hatır için çiğ tavuk w 

mem!
Evet, “yazınca” ne yazmalı?
Yanıtım yine aynı...
“Yazılmasa da olur” şeyleri yaznd 

malı!
Ve yazarken, insan haber metni biçea 

ne (uslubuna) zinhar mahkum olmamakI
Bu, çok iddialı bir tercih değil mi? I 
Doğru, biraz öyle galiba...

Bil tün bunları derken .•
. ..Bursa basınına yazan 4 kişiyi ayrı tut
maktayım.

O adlar , kimler ? ,• ?
Belirteyim : “Olay”da Nahit Kayaba

şı kültürel anlamda... “Bursa Haber”de

Gemlik Körfez’in bu yeni dönendi I 
“haftada bir iki gün” birlikte olacağız. |

Bu buluşmaları çoğaltmak ısteni 
ama...

Kendi dünyamın gerçekleri izin veri 
yor buna. Artık yaşım 55 oldu. Ve zan! 
çok iyi kullanmam gerekiyor.

Bu kaygımın içinde ...
Günlük gazetelere "ömrü b i ı2 günlü 

•olan şeyleri yazmamak...
Ve dahi torunum Sahan a daha y.- -J3İ 

ma sevdam var.
Son yıllarda uğraştığım kimi korJ I 

ise, ara sıra paylaşacağız elbet.
Efendim... Hepinize tekrar merhaba I

GEMLİK
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VERECEĞİNİZ İLAN ve
REKLAMLAR KAZANDIRIR
1 ATEHİPAKET REKLAM I

100 milyon + KDV + Siipriz |

BİR TELEFON YETERLİ
Tel (0.224) 513 17 97
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Fan Club Orman
Dinlenme Parkı açtı

TATLI 
SERT

Erol GÜRCAY

Bağımsızlık

Merkezi Bursa da bulu
nan Fan Club. Genılik- 
Bursa Karayolu üzerinde 
bulunan Kurtul Köprüsü 
çıkışındaki ormanlık alan
da Orman Dinlenme Par
kı açtı.

Bursa Orman Bölge 
Başmüdürlüğüne bağlı 
olan Kurtul Köyü sınırlan 
içinde kalan alan içine 
dinlenme banklan ve bir 
dinlenme tesisi inşa eden

Hacı Bektaşi Veli 
Derneği’nden aşure günü
GEDİĞİNE

ak.

sonra, gıınunanlam ve önemini belirten ko-

88 YIL SONRA..
Atalarımız kükremişti :

Gedemediler
Geldikleri gibi gittiler?

Bu ‘OPM,
Sö«fe dost oIprak.üs^en^Li^jtf . ,gT 

■

tuI /I
Bizleri, ne şehitler!
Başta Mustafa Kemal Atatürk oWi>M^Ö
Çanakkale’de vatan uğruna şehit düşenlere

Bursa Fan Club» Gemlik 
Bursa karayolu üzerinde 
seyahat eden yolcuların 
dinlenebilmesi için yeşil 
bir alan oluşturarak, küçük 
ihtiyaçlarını giderebilecek 
dinlenme parkı oluşturdu.

Park alanının etrafının 
yeşillendirileceğini söyle
yen ilgililer, bu alanda din
lenmek isteyenler için ge
lecekte güzel bir yen oluş
turacaklarını söyledier.

Gemlik Hünkar Ha
cı Bektaşi Veli Yardım
laşma ve Dayanışma 
Derneği, İslam dünya
sında muharrem ayının 
başlaması nedeniyle 
aşure günü düzenledi.

Dernek Yönetim 
Kurulu Başkanı Kazım 
Bulut gazetemize yaptı
ğı açıklamada, 20 Mart 
2003 Perşembe günü 
saat 12.oo’de derneğin

Yeni Pazar Caddesi 
Kemal Demircan 
Apartmanı altındaki lo
kalinde kurban ve aşu
re dağıtılacağını söyle
di,

Kazım Bulut, gele
neksel kurban ve aşure 
gününde dernek üyele
rinin ve Gemliklilerin 
kurban ve aşure yeme
ye beklediklerini söyle
di.

ı Şehitler Günü 
bugün kutlanacak

jrıyinna GarniaoryKornutanhoı'nca görevlen- 
’ lilıtaOfc kişi lıOınO^ri^Iacak.

İskele Meydanı nda yapılacak anma tö- 
•enltrinitşeflHIeleMfkatılacak.

Bağımsızlık. a
Bu kelimeyi (1970) fi ydarda çok sever-1 

dik.
Kendi yağımızla kavruluyorduk.
150 milyar dolar borçlu değildik.
10 milyonun üzerinde işsizimiz de yok- i 

tu.
En önemlisi.
Bu kadar israf içinde yüzmüyorduk.
İşte. Bu özelliklerimiz nedeniyle. ba-1 

ğımsız Türkiye diyorduk.
Buna da hakkımız vardı.
Ama. Şimdi durum değişti.
Elin oğlu, artık seni silahla I 

kuşatmıyor.
Para ile kuşatıyor.
•Ekonomik çembere alıyor.
Zaten teknoloji de ve iletişim olan I 

gelişme, bağımsızlığın özüne de vurdu. I
Bakıyorsun Dünv.ı knpaı.«l«<u Amerika i

bile, bazı konularda bağımlı.
Bizler geçmişte bağımsız Türkiye «fiye 

bağırdığımızda solcu damgası yerdik.
Bugünlerde bağımsızlık ve onurlu 

olma sevdalıları da arttı.
Artık onlarda, Birliklere ve ortaklıklara 

onurlu bir statüde girmek istiyorlar.
Ama. Onların onurlu dayatması, 

sadece Avrupa Birliği üyeliği için geçer 
li.

Neredeyse bizi dövedöve savaşa sürükleyen 
Amerika’ya çıtlan çıkmıyor.

Aslında, Devleti yönetenlerde böyle.
Başka üke yöneticilerine bodoslama 

giriyorlar.
Muhatabımız Amerika olunca, onur 

monur aklımıza gelmiyor.
E. Ne yapılım Amerika’ya savas mı ilan 

edelim.
Etmeyelim.
Ama. Amerika’nın alternatifi olan ûBıtler 

iyi geçinelim.
Sınırdan üç-beş (PKK)h kaçtı diye İran'a 

savaş ilan etmeyelim.
Türkistan’da bir grup Türk as& insana 

haksızlık yapıldı diye, koskoca Çin devletine 
posta atmayalım.

Çeçenistan konusunda. Rusya’nın 
düşmanlığını kazanmayalım.

Avrupa ülkelerini, düşman görme 
huyumuzdan vazgeçelim.

Peki. Nasıl olacak bunlar. A
Sivil kuvvetlerle.
Yani. Diplomatik yollarla
Ben eskiden, bağımsızlık «fiyordum.
Şimdi, karşılıklı bağmaMA lüıonm.
Teknoiopran ve lefişim ryuİErâ ieriedb^ 

bir dönemde, bağmsuhk aoffSr otenuştur
Bu devirde bağımsızlık. yabuıHrtn

| Günün Fikrasi
Savaşta kahraman!! 

askere soruldu :
Asker, yüz alfan om istersin i 

voksa bu mada Ka vı mı.-J
Asker t
**- Madalyanın kıymeti^ş^kff^p

Aşağı yukarı 3 attın."
Öyleyse. 97 altınla birlikte!

madalyayı da isterim.~
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BİR TELEFON YETERLİ!

KÖRFEZ OFSET

ELEMAN ARANIYOR
KAŞE 

ve 
MÜHÜRDE 
BEKLEME 

YOK! _ _
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Kitap ve Bilgisayar
Fuarı sona erdi

TÜYAP tarafından Bur- 
sa’da organize edilen “Ki- 
tap. Bilgisayar ve İletişim 
Teknoloji Fuan" sona erdi.

BUTTIM Fuar Merke- 
zi'nde açılan ve bir hafta süre 
ile devam eden Kitap, Bilgi
sayar ve İletişim Teknoloji 
Fuarı, aydın ile okur buluş
masını gerçekleştirirken, bil
gisayar ve iletişim teknolojisi
ne ilgi duyanları da fuara çek
li.

Gazetemizin İlan ve Reklam 
Servisi'nde profesyonelce 

çalışacak yetenekli 
BAY veya BAYAN 
elemanlar aranıyor

GEMLİK

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

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

— (Stüdyo Prestij yanı) No : 3 / B GEMLİK

Yazarımız 
Araştırmacı - Yazar 

Y Yılmaz Akkılıç’m yazdığı 
4 Ciltlik

BURSA
ANSİKLOPEDİSİ

Gazetemizde satılmaktadır.
GfMUM

■Mi GÜNLÜK SİYASİ GAZETE MM

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

Tel : (0.224) 513 17 97

Fuâr süresince tanınmış yazarlar imza günleri 
düzenlerken, Fuar Merkezi’nin değişik salonların
da değişik konularda söyleşiler, konferanslar ve 
paneller düzenlendi.

Gazetemiz yazarlarından Araştırmacı-Yazar Yıl
maz Akkılıç’m da katıldığı ‘Bursa'da Kültür’ ko
nulu paneli büyük ilgi gördü.

Fuarda düzenlenen Tango gösterisi ise. beğeni 
île izlendi. .

Kitap ve Bilgisayar Fuarına Türkiye'nin ta, m- 
hmışly^yin evleri Ve, 1 nlgisayar Ih maları katıldı.

Matbaamızda 
Bilgisayar 
Sistemiyle 

Kaşe ve 
Mühürleriniz 

30 dakikada 
yapılır.

MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK
İstiklal Cd. Bora §k. (Akbank Aralığı) No: 3/B
Tel: (0.224) 513 17 97 GEMLİK

Düğün & Nişan & Kına 
Sünnet Fotoğraf Çekimleri 

'y ve albümleri yapılır.
Vesikalık ve her türlü 

resimleriniz için bize uğrayın. 
FARKI YAŞAYIN HM Özel günlerinizde video çekimleri ve 

CD'ye kayıtları yapılır.

Mehmet Mülazımoğlu
istiklal Cd. Bot.» Sokak Akbank Aralığı No : 3 A GEMLİK 

Tel A Fax : 0 513 94 94 TM : (0 224) 514 94 94

İnternetin 
dediğine bak 
“Diş fırçalamanın etkin ■adirri ftartri arsetata 
15 kat daha zehirli". “Bir erkek ÖBrimh 3 ta 35® sa
atini traşla geçirir" »e daha neler «eler... İşte «ter- 

nette ulaşabileceğiniz enteresan bilgi dağarcığı..

Günlük hayatımızın bir parçası haine gelen 
ınternet, birbirinden ilginç sitelere ev sahrçjbğ 
yapıyor. Bu siteler arasında yer alan *world- 
medline" okuyanlan şaşırtan bilgiler içeriyor 
Dünyadaki hayvanların yüzde sekseninin ata 
ayaklı olduğu bildirilen ınternet adresinde. 1 ki
lo limonda, 1 kilo şekerden daha fazla şeker bu
lunduğu ifade ediliyor. Şaşırtan diğer bügâer ise 
şöyle :

✓ Diş macunu alırken fluoridli ohnasna dik 
kat ederiz, fakat fluoridin aslında arsenikten bi
le 15 kat daha zehirli olduğunu bilmeyiz.

✓ Bir at sineği saatte 145 kilometre hızı ula
şır.

✓ Amerika Kal Derneği nin yaptığı bir araş
tırmaya göre; aşırı dozda alınan C vitamini da 
mar tıkanıklıklarına yol açabiliyor.

✓ Hindistan’da doğum sayısı Belçika nüfu
suna eşittir.

✓ Ortalama bir erkek yaşamının 3 bin 350 
saatini tıraş olmakla geçirir.

✓ Geçen 3 bin 500 yılının sadece 230 yık 
•mhş içinde gcçmi în

✓ Köpeklerin teı bezleri ayaklarında, ir.
✓ Global ısınma yüzünden yükselen den*, 

-eviyesi 2050 yılında Shangai ve deniz kıt ısın
daki diğer Çin şehirleri sel altında kalacak ve 76 
milyon kişi evsiz kalacak.

✓ Salatalığın yüzde 95’i sudur.
✓ Bir kilo limonda, bir kilo şekerden dal» 

fazla şeker vardır.
✓ Kereviz yerken harcanan kalori, kerevize 

içindeki kaloriden daha fazladır.
✓ Her 25 kişiden biri astım hastasadv.
✓ Peru’da hiçbir umumi tuvalet yoktur.
✓ Yarım kilo bal yapabilmek için anlar üu 

'milyondan fazla çiçekten bitki özü toplamak zo
rundadırlar.

✓ Hipopotamlar insandan daha hızlı koşar 
lar.

✓ Dünyadaki hayvanların yüzde sekseni ata 
ayaklıdır.

✓ Aslanlar günde 50 kez sevişebilirler.
✓ Tarantula iki buçuk yıl yiyeceksiz yaşaya

bilir.
V’ İnsan elinde en yavaş büyülen tırnak baş

parmak tırnağıdır.
✓ Bir okyanusun en derinine demir bir topu 

atarsanız, bu topun dıbc’çökmes» bir işettin faz 
la tutar.

✓ Bugüne kadar ölçülmüş en büyük buzda^ 
200 mil uzunluğunda ve 60 mil geneşfcğı Ne BeF 
çika’dan bile büyüktür.

✓ Albert Einstein 9 yaşma kadar düzgün ko
nuşa mamış.

SATILIK DAİRE
İstiklal Caddesi Kordon 

Apartmanında 80 m2 daire satılıktır. 
Tel : 513 40 81- 513 53 09 

(0.532) 337 97 1O

DOĞUŞ FEN dershaneubri
"Her zaman bir adım önde"



18 Mart 2003 Sah Sayfa 5

«s

r® İMİN İÇİNDEN

tat 9

snat

enra

* J

Sıtkı Hayıroğlu
Emekli Öğretmen

İşte Biz Böyleyiz
Kişi tek olarak yaşayamaz. Cemiyet içinde 

opluma ister istemez uyacaktır. Toplumu aile
ler. aileleri de fertler teşkil eder. Fertlerin iyi ve
kötü oluştan aile bağla ?na bağlıdır.

Ailelerin oluşundaki ilişkiler toplum terbi
yesini de etkiler.

Aileler arasındaki en büyük etkende DEDİ
KODU dur.

Eskiden bayanlar daha çok dedikodu 
yapıyorlardı Şimdi dünyada dedikodu da 
değişti Bayanlardan, baylara geçti.

Boş zamanlarda biraraya gelen daha çok. 
hısım akrabalar başlarken dedikoduya... 
Ashnda DENEN ne KONAN ne? Orası ’ 
bilinmez.

Ashnda denen laf konanda...
Ne imişte laf lafı açarmış. Aciz kalan 

kaçarmış Laf dedikoduculann sermayesi, söz 
de ilim adamlannm.

Atalarımız : “Lafla peynir gemisi 
yürümez” demişler. Neden demişler? İşte 
kafadan atmışlar.

İnsanlar yürüten, çürüten laf, gemiyi 
yürütme değil, sürütür bile.

Hani, şaka içinde derler ya : İçinde bir 
gerçek payı vardır. Dedikoduda öyledir. Lafla o 
gerçek payda orada yok olur, gider.

Dedikodu öğrencilerin kopya çekmelerine 
de çok benzer.

Sözde korkusuz, kurnaz öğrenciler 
hocaların nabzına göre kopya hazırlarlar.

Çeken çeker. Çekemeyen üzüntüsüyle 
kıvranır durur.

Kopya çekenler, dersten çıktıktan sonra, 
EDISON gibi bir icat yapmışcasma öğünürler. 
Merak edenle r sorar :
* - Korkmadan nasıl kopya çekiyor sunuz?

Biri :
- Hoca sorulan sorarken, ‘ben çekmeye 

başlarım. Birinci sorunun cevabını baştan 
ayarlarım. Son soruya kadar cevapları tamam
larım.

Bir başka meraklı :
- Hoca görür diye kormuyor musun?
- Göremez ki. Hoca sınıfta ya tur atar, ya da 

bir yerde oturur. Ben kendimi ona göre 
ayarîanm demiştim ya. Ben hiç korkmadan 
her hocanın dersinde mutlaka kopya çekerim. 
Taktirleri böyle aldım.

- Ben hiç çekemedim geçen sene sınıfta 
kaldım .

Çalışkan bir öğrenci kopyacıya kızarak :
- Kopya çekmek, hırsızlık, namussuzluktur. 

Der Kopyacı:
- Hadi send be! “Kedi uzanamadığı ete 

undar dermiş” Senin ki de o hesap. 
Çekmesini bilmiyorum demiyorsunda...

Gerçek o ki, kopya çeken, çekmek isteyen 
ashnda o konuya ilgi duyuyor demektir. 
Dedikodu gibi birşey. İçinde gerçek payı var.

Dedikoducularda çok kopya çekerler. Laf 
taşırlar, bilgi değil.

Dedikodunun sonu yoktur. Gittikçe gider. 
Nereye ? Sonsuza....

Biri bırakır, biri başlar. Şişerde başlar. 
Zaman geçer de dedikodu yavaşlar, derken 
hızla yeniden başlar.

Zamanda hiç geçmiyor.
Diyenlere tavsiyem;
işinize geldiği gibi olun siz .
Ne yazık ki, BİZ BÖYLEYİZ.

NÖBETÇİ ECZANE

18 Mart 2003 Salı 
ÇAĞLAR ECZANESİ

İşyerinde ilkyardım!
İlkyardımın ABC’si
İşyerinizde her an bir kaza olabilir. Kazazedeye 

yardım edebilmek için bilmeniz gereken kurallar 
vardır. Bu kurallar, bilinçli yapıldığında çoğu
zaman hayat kurtarır. Devamı var.

İşte bilmeniz gereken bazı kurallar :

Tek kişi ile taşıma örnekleri

Tek kişi ile taşıma ortamda tehhke 
varlığında, zorunlu hallerde başvuniaca 

bir yoldur.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı . 
Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından bastınla) 

‘İşyerinde Yardım’ adlı kitaptan alınmıştır.

Yasemin Mobilya
DEĞİRMENCİOĞLU Mobilya ve Koltuk Çeşitleri
“1 Yatak Odası Takımları 
O Oturma Odası Takımları 
1 Misafir Odası Takımları 
“j Yemek Odası Takımları 
T Kanepeler 
□ Abajur Çeşitleri 
"I Zigon Sehpalar 
Yeni İşyerimizde zengin 

mobilya çeşitleri ile 
hizmetinizdeyiz....

Gazhane Caddesi No : 21 (Eski Uzunlar Tte. Aygaz Bayii) 
Tel : (0.224) 512 20 20 GEMLİK

J

D GEREKLİ TELEFONLAR □ RESMİ DAİRELER □ UÇAK

I

<3 İtfaiye ..................................İ10
Polis İmdat .................................155
Jandarma İmdat....................156
Jandarma K. ..... ........513 10 55
Polis Karakolu.............513 18 79
Gar. Kom....................513 12 06

TEK Anza...... 513 20 66
TEK işletme .... 513 45 03
Turizm Der. .... 51312 74
Spor Sah. ...... 514 00 95
Oto. Böl. Şf... 513 12 86
Milli Kt. Mİ... 513 11 74
Halk Rt. Mrk.. 513 18 46
Hak f^tüp...... 513 13 53
As. Şb. ............ 513 10 57
Karayoüan...... 513 13 08
Liman Bşk....... 513 11 33
Mal Md............ 51310 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. ...... §1310 42
Ver. Da. Md..... 513 23 60 
ilçe Tar Md. ... 513 H 86 
üçe Seç. Md. .. 513 77 73

Türk Hava YoSan . 224 22
Şafak Havacûk 245^0 82
HaMfeman....... 246 50 88 j

□ PENjZOTOBÛSÛ

M Bursa 256 77 M
Nfedanya  ____________ _ 564 30 M
Yenikapı .(212 SK1212

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

□ VAPUR

K □ FERİBOT

R □ ULAŞIM_____________ Tcpçutar ttSB 43 Mİ
EsMüsv . . 0b2)«5SM3l 1

Uludağ Turizm............. 513 12 12
Aydıa Turizm................513 20 77

□ BELEDİYE

8te SetJlOjö 

Su Işhtmesi 513 45 21 IÎ5 
Ittaive............ç13 23 25 __
Muhasebe M.. 513 45 2! 182
Ywtş Md.....51345 21411
Su Anza.........Yâkuz 1SS

□ OTOBÜS

X □ HASTANELER
Ş«NrkrarasK>e Terr- 261 54 « IS-ac,

□ TÜP DAĞmOLARlJR.JN.

B
Devlet Hastanesi................. 513 92 00
SSK Hastanesi....................513 23 29
Mer. Sağ. Ocağı.................. 513 10 68 Cyt »M 17 w

Ocakgsz. .. . .... . _ 512 16'7
Eryv 513 88 43 î

LMm 574 »41
WUbRpa 513 6500
Airrm . 5134285
BP Ğâî.. .................... . 514 S9 5i

^4^ □ TAKSİLER

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

r-! «oaUcsogOtHi

AmMans 0 4^68116
Kurtana ......0.533 2556505

t
Ambiyans......0.532.5716757

om
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Sizden Aracınıza, 
Pirelli’den Size Hediye!
Şimdi Pirelli lastikleri hedigeli! 

21 Şubat - 31 Mart 2003 
tarihleri arasında 4 adet 

Pirelli oto lastiği alan herkese 
1 adet Pirelli Mont hediye.

Siz de en yakın 
Pirelli Yetkili Satıcısı'ria 

uğrayın, kontrolünüz altındaki 
gücün keyfini yaşayın

KONTROLSÜZ GÜÇ 
GÜÇ DEĞİLDİR

ÖZKAYA OTOMOTİV
Taa1?3aoüû Şü3o

Hisar Mah. Körfez Baytaş Sitesi A Blok No: 2
Tel : (0.224) 513 73 93 Fax : 514 40 44

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 İşimiz"

MATBAACILIK - REKLAMCILIK - YAYINCILIK

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

Güne Bakış
Kadri Güler 
gemlik korfez Şy»*©« cmi

18 Mart

Birinci sararan devam»
1918 ınlında yaşananların ardndanl 

yurdu işgal ordularının çizmesi atanda 
nendi.

Mustafa Kemal 1919 yihnin May» af 
İstanbul'dan Samsun a giderken, boğa
düşman donanmalarına bakıp. Birguagf 
dikleri gibi giderler” sözünü soy-e-AM 
Anadolu'da bağımsızlık savasının lk * -«zi 
nı Samsun’a ayak basınca yaktı

Bu sıralarda İstanbul Basınının bir bdM
Amerikan Mandasına, bir bölümü vk hfl
Mandasına girmemezi istiyordu

Ülkede top yoktu, tüfek yoktu.
Ekonomi ise baştan bozuktu
İstanbul Hükümeti düşmanla ‘«»ijİ 

girmiş, Anadolu’dan başlayan bağımsuMtm 
reketine katılanlan idama mahkum etma

Dün. ulus topraklannı işgal edenlerimi 
mak için ulusal bir savaş başlatanların kM 
lan. bugün vatan topraklanna yabana ahi 
leh sokmak için her türlü desiseyi deruym

Dünün islamcılan. batı karşıtlan şad
Amerikancı kesildiler. ,

Amerikan mandasının himayesinde. a 
sum kanı akıtılarak. Irak topraklarından ga 
met paylaşmak için, dünün Düvel i Mâw| 
ile birlikte hareket ediyorlar.

Onlara Mehmet Akif’in İstiklal Marşı ■ 
ni okumak gerek, belki şehitlerin kara cca

TEŞEKKÜR
Yakınımız Buse ERDEM m I 

kas rahatsızlığı sırasında 11 
maddi manevi katkılarını!1 

esirgemeyen.
ilaç yardımlarında bulunafl 

Gemlik Esnaf ve Sanatkarla 
Odası Başkanı

Sayın İbrahim Talana, I 
Eczacı

Sayın Ferruh ERÇEK’e | 
teşekkürü bir borç biliriz* I 

Ömer ELGEZDİ

OTO GFVMZİ
Elektrik Akşamı Filtr* 
Dorse Akşamı Cıvata

TOFAŞ 
RENO 
VOLVO 
SCANIA
ANADOL
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Tehir DOLAŞKAN
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(Esnaf sermaye arttıracak!
Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi ortaklan, Bakanlar Kuru- 
lu’nun aldığı kararla, en düşük 100 bin Türk Lirası olan ortaklık paylarını 1 
milyon liraya çıkaracaklar. Karara uymayanların, ortaklığı düşecek.

Gemlik Sınırlı Sorum- 
1 lu Esnaf ve Sanatkarlar 
j Kredi Kefalet Kooperati- 
j fi ortaklan, uzun yıllar 

sonra, ilk kez sermayele- 
~Wrini arttırmak zorunda 

' ^kalıyorlar.
5EDE.1l

M

Ması
5313

I Yaşanan enflasyon 
nedeniyle, ortaklık ser
mayelerinin çok düşük 
bakamlarda kalması üze
rine, Bakanlar Kuru
lunun aldığı kararla ta
ban sermayeyi 100 bin 
liradan 1. milyon liraya 
çıkan İdi.
I Eski Kooperatif Baş- 
kanı Emir Doğru’nun 
ölümünden sonra, yöne
ttim kurulu aralarında 
yaptığı seçimlerde. Ko

operatif Başkanlığı göre
vine ikinci Başkan Mev- 
lüt Avcı’yı getirdiklerini 
söyleyen Kooperatif Mü
dürü Kenan Karakaş, ye
dek üyeliklerden yönetim 
kuruluna da Nakliyeci 
Mustâfa Tezcan’ın alındı
ğını belirtti.

Karakaş, sermaye ârt- 
tmmının zorunlu bir ka-

hatırlattı.
FAİZLER İNDİ
Gemlik Sınırlı Sorum

lu Esnaf ve Sanatkarlar 
Kredi Kefalet Kooperati
fi Başkanı Mevlüf Avcı 
ise, kooperatife gelen 15 
Mart 2003 tarihinde yazı 
ile 1 Ocak 2003 tarihin
den itibaren kooperatif
ten kredi kullanan ortak-

rar olduğunu, 100 bin li- ' lar ın faizlerinin yüzde
ra sermayesi olan ko
operatif ortaklarının 1 
milyon liraya yükseltmek 
zorunda olduklarını, ana 
sözleşmenin 8 nci mad
desine göre, sermaye 
yükseltmesi yapmayan 
ortakların kooperatif or
taklığından çıkarılacağını

47 ye indirildiğini, ko- 
IF

3P

Güne Bakış
Kadri Güler
gemlik_korfez@yahoo.com

operatifin üzerinde bir 
kambur gibi duran Bağ- 
kur’a borcu olan ortakla
ra kredi verilmemesi usu
lünün kaldırıldığını söyle
di.

Kooperatifin yüzde 3 
kefalet ücreti alarak hiz
met yaptığını belirten 
Mevlüt Avcı, Gemlik Sı
nırlı Sorumlu Esnaf ve 
Sanatkarlar Kredi Kefa
let Kooperatifi’nin fi

nansmanının 750 
milyar olduğunu, 
bin 400 ortaktan 
400 ortağın kredi 
kullandığını, 87 
milyar sermayeye 
karşın icra takibin
de 96 milyar alacak 
bulunduğunu söyle
di.

Diğer alacaklar
la. toplam alacağın 
114 milyar lira ol
duğunu söı.lpyen

Avcı, en kötü şart
larda bile Gemlik 
Sınırlı Sorumlu Es
naf ve Sanat
karlar Kredi Kefa
let Kooperatifi nin 
ayakta kalmasının 
tek nedeninin or
taklarının güven 
duygusu ve serma
yesinin güçlü olma
sından ileri geldiği
ni söyledi.

Avcı, 900 ün 
üzerinde bulunan
kooperatif sayısının, bu
gün ayakta kalabilen 
200 kooperatif olduğuna 
da dikkat çekerek, 
“Gemlik Kooperatifi 
işi sıkı tutmasaydı, 
sermayesi güçlü ol
masaydı, biz de diğer 
kooperatifler gibi ba
tık bir kooperatif ha
line gelirdik. En bü
yük sorunumuz takip

teki 185

mtsL Takip durmam 
na düşmeden borcun 
borçla ödendiği tak 
dirde Gemlik Smarh 
Sorumlu Esnaf w Sa
natkarlar Kredi Kefa
let Kooperatif». Tur-

bilen en 4mhhB İm

ani

IK«

EDI

Fit* 
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e» 
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f

Esnafın hali
Gemlik Körfez’in manşetindeki haberi dikkat

lice okuduğunuzda, son yılların ekonomik kararla
rının esnaf ve sanatkarı ne hale getirdiğini görür
sünüz.

Esnaf ve sanatkara, Halk Bankası aracılığı ile 
verilen kredilerde kefalet görevini üstlenen Ko
operatifler, krizlerden nasibini almış.

Ülke genelinde, 900’ün üzerindeki Esnaf ve 
Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin 700 
tanesi, borçların ödeyememesi nedeniyle, iflas 
ederek kapılarını kapamış.

Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kooperati
fi ayakta kalabilen kooperatifler arasında.

Ancak, verilen tablo iç açıcı değil.
1400 üyesi olan kooperatifte kredi kullanan 

ortak sayısı 400 kişi.
Takipte olan ortak sayısı 185.
Kooperatifin takipteki alacaklarının tutan 112 

milyar lira...
Kooperatifinin ortaklar adına, Halk Banka

sına ödediği paranın tutan ise 200 milyar liranın 
üzerinde.

Tablo iç açıcı değil.

Gürhan Çetinkaya 
"Buluşma” 

a dlı köşesiyle 
2. sayfamızda

Erol Gürçay 

“Tatlı Sert”

adlı köşesiyle
3, sayfamızda

İnan Tamer 

Taşı Gediğine 
adlı köşesiyle 

3. sayfamızda

Buna karşın Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi 
ortaklarına hizmet verebiliyor. Dev. syf 6 'da

Sıtkı Hayıroğlu 
"Yaşamın 
içinden* 

adlı köşesiyle
5. sayfamızda

Şehitler anıldı
18 Mart Şehitler 

Günü, törenlerle kut
landı.

Dün. saat 9.oo da 
Atatürk Anıtı Önünde 
düzenlenen törende. 
Anıta çelenklerin kon
masından sonra. saygı 
duruşunda bulunuldu. 
İstiklal Marşı nn söy
lenmesinden sonra, 
günün anlamını belir
ten konuşma yapıldı.

Geçmiş yıllarda, 
18 Mart günlerinde
Çanakkale Şehitlerinin andkh^na dhk 
kat çekilen konuşmada. bundan böy
le 18 Mart günleri tüm şeUtfem bir 
likte anılacağı bdktildl

törene k»

Devamı seıfa 6 de

ÇeteMoı

mailto:gemlik_korfez@yahoo.com
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Mustafa KÜÇÜKSİPAHl
Adapazarı SHP Eski Belediye Meclis üyes,

Ekonomide Gelmeyen Bahar...
Sağlıksız bir ekonomik yapımız var. Esen yel

den akan sudan etkileniyor. Ekonomiyi bu hale 
getirenlere ne k^dar teşekkür etsek azdır. Planlı 
ekonomik kalkınma dönemsel kesintilere uğradı. 
Planın yerini pilav aldı. Eş, dost, akrabaların kay
rılmasına dönük ekonomi politikası uygulandı.

Dış kaynaklı krediler, hibeler hep onun bunun 
cebine gitti iç oklu. Geleceğe dönük yatıranlara 
yönelmedi. Başlandı bitir ilmedi. Ülkeyi kuzeyden 
güneye-doğudan batıya şöyle bir dolaşsan ortalık, 
yanm kalmış büyük sanayi hamleleriyle dolu.

Üretim için kredi alındı, dört çekerli araçlar, 
yatlar, katlar için harcandı. A sektörü için düşük 
faizli kredi alındı, rant getiren B sektörü için kul
lanıldı.

Sistem .öyle kurulmuştu ki krediye onay veren 
de kazandı.. Krediyi alanda. Ama devlet kaybet
ti. Denetim yok... Takip yok. Dış borç büyüdüde 
büyüdü.

Gözümüz aydın sonunda bu noktaya geldik.
Rüzgar düz esiyor döviz yükseliyor, ters esiyor 

faiz.
Bız de şaşknı < >rdek gibi ne yapacağımızı şaşı

rıyoruz. Yastık altındaki parayı alıp üç kuruş para 
kazanacağız diye dövizciye koşuyoruz. Ya da dö- 

' vizimizi bozup yastık altına atıyoruz. Oysa bunu 
yaparken binlerinin yağına tuz biber ekiyoruz far
kında değiliz.

Her gelen iktidar enflasyonu düşüreceğim. 
Halkın refah düzeyini yükselteceğim dedi. Lafla 
peynir gemisi yürümeyeceğini bile bile oy topla
mak uğruna atıp tuttular.

Ekonomik politikalar hep üretimi değil tüketi
mi teşvik etti..

Toplumun önemli bölümü asgari düzeyde ge
reksinimlerini dahi karşılayamazken uluslararası 
zincir mağazaların gösterişli rafları ithal yoğurtlar, 
çikolatalar, peynirlerle dolduruldu.

Yerli sanayici süt toplayıp yoğurt üretip sata
cağım diye debelenirken, satın alma güdülerini 
harekete geçiren akıl almaz sloganlarla vatanda
şın ithal ürünlere şuursuzca koşuşturması sağlan
dı.

r , Avrupa Birliği’ne üye olacağız diye kayıtsız 
koşulsuz Gümrük Birliği ne girdik.

Ana amaç da hem ekonomiyi rekabete aç
mak, hem de Türkiye’yi siyasetin batı dünyası ile 
bütünleştirmek idi. (Emre Köngar 21. Yüzyılda 
Türkiye)

Belki de çok iyi niyetli olan bu girişim sonu
cunda ise,

Avrupa ortak biz pazar olduk.
Tek yönlü bir ticaret. Ne demekse. Onların 

ürünleri içeri girdi biz türlü engeller yüzünden dı
şarı çıkamadık.

Olagelenlerin hepsi bir gün bitecek.
Uygulamaların, düşüncelerin gerçek dışı oldu

ğu hep gözler önüne serilecek.
Oyalamaya dönük olduğu anlaşılacak, 
îşte o gün...
O günü dışarıdaki hiç kimse istemiyor.

“Yoksa Sevr Antlaşması 
Hortluyor mu?”

Kim demiş “İBRET ALINSAYDI TA
RİH TEKERRÜR ETMEZ” lafını? Bu 
tespit doğru olsaydı Lord Gürzon’un, Lo
zan’da İsmet Paşaya “SÖMÜRÜYE İZİN 
VERMEZ İSENİZ, BİR GÜN GELİR Bİ
ZE MUHTAÇ OLURSUNUZ” şeklindeki 
tehdidi bugün gündeme gelir miydi hiç?

Şimdi ibretle geçmiş ile günümüzün 
olaylarını tahlile tabi tutabilir gelenleri -iş
gale rağmen- İNGİLİZLERİ SEVENLER 
DERNEĞİNİ kurmuş.

Bugün Amerikalılar Güney Anadolu’da 
dükkanla, araziler, fabrikalarımızı kira öde
yerek işgal ettiler. AMERİKALILARI SE
VENLER DERNEĞİ yok an w. fiili olan । k 
bu ülkenin askerleri maalesef sevgililer du
rumunda .

Yıl 1919 Mayıs ayının 15. günü. İz
mir’de büyük bir telaş var. İzmir Limanında 
Yunanlı asker dolu gemiler demir atmış. 
Bunları Amerikan ve İngiliz savaş gemileri 
koruyor. ZAFİROZ isimli Yunan subayının 
komutasında bir Yunan taburu elini kolunu 
sallayarak rıhtıma çıkıyor.

Yıl 2003. İskenderun ve Mersin Liman
larında Amerikalı asker yüklü gemiler de
mir atmış, çıkmak için emir bekliyor, savaş 
gemilerinin himayesinde. Yunanlılar ülke
mizi memleketlerine ilhak (bağlamak) için 
geldiler, ya bunların amacı ne?

Yunanlılar İzmir’e çıkmadan bir ay önce 
padişah Vahdettin’in bir emirnamesi yayın
lanıyor İzmirlilere. Şöyle :

GEMLİK

Körfez
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VERECEĞİNİZ İLAN ve 

REKLAMLAR KAZANDIRIR

1AVUK PAKET REKLAM
100 milyon + KDV + Sürpriz 

BİR TELEFON YETERLİ 
Tel : (0.224) 513 17 97

“SAKIN KARŞI KOYMAYIN. OK
LARI TÜRKLERİN MİSAFİRPERVER 
LİGİ İLE KARŞILAYIN”

Mersin ve İskenderun'a çıkan öncü bi| 
likler mukavemetsiz çıkıyorlar. Kim rr.jsaâ) 
etmiş? Besbelli emir yukardan.

Dikkat edilirse fotoğraf hemen heoM 
ayn. Yalnız ciddi bir istisna dışında

Yunanlılar İzmir içinde yürüyüş yap» 
ken bir silah sesi duyulur. Önde giden EF- 
ZUN Subayı atından düşer. Ateş eden Hm 
SAN TAHSİN isimli bir gazeteci... bâ» 
sonra şehit edilir ve katliam başlar.

Aynı tepkinin Amerikalı askerlere R 
gösterilmesini istemiyoruz ve beklenil 
ruz. Vatansever olan bizlerin beklediği ş»| 
Haşan Tahsin’in ateşlediği KUVAYI MUİ 
YE ruhunun canlanmasıdır. Osman irarf 
ratorluğu, Almanlann vaad ettikleri 15flR 
yon altın için savaşa girmişler, neticemi■ 
olduğunu tarih okuyan herkes bilir. Bugflfl 
AKP’ye, savaşa girmemiz için neler M» 
ediliyor, bunu halkımız bilmiyor BRhR
gerçek şudur : 1968 lerde AmenkahlandS 
nize döken o kuşağın ne kadar ileri 
lü olduklarıdır.

İlgililerin bu olaylardan ders aknatan i 
tarihe ve İstiklal Marşı mızda yazılanlara 
daha göz atmaları, muhtemelen, uzenm 
serpilen ölü toprağının kaldmlmasında■ 
olacaktır kanaatindeyim.

Allah Türk Milletine bir daha 
çıkacak bir lider aratmadın



19 Mart 2003 Çarşamba
HABER Sayfa î

Duvar onarılıyor
Manastır Mevkii* nde bulunan Samanyolu Sitesi ndeki istinat du
varının yıkılması üzerine, Belediye onarım çalışmaları başlattı.

Samanyolu Sitesi nin üze
rinden geçen, yolu koruyan 
istinat duvarı. sonunda ona- 
nkmaya başlandı.

Site sakinlerinin Belediye
nin dediği. Belediye nin ise 
siteye ait diye iddia ettiği is
tinat duvan. iki yıllık çekiş

meden sonra kar yağışlarının 
ardından yıkılmaya başlayın 
ca, belediye duruma el koy
du.

Dün, Belediye Fen İşleri 
Müdürlüğü’ne ait dozerler ve 
is kamyonlan istinat duvarı
nın bir bölümünü yıkarak, alt

Katlı otopark inşaat 
çalışmaları başlıyor

Siyasette Vefa...
Önce derler yahşi, yahşi
Beklerler olsun nakşi
Olmadığını görürler kesilirler vahşi
Siyasette vefa yoktur
Emek, emek verdi demezler
Yerler çrtır, çıtır
Sevinçten oynarlar
Şıkır, şıkır!

yoldan geçen ele kırık kablo 
larına zarar gelmemesi için 
çalışmalar başlattı.

Duyarın yıkılmaya yüz tu
tan ^ölümlerinin indirilme
sinden sonra, onarım çalış
malarına belediye tarafından 
başlanacağı öğrenildi.

Gemlik Belediyesi tarafından katlı otopark 
yapılması için ihale edilen Eski Zeytin Hali’nde 
yıkım çalışmaları başladı.

Belediye tarafından Zeytin Hali’nde bulunan 
parke taşlarının sökülmesinden sonra, arsa üze
rinde bulunan ve daha önce Hal Kahvehanesi 
olarak kullanılan binada, dün yıkım çalışmaları 
başlatıldı.

Binanın çatı katındaki kiremitler, Belediye 
Fen işleri’ne ait elemanlarca toplatılarak, kaldı
rıldıktan sonra, bugün binanın yıkılması bekleni
yor.

Yıkım çalışmalarının yapılmasından sonra, 
arsa müteahhit firmaya teslim edilmesiyle katlı 
otoparkın yapımına başlanacak.

TATLI 
SERT
Erol gÇirçay

Kritik Maçlar
Süper ligin altında da, üstünde de ' 

yangın var.
Ama. En karışık durum ligin dibin- I 

dei
Yaklaşık 8 takım düşmeye namzet. I
Kocaelispor çukurun en dibinde.
Evinde Diyarbakırspor’u yeneme

di.
Ve. Belki de düşmeyi garantiledi.
Bursaspor, Göztepe’yi yenmesine | 

rağmen hala çukurun içinde.
Adanaspor evinde Denizlispor u yen

di ve şimdilik nefes aldı.
En alttan 8 takım her an birbiri ile 

değişebilir.
. Ümidi en az olan Kocaelispor.
■ Baştan üç takım, diğerlerinden kop-1 

tu.
Gençlerbirligi de zirveyi zorluyor. I
Hem de çok iyi top oynuyor.
Yüksek boylu defanslara karşı, I 

onsekiz içinde yerden seri ve kısal 
paslarla, rakibi şaşkına çeviriyor.

Bc-iktas. Galatasaray ve Gençlerbirligi | 
takımlarından 2 tanesi şampiyon kukk^rl 
liğine katılabilir.

Ama. Son maçlarda Gençlerbirligi I 
futbolcuları çok kırmızı kart gördü.

Kamuoyunda, bir şekilde önünün! 
kesileceği konuşuluyor.

Ankaragücü taraftarı da, hem I 
Gençlerbirliğine ve hem de kulüp başka-1 
nına ayıp ediyor.

Aynı taraftar, Beşiktaş deplasma
nında da olaylara kanştı.

Koro halinde küfür eden böyle biri 
taraftar başkente yakışmıyor.

Bursaspor taraftan da şokta.
Göztepe galibiyetine sevinemedi.
Maç bitimlerinde, Altıparmak Cad-I 

desi boyunca zafer gösterileri yapa-:, 
rdı.

Ama. Henüz keyiflenemedi.
Zirveyi zorlayan üç takım, bu haf

tayı kazasız atlattı.
Sıralamada değişmedi.
Galatasaray kötü oynuyor, kazanı

yor.
Gençlerbirliği iyi oynuyor, kazanı-* 

yor.
Ama. Çok kırmızı kart görüyor.
Beşiktaş’ta ise, sakat bolluğu var.
Sakatlardan neredeyse bir takım 

çıkacak.
Bir gerçek var ki, onbir kişilik 

kadro yetmiyor.
Aynı ayarda, 20 futbolcu şart.

|Günün Fikrasi|
Adam geç vakit evine dönerken biri 

yaklaşarak sordu :
“- Affedersiniz beyefendi. Boks bilir 

misiniz? “
Hayır bilmem."

“- Ya silah falan taşır mısınız?"
“- Hayır taşımam.”
“- O halde lütfen cüzdanınızı verir 

misiniz?”
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Sütlaç Şov
Gemlik’te sahnelenecek
Gemlik Lisesi Eski Edebiyat Öğretmeni Karikatürist Kemal Akkoç’un 

L kendi yazdığı ve çocuklara hayvan sevgisini aşılayan müzikli, re- 
hg simli. bilmece ve atasözlü oyununu Gemlikli öğrenciler için Gemlik 
1 Lise Salonu’nda sahneleyecek.

Kemal Akkoç. önce öğretmen sonra, karikatürist, fotoğraf 
sanatça- ^ır oyuncu.

Grnmfek Lisesinde Edebiyat öğretmenliği yaparken emek
li otan Kemal Akkoç. açtığı fotoğraf ve karikatür sergilerinden 
sonra. bu kez de oyun yazarlığı ve oyunculuğuyla ön plana çı
karak. çocuklara hayvan sevgisini bir kişilik tiyatrosunu Çağ
daş Meddah olarak ortaya koyuyor.

27-28 Mart Dünya Tiyatrolar Günü nedeniyle, Kemal Ak- 
kooç'un yazdığı "Sütlaç Şov” adlı oyun, Gemlik Lisesi Salo
nu nda iki gün sekizer seans halinde. Gemlikli ilköğretim oku
lu öğrencileri tarafından izlenecek.

Gazetemizi ziyaret eden Kemal Akkoç, oyununu Bursa’da 
sahnelediğini. son olarak öğretmenlik yaptığı Gemlik Lisesi 
Safonu nda Gemlikli öğrencilere de oyunu izletme olanağı 
bulduğu için mutlu olduğunu söyledi.

h 
S-

Çeşitli yerlerde portre karikatürleri çizen Kemal Ak
koç, un üniversite yıllarında başlayan tiyatro tutkusu, öğret
menlik yıllannda da devam etti.

Komple bir sanatçı olan Akkdç, “Sütlaç Şov” adlı oyun
da. komik fotoğraflarla, kendi çaldığı gitarı ile karikatürlerle 
ve oyunculuğuyla çocuklara hayvan sevgisini aşılayacak.

Akkoç, büyüklere yönelik de, yeni bir oyunun hazırlığı 
içinde olduğunu, bunu Bursa AS Merkez’de sahneleyeceğini, 
oyunun çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Kemal Akkoç, 1975 yılında İtalya’da bir karikatürinden 
HR dolayı altın madalya aldı. 1977 yılında İtalya Tolentino’da bir 
'g başka karikatürü ‘Dünya Karikatür Müzesi1 rie seçildi. 197r) 

yılında, Boğaziçi Üniversitesi’nde açılan uluslararası karika
tür yanşmasında Özel ödül aldı.

Akkoç’un daha sonraki yıllarda sergilerinde ve yarışmalar: 
| da aldığı ödülleri bulunuyor.

Kemal Akkoç, çeşitli dönemlerde de, Bursa Hakimiyet. 
Olay, Ekpres Gazetelerimde mizah sayfaları ve karikatürler 
yaptı. Flash TV’nin ‘Panayır’ eğlence programında, sanatı ,! 

E portre karikatürlerini çizdi.

Yazarımız 
Araştırmacı - Yazar 

’Y Yılmaz Akkİliç’in yazdığı 
4 Ciltlik

BURSA
ANSİKLOPEDİSİ

Gazetemizde satılmaktadır.
ıSâMür

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

Tel : (0.224) 513 17 97

Duygusal 
rüyalar 
astımın 

habercisi
Tıptaki yeni tartışma: “Rüyalar hastalıkları 

haber veriyor olabilir mi?”

Tıp dünyasında yeni bir tartışma başladı. 
Tartışmayı başlatan kişi ise, “Rüyalann has
talıkları haber verdiğini” savunma İngiliz 
doktorlann yaptığı araştırmalara göre; yüzde 
yüz doğrudan bağlantılı olmasa da, rüyalar kimi 
zaman vücudumuzun erken uyan sistemi göre
vini yürütüyor ve hastahklan önceden ve hasta
lıkları önceden haber veriyor. Rüyalar, kişinin 
psikolojik çatışmalannın da aynası oluyor.

Rüyalarda görülen olaylar ya da şekillerin 
doğrudan bir hastalığı işaret etmediği uyarısın
da bulunan İngiliz doktorlar, “Rüyalar, yaka
lanılan ya da yakında ortaya çıkacak has
talıklar ile ilgili küçük ama önemli ipuç
ları veriyor. Her görülen rüyayı somut biı 
hastalık olarak algılamamak da gerekir” 
divor.

RrıyuLuavı haftalık haberi işi olduğu inanç. 
qüuüi)|iıze has. bir özellik değil. Antik 

Yunan'da tıbbın babası olarak kabul edilen Hi- 
pokrat ve ünlü doktor Kalinos, rüyaların hasta
lıkların tedavi edilmesinde ipuçları yerdiğine 
inanırdı. Hatta, Hipokrat ve Kalinos, rüyalann 
aslında hastalıkları tedavi ettiğini ve tannlann 
hastalıkları bu yolla hafiflettiğini savunurdu.

Rem Uykusu
Ani göz hareketleri diye tabir edilen ve rüya

ların en net görüldüğü Rem uykusu (Rapid Eye 
Movement) dönemi de tıbbın en çok ilgilendiği 
bölümlerden biri. REM uykusu adı verilen, bey
nin yarı yatıya aktif olduğu dönem 1 ile 1.5 sa
at arayla, birden fazla yaşanabiliyor. REM uyku
sunun,1 kan basıncı, vücut ısısı, adrenamin sevi
yesi vft mide asitlerindeki değişikliklerle doğru
dan ilişkili öldüğü da biliniyor. Bu nedenle 
özellikle rüyalann net görüldüğü bu dönemde, 
vücudun aksaklık ya da hastalık uyanlannı rüya
lara yansıttığı savunuluyor.

Ş FEIK BEHSHAAELERI
J "Her zaman bir adım önde"
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Hk Sıtkı Hayıroglu
VG^B| Emekli Öğretmen

ÇANAKKALE SAVAŞLARI
■ Tt’RK ULUSUnun tarihindeki zaferler, kah- 
%msuıhklar bu şutunda dile gelmez.

İşte bu zaferlerden biri ve de en önemlisi ÇA
NAKKALE ZAFERİ'dir.

Nedir bu ZAFER?
Huşumuz, yer yer düşmanlarca işgal edilmiş.
Baştaki padişah, laciz. güçsüz oluşuyla düş* 

mantara istenilen ortamı vermiş oluyor.
Bödesi basiretsiz, korkak padişahlık saltanatı, 

TÜRK ULUSUNU korkunç karanlıklara göm
müştü

Bu karanlık günleri aydınlığa ulaştıracak bir 
güt» doğmahydı

Böyle karanlık günlerde ve de .zamanında 
doğdu o güneş

O GÜNEŞ TÜRK tü.
Adı: ATATÜRK tü
(1914) vıhnda ATAMIZIN önderliğinde başla

ya» ÇANAKKALE SAVAŞLARI (1915) yılı
Ocak ayında sona erer.

Bu savaş TÜRK ULUSUnun en kanh savaş
kandan biri olarak tarihe geçer

Büyük şair Mehmet Akif ERSOY : ŞU BO
ĞAZ HARBİNİN ne olduğunu nasıl açıklıyor 
ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNE adlı şiirinde :

“Şu boğaz harbi nedir, var mı ki dünya- 
Ua eşi?

En keşif orduların yükleniyor, dördü, 
besi."

Evet. o savasın ne olduğunu, o günlerin tari
hini okuyan dost ve düşmanlar çok iyi bilirler, 
b Amerika, şimdi çıkmış meydana çelik zırhları
na güvenerek. Irak la karışık, bize de meydan 
okuyor
| O ne istiyor bilir misiniz?
t İyi bir dayak Dayak atan da yok. Meydanı 

31 
na

boş bulmuş akh sıra cirit oynuyor, atsız...
I TÜRK ü daha yakından tanımak, bilmek için 
ÇANAKKALE SAVAŞLARINI iyi okuyup anla
maları gerekir.
e Büyük şair, yine ne diyor. Ünlü Şiirinde : 

“O ne müthiş tipidir; savrulur enkaaz’ı
beşer...

Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, 
parmak, el ayak;

Boşanır sırtlara, vadilere sağnak sağ-

Türk Ulusunun tarihindeki savaşlar hep böyle 
zaferierie sonuçlanmıştır.
t Bu savaşları çok yakından görmek, inanmak 
isteyen ilk fırsatta ÇANAKKALE iline gitmeli.
I O canlı tarihi orada belgeleriyle görmeli.
I GENÇLİĞİNDE görmesine, gerekli imkanlar
■açlanmalı.
I Haydi Sakıp Sabancı, Rahmi Koç. Öncülük 
yapın okullara sayenizde oraları görsünler.
I OkuAan, ben çok yakından tanıyor, biliyo
rum. Oralara gidebilecek maddi imkanları asla 
yok.
[ Devletinde durumu belli.
L Gemlik imiz de de bu anlamlı geziye göğüs 
gerecek zenginlerimizde olabilir.
~ Okulun ŞEREF USTESİ’nde derin, izler bı
rakanlar. Benim de haberim olmalı ki, bir kere 
daha görmüş olayım.

Çok değerli TARİH DERSİ öğretmeni arka
daşlarım (18 MART) tarihinin ne olduğunu ders
te arılattınız. İmkanlarınızı zorlayarak gidin o abi
deler beldesini öğrencilerine canlı belgeleriyle 
gösteriniz

GENÇLİK ATASINI EJDADIN1 tanısın.

NÖBETÇİ EOZANE

19 Mart 2003 Çarşamba
İNCİ ECZANESİ

İşyerinde ilkyardım!
İlkyardımın ABC’si
Hasta ve yaralıların taşınması konusunda 

bilmeniz gereken bazı kurallar :

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Mü 
dür lüğü tarafından bastırılan ‘İşyerinde Yardım’ adlı kitaptan alınmıştı

iki kişi ve 
sandalye ile 
taşınması Hastanın dört kişi ve sedye ile taşınması. 

Baş arkakadır.
Taşıyıcılar uygun adım yürürler.

Devamı var

Yasemin Mobilya
DEĞİRMENCİOĞLC1 Mobilya ve Koltuk Çeşitleri
O Yatak Odası Takımları 
□ Oturma Odası Takımları 
O Misafir Odası Takımları 
□ Yemek Odası Takımları 
□ Kanepeler
□ Abajur Çeşitleri
□ Zigon Sehpalar
Yeni İşyerimizde zengin 

mobilya çeşitleri ile

Gazhane Caddesi No : 21 (Eski Uzunlar Tic. Aygaz Bayii)
Tel ; (0.224) 512 20 20 GEMLİK

h izmetin izdeyiz.
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ve sanatkar için iyi günler değil.

Şimdi Pirelli lastikleri hediyeli!

Güne Bakış

Sizden Aracınıza

Kadri Güler
gemlik_korfez@yahoo.CM

Şehitlikte, subaylar da 
şehitler için fatiha okuyup, 
dua ettiler.

yor...
Asıl sorun burada.
Piyasalara yeterli canlanma gelmeden.!

Sevgili dostlar, esnaf ve sanatkar öKçoâ 
Savaş çığlıklarının atıldığı bugünler, esa

naf aldığı krediyi nasıl öderim diye korkuj^H 
Ödeyemedfği takdirde, kefilinin

belaya gireceği veya evini baıb^H 
satılacağını biliyor. I

ta

Ancak, esnaf kredi kulanmaktan horfj

Savaştan ancak vurguncu yarar sağlar, j I
Yokların arttığı bir piyasada, el atafl I 

yoku var edenler kazanır. r
Türkiye’nin bel kemiği çatırdıyor. I
Bu çatırdıyı duyan bulunmuyor.

19 Mart 2003 Çarşamba

Şehitler anıldı
B»hk » sayfanın devamı

Anıt önünde yapı
lan törenin tamam
lanmasından sonra, 

| protokol şehir mezar
lığında bulunan şehit
liğe giderek, burada 
şehit aileleri île birlikte 
saygı duruşunda bu
lundular.

Askeri erkanında 
katıldığı şehitleri An
ma Töreninde. İlçe 
Müftüsü Tahir Yeme- 
noğhı. Kur'an-ı Kerim 
okuduktan sonra, du
alar yapıldı.

SAYGI ATIŞI
Bir manga askerin 

saygı atışından sonra, 
mezarlıktaki tören so
na erdi.

Heyet. Küçük Kum
lamda bulunan* Şehit 
Mezarlığı nı da ziyaret 
etti.

Şehit Aileleri tören
den sonra, kabirlerin 
basında şehitleri için 
ratıha okuyup. dua et
tiler.

Esnafın hali
Birinci sayfanın devamı

Bu tablo esnaf ve sanatkarların ekcncd 
krizler nedeniyle yok olduğunun gostej 
dir.

Hani, şu ünlü orta sınıf, IMF karariM 
nasıl bitirilmiş görüyorsunuz.

1400 ortaklı kooperatifte kredi kj» 
sayısı 400 kişi...

Bunun nedeni yüksek faiz ve piyasabj 
işin kalmamasıdır.

Esnaf kira, elektrik, su, Bağ-kur sigoM 
çalıştırdığı işçinin sigortasını, telefon pan 
ödedikten sonra evini geçindirecek getri a 
edecek... Ve de devlete vergi verecek? ı

Hükümet Halk Bankası’nın esnafa «ad 
kredi faizlerini düşürmüş.

Aferin hükümete, IMF falcın dinlenâşcd

Yılı

Pirelli’den Size Hediye!
PVC KAPLAMA VE 
PLASTİK KART SİSTEMLE!

© Plastik Kimlik Kartı |
© Personel Kartı

© Öğrenci Kartı
© Tanıtım Kartı 1

© Fatura Kara

OZKAYA OTOMOTİV
‘û’oao'SaGm Hü(s]q ŞQ3q

Hisar Mah. Körfez Baytaş Sitesi A Blok No: 2
Tel: (0.224) 513.73 93 Fax : 514 40 44

GEMLİK

Körfez OFSET
İstiklal Cd. Bora Sk. Akbank Aralığı 

No : 3 / B GEMLİK
Tel: (0.224) 513 17 97 Far. 513 35 95

MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCI*

21 Şubat - 31 Mart 2003 
tarihleri arasında 4 adet 

Pirelli oto lastiği alan herkese 
1 adet Pirelli Mont hediye.

Siz de en yakın 
Pirelli Yetkili Safıcısı’na 

uğrayın, kontrolünüz altındaki 
gücün keyfini yaşayın

KONTROLSÜZ GÜÇ 
GÜÇ DEĞİLDİR

Elektrik: Akşamı Filtre 
Derse Akşamı Cıvata

TOFAŞ p q BMC
RENO «71
VOLVO DO

SCANIA KA
ANADOL FOf^D

Tahir DOLAŞMAN
Gemlik Girişi Baytaş Apt. Altı No : 42

Tel: (0.224) 514 59 37 Cep TM : (0.546) 5M

mailto:gemlik_korfez@yahoo.CM


Realdi Etiket 4 Brosâr 4 B Ibaı âüb*4Ba^ 
Afiş 4 T*k Bmm 4 Fatan İrarf^e4Htf 

Gider Makkvza 4 Davetiye 4 Kartrâât 4 Kmc 
Mikâr 4 Cüt ya*Mi 4 HaMft KM Kanı 

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR

Her türlü matbaa işlerimizde 
hizmetinizdeyiz

■■■■ TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
20 Mart 2003 Perşembe FİYATI : 200,000. TL.

ı112 Acil Servise
K GSM’li çözüm
^*|Son zamanlarda uydu arızalan nedeniyle sabit te- 

lefonlarla görüşme sağlanamayan 112 Acil Servi
se GSM (cep telefonu) ile ulaşılabileceği açıklandı

Sağlık Bakanlığı na 
: bağlı olarak. ilçemiz-
2ar~, de de kurulu bulunan 

>12 Adi Servis tele- 
■ fonlarında zaman za- gr SHk

iman meydana gelen
I arızalar nedeniyle, va- 

^Jrfandaşlann cep tele- 
|fonlanyia servise ula
şabilecekleri belirtildi.
| 112 Acil Servisin 
uydu telefon ağında 
sık sık anzalann mey- 
dana gelmesi nede- 

»niyie. Telekom’a bağ- 
Jh sabit telefonlardan 

IB 112 arandığında bağ- 
*** Jantının kumlamama

sı durumlarında. cep 
hr

telefonlarıyla acil ser
vise ulaşılabileceği İl
çe Sağlık Grup Baş
kanlığı tarafından 
açıklandı.

it

Kadri Güler
gemlik_korfez@yahoo.com

Güne Bakış

İlçe Kaymakamı 
Sadettin Genç’e bazı 
vatandaşların başvu
rarak, sa,bit telefon
larla 112 Acil.Servise 
ulaşılarfîadığının so
rulması [izerjne Kay
makam ' Şadettin 
(icnç’in yaptığı araş- 
’iiı ııalar sonucu, za-

man zaman telefon 
sistemlerinde kesil
meler olduğu öğrenil
di.

İlgililerin Kayma
kam Genç’e verdiği 
bilgilere göre, böyle 
anlarda 112 Acil 
Servise cep telefonla
rıyla da ulaşılabilece
ği ifade edildi.

Kaymakam Genç, 
acil servisin insan ha
yatı için çok önemli 
olduğuna dikkat çeke
rek, bu konuda teknik 
arızaların çok kısa za
manda giderilmesini 

' isterken, vatandaşla
rın da bu durumlarda 
cep telefonlarından 
yararlanılması gerek
tiğini hatırlattı.

9
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Sömürgecilik
t Sevgili Erol Gürçay, bugünkü yazısının başın
da “Tarih tekerrür ediyor” diyor.
I Tarih acaba tekarlanıyor mu?
E İnsanın var olduğu ve üretim araçlarını kullan
maya başladığı günlerden beri yaşanan olan sö- 
mürü. 21, yüzyılda, bilim çağında olunca hızıyla 

tartıyor.
Buharın icadıyla başlayan sanayileşme, dün

yada sömürüyü ve sömürgeciliği geliştirdi. /
Buharı bulan, kol gücü yerine makina gücünü 

araçlarına uygulayan batılı, ateşli silahların bu
lunmasıyla da yayılmacılığa başladı.

Zengin Afrika ülkelerindeki kara derili insan
lara medeniyeti götüreceğim diye, bu topraklara 
yerleştiler.

Yeraltı ve yerüstü zenginliklerini, kendi ülke
lerine götürerek, bu ülkelerde kuvvet gücüyle 
kaldılar ve o yörenin insanını köle olarak kullan
dılar •

Başta ingilızler, HollandalIlar, Portekizliler, Is- 
panyollar. Fransızlar ve Almanlar....

Neredeyse Avrupa’nın yarısı...
Dünya, belli dönemlerde bu güçlerin hege

monyasında yaşadı, 
■ fonlardan önce de Osmanhmn..

Devamı sayfa 6'da

Körfez OFSET
MATBAACILIK - REKLAMCILIK - YAYMOLK 

İstiklal Cadde» Bora Sotik lAkbard Mü
No:3/BGeM

Tel : (0.224) 513 17 97 Fas . (0 224) 513 35 95

Bayanlara sivil 
savunma anlatıldı
Gemlik Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü tarafından çeşitli 
kurslara katılan bayan karsı- u 
yerlere, sivil savunmanın öne- f 

mi hakkında bilgiler verildi. J

konuşmasından sonra 
sivil savunmanr. ne ol

Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi Müdürlüğü ta
rafından bayan kursi
yerlere, bu kez sivil sa
vunma bilgileri anlatıldı.

Dün, Halk Eğitim 
Merkezi Müdürlüğü Sa- 
lönu’nda saat 13.oo'de 
başlayan toplantıya ko
nuşmacı olarak, İlçe Sa
vunma Müdürü Mustafa 
Erkaya katıldı.

■Halk Eğitim Merkezi 
Müdürü Kemal Çeti- 
noğlu nun yaptığı açılış

nnda ve savaş anianrv 
da sivil savunma konu 
larından nasıl davrarai- 
ması gerektiği Swd Sar 
vunma Muduru Erkaya 
tarafından bayanlara 
anlatıldı

Toplantı kadın drte

Amerikan Savaşı n 
öasiamasav az bir

Gürhan Çetinkaya 
“Buluşma” 

adlı köşesiyle 
2. sayfamızda

Erol Gürçay 

“Tatlı Sert” 

adlı köşesiyle 
3, sayfamızda

İnan Tamer 

Taşı Gediğine” 
adlı köşesiyle 

3. sayfamızda

Sıtkı Hayıroğlu 
"Yaşamın 
İçinden" 

adlı köşesiyle 
5. sayfamızda

Kooperatifçiler 
bilgilendirildi

Gemlik İlçe Tanm 
Müdürlüğü tarafından 
düzenlenen toplantıda, 
ilçemiz merkez ve köy
lerindeki kooperatif yö
neticileri ve muhasebe
cilere yeni gelişmeler 
konusunda bilgiler ve
rildi.

Dün saat 14.oo'de 
Kaymakamlık Toplantı 
Salonu'nda yapılan 
toplantıda. İlçe Tanm
Müdürü Vekili Ziraat Mühendisi Gür- 
kan Kantar, tarımsal kooperatiflerdeki 
yeni mevzuatlar ve tutulacak muhase
be kayıtlan konusunda, kooperatif 
yönticilen ile muhasebelerini tutan

personele gefamden antetti
Toplantıya Fevriye. Haydariye; En 

gürücuk. Ka tırlı. Adfcye, Şükriye 
Umurbey. Küçük Kumla Tarvnsal Kal 
kmnıa Kooperatiften ie Gepıhk S*. 
Ürürden Kooperatifi yeti dkkri katildi

mailto:gemlik_korfez@yahoo.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİN KAYA' 5

Yaşam Kalitesini 
Koruyun

Spor yapın, doğru beslenin. Zaman 
hızla ilerliyor. Yaş da...

Bir bakıyorsun ilkokulda öğrencisin. 
Bir daha bakıyorsun , torun sahibi olmuş
sun.

Günlük yaşamdaki kaygılar ömür tör
püsü...

Yaşam kalitesi her an bozulma tehlike
siyle karşı karşıya...

Yaş ilerledikçe vücut hücreleri yenile
mekte zorlanıyor. Vücuda yardımcı ol
mak, işini kolaylaştırmak için şimdiden 
bir dizi önlem almak gerek.

O nedenle sağlık, spor, doğru beslen
me hep önemli..

İhmale gelmez.
Yaşlanmayı geciktirmek için, dünya 

kafa yoruyor, önlemler alıyor, yeni yön 
temler geliştiriyor

Çok yaşamak önemli ama kaliteli, yaşa
mak daha da önemli. Yaşam kalitesini 
bozmamak, yani elden ayaktan düşme
mek için yapılması gerekenler var.

Çok kolay... Hem de masrafsız...
Uzmanlar öneriyor :
Güne kahvaltıdan 15-20 dakika önce 

bir bardak sıcak su içerek başlayın.
Sabah egzersiz yapın.
Sağlıklı bir kahvaltı yapın.
Öğle yemeği ana menünüz olsun.
Akşam .yemeğini güneş batmadan ye

meye gayret edin.
Yağdan ve hamur işlerinden uzak du

run.
Egzersizi yemeklerden 2-3 saat sonra 

yapın.
Bunlan yapın ki :
Dik durun, bükülmeyin.
Torununuzu daha uzun süre sevin.
Onun tüm mürüvvetlerini görün.
Yaşamı dolu dolu yaşayın.
Yaşam sürenizi kalitesiyle birlikte arttı- 

nn.
Yaşlanma ile ortaya çıkan bozulmaları 

önleyin.
Türkiye’de ortalama yaşam süresi 60- 

65 yıl.
Hissede hissede yaşadığımız yıl sayısı 

30 bilemeden 40.
Bu dönemi iyi değerlendirmek, verimli 

yaşamak gerek.
Şimdiden önlemini alın.
Yaşamı ıskalamamak için.

GEMLİK

GONIÛK MVAH GA2ETI ■■■

Yıl: 30 SAYI: 1494
Fiyatı: 200.000 TL. (KDV Dahil) 

Sahibi: Kadri GÜLER
Yazı l>l er i Müdürü : Serap GÜLER

İstiklal Cad. Bora Sok. (Akbank Aralığı) No : 3/B
Tal: 513 17 «7 Fax : 913 35 95 GEMLİK

Beşikliği yer : KÖRFEZ OFSET
Matbaacılık -Yaylacılık • Reklamcılık Tesisi 

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

(Diai Bayram Gdaleri ve Pazar Günleri yayınlanmaz)

“Bıçağın Ucundaki Türkiye”
Gemlik Körfez’in eski okurlan ile 

tanışıyoruz. O konuda içim rahat. Yeni ku
şak okurlarla da “tüyümüz barışacak” el
bet. Bunu da biliyorum.

Gazetemizin arşivine baktım, Körfez deki 
dördüncü yazım 11 Ağustos 1979 tarihli. O 
yazıda Süleyman Genç’in yeni çıkan 
“Bıçağın Ucundaki Türkiye” kitabına 
dikkatleri çekmişim. Vaktiyle CHP’nin en ni
telikli gençlik kollan başkanı olan... Ve gün 
olup Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne seçilen 
Süleyman Genç bugün -nedensese?- politi
kada yok.

O ilk yazıma tekrar baktım : .... ? •
Sayın Genç’in kitabından hareketle, top

lumsal bilinç uğruna “gerekli gördüğü 
şeyleri” yazan Ali Aksoy’un dahi gün gelip 
politika ile arası acildi. Belki bunun nedenle- 
ııın de ileride ele alıp yazarız

Cl İP 'hin yerel vitrinleri lehlerine feragat 
ettiğimiz eski dostlar da kal(a)madıl...

Bunların içlerinde milletvekilliği hayal 
edenler dahi bulunmakta.

Yerel kadromuzu telef ettik...
Ve sonunda telef olduk!
Her şey “bir varmış, bir yokmuş?”
Şimdi ise, “oooh, kekah!” 
.... Mı acaba? ♦ ♦ ♦
Türkiye’nin yazgısı, son 25 yılda zerre ka

dar değişmedi.
Ülkemiz o dönemde “bıçağın ucunda’ 

iken...
Bunu, 12 Eylül’den sonra “süngünün 

ucundaki Türkiye” izledi.
i Turgut Özal başa geçtiğinden beri de, 

“IMF Silindiri Altındaki Türkiye” filmi 
oynamakta hep!

Türk ulusu, eşi benzeri olmayan bu men
fur filme mest oldu...

Tüm siyasi partiler, seçim sandığında tost 
oldu!.

Neden? Görülen lüzum üzerine.
Ancak...
IMF dozerine müptela olan halkımız, 

VERECEĞİNİZ İLAN ve 
REKLAMLAR KAZANDIRIR 
1 ATEIK PAKET REKLAM

100 milyon + KDV + Sürpı 
BİR TELEFON YETERLİ

Tel : (0-224) 513 17 97

nurlu ışıklar saçan “ampul partisine’ 4 
lendıler son seçimlerde Bundan ala ör 
yolu olamazdı. Şimdi çare yok. hala» 
dayetef) erecek! AKP yerle yeksan ointa

Onun ardından konserci ve ayranc 
Parti ye yüklenecek ]

Globalleşmeye müftela olanlara getaü
Onlar hassaten bilinçli ve çağdaş rsd 

canım. Baksanıza . “I-Me-Fe"ye buyÜLİ 
zevkle “A-Ye-Mef” diyorlar hala İyi • • e

Oynanan sadece eski film elbette
Toplumun ekonomik ve ahlak değM 

oynuyor...
Yaşadıkları karşısında ınsanlann ata hl 

tarlan oynuyor... 1
Neden ?
Dünya siyasi tarihinin öğrettiği şu “Mı 

kez sağ kuluçkaya oturunca a hadi 
şeriatçı sağ çıkar?”!...

Nitekim sonuç bizde de aynen Ğyfe dİ
Kimi çevrelerin, -isteyen ‘derin dedO 

diyebilir-, bu işin Necmettin Erbakan’ajm 
edilmeyeceğini gören partinin genç ksifl 
yeni bir parti kurmaya kalkınca... 
ABD’ne gidip akıl danıştılar... I

Böyle yapmakla niyetlerini kamufle 
tiler; yoksa ilkelerini birazcık sulanddfl 
mı... Orasını bilmiyoruz. Aslında bshtaH 
ama daha ikinci yazıda moral bozmd^H 
olur. I

Ne var ki, şu gerçek ortada “IMF SBB 
diri Altındaki Türkiye”nin yazgısı Ml^ 
ğişmiyor. Seçmenlerin sandıkta parti 
tirmesi hiçbir işe yaramamakta Yakın 
miz lider mezarlığına döndü. Geça^R 
ABD’nin beğendiği Adnan MendereJfl 
leyman Demirel, Turgut Özal ve Bülent^! 
vit yerle bir oldular. ||

Bu kez...
Ufuktaki “savaş belası” bıtıncejlfl 

çok vahim sorunlar yaşayacak ülkemiz. W
Ve bugün Siirt’te sandıktan çıkan Tn 

Erdoğan!
Buna hazır olalım.
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Çanakkale Şehitlerini
CBAL öğrencileri andı

18 Mart 1918 tarihinde Çanakkale’de şehit düşen asker ve subaylarımız için 
Celal Bayar Anadolu Lisesi’nde program düzenlendi. Oyun sahnelendi, şiir
ler okundu, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.

18 Mart 1918'de 
Çanakkale'de şehit 
düşen Türk asker ve 
subaylarını anmak 
için Gemlik Celal Ba
yar Anadolu Lisesi 
öğrencileri anma gü
nü düzenlediler

Dün saat 14.oo de 
Okul Salonunda dü
zenlenen törende. 
Okul Müdürü İdris 
Aka bir konuşma ya
parak Çanakkale'de 
Türk Ordusunun as
keri bir destan yarat-

Celal Bayar Anadolu Lisesi öğrencileri, 
Çanakkale Şehitleri’ni şiirler okuyarak ve 
oynadıkların oyunlarıyla andılar.
tığını söyledi. , ■

Daha sonra günün anlamını belirten ko
nuşma Tarih Öğretmeni Adem Moratlar ta
rafından yapıldı.

Adem Moratlar, Çanakkale Savaşlarının 
Türk tarihindeki önemini, Türk askerinin 
dünyanın en güçlü orduları karşısında kazan
dıkları başarının anlamını anlattı.

Daha sonra öğrencilerce hazırlanan şiir 
koroları ile Çanakkale kahramanlıklarını an
latan oyuri sahnelendi.

JAgaç Bayramı 
T iptal edildi

GEDİĞİNE
f-İnan cJlamer

MÜZELİK ...
[ i Şubat ayında on müze ve 

M camii soyulmuş.
Dert etmeyelim.

*
O kadar müzelik var ki ...
Yerleri boş kalmaz...

Dünya Ormancılık Haftası kutlamaları 
çerçevesinde, Narlı Köyü’nde yanan orman
lık alanda yapılacak olan Ağaç Dikimi, hava
nın kötü olması nedeniyle ertelendi.

Bursa Orman Bölge Baş Müdürlüğü 
Gemlik Orman Bölge Şefliği ile ortaklaşa 
olarak Narh Köyü sırtlarında yanan araziye, 
25 bin adet çam fidanının dikilmesi için ya
pılan hazırlıklar, ağaçlandırılacak bölgenin 
toprağının çamur olması ve kar yağışlarının 
başlaması nedeniyle, 4 Nisan 2003 tarihine 
ertelendi.

İlçe Kaymakamı Sadettin Genç, iptal ka
rarını doğrularken, hava koşullarının daha 
uygun olduğu 4 Nisan 2003 tarihine erte
lendiği Valilik tarafından kendilerine duyu
rulduğunu bildirdi.

TATLI 
SERT

Erol GÜRCAY

Tarih Tekerrür Ediyor
Şu şansa bakın.
Tek eksenli bir dünyadz. süper devletin 

yağmacılık yaptığı döneme rastladık.
(M.Ö) 5000 yıl önce Mısır Firavunu, pi

ramitleri yaptırmak için binlerce insanın 
kanına girmiş.

Lüksor tapınaklarında görünen işaretler, 
bilinmeyen dünyadan da mesajlar vermiş.

Daha sonra Roma İmparatorluğu .ar
Onların da, girip çıkmadığı yer kal

mamış.
600 yıllık bir Osmanlı İmparatorluğu 

da, 3 kıtada damgasını vurmuş.
Bu arada, bir de sömürgeciler var.
Pirleri İngilizler.
İngilizler kendilerine İngiliz denmesinden 

pek hoşlanmazlar.
Büyük Britanya tarifini severler.
HollandalIlar da sömürgecilik yapmış

lar.
İspanyollar da tabi.
Durup dururken, şu İspanya neden 

Amerika’nın yanında yer aldı.
vünkü İspanyollaıda. sömürgercile- 

rin en krallarından.
Amerikalı yetkililer herhalde, bütün 

gün İngiliz tarihini okuyorlar.
Çünkü, Irak’a vali atamalarından belli 

oluyor.
Geçmişte İngilizler, öyle yapmıştı.
Avustralya’ya bir vali.
Yeni Zelanda’ya bir vali.
Bir vali de Hindistan’a.
Ardından resmi dil İngilizce oldu.
Ve. Avrupa yaşam tarzı, yeni sömür

ge gençliğine aşılandı.
(1960) lı yıllarda, İzmir’i hatırlara».
O dönemin gençliği, Amerikalıların ya

şam tarzına özenirdi.
Hele Amerikan kıyafetleri, gençliğin 

tutkusu idi.
Kot ile mont ile hayatımıza giren 

Amerika, zaman içinde ekonomik ve 
siyasi yaşamımıza da el koydu,.

En güncel bir örnek Kuveyt’ten.
Amerika Kuveyt’i Saddam’dan kur

tardı.
Ama. Kuveyt’in (% 50) sini işgal etti.
Kuveyt halkı kendi ülkesinin (% 50) 

sine giremiyor.
Yarın aynı oyun Irak içinde geçerli 

olacak.
Amerika, geçici bir rahatlık verecek 

Iraklı gençleri yanma alacak.
Mali destek ve lojistik destek vererek. K. 

Iraklı Kürtleri de yanma alarak.
Ve. İsrail güdümünde, onları kullana

cak.
Demokrasi getirmek masalıyla. 

İran’da aynı tezgaha kurban edilecek.
Gerçekten tarih hep tekerrür ediyor. 
Ama. Aktörler değişiyor.

| Günün Sözü 1
Namuslu inr adam, 
Tanrının en soylu eseridir.

“Fope*



l Maı 20 Mart 2003 Perşembe

Gemi 
kend 
simli 
Lise

Kerr 
sanatçı

Gen 
h olan 1 
sonra.

daş Me

nu nda

sahnek
Salonu 
buMuğı

Yılı

I

İstif'

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI 

SAĞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
GEMLİK HASTANESİ

SATINALMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN
Hastanemiz ve Hastanemize bağlı Orhangazi Dispanserinin 1 yıl (12 ay) süreli temizlik is 

leri 1.1.2003 tarihinde yürürlüğe giren Kamu İhale Kanununun 53. maddesine dayanılarak 
hazırlanan 4735 Sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanununun 18. Maddesi gereği Açık İha 
le Usulü ihale yapılmak sureti ile ihale edilerek yaptırılacaktır.

İhale 22.4.2003 günü Hastanemizde yapılacaktır.
İhale ile ilgili firmalann yeterliliği araştırılacak olup sözkonusu yeterlilik komisyonu toplan 

tısı 21.4.2003 günü saat 14.oo'da Hastanemizde yapılacaktır.
Yeterlilik için gerekli evraklann bulunduğu* dış zarflar, 21.4.2003 günü saat 12.oo’ye ka 

dar Hastanemiz İhale Komisyonuna, yeterlilik belgesi alan firmalann teklif mektuplarını 
22.4.2003 günü saat 12.oo’a kadar Hastanenfiz İhale Komisyonuna makbuz karşılığı teslim 
etmeleri gerekmektedir.

Bu saatten sonra teklif ve zarflar kesinlikle alınmayacaktır.
İhale ile ilgili olarak tanzim edilen İdari ve Teknik Şartname ihale tarihinden önce Hastane

miz Malzeme Servisinde ücretsiz olarak görülebilir.
İhaleye katılan firmalann sözkonusu şartnameyi 50.000.000.-TL. karşı temin etmeleri ge

rekmektedir. Şartname almayan firmaların teklifleri geçersizdir.
İhale geçici teminatı ihale bedelinin (% 3’ü) oranında olup, 4.473.971.714 - TL. dır. İşti

rak etmek isteyen firmalann bu miktarı Hastanemiz veznesine nakit olarak yatırabilecekleri gi
bi şartnamede belirtilen değerler üzerinden verebilirler.

Jhale muammen bedeli 149.132.390.080.-TL.dir. Tespiti ise;

Öksürük, T 
bronşit ve I 

üst solunum! 
yolları için :|

REZENE

1 işçinin işverene Maliyeti 
20 işçinin aylık'maliyeti 
Yıllık işçi maliyeti 
% 15 işveren kan 
% 18 KDV

427.205.817 x 20
8.544.160.340 x 120

Temizlik Malzemesi Tutan KDV Dahil :

427.205.817.-TL.
= 8.544.160.340.-TL.
- 102.529.396.080.- TL.
= 15.379.409.412.- TL.
- 21.223.584.988.-TL.
= 10.000.000.000.- TL

TOPLAM = 149.132.390.480.-TL.
Firmalar Muammen bedel üzerinden % olarak ve rakamla yapacakları indirimi teklif mek

tuplarına ayrıntılı yazacaklardır. Firmaların toplam muhammen bedel üzerinden yapacakları 
ıskonto miktarı % 9.92 oranını geçemez.

ihale Duyurumuz, Kurumumuz İnternet Sitesi, İhale Dergileri, Yerel basın. Hastanemiz İlan 
Panosu ve Resmi Gazetede yayınlanacaktır.

DUYURULUR..KAYIP MF AE 40500289 nolu yazar kasa ruhsatnamem 
kaybolmuştur. Hükümsüzdür.

Mustafa BALCI

Yazarımız 
Araştırmacı - Yazar 

Yılmaz Akkılıç’ın yazdığı
4 Ciltlik

BURSA 
ANSİKLOPEDİSİ 

Gazetemizde satılmaktadır.

■■i GÜHLÛK SİYASİ GAZETE ■■■

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

Tel : (0.224) 513 17 97

Düğün & Nişan & Kına 
Sünnet Fotoğraf Çekimleri 

ve albümleri yapılır.
Vesikalık ve her türlü 

resimleriniz için bize uğrayın.
-20^ FARKI YAŞAYIN
HM Özel günlerinizde video çekimleri ve 

CD’ye kayıtları yapılır.

Metımet Mülazımoğlu
İstiklâl Cd. Bora Sokak Akbank Araba» No : 3 - A GEMLİK 

Tel & Fax : (0.224) 513 94 94 Tr 1 224) 514 M 94

M

Yöresel adlan : Arapsaçı. İrzdan 
ne. mayana,

Bitki özelliği : Rezene bir kültür 
doğada aranmaz.

Etkileri : Gaz söktürücü. kramp cşaf 
uyana, anne sütünü arttmcı. balgam 4Mİ 
cü. sindirim problemleri ve mide kmıM

Kullanım alanlan : Rezene, öhü 
balgam söktürücü, özellikle bebekleri w iö 
çocukları yatıştıncı ve mide şişkinliklerin) 
rici olarak geliştirilmiş pek çok Haça 
madde olarak kullanılır.

Kullanımı kolay olduğu için, sindâid 
nu olan bebeklere ve küçük çocuklara raf 
la verilebilir. Anne sütünü arttırır. BebdH 
malarına rezene çayı kanştınldığında, jb 
cilan yaşanmaz.

Sindirim sorunlanndan kaynaklan»! 
ağnlannı dindirir. Bitki çayının öaetütM 
rüğe ve akciğer hastalıklarına, boğmaca w 
tim kramplarına karşı kullanılmasındaj 
vardır.

Kullanım Şekli : Çayı 1-2 tath taşM 
zene tohumu havanda ezilir, orta boy q 
bardağı dolusu kaynar derecede sıcak 
haşlanır. 10-15 dakika demlenerek sâaffl 
tah açıcı olarak yemeklerden yaran sat 
sindirimi uyarmak ve şişkinliği gideraa 
yemekten sonra, tatlandınlmadan ifB_ 
rük ve akciğer hastahklanna karşı, ğâa 
bardak taze demlenmiş sıcak çay bm| 
tatlandırılarak içilir.

Buğu tedavisi : 1-2 yemek kaşığı 
tohumu havanda hafifçe ezilir, yanmmp 
litre kaynar derecede sıcak suyla hastamı 
ler 10 dakika kadar etkilenmeye bırak»

Uyan : Ender olarak deri akrjâair

KOV»
Müh 

30 da*.»

KAŞE 
ve 

IVIÜHÜRDE 
BEKLEIVIE 

YOBCS.

BİR TELEFON YETER

MATBAACILIK-YAYINCILIK-
istiklal Cd. Bora Sk. (Akbank ArcAğftİR
Tel: <0.224) 513 17 97 GE

SATILIK I AİRE
İstiklal Caddesi Kordo» 

Apartmanında 80 m2 daire ssM 
Tel : 513 40 81- 513 53 

(0.532) 337 97 f

DOĞUŞ FEK DERSHAKELEIU
' "Her zaman bir adım önde"
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Sıtkı Hayıroğlu
Emekli öğretmen

YAŞAMIN İÇİNDENa

VELİLER
VELİ denilince, hemen akla ANNE-BABA 

ve de OKUL gelir. Okulda ÖĞRENCİ siz ola- 
cayacağınıza göre... J

Veli kim?
Bir öğrencinin, her türlü durum ve davra- 

inışlanndan sorumlu olan kişi.
Velilerin, bu kadar büyük sorumluluk taşı

dıklarını, onlara bir anlatabilsek, eğitimdeki so
run yok olur gider.

Veliden veliye her yönlü farklılıklar var.
Kimi veli akıllı; kimi deli. Kimi zengin; kimi 

fakir. Kimininde çevre geniş; kimininde hiç 
yok.

Bir müdürün, bir öğretmenin veliyi tanıma
dan, öğrenciyi tanıması, asla mümkün olamaz.

Ben, ara sıra velilerle görüşür, konuşurum. 
Genelde velilik görevini ANNELER yapar. 

Neden anneler yapar? Babaların işleri güya 
çokta ondan.
* Konuştuğum BABA velilerden, “Okula 
gittim” diyene rastlamadım.

Onlara göre, okul sanki can kurtaran simi
di.

Sene başında baba bir kere kayıt yapmak 
için mecburen gitmiş ohıı Ondun M>nra onun 
işi sene s» • 1 • . olur.

Hani derler ya (Affedersiniz) ’ Eşşeği saldım 
çayıra Allah onu gayıra" Oooh ne ala!

Evladıyla yakından ilgilenen veliye bir diye
ceğimiz olamaz, sevgi saygımızdan başka.

Ben, veliyi tanımadan öğrenciye not verdi
ğim vaki değildir. Önce veliye not veririm. 
Sonra da evladına.

Öğrencinin herhangi bir hatasını, velisini 
getirerek yüzleştirir ikna ederek, kapatırdım.

Gönül isterdi ki bu yazıyı VELİLERİN hep
si okusun. Kendilerini daha yakından veli ola
rak tanısın bilsin.

Heyhat!.. Hiçte öyle olmayacak. Abone 
olan aboneler alacak. Bu yazıyı bile okuma
dan, yırtıp atacak. Veya sobasında varsa yaka
cak.

GÜRHAN ÇETİNKAYA arkadaşımın ku
laktan çınlasın. O, bu konulara umutla değini
yordu da.. Şiirimle son vereyim :

VELİLER
VELİ der dururuz, neyin nesidir? 
Okulda her zaman olmalı VELİ 
Şiddetle, hışımla, çatarak değil 
Damla damla kalbe dolmalı VELİ

Kimi veli var ki, deliden beter 
Bir gelip görünse o bile yeter 
Horoz olur, bir de zamansız öt^r 
Topluma yerinde uymalı VELİ 

Kimi veli, her an irtibat kurar 
Oğlunun kızının halini sorar 
İstikbale giden yolları arar 
Ne ararsa onu bulmalı VELİ

Kimi velilerde, aramaz sormaz.
Evlat için hiçte, kendini yormaz 
Yanlıştır o gidiş, desen de durmaz 
Olaylardan hisse almalı VELİ 

Genede VELİYE saygımız sonsuz 
Kimisi çok hassas kimisi gamsız^ 
EĞİTİM-ÖGRETİM olmaz ki onsuz 
Bizimle beraber kalmalı VELİ

İşyerinde ilkyardım!
İlkyardımın ABC’si
Hasta ve yaralıların taşınması konusunda 

bilmeniz gereken bazı kurallar :

Hastanın yarı yüzüstü duruma 
(koma yatışı) getirilmesi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından bastırılan 

‘İşyerinde Yardım’ adlı kitaptan alınmıştır.

bu durumda taşra»

Yasemin Mobilya 
DEĞİRMENCİOĞLU Mobilya ve Koltuk Çeşitleri
□ Yatak Odası Takımları 
O Oturma Odası Takımları 
O Misafir Odası Takımları 
O Yemek Odası Takımları 
□ Kanepeler 
O Abajur Çeşitleri 
O Zigon Sehpalar 
Yeni İşyerimizde zengin 

mobilya çeşitleri ile 
hizmetinizdeyiz....

Tel:

fl
NÖBETÇİ ECZANE

20 Mart 2003 Perşembe
KAHRAMAN ECZANESİ ||

512 29 20 GEMLİK
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Zeytinspor bir yıl 
sahaya çıkmayacak

Türkiye bayanlar 
birinci liginde müca
dele eden Gemlik Zey- 
tinspor Bayan Futbol 
Takımı nın bu yıl kar
şılaşmalara katılma
ması karan alındı,

Zeytinspor 'Kulübü 
Başkanı İhsan Ünlü, 
gazetemize ^yaptığı 
açıklamada, takımın 
karşılaşmalara katıl
malarını bîr yıl dön; 
durduklannı, durumun 
Federasyona yazı ile

Kadri Güler
gemlik_korfez@yahoc.c$«

Güne Bakı;

İhsan ÜNLÜ.. V J

bildirildiğini söyledi.
Su anda beş takımın ligde Şaşmalara katılmama ka- 

mücadele verdiğini söyleyen İh-' ran aldlk- Kararımızı ilgili 
san Ünlü, Irak Savaşı’nm çıkma 
ihtimali ile bu karan aldıklannı 
belirtirken, şöyle konuştu :

“Bayan futbol takımımı
zın rakipleri genellikle Gü
ney Doğu ve Akdeniz Böl
gesi nde ki takımlar. Bu yıl, 
savaşın çıkma ihtimali ta
kım oyuncularının da mo
rallerini etkilediği için kar-

Federasyona bildirerek, bir 
yıl süre ile maçları dondur
duk.”

Irak sorununun çözüme ka
vuşmasından sonra, gelecek se
zon için karar vereceklerini ve 
çalışmalara devam edeceklerini 
söyleyen Ünlü, “Bu dönem 
futbolcularımız için dinlen
me dönemidir” dedi.

Sömürgecilik
Birinci sayfanın devamı

İngilizlerin Çin'de ve Hindistan da 
sömürgecilik unutulmadı..

Bu uluslar, bağımsızlık savaşbnyb 
ne kavuşabildiler. Ama. yüzyıllarca fngâz seğd 
tında yaşadılar.;.

Dünyanın yeni patronu okluğunu aJ 
Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş MJdJ 
TO gibi 20. yüzyılın önemli kurumbnm dUpH

Çünkü karşısında kendinden daha gjdaa 
göremiyor.

18. yüzyılda ve 19. yüzyılda yasanan îqh| 
cilik zihniyeti bugün ABD ile yeniden horiHfl

Bakın, bu sömürgecileri kimler destd^ot i
Başta İngiltere.
Sonra İspanya...
Dünya’nın öteki ucunda olan AvustmMİ 

oluyor demeyin!
O da bu paylaşımda biz de varız câyot |
Ve.. Hollanda...
Tümü eski sömürgeciler kol kofa...
Bu kez roller değişmiş ve baş aktör AM 

muş..
Bay Bush, önceki gün Irak liderine 'üIrm 

et” diye ültimatom verdikten sonra ekbyor. İH 
sede biz Irak’a gireceğiz”!...

Sonra, Irak Jıalkına sesleniyor..
“Sakın petrol kuyulannı yakmayın!’’
Yakarsanız, savaş suçlusu sayılırsa® omi
Sam amca işte orada asıl sömürgeci a®d 

açıklıyor..,
Biz, bu sömürgeciliğin neresindeyiz aokdl
Bunun cevabını AKP’liler versin.

Sîzden Aracınıza,
Pirelli’den Size Hediye!

PVC KAPLAMA VE 
PLASTİK KART SİSTEMLH

Şimdi Pirelli lastikleri hediyeli! 
21 Şubat - 31 Mart 2003 
tarihleri arasında 4 adet 

Pirelli oto lastiği alan herkese 
1 adet Pirelli Mont hediye.

> Plastik Kimlik Kartı
# Personel Kartı

# Öğrenci Kartı
• Tanıtım Kartı I

# Fatura Kart

Körfez OFSET
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAKU

Siz de en yakın 
Pirelli Yetkili Satıcısı'na 

uğrayın, kontrolünüz altındaki 
gücün keyfini yaşayın

İstiklal Cd. Bora Sk. Akbaak MM 
No: 3/B GEMLİK

Tel: (0.224) 513 17 97 Far 513 35 »I

KONTROLSÜZ GÜÇ 
GÜÇ DEĞİLDİR

OZKAYA OTOMOTİV
'û‘(aı?QaüiB İLftisk.

Hisar Mah. Körfez Baytaş Sitesi A Blok No: 2 
, Tel: (0.224) 513 73 93 Fax : 514 40 44 

GEMLİK

OTO OflMZI
Elektrik Akşamı Filtre 
Dûrse Akşamı Civat’

TOFAŞ 
RENO 
VOLVO 
SCANIA 
ANADOL

Gemlik Girişi Baytaş Apt. Altı No: 4T 
TM: (0224) 514 59 37 Cep TM :(0W

Tahir DOLAŞKAN



r'cıu.ı İbz GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ G t M LIK ___ ________________________

KHrfe
TARAFSIZ SİYASİ GAZETEBHHB

{b 21 Mart 2003 Cuma FİYATI : 200.000. TL.

Renkli Etiket & Broşür & El Öaaı £lâtap«Beff£ 
Afiş 4 Tl* Basmı 4 Falara kı^eiUd 

Gider Makbaza â Davetiye £ Kartrâit £ İüm

Mühür 4c CÜt yapara £ Flaaük Kirafik Kartı 
1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR

Her türlü matbaa islerimizde 
_________ biz» etf »izdeyiz

Körfez OFSE
MATBAACILIK - REKLAMCILIK - YAYKOUI

İstiklal Caddesi Bora Sokak (Akbank Arafagd 
No:3/BGodk

Td : (0.224) 513 17 97 Fa*: (0 224) 513 35 95

Beklenen savaş başladı
/Saddam ve oğullarına ülke- 

J yi terk etmeleri için 48 saat 
izin veren Amerika, sürenin 

i dolması üzerine, dün sabaha 
karşı saat 04.23’te Bağdat’ı 

I bombalamaya başladı.

J Saddam ülkeyi terk etmeye
ceğini söyledi. İrak da dün Ku
veyt’e cruise füzeleri atarak 
karşılık verdi. Irak’ın önemli 
kentlerine bomba yağması an 
meselesi.

S Dün, TBBM’inde ikinci tez
kere görüşmesi yapıldı. Ameri
kan hava kuvvetlerine Türk 
hava sahasının açılması ile 
Türk askerlerinin yurt dışına 
gitmeleri için izin çıktı.

- Amerikan hava 
MBbıvvetierine ait uçak- 

I brm. başta Irak'ın 1 başşeh ri Bağdat ile 
J birtikte diğer şehirleri- 

M ni bombalaması ile ■i beklenen savaş dün I sabaha karşı başladı.
Amerika Birleşik 

I Devletleri nin Irak a 
5 karşı başlattığı silah- 
|| sızlandırma baskısı, 
" Birleşmiş Milletler ka- 

I ran olmadan bu ülke- 
] ye önceki gün Irak 31 Devlet Başkanı Sad- 
j dam Hnsevın ye oğul 
| lannın ülkeyi 48 saat 

T

Güne Bakış
Kadri Güler
gemlik_korfez@yahoo.com

Irak’ı bekleyen
* Dünya nin beklediği savaş sonunda çıktı. 

ABD nin silahlı güçleri Irak’ı vuruyor.
Bu kanh savaşın nasıl biteceğini bugünden

I kestirme olasılığı yok.
Ancak, uzasa da, kısa zamanda da son bulsa 

(fa. acısı Irak halkının olacak.
Amerikan, İngiliz füzeleri Irak halkının üzeri

ne inecek...
Kan, göz yaşı, acı, sakatlık, açlık, zulüm Irak 

halkını inletecek...
Savaşın mutluluk getirdiği görülmüş müdür?
Dünya nın en haksız savaşlarından birini ib

rede ve nefretle İzliyoruz.
Dünya nm süper gücü olmanın yarattığı me- 

gofamanlık...
Büyük olmanın kompleksleri, saldırganlık 

pisikozunu geliştiriyor.
Bugün Irak’ı vuran güç, yarın Suudi’yi, Tür- 

kiyeyi bir başkasını da vurabilecek...
Sam amcanın çıkarlarına ters düşen herkesi 

vuracak...
Buna bir dur diyen çıkasıya dek.

Devamı sayfa 6’ela

içinde terk etmesi için 
verilen ültimatomun 
bitmesinden yaklaşık 
bir saat sonra bomba
lamaya başladı.

Amerikalılann Irak 
Devlet televizyonları
nın yaymlannı bozma
sı sonucu, Irak halkı 
gelişmeler ile ilgili ola
rak sağlıklı bilgi almaz
ken, Saddam Hüseyin 
ülkeden aynlmayaca- 
ğını ve Amerikalılarla 
savaşacaklannı duyur
du.

Din öğle '.biatlerin
de Irak lan gondeıılen 

5 cruise füzesinin Ku
veyt’ti vurduğu belirti
lirken, ABD’de crtıise 
füzeleriyle akşam saat 
20. oo sıralarında 
Bağdat’ı yeniden vur
maya başladı. Bağ
dat’ta büyük patlama
ların duyulduğu bildi
rildi.

Rauters ajansı, atı
lan cruise füzelerinin 
Dicle nehrinin sol ya
kasında en az 3 hükü
met binasına isabet et
tiğini duyurdu.

ABD’nin Irak’a yö- 
n< lik bombalamaları
nın gece devam etme
si bekleniyor.

TEZKERE GEÇTİ
Öte yandan, dün 

TBMM hükümet tara

Deprem 
korkuttu

Dün merkezi Bur
sa Orhaneli olduğu 
belirlenen 4.5 şidde
tindeki deprem, kor
ku yarattı.

Saat 14.30 sırala
rında ilçemizde de 
hissedilen Merkezi 
Orhaneli olduğu 
Kandille Rasathanesi 
tarafından açıklanan 
deprem, başta Orha
neli köyleri ve Bur
sa’da insanları soka
ğa döktü. Halkın iş
yerleri ve evinde ol
duğu bir saatte dip
ten gelen bir sarsıntı 
sonucu, vatandaşla 
neye uğradıkannı şa
şırarak, kendilerini 
sokağa attı.

fından yeniden getiri
len ikinci tezkere 
202’ye karşı 332 oy
la geçti.

Tezkereye bir çe
kimser oy kulllanılır- 
ken, ana muhalefet 
partisi CHP ve bazı 
AKP’liler ile DYP’liler 
red oyu verdiler.

TBMM’inde AKP’ 
nin 365, CHP’ nin 
177, DYP’ nin 3 oyu 
bulunuyor.

Anayasa gereği 
TBMM Başkanı Bü
lent Arıç oy kullana
mıyor.

ERDOĞAN’IN
AÇIKLAMASI
TBMM ya pikin tez

kere oylamasındaı . 
sonra AKP Genel

Belediyeye yeni 
çöp kamyonu

Gemlik Belediyesi 
Temizlik İşleri Müdürlü
ğü, yeni bir çöp topla
ma aracını hizmete sok
tu.

Gemlik Belediye- 
si’ne ait kamyon kasası
na yaptırılan çöp topla
ma ve sıkıştırma kasası 
yapımcı firma tarafın
dan tamamlanarak, dün 
belediyeye teslim edildi.

Çöp sıkıştırma aracı, 
belediyede dün Beledi
ye Başkanı Mehmet 
Turgut ve Temizlik İşleri
Müdürü Haşan Türe ta
rafından basma tanıtıldı.

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, çöp te-

B ışl anı basına yaptığı 
a< kİ miada', sonucun 
b> d< dikleri gibi çıktı- 
ğn ıi söyledi.

Tezkere kararıyla 
Ti ırk hava sahası ko

Yeni çöp toplama 
aracı. Beiedîue Temizbk

miziik araç sausınm art
masına ilçede toplanan, 
çöplerin daha sık ahrama- 
sının sağlanacağını söy
ledi.

alisyon uçaklarının 
geçmesine açıklı.

Türk Silahlı Kuv
vetlerin yurt dışına 
çıkmasına izin veriîkA.

İşleri Müdüriüğu ne tes
lim edKkk

mailto:gemlik_korfez@yahoo.com
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BAĞINDAN SEÇMELER
Oktay Ek ine

Savaşın Sonu 
Banş Ama Mutlaka

Savaşla yatıp, ABD’nin Irak’ı vurduğu 
füzelerle uyandık.

Beklenen sonunda gerçekleşti.
Şimdi artık bölgede yeni bir yapılan* 

maya gidilecek. Oğul Bush savaşı Baba< > 
Bush Savaşı’ndan daha farklı olacak, f 
Çünkü oğul Bush’un yönetimindeki 
ABD, 11 Eylül Saldınsını yaşadı. Onun 
acısını Afganistan’da hafifletti ama dindi- 
remedi. Bu açıdan bakıldığında ABD’nin 
agresif yapısı daha da anlaşılabiliyor. 
Çünkü tetiklendi.

ABD nin bölgeyle ilgili düşünceleri ve 
1 tanları öteden beri bilinen bir gerçek. 
Çünkü ABD Ortadoğu Petrolü ne bağım
lı... Körfez Bilgesindeki çıkarlarını koru
mak durumunda.

Bütün stratejisini bunun üzerine kur
muş durumda. Savaş da bu planın en son 
aşaması.

Onun içindir ki; Saddam ve ailesi etki
siz kılınacak. Ama Saddam da kolay tes
lim olmayacak. Çünkü elindeki son kart
lan açıyor.

Bakalım kimin blöfü gerçek çıkacak.
ABD’nin sadece bize değil tüm dünya 

ilkelerine bakışını biliyoruz.
» Avrupa’nın ne denli dost olduğunu da 
savaş öncesi süreçte gördük.

Biz olası bir Irak Savaşı’nda nasıl hare
ket edeceğimizi belirlemeye çalışırken, 
bölgede banşı sağlamak için çabalarken 
Avrupalı, bırakın destek olmayı KKTC’yi 
kastederek bize işgalci damgasını bite vu
ruverdi.

Bilindiği gibi Baba Bush Savaşı’ndan 
sonra Irak’a karşı uygulanan ekonomik 
amborgonun Türkiye’yi maliyeti çok 
iyimser bir varsayımla 50 milyar ABD do
lan. Bir bu kadar zaran daha göze alma
mız mümkün değil.

İşte bu aşamada akıl duyguların çok 
önünde yer almalı. Sivil-asker, gazeteci- 
akademisyen, iktidar-muhalefet kişisel dü
şünceleri ve hedefleri bir yana bırakıp ül
kenin ortak çıkarları etrafında birleşmeli.

Savaş öncesinde yapılan hataları tek
rarlamadan sağ duyu ite hareket ederek 
ortak bir politika izlemeli.

Bu savaşdan Bölgesel güç olduğumuzu 
kanıtlayarak, çıkmamız gerekiyor.

Kolay değil ama halci zamanımız var.
Elimizde kozlarımız da...

GtMllK

KSrfe
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Yıl: 30 SAYI: 1495
Fiyatı: 200.000 TL. (KDV Dahil)

Sahibi: Kadri GÜLER
Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER

İstiklal Cad. Bora Sok. (Akbank Aralığı) No : 3/B
Tef: 913 17 97 Fax : 513 35 95 GEMLİK

Basıldığı yer : KÖRFEZ OFSET
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(Dini Bayram Günleri ve Pazar Günleri yayınlanmaz)

İstenmeyen Adam....
Siirt Milletvekili Recep Tayyip Erdo

ğan’ın 2. AKP Hükümeti nde Bakanlar Ku
rulu dışında bıraktığı Bursa Milletvekili ve Hu
kukçu Ertuğrul Yalçmbayır; Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı olarak görev yaptığı 
Abdullah Gül’ün 1. AKP Hükümeti nde 
çok önemli bir misyon üstlenmişti...

İnsan haklarına dayalı hukuk kültürü ve 
demokratlığı önde tutan siyasal kişiliğiyle, her 
görüşten kesimlerin AKP iktidarıyla diyalog 
ve işbirliği kurmasında adeta aracı ve “ko
laylaştırıcı” bir misyon...

O kadar ki yine AKP’nin bilinen “iedolo- 
jik” yapısından kaygı duyan ve hatta tepkili 
olanların bile Ertuğrul Yalçmbayır ite görüş 
lükten, sonra, “Bu hükümetle de bazı ko
nularda birlikte çalışmalar yapılabilir” 
diye düşünmeye başladıklarına tanık olduk.;.

Özellikle de siyil toplum kuruluşları, mes
lek odaları ve çevreye, kültüre, toplumsal hak 
ve Özgürlüklere duyarlı kesimlerde oluşan bu 
umudun “ortak çalışmalara” dönüşmesi 
yönünde kimi hazırlıklara bite başlanmıştı.

‘Değişmeyen’ Siyaset
Siyaset tarihimizde pek sık rastlanmayan 

işte böylesi uygarca bir diyalog ortamına, sa
dece AKP’nin değil, her kesimin gereksinme
si olduğu yine Yaçınbayır’ia birlikte yeniden 
anımsamaya başlanmışken, Recep Tayyip 
Erdoğan bu sürecin gelişmesine izin verme
di...

Tıpkı, 1994’te İstanbul’un yönetimine 
geçer geçmez, ilk iş olarak meslek odalarıyla 
imar işbirliğine ait ortak denetim protokülünü 
iptal ettiği gibi, 9 yıl sonra ülkenin yönetimi
ne geçerken de ilk kararı olarak, aynı hükü
met dışı kesimlerle (NGO) birlikteliği sağla
maya çalışan Başbakan Yardımcısı’nı “hükü
met dışına” çıkardı...

Ayrıca Yalçmbayır, partili olup, “partici” 
olmayan, partizanlığı da “lidere yağdan
lık” olarak anlamayan, üstlendiği kamusal 
sorumluluğu ise partililere ve siyasal yandaş
larına değil “topluma hizmet” olarak algı
layan bir çizginin AKP'deki -galiba ender bu
lunacak- üst düzey bir temsilcisiydi... Erdo- 
ğan ın bu tavra gösterdiği “kırmızı kart”da 

VERECEĞİNİZ İLAN ve 
REKLAMLAR KAZANDIRIR
1 AYLIK PAKET REKLAMI 

100 milyon + KDV + Sürpri* 
BİR TELEFON YETERLİ j

Tel : (0.224) 513 17 97J

gençliğinde yapmakta övündüğü “futbol h 
kemliğine” yeni görevinde nasN demaı Mı 
ceğînin ilk işareti gibi

Yağmacılar sevinsinler...
Özellikle Bursa daki hufcufcçu ve smN Rfl 

lumcu geçmişinde de kent ve çevre hdM 
nm savunulmasındaki ödünsüz tusjsiasfİ 
tanınan Ertuğrul Yalçmbayır dn. ” tezfetaM 
engellediğinden ötürü Erdoğan Hii 
meti’ne alınmadı..’ şeklindeki yonaaİN^ 
çok yetersizdir

Çünkü Yalçmbayır. sadece banpn def! 
ormanın, suyun, doğanın, kuftürvn. mm 
sitterin. tanm topraklarının ve Hazine mMİ 
linin, kısaca tüm yasam uyga:
nm da “savaş yanlısı talancılara kani 
gözetilmesi gerektiğini h*-mcn * - NhS 
an ımsatmıştı... i I

Şimdi Erdoğan m Başbakan oksr cknMM I 
te getirdiği; “ormanları satıp, şu kadı 
kaynak elde edeceğiz...” ya da: "knMd 
turizme, çevreyi de ormana 
bakan sayısını azaltacağız” gibi ıcataM 
Yalçmbayır’m bunlara pek uygun duşsa™ 
“korumacı”lığını kıyasladığınızda. 1a*M 
meyen adam” olmasındaki asri Dedesi 
daha açık görünmüyor mu?... j

Hükümetin gündemindeki “ivedi” jhm 
rm “hedeflerine” bakalım, s it terde ■ 
ralı imar izni ve arazi tahsisi” “sitil 
rarlarının madenler için engrtaud 
“ormanların yasadışı işgalcilere poM 
lanması”, “Hazine arazilerinin kaçı 
inşaatlara satışı..” diye bir liste ■■ 
yor... Tanıyan herkes hem fikir ki eğer ç 
çmbayır görevde kalsaydı; bunlara da MM 
savaş tezkeresindeki kadar muhalefet 4M 
di...

Kısaca Yalçmbayır, “yağma onundd 
engellerin de arasındaydı...

Erdoğan’ın işte bunu görerek 
cih, izleyeceği siyasetin ne olacağıra kMifl 
yor.. Yalçmbayır sayesinde AKP’nin™ 
zanabileceği hükümet dışı devnohrtfl 
kesimlerde diyalog ortamı da daha ifl 
doğmadan belki de tarihe karts«y«Nh™

Cumhuriyet Gazetesi nden
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Hünkar Haci Bektaşi Veli 
Derneği’nde aşure günü

Gemlik Hünkar Hacı Bektaşi Veli 
Derneği tarafından düzenlenen 7 nbi 
ehli beyti anma etkinlikleri içerisinde, 
muharrem ayı olması nedeniyle, der
nek lokalinde kurban eti ve aşure yen
di.

Dün. Dereboyu'ndaki dernek loka
linde düzenlenen aşure gününe, Kay
makam Sadettin Genç, Belediye Baş
kanı Mehmet Turgut, İlçe Emniyet Mü
dürü Salih Gölcü, İlçe Müftüsü Tahir 
Yemenoğlu ve demek üyeleri katıldılar.

Yemek öncesi konuşan Dernek Baş
kanı, muharrem ayının aleviler için ker-

bela şehitlerinin matem ayı olduğunu 
belirterek, kerbeladan sağ kurtulan 
İmam Zeynel Abidin’den Hz. Muham
met’in ve Hz. Ali’nin soyunun dünyada 
kesilmeyip devam etmesine karşılık 12 
imamların aşkına ve bütün peygamber
lere muharrem ayını kutsal kabul ettik
lerinden dolayı 12 gün matem orucu 
tuttuklarını söyledi.

Dernek Başkanının alevi inancı hak
kında aşure gününe katılanlara bilgi ver
mesinden sonra, dua edilerek pilavlı 
kurban eti ve aşure yendi.

Çöp kovaları onarılıyor
İstiklal Caddesi ndeki elektrik direkleri 

üzerinde bulunan küçük çöp kovalarının ba-* 
zılannın altlarının kopuk olması ve vatandaş
ların attıktan çöplerin yere düşmesi nedeniy-

TAŞI 
GEDİĞİNE

le, yapılan şikayetler gazetemizde konunun 
haber yapılması üzerine, Belediye Temizlik 
İşleri Müdürlüğü, arızalı çöp kovalarını top
layarak, onanma aldı.

Belediye Temizlik İşleri Müdürü Haşan 
Türe, vatandaşların çöp kovalarını düzgün 
kullanmadığını ve bilerek hasar yarattıkları
nı belirterek, onanmdan sonra çöp kovala
rının yerlerine konacağını bildirdi.

Tüm Dünya Halkları’na!
Kimler kıldı O’nu
Süper güç, söz dinlemez 
Laf anlamaz, acımasız zalim 
Paramızla bizler! insanoğlu... 
Anne, baba, kardeş, amca, 
hala, nine dede torun...
Tüm Dünya Halktan!
Başlatalım ekonomik savaşı 
Boykot edelim ürünlerini, 
almayalım.
Böyle kırılır, 
O, sivri burun!...

TATLI 
SERT

1ÎB Erol GÜRCAY

Türkün
Türkten Başka...

Dostu yok, diyeceksiniz.
Ama. Gerçek öyle değil.
Eğer (1940) lı yıllardan söz edi

yorsa bir bakıma haklısınız.
O yıllarda sanayi yok.
Otomotiv sanayi, akıllarda bde yok.
23 milyon ton petrol ithalatı, ya

pılmıyor.
Turizm tesisleri yok.
Sadece turistlerden yaklaşık 1O mü-l 

yar dolar beklentisi yok.
Her ülke kendi kabuğu içinde.
Yurt dışında çalışan, 3 milyon işçi 

yok.
Avrupa da ve Amerika da okuyM öğ

renciler yok.
Belki tek tük var.
Ama. Onlarda çok önemli kışiktm ço

cukları.
Böyle bir ortamda, rahatça söyle- ' 

mek mümkün.
Türkün Türkten başka, dostu yok.
Ama. Şimdi durum öyle değil.
Rahatça otomobilde seyahat et- { 

mek için petrol ithal etmek lazım.
Geçmişte 1 numaran düşmanımız Rus

ya’dan, doğalgaz ithal etmek zorun
dayız.

Yoksa tüm sanayimiz durur.
Ve. Biz de bütün kış donarız.
Ayrıca ihracat yapmak zorundayız.
Her yıl, dış ülkelerden 45-50 milyar 

dolar toplamak zorundayız.
Bunun için bu ülkelerle iyi ilişkiler 

kurmak durumundayız.
Başka dostumuz yok, mantığıyla ihra

cat yapamayız.
Yabancı ülkelerle, yabancı hin ırlat 

masaya oturamayız.
Eğer sen akıllı olamıyorsan, kim

seyi suçlama.
Kusura başka devletlerde arama.
Aynaya bak.
Belki suçluyu göreceksin
Bir kere, bölünmeye mü ı ait bir 

kafa yapımız var.
İkide bir, iç ve dış mihrakların gü

nahını alma.
Gözün, “böl ve yönet" taktiği de 

seni uyutan yöneticileri görsün ar
tık.

Teknoloji çağında, içine kapanamAZ- 
sın.

Jek başına da. yasayamazsm.
Herkes ile dost olamasan da. her

kes ile iş yapmak zorundasın.
Artık, herkes bize düşman saplan

tısından vazgeçmeliyiz.
Herkesle dost olabilmek için, ön

ce kendimizle barışmalıyız.

İnsanın en büyük düşmanı ken
disidir.

“Cicero"
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PAZARLIK İHALE İLANI

MUAMMER AĞIM GEMLİK DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ
Otomatik Röntgen filmleri ve Banyo solüsyonlan âlımı işi için, ihale konusu alanda faali

yet gösteren yeterli tecrübeye sahip istekliler teklif vermek üzere yeterlik başvurusuna davet 
edilmektedir İş yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterli bulunarak görüşmeye davet edile
cek istekliler arasında pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

1- İdarenin
îin 
MM 
mİ 
se

Ke

?ian 
nra 
rak 
şN

al Adresi
b) Telefon ve faks numarası
2- İhale konusu malın
a) Niteliği türü ve miktan
b) Teslim yeri
c) Teslim tarihi

: M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Baştabipliği
: 0.224. 513 92 00 0.224 513 92 06

: Röntgen filmleri oto.banyo sol. 7 Kalem
: i4. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi
: 14.04.2003

3- Yeterlilik değerlendirmesinin
a) Yapılacağı yer : M. Ağım Gemlik Devlet Hast.
b> Tarihi ve saati : 04.04.2003 saat lO.oo’da
4- Yeterlilik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değer- 

»—•-^’-mesinde uygulanacak kriterler.
' Mevzuat hükümleri uyannea kesinleşmiş sosyal güvenlik pirim borcu olan,

Zt Mevzuat hükümleri uyannea kesinleşmiş vergi borcu olan,
el İhale tarihinden önceki 5 yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hü-

ı'nd küm giyen
ogı d) ihale tarihinden önceki beş yıl içinde, ih> ıpan idareye yaptığı işler sırasında iş ve-
Ga ya meslek ahlakına aykın faaliyetlerde bulunduğu Lire tarafından ispat edilen,

e) ihale tarihî itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyette) ı 
men edilmiş olan

f) Bu şartname ve idare tarafından istenen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi
veya sahte belge verdiği tespit edilen.

g) Bu şartnamenin 7 nci maddesinde ihaleye katılmayacağı belirtildiği halde ihaleye katı
lan.

NH h) Bu şartnamenin 9 ncu maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları
■E Tespit edilen,

5- ihalelerde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.
j 6- İhale dokümanı M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Baştabipliği Satın Alma odasından 
görülebilir ve 20.000.000.- TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. Yeterliliğe başvuracak 
isteklilerin ihale dokümanına satın almaları zorunludur.

7- İhale dokümanına uygun olarak düzenlenecek olan başvuru belgeleri en geç 
■ 04.04.2003 CUMA günü, saat lO.oo’a kadar M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi adresine

ek>_.» teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilebilir.
S. NO CİNSİ MİKTARI
’■ 18x24 Röntgen filmi 20 Kutuz 2- 24x30 Röntgen filmi 40 Kutu
3- 30x40 Röntgen filmi 45 Kutu
4- 35x35 Röntgen filmi 35 Kutu

35x43 Röntgen filmi 10 Kutu
— 6- Birinci Banyo Sol. 15 Kutu
— 7' İkinci Banyo Sol. 15 Kutu . Basın : 2Ç03/5

Yazarımız 
Araştırmacı - Yazar 

Yılmaz Akkılıç’ın yazdığı
4 Ciltlik

BURSA 
ANSİKLOPEDİSİ

Gazetemizde satılmaktadır.

■■■■ «OMkr Hvam OAim ■■■

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

Tel : (0.224) 513 17 97

Düğün & Nişan & Kına 
Sünnet Fotoğraf Çekimleri 

ve albümleri yapılır.
Vesikalık ve her türlü 
resimleriniz için bize 

uğrayın.
FARKI YAŞAYIN
Özel günlerinizde video çekimleri ve 

CD’ye kayıtları yapılır.

Mehmet Mülazımoğlu

Sindirim ve 
safrakesesi 
için : Sabal
Bitki özelliği : Kuzey Amerika kökeni W 

bitkidir, ülkemizde tanınmaz.
Drog adı : Sabalis serrulati fructos /meyw
Etkileri : İdrar söktürücü. üriner sistemde 

antiseptik, ösrojen etkisi, güçlendirici, anabofr; 
zan (organizmada protein sentezini amraraka; 
ki gösteren maddeler)

Kullanım alanları : Sabal erkek cinsel si
temi dengeleyici ve güçlendirici bir bitkkfc & 
keklik hormanlannın arttırılması gerektiğaM 
rahatlıkta kullanılabilir. Prostat büyümesne kar-1 
şı spesifik bir ilaçtır. Aynca, idrar arttma ette 
de vardır.’Tüm sindirim sistemi ve idrar yofen 
iltihaplanna karşı kullanılabilir. Erkek cinsel sis
temi güçlendirmesinin yanı sıra, kadınlarda dh 
göğüslerin büyümesi amacıyla kullanılmaktadr 
Anabolizan olarak, beden dokularını güdendi 
rir, geliştirir ve kilo aldırır. Çöküntü belirtilerin 
de, genel güçsüzlükte ve uzun süren nekahat 
dönemlerinde tektür kullanılabilir.

Kullanım Şekli : Yarım veya bir çay kasjğ 
çok ince kıyılmış meyve, orta boy bir su barda
ğı dolusu soğuk suya eklenir, kaynama derece 
sine eklenir, kaynama derecesine kadar hafif & 
da ısıtılır ve 5 dakika hafifçe kaynadıktan sona 
süzülür. Günde 3 bardak taz demlenmiş çay so 
ğutülmadan içilir.

KAYIP
Ankara İl Trafik Müdürlüğü nden 

aldığım ehliyetimi kaybettim.
Hükümsüzdür.

Neslihan ÖZÇAVUŞOĞLU

KAYIP
Gemlik Endüstri Meslek Lisesi'nden 

aldığım tastiknamemi kaybettim. 
Hükümsüzdür.

Ayhan KARSLİ

l\Acxtbc3cım«zdcı
KAŞE Bilgisayar

1 Sistemiyle
MÜHÜRDE 1 _
BEKLEİVİE J

w ^3»O dC5Ic.îleocSoı
yrnruhr11

BİR TELEFON YETERLİ!

KÖRFEZ OFSETİ
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCUm j
İstiklal Cd. Bora Sk. (Akbank ArabğO No: ifS]
Tel: (0.224) 513 17 97 GEMLİK

İstiklal Cd. Bora Sokak Akbank Ar .ılığı No X 3EIM.IK 
Tel & Fax : (0 1) 513 9 ı 94 Tel : (0.224; . '.94

DOĞUŞ FEN DERSHAÜVEEERİ
"Her zaman bir adım önde"
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* Sıtlcı Hayıroğlu
Emekli Öğretmen
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Sayfa f

İşyerinde ilkyardım!

edilir

M

Yaşamin İçinden

n

Yanak hastaran yanağı 
na yapıştırılarak ya da 
bâr ayna tutularak solukBaba Torpil ne acaba?

* Baba. TORPİL demek ne demek?
- Torpiller ikiye ayrılır oğlum.
- Nastl? Ortadan mı?
- Hayır hayır’. Öyle değil oğlum. Canlı, can-

İlkyardımın ABC’si
Hasta ve yaralıların taşınması konusunda 

bilmeniz gereken bazı kurallar :

soluk borusunun 
ağzı açılır.

Devamı var
Soluk borusuna 
yabancı cisim 
kaçtığında, karnın 
üst bölümüne baskı 
(Heimlich) yöntemi.

r j >

□ RESMİ DAİRELER □ UÇAK
Türk Hava Yo

□ DENİZ OTOBÜSÜ

513 15 0 □ VAPUR513 14 14
513 13 64

□ FERİBOT

□ OTOBÜS

□ TÜP DAĞITICILARI

Yazı Iş Md

Güven Taksi.................. 513 32 40
Gemlik Taksi. ...513 23 24
Manastır Taksi..............514 35 50 Ambulans......0.532.5716757

M

513 
513

14 11
10 42

Körfez Taksi.....
Çınar Taksi.......

.......513 18 21

.......513 24 67

513 45 ZJ İH 
Yabat 185

513 45 21 122 
ol3 45 21-115

Otegaz.......
Tetaşaa .
Ckakgea.......
Erge*..........
tra» 
Habisg»

NVm UMgat 
âS^ 
tx- Gaz........

513 88 43

513 45 46
514 26 41

513 23 60
513 II 86
513 77 73

513 20 66
513 45 03
513 12 74
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 İS 46
513 13 53
513 10 57
513 13 0S
513 11 33
513 10 95
513 37 42

Gazhane Caddesi No : 21 (Eski Uzunlar Tic. Aygaz Bayii)

Tel : (0J24) 512 20 20 GEMLİK

Yasemin Mobilya 
DEĞİRMENCİOĞLCJ Mobilya ve Koltuk Çeşitleri
D Yatak Odası Takımları 
D Oturma Odası Takımları 
O Misafir Odası Takımları 
O Yemek Odası Takımları 
O. Kanepeler 
O Abajur Çeşitleri 
D Zigon Sehpalar 
Yeni İşyerimizde zengin 

mobilya çeşitleri ile 
h izmetin izdeyiz....

Otobüs işlet..
Su İşletmesi____ — _
Itfaive...... ......513 23 25
Muhasebe M 513 45 21

Ambulans.....Ö 532.4868i 16
Kurtana p 533 2556505
|—ı «iMilr MRfTMir nrjar

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

□ GEREKLİ TELEFONLAR
ptfaiye .......................................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
M«r. Sağ. Ocağı............513 1068

□ TAKSİLER

-Olur oğlum our
- Ben hiç torpil görmedin baba. Banada can

lı cansız törpülerden gösterde göreyim, bileyim.
- Oğlum, torpillerin canlısı da. cansızı da çok 

tehlikelidir İkisi de gizlidir. Sır gibidir. Bilinmez
ler, görünmezler’...

Ne işe yarar bunlar baba ?
- Pek anlayamazsın ama. genede ben kısaca 

anlatayım. İyi dinle oğlum: Canlı torpiller ikiye 
aynhr Erkek, di-: Sen okumuşsun, kabiliyetli, 
yeteneklisin. işin erbabısın, ciddi, dürüst, faziletli
sin. İlk bakışta bunlar hiç aranmaz.

- Ya ne aranır?
- Dalkavukluk, yaltakçılık, ayırmacılık, gayır- 

macıhk
- Onlarda ne baba?
- Zamanın azmanlan. Cansız torpiller gibi et- 

kdkhrier Canlı torpiller bilirsin erkek-dişi diye iki
ye aynhr. Erkek torpil neyse ne de... daha etken 
olur dişi, her an bitirir işi.

[ - Cansız törpüler baba ne işe yarar ?
- Cansız törpüler, oğlum denizde, karada düş

mana karşı savunma amaçlı kullanılır.
- Cansız torpil sen hiç gördün mü baba?
- Orüan görmek yasaktır oğlum. Düşmana 

ı karşı savunmada kullanılır. Canlı torpillere bile
rek görerek rastlanır. Cansızlar sırdır. Bilinmez, 

l görünmez. Çatınca parçalar insanı. Kafa kol, gö
tle. bacak, el. ayak havalara uçar. Ölenler şehit, 

| katanlar gazi olur. Top, tüfekten böyle bahsedilin- 
ce askerliğim geldi aklıma Gene gahırlandım. O 

' günleri hatırlar gibi oldum!
- Niye gahırlandın baba? Askerlik zormuydu?
- Zorluğu değil andan, duygulandırdı beni.
- Ben de heyecanlandım biraz anlat baba, an

lat
- Hey gidi o günler hey? Yedek subay okulun

da FATİH adlı bir arkadaşım vardı. Çok samimi 
idik. Onunla öyfe şakalar yapardık ki, o günleri 
şu an yaşar gibi oluyorum. Şimdi insanlar arasın
da şaka, maka diye bir şey kalmamış. Rabbena 
hep bana deyimiyle maddi bir aleme dalmışlar ki, 
pkması da çok zor.

- Siz nasıl şakalar yapardınız baba? El şakası 
tm. di şakası mı?

- Anlatılmaz oğlum bizim çok tuaf garip şaka- 
anmız olurdu. Ayıp olur sana anlatsam unatır- 
an. Büyüyünce anlatırım.

- Anlat baba anlat. Ben hiç utanmam. Büyü
lüm artık.
’ - öyleyse başka bir anımı anlatayım. Yedek 
ubay okulu bitti. FATİH ta İSKENDERUN a 
ftti. Ben, İstanbul Alemdağı na yani SELİMİYE 
ÜŞLASINA 32 piyade alayında bölük kuman- 
fenı oldum. Her bölük kumandanının atı vardı, 
lenım de atım oklu. Ama benim at alayın en faz- 
a kaçan atıymış. Herkes atlarına bindi bölükleri 
çitime getirmek için. Ben de mecburen bindim. 
T Kumandanlar atlarını, son hızla koşuşturdular. 
Îenîm atta koşmak istiyor. Ben bırakmıyorum, 
lin ara yular gevşedi, Onlara yetişmek için uçu- 
<>r at Bir çukur gördü zıpladı. Beni de kaldırdı 
■b. Etraftan görenler, imdadıma yetişti. Yoksa 
। - Anlatma baba anlatma üzülüyorum, 
ı - Anılar anlatmaya bitmez oğlum.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş Sc 
Gül'enliği Genel Müdürlüğü tarafından ba 

işyerinde Yardım ’ adlı kitaptan ahmnı

TEK Arıza ......
TEK İşletme .... 
Turizm Der. .... 
Spor Sah.........
Orm. Böl. Şf... 
Milli Eğt. Md.._. 
Halk Egt. Mrk.. 
Halk Kutup.....
As. Şb. ............
Karayolları......
Liman Bşk.......
Mal Md...........
Nüfus Md. ......
Özel W. Md...... 
Tapu Sâc. Md. . 
Müftülük.......... 
Gümrük Md.....
Tekel Md. ......
tfer Da. Md..... 
İlçe Tar. MtL v. 
HçeSeç. Md. .

21 Mart 2003 Cuma 
MURAT ECZANESİ 514 59
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Sizden Aracınıza, 
Pirelli’den Size Hediye!

Güne Bakisi

Şimdi Pire ili lastikleri hediyeli!
21 Şubat - 31 Mart 2003 
tarihleri arasında 4 adet 

Pireli! oto lastiği alan herkese 
1 adet Pireli! Mont hediye.

Kadri Güler 
gemlik_korfez@yahoo.coB I

t’ı bekleyen

Sîz de en yakın 
Pirelü Yetkili Satıcısı’na 

uğrayın, kontrolünüz altındaki 
gücün keyfîni yaşayın

KONTROLSÜZ GÜÇ 
GÜÇ DEĞİLDİR

ÖZKAYA OTOMOTİV
■ W ? 3 a cm MîL Şû30

Hisar Mah. Körfez Baytaş Sitesi A Blok No: 2
Tel : (0.224) 513 73 93 Fax : 514 40 44

GEMLİK

GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI 
GEMLİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Dosya No : 2001 / 1182 Tal.
Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti, adedi, evsafı;
Gemlik ilçesi Orhaniye Mahallesi Kalafat Civarı mevkiinde kain pafta 9, ada 16, parsel 115 

sayıh 4590 m2 miktarlı arsa üzerinde kat irtifakı kurulan 84/6888 arsa.paylı B Blok 2. Bodrum 
3 notu mesken söz konusu taşınmaz Manastır Mevkiinde Caner İnşaatta bulunmakta olup 3 oda 
ter salonu wc ve banyo ve mutfaktan ibarettir. Taşınmazın sıvaları bitmiş doğramaları takılmış, 
ortak alanlar eksik na tamam bir vaziyettedir. 140 m2 miktarlıdır.

Muhammen değeri 12.000.000.000.- TL. dir.
Satış Şartlan :
1- Satış 05.05.2003 günü saat 14.00’ dan 14.10’a kadar Gemlik İcra Müdürlüğü önünde 

acık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin %75’ni ve rüçhanlı ala- 
ıkHar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı, ile ihale olunur. Böyle bir 
-defe aha çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 15.05.2003 günü aynı saat 

s ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimem 
1 mi» en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere, artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en 

; m artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin 
îu mı bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla teması ve 
bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle 
aka akmazsa satış talebi düşecektir.

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

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

4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan 
I tüm abalar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlar
dan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi.ay
rıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak bu fark, varsa öncelikle teminat bede
linden alınacaktır,

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

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaktan, baş
kaca bil^ almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları ile 
satış ilanın tebliğ edilemeyen alakadarlara ItK 127. maddesine göre tebliğ yerine kaim olacağı ilan 
olunur 20.03.2003 .

de K K. 126) *cra Müdürü
O bgjtfcr tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

ıı 1 1

Birinci sayfanın devamı g
Önümüzdeki günlerde binlerce ton bosd 

karadan ve denizden Irak halkının üzerine yM 
cak.

Bu haksız savaşta, biz de ölümlerden soraJ 
olacağız.

Bugün TBMM’den çıkarılan kararın ana« 
nedir? I

Amerikan ve İngiliz uçaklarının Irak hafaM 
dürmesi için hava sahamızı kullandırmarmanl 
ze getirisi nedir allah aşkına?

AKP iktidarı göreve gelişinin ilk dördüj 
ayında geleceğini etkileyecek kararlara imzası 
attı.

Yarın bugün gibi olmayacak...
Birinci tezkerede ABD’den alınacak 6 mM 

dolarlık borç da uçtu gitti...
Askeri hibeler de...
Bu durumda Irak savaşında ABD’nin yana 

taraf olmak bize ne kazandıracak.
İşte, Bay Bush, biz olmadan bu işi yapaoğs 

kanıtladı.
Amerikan koyboyu vahşi batının şerifi etfaa 

la bu ülkeyi hegemonyasına katacak ve yan 
tüm masraflarını Irak halkının petrolüne eî hoa 
rak çıkaracak.

En büyük benim diyerek, dünyaya meyâ 
okuyacak.

Sonra Kuzey Irak’ta planladığı senoryafa 
sahneleyecek.

Yarın, Ermenileri üzerimize salacak...
Öbür gün, Kıbrıs’ta Rumlann yanında olaafl 

lan.
Ve... bir gün... Birinci Dünya Savaşındaki™ 

bi yeni bir haritayla karşımıza dikilecekler... 1
Mazlum Irak halkı için dua edelim...

""""" m ——
DÜZELTME I

11 Mart 2003 tarihinde gazetemizde]® 
yınlanan Türkiye Emekli Astsubaylar 
ği’ne (TEMAD) ait genel kurul ilanında, aaH 
daki paragraf unutulmuştur. Düzeltiriz. L

“Toplantıda geçerli çoğunluk sa^H 
madiği takdirde, ikinci toplantı bir hdfl 
sonra 20 Nisan 2003 tarihinde. aymjB 
ve saatte tekrarlanacaktır. I

Üyelerimize duyurulur. I |
Yönetim Kurulu İl I

SATILIK DAİRE
KUMLA DA HAVUZLU

KİRALIK ve SATILIK DAİB 
Müracaat

Tel : (0.224) 513 17 97

OTO OOMZE
Elektrik Akşamı Filtre 
Derse Akşamı Civate

RENO FATİH

yOLVO ı 00001
SCANIA
ANADOL FOHH

Tahir DOLAŞKAN
Gemlik Girişi Baytaş Apt. Altı No : 42 GEW 

Tel: (0.224) 514 59 37 Cep Tel: (0.546) 5S6İ

mailto:gemlik_korfez@yahoo.coB


GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

rfez
SİYASİ GAZETE ■■■■■■ 
___________ FİYATI ; 200.000. TL.

3 Gemlik’te AKP
■Ali Okur’a emanet

Merkez Karar Yönetim Kurulu tarafından 
Jşok bir kararla, görevden alınan Adalet ve 
'Kalkınma Partisi Gemlik İlçe Örgütü’nde ye- 

riojni İlçe Başkanlığına Ali Okur atandı. Emekli 
^/.Öğretmen Alî Okur, Nurettin Avcı’nın Beledi

ye Başkanlığı döneminde, Fazilet Parti- 
“ İsi’nden Belediye Meclis üyeliği yapmıştı.

BmMMet*İm AfeUM

GifeJUtaU teutüe
Mâkâr * C* * fta* Uft Kuti

1 GÜNDE DAVETİYE BASİLİM 
Ner tirii satha* işlerieiztie 

_________hlznetisiztieyiz_________

Körfez OFSET
matbaacujk - namı» - nracu

Istidai Cadde» Bora Sofaat (Ahhari Aariğl 
hJ/l»

TeL (0.224) 513 17 91F*. JL2MI 513 M «

Vali Koksal 
görüş ve 

öneri istiyor!

i Adalet ve Kalkınma 
Partisi nin Gemlik Ku- 

Başkanı Vedat 
|Emek ve Yönetim Ku

rgulu riun parti MKYK 
ftrafından tüzük hü
kümlerini yerine getir- 

esJmedikleri gerekçesiy-

Meclis Üyesi Ali 
Okurun atandığı öğ
renildi.

Okur atamayı kabul 
etti. Dün Belediye 
Başkanı Mehmet Tur
gut’u makamında zi
yaret etti.

^Te. görevden alınma
lıyla boşalan İlçe Yö
netim Kurulu Başkan- 
lığı na Emekli Öğret- 

"Tİnen eski Belediye

Okur’un yeni yöne
timi oluşturduktan 
sonra basına gerekli 
açıklamayı ..yapacağı 
öğrenildi.

Akıt Çeşmesi 
içler acısı

Bursa Va
liliği ne ata
nan Oğuz 
Kağan Kok
sal, yayınla
dığı genelge 
ile Bursa ve 
ilçelerinin ye
rel dinamik
lerini hareke
te geçirmesi
ni, bu konu
da görüş ve 
öneriler su
nulmasını iste
di.

Vali Oğuz Kağan Koksal

Kadri Güler
gemlik_korfez@yahoo.com

Güne Bakış

AKP’de Yeni Dönem
11 Adalet ve Kalkınma Partisi Gemlik ilçe Örgütü
nün, MKYK tarafından görevden alınmasından 
sonra, bu göreve .eski FP’li Belediye Meclis üyesi 
Ali Okur getirildi.

Bu, AKP’de yeni bir dönemin başlaması de
mektir.

9?

S

ı 
t

&

| Ali Okur u öğretmenlik yıllarından ve Fazilet 
Partisi Meclis üyeliğinden tanırım.

Ali Bey, Mecliste görevi sırasında bana hep es
ki CHP’li Meclis üyesi Mustafa Küçüksipayi yi 
anımsatırdı
[ Elinde kalın Açıklamalı Belediye Yasası bulunan 
kitapla, gündemi yakından izler ve etkili konuşma
lar yapardı. Sonra aktif siyasetten uzak durdu.
I Ali Okurun yerel seçimlere değin AKP’yi başa
rılı bir şekilde, dengeli olarak götüreceğine inanıyo
rum.

Küçük parti hesapları, dar grupçuluk zihniyeti 
hortlatılmazsa, AKP içindeki ikilik sona erer, 
i Siyasi partilerde hesaplar, hep kongreler içindir. 
| Örgüte egemen olan, partiye ve seçimlerde 
*hy olanların seçilmesine de egemen olacağın
dan, aıoltun benim olsun düşüncesinden hareket 
«ferler
H Dileriz Sayın Okur böyle davranmaz.

1973-1980 yıllan arasında iki dönem Be
lediye Başkanlığı yapmış olan Merhum İbra
him Akıt adına ilçe parkının içinde yapılan şa- 
dırvanh çeşmenin hali içler acısı.

Eski Belediye Başkanlanndan Hakkı Çakır 
zamanında yaptırılan, şimdiki Bursa otobüsle
ri bilet gişesinin arkasında, parkın köşesinde 
kalan eski Belediye Başkanlanndan İbrahim 
Akıt ın anısına yaptırılan şadırvanh çeşme, ba
kımsızlıktan pislik içinde fayansları kopmuş, 
şadırvanın üzeri ot kaplamış. çeşmelerinin bir 
çoğu ise, eksik ve bozuk bir şekilde dürüyor.

Binlerce insanın gelip geçtiği ve su içtiği 
şadırvanh çeşmenin bir an önce Gemlik e ve 
İbrahim Akıt ın adına yakışır bir hale getirme
si isteniyor.

Kamu kuruluşları, 
sivil toplum örgütle
ri, meslek odalan ve 
basın kuruluşlarına 
gönderilen Valilik 
genelgesinde. Vali 
Oğuz Kağan Kok
sal. yapılan hizmet
lerin verimli ve isa
betli olabilmesi için 
katılımcılığın ön pla
na çıkartılmasını is
teyerek, “Ben ek
senli değil, biz 
eksenli çalışma 
yapılmasının ge
rekliliğine inanan 
bir idareci ola
rak, hizmet süre
ci içinde her ke
simden insanla
rın bilgi biriki
minden ve dü
şüncelerinden y •- 
rarianmayı arzu 
etmekteyim" dei

Bursa ve içeh 
rinde kentlerin yerel 
(inemiMerinin hare
ket geçmesi sonucu 
güç birbği sağlan
masından büyük 
kuvvet doğacağına 
inanchğru sdyteyen

KöksaL herşeyi 
devletten bekleyen

klasik zihniyet yer 
ne. bu kentlerde ya-1 
şayan heıtbCJan | 
kentli olmaktan do- I 
ğan sonjmkjkığu ok 
duğunu ve İn ılı da 
bu sceuınluhığh*1 
yüklenme arzu ct I 
tiğmi bücfadı

Vah Köksai aok 
iamasru şöyle sur • I 
dürdü

"Bu aalaysela 
İMptaaMa güde
rinin birleşmesi 
sonunda ortaya 
müthiş bîr sânerfi 
çıkacağmı w cok 
zor Merin başar» ■ 
lacağma mamyo- 
rum. Bu bağlam- I 
da, s*ee göre İten- 
tmizm teceflk* 
sorunları nedRr? 
Çözüm âoeriteri- 
mz ndervhr? Kar- 
Tutuşların isbirfi- 
ği hakkında dü
şünceleriniz ve 
Mdrifeginln en üst 
düzeyi sağlamak 
için neler yapı- 
■Mhdhr? Kentimi 
eke gelişmesi 
hairlrmda projele 
riniz nelerdir?”

mailto:gemlik_korfez@yahoo.com
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Duvar onarımı tam yol
Cumhuriyet Mahallesi Sa

manyolu Sitesi ndeki yıkılan 
istinat duvarı onarım çalış
maları hızlı bir şekilde devanı 
ediyor

Belediye tarafından ihale 
edilen duvann zemin bölü
münde 50 metrekare genişli
ğinde 80 santimetre yüksek- 
Bginde bir beton hatıl dökül
dü.

Dökülen duvann taşlannın 
onanırımdan sonra zemin
den yola doğru geniş bir per
de duvar ile saglamlaştınla- 
cak olan istinat duvarı güven
ce altına alınacak

Duvarda yapılan sağlam- 
laştırmadan sonra duvarın 
üst tarafından gelen sulann 
da ıslah edilerek, belirli bir 
yerde toplanarak, akıtılma- 
sınm sağlanacağı öğrenildi.

TATLI 
SERT

Erol CÜRCAY

Sağlık Olsun
Kartal

Roma’daki maçta Lazio'nun gücü
nü gördük.

İlk yanın saat, Beşiktaş'ı baskı altı
na aldı.

Yan toplardan gol şansı aradı.
Öyle konbine bir akını olmadı.
Orta sahayı fazla adamla kontrolden 

Beşiktaş oyunu kitledi.
İkinci devreye Beşiktaş şanssız 

başladı.
Ve. Daha devrenin başında, Inzag- i 

hi nin golü geldi.
Ardından, tek forvet İlhan Mansız 

iki önemli pozisyon yakaladı.
Ama. Şans İlhan Mansız a gülmedi.
İstanbul’daki rövanş maçı, sava

şın başladığı güne denk geldi.
Savaş tüm ağırlığı ile gündeme otur

du.
Ama. Böyle bir günde bile, bu 

önemli maç gündem dışında kalma
dı.

Beşiktaş tüm hatları ile hücumu de
nedi.

Belediyeye borcu olanlar 
vergi barışından yararlanacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yasala- 
şarak, yürürlüğe giren Vergi Barışı Yasası 
kapsamı içine alınan belediye borçları da, 
31 Mart 2003 tarihîne kadar taksitlendirme 
kapsamına alındı.
t Belediye ilgililerinden aldığımız bilgilere 
göre, emlak, çevre temizlik ve ilan reklam 
vergi borçlan bulunan vatandaşlar, belediye
den alacaktan hazır formlan doldurarak, 31

GEDİĞİNE
ÇÎnan amer

AT PAZARLIĞI...
ABD’den baskı : 
Limanlan açın!.. 
Kuzeyden cephe açın!... 
Hava sahasını açın!... 
Biz de deyince: 
Biraz dolar saçın! 
Cevap. Vay efendim 
At pazarlığı...
Alma dibinde büyümüşler...

Mart 2003 tarihine kadar belediyeye verdik
leri takdirde, borçlarını 18 ayda 9 taksitte 
ödeyebilecekler.

Belediye vergi borçlarının faizleri siline
cek, taksit yılının TÜFE ve TEFE’ye göre de
ğerlendirmeye alınarak, gecikme zamları he
saplanacak.

Belediyeden yapılan açıklamada, beledi
yeye emlak, çevre temizlik, ilan reklam bor

cu bulunanların bu haktan yararlanabilmele
ri için mutlaka yasal süre içinde belediyeye 
başvurmaları gerektiği hatırlatıldı.

Erdinç Çelikkol 
onuruna yemek

Gemlik Belediyesi Sanat ve Kültür Derneği 
Türk Sanat Müziği Korosu Şef Erdinç Çelik- 
kol’un Bursa * Belediye Konservatuarı ndan 
eıYıekli olması nedeniyle, Gemlik'teki dostlan 
onuruna yemek düzenledi.

24 Mart 2003 Pazartesi günü Bankacılar 
Lokali’nde verilecek olan yemeğin davetiyeleri
nin satışa çıkarıldığını söyleyen Dernek Başka
nı Edip Özer, “Değerli Şefimiz Bestekarı
mızın, arkadaşlarımızın üzerinde büyük 
emekleri bulunmaktadır. Emekli olması 
nedeniyle, onuruna yemek düzenledik. 
Bu yemekte birarada olacağız" dedi.

Ama. Bu sistem pahalıya mal oldu.
İlk on dakikada, kalesinde iki gol 

gördü.
Kontratak futbolunda başarılı 

olan Lazio daha maçın başında hepimi
zi şoka soktu.

Gollerin ardından kapanan Lazio, Be
şiktaş’a net pozisyon vermedi.

Bu tip maçlarda, beynelmilel tecrübe
nin önemini daha iyi anladık.

Daha maçın başında, ard-arda yeni
len iki golle umudumuzu yitirdik.

Toplu hücuma giderken, defans 
güvenliğini unuttuk.

Maçın ilk on dakikasında, turu 
kaybettiğimizi anladık.

Geri kalan seksen dakikayı formalite 
olarak oynadık.

Aslında, tarihinde ilk kez çeyrek fi
nalleri zorlayan Beşiktaş’ı, yenilgiye 
rağmen kutluyoruz.

Süper ligde başarılar diliyoruz.

| Günün Fikrasi

Vaiz öbür dünyada günahlara verite 
cek cezalardan bahsediyordu.

Dinleyenler içindeki Bektaşi sordu :
Vaiz efendi içki içenlere ne ceza 

verilecek"
Şişeler boyunlarına asılacak ve 

orada öyle gezinecekler’'
Bektaşi yine sordu :
“- Hocam, şişeler dolu mu alacalı 

boş mu?
Hoca cezanın ağır olacağını vurgula

mak amacıyla "Dolu olacak" diye cevaç 
verdi.

Bektaşi sevinçle el çırptı :
*- Hoca efendi, desene orada da işi 

miz iş."
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ANAÇEV 200 kişiyi 
tiyatroya götürüyor

Çaydan asla
vazgeçemeyiz

Yoksul öğrencilere burs vermek amacıyla etkinlikleri
ni sürdüren Anadolu Çağdaş Eğitim Vakfı, Aziz Ne
sin’in oyununu izleyecekler.

Sıcak içeçek denince ilk aklımıza çay 
geliyor. Aslında gelmiyor, çünkü hiç 

unutmuyoruz.

Anadolu Çağdaş 
Eğitim Vakfı Gemlik 
Şubesi. yoksul ço
cuklara burs sağla
mak amacıyla bir di
zi etkinlik planladı.

İlk etkinlik dün 
gece Bursa Yıldırım 
Belediyesi Kaplıkaya

Adiye Naşit Tiyatro
sunda oynanan Aziz 
Nesin’in oyununa 4 
araba ile 200 kişi 
götürerek, hem gelir 
sağlayacaklar hem 
de tiyatro sevgisini 
aşıhyacaklar.

ANAÇEV Gemlik

Şube Başkanı Muh
sin Güngör Okgil, 
etkinliklerinin önü
müzdeki ay bayanla
rın açacağı bir ker
mes ile devam ede
ceğini,. daha sonra 
ise kağıt toplama 
kampanyası başlata-

caklannı söyledi.
Başkan Okgil, 

Kaymakamlıktan ge
rekli izinlerin alındı
ğını, Milli Eğitim 
Müdürlüğu’nün de 
kampanyayı destek
lediğini sözlerine ek
ledi.

Bayram Kuyumculuk yenilendi
Bayram Kuyumculuk yeni iş

lerinde hizmete başladı.
İlçemizde uzun yıllardan beri 

kuyumculuk ve konfeksiyon dal
larında ticaret yapan Cevdet ve 
Nevzat Bayram kardeşler. Ah
met Dural Meydanı Pak Otel’i 
akında satın aldıkları mağazayı 
uzun süren bir düzenlemeden 
sonra modem bîr hale getire
rek, Gemliklilerin hizmetine aç
tı.

İşyerinin dış cephesini özel 
mermerler ile kaplatan ve Pa
zar Caddesi ile Ahmet Dural 
Meydanı7na bakan cepheler-
dende büyük iki vitrin koyan 
Bayram Kuyumculuk, birbirin
den güzel altın ve takıları müş
terilerine sunuyor.

kahvaltı kimi için 
öğle paydosla
rının vazgeçil- Y ’ 
mez içeceği
dir.

Anadolu ' 
insanı çayı \ 
çok sever. Bu 
sevgi, tiryakiliğe 
dönüşünce, üre
tim ve tüketimde dün- 
ya standartlarını da alt üst ediyoruz.

Çay üretiminde dünya liderliğini elinde tl I 
tan Türkiye, doğal olarak tüketimde de bir» 
ciliği kimseye kaptırmıyor.

Dünya’nm en büyük çay üreticisi ûUm 
arasında gelen Seylan ve Sri Lanka, çay ü»| 

-timinde 20. sırada gelirken, Türkiye buabj 
üçe katlıyor. I

Tüketimde ise. bu ülkelerde yüzde 8 ikta 
artış dikkat çekerken, Türkiye'de bu rataN 
yüzde 20’lere çıkıyor.

Türkiye, tüketim değerleri bakırrundM 
dünya ortalamasının çok üstünde bir trendi 
ulaşmış durumda..

Sıcak içecek denince ilk aklımıza gelen gri 
tüketimi konusunda kimse bize yetişenim 
Kısacası çay üretimi ve tüketimi konısunÜ 
zirve bize tapulanmış görünüyor.

Duğun & Nişan & Kına 
Sünnet Fotoğraf Çekimleri 

ve albümleri yapılır.
Vesikalık ve her türlü 
resimleriniz için bize 

uğrayın.
FARKI YAŞAYIN 
Özel günlerinizde video çekimleri ve 

CD’ye kayıtları yapılır.

Mehmet Mülazımoğlu
‘ İstiklal Cd. Bora Sokak Akbank Aralığı No : 3 - A GEMLİK 

Tel & Fax : (0.224) 513 94 94 Tel : (0.224) 514 94 94

Yazarımız 
Araştırmacı - Yazar 

Yılmaz Akkılıç’ın yazdığı
4 Ciltlik 

BURSA 
ANSİKLOPEDİSİ 

Gazetemizde satılmaktadır. 

GsES 
MHNM GÜNLÜK SİYASİ GAZHl ■■■*

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

Tel : (0.224) 51317 97

PVC KAPLAMA VE 
PLASTİK KART SİSTEMLERİ
O1 Plastik Kimlik Kartı

O Personel Kartı
O Öğrenci Kartı

O Tanıtım Kartı 
O Fatura Kartı

Körfez OFSET
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCA*
İstiklal Cd. Bora Sk. Akbank Aralığı I

No :3/B GEMLİK I
Tel: (0.224) 513 17 97 Fax: 513 35 «I

İstiklal Caddesi Kordon 
Apartmanında 80 m2 daire satılık*

(O.S32> 337 S7 YM
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S "Her zaman bir adım önde"



İşyerinde ilkyardım!
Sattat btany troptu
Emekli öğretmen

Başkan Olmak Kolay mı?
I " Bu J.=x garip Sivri sivri makauv

R I ve yetenek. ımtautanna bakmadan uçup kon-
I mJk sîko* battan Sonra?

I bu snn mekantann başında da. belediye baş-
I r*^t9^* 5*"'[ Adanun parası var. partisi de var. Parayla, par-
I I de atanca akan sulat (tanır. Ne isterse o olur.

i Atatan aaten arayan soran, olmuyor ki: Sorul- 
t I ıa ne otar ta?

İlkyardımın ABC’si
Hasta ve yaralıların taşınması konusunda 

bilmeniz gereken bazı kurallar:

I»

i Betakv Başkattadan parayla. malla, mülkle. 
I Mvmaçia. ijaytrmayla yapılan işlere hiç benze- 
I

I Saçtan otarsa da seçildiğinde bin pişman olur.
tasanın tutumuna ilgisine bilgisine göre yapı- 

I bu ister yön ahr
Mesela ben başkan olsam, ilk işim sportif faali- 

i yede el atmak olurdu Şehrin en lüks, en görkem 
I S en işlek yerine hemen hah sahalan yerleştirir- 
I dam. Imkantanmı zorlayarak kapalı spor salonu 
I mutlaka açtırırdım. Yan bucuk bırakmazdım öyle. 
■ Yaptana kadar didinirdik.

Oyte ya çocuklarımız var. Gençlik var. O yaşta 
İlenen dolu. Nerede harcayacaklar? Bazı anne, 
I babalar haydi cfîyelîm oyun ihtiyaçlarını kahveler

de harcıyoriar diyelim.
Ya gençlik?... Otar da giderse sorumlu kim?
Spor sahalan olduğunda, oralara giden genç- 

ien. öğretmende, vehoe suçtayabihr.
| Bak başkananız ne güzel spor sahalan açtı, 
gitme oralara der.

Yere . Çevreye göre başkanlık değişir.
Gemlik veya Küçük Kumlada olsaydım işe 

sahilden başlardım. İki beldede de sahilin adı var, 
Ipdı yok.

İlkyardım gerektiren 
herhangi bir durumda 
ağız içerisi yoklanarak 
takma diş, kan, kus
muk vb. gibi solunum 
yolunu tıkayan şeyler 
varsa temizlenmelidir. Yapay solunum

Devamı var.
Çalışma ue Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından bastırılan 

'işyerinde Yardım’ adlı kitaptan alınmıştır.

Yasemin Mobilya
DEĞİRMENCİOĞLU Mobilya ve Koltuk Çeşitleri

Bir kere yüz metre derinliğine sahil kamuya 
ait Oralarda çay bahçesi, gazio. alış veriş, ticaret 

J işleri olmaz. Ne olur? Kum olur, kumsal olur, plaj 
j dur. Kış boyu yorulan bunalan vatandaş bir ol-

mazsa iki-üç ay yorgunluğunu gidererek dinlene
bilsin

Küçük Kumla. Marmaris, Bodrum, Çeşme'yi 
aratmayın daha da hareketli turistik bir belde. Bi
lenler bilir ya...

Ama denize girmeye kumsal, plaj gibi bir şey 
hiç yok. Çay bahçeleri baştan başa o güzelim sa
hili yok etmiş.

İşte ben başkan olsam, ilk işim onları yıkmak 
olurdu derim.

Adamının adamıyla, madamının adamıyla bu 
işler yürümez.
I Sahilde yerli yabancı turistler için. Kumla’nin 
şanına yakışır ben, bir tuvalet göremedim.

Belediyeler paralı işler değil, vatandaşın ihtiya
ca olan zaruri işleri ele alır. Ve de almalıdır. Alan
lar yapanlarda var. Ama az.

Küçük Kumla çok büyümüş. Muhtarlıklar gire" 
| ni çıkanı titizlikle kontrol altına almalı. Gemlik'te 
| öyle, tetbir baştan alınca sorunlar azalır.

Hani ne derler : “Zaranri neresinden dönülür
se kardır"

Sayın başkanlanmıza bir vatandaş olarak biz 
bunlan hatırlatıyoruz. Basın olarak da önemine 
değiniyoruz. Anlayan anlar ya. Sivrisinek misali 
ele alırlar. Gemlik’teki tuvalet, taktire şayan. İz bı
rakan bir eser.

İşte o zaman gençlik sağlam vücutta sağlam 
kafaya kavuşur ki aranan da bu. Bu imkanlarda 
başkanlann elinde. Ve de dilinde...

Biz, vatandaş olarak, belediyede de teşkilat 
olarak bu işlerin hazzıyla göğsümüzü kabartırız. 
Tabii işler ele alındığında.

Haydi başkanlar görelim sizi.
L Mahcup edin bizi. Anne baba öğretmen basın 
olarak bizi ve hepimizi...

Seviyoruz gene de sizi. 
Bırakın görelim siilinmez izi.
Yok öyle Başkan olmak- kolay mı?

O Yatak Odâsı Takımları 
O Oturma Odası Takımları 
O Misafir Odası Takımları 
O Yemek Odası Takımları 
□ Kanepeler
O Abajur Çeşitleri
O Zigon Sehpalar
Yeni İşyerimizde zengin 

mobilya çeşitleri ile 
hizmetinizdeyiz—.

□ GEREKLİ TELEFONLAR □ RESMİ DAİRELER □ UÇAK

Gazhane Caddesi No: 21 (Eski Uzunlar Tic. Aygaz Bayii)

TnI: (0.224) 512 20 20 GEMLİK

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 Türüm.
Aydın Turum

.513 12 12

.513 20 77

□ hastaneler

NÖBETÇİ ECZANE

Devlet Hastanesi 
SSK Hastanesi... 
Mar. Sağ. Ocağı.

□ taksiler

...513 92 00

.513 10 68

22 Mart 2003 Cumartesi
ŞİFA ECZANESİ

Körfaı Taksi.....
Çınar Taksi.......
C»üvan Taksi
Gemlik Taksi....
Manastır Taksi

.........513 18 21
.........513 2467
.........5133240
..........51323 24
.........514 35 50

TEK Ama ....
TEK İşletme .. 
Turizm Der. .. 
Spor Sah. .... 
Orm Böl. Şf.
Milli Eöt Md 
Halk Kt. Mrk 
Halk Kutüp.... 
As. Şb..........

Türk Hava Ye&ır 
Şafak Havacılık
Hava*nMn

□ DENİZ OTOBÜSÜ

Mal MdJ......... 513 10 9ŞNüfus Md. ...... 5İ3 37 42
Özel İd. Md...... 513 15 07
Tapu Sic. Md. 513 14 14
Müftülük........ 513 13 64
GümrükMd. .. 513 14 II

İjöS

□ BELEDİYE

—OMTUİMnt
Kurteno 0 533 2S565v5

Antahm .. 0 532 571675

Bursa., 
Mııdanva 
Yenıkapt 
tam

□ VAPUR

□ FERİBOT

□ OTOBÜS

□ TÜP DAĞITICILARI

te***
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Sizden Aracınıza
Pirenizden Size Hediye!
Şimdi Pireli! lastikleri hediyeli!

21 Şubat - 31 Mart 2003 
tarihleri arasında 4 adet 

Pireli! oto lastiği alan herkese 
1 adet Pireli! Mont hediye.

Sız de en yakın 
Pırelli Yetkili Satıcısı'na 

uğrayın, kontrolünüz altındaki 
gücün keyfini yaşayın

KONTROLSUZ GUÇ 
GÜÇ DEĞİLDİR

ÖZKAYA OTOMOTİV
Hisar Mah. Körfez Baytaş Sitesi A Blok No: 2

Tel : (0.224) 513 73 93 Fax : 514 40 44 
________________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

“Matbaacılık 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

KONGRE İLANI
ARTVİNLİLER DAYANIŞMA 

YARDIMLAŞMA ve KÜLTÜR DERNEĞİ
BAŞKANLIĞINDAN 1

Derneğimizin olağanüstü genel kurul top 
İantısı 6 Nisan 2003 tarihinde dernek loM 
tinde saat 13.oo’de yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı taktirde ikinci top
lantıda çoğunluk aranmaksızın 13 Nisa 
2003 günü ayni yer ve saatte tekrarlanacak 
tır.
' Üyelerimize duyurulur.

YÖNETİM KURLU
GÜNDEM :
1- Açılış, yoklama ve saygı duruşu J

I 2- Divan oluşumu
3- Tüzüğün değişecek olan maddeleri» 

görüşülmesi ve karara bağlanması
4- Dilek ve temenniler

| 5- Kapanış.

GEMLİK

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

Okuyun
okutun

olun

SATILIK DAİRE
KUMLA DA HAVUZLU I 

KİRALIK ve SATILIK DAİRE 
Müracaat

Tel: (0.224) 513 17 971

Matbaamız*»
Bılgısay*»]
Siste miy» 

Kaşe 
Mühürlertnl 

30 dakika*»

KAŞE 

n/IÜHÜRDE 
BEKLE 

YOK!

BİR TELEFON YETERLİN

KÖRFEZ OFSET
MATBAACIUK-YAYINCILIK-REKLAMCU
İstiklal Cd. Bora Sk. (Akbank Arahğo S
Tel: (0.224) 513 17 97 GEMlK

oto gamze
Elektrik Akşamı Filtre

TOFAŞ 
RENO 
VOLVO 
SCANIA 
ANADOL

M T*
OCNNf

Rom

Tahlr DOLAŞMAN
G«nMt GMyi **t. M» N» : *i OB

T«i: (0.2M) 514 59 37 Cep W : (0 SM> SN
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Gürhan ÇETİN KAYA

Haftadan Haftaya

L

s

is

..... sonuna kadar hep bir 
umudumuz olsun

Savaş başladı. Hava kasvetli. Dışarıda yağ
mur y ağ ly or.

Yağmur Lakta da yağıyor mu?
Füzelerin ateşiyle ısınan Irak halkını üşütü

yor mu? Yerini yurdunu terkedip canını, 
çoluğunu, çocuğunu savaştan, ölümden kur
tarmak için yollara düşen insanları da ıslatıyor 
mu?

İçim sıkılıyor.
Savaş ne zaman biter?
Türkiye nasıl etkilenir? İnsanlık yara alır 

mı? Banş gerçekleşir mi?
Bu sorulara yanıt ararken, fakstan bir me

saj.
Dostum Bülent Sulayan’dan. Bir yaşama 

bakış felsefesi..
Umutlandım. Sîzlerle de paylaşmak iste- 

dım.
"Küçük istavrit; yiyecek bir şey sanıp hızla 

atıldı çapariye... önce müthiş bir acı duydu 
dudağında, gümbür gümbür oldu yüreği. Son
ra hızla çekildi yukarıya.

Aslında hep merak etmişti denizlerin üstü
nü. Neye benzerdi acaba gökyüzü? Bir yanda 
büyük bir merak. Bir yanda ölüm korkusu. 
“Dudağı yarıklar” denir ya şanslıdır onlar. 
Hani görüp de gökyüzünü, insanı...

Oltadan son anda kurtulanlar.
Ne fayda balıkçının -parmakları hoyratça 

kavradı onu. Küçük istavrit anladı yolun sonu
nu. Koca denizlere sığmazdı yüreği. Oysa 
şimdi yüzerken küçük yeşil leğende. Cansız 
uzanıvermiş dostlarına değiyordu minik yüz
geci.

İnsanlar gelip geçtiler önünden.
Bir kedi yalanarak baktı gözünün içine. 

Yavaşça karardı dünya, başı dâ dönüyordu.
Son bir kez düşündü derin maviyi, beyaz 

mercanı, bir de yeşil yosunu.
İşte tâm o anda eğilip aldım, onu, yürüdüm 

deniz kenanna.
Bir öpücük kondurdum başına. İki damla 

gözyaşından ibaret sade bir törenle saldım de
nizin mavi sularına.

Bir an öyle bakakaldı. Sonra sevinçle dibe 
daldı.

Gitti, tüm kederini söküp atarak.
Teşekkürü de ihmal etmemişti, bir kaç de

ğerli pulunu avuçlarımda bırakarak.
Balıkçı ve kedi şaşkın baktılar yüzüme. So

rar gibiydiler : Neden yaptın bunu? Demedim 
ama içindem geçirdim :

“Bîr gün bulursam kendini, yeşil bir 
leğende istavrit kadar çaresiz. Son ana 
kadar hep bir umudum olsun diye”

Umutlarımızı sonuna kadar konmamamız 
için iyi bir örnek.

Yaşam her şeye karşın keyifli.
Yarınlar umut yüklü.
Kötü olmasa iyinin ne anlamı vardı.
Teşekkürler Bülent Sulayan.

Stratejik ortaklık!
Bush dediğini yaptı ve Saddam a tanıdığı 

48 saatlik sürenin bitiminde Irak ı bombala
maya başladı. Önümüzdeki günlerde neler 
olacağını göreceğiz. Ama öyle anlaşılıyor ki, 
olaylar Irak’m lehine gelişmeyecek.

Peki süreç Türkiye’nin lehine gelişebilir 
mi?

Bizim iktidarı ve muhalefetiyle “yetersiz” 
ve “yeteneksiz” ama olabildiğince “muh
teris” politikacılanmız sayesinde, Türkiye, 
hemen burnunun dibinde ortaya çıkması ka
çınılmaz gelişmelere “seyirci” kalacağı ya 
da istemediği biçimde “ortak” edileceğe 
benziyor. Üstelik bu gelişmeler, ülke bütünlü
ğü açısından yaşamsal önem taşıyacak birta
kım değişikliklere yol açabilecek.

Haberlerden öğreniyoruz ki. ABD Başka
nı harekat öncesinde Güney Kore Cumhur- 
başkanı’nı arayarak bilgilendirmiş. Dışişleri 
Bakanı Powell da, İsrail Başbakanı ile görüş
müş.

Peki ABD’nin “stratejik ortağı” Türkiye 
haberdar edildi mi?

Başbakan Erdoğan’ın açıklamasına göre 
hayır!

Neden Bush veya Powell, Sezer veya Er
doğan’ı ya da Gül’ü arayıp savaşın başlatıla
cağını, hatta başladığını bildirmek gereğini 
duymadılar? Neden bizim hükümet erkanı, 
sabah 08.oo sularında olayları -benim gibi- 
evlerinden, televizyon kanalları arasında zıp
layarak izlediler.

Kuşkusuz katılıyorum, ABD ve müttefikle
rinin Irak’a yönelik saldırısı, bir insanlık suçu
dur. Irak’ı Saddam’ın baskıcı yönetiminden 
ve dünyayı kitle imha silahlarının tehdidinden 
kurtarmayı amaçladığını iddialarına karşın, 
aslında “emperyalist” emeller taşımaktadır.

Bu doğru.
Ne var ki Türkiye, hiçbir yetki ve sorumlu

luk taşımayan birtakım kişisel ilişkiler ve veril
diği öne sürüleri sözlerle kendini bağlamış; 
ama ardından ilginç bir “dinci-sosyal de
mokrat” bağlaşması ie ABD yanında yer al
mayı reddetmiştir.

GEMLİK

■■i TARAFSIZ SİYASİ GAZETE ■■■

VERECEĞİNİZ İLAN ve

Türkiye ciddî bir açmazın içinde. A3D J 
kiliîeri. hava sahasının açkmaa kaqt|2l 
herhangi bir desteğin söz konusu orwjl 
akını çizerek vurguluyor. Ama Afi Bae3 
ve gibileri, hala birtakım gefirier 
menin hesabını yapmaya sürdürûyadk i 

sözcüsü. Türkiye nin Kuzey İrak a g 
halinde doğabilecek olumsuzlan barbm 
dan yinelemekte

İlginç raslanti; tam da ABD hava 
nın başladığı gün. yerel medyamızda. 
Üniversitesi’nden 128 öğretim BpMB 
TBMM’yi tezkereyi ikinci kez redde gJ 
bildirisi yayımladı. Doğrusu görünenimi 
kılavuza gerek bırakmadiğ; br asannâıl 
bildiriyi “tebessümce karşiamahm M 
mi alamadım. Bir kez daha yineie^MH 
kiye bu savaşı önlemeye mukt«fr’A( 
onun için romantizm” 1e gerçekler*M 
sındaki farkı iyi saptamak, sonuç vermepi 
amaçsız çıkışlar yerine geleceğe döeâkfl 
züm önerileri üretmek gerek

Örneğin Türkiye’de, 1940’Iann scdM 
da bu yana öngörüsüz siyasetçiieraMNhi 
mazlıkları ve dayatan koşullar datapNl 
“stratejik ortak” (?) kabul edilen ABDİ 
reddedilen tezkerenin acıstnı çıkan&aka 
yakın gelecekte neler yapabileceği ve bflM 
karşı alınması gereken önlemler tarb**M 
dır. Ya da bu durumun, onumuzddo ÂM 
Güneydoğu’da önemli ölçüde bastmtaBM 
lunan “ayrılıkçı terör” oiayvu lübmri 
AB ile ilişkilerimizi nasıl etkieveceğı

Evet, Türkiye’yi olduğu kadar ABDW 
tatmin etmekten uzak “sınırlı trdMl 
dünkü kapalı oturumda, TBMMdaıM 
Ama merak ediyorum, şimdi ne otoolfl

Güneydoğusu’nda ayrılıkçı terör.
de Kıbrıs, batısında Ege sorunâanyU taj| 
mış, ekonomik “alarm” veren TurtRfl 
tı dan gelebilecek hastalar karpamdM 
nız “stratejik ortak" (!) butmayr 
“yandaş” bulabilecek mP

GEMLİK
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REKLAMLAR KAZANDIRIR
Yıl: 30 SAYI: 1496 

Fiyatı: 200.000 TL. (KDV Dahil) 
Sahibi: Kadri GÜLER

Yazı lyleri Müdürü : Serap GÜLER

İstiklal Cad. Bora Sok. (Akbank Aralığı) No : 3/1 
Tel: 513 17 17 Fax : 513 35 95 GEMLİK

Basıldığı yer : KÖRFEZ OFSET 

Matbaacılık -Yaylacılık - Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. Demir Apt No : 3/9 GEMLİK 

(Dial Bayram Günleri ve Pazar Günleri yayınlanmaz)

1 AYLIK PAKET REKLAM

BİR TELEFON YETERLİ
Tel (0.224) 513 17 97



GEMLİK GEMLIK İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

İM Körfez
Renkli Etiket & Broşür £ El İlam £ Kitap £ Der^j 

Afiş £ Yıllık Basanı £ Fatara İnaiişt £ Ud 
Gider Makhuzu & Davetiye £ Kartvizit £ Kase

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR I 
Her türlü matbaa islerimizde

________ hizmetinizdeyiz________ ' j

Körfez OFSET

MM< 24 Mart 2003 Pazartesi
TARAFSIZ SIYASI GAZETE

FİYATI :

MATBAACILIK - REKLAMCILIK - YAYMCUK 
İstiklal Caddesi Bora Sokak lAkbet

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

'Katlı Otopark’ın 
n yapımı başladımu

3 bin metrekarelik alanda yapımına başlanan Katlı Otopark ve iş
lerleri konusunda bilgi veren Belediye Başkanı Mehmet Turgut, 
inşaatın belediyenin kendi olanaklarıyla yapıldığını söyledi.

Alper AŞÇI (Gemlik KÖRFEZ - Haber) 
I Gemlik in ilk katlı otoparkının yapımı hız aldı.

YUly Yap. İşlet, devret modeli ile işletici bulamayan 
7""Gemlik Belediyesi, eski Zeytin Hali’nde yapılması 
IMüflüşünülen ve planlanan katlı otoparkı, kendi ola-

Ol lyla yapmak için geçtiğimiz ay içinde ihale aç-

lunj ihaleyi kazanan Atina Com. ortaklığı, geçtiğimiz 
----- Tjünlerde arsa üzerindeki yapıların kaldınlmasından 
^^konra. zemine temel atma için gerekli çalışmaları
- İmdattı
■mm Belediye Başkanı Mehmet Turgut, gazetecilerle 

|W>hiikte yapımına başlanan katlı otopark ve işyerle-
■İMrinin bulunacağı inşaatın çalışmalannı yerinde ince-

U I 300 ARAÇ ALABİLECEK
. .«J Başkan Turgut, 3 bin metrekarelik bir alanda, üç 
L“H<atlı. zemin katında belediyeye ait 56 işyeri, ikisi ka- 

balı. biri açık 300 araç kapasiteli otoparkı buluna
rak olan katlı otoparkta, öncelikle zemin iyileştiril-

mesi yapılacağını söyledi.
. Zeminin, deprem riskine karşı kayalarla dolduru

larak sağlamlaştırılacağım bildiren Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, “Bu inşaat, depremsellik açı
sından ilçemizdeki yapılacak diğer inşaatlara 
örnek olmasını istiyorum” dedi.

İhtikar şov
Batum İş Merkezi nin terasına akan Er-1 
han Güllüoğlu, adlı Karabüklü genel 
adam, işsiz ve aç olduğunu öne sürerek I 
intihara yeltendi. Polis girişimi önledi.

Dün saat 15.30 sı
ralarında İstiklal Cadde
si Sancar İş Merkezi- 
nin teras katına çıkan 
Karabüklü bir şahıs, iş
ten atıldığını ve çocuk
larının aç olduğu iddi
asıyla intihar girişimin
de bulundu.

Yüzlerce meraklının 
izlediği şovu polis önle
di. Dev. Sayfa 6’da

Kadri Güler
gemlik_korfez@yahoo.com

Güne Bakışnızcc 
»OVJ 
nr/ıe 
R* 
err*

RÜ

5
Bombalar yağarken

Amerika ve İngiliz kuvvetlerinin Irak’a havadan 
dünyanın en güçlü bombalarını yağdırmaya başlaya
lı bugün 5. gününe girdi.
E Müttefik kuvvetlerinin Bağdat önlerine doğru 
ilerleyişi sürüyor. Ancak, bir taraftan da kayıplar ve
rilmeye başladı.
f Medyamız savaşı dakika dakika dünya ile birlikte
veriyor.

İlk günlerde görülen merak giderek kayboldu, 
i Herkes kendi aleminde, sanki yanıbaşımızda ça
ğımızın en büyük savaşı yaşanmıyormuş ve bize bu
nun hiçbir etkisi olmayacakmış gibi vurdumduymazız...

Oysa, savaşın en büyük tarafı olan Amerika Bir
leşik Devletleri’nde ve İngiltere’de insanlar savaşa 
karşı alanları dolduruyor.

I Savaşa dünyanın dört bir yanından tepkiler yağı- 
• yor.
I : Oysa bizde tepkiler sınırlı...

işçi Partisi, Saadet Partisi, Özgürlük ve Demok- 
( rasi Partisi .Türkiye Kominist Partisi, sendikalar, oda- 
j lar ve gençlik alanlarda...
I | CHP nerede?

Birinci Körfez Savaşında bir koyup üç alacaktık, 
■ alamadık. Şimdi ise 26 milyon dolar!
| Biz bu savaşın neresindeyiz?

|| Milyon dolarlar nerede?

Şanlı ”Belediye’yi 
mutlaka alacağız”
Genç Parti Gemlik İlçe Yönetimince dü
zenlenen kahvaltılı basın toplantısına II 
Yöneticileri de katıldı. Toplantıda parti 
içi çalkantıların sona erdiği açıklandı.

Genç Parti Gemlik 
İlçe Yönetim Kurulu, 
İl Yöneticileri ve yerel 
basın temsilcileri ile

basın toplantısına da 
vet eden İlçe Rışkam 
Nizamettin Şanlı, he 
deflerinin, yerel se

kahvaltılı basın top
lantısı yaptı.

Cumartesi günü 
Bankacılar Lokali n 
de basım kahvaltılı

çimlerde GT mn l\w 
rağını bcledıvvve 
dikmek oMuğunu 
söyledi.

Deteımı svf 6‘d<ı

AKP’nin yeni başkanı basınla tanıştı

Ali Okuroğlu 
“Bu bir nöbet

değişimi**
Adalet ve Kalkın 

ma Partisi Gemhk 
İlçe Başkanlığına 
atanan Ali Okuroğ 
lu. yaptığı basın 
toplantısında, ken 
dişine görev verü 
meşini; "bu bir 
nöbet değişimi" 
olarak nıtekvh

AKP mn İçe 
Merkezinde basaıte 
ili kez biraraya ge
len yem İlçe Baskr 
nı Al Okuroğlu. 5yd
dır siyasete ara verdin "Gem-
lik'te AKP’de yeni bir dönem baslatvyo- 
riı». Görevden alman arikadeısnnm yeti 
ne. görev bana veriMk Bu bir efibet 4e- 
ğisimidit. Bu gormde hizmet için ker 
deskrimirk dlyelog remde olacağız 
sekinde komutu Deromı snyfa 3 'de

mailto:gemlik_korfez@yahoo.com
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İbrahim YILDIRIM
TEMA Vakfı Gemlik İlçesi Gönüllü Sorumlus

Sosyo-kültürel açıdan 
sivil oluşumlar

Sivil toplum örgütleri yani dernekler 
toplumun içinden çıkan bazen bir mesle
ğin ortak sesi olabilmek, bazen bir ülküyü 
Gerçekleştirebilmek için çabalayan kuruluş
lar

Toplumsal denetim işlevini de üstlenen 
bu tür girişimler sosyal yaşamda yer alabil
mek, birikimini topluma aktarabilmek için 
iyi bir araç.

Ülke çıkarlarını önde tutan derneklerin 
Toplumun aydınlanması için yaptıkları ça
lışmalar ise, her türlü övgüye değer.

Bireyler olarak bize düşen, bu tür olu- 
şumlann içinde yer almak. Hem düşünsel 
acıdan, hem de finansal açıdan. Onların 
daha güçlenmelerini sağlamak.

Demokrasinin yerleşmesi için tüm birey
lerin taşın altına elini koyma sorumluluğu 
vardır. Yani demokrasi toplumun tüm bi
reylerinin katılımcı yaklaşımlarıyla oluşturu
lan bir olgudur.

Dünkü gazetemizde yer alan
“ANAÇEV 200 kişiyi tiyatroya gö

türüyor” haberi benim düşüncelerimi ka
nıtlar nitelikte.

Hem de bir taşla iki kuş vuruyorlar.
Kısa adı ANAÇEV olan, Anadolu Çağ

daş Eğitim Vakfı Gemlik Şubesi, söz konu
su etkinlikle.

- Tiyatro sevgisini, tiyatro izleme bilinci
ni geliştiriyor.

-Sağladıktan geliri yoksul çocuklara burs 
olarak aktanyor.

ANAÇEV in amacını çok boyutlu ve ge
niş kapsamlı olarak ele almak gerek. Çün- 
ki topluma katmayı düşündüğü değer iyi ta
sarlanmış.

Gençlerin iyi eğitimlerine olanak sağla
mak.

Fırsat eşitliğinin yaratılmasına katkıda 
bulunmak.

Toplum-birey karşılıklı güven duyguları- 
nm.geliştirilmesi.

Öncelikli ve kısa vadeli hedefi, derneğe 
gelir sağlamak olmakla birlikte ANAÇEV, 
bu girişimiyle, uzun vadede iyi eğitilmiş, 
kültürel doygunluğa erişmiş ve toplumsal 
olanaklardan yeterince yararlanabilen, top- 
lumuna güvenen gençlerin yetiştirilmesine 
destek veriyor.

İster terör ve şiddet boyutundan baka
lım, ister kültürel yozlaşma boyutundan, is
ter sosyal dengesizlik nereden bakarsak ba
kalım; bu olumlu girişimin başarıya ulaşma
sının, yaygınlaşmasının Türk Gençliği’nin 
biçimlenmesine, doğru yapılmasına yar
dımcı olacağı kuşkusuz.

Donanımh gençlerin daha üretken, ba- 
rışçı ve paylaşımcı olacakları \çok yalın 
birıge'Jçek. * , *•*,’ • ■ .

Yıl: 30 SAYI: 1497
Fiyatı: 200.000 TL. (KDV Dahil) 

Sahibi: Kadri GÜLER
Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

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

Basıldığı yer : KÖRFEZ OFSET 
Matbaacılık -Yayıncılık - Reklamcılık Tesisi 

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

(Dini Bayram Günleri ve Pazar Günleri yayınlanmaz)

21 Mart Dünya Ormancılık Günü
21 MART Dünya Ormancılık Günü ül- • Karada yaşayan bitkiler tarafından M

kemizde 1975 yılından bu yana kutlan- atmosfere 140.9 milyar ton oksijen kszsl
maktadır. Dünyanın eri önemli yenilebilir do
ğal kaynaklarından biri olan ormanlara gerekli 
önemin verilmediğini gören Avrupa Tarım 
Federasyonu (CEA) 21 Mart Gününü Kuzey 
Yarımküresinde ilkbaharın, Güney yarımküre
sinde de sonbaharın başlangıç günü olarak ka
bul etmiş ve Gıda Tarım Organizasyonu 
(FAO) kanalı ile bunun bütün dünya ülkelerine 
tavsiye edilmesini sağlamıştır. O günden bu gü
ne 21 Mart “Dünya Ormancılık Günü” 21 
Mart’ı içerisine alan hafta da “Orman Hafta
sı” olarak kutlanmaktadır. Ülkemiz bu uygula
maya 1975 yılında dahil olmuştur.

Dünya Ormancılık Günü’nün amacı orman
ların korunması, geliştirilmesi ve iyi bir şekilde 
işletilmesinin önemi ile çok yönlü faydaların 
çeşitli yayın organları aracılığı ile halka duyu
rulması ve bu yöndeki ilgisinin artırılması şek
linde özetlenebilir.
Dünyada ve Ülkemizde Orman Varlığı

Dünya Kara Alanlarının % 30’unu kaplayan 
ormanlar 3.8 milyar hektardır. Tropikal ve ya
rı tropikal ormanlar bu alanın % 56’sini teşkil 
etmektedir. Dünya ormanlarının % 95’i doğal 
orman, % 5’i ise ağaçlandırma ile tesis edilen 
suni ormanlardır. Ülkemizin ormanlık alanı ise 
207. milyon hektap olup yurdumuzun genel 
alanının % 26.8’ini oluşturmaktadır. Ormanla
rımızda yetişen asli ağaç türlerimiz; kestane, 
kayın, meye, kızılağaç, kavak, huş, ıhlamur, 
dişbudak, akçaağaç, karaağaç, çınar, söğüt, 
ceviz ve sığla gibi yapraklı ağaçlar ile çam, 
göknar, ladin, sedir, ardıç, servi ve porsuk gibi 
iğne yapraklı ağaçlardır.

Ormanların Faydalarından Örnekler :
• Erezyonu önler, rüzgarın hızını azaltır, kar 

ve yağmur biçimindeki yağışı yaprakları, dalla
rı, gövdesi ve kökleri ile tutar, sellerin ve taş
kınların oluşmasını önler, ayrıca yeraltı suları
nın oluşmasına yardım edr.

• Yapacak ve yakacak ham madde kayna
ğıdır.

• İklim üzerinde olumlu etkiler yapar. Aşırı 
sıcakları düzenler, bir ısı tamponu gibi görev 
yapar. Sıcağı-soğuğu dengeler, yaz sıcaklığını 
azaltırken, kış sıcaklığını artırır.

GEMLİK, 

‘sine■■ TARAFSIZ SİYASİ GAZETE ■■■ w

VERECEĞİNİZ İLAN ve REKLAMLAR KAZANDIM
1 ATUK PAKET REKLAM | 

LOO milyon + KDV + Siirprfe I
BİR TELEFON YETERLİ I

Tel : (0.224) 513 17 97j

lır. Bunun yaklaşık % 66 ‘sı (93 miyar J 
ağaçlardan sağlanır.

• .İyi gelişmiş yüz başında ve 25 metj 
yunda bir kayın ağacının yapraklanran J 
yaklaşık 1600 m2 dir. Bu ağaç güneşli br 1 
de bir saat içinde 1.7 kg oksijen üreüt 4 
ağacın bir yıllık fotosentez faaliyeti leşn J 
çeleri fotosentez yapmadığı hesaba kattaJ 
kişinin bir yıllık oksijen ihtiyacını karalar |

• Bir ormanda 1 nHik yaprak yöaeq| 
yılda 20 bin 180 kilokalori enerji üretir 1

• Bir m3 orman toprağı toplam 1000İ 
uzunluğundaki ağaç kökleriyle sanlıdır w I 
rağı erozyondan korur.
• e#’Bir ladin ormanı çıplak toprağa kİ 
yüzeysel akışı 15-17 kat erozyonu da 35fl 
azaltır. Toprak için gerekli suyu da i İ(M 
ğaltır.

• Endüstri kentlerinde yaşayan insarJ 
m3 havada 500 bin tane is ve toz parçaj 
solurlar bu rakam açık alanlarda 5000 e da 
1 m3 orman havasında ise yalnızca 500 ■ 
toz parçaçığı vardır. Orman havas kenfl 
havasından % 50 daha temizdir.

• İnsanların rahatsız olmaya başiaâğ M 
rültü şiddeti 80 desibeldir. Bir gürültü iaM 
nın yanında bulunan 250 metre gcnişbğJ 
bir orman gürültüyü % 50 azaltır.

• Orman milyonlarca canlının yaşam İB 
barmağî ve kaynağıdır. İyi gelişmiş bâr eta 
toprağının bir hektarında ve 15 cm denM 
deki üst tabakasında 10 ton bakteri, Ifl 
mantar, 4 ton solucan, 140 kğ alg.. 17lf 
cek yaşar.

• Tüm dünyada kullandığımız bMI 
hammaddelerinin % 25 i tropik onMM 
sağlanır.

50 Yıl Ömürlü Bir Ağacın j 
Ekonomiye Katkısı

Hava kirliliğini önleme 64 750 US®
Nem kontrolü 32 5301’®
Oksijen üretimi 32 240 USH
Toprağı verimleridirmesı 32 240
Doğayı koruma 32 2401®
Protein üretimi 2 240 l’S^ı
Toplam 196 250
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Çarşı Camii 
Şadırvanı 

ilgi bekliyor
tkvmirin en bü

yük camisi olan 
Çarşı Camünin şa
dırvanının durumu 
içler acısı.

Gazetemizi ara
yan bazı vatandaş
lar Merkez Çarşı 
Camünin abdest alı
nan çeşmelerin bu
lunduğu yerin gere
ği gibi temizlenme
mesinden yakına
rak^ ilçenin en bü

yük camünin bu du
rumunun düzeltil
mesini istediler

Muhabirlerimiz, 
çeşmelerin çevresin
deki fayansların üze
rinin yosun tuttuğu
nu, abdest alanların 
bundan rahatsız ol
duğunu gözlemledi
ler.

Durumun düzel
tilmesi, ilgililerden 
bekleniyor.

Merkez Çarşı Camiinin abdest alı
nan bölümündeki durum vatandaşla
rın yakınmalarına neden oluyor. 
Yandaki fotoğrafta görüldüğü gibi, 
abdest alman alanın fayansları yosun 
tutmuş durumda.

Kar soğukla geri geldi
-kilerin “'Mart kapıdan baktırır, kaz

ma kürek yaktırır” sözü gerçek oldu.
Bu yıl. bîr türlü gitmeyen soğuklar. Mart 

ayıran son günlerinde yine bölgemizi etkisi al
tına aldı.

İki gündür yağan kar ile birlikte hava ısı 
smmda da büyük düşmeler meydana geldi.

Son ayların en düşük hava ısının yaşandığı 
cumartesi ve pazar günleri, evlerinde yakacak 
bulamayan vatandaşlann, deniz kenarlarından 
tahta, ağaçlık arazilerde ise çalı çırpı toplama
ya başlaması dikkat çekti.

TAŞI 
GEDİĞİNE

Devlet Kapısı..
Devlet kadroları
AKP kodamanlarının 
yakınlarına peşkeş çekiliyor 
AKP Grup Başkanvekili 
Sn. Salih Kapusuz’un 
yeğen ide devlete kapılanmış. 
Hane nerede IMF ?
Gücü garibanlara 
yetiyor desenize...

Ali Okuroğlu 
“Bu bir nöbet 

değişimi”
Okuroğlu, bir soru üzerine, partiye üye olma

sında sakınca olmayan herkesin üye olabileceği
ni, 30 kişilik yeni yönetim kurulunu oluşturmak 
için çalışmalara başladığını söyledi.

AKP’de 1475 kayıtlı üyenin bulunduğunu, 
400 üyenin onay için Ankara'ya gönderildiğini 
söyleyen Ali Okuroğlu, bir soru üzerine Belediye 
çalışmalarından memnun olduğunu da belirtti.

Basın toplantısını, Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut ile birlikte düzenleyen yeni AKP ilçe Baş
kanı, yeni yönetim Kurulu üyelerinin Ankara'nın 
onaylamasından sonra açıklayacağını belirtti. 
Bunun on gün sürebileceğini bildirdi.

Belediye Başkanı Mehmet Turgut, yeni İlçe 
Başkanmın kuracağı yönetimin ilçeye ve partiye 
hayırlı olmasını diledi.

TATLI 
SERT
Erol GÜRCAY

Post Kavgası
AK Parti % 35 oy aidi.
Ve. Tek başına iktidar oldu.
Hayırlı olsun.
Ama. Hala bir önemli faktörün far

kında değil.
Bu olaylar dindar kesimin oylan 

değil.
Bu oylar fakir fukaranın oylan
Bu oylar işsiz insanların oylan.
AK Parti yöneticileri bunu unutmuş

lar.
Hem genelde ve hem de yerel de 

post kavgasına girmişler.
Sanki kendi içlerinde koolisyon 

yaşıyorlar.
Yarın Erbakan Hoca, Saadet Pra 

si'nin başına bir geçsin.
Taraflardan bir bölümünü keı idi şatlan 

na alıverir.
Delege tesbiti sırasında kavga.
Bürokrat atamalarında kavga.
Belediye Başkan adaylan tesbi- 

tinde kavga.
Kardeşim aynı partidesiniz.
Neyi paylaşamıyorsunuz.
Bu kavgalar, yarın daha büyüyerek

Ankara’ya ulaşacak.
Ankara’da, kavgaya bulaşacak.
Bu kritik dönemde huzursuzluk 

çıkarmak çok sakıncalı.
Sizin için sakıncalı.
Halk içinde.
Ankara’dakilerin huzurunu boz

mayın.
Kıytırık işlerle kafalarını karıştırma

yın.
Sizi bu noktaya getiren kişisel ka

biliyetleriniz değil.
Fakir-fukaranın tercihidir.
Halk hizmet beklerken, kendi aranızda 

yaşanan post kavgası hoş değil.
Hayra alamet de değil.
Sakın, Siirt seçimleri sizi yanılt

masın.
Bir yıl sonra, yerel seçimler var.
Orada aldığınız açık faiklı bir yenil

gi, sizi zora sokar.
Ve. 5 yıllık iktidar hayaliniz suya 

düşer.
Post kavgasını bırakın.
Aynı partinin iki milletvekili bir ta

yin için birbirine giriyor.
Ve çok ayıp oluyor.
Siz tek başına geldiniz.
Ama. Yavaş yavaş kendi için izde 

koolisyon olacaksınız.

Günün Sözü

Herkesin üç kişiliği vardır.
- Ortaya koyduğu kişilik
- Sahip olduğu kişilik
- Sahip olduğunu sandığı kişilik.

"Alphonse Karr"
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Ortak toplantı
Gemlik. Orhangazi. Yalova Rotary Kulüpleri, Rahmi Baba Restaurant’ta düzenledik
leri ortak toplantıda dostlukları pekiştirdiler. Orhangazi Rotary Kulübü'ne alınan iki 
veni üve için tören düzenlendi.

6e 
keı 
sin 
Lis

Rotary Kulübü üye- 
Uri. geçtiğimiz hafta cuma 
<jünü akşamı Orhangazi 
Rahmi Baba Restaurant ta 
düzenledikleri ortak top
lantıda biraı aya geldiler.

2440 Bölge II Grup 
Guvemör Yardımcısı Din- 
çer Avdıcı'nın da katıldığı 
geceye. Merkez Valisi Ni
hat Ozgöl ve eşi, Yalova 
Rotary Kulübü Başkanı 
Murat Varol ve eşi ile Or
hangazi Rotary Kulübü 
Başkanı Erhan Uçar ve eşi

taıy Kulübü Başkanı Kadri 
Güler ve eşi Serap Güler 
ile kulüp üyeleri katıldılar.

Orhangazi Kulübü'ne 
ahnan iki üye için giriş tö
reninin de yapıldığı gece
de. Doğuş Fen Dershane 
Orhangazi Şube Müdürü 
Eser Naymanlar ile 
Dr.Yücel Bender Orhan
gazi Rotary Kulübü nün 
üyeleri oldular.

Yeni dostlukların gelişti
rildiği gecede i Udi Cen- 
giz’in müziğiyle gecenin 
ilerleyen saatlerine değin 
eğlenildi.

Guvernör Yardımcısı Dinçer Avdıcı, Orhangazi Rotary 
Kulübü Başkanı Erhan Uçar ve eşi Gemlik Rotary Kulübü 

Başkanı Kadri Güler ve eşi.

Mehmet & Ayşen YAŞAR

Yeiiz & Hakan Kıhçaslan
r* Gökçen Uçar. Gemlik Ro-

Naci Özokur. Peyami Cağlar. Mehmet Yasar, Halil Özer. Saba, Sinan, Mahmut Solaksubaşı & Ayşen Özer.

Orhangazi Rotary Kulübü ne ahnan yeni üyeler. 
Orhangazi Rotary Kulübü Başkanı ve Merkez Valisi ile 

birlikle g, »rülüyoı l.ıı

Hah Yıkama Makinasında

IHLfîS MfîGHZfîSI GÜNLÜK SİYASİ GA2ETI

Düğün & Nişan & Kına 
Sünnet Fotoğraf Çekimleri 

ve albümleri yapılır.
Vesikalık ve her türlü 
resimlerini* için bire 

uğrayın.
FARKI YAŞAYIN 
Özel günlerinizde video çekimleri ve 

CD'ye kayıtlan yapılır.

Mehmet Mülazımoğlu
İstiklal Cd. Bora Sokak Akbank Aralığı No 3 - A GEMLİK 

Tel 4 Fax : (0.224) 513 »4 94 Tel . (0.224) 514 »4 »4

□ nakİt ödemelerinizde 
25©.©©©.©©©.inL. ve 
Mutfak Robotu Hediyeli 

□ TEFLON TENCERE SETLERİNDE 
Servis seti ve Su Arıtma Cihazı Hediyemiz. 

Üstelik U(§©.©©©.©©©.- TL. 
Yetmedi 7 aya varan taksit imkanı 

O RADYOLU IŞILDAKTA ŞOK FİYAT 
PEŞİN 45.000.000 TL. DEĞİL 

SAEDIBdB S§.©©©.©©©.T!L.
Üstelik Piknik Radyolu 

Kampanyamız stoklarımızla sınırlıdır. 
Bir Telefonla Evlere Servis.

İstiklal Cad. No: 14 
(Ziraat Bankası Karşısı) GEMLİK 

Tel & Fax: (0.224) 512 30 30

SATILIK I AİRE
istiklal Caddesi Kordon 

Apartmanında 80 m2 daire satılıktır. 
Tel : 513 40 81 513 53 09

(0.532) 337 97 10

DOĞUŞ FEN DERSHANELERİ
' "Her zaman bir adım önde"
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Sıtkı Hayıroglu
Emekli Öğretmen

İNDEN

anı
ar a

DİN ve AHLAK
DİN bilgisi, nefsi hakimiyet ve iffeti öğre

tir Sabır, merhamet, sevgi, saygı, iyilik, kö
tülük dini bilgiler kapsamına girer. Ahlak di
ni bilgileri kuvvetlendirir, insanın, insanca 
yaşama yönünü gösterir.

His ve şuuruna hakim olan insan, ideal
dir. İdeal toplam olmak, güçlü bir toplum 
olarak demektir. Bu bağlardan kopuş insan- 
lan her türlü kötülüğe, felaketlere sürükler.

İnsanoğlunun yapamayacağı hiçbir şey 
yoktur. Her şeyi ya bu insanoğlu bozan zevk 
ve aleme dalıp kendi insanlığını da unutmuş 
olur

RÎŞE : İnsan herşeyi işliyor, güzelleştiri
yor da. neden yalnız kendini unutuyor, ih
mal ediyor diyor çok doğru değil mi.

İşte: sigara, içki içip kumar oynayanlar 
Yazık değil mi. Bazan kendini unutan insan
lar bu yollara düşüyorlar. Bu unutkan eh ka
zara genç yaşlarda başlarsa zararı kat kat 
katlanır gider.

Dînimiz “İnsanın en büyük savaşı, nefsi 
ile olan savaşıdır öğütünü veriyor.

Kişi, faziletli olmalı. Yani sözünde durma
lı. Huzurlu, adetli olan kişi faziletlidir.

Sağlam kafa sağlam vücutta sağlam vü
cutta sağlam ahlak oluşur. Bilinen görünen 
bir gerçek.

PLANTUS : “İnsan saadetin kıymetini 
onu kaybettikten sonra anlıyor” diyor. Sa
adet kaybolduktan sonra anlaşanda çıkar 
ki?

ilim adamlanmızm söylediklerini önemli 
olan gençliği bilmek, Bu yazı aile, içinde de 
mutlaka okunmalı.

Bakın GOETHE ne demiş “İnsan olan 
gençliğinden ..... hatalar, kötü şeyler götür- 
memelidir. Zira ihtiyarlığı kendine göre zor
luktan vardır” Öyle ya yaş ilerlemiş oluyor! 
Haliyle gençlere hitap etmiş duyurmuş olu
yor. Siz de duyurun.

Ülke sorunlan yann bu gençlere devredil
miş olacak. O günlerin temeli işte bu günler- 
de atılmalı.

Okullanmızdan DİN ve AHLAK dersle
ri öğrenciler çok iyi anlamlı öğretilmeli. 
Gençliğin gidişatı biraz da bu derse bağlı di
yebiliriz. Din ve ahlaktan yoksun olan biri 
sevgi, saygı samimiyet, insanlıktan da yok
sun demektir. Temelde tam verildiğinde 
Öğretmeninde öğrencinin velinin de gidişi, 
kolaylaşır. Dünyanın düzeni de bozulmadan

“düzelir.
ATAMIZIN istediği gençlik böyle yetişti- I 

rildiğinde eğitimde istenilen verim alınmış I 
olur.

Din ve ahlakı zayıf olan toplumlar, her an I 
yıkılmaya yok olmaya mahkumdur.

Din ve ahlak her yerde, her zaman ara- I 
nılan manevi değerlerin başında gelir. I

Bu değerlerin uygulanmasında ailelerde I 
(veliler) okullarda aile birlikleri, koruma I 
dernekleriyle uyumlu iş birliği yaparak çalış- I 
malan gerekir. I

Bu değerler doğrultusunda gençlerimizin I 
eğitilip yetiştirilmesi dileğiyle.. I

İşyerinde ilkyardım
İlkyardımın ABC’si
Hasta ve yaralıların taşınması konusunda 

bilmeniz gereken bazı kurallar :

Kapalı kalp masajı için elin göğüs üzerine yerleştiril
mesi. Parmak uçlan ya da el ayası bütünüyle göğüse 
değmemelidir. Sadece elin topuğu yerleştirilmelidir.

Parmakların kenetlenmesi bu uygulamayı 
kolaylaştırabilir. Devamı var.

İki kişi ile hem yapay solunum hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Gü- 
kapah kalp masajı yapılması Genel Müdürlüğü tarafından bastırılan

işyerinde Yardım adlı kitaptan alınmıştır.

Yasemin Mobilya
DEĞİRMEİ1CİOGLU Mobilya ve Koltuk Çeşitleri
D Yatak Odası Takımları 
D Oturma Odası Takımları 
D Misafir Odası Takımları 
lJ Yemek Odası Takımları 
O Kanepeler 
O Abajur Çeşitleri 
[1 Zigon Sehpalar
Yeni İşyerimizde zengin 

mobilya çeşitleri ile 
hizmetinizdeyiz-...

il

A
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BAYER ECZANESİ

NÖBETÇİ ECZANE

M

Gazhane Caddesi No : 21 (Eski Uzunlar ne. Ayyaz BwM 
Tel : (0,224) 512 20 20 GEMLİK

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

.....513
...513
.... 513

...110

...155 
...156 
10 55
18 79
12 06

□ KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık.........
Kaymakamlık Ev.
C. Savcılığı............
C. Savcı Yard.......
Emruyct Müdürlüğü 
□ ULAŞIM ~

Uludağ Turizm 
Aydın Tutum

513 1051 
.513 10 52 
513 10 53

513 10 M

.2 11

□ REŞMLDAİRELER □ UÇAK

□ HASTANELER

M«r _____10 M
□ TAKSİLER

TEK Arıza .. 
TEK İşletme 
Turizm Der
unu, ekm
Milli Eğt Md
Halk Kt Mrk
Halk Kutüp

Qwl İd Md
TapuSk M

□ BELEDİYE

»yr. I iglp 
ftAfMAa M 513 » H İM
StoAMB M»

□ DCNtt OTOBÜSÜ

□ FUHO<

OTOBÜS

□ lÜFDAOmOLAJ»

li
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intihar şov Şanlı "Belertip 
mutlaka alacağı

Gemlik, dün yeni bir 
intihar şova sahne ol- 
du.

Zonguldakın Kara
bük İlçesinin Cumayanı 
Köyü nde oturan işsiz 
bir şahıs. İstiklal Cadde 
Sancar İş Merkezi’nin 
teras katından kendini 
aşağıya atma girişimi, 
polisin engeline takıldı.

Olay, saat 15.30 şı- 
I ralannda gerçekleşti.

Sancar İş Merkezi 
I terasına çıkan ve tera- 
I sın korkuluk duvarla- 
I nndan aşağıya ayakla- 
I nnı sarkıtan 30 yaşla- 
I nnda Erhan Güllüoğlu 
i adlı şahısın intihar ede- 
I cegjni gören vatandaş- 
I far durumu polise bil- 
I dirdî.

Olay yerine, polisin 
I gelmesiyle yaklaşık 30 

Sizden Aracınıza, 
Pirelli’den Size Hediye!
Şimdi Pirelli lastikleri hediyeli!

21 Şubat - 31 Mart 2003 
tarihleri arasında 4 adet 

Pirelli oto lastiği alan herkese 
1 adet Pirelli Mont hediye.

Siz de en yakın
Pirelli Yetkili Satıcısı'na 

uğrayın, kontrolünüz altındaki 
gücün keyfini yaşayın

KONTROLSÜZ GÜÇ 
GÜÇ DEĞİLDİR

ÖZKAYA OTOMOTİV
Hisar Mah. Körfez Baytaş Sitesi A Blok No: 2 

Tel: (0.224) 513 73 93 Fax : 514 40 44 
GEMLİK

dakika çevreye bağıran 
şahıs, çocuklarının aç 
ve kendisinin işsiz oldu
ğunu ölmek istediğini 
bağırdı. '

Gemlik Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş Şu
besi Müdürü ve polisle
rinin ikna edici konuş
malarından sonra giri
şimden vazgeçen Er
han Güllüoğ’lunun aşa
ğıda bıraktığı konuşa
mayan 5 yaşında bir kı
zı olduğu ortaya çıktı.

Bu arada, Gemlik İt
faiye Müdürlüğünden 
bir itfaiye 'olay yerine 
gelerek, önlem almak 
için branda açmak iste
di ancak, buna gerek 
kalmadı.

-İntihar olayını du
yan yüzlerce meraklı 
olay yerine toplandı.

Halk, intihar şovunu meraldi bakışlarla izledi.
İFADESİ ALINDI
Emniyet güçleri ta

rafından karakola götü
rülen Erhan' Güllüioğ- 
lu’nun Karabükten İz
mir’e gitmekte olduğu, 
bu sırada, Gemlik’te 
inerek işsizlik ve para
sızlık yüzünden intihar 
girişiminde bulunmaya 
karar verdiği öğrenildi.

İki; çocuk babası 
olan Güllüoğlu’ nun po
listeki ifadesinde, kü
çük kızı Elifhanım Gül- 
lüoğlu’nun askerliği sı
rasında menencit geçi
rerek konuşamadığı, 
bunun tedavisini yaptı
ramadığı, işinin bulun
madığını ve borçlu ol
duğunu söylediği öğre
nildi.

ŞOV MU?
■ Erhan Güllüoğlu, 

Muğla Valisi’nin kendi
sine kızının tedavisi için 
söz verdiğini ancak, sö
zünü yerine getirmedi
ğini, borcu yüzünden 
köyüne gidemediği, bu 
parayı bulduğunda kö
yüne döneceğini söyle
di.

Sağlık kontrolü için 
doktora sevk edilen in
tiharcı gençin geri dö
nüş parasını bulmak 
için polis seferber oldu.

Öte yandan, emni
yet güçleri Erhan Gül
lüoğlu ’nun bu işi her 
yerde - yapıp yapmadı
ğını öğrenmek için 
araştırma başlattı.

Özürlü kızma sarılan 
Erhan Güllüoğlu. Em
niyet Müdür Yardımcı
sından kendisine iş bul
masını istedi.

Birinci sayfanın devamı
Kahvaltılı basın 

toplantısının açılışın
da konuşan Genç 
Parti İ1q?_ Başkanı Ni- 
zamettin Şanlı, il teş
kilatım aralarında 
görmekten mutlu ol
duklarını belirterek, 
“İl teşkilatımıza 
dün nasıl söz ver
diysek, bugünde 
sözümüzdeyiz. 
Emirlerinizde ola
cağız. Söz veriyo
ruz. Bize verdiği
miz güçle, Gem
lik’te oylan zirveye 
taşıyacağız. Genç 
Parti bayrağını zir
veye çıkaracağız. 
Öncelikle belediye 
başkanlığı seçimle
rini kazanacağız. 
Başka yolu yok. 
Bu işe hayatımızı 
canımızı koyduk”

dedi.
Siyaset irJ 

çıktıklarını de J 
yen Şanlı, del 
lara kapılanıl 
tıklarım. GeJ 
Kadın K? 
omuz omun] 
bakmadan 1 
doğru hareke] 
çeklerini sövfei*

İl Başkam 
Basri Erdem ad 
zaman teşkil 
emrinde obcfl 
belirterek, “SM 
beklediğimiz 1 
belediyedir, d 
lik teşkilatın® i 
türlü sıkıntnj 
arkasındayız*!

Erdem, yan 
çimlerde BursalI 
çok iddialı okkfl 
taşrada da dsğog 
lere fark ataofl 
söyledi. I

SATILIK DAİRE
KUMLA DA HAVUZLU]

KİRALIK ve SATILIK DAI

Müracaat
Tel : (0.224) 513 17 97

Mühüri»
30 doklM

Matbaı 
Bili 
SisiKAŞE 

— IVIUHURDE 
BEBCL.EIVI 

YOBC1 ..

BİR TELEFON VETERlI

KÖRFEZ OFSE
MATBAACILIK-YAYINCILIKREKLAMrtl

İstiklal Cd. Bara Sk. (Akbank Arolc' M
Tel: (0.224) 513 17 97 GEMİ

OTO GflMZİ
Elektrik Akşamı Flitte 
Derse Akşamı Clvsta

TOFAŞ
RENO
VOLVO
SCAAMA ______

amadol
Tabir DOLAŞKAN 

GemKk Gkişı Baytaş Apt AB No: CCfij 

Tel: 514 59 37 Cep Tel: (0 M6 sM
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Renkli Etiket it Brotur &. El İlanı k Kitap k Dergi 

Afi» k Yıllık Basımı & Falara irsaliye 4 Bilet 
Gider .Makbuzu & Davetiye 4 Kartvizit 4 Kase 

Mühür & Cilt yapımı 4 Plastik Kimlik Kartı
1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR 

Her türlü matbaa işlerinizde 
________ hizmetinizdeyiz__________KErfe

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
) 25 Mart 2003 Salı FİYATI : 200.000. TL

Körfez OFSE
MATBAACILIK - REKLAMCILIK - YAYIMCILIK 

İ s tiki a I Cadd esi Bo r a Sokak (Akbank Aralığı) 
No:3/BGemft

Tel: (0.224) 513 17 97 Faz . (0.224) 513 35 95

4073 başvuru yapıldı
Vergi Banşı Yasası’ndan yararlanmak isteyen vergi mükelleflerinden, 4 bin 73 kişi yasa

ldan yararlanmak için dilekçe verdi. Son başvuru tarihinin 31 Mart 2003 günü olduğu ha- 
fırlatıldı. Öte yandan Vergi Haftası, dün başladı.

dÜM Adalet ve Kalkınma Partisi Hükü- 
iteMmeti tarafından. Cumhurbaşkanı Ah- 

Mtetknet Necdet Sezer in veto etmesine 
karşın, yeniden Türkiye Büyük Millet 
geçlisi’nde görüşülen Vergi Banşı 

Hali*asası ndan yararlanmak isteyen ver- 
gi mükelleflerinin vergi dairelerine 
başvurulan devam ediyor.

Dün, Gemlik Vergi Dairesi Müdür- 
"pîğü yetkililerinden aldığımız bilgiye 

»^■göre. yasadan yararlanmak isteyen 4

*aU>Va bulunduğu belirtildi.
TTirl Dairesi görevlilerinin tatil

{günlerinde bile çalışarak, mükellefle- 
k Afr”1 V€r9i borçlarını çıkarmak için yo- 
* " pun bir çalışma temposuna girdiği ve

başvuruda bulunan 4 bin 73 mükelle
ftin büyük bir çoğunluğunun yasadaki 

^hükümlere göre, vergi borçlarının çı- 

karıklığını söylediler.
Dün, Vergi Dairesi Veznelerinin 

önünde yasadan doğan taksittendir- 
me borçlarının ilk taksitini ödemek is
teyen vergi mükellefleri, uzun kuyruk
lar oluşturdular.

İlgililer, başvuruların 31 Mart 2003 
Pazartesi günü mesai saatine bitimine 
kadar devam edeceğini, sayının 5 bi
ni aşacağını sandıklarını belirttiler.

Öte yandan, emlak ahmları sırasın
da doğan değer farklarından oluşan 
vergi borcu olanlann da ‘Vergi Barışı 
Yasası’ kapsamında olduğu hatırlatıla
rak, bu tür borcu olanlann da yasadan 
yararlanmaları istendi.

VERGİ HAFTASI BAŞLADI
24-31 Mart , günleri arasında her 

yıl kutlanmakta olan Vergi Haftası, 
dün başladı.

Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı ve 
Vergi Dairesi’nden bir grup görevli, 
sabah saat O9.oo'da Atatürk Anıtı’na 
çelenk koyarak, saygı duruşunda bu

lundular. Vergi Dairesi nden yapdan 
açıklamada, hafta boyunca. vergMünl 
ödemiş mükelleflerin daha iyi bâr Tur-

Kadri Güler
gemlik_kdrfez@yahoo.com

Güne Bakış

t#

fjfi

Vergi ve piyasalar
Herşeyin haftası olurda, vergi ödemenin haftası 

BMbz mı?
Benim ülkemde olur.
Vergi bilincinin artması için hafta düzenlenir.
Ancak, vergi bilinci haftayla, anmayla artmaz 

bunu düzenleyenlerde bilir.
Vergi bilinci vergi adaletiyle, ekonominin 

düzgünlüğü ile eşdeğerdir.
Zaman zaman Türkiye vergi cennetidir denir.
İşadamları Türkiye’de çok vergi alınıyor diye 

yakınır...
Söylenenler doğrudur.
Türkiye hem vergi cennetidir, hem de vergi türü 

5 jltf1 Ç°k olan ve oranlan yüksek olan bir ülkedir.
Ekonomik krizlerin yaşanmasıyla, hedeflenen

vergi hiçbir zaman toplanamamıştır.
Bu geçtiğimiz yıllarda böyle olduğu için

^hükümetler değişik adlarla vergi toplamanın yollarını 
aramışlardır.

Kirasını ödeyemeyen, çalıştırdığı personele maaş
ödeyemeyen, ham maddesini alamayan işveren 
nasıl vergi öder?

Ödeyemez.
Vergi ödenmeyince, faizleri anaparayı katlarda 

katlar işin içinden hiç çıkılmaz.
Devamı sayfa 6'da

Ahmet Avcı 
GEMSİAD 

Başkanı oldu
Gemlik Sanayici 

ve İşadamian Derne- 
‘ ği’nin geçtiğimiz ay 
yapılan olağan genel 
kurul toplantısında, 
seçilen yeni yönetim 
yaptığı görev bölü
münde, Ahmet Av
cıyı dernek başkanlı
ğı görevine getirdi.

Önceki akşam 
biraraya gelen GEM
SİAD Yönetim Kuru
lu, tüzük gereği arala
rında işbölümünü 
gerçekleştirdiler. Baş
kanlığa Ahmet Avcı 
seçilirken. Başkan 
Yardımcılığa Metin 
Akın, Mali İşlerden 
Sorumluluğa Ali Ba-

GEMSİAD Başkanı 
Ahmet AVCI

şaran. Basın ve Halk
la İlişkiler SorurniuKr 
ğuna Aydın Şentürk. 
ARGE Sonımlutuğû? 
na Yüksel Bayrak, 
üyeliklere ise. Ali Sa
nca. Duran Bıyık ge
tirildiler.

Kar ile güneş 
birarada

ğuklar ve kar yağtşt dünde sürdü
Sabah erken t liderde başlayan yoğun kar 

yağışının anknda .n güneş açması mevsimdeki 
ikflenü insanlara da yaşattı

rwb gnbaL je^ekstKnJhMtdddaBB 
mevtten» gekhğim söyleyen ağdacı.

ye çtMmamasa gerektiğini behrüyortar BçerrM- 
rin kar yağışı kiMen de eMevtoen. kapak köy 
Rokmıun bMİunmadhğt açıktandı__________

mailto:gemlik_kdrfez@yahoo.com
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Çağdaş Medya Gerçeği

mezdi ki, o zamanlar... Nereden

Buluşma YAZINCA
Ali AKSOY

bolaı bankalar yaratıyordu duffiMn Mam

İyiki varsınız Başbakanım!
Yoksa halimiz nice ölürdü.»Sizin yüksek 

febaahîz sayesinde daha önceki' dönemlerde 
darala darala bir tek kursağı kalan halkımız de
rin bîr nefes aldı.^Karnımız doydu. Önümüz 
açıldı. Artıkyanhlara daha bir güvenle bakar 
hale geldik.

Hele* Pazar akşamı Ulusa Sesleniş iniz 
bir harikaydı.^ O ne vakan o ne kararlılık. Ya o 
delikanh bakışlarınız? ABD Başkanı hin gö
zünü(bile korkutuyor yalla; O bakışınız yüzün
den bu gidinin gavurları yüzünüze başka konu
şuyorlar. arkanızdan bildikleririı .okuyorlar. Za
ten mîlletimizi de etkileyen sizin duruşunuz, 
müstehzi pardon mütebeşsum bakışinız.

İnanıp size olan güvenimiz her geçen gün 
kât' be kat hyet. Slil't te.^e Ç^riım't'akıldığı
nız başanktı da bu güvenin kanıtları değil mi?

Ulusumuzu pardon milletimizi taktınız peşi
nize başarıdan başanya- koşturuyorsunuz. 
Hem içeride hem dışarıda...

II u' Başarılarınızdan ve icraatlarınızdan söz et- 
ı I mek istiyorum biraz. Yerimiz yettiğince dilimiz 

il döridüğünçe... Çünkü hakkınızı teslim etmek
gerekiyor.

Önce ekonomiden başlayalım.
Ekonomik politikalarınız bir müthiş. İnanın 

kitaplara konu olur. Tam bir Ekonomik ha
rikası. Ekonomik kurmaylarınızın aldığı ka
rarlar değme ekonomi teorisyenlerine şapka 
çıkartıyor. Hepsi de şapkalarını çıkardılar sizin 
icraatlarınızı selamlıyorlar.

Ya bakanlıklara yaptığınız atamalar. Çoğu 
başkanlığını yaptığınız belediyede kendilerini 
kanıtlamış bürokratlarınız. Tabii ki onları ata
yacaksınız, Çünkü onlar güveninizi fnazhar 
olmuş insanlar. Qnlar dururken. tanımadığınız 
bilmediğiniz insanları mı''’getireceksiniz 
memleket idaresinin başına?'Memleketi idare 
etmek kolay iş mi? Beceri istet,' bilgi ister, tec
rübe ister, iş birincilik ister. Onlar da yaptıkla1- 
nyla sizi -hiç’-mahçup etmiyoriar-ama.

Uluslararası» politikamıza yaptığınız katkıla
ra ne demeli? Kıbrıs’ta, Avrupa Birliği ndi 
gösterdiğini^ üstijrf^petföYrrtams tsfipıh® '- altın 
harflerle yazılacak ^Kıbrıs'la ilgili teorileriniz, 
düşünceleriniz o/uğurda; şehit, düşen vatandaş
larımızın yerlerinde rahat^etmesini sağlayacak 
nitelikti.

Nur içinde yatsın. Rahmetli Turan Güneş 
bile ben bunları nasıl düşünemedim hayıflanı- 
yördür mezarında.

Hele hele Irak Savaşı nın çıkmaması için 
yaptığınız barış girişimleri ise Dünya Barış 
Tarihi’ne kalın puntolarla kaydedilecek.

Siz elinizden geleni yaptınız. Galiba onlar 
sizin dilinizden anlamadılar. Onun için söz bit
ti size haber bile vermeden savaş başladı.

Ama bu elin gavuruna hiç güvenilmez. Siz 
herkesi kendiniz gibi delikanlı sanıyorsunuz.

Sayın Başbakanım siz siz olun muhalif ses
lere de hiç kulak vermeyin. Onlar işi bilsdpdi- 
ler muhalefet olmazdılar zaten.

Hele o bir kişini basın yök mu basın. Sizin 
başarılı olmariıiı hiç isWmlyörlar. Hep sizin 
aleyhinizde yazıyorlar çiziyorlar.

Aslında sizin başarılı olduğunuzu biliyorlar 
ama satışlarını arttırmak, izleniri® oranlarını 
yükseltmek için böyle yakıyorlar

Ne muhalefetten ne basından sakın 
olaki etkilenmeyiniz. Bildiğiniz yoldan şaş- 
'rnayınız.

Yazacak daha çok konu var ama ne yfaık 
ki yerim doldu;

En kisa zamanda görüşmek ttmidiy- 
I le...

Başlığımızı rastgele seçmedik
Çağdaş medya, gerçekten çağdaş mı?
Teknolojik anlamda çağdaş evet. Her şey 

anında görüntü. Öyle bir araç ki, herkes 
kendi çıkarına kullanıyor.; Liberal ekonomi! 
Ve özgürlükçü (!) düzeri işte bu!

Masum Irak halkının tepesâne bombalar 
yağarken oturduğumuz yerden görebiliyo
ruz. Ölüm ve alev kusan ABD silahlan mil
yonlarca insanın belleğine adeta çakılıyor. 
Savaşı destekleyenler bu görüntüler üzerine 
Tnest olurlarken, savaş ».karşıtlan .yaka .’silki- 
ıvorlar bu vahşetten.

■ ABD gtrcnnhli? tlncvizpih'' kan lafları. Olan- 
bitenleri yansıtırken gayet. “memnun ve 
mesrur” haldeler. Tüm gazeteler İrak hari
talarına sayfalarında,geniş yer vererek sava
şı anlatmaktalar. Glöballeşen dünya fikrîne 
transfer olmuş eski solcular, o kanalların en 
ağır topları bugün. Aynı kanallara angaje ol
muş kimi emekli paşalar da, canlı yayınlarda 
harekatın gidişini yoruluyorlar sürekli.

'■ Ve yaşasın yüksek reytingin oranı.

Çorc Dabtlyu Buş a başkanlık seo»|

gitse
petrol fiyatları varın artacak

da O sanal kahramanlara ö; 
doğrusu özendirilmiş askerlere 
sak düşen ABD askerlerinin 
hali ne?

Kahramanlan çok güçlü o

rinde destek veren 
şirketleri.

Çünkü savaş ly

muthtş

Halı Yıkama Kakmasında

Eski bir türkümüz var; üç gündür aklım
dan hiç çıkmıyor. Galiba bir Harput veya Di
yarbakır türküsü sanıyorum.,. Gezip yürü’ 
dükçe hüzünle mınldanıyorüTn durmadan. 
Bağdat, bir ara Osmanlı egemenliğinden.çı- 
kan Acemlerin, yanı Iranlıların eline geçmiş 
olmalı ki, türkünün o bölümü aynen şöyle :

Bağdad’ı yar Bağdad’ı
Acem aldı Bağdad’ı
Beni bir gelin vurdu
Yaramı kız bağladı.
Anadolu insanının aklına, Bağdat'a,

IHLA S MAĞAZASI

□ NAKİT ÖDEMELERİNİZDE 
ve

Mutfak Robotu Hediyeli
□ TEFLON TENCERE SETLERıNDE 

Servis seti ve Su Arıtma Cihazı Hediyemiz. 
Üstelik TL.

Yetmedi 7 aya varan taksit imkanı
□ RADYOLU IŞILDAKTA ŞOK FİYAT

PEŞİN 45.000.000 TL. DEĞİL
SAİDBÖE SS.DDD.LDD.TJ

Üstelik Piknik Radyolu 
Kampanyamız stoKLvımtzla sınırlıda 

Bir Telefonla Evlere Servis

Bu yazıya 23 Mart 2003 Pazar sdtt 
başlamıştım Bir süre ara vermem 
Birkaç saate neler sığmadı ki .. BD aW 
yek yerfi televizyon kanalları. sav aşm 
duğu gibi gitmediğini duyurmak zn-g^a 
kaldılar İngiliz savaş uçaklarından Sa 
Amerikalılar yanlışlıkla vurmuşlar İrak. İ 
ABD uçağını düşürmüş. Dicle nehnndtİ 
pilotun anyon şu an Araphr

Oysa Amerikan film sanayi ne ovorf» 

filmlerinizi' seyretmekle yetinseydiniz 
mıydı ?

Neyse... Ölümün “hüküm-ferma* 
ğu yere keyif olmaz!

Rumeli göçmeni nineni: 
aklıma geldi, yazayım..

Sebep olan, gün görmesin”
Daha açık anlamı : “Sebep olanı fM 

leri kör olsun; gün yüzü görmese’ 
demek. ...

İhl^

İstik» M. Sı: 14 
(Ziraat Bankası Karşısı) BEW 

Tel &Fu: (1.224) Sil M*
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Türk Halk Müziği 
Konseri 31 Mart’ta

i Gemlik Belediyesi 
Sanat ve Kültür Der- 
neği'nin Tüik Halk 
Müziği konserinin tari
hi belli oldu.

31 Mart 2003 
Pazartesi günü Beledi
ye Düğün Salonu’nda 
düzenlenecek olan 
Türk Halk Müziği 
Konseri için bilet satış
tan başladı.
( Kemal Kamalı’nın 
çalıştırdığı koro, son 
çalışmalarını yapıyor.

Türkülerden demet 
sunulacak olan kon
serde Türkiye nin dört 
bir köşesinin ezgilerinin

Gemlik Belediyesi Sanat ve Kültür Derneği Türk Halk Müziği Ko- 
7 rosu bir çalışmada görülüyor.

seslendirileceğini söyle Sevilen türkülerin koro ve solo şeklinde söyle
yen Sanat ve Kültür Derneği Başkanı Ldıp Özer. .. . . .. . ~ ...... . , .।x ı ı ı ı . neceğını belirten Üzer, Gemliklilerin bu konsen geçtiğimiz yıl oluşturulan koronun konserlerinin . . . ,? . . .. -i ı . .. j.i-........... । i. I kaçırmamalarını istedi.ilçede büyük ilgi gördüğünü söyledi.

a'al

icat 

ı’ j

nesn

Actıve Bilgisayar 
hizmete açıldı

Bilgisayar kullananlara satış, fieknik, danışmanlık. web tasarım hizmet
ten sunacak olan Actıve Bilgisayar, Ekrem Bayraktar. Yılmaz Müftüog- 
(u, Mustafa Erdal adlı üç genç bilgisayarcı tarafından oluşturuldu.

Gemlik’te bilgisayar kullananlara hizmet vere- 
—R|Cek yeni bir firma daha hizmete açıldı.

K Gürle İş Merkezi birinci kat 40 numaralı büro- 
। ■ | 4a hizmete açılan Actıve Bilgisayar, her türlü bi- 

| Igisayar alım satımları, teknik hizmet, web tasa- 
III nm, danışmanlık hizmetleri sunacak.
■| gActıve Bilgisayar sahibi Ekrem Bayraktar, ga- 

J zetemize yaptığı açıklamada, “Yıllardır çeşitli 
» kuruluşlarda bilgisayar hizmeti vererek, 
K çalıştıktan sonra kendi işyerimizi kurmaya

TAŞI |
GEDİĞİNE

[k

Vergi Kaçağı...
Ülkemizde kazanılan üç liranın 
iki lirasının devletten kaçırıldığı; 
sadece bir lirası için vergi 
verildiği hesap uzmanlarının 
denetimi sonucu saptanmış... 
Herhalde emekçilerce 
kaçırılmıştır.
Fatura hep onlara çıkarılıyor, 
ödetiliyor da...

karar verdik. Üç genç arkadaş Actıve Bil
gisayarı kurduk. Amacımız, Gemlikli bilgi
sayar kullanıcılarına hızlı, kaliteli, güvenli 
bilgisayar hizmeti sunmak. Bunun için gü
nün 24 saati müşterilerimizin hizmetinde 
olacağız. Her türlü sorunlarını en hızlı bir 
şekilde çözeceğiz” dedi.

Actıve Bilgisayar, hizmete açılması nedeniyle. 
350 dolardan başlayan, 650 dolara kadar çıkan 
bilgisayar kampanyası düzenledi. Firma ilgilileri, 
kredi kartına 12 ay taksit imkanı yaptıklarını da 
belirtti.

Actıve Bilgisayar da teknik hizmetlerin yanı 
sıra, her türlü sarf malzemeleri satışı, bilgisayar 
yazıcıları, tv kartları, cd yazıcıları, kartuş dolum 
lan, monitör ve yazıcı tamiri ve ağ kurulumu hız 
metleri de verilecek.

TATLI 
SERT
Erol GLRCA>

Çağın Yöneticisi
İletişim çağında yöneticilik yapaaak 

çok zor.
Olaylar çok hızlı gehsayor
Çok çabuk karar vermek gereki

yor.
Aslında b izi yönetenler. haZ-r. önün

de smav veriyorlar.
Bana göre gerek bu r okr asi gerek si

yaset, bu sınavda pek başarılı olamadı.
Peki. Çağdaş yönetici nasıl olmalı
- Bir kere, geleceği iyi gör—İl
- Çabuk karar vermeli. Bur ckraamm 

çarkları içinde boğulmamak.
- Bir de risk almayı bilmeli
Topu bir başka kuruma veya at

manın yollarını aramamalı.
Sorumluluktan kaçmamalı.
Aslında, çağdaş karar için çağdaş yöne

tici de yeterli olmuyor
Sisteminde çağdaş olması larm;
Eğer anayasa ve kanunlar ne kı

pırdayamaz hale getirmiş ise., 
çağdaş yör.etic1 olman yetmez

Karar mekanizmalarını, turukkrk 
ve yönetmeliklerle boğmuşsan karar 
alamazsın.

Hem sen bunalıma girersin.
Hem de halkı af akanlar basar
Bir de, hem yöneticiler cesur olmak
Hem de özgür **e cesaret vmn kanmv 

lar çıkarılmalı
Aman. Bu konuyu açma.
Aman. Bu konuyu karıştırma, 
Gibi ikazlar sistemi tıkar.
Sistem tıkanınca, gazete «mmşetie- 

ri konuşmaya başlar.
“Asker rahatsız.”
“İş dünyası huzursuz*
“Hükümet sıkıntıda
Konular gaarte manşetlerine taşmm 

ca. taraftarda medya yoluyla tartzsma 
ya başlar.

Bu yol ise en sakmcak yalda*
Aç ık olmak vz cesur almak gsmka
Konulan dtoekt dsrak haffsm Omim- 

de tartışmak gerekir
Kısacası şeffaf olmak gerekir
Rusya bük? gdvrsk tsffaRsşsdeeı Mr 

eski üveye gibi kapalı kadsaaga Aae* 
niyonss.

Dünya gulden gagiagAga*
Geleceği ok uy emersek
Bu hagh dhnds esdkts
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Kios’s Burger’de
müzik dolu geceler

Derinin beyaz 
hastalığı:T 

Sedef
Cuma akşamları Türk Halk Müziği, cumartesi akşamları Türk 
Sanat Müziği, pazar günü akşamları ise pop müziği seven
ler Kios Burger’de buluşuyorlar. Kios Burger, müşterilerine 
indirimli kart uygulaması başlattı.

Geçtiğimiz yaz 
hizmete açılan Kios 
Burger, haftanın üç 
günü müşterilerine 
müzik ziyafeti veri
yor, 

İstiklal Cadde 
Bora Sokak ta bulu
nan Kios Burger’de 
cumartesi günü 
Türk Sanat Müziği 
ile Udi Cihan, pazar 
akşamlan ise, gita
ristler İsmet Güzel- 
coşkun ve Tanju Yu-
nus adlı < 
pop müziği 
yorlar

Kios Buru

gençler 
i sunu-

_*r işle-
ticîsi Kemal Peltek, amaçla
rının müşterilerine güzel, 
kaliteli ve müzik dolu gece
ler geçirtmek olduğunu söy
ledi.

Kios Burger’e müzik din-

lemek ve hojşca vakit geçir
mek içingelen müşteriler 
ise, verilen müzikten mem
nun olduklarını dostlarını 
hafta sonlarında müzik din
letmek için Kios’a davet et-

tiklerini söylediler-
Kios Burger sahibi Kemal 

Peltek, cuma günü akşamla
rı işyerinde Bağlamacı 
Ahmet tarafından Türk Halk 
Müziği özgün parçalarının 
çalındığını, her üç müzik tü
ründen hoşlanan müzikse
verlerin Kios’ta buluştuğunu 
söyledi.

İNDİRİMLİ KART
UYGULAMASI
Kios’ta sürekli gelen müş

terilerine indirim kartı uygu
ladıklarını da söyleyen Ke
mal Peltek, müesseselerinin 
hizmetlerinden hem indi
rimli hem de müzikli gece
lerde buluşmak isteyenlerin 
imkanlardan yararlanabile
ceklerini söyledi.

Sedef hastalığı farklı nedenlerde r. ooöjjJ 
sanan bir deri hastalığıdır. Sık görülen b_ J 
talik, beyaz ırk insanlarında daha 
Hastalık pek çok nedenden 
Bu nedenle uygulanacak tedavi, has^nr. 
İlklerine ayarlanmalıdır.

Problemin kaynağı mutlaka teşhis ecyıj 
dir. Sedef hastalığına karşı kullanımı 
selleşmiş bitkiler olduğu halde, hastajğr M 
nağının doğru teşhisi çok önemlidir.

KAN TEMİZLEYİCİ BİTKİ
Kullanıla bilecek bitkile rin çoğu, kan • 

leyîci özellikte olanlardır ve farkı iîttKMb J 
yan bitkilerle birlikte kullanılabilir. Kuiand 
lecek bitkiler : Isırganotu. atkuyruğu. .oğuM 
tu (yapışkanotu), aynısafa. civanperçemL 
diba, kırmızı yonca, eğir kökü olarak 
lir. Bu bitkilerin bazıları karaciğeri gûdendM 
v etki yapar, hindiba ve eğir kökü gibi.

Bazıları ise idrar arttıncıdır. örneğin spa 
notu, hindiba, yoğurtotu. Aynı zamanda. gM 
lük yaşamın streslerine karşı sinir sanîA 
güçlendirici ilaçların kullanımı gerekir

SİNİRSEL OLUŞUM VARSA
Sinir sistemini gi içlendir u ı bitkiler ise, ha| 

ptuköküKöşkeotıı il.lamuı. vulaf. arsLar^aoM 
ğu. mayıs paputy.ı- .ı. Oeı* 
içerecek bitki karışımı aşağıdan gibi ku&aıM 
bilir. 2 ölçü ısırganotu. 1 ölçiı hi 1 
kediotu kökü, 1 ölçü civanperçemı. 1 oiç m 
yıs papatyası. I

Bitkiler çok önce olarak kıyılır ve 
rıştırılır. Yarım veya bir tatlı kaşığı bitki 3M 
boy bir bardak kaynar suyla haşlanır. 10 Afl 
ka demlenerek süzülür. Günde 3-4 kez. Sttl 
demlenmiş 1 bardak çay aç karnına veya oM 
aralarında içilir. I

■Mi GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

Yıl: 30 SAYI: 1498 
Fiyatı: 200.000 TL. (KDV Dahil) 

Sahibi: Kadri GÜLER 
Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

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

Basıldığı yer : KÖRFEZ OFSET 
Matbaacılık -Yayıncılık - Reklamcılık Tesisi 

İstiklal Cad. Bora Sok. Demir Apt No : 3/B GEMLİK 
(Dini Bayram Günleri ve Pazar Günleri yayınlanmaz)

GEMLİK Yazarımız 
Araştırmacı - Yazar 

Yılmaz Akkılıç’ın yazdığı
4 Ciltlik 

BURSA ANSİKLOPEDİSİ
Gazetemizde satılmaktadır.

•SMÜR SATILIK

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

İstiklal Caddesi Korde* 
Apartmanında M m2 daire naOıGMR 

Twl : 513 40 81- 513 53 •• 
(0.532) 337 97 19

DOĞUŞ FEN DERSHANELERİ
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- SxkK oğlum Baran Gene mi azdı yaran?
* Ybk baba. filan yok Amerika-Irak 

Savaştan tuüyor beni, İstanbul'da dikkati çe- 
tat btr bekle

» HK canını sıkma oğlum. Bu güçler varlığı
nı gösterecek Şimdi meydana Amerika çıktı 
kak a karşı Yarın ne olur bilinemez.

Hüseyin, Levent'in bu fikrine tam uymak 
istemedi O da kendi görüşünü şöyle açıkladı.

' Bana göre Amerika'da haksız Irak*ta. İkisi 
d» ışı inadına Ordu tu tabiri (gasbana) vapı- 
yodar İkisi de işi iyi bilmiyor. Dedelerden kal
ına meşhur bir söı var İşim bilmeyen çavuşlar 
saçarda bokunu avuçlar * Bunlannki de o hesap, 
işin özüne inmeden, savaşın özüne indiler.

Baran. Hüseyin'e cevap niteliğinde bazı so
rular sormak istedi, ama Çağatay çıktı meyda
na .

- Baran la babası konuyu açmış oldular. Ko
nu SAVAŞ yani HARP. Savaşın açıkça anla
mı: Uktsfenn diplomatik ilişkilerini keserek gi
riştikleri. süahh çarpışma, mücadele. Uluslar 
harpleri, yani savaştan, genelde kendi çıkarları 
içirt yaparlar Hele Amerika bu çıkarcı devletle
rin başında gelir Şimdi Irak la savaşının nedeni 
he? Şahsi çıkartan değil mî? Petrol yataklarını 
ele geçirecek. Mesele bu.

Konu çok derinleşti. Baran, güya babasıyla 
| sözde sohbet edecekti.

Deniz de merakta çatladı.
- işini bilmeyen çavuşların ne olduğunu ben 

pek anlayamadım. Çavuş denilince benim aklı
ma, askerdeki onbaşıdan sonra gelen çavuşlar 
geliyor. Öyle değil herhalde? Hüseyin :

- Oğlum Deniz, onu kastetmedik biz. Çavu- . 
şun ne okluğunun anlamını açıklamak istedi.

- Gene ben birşey anlamadım. Çavuş ne?
n - Çavuş, ta Osmanlı Devletinden gelme bir 
deyim. Yani çeşitli işleri yapmasını bileri kişi.

Berk te geri kalacak değil ya, o da :
İ - Öyleyse işi bilmeyen çavuşlar, iş başına gel- 
mesin. rfUmUHİ

Levent Berk’e cevap verir .
Zaten, gelmiyor ki, ğeleriıez ki..

- Bizim bir öğretmenimiz var. O da çavuş sa
ydır. Ama hiç birşey bildiği yok. Ona ne deme-’ 
I?

- İşi bilmeyen çavuşlar arada olur oğlum, al
dırma.

Tutku kendini tutamadı.
- Çavuşlar hep dışarıda çalışanlardan mı’ 

olur? Evde olamaz mı?
Çağatay Tutkuya cevap verdi.
- Olmaz olur mu kızım Tutku. Asıl çavuşlar 

evlerde olur. Tutku :
- Bizim evde çavuş kim baba?
- Bizim evde çavuş ANNEN onbaşı da ben. 

L' - Neden?
Her işi çekip çeviren annende ondan.

-■ Baran, konuyu toparladı.
Demek ki çavuşluk zor bir iş. Baba Levent 

konuyu bağladı ;
- Ailede ve toplumda huzuru kaçıranlar işte 

hep o İŞİ BİLMEYEN ÇAVUŞLAR. Onların 
şerrinden Allah bizi korusun.

NÖBETÇİ ECZANE

25 Mart 2003 Salı 
GEMİÇ ECZANESİ

İşyerinde ilkyardım!
İlkyardımın ABC’si
Hasta ve yaralıların taşınması konusunda 

bilmeni^ gereken bazı kurallar :

Şok durumunda ayaklar hafifçe yükseltilerek 
beyine giden kanın artırılması sağlanır. Kanamalarda kanama yeri özerine kalın gaz₺ 

bez bohçası konarak sıkıca sarılması kanamak 
durdudur. Sargı ıslandığında mevcut sargı 
açılmadan, üzerine yeni bir sargı sarılması 

yeterlidir. Devamı var.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından bastırılan 

‘İşyerinde Yardım’ adlı kitaptan alınmıştır.

Yasemin Mobilya
DEĞİRMENCİOGLU Mobilya vc Koltuk Çeşitleri

□ RESMİ DAİRELER □ UÇAK

□ DENİZ OTOBÜSÜ

Gazhane Caddesi No : 21 (Eski Uzunlar Tic. Aygaz Bayii)
Tel : (0.224) 512 20 20 GEMLİK

TEK Anza . 
TEK işletme 
Turizm Der. .... 
Spor Sah. .. 
Orm. Böl Şf.
Milli Eât Md 
Halk öt. Mrk 
Halk Kutup

□ GEREKLİ TELEFONLAR
İtfaiye  ............. .........110
Polis İmdat...................  155
Jandarma İmdat..... . .........156
Jandarma K................... 513 1b 55

tPolis Karakolu;..............513 18 79
Gar. Kom.......................513 12 06

□ KAYMAKAMLIK

D Yatak Odası Takımları 
O Oturma Odası Takımları 
D Misafir Odası Takımları 
n Yemek Odası Takımları 
“1 Kanepeler
”1 Abajur Çeşitleri
“1 Zigon Sehpalar
Yeni İşyerimizde zengin 

mobilya çeşitleri ile 
hizmetinizdeyiz....

M
Kaymakamlık..........
Kaymakamlık Ev.....
C. Savcılığı.............
C. Savcı Yaıd......
Emniyet Müdürlüğü.

□ ULAŞIM
Uludağ Turizm........
Aydın Turizm...........

fr»513 10 51
....513 10 52
.... 513 10 53

.513 10 28

513 12 12

□ HASTANELER

SSK Hastanesi,
13 WöS

Q TAKSİLER
Körfez Takşi. ...
Çınar Taksi.
Çüvcn Taksi......
Gemlik Taksi

4C
24

Mal Md.......
Nüfus Md 
Özel İd Md 
TanuSk' Md
Müftülük « 
Gûmmk Md. 
Tekel Md. ... 
Ver Da Md

□ V A PUR

□ FERİBOT

□ BELEDİYE ___  j OTOBÜS

Balkanlı TÜP DAÖmCRARI
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Film gibi ekibi 
Gemlik’teydi

Yapımcı Sinan Çetin’in Show Tv’de hazırlayıp sunduğu bir
birinden ayrılan çiftler ile aileleri buluşturarr~ve ilgi ile izle
nen ‘Film Gibi’ programının ekibi, Gemlikli bir aileyi prog
ramına almak için ilçemize geldiği öğrenildi.

Güne Bakı'
Kadri Güler 
g e m I i k_korfez@yahc

H

Dün Gemlik so
kaklarında gezen ve 
üzerinde ‘Film Gibi* 
programına ait yazı 
bulunan bir aracı gö
renler. programın 
Gemlik'te mi çekili
yor sorusunu kendile
rine sordular.

Gazetemizin yaptı
ğı araştırmada, Show

TV’de hafta bir gün 
yayınlanan ve ünlü 
Film Yapımcısı Sinan 
Çetin tarafından yö
netilen, birbirinden 
ayrılan aileleri buluş
turan, yıkılan yuvaları 
onaran ve izleyicinin 
büyük bir ilgi ile izle
diği ‘Film Gibi’ prog
ramı için, ekibin

Gemlik’e geldiği öğ
renildi.

Kimliğini öğrene- 
mediğimiz ancak, Si
nan Çetin’e başvura
rak birleşmesini iste
diği bir aileyi bulmak 
için ekibin Gemlik’e 
geldiği ve Dereboyu 
ile Ziraat Bankası 
çevresinde yapılan

aramalardan sonra, 
ailenin bulunmasına 
karşın, programa’ka 
tılmak istemedikleri 
tespit edildi.

Ekip, bir süre 
Gemlik’te kalarak, ai
leyi ikna etmeye ça
lıştığı ancak, başarılı 
olamadığı alınan bil
giler arasında.

İLAN ve REKLAMLAR KAZANDIRIR
1 AYLI li PAKET REKLAM 

1OO milyon + KDV + Sürpriz
öffTin BIR telefon yeterli 

—.«sdaHSEa Tel S (0-224) 513 17 97

Sizden Aracınıza, 
Pirelli’den Size Hediye!

Vergi ve piyasalar
Birinci sayfanın devamı
. AKP hükümetinin yasalaşördığı “ Verj f 

Yasası vergi borcu olanların bordam 
bağlıyor.

Bununla ilgili. Gemlik Rotan. Kıiübü^ 
GEMSIAD ın düzenlediği Vergi Banşı Yasasfc 
gili toplantıda, dinlediğimizde ödeme 
birparça da olsa bu fırsattan yararianmaaot |

Dün, Vergi Dairesi nde ilgililerle gorjstğjg 
başvuru sayısının 4 bini aştığını öğrendir.

Gemlik vergi toplama açısından Tjkşm 
önemli merkezlerinden biri.

Neden. Ticari işletmelerin sayısrur. 
dan...

Geçtiğimiz yıllar yaşanan kriz sonucu btefl 
kişi birçok konuda vergilerini ödeyemed

Bunların içinde pek azı “Nasıl olsa bir d 
o zaman öderim” mantığı ile hareket etmiş oa 
lirler. 11

Ama büyük çoğunluğu olanaksıdık yuaite I 
borçlarını ödeyemeyen mükelleflerdir 11

Kirasını, elektrik parasını, çalıştırdığı işcncşı 
rasını ödeyemeyen, işyerinin kapısına 
işletmeci nasıl vergi ödesin ki?

Vergi, ödemek kutsaldır.
Ancak ekonomiyi düzeltmekte ondan kusa l 

malıdır.
Ekonomiyi bozan işçi, işveren değil gendda 

bilmeyen iktidarlardır.
İşte başımızda bir eksik olan Irak s 

i nıyor.
ABD ve müttefikleri günlerdir k 

bombalıyor.
Bu iş piyasalanna da bombanın dûşmes M 

mına gelir.
Evet piyasalara bomba düştü
Savaş psikolojisi, piyasaların dara gvte 

neden oldu.
Yarın güvencesi olmayan vatandaş oıte 

parayı harcamaz.
Alamayan işletmeci nasıl ccc-

KAYIP»

Şimdi Pirelli lastikleri hediyeli!
21 Şubat - 31 Mart 2003 
tarihleri arasında 4 adet 

Pirelli oto lastiği alan herkese 
1 adet Pirelli Mont hediye.

Ser

Siz de en yakın 
Pirelli Yetkili Satıcısı’na 

uğrayın, kontrolünüz altındaki 
gücün keyfini yaşayın

KONTROLSÜZ GÜÇ 
GÜÇ DEĞİLDİR

ÖZKAYA OTOMOTİV
‘tf'anFtlsoaa ıLüûL Ş(tl.

Hisar Mah. Körfez Baytaş Sitesi A Blok No: 2 
Tel: (0.224) 513 73 93 Fax : 514 40 44 

________________ GEMLİK________________

Afyon Sincanlı Nüfus Müdürtağu «tas 
a İd iğim nuf us cüzdanımı. SSK tııııhMİ 

cüzdanımı, bankamatik kartımı ka\Wm
Hükümsüzdür

Bekir SARITAŞ

Düzeltme
Gaıetemizin 8 Mart 2003 * V 

.aidi yymtanın C—i Ihfığnı
rama Demeği Başkan^ te at fan 
Genel taml otad aeimnda taçtan* 

kA sağlanmada tatarte taptate te 
w saate tataattanacatar* seterde <

OTO GAMZE

FOFAS
REMO
VOLVO £SXXSf
9CANM KAA80
AMAMA RW

Tahir DOLAŞMAN

W:(0ZM)Sl<Se37CepW>



GEMLİK GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

rfez
Renkli Etiket £ Broşür & El İlanı £ Kitap £ Dergi 

Afiş £ Yıllık Basımı £ Fatura İrsaliye £ Bilet 
Gider Makbuzu & Davetiye £ Kartvizit £ Kase 

Mühür £ Cilt yapımı £ Plastik Kimlik Kartı

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR 
Her türlü matbaa İşlerinizde 

________ hizmetinizdeyiz_________

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
26 Mart 2003 Çarşamba FİYATI : 200.000. TL.

MATBAACILIK - REKLAMCILIK - YAYINCILIK 
İstiklal Caddesi Bora Sokak (Akbank Aralığı) 

No : 3 / B Gemlik
Tel: (0.224) 513 17 97 Faz : (0.224) 513 35 95

Serbest Bölge’ye çağrı
Ekonomik krizlerin en az etkilediği yerlerin başında Serbest Bölgeler geliyor. BUSEB Ge- 
nel Müdürü Basri Sönmez, Irak Savaşı’nın ekonomide durgunluk yarattığını, durgunlu* 
ğun Serbest Bölge’de daha az hissedilmekte olduğunu söyledi.

*1 BUSEB Genel Mu
.pürü Basri Sönmez, 
serbest bölgelerin eko
nomik krizlerde en az 
■denen yerler oldu 
Bırıu. işadamlarının 
bertesi Bölgeye gel- 
«dennı istedi.
। Basri Sönmez, ga 

a < «eırczs yaptığı açıkla- 
lada, savaş durumun - 

r on * olan Irak dışındaki
■Hin ülkelerle Bursa 

ı »•■^rbest Bölgesinden 
ticaretin normal ko- 

ufcrda devam ettiğini
^MİedL
■urk ekonomisinin 

ı yıllarda yasadığı 
■nomik krizlerden

biçimde etkilendiğini, 
birçok işyerinin kapıla
rına kilit vurulduğunu 
ve işçi çıkardığını hatır
latan Basri Sönmez, 
krizlerden en az etkile
nen yerlerin Serbest 
Bölgeler olduğuna dik
kat çekti.

Sönmez şöyle ko
nuştu :

“Kriz dönemle
rinde, yatırım yap
maktan çekinen sa
nayicilerimiz, Bursa 
Serbest Bölge- 
si ndeki açık ve ka
palı yerlerimizden 
yararlanmaları için 
kendilerini bekliyo
ruz. Şu anda 102 

sanayici Serbest 
Bölgemizden ve te
sislerimizden yarar
lanmaktadır. İşlet
meye açıldığımız
dan bugüne kadar 
hiç bir sanayicimiz 
Serbest Bölge’de 
umduğumuzu bula
madık diye geri git
medi. Temennimiz 
bundan önceki eko
nomik krizlerde ol
duğu gibi bu krizi 
de en az etkilenen 
yer olmaktır”

İSÇİLER 
GEMLİK’TEN
Burs Serbest Bölge- 

si nin tloluhık oranının 
yüzde lO’cii-la <>ldwiy.ı.

nu söyleyen Basri Sön
mez, “Kurulan sana
yi kuruluşlarında 
600 işçi çalışıyor. 
Buradaki işçilerin 

yüzde 70’i Gemlikli
dir. Bu oran giderek 
yüzde 80-90’a çı
kacaktır” şeklinde 
konuştu.

Güne Bakış
Kadri Güler
gemlik_korfez@yahoo.com

S Krizde Serbest Bölge
Ekonomik krizler ard arda devam ediyor.
Son kriz üzerinden iki yıl geçti.
Bu kez, Irak Savaşı nedeniyle piyasalarda dur-

junLk başladı, para ortalıktan çekildi.
' I Böyle zamanlarda sanayici, yatırımcı, işadamı

0 ; ânünü göremez.
; Önünü göremeyen sanayici, yatırım yapmaz.

t3tP Sj ■ Kabuğuna çekilir ve küçülmeye başlar.
’ ■ çıkarır...

ı Bunları hep yaşadık.
g AKP Hükümetinin Irak Savaşı konusunda “gir- 
•ekde, girmesekde Türkiye kaybedecek, o za- 
•nan ABD île birlikte hareket edelim” görüşün
ce karar kıldı ama Tezkerelerde fiyasko verdi.
I Ve de ekonomi, savaş rüzgarları nedeniyle geri 

' * İtmeye başladı,
' Piyasalar kan ağlarken, BUSEB Genel Müdürü 
Basri Sönmez in açıklaması biraz olsun yüreklere su

Şimdilik Irak dışında her yere ihracatın devam et- 
' fiğini söyledi.

L Bölgeler ülkenin geneli için kurtuluş ol- 
nr Rasada. sanayici için bir can simidi görünümünde.

I Gemlik ve çevresi bundan yararlanacak mı?
I J Bu krizler biter. Serbest Bölgede ki sanayileşme 
g ^^anı yüzde yüz olursa belki.

Gürhan Çetinkaya 
"Buluşma" 

adlı köşesiyle 

2. sayfamızda

Erol Gürçay 

"Tatlı Sert" 

adlı köşesiyle 

" 3. sayfamızda

İnan Tamer 

"Taşı Gediğine” 

adlı köşesiyle
3, sayfamızda

Sıtkı Hayıroğlu 
“Yaşamın 
İçinden” 

adlı köşesiyle
5. sayfamızda

Minik öğrencilerden
resim sergisi

Zübeyde Hanım 
Anaokulu öğrencileri 
tarafından yapılan re
sim ve el işleri. Beledi
ye Sergi Salonu nda 
dün gösterime açıldı.

Kaymakam Sadet
tin Genç'in açılış kur- 
delasını kestiği sergi
nin açılışında. Beledi
ye Başkanı Mehmet 

Turgut. İlçe Müh Eği
tim Müdürü Mehmet 
Tuna, okul müdürleri. 
Zübeyde Hanım Ana
okulu yönetici ve öğ
retmenleri ile velîler 
hazır bulundular

175 öğrenci, sekiz 
öğretmen ve 1 yöneti
cisi bulunan Zübeyde 
Hanım Okulu nda 4

5-6 yaşlarındaki öğ- 
rendier. dcokul öncesi 
eğitim görüyorlar

Şirinler. Papatyalar. 
Mutki Ceylanlar. Ya 
kamozfer gibi sınıflan 
bulunan öğrencilerin 
birbirinden güzel re
sim ve el işi çahşmate 
nru bugün de ûdeyebi- 
hrsküz.

mailto:gemlik_korfez@yahoo.com
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Gürhan ÇETİNKAYAm

Avuka- 
Fehmi KARACA*
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Savaş sonrasında 
üzerimize düşen

Dünya'da ve Türkiye'deki siyasal ve ekono
mik gelişmeler, özellikle 1940’h yıllardan son
ra uygulanan batı ile kayıtsız koşulsuz bütün
leşme çabalan bizi her geçen ABD ve Avrupa 
ekonomisine bağımlı hale getirmiştir.

Bu oluşumda Birinci Dünya Savaşı, İkinci 
Dünya Savaşı. Sovyet Devrimi. Birleşmiş Mil
letler. NATO, Avrupa Birliği, Kıbrıs, Türki
ye'den batıya işgücü göçünün rolü büyüktür.

Ne var ki öncesi, sırası ve sonrası ile Irak 
Savaşı bize; “Sizi güçlü kılacak olan birbi
rinize kenetlenmenizdir. Günlük hesap
lardan arınmış ulusal bir politika ile ge
leceğinize yön vermeniz kaçınılmazdır.” 
uyarısını yapmıştır.

Dış dünyaya ilişkilere yeni bir bakış geliştir
me gereği ortaya çıkmıştır. Bu ne demektir. 
Ulusal egemenlik ilkemizin mutlak surette 
ödün vermeden korunmasıdır. Ekonomik ya
pıyı sağlam hale getirmektir.

Ekonomide de siyasal yapıda da, doğaldır 
kî hükümetin tasarrufa dönük çalışmaları v<- 
uygulamaları vardır ve sürecektir. Toplum- 
çıkartan öne alan, geleceğe dönük yatırımla) f 
içeren gerçekten ülkeyi düzlüğe çıkaracak ni 
tetikte planlanmış ekonomik ve siyasal uygula 
maların halkın da desteğini göreceği kuşku 
süzdür.

Asıl önemli olan ise ülkesini seven, gelece
ğini düşünen yurttaşların kendi öz iradesi ile 
yapacaklan tasarruflardır.

Önce kendisinden başlayarak savurganlığa 
dönük harcamalarını kısmak, ülke kaynâktarı- 

M

r

meye özen goştcılııek zorunluluktur. , 
Toplumsal ilişkilerini saygı ve sevgi çerce 

vesk.de sürdürmesi zaten insan, olmanın te
melinde yatan bir olgudur.

Her fırsatta yinelenen “Türkün Türk’ten 
başka dostu yoktur” saptaması yine kanıt
lanmış ve hamasi bir söylem biçimi olmadığı 
gözler önüne serilmiştir.

Dış odaklann Türkiye ile ilgili çıkarları, si
yasal emelleri akıllarından hiç çıkmamaktadır. 
Unutamayacakları da açıktır. Çünkü ortamını 
bulduğu anda yeniden nüksetmektedir?

Dolayısıyla yurdunu, ulusunu seven her 
Türk’ün ısrarla, inatla ülkesinin ve ulusunun 
bölünmez bütünlüğüne, toplumsal değerlerine 
sahip çıkması gerekir.

Daha çok üreterek ama gerektiği kadar tü
keterek, ülkemizin siyasal ve ekonomik ba
ğımsızlığını korumamız olanaklıdır.

Sonuç olarak, bu ülke siyasal düşünce farkı 
gözetmeksizin hepimizindir.

Bu nedenle çok ama çok ders çalış- 
mamız gerekmektedir.

GÜNLÜK SİYASI GAZETE

Yıl: 30 SAYI : 1499
Fiyatı: 200.000 TL. (KDV Dahil)

Sahibi: Kadri GÜLER
Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER

İstiklal Cad. Bora Sok. (Akbank Aralığı) No : 3/8
Tel: 813 17 07 Fax : 513 35 95 GEMLİK

Basıldığı yer : KÖRFEZ OFSET
Matbaacılık -Yayıncılık - Reklamcılık Tesisi 

İstiklal Cad. Bora Sok. Demir Apt No : 3/9 GEMLİK 

(DİNİ Bayram Günleri ve Pazar Günleri yayınlanmaz)

Gemlik ve Zeytin Ağaçlarımız
Bundan birkaç hafta önce Gemlik’in tari

hi geçmişi ve tarihi geçmiş içinde asırlık çı
nar ağaçlarının konumunu işlemiştim. Çınar 
ağaçlarımız ile ilgili çalışmalarımız tamam
landığında bunu tekrar yazmak istiyorum. 
Bu yazıda, Gemlik’in coğrafi durumunu kısa
ca anlatıp zeytin ağaçlarımızı konu edece
ğim. .

Gemlik Bursa’nın 30 km kuzey batısında 
Marmara Denizi’nin sakin bir kıyısında ku
rulmuştur. İlçe yerkürenin 29 derece 13 da
kika doğu meridyeni ile 40 derece 12 daki
ka kuzey paraleli üzerinde bulunur.

Gemlik’in üç tarafı ihtiyarlamış sıradağlar
la kuşatılmış olup, batı tarafı Marmara Deni
zi’ne açıktır., Kuzeyinde Samanlı, güneyinde 
Katırlı dağları vardır. Ovası İznik’ten gelen 
Karsak Deresi ile bölünmüştür. Gemlik Kör
fez’i umumiyetle sakin ve dalgasızdır. Kör- 
fez’in uzunluğun 35 km. en geniş yeri 10-15 
km. dir.

Gemlik’in akarsu ve kaynaklan nisbeten 
fakirdir. Gemlik iklimi Lu hamiyle Akdeniz ik
limi özelliklerini taşır. Yazlar sıcak ve kuıak. 
kışlardık ve yağışlı geçer. İşte bu iklim dün
yaca meşhur Gemlik zeytininin gelişmesine 
imkan vermektedir. Zeytinimiz özelliğini ye
tiştiği iklim kuşağından almakta olup, dünya
da aynı şartları taşıyan coğrafi bölgeler çok 
azdır? Bölgemizde yetişen zeytin dünyanın 
en lezzetli zeytinidir. Çekirdeğinin küçüklü
ğü. kabüg1!' !’m-inceliği ve !e. ti • bü. ;i. 
ayın edici özelliğidir.

Peki,: böyle özellikleri olan..dünyaca tanı
nan zeytinlerimizin yetiştiği zeytin ağaçları 
ne durumdadır? Zirai yönden konumunu zi- 
raatçilerimize bırakalım, daha ziyade zeytin 
ağacının hukuki korunmasına bakalım.

Zeytinciliğin ıslahı ve yabanilerin aşılattırıl- 
ması hakkında 3573 sayılı kanundan ve hü
kümlerinden kısaca bahsedelim.

3573 saydı kanunun 4086 sayılı kanunla 
değişik 29 nci maddesi hükmü : Zeytinlik sa
haları içinde ve bu sahalara en az 3 km me
safede zeytinyağ fabrikası hariç kimye-

GEMLİK,

Krarfez
■■ TARAFSIZ SİYASİ GAZETE MBB sine

VERECEĞİNİZ İLAN ve REKLAMLAR KAZAN
1 AYLIK PAKET RI KLt’I

100 milyon + KDV + Sürp
BİR TELEFON YETERLİ
Tel : (0.224) 513 17 97

vi atık bırakan, toz duman çıkaran tesis 
lamaz, işletilemez.

Zeytinlik sahaları daral tılamaz. Anca® 
lediye sınırlan içinde bulunan zeytmlkl 
larının imar hudutları kapsamına abı 
halinde altyapı ve sosyal tesisler dahi l 
yapılaşma zeytinlik alanının % 10 mı 
mez. Bu ağaçların sökülmesi Tanm ve] 
yişleri Bakanlığının fenni gerekçeye dhj 
nine tabidir. Kesin zaruret görülmeye 
ağacı kesilemez ve sökülemez. izinsiz] 
ler ve sökenlerden ..... TL. para cezas 
Kesilen, sökülen ağaçlar müsadere! 
Md. 21 ; Bu suçlar Sulh Mahkemesi1 
rülür. Md 25 : Bu kanun hükümleriniJ 
İçişleri-İktisat-Tanm ve Köyişleri 
yerine getirir.

Görüldüğü üzere zeytin ağaçlan h 
altına alınmıştır. Ancak tatbikatta bul 
un yürürlükte olduğunu söylevebiîir | 
Şu sorulara cevap arayalım 

lı Belediye sınırları içindeki ze^ 
tamâmı nasıl im.ıra açılıriıstn ? ’v 10 
nasıl .ı-ıhnı-ii)'■

2- Kesin hükümler*' rağmc zeı 
ne. kıyısına., etrafına nasıl tesı-.er 
miştir?

3- Gemlik-Bursa kar tyol'n un 
Kurtul arası ^ağl; - jile t< mm i der 
ine gelmişti] Bu yön ni t c jüz- 
toınruk depoları içi . f la-e UiinL .1 

. 4- Kaymakamlık Villası (Hastaha 
rında) zeytinliklerin içine nasıl vapdl 
gili kanun hükümlerine uyulmuş mu 
şaat izni-ruhsatı var mıdır?

Yukandaki sorulan çoğaltabiliriz 
olumlu yönde cevap verebilecegırma 
miyorum. Tabiatın bize verdiği bu 
zenginliğimize zeytin ağaçlarımı^ 
çıkalım, onları koruyalım, kollayalı®

Unutmayalım ki bize en büyük İM 
dır, lütuftur.

—

vesk.de


Hurda yüklü kamyonlar TATLI 
SERT

M

JTi

tehlike saçıyor
Geçmiş yıllarda. Gemlik Belediye 

İskelesi nden boşaltma işlemleri yapı
lan. daha sonra GEMPORT ve TÜG- 
SAŞ İskelelerinden boşaltılmaya baş
lanan hurdaları taşıyan kamyonlar, 
karayolunda tehlike şaçıyor.

Boşaltılan iskeleden Borusan- 
TÜĞSAŞ Karayolu ile Gemlik Orhan
gazi asfaltına çıkan hurda yüklü dam
perli kamyonlardaki dökme hurdala
rın üzerlerinin kapalı olmaması, araç
ların yoldaki savrulmaları ve fren yap
maları halinde döktükleri parçacıklar, 
başka araçlar için tehlike oluşturuyor.

Araç sürücüleri, herbiri onlarca ton 
hurda yüklü kamyonların karayolla
rında seyirleri halinde üzerlerinin en 
azından branda ile örtülmeleri gerekti
ğini söylüyorlar.

Sürücüler, Gemlik Orhangazi Kara-:

Asil Çelik’e hurda götüren damperli kamyon
lar, karayollarında tehlike saçıyorlar.

yolunda bulunan Bölge Trafik Müdürlü-
gü nün bu araçları nasıl görmediğinden yakı
nıyorlar.

Coşkunlar Beko 2 açıldı
BEKO

M

Coşkunlar Beko ikinci mağazasını 
hizmete açtı.

Kayhan Mahallesi 1 Nolu Caddede 
bulunan Fevzi Ateş Apartmanının alt 
katında hizmete açılan “Coşkunlar Be
ko 2” de Beko’nun televizyon, buzdo
labı, çamaşır makinası, bulaşık makina- 
sı gibi büyük ürünleri yanında, elektrik 
süpürgesi, ütü, fritöz, tost makinası, 
mikser gibi küçük ürünler de satılıyor.

Merkezi İstiklal Caddesi’ndeki Ziraat 
Bankası yanında bulunan Coşkunlar 
Ticaret’de Beko ürünleri yanında bisik
let, radyo, müzik setleri bulundurdukla
rını söyleyen İşletme Sahibi Esat Coş
kun, ikinci mağaza ile Balıkpazarı, Or- 
haniye, Cumhuriyet Mahallesi, Kay
han Mahallesi’ni kapsayan bir bölge
nin eksikliğini tamamladıklarını söy
ledi.

Erol GÜRÇAY

İM 
d 
K

Kayhan Mahallesi 1 Nolu Caddede aç*** 
Coşkunlar Beko 2 mağazasında, bvyar 
eşya, televizyon, radyo, teyp. müzik seti, 
bisiklet ve küçük ev eşyaları da satihyo*-

Haftanın Maçtan
Fenerbahçe evinde Altay'a yenildi.
Al t ay’ı şimdilik çukurdan, kurtardı.
UEFA şansını da zora soldu.
Fenerbahçe’de futbol siyasallaştı.
Güven Sazak’tan bu yana, yöneti- I 

çilerin ve taraftarın tipi değişti.
Artık Aziz Yıldırımın sonu geldi
Çünkü inadı, aklın m önüne geçti
Ve. Hem kendisine ve hem de Fener

bahçe’ye zarar vermeye başladı
Bursaspor, çok önemli bir maçı daha 

kaybetti.
Trabzonspor Bursaspor a acımadı
Bursaspor hala fay hattında.
Ve yerlebir olma ihtimali gündemde
Deplasman avantajı ile sevinen 

Galatasaray evinde Denizlispor’a y» - 
nildi.

Bu sonuç, Beşiktaş m işine yaradı
Gençlerbirliği içen de. d s san da rakşp 

tanımıyor.
;Onüne geleni ezip geçiyor.
Beşiktaş Lazio yerulguinden 

Gajziantep’e konuk oldu.
Bu zor deplasmanı, bir puanL *■ 

padı.
Haftanın en ilginç maçı. » ■ ■

Kocaelispor maçıydı.
Fay hattının göbeğindeki Kocaelispor 

İzmir’de Göztepe’yi yendi.
Kocaelispor un aldığı üç puan N* 

mada, pek işine yaramadı.
Ama. Göztepe nin kendi evinde ka^£wt 

tiği üç puan, onu çukurun içine itti
Galatasaray Denizlispor’la oynadı- 

ğı tehir maçından 5 gün sonra yine 
Ali Sami Yem’de Elazığspor’u kontak 
etti.

Ve. Elazığspor’u mağlup ederek, 
şampiyonluk umudunu korudu

Şampiyonluk yolunda Gamclerbtrtaga 
ni de yabana atmamak lazım

Pres yapan çabuk ve kısa paslarla 
ağır defans oyuncularını saskana çe
viren Gençlerbirliği bu ıenr muri* 
grafik çiziyor.

Liğin dibindeki 8 takım buyuk kor
ku yaşıyor.

Kocaelispor bir mucur obn*r «e gM 
ti sayılabilir.

Öteki 7 takım son haft ava luudar 
çukura düşebilir.

Böyle bir ortamda, her turba vnna 
dışı yol 1ar denenebilir

Federasyonun uyanık dssnM gere* 
kir.

|Günün Fikrasi|
Savaş ananda. vurbas* çavuşa emir 

verdi
*• \ anana dört adaanuu al. Su tren 

istasyonuna gü w orayı ImBarabnra 
hak getir*

Çavuş adamlarım aldı ve veda cdrib. 
Bir saat sonra geri dcnduln

X urbası sordu :
* * Masal istasyonu edemez hak getir-

* * Elet k<wnu*aawm
\asd bun duan bu işi*

* - Gfaekrdeki bütün bdetk n \ aktık 
komut anam
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Çelikkol onuruna yemek
Bursa Kültür Bakanlığı Devlet Klasik Türk Sanat Müziği Korosu Şefliği’nden emekli olan Gemlik Be
lediyesi Sanat ve Kültür Derneği Korusu Şef Erdinç Çelfikkol’un doğum günü nedeniyle, onuruna veri
len yemek» Türk Sanat Müziği şölenine dönüştü.

:unû 
Uhn

.V'.C.Ç

Vlt

Alper AŞÇI• (Gemlik Körfez Magazin)
Gemlik Belediyesi Sanat ve Kültür Derne

ği. Tvk Sanat Müziği Korosu Şefi Erdinç Çe- 
îıkkoTun doğum günü ve emekliliği nedeniyle 
yemek düzenledi.

Önceki gece. Bankacılar Lokalinde Şef 
Erdinç Çelikkol onuruna verilen yemeye, İlçe 
Kaymakamı Sadettin Genç. Garnizon Komu
tam Kıd Alb. Nihat Irkörücü. Belediye Başka
nı Mehmet Turgut. İlçe Emniyet Müdürü Salih 
Gölcü. İtçe Mili Eğitim Müdürü Mehmet Tuna. 
Şef Erdinç Çelikkol, Umurbey'e yerleşen TRT 
Sanatçısı Şef Bestekar Kutlu Payaslı. dernek 
yöneticileri ve üyeleri ile davetliler hazır bu-

tundular.
Yemeğin başında konuşan Der

mek Başkanı Edip Özer, Türk Sanat 
Müziği çalışmalarının 1994 yılından 
beri devam ettiğini, üyelerin Şefi Er
dinç Çelikkol ve Haşan Soysal öğ
retmenden aldıkları eğitimle çok gü
zel bir yere geldiklerini, bu gecenin 
Erdinç Çelikkol’un emeklilik ve 65. 
doğum günü onuruna düzenledikle
rini söyledi.

Bestekar ve Keman Öğretmeni Haşan 
Soysal yönetimindeki sazlar eşliğindeki koro, 
dernek üyelerinin söylediği solo şarkılarla ge-dur

Annu'i Küçük-. Ab ı i.iı-’yın y
• ce'.'i aynı r.tasada paylaştılar

IHLflS MflGfiZfiSI
Hah Yıkama Makinasında

ö

Düğün & Nişan & Kına 
Sünnet Fotoğraf Çekimleri 

ve albümleri yapılır.
Vesikalık ve her türlü 
resimleriniz için bize 

uğrayın.
FARKI YAŞAYIN 
Özel günlerinizde video çekimleri ve 

CD’ye kayıtları yapılır.

Mehmet IVIülazımoğlu
İstiklal Cd. Bora Sokak Akbank Aralığı No : 3 - A GEMLİK 

Tel & Fax : (0.224) 513 94 94 Tel : (0.224) 514 94 94

Ö NAKİT ÖDEMELERİNİZDE 
SŞ©,©©©a©©©oTIL» ve 
Mutfak Robotu Hediyeli

□ TEFLON TENCERE SETLERİNDE
Servis seti ve Su Arıtma Cihazı Hediyemiz.

Üstelik TIL
Yetmedi 7 aya varan taksit imkanı

O RADYOLU IŞILDAKTA ŞOK FİYAT 
PEŞİN 45.000.000 TL. DEĞİL

Üstelik Piknik Radyolu
Kampanyamız stoklarımızla sınırlıdır. 

Bir Telefonla Evlere Servis.
İstiklal Cad. No : 14 (Ziraat Bank.Karşısı) 

Tel & Fax : (0.224) 512 30 30 GEMLİK

ceye renk kattılar.
160 kişinin katıl

dığı gecede, 65 nci 
yaş gününü kutlayan 
Bestekar ve Şef Er
dinç Çelikkol, mes
lektaşı Kutlu Pay aslı 
ile birlikte Türk Sa
nat Müziği’nin sevi
len eserlerini seslen
dirdiler.

Geç saatlara değin 
süren yemekte gece
ye kptı lanlar Türk 
Sanat Müziğine dov 
dul ar.

ECZ

26 Mart 2003 Çarşamba 
SAĞLIK ECZANESİ

SATILIK I AİRE
İstiklal Caddesi Kordon 

Apartmanında 80 m2 daire satılıktır. 
Tel : 513 40 81- 513 53 09

(O.S32) 337 97 10
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Kafadan Atma Saha Kapatma
| Hangi konuya d atacağımı şaşırdım doğru

En çoktu şu SAHA KAPATMA işi kafamı 
tamşhnyor

Saha kapatmada ne demek?
Pireye kızıp, yorgan yakmak gibi bir- 

W>
Adamın biri evindeki fareyi ne yaptıy

sa yakalayamamış. Farenin şerrinden 
bakmış usanmış. Canı iyice yanan adanı, 
evi eşyasıyla yakmaya karar vermiş. Bir 
teneke benzin dökerek, evi eşyasıyla ya
kıp kul etmiş. Sonunda da "Ooooh. 
evim yandıysa. fare de yandı ya..." deyip 
keyif çatmış aktlh adam.

Şimdi gelelim. bu sahaları kapatanlara.
Hangi Spor Bakanı zamanında bu uyduruk 

karar aknrruş Bîr delinin kuyuya taş atıp, yüz 
aHhran çıkaramaması gibi bir şey...

Saha dediğin ne Türk Gençliğini spora teş
vik eden bv yer.

Niye kapatılsın kî?.. Hangi yönetmelik, tü
zük. ya da böyle bir mesnetsiz madde var?

Saha niye kapatılıyor? Sahaya, elma, ar
mut. ayva. şişe, bardak, taş gibi maddeler atı
lınca.. Bunu atan kim?

Herhalde pire değil, karınca da değil, sivri
sinekte olamaz.

Ya kim bunu atanlar?
Yahu, ben onlan deve, fil, ayı. domuz, 

öküz, eşşeğe bile benzetmek istemiyorum. O 
faydah hayvanlara hakeret edilmiş olur.

Onlar cani, canavar, bulaşıcı mikroplar. Ya
ni insan bozuntusu.
■ Onlar, maçlara, sahalara, sporu sevdiklerin
den değil mikropça bulaşmak için giderler.
| Oyuncunun, idarecinin, seyircinin, polisin, 
jandarmanın gözü önünde, sahaya atacakları
nı aianen atarlar.

Sahada kapanınca, keyiflerinden yan gelir 
de yatarlar.

Polisin, jandarmanın, emniyet güçlerinin 
görevi ne? Onlan yakalayıp yok etmek değil 
mi?

Maalesef öyle olmuyor, atan gene atıyor. 
Yatan gene yan gelip yatıyor. Asla olmaz öyle 
sey’._

Atan kabak gibi meydanda, emniyet güçle
ri onlan derhal yakalayacak. Derhal dışarı ata
cak. Nüfus kağıdını da alacak, tövbe edene ka
dar kalacak. Tövbe edip tekrar yaptığında (o 
kişiyi...) maç başlamadan on dakika önce, sa
hanın ortasında santra çizgisine darağacını ko
yup asacak. Yakasına da :

SPORU, LEKELEYENLERİN HAZİN 
SONU yazılacak.

Haydi bakalım bundan sonra sahaya tas 
atardan mumla araşan bulabilir misin. Belki 
arada bir intihar etmek isteyen olabilir.

Saha kapatmak, maddi, manevi bir zulüm
dür. Başka bir anlamı olamaz.

Sayın Spor Bakanımıza buradan, bu dileği 
mi iletmek istiyorum.

Sayın BAKAN : O asılsız maddeyi derhal 
kaldırın. Suçu kim yapmışsa o cezalandırılma
lı. Sporsever seyirciler değil.

Sîz de bu konuyu bir inceleyin. Bu kafadan 
atma saha kapatma işine kesin bir son verin.

Bu konuda, polislerimiz, emniyet güçleri
miz daha güçlü ve de yetkili olmalı.

Ofldan son ta. rnaçîârths, şuhalar a potlsterlh 
। dolmasrtıa da gerek kalmaz.

Tel örgüler bile hemen kalkar.
Biz : Böyle olsun istiyoruz.
Ya sîz?

İşyerinde ilkyardım!
■

İlkyardımın ABC’s
Hasta ve yaralıların taşınması konusunda 

bilmeniz gereken bazı kurallar :

Kanayan vücut bölümünün kalp düzeyinden 
daha yukarıya kaldırılması kanamanın 

durdurulmasını kolaylaştırır.
Ca/ışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından bastırılan 

7§ı ■ '‘in<hj Yardım' adlı kitaptan alınmıştır.

Nabız iki ya da üç parmakla kontrol edilmelidir 
Tek parmakla bulunması zor bazen de 

aldatıcıdır. Devamı var.

□
Oturma Odası Takımları
Yatak Odası Takımları

□ RESMİ DAİRELER □ UÇAK□ GEREKLİ TELEFONLAR

513 12 86

TEK Arıza
TEK işletme

... 513 20 66

... 513 45 03
513 12 74Turizm Der. .... »*•

Spor Sah......... 514 00 95
Orm. Böl. Şf... 513 12 86

Yasemin Mobilya
DEGİRMENCİOĞLC1 Mobilya ve Koltuk Çeşitleri

Misafir Odası Takımları
Yemek Odası Takımları
Kanepeler
Abajur Çeşitleri
Zigon Sehpalar

Yeni İşyerimizde zengin 
mobilya çeşitleri ile 
hizmetinizdeyiz....

Gazhane Caddesi No : 21 (Eski uzunlar Tıc. Aygaz Bayrı;

Tel : (0.224) 512 20 20 GEMLİK

M

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.......
SSK Hastanesi.........
M«r Sağ Ocağı.

□ TAKSİR

Körfez Taksi..............
Çınar Taksi............. -
Güven Taksi...........
Gemlik Taksi............
Manastır Taksi.......

..513 92 00
.513 23 29
.513 1068

514 35 50

Milli Eğt. Md... 
Halk rat. Mrk. 
Halk Kutup 
As. Şb.............
Karavollan 
Liman Bşk 
Mal Md.........
Nüfus Md 
Özel id. Md.....
Müftülük...
Gümrük Md.
Tekel Md
Ve. Da Md 
taife & 
İlçe Seç . Md.

513 18 46
513 13 53
513 10 57

513 10 95Eı’S O?

ıö*i

□ BELEDİYE

ZÜMİı .. 
Ordtvs i

MlüasebeM

Amtatafts

§13 45

M S E!t* ie h

Ş13 4|H Itt
513 45 21 1U

□ DENİZ OTOBÜSÜ

□ VAPUR

□ FERİ BOT

□ OTOBÜS

□ TÜP DAĞmCAARt

BF VM

Uta
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Liseler arası ses 
yarışması düzenleniyor 
İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından liseler arası ses yarış
ması düzenlendi. Yarışma, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Mü; 
ziği. hafif Batı Müziği branşlarında gerçekleştirilecek?

İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 
tarafından Gemlik'te bulunan 
lise ve dengi okullar arasında 
Ses yarışması düzenlenecek.

Nisan ayı içinde yapılacak 
olan yarışmanın Türk Sanat 
Müziği. Türk Halk Müziği, hafif 
Batı müziği dallannda yapıla
cağı belirtildi.

ilçe Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Tuna. Türk Sanat Mü
ziği yarışması jürisine. Umur- 
bey e yerleşen TRT sanatçısı

İLAN ve REKLAMLAR KAZANDIRIR
1 AYI IKPAKI'T RldiIAH

1OO milyon + KDV + Sürpriz
□öSZS BİR TELEFON YETERLİ 

 Tel - (0.224) 513 17 97

m u fi 
İMİ 30 M

Şef-Bestekar Kutlu Payaslı’nın 
da yer alacağını, liseli gençler 
arasında en güzel seslerin belir- 
lerieceğini söyledi.

Ses yarışmasının, geleceğin 
sanatçıları için bir fırsat olduğu
nu söyleyen Tuna, bütün okul
lara yarışma ile ilgili kurâlların 
duyurulacağını ve öğrencilerin 
duyurulardan sonra çalışmala
ra başlamasının isteneceğini 
söyledi.

Mehmet TUNA

Gemlik Belediyesi Sanat ve KüB 
neğf nin düzenlediği Türk Halk Müm 
serinin 30 Mart 2003 Pazar gûnil 
cağı açıklandı.

Dün, gazetemizde yayınlanan hal 
yanlışlıkla konserin 31 Mart 2003 Pa 
si günü yapılacağı yayınlanmış, fal 
üzerine Gemlik Belediyesi Sanatı®I 
Derneği Başkanı Edip Özer, konsa 
Mart 2003 Pazar günü saat 203 
Gemlik Belediyesi Düğün Salonu n» 
lacağını, Gemlik halkının geceye daa 
duğunu söyledi. '

İLAN
Sınırlı Sorumlu Gemlik Özge Kon* 

Kooperatifi 24.03.2003 tarihinde M 
girmiştir.

Alacaklıların bir yıl içinde ellerindeki 
kalan ile birlikte tasfiye memuruna a 
caat etmeleri önemle rica olunur.

Tasfiye fa

KAYIP
Bingöl Yayladere Nüfus Müdürlöğüı 
aldığım nüfus cüzdanımı, Bursa I I 

Müdürlüğü’nden aldığım ehliyetini 
Ogretmenevleri Kimlik kartımı kayfa 

Hükümsüzdür.
İsmet ERGİN

Mühürtl
30 dok»

MatbCM
Bik

SisiKAŞE 
— MÜHÜRDE

BİR TELEFON YETE

KÖRFEZ OFS
MATBAACILIK-YAYINCILIK-RE1
stikial Cd. Bora Sk. (Akbank A-aağH
Tel: (0.224) 513 17 97 ĞE

OTO GfîMZI
Elektrik Akşamı FilUl 
Dorse Akşamı Civat*

TOFAŞ 
RENO 
VOLVO 
SCANIA 
ANADOL

GemIik Girişi Ba vtaş Apt. Aİti No : 42 
Tel: (0224) 514 59 37 Cep Tel: (Ö.54S)

Tahir DOLAŞKAN
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Op.Dr. Necdet Çulhaoğlu
kalp krizi geçirdi

Önceki gün bir ameliyat «sırasında, rahatsızlanan Devlet Hasta 
nesi Ortopedi Uzmanı Doktor Necdet Çulhaoğlu’nun kalp kri 
zi geçirdiği öğrenildi. Çulhaoğlu Tıp Fakültesi’ne kaldırıldı^

Güne Bakış
Kadri Güler
gemlik_korfez@yahoo cc«

Gemlik Muhammer 
Ağım Devlet Hastanesi Uz
man Doktorlarının Necdet 
Çulhaoğlu kalp krizi geçir
di.

Olay, önceki gün Devlet 
Hastanesi'nde meydana 
gekli. Bir hastasını ameliyat 
için ameliyathaneye alan 
Doktor Çulhaoğlu. ameliyat

sırasında, kalbinin üzerinde 
rahatsızlık hissedince, arka
daşları tarafindan muayene 
edildi. Enfaktüs geçirdiği 
saptanan Doktor, Uludağ 
Üniversitesi Tıp Fakülte
sine kaldırıldı.

YOĞUN BAKIMDA
' Uludağ Üniversitesi Tıp 

Fakültesinde gerekli müda

halenin yapılmasından-&on 
ra, yoğun bakıma alına» 
Ortopedi Uzmanı Necde 
Çülhaoğlu’ya önümüzdek 
günlerde payy-pasş yapıla 
cağı öğrenildi.

Çulhaoğlu’nun ■tehlikcy 
atlattığı ve sağlık durumu 
riun iyi olduğunu öğrenildi.

İLAN ve REKLAMLAR KAZANDIRIR
1 AYLIK PAKET REKLAM 

100 milyon + KDV + Sürpriz

T A P AFSIZ Sİ YA S1 GAZETE

BİR TELEFON YETERLİ
Tel : (0.224) 513 17 97

Sizden Aracınıza, 
Pirelli’den Size Hediye!
Şimdi Pirelli lastikleri hediyeli!

21 Şubat - 31 Mart 2003 
tarihleri arasında 4 adet 

Pirelli oto lastiği alan herkese 
1 adet Pirelli Mont hediye.

Siz de en yakın 
Pirelli Yetkili Satıcısı na 

uğrayın, kontrolünüz altındaki 
gücün keyfîni yaşayın

ÖZKAYA OTOMOTİV

KONTROLSÜZ GÜÇ 
GÜÇ DEĞİLDİR

Hisar Mah. Körfez Baytaş Sitesi A Blok No:
Tel: (0.224) 513 73 93 Fax : 514 40 44

___________ GEMLİK

Yeni gelişme
Birinci sayfanın devamı

Gemlik Belediyesi ile Sunğipek Fabrjças» 
konusunda yaşanan çekişmenin geçtiğimiz 
barış ile sonuçlanmasından sonra, bu süredn 
maması için hiçbir neden yoktur.

Belediye Başkanı Mehmet Turgut başa:« 
çıktığı yer konusunda Üniversite doğrultusuafea 
ket edince, bu iş bir adım daha ileri giderde haa 
meclisine verdiği bir önerge ile Gemlik Ünsag 
si nin kurulması için adım atılmıştı.

Peki şimdi geriye ne kalıyor?
Engel olacak birşeyin kalmaması gerdz 1 
Burada iş artık siyasi iktidara düşüyor.
Şanssızlığa bakın AKP İlçe örgütü gömÜM 

dı ve yenisi daha oluşmadı.
Sevgili AKP İlçe Başkam Ali Okuroğlu. birşâ 

cidır.
Gemlik’in Üniversite ve Yüksek Okula iaJ 

için iktidardaki bir siyasi partinin yerelde Ece bs 
nıdir.

Bu- süreci kısaltması için elinden gelen ha 
yapmalıdır.

Belediye Başkanı Mehmet Turgut'ta ona ad 
vermeli, Gemlikli Milletvekili Sayın Altan Kad 
oğlu’da Ankara’da gereken işi hızlandırmahdt

Hedef önümüzdeki öğretim yılına yüksdt dA 
rın yetişmesi olmalı.

Daha sonraki dönemde ise. gerekli mahdesi 
devletten sağlanması için çaba hamanmaya tahl

Bu aşamaya kadar yeterince gecikme yaşa™ 
Yapılacak işler bürokratik işlerdir. I
Bunun sonuçlandırılması iyi izlemeye bağiâr I 
Beyler, gün görev günüdür. Gemlik karmâjfl 

bu görevi yerine getirmenizi bekliyor. I

KAYIP
Gemlik Nüfus Müdürlüğü’nde n aldığa 

nüfus cüzdanımı kaybettim.
Hükümsüzdür.

Dudu EKER

Mühürlo
30 dok Aı

Matbaama 
Bılgeoi 
Sistemi

KAŞE 
ve 

MÜHÜRDE 
BEKLEME

BİR TELEFON YETERİ

KÖRFEZ OFS
MATBAACILIK-YAYINCIUK-REKLAN 

istiklal Cd Bora Sk. (Akbank Aratıl ’ 
Tel: (0.224) 513 17 97 GE

OTO CSfVMZl
Elektrik Akşamı Filtr« 
Derse Akşamı Civata

TDFAŞ 
I RENO 
i VOLVO 
| SCANIA

ANADOL

Tehir DOLAŞKAN
Gem* Girişi Baytaş Apt Attı No: 4* 

Tel: (0.224) 514 59 37 Cep 1» : (0.5*

«a*



J _______ GEMLİK GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ Renkli Etiket Sl Broşür & El ilanı İl Kitap k Dergi 
Afiş k Yıllık Basımı 4t Falara İrrakye 4r Bilet 

Gider Makbuzu & Davetiye & Kartvizit 4c Kase 
M ühür k Cilt y apımı k Plastik Kimlik Kartı 

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR
Her türlü matbaa islerinizde 

_________ hizmetinizdeyiz__________

Körfez OFSE

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
y 27 Mart 2003 Perşembe FİYATI : 200 000. TL.

MATBAACILIK - REKLAMCILIK - YAYMCUK
İstiklal Caddesi Bora Sokak (Akbank Arahğü

No:3/BGeofik
Tel: (0.224) 513 17 97 Fan : (0.224) 513 35 95

Ş Evraklar Ankara yolunda
“ Sunğipek Fabrikasının TEKEL Genel Müdürlüğü’nden Hâzine ye devri için başlatılan 
J süreçte yol alındı. Değerlendirme Komisyonu, Sunğipek ile ilgili raporları, Ankara’ya 

gönderilmek üzere Bursa Milli Emlak Müdürlüğü’ne gönderdi.
_ l Gemlik e Yüksek

Okul ve Hukuk Fakültesi 
IjMBndmlması için baş- 

laölan çalışmalarda, yeni 
bir dönüm noktasına ge- 

■>!* İP4 
hmu v 57. Hükümet döne

ninde Sunğipek Fabri 
kası arazisinin Yüksek 

t jmj Okul kurulması amacıyla 
’udağ Üniversitesi ne 

\jnuj t ıhsis edilmesi işlemleri 
- L tüm engellemeler kar- 
-4 sn. ağır da olsa ilerle- 

■ ıneye devam ediyor.
K İ LKEL 'in vergi borç
larına karşı Sunğipek 

ifpn i Fabrikası nın 284 dö- 
Frafld nömlük arazisini Hazi- 
i ve I neye devri için başlatılan 
»ftaıl çalışmalar, fabrika ve 

I arazinin kurulan komis- 
I yonca. 75 trilyon lira

değer konmasından 
sonra hazırlanan rapor- 
lann. Ankara ya ulaştırıl
ması ve tapu devir iş
lemlerinin gerçekleşme
sinden sonra, Üniversi
teye tahsisinin yapılması 
gerekiyor.

Gazetemizin öğrendi
ğine göre, Gemlik Mal 
Müdürlüğü Başkanlığın
da oluşturulan komis
yonca hazırlanan rapor
lar ve belgeler, 12 Mart 
2003 günü Ankara’ya 
gönderilmek üzere Bur
sa Valiliği’ne ulaştırıldı.. 
Bursa Milli Emlak İl Mü
dürlüğü tarafından bu 
belgeler Ankara’ya yol
lanacak.

Ankara’daki işlemler 
sonucu. Tapunun Hazi-

ne adına çıkarılmasın
dan sonra, Uludağ Üni- 
versitesi’ne gerekli tah
sis yapılacak.

Dün, ilçemizi ziyaret 
eden Uludağ Üniversite
si Tıp Fakültesi Dekanı 
Müfit Parlak ve Veteri
ner Fakültesi Dekanı 
Haşan Batmaz, gazete
mize yaptığı açıklama
da, işlemlerin ağırda ol
sa devam ettiğini, arzu
larının evrakların bir an 
önce Ankara’ya ulaşma
sı ve tapunun önce Ha
zine adı tapuya tescil 
edilmesi daha sonra 
Üniversiteye tahsisin 
gerçekleşmesi olduğunu 
söyledi.

Prof. Müfit Parlak 
konuşmasını şöyle sür

dürdü:
“Biliyoruz ki ra

porlar Bursa’ya gön
derilmiş. Bundan 
sonra iş biraz daha 
hızlanabilirse, 2003- 
2004 öğretim yılında 
bazı yüksek okulları 
Gemlik’te açabiliriz. 
Bazı binalarda ona

ranlar yapılacağın
dan bunun için biraz 
zamana ihtiyacımız 
olacak.”

Sunğipek Fabrika- 
sı’ndaki binalardan bazı
larının kolaylıkla dersliğe 
dönüştürülebilecek du
rumda olduğuna dikkat 
çeken Parlak. “Tapu ve

tahsis süreci hu ahr 
sa, Gemlik'te yüksek 
okul mutlaka bu yıl 
açılır. Ama bu süreç 
uzarsa, gelecek eği
tim ve öğretim yılın
da hem yüksek okul
lar, hem de Hukuk 
Fakültesi tam kapa
sitesiyle açılır” dedi.

kotf

Güne Bakışsayal 
miy* Kadri Güler

gemltk_korfez@yahoo.com
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Yeni gelişme
Gemlik e Denizcilik Yüksek Okulu ve 12 dalda 

Meslek Yüksek Okulu ile Hukuk Fakültesi kazandıra
cak girişim ağır da olsa işliyor.

Geçtiğimiz ay, Gemlik Körfez’in manşetten ver
diği haberden sonra, bugünkü manşetimizde, tapu 
devir işlemleri ve tahsis işlemlerinde bir kımıldama
mı gerçekleştiğini görüyoruz. .

Bir ay önce attığımız bir manşet haberimizde, 
Değerlendirme Komisyonu raporlarının Mart ayı ba
şında Ankara’ya gönderileceğini yazmıştım.

Bir hafta gecikmeyle de olsa, komisyonca rapor
ların 12 Mart günü Bursa Milli Emlak Müdürlüğü ne 
gönderildiğini öğrendik.

Eki yeni bir gelişmedir.
Eğer, başta bu işe gönül veren yerel siyasiler, bu 

Vüreci hızlandırırsa, dün Tıp Fakültesi Dekanı Sayın 
Müfit Parlak ın söylediği gibi, bazı Yüksek Okullar 
önümüzdeki öğretim yılı kapılarını öğrencilere aça
caktır.

Bu Gemlik İçir* bir devrimdir.
Yüksek Okullar ve Hukuk Fakültesi nin açılması.

Gemlik te bir röneeansı başlatacaktır
L Gemlik te insana yapılan en büyük yatırımlardan 
,I# gerçekleşecektir
i Gemhk in sosyal, kültürel ve ekonomik yapısı de
Asetiktir Devamı sayfa 6'da

Gürhan Çelinkaya 

“Buluşma” 

adlı köşesiyle 
2. sayfamızda

Erol Gürçay 

"Tatlı Sert” 

adlı köşesiyle 

3. sayfamızda

İnan Tamer 

“Taşı Gediğine” 

adlı köşesiyle 
3. sayfamızda

Sıtkı Hayıroğlu 
“Yaşamın 
İçinden” 

adh köşesiyle
5. sayfamızda

39. Kütüphane
Haftası başlıyor
' 39. Kütüphane Haf

tası kutlama hazırhklan 
tamamlandı.

Her yıl Mart ayının 
son haftasının Kütüp
hanecilik Haftası ola
rak kutlandığını söyle
yen Gemlik Halk Kü
tüphanesi Müdürü Er
dal Şen. bu yıl haftanın 
31 Mart, 6 Nisan tarih
leri arasında kutlanaca
ğını söyledi.

Hafta boyunca kitap 
sevgisinin aşılanacağını 
söyleyen Halk Kütüp
hanesi Müdürü Şen. 
okullarla diyaloga giri
lerek kütüphanede açı
lacak Kitap sergisinin 
gezilmesinin sağlanaca
ğını. kütüphanecilik ve 
kitap sevgisi konusun
da öğtvı Kik'rv bilgi ve
rileceğini söyledi.

Çağımızın bilgi çağı 
olduğunu da belirten

Halk Kütüphanesi Mu 
dürü, bilgivi yhaHıını 
nın yolunun ohumok 
tan geçtiğini bdntcrckJ 
“Ülkemizin kalkın
ması için herkesin 
mesleğinin en iyisi
olmaya gayret et
mesi gerekir. Bamı 
sağlamanın yxMu ise 
mesleği ile ilgili her 
türlü yaymı okumah 
ve me s leğinde en iyi 
olmak irin çabala-

malıdır. Gemlik 
Halk Kütüphane
si nde. 29 bin 11 
adet kitap bulun
makta. 2002 yılmda

sayası ise 60 bin 
^>■39 dur. öecı.

mailto:gemltk_korfez@yahoo.com


27 Mart 2003 Perşembe

Savla4

İbrahim YILDIRIM
TEMA Vakfı Gemlik İlçesi Gönüllü Sorumlusu

Gülüyoruz.
ağlanacak halimize..,.

Güneşli bir gün Yanı sıra insanın içini tit
reten bir soğuk.

\^şam sürüyor. v
Sokakta bir adam.. Düzgün giyimli.. Ha

ni umur görmüş adam derler ye.. Bu da öy
lesinden.

Ama gülüyor. Çevreme bakınıyorum... 
Bir başkası var da ona mı gülüyor diye.. Ha
yır adam kendi kendine gülüyor... Ne Irak 
Savaşı nda Bağdat'a düşen bombalar, ne 
geçim sıkıntısı . Gülüyor.... Katıla katıla. . 
Avurtlarını ağntırcasına... Belki de yaşamla 
dalga geçiyor.

Yaklaşıyorum yanma.
Nedir seni bu denli güldüren?
Bak ortalık toz duman içinde... Sen deli 

j misin be kardeşim? dîye soruyorum.
Gülmesine biraz ara verip yüzüme, “git 

işine be adam” der gibi... şöyle bir bakı
yor...

Yine kaldığı yerden gülmeye devam edi
yor.

Televizyon programlarımızdan bir kesit. 
Çok uzağa gitmeye gerek yok.

Bursa’dan...
Açıyorum televizyonu... Bir magazin 

programı... Bursa’nın sosyal hayatından 
görüntüler... Vur patlasın, çal oynasın... 
Millet masaların üzerinde... İyi göbek kim 
atar yarışına girmiş.

Adamın hali, televizyonlardaki görüntü- 
। lerie üstüste gelince, şu ünlü padişah-üm- 
met-vergi anekdotu geldi aklıma..

Siz de bilirsiniz ya.
Zamanın birinde padişah borç için

de yüzen hâzinesine para bulmak için 
vatandaşa vergi yüklüyor muş. -De
mek ki o zamandan bu yana değişen bir şey 
yok- Adamlarına da halkın tepkisini 
ö 1 ct ü r üy o r m uş.

Halk isyan ettikçe padişah da vergi
nin dozunu arttırıyor muş. Bu böyle 
sürüp gidiyormuş.

Yine bir gün padişahın adamları 
halkın arasında dolaşırlarken bir de 
ne görsünler. Vatandaş gülüp oynu
yor. Gelip padişahlarına durumu ak
tarmışlar. Padişah o zaman panikle
miş,

“Durum demek tehlike göstere, 
derhal vergiler düşürüle.” buyruğu
nu vermiş.

Hafiften bozuyoruz galiba...
Tarih tekerrür mü ediyor?
Allah sonumuzu hayır etsin.

Yurt ve Orman Gerçeğimiz
Bugünkü ormanlarımız, nesillerce yapılan 

tahribat sonucu yüksek dağlara sarp yamaç
lara, yalçın- vadilere çekilmişlerdir. Ve bu 
sarp, yalçın yerler, ormanlarımızın son sa
vunma hattıdır. Ormanlarımız bu hatlarda 
ölüm dirim savaşındadır. Daha fazla gerileye
cek bir karış yerleri yoktur. Senelerden beri 
sürekli olarak gerileyen ormanlarımız sekiz 
on yıl içerisinde büyük şiddetiyle geri çekil
miştir. Ormanlarımız bizlere ve ormancılara 
şöyle haykırıyorlar.,:

“Orta Asya’nın bozkırlarından göç 
eden atalarım, benim serin toprakları
mı vatan seçtiler. Ben onlara hayat ver
dim, kuvvet verdim. Benim gölgemdeki 
topraklar zaferlerin medeniyetin beşiği 
oldu. Benim gölgemde bu topraklar 
dünyanın cenneti oldu. Benim gölgem
de Türk Milleti yüzyıllarca dünyaya 
hükmetti. Atalarım ruhlarının ve zafer
lerinin erginliğini benden aldılar. Şimdi 
senin neslinden olduğuna inanamadı- 
ğım insafsız baltalar tabiatın asi kuv
vetleriyle el ele verdiler, benim tüketil
mem için bütün gayretleriyle çalışıyor
lar. Seli hala derin uyku içindesin, kalk 
ben sarp, yalçın şu son yerlerimde de 
tutunamazsam, kendinize başka yurt
lar arayacaksınız.”

Bu topraklar yetmiş milyonun vatani ise 
bu ormanlarda yetmiş milyon ormanıdır. Or
mancının da hakkı otuz milyonda birdir. Va
tan bizimdir, orman da bizim. Vatansız or
man, ormansız vatan olamaz.

Bugün ormansızlaşmanın önüne geçmek 
için bütün memleket aydınları el ele vermeli
dir.

Sonuç olarak şunları diyebiliriz : Bugünkü 
durumda yurdumuzun ormanları ihtivacımı- 
zın çök altındadır ve bu miktarda her gün bi
raz daha azalmaktadır. Bizlere düşen ödev, 
önce azalmayı önlemek ve onunla beraber 
çoğalmasına çalışmaktır. Bu çok önemli da
vada her gün gelişen tehlikeyi milletçe kavra
mamız gerekiyor.

AĞAÇLANDIRMANIN ÖNEMİ
Ülkemizin % 86 sında hafiften şiddetliye 

kadar uzanan geniş bir çerçevede aktif bir

GEMLİK 

Körfez
■■■ TARAFSIZ SİYASİ GAZETE HM ‘sine

erozyon tehdidi yaşanmaktadır. Türkiye 
yılda denizlere taşman toprağın 500 rrdy 
tondan fazla olduğu ve bunun yılda 2 mây 
dekar yani 280.112 adet futbol sahası b' 
yüklüğünde tarım arazisinin kaybı anlan» 
geldiği dikkâte alınırsa sadece toprak kona 
amacına yönelik olarak yapılacak ağadan! 
ma çalışmalarının tarım topraklarımıza J 
rimliliğini korumada olduğu kadar bu verâa 
liğin devamı açısından ne kadar büyük öna 
taşıdığı anlaşılacaktır. Ekolojik olarak çq 
hassas bir konumda bulunan ormanfanJ 
iklim ve toprak yapısındaki çeşitlilikten Işı 
naklanan bir biyolojik zenginliğe sahiptir ■ 
kemizde toplam 9000 bitki türü olup baM 
rın yaklaşık 3000 tanesi endemik yani sari? 
ce ormanlarımızda ve meralarımızda yaşsa 
türdür. Bu türlerdcı ı 1700 kadarı nadir göd I 
mekte 200 I.adarı ise yok olma tehlikesi 
karsı karşıya bubsunaktadır Aynca 120te 
omurgasız, 426 kus. 8 kaplumbağa. 49İfl 
tenkeîe, 36 yılan. 20 kurbağa ve 120 mene 
li türü de orman ve meralarımızda yaşana 
tadır.

Bu gerçeklerden hareketle TEMAVai 
TEMA FİDAN DİKİMİ HATTI oksa 
muştur.

TEMA Vakfı halkımızın ve özelhHe ı 
gençlerimizin ağçlandırma çalışmalarına t» 
duyarlılığından hareketle ağaçlandırmak 
larında vatandaşlarımızın ve destekçteb 
zin katkılarıyla ağaçlandırma projeleri ınyl 
makta ve fidan satışı yapmaktadır

TEMA Vakfı kurulduğu 1992 yılında^ 
yana ağaçlandırma çalışmalan ve çeşit İ 
jeleri kapsamında, 2018 hektar atofl 
1.676.000 değişik türde fidan daslB 
630.000.000 meşe tohumu ekmişti IH 
ta dolayısıyla çocuk, genç, yaşlı herkeıMM 
landırma seferberliğine davet edeıiafl 
212 284 80 00 nolu TEMA Fidaelş; 
kim Hattı’nın duyurulması için bize 
vermenizi arzu ediyoruz.

Sözlerimi Atatürk'ün güzel bir veciz 
züyle noktalıyorum:

“Bîr ulusun yüceliği ormanl** 
vediği değerle ölçülür.”

“TOPRAĞINA SAHİP CIK.” J|

GEMLİK

MM GÜNIÛK SİYASİ GAZETE MM

Yıl: 30 SAYI: 1500
Fiyatı: 200.000 TL. (KDV Dahil)

Sahibi: Kadri GÜLER
Yan İşleri Müdürü : Serap GÜLER

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

Basıldığı yer: KÖRFEZ OFSET
Matbaacılık -Yayıncılık - Reklamcılık Tesisi 

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

(Dini Bayram Günleri ve Pazar Günleri yayınlanmaz)

VERECEĞİNİZ İLAN ve REKLAMLAR KAZANDI»
1 AYUK PAKET REKLAM j

1OO milyon + KDV + SürpH*| 
BİR TELEFON YETERLİ I

Tel : (0,224) 513 17 97 J
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Dekanlardan
başsağlığı ziyareti

SERT
Erol GÜRCAY

Tuhaf Bir Savaş

*

w

*

H

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakül
tesi Dekanı Prof. Dr. Müfit Parlak 
ve Veteriner Fakültesi Dekanı Ha
şan Batmaz, dün ilçemize gele
rek, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi 
Kefalet Kooperatifi yöneticilerini 
ziyaret ederek, bir süre önce kay
bettikleri eski başkanları Emir 
Doğru nun ölümü nedeniyle, baş
sağlığı dileklerinde bulundular.

Parlak ve Batmaz’ı, Kooperatif 
Başkanı Mevlüt Avcı ve yönetim 
kurulu üyeleri ile Kooperatif Mü
dürü Kenan Karakaş karşıladılar.

Prof. Dr. Müfit Parlak, Koope
ratif Başkanı Mevlüt Avcı’ya eski 
başkanlan Emir Doğru’nun Gem
lik kooperatifine büyük hizmetler verdiğini, en
der bulunan insanlardan olduğunu belirterek, 
“Üzüntümüz büyük oldu” dedi. Parlak, UÜ 
Rektörü’nün de başsağlığı dileklerini iletti.

ı«M Yılmaz Akkılıç ameliyat oldu9

nl Gazetemiz yazarla
rından Yılmaz Akkılıç, 
dün Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi’nde başa
rılı bir ameliyat geçirdi.

Geçtiğimiz yaz, Ulu
dağ Üniversitesi Tıp Fa
kültesi Üroloji Bölü-

&

mü’nde böbrek ameliya
tı geçiren Akkılıç’ın bu 
kez fıtık ameliyatı oldu
ğu öğrenildi.

Kurtuluş Savaşı’nda 
Bursa, Atatürk Bur- 
sa’da, Bursa Ansiklope
disi gibi eserleri bulunan

GEDİĞİNE

Kaymakamlık lojmanı tamamlandı

| Günün Sö»ü |

Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesi'nin 
yan tarafında yapımına geçtiğimiz yaz başlanan 
Kaymakamlık Lojmanı, bazı eksiklikleri ile tamam
landı.

11 özel İdaresi tarafından ihalesi yapılan ve dış 
cephesinin pembeye boyanması nedeniyle, Pem
be Köşk diye adlandırılan Kaymakamlık Lojma
nının iç ve dış inşaatı tamamlandı.

Ne Ortağı?
ABD Staratejik ortakmış..
Ne ortağı.,*.
Hortlak, hortlak!
Gözünü kan bürümüş
Hortlak ...

öte yandan Mevlüt Avcı’yı da, göreve yeni 
başlaması nedeniyle kutladı.

Gemlik e üniversite kazandırmak için verdik
leri destekten dolayı da teşekkür etti.

Yılmaz Akkılıç m sağlığı
na kavuşması, başta ba
sın camiasında sevinçle 
karşılandı.

Yılmaz Akkıhç’ın bir 
süre daha Tıp Fakülte
si’ndeki tedavisinin
süreceği öğrenildi.

İl Bayındırlık Müdürlüğü tarafından kontrolleri 
yapılan ancak, Kaymakamlığa daha teslim edilme
yen lojmanın bahçe ve çevre düzenlemesindeki ek
sikliklerin tamamlanmasından sonra, inşaatın mü
teahhit firma ile ilişkisinin kesileceği öğrenildi.

Lojman inşaatının kesin tesliminin yapılmasın
dan sonra yaz aylarında, İlçe Kaymakamı Sadettin 
Genç’in lojmana taşınması bekleniyor

Amerika Irak Savası. bir savasa ben
zemiyor.

Daha ziyade bir katliamı andırıyor.
Zulmü hatırlatıyor.
As 11 n da savaş yeni başlamadı
1991 yılından beri sürüyor.
Psikolojik savaş, tam 12 yd Irak 

halkını yedi bitirdi.
Ekonomik savaş. İrak a anbargo ge

tirdi.
Petrol zengini ülke, ilaç bile bulama

dı.
Şimdi ise, vahşet dönemi başladı
Siviller ölmeye başladı.
Çocuklar yanmaya başladı.
Ellerinde beyaz bayrakla. öiü İrakfc as

kerlere rastlandı.
Peki. Bu savaş neden oldu.
Amerika’ya sorarsan. Orta Doğuya 

demokrasi getirmeye geldi.
Terörlü mücadeleye girişti
Ama. Gerçek bu değil.
Irak’ta. dünyanın en zengin petrcl y 

taklan var.
Tam 130 yıllık, bir rezerv var.
10.5 yıllık petrolü kalan Amenkr 

bu yüzden Irak’ta bükmüyor
Bir önemli sebep daha var.
Amerika’da bomba stokları arttı 
Silah stoklan depolardan tastı. 
Bütün bu stokların eritilmesi şart 

oldu.
durgunluk beele

dı.
Savunma sanavindeki 

durması, Amerika 
m es i demekti.

Ortadoğu petrok
Enerjiye sahip 

yönetecekti.
Avrupa Birliği 

petrol yatıranları 
hatsız etti.

hine omcaktır

gönderÜdttkç*. Buah gt 
alacaktır

Hukukun uıhMÜ
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'Miniklerin hamburger keyfi
İl Elma Şekeri Kreş ve Gündüz Bakımevi'nin dördüncü kuruluş 
TyıHönümü Bursa AS Merkez’de minik öğrenciler ile birlikte kut
undu

Elma Şekeri Kreş ve Gündüz Bakımevi Sahibi Erkan Akıncı, 
ğiögşretmenler ye minik öğrencilere, kuruluş yıldönümlerinde ham- 
hlburger ziyafeti çektiler AS Merkez'i gezen minikler, paylançolar 
y«le badikte neşeli dakikalar geçildiler.

Erkan Akıncı, dördüncü yıl dönümlerini değişik bir mekanda 
Eıkudamanın ve çocukları mutlu etmenin sevincini yaşadıklarını 
Ktsöykdi.

IHL0S MflGflZflSI
Halı Yıkama Makinasında

O NAKİT ÖDEMELERİNİZDE 
2S©»(0X0)©;<!XD©o1IU~ ve 
Mutfak Robotu Hediyeli

Düğün & Nişan & Kına 
Sünnet Fotoğraf Çekimleri 

ve albümleri yapılır.
Vesikalık ve her türlü 
resimleriniz için bize 

uğrayın.
FARKI YAŞAYIŞ
Özel günlerinizde video çekimleri w 

CD’ye kayıtları yapılır.

Mehmet Mülazımoğlu
İstiklal Cd. Bora Sokak Akbank Aralığı No : 3 - A GCO 

Tel & Fax : (0.224) 513 94 94 Tel : (0.224) 514 94 94

ıJSjSnsnsiif Yapılır £>

□ TEFLON TENCERE SETLERİNDE 
Servis seti ve Su Arıtma Cihazı Hediyemiz.

Üstelik H(5©.©©©Q©©©^ TEL
Yetmedi 7 aya varan taksit imkanı 

D RADYOLU IŞILDAKTA ŞOK FİYAT 
PEŞİN 45.000.000 TL. DEĞİL 

SAİDLBCE 80©©o00fe*
Üstelik Piknik Radyolu

Kampanyamız stoklarımızla sınırlıdır.
Bir Telefonla Evlere Servis.

İstiklal Cad. No : 14 (Ziraat Bank.Karşısı) 
Tel & Fax : (0.224) 512 30 30 GEMLİK

lir

27 Mart 2003 Perşembe
SENA ECZANESİ

SATILIK
İstiklal Caddesi Kordon 

Apartmanında 80 m2 daire satıl*** 
Tel : 513 40 81- 513 53 0$ 

(0.532) 337 97 10

1

DOĞUŞ FEN DERSHANELERİ
' "Her zaman bir adım önde"
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rAŞAMlNİÇİNDEN

Sıtkı Hayıroğlu
Emekli Öğretmen

4' Eski Aile Sohbetleri
Evlilik ilk üç sene, evliliği intibak ve dene

me devri olarak geçer.
2 Üç senden sonra karı-koca birbirlerini 
tanır. alışır olurlar. Çocuk olursa durum deği
şir. 'fani, sevgi bölünür. Ailede eşler arasın
daki Sevgi, çocuk sevgisiyle birleşir. Bu du
nun iyi de olabilir, kötü de.

Biz iyi aileleri ele alalım.
■ Eskiden aileler arası, komşuluklar olurdu. 
Hele yıl başlarında bütün aile bir yerde topla- 
Inır yer içer, fıkra, bilmece, oyunlar, sohbet 
muhabbetle gece gelir geçerdi.
t Şimdi Tv denilen gavur icadı çıktı, herke 
si evine dikti.
B O eski neşeli günler aklıma geliyor da vü 
regim cız!... ediyor.
» Hele bîr geceyi hiç unutamam.
E O gece Figen. Levent, Baran, Berk, 
Esen. Hüseyin, Deniz, Ebru, Çağatay, 
Tutku, Temel, Yurdal, Çağlayan, Alî, 
ben ve benim hanım, bir arada idik.
■ v Fin kemanı neşemize neşe katıyor.

I JHK ndarma .... Jaımuj şarkısıyla eşlik
iK rdu Çağlayan da çok güzel sesiyle ne- 
। :aıze ayrı bir neyi katıyordu. Bu nasıl sona 

rdi.
[ Fıkracılar çıktı meydana. îlk fıkrayı Esen 
I Mattı.

ZEVKİMDEN Mİ İÇİYORUM
! -Kadın hırsla, meyhaneye girer masada 
akışını yudumlayan kocasının yanına hışım 
' giderek :

' - Hey! Allahım! Yine mi içiyorsun şu zık- 
^..nı he! Ver bakayım nasıl birşeymiş?

Kocasının rakısından alır ve içer. Içmesiy 
birlikte yanar boğazı basar narayı.
- Heeyy ne korkunç acı bir şeymiş bu. İçi

ni gibi değil! Kocası :
- Ya gördün mü? Sende? Ben bunu zev 
ilden mi içiyorum sandın?
Figen de bir fıkra anlatmak ister.

z KAÇA BU YUMURTALAR
r Deniz, yumurtacıya gider, sorar : 

Kaça bu yumurtalar?
Tanesi (100) lira.
Kırıkları kaça?

- Elli bira.
Kaç tane kırık var?
Yirmi tane.
Yirmi taneyi ver. Yirmi daha kır da ver. 
düşmelerden sonra Ebru da fıkrasını an-

ONU DA AL GÖTÜR ONU DA
Adam kızını yanına çağırarak :

Yavrum, bugün Berk geldi, seninle ev- 
ek için, benden izin istedi. Ben de onu 
beğendim. Efendi, kibar bir çocuk, 
a evlenebilirsin.
: mahçup bir eda ile laf olsun gibisin-

Ama babacığım, ben annemden nasıl 
; ılırım. Onu çok seviyorum.
De ince babası hemen atılır:

> >nu da al götür onu da...
Daha, böyle nice fıkralar anlatıldı ya. 

langi birini anlatacağımı bende şaşırdım.
T ?et icat olunca, mertlik bozulmuştu ya. 

Su udide renkli Tv icat oldu dostluk, komşu
luk bozuldu.
jg Hele bugünlere Irak-Amerika savaşları 
çıkı. Her şey bozuldu.

f 5ün doğmadan nelerin doğduğunu bera- 
bı irce görüyoruz.
| Hayırlısı... Ne diyelim.

İşyerinde ilkyardım!
İlkyardımın ABC’si
YARAM*
Açık yarada kanama varsa kanama kontrol edilmelidir. 

Eğer yara kirlenmişse bol su ve sabunla yıkanır.Yara böl
gesinin içerisine tentürdiyot vb. maddeler dökülmemelidir.

Yaranın içerisinde kırık kemik parçalan varsa bu kemik 
parçaları atılmaz. Eğer yarada cam parçalan ve batıcı 
maddeler varsa bunların üzerine baskı uygulanmaz. Simit 
sargı konularak sağlık kuruluşuna iletilir.

Yaralanmalarda en tehlikeli etken tetanoz mikrobudur. 
Tetanoz mikrobu sadece paslı cisimlerde bulunmaz, pake
tinden yeni çıkmış jilette de bulunabilir.

Tetanoza karşı en etkili korunma tetanoz aşısı yapılma
sıdır. Tetanoz aşısı halk arasında tetanoz serumu ile kanş- 
tırılmaktadır. Tetanoz aşısı koldan yapılmakta, herhangi 
bir ağrı ve yan etki yapmamaktadır.

Koruyuculuğu % 100’dür.

i

Çalışma ve Sosyal Gm—»Mr Bakar. . 
ve Güvenliği Genel Müdürlüğü taraf: 
nlan ‘İşyerinde Yardım' adlı kitapta:

Yasemin Mobilya
DEĞİRMENCİOĞLU Mobilya ve Koltuk Çeşitleri
□ Yatak Odası Takımları 
O Oturma Odası Takımları

Misafir Odası Takımları 
O Yemek Odası Takımları 
□ Kanepeler 
□ Abajur Çeşitleri 
□ Zigon Sehpalar
Yeni İşyerimizde zengin 

mobilya çeşitleri ile

F ■■■i■ □ GEREKLİ TELEFONLAR □ RESMİ DAİRELER □ UÇAK
1 TâHı HbmİG 

E 
M

itfaiye .......................................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 istetme 5134503 
Turizm Der. 513 12 74 
Spor Sah. .. 5H 00 T> 
Orm Bol. Sf 513 12 
Müh Efr Md . 513 11 4 HaAEE l*k. 513 18 W 
HA RSü» >13 13 53 
A». 5b 513 N Ş?
Kara»Mlwı 513 13 ürt

Bsk 513 11 33 
Mal Md.
Nüfes Md.
OrtHkl »L 513 |30J

Ş13I3M
GünuSt Mi S13 ilil 
tâfaLMA. MİR K 
Es®

J DENU OTOBUSV

Mata*»

J VAPURî
□ KAYMAKAMLIK

Kaymakamhk.. .. ....... 513 1051
KaymakamhkEv 513 10 52
C. Sawthğt ..................513 10 53
C. Savct Yatd. ...........513 29 54
Emniyet MbdtaK^ü .513 10 28

□ FEfihOT

□ ULAŞIM ||lE Ukıdâğt Turtam. 513 1212
AvAnTlMiım..

□ BELEDİYE
sarmai 513 45 21 *3 1 u

H
B

□ HASTANELER
Dtsirt Hastanesi.........513 92 00
SSK Hastanesi...........513 23 29
Met Sa^ Oc«^ 513 1068

çjâühfc IsM 513 43 »l 
gBeheMB Ş’3ft21115

sn «M m
S Vv.» Yrtm '<•<'

j ıvr

E □ TAKSİLER «h». ******* ,
R Karta* "Mm 513 18 îl

ÇteueTrtm..................513 246'
GîfcvnTaks» ........ 513324C
Gemhk Taksi. ....... 5132324 

ı MnmsM Vaks» ..........514 35 5C

jÛUiMU 0 ******

t
a? sa
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’■■■■ TARAFSIZ SİYASİ GAZETE ■■MI

■Jj) 28 Mart 2003 Cuma FİYATI : 200.000. TL.
11,11 ........ ... 11 ......................................... ... —

Renkli Etiket & Broşür (t El İlanı A Kitap İl Dergi 
Afiş & Yıllık Basımı £ Fatura irsaliye k Bilet 

Gider Makbuzu & Davetiye i Kartvizit t Kase 
Mühür & Cilt yapımı & Plastik Kimlik Kartı

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR 
Her türlü matbaa islerinizde 

h izmetinizdeyiz_______

Körfez OFSETİ
MATBAACILIK - REKLAMCILIK - YAYINCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak (Akbank Arahğıj 
No:3/BGen£k

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

Halkbankası lojmanlar satılık
Halk Bankası Gemlik Şubesi’nin İstiklal Cad
desi'ndeki 13 dairelik lojmanı, Genel Müdür-
lük tarafından açık arttırma ile satışa çıkarıldı 
Satış, 10 Nisan günü yapılacak.

Kamu kuruluşlarındaki 
jpplnştirmeler devam ediyor, 
p İlçemizdeki eski Emlak 
Bankası mn Ziraat Bankası 
na devrinin ardından. İstiklal 

ı Caddesindeki banka hizmet 
binası ile lojmanlarının satışa 
jnkankrnasının üzerine, şimdi 
de Halk Bankası nın Hamidi- 
y Mahallesi İstiklal Cadde
si nde bulunan lojmanları, 
lîenel Müdürlük karan île sa- 

IMpor
R Ulusal ve Bursa yerel bası- 
fflmda çıkan ilanlarla. Türkiye 
genelinde. Halk Bankası na 
<ai satılık lojmanlar ve özellik
leri duyuruldu.

İstiklal Caddesi’nde tapu
da 166 ada, 40 pafta, 23 
parselde kayıtlı Bankaya ait 
gayrimenkul kelepir denecek 
muammen fiyatlarla satışa çı
karıldı.

Halk Bankası Gemlik Şu
be Müdürlüğünden edindiği
miz bilgilere göre, teklif ver
mek isteyenlerin, 10 Nisan 
2003 günü mesai saatlerine 
kadar Şube Müdürlüğü’ne im
za karşılığı tekliflerini kapalı 
zarf ile teslim edileceklerdir.

İlgililer, detaylı bilginin şu
be müdürlüğünden alınabile
ceğini söylerlerken, muam
men bedelin altında teklif ve

renlerin tekliflerinin dikkate 
alınmayacağını söylediler.

Satışa çıkarılan dairelerin 
muammen bedelleri 10 mil
yar ile en çok 16 milyar lira 
olarak belirlendi.

Gazete ilanı ile satışa su
nulan 13 dairenin, muam
men bedelinin yüzde 3 ora
nında geçici teminat yatırıl
masının ise zorunlu olduğu 
açıklandı. Satışa gireceklerin 
ihaleyi kazanmaları halinde, 
alımdan vazgeçmeleri duru
munda, yatırdıkları geçici te
minatlarının bankaya kalaca
ğı hatırlatıldı.

İstiklal Caddesi 81 numa-

rah Onur Apartmanı’n- 
da bulunan Halk, Banka
sı Lojmanlarının hakkın
da geniş bilgi almak iste
yenlerin, Halk Bankası 
Gemlik Şubesi ne baş- 
vurmalan istendi.

T. HALK BANKASI M
LOJMANLAR) J-18\ 

OMU A AFT. MAS’

Güne Bakış

ciri

g

Kadri Güler
gemlfk_korfez@yahoo.com

Satıyorum, saattımmm.
k Kamu kuruluşlarında Özal döneminde başla
yan özelleştirme, bugünlere değin uzayarak de
vam ediyor
i KİTIerin birçoğu haraç mezat satıldı.
[ Basından izlediğimiz kadarıyla, satılan birçok 
kurumun parası geri ödenmedi.

Aslında kamu mallarının satılarak, kamunun
^j| küçülmesini ve hâzinenin para kazanması

düşüncesi bence kof çıktı.
[ özelleştirilen kuramlara bakarsanız nasıl bir

îi
peşkeş çekildiğini görebilirsiniz.
I 26 Mart 2003 günlü Milliyet Gazetesi’ndeki 
bir habere göre, elinizde tuttuğunuz gazetenin 
kağıdını üreten iki fabrikadan biri olan SEKA 
Balıkesir Fabrikası da özelleştirilenler arasında.

Peki Seka’ya kim istekli..
İstanbul Belediyesi nin en büyük işlerini 

yapan ve Tayyip Bey in başkanlığı döneminde 
köşeyi dönen meşhur Albayraklar Grubu.

198 Milyar dolara kurulan fabrikaya verilen 
teklif 1,1 milyon dolar.

Ye memedirn ye...
I Devletin elindeki birçok kuruluş böylesine 
htdavaya kapatıldı.

Devamı sayfa 6'da

0

Gürhan Çetinkaya 

"Buluşma” 

adlı köşesiyle 
2. sayfamızda

Erol Gürçay 

"Tatlı Sert" 

adlı köşesiyle 
3. sayfamızda

İnan Tamer 
"Taşı Gediğine” 

adlı köşesiyle 
3. sayfamızda

Sıtkı Hayıroğlu 
“Yaşamın 
İçinden” 

adh köşesiyle
5. sayfamızda

Balıkçılar ilgi bekliyor
Gemlik Balıkçı

lar Derneği Başka
nı Süreyya Güney, 
sağlık muayene ve 
Su Ürünleri ücret
lerinden yakındı.

Gazetemize 
açıklama yapan 
Gemlik Balıkçılar 
Derneği Başkanı 
Güney, sahillerde 
ağ çekecek yerle
rin kalmadığını, 
deniz içine inşaat 
molozlan düküldü- 
ğü için ağ çekeme
diklerini söyledi. Mar
mara'da büyük balıkçılı
ğın bittiğini söyleyen 
Süreyya Güney, küçük 
balıkçıların da kan ağla
dığını söyledi.

Güney, yılbaşına ka
dar 12 milyon lira olan 
liman kayıt masrafları
nın ve sağlık muayene 
ücretlerinin 2003 yılın
da 200 milyon liraya

yükseldiğini, bunu üc
retleri küçük balıkçının 
kaldıramadığını söykdi.

İlçe Tanm Müdüriü- 
ğü Su Ürünleri biriminin 
yeterli görev yapmadığı- 
nından yakın Güney , 
görevilerin mesai biti
mine kadar denizde do
laştıktan sonra hmana 
gittiklerini, trol ve algar- 
narun Körfez de herke 
sin gözü önünde yapıl

dığım. ancak. vM ata 
nan kaçak w yepanla- 
nn parmakfa saç'âacak 
kadar az oMa^nu ber
terekşöyle konuştu: 
“Bu bürün görev ysa- 
parsa. Körfez de ka
çak avoıhk yapıla
maz

Güney, balıkçılarla 
gerçekten ikFrtenecek 
bîr bîrim aradıklarını 
söderine elded i.

mailto:gemlfk_korfez@yahoo.com
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Basiret ve 
sorumluluk

Basiret, yapabilme gücü...
Sözünün arkasında durabilme sorumlu

luğu...
Bir başka tanımda otorite...
Sonuna kadar savaşabilme iradesi, bilin

ci...
Biz de bu özelliği askerler gösteriyor.
Anlamadığım anlam veremediğim as

kerler de içimizden değil mi? Onlar niye 
basiretli de siviller değil...

Her sivil mutlaka askerlik yapmıyor mu? 
Yapıyor. Orada öğrendiklerini sivil yaşamı
na neden taşımıyor, taşıyamıyor?

Sivillerin bir türlü dile getirmediğini as
kerler daha rahat bir biçimde gündeme ta
şıyorlar.

Son olarak “Kuzey Irak’a Türk 
Askeri girer giremez” tartışmalarına 
son noktayı Genelkurmay Başkanı Orge
neral Hilmi Özkök koydu ve altını kalın 
çizgilerle çizdi.

Sayın Özkök ün çıkışı, bir basiret ve 
sorumluluk örneği.

İnsan bir olayı gerçekleştirmeye karar 
verdiği zaman sonuna kadar gitmeli.

Ülke yönetiminde basiretsizlik ve karar
sızlık olmaz.

Sorumluluk alıyorsan, algılamanı, dikka
tini, iigini, enerjini en üst düzeyde ve sü
rekli duyarlı tutmak durumundasın.

Hele hele geri dönüşü olmayan stratejik 
kararlan vermek gibi bir yükümlülüğün 
varsa..;

Ancak, çok acı ama gerçek bir sapta
ma. Gazeteci Yazar Osman Ulagay’dan :

“Bu ülkede gerekli niteliklerden 
hiç birine sahip olmadan çok kısa sü
rede ülkenin kaderiyle oynayacak 
konuma gelinebiliniyor, başbakan 
olunabiliniyor. ”

Şimdi bizi yöneten iktidarın yandaşları, 
türlü bahaneler öne sürüyorlar.

Politikada mazeret kesinlikle kabul edi- 
| lemez. Ülke yönetiminde kuşkuya ve te- 
reddü de yer yoktur.

Açık verme lüksün olamaz.
Yoksa bil ileri gelir açığı kapatır.
Açık vermemek politik yapının sağlam

lığına bağlı. Sağlamlık da politik yapının 
tam olarak dem»>kı.ilildesmesi.gerçek halk 
iradesinin meclise yansımasıyla olanaklıdır.

Gerisi laf-u güzaftır.

t YAZINCA
Ali AKS0Y

NE Mİ YAPTIM ?
Gazetelere yazmadığım dönemde ne yaptım?
Çok değişik kitaplar okudum. Yeni kültürel ve 

yeni insanlar tanıdım.
.... Ve yazdım çok şükür'
Bursa’da edebiyata gönül veren dostlar beni 

de aralarına aldılar. 1990’dan sonra Bursa’da çı
kan edebiyat dergilerine yazdım. Bunlar sırası ile 
Biçem, Yeni Biçem ve Düşlem dergileri.Son 
beş yıldır Bursa Defteri’ni çıkartan dostlarla bera
beriz.

Bu dergilere yazdığım yazılarla, kentimizin 
edebiyata ve kültür tarihine yansımış boyutunu iş
ledik. Cumhuriyet sonrası ile başlamışken zaman
la Osmanlı devletine değin uzadı konulanınız. İl
gimiz giderek “Divan Şiiri” ile “Rumeliden 
Anadolu’ya Göçler!” üzerinde yoğunlaştı. Her 
iki konunun Bursa boyutu çok dikkatimizi çekti. 
İleride yeri gelecek tüm bunları sizlerle paylaşaca
ğa. * *

Nahit Kayabaşı nm çağrısı ile başladığım 
“Bursa Yazıları” kapsamında Bursa’da doğan, 
yahut kentimize yolu düşen, eserlerinde Bursa ya 
yer vermiş şair ve yazarları anlattım. Sait Faik te 
Bursa ile başladık. Ardından Yahya Kemal, Or
han Kemal, Nazım Hikmet ve Reşat Nuri sökün 
ettiler. Bunları A. H. Tanpınar, Celal Sılay, Saba
hattin Ali ve Ahmet Haşim izledi. Peşinden Atilla 
İlhan, Kemal Tahir, Necati Cumalı.... Gün gelip 
Adalet Ağaoğlu, Aziz Nesin ve Bedri Rahmi 
Eyüpoğk»,’nu aynı zevkle yazdık.

Tüm bu adlara Gemlik doğumlu şair Dr. Ziya 
Kaya ile yazar Zebercet Coşkun da katıldılar. 
Bursa Defterinin ilk sayısı- (Mart 1999) bizim 
için final oldu; düzenlenen bir panele tüm bildik
lerimizi “Edebiyatımızda Bursa” başlığı altın
da kantara vurduk.

Son bir not : Bursa Barosu’nun açtığı “A.H. 
Tanpınar Deneme Ödülü" yarışmasında üçüncü
lük ödülünü verdiler bize.

Bu türden çalışmaları Bursa kültürüne kazandı
ran- Bursa Ticaret Borsası’nın, "Bursa Yazıları" 
kitabımızı yayınlamasını önerdik. Uygun bulundu. 
Yazılı bir “eser sözleşmesi" yaptık. Tarih : 19 Ka
sım 1999

Kitabın sayfa tasarımı yapılmış disketini borsa 
ya teslim ettik.

Ha bugün, ha yarın basılacak diye bekliyo
ruz...

Aradan aylar geçtiği halde gördük ki. kitap bir 
türlü basılmıyor.

Borsa Başkanı değerli Rıza Aydın bu işte ma 
sum ve bigünah

İLAN ve REKLAMLAR KAZANDIRIR

Borsa Sekreteri Nur sen Güre.c 
gark olmuş halde.

Telefon ederim: hanımefendi tekrara
Bir değil, iki değil, üç değil...
Vehbi hin kerrakesı sonradan anesa. | 

Kaplanoğlu nun “Gezginlerde Bursa" 
meşine Nurşen Hanım birkaç eecaai 
Raif’in rızasını almadan!- o kitabi br yJ 
pim” şeklinde çıkartmak istiyorr.
di.adını başa koyarak....

Nitekim o kitabı yayınladılar. I
Bursa’da işin içyüzünü bilen gazeteler «ı 

dmlar, kitap hakkında tek satır b e 
Nedense?!... |

Oysa hanımefendi dese ki: On>? bass^İ 
tabı çıkartacağız"

Tamam. Başım gözüm üstüne
Yahut dese ki... “Kitabını basmaktan gj

' Hay hay... Canınız sağ olsun
Telefonlar sus-pus. .. Huzura k.ıbui 1
Sözleşmeye rağmen tanık of:.; . aa

“saygı zayiatı” olarak görüp h - 
yapmaktan caydım. Üzüntüde" - • matadB
na caydım! I

İşte o gün: Tarih 9 Mayıs 2000 fll
Bin bir kahırla Gemlik te notere gdsyoaHİ

Karşılıklı siyasi zayiatı nede:. . - - -• 
hedeceğim. Ancak bunu, bir 
kışi’.ramıyordum. Kahrım kıhc kusana® Mİ 
tanışmadığım o menfur tansıç en 
larını sürmüş ateş hattına. I

Çarşı Camii önünde aniden vhsüo/ H 
Bir şey olmuştu ama, ne obnuşbj' S 
Çok sürmedi, mimar O^rrkir.

beğenmeyip arabası ile beni t» - İVaKİH 
tanesi ne yetiştirdi. Nörolog O Cmâar Al^M 
“beyin kanaması” tanısı ör
bağlattı. H

Böylece topu -çok şukur' k ı - ■« L
Her ikisine de şükran bor < Ka* st 9 
Peki neden geldi basıma bu ' J 
Bilmem.. Bin bir üzüntü e 4rrr 

dum. Hepsi o kadar! ■
Ötesi çok daha ilginç Sor

MHP den aday olmuş bir a h 
solcuyu kurtardı o gün

Sait Faik ne demişti'
“Yazmasan ölecektim." B
Bu olavın üzennden ue v1 tos 

günben söyKiyonmı I
Banlan yazmasan olctrkînm’ I

■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■■

Yıl: 30 SAYI: 1501
Fiyatı: 200.000 TL. (KDV Dahil)

Sahibi: Kadri GÜLER
Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER

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

Basıldığı yer : KÖRFEZ OFSET
Matbaacılık -Yayıncılık - Reklamcılık Ttesisİ 

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

(Dini Bayram Günleri ve Pazar Günleri yayınlanmaz)

1 AYLIK PAKET REKLAM
100 milyon + KDV + Sür(M* 

. BİR TELEFON YETERLİ 
LHlfeS Tel : (0.224) 513 17 91
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11 Belediyede 
ıvergi kuyruğu

ı F suresi 31

Mat t 2003 ^unı sona 
N I eıtoA otan Vergi Ba 

nçı Yasası kapsamında 
"S dar*, belediye vergile- 
* ı mwec yaralanmak is* 

} l tayeruer. beledıve vtz* 
1 tutan önünde kuyruk 

ıctaşkMuvvr
Af kapsamı içinde 

öten «rrfek vergilen. 
। çevre temizlik vergisi 
ı ve fer de reklam bor* 

<v otan mükelleflerin 
tutaĞveden alacaktan 

■ rütkçeiert dokh.tr ar ak. 
«pli binme başvurduk- 
taranda 1S ayda 9 tak* 

1 side ödeyecekleri 
borçtan ait döküm 

i hendÜenne brldirt’e*

Belediye ilgilileri bugüne kadar başvuruların 
yoğurt bir şekilde edvam ettiğini, vatandaşların 
son iki günü iyi kullanmaları gerektiğini hatırlat
tı.

, Borcu olan vatandaşlar. borcun ilk taksitini 
31 Mart 2003 günü çalışma saati sonuna kadar 
befedh-e veznelerine yatırmak zorundalar.

Doğan Kristal yakında 
hizmete açılacak

Merkezi İstanbul’da bulunan Doğan Kristal Gemlik Şube-
ysi, İstiklal Caddesi’nde 11 Nisan 2003 günü Gemliklilerin
hizmetine açılacak.

Merkezi İstanbul'da bulunan Doğan Kristal 
f Mağazalar zincirine bîr yenisi de Gemlik'te 
tekleniyor.

İstiklal Caddesinde eski Türk Ticaret Ban
kası nm bulunduğu binayı kiralayan ve yakla- 
şık 2 aydır düzenleme çalışmalannı yürüten 

|Doğan Kristal Mağazası, yakında Gemliklile- 
Irin hizmetine girecek.

Gemlik in en büyük kristal, biblo, mutfak

GEDİĞİNE

Oh Olsun!...

cfnan fîamer

Bir savaş karşıtı fırlattığı boya ile 
Danimarka Başbakanını 
kırmızıya boyamış... w , 
Ortahğı kana bulayanların 
yanın da saf tutar mı... ■ 
Oh olsun!...

eşyalarının satışının yapılacağı mağazanın 
önümüzdeki günlerde iç dekorasyonunun ya
pım çalışmalarına başlanacağı öğrenildi.

İki kat olarak müşterilerine hizmet verecek 
olan Doğan Kristal’in 11 Nisan 2003 günü 
hizmete gireceğini söyleyen şirket ilgilileri, 
Gemliklilere mutfak gereçleri konusunda eri 
zengin-'çeşitleriyle hizmet vereceklerini, 
Bursa’yı aratmayacaklarını söylediler.

TATLI 
SERT
Erol GÜRCAY

Irak Özelleştirildi
Özelleştirme nasıl gündeme gelmiş

ti.
Verimsiz ve hantal kamu kurum

lan elden çıkarılacaktı.
Yani. Bir anlamda özel sektör daha 

güçlü hale gelecekti.
Sermaye, iktidar olacaktı.
Bu ülke bazında, bir özelleştirmeydi.
Ama. Şimdi global özelleştirme 

başladı.
Uluslararası sermaye sınır dışına 

taştı.
Her işe bulaştı
Her yere kanştı.
Aslında Amerika’nın Irak Savaşı 

da, bir özelleştirmedir.
Global özelleştirmedir.
Amerika bundan sonra, hem İrak 

petrolünü kullanacak.
Hem Irak halkını yönetecek.
4Eğer bir ülke de :
- Enerji kaynağı varsa,
- Su varsa,
® Maden yatakları varsa.
Amerika hemen orada olacak.
Süpergüç Amerika bir anlamda 

özelleştirme kurulu gibi oldu.
Amerika'nın düşmanı sadece İs

lâmî kesim değil.
Kendi kıtasındaki Venezüela'ya da 

rahat vermedi.
Anayasasında :
“Petrol özelleştirilemez” madde

si olan bu ülke büyük sermayenin 
hedefi oldu.

Sovyetler Birliği dağılmadan ön
ce, farklı bir Amerika vardı.

- Önce dost oluyordu.
- Sonra yavaş yavaş sömürüyordu.
Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra 

gerçek yüzünü gösterdi.
Sömürdükten sonra, yok ediyor.
Amerika kendi politikası gereği, her 

ülkeye bir son kullanma tarihi 
damgası basıyor.

Belli bir zaman sonra, o dosfl 
Amerika en acımasız düşman haline 
geliyor.

Kuzey Cephesi konusundaki ■ fikir 
ayrılığı, Türkiye ile Amerika arasındaki 
halayının sona erdiğini gösterdi.

Ame ika tek süper güç olarak kaklık? 
ça, daha çok global özelleştirmeler 
olacak.

içimize kapanmadan, tüm ülke* 
leri kapsayan bir barış atağı yap
mamız gerekecek.

Günün Sözü
Devletler arasında, daimi dost

luklar yoktur.
Daima milli çıkarlar vardır.

“Talleyrand'”

dokh.tr
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Cafe Mama Mıa Pizzana açıldı
Cafe Mama Mia Putıerıa, dün düzenlenen törenle, Gemliklilerin 

hizmetine açıklı.
İstiklal Caddesi Akbank Karşısında hizmete giren Cafe Mama 

Mıa Pizzana nın açılışını, İlçe Kaymakamı Sadettin Genç’yaptı.
İlçe Emniyet Müdürü Salih Gölcü, İlçe Müftüsü Tahir Yemenoğ- 

ku ile diğer davetliler katıldılar,
İtalyan mutfağının seçkin örneklerinin müşterilere sunulduğu

Açılışta konuklar, Cafe Mama Mıa Pızzeri’da Güney Doğu Anadolu 
Bölgesi nin yerel motiflerinden oluşan şark köşesinde ağırlandı

IHUiS MfîGHZfîSI
Düğün & Nişan & Kıt I 

Sünnet Fotoğraf ÇckâaM I
ve albümleri yapıta ; 

Vesikalık ve her türü i 
resimleriniz için Mb I 

uğrayın.
FARKI Y A Ş A Tllj 

Özel günlerinizde video çekimi* • 
CD’ye kayıtları yapAr. j

Mehmet MülazımoğH

Halı Yıkama Makinasında

O NAKİT ÖDEMELERİNİZDE 
2İ©O©©©.®©©JTL ve 
Mutfak Robotu Hediyeli

Cafe Mama Mıa Pızzeri’yanm açılışına Kaymakam Sadettin Genç, İlçe Enji 
Müdürü Salih Gölcü, İlçe Müftüsü Tahir Yemenoğlu ile davetliler katıldı.
.Cafe Mama Mıa Pızzena’nın'.(İstikatanda bulunan özel bölümde. Güney Dm 
Anadolu’nun yerel motiflerinden oludan bir köşe oluşturuldu.

İşletme-sahibi Mehmet’ veîlhami.Erdoğan. gazetemize yaptığı açıkianoadv 
“Güney Doğu Anadolu’ bölgemiz ile İtalyan mutfağının seçkin öim 
lerini birarada sunacaklarım* .ayrıca, haftada bir Urfa ve 
ünlü Sıra Gecelerini düzenleyerek, Gemliklilere değişik bir 
türkii-dölu geceler geçirmelerini sağlayacağız' c.c;

laTaksil Yapılır g- 
_ - WpAW 

.SU»
FkATINA 7 TAKSİT Ş

ÜKHEDİYEU

□ TEFLON TENCERE SETLERİNDE 
Servis seti ve Su Arıtma Cihazı Hediyemiz.

Üstelik aO»©©©»©®©.- W
Yetmedi 7 aya varan taksit imkanı

O RADYOLU IŞILDAKTA ŞOK FİYAT 
PEŞİN 45.000.000 TL. DEĞİL

Üstelik Piknik Radyolu
Kampanyamız stoklarımızla sınırlıdır. 

Bir Telefonla Evlere Servis.
İstiklal Cad. No : 14 (Ziraat Bank. Karşısı) 

Tel & Fax : (0.224) 512 30 30 GEMLİK

istiklal Cd. Bora Sokak Akbank Aralığı No : 3 • 
Tel & Fax : (0.224) 513 94 94 Tel : (0.224) 514 ** * ]

KAYIP
Gemlik Kaymakamlığından ataş 

olduğum yeşil kartım kaybobm^ 
Hükümsüzdür.

Fahrettin SEYHAN J

SATILIK I AİRt
İstiklal Caddesi Korde* J 

Apartmanında 80 m2 daire 
Tel : 513 40 91- 513 53 •*

(0.532) 337 97 10^J

DOĞUŞ HA DERSHANELERİ
"Her zaman bir adım önde"
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EmoHı Öğretmen

SEVGİSİ
9 dife? JkManuvai' yoktur, Kimin

M tedte nerede. nasıl sevdiğini kimse

İşyerinde ilkyardım!
Sargı Çeşitleri

Biz Kvn asıhut sevgiler vardır ki, sene- 
dr te gün sözde kuttann

Bm. her ne kadar öyle, yama-
mastvgî olmaz desetnde. hiç aldıran olmaz. 
C\te senede bir gehp geçici sevgilere ben 
sevgi dtmem

Baran biteğim Sevgi : Her zaman, her 
yerde harşeye karşı duyulan sevgidir.

Ştendl konumuz ne ? AĞAÇ SEVGİSİ. 
Ağaç derince de akla ne gefir. ORMAN. 
Onrân nevdL ağaçlara örtülü penis alan

Orana; ve ağaçlatın bvdalannın aklı 
keynria olan her İnsan çok iyi bitir. Bu bilin
de yara sara, korumak uygulamakta çok 
ğMmöch

“Yaş kesen baş keser” diyen Ataları 
m ağaca verilen önemi açıkça ortaya ko
yar Ywıe “Yaş yakan, bas yakan” derler.

Dek NERON özel zevki için koskoca 
■OMA yt yakmış. Biz de Neron dan daha 
fal sevkı için aranan yakanlara ne demeli.?

Yakma ie kesme ormanı toptan yok et
mek demek.
| Ağacı herkes sevmeli ve zamanında bir fi- 
dan dfcnesmı de temeli
B Öçte, kuru kuru Ben ağacı seviyo
rum” demek de olmaz
| Zaman: gelince sen de bir yere fidan dik. 
। Geçenrierde değerli dostum arkadaşım, 
pestektasım TEMA Vakfı Gemlik İlçe 
Sorumlusu İbrahim Yıldırım, beni ağaç 
dfcrneye davet etti. Ağaçlan dikemedik. 
Ağaç dikim ışiemi hava koşullarının kötü ol
ması nederuuie başka bir tarihe ertelendi.
■ Ben ağaç dikemedim ama niyet ettim. 
Hem benim dikmek için yerim yok. Olsa 
agadann her çeşidini orada üretirdim.

L Ne mutlu "ben köylüyüm” diyenlere.
I Ağacın faydalan yazmak ile bitmez ki. İn- 
■n yaşantımda her yönlü faydalan ağaçtan 
■de ediır Kurusu kışın odun, yeşili yazın 
göçe
I Ağacı ve ormanları korumak, yetiştirmek 
İMece Orman Bakanlığı nın görevi değildir. 
Damarında Türk kanı taşıyan her Türk'ün 
te kutsal görevidir.
IKm. ağacı ve de ormana zarar veriyorsa. 
Hbdûğün anda cezasını kendin ver.
I Ağaç keserde kavga edip, öidürsen bile 
sfevfet seni cezalandırmaz, ödüllendirir.
I^Tûrfayemız ağaç ve orman yönünden, 
dünyan») en zengin ülkelerinden biridir.
b Okulda fabrikada toplu iş yerlerinde 
ağaç sevigisiyie birlikte birer fidan diktirme-

1 Bu yazdı okuyanlar, umarım ya bir fidan 
(Skerter veya diktirirler.

İbrahim Bey ağaçlarla haşır neşir olmuş. 
Jg soyadı Yıldırım. Gök gürültüsü şimşek, 
SB^nur ve de yıldırım.

Ağacı sevmeliyiz
Baştacı bilmeliyiz.

Baş sargısı

Kulak Sargısı
Devamı var

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı 
ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından bastı
rılan ‘İşyerinde Yardım’ adlı kitaptan alınmıştır.

Yasemin Mobilya
DEĞİRMENCİOĞLU Mobilya ve Koltuk Çeşitleri
O Yatak Odası Takımları 
□ Oturma Odası Takımları 
□ Misafir Odası Takımları 
□ Yemek Odası Takımları 
□ Kanepeler 
"1 Abajur Çeşitleri 
"1 Zigon Sehpalar
Yeni İşyerimizde zengin 

mobilya çeşitleri ile 
h izmetin izdeyiz....

NÖBETÇİ ECZANE

28 Mart 2003 Cuma
OZAN ECZANESİ

Gazhane Caddesi No : 21 (Eski Uzunlar Tic. Aygaz Bayii)

Tel : (0.224) 512 20 20 GEMLİK
--------  -

□ GEREKLİ TELEFONLAR □ RESMİ DAİRELER □ UÇAK

I

G 
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 Egt. Mrk.. 513 18 46 
Haİk Kutüp...... 513 13 53 
As. Şb. ............ 513 10 57
Karayolları...... 513 13 08
Liman Bşk....... 513 11 33 
Mal Md............. 513 10 95
Nüfus Md........  513 37 42
Özel id. Md...... 513 15 07
Tapu Sic. Md. . 513 14 14 
Müftülük..........  513 13 64
Gümrük Md..... 513 14 11
Tekel Md......... 513 10 42
Ver. Da. Md....  513 23 60
ilçe Tar. Md. ... 513 11 86 
İlçe Seç. Md. .. 513 77 73

Türk Hava Yollan................ 224 Ob 7.
Şafak Havacılık............... 2450082 1
Havalimanı........................... 246 50

M □ DENİZ OTOBÜSÜ
Bursa...................... ... .. .... 25b 77 S4 1
Mudanya ................... 544 30 M
Venikapı............ ............(2115516 12 i2 
Yalova....

□ 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

K □ FERİBOT

R □ ULAŞIM Topçular. CEM M3 43 1
Eskihısar.

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

H Santral.......... 513 45 21-23
Başkanlık....... 513 45 20
Zabıta...,........ 513 24 32 _
Otobüs işlet. ..513 45 21-122
Su işletmesi . 513 45 21-115
İtfaiye...... ......513 23 25
Muhasebe M...513 45 21 182
Yazılş. Md.513 45 21-111
Su Ansa........ Yahıu 185

ŞehirierarasOe - 2.-’. ’ ■.<5 -
□ HASTANELER

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

Aygaz. 513 12 M5
Oeğas...... 514 1700 ,
Teinaı............ .... 513 16 37
CVakşjaı........
Ergat. ...................... 513 8843
bnear.......  513 22 5**
Hahasgar 513 *5 46 |
Uo^gat ....................... . 514 28 41 i
Yeni Lfcitga? S1365(X 1
ANvmz 513 4Û95 1
BPv*z 514548i 1

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
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Ambulans .....0 532 4868116
Kurtano..........0,533 2556505I IJ VE 8ANATK ARLARI OOASt

Ambulans......0.532,5716757
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Kadri Güler

Güne Bakıç

Başta batık Emlak Bank. Ziraat 
devredildi.

Neden devrecfidl?
Siyasi iktidarların atadığı yönetn 

krediler geri gelmeyince, fatura hak 
lara çıktı.

Yaklaşık 22 bin memur işinden e
Lojmanda oturan memur lomar 

dı.
Sizin anlayacağınız, sosyal otan d 

mile re hazînesini kaptmnca aasn h 
çalışanlarından çıkarmış.

Ziraat Bankası İstiklal Caddesi 
bankası ve lojmanlan satışa cıkank j 
duklan muammer bedel KDV hariç

Satıyorum, saattımma
Binncı sayfan» devamı

Kasasındakilere sahip çil 
batıran bankalar, elinde, 

'te fahiş değer koymuş. 
Halk Bankası nın eksper 

) konutların fiyatiannı tai 
«menin yolunu aramış. 
Sanırım doğru bir politik 
Ziraat Bankasının mülk 
nk aylardır alıcı bulamıyo 
Göreceksiniz. Halk Bar 
latlıkla alıcı bulacak.

KAYIP

M

28.01.2003 tarihai» 
1.200.000.000.- n.

Damga Pulu makbuz alındı 
kaybetmiş bulunmaktav* 
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Öğretmenini bıçakladı
Gemlik Endüstri Meslek Lisesi’nde, dün sabah okula girmekte olan Edebiyat 
Öğretmeni Nuri Dağtaş, okul öğrencilerinden R.Ö.F tarafından bıçaklandı.
Öğretmen Dağtaş, hastaneye kaldırıldı.

Dun sabah. Gemlik En- 
kfcstri Meslek Lisesi önün- 

e i i de meydana gelen üzücü 
I olayda, okula girmekte 
ı olan Edebiyat Öğretmeni 
i Nuri Dağtaş. öğrencisinin 

sakhnsma uğrayarak, bı-

sırada arkadan yaklaşarak, 
yanında getirdiği bıçağı, 
öğretmenin sağ baldırına 
sapladı.

Ne olduğunu anlayama
yan Nuri Dağtaş, öğretmen 
arkadaşları tarafından,

meçe tutuksuz yargılan
mak üzere serbest bırakıl
dı.

Olaydan bir gün önce 
Dağtaş, öğrencinin velisini 
okula çağırarak, çocuğu ile 
ilgili baz» şikayetleri dile

çaklanch
■Olay öğrenildiğine göre, 
şöyle gelişti:
F Saat 07.45 sıralannda 
özel aracı ile okula gelen 
Edebiyat Öğretmeni Nuri 
Dağtaş m aracına yaklaşan 
9/G Kimya bölümü öğren
cisi R.Ö-F- öğretmeni ile 
bir süre konuştuktan sonra. 
Öğretmenin okula gireceği

Gemlik Devlet Hastane
si ne kaldırılarak tedavi altı
na alındı.

Olaydan sonra kaçan 
saldırgan öğrenci, daha 
sonra polisin araması sonu
cu yakalandı.

ifadesi alman öğrenci, 
öğretmen Nuri Dağtaş’ta 
hayati tehlike olmaması ne-
deniyle. çıkarıldığı mahke-

getirdiği öğrenildi.
Olayın, çocuk velisinin 

gece evde çocuğuna yaptı
ğı konuşmadan sonra, ger
çekleşmiş olacağı sanılıyor.

Bıçaklama olayı, okulda 
öğretmenler ve öğrenciler 
arasında üzüntü yaratır
ken. öğretmenler olayın 
üzücü olduğunu söylediler 
ve kınadılar.

Endüstri Meslek Lisesi Edebiyat öğretmeni Nuri 
Dağtaş, öğrencisi R.Ö.F tarafından dün sabah okul 
girişinde bıçaklandı. R.Ö.F. mahkemece serbest 
bırakıldı.S 5

SU

Kadri Güler
gemlik_korfez@yahoo.com

Güne Bakış

4

a

Okuroğlu ’ndan mektup
AKP İlçe Başkanı Ali Okuroğlu, köşemizde 

yayınlanan “Yeni Gelişme” adlı yazımdan 
sonra aşağıdaki mektubu göndermiş, aynen 
yayınlıyorum:

“Kadri Gülere teşekkür..
ilçemizde yayınlanmakta olan Gemlik 

Körfez Gazetesi’ni titizlikle okudum.
Gemlik’te görülen bütün sorunların üzerine 

giden,-iyiden doğrudan güzelden yana, çözüm, 
öneri ve uyanlarını cesurca yazan Kadri Gü
leri sürekli izlerim.

Bu çerçevede, ‘Evraklar Ankara yolunda” 
başlıklı yazılarını, buna paralel olarak “Güne 
Bakış” köşesini özenle okudum.

Burada, AK PARTİ İLÇE BAŞKANI ola
rak -haklı olarak- yapmam gerekenleri işaret 
etmiştir.

Görüş ve düşüncelerine aynen ve içtenlikle 
katılıyor ve bu durumdan görev çıkarıyorum.

Ülkenin kalkınmasında eğitim-öğretimin bi
limsel ve teknojik gelişmelerin rolü ve fonksi
yonu tartışılmaz.

Devamı sayfa 6'da

Gürhan Çetinkaya 
"Buluşma” 

adlı köşesiyle 

2. sayfamızda

Erol Gürçay 
"Tatlı Sert” 

adlı köşesiyle 

3. sayfamızda

İnan Tamer 
“Taşı Gediğine” 

adlı köşesiyle 
3» sayfamızda

Sıtkı Hayıroğlu 
"Yaşamın 
İçinden" 

adlı köşesiyle
5. sayfamızda

Yönetim listesi Ankara yolunda 
Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe Başkanlığı na getiri 
len Ali Okuroğlu, yeni yönetimi dün oluşturdu. \ o- 
netim listesi onay için. Genel Merkeze gönderildi

Adalet ve Kalkınma 
Partisi Gemlik İlçe yöne
timin görevden alınma
sından sonra, bu göreve 
getirilen Emekli Öğret
men Ali Okuroğlu. yeni 
yönetim için çalışmalan- 
nı dün tamamlayarak, 
hazırladığı listesini Anka
ra'ya gönderdi.

Dün, gazetemizi ziya
ret eden AH Okuroğlu. 
yeni yönetim kumlu hste 
sini akşam. Ankara'ya 
Teşkilatlanmadan So
rumlu Genel Başkan '»ar
dın kişi Hayati Yazıcı ya 
göndereceğini, onayın 
gelmesinden sonra, ya
pacağı basın toplantısı A? 
yönetim kunıhınu kamu- 
oyuna duyuracağım söy- 
İrdi

Ali Okurvğkı nun ha 
zırladığı ye AKP'yi kong

reye kadar götürecek 
olan yeni yönetim kadro 
sunda, eski yöneticilerin 
bulunmadığı, eski yöneti
mi eleştiren gruptan da 
kişilerin alınmadığı sanık 
yor.

30 kişilik yöneten ku
rulunun. Ankara dan 
onay göcmesmı bekim 
diklerini sxkvvn AKPl 
ler. yeni yönetimn önü
müzdeki hatta ıçinck gö- 
rtve baslavabdeceğım 
bekrttder

AKP Kongreknne az 
bir zaman kaldığına dk 
kat çeken AKT Her. Ak 
Okuroğlu un genel kuru 
la kadar parti ki bans» 
sağlayacağını- vMe ye 
nmlannm devam etinle 
ceğmi. böUt bn ortamda 
kongrenin hjplaı«cağwıı 
soUedüer 

mailto:gemlik_korfez@yahoo.com
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BAS IN DAN SEÇME LEF?
Can Dündar

Reklam Kampanyaları 
Üzerine

Reklam tüketicinin satın alma güdüsünü 
harekete geçiren mesajlar bütünü...

Çeşitte araçlar var reklamın halka ulaşma
sa için Gazeteler. Radyolar. Televizyonlar ilk 
anda akla gelenleri..

Bugünlerde televizyon kanallarında gös
terilen bir cep telefonu şebekesi reklamı var 
dikkatimi çekiyor Üniversite öğrencilerine 
dönük olarak hazırlanmış.

Bir orkestra. Üniversite öğrencilerinden 
kurulu hlık kıyafetleri ilginç.

Reklam gençliğe sesleniyor. Bizim gençli
ğimize...

Gördüğüm kadarıyla bu işin ölçüsü kac- 
nus Söz konusu reklam filmini hazırlayan 

ı reklam şirketi tüm değerieri bir yana bırak- 
; mrş Varsa yoksa ürünü ya da hizmeti sattır
mayı hedeflemiş

Bu işe dur diyecek bir kurum yok mu?
Nerede Reklam Özdenetim Kurulu?
Nerede tüketici dernekleri?
Nerede rekabet kurulu?
Derler kî reklamın iyisi kötüsü olmaz...

Olur... Olmak zorunda...
Reklam hazırlanırken toplumsal değer 

yargılan dikkate alınmalı.
Genel ahlaka uygun olmalı
Güvenilir olmalı...
Tanıtımı yapılan ürünü sattırmak için her 

yol dehenmez. * ♦ ♦
Yine başka bir tanıtım örneği..
Bu kez radyodan ..Carili canlı..
Ürün yine cep telefonu..
Bilmem ne mobil?
Bilmem ne mobile kavuşmak için genç

lerden dramatik senaryolar üretmeleri isteni
yor.

En çok ağlayana cep telefonunu ücretsiz 
verecekler..

0 gençlerin cep telefonuna kavuşmak 
için söylediklerini, yakarışlarını bir duysanız.;

Önce yüzünüz kızanr, sonra da telefonu 
ona hediye edesiniz gelir.

Ülke olarak düştüğümüz durumlara ba- 
î kın.

Atatürk’ün Cumhuriyeti emanet ettiği 
gençliği ne hale getirdiler..

Getirenler televizyondaki reklamı izler
ken. radyodaki programı dinlerken gurur 
duyuyorlardır herhalde!

Küreselleşme!
Sen neymişsin be abı?

Yalan... yalan... yalan... yalan....
Kurban Bayramı’nı iple çeken bir kurbanlık 

koyun saflığıyla bekliyorlar ABD’nin zafer ha
berini...

Yandaki koyunun ardından bütün sürünün 
boğazlanacağını, göremeden...

Celladına aşık bir kuzu çaresizliğiyle...
îşte 0 yüzden gözbağcılık kol geziyor orta

lıkta...
Televizyon seyrederken bilinçaltımdan kır

mızı bir bant akıyor : “Yalap.... yalan... ya
lan... yalan!...” . * ♦ ♦

Apaçi helikopterinin öldürücü üstünlüğüne 
övgüler düzen nekrofil bir grafik animasyon 
geliyor ekrana...

-Sonra da çakaralmaz, piştovuyla tek atışta 
onu avlamış 80 lik bir İrak köylüsü..

Türkiye’nin kuruluş,'tarihinden iyi hatırladı
ğı. “yurdunu savunma refleksi” bu... ne
fis müdafaası...

Hani sınırdan girdiği gün Amerikan askeri
nin postalına kapanacaktı Irak Halkı?

Hani iki gün içinde Şiiler düşmana katıla
cak, Kürtler arkadan vuracak, Saddam'ın mu
hafızları teslim olacaktı?

Hani kitle imha silâhları vardı Irak’ın?
Hani Sivillere, çocuklara dokunulmayacak

tı?
Bağdat’ın pazar yerini bombalasın diye mi 

izin verdik B-52’lerin geçişine?

; Arşız yalanlar bunlar!
Bilincimizin kollarını bağlayan deli gömlek

leri...,
ABD’riiri derdi insan hakları olsa, daha ge

çenlerde İsrail’de vahşi bir dozerin ezip kafa
tasını parçaladığı kendi yurttaşına sahip çık
maz mıydı?

Batı’nın amacı İraklıyı Saddam’dan kur
tarmak olsa, zamanında Bağdat’ı silaha boğar 
mıydı?

Denize düştük diye yalana, yılana sarılma
nın alemi yok/

Dirayetli, ’ yüzmeyi ’ öğrenmemiz gereken 
günlerdeyiz:

Yüzyılın en haksız savaşında tarih, en pa
halı dersini veriyor. ,

Dostu düşmandan ayırıyor. Düşürüyor 
maskeleri:. Devleri cüceleştiriyor.

GEMLİK,

Körfez
■■i TARAFSIZ SİYASİ GAZETE ■■■ w^11 B

VERECEĞİNİZ İLAN ve REKLAMLAR KAZANDIR»! 
1 ATUK PAKET REKLAMI I > 

100 milyon + KDV + Sürpriz 11 
BİR TELEFON YETERLİ I 

Tel : (0,224) 513 17 97 M

Demirel, Öcalanı ABD’nin teslim ettiğe . 
ni açıkladı.

Hani “terörist başı”nı Türk istihbara) 
yakalamıştı?

Erdoğan’ın “Irak’a girmek için kimse
den izin almayız” dediği gün ABD. Türk» 
duşuna girme izni vermediğini bildirdi.

Hani tam bağımsızlık şainmızdı?
Nerede her fırsatta “bağımsızlık” I 

“sulh” diye, “mazlum milletler” diye AotH 
kabir’e koşuşan Atatürkçüler?..

“Tanrı Dağı kadar Türk, Hira Dayl 
kadar Müslüman” anlı şanlı milliyetçiler. ■ 
şimdi nasıl oldu da şiddet tanrısının paçasaiH 
“Küstü Amerika, yandı dolarlar” diye affl 
laşan birer Bushperest e dönüştüler7

Muhalefetteyken her cuma çıkısı yıkhbH 
bayrak yakıp yeşil sancak açarak “Allahuek-M 
ber” nidalarıyla yürüyenler..

“... hele sîzler... hele sîzler!..”
* * * Ki

Öyle yaman bir haysiyet testinden geqw« 
ruz ki her ferdin, her kurumun, her inar H 
baştan sorgulayacağı bir devir çıkacaktır saag 1 
şın kanlı enkazı altından...

Evet, “birlik zamanı, zaman”...
Öyle “milli” filan bir birlik değil bu; zahn« 

karşı mazlumun, saldırganlığa karsı hukuken 
teslimiyetçiliğe karşı direnişin. vicdansdjM 
karşı merhametin, ölüme karşı hayatın yarx-H 
da saf tutanların (dinine, fikrine milliyetini 
bakmaksızın) birlik olma zamanı...

Tarihi bir kavşak noktasında, yeni ve büy^H 
ittifakların eşiğindeyiz.

Şimdi “öldürmeyeceksin” diyen mukai 
des kitaplardan başlayarak en temel kayradi 
n sarsmanın, en bildik ideolojilerle hesaph^B 
manın, insanlık adına bildiğimiz. birikthdh-^B 
miz ne varsa ortaya koymanın vaktidir.♦ • *

Ama o hesap zamanına dek mııtemady^^B 
çalınalı sirenler... MU

ABD çuvalladıkça havucu sallamaya 
yı koklatmaya başladı.

Asıl tezkere geliyor demektir bu...
Barışın ordusu daha güçlü havkırmaya tefl 

zır olmalı.
27 Mart 2003 tarihli Milliyet GadM 

si’den alınmıştır. Mı
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I Umurbey’de zeytin 
yetiştiriciliği anlatıldı
▼ Bir İş Bankası kuru- I

I luşu olan Ant Gıda I ? V
| AŞ. tarafından. Umur-

■ı J t*y Beldesi nde zeytin 
. .yetiştiriciliği, zeytinliğin

1 kurulması, bakımı, has- 
tahkları ve bakımı ko- 

nıs- J nusunda üreticilere bil- I 
* J gi verildi.

Ant Gıda A.Ş. yetki-

TATLI 
SERT

Erol CÜRÇAY

r'-®85

Herinden Ziraat Yük
sek Mühendisi İsmet 
Ensari. Belediye Salo- 
nu'nda yapılan toplan
tıda. zeytin bahçeleri
nin kurulmasında ara
nan özellikleri anlattık
tan sonra, zeytincilik

Spor Elçileri
Futbol ve Basketbol da, yurt <hşmda 

oynayan sporcularımız başanh bir yıl ge
çiriyor.

Hidayet ve Mehmet Amerika'da isim 
yaptılar.

Hidayet artık bir marka oldu.
Mehmet ise, “en başanh seçü-

di.
İbrahim Yunanistan’da. Mirsad İtal

ya’da en başanlı basketbolcular araşma gircL
Futbol da da, aynı durum var.
Nihat Kahveci altın bir yıl yasıyor.
İspanya’da en başanh yabancılardan btn 

oldu
Küme düşmekten kurtulan bir takımı, 

belki de şampiyon yapacaklar.
Kovaçeviç ile ileri ikide oynayan Nihat, ye

rini buldu.
Orta sahada oynamak onu yoruyordu
Ve. Çok sakatlanıyordu.
Şimdi rakipten sıyrıldı mı işi bitiriyor.
Aslında, Kovaçeviç üç büyüklerin aradı

ğı, ama bir türlü göremediği bir santrofor.
Emre Türkiye sınırlannı aşmıştı.
Şimdi, İtalya sınırlarını da aşacak.
Özelliği de şu.
Topu çalan, pres yapan, iyi topa vuran 

ve çok çalışan bir futbolcu.
Okan sağ kanatta ve orta alanda tam bîr 

gladyatör gibi boğuşuyor.
Çok iyi maçları oldu.
Ama. Görevi gereği, çok da sakatlan- 

dı.
Yıldıray, Almanya'da şanssız bir sezcrn 

geçiriyor.
Fenerbahçe Yıldıray ı almak istiyormuş
Asında Fenerbahçeye de yazık olur.
Yıldıray’a da.
Yıldıray yaratıcı bir futbolcu değil.
Üstelik çok güçlü de değil.
Türkiye’de aşağı yukarı o ayarda v-.. o stil

de çok futbolcu var.
Tugay da İngiltere'de çok iyi.
Dedikodulardan, Türkiye’de futbolu bu-1 

rakmak üzereydi.
Şimdi ise, ikinci baharını yaşıyor.
Hakan Şükür İtalya'da yapamadı.
Tugay ile aynı takımda, başmb 

şallah.
Alpay birkaç yıldır. Aston-Villa da
Dünya kupasında çok başanh idi
Çok ünlü kulüpler talip oldu
Ama. Gelen tekliflerle, kulubu «tasan

da bir denge kuramadı.
Biraz agresif davranışlara girdi
Takımındaki y’erinî w arkadasiarmm 

desteğini kaybetti.
İnşattalı, örtümüzdeki Ammşm Kuftaaı saac ı 

lannda iyi oynar.
Ve. bir translar şans yakahr
Ülkeyi sadece büyvkeküer taaaatt et 

miyor.
Sporcular, sanatçılar ve başanh is 

adamları da temsil e<fivor.

ile ilgili her konuda üreticileri 
bilgilendirdi.

s Zeytinliklere pullukların ke- 
- sinlikle sokulmaması gerektiğini 
S] fcöyleyen Ensari, dünyanın hiç- 
tot yerinde pulluk kullanılmadı

ğını, çünkü pulluğun toprağı de- 
rin sürdüğü için kılcal dökleri 

; w parçalayarak, ağacın beslene- 
meyeceğini de söyledi.

5- a I Avrupa’da bir çok zeytin üre- 
ficisi ülkede, zeytin bahçelerinin 
ağaç aralarının betonlar ile kap- 

; t landığını söyleyen İsmet Ensari, 
ağacın gübre ve su ihtiyacının 
yeterince sağlanması halinde 
beslenebileceğini söyledi.

■ Gübre atımında da ağaç göv-

de yakınlarına değil, uç izdü
şümlerinin çevresine gübrenin 
verilmesini, mutlaka Mayıs ayın
da toprak tahlili yapılmasını is
tedi.

Mümkün olduğunca bahçele
re doğal gübre bırakılması ile 
toprağın canlanacağını da söy
leyen Ensari, kimyasal gübreleri 
iki yılda bir kullanmanın daha 
yararlı olacağını belirtti.

Sürekli kimyasal gübre kulla
nılması halinde, toprağın yakısı
nın da bozulduğunu söyleyen 
Yüksek Ziraat Mühendisi İsmet 
Ensari şöyle konuştu :

“Eğer toprağı hayvan 
gübresi atamıyorsanız, 
mutlaka bakla veya fiğ di-

kin ve sürün. Bu doğal güb
renin yerini tutacaktır. 
Azotlu gübreler, kök siste
mini güçlendirir. Filizleri 
fazlalaştırır. Yapraklan art
tırır. Fazlası meyvanın dö
külmesine neden olur.”

Jliş tedavi yönetmeliği 
f yürürlüğe girdi

»ağ-Kur ve Emekli Sandığı’ndan sosyal güvenliği olanlar, 
^yeni Diş Tedavi Giderleri Yönetmeliği’ne göre, serbest diş 

hekimlerine de dişlerini tedavi ettirebilecekler.

GEDİĞİN

Sanata Yöneliş...
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
Gemlik’teki liseler arasında 
ses yarışması düzenlemiş... 
Sanata yöneliş...
Yerinde bir karar, tebrikler. 
Dansı bilgi yarışmasına...

Diş . Hekimleri 
Odası Gemlik Tem
silcisi Doğan Alkaya, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, yeni' Diş 
Tedavi Giderleri Yö
netmeliği'nin yürür
lüğe girdiğini, bun
dan Bağ-Kur ve 
emekli sandığından 
sosyal güvenliği olan 
kişilerin yararlanabi
leceğini söyledi.

Alkaya. yeni yö
netmeliğe göre, bir 
çeneye yapılan pro- 
tetik tedavilere en 
çok 135 milyon. 2 
çeneye yapılan pro-

tetik tedavilerde ise, 
en çok 250 milyon 
lira ödeneceğini be
lirterek, şunları söy
ledi:

“Bağ-kur ve 
devlet memurları, 
emeklileri eş ve 
çocuktan, kamu 
sağlık kuruluşla
rından 90 gün 
içinde tedavileri
nin yapılmaması 
durumunda. Gem
lik'te bulunan 20 
diş hekimine sevk 
raporu ile diş te
davilerine yaptıra
bilecekler"

| Günün Sözü "|
Elciler.
Hükümetlerin gözleriyle ku

la klandı r.
"OeıîccMmdvni"
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Celal Bayar KONGRE İLAM»
GEMLİK SOROPTİMİST 

KULÜBÜ BAŞKANLIĞINIM

Bursa’da da anılacak
iK'ü Cum-

doğum 
lan 16 
arıhinde
da anı-

ırbey Be-
Başkanı 

't Fatih 
16 Mayıs 

günü Buı - 
»re Kültür 
inde Ba-

ıü nedeniyle, ya- 
arrunı anlatan 
âr fotoğraf sergi- 
ı açılacağını ayn-

ağrafcıhn ve
essamlan tara-

toğraflar ile 
Umurbey'in yağh 
boya tablolarının 
da« sergileneceği
ni söyledi.

îşbankası Bur
sa Bölge Müdür
lüğü tarafından 
sponsorluğu ya
pılacak’ olan gün
de. Tayyare Kül
tür Merkezi‘nde 
Celal Bayar'ın 
yaşamı ve Umur- 
bey cd gösterileri 
île izleyicilere an
latılacak.

Umurbey Be
lediye Başkanı 
Mehmet Fatih 
Güler, önümüz
deki günlerde 
beldeye tanınmış 
ressam ve fptoğ-

rafçılann gelerek, 
çalışmalara başla
yacağını, fotoğraf 
ve yapacakları 
yağlı boya resim
lerin 16 Mayıs ta
rihine yetiştirele- 
ceğini söyledi:

Güler, anma 
ğününde,, Ümur- 
bey’in geleneksel 
lokumu, zeytin ve 
peynir eşliğinde 

-sunulurkeh, yine 
Umurbey’ın ünlü 
tatlısı cennet' kün- 
künün de ikram 
edileceğini söyle
di.

Güler, amaçla
rının Celal Ba- 
yar’ı yeni kuşak
lara değişik yön
leriyle tanıtılır-»

ken, bir taraftan güzel şekilde ya
da Umurbey’in .pılması olduğunu 
tanıtımının en belirtti.

IHLA S MAĞAZASI
Halı Yıkama Makinasında

1 NAKİT ÖDEMELERİNİZDE 
g§©.©©©.®©©.inu ve 
Mutfak Robotu Hediyeli

□ TEFLON

Kulübümüzün yıllık olağan genel kM 
iantısı 13 Nisan 2003 Pazar güjf ] 
12.oo’de Pulcinella Restaurant ta yapğd

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde 20 \ 
2003 Pazar günü aynı yer ve saatte 
tır.

Üyelerimize duyurulur.

YÖNETİM KURU
GÜNDEM :
İ- Açılış ve yoklama
2- Divan seçimi, saygı duruşu
3- Tüzük değişikliği
4- Yıllık çalışma ve mali raporun om 

sı, oylanması
5- Denetleme Kurulunun raporunu# ■ 

maşı, oylanması
6-Yeni yönetim kurulunun seçimi ]
7- Program koordinatörlerinin secimi
8- Hakem kurulunun seçimi
9- Delege seçimi'
10- Dilekler ve kapanış.

STÜDYO

Düğün & Nişan & k*s 
Sünnet Fotoğraf Çefcâdl 

ve albümleri yapıl* 
Vesikalık ve her türü 
resimleriniz için bât 1 

uğrayın.
FARKI YAŞAT II 
Özel günlerinizde video çeta*MM 

’ ÜD’ye kayıtlan yap*r 1

Mehmet Mülazımoğtı
İstiklal Cd. Bora Sokak Akbank Aralığı No 3 • 

Tel & Fax : (0.224) 513 94 94 Tel 0 22«)S 4»d^l

NÖBETÇİ ECZANE

TENCERE SETLERİNDE
Servis seti ve Su Arıtma Cihazı Hediyemiz.

Üstelik U(5^o©©©«©©©^ TUL»
Yetmedi 7 aya varan taksit imkanı

O RADYOLU IŞILDAKTA ŞOK FİYAT 
PEŞİN 45.000.000 TL. DEĞİL

SAİSECE W.©W.©©©.1fiL»
Üstelik Piknik Radyolu

Kampanyamız stoklarımızla sınırlıdır.
Bir Telefonla Evlere Servis.

İstiklal Cad. No : 14 (Ziraat Bank.Karşısı)
Tel & Fax : (0.224) 512 30 30 GEMLİK

29 Mart 2003 Cumartesi 
ERÇEK ECZANESİ 

Ahmet Dural Meydaaı

30 Mart 2003 Pazar
SEDA ECZANESİ
Ahmet Dural Meyda«ı 3

SATILIK t AİRE
İstiklal Caddesi Korde» 

Apartmanında 80 m2 daire şart 
Tel : 513 40 81- 513 53 

(0.532) 337 97 1<

DOĞUŞ FEN DERSHANELERİ,
' "Her zaman bir adım önde"
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r
Sıtkı Kayıroğlu
Emekli Öğretmen

■bIM

1£S 
i*1

3 53 
’it

Anlayana Sivrisinek Saz
Ha ne demişlerdi de diyememişlerde o ulu 

mecliste :
"Anlayana sivri sinek saz, anlamayana davul, 

zurna az"
Ben bu atasözünü, anlamına uygun değiştir

mek istiyorum Şöyle :
I "Anlayan sivrisinek saz. anlamayan ya ör
dektir ya da kaz"

Vecize olarak kabul edilirse yazı belli Sıtkı 
Heyvoğkı.

Fenerbahçe Kulübü ile ilgili köşemde çeşitli 
yazılar yazdım. Bir anlayan belki çıkar diye. Çık
madı, çıkacağa da benzemiyor.

Ta baştan Ahmet Çakar da demişti de biz 
ona kızmıştık. Ne demişti o. O. Çetin bu işin al
tından çıkamaz. Demek Çakar onu bizden daha 
iyi tanıyormuş. Bizde Fenerbahçeli olarak onu 
gördük tanıdık, ama atı alan üsküdarı geçtikten 
sonra.

Hani ne derler .- ‘"Bayram geçtikten sonra kı
nayı kıçına yak"

Bir teknik direktör, okulda bir öğretmen gi
bidir. Sınıftaki öğrencilerin her türlü sorumlulu
ğu sınıf öğretmenine aittir. Daha sonra da ai
lesine ve de okul idaresine attir.

Ben. öğretmenliği öyle anlar bilir ve uygula
nın.

Hangi iş olursa olsun o işe ulaşmanın belli bir 
yolu, yordamı vardır. Mesela. Dr olmak isteyen 
bir öğrenci, ilk. orta, liseyi bitirecek. Tıp fakülte
sini kazanıp bitirecek, staj yapacak ve sonra da 
bir branşın doktoru olacak. Mezun olup diploma 
almadan doktor olunmaz.

Ara sıra doktor olmadan doktorluk yapanlan 
gazetelerde okuyoruz. Ne yapıyor onlar, kaş ya
parken göz çıkanyoriar.

Oğuz'un oyunculuğuna, efendiliğine kimse 
birşey diyemez. O konuda fakülte bitirmiş sayı
lır. Hem de taktirle.

Teknik direktörlüğe gelince, o da bilir ya or
ta okula bile geçmiş olamaz.

O halde suç onun olamaz. Ya kimin?
Yönetim Kurulu nun.
Elbetteki sınıfta, yaramazlık yapan öğrenciler 

olacak. Bu bir de olur beşte, onda...
. Öğrenci suç işledi diye onları, okuldan veya 
sınıftan atmak mı gerekir? Bu bir çözüm yolu 

Unudur?
B Oğuz, önce suçu kendinde aramalı.
F Hani bir dünyaca ünlü alime sormuşlar. Siz 
nasıl yaptinızda, dünyanın en ünlü alimi oldu
nuz?

Alim, onlara şu cevabı vermiş “Bir işte yapı
lan hatayı önce kendimde kabul ettiğinden” de
miş.

Şimdi O. Çetin, dünyaca ün yapmış bir 
oyuncuyu, hangi gerekçelerle safdışı yapabili
yor. Önce suçu onlarda arayacağına kendinde 
arasa da “ben bu işi beceremiyorum” diye- 
bilse de şanına yakışanı, yapsa da çekip gitse 
S®
l İllaki kovulacak mı? Ya da niyeti ne? Sen, bu 
Konuda çıraksın.
E Fenerbahçe deneme tahtası değil. Git 
önce amatör bir takımda kendini dene. Kendini 
gör. Biz de görelim. Daha sonra..

Hani derler ya “Acemi nalbant, kürt eşeğin
de kendini dener” Bunun anlamı: Kişi usta olur
ken, çıraklık devrelerinde başkalarının mallarına 
zarar vermemeli. Öğrenmek, usta olmak, her 
kişinin hakkıdır. Ancak başkasına zarar verme
melidir.

Bu Oğuz bizi Fenerbahçemizden iyice so
ğuttu Eğer genede kalırsa, size Galatasaraydan 
selamlar ileteceğim.

Sayın Aziz Yıldırım sizin yeriniz doldurul
maz. Acizane tavsiyem. Alacağınız teknik 
adam Türk olmalı Türk. Ve bu Türk de Er* 
•in Yanal olmalı. Neden? Türk’ü, Türk yakın
dan tanır da ondan. Başarı dileklerimle.
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Sizden Aracınıza
Pirelli’den Size Hediye!

Kadri Güler

Güne Bakı

Şimdi Pirelli lastikleri hediyeli!
21 Şubat - 31 Mart 2003 
tarihleri arasında 4 adet

Pirelli oto lastiği alan herkese 
1 adet Pirelli Mont hediye.

Siz de en yakın 
Pirelli Yetkili Satıcısına 

uğrayın, kontrolünüz altındaki 
gücün keyfini yaşayın

KONTROLSÜZ GÜÇ 
GÜÇ DEĞİLDİR

OZKAYA OTOMOTİV 
■ ü1 oa 0*3 a ata CLücsJo Şü3o

Hisar Mah. Körfez Baytaş Sitesi A Blok No: 2 
Tel : (0.224) 513 73 93 Fax : 514 40 44 

GEMLİK

Okuroğlu’ndan mektup
Birinci sayfanın devam

Eğitim camiasından gelen. mâ eğtm J 
asının her kademesinde görev yapan fe ■ 
olarak, yapılacak olan bu güzel r«zme*M 
de katkım olursa, bundan büyü? 
duyanm.

üst kademelerde üzerime düşeni .açacd 
belirtir. Körfez Gazetesi Ailesine 
basanlar dilerim."

Ali Okuroğlu na ben teşekkür edem
Gemlik hepimizin.
Gemlik’e yapılan hizmet. geleceğe 

hizmettir. Çocuklarımıza, yapılacak
Eğitim gibi yüce bir hizmet ise. insana m 

en büyük yatırımdır.
Gemlik’e yüksek okul ve Hukuk Fm 

kazandırmak için başlatılan gırrsmde m 
geçen herkese teşekkür etmek gerekir.

Bu hizmetler unutulmaz
Başta ANAP İlçe Başkanı Adnan Tdcr<| 

hükümetin yerel yöneticilerine. U .0. 
Mustafa Yurtkuran’a. Tıp Fakültesi OeA—d 
Parlak’a, Veteriner Fakültesi Dekara İfa 
Batmaz’a, sivil toplum örgütlerine, da 
Başaran'a. Avukat Fehmi'ye ve daha nıafai 
teşekkür.

Sayın Okuroğlu, bu konuda soz -.erdi I 
Yerine getirirse, o na da teşekkürler <

BİR TELEFON YE TE II

KÖRFEZ OFS
MATBAACILIK-YAYINCILIK-RE

Tel: (0.224) 513 17 97 GM

SATILIK DAİREHEAVEN

RENO

5.000.000

İLAN ve REKLAMLAR KAZANDIRIR
1 AYLIK PAKET REKLAM

BİR TELEFON YETERLİ
Tel : (0.224) 513 17 97

Gelin saçlarımızda özel indirim!

Makyaj
Kirpik Boyama 
Kaş Boyama 
Mizampile

Tel: (0.224) 514 61 79 Cep: [0.546) 235 73 85
Eşref Dinçer Mh.Kara Sk. Özen Apt. No : 2 
(Çağlar Eczanesi Karşı Aralığı) GEMLİK

Kesim 
Manikür 
Pedikür 
Özel Ağda 
Özel etle masaj 
Röfle 
Balyaj
Boya

SCANM 
AMAOOL

Tahir DOLAŞMAN

KUMLA DA HAV UZU’
KİRALIK ve SATILIK Dı 

Müracaat
Tel : (0.224) 513 17 93

ıfAHAFM SİY Ali •AHU

5.000.000
7.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
4.000.000

20.000.000
10.000.000
15.000.000
10.000.000
10.000.000

Cilt Bakım Uzmanı Bayan Kuaförü 
f4(fWCl “Dikici
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KSrfez
TARAFSIZ SİYASİ GAZETE ■■■■■I

} 31 Mart 2003 Pazartesi FİYATI : 200.000. TL.

Renkli Etiket & Broşür & El ilanı A Kitap A Der£ 
Afiş A Yıllık Batımı A Fatura İrsaliye A Bilet 

Gider Makbuzu A Davetiye A Kartvizit A Kaşe 
Mühür A Cilt yapımı A Plastik Kimlik Kartı 

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR
Her türlü matbaa işlerinizde 

________ hizmetinizdeyiz________

Körfez OFSET]
MATBAACILIK - REKLAMCILIK - YAYINCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak (Akbank Aralığı) 
No : 3 / B Gemlik

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

Marmarabirlik bugün
4 trilyon ödeye ek

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifler Birli
ği. ortaklarına olan borçlarının son taksidinin bi
rinci bölümü olan 4 trilyon lirayı bugün, kalanı
nı ise 15 Nisan günü ödeyecek. Paralar bugün

kZîraat Bankası na yatacak.
Marmarabırhk Zeytin yapıldığına dikkat çeken

Taran Satış Kooperatif
leri Birbğı Genel Müdür- 
İüğü nden yapılan açık
lamada. zeytin üreticisi
ne bugün ödeme çapıla
cak bildirildi
F Marmarabirlik Yöne
len Kurulu Başkanı Rafı 
TavÜoğku 2002-2003 
zeytin abm kampanyası 
basında yapılan ödeme 
rfriarana bugüne kadar
UMyalıbujunu açıkladı.

Odeınc lerin gününde

Taviloğlû, son taksit 
olan kalan 8 trilyon li
ralık ortak alacağının, 
bugün ve 15 Nisan ta
rihlerinde ortaklara 
ödeneceğini söyledi.

Bugün tüm koopera
tiflerce, Ziraat Bankası 
aracılığıyla 8 trilyon Ara
lık borcun 4 trilyonunun 
dağıtılacağını belirten 
Yönetim Kurulu Başka
nı, kalan 4 trilyon lira
nın 15 Nisan günü öde-

neceğini bildirdi.
BEYAN DIŞI
Taviloğlû, kooperati

fe verilen ürünlerin bor
cunun tamamının 15 
Nisan günü ödenerek, 
borçlarının biteceğine 
dikkat çekerek, “Be
yan dışı atımlardan 
kalan 7 trilyon lira
lık ortak alacağının 
ödeme planını Nisan 
ayı sonunda açıkla
yacağız.” dedi..

Kadri Güler
gemnfc_fcorfez@yahoo.com

Güne Bakış

Gemlik Ansiklopedisi
। AnsSdopedmîn sözlük anlamı, bir sahadaki bil
ileri ueyo bütün bilgileri sistemli veya alfabetik 
ibir tarzda sıralayan eserdir.

Efendeki Yılmaz Akkıhçm Bursa Ansiklopedisi.
Sevgili Akkıhc. 1980 li yıllardan beri Bursa An- 

(lidopedisi üzerine çalışıyor.
ftr ansiklopediyi tekbaşma hazırlamak zor bir iş, 

ancak Akkıhc bunu gerçekleştirdi.
Bursa konusunda erişebildiğince 4 cilt tutan bu 

eser herkesin evinde bulunmalı.
Ansiklopediler durağan değil, devamlı değişen 

yapriardır
Akkıhc tarafından hazırlanan ansiklopedide ek- 

sdder bdabürsiniz, o da olmalıydı, bu da bulunma- 
bydb tüyebilirsiniz.

Bunda da haklısınız. Yalnız Sevgili Akkılıç, bu ko
nuda hoşgörülüdür ve hazırladığı eserin mükemmel 
öldüğünü söylememektedir.

Bir başlangıç olarak bence mükemmeldir.
Yılardır. Gemlik ile ilgili bir kitap hazırlamak için 

düşün sofrasında kafa yorar dururum. Ama bir türlü 
gerçekleştiremedik

Şimdi, kendi kendime yeniden soruyorum, ne
den Gemlik in bir ansiklopedisi yok diye.
| Geleceğe bırakılacak en güzel, geçmişi yaşatacak 
en güzel eser değü midir ansiklopedi

BEM 
ikinci 

mağazasını 
bugün

Orhangazi’de 
açıyor

BEM Grupp, Gemlik
ten sonra bugün Or
hangazi’de yeni bir şu
benin açılışını gerçek
leştiriyor.

Geçtiğimiz yıl Gemlik 
istiklal Caddesi’nde 
açılan ilk BEM Mağa
zası Ahmet Avcı ve Le
vent Moral adlı iki genç 
girişimçi tarafından ku
ruldu.

BEM’lerin sayılarının 
en kısa zamanda 10 
mağazaya çıkarılacağı
nı söyleyen Levent 
Moral, üçüncü mağa
zalarını önümüzdeki 
aylarda, Küçük Kum
la da da açacaklarını 
söyledi.'

Balıkçılar barınağın 
onarımını istiyor

İlçemizdeki küçük balıkçılar, 
Kayıkhane semtinde bulunan Kü
çük Balıkçı barınağının onarımını 
istiyorlar.

Gemlik Balıkçılar Derneği’nin 
girişimleri sonucu yaklaşık 15 yıl 
önce yaptırılan barınak, yeterli 
ödeneğin kalmaması sonucu ya- 
,rım bırakılınca, zaman içinde dal
galar, ve 1999 yılındaki depremle 
daha da küçülünce, tekne barındır
ma açısından kapasitesi oldukça

küçülmüştü.
Daha çok oltacı ve maynetçıbk 

yapan küçük bshkçılann bamdığı 
bannağm çevresindeki kakhnmlann- 
da göçtüğünü söyleyen ve bugüne 
kadar hiç kimsenin ilgilenmediği be
lirten balıkçılar, soruna bir an önce 
çözüm getirilmesini isfeyoriar

mailto:gemnfc_fcorfez@yahoo.com
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Gemlik’te Yaşamak

Tamer SIVRj
Bursa Zihinsel Özürlü Çocuka

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
Dışarıda insanın içini ısıtan bir güneş.
Deniz kenarında sayıları azalsada kanat 

çırpan martılar..
Metan gazıyla karışık bir yosun kokusu.. 

İnsanlar sonradan olma taşla toprakla dol
ma kordona atmışlar kendilerini, baharın 
ilk günlerini karşılıyorlar.

Çocuklar, çocuklarımız, yeşille beton 
kanşımı alanlarda koşuyorlar, oynuyorlar. 
Kendilerince' baharın coşkusunu yaşıyor
lar.

Gemlik bahara “Merhaba” diyor.
Reis amcalarının çocuklar oynasın diye 

yaptırdığı kaydıraktaki çığlıkları duyunca, 
kendi çocukluğum aklıma geliverdi birden.

Mahallemizin içinde yer yer zeytin 
ağaçlarının bulunduğu yeşil alanda top oy
nadığımız. uçurma uçurduğumuz günleri 
anımsadım.

Deniz kenarını düşündüm.
Kumsalından denize girdiğimiz Kayık

haneyi, denize atladığımız küçük iskeleyi..
Çakal’ın kiraya verdiği kayıkları..
Bir de ilkokulda okuduğumuz bir, dizeyi:
“Körfez’in ucu Gemlik, 
Üç tarafı zeytinlik.
Gemlik nerden geliyor
Bu şendeki güzellik.”
Gerçekten de dizedeki tanırına çok uy

gundu çocukluğumun Gemlik’i.
Kıyısında balıkçı teknelerinin bulunduğu 

şirin bir balıkçı kasabası.
Tadı dünyanın damağında dolaşan zey

tin yöresi..
Ya bugün..
Körfez’in ucu yine Gemlik..
Ya üç tarafı!
Sanayi gelişiyo^.. Nüfus hızla artıyor..
Konut da konut talebi de.. Buna karşı

lık zeytinlikler küçülüyor, deniz kirleniyor. 
Balığın tadı bozuluyor.

Yani yeşil de, mavi de azalıyor.
Ancak, tüm olumsuzluklara karşın, 

Gemlik, doğal yapısını bozmak isteyenlere 
karşı direniyor.

Gemlik’in topraktan güneşten ekolojik 
yapısından aldığı bu karşı koyma gücünü 
engellemeyelim.

Çünkü hala seyredilecek deniz, soluk 
alınabilecek yeşili yar.

Sahip çıkalım.
Kirletmeyelim.
Çocuklarımız için..
Yarınlarımız için..

■■■ OONIÜK SİYASİ «AHU ■■■■

Yıl: 30 SAYI: 1503 
Fiyatı: 200.000 TL. (KDV Dahil)

Sahibi: Kadri GÜLER
Yatı İşleri Müdürü : Serap GÜLER

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

Basıldığı yer : KÖRFEZ OFSET
Matbaacılık -Yayıncılık - Reklamcılık Tesisi 

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

(Dini Bayram Günleri Faıar Günleri yayınlanma»)

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozuklu
ğu olan çocukların dikkat eksiklikleri bek
lendiği gibi akademik sorunlara yol açmak
tadır. Dikkatsizlik bu yüzden öğrenme güç
lüğü ile ilgilidir. Dikkat eksikliği ve hiperak
tivite bozukluğu örnekleminin üçte dördün
de ciddi öğrenme güçlükleri vardır. Öğren
me güçlüğü olan çocukların üçte birinde 
dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu 
vardır.

Hiperaktiv çocuklann sorunları genellik
le erken bebeklikte başlar. Yeme ve uyku 
paternleri daha yavaş etkilenir. Okul önce
si yıllarda aşırı aktivite ve dikkatsizlik belir
ginleşmeye başlar. İlkokul başladığında aile 
sorunun yaramazlık dışında özel ilgi isteyen 
bir sorun olduğunu ahlar. Hiperaktiv çocuk
lar, arkadaşlık kurmada zorluk çekerler. Oy
sa, sıklıkla cana yakın görünürler. Bunun 
önemli nedenleri sosyal ilişkilerinde ince 
ipuçları dikkatsizlik nedeniyle bilmeden sos
yal hatalar yapmaları ve ayrıca davranışları
nın impulsiv olmasıdır.

GÖRÜLME ORANI
Bozukluğun görülme oranı % 3-5 arasın

da değişmektedir. Erkeklerde kızlara oranla 
3 kat daha fazladır. İlkokul çocukları arasın
da erkeklerin % 9 unda, kızların % 3 ünde 
görülür.

OLUŞ NEDENİ
Kalıtsal etkenler, beyin hasarı, beslenme

Sizden Aracınıza
Pirelli’den Size Hediye!

lastikleri hedi
21 Şubat - 31 Mart 2003 
tarihleri arasında 4 adet 

Pirelli oto lastiği alan herki

Siz de en yakın
Pirelli Yetkili Satıcısı na 

uğrayın, kontrolünüz altındaki 
gücün keyfini yaşayın

1 adet Pirelli Mont hediye. 
BUGÜN SON GÜN KAÇIRMAYIM

KONTROLSÜZ GÜÇ 
GÜÇ DEĞİLDİR 

tam nedeni bıknmemektedır
olumsuz çocuk yetiştirme tutumbn. sej 
sız, hoşgörüsüz itaat bekleyen tutı<ntaB| 
tivitenin artmasına neden olur

Başka bir yaklaşıma göre haperaiar A 
ranişlann sonucunda ortaya akarı didon 
ilgil bu davranışları pdöştirmekledbr

NASIL ÖNLENİR
Annenin hamilelik dönenimde heğı 

me, ilaç ve alkol kullanımı gîbt e£o4| 
dikkat etmesi gerekmektedir Doğur-, m 
smda çocuğun yeterli beslenmesi «om 
ması ve duygusal uyarımını en 
tirmeyi sağlar.

Hiperaktivite ile azalma w kusur Mİ 
arasında kuvvetli bir ilgi okluğundan çağ 
ğu azarlamaktan kaçınılmaiıdz

BİLİNÇLİ HAREKETİ ÖGRETMHi
Bebeklikten itibaren, ebeveyn bdnğH 

reketi olumlu yönde desteklenmdbdk Q 
cuğun herhangi bir başarısına dikkat «M 
ve ödüllendirmek etkili davranışı gudM 
rir. Anne baba ve kardeşler pek o* drtj 
nişin öğrenilmesinde model oknabn açM 
dan anne babanfa davranr-hr önMİı 
zanmaktadır.

Bir sonraki yazımda, dikkat vkmMM 
hiperaktivite bozukluğunun ğğfl
neceğim.

Bitimsiz mutluluklar

I

OZKAYA OTOM O Tl 
71UİSÜ) İlil.

Hteer Meh. Köriet Baytaş A BkA *
Tel: (0 224) 513 73 S3 Fax : 514 4441 

______________ ________ ^4
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Sanayi Sitesi’nde 
onarımlar başladı
Şiddetli yağışlar sonucu bozulan yollar onarıldı, 
yıkılan duvarlar yeniden yapıldı. Onarım sürüyor.

Sınırlı Sorumlu 
Gemlik Küçük Sana
yi Sitesi’nde geçtiği
miz ay yağışlar sonu
cu, yıkılan yol ve du
varlar onarıldı.
| Kooperatif yöneti
mi tarafından alınan 
kararla, orarımlar 
.geçtiğimiz günlerde 
başladı.

S.S. Küçük Sana
yi Sitesi Kooperatifi 
Başkanı Mustafa Fıs

tık, şiddetli yağışlar 
sonucu akan yağmur 
sularından A Blok 
köşesinin göçtüğünü 
ve büyük zarar mey
dana geldiğini söyle
di.

Bu köşenin yapı
mına 10 milyar lira 
harcadıklarını' belir
ten Fıstık, .site idinde
ki yolların da yer yer 
bozulduğunu, girişte 
bulunan ana yolun Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Mustafa Fıstık, kü

çük onanmlann tamamlamak üzere olduklarını söyledi

TATLI 
SERT
Erol GL BCAl

geliş ve gidiş olarak 
ikiye . ayırdıklarını 
söyledi.

Mustafa Fıstık, 
“Bu giderler büt
çemizde bulunma
yan giderler ola
rak, karşımıza çık
tı. Onarımı sınırlı 
olarak yaptık.

Genel Kurul 
toplantısından 
sonra bu tür gi

derler gözönüne 
alınarak, bütçe 
oluşturulacaktır. 
Site esnafından 
ekstra bir gider 
almıyoruz. Esnaf 
Irak Savaşı nede
niyle zaten mağ
dur durumda. Bir
çok arkadaşımız 
hiç iş yapmadan 
evlerine gidiyor.” 
dedi.

yel
OT

CHP yerel seçimler 
için kolları sıvadı

Cumhuriyet Halk Partisi il yöneticileri geçtiğimiz gün ilçe
ye gelerek, yerel seçimler konusunda yöneticilerle görüş
tüler. CHP'de yerel seçimler için hazırlıklar başlıyor.

Maskeli Balo
Sanla Mtelrrfi balodayız-
MaskeB insanter taamda
Bazı m a »keler masum gorûnmta
Bazıları sevecen gülümsüyor
Bazı masifeler merhametle bakıyor
Bazıları ise. adil bir görüntü «erme

ye çalışıyor.
Aslında buntavı hiç berine aldanma

yın.
Görüntü ve re n her maskaran ter* tara

fım düşünün.
Bu maskelilerin bazdan. zarrw te

man televizyonlarda görünüyor
Program öncesi, ne derdi makyajdan 

geçerlerse geçsinler, örirandria adnm 
gerçek düşünceleri anlaşahr

İşte. Global dünya böyle.
Zaten bir adi da. sanal dünya.
Yani Hiçbir şey asıl deg«I
Herşey bir mana da. satar
Irak Savası sırasında bu masketaer* 

daha yakından tanıdık
Amerikalı yetkilıîcr ne demesi» 
Biz Irak'a demokrasi ^oturuyoruz 
Astada tabi ki sebep bu değtai 
Sebep petroldü.
Yine şöyle ek mişlerdi 
frak ı kitle imha sdaMarmdau tetnta

1 ey ece giz.
Aslında, daha guckılerme taradder» 

sahipti.
Zaten Irak ta ol 

yasal silahları da onlar Irak a antantta

Bürokratlar ve potataardarda da 
bu maskeler var.

Bu grup hak tarptete ctanaâm Mkl

adet 
lert? 
«W 
MAfl

Not : Bcsn Bosa Arnavutça da yiğit sözü 
anlamına gelir (Bir deki erkek sözü gibi. 3 t T.

GEDİĞİNE

BESA-BESA...
Serbest Bölgede çalışanların 
yüzde yetmişi Gemlikli imiş. 
Bu sayı ileride yüzde seksen- 
doksanlara ulaşacakmış.
BUSEB Genel Müdürü
Sn. Basri Sönmez böyle söylüyor.
Harbi adamdır Sn. Sönmez.
Dediğini yapar.
Sözü, BESA-BESA sözüdür...

Cumhuriyet Halk 
Partisi Gemlik İlçe Ör
gütü, önümüzdeki yıl 
yapılacak olan yerel se
çimler için kollan sıva
dı,

İl Yönetim Kurulun
dan, geçtiğimiz akşam 
ilçeye gelen yöneticiler, 
yerel seçimlerle ilgili 
olarak yapılması gere 
kentev konusunda. ilçe 
yöneticileri ite görüştü 
ter.

CHP Yönetim Ku 
tulu üyelerinden aldığı ■ 
mu bdgıktv göte. vr 
rvl scçimk't öncesi va 
pılması geıvken vşterte 
ilgi olarak. geıcklî ha 
nrl ıklatın çapılmadı 
belde w merkezde 
aetav beltıtenme<

CHP ilçe Başkan»
Uğur S'rt .ntbn 

man feteten 

nndte çafematara ta 
hnm*n irianA

CHPlter 21KM v 
tetete ytptacta ver 
seçtatet ıçm onumu

Bazen adil maskeler vat. emttevmdr
Bazen merhamet maskesem iadtate 

yortar.
Ama. Her anmM vantarmda mar 

sum ve sevecen [uımle ret en maske
leri var.

Bazen madteterin düstağn d» «taam»
Stete karuttaF vaemdarm flteeüb 

yüdteri ortaya çıtaamr-
Sene da. ahdb vata dw«m Metamtte* 

ğ« komut Mte «teOta*
Girin teetiye -
Öçte ( < be* btato de*< «ta» bte ta

Mden aya^ı etaenem
Bu görifes taba» dteM taptaMI fteb

•dta©*
Bte de. tateta ftated* «ta

Günün SözO [
Ar
Çbft MMtetarita* tak. çaA dtetae 

teteleketata
Xtarwr



lar»

31 Mart 2003 Pazartesi

“Sıra gecesi” eğlencesi
Şayi

4

fen
EM

İstiklal Caddesinde yeni 
açılan "Mama Mia Pizzana” 
adlı işyerinde önceki gece "Sı
ra Gecesi” düzenlendi.

İşletme sahipleri Mehmet 
ve îlhami Erdoğan kardeşler, 
batı ile doğu yemek kültürleri
nin buluştuğu yer olarak ad
landırdıkları işyerinde, İtalyan 
mutfağı ile Güney Doğu Ana
dolu mutfağının buluştuğunu 
söylediler

Mama Mia Pizzaria’nın üst 
katında bulunan "Şark Köşesi
nin” Ur fa yöresinin geleneksel 
ev yaşamını sembolize ettikle
rini söyleyen kardeşler, zaman 
zaman burada Güney Doğu 
Anadolu’nun müzik kültürünü 
yaşatacaklarını söylediler.

Sıra gecesine Süleyman 
Yılmaz, Yusuf Harputlu, Ben- 
har. gitarda Alî ve Barış katıl
dılar.

Erdoğan kardeşler. Mama 
Mia Pizzen Fast Food Cafe’de 
perşembe, cuma ve cumartesi 
akşamlan sıra gecesi yapılaca
ğını ve tüm Gemliklileri bekle
diklerine belirttiler.

Çil 
güneşte 
korunma

ister
Bazılarında doğuştan bazılarını 

neş gibi çevre şartlarından kayna! 
•lerin direkt olarak kansere yakala 
ne neden olmadığı belirtildi.

İlgililer, ‘Çil kendisini kötü huylı 
re dönüştürmez. Çilleri olan kişi g 
neşe fazla maruz kalır ve güneş I 
vardır” diyorlar.

KESİN ÇÖZÜMÜ YOK
İlgililer, çillerin tedavisi kc 

yöntemler olduğunu belirtiyorla 
pe Lazer uygulamalarının yanı 
minli, AHA’lı kremler cilde uyguli 
Ayrıca cildin değişik yöntemlerle h 
ması (kimyasal peeling) yöntemi c 
nusu.

.Yöntemlerin kesin çözüm getiri 
ne'dikkat çekeri ilgililer. “Cilt gün< 
•ettiği anda yeniden oluşur. Y 
güneşten korumaktır. Bu

Düğün & Nişan & R umI 
Sünnet Fotoğraf ÇddıaM 

ve albümleri kapılı*. | 
Vesikalık ve her türü J

IHLHS MRGHZHSI
Halı Yıkama Makinasında

K

4

İES-'-L_

biri
Ers

______

5TUDYO

Gem l i k Girişi Bayttş Apt Alt No C GBflf
Tel: (0.224) 514 59

d NAKİT ÖDEMELERİNİZDE 
2S©.©©©C©©©»T!Lo ve 
Mutfak Robotu Hediyeli

ItüTa’s!
argazasiı

□ TEFLON TENCERE SETLERİNDE 
Servis seti ve Su Arıtma Cihazı Hediyemiz.

Üstelik KB®.©©©.©©©^ TDL
Yetmedi 7 aya varan taksit imkanı

□ RADYOLU IŞILDAKTA ŞOK FİYAT 
PEŞİN 45.000.000 TL. DEĞİL 

SAIDIBCIB ®B.©©©.©©©jriU
Üstelik Piknik Radyolu

Kampanyamız stoklarımızla sınırlıdır. 
Bir Telefonla Evlere Servis.

İstiklal Cad. No : 14 (Ziraat Bank.Karşısı)
Tel & Fax : (0.224) 512 30 30 GEMLİK

uğrayın. 
FARKI YÂ S A TU 
Özel günlerinizde video c 

CD ye kayıtlan yap*’

Mehmet IVIülazımoğBn
İstiklal Cd. ^ora Sokak Akbank Aralığı No : 3 * A GBh 

Tel & Fax : (0.224) 513 94 94 Tel: (022® SM *«1

oto gamze
Elektrik Akşamı Flltrej 
Dorse Akşamı Civata I

TOFAŞ 
RENO 
VOLVO 
SCANIA
ANADOL

Tahir DOLAŞMAN

F4TW

\4«ÜC

DOĞUŞ IIgV DERSILUELERI
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□ UÇAK

□ FERİBOT

J OTOBÜS
□ BELEDİYE

□ h> DA&nOLAfr
□ HASTANELER

M

Körler Taksi...
Çınar Taksi.......
Güven Taks.......
Gemlik Taksi .. .
Mapashr Taksi

.513 92 00
.513 23 29
.513 10 68

........513 18 21 

........513 2467 
.........5133240
.........513 23 24
____ 514 35 50

Tesbitten sonra hastaların ağrısı 
azalır, rahatlar ve taşmmas da 

kolaylaşır.
Devamı var.

J DENİZ OTOBÜSÜ 
Buna

Devlet Hastanesi......
SSK Hastanesi........
MetSağ Ocağı......

□ TAKSİLER

Cilt Bakım Uzmanı Bayan Kuaförü 
fyz&ışe
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Muzaffer Gürboga
Eğitimci - Yazar

Okuma ve
Düşünme

İşyerinde ilkyardım!
Sargı Çeşitleri

Yaşama dair soruların yanıtlarını 
okuyarak ve düşünerek bulabiliriz.

Okumak bir yolculuğa sürer bizi. 
Bu yolculukta kendi kişisel duvarları
mızı aşabilir, kuşatılmışlığımızı yarabi
liriz.

Dünyayı, toplumu ve insanları an
lamak okumanın kazanımlarıdır.

Doğru soru sormayı öğrenebilir, 
kendimizle ilişkiye geçebiliriz. Ne ya
zık ki ülkemizde okuma sevgisi «yeter
li düzeyde değildir. Eğitim kurumlann- 
da okumaya ve düşünmeye gerekli 
önemin verildiği söylenemez. Bir 
araştırmaya göre; gençlerin yüzde 
44'ü kitap okumuyor, yüzde 52’i si
nemaya gitmiyor, yüzde 72.5’i tiyatro 
ve konsere gitmiyor.

Düşenen değil, ezberle yetinen bir 
kuşakla geleceğimizden umutlu olabi
lir miyiz? işin kolayına kaçıyoruz.
, Düşünme, irdeleme ve yaratma ye
teneklerini geliştirmiyoruz. Onun için 
sorun çözme yeteneğimiz düşüktür.

Okuma bir varolma tarzıdır. Dün
yayı doğru, gerçekçi algılamak oku
makla olanaklıdır.
r Düşünme eylemi sürekli bilgiyle 
beslenme yoluyla gerçekleşen bir ey
lemdir. Bilgiyi paylaşmayan toplam
larda otoriter yapılanma egemendir.

Gerçeklerle yüzleşmekten korkma
yalım.

.Eğitim sistemimiz bilgi ve beyinsel 
üreticilikten uzak konumuyla çağdaş 
olmaktan uzak. Farklılıklarımızdan 
vazgeçip uyum sağlamaya çalışmanın 
adı eğitim olmasın sakın. Benzeşme
ye çalışırken kendimiz olmaktan çı- 
kar, kendimize yabancılaşırız.

Okuma eylemini ciddi bir emek işi 
olarak algılayalım.

Okuma zevkini, öğrenme zevki ile 
birleştirelim. Yazmayı deneyelim. 
Yazmak bir uygarlık ölçütüdür.

Eli kalem tutan insanın okuyan, dü
şünen bir insan olduğunu söyleyebili
riz.

Beyin ve yürekte değişim okuma
nın sayesinde gerçekleşir.

Görmeyi öğrenebiliriz.
Sokrates, düşünmeyi öğreten okul

ları oluştururken amacı yaşamı öğret
mekti. der.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakc 
ve Güvenliği Genel Müdürlüğü taı 

lan ‘İşyerinde Yardım' adlı kitar

Kırıkların hareketsiz hale getirilmesinde bulunan herhangi 
bir malzemeden yararlanılabilir. Kimi zaman sağlam bacak 

kırık bacağa destek olarak kullanılabilir.

Kırıkta esas, kırık kemik parçalarının hareket ederek 
doku, damar ve sinirleri kesmesini ya da 

buna bağlı aşirf. ağrıyı önlemektir.

GÜZELLİK SALONU

Makyaj 5.000.000
Kirpik Boyama
Kaş Boyama 5.000.000
Mizampile 7.000.000
Fon 3.000.000
Kesim 3.000.000
Manikür 3.000.000
Pedikür 4.000.000
Özel Ağda 20.000.000
Özel dile masaj 10.000.000
Röfle 15.000.000
Balyaj 10.000.000
Boya 10.000.000

Cilt Bakımı
Siyah Noktalar 

»S Sivilceler
Doğum Lekeleri
Kırışıklıklar
Yüz Temizliği

Gelin saçlarımızda özel indirim!
Tel: (0.224) 514 61 79 Cep: (0.546) 235 73 85

Eşref Dinçer Mh.Kara Sk. Özen Apt. No : 2 
(Çağlar Eczanesi Karşı Aralığı) GEMLİK

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

□ GEREKLİ TELEFONLAR □ RESMİ DAİRELER

İtfaiye ................................110
Polis İmdat............. 155
Jandarma İmdat....................156
Jandarma K...................513 10 53
Polis Karakolu.............513 18 79
Gar. Kom....................513 12 06

TEK Ama 513 20 66
TEK işletme . 513 45 03
Turizm Der. 513 Uf 74
Spor Sah. ...... 514 00 95drm. Böl. Sf... 513 12 86
Milli Eğt. Md... 513 11 74
Halk ât- Mrk.. 513 18 46
Halk Kutüp.. 513 13 53 Aç Cfc

□ KAYMAKAMLIK
MS. çv. ............
Karayolları .... 513 13 Ut»
Ümân B(k. 11 *3

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

Mal Md
Nüfus Md 513 37 42
Özel İd Md.. 513 150/ 
TapuSe Md. 513 14 14 
Müftülük . 513 13 64 SV* fıjloîJ 
tü. FA. 4X4 Alt it

K İ* &Se. MU
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ENGİN ECZANESİ

NÖBETÇİ ECZANE
?13 45 51 IS

Kurtanc
053X496611» 
0533 25S*S%

OÖ*"1
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MHKRO
KOZMATİK MARKET

YAKINDA 
İSTİKLAL CADDESİ 
YİĞİT ECZANESİ

YANINDA 
GEMLİKLİLERİN 

HİZMETİNE AÇILIYOR
KOZMATİKTE ARADIĞINIZ 

HER ŞEYİ BULABİLECEĞİNİZ
ADRES

İstiklal Cad. No : 53 GEMLİK i
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