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Şok iddia
Yerel Gemlik Gündem Gazetesi’nin *Haftanın Panoraması’ adlı köşesinde, dün yazdığı kö
şe yazısında, ilçemizdeki okullarda esrar satıldığını iddia eden ve bu iddiaları esrar satı
lan okullardaki idareci konumundaki kişilerden öğrendiğini yazan Köşenin Yazan ve Ga
zetenin Vazı İşleri Müdürü Hurşit Topal, ilçede veliler arasında heyecana ve şüpheye ne
den oldu. Olay üzerine, İlçe Milli Eğitim Müdürü, okul'yöneticileri topladı. Üçe Emniyet 
Müdürü soruşturma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili inceleme yaptırıyor.
I Haber, dün yayınlanan Günlük 
fcerrJk Gündem Gazetesiniı ı 3. sayfa- 
■kdakı "Haftanın Panoraması” 
Ensesinde. Hurşit Topal, okullarda es- 
yar satıldığını yazarak. Gemlik'te eği
lim camiasında büyük çalkalanmalara 
meden oldu.
■ - Gündem Gazetesi Yazı İşleri Mü- 
mürfüğü görevini de yürüten Hurşit To- 
|pal yazısında okulda öğretmenine kı
san öğrencinin öğretmenini bıçakladı- 
mrh belirttikten sonra şu görüşlere yer 
■erdi.
L “Olay, ilçede eğitim camiasını 
İlerinden üzdü. Birçok eğitimci 
olayı kınadı, bir çoğu da okul is
mi dahi vererek bazı okullarda 
«rar satmaya kadar varan disip- 
Insizlik olduğunu dile getirdi. Bu

sözleri sarf edenlerin - bazı lan 
ise, yine o okullarda idareci ko
numunda olan kişiler...” Topal ya
zısında devamla; "Okula silahla ge
len, bıçakla giren, ya da satmak 
için esrar getiren öğrenciyi en
gellemek ilk önce okul idarecile
rinin görevi..” dedi.

Bu yazı üzerine, dün İlçe Milli Eği
tim Müdürü Mehmet Tuna, faks ile 
tüm okul müdürlerini Endüstri Meslek 
Lisesi’nde toplayarak, konuyu görüş
tü.

Okul yöneticilerinin okullarında es
rar satılmasıyla ilgili hiçbir bilgisi olma
dığını söyleyen Tuna, konuya açıklık 
getirmesi için yazıyı yazan kişiye ve 
Cumhuriyet Başsavcılığına başvura- 
caklurını. »bp

yazının veliler arasında eğitim 
camiasina karşı güvensizlik
yaratacağını belirterek,

OKULLAKDA DİalrUNSİZLİK 
hat SAFHADA

“Okullarımızı esrar yuva- 
sı durumunda gösterme- 
ye kimsenin hakkı yok I b«çs*Ud ■ tein 

. .. bub
Cİ6C11 öneyelfe sonuçtoı

Öte yandan, Cumhuriyet 
Başsavcılığı ise, yazı ile ilgili 
olarak inceleme başlatacağı- 
nı, gerekirse soruşturma açı- * 
lâbileceğini söyledi.

İlçe Emniyet Müdürü Salih 
Golcü ise, yazıda belirtilen es
rarın okullarda satılması, uyuşturucu 
ile mücadele konusunun polisin gö
revleri arasında olduğunu hatırlatarak. 
“Olayla ilgili soruşturma başlatı
yorum. Yazıdaki iddia ciddidir.”

dedi.
Veliler ise. bu iddu 

leyen yöneticilerin kırr 
iddialann doğruluğum 
nı istiyorlar.

HAFTANIN 
PANORAMASI

Kadri Güler
genjlik_korfez@yahoo.com

Güne Bakış

Okullarda esrar...
L Okullarda esrar satıldığına dair dün Gündem de or
taya ahlan iddia. ciddi bir iddiadır ve üzerine gidilmesi 
nerekir
■ Gündem Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Hurşit Topal, 
baz okul yöneticilerinden aldığı bilgilye göre, velileri 
RMÜşeye. infaale düşürecek iddia ortaya koydu.
t Bu konunun hem idari, hemde adli yönden ele alı
narak araştırılması gerekir.
| \fetkîlilere görev düşüyor.
E Binlerce aileyi ve veliyi ve de öğrenciyi ilgilendiren 
böyle ciddi bir iddia kanitlanmalıdır. y-
I Dün. İlçe Milli Eğitim Müdürü, yazı üzerine hemen 
öfojl müdürlerini toplayarak durum değerlendirmesi 
haptı
K Çünki. yazıda suçlanan Milli Eğitim camiası ve 
IGemiik Milli Eğitimidir. Esrar satışını görmeyen Gem- 
■ı polisidir.
[ Bir veya birkaç olaya bakarak, 12 bin öğrencinin 
jftrenim gördüğü, 750 öğretmenin görev yaptığı 
Gemlik te, zan akında tutulmak sitenen kitle büyüktür. 
En Önemlisi eğitim camiasıdır. Yarınlarımızın geleceği 
dan çocuklarımız ve onlan eğiten öğretmenlerdir.
I Yaa yazmak ciddi iştir.
t Eğer okullarda esrar satılıyor veya kullanılıyorsa 
■nayima dayandırılamaz Bu yöneticiler kimse açık- 
■Mnalı. iddia kanitlanmalıdır.

> Bu kararlanma zsa. Milli Eğitim zandan kurtulmaz.

Tevfik
Solaksubaşı 

eşini 
kaybetti

Uluslararası Ticaret 
Odası Yönetim Kurulu 
Üyesi, Gemlik eşki 
Ticaret Odası başkan- 
lanndan Tevfik Solak- 
subaşı, 56 yıllık eşini 
kaybetti.

Pazar günü rahatsız
lanarak, Uludağ Üni
versitesi Tıp Fakülte- 
si’ne kaldırılan, girdiği 
şeker komasından çı
kamayan Fatma Se
vinç Solaksubaşı, şeker 
sonucu kalp yetmezli
ğinden saat 19.oo sıra
larında vefat etti.

Fatma Sevinç Solak- 
subaşının cenazesi, 
bugün ikinci namazına 
müteakip. Çarşı Cami
inden kaldırılarak. Kü
çük Kumla da toprağa 
verilecek.

Marmarahîrlik dün ödeme yapmach.

Ödemeler bugün
Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Rafı Tavioğlu’nun 
“Pazartesi günü zeytin üreticisine ödeme yapılacaktır’' söz
leri dün gerçekleşmedi. Gemlik kooperatifi yöneticileri, te- 
gün ortaklara 86 milyar lira ödeneceğini söyledi.

Marmarabirlik’ten bugün para 
almayı uman kooperatif ortaklan, 
umduklarını bulamadılar. Ödemele
rin bugün yapılacağı açıklandı.

72 Nolu Marmarabirlik Zeytin 
Tanm Satış Kooperatifi yöneticile
rinden aldığımız bilgilere göre, re
kolte teslimiyetini aşmayan ortakla
rın kalan alacakların yüzde 50T 
olan 86 milyar liranın bugün Ziraat 
Bankası ndakî ortakların hesaplan- 
na yatırılacağı açıklandı.

Açıklamada, kalan diğer yüzde 
50 bakiye olan 86 milyar liranın ise 
15 Nisan 2003 tarihinde ödenece
ği belirtilirken.' rekolte fazlalannın 
ödeneceği tarihin Nisan ayı sonun
da Genel Müdürlükçe açıklanacağı 
bildirildi.

Rekolte fazlası koopcrsUf borç
larının 369 milyar 693 müyon 150 
bin lira olduğunu söykven âgi&fer. 
bugüne kadar ortaklara 1 trâycrı

ter.

Zeytin Tanm Satış KoopcnA 
2002-2003 ahm kan-ıpany^asanda. 
ortaktenndMi akhğı 1 rrsteon. 504 
bin kâo sektin alarak, crtaldmna 2 
trikon 416 mAyv 865 ntiKon tn 
bövçbrmuştL

Zeytin kooperatif: rmtıMiii bu 
gün Ziraat Bankası GemiR Sobe 
si nden kakan aiarairianmn yûad 
50 si tutarmdate t^yteDervn 
laondan çekebdeoekter

mailto:genjlik_korfez@yahoo.com


YAZINCA

Gemlikli zeytin üreticisinin 
yüzü gülecek (mi)?

MARMARABİRLİK aralarında 
Gemlik ve çevre yerleşimlerinin de ol
duğu binlerce zeytin üreticisini biraraya 
getiren onlann ürünlerini en iyi biçim
de değerlendiren bir oluşum...

Ortaklanna dün dört trilyonluk 
ödeme yaptı...

Bu yıl diğer yıllara oranlara daha dü
zenli gittiği gözleniyor ödemelerin...

Ancak düşünüyorum da Marmara- 
birlik acaba üzerine düşeni yapıyor 
mu? Yatırımlarını doğru yerlerde ger
çekleştirdi mi?

Bursa İzmir Karayölu’nun BAŞKÖY 
yakınlarında bulunan.' dış görünüşüne 
bakılırsa- dev gibi kompleksin yeri doğ
ru mu? Teknolojisi modern mi?

Üreticisiyle gerçek bir işbirliği içinde 
oldu mü? Yapsaydı Marmarabirlik bu
gün daha iyi noktada olabilir miydi? 
Bursa ile özdeşleşti mi?

Nasıl ki TARİŞ denilince İzmir akla 
geliyorsa MARMARABİRLİK denilin
ce de Bursa akla geliyor mu?

Zeytini güzel... Yan ürünleri de... 
Gururla, kalitesine ve lezzetine güvene
rek ürünlerini alıyoruz; Dostlarımıza 
sunuyoruz.

Biz alıyoruz da, Marmarabirlik pa
zarlama örgütünü Türkiye’ye hatta 
Dünya’ya yayabildi/mi? Pazardan hak
kını hakettiği ölçüde alabiliyor mu? 
Türk zeytin pazarının büyük bölümünü 
denetleyebiliyor mu?

MARMARABİRLİK’in içine de po
litika bulaştı mı? Özellikle seçim dö
nemlerinde MARMARABİRLİK siya
sal partilerin güç gösterme savaşına 
sahne oldu mu? Üreticinin ürünü alınır
ken hak hukuk adalet çiğnendi, mi?

Sorular sorular Sorular..
Ben yanıtlarını bilmiyorum ama sa

nıyorum ve umut ödiyorum ki MAR
MARABİRLİK en doğrusunu yapmış
tır.

Bir Kucak Sakal
O zamanlar üniversitede öğrenciyim. 

Dönem 1969-74 arası. Her sabah Halkalı- 
Sirkeci banliyö treninden Yenikapı’da inip 
Beyazıt’a çıkıyorum.

Okuldan kaydı silinen Deniz Gezmiş açtı
ğı davayı kazanmış; sırtında parka, ayağın
da kalın botlar, Rektörlük Binası önünde 
okula dönmenin keyfini çıkartıyor.

Yakın arkadaşları kimler? Cavit Kavak, 
Celal Doğan, Nizar Özkaya ile ertesi yıl Kı- 
zıldere’de vurulan Cihan Alptekin... Demek 
ki, 12, Mart (1971) Muhtırasının henüz ve
rilmediği günler.

O günlerde başımdan geçen bir olay, da
ha dün gibi aklımda...

Sabah trene binince kompartımanda en 
dibe, bir cam kenarına oturdum. Cumhuri
yet gazetesini açıp okumaya başladım. Tren 
birkaç istasyon geçtikten sonra, karşıma 
acayip bir adam oturdu. Yahu ne göreyim? 
Koskocaman bir sakal... Göğsü ve göbeği 
işgal,altında!

Gönlümden ilk geçen şey, -hani Allah 
yar- dünyada kimseye sakal bırakmamış; 
adam hepsini kendi yüklenmiş!. Yaşı yetmi
şi geçkin. Yüzünün güçbela görünen yerle
ri, Anadolu bozkırında yandığını haykırıyor. 
Bakışları mı? Bir kucak sakallı adamın ba
kışları nasıl ise, işte öyle!

Manzara sabah sabah hiç boşuma gitme
mişti. Çünkü o zamanlar her sakallıyı “zın
dık” sanıyoruz. Nursuz pirsiz bir adam ol
malıydı.

İşte o kadar!...
• * ♦

Gazete sayfalarını çevirirken, ara sıra göz 
göze geliyorduk adamla. Uğur Mumcu, İl
han Selçuk' ve öteki yazarları okurken göz 
hapsine almıştı beni. Ancak yüz hatları za
manla o ilk ciddiyetini kaybetmiş, güleç bir 
hal almıştı. Sadece yüzüme değil, üstüme 
başıma da bakmaya başlamıştı. Pür dikkat 
bakıyordu adam... Durmadan bakıyordu...

Çok rahatsız olmuştum.
Bana öyle geliyordu ki, okuduğum gaze

teden hareketle kötü şeyler düşünüyordu 
hakkında. “Dünya ve ahiretini kaybetmiş bi

Ali AKSOY

ri” diyordu belki de benîm için 
Alın benden de o kadar’
Bütün hüneri “bir kucak sakal fanfana 

olan birine içimden acıyordum, He» 
mm, marifet sakal ise, dedemin de m 
vardı. Üstelik bembeyaz pamuk Em
dedem sakalım sıvazlayınca, ucu 
kaybolur, dışarıya taşmazdı hiç. 1

Bu ne böyle Allah aşkına?!..
Okuma keyfim bozulmuştu Gsaan 

katlayıp cebime koydum. 1
Gözlerini dikmiş pür tebessüm ban» İri 

kıyordu adam...

Göz göze gelince birden sordu
Adın ne evlat?”

îlk kez duyduğum ses tonu, hiç UMM 
ğım kadar sevecendi. Bu müşfik ve bafaM 
ses tonu karşısında çok şaşırmış.- ha&faol 
düşündüklerim için utanmıştım Br 
züne bakamadım. Sonra ayıldım: sarMri 
yanıt verdim : I

“Ali....” |
Bu adı duyar duymaz adam öyte t* ifl 

perdi ki... Gövdesinden cereyan
bi oldu. Sonra vecde gelip, bir efa» fa^H 
içinde göğsüne koydu Gözlen yan 
vaziyette, ağız dolusu haykırdı H

“- Adına kurban evlat! Adına farifl 
ban!... “ ; I

Bu feryat kimi yolculann da dariri^H 
çekti. Ben şaşırmaktan ote. şoke 
tum. İnsanı bu hale koyacak nes 
adamın? H

Tren. Yenikapı istasyonuna
Artık inecektim. Yerinden kalkarken «drij^H 
mahcup bir sesle Hosca kalın' 
hatırlıyorum. Adımın kıymct-ı
üzerine o gün uzun uzun düşunduaJM | 
nunda bu ad a olan rağbeti çözdüm

O bir kucak sakalı ’ olan adam ör .W»: 
vi Dedesi idi. 11

Bu meçhul adamı şimdi 
rum.

İnsan oğlu dış görünüşe aklanaMri^H 
h... İl

Bunu bana o meçhul adarr x^r«ari^M I

Ya siz ne düşünüyorsunuz?
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Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Medikal Bölümünden almış olduğunu 

sağlık karnemi kaybettim. 
Hükümsüzdür.

Hüseyin AKSOY

İsim Tashihi
Gemlik Asliye Hukuk Mahkemesi nin 

2003/59 esas, 2003 145 karar nosu ile 
“Nar?" olan adım "Narin olarak 

06.03.203 tarihinde değiştirilmiştir.
İlan olunur.

Narin ATICI

Yazarımız
Araştırmacı - Yaz* 

Yılmaz Akkılıç'ın yarf
4 Ciltlik 

BURSA ANSİKLOPEDİ
Gazetemizde satılraktaM

Su \ ■ 3’ Câö.. Boro Sok. Akbonk
No 138 GEMUK
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Rahmetli Ahmet Rasim Paşa ve Besire Hanım’ın Torunu, 
Rahmetli Fikri Servet TOR ve Hayriye Hahım’ın kızı, 

Oıxl. Prof. Apdülhak Kemal YÖRÜK’ün Kerimesi, 
Rahmetli Cafer Ali ve Nazmiye SOLAKSUBAŞI nın Gelini 

Rahmetli Emel Muzaffer HARUNOĞLU, Refik, Nihal ERTUĞ’un kardeşi 
Muhtar, Mualla ALEMDAR. Prof. Faik Emine TAVŞANOĞLU, 

Eşref, Melahat İÇLI’nin Gelinleri
Merhum Gül ve Uğur DERMAN. Servet, Gülden HARUNOĞLU, 

Ferit. Füsun ERTUĞ. Yavuz, Gül ALEMDAR, Mete, Jane ALEMDAR, 
Sedat. Leyla, Vedat, Ayşe TAVŞANOĞLU, Adnan,’ Suna İÇLİ, 

Altan Şimşek ALÖÇ, Handan ALTINOK’un Teyze ve Yengeleri 
Melek. Erdem KARAKAŞ Mahmut, Saba SOLAKSUBAŞI, Ali, 

Kelly SOLAKSUBAŞI, Fikret, Selma BAĞCAĞIZ’ın Sevgili Anneleri 
Pelin. Suğla. Selim. Sinan, Fulya, Seray, Leyla, Melis’in Anneanne ve

Babaanneleri. YÖNDER, EDİN, TÖR, YÖRÜK, TÜRKMEN, 
AYSAY ŞERGİL, TİMURKAN Ailelerinin Kuzeni

Tevfik SOLAKSUBAŞI’nın Sevgili Eşi,

Fatma Sevinç
Solaksubaşı

30 Mart 2003 Günü vefat etmiştir. Cenazesi bugün 
ikindi Namazını Müteakip Gemlik Çarşı Camiisinden kaldırılıp, 

Küçükkumla Mezarlığına Defnedilecektir.
Not: Çelenk gönderilmemesi Türk Eğitim Vakfına Bağışta Bulunulması Rica Olunur.

TATLI 
SERT

Erol GÜRCAY

Sanayi Sitesi’ndeki 
esnaf sinek avlıyor
GEDİĞİNE

Zulme karşı..

Irak Savaşı krizi Gemlik Küçük Sanayi Site- 
si’ni de vurdu. Sitede bulunan esnaf, gün boyu 
‘sinek’ avlıyor.

Sanayi Sitesi’nde bulunan oto tamirci, oto 
elektrikçi, tornacı, kaportacı, boyacı esnafının 
yani sıra, sitede bulunan yedek parça satıcılan 
da Irak Savaşı krizinden etkilenler arasında.

Esnaf, gün boyu siftah yapmadığını, böyle gi
derse, sitede bir çok işyerinin kapılarına kilit vu
racağını söylüyor.

ABD Başkan Yardımcısı
Rick Cheney’in kızı
Mary Cheney, 
Irak’ı savunmak için 
canlı kalkan...
Vicdan m zulme karşı koyuşu...

Hayvanlar Alemi
Hayvanlar alemi çok gizemlidir.
Üstelik eğiticidir de...
Hayvanlara hep haksızlık etmişiz.
Her fırsatta iftira etmişiz.
Bizi bir insan itmiş:
“- Hayvan gibi itme” diye ikaz et

mişiz.
Halbuki karnı tok ve saldırıya uğrama

mış her hayvan zararsızdır.
Yavrularına gösterdikleri sevkate 

bir bakın.
Üstelik başlarına da kakmıyorlar.
Hiçbir ana hayvan yavrusuna : 
“-Sana hakkımı helal etmem" de

memiştir.
Çok muntazam bîr toplumsal ya

şamları var.
Filleri ve maymunları hatırlayın
Çok da, tok gözlüler karınları doy

du mu yetiyor.
Bir başkasına saldırmıyorlar.
Stokçuluk yok.
Yani, insanlar ne kadar kötü eylem 

yapıyorlarsa, onlar tam tersini yapı
yorlar.

Eğer hayvanlarla ilgili belgeseller 
100 sene önce televizyonlarda ya- 
yınlanabilseydi, belki de insanlar bu 
kadar vahşi olmazlardı.

Bu kadar bencil olmazlardı.
Aslında hayvanlar şiddete pek istekli de

ğiller.
Aç değilseler tabii.
Belki de kendi zalimliğimizi ört-bas 

etmek için, onlara vahşi demişiz.
Onlann hiçbiri, kitle imha silaha 

kullanmaz.
Şehirlerin tepesine bomba yağdır

maz.
Sevişmeyi bile, bizden iyi uygulu

yorlar.
O vahşi denilen erkek, sabırla dişi

nin kıvamını bekliyor.
Onu hem seviyor.
Hem de koruyor.
Aslında hayvanların insanlardan 

değil,
İnsanların hayvanlardan öğrene

ceği çok şey var.
Bu günlerde petrol için akıtılan kanı 

görünce, insan olduğum için utanı
yorum.

Hayvanlardan utanıyorum.
Bazen bir kedi veya bir köpekle 

göz göze geldiğimde eziliyorum.
Ve. Başımı öne eğiyorum.
Belki de, içlerinden şöyle geçiyor.

İnsanlarla aynı dünyada yaşa
maktan utanıyoruz"

Günün Sözü
Ne yazık ki insan.
Hala insan olamamıştır.

" B rou n i ng Z
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BAŞSAĞLIĞI
Değerli Büyüğümüz Tevfik Solaksubaşı’nın eşi 

ve eski Dönem Başkanlarımızdan 
Üyemiz Mahmut Solaksubaşı ile 

Ali Solaksubaşı’nın anneleri 
Saygıdeğer insan

Fatma Sevinç Solaksubaşı’nın
vefatını üzüntü ile öğrendik.

Merhumeye Tann’dan rahmet, 
Kederli Solaksubaşı Ailesi’ne başsağlığı diler, 

acılarını paylaşırız,

Gemlik Rotary Derneği

BAŞSAĞLIĞI
Değerli Büyüğümüz 1 

Tevfik Solaksubaşı’nın eşi 
ve Sevgili Mahmut ile

Ali Solaksubaşı’nın 
anneleri

Fatma Sevinç 
Solaksubaşı’nın

vefatını üzüntü ile 
öğrendik. 

Merhumeye Tann’dan 
rahmet, Kederli 

Solaksubaşı Ailesi’ne | 
başsağlığı diler, 

acılarını paylaşırız.
Serap & Kadri

GÜLER

ELEMANLAR ARANIYOR

■ HLfiS MfiGfiZfiSI
Halı Yıkama Makinasında

o NAKİT ÖDEMELERİNİZDE 
ve 

Mutfak Robotu Hediyeli

Firmamızda çalışacak en az 3 yıl tecnibdJ
EML mezunu, askerliğini yapmış, | 

Tornacı, Frezeci, Teknik Ressam aranıyotl
Maaş + sigorta

Müracatlann şahsen yapılması rica olunur. |
FORMSAN MAKİNA LTD.ŞTİ. I

Gemlik Küçük Sanayi Sitesi B Blok No: 8 GEMLK I

Tel: (0.224) 524 80 30

KONGRE İLANI
ARTVİNLİLER DAYANIŞMA J 

YARDIMLAŞMA VE KÜLTÜR 
DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN |

"ITEFLÛN TENCERE SETLERİNDE 
Servis seti ve Su Arıtma Cihazı Hediyemiz.

Üstelik Tl,
Yetmedi 7 aya varan taksit imkanı

O RADYOLU İŞILDAKTA 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

Derneğimizin olağanüstü genel kuni 
fantisi 16 Nisan 2003 günü saat 13.0GM 
dernek lokalinde yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde üunaiM 
lantı 23 Nisan 2003 günü aynı ve saatte !■ 
rarlanacaktır.

Üyelerimize duyurulur.
YÖNETİM KURU»I

GÜNDEM :
1- Açılış, yoklama ve saygı duruşu i
2- Divan oluşumu
3* Tüzüğün değişecek olan 

görüşülmesi ve karara bağlanması
4- Dilek ve temenniler
5- Kapanış.



1 Nisan 2003 Sah
Sayfa 5 '

Muzaffer Gurboga

İşyerinde ilkyardım!
Sargı Çeşitleri

* Sanatla Buluşma

[ Acımm umutsuzluğun ve şiddetin 
deeu gidecek artıyor. Bir tür uyuştu
rucu bağımlılığı gibi. Günümüzde in
sanlar radikal görüşlere ya da apoli
tik tavırlara yöneliyor.
I Uzlaşmacı tutum sergilemek, en 
şağhkh olanı. Dayanışmayı güçlen
dirmek için sanatı günlük yaşamın
Kine taşımak i»

I Üm. bireyin kendini anlatma olanağı
na kavuşturur. Ayncu imanın duygu 
fenni inceltin geliştirir. Ulusların uy- 

; garhk düzeyi ekonomik güçlerinden 
başka. bilimsel güce.ve de özellikle 
sanat gücüne dayanmaktadır.

Sanatta etkilenme ve esinlenme 
Buıç ını!mrı~ dır Paylaşım olduğu bu 
şekilde yaratılmış olur. Sanat, barış. 

Ikardeşlik ve sevgi bağlarını güçlendi- 
I rir

Ortak kültürel ve sanatsal etkinlik- 
h Berin gündeme daha sıklıkla getiril- 
| meşinin yararına inanıyorum. Maç 
sonunda oluşan kalabaklıklara sanat 
etkinlerinden görebilsek, ne iyi olur- 

I du. Birleştirici ve yapıştırıcı öğe ola
rak kültürel, sanatsal değerler önem 
taşıyor. Ancak aklı özgür ortamlarda 
gelişir “Hayat gücü bilgiden da
ha önemlidir” diyor Albert Einste- 
in. Sanatta amaç içsel kaynakla ilişki 

ı kurmaktır. Kendini tanıma ve ifade 
I etmektir.

Eğitim kurumlannda sanata önem 
veriliyor mu? Öğrenciler sanatla ne 
denli îç içeler? içlerinde sanata ilişkin 
var olan gizli güçler açığa çıkartılıp 
geliştiriliyor mu? Bu sorulara evet 
demeyi arzu ediyorum. Okulların te
mel amaçlarından birisi de demokra- 
tik ve yaratıcı kişilik yaratma eğitimi 
değil midir? Eğitim sistemimizin en. 
büyük eksikliklerinde birisi, öğrenci
nin sınırlandırması ve kuşatılmışlığı
dır. Gençler sanat yolu ile ilgili olum
lu imaj geliştirebilir ve kendisi olma 
cesaretini kazanabilir. Ama yine de 
sanatın karşısında en büyük tehdit 
kendi m iziz. Oto sansürden daha düş
man olabilir mi sanat uğraşanın ya 
da sanatçının? ’

Okullarda yalnızca diploma için 
değil, üretim için, sanatsal üretim 
için eğitim olmalı, diye düşünüye- I 
rum.

NÖBETÇİ ECZANE

1 Nisan 2003 Salı
VEZİROĞLU ECZANESİ

. Çalışma' ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı 
ve Güvenliği Genel Müdürlüğü*tarafından bastırı

lan ‘İşlerinde Yardım' adlı kitaptan alınmıştır.

Vücuda saplanan yabancı cisimler çekilerek çıkarılmaz.
Yabancı cisimler ancak sağlık personeli tarafından çıkarılır.

Ele batan oltanın 
çıkarılması 

Devamı va:.

Makyaj 5.000.000
Kirpik Boyama 
Kaş Boyama 5.000.000
Mizampile 7.000.000
Fön 3.000.000
Kesim 3.000.000
Manikür 3.000.000
Pedikür 4.000.000
Özel Ağda 20.000.000
Özel elle masaj 10.000.000
Röfle 15.000.000
Balyaj 10.000.000
Boya 10.000.000

ı^Cilt Bakımı 
t/Siyah Noktalar 
iS Sivilceler
iS Doğum Lekeleri 
ı/ Kırışıklıklar

Yüz Temizliği

Cilt Bakım Uzmanı Bayan Kuaförü
‘Di&CCİ fy/dü}

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

□ GEREKLİ TELEFONLAR □ RESMİ DAİRELER

M

110
155

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

13 32 40

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.............ıi-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 pastanesi.............. 513 23 29
Mer. Sağ. Ocağı..... .513 10 68

□ TAKSİLER

Körfez Taksi.....
Çınar Taksi....... 
Güven Taksi.....
Gemlik Taksi.....
Manastır Thksi..

TEK Arıza ...... 
TEK İşletme .... 
Turizm Der. .... 
Spor Sah, ...... 
Orm. Böl. Şf... 
Milli-Eğt. Md.... 
Halk Egt. Mrk.. 
Halk Kutüp...... 
As. Şb..............
Karayolları ......
Liman Bşk....... 
Mal Md........... 
Nüfus Md. ... 
Özel İd. Md..... 
Tapu Sic. Md. . 
Müftülük.......... 
Gümrük Md.....
Tekel Md.
Ver. Da. Md. 
İlçe Tar. Md ..
İlçe Ser 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 10 95
513 37 42
513 15 07
513 14 14
513 13 64
513 14 11
513 10 42
513 23 60

□ BELEDİYE
Santral .......
Başkanlık 
Zabıta .. 
Otobüs işlet
Su İşletmesi 
Ittmye.... .... 
Muhasebe M.

iliSÖ
5134521
$13 45 21
>ainw 185

Ambulans 0 532 4&»$İ İl»
Kuıta-M? 533 25SOSC3

.514 35 50
Ambulan:

□ UÇAK
Türk Hava 'Mton
Şafak Havacılık............ J
Havahınaııı
□ DENİZ OTOBÜSÜ _
Bursa....
Mudanya. ..
Yenikapı...............  €212)5

J VAPUR

J FERİ BOT

J OTOBÜS

□ TÜP DAĞITICILAR!

Atesmt. 
tFOM...............

YeriMırtiar Ptetrd



MflKRO
KOZMETİK MARKET

YAKINDA 
İSTİKLAL CADDESİ 
YİĞİT ECZANESİ 

YANINDA 
GEMLİKLİLERİN 

HİZMETİNE AÇILIYOR
KOZMATİKTE ARADIĞINIZ I 

HER ŞEYİ BULABİLECEĞİNİZ , 
ADRES

İstiklal Cad. No : 53 GEMLİK .



GEMLİK GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

Körfez
■■■■■ TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
*O 2 Nisan 2003 Çarşamba FİYATI : 200.000. TL.

Reaidi Et&et 4 Br»âr 4 D Imb 
AfifiYAihmirte bsMjı ABfct 

Gdcr Mı Ha» A BmcAr

1 GÜNDE DAVETİYE BASİLİM 
Her tirli Matbaa îslerieîzde

h izMetirizde v iz

Körfez OFSET
MATBAACA* - REKLAMCA* - TAHACA*

İstida! Caddesi Bora Sefcait (MbaaA Arak** 
H»:3 BGsm*

Td : (0 224) 513 17 97 F«: f0 224) 513 35 95

1 2002’de ceza yağdı
Gemlik Emniyet Müdürlüğüne bağlı trakfik ekipleri 2002 yılında 46 bin 129 araca yap
tığı kontrolde 7 bin 645 sürücüye toplam 236 milyar 829 milyon 400 bin liralık para 
cezası yazdı. İlçe Emniyet Müdürlüğünce Basına dağıtılan çalışmalarla ilgili değerlendir
melerde yine 2002 yılında toplam bir milyon 456 aracın trafiğe tescil edildiği. 873 kişi*
ye sürücü belgesi verildiği, 529 kazada bir kişinin öldüğü 
maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

7.2S milyar 910 milyon liralık

/

. 3-10 Nisan tarihleri 
I arasında kutlacak olan 
I Türk Polis Teşkilatının 
R 158. kuruluş kutlamala
rına hazırlanan Gemlik 
■ Bçe Emniyeti. 2001 ve 
I 2002 yıllarına ait hizmet 
■ istatistiklerini açıkladı.

Dün. kutlamalar ön- 
Içesi kuruluştan ziyarete 
■ haşlayan îlce Emniyet 
I Müdürü Salih Golcü, il- 
■ çe emniyetinin iki yıllık 
I çalışmalarını gösteren 

İl istatistik bilgileri basına 
y| dağıttı.

Salih Golcü, ziyaret
ten sırasında Türk Polis 
Teşkilatının şeffaflıktan 

Iduğunu ve dün’ - •

polis teşkilatları arasında 
önemli saygınlığı bulun
duğu, suç oranının dün
yanın büyük ülkelerine 
göre bizde daha az oldu-
ğuriu söyledi.

İSTATİSTİK 
BİLGİLER'
Asayiş, trafik, kayıt

tesçil, ceza infaz, 155 
polis imdat telefonu ista
tistiği olmak üzere değiş 
konularda bilgileri İçe-.; 
ren istatistiklare göre, 
2002 yılında alınan so
nuçlar şöyle :

2002 yılında 4 gasp

v!< Bir öldürme, bir

9

Güne Bakış
Kadri Güler
gemlik_korfez@yahoo.com

kasten yangın çıkar
ma^ meskene saldırı, 2 
cebren ırza geçme,3 ır
za tasaddi olayı yaşan
mış.

26 darp playı, 37. ya
ralama, 4 dolandırıcılık, 
32 adet 6136 sayılı si
lah yasasına muhalefet, 
8 kumar, 4 tehdit, 6 in
tihar olayı olmuş.

Bunun yanında 16 
oto hırsızlığı gerçekleş
miş, çeşitli 42 hırsızlıklar 
yapılmış

KAZALAR
2002 yılında 1 ölüm-

ve soygun gerçekleştiril- lû kaza, 99 yaralamalı 
miş ve failleri bulun-, ' trafik kazasında 176 kişi

yaralanmış, .429 araçta

maddi hasar meydana 
gelmiş. Maddi hasarların 
parasal değeri ise 725 
milyar, 910 milyon lira 
tutarında olmuş.

2002 yılında bir Ön
ceki yıla göre yüzde 14 
azalmayla, 873 kişi çe
şitli kategorilerde sürücü 
belgesi almış.

Yine 2002 yılında 
toplam 1456 araç tafiğe 
teşçil edilirken, bir yıl 
önce bu sayı 1519 imiş.

2002 yılında ençok 
tescil edilen araç 804 
araçla otomobil olmuş.

DENETİMLER
2002 yılında 46 bin 

129 araç kontrol edile-

rek bir yıl önceye göre 
yüzde 39 artış sağlan
mış. 7 bin 654 kişiye ce
za yazılmış, toplam 236 
milyar 829 milyon, 400 
bin lira para cezası kesil
miş. Aynı dönemde 197 
alkollü sürücü yakalan
mış, 147 belgesiz araç 
kullanan saptanmış, 7 
kişi radara tutulmuş.

169 kırmızı ışık ihla
li, 18 emniyet kemeri 
takmama, 1989 park 
yasağına uymama, 3 
araçta tonaj ihlali, 52 
araçta bozuk ışık dona
nımı bulunurken, 386 
araç trafikten men edil
miş.

I

Baharı beklerken
[■. Geçtiğimiz günlerde baharın ilk müjdeleyicisi olan 
güneş ve kırlann yeşermesi ile tomurcukların ağaç
larda gözükmesi, içimizi ısıtmıştı.
t Gemlik Körfez in köşe yazarlan, hemen ilkbaha
rı müjdeleyen yazılarını yazdılar.

Ama bu bahardır, hele Nisan ayı geldiğinde baş
layan yağmurlar, şarkılara bile konu olmuştur.

"Nisan yağmuru kadar kısa süren hayatımın" 
"Bîr ilkbahar sabahı güneşle uyandın mı'hiç" 
“Bahar geldi, gül açıldı, gönlüme neşe saçıldı..." 

gibi daha usuma gelmeyen nice güzel şarkılar dolu
dur bizim Türk müziğimizinde.

Dün, öğleden sonra baharın öteki yüzü kendini 
gösterdi.

Tevfik Solaksubaşı’nın sevgili eşinin cenaze 
töreni için Çarşı Çamii avlusunda toplandığımızda 
neredeyse donacaktık.

Sanki, Mart soğukları geri dönmüştü.
L Baharın bu aldatıcı yüzüne aldanmamak gerek
tiğini bir daha anladım.
E' içimizi ısıtan, kanımızı kaynatan, sevginin, 
yeşilin, doğanın tadını anlatan bahara kavuşmak bir

liden olmuyor.
| Her güzelliğe kavuşmada çekilen eziyet, bahara 
kavuşmada da var galiba.
‘ Soğuk ne denli bizi üşütse de, yağmur ne denli 
yağsa da, bu günlerin sonu yine bahar.

Polonya 
gemisinde 

intihar
Limanımızda bulunan 

Hollanda bandıralı 
\1CL Fortune adlı kuru 
yük gemisinde çalışan 
Ryszard Novak adında
ki gemici, intihar etti.

Öğrenildiğine göre, 
Borusan A.Ş. fabrikası
na demir çelik getiren 
MCL Fortune adlı ge
mide. dün sabah arka
daşları tarafından vinç
te asılı bulunan 
Ryszard Novak in inti
har ettiği öğrenildi.

Gemlik Devlet Hasta
nesi rie getirildikten 
^onra Bursa Adli Tıpa 
gönderilen PolonyalI 
gemicinin cesedinde, 
yapılacak otopsiden 
sonra Ölüm nedeni be
lirlenecek.

Spileı endi buluştu >
Dün toprağa verilen Tevfik Solaksubaşı'nın eşi Fatma Sevir 
Solaksubaşı’nın cenazesinde, eski Milli Eğitim ve Milli Savı 
ma Bakanı Turhan Tayan, DYP İl Başkanı ve DYP'li yiaetidl 
ile Gemlikli siyasi parti yöneticileri biraraya geldiler.

Önceki gün vefat eden eski 
Ticaret ve Sanayi Odası Yöne
tim Kurulu Başkanı. Türkiye 
Milletlerarası Ticaret Odalan 
Yönetim Kurulu Üyesi Tevfik 
Solaksubaşı'nın eşi Fatma Sc- 
vinç Solaksubaşı'nın cenaze tö
reninde tanınmış siyasetçiler bi- 
rarava gekii.

KÜÇÜK KUMLA YA 
DEFNEDİLDİ

namazı ardından kılınan cenaze 
namazından sonra. Küçük 
Kumla da toprağa everilen Fat
ma Sevinç Sohksubaşı nm ce-

MA
Bek

Turhan Vat.

dettin Genç. BeleMye B. 
Mehmet Turgut. LİM 
Belediye BeşMnı
Mehmet Gûier. Kftçdk I
Ckner Bal. Kursurdu
Başkam Bayram Demir

katddda

mailto:gemlik_korfez@yahoo.com
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Basından Geçmeler
Erol Manisah

Koyun can, 
kasap et derdinde

Bu Ankaralılar da bir şeyler var... Anıt
kabir’in orada oluşundan mıdır? Genetik 
yapılanndan mıdır bilinmez...

Ülke yararına girişimlerde hep onların 
adı var.

Şimdi de Ankara Sanayi Odası Baş
kanı Zafer Çağlayan, “Savaş Tahvili” 
dedi. Öneri geniş yankı uyandırdı, destek 
gördü. Hükümet de ilgi gösterdi... Sohbet
lerde gündeme geliyor.. Tümümüzün ak
lından geçiyor.. Ancak Zafer Çağlayan 
dile getirdi.

IMF, Dünya Bankası, çok katrilyonlar 
ulaşan dış borç... Ülkemizi sarıp sarmala
yan bu beladan kurtulmak için düşünceler 
üretmek, girişimlerde bulunmak hepimize 
düşüyor. Çünkü borç hepimizin.'Ve öde
necek.

Nasıl oluştuğu, kimler tarafından yapıl
dığı da önemli ancak giden geri gelmiyor 
kî.

Kimler tarafından nasıl oluşturulduğu 
araştınlsa ve kaleme alınsa, ülkedeki kağıt 
ve mürekkep stoklan yetersiz kalır.

Çağlayan ın önerisi, Kurtuluş Sa- 
vaşı’nın verdiği yıllarda gündeme gelen ve 
7-8 Ağustos 1921 yılından 21 Ağustos 
1922 yılına dek yayınlanan Tekalif-i Milli
ye emirlerini anımsattı.

Halk top yekûn Tekalif-i Milliye (ulu
sal sorumluluk) emirlerini benimsedi ve 
inanarak güvenerek uyguladı.

Tekalif-i Milliye uygulamaları mucize
ler yaratmıştır. Garp Cephesi Komutanı vei 
Lozan Kahramanı İsmet İnönü’nün düşün
celeri mucizevi uygulamayı net olarak göz
ler önüne sermektedir : *

“Ben Lozan Konferansı sırasın
da yüzde kırk meselesini Fransız- 
lara anlattığım zaman, biz halkın 
nesi varsa yüzde kırkını aldık ded
iğim zaman adamların gözleri fal- 
taşı gibi açıldı... Şaşkınlıklar için
de nasıl aldınız, nasıl yaptınız bu
nu diye sordular. Aldık başka çare
miz yoktu, savaşı böyle kazandık 
dedim.” »

Böyle bir mucizeyi de Dünya ’da sadece 
yüce gönüllü Türk Halkı gerçekleştirir. 
Çok değil daha dün 1999’da gerçekleşen 
Marmara Depremi’nde ulusça yardım Se
ferberliğine girişmiştik.

Ne acı ki toplanan yardım malzemeleri
nin para karşılığında el değiştirdiğini de 
görmüştük.

Beceriksizlik yüzünden depolarda çürü
tüldüğünü de..

Ulusumuz sağlıklı bir organizasyon, kişi
sel çıkarlardan arındırılmış bir planlama ile 
yardima hazırdır.

Yeter ki güvenebilsin...
Ama şimdi Uluşça özveride bulunalım 

diye düşünürken;
Ankara’dan bir grup milletvekili devle

tin kesesinden İngiltere-Türkiye Ulusal 
maçını izlemek üzere İngiltere ye gidecek
miş.

Sırası mı şimdi?

Anzaklar, İngilizler, 
Çanakkale, Basra...

Bombaların, füzelerin bebekleri, çocuk
ları parçaladığı bir vahşet yaşanıyor. Ame
rikan ve İngiliz bombaları sivil halkı vuru
yor. Un, yağ, fasülye, şeker stoklarını 
özellikle mahvediyor.

Açlıktan ölmeyenler bombaların altında 
can verecekler, ve sonra da, “insani yar
dım getiriyoruz” diye utanmadan yalan 
söylüyorlar.

Amerika ve İngiltere yalnız Irak’a değil 
dünyaya meydan okuyor :

- Biz 21. yüzyılın dünya imparatorluğu
nu kuruyoruz, karşımıza kimse çıkmasın, 
ezer geçeriz diyorlar. Çoluk çocuk bize vız 
geliyor,' yok ederiz diyorlar.

Yalnız dünyaya değil, insanlığa da mey
dan okuyorlar. Ve işin en acı yanı. Türki
ye ve benzeri bazı ülkelerde Amerikan ve 
İngiliz zihniyetini, saldırganlığını ve vahşe
tini savunanlar var. Saldıranların Türki
ye’deki “ortakları ve uzantıları”, diğer ül
kelerdeki kolları... Ahtapotun kolları bun
lar.

Vücudu, atılan füzelerle parçalanan, 
ilaçsız, narkozsuz ameliyat edilen bir yav
runun sırtından pay almaya çalışan kalem
ler, ekranlarda boy gösteren bazı yorum
cular... Kan emerek beslenen vampirler 
gibi.. Iraklı çocukların kanları ile beslenen 
yaratıklar bunlar. Halk düşmanları....

Körfez’deki Anzaklar...
Avustralya hükümeti 2000 Anzak gön

dermiş; İngilizlerin. efendilerinin yanında, 
bağlılıklarını göstersinler diye.. İngilizler 
Iraklı çöcukları ve sivilleri öldürürken, 
“çorbada bizim de tuzumuz bulunsun” 
dercesine..

Bunlar İngiliz efendilerinin yanında 
1915’te Çanakkale’de de boy göstermiş
lerdi. Ve boylarının ölçüsünü almışlardı. 
Mehmet Akif’in o, “Tek Dişi Kalmış Ca
navar...” dediği efendilerinin yanında.

Atılan İngiliz bombalarının altında par
çalanan Iraklı çocukların hiç doğmayacak 
olan çocukları, torunları, Anzaklan bizim 
yaptığımız gibi kutlarlar mıydı? Utancın.

Yıl: 30 SAYI: 1505 
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 S5 GEMLİK 

Basıldığı yer : KÖRFEZ OFSET 
Matbaacılık -Yayıncılık - Reklamcılık Tesisi 

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

(Dini Bayram Günleri ve Pazar Günleri yaymlaomaz)

vahşetin kutlanması mı? Yoksa 
lizmîri kutsanması mı!

Şehitler de katılacak mı? MezarianBM 
doğrulup onlar da katılacak mı?

Emperyalizm Doğu Tımorü bâtebaj 
Anzak’Iar yine oradaydı. Basra’da. 
dat’ta çocuklar parçalanırken yine htaM 
te kusur etmiyorlar.

Bugün İstanbul’da ekranlarda koasşa 
“yorumcu”, belki de dedesi Canakkafe’a 
Anzaklar tarafından öldürülen kişi. mm 
Anzaklann yanında yorum yapıyor. Yaş» 
sın Amerika, yaşasın İngiltere (ve Amfi 
lar) diyor.

Ne büyük ayıp, ne büyük utanç; 
ondân da öte basbayağı bir ihanet “Tdk 
dişi, kalmış canavarın hizmetialfl 
Anzaklaşan insancıklarımız”.

Dedesini belki de bir Anzak odünkM 
Çanakkale'de. Sonra, kelle avcaı mMİ 
kafatasını almış götürmüş, övünmeknfl

Amerikalılar, İngilizler. Anzaklar İM 
kelle götürecekler bu sefer? Bombdfl 
yerine kelleleri*’’ mi koyacaklar gemâMB 
uçaklara? Bombalan götürdük keMfllft 
tirdik mi diyecekler insanlanna? Cacdfl 
rina,* yakınlarına... Utanmadan .. M

Şehit Mehmed in kafatasını, CaralM 
le’ddn evine götüren Anzak'm toruniMB 
elinde daha dün görmedik mi.
lardâ.

Bir damla petrol ve kan
Churchill 1936 da Parlam^H 

yaptığı ünlü konuşmasında aynen 
yor : ’Bir damla petrolün, hır dMİ 
kandan daha değerli olduğu bir 
da yaşıyoruz. ”

Amerikalılar. İngilizler (ve AnjaMH 
Churchill'in bu ifadesini, */mkh çoobJ 
nn kanlan ile bugün de dogrufuîOFkri 
Hem de bütün dünyanın gözü ûnûndfc J

Çanakkale. Irak. İngiliz. Anzak 
Amerika eklenmiş. Batı cephesinde 
bir şey yok. ölümden başka

31 Mart 2003 günkü Gİ
»etesi'nden alınmıştır.

İLAN
Sınırlı Sorumlu GentBk O 

ge Konut Yapı Koopenİ 
24.03.2003 tarihînde tad 
yeye girmiştir.

Alacaklıların bir yd kîbİ 
ellerindeki vesikaları ite bi 
likte tasfiye memuruna mâF 
caat etmeleri önemle râ 
olunur.

Tasfiye Kurwfc|
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| Karsak Deresi 
ilgi bekliyor

İznik Götünün sa
tarını Gemlik Kör- 
tezine boşaltan Kar
sak Deresi nin deniz 
ite buluştuğu nokta 
dan dere ağzı, gelen 
kumlarla kaplanarak 
suiann denize dökül
mesini engelliyor.

Devlet Su işleri ta
rafindan bakımlarının 
periyodik zamanlarda 
yapılması gereken de
velerin. uzun zamandır 
■■■inlenmemesi ne
deniyle Karsak Dere
si nin denize döküldü-

Karsak Deresi ağzında biriken kum
lar, dere yatağını daraltarak, suların 
akışını engelliyor, çevrece pis kokular 
saçıypr.
ğü yerlerde büyük kum birikintileri meyda
na geldi. ’•

Kurn birikintileriyle birlikte, İznik* Gp- 
lü’nün sularının akışı ile beraber çevre fab
rikalardan gelen atıklarda, kum yığınlarına 
şaplanınca pis bir kokunun yanında, çirkin 
bir görüntüde ortay a.çıkıyor..

Karsak Deresi’nin ağız bölümünün te- 
mizletilmesi çevrede oturan vatandaşlar ta
rafından İsteniyor.

Türk Polis Teşkilatı’nın 158. yıldönümü nedeniyle, İlçe Emniyet Müdürü 
Salih Golcü, dün Muhtarlar ve Gazeteciler Derneği’ni ziyaret etti. 

İlçe Emniyet Müdürü
1 ziyaretlere başladı
I Türk Pofe Teşkilatı ran

■158 kuruluş yıldönümü 
■aarfıklanna başlayan 
fcernnk İlce Emniyet Mü- 
■ûriûğü. kutlama progra- 
■m befoierken bir yan- 
■an da kurumlan ziyar ete

İlçe Emniyet Müdürü 
Salih Gölcü. dün saat 
14.45 de Gemlik Muhtar
lar Derneği ni ziyaret etti.

Dernek merkezinde 
Başkan İdris Kurt ve muh
tarlar tarafından karşıla
nan Gölcü, Gemlik Polis

GEDİĞİNE

f. 
r

TATLI 
SERT
Erol GÜRÇAY

Çıkarcılık
Çıkarcılık her yerde var.
Her ülkede var.
İnsanın olduğu her yerde var.
Ama. Son zamanlarda daha da arttı.
Piyasa ekonomisi uygulaması, çıkarcı

lığı azdırdı.
Rantçılık çıkarcılığı tavan yaptı.
Çıkarcılığın özünde para vardır.
Ama. Gerektiğinde can bile alır.
Birkaç gün önce Pentagon Baş Danış

manı Perle istifa etti.
Perle’nin Başkanlık yaptığı kurulda 

Kissinger de üye olarak görev yapı
yordu.

Perle’nin ne denli önemli bir adam 
olduğu anlaşılıyor.

Perle bugünkü tuhaf savaşm tezgahı
nı, ta 1992 yılında hazırladı.

Pentagon’daki görevinin dışında, 
birçok elektronik ve iletişim şirketle
rinde yönetim kurulu başkanlığı ve di
rektörlük te yapıyordu.

1992 yılında PBS televizyonunda 
“Körfez Krizi ve Savaşa Giden Yol” isim
li belgeseli hasırladı.

Ama. Baba Bush tekrar seçilemedi.
Clinton dolduruşa gelmedi.
Ve. Dosyayı rafa kaldırdı.
1997 yılında Clinton tekrar makasa 

alındı.
Ama. Banşçı Clinton bu tezgaha gel

medi.
Çıkarcılar da pes etmedi.
Oğul Bush’u başa getirdiler.
Ve. 1992 yılındaki Senaryo, vizyona 

girdi.
11 Eylül olmasa da, Irak Savası gün

deme gelecekti.
Belki o zaman İsrail kullanılacaktı.
İsrail Ortadoğu da şiddeti artıracak ve 

ona yapılacak bir müdahale bir mazeret sa
yılacaktı.

Ama. Çıkarcılar sadece dışarıda de
ğil:

içeride de, var.
Enerji ve Petrol ticareti yapan med

ya patronları da var.
90 bin Amerikan askeri tankı ile 

otobüsü ile Güney doğuya bir yerleş- 
seydi, insanın harp zengini olması isten bi
le değildi.

Köşe yazanlara, manşet atanlara 
bir şeyler tenbih etmeye gerek yok.

Onlar ne yapılacağım çok iyi bilir
ler.

Çıkarcılık çok eskiden beri vardı.
Ama. Şimdi pervasızca ve acımasız

ca yapılıyor.

Günün Fikrasi

günü Merkez Camii’nde 
akşam namazı ile yatsı na
mazı arasında şehit polis
ler için mevlüt okunacak. 
7 Nisan günü saat 
14.oo’de İlçe Emniyet 
Müdürlüğü’nde yoksul ço
cuklara armağanlar verile
cek. Aynı gün daha sonra, 
Belediye, Düğün Salo
nu’nda resim, şiir, .kompo
zisyon ve karikatür yanş- 
malarında dereceye giren 
öğrencilere armağarlar 
verilecek. 8 Nisan günü 
şehit aileleri ve Gazeteci
ler Cemiyeti ziyaret edile
cek. Saat 20.30'da Sanat 
Kültür Derneği Halk Müzi
ği Konseri izlenecek. 9 Ni
san günü protokol ziyaret 
edilecek. 10 Nisan günü 
Atatürk Anıtına saat 
lO.oo'da çelenk konula
cak. Burada konuşmalar 
yapılacak. Saat ll.oo'de 
ise, İlçe Emniyet Müdürü- 
ğü'nde tebrikler kabul edi
lecek.

Teşkilatının çalışmaları 
hakkında muhtarlara bilgi 
verdi.

Gölcü, muhtarların her 
zaman polisin en yakın 
yardımcısını olduğunu, her 
iki kurumun da kamu gö
revi yaptığını söyledi.

İlçe Emniyet Müdürü 
Salih Gölcü, daha sonra 
Gemlik Gazeteciler Der
neği’ni ziyaret ederek, bu
rada da çalışmalarını an
latıl ve bu çalışmaları içe
ren bir dosyayı gazetecile
re dağıttı.

Türk Polis Teşkilatı’nın 
158. kuruluş yıldönümü, 
Gemlik’te şöyle kutlana
cak.

3 Nisan - 10 Nisan ta
rihleri arasında, hafta ile 
ilgili dövizler aşılacak. 3 
Nisan günü, Özürlü Ço
cuklar Okulu ziyaret edile
cek. 4 Nisan günü saat- 
14.oo’de Kurtul Köyü ya
nında Polis Ormanı için 
ağaç dikilecek. 6 Nisan

Silah ve Para...
Koalisyon güçleri 
Irak’ı bombalıyor...
TUSİAD’da Hkümeti...
Silah ve Para...
Konuşur, konuşturur...

Delikanlı beş yaşındaydı. Küçükha- 
mm da altı.

Karşılıklı geçmiş konuşuyorlardı.
Kız boynunu bükerek :
“- Büyüyünce seninle evlenelim. Ol

maz mı? Oğlan tepki gösterdi.
Hayır, imkansız. Biz de adettir, ai

le içinden evlenilir. Babam annemle, 
büyükbabam da büyükannemle evlen
miş/"________________________ _
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BAŞSAĞLIĞI
Odamız eski Yönetim Kurulu 

Başkanlanndan Tevfik Solaksubaşı’nın 
Sevgili eşi,

Fatma Sevinç 
Solaksubaşı’nın 
vefatı nedeniyle üzüntümüz derindir.

Merhumeye Tanrı’dan rahmet, 
Kederli Solaksubaşı Ailesi’ne başsağlığı ve 

sabırlar dileriz.

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası

Küçük lokma 
yut ince kal!

Diyetisyenler, bayanların korkıA, 
olan şişmanlığın, davranış düzenlenmesi; 
luyla kontrol edildiğini söylüyor.

Davranış d üzen •emesi içinde yemek; 
me biçiminin, hızının, fizilfegzersizin,^ 
gıdaların besin değerlerinin ve yeme ie M 
diğer faktörlerin düzenlenmesi yer ahyor/fl

Davranış tekniklerini uygulamak istepfl 
lerin, belirlenmiş zamanlarda aynı yerde J 
mek yemesi gerektiği de belirtildi.

ÇABUK ÇABUK YEMEYİN
Yemeği küçük lokmalarla ve yavaş jjjfl I 

Bu alışkanlık ise, yiyeceğin en küçük pas» I 
sından dahi en fazla zevki almaya imkan ıd 
rir. Kendinize küçük porsiyonlar hazribfl I 
Büyük porsiyonlar hazırlayarak yemeğeld I 
lamak, çok çiğnemeden, hızlı yeme ve ■ I 
meği çabuk bitirmeye sebep olur.

KAHVALTININ FAYDASI ÇOK
Sabah kahvaltı yapmadan güne basfaa I 

nın şişmanlığa zemin hazırladığını be&MM 
.uzmanlar. “Ne kadar az vakit olursa ohvfl 
İster meyve ile ister 1 dilim ekmek ve 1 priB 

«ça peynir ile kahvaltı yapmalısınız" d%cd * 
Uzmanlar, uyandıktan 1 saat içinde 
edilmesinin metabolizmayı daha iyica^buH 
ğını da hatırlattılar

IHLRS MfîGRZHSI
Halı Yıkama Makinasında

O NAKİT ÖDEMELERİNİZDE 
g§©o©©©o©©©.TILo ve 
Mutfak Robotu Hediyeli

□ TEFLON TENCERE SETLERİNDE
Servis seti ve Su Arıtma Cihazı Hediyemiz.

Üstelik 20.©©©.©©©^ TIU 
Yetmedi 7 aya varan taksit imkanı 

O RADYOLU IŞILDAKTA ŞOK FİYAT 
PEŞİN 45.000.000 1\L. DEĞİL 

85,©©©o©©©.TlL.
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

____GEMLİK

■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■■

KAYIP

olu

Nüfus cüzdanımı, Anadolu Üniversitesi 
kartımı, T.S.K. izin kağıdı ve Akbank bari* I 
matik kartlarımı kaybettim. Hükümsüri*. I

Özgür ŞATIR j

NÖBETÇİ EOZANE

2 Nisan 2003 Çarşamba
YİĞİT ECZANESİ

ELEMANLAR ARANIYOF
Firmamızda çalışacak en az 3 yıl tecriM 

EML mezunu. askerliğini yaprats. J 
Tornan, Frezeci, Teknik Ressam anflR 

Maaş * sigorta
Müracatlann şahsen yapılması rica «ta«* I

FORMSAN MAKİNA LTD.ŞTİ
Gemlik Küçük Sanayi Sitesi B Blok W.

____________ Td : (0.224) S24 30 3> "

DOĞUŞ FEV DERSHA3IEUERI
' "Her zaman bir adım önde"
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B
Işığı Görmek

Muzaffer Gurboga
Eğitimci - Yazar
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I Gönümüzde her alanda değişimler çok 
hızlı olmakta. bheyler bu değişmelere 
ayak uydurmada zortanmaktaehr. Bir kı
sım insan, bu değişimle uzlaşma sağlar
ken, büyük bir bölümü yaşanan olumsuz
luklara karşı direnç göstermekte ve ken- 
(fisiylc tutarlı davranmakta ısrar etmekte
dir. Sorunlara karşı alternatif çözümler 
üretmektedir. Ben kendi adıma söyleye- 

l vim : 'Ülkem için ne yapabiliri m?” i düşü- 
r nüyorum. Sorumluluk almanın doğru ya
şamanın. temel ilkelerinden biri olduğunu 

I kabul ediyorum. Şu anda bir şeyler yap
mak. geçmişte yaşamaktan çok daha iyi 
olsa gerek.
. İnsanların eskiye nazaran daha çok ka

lıplaşmış düşünce ve davranışlan benim- 
sediklerini gözlemliyorum. Bunun haklı 
nedenleri olduğunu düşünsem bile bu du- 

I romun aşılması gerektiğini düşünüyorum. 
[Uzunca bîr süredir tek tip düşünce ve 
^davranışa alıştırıldık. Bu da hem toplu- 
| mun hem de kişilerin sağlıklarını bozdu. 
[Sosyologlar, şizofren bir toplumun oluş- 
. tuğuna dikkat çekiyorlar.

■ taşanlarımızın en önemli iki temel ihti- 
[ yacı olan sevgi ve güvenden yoksun yaşa- 
l chğını görüyoruz. Oysa bu iki temel gıda- 
I dan beslenememe ruh sağlığını da boz- 

maktadır. üstüne, yaşanan şiddeti de ek- 
î leyin.
I Bilinçli hareket etmekle sorunların üs- 

f leşinden gelebiliriz. Kendimizi ifade ede- 
cek girişimlerde bulunabilir, demokratik 
örgütlerde sorumluluk ve etkin işlev üstle- 

t nebiliriz Olumsuz düşünme kısır döngü
sünden kurtulup olumlu eylemlere yelken 

| açabiliriz. Çıkış yollarının bulunduğunu ve 
■ seçeneksiz olmadığımızı bilelim. En 
[önemlisi yalnız olmadığımızın farkına va- 
| rahm. Çözüm başkalaşmada değil, kendi- 
i mîzî tanımada ve geliştirmededir.
' Sevginin kardeşi otan hoşgörüde azal
ma olduğunun farkında mısınız? İnsanla- 

■ nmızın çok farklı sorunlarla boğuşmaktan 
hoşgörüyü unuttu. Toplumumuza özgü 

I nice değerlerimizin, meziyetlerimizi, gele
neklerimizi unuttuk. Birbirimizi bağışla
mayı unuttuk. Olumsuz olayları görmez
likten gele gele duyarsızlaştık. Suskunlaş
tık; daha kötüsü sessizliğimizin zincirini 
kıramıyoruz.
’ Sorunlar yığınla dağ gibi. Çözüm tek 
değil, karanlığın ucundaki ışığı görmek 
için sorumluluklarımızı paylaşalım. Önce 
kendimizle yüzleşip barışalım, sonra so
runlarla yüzleşelim. Hoşgörüyü ve uzlaşı
cı tavırlarımızı çoğaltalım. Kötü düşünce
leri geldiği yere gönderelim. Farklı bakış 

"açdannı yakalayalım. Kavrayışlarımızı de
rinleştirelim. Kendimizi geri çekip hedef 
azaltmayalım. Unutmayalım herkes he
def konumuna gelirse, kimse hedef ol
maz, Parçalar bir araya geldiğinde bütün 
olur. Bütünleşelim ve ışığı hep birlikte gö
relim.

İşyerinde ilkyardım!
Gaz Zehirlenmeleri

Battaniye en iyi ısıtıcı arad
Vücut battaniye 3e te bül

Devamı car.

Gaz zehirlenmelerinde hastanın zehirli gazın etkisinden 
kurtarılması ve açık havaya çıkartılması gerekir. İlkyardımcımn 
da karbonmoksit zehirlenme riskine karşı kendisini koruması 
şarttır.

Hemen camlar açılmalı, açılmıyorsa sınlmahdır. hasta der
hal ortamdan-uzaklaştınlmalıdır. Açık havaya çıkarıldığında ya 
da tehlikeden "uzaklaştırıldığında ilkyardımın ABC kuralı yeri
ne getirilir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakar 
ye Güvenliği Genel Müdürlüğü tan 

lan ‘İşyerinde Yardım' adlı kıtapl

Sıcak çarpmasında hasta şerin bir yere yatınlır. 
Şok varsa yokla savaşılır.

ELLİK SALONU

Makyaj
Kirpik Boyama

5.000.000

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 elle masaj 10.000.000
Röfle 15.000.000
Balyâj 10.000.000
Boya 10.000.000

✓ Cilt Bakımı 
Siyah Noktalar 
Sivilceler

✓ Doğum Lekeleri 
t/ Kırışıklıklar
✓ 'Yüz Temizliği

Cilt Bakım Uzmanı Bayan Kuaförü
;4cptwı "DiÂccc

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

□ GEREKLİ TELEFONLAR □ RESMİ DAİRELER □ UÇAK
TEK Arıza ...... 513 20 66
TEK işletme .... 513 45 03
Turizm Der. .... 513 12 74

Şafak
110
155
156

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

□ HASTANELER

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... ...51310 28

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

Spor Sah. ...... 
Orm. Böl. Şf... 
Milli Eğt. Ma.... 
Halk Egt. Mrk.. 
Halk Kutup......
As. Şb...............
Karayolları 
Liman Bşk.......
Mal Md?......... 
Nüfus Md 
Özel Id. Md. ... 
Tapu Sic Md 
Müftülük...........
Gümrük Md.....
Tekel Md.
Ver Da. Md. . . 
ilçe Tar Md. ... 
İçe Sev Md.

514 00 95 
513 12 86 
513 11 74 
513 18 46 
513 13 53
513 10 57 
iHlîs
513 10 96 
513 37 42 
513 1507 
513 14 14
513 13 64 
513 14 11
513 1042 
513 23 60

□ BELEDİYE
Santral ........
Başkanlık......
Zabıta..........
Otobüs Met 
Su Metmes»
Mah*.......... 
Muhasebe M
Yanlş Md

.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

□ DENİZ OTOBÜSÜ
&

□ FERİBOT

□ OTOBÜS

□ TÜP DAĞITICILAR!

M

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

Ambuians 
Kotana

Ambutara

fıy 
brae* 
Habasaat

Mmk.
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Otobüsler çınarları bitirdi
Gemlik-Bursa ve şehir içinde çalışan otobüslerin hareket mer
kezi olan Belediye Parkı’nın önünde bulunan çınar ağaçlan, 
araçların çıkardıkları egsoz gazları nedeniyle kurudu. İlçede 
sayıları az olan çınarların korunması isteniyor.

[- Gemlik’te sayılan 
| giderek azalan ulu 
Srınar ağaçlarından 
-Tir bölümü, şehir- 
lerarası ve şehir içi

otobüslerin çıkar
dıktan egsoz gazları 
nedeniyle kurudu.

İlçe Halk Kütüp- 
hanesi’nin önünden

Güne Bakış
Kadri Güler

gemlik_korfez@yahoo.com

haraket eden ve da
ha önceleri şehir 
parkı içinde kalan 
ancak, otobüs hare
ket merkezinin bü
yütülmesi nedeniy
le, parkın küçültül
mesi sonucu dışarı
da katan çınar ağaç
larından . biri, araç
lardan çıkan egsoz 
gazları ile tamamen 
kururken, İkincisi de 
kurumaya başladı.

Gerrjlik’te Anıtlar 
Yüksek Kurulu tara
fından önceki yıllar
da koruma' altına 
alman başta Atatürk

ilkokulu içindeki 
Ulu çınarlar ile ilçe- 
'nin değişik yerlerin
de bulunan asırlık 
çınarlar, dikkatsizlik 
ve ihmalin kurbanı 
oluyorlar.

Gemlik’te bir 
otobüs terminalinin 
bulunmaması nede
niyle, şehrin en 
gözde merkezinden 
şehiriçi ve şehirlera
rası otobüslerin kal
dırılması, çınar 
ağaçlarının da kuru
masına . neden olu
yor

Gemlik’ten her

onbeş dakikada bir 
Bursa’-ya hareket 
eden belediye oto
büslerinin ve şehiri- 
çine sefer yapan kü
çük otobüslerin eg- 
sozlarından çıkan 
karbonmonoksit ga
zının çevrede bulu
nan çınar ağaçlarını 
etkilediği görülüyor.

Bu ağaçlardan, 
otobüs bilet gişesine 
yakın olan bir tane
si tamamen kurur
ken, İkincisinin de 
bazı dallarının kuru
maya başladığı göz
leniyor.

Çınarlarımız
Gemlik KÖRFEZ’in manşeti, çoğu zaman 

“Güne Bakış ”ın da konusu oluyor;
B Geçtiğimiz günlerde “Serbest Kürsü” kö
sesinde yazan Avukat Fehmi Karacan, çocuk

luğundaki Gemlik’in Belediye Parkı ve çınar 
ağaçlarını konu etmişti.
I Bu bana yol gösterdi diyebilirim.
, Çocukluğumuzun parkını getirdim usuma..
F Sonra gözlerim çınar ağaçlarına gitti.
F Otobüslerden çıkan egsoz gazları, bir çınar 
ağacını tamamen kurutmuş.
k Otobüslerin üstünde Kelaynak kuşu gibi kal
mış o güzelim çınar ağacı.

Hemen yanındaki ise yan yarıya kurumuş.
| Geçtiğimiz yıllarda yine parkın çevresini ku- 

' şatan seyyar köfteciler yüzünden devasa çam 
: ağaçlan kurumuştu.
i Eski Belediye Başkanı Nurettin Avcı, bunun 
üzerine o bölgede seyyar köfte satışlarını ya- 

|saklamıştı.
L Kaçımız 20 metreyi aşan bir ağaç yetiştir
dik?
I Ağaç bayramlarının kutlandığı bugünlerde 
bize atalarımızdan miras olan çınarlarımıza sa
hip çıkalım.
L Önce Belediye sahip çıkmalı ve terminal so- 
ipmunu çözmeli. ___________________

Gürhan Çetinkaya 
"Buluşma" 

adlı köşesiyle 
2. sayfamızda.

Erol Görçay 
"Tatlı Sert”

adlı köşesiyle

3. sayfamızda

İnan Tamer
'Taşı Gediğine 

adlı köşesiyle 
3. sayfamızda

Muzaffer Gürboğa 
"Not Defteri" 
adlı köşesiyle 

5. sayfamızda

Kütüphane Haftası’nda 
TSO’dan anlamlı bağış

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Kütüphanecilik Haftası nede
niyle, Gemlik İlçe Halk Kütüphanesi ne Yılmaz Akkılıç m tav
ladığı 4 Ciltlik ‘Bursa Ansiklopedisi ni bağışla*.

Gemlik Ticaret ve Sa
nayi Odası, 31 Mart -4 
Nisan günleri arasında 
kutlanan Kütüphanecilik 
Haftası nedeniyle. Gem
lik Halk Kütüphanesine 
4 ciltlik ‘ Bursa Ansiklo
pedisi’ bağışladı.

Gazetemiz yazarların
dan Araştırmacı Yılmaz 
Akkılıç m büyük emekler 
vererek hazırladığı, renk-

ilk kapsamlı ansi kb pedîsmin tbe Kü 
tophanesi nde oknachğo oğrene

kanı Kemal Akıt, bu değeri v* 
oda adına alarak hdk Ki 
ne bağışladı.

Arda ne l

mailto:gemlik_korfez@yahoo.com
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Türkiye’de Politika

Avukat
Fehmi KARACAK

Üniversite Konusu ne durumda?
Sevgili Yılmaz Ağabey'den (Akkılıç) 

dinlemiştim. Bu arada kendisine de acil şifa
lar diliyorum.

İsmet Paşa Başbakan ... Ancak siyasal 
amaçlı yaptığı gezilerde dinden hiç sözet- 
miyor. Çevresindeki kurmayları İnönü’ye

- Sayın Paşam siyasal konuşmalarınız
da hiç dinden sözetmiyorsunuz. Ama seç
men bekliyor.'Çünkü ülkemizde din oy al
mak için etkili bir unsurdur.,”

Deyince
İnönü’de;
- Bugünkü konuşmamda dileğinizi ye

rine getireceğimden kuşkunuz olmasın 
demiş.

İnönü konuşmasına başlamış...
Kurmayları merak içinde...
Ancak İnönü oralı olmuyor.. Artık ko

nuşmanın sonuna gelmiş.. Hala değinmi
yor. Derken İnönü :

- Arkadaşlar, kurmaylarım beni dinden 
sözetmediğim için sık sık eleştiriyorlar. 

' Bu kez konuşmamda değineceğim diye 
kendilerine söz verdim. Şimdi sözümü ye
rine getiriyorum. Dini politikaya alet ede
nin Allah belasını versin... demiş ve kür
süden inmiş.

Halkın dinsel duygulannı okşama çabala
rı çok partili demokrasiye geçtiğimizden bu 
yana hep var olmuştur.

Siyasal konuşmalarda kullanılan din mo
tifi ilticanın arayıpta bulamayacağı bir or
tam hazırlamıştır. Dışarıdan dayatılan din 
tartışmalarını kışkırtıp dinsel dûyguları kö
rükleyerek halkı bölmek düşüncesi içeriden 
de destek bulunca ülke karanlığa gömülme
nin eşiğine gelmiştir.

Günümüzde irtica Türkiye Cumhüriye- 
ti’nin kuruluşundan bu yana görülmemiş bo
yutlara erişti.

Çağdaşlığın ana felsefesi olan laiklik ye
niden tanımlanmaya çalışılıyor. Doğan Av- 
eloğlunun deyimiyle, Atatürk ilkelerine 
bağlılıkları gardrop değiştirmekten öteye 
gitmeyen smokinli gericiler, bugün ellerine 
Türk Bayrağını alıp Onuncu Yıl Marşını 
söyleyerek laikliğe sahip çıkmaya çalışıyor
lar.

Ulusunu ve ülkesini seven herkes kışkırtı
cılara karşı uyanık olmak ve uyandırmak 
zorundadır.

Çünkü emperyalizm için ne din ne de 
ulusal değerler önem taşımamaktadır.

Asıl amaçlan sömürmektir.

Gemlik Suni İpek Fabrikasında, Uludağ 
Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulacak kam- 
püs ile ilgili haberler bir süredir gündemden 
düşmüş gözüküyordu. Ancak geçen hafta ye
niden bu konu gündemimizi işgal etmeye baş
ladı. Bu vesileyle kampüs gelişmelerini bilgi
lerinize sunuyorum.

Bilindiği üzere; TEKEL’in mülkiyetinde 
olan Suni İpek Fabrikası TEKEL’in borçlanna 
mahsuben, eğitim ve öğretimde kullanılmak 
üzere, Uludağ Üniversitesi’ne tahsis olun
muştur. Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 45 
nolu tahsis kararı 8.8.2002 tarihlidir. Tahsis 
kararı verildikten sonra geriye bu kararın uy
gulanması için gerekli işlemlerin (bürokratik 
işlemler) yapılması kalmıştır. Bu cümleden ol
mak üzere öncelikle Suni İpek Fabrikası’nın 
değerinin tesbit edilmesi gerekmektedir. İşte 
bu nedenle Ankara-Milli Emlak Genel Müdür
lüğü 16 Eylül 2002 tarihli bir yazı ile takdiri 
kıymet yapılmasını istemiştir. Bursa kanalıyla 
gönderilen bu yazının Gemlik ilgili makamla
rına ulaşmasıyla Gemlik Belediyesi’nden fab
rikanın imar durumu sorulmuştur. Ancak, Be
lediye cevap vermemiştir. Bu durum karşısın
da, 2 nci arkasından 3 ncü tezkere gönderil
miştir. Bu yazıların da cevapsız kalması üzeri
ne,. dosya imar durumu eksik ve gecikmeli 
olarak Mart ayının ikinci yarısında Bursa’ya 
gönderilmiştir. Dosya, halen Bursa Milli Em
lak Müdürlüğü’nde olup bu hafta sonunda 
Ankara’ya gönderilecektir.

Sayın okurlar, dikkatinizi şu noktalara çek
mek istiyorum.

1- Devir işlemlerinin yapılması için bahse
dilen dosyanın tamamlanması gerekmektedir.

2- 2002 Eylül ayında yapılması istenen bir 
iş 6-7 ay geçmesine Nisan ayı gelmesine rağ
men, halen Ankara’ya ulaşamamıştır.

3- Gemlik Belediye Reisliği İmar Müdürlü
ğü, kendinden istenen bilgileri vermemek su
retiyle bu işi geciktirmiştir. Dosya bu ne
denden dolayı boş yere birkaç ay bekletilmiş-
tin .

Şimdi gecikme veya geciktirilme olayına 
bakalım. Bir kere geciktirilme, üniversiteye 
taraftar olduğunu, hatta bunu kendisinin ger
çekleştirdiğini iddia eden bir Belediye Reisi
nin yönetiminde yapılmıştır. İkinci olarak, ge

ciktirilme büyük zaman kaybma sebep ctata 
2003-2004 eğitim-öğretim sezonuna yrita 
me durumunu tehlikeye atmıştır. Üçüncü dk 
rak, geciktirilme Türk Ceza Kanunu karasa- 
da bir suçtur.

Gemlik Belediyesi kendisinden defatan 
istenen bilgileri neden vermemiştir? Buous 
çeşitli sebepleri olabilir. Kasıt, ihmal, işi sav
saklama, memuriyet ve mevki nüfusunu sjs- 
timal etmek gibi. Biz, hangi sebepten dtaJ 
cevap verilmediğini bilemeyiz Ancak bina* 
bir husus şudur ki, cevap verilmeyişi bar saç 
teşkil etmektedir. Amme hizmetlerinin yenar 
getirilmesinde memur-görevli bu gomta 
yapmak durumundadır. Kimse amme g&Mİ 
ni geciktiremez, tehir edemez, keyfi ataafc. 
kullanamaz. 11

Türk Ceza Kanunu nda yukarıda bdrtafc 
durumlara uygun maddeleri ve cezalan ortal 
olarak verelim.

Md 228 : “Devlet memurlarından tar 
kim .... memuriyetine ait vazifeyi sudtkM 
ile kanun ve nizamın tayin ettiği □hualtal 
başka surette keyfi bir muamele yapar 
ya yapılmasını emreder veya ettirirse dİ 
aydan üç seneye kadar hapis cezası ite ta 
zalandırılır. Bu muamelede hususi rnafeta 
veya siyasi saik veya sebep meucut iseoe» 
sı üçte birden yarıya kadar artırılır*

Md 229 : “Memuriyeti sebebiyle kendM 
ne tevdi kılman veya ıttılaına müsadif ota 
vesikalar, kararlar ve emirleri vesair Kdi 
gatı ....... Devletçe neşir ve ilanı nMM
olan kararlar kabule şayan muıtMl ta 
maksızın tehir eden memur hakkmdsta 
altı aydan iki seneye kadar hapis otaaMfl

İlgili Devlet Dairesinin tezkerelerine srta 
şekilde cevap vermemekle işlenen sucu asta 
tık. Ancak, bunun kamuda amme vıcdanata 
yaratacağı tahribat daha çoktur Hem unM| 
siteden yana gözüküp, hem de ışı uzatnflM 
görevini kötüye kullanmak kabul edtamaH| 
durumdur. Böyle bir idareci. MahtaoadB 
önce Kamu vicdanında ve avTtca sayasta 
tamda mahkum edilir, cezası vcnbr Be S 
düşüncede olan idarecilere ve uygutaa 
Türkiye’nin aydınlık geleceği içinde yer 
memelidir.

İLAN ve REKLAMLAR KAZANDIRIR
1 ATUK PAKET REKLAM

100 milyon + KDV + Sürpriı
' BİR TELEFON YETERLİ

Tel : (0.224) 513 17 97
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Halk Kütüphanesi 
, önü içler acısı

Kütüphanecilik Haftası'nı kutlayan Gemlik İl
çe Halk Kütüphanesi nin önündeki tretuarlarm 
durumu içler acısı.
t Cumhuriyetin kuruluşundan sonra Gemlik’te 
Halkevi olarak açılan ve uzun yıllardan beri Halk 
Kütüphanesi olarak ilçe halkına hizmet eden 
Gemlik Halk Kütüphanesi nin önündeki tretuar- 
lann bordürieri belediye tarafından yapılmasına 
karşın. kınlan ve yıkılan tretuarlann onarılma- 
mast çirkin bir görüntü sergiliyor.

Her gün binlerce insanın şehir içi ve şehir
lerarası otobüslere binerken, uğradığı otobüs 
duraklanma yanındaki bu durumun ilgililerce 
görülmemesi vatandaşlar tarafından şikayetlere 
neden oluyor.

"i

Şehir merkezinde bulunan İlçe Halk Kütüp- 
hanesi’nin önündeki tretuarlarm aylardan 
beri yapılmaması vatandaşlar tarafından 
şikayetlere neden olurken, binlerce insanın 
gelip gittiği merkezde bu görüntünün 
yaşatılmasına anlam verilemiyor.

Treyler Motorlu Taşıyıcılar 
Kooperatifi yönetimi değişti

Eski Başkan Cemil Aydın’ın ölümünden sonra, ilk kez toplanan ge
nel kurul toplantısında, Yönetim Kurulu’na İbrahim Onsekiz, Mus
tafa Tezean, Serdar Göral, Cihat Yıldırım ve Hakan Uçar getirildi
ler. Yönetim Kurulu İbrahim Onsekiz’i aralarında başkan seçti.

GEDİĞİNE
^İnan

Su Koyvermek
AKP Hükümeti maddi durumu 
yetersiz öğrencilere verilen 
krediyi keserek 300 trilyon 
tasarruf sağlayacakmış...
Dar gelirlilerden al oyu
Denizlere sal suyu
Su koyvermek değil de; ne?

145 Nolu Sinirli 
Sorumlu Gemlik Trey
ler Motorlu Taşıyıcılar 
Kooperatifi’nin yapı
lan genel kurul top
lantısında, yeniı yöne
tim kurulu belirlendi.

Kooperatif başkan
lığına İbrahim Onse
kiz getirildi.

Geçtiğimiz hafta 
pazar günü Azot Sa
nayii önünde bulunan 
kooperatif merkezin
de yapılan genel kurul 
toplantısında, eski 
başkan Cemil- Ay
dın’ın ölümü nedeniy
le, koperatife verdiği 
hizmetler dolayısıyla

İbrahim Onsekiz

saygıyla anıldı.
Yapılan seçimler

de, yönetim kuruluna 
İbrahim Onsekiz (Baş
kan) Mustafa Tezcan 
(Başkan Yardımcısı). 
Serdar Göral (Muha
sip), Cihat Yıldırım ve
Hakan Uçar 
seçildiler.

Yönetim

(üye)

Kurulu
kendi arasında yaptığı 
toplantıda. İbrahim 
Onsekiz i kooperatif 
başkanlığına getirdi.

TATLI 
SERT

I Erol GÜRCAY

Baltalar Elimizde
Bizim kuşağın okulda öğrendiği önlü tür

külerden biri şuydu.
- Baltalar elimizde
Uzun ip belimizde
Biz gideriz.
Ormana hey ormana"
Türkünün tercümesi, hep birükte ağaç 

katliamına davetti.
Ne dehşet verici bir eğitini şekh değl 

mi?
Bugünün çocuklarına bunlan anlatınca, 

belki de size bir katil zanlısı gibi bakacaklar
dır.

Bizim gazete yeşili sever.
Ağacı korur.
Zaman zaman zeytin ağaçlan ve çınar 

ağaçlan ile ilgili yazılar çıkıyor.
İlgi ile okuyoruz.
Ayrıca Tema Vakfı Gemlik Gönülü So

rumlusu İbrahim Yıldırım ın yazılan da, 
dikkatimizi çekiyor.

Toprak erozyonu konusunda, okudukları
mız hepimizi ürkütüyor.

Her yıl, 280 bin adet futbol sahası 
kadar toprağın kaybolmasına çok 
üzüldük.

Demek ki, ormanlara gözümüz gibi 
bakmamız lazım.

İki yıl önce Belediye Başkanımız Meh
met Turgut’un liderliğinde, Romanya da 
kardeş şehir Navodan’ye gitmiştik.

Trakya’da tüm tepeler kel kalmıştı 
Ormanlan ne kadar acımasızca tüket-

fiğimizi gördük.
Dereköy Gümrüğünden Bulgaristan’a 

ve ardından Romanya’ya girdik.
Tüm tepeler ormandı.
Kıskanarak seyrettik.
TEMA Vakfını ilgi ile izliyoruz.
Başkan Hayrettin Karaca’yı bu işe gö

nül, verdiği için kutluyoruz.
Ama. Bir de sitemimiz var.
Koç Üniversitesinin kuruluşu sıra

sında yaşanan ağaç katliamına sessiz 
kaldı.

Sarıyer sırtlarında çok miktarda 
ağaç, kıyıma uğramıştı.

Büyük medya gruplan da. bu kadkana 
görmezden gelmişti.

Beslendikleri yere ihanet etmedfter
Biz üniversiteyi hep isteriz.
Ama. Bu uğurda ağaçların kesilmesini is

temeyiz.
Koç Grubuna İstanbul'da başka yerler 

önerilmesine rağmen, ormanhk alandı 
ısrar etmişti.

Biz de bir vatandaş olarak, cok 
üzülmüştük.

Aslında ormanlann korunmasını, 
vatandaştan çok rant sahiplerine an
latmak lazım.

|""ĞüNÜN SÖZÜ |

Bir ağaç, herhangi bir prensten 
daha soyludur.

‘‘Alexander Pope"
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BAŞSAĞLIĞI
Değerli Büyüğümüz 

Tevfik Solaksubaşı’nın Sevgili eşleri, 
Melek Karakaş, Mahmut ve । 

Ali Solaksubaşı’nın Saygıdeğer Anneleri

Fatma Sevinç
Solaksubaşı’nın

ölümü nedeniyle Merhumeye Tanrı’dan rahmet, 
Kederli Solaksubaşı Ailesine başsağlığı diler, 

acılarını paylaşırız.

Faruk Güzel ve Eşi

En önemli 
risk, yaş

Yaşlıların hastalıklara karşı dikkatli otaae 
belirten uzmanlar, “Risk faktörler ini farklı

vararak önlem almalı. Yaşla hastalddam1 
arttığı da unutulmamalı" diyorlar. j

Yaşlılarda en sık görülen ölüm nededd 
sıralamasında kalp hastalıktan ilk sırayı a» 
yor. Kalp rahatsızlıklannı ise kanser tat 
hkları izliyor. Bilim adamları bu hastaUdrn 
hafife alınmamasına karşın hangi döneJ 
karşılaşıldığının bilinmediğini ifade ecM 
lar. Risk faktörlerinin en başında 
yaşın geldiği ve önlem alınması çağranİ 
bulunuyorlar,

Kalp rahatsızlıkları :
Koroner Kalp Hastalığı 65 ve id 

rindekilerde damar tutulumu ve sol anal! 
roner arter hastalığı yüksek oranda gönİİ

Hipertansiyon : 65 ve üzerindekiJ 
en sok görülen izole sistolik hipertara|^M 
dur.

Kalp Yetmezliği : Yaşla birlikte şmH 
gösterir. 65 yaşın üzerindekilerde çokyaB 
gındır. Yaşlıların yüzde 75 inde kalpyeU^H 
ligi sistemik hipertansiyon ile birfiktedar İV

Yaş kanseri tetikliyor I
Uzmanlar, yaşlı insanların 

zevk almalarına dikkat çekeni yaş 
dikçe hastalıkların arttığının ımutubnad^H 
gerektiğini belirtiyorlar. Özellikle kara^HI 
yaşla birlikte artışlar görülüyor. I

IHLfiS MflGHZfiSI ELEMANLAR ARANIYOR

Halı Yıkama Makinasında

O NAKİT ÖDEMELERİNİZDE 
ve, 

Mutfak Robotu Hediyeli

Firmamızda çalışacak en az 3 yıl tecriM 
EML mezunu, askerliğini yapın». I 

Tornacı, Frezeci, Teknik Ressam arafljn 
Maaş + sigorta

Müracatlann şahsen yapılması rica oknK 1 

FORMSAN MAKİNA LTD.ŞTİj 
Gemlik Küçük Sanayi Sitesi B Blok Not 8 CBtil

___________ Tel: (0 224) 524 80 30 11
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MSTgaz-aısm
Taksit Yapılır I 

&ss 

I H*AİW A 7 TAKSlfff 
&LİKHEDİYELİ

O TEFLON TENÇERE SETLERİNDE 
Servis seti ve Su Arıtma Cihazı Hediyemiz.

Üstelik JLSM©©.®©©^ TL.

Yetmedi 7 aya varan taksit imkanı 
O RADYOLU IŞILDAKTA ŞOK FİYAT 

PEŞİN 45.000.000 TL. DEĞİL
SAIDjBCE ®g.©®@.©®®.TL.

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

STÜDYO

UesikalıK ı* her fw*ü ] 
resimlerini* için baar 1

Düğün & .Vişan a KmM
Sünnet Fotoğraf ÇeHMM

W

MeHmet Mülazımoğb
İstiklal Cd Be'a Sokak AkbanM Arahç Ne 3 * 380

Tel & Fax : (0224) 513 94 94 Tei: .m

DOĞUŞ FEN DERSHANELERİ
' "Her zaman bir adım önde"
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I Eğitimde Yabancılaşma

I Öze aykırı tutum diye nitelendirebile- 
9 cegimiz yabancılaşma, en çok eğitim 
I aracılığıyla bireylere giydirilmektedir. 
I Eğitim, biçim ve kalıba sokma şeklinde 
i algılanırsa eğer, bunun doğal sonucu 
I yabancılaşmadır.
I Bireyin kendi öz niteliklerinden vaz- 
9 geçmesi, emeği ve ürettikleri üzerinde 
9 söz sahibi olmaması, bireyin kendine 
9 yabancılaşmasının sonuçlandır.
| Geleneksel ve baskıcı eğitim uygula

maları kendine ve toplumsal çıkara ters 
tutumlu birey üretmektedir. Eğitimin 
amacı mutluluğun ön plana alma, zihin
sel gelişime destek ve zihin etkinliğini 
değerlendirme değil mi? Aktarmacı bir 
eğitim sistemi bu yönüyle düşünsel et
kinliğin önünde bir engel oluşturmaz 
mı?

Özgür insan yaratıcı ve üretkendir. 
Kalıplaşmış düşünceye alışmış insanlar 
ne özgürlüğünü kullanabilir ne de yara
tıcı olabilirler.

Yabancılaşmış birey, yaşamın so- 
rumluluklannı başkalarına havale eder. 
Kendi varoluş sorununu, değerlendir
mez. Kendi duygu ve düşünceleri, kişi
nin geleceğini belirlemede etkili ola
maz.

Eğitim yoluyla bireyin, ailenin ya da 
okulun çıkartan değil, toplumun çıkar
larının gözetilmesi esas olmalıdır. Çün
kü birey toplumsal bir varlık, toplum 
içinde kendi değerlerinin farkına vara
bilir, geliştirebilir. Sağlıklı insan, ancak 
sağlıklı toplum içinde anlamlıdır.

İnsanın insanlaşması sürecine katkı, 
gerçek yurttaşlık eğitimi ile sağlanabilir. 
Bence öğretmenin görevi sanılanın ter
sine öğrenciyi özgürlüğe- alıştırmak ve 
ona rehberlik etmektir. Kişinin kendini 
ortaya koyması, var olan gizli güçlerini 
açığa çıkartması ve geliştirmesi eğiti
min temel amacı olmalıdır. Yoksa so
nuç yabancılaşma olur.

Tek yönlü etki, etkileşim sayılmadı
ğından, pek doğal ki, eğitim doğasına 
da aykırıdır. Değerlerin sorgulanmadan 
aynen aktarılması yerine, bireyin öze
leştiride bulunması, eleştirel tutum ka
zanılması daha yerinde olur. Değişme 
ve gelişme, bireyin deneyimlerine da
yanmalıdır. insanlar işbirliği içinde ken
dilerini daha mutlu olarak duyumsaya
bilirler.

Demokatik eğitim, bireyin kişiliğini 
ön planda tutar. Bu tutum yabancılaş
manın panzehiridir.

İşyerinde ilkyardım!
İlkyardım gerektiren her hangi bir durumda nabız iki ya da üç parmakla kontrol edâmeidr Tek parmakla 

bulunması zor bazen de aldıtıcı olabilir. Kapalı kalp mesajı için elin göğüs üzerine yerieşcriimes gerekir.

Yapılan uygulama Yetişkin-büyük çocuk Küçük çocuk Bebek

Hız 60-80 80-100 80-100 1
Göğüse bastırma Göğüs kalınlığının üçte biri Aynı

Başlangıç soluğu Etkili iki soluk Aynı

Kullanılan eller İki el Bir el 2 parmak

Ellerin yeri Göğüs kemiğinin alt 
yarısının ortası Aynı Memeleri brrieşoren 

bir parmak at

Uygulama Yetişkin - Büyük çocuk Küçük çocuk - Bebek
1 kişi 15 kez göğüse baskı-iki kez soluk 5 kez göğüse bask>-bir kez şafak

2 kişi 5 kez göğüse baskı-bir kez soluk 5 kez göğüse baskr-bir kez saldı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından bastırılan 'Işyerrrae 

Yardım’ adlı kitaptan alınmıştır.

GÜZELLİK SALONU

Makyaj 
Kirpik Boyama 
Kaş Boyama 
Mizampile 
Fön
Kesim 
Manikür 
Pedikür 
Özel Ağda 
Özel elle masaj
Röfle
Balyaj 
Boya

5.000.000

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 Bakımı * 
Siyah Noktalar 

ıS Sivilceler
Doğum Lekeleri 

ı/ Kırışıklıklar 
tS Yüz Temizliği

Cilt Bakım Uzmanı Bayan Kuaförü 
rftpuvt ‘Diûici 'fydcCcj

Gelin saçlarımızda özel indirim!
Tel: (0.224) 514 61 79 Cep: (0.546) 235 73 85

Eşref Dinçer Mh.Karat Sk. Özen Apt. No: 2 
(Çağlar Eczanesi Karşı Aralığı) GEMLİK

□ GEREKLİ TELEFONLAR □ RESMİ DAİRELER □ UÇAK
İtfaiye .................... 
Polis İmdat ............. 
Jandarma İmdat......

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

..............155
.....156

TEK Anza ...... 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

Türk Hava tefen
Şafak Havaatec _ .
HaNhmanı 5*.”

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

....513 10 55

....513 18 79

....513 12 06

□ DENİZ OTOBÜSÜ
Halk Kt. Mrk.. 513 18 46
Halk Kutup...... 513 13 53
As. Şb. ............ 513 10 57
Karayolları ...... 513 13 08
UmarıBşk....... 513 11 33
Mal McC......... 513 10 95
Nüfus Md......... 513 37 42
Özel İd. Md...... 513 15 07
Tapu Sk: Md. 513 14 14

Bursa . JB* 7^
Mudanya 3M*

□ KAYMAKAMLIK tenlnpı (ZlfeSM «2 12

Kaymakamlık........... 
Kaymakamlık Ev...... 
C. Savcılığı..............

....513 10 51
...513 10 52
...513 10 53

□ VAPUR

C. Savcı Yard............
Emniyet Müdürlüğü...

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

Müftülük ......... S13 13 04
Gümrük Md..... 513 14 11
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Da. Md . 513 23 60 
İlçe Tar. Md. . 513 11 §6 
ilçeSec Md.

□ FERİBOT

□ ULAŞIM &tehnnr teMkCBS

Uludağ Turizm...........
Aydın Turizm.............

...513 12 12
.513 20 77

□ BELEDİYE
_] ÜıOBvS

Santral 513 45 21-23
Başkanlık.. ... 513 45 20
Zabıta.—....... 513 24 32
Otobüs fcştet 513 45 21'122
SuMetrmsi 513 45 21-115
Itfa^e............ 513 23 25
Muhasebe M 513 45 21-1S2
YiuslşMd 5134521-111
SuArua >airiz 1SS

□ HASTANELER □ TÜP DAÖrnCMAJM

Devlet Hastanesi.......
SSK Hastanesi..........
Mer. Sağ. Ocağı....

...513 92 00
...513 23 29
...513 10 68

O&Saz
Tekgae
Oakgae 513 m - “
Ereac Sî3 «k 14

□ TAKSİLER__________ ■■999M9 X Ofa
ij oro. OOAM tfabfagpa. ____  _ . 513 c-

Körfez Taksi...............
Çınar Taksi.................

...513 18 21

...513 24 67
Ambulans.....0 532.4S6S116
Kurtano.

Ufem______ _____  SH3B41

Güven Taksi..............
Gemlik Taksi..............
Maftastır Taksi...........

....5133240
...51323 24
...514 35 50

Esw w S» Kvc 11 SS 513 W <5
şf §<■ S'

feOMİ .. 313 W Vt
Per-o, - - -
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MflKRO 
KOZMETİK MARKET 
GEMLİKLİLERİN HİZMETİNE AÇILDI
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1
KOZMETİKTE ARADIĞINIZ 

HER ŞEYİ 
BULABİLECEĞİNİZ ADRES 

İstiklal Cad. No: 53 GEMLİK
l

i t < • » • 
. &« »>



_ ' , GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ GEMLİK

KErfe
TARAFSIZ SİYA

Renkli E tik e t it B r»*«r k El Dâ» 4 KiU* & Dergi 
ATıs İl Yıllık Baseaı & Fatara imCye d Met 

Gider Makiraza & Daretiye it Kartvizit & Ltx 
Mühür k Ok ya^mı A Haatflr Kart

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR 
Her türlü matbaa işlerieizde 

hizmetinizdeyiz

Körfez OFSET
MATBAACILIK - REKLAMCKJK - TAYHCU

İstiklal Caddesi Bora Sokak (Akbank
No:3/BGeadk

Tel: (0.224) 513 17 97 Fas : (0 224) 513 35 95

Okullarda esrar satıldığı iddiası öğretmenleri yaraladı

Eğitim-Sen soruyor
Gündem Gazetesi’nde Hurşit Topal tarafından, okullarda esrar satıldığının yazılma
sı üzerine, Eğitim-Sen Gemlik Şubesi basın toplantısı düzenlendi. Eğitim-Sen, Hurşit 
Topala şu soruları sordu? Yetkililerden gerekli soruşturmanın başlatılmasını istedi.
✓ Hurşit Topal görüşme isteğimize neden ısrarla gelmedi?
✓ Hiçbir dayanağı olmayan bu asılsız açıklamalar neye göre yapıldı?
✓ Okullarda esrar satıldığını iddia eden idareciler kimlerdir?
Y Gemlik’in eğitimde en başarısız ilçe olduğu yorumu neye göre yapılmıştır?
✓ Gazetecinin eğitimdeki uzmanlık alanı nedir?
✓ Hurşit Topal, en kısa zamanda eğitim emekçilerinden özür dilemelidir. ”
✓ Gerekli soruşturma yapılarak, iddia edilen asılsız suçlamalar sona erdirilmeli 
ve sorumlular hakkında gerekli işlemler yapılmalıdır.
I Eğitim-Sen Gemlik 
[Şube Temsilciliği nce ya
nan yazılı açıklamada. 
[Gündem Gazetesi Yazı 
»eri Müdürü Hurşit To- 
pal'm “Haftanın Pano
raması” kösesinde.

kanıtlanması istendi.
Eğitim-Sen’in basın 

açıklaması aynen şöyle :
“31 Mart 2003 Pa

zartesi günü yayınla
nan Gemlik Gündem 
Gazetesi’nin 3. sayfa-

yaralamıştır.
Bu yazı yayınlandıktan hemen 

sonra, Gemlik Eğitim-Sen olarak 
köşe yazarı Hurşit Topalla gö
rüşme istenmiş fakat, Hurşit To
pal ısrarla görüşmeye gelmemiş
tir.

okullarda esrar satıldığı- 
nm ve Gemlik’in Bur- 
İB da eğitimde en •'’ri il- 
fce olduğunu id'!, mm

sında yer alan “Hafta
nın Panoraması” adlı 
köşe yazısı, eğitim 
emekçilerini derinden

Kadri Güler
gemlik_korfez@yahoo.com

Güne Bakış

Polis Teşkilatı
Türk Polis Teşkilatının 158. kuruluş kutlama 

lan dün başladı.
Bu yıl, İlçe Emniyet Müdürü Salih Golcü. 

2001-2002 yılma ait tüm çalışmaları kapsayan 
geniş bir istatistik bilgiler sundu basına.
H Burada göze çarpan, birçok konularda suç 
oranlarında azalmanın olduğudur.
i Gemlik nüfusu ile birçok ilden daha kalabalık 
kozmopolit bir kent.

Ekonomik farklılıkları, ticari yönden hareketli 
ligi, bazı işkollarında rantın yüksek olması, suç 
oranın da yükselmesine neden oluyor.

Sanayi ile birlikte deniz ticaretinin gelişmesi, 
göçleri Gemlik’e çekti.

Kurtuluş savaşından sonra Yunanistan ve Ar- 
navutluk tan gelen göçler ile oluşan ilçe nüfusu 
nun bugün büyük bölümünü, Anadoludan gelen 
nüfus oluşturdu.

Birkaç yıldır Gemlik uzun yıllardan beri gör 
rnediği bir huzuru yaşıyor.

Bunda, emniyetin yönetim kadrosunun basa 
nh çalışması ve kollektif çalışmanın büyük önemi 
olduğuna inanıyorum.

Gemlik in adını kirleten olayların yaşanmama
lı. emniyet görevlilerinin olayların üzerine ciddi 
bir şekilde gitmesiyle düzelebilir.
İ Biz, huzurlu ve güvenlik bir Gemlik te yaşa 
mak istiyoruz. Bu hakkımız

Eğitim-Sen Yönetim Kurulu, 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet 
Tuna ile görüşmüş ve gerekli so
ruşturmanın başlatıldığını, yazı
da iddia edilen hususların ilçe
mizle ilişkisinin bulunmadığını, 
bu iddiaların asılsız ve yersiz ol
duğunu belirtmiştir.

Eğitim-Sen olarak, Sayın Hur
şit Topal’m hafta sonu meydana 
gelen olaydan başlayarak, eğitim 
camiasını ve eğitim emekçilerini 
şok eden açıklamalar adı altında 
yapılan ve hiç bir dayanağı olma
yan bu asılsız açıklamaların neye 
göre yapıldığını eğitim emekçile
ri merak etmektedir.

Eğitim-Sen olarak, bu gazete
ci arkadaştan okul ismi vererek, 
okullarda esrar satıldığını iddia

eden idarecilerin isimlerini 
yayınlamasını istiyoruz.

Eğitimde en başarısız ilçe 
olarak gösterilen ilçemiz 
hakkında neye göre yorum 
yapmaktadır? Bu gazeteci ar
kadaşın eğitimde uzmanlık 
alanı nedir? Bütün ağır ko
şullara ve asılsız suçlamalara 
rağmen eğitim emekçileri, 
eğitimde en iyiyi yakalama 
gayretindedir.

Bu gazeteci arkadaşın 
Gemlik’teki öğrencilerin ba
şarılarından hiç mi haberi 
yoktur? Bu şekildeki açıkla
malar, bir yerleri yıpratmak 
için kasıtlı olarak mı yapıl
maktadır. Eğer bu amaçla ya
pılmak isteniyorsa, eğitim

olarak ortaya atılan bu asılsız 
iddiaların eğitim kurumlan- 
nın ve eğitim emekcilerimn 
azmini hiç bir zaman kırama- 
yacaktır.

Hurşit Topal ın en İnşa zar 
mand<> vazdığı yazısıyla eği
tim kır unlarından ve egvtan 
emek* ilerinden özür dileme
sini istiyoruz.

Eğitim-Sen olarak, eğitim
de her türlü şiddetin karsrsm- 
dayız. Yetkililerden bu kora»* 
da gerekli soruşturmanın çar
pılarak en kısa zamanda id
dia edilen bu asılsız suçlama
ların sona erdirihnesmı w 
sorumlular hakkında gereMI 
işi»—ilerin ı.apılmasmı istno- 
ruz.”

Türk Polis Teşkilatlanın kuruluşunun 158. yıldönümü kutlamaları başladı

İlk ziyaret özürlülere
Türk Polis Teşkila- 

tı’nm 158. yıldönümü 
kutlamaları dün başla
dı.

Hazırlanan progra
ma göre, dün ilçenin 
ana yollan haftanın 
önemini belirten bez 
afişlerin asılmasından 
sonra. İlçe Emniyet 
Amiri Levent Ulukan

ve bir grup polis. Özel 
Türe Özürlüler Eğitim 
Merkezi'ni ziyaret et
ti.

Özürlü çocuklara çi
çek ve armağanlar w- 
ren polisler. Okul Mü
dürü Tamer Sivri den 
bilgi aldı ve okvkı ge
zerek. tek tek çocuk- 
lada ilgililendiler.

mailto:gemlik_korfez@yahoo.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Buluşma

Kütüphanecilik Haftası’nda 
Bir iyi bir de 
kötü haber

Kütüphaneler..
Bilgiye erişmek için çok önemli yerler. 

■Çok sayıda kitabı, ansiklopedik yayını bir 
arada bulundurmasıyla, güven, sessiz orta
mıyla huzur veriyor.

Gemlik Halk Kütüphanesi.
İlkokul-lise dönemimde ders çalışmak, 

ödev hazırlamak için sıklıkla gittiğim çok 
yararlandığım özel bir mekan.

Bir de Umurbey’de Celal Bayar Kütüp
hanesi var.

Bu iki mekanın. Gemlik kültür yaşamına 
önemli yansımaları olduğu bir gerçek...

Işık saçarak toplumu aydınlatıyorlar.
işlevlerini sürdürmeleri için, okumak ve 

ı okutmak için kütüphaneler destek olmak, 
ilgi göstermek gerekiyor.

Yerel yönetimlerin, sivil toplum örgütle- 
(rinîn, basının, eğitim kurumlarınm en 
I önemli ödevlerinden birisi de bence Kütüp
hane’nin yaşamını sürdürmesine katkı sağ
lamak.

Dünkü Gazetemizde iki haber var. Ko
nuya ilişkin. Biri iyi... Biri kötü...

Önce iyi haber :
“Kütüphane Haftası’nda Gemlik 

Ticaret ve Sanayi Odası’ndan anlam
lı bağış.”

Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akıt ve 
Genel Sekıeter Agah. Aıda. Külıiph.uıe 
Müdürü nü ziyaret ederek. 4 Ciltlik Bursa 
Ansiklopedisi’ni hediye etti.

Akıt’a da, Arda’ya da geçmişten gelece
ğe uzanan bu yapıtı kütüphaneye bağışla
dıkları için teşekkürler... Ancak bu tür des
teklerin sürekli olması dileğimiz.

Şimdi de kötü haber :
“Halk Kütüphanesinin önü içler 

acısı”
Kuşkusuz belediyemiz gereken duyarlılı

ğı gösteriyor. Ancak asıl önemli olan ora
nın korunması...

Koruyacak olan da Gemlik halkı..
Kitaba ulaşabileceğimiz bir tek yer var...

. Oraya da sahip çıkalım...
Kendimizden vaz geçtik..
Hiç olmazsa çocuklarımız için yaşatalım. 

Kültürlü, bilgili, üretken insanlar aydınlık 
yarınlar için gereklidir.

Yıl: 30 SAYI: 1507 
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 Tesisi 

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

(Dini Bayram Günleri ve Pazar Günleri yayınlanmaz)

f YAZINCA

Değinmeler...
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Ameri

ka’da yayımlanan Wall Street Jurnal ga
zetesine geçen gün bir yazı yazmış. ABD 
Başkanı Bush’un sabahlan ilk okuduğu ga
zete imiş bu. Tayyip Bey’in yazı başlığı : 
“Ülkem, sizin sadık dostunuz ve müt- 
tefikinizdir”!

Cümle sonundaki ünlem bize ait.
Şu nedenle bize ait .. İyi ki Başbakan şun

ları dememiş:
“Yaşasın Irak’ta yaptığınız Vahşet!.. Sadık 

dostunuz olarak sizinle gurur duyuyoruz!”
Çok şükür dememiş...

* ♦ ♦ I
Gemlik Belediyesi tarafından Manastır’da 

yaptırılan “Kültür Sarayı”nın temel atma 
törenine gec en yaz AK Parti Başkanı Sayın 
Tayyip Erdoğan da geldi. Nutuklar atıld i:

- Kültür Sarayı önümüzdeki Aralık ayı so
nuna kadar bitecek! Yılbaşında hizmete gi
recek!

Artık ne oldu ise/inşaat söz verilen tari
he, yetişmedi.

Daha sonra bu yılın Nisan sonuna bitece
ği söylendi. Ancak Nisan geldi yine yok bir 
şey.

Üzülmeyelim...
2004 yılı Nisan ayına az kaldı.
Bir yıldan az...
Kim bilir? Belki bir dertten(î) kurtuluruz!

* *
ABD eğer Irak’ta zafere ulaşırsa, demeç

ler verilmekte ki, yeni Irak ta “Türkiye 
Cumhuriyetine benzer” bir rejim ve top
lum düzeni kurulacakmış...

Sakın ha!
Bir noktayı karıştırmayalım...
Atatürk Türkiye’si “emperyalizme rağ

men” kuruldu. O yüzden bize benzetemez- 
siniz...

Benzese benzese, 1950 den sonra em
peryalizmin müşfik(!) kucağına oturtulmuş 
Türkiye’ye benzer.

Sakın karıştırmayınız!
♦ ♦ •

Geçen gün Orhangazi’de dostum Mah

Yazarımız 
Araştırmacı - Yazar 

Yılmaz Akkıhç'ın yazdığı
4 Ciltlik

BURSA ANSİKLOPEDİSİ
Gazetemizde satılmaktadır.

■■■ ««aıM ■■■
İstiklal Cad. Bora Sok, Akbank Aralığı 

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

Ali AKS0Y

mut’a rastladım. İki kardeşler. Kerris x- 
yük olduğu için evlenince başka eve 
Anası, babası ve erkek kardeşine 
doğduğu ev.

Kardeşi evlenince aynı evde ana
la birlikte oturmaya başlamış. Çoluk -nrj 
karmış.

Üç yıl önce babaları ölmüş
Kardeşi bunun ardından soğuk c- 

başlamış
Birkaç ay önce de anneleri ölmüş
Kardeşi nedense selamı sabahı kesj 

Ne aramak, ne sormak...
■ .Möhmut, evden miras payı olarak M 
parası isterim diye çıktı bu dargınlık dh*i

Yok, dedim, sadece o değil
Peki ne? dedi...
Yıllardır aklımdan çıkmayan bir maM 

di hemen dilimin ucuna. Türk hafta 
lüyor ama öz söylüyor.

Ona ayaküstü okuduğum maniyi sdhi 
paylaşayım:

Kardeş evi kış evi
Yolları yokuş evi 
Ana baba öldü mü 
Şöyle bir tanış evi. 

♦ ♦ ♦
Bursa'dan ilçemize gelirken Orhan■ 

virajındaki şaire ait o üç dize hatalı M 
mış... Yıllardır bunun aslını bilen
yazım kuralı mm bilen eci < MII 
sıma kakıyoı lar buy inin I

Ne olur düzeltelim artık 1
Gerekirse yeniden yazına parasoflB 

vereyim Sayın Belediye Bjk?.: MM
makam Bey. I

O üç dizenin aslı şöyle: I
Gemliğe doğru
Denizi göreceksin 
Sakın şaşırma.

Orhan Veli nin “Gemliğe doğra 
linde yazdığı sözcüğü biz daha 
“Gemlik'e doğru” yapamaıv |

Ayıptır? M

Okuyun^ olccıCl
abone ol
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BEM Orhangazi 
Şubesi açıldı

BEM Orhangazi Şubesi’nin açılışına 
Gemlik’ten kalabalık bir davetli 
topluluğu katıldı.

BEM Group Alışveriş Mağazası 
Gemlik'ten sonra, ikinci şubesini
Orhangazi de hizmete açtı.

Gemlik'ten de kalabalık bir da
vetli grubunun katıldığı açılışta. 
BEM Group'un ortaklarından Le
vent Moral ile Ahmet Avcı da bu
lundular

Orhangazi Belediye binasının 
yan tarafında. Sumerbank mağaza
sı bitişiğinde hı/r‘»> acılan BEM 
Orhan : ui Şube" ‘ : ı»»»dizililer 
taralından büvük ilgi . »rdu

Şirket sorumlusu Levent Moral.

Konuşan fotoğraf
Burası Gemlik Mu- 

Lunıner Ağım Devlet 
Hastanesi. Acil Servis 
karsısında yeni yapı
lan kafeterya ve onun 
hemen yanında, İlçe 
Tarım Müdürlüğü ne 
ait meteoroloji binası.

İki bina arasındaki bir 
direk üzerinde asılı 
bulunan tabela kimse
nin dikkatini çekmi
yor.

Tabelada “Acil 
Servis Girişidir. 
Park etmek yasak-

GEDİĞİNE

KEMALİZM...
HollandalI Parlamentere göre;
Türkiye’nin AB üyeliği önündeki 
tek engel Kemalizm imiş.
Vay Anasını...
Kemalizm : Olgunluk, sevgi, 
barış, duyarlılık, istiklali tam! 
Hem ervahın arasında 
bizİerin işi ne...
Kimilerine gel de anlat!...

BEM’in büyümesini sürdüreceğini, en 
kısa zamanda şube sayısını ona çıkarta
caklarını belirterek, yaz aylarında Küçük 
Kumla'da yazlıkçılara da hizmet verecek 
BEM 3’ün de hizmete açılacağını söyle
di.

Almanya’daki Kodi, Spar, Bulş, Net- 
to ve Hobby gibi mağazalar türü alışve
riş merkezleri açmaya devam edecekle
rini söyleyen Moral, yakında Bursa*da 
da şubeler açacaklarını ifade etti.

tır” yazışı yazılmış.
•Sağmiza, solumuza 

bakıyoruz Âcil Servis 
Girişi yok. Tabelanın 
arkası kayalık, sağı 
kafeterya, solu Me
teoroloji istasyonu, 
önü ise otopark.

Bu tabela kimin ta
rafından buraya asıldı 
bilmiyoruz ama, bin
lerce insanın her gün 
girip çıktığı Devlet 
Hastanesi’nde bu ya
zıyı da farkedip kaldı
ran da yok.

TATLI 
SERT

Erol GÜRÇAY

Fatura Kime Çıkacak
Irak savaşı, yavaş yavaş sıcak mevsi

me kaymaya başladı.
(Bilgisayarla başında çok başarılı 

savaşan Amerikan ve İngiliz askerleri 

çölde zorlanıyor.
Bir de kum fırtınaları gündeme ge

lince çuvalladılar.
Bağdat’taki muhtemel sokak savaş

larında, tam bir panik yaşayacaklar.
Ramboculuğun filmlerde olduğunu 

daha iyi anlayacaklar.
Ama. Sonuç değişmeyecek.
Amerika Bağdat’a yerleşecek.
Ve. İngilizlerle birlikte trilyonlarca do

larlık petrol yataklarına oturacaklar.
İşte. Bu aşamada faturalar kesil

meye başlayacak.
Savaşın uzamasını, bazı ülkelerin yanlış

larına bağlayacaklar.
- İran, Irak’a destek vermekle suç

lanacak.
- Suriye aynı suçlamadan nasibini 

alacak.
- Türkiye Kuzey kapısını açmadığı için 

eleştirilecek.
Eğer Amerikan ve İngiliz askerleri ara

sında ölüm oranı fazla olursa, bu eleş
tiri suçlamaya dönüşecek.

Irak direndikçe Amerika daha da 
acımasız olacak.

Eğer Irak önemli bir Amerikan üssünü 
vurduğu takdirde, Amerika Japonya’da 
yaptıklarını, hatırlatan bir şiddetle 
karşılık verecek.

Amerika, silah gücünü göstermek 
için her yolu deneyecek.

Atılan bombalar, gönderilen füze
ler düşen helikopterler Amerika için 
dert değil.

Çünkü tüm bunları fatura edebilece
ği bir kaç ülke var.

Neredeyse yarım trilyonluk savun
ma bütçesini cömertçe kullanacak.

Ama. Tüm dünyada prestij kaybede
cek.

Dünya çapında düşmanlık kazana
cak.

Ortadoğu’ya yerleştikçe yeni sa
vaşlar ve yeni çatışmalar tezgahlaya
cak.

Ve. Yavaş yavaş Asya’ya Üerieve- 
cek.

Önce Hindistan’a, ardından da he
nüz bilinmeyen Çin’e komşu olacak.

| Günün Fikrasi |
Fırtına gemiyi sallamaya başla

mıştı. Herkes gibi Bektaşi de kaygı
lanmıştı.

Soğukkanlı bîr wloı :
Tasalanma erenler. Allah ke

rimdir” dedi.
Bektaşi :
“Ben de bu yüzden korkuyorum, 

cömertliği tutarda, ya bizi balıklara 
ikram ederse”
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DAVET
M.FLP. Genel Başkanı 

Alparslan Türkeş’i 
vefatının 6. yıldönümünde 

rahmetle anıyoruz. 
ÜLKÜ OCAKLARI GEMLİK ŞUBESİ

Program : Yasin’i Şerif okunması!
Panel : Yazar Metin Kaplan
Tarih 5 Nisan 2003 Cumartesi saat: 17.30
Yer : Ülkü Ocakları Gemlik Şubesi 
Not: Programımız yemekli olup, tüm Gemlik halkı davetlidir.

Bilgisayarla 
oynayan 

çocuk sosyal 
oluyor

Bırakın çocuklannız bilgisayarca 
bekleriyle istediği kadar oynasın’

Yapılan bir araştırmaya göre M 
w bılgis.>vârL» oynayan çocukların 
çok daha sosv »I bn
çıkü.^gv

Araştırmada, bilgisayarlı *.r bet* 
istediği kadar oynayan çocukların de 
lay farkadaşlık kurduklan ve daha so 
dukları ortaya çıktığını belirten uzman 
nun, özellikle de 4-6 yaş grubundaki 
lar için geçerli olduğunu belirtiyorlar

İtflMİ MfîĞfîZASI ELEMANLAR ARANIYOR

Halı Yıkama Makinasında

O NAKİT ÖDEMELERİNİZDE
gS©.©©©d©©©aTlL. ve 
Mutfak Robotu Hediyeli 

□ TEFLON TENCERE SETLERİNDE 
Servis seti ve Su Arıtma Cihazı Hediyemiz.

Üstelik 2(6®.©©©.©©©.- İTİL.
Yetmedi 7 aya varan taksit imkanı 

□ RADYOLU IŞILDAKTA ŞOK FİYAT 
PEŞİN 45.000.000 TL. DEĞİL 

®S.©©©.©©©.1T1L.
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

Firmamızda çalışacak en az 3 yd tecrabdk 
EML mezunu, askerliğini çapmış. 

Tornacı, Frezeci, Teknik Ressam arampK
Maaş + sigorta

Müracatiann şahsen yapılması rica oha* |

FORMSAN MAKİNA LTD.ŞTİ
Gemlik Küçük Sanayi Sitesi B BkA So S GEO 

Td : (0.224) 524 80 AO

STÜDYO

Düğün & Nişan A

Mehmet

DOĞUŞ FEN DERSHANELERİ
"Her zaman bir adım önde"
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Muıafter Gürboğa
I Eğitimci' ¥<«aı

Belinize nasıl özen gösterebilirsiniz?
Umut Tacirleri ve 

özgüven

TüNvJtyv nin önünün açılması, bir an- 
LviKİa dMnokratikteşmenin önünü aç- 
uukh olanaktadır Var olan statüko, he- 
ptmuin ödediği daha sivil ve demokratik 
bir topluma ulaşmamızı engelliyor. Sos
yal hukuk devletini yaratamadık. Siyasî 
tsnfcarsuhk bâr türlü aşılamıyor. Türk 
bc*pkwno gerçekten çok sabırlı, süreğen 
beşmiş (kpMdkkw*i^ cnfL on altında 
^dhrbr eziliyor Toplumun sağduyusu

R3ÜNÎ

sn

ınşamaça ahşturdmış bâr toplumun oele- 
ilgili bîr beklentisi ve amacı okunhr 

cm? Modern kurumlanınız var. ama gele
neksel ilişkimiz birebir ilişki ya topçu ya 
da popçu sloganıyla hareket etmektedir. 
Siyaseçıier sürekli umut vaat edip bir tür- 
b yerine getirmeyince, seçmen, siyaset
çiye küsüyor Haklarından vazgeçiyor, 
atta daha ileri giderek, öbür dünya için

Meen yapılmaya başlanıyor
Önemli bir nokta : Herkes var olan 

durumdan şikayetçi olmasına karşın se
çenek (alternatif) çözüm üretmekten 
uzak. Bu görünümü ile seçmen hem po- 
fitikacıyia olan güveni hem de kendine 
dan özgüvenim yitiriyor. Toplumun ta
lepleri Meclis e taşınamıyor Zaten birbi
rinin aynı olan parti programlanyla par- 
titer seçenek olamıyor. Yüzde 20 karar- 
sez seçmen olması düşündürücü değil 
ma? Günübirlik çekişmelerle gün kurtarı- 
hyor. Parti disiplinleri pranga gibi; kul ol
ma statüsü burada da korunuyor. Hep 
mçfikieı iı 1 ıkden bir şeyler bekliyoruz. 
Sorunlarımızın çözümünü onlara havale

^^[ycfcyoruz Bizim topluma özgü olan bu
razgüven sorununu aşamıyoruz. Seçimde 
oy kullandıktan sonra işimiz bitti sanılı
yor Asıl görevin, sorumluluğun o zaman 
başladığının ayırdında değiliz. Okulda ve- 
ıflen eğitim- niteliği gereği itaatkar in
san, güvensiz insan yetiştiriyor.
■ Siyasetçi, siyasetin,, emek isteyen aşa
maları yerine kolay rant sağlamayı tercih 
ediyor. Tbpkımumuzda yaygın bir kanı, 
'siyasetin iyi bir şey olmadığı, uzak durul
ması gerektiği şeklindedir. Ancak yaşa
nan tüm alanlarında siyaset vardır. Okul- 
da. ailede, işyerinde.... Öğrenciyi derste 
katdımcı yapmakla başlar siyaset. Halk 
ie siyaset arasındaki kopukluk giderilme
li Duyarlı ve bilinçli bir toplum siyaseti 
yönlendirebilir. Böyle bir toplum, özgü- 
«eni tam bireylerden oluşur. Özgüvenin 
oluşumunda eğitimin birebir etkisi oldu-

1 unutulmamalıdır.

NÖBETÇİ ECZANE

4 Nisan 2003 Cuma
ÇAMLICA ECZANESİ I

Bel ağrıları insanları en fazla zorlayan rahatsızlardan 
biridir.

Her yıl milyonlarca insan bel ağrısı nedeniyle acı çek
mektedir. Gittikçe daha az hareket eden, taşıtlara mahkum 
olan, ayak üstü yemek yeme alışkanlıklarına kayan toplum- 
larda en fazla yükü bel bölgesi üstlenmektedir.

Beldeki ağrılar belli bir bölgede veya yaygın halde ola
bilir ve hareket kabiliyetini sınırlayabilirler.

Bel ağrısı çekenlerin yapması gereken bazı kurallar 
var. Bu kuralların en başında ağrı yük kaldırmamak geliyor.

İşte kurallardan bazıları :
1- Bir yere uzanmak yerine (gardoptan eşya alırken, 

yüksek bir yerden herhangi bir şey alırken......) altınıza san- 
dalve koyup, üzerine çıkarak almalısınız. Belinizin sağlığı için 
do; u olarak yapılması gereken eylem budur. YANLIŞ

DOĞRU

BAŞSAĞLIĞI
Değerli Büyüğümüz Tevfik Solaksubaşı’nın 
Sevgili eşleri, Melek Karakaş, Mahmut ve 
Ali Solaksubaşı’nın Saygıdeğer Anneleri

Fatma Sevinç
Solaksubaşı’nın

ölümü nedeniyle üzüntümüz derindir. 
Merhumeye Tann’dan rahmet, 

Kederli Solaksubaşı Ailesi’ne başsağlığı diler, 
acılarını paylaşırız.

Abdullah Güler ve eşi



4 Nisan 2003 Cuma

MflKRO 
KOZMETİK MARKET 
GEMLİKLİLERİN HİZMETİNE AÇILDI

KOZMETİKTE ARADIĞINIZ 
HER ŞEYİ 

BULABİLECEĞİNİZ ADRES 

İstiklal Cad. No: 53 GEMLİK



GEMLİK GEMUKİrnU^ÜNUİI^AZETESİ

KSrfez
Renkli Etiket & Broşür k El ilanı k Kitap k Dergi 

Afiş k Yıllık Basımı k Fatura İrsaliye k Bilet 
Gider Makbuzu k Davetiye k Kartvizit k Kaşe 

Mühür k Cilt yapımı k Plastik Kindik Kartı
1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR 

Her türlü matbaa İşlerinizde 
hizmetinizdeyiz

Körfez OFSET|

) 5 Nisan 2003 Cumartesi FİYATI : 200.000. TL.

MATBAACILIK ■ REKLAMCILIK - YAYINCILIK 
İstiklal Caddesi Bora Sokak (Akbank Aralığı) 

No : 3 / B Ge mlik
Tel: (0.224) 513 17 97 Fax: (0.224) 513 35 95

2002 yılı Gelir Vergisi rekortmenleri belli oldu

Femıh Erçek rekortmen
■ 2001 yılının Gelir Vergisi rekortmeni Eczacı Ferruh Erçek, 2002 yılında da rekortmen oldu. 
4 135 milyar 514 milyon 650 bin lira matrah gösteren Erçek, 52 milyar 241 milyon 550 bin lira 
|*rergi ödeyecek. İnşaat Malzemesi Ticareti yapan Süer Akman, 40 milyar 155 bin 500 bin lira 

ile ikinci, Sinan Akman ise, 36 milyar 228 milyon lira ile üçüncü oldu. 2002 yılı gelirlerinden 
a Gemlikli mükelleflerden 1 trilyon 811 milyar 591 milyon lira vergi toplanacak.

GemlLk Vergi Daire- 
si'nde kayıtlı vergi mü- 
fcflpflprinin 2002 yt- 
[mda elde ettiği ka
zandan bildirir beyan
namelerin incelenmesi 
^sonucu, 2002 yıh vergi 
rekortmenin m bir ön
ceki ydm vergi rekolt

em olan Eczacı Fer
indi Erçek'in yeniden

İlgililer, 31 Mart 2003 gününe 
değin Gemlik Vergi Dairesi’ne 203Ö 
yergi beyannamesi verildiği, bu be
yannamelerin matrahlarının topla
mının 6 trilyon 631 milyar 301 mil
yon 840 bin lira olduğu açıkladılar.

Gemlik’ten 2030 mükelleften 1 
trilyon 811 milyar 591 milyon 830 
bin lira vergi toplanacağı belirtilerek, 
posta ile gelecek vergi beyanname
lerinin bunun dışında olduğunu açık
landı.

DİĞER REKORTMENLER
Vergi rekortmeni Ferruh Er-

çek’ten sonra, inşaat malzeme tica
reti ile uğraşan ve 108 milyar 656 
milyon 600 bin lira matfap göstere
rek, 40 milyar 155 milyon 500 bin 
lira vergi ödeyecek olan Süer Ak
man ikinci, 99 milyar 929 milyon 
750 bin lira matrah gösteren ve 36 
milyar 228 milyon 400 bin lira ver
gi tahakkuk eden Sinan Akman ise 
üçüncü olurken, 31 milyar 320 mil
yon 250 bin lira vergi ödeyecek 
olan Elektrik Mühendisi Kaya Kesen 
dördüncü oldu.

Diğer rekortmenler ise şöyle :

elde ettiği öğrenildi.
Gemlik Vergi Daire- 

si’nden aldığımız bilgi
lere göre. 2002 yılı ka
zançlarından 135 mil
yar 514 milyon 650 
bin lira matrah göste
ren Eczacı Ferruh Er
çek, 52 milyar 241 
milyon 550 bin liı<ı 
vergi ödeyecek.

Güne Bakış
Kadri Güler
gemHk_korfez@yahoo.com

2002 yılı Gelir Vergisi 
Rekortmeni 

Ferruh Erçek

Unutulmamak...
**Vefa” sözünü dün emekliye ayrılan Be- 

I tediye Zabıta Müdürü Ömer Kahraman Es
naf ve Sanatkarlar Odası tarafından kendi
ne verilen plaket töreninde kullandı.

Bu söz bende bir çağrışım yaptı.
Vefasızlık, sevgisi unutulan, kısaca unu- 

!| tuhnak, hatırlanmamak daha çok siyasetle 
I uğraşanlarda görülür... Kimi zaman da ar- 
I kadaşlar, dostlar arasında...

Yıllarca bîr partiye bel bağlar, onun emir 
|| eri olursun, çoculuğuna, çocuğuna yapma
lı dıgm partin için yaparsın. Git derler gider- 
I sin, gel derler gelirsin, ne gecen vardır, ne 
I gündüzün...

Liderin için, partin için koşup didinirsin.
Tam bir yere gelmen gerekirken, unutu- 

I kır ve bir başkasını o göreve getirler.
|l Veya yıllarım verdikten sonra bir kenara 
I çekilir, unutulmamayı beklersin.

Arada bir seni hatırlamalarını istersin.
Hatırlandığında işte “vefa” gerçekleşir.
Mutlu olursun, gözlerin buğulanır..
Bunu iş yaşamanı da indirgeyebilirsiniz.
30 yıl emek verdiğin mesleğinin sonunda 

emekli olup bir köşeye çekilirsin. Birgün ge
lir şeni ararlar ve sorarlar, sevgi sürer...

Ömer Kahraman, 28 yıl görev yaptıktan 
sonra emekli oldu ama esnaf ve sanatkarlar 
onu plakaietle ödüllendirdi, unutulmadı.

ADI SOYADI 
Muhsin YAPRAK 
Alaattin AKCAN 
Arif Erdem ÜNLÜ 
Haluk ALTAN 
Mukaddes SERİM 
Esat COŞKUN 
Elif BAYER 
Mürvet ÜRÜNLÜ 
M. Kemal NACİ 
Emir ŞAHİN 
Kazım DEMİRCİOĞLU

FAALİYET KONUSU
1. Noter 
Akaryakıt Tic.
2. Noter 
İnş. Malz. Tic. 
Eczacı
Day.Tük.Malz.Tic.
Eczacı 
Eczacı 
Ücret
Yumurta Tic.
Oto Yan San.

MATRAH
85.774.350.000
81.137.700.000
78.890.900.000
67.226.650.000
64.662.100.000
62.024.400.000
60.049.450.000
55.085.850.000
50.000.000.000
47.311.400.000
45.482.050.000

TAH.EDEN LTRGI
30.319.700.000 o
28.505.050.000 *5
27.566.350.000 =
22.900.650.000 §
21.874.800.000
20.819.750.000 S
20.029.750.000 l*
18.044.300.000 -
16.010.000.000 2
14.944.000.000 2
14.303.700.000 O

Apo’nun doğum gününde
geniş güvenlik önlemi

Yasadışı PKK Örgü- 
tü’nün İmralı Adası nda 
tutuklu bulunan Lideri 
Abdullah Öcalan’ın do
ğum günü ve PKK yerine 
kurulan KADEK’in kuru
luş yıldönümü nedeniyle, 
güvenlik güçleri Gem
lik'te geniş önlem aldı.

öcalan ın İmralı Ceza

evi ’nde bulunması nede
niyle, KADEKTilerin 
Gemlik'i eylemlerinden 
üst merkezi seçmesi üze
rine, herhangi bir eyleme 
fırsat vermemek için dün. 
polis, Gemlik te kuş 
uçurtmadı. İlgililer, her
hangi bir eylemin gerçek
leşmediğini söylediler.

mailto:gemHk_korfez@yahoo.com
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Mustafa 
Küçüksiphayi

Payanda olmamak için
Barış olmaması için büyük olduğunu id

dia eden devletler çaba gösteriyor. Amaç 
ne ola kî...

Hırs... Güç gösterisi... İlle de para..
Zaten Napolyon da dememiş mi?
Para para nara ...
Adam bcı niş. Amaç edinmiş. He

defe ulaşan İki .ol ınübah demiş.
Kaynaklanan daha çok pay almak, hat

ta hepsini almak için gerekeni yapacak. 
Yakacak, yıkacak, sömürecek... Küreselleş
me, liberalizm filan hikaye.. İşin aldatmaca
sı.. Sözcük oyunu. Kafa karıştırma.

Bal gibi kapitalizm bu.. Emperyalizm bü.
Önemli olan alet olmamak... Payanda 

olmamak... Bırak o hedefine ulaşmak için 
çabalasın...

Ne diyor zaten o düşüncenin ağa baba
lan. Bırakın yapsınlar, bırakınız ezsinler...

Ama sen akıllı ol, uyanık ol, oyuna gel
me... Yaptırma... Yapmasına izin verme...

Ezdirme kendini... Karşı dur..
Karşı durmak için;
Eğitime, bilime önem var... Bilim adam

larını kaçırma.. Öğretmenine değer ver. ’
Elinde tut... Araştıran, düşünen, konu

şan, insanına engel olma... Önünü aç...
Ulusunu sev... Halkını sev. Ülkenin insa

nına sevgiyle yaklaş... Saygılı ol.
Hakkını hukukunu yeme.
Muhalefette doğru söyleyip iktidarda 

şaşma.
Muhalefette neysen iktidara geldiğinde 

de o ol.
Hâzinende kaynakların azaldıkça vergi

ye yüklenme.. Kolayına kaçma : Zoru seç. 
İnat et. Başar.

Yeraltı zenginliklerin var. Bilim adamla
rın haykırıyor. Kulak ver. İlgilen. Araştır.

Sen güçlen, halkın mutlu olsun.
Yandaşlarının iktidarı olma. Ucuz 

siyasetle uğraşma...
Atamadır, kadrolaşmadır, bırak bu işle

ri.. İyiyi gözet... Kötüyü ıslah et.
Hepsi senin insanın. Ayırım yapma..
Bugün bana yarın sana anlayışını orta

dan kaldır. Ufkunu genişlet... Büyük dü- 
yün. Halkının da ufku açılsın.

Geleceğe umutla baksın. Çalışsın çaba
lasın.. Ama karşılığını alacağını da bilsin.

Sana güvensin. Devletini sevsin.

“Amerika Bizim Gerçek
Dostumu mu?”

Onlar “TÜRKİYE BİZİM STRATE
JİK ORTAĞIMIZDIR” deseler de, Baş
bakanımız Amerikan Gazetelerine gönder
diği makalelerde ülkemizin dost olduğunu 
iddia etse de, Amerika bizim gerçek mana
da dostumuz olmamıştır ve değildir. Ata sö
zümüzü hiç unutmayalım. “DOMUZDAN 
POST, GAVURDAN DOST OLMAZ.” 

z * ♦ *
Şimdi tarih ışığında dostluğumuzun geç

mişine bir bakalım :
Yıl 1918. Birinci Dünya Savaşı henüz 

bitmiş. Amerikan Başkanı VİLSON bir be
yanname yayınlıyor. Adı VİLSON PREN
SİPLERİ. Bu prensiplere göre, hiçbir dev
let, başka bir devletin İdare tarzına müda
hale edemez. Hiçbir devlet, kendisine bir 
tecavüz vuku bulmadıkça bir devleti işgal 
edemez. V.S. Böyle birşey olursa devletler 
CEMİYETİ AKVAM’a (Birleşmiş Milletle
re) müracaat hakkına sahiptirler.

Prensip güzel değil mi? Ama bir de ba
kıyorsunuz aynı VİLSON Yunanlıların ülke
mizi. işgale hazırlanan komploya destek ve
riyor. Öylesine- bir destek ki, 15 Mayıs 
1919 tarihinde Yunanlılar kuvvetlerini İz
mir’e çıkarırken onları kendi savaş gemile
ri ile koruyorlar.

Aynı Amerika LOZAN’da müşahit bir 
ülke durumunda iken işgalcilerle birlik olup 
aleyhimize çalışıyorlar. Bu nasıl dostluk 
imiş? «■ut

Derken İkinci Dünya Savaşı başlıyor. 
Hitler ortalığı kasıp kavuruyor. 15 gün için
de yok ediyor. Sıkışan ÇÖRÇİL, RUZ- 
VELT ve STALİN Yalta ve ADANA buluş
malarında ülkemizi savaşa girmeye zorlu
yorlar. Rahmetli İsmet Paşa’dan cesur ve 
kat’i bir ses çıkıyor. HAYIR. Ülkemiz Os
manlIdan bir harabe devir almış. Hiçbir şe

Yazarımız 
Araştırmacı - Yazar 

Yılmaz Akkılıç'ın yazdığı
4 Ciltlik

BURSA ANSİKLOPEDİSİ
Gazetemizde satılmaktadır.

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı
No : 38 GEMLİK Tel: (0.224) 513 17 97 

Gemlik Kaymakam!

İsmet - Emine - Serken - Haşine KELEŞ

yimiz yok. hatta askerimizin postafan 
yok. Ayrıca Osmanbdan devir afanaa Dfl 
YUNU-UMUMİYE borçlarını 
zorluk çekiyoruz. Yani ekonomvnode 
bat. Buna rağmen HAYIR dıyebdnoryt

Savaş bitiyor ve Hitler mağlup ataya 
Ruslar boş durmuyorlar. Bizden KARS 
ARDAHANI talep ediyorlar 
ne zaman hudutlanmızdan ülkeye 9recd| 
ni endişe ile izledik o günlerde Rar-J 
Nihat Erim den bizzat dmkdhm 
DIM İÇİN ÖNCE ÇÖRCILE. DM 
SONRA AMERİKAYA GİTTİK BOL 
SİZİN İÇİN YENİDEN SAVAŞA CM 
MEYİZ... KOMŞULARINIZLA IYIQ 
ÇİNİN” nasihatini verdiler Dost” 
bir bakın hele.

İsmet Paşa yı nasıl tehdit ettikler 
ns olaylan münasebeti ile bW 
anbargosu uyguladıklannı na 
riz? ÇEKİÇ GÜÇ un PKK ya 1 
dimi nasıl yaptıklannı bilmeye!

Amerika’nın bize karşı dost 
rünmesi, Ruslann Atom bonıb 
lanrtdan sonradır. General Ha’ 
nat’ın hatıralarını lütfen ok ryv 
de Amerikan Senatosunda - 
konuşmalan ibretle ve iğren* 
çeksiniz. Karadeniz Bölge m ne 
nop’a radar tesi -derinin kuruin 
nın, Ruslann atacağı füzeler 
öğrenme amacına matuf < *' 
çeksiniz.

21. Asrın baş sömürgecisi 
nan Amerika bizi. Irak konuş 
çekmeye çahşıyor. Oyuna g 
Hükümet, hiç bir şey yaparr 
Paşa yı örnek alsın

OTO GflMZl

TOFAŞ 
RE NO 
VOLVO 
SCANIA 
ANADOi.

Tabir DOLAŞMAN
GemMt GM0 Bati» AB Ne

W : (UN) $M » F Oee W - A»
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Anlamlı plaket TATLI 
SERT

Erol GÜRÇAY

Esnaf ve Sanatkarlar Odası, emekli olan Zabıta Müdürü Ömer 
Kaftramaa'a çalışmalarında esnaf ve sanatkara gösterdiği İlgi 
Mdeaiytau teşekkür plaketi verdi.

Kum. ve 
t Kurulu ile Ur

Kah

G

esnaf ve sana

Talan, bundan sonraki ya
şamında kendilerine başanlar 
dilerken. Zabıta Müdürü 
Ömer Kahraman ise, yaptığı 
konuşmada, şunları söyledi :

"Emekli olmama karşın 
burada ahte vefa örneğini 
bana gösterdiniz. Gemlik 
halkının bağrından çıkan 
Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası’nın güzide insanla
rının bana bu plaketi ar-

mağan etmelerini nede
niyle, teşekkür ediyorum. 
28 yıllık meslek hayatım
da bana, karşı olumlu 
davranışlar sergileyen es
naf ve sanatkara da te
şekkür ediyorum. Göre
vim sırasında, bürokratla
rın engel çıkartmak iste
diği bir çok konuda ben 
esnaf ve sanatkarın ya
nında oldum.”

DEHAP’tan CHP’ye kınama
| Demokratik Halkçı Parti İlçe Başkanlığında ya- 

pfan basm toplantısında banş platformuna çağrı- 
bn Cumhuriyet Halk Partisi Gemlik İlçe Örgü- 

tü nün. DEHAP ın platform içerisinde olduğu için 
btknama karanm kmadıklan bildirildi.
[ V^prian açddamada, Gemlik'te siyasi partiler, 
demekler se kitle örgütleriyle yapılandırmaya ça-

GEDİĞİNE

Türkiye - İngiltere
Bizim maçtan bir kaç gün önce İngilte

re’yi Liechtenstein karşısında seyret
miştik.

Owen’in nefis bir kafa golü ile, 
Beckham’ım güzel bir frikik golü ak
lımızda kaldı.

Ingiltere rakip sahada olduğu için, kont
rollü oynamıştı.

Ve. Oyunun temposunu o ayarlamıştı.
Ama. Bizim maçta, karşımızda 

farklı bir İngiltere vardı.

Santrofor Rooney 17 yaşındaydı.
Antrenör düne değil, bu güne ba

kıyordu.
Yıldız futbolcu Owen’ i oyundan al

dı.
Yerine Vassel’i koydu.
Kıvrak, yaratıcı ve süratli bu fut

bolcu, oyunun kaderini değiştirdi.
İkinci devre korkunç bir tempo yaka

layan İngiltere, bizi oyundan düşürdü.

En büyük şanssızlığımız, bu maça 
damgasını vuran yıldız bir futbolcu
muz olmadı.

Rüştü çok iyiydi.
Ama. Bu yeterli olmadı.
Takımı taşıyacak ve ateşleyecek, I 

bir ikinci çıkmadı.
Nihat belki de, hayatının en iyi kafa 

vuruşunu yaptı.
Ama. Kaleci gole imkan vermedi.
Aslında maçı daha çıkmadan kay

bettik.
Defans ağırlıklı bir oyun kurduk.
İleri de bir İlhan Mansız’ı bıraktık.
Orta sahayı kalabalık tutmayı he

defledik.
, Ama. İyi top yapamayan bir orta 

sahanın, kalabalık olması zararımıza 
oldu.

Yıldıray formda değildi.
Okan eskisi gibi oynamadı.
Emre ise, maç içinde kayboldu.
Aslında, dünya üçüncüsü bir takım 

yenilse bile, hücum oynamalıydı.
Çünkü nasıl olsa, ekim ayında İn

giltere bize gelecekti.
Bu maç bize bir şey hatırlattı.
Artık yaşı geçmekte olan yıldızları

mızın yerine, yenilerini düşünmeliyiz.
Bu kadar santrofor varken, İngiliz 

Hocanın 17 yaşındaki Rooney'e şans 
vermesi bize ders olmalıdır.

lışılan ‘Demokrasi ve Ba
rış Platformu’ kurulması
na davet edilen CHP’nin 
platforma katılmamasını 
DEHAP’a bağlanmasının 
DEHAP’lıları derinden ya
raladığı belirtildi.

DEHAPİlçe Başkanı 
Ali Metin yaptığı açıkla
mada, şunları söyledi. ah Metin

“Bize yakıştınlmaya
çalışılan illegal çizgi ve sıfatı kesinlikle ka
bul etmemekle birlikte, partimiz Türki
ye’deki en güçlü demokrasi kalesi olup, 
tüm halkların kardeşliğinden yana bir tavır 
ve düşünce içinde olduğumuzu belirtiriz. 
CHP’nin almış olduğu karar siyasi ahlaka 
yakışmadığı için bu tutumu kınıyoruz.”

Öte yandan, CHP İlçe Başkanı Uğur Sertars- 
lan, partisinin ve kendisinin DEHAP konusunda 
herhangi bir açıklama yapmadığını, CHP’ye Eği- 
tim-Sen’de bir toplantı yapılacağını ve katılmala
rının istendiği ancak, yönetim kurulu kararı olma
dan bu toplantıya katılamayacaklarını bildirdiğini 
söyledi. Sertarslan, DEHAP'm açıklamalarının 
yersiz olduğunu bildirdi.

Günün Fikrasi]
Şişman bir kadın kendini zayıflama

ya vermişti. Bir kliniğe yattı, kür onbeş 
gün sürecekti.

On üçüncü gün kadın kocasını ara
dı:

“- Kocacığım inanamayacaksın ama 
kilomun yansını verdim. Biraz daha 
klinikte kalmama izin verir misin"

Koca hiç tereddütsüz ve sevinçli ce
vap verdi.

Tabi şekerim. İstersen onbeş gün 

daha kal.”

Tüccar siyaseti
THY uçağını kaçıran 
hava korsanı Başbakan 
Sn. Recep Tayyip Erdoğan’la 
pazarhk yapmış.
Tüccar siyasetçisinin siyaseti...
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Makro Kozmetik'
hizmete açıldı

Say^

ELEMANLAR ARANIYOR

FEN »ERSHANEEERI

Makro Market te aradığınız tüm 
kozmetik ürünlerini bulabilirsiniz.

Makro Kozmetik Market'in açılışına katıla! 
Genç Parti İlçe Başkanı Nizamettin Sanki 
ile Merkez Sağlık Ocağı Grup Başkanı Br I 
sim Çavuşoğlu ile Haşan Kula birlikte ge-l 
rülüyorlar.

Makro Market Sahibi Haşan ve Hülya Kula, 
gün boyunca kutlamaları kabul ettiler.

Bay ve bayanların kozme- 
ütânlerin* kolaylıkla bula

cağı Makro Kozmetik Market, 
geçtiğimiz günlerde hizmete 
açıkh.

İstiklal Caddesinde hizme
te giren Makro Kozmetik 
Marketin sahipleri Hülya ve

Haşan Kula, gün boyunca 
kutlamaları kabul ettiler.

Gemlik Kaymakamı Sadet
tin Genç, Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut ile siyasi par
ti ilçe başkanlannın da katıldı
ğı açılışa, Gemlikliler büyük il
gi gösterdiler.

Kozmetik dünyasının bir 
çok ünlü isminin satıldığını 
söyleyen Makro Kozmetik 
Market Sahibi Haşan Kula, 
amaçlarının kozmetik ihtiyacı 
olan Gemliklilere en ekono
mik ve en zengin çeşitleri sun
mak olduğunu belirtti.

IHLflS MflGflZflSI
Halı Yıkama Makinasında

O NAKİT ÖDEMELERİNİZDE 
^©.©©©«©©©oTHU ve 
Mutfak Robotu Hediyeli

EML mezunu, askerliğini yapmış, 1 
Tornacı, Frezeci, Teknik Ressam aran» 

Maaş + sigorta
Müracatlann şahsen yapılması rica olunur. 4

FORMSAN MAKİNA LTD.Şİİ 
Gemlik Küçük Sanayi Sitesi B Blok No: 8 GB4K 

Tel : (0.224) 524 80 30

II 7 TAKSİT f

□ TEFLON TENCERE SETLERİNDE 
Servis seti ve Su Arıtma Cihazı Hediyemiz.

Üstelik Tik
Yetmedi 7 aya varan taksit imkanı

O RADYOLU IŞILDAKTA ŞOK FİYAT 
PEŞİN 45 000.000 TL. DEĞİL

SAIDIECE SBo©©©.©©©.TTIL.
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

STÜDYO

ı -

Düğün & Nişan & Kına I 
Sünnet Fotoğra f Çekimle*

Vesikalık ve her türlü J 
resimleriniz için bire | 

uğravın.
FARKI Y A Ş A Y I • ] 

Özel günlerinizde video çAr*** I
CD ye kayıtlan yapshr.

Mehmet Mülazımoğlu I

İstiklal Cd. Bora Sokak Akbank Aralığı No S - * G6M 
Tel & Fax : (0.224) 513 94 94 Tel: (0.224151* I

"Her zaman bir adım önde"
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2M2 pli Belir Vergisi Rekortmenleri:
Bbukİ sayfanın devamı 
ADİ SOYADI TAH. ED. VERGİ
İbrahim Fehmi Kulabeı 13.718.500.000

I Ah Murat Solaksubaşı 
| Semih Aşkın 
| Hülya Kııla 
| Neriman Ay 
yahtiyar tJkıocak 

»Kmer Lütfi ökten 
| Murat Şener 

|q Ayşen özer
Tevfik Solaksubaşı

J Zehra Gülşenı 
Nuray Balkana 
AfcÖztürk 
lanril Özyılmaz 
Şeyda Saral 
Mehmet Ağdemir 
Derya Solak Cansever 
A. Hamdı Kıstak 
Şahap Nuri Acı 
Hürkan Karaboğa 
Nuri Berkay Kumla 
A Ayhan Bile k 
Haşan Bayer 
Azım Geçili 
Mehmet Ekşi 
İsmail Nezih Karbay 
Nihat Aytaş 
Berrin Kahraman 
Nvbahat Suren 
Yadigar Akın

doğan Barutçuoğlu 
Şevket Türe 
Ay Onur 
Koray Güneş 
Ahmet Gencer 
Eyübe Anar 
Ahmet Soydemir 
Vecdet Angüneş 
Ismail Kemah 
Adil Yıldırım 
Dursun Özbey 
Galip Gür 
Ekrem İşlek 
Soner Aygen 
Turgay Genç
İsmail Murat Akman 
İbrahim Çakar 
Serap Oymak

13.513.900.000 
13.321.000,000 
12.798.950.000 
12.001.750.000 
11.989.350.000 
11.640.250.000 
11.001.650.000 
10.667.450.000 
10.180.800.000 
10.169.100.000
9.839.100.000 
9.482.800.000 
8.922.000.000 
8.864.850.000 
8.845.600.000 
8.814.500.000 
8.627.000.000 
8.420,800.000 
8.099.250.000 
8.000.800.000 
7.813.100.000 
7.777.100.000 
7.769.200.000 
7.248.400.000 
7.000.900.000 
6.824.300.000 
6.593.200.000 
6.572 300 000 
6.567 70*' 000 
6.377 ÎSO.OOO 
6.370.000.000 
6.354.600.000 
6.137.400.000 
5.662.450.000 
5.637.050.000 
5.634.300.000
5.612.430.000 
5.465.450.000 
5.259.200.000 
5.128.300.000 
4.995.100.000 
4.930.200.000 
4.916.000 000 
4.819.850.000 
4.790.950.000 
4.711.100.000 
4.677.650.000 
4.637.250.000 
4.501.550.000 
4.420.000.000 
4.402.300.000 
4.380.800.000

Gemlik İcra Müdürlüğü
Dosya No : 2001/652 Talimat

GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen ipotekli gayrimenkulün;
TAPU KAYDI : İpotekli taşınmaz Bursa ili Gemlik ilçesi Kurşunlu Beldesi (Köyü) Cir_- Me. 

kii pafta :16 parsel 135 Cilt: 02 sayılı 224 m2 miktarlı zeytinlik ve tarla vasfındaki taşanmaadr
İMAR DURUMU : Kurşunlu Belediye Başkanlığı Fen-İmar kısmının 17.09.2001 tar#ı ve 

2001/132-300 sayılı yazılarında; Gemlik Kurşunlu Beldesi Çiftlik Mevkiinde kain tapuda 16 paf
ta. 135 parsel sayılı taşınmaz 1/1000 Gemlik Kurşunlu Revizyon imar Planında konut abranda 
kalmakta olup, imar nizamı ikiz ayrık nizam, 2 kat, ön bahçe mesafesi 3.00 metr. yan bahçe me
safesi 2.00 metr, T.A.K.S. : 0.25 K A.K.S. : 050 dir denilmektedir.

HALİHAZIR DURUMU : Söz konusu taşınmaz Gemkk’in sayfiye yerlerinde oâup Kursa 
lu’da Çiftlik Mevkiinde bulunmakta olup boş bir vaziyettedir. Kurşunlu Belediyesi nder. ai' 
giye göre iki kat imarh olan taşınmaz imar planı dahilindedir. Belediyenin tüm hizmetlerinden fay
dalanmaktadır. Taşınmaz tapu kaydında olduğu gibi 224 m2 miktanndadır

KIYMETİ : İpotekli taşınmazın değerinin 7.500.000.000.- TL. si muhammen değerde < 
ğu bilirkişi tarafından tesbit edilmiştir.

Satış Şartları :
1- Satış 20.05.2003 günü saat 14.00’ dan 14.10’a kadar Gemlik İcra Müdüriüğu onur 

açık artırma Suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin %75'ni ve rüçhanb ala 
caklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur Bou-te be 
bedelle âhcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 30.05.2003 Cuma gün 
nı saat ve yerde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilememişse gay
rimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sc 
da en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen 
nin % 40’ını bulması ye satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklann toplamından, fazla 
ması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflannı geçmesi lazımdır Be . e 
bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20 si nisbetinde pey akçesi ceya I 
miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para ı 
cı istediğinde 20 ğünü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu h 
masrafları KDV alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.

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

4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep 
tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer z< 
dan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt fa_n a 
ncâ hükme,hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak bu fark, varsa öncelikle tem 
linden alınacaktır.

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

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayiacal 
kaça bilgi almak isteyenlerin 2001 / 652 Talimat sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze 1 
vurmaları ilan olunur. 04.04.2003

(İc.İf. K. 126) İcra Müdüri
7 (”) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

, -0 |Bahar Denizli
, ~ jEeynep MuratoğluW Nazmi Oktay 

Nurdoğan Duman 
Sabiha Akın
Hasım Cam 4.182.100.000
Selma Coşkuncu 4.163.350.000
Mahmut Solaksubaşı 4.114.400.000
Ahmet Karsel 4.096.050.000

— Nasip Koca 4.061.550.000
Erdal Tunalı 4.045.300.000

ri-^ kmaıl Bayrak 4.025.550.000
2-0*^ Ahmet Yaşa 4.000.150.000

İsmail Varda 3.993.950.000
M. Ali Özgönül 3.908.550.000

3T^ [Ersin Yavuz 
Oya Kılıç

3.905.900.000
3.877.650.000

îlf,( Husniye Çakır 3.874.350.000
Hayrünisa Kökbıyık 3.820.200.000
Mine Çelik 3.811.350.000
Yavuz Alemdar 3.796.600.000

S 9^"1
l~ NÖBETÇİ ECZANE

I 5 Nisan 2003 Cumartesi

Yasemin Mobilya
DEGİRMENCİOĞLCl Mobilya ve Koltuk Çeşitleri
O Yatak Odası Takımları 
D Oturma Odası Takımları 
O Misafir Odası Takımları 
O Yemek Odası Takımları 
O Kanepeler 
Ö Abajur Çeşitleri 
□ Zigon Sehpalar
Yeni İşyerimizde zengin 

mobilya çeşitleri ile 
h izm eti n izdeyiz....

Gazhane CaAhsi Ne: 21 (BM tatar 1te. taR 
_____Tel : (0,224) 512 20 20 GEMLİK '

YASEMİN ECZANESİ
6 Nisan 2003 Cumartesi
S.SARAL ECZANESİ
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MRKRO
KOZMETİK MARKET

GEMLİKLİLERİN HİZMETİNE AÇILDI
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OCMİ iız GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
G» t MLIK

rfez
TARAFSIZ SIYASI GAZETE

FİYATI : 200.000. TL

Renkli Etiket A Broşür & El ilanı & Kitap t Dtrgi 
Afiş & Yıllık Basımı & Fatura İrsaliye & Bilet 

Gider Makbuzu & Davetiye A Kartvizit 4t Kase 
Mühür & Cilt yapımı & Plastik Kimlik Kartı

I 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 Fas: (0.224) 513 35 95

Yolcu otobüs sürücüsünün aşırı hız merağı 1 kişinin ölümüne 
22 kişinin ise çeşitli yerlerinden yaralanmasına neden oldu.

Engürücük’te ölümlü kaza
İstanbul'dan Bursa’ya gitmekte olan Metro Otobüs İşletmesi’ne ait yolcu 
ptobüsü, Engürücük Köyü önlerinde bir kamyona çarptıktan sonra aşın hız 
sonucu takla atarak, Petrol Ofisi İstasyonunun yanından zeytinliklere uçtu.

Îk İstanbul'dan Bursa’ya 
bitmekte olan Metro Tu- 
jizm e ait Emrullah Ersa- 

Arar ın kullandığı 34 TF 
«420 plakalı yolcu otobü- 
mü. asm hız ve dikkatsiz
lik sonucu, Engürücük 
Köyü yakınlarında önce 
pir kamyonete çarptı da- 

»jıa sonra. ıslak asfaltta 
«ayarak, zeytinliklere 
Moğru uçtu.
■ Kazada yolculardan 
■ ?rahim Topal (44) adlı 
K »his öldü. Bir yolcunun 
Kyagı koptu. 22 yolcu da 
■çeşitli yerlerinden yarala

Kadri Güler
gemlik_korfez@yahoo.com

Güne Bakış

İlçe Emniyet Müdürü Salih Gölcü, Rotary Derneği nde açıkladı:

“Okullarda esrar satılıyor 
sözü gerçek değil”

Sürücü Terörü
Mevsim yağıştan iklimin hakkını veriyor.
Cumartesi günü saat lö.oo dan sonra baş

layan yağışlar, içimde kazaların olaçağı hissini 
uyandırdı.

Islanarak, İstiklal Caddesinden işyerime ko- 
| şarak geldikten bir süre sonra, acı acı öten si- 
i ren seslerini duyunca, yanılmadığımı anladım.

155’den bilgi almak istedim meşguldü. 513 
18 79 Emniyet telefonundaki görevli kazayı 

' doğrulayınca, bu kez Devlet Hastanesi ve SSK 
Acil Servislerini aradım, yaralılar hastaneler
deydi.

SSK Hastanesine gittiğimde durumun kötü
lüğünü anladım.

Her yer yaralı insanlarla doluydu.
Yaralılar ne olduğunu anlamamış, şaşkınlık

ları yüzlerinden okunuyordu..
SSK Hastahanesi’nin otopedi ve operatör 

doktoru, nöbetçi doktor, hemşireler, başhekim 
yardımcısı, hastabakıcılar tüm güçleriyle yaralı
lara yardım edebilmenin çabası içindeydi..

Türkiye’de kazalarda ölenlerin sayısı, nere
deyse Irak, ABD savaşında ölenlerden fazla.

Bence en önemli sorun, kurallara uymamak- 
dan kaynaklanıyor. Buna az da olsa altyapıyı 
ekleyebiliriz.
L Metro Turizmin sürücüsü çok daha büyük 
ibdaya yol açabilirdi. Yolcuları Allah korumuş

narak, Gemlik Muam
mer Ağım Devlet Hasta
nesi, Gemlik SSK Hasta
nesi ve Bursa’nın çeşitli 
hastanelerinde tedavi al
tına alındılar.

Olay, cumart' >i günü 
saat 17.15 sıralarında 
meydana geldi.

Engürü Köprü sün- 
den Bursa’ya doğru sü
ratli giden yolcu otobü
sü, sürücüsünün önde gi
den Özcan Soyer yöneti
mindeki 16 KM 016 pla
kalı kamyonete çarptı.

Çarpma sonucu sü

rüklenen otobüs, Petrol 
Ofisi nin duvarları dibin
den zeytinliklere doğru 
yuvarlandı. Kazada, ya
ralanan yolcular, ödce 
Gemlik SSK ve Devlet 
Hastanelerine kaldırıldı
lar. Yolculardan Yılmaz 
Katar’ın bacağı kopar
ken, diğer, yolculardan 
Yaşar Tekin, Gönül- Gül- 
gen Tekin, Lütfi Ataç, 
Cemal Çelik, Mehmet 
Ali Aral, Bayram Bey 
alp Gemlik M.A. Devlet 
H. star si ıc kaldırıldı.
Devanı sayfa 4’de

Gemlik Rotary Der- 
neği’nin konuğu olarak 
yemekli toplantıya katı
lan İlçe Emniyet Müdürü 
Salih Gölcü. okullarda 
esrar satılması konusun
da sorulan bir soruyu ya
nıtlarken, “Okullarda 
esrar satıldığı iddiası 
gerçek değil" dedi. 
Gemlik Emniyet Teşkila-

Engürücük Köyünde meydana gelen otobüs kazasında, devrilen otobı.% w has 
tanelere götürülen yaralıların bir bölümü Bursa ya sevk edilirken goı vb v*<

tı nın çalışmaları hakkın* 
da Gemlik Rotan. Der
neği üyelerine bilgi ve
ren Emniyet Müdürü 
Gölcü, “îddai ediyo
rum ki okulların 
önünde aldığını önle
mi Türkiye'nin hiçbir 
yerinde göremezsi
niz” şeklinde konuştu

Devamı syj 4 de

mailto:gemlik_korfez@yahoo.com
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Buluşma
Tamer SIVR

Bursa Zihinsel Özürlü Çocuka I 
Koruma Demeği BaşUr I

Yine Savaş
Bu savaş bize daha çok malzeme olmayı 

sürdürecek gibi.,. Neresinden bakarsan ora
sından yazarsın... Bugün biz de savaşa kar- 
fayda cephesinden girelim.♦ m *

Savaştan rant elde etmek. Ölümden, 
tahribattan çıkar ummak... Düşünmek bile 
insanın tüylerini ürpertiyor.

Ama ne yazık ki cmperyalimz, adına kü
reselleşme denilen Sistemde bu amaca ko-

|\ in tellenmenin en önemli niteliği de za
ten kenu» a a >üper güç olarak ilan eden 
devletin dünya jandarmalığına 'soyunmuş 
olması değil mi.

Uluslararası sermaye ve medya ile des
teklenen bu güç tüm insanlığı etkisi altına 
almış durumda. Medya toplumu yönlendir
mekte. uluslararası sermaye ise ülkelerin 
yatınm ve tüketim kararlarını etkilemekte...

♦ ♦
Dün Afganistan’dı, Yugoslavya’ydı. Bu

gün Irak, yann başka bir ülke..
Irak’taki savaşın amacı başka ne olabilir

I ki..
Krize giren uluslararası kartellere, ağır si

lâh sanayi hegemonyasına nefes aldırmak..
Irak ta kurulacak yeniden yapılanmadan 

pay alabilmek. İhaleler paylaşıldı bile. Sava
şa giren koalisyon güçleri aslan payını aldı
lar.

Savaş şimdi belki de bilinçli bir biçimde 
uzatılıyor. Daha çok tahribat olsun, daha 
çok bomba yağsın diye..

Neden olmasın?
Gücü yeten yetene...
Güçler savaşı...
Tuhaf bir yarış...
Nasıl, bir düzen su küreselleşme dedikle

ri.
Bir yanda kendi tophımunun insanlarının' 

refah düzeyini yükseltmeye çalışacaksın, 
öte yanda başka bir ülkeyi bataklığın içi

ne sokacaksın.
Önce bataklık oluşturacaksın.
Sonra da ağzının suyu aka aka üşüşecek

sin. Bataklığa kimler üşüşür.
Sinekler... Zararlı haşaret.. Leş kargaları. 

Bu savaşın ardında uluslararası sermayenin 
karşı konulamaz gücü olduğunu söylemek 
bir kehanet değil gerçeğin kendisi. Med
yada iyi körüklüyor ama...

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite 
Bozukluğu Tedavisi

TEDAVİSİ
Sorunun karmaşık ve çok boyutlu olması 

nedeniyle tedavide aile, çocuk, öğretmen, 
bir uzmanın işbirliği ve ilaçla desteklenen 
destekleme en etkili sonucu vermektedir.

AİLE DANIŞMANLIĞI
İyi bir tedavi için ailede işbirliği yapmak 

gereklidir. Sorundan bunalmış olan aileye 
hastalığı açıklamak ana babayı suçluluk ve 
yetersizlik duygularından kurtarmak ıciı* ilk 
adım olacaktır.

Ailelerin kafalarındaki sorular yanıtlandı- 
rılmalıdır. (Tabiiki işi bilen uzmanlar tarafın
dan)

Zekaları normal, hatta normal üstü olan 
çocukların davranışlarındaki çelişki ailelerin 
bu durumu kabul etmelerini engeller. Bu ne
dende çocuklarını tedaviye getirmekten vaz
geçebilirler. Ancak bir iki yıl içinde sorunun 
boyutunu anlayarak yeniden başvururlar. 
Ama bu çocuk için çok önemli olan bir iki yıl 
kaybedilmiş olacaktır.

Çocukların bu sorununun gerçekçi bir 
gözle göremeyen ana-babalaj çocukların 
gerçekleştiremeyeceği bazı beklentiler geliş
tirebilirler. Olduğu gibi kabul edilmemek ço
cukta öfke ve mutsuzluk duygularına yol 
açacak ve çocukta kendini kabul etmekle 
zorluk çekecektir.

Coçuğu aşırı kollama ve sorunlarını gör
mezlikten gelmekte zararlı bir tutumdur. 
Davranışlar konarak tedavi planı aileye ço
cuğun ilaçlarını düzenli olarak vermesinin 
yanı sıra çocukla olan ilişkilerine yeni bir bi
çim vermeleri istenir.

Yazarımız 
Araştırmacı - Yazar 

Yılmaz Akkılıç’ın yazdığı
4 Ciltlik 

BURSA ANSİKLOPEDİSİ
Gazetemizde satılmaktadır.

CIMUK

■■■ GÜNLÜK SİY AM GAZtW MHB 

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

Bu dönemde çocuğun ruhsal sorjJ 
için yardım alması gerekmektedir.

ÖĞRETMEN DANIŞMANLIĞI
Dikkat eksikliği ve hiper akûvite boafl 

ğunun en belirgin sorunlar yaratö^ nrn 
lardan biri sınıf ortamıdır. Bu nedenle M 
vinin en önemli öğelerinden biri de jn 
menlerle işbirliği yapmaktır.

Böylecc çocuklarla ilgili öğretmene 
g ti v .1 o.aıak b c< cuklann saptjnraa 
dan yardımcı olm. ık. daha sonra çoğa 
azalmış benlik saygısını, yeniden kaae 
maktır. Bu çocuklann zekalan nornfl 
normal üstü olduğu için bazı alanlarda» 
nsız olsalar bile başanh olduktan aiafl 
vardır. Bunları bulup çocuğun buntaafl 
meşini sağlayan öğretmen çocuğu haaa

Özellikle yazı yazmanın gerektiği öd» 
de bu çocukların zorlandığı göze çarpsaİ 
dır. Bu sebeple de çocuğun özrüne | 
önünde tutmak, ama neden yapdabâöi 
nin en iyisini istemektir. Bu çocuHafl 
katsizlikleri eşyalarına sahip çıkmama | 
linde kendini göstermesi eğretılebdrtı 1

Yine dikkatsizliklerin ve sakarhkianhi 
cukları sınıfta arkadaşları gülünç dunaa 
şürebilir. Bu yüzden öğretmenler bu M 
lara karşı duyarlı ve çözümleyici oimdfl

Bu çocuklar yazılı sınavlarda ve tesM 
daha başansız olurlar Bu nedenle, çerii 
baş ağrısını değerlendirmede sözta saw 
ağırlık verilmesi önemlidir.

Bir sonraki yazımda. Ofistik ÇoBfl 
hakkında sizlere bilgi vereceğim

Bitimsiz mutluluklar

OTO GHMZ
Elektrik Akşamı Fltm 
Derse Akşamı CivalB

TOFAŞ
RENO
VOLVO 4

SCANIA
ANADOL

Tahir DOLAŞMAN !
Gemlik Girişi Beytaş Apt AB Nh <41

Tel: (0.224) 514 59 37 Cep W «»1^

Yıl: 30 SAYI :1509
Fiyatı: 200.000 TL. (KDV Dahil)

Sahibi: Kadri GÜLER
Yazı işleri Müdürü : Serap GÜLER

İstiklal Cad. Bora Sok. (Akbaıık 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 

mini Bavram Günleri vo Pazar Günleri yayınlanmaz)

İLAN ve REKLAMLAR KAZANDIR
1 AYLIK PAKET REKLAM 

1OO milyon + KDV •+• Sıırı»rl 
İ'İttB» BİR TELEF0N YETERİ 
Ld3İftx3 Tel : (0.224) 513 17 I
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§ Ali Okuroğlu : “Polis huzur
B

MUŞ

r m

I*

ve güvenin teminatıdır
Adalet ve Kalkınma Partisi 

Gemlik Üçe Başkam Ali 
Okuroğlu, Türk Polis Teşkila- 
tfnın 158 nci kuruluş yıldönü
mü nedeniyle, yayınladığı basın 
bildirisinde, polisin huzur ve gü
venimizin teminatı olduğunu, 
yurt içi ve yurt dışındaki başarı
lara imza attıklarını söyledi.

Ali Okuroğlu şunlan söyledi:
“ Silahlı Kuvvetlerimizle 

birlikte. Devletimizin vaz
geçilmez unsuru olan Em
niyet Teşkilatı kuruluşun
dan bugüne dek, ülke ge
nelinde. zaman ve zemin 
gözetmeden, her şart ve 
konumda cansiperhane 
hizmet veren güzide kuru
luşlarının önde gelenlerin- 
dendir.

İnsanımızın huzur ve gü
veninin teminatı olan Emni
yet Teşkilatı, gerek yurt içi 
hizmetlerinin ifasında, ge
rekse milletlerarası görev
lerde, sağlıklı, işbirliği, et
kin tutum ve kararlılık, yıl
maz azim ve cesaret ile, 

= erişilmez başarılara imza 
■ atmaktadır.

Görev alan ve sorumlu
luğu her geçen gün daha 
da artan teşkilat mensupla
rı, bilim, teknoloji teknik 
ve taktik bilgileri ile kendi
sini yenilemekte, adeta 
kendisi ile yarışmaktadır. 
Bilgisayar ağı ve internet 
başta olmak üzere, kendi 
alanındaki en karmaşık 
problemleri BİLİNMEZ ve 

BULUNMAZLARI, çok kısa 
sürede gün ışığına çıkar
madaki etkin rolü ve başa
rıları ile diğer ulusların 
benzer teşkilatlarına ÖNCİ! 
ve ÖRNEK olmaktadır. Bu 

üstün özellikleri ile, teşki
lat mensuplan ne kadar gu
rur duyup öğünseler azdır.

Her zaman doğrudan 
mazlum ve masumdan ya
na tavırla, olaylara kararlı, 
soğukkanlı ve vakur, an
cak; son derece ince ve na
zik yaklaşım tarzı, teşkilat 
mensuplarının gönüllerimi
ze sevgi ve saygı ile girme
lerinin sağlamaktadır. Bu 
güven, hoşgörü ve samimi 
hava nedeniyle, insanımız

AKP İlçe Başkanı 

Ali Okuroğlu 

polise kendisini daha yakın 
hissetmekte, O’na sığın
makta, O’ndan yardım gör
mektedir. Sıcak bir yuva, 
sevgi dolu, şefkatli bir kol 
özlemi ile ona koşmakta
dır.”

İlçe Emniyet Müdürü Salih 
Golcü ve polis teşkilatmının tü
münün kuruluş yıldönümünü 
kutlayan Ali Okuroğlu, emniyet 
mensubu personelinin özlük 
haklarında iyileştirme yapılma
sını da istedi.

r Ülkü Ocakları Türkeş’i andı
■mİ Milliyetçi Hareket Partisi eski Genel Başkanla- 
=£TTİhdanlr Alparslan Türkeş, ölümünün 6. yıldönü- 
|İMmünde, Ülkü Ocakları Gemlik Şubesi tarafından
•J|nıldı.
H fH Ülkü Ocakları Gemlik Şubesi’nde yapılan anma 
CÜW eninde konuşan, Ülkü Ocakları Gemlik Şube 

l .-»kanı Osman Durdu, Alparslan Türkeş’i bir kaç

TATLI 
SERT
Erol GÜRCAY

“Stratejik” Bir Yazı
Amerika ile bir sike önce, stratejR 

ortak olduk.
Tam o sıralarda. Avrupa Birliği 

üyeliği için adaylığımızda gündemdey
di.

Bir kotumuzdan Amerika çekti
Diğer kolumuzu da. çekmesi için (AB) ye 

uzatmıştık.
Ama. Saflığımıza da. diyecek yok

tu.
Bizi (AB) ye üye almaları için Ame

rika’ya telefon ettirdik.
Amerika’nın telefonlarından sonra. 

(AB) bizi adaylığa almaya pek istemedi.
.Stratejik fiyakalı bir kelime.
İÖnemli bir ortaklık demek herhalde
İşin içinde, ekonomik hedefler de 

vajrdı.

Anadolu da nitelikli sanayi bölgele
ri falan kurulacaktı.

Amerika, hem kredi yönünden des
tek verecekti.

Hem de, iki ülke arasında ticaret hac
mi genişleyecekti.

Stratejik ortaklık, tantanalı bir şekil 
de kamuoyuna sunuldu.

imzadan sonra, iki tarafın heyetleri 
birbirine gitti geldi.

Amerikalılar Doğu Anadolu da ve 
Güneydoğu Anadolu’da, bazı bölerle
ri inceledi.

Bütün bunlar, Irak savaşından önce 
olmuştu.

Ardından savaş gündem** geMı
90 bin kadar Amerikan askvrmin.

Türkiye'yi konuşlanması talep edildi
Hepimiz şoka girdik.
Biz şoka devam ederken, Amerika 

Iılar muhtelif yerlerde arazi w depo 

kiralamaya başladı.
Belki de nitelikli sanayi bölgeleri in

celemeleri, başka bûr amaçla yaşNİ» 

mıştı.
Amerika’nın kafasında dokuz tAri 

dolaşıyordu.
Ve. Hiçbirinin kuyruğu da 

d eğ inliyordu.
Bize gelince, hep savunmadasw

güne sığdırmanın mümkün olmadığını belirterek. 
“O nu ancak, tarih içinde tarih yazanlar an
latacaktır” dedi.

Toplantıya katılanlara seslenen Durdu, “Dokuz 
ışık bayrağının aydınlığında yolumuza de
vam etmeliyiz. Bu yolun kilometre taşlarını 
günümüz ve dünya şartlarına uyarlayıp, dil

de, fikirde ve işte işbirliği sağlayıp, yılma
dan mücadelemize devam etmeliyiz” dedi.

Daha sonra 1970 yılında öğrenci hareketlerin
de hüküm giymiş, şimdi ise, yazarlık yapan Metin 
Kaplan, Alparslan Türkeş in genel başkanlığı dö
neminde yapılan çahşmalan anlattı.

Daha sonra Alparslan Türkeş in adına vasin 
okunarak, vemek vendi.

ruz
Adamların hangi ■» MMgli

va pt tgm ı bir turlu aMvaktmu

Yemezler!

TAŞI
gediğine

ABD Yönetimi Kuzey Irak’a 
neden asker indirmiş 
biliyor musunuz?
Türkiye’nin aleyhine olacak 
gelişmelere engel olmak, 
Türkiye’ye güvence vermek için.. 
Yalana bakınız, yalana!
Yemezler Sam Amca, yemezler!

Günün Sözü
ar m 

direnirler
Ama aWWar. aptoDendan coA
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Engürücük’te
feci kaza

»nra. sevk

“Okullarda esrar satılıyor 
sözü gerçek değil” g

Kazadan sonra gözal
tına alman otobüs şofö
rü. Emrullah Ersayar. 
dün çıkarıldığı nöbetçi 
mahkeme tarafından tu
tuklanarak. 
alındı

Yaralılar

gözaltına

arasında
Bursa ya ailesinin yanma 
gitmekte olan Zembil Ai
lesi nin 10 aylık bebekle
ri Bedirhan Zembil kaza 
sıracında annelinin ku- 

«nda oh u tıedeniy-

Diğer yaralılardan
AbdıAah Tatlı. Bedia Ya 
vuz. Sefahattin Seyhan. 
Arştan Oquz Zembil eşi

an. Yılmaz Tatar ise. 
temlik SSK Hastane* 
i nde tedavi edildikten

Meltem Zembil ve ço 
cuklan Bedirhan Zembil. 
Kahraman Serdar. Fikri
ye Serdar. Taner Yıldı
rım. Altay Çangır. Ta*

ARDIM

le. kazayı sıyrıksız atlatır* 
ken. baba Arslan Oğuz 
Zembil in sol kolu çıktı.

kaldırılan yaralılar, durib 
mu ailelerine bildirdiler.

Bursa'da oturan arı* 
ne. baba ve kardeşleri 
SSK Hastanesi ne gele* 
rek. kazadan hafif şekil-.
de yaralanan oğlu ve ge
linleriyle kucaklaşırken, 
torunlarını bağrına baktı
lar ve gözyaşı döktü ..

Bu durun ■ t 'K

Gemlik Hastanesi’nde 
dramatik anların yaşan
masına sahne oldu.

SSK ve Gemlik Dev
let Hastanesi’ndeki dok
tor, hemşire ve hasta ba
kıcılar kaza nedeniyle, 
büyük bir gayret ve çaba 
gösterdiler.

Öte yandan Gem
likteki tüm ambulanslar 
kazadan sonra., hastane
lerde toplanarak, yaralı
ları, o kıv verinden Bursa 
iıa.sî ' ime tas’ :

Türk Polis Teşkilatının 
158 nci kuruluş yıldönü
mü nedeniyle, Gemlik Ro
tary Derneği nin haftalık 
yemekli toplantısına davet 
edilen İlçe Emniyet Müdü
rü Salih Golcü,■ Gemlik 
Emniyet Müdürlüğü’nün 
çalışmaları konusunda 
dernek üyelerine bilgiler 
verdi.

Gemlik’teki suç oranı
nın ilçenin nüfusu ve sos
yal yapısına göre düşük 
olduğunu, göreve geldi
ğinden beri bilhassa okul 
çevrelerinde geniş güven
lik önlemleri aldıklarını 
belirterek, polisin asıl gö
revinin suç işlenmeden 
önlemini alması, daha 
sonra eğer suç işlenmişse 
suçluyu bulup, adaletin 
önüne teslim etmesi ge
rektiğini hatırlatarak, 
Gemlik halkının polis teş
kilatına karşı ilişkilerinin 
çok iyi olduğunu söyledi.

Bundan memnun, ol
duğunu belirten İlçe Emni
yet Müdürü-Salih Gölcü 
bir soru .üzerine."'de ilce 
içindeki büyük mark- 
riı >nleri; m- 

gelen bazı hırsızlık olayla
rını kendilerine iletilmesi 
üzerine alınan önlemler 
sonucu bunun ortadan 
kalktığını ancak, işyeri sa
hiplerine de gerekli uyan
lar yapılarak, alış verişe 
gelen vatandaşların araç
larına sahip çıkmalarını is
tediklerini söyledi.

Gemlik'teki görevine 
başladıktan sonra, ilçe 
halkının huzuruna önem 
verdiğini ve bu konuda 
sistemli çalışmalar yaptık
larını belirten Salih Golcü. 
Gemlik Polis Teşkilatımın 
her biriminin yetenekli, 
işini bilir emniyet men
suplan tarafından yönetil
diğini belirtti.

Okullarda esrar satıl
ması konusundaki haber
ler üzerine bir soruyu ya
nıtlayan İlçe Emniyet Mü
dürü Golcü, şöyle konuş
tur

“İddia ediyorum ki, 
okul | önlerinde aldığı
mız önlemleri Türki
ye'n ifa hiçbir yerinde 
göremezsiniz. Öğren- 
cinin'okula gidip, geliş 
saatlerinde esrar ve 

uyuşturucu ahp ML 
ması sözkonusu
dir. Böyle bir sey afal 
biz gereğini yapan. 
Olan bir şeyi görw- 
mezlîkten gelene*. 
Bu haberi. ihbar kaid 
ettik ve gerekli sor* 
t urmayı başiathk S» 
nunda hiçbir MgaJ 

cinin verdiği 
göre: bir okul yoatfr 
cisinin kendisine esri 
kullanan bir saim h 
bir öğrencinin aria- 
daşlık yaptığıdır İH 
amacını asnuM. 
Ekiplerimiz, okd » 
relerinde cok ciddi ça
lışmalar yapmafaam 
Veliler, güven idM 
olabilirler.”

Gemlik Rotan. DMİ 
ği Dönem Başkan M 
Güleı Emi
şahsında. Tür! 
kilatfnm 1581 
münü kutlauar 
lanndan d ? i a ■

Gölcüue Rota

IHLRS MHGHZ6SI
Halı Yıkama Makinasında

O NAKİT ÖDEMELERİNİZDE 
2S©.©©©»©©©©'© ve 
Mutfak Robotu HediyeliT- -.....- —□ TEFLON TENCERE SETLERİNDE

ELEMANLAR ARANIYOR
Firmamızda çalışacak en az 3 yıl teaM 

EML mezunu, askerliğini yapmış. 
Tornacı, Frezeci, Teknik Ressam a» 

Maaş + sigorta
Müracatlann şahsen yapılması rica otan» I 

FORMSAN MAKİNA LTD.ŞTİ 
Gemlik Küçük Sanayi Sitesi B Blok No: S GE<I |

Tel : (0.224) 524 80 30

üstelik Tl

M«Krrt*t Mülaııın>İ*İ

11| Servis seti ve Su Antma Cihazı Hediyemiz.

Yetmedi 7 aya varan taksit imkanı
O RADYOLU IŞILDAKTA ŞOK FİYAT 

PEŞİN 45.000.000 TL. DEĞİL
SJOIECİE SS.©©©Q©©©JT!L.

Üstelik Piknik Radyolu
Kampanyamız stoklarımızla sınırlıdır.

Bir Telefonla Evlere Servis.
İstiklal Cad. No : 14 (Ziraat Bank.Karsısı) 

Tel & Fax : (0.224) 512 30 30 GEMLİK

DOĞUŞ FEM DERMLVVELERI
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Muzaffer Gurbo(|<t

Dokunuşlar

Başkalarıyla kurduğumuz ilişkiler, bi
tim için ciddi sınav niteliğindedir.

Hepimiz farktayız, inanın farkhlıkları- 
nuzt kabul edersek, ilişkilerde yaşayabi 
teceğtmiz kıntenalan en aza indirebiliriz 
L İnsanların birbirlerine karşı en çok 
yaptıkları şeylerden birinin duvar ör
mek. iletişimi vahtmak olduğunu biliyor

E ön ■* <oğhk<ız öfkeyi nevrotik kız- 
gmhğı sıkhkia kullanmak daha az ilişkiyi 
yeğk inek kgil midir?
r Bşkılerue tolere edememe yaygın 
hak' geldi insanlar birbirleriyle inişli çı
kışta ihşki yaşıyorlar. Makinese! düzen 
içinde bedenler birer makine parçasına 
dönüşmüş durumda. Herkes kendisinin 

। başkaları tarafından keşfedilmesini bek- 
fiyor Oysa işi başkalarındaki güzellikle
ri keşfetmeye, tanımaya yönelse kendi
siyle buluşacak

insanlar birbirine yaklaştıkça kendi 
adacığından, bencilliğinden uzaklaşaca
ğını bilmelidir
E Konuşursak, çok şeyleri değiştirebilir. 
Anlayışımız. algılama biçimimiz (para- 
cfigmamız) değişirse, davranışlarımız da 
değişir. Yaşamın anlamını sorguladıkça 
dokunuşlann önemi artacak. İnsanlara 
önemli olduklarının hissettirin.
p’ Ülkemiz insanın kendisi olmaktan 
uzak. Bu tipik bir özelliğimiz. Duygular 
gereğinden fazla bastırılıyor. İnsan için
deki duygusallığı ortaya çıkanrsa, ken
dini daha özgür ve güçlü hisseder.

Kendimizi açmayı öğrenebiliriz. Duy
gularımıza ve aşklarınıza şans verin. Ki
şisel fantazi ile toplumsal kontrol ara
sındaki gerilim kimi germiyor?

Herkesin kendine sormaktan kaçın
dığı sorulardan bazıları :

- Kendimi ne kadar açabilirim ya da 
saklayabilirim?

L - Duygulanmı dışan nasıl vurabilirim?
I - Günü yaşamayı nasıl sevebilirim?
| - İçimdeki zorlantılardan nasıl özgür
leşebilirim?

f - Aşkta nasıl mutlu olabilirim?
. Derin yaşam dersleri, bu gibi soru- 
bnn doğru yanıtlarında gizlidir.

SATILIK DAİRE
İstiklal Caddesi Kordon 

Apartmanında 80 m2 daire satılıktır. 
Tel : 513 40 81- 513 53 09 

(0.532) 337 97 10_

NÖBETÇİ ECZANE
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DEMİRİZ ECZANESİ

Belinize nasıl özen gösterebilirsiniz?
Haftada 1 kez yarım 

saat yerine, hergün 5 
dakika egzersiz yapılma
sı daha yararlıdır.

Ağrı oluştuğunda, eg
zersizi kesinlikle sürdür
meyin 5

Her egzersizi yaklaşık 
15 saniyelik aralarla 2-3 
kez tekrarlayın.

Daha önce hasar gör-

DOĞRU

müş kaslara, eklemlere aşırı derecede yüklen
meyin.

Kuvvetli ağrı oluştuğunda doktorunuza ha
ber verin. Devamı var

Yasemin Mobilya
DEGÎRMENCİOĞLCI Mobilya va 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 
hiz,metinizdeyiz....

- ■
Gazhane Caddesi No : 21 (Eski Uzunlar Tic. Ay$az Bayii)

Tel : (0.224) 512 20 20 GEMLİK

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

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

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

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

□ BELEDİYE

□ 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 6S

□ TAKSİLER ___________ ‘
Körfez Taksi..... .513 18 21 ‘
Çınar Taksi................... .513 24 67
Güven Taksi............... .5133240 ।
Gemlik Taksi............... .513 23 24 ■
Manastır ’Rıksi........... .514 35 50

Santral 
Başkanlık 
Zabıta .
Otobüs qht 
Şu M»»TW8İ 
RİOtV* . .
Muhasebe M
YartIsMJ

Mal Md.......
Nüfus Md.
Özel kt Md 
Tapu Sic. M< 
Müftülük... 
Gümrük Md
Tekel Md 
iter. Da. Md. 
ilçe Tar Md

Ambulans0 53!
Kurtarıcı Q 51

□ RESMİ DAİRELER
TEK Anza ...... 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Turizm Der. .... 513 12 74
Spor Sah......... 514 00 95
Orm. Böl. Şf...
Milli Eğt. Md....
Halk Öt Mrk 
Haİk Kutup......
As. Şb
Karayo|a^ ......
Liman Bşk....

□ UÇAK

□ DENİZ OTOBÜSÜ

□ FERİBOT

□ OTOBÜS

□ TÜP DA&TKKA*



TEŞEKKÜR
Kozmetik Market Mağazamızın 

açılışına katılan
İlçe Kaymakamımız 

Sayın Sadettin Genç’e, 
Belediye Başkanımız

Sayın Mehmet Turgut’a, 
İlçe Emniyet Müdürümüz 
Sayın Salih Gölcü’ye 

siyasi partilerimizin başkan ve yöneticilerine! 
kurum ve kuruluş yöneticilerine, 

arkadaşlarımıza, dostlarımıza, . a 
akrabalarımıza ve saygıdeğer

Gemlik Halkına teşekkürü bir borç biliriz. I

MfîKRO
KOZMETİK MARKET
İstiklal Cad. No : 53 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 DAVETİYE BASILIR 
Her türlü matbaa işlerinizde 

_________hizmetinizdeyiz

Körfez OFSET

MMBH TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
[O 8 Nisan 2003 Salı FİYATI : 200.000. TL,

3» Gemlik Özürlüler Şenliği programı belli oldu. 
Şenliğe iki Hakanın gelmesi bekleniyor.

Özürlüler Şenliği
Mayıs ayında

I Şenlik, Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Zihinsel Özür* 
l Kiler Federasyonu, Bursa Zihinsel Özürlü Çocukları Koruma 
[Derneği ve Gemlik Belediyesi katılımıyla gerçekleşecek.
i Üçüncü Gemlik Özürlüler Şen
liği nin 21-25 Mayıs 2003 tarihle
rinde yapılacağı açıklandı.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek 
olan Gemlik Özürlüler Şenliği tas
lak programının belli olduğunu 
söyleyen Özel Türe Özel Eğitim 
Merkezi Müdürü Tamer Sivri, 
“■Düzenlenen şenlik ile Gem
lik tüm Türkiye tarafından bir 
kez daha gündeme gelecek ve 
Türkiye nin 50 ilinden 500 
özürlü Gemlik’te buluşacak” 
dedi.
[ 3. Gemlik Özürlüler Senliği’ne

Devlet Bakanı ve Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanının katılması
nın beklendiğini söyleyen Sivri, 
21 Mayıs günü kortejin öluşturula- 
cağını ve tören alanına ulaşılacağı
nı, burada açılış programının uy
gulanacağını söyledi.

Açılış konuşmalarından sonra 
zihinsel engelli çocukların gösteri
lerinin yapılacağı, daha sonra ise, 
yarışmaların düzenleneceğini be
lirten Sivri, madalya ve plaket tö
reninden sonra, İskele Meydanı’n- 
da konser verileceğini belirtti.

22 Mayıs günü Orhangazi’de

piknik ve kampta basket gösterisi 
düzenleneceğini de belirten Ta
mer Sivri, aynı gece kamp eğlen
cesi ve sergi düzenleneceğini bil
dirdi.

Şenliğin üçüncü günü, İznik’te 
tarihi yerlerin gezilecek ve piknik 
düzenlenecek, diş ve göz taraması 
yapılacak, gece ise kamp eğlence
si düzenlenecek.

Dördüncü günü ise, Bursa Bo
tanik Parkı ve Hayvanat Bahçe
si'nin gezilmesinden sonra, gece 
yapılacak kamp eğlencesi ile şen
lik sona erecek.

MATBAACILIK - REKLAMCILIK - YAYINCILIK
İstiklal Caddesi Bora Sokak (Akbank Aralığı) 

No : 3 / B Gemlik
Tel: (0.224) 513 17 97 Fas: (0.224) 513 35 95

Zeytinde halkalı leke
mücadelesi başladı

Zeytin ağaçlarında 
önemli bir şekilde zara
ra ve verim düşüklüğü
ne yol açan zeytin yap
rak halkalı leke hastalı
ğına karşı ilaçla müca
delenin başlatıldığı 
açıklandı.

İlçe Tarım Müdürlü- 
ğü’rçden yapılan açıkla
mada, yaprak halkalı 
leke hastalığına karşı 
mücadelede geç kalın- 
maması istenirken, 
mevcut hava sıcaklığı 
ve nern oranı hastalığın

ortaya çıkması ve yakıl
ması için elverişli düze
ye ulaştığından üretici
lerin zaman geçirme
den mücadeleyi başla
tarak, önlem anlamak 
istendi.

İlgililer, bu hastalığa 
karşı bordo bulamacı 
(10 kg gözyaşı + 10 kg 
sönmüş kireç/ton) ha
zır bakırlı ilaçlar (4 
kg/ton) Baycor WP 25 
(1 kg/ton). Champion 
(3 Kg/ton) hJhreteM 
leceğini belirttiler

Kadri Güler
gemlik_korfez@yahoo.com

Güne Bakış

Özürlüler Şenliği
Türkiye nüfusunun önemli bir bölümünün özürlü 

okluğunu her resmi açıklamada duyarız.
Gemlik özürlülere el uzatan, onların bizlerin birer 

parçası olduğunu anımsatan bir ilçe.
Bu konuda birkaç gönüllü insanın başlattığı 

Özürlüler Şenliği, önümüzdeki Mayıs ayında 3. kez 
yapılacak.

Geçtiğimiz yıl yapılan şenlik, ne denli biçimsel de 
olsa, şenliğe katılan özürlülerin sevinci ve gayretleri
ni gözlemledik.

Bunların sorunlarına çözüm getiremedikse de. 
en azından ilgililer Bakan düzeyinde Şenlik’e katıldı.

Erken milletvekili seçimlerinde özürlülerin oyunu 
alabilmek için, ünlü özürlülerden bazıları listelerin 
önemli yerlerine kondu.

Toplumumuz özürlü insanlara eskisine göre da
ha farklı bakmaya başladı.

Bu bakışta Gemlik'teki şenliği düzenleyenlerinde 
payı olduğunu unutmayalım.

Gemlik'te açılan Özürlüler Okulu, bu girişimlerin 
pır parçasıdır.

Yolunuz düşerse, zaman zaman bu okula uğrayı
nız.

0 zaman özürlü insanlara karşı tavrınız ve bakı
şınız değişecektir.

Bu ise gönül verenleri kutluyorum. Herkesi des- 
l^g cfovet ediyorum ___________________

Türk Halk 
Müziği 
Korosu 
polisler 

için 
söyleyecek

Türk Polis Teşki- 
latı’nın 158 nci ku
ruluş yıldönümü ne
deniyle, Gemlik Be
lediyesi Sanat ve 
Kültür Derneği Türk 
Halk Müziği Korosu, 
İlçe Emniyet Teşkila
tı için bugün konser 
verecek.

Şef Kemal Kama- 
lı’nın yöneteceği 
Türk Halk Müziği 
Konseri nin halka da 
açık olacağını söyle
yen İlçe Emniyet 
Müdürü Salih Gölcü. 
konseri sunan Sanat 
ve Kültür Derneği ve 
konserin sponsorlu
ğunu yapan Gemlik 
Rotary Kulübü ne te
şekkür etti.

Küçük Kumla’da 
elektrik kabloları

yeraltından geçecek
TEDAŞ tarafın

dan Küçük Kum
la’da başlatılan ça
lışmalarla elektrik 
direkleri kaldırıla
rak, kablolar yeral
tına almıyor.

Küçük Kumla 
Belediye Başkanı 
Ömer Bal, gazete
mize yaptığı açıkla
mada, Güzelyalı 
Mahallesi nde ka
zım çalışmalarının 
başlayarak, elektrik 
kablolanntn yeraltı
na alınmaya başladığım. bu çalış
maların turizm sezonu açılmadan 
bitirileceğini söyledi.

Kademeli olarak. Küçük Kum
la nin tamamının elektrik kabloları
nın yeraltına alınacağım söyleyen 
Küçük Kumla Belediye Başkam

Ömer Bal. yaz ayiarmda ypfmcven 
enerv sorununun çözümü için del 
TEDAŞ sn güçlendirme çatemaia- 
nna başladîğmî ve elektrik anzala- 
mm görüldüğü yerlerde trafo üa 

yapddığm» ve bu yaz. elefkb 
riklerde zaman zaman görülen kej 
sintöerih yasanmayacağım behrtû.

mailto:gemlik_korfez@yahoo.com
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Doğuş Fen Dershanesi
Rehberlik Servisi

İm. 

k 1 

?tnt

Gemlik'te Bahar
Bir Başka Güzel

Puıl pırıl bir güneş» cıvıl cıvıl kuş sesleri. 
I nu> kokulu çiçekler baharın müjdesini veri- 
I ver

Anlık, do olsa»..
Savaşı da unutturuyor.
Memura» işçiye bir verilip beş alınan pa

ralan da.
Baharı Gemlik'te karşılamak tanrının bir 

lütfü olmalı.. Gemlik» çevresi doğal güzellik
lerle dolu bir yöre.

Kumla. Karacaali, Narh. Umurbey, Adli
ye. Muratoba, Cihatlı. Şahinyurdu, Gença- 
li. Kurşunlu. Yeniköy ve diğerleri hepsi bir
birinden güzel yerleşimler.

Şahintepesi. Katırlı Dağlan, doğa yürü- 
i yüşü için bulunmaz yerler..

Yeşili bir başka güzel...
Hele oradan maviye bakışı daha da gü

zel. Oksijen deposu.
Olanak olsa da oralara düzenli yürüyüş

ler yapılsa.
Şimdi alternatif tatil diyorlar. Çok da ilgi 

çekiyor.
Denize girmek, güneşlenmek de iyi ama 

I bu alternatif tatil dedikleri bir başka güzel.
Sırtına çantanı elliyorsun. Kumanyan da 

I yanında... Dağ tepe yürüyüş yapıyorsun. Is- 
I tersen gece de çadır kurup dağda kamp ya- 
I pıyorsun.

Çok kapsamlı olmasa da bu bir organı-* 
Izasyon. Yürüyüş yolları, kamp yapılacak 
I alanlar belirlenecek.

O kadar yaran var ki, saymakla bitmez.
Çevreyi tanımak, spor yapmak, gerginlik 

atmak ilk anda akla gelenleri.
Yorucu ama keyifli..
Binleri < »n ayak olsa da »bu keyfi hep bif- 

: likte tatsak.
İlkbahar kokusunu bir de doğada, içimize 

çeksek.
Sokıklanmızı mis gibi kekik kokusu dol- 

dursa..
Kısa süreli de olsa trafik sıkışıklığından, 

çevre kirliliğinden, talandan uzaklaşabilsek.
Zaman hızla akıp gidiyor.
Giderken de beynimizi, bedenimizi, yü

reğimize hoyratça tüketiyor.
Doğanın bize bahşettikleriyle bu tüketimi 

en azından yavaşlatabiliriz.
Yeter ki yararlanmasını bilelim.

GEMLİK

Hanen
■■■i GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■■

Yıl: 30 SAYI: 1510
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 Tesisi 

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

(Dini Bayram Günleri ve Pazar Günleri yayınlanmaz)

Velilere Sesleniş
Daha önceki yazılarımızda sizlere çocuğu

nuzun sınav kaygısını azaltmak ve verimli ça
lışmaları sağlamak için neler yapabileceğiniz
den bahsetnustik.,

Bu yazımızda, vf’-’inli çalışma ve yöntemle 
rinden bahsetmek imliyorum.

Sevgili anne ve babalar;
Çoçuğunuzun sınavda başanlı olmasını sağ

layan; sıcak Ve verici yaklaşımla çocuğa örnek 
olacak şekilde davranılmasıdır. Eğer çocuğu
nuz sınavlarda sizin istediğiniz kadar başanlı 
olmasa da, bilin ki o yine de sizin çocuğunuz- 
dur. Esas plan onun sağlıklı olması, sizinle iyi 
ilişkiler içinde olması ve kendine yetmesidir.

Çocuğunuzu anlamaya çalışın!
Anlamak için paylaşmak, paylaşmak için 

konuşmak, konuşmak içinde dinlemek gere
kir.

VERİMLİ ÇALIŞMA VE
YÖNTEMLERİ
SICAKLIK : 18-22 derece olmalı. Fazla 

sıcaklık insanı gevşetir, durgunlaştırır, uyuştu
rur. Uyku getirir.

SOĞUKLUK : Üşüme meydana gelir. Me
tabolizma durgunlaşır, insan büzüşür, öğren
me olanaksız hale gelir.

Çalışma masasında ve orta yumuşaklıkta 
bir sandalyede dik olarak oturmalı, böylece 
dikkat dağıtılmadan çalışılmalıdır. Yumuşak bir 
koltukta, kanepede,, uzanarak hatta yatarak 
asla çalışılmamalıdır.

Mümkünse çalışma masasında çalışma lam
bası bulundurulmalıdır. Işık genel olarak sol 
yandan, solak olan kişilerde ise sağ yandan 
gelmeli, el ve kalem gölgesinin oluşması en
gellenmiş olacağından ışığın yeri ve yönü 
ayarlaı imalıdır.

Yazarımız 
Araştırmacı - Yazar 

Yılmaz Akkılıç’ın yazdığı
4 Ciltlik

BURSA ANSİKLOPEDİSİ
Gazetemizde satılmaktadır.

MSB GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■MM

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

■KTVri-F»
Oğlum Obam Cemal Bayar'a ait nüfus 

cüzdanını ve şahsıma ait 
Öğretmen Kimlik Kartımı kaybettik. 

Hükümsüzdür.
Gülay DAYAR

POLİSE SAHİP ÇIKMAK HUZURA SAHİP ÇIKMA 
ADALETE AÇILAN İLK KAPI KARAKOLDUR

Çalışma masasının düzeni, temizbğî da 
nıklığı gibi pozi^yutJar, öğrencinin kendisi s 
rafından nr janize edilmeli, başkadan bu işe a 
ni-tınlmaı>uh.

Çalışma inadının üzerinde. < IşmapH 
ramı, kendi moralim destekleme ve .c*se 
tutma amacı içeren, amacı gereken pusa® 
zan, hedefi olan okulun adını taşıyan vs. ji 
yazıların bulunması öğrenciyi konsantre eoer

ÇALIŞMA TARZLARI
TOPLU EGZERSİZ : Hiç ara vernrfi 

ders çalışmaya gayret etmektir. Bu sistem pğ 
kologlar da tavsiye etmektedir. Başlangori 
süreler verimli, sürecin son kısımlarında vşrd 
düşmektedir.

DAĞINIK EĞZERSİZ : Günde 5-6 J 
ders çalışma hedeflenmiş dahi olsa verini çj 
lışma şekli budur. Çünkü 45 dakika ders ç» 
şılmalı, 15 dakika ara verip dinlenilmefidr ■ 
arada en çok dinlendirici bir uğraşla vaktfN 
çirilmelidir.

ÇALIŞMA SIRASI : Önce okuldan gM 
len Fen ve Matematik dersleri tekrarlayıp, gr 
rekli olan konulann öğrenilmesi gerçcNM 
Sonra (yatmadan önce) ise; sosyal içefMfl 
ler ve Türkçe çalışırsa daha iyi öğrenme sajh 
rur. 11

Son sınıf öğrencileri önce okul derslerindi 
iyi şekilde öğrenip başan puanını yüksek gdl 
meyi amaçlamalı, peşinden dershane gorili 
konuların mutlaka tekrarlan yapılarak 
rilmelidir.

Sevgili anne ve babalar; yukandh lam 
ğımız verimli çalışma ve yöntemlerini çoofl 
nuzun başarı sağlayabilmesi için sizier dt« 
cıığunuza bu yöntemleri bilip. 
için yardımlarınızı esil gcı nen telisin».

OTO GRMZE
Elektrik Akşamı Filtre 
Dorse Akşamı Civat»

TOE4Ş i

RENO
VOLVO DOO9E
SCANIA
ANADOL

Tahir DOLAŞMAN
Gemlik Girişi Bavtas Apt Artı No C GBLİ 

Tel: (0.224) 514 59 37 Cep Tel (0 MM

♦CAV’I'F»
Gemlik Kaymakamlığından 

almış olduğum yeşil kartımı ka^lJ 
Hükümsüzdür.

Şükrü ÇİÇEK
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Kore’den ithal edilen ve devlet kurumlan tarafından 
satılan şurup her derde deva.

to M şurubu geldi
Kore'de büyük beğeni ile kullanılan ve Ko- 

m Tekel idaresi tarafından üretilerek, tüm 
dağıtılan her derde deva kuvvet şuru

ba Gemlik'te de satışa sunuldu.
ı Yiğit Eczanesi tarafından getirtilen ve şişe- 
siSmiKori liradan’ satışd kunülan 'Hong Sam 
WorT adh şurubun güç. enerji, güzellik, kuv- 
ivet iktklar kaynağı olarak kullanıldığını söy
leyen Eczane işletmecileri. Gemliklilerin şuru
ba ilgi gösterdiklerini söyledi.
m Sabah ve akşam birer tane içildiğinde insa
na dinçlik. kuvvet, enerji sağladığını söyleyen 
âgffiîer. Kore'de yetişen Ginseng adh bitkiden 
ekte edilen şurubun, bîr çok hastalıklara da iyi 
gekîıği belirtiliyor.

Avrupa'nın v<
kar -
ğı önler. 
L-'t. kvK

Amerika'nın Viagra sına 
ıg Sam Wön’u iktidar^ızlı

□nsel gücü arttınr. tansiyonu denge--

j lu eder, kdp fonksiyonunu güçlendirir. vor-İ 
s ;«unluğu giderir, enerji verir, stresi giderir, so- 
kınum yolu hastalıklarını önler ve tedavi eder, 

i bağışıklık sistemini güçlendirerek kansere kar
sı vücut direncini arttınr. böbrek yetmezlikle- 

rinde iyileştirici etkisi vardır, ülseri tedavi edici 
pzellığı yanİEç hazımsızlığı giderir, varis, basur 

MKtaMdanm iyileştirir. beyni canlandırır, öğ- 
Rnrne kapasitesini geliştirir.
? - Hcng Sam Won’uri şurubu. çayı ve kapsü- 
Ijû de bulunuyor

Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı 2002 yılında da yoksullara destek oldu

10067 kişiyi sevindiıtı
TAŞI 
GEDİĞİNE

'4nan ffîiamcr

Medya = Komedya
Basın Konseyi Başkanı 
Sn. Oktay Ekşi, Basın 
Konseyi’nin Hapishanede 
bulunan gazeteciler araştırması 
raporunun medyada yer

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfı Gemlik Şubesi, 2002 yılında 4 
bin 609 kişiye 144 milyar 524 mil
yon 900 bin liralık ilaç yardımı ya
parak, rekor kırdı.

almamasından yakmıyor. 
Bilmiyor mu ki; Medya :
Komedya.
Skandal-baldırbacak-tyo 
Reyting i ne yapar, nasıl 
ihale kapar.
İşleri güçleri bu...

Gemlik Sosyal Yar
dımlaşma ve Dayanış
ma Vakfı, 2002 yılın
da yoksul aileleri se
vindirmeye devam et
ti. Yapılan açıklama
da, 10 bin 67 kişinin 
vakıftan yardım aldığı 
belirtildi.

Vakıf Genel Sekre
terliği 'nden edinilen 
tûjgıye göre, bin 801 
kişiye 37 ıtıilyar 632 
milyon lira yiyecek 
yhtdımı; bin 559 kişi
ye 80 frıilyar 590 mil
yon lira^akacak yar

dımı, 4 bin 609 kişiye 
144 milyar 524 mil
yon 900 bin lira ilaç 
yardımı, 947 kişiye 
43 milyar 951 milyon 
700 öğrenciye öğle 
yemeği yardımı, bin 
111 kişiye 55 milyar 
550 milyon lira nakdi 
yardım. 36 kişiye 2 
milyar 495 milyon li
ra nakdi para yordı- 
mı. 4 kişive 335 mit- 
yön lira değerinde el 
arabası yardımı yapıl
dığı öğrenildi.

TATLI 
SERT

Erol GÜRÇAY

Diyalog
Diyalog sözcüğünü duyunca aklı

nıza ne geliyor.
Benim aklıma anahtar geliyor.
Çünkü diyalog, o görevi yapıyor.
Tıkanan görüşmeleri açıyor.
Askıya alınan ilişkileri çözüyor.
Diyalog her alanda gerekli.
İnsan hayatında da gerekli.
Devlet hayatında da.
Yani. Olmazsa olmazların, en 

başta geleni.
İnsana en başta, yaşadığı evde la

zım.
Eğer yoksa, dünyada cehenne

mi yaşadığının resmidir.
Devlet hayatında da, diyalog çok 

önemli.
Kişiler arasında da.
Kurumlar arasında da.
Tüm bunlardan sonra uluslarara

sı diyalog geliyor.
Eğer bu diyaloğu yakalayamaz

sanız yapayalnız kalırsınız.
Her yerde bir engel çıkar.
Zamanla karşısında, etkin bir 

güç birliği oluşur.
Diyalog için önce alt yapıyı oluş

turmak şarttır.
Kişisel meselelerde de böyle
Devlet meselelerinde de böyle.
Konulara ön yargı ile girmemek 

gerekir.
Dediğim dedik görüntüsü de. 

vermemek gerekir.
İnat ile diyalog, bir arada ola

maz.
Diyalog da başarılı olamayan 

insanların, yaptıkları olumlu işler
de göze görünmez.

Zaman zaman;
- Dişimi tırnağıma taktım
Sağlığımı riske attım
Yine yaranamadım” dersiniz.
Doğrudur.
Kimse size tembel demez.
Ama. İnsanlarla ilişkiniz kopuk

sa, yaptığınız işleri bile anlata
mazsınız.

Bu iş devlet hayatında da bol
ledir.

Ev hayatında da....
Belediye yönetiminde de...

Günün Fikrasi
Acemi paraşütçüler birer birer 

uçaktan atlıvordu.
İlk denemeci yapan korkak pa

raşütçü kapı ağzında komutana 
sordu :

Ya açılmazsa”
Komutan omuzlarını silkti :

İlk önce sen inersin.”
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İHALE İLANI 
(Gemlik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)

İlköğretim Okulları yakacak kömür alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
1- İDARENİN :

Önv 
iönd

retti j

biri*!
[Erk 
pan- 
ded

a) Adres»
b) Telefon ve Faks Numarası
c) Elektronik Posta Adresi (varsa)
2 İHALE KONUSU MAUN
a) Niteliği türü ve miktarı
b> Testim Yerleri
e) Testim tarihleri
3- İHALENİN ;
a) Yapılacağı yer
b> Tarihi ve Saati

: Hükümet Konağı Kat : 4 GEMLİK 
: 5131174 Fax: 5140230

: İthal parça Kömür (50.924 Kg)
: İlköğretim okulları <
: 16 Nisan 2003 - 25 Nisan 2003 tarihleri arası

: Kaymakamlık Toplantı Salonu 
: 16 Nisan 2003 - 11.oo

4- ihaleye katılabilme şartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirilmesinde uygulanacak 
kriterler : İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü nden temin edilebilir.

5- İhale tüm isteklilere açıktır.
6- İhale dökümanı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görülebilir ve .20.000.000.- TL. karşılığı İlçe 

Mitti Eğitim Müdürlüğünde temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın al
maları zorunludur.

7- Teklifler 16 Nisan 2003 Çarşamba günü saat ll.oo’e kadar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ve- 
rilebdeceğî gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilebilir.

8- İstekliler tekliflerini götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan is- 
tekfcze toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. İhale sonucu üzerine ihale ya
pılan istekliye iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üze
rinden birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.

9- İstekliler teklif edilen bedelin % 2 sinden az. % 4 ünden fazla olmak üzere kendi belirleyecek
leri oranda geçici teminat vereceklerdir

10- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 12 takvim günü olmalıdır.
___ ... _...............  . *■ Basın : 2003/ 6,

jPOLİS VATANIN BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜĞÜNÜN KORUYUCUSUDUR |

Diline bakara 
sağlığını anla
Konuşma, tat alma ve çiğnemede bâyft| 

yı olan dilimiz aslında, insan sağbğı hıHeıb 
çok önemli ipuçlan veriyor. Bu nedenle doc 

. gittiğinizde, hemen dilinizi görme isteği boş» 
değil. Aklınızdan çıkarmamanız gereken j 
sağlıklı bir dilin pembe renkte olması gerekk

Uzmanlar, kişinin zaman zaman 
ne bakarak, sağlığı hakkında bilgi ectinebieo 
belirtiyor.

İşte dilinizle ilgili aklınızda oİbmi j 
rekenler:

□ Şeker yüksekliği ve ishallerde etil kurai 
Şeker düşükse dil ıslaktır.

□ Tifo ve diğer sindirim yolu hastaidm 
dil pas renginde olur.

□ Kızıl hastalığında dil çok kırmızı ofcr 1
□ Dildeki yara ya da kabarcıklar mantar« 

feksiyonları, aft, herpes gibi bir virüsün yoid 
ğı doku bozukluklarından kaynaklanıyor ohH

□ Dilin dokusunda değişiklik olması hah 
tat almada farklılık hissedilir.

□ Dilde görülen iltihaplanma, demir vadn 
tamin eksikliğinin belirtisidir.

□ Sert ve lifli besinler, örneğin sebze ve■ 
Veler dili tenıizle' <>n badıca besinlenfir Bs^ı 

iler v<’tedı düzeyde .. >zsa ’ lin r I 
i-ozuluı.

IHLfîS MRGRZRSI
Halı Yıkama Kakmasında

ELEMANLAR ARANIYOF
Firmamızda çalışacak en az 3 yıl teaM 

EML mezunu, askerliğini yapmış.

Tornan, Frezeci, Teknik Ressam anayı 
Maaş + sigorta 

Miiracatlann şahsen yapılması rica otom 

FORMSAN MAKİNA LTD.ŞTİ 
Gemlik Küçük Sanayi Sitesi B Blok No: SGM 

Tel : (0.224) 524 80 30

Düğün & Nişan A ta* 
Sünnet Fotoğraf Ç*ta* 

ve albümleri yapda 
Vesikalık ve her tâM 
resimlerinim için 

uğrav»n.
FARK» Y A $ A Y»! 
Ömi gûntorMta «MM

Mehmet Mülazım»**
İstiklal Cd. Bora Sokak Akta* Arata No 3 *

Tel & Faı: <0

□ NAKİT ÖDEMELERİNİZDE
2S©.©©©o©©©oTILo ve
Mutfak Robotu Hediyeli

□ TEFLON TENCERE SETLERİNDE
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

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
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Muzaffer Gürboga
Eğitimci - Yazar

Gençlik Üzerine

I Gençlerin sesine kulak vermekte yarar 
vat İnsanlarımız değişik toplusal aksaklıklar 
yüzünden suçlu konumuna düşüyor. Cadde
lerde gençler niçin gaza basıyorlar? Hangi ih- 
Uyaçlanna doyum sağlamak istiyorlar? İnti- 
Iharlann mesajını alabilecek bilince sahip mi
ti?
I Amacım gençlerin yanlış davranışlarını sa- 
vunmak değil: onlan anlamak, dinlemek, ka- 
Rul etmek gerektiğini vurgulamak.

Benim önemli bulduğum gençlik, kendi
me doğu u söylerseniz sizi saygıyla dinliyor. 
Hiç direnmiyor. Örnek davranış sergıicJiği- 

I nîzde iyi model olduğunuzda size güveni artı
yor. Beğenmesen bile saygı duyuyorum. 

[Doğruya deneyimleriyle ulaşacaklardır. Onlar 
yaşamın zenginliklerine ulaşmaya çalışıyor
lar. Deneyimsizlik ve birikimsizlik hata yap- 

I malarına neden olabiliyor. Bir de onlardaki 
enerjiyi ve gençlik ateşini buna ekleyin.

Yetişkinlerin ve eğitimcilerin gençlere yak- 
laşımında. bilinçli bir yol izlediklerini söyl
emek güç. Öğretmen olarak sorumlulukları- 

Inmzın olması, davranışlanmızda değişiklikler 
■gerektirmektedir.

Anne babaların, özellikle, genci tanıma ve 
dinleme becerisinin artması, sorunlannm çö- 

I zümüne katkı yapacaktır. Ana-baba okuila- 
nnda. okullu anne ya da baba, ebeveynliği 

[öğrenmeye çalışmaktadır. Bu ülkemiz için se- 
vindirici bir gelişmedir. Herkes yaşama, insa- 

l na ve insanın bireyselleşme sürecine farklı bir 
açıdan bakmasını öğrenmelidir. Yoksa gerile- 

I re düşeriz, çatışmalar kaçınılmaz olur.
Gençlerin kendi yaşamlarında olumlu bul- 

ıduğum bir tutum da yaşamlannın sorumlulu- 
I ğunu üstlenmek istemeleri ve kendi kontrol
lerinin belirleyici olmasını şiddetli savunuyor 
olmalandır. Arabeskle yozlaşmamış gençlerin 
çoğu konularda gerisine düşmüşlerdir. Bu, 

[ bir suçlama olmayıp, anne babaya kendileri- 
ni yetiştirmeleri, eğitim konusunda donanım- 

I lannı arttırmalan için bir çağrı niteliğindedir. 
I Okullarda maalesef otokratik yapı yıllardır 
değişmiyor. Anne baba her şeyi okuldan bek- 

I temektedir. Eğitim okula havale etmektedir. 
[Öğretmen pedagojik (eğitim bilim) formas
yon yönünden donanımlı olmak zorundadır. 
Öğrencinin derse ve öğretmene karşı tutumu 
başanda oldukça etkilidir. Öğretmen öğrenci
lerle iletişiminde daha yakın ve sorunların çö
zümüne yönelik yaklaşım içinde olmalıdır.

□ RESMİ DAİRELER □ UÇAK

513
DENİZ otobüsü11 T4

VAPUR1

□ FERİBOT

J OTOBÜS□ BELEDİYE

13 08

Baskaı 
Zabtta 
CÜdbü

513
513
513

TEK Anza 513 20 66
TEK işletme .... 513 45 03
Turizm Der. .... 513 12 74
Spor Sah......... 514 00 95
Orm. Böl. Şf 
Milli Eğt. Md.. 
Halk öt. Mrk.
Halk Kutup

Belinize nasıl özen gösterebilirsiniz?

DOĞRU

□ HASTANELER

M

513 10 53
513 29 54

C. Savcılığı....
C. Savcı Yard

Dı‘(.k'l Hastanesi 
SSK Hastanesi.

513 92 00
.513 23 29
.513 1068

...513 IS 21 
....513 24 67 
...513 32 40 
...513 23 24

.514 35 50

Emniyet Müdürlüğü......513 10 28

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

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

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

□ KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık...............513 10 51
Kaymakamlık Ev............513 10 52

DOĞRU

Devam» c«r

Yasemin Mobilya
DEĞİRMENCİOĞLU Mobilya ve Koltuk Çeşitleri
O Yatak Odası Takımları 
O Oturma Odası Takımları 
O Misafir Odası Takımları 
O Yemek Odası Takımları 
O Kanepeler
O Abajur Çeşitleri
O Zigon Sehpalar
Yeni İşyerimizde zengin 

mobilya çeşitleri ile, 
h ismetin izdeyiz....

lifi

Gazhane Caddesi No : 21 (Eski Uzunlar Tic. Ark BaR| 
Tel : (0.224) 512 20 20 GEMLİK

NÖBETÇİ ECZANE

İstiklal Caddesi Kordon 
Apartmanında 80 m2 daire satılıktın 

Tel z 513 40 81- 513 53 09 
_______ (0.532) 337 97 10_______

8 Nisan 2003 Salı 
SERİM ECZANESİ

As. Şb.........
Karavollan 
Liman Bsk.
Mal Md......
Nüfus Md.
Özel ki Md.
Tapu Sic. M< 
Müftülük. 
Gümrük Md. 
Tekel Md . 
Ver. Da Md

□ TÜP DAGiTTOLArT
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MflKRO
KOZMETİK MARKET
GEMLİKLİLERİN HİZMETİNE AÇILDI

KOZMETİKTE ARADIĞINIZ 
HER ŞEYİ 

BULABİLECEĞİNİZ ADRES 

İstiklal Cad. No: 53 GEMLİK



Renkli Etiket 4 Braşâr A □ Ham k KiU* 4 Dergi 
Afiş 4 Yıllık Bin— & Fatura İrraiyt 4c Bilet 
Gi4er Makbuza 4c Dacetjy» k Kartvizit 4 Kase 

Mühür 4 Cüt ya^ou k Haztik Kâafik Kartı 
1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR

Her türlü matbaa işlerimizde 
_________ hizmetinizde) iz

Körfez OFSE

)9 Nisan 2003 Çarşamba FİYATI : 200.000. TL.

Manisa'ya giden Gemlikspor takımı bugün 
İzmir Bornovaspor’la karşılaşacak»

I Başarılar
Gemlikspor 

I Üçünçü liğ için mücadele veren ve terfilerine katılan Gemlikspor, Ma* 
^,'yıisada dün kuraları çektiler. Gemlikspor"un grubuna İzmir Borno- 

vaspor, Balıkesir KüçükkÖyspor ile Tekirdağ Kumbağspor çıktı.
Türkiye terfilerine 

katılan, ve üçüncü liğ 
m mücadele eden 
Gemlikspor. dün çeki
leni kuralardan sonra, 
karşılaşacağı takımları 
belirlerken, bugün saat 
13.00 de ilk karşılaş
masını İzmir Borno- 
vaspor île yapacak.
I Manisa'da bulunan 
gemlikspor yöneticile
ri ve kelamımız terfiler 
için culısmalannı . sür-

dürürken, dün öğleden 
sonra kuralar çekildi.

Gelişmeler hakkın
da telefonla bilgi aldı
ğımız Gemlikspor Ku
lübü Yöneticisi Melih 
Kazanç, bugün saat 
13.00 de İzmir Borno- 
vaspor ile karşılaşaca
ğımızı belirterek şunla
rı söyledi :

'Takımımız terfi- 
lere hazırlıklarını 
sürdürmeye devam

ediyor. Bugün çeki
len kurada İzmir 
Bornova ile karşı
laştıktan sonra saat 
I6.00 da Balıkesir 
KüçükkÖyspor ile 
Tekirdağ Kumbağs- 
por karşılaşacak, 
iki karşılaşmanın 
galipleri kendi ara
larında eşleşerek 
eleme gereçekleşe- 
cek. Üçünçü ligin 
ilk ayağı olan bu

karşılaşmalardan 
başarılı çıkmamız 
halinde Mayıs ayın
da 24 takım arasın
dan 6 takim üçünçü 
liğe çıkacak.” dedi.

Karşılaşmalarla ilgili 
gelişmeleri Gemlik 
Körfez’e ileteceğini 
söyleyen. Melih Ka
zanç; Gemliklilerin 
kalplerinin bugün 
Gemlikspor için atma
sını'istedi.

/ &

Güne Bakış
Kadri Güler
gemBk_korfez@yahoo.com

Savaşlarda gazeteci de ölür
Savaşın ne menem şey olduğunu görüyorsu- 

rnuz.
” Amerikan ve Ingiliz uçaklarından atılan bin
lerce tonluk bombalar, bazen hedeflerini şaşırıp 
sivillerin yaşadığı bölgelere düşebiliyor.

Bir pazar yerine, bazı bir konuta, bir okula, 
komşu ülkenin tarlasına veya gazetecilerin gö- 
rev yaptığı otele!...

Bombalarla insanlar ölür..
Bombalar kadiri, erkek, çö£ük’; çötuk'-dirile-’ 

1 mez. Gazeteci de..
Düştüğü yeri yakar, yıkar ve öldürür.
Bazen de sakat bırakır. Alır götürür kolunu, 

bacağını...
Amerikan ve İngiliz emperyalizimi, hemen 

yanıbasımızda çıkarları uğruna ölüm saçıyor.
Ve savaşın acımasızlığını görüntülemeye çalı* 
gazetecilerini de Öldürüyor.

Gazetecilik zor bir uğraşı...'
Gecesi, gündüzü yoktur habercinin...
Sevaştada..barışta da..
Emperyalizm hedefine ulaşmak için vurur...
Kadını da, kızı da, erkeği de, çocuğu da, yaş

lıyı da, gazeteciyi de...
Vurur çıkarları için. Sonra küçük bir özür ge

lir ardından.
Sivillere verdiğimiz zarar için... diye.
Emperyalizm öldürür, sömürür, bitirir.

MATBAACILIK - REKLAMCILIK - YAHBOUK
İstiklal Caddesi Bora Sokak (Akbaok Arafağ^

No:3/BGaaft
Tel: (0.224) 513 17 97 Faz : (0 224) 513 35 95

Vali Koksal
ilçemize geliyor
13 Şubat 2003 Perşembe günü Esnaf ve Kefa
let Toplantı Salonu nda bürokratlar ve sivil top
lum örgütleri ile tanışma toplantısı yapılacak

Bursa Valisi Oğuz 
Kaan Koksal, perşem
be günü ilçemizi ziyaret 
ederek, temaslarda bu
lunacak.

Bir süre önce Bursa 
Valiliğine atanan Vali 
Koksal, Gemlikli bürok
ratlarla tanışma ve sivil 
toplum Örgütlerini ziya
ret için 10 Nisan 2003 
Perşembe günü ilçemi
ze gelerek, ilçe Kayma
kamı Sadettin Genç" i 
makamında ziyaret ede
cek.

Vali Oğuz Kaan 
Koksal, daha sonra saat 
15.oo de bürokratlarla 
Esnaf Kefalet Koopera
tifi Toplantı Salonu nda 
biraraya gelecek.

Bu toplantıya. Gem
lik, Küçük Kumla. Kur

şunlu ve Umurbey bele
diye baş kanlan da davet 
edilirken, il Genel Mec
lis üyeleri. Esnaf ve Sa
natkarlar Odası Başka
nı, Ticaret ve Sanayi 
Odası, Ticaret Borsan 
başkanlan. mahaAe ve 
köy muhtarian. Esnaf 
ve Kefalet KooperatifI 
Başkanlığı ile yerel ba
sın da davet edıkfı

Polisin ziyaretleri sürüyor
Türk Polis Teşkilatı’nm 158 

nci kuruluş yıldönümü nedeniy
le. devam eden kutlamalar kap
samında, dün İlçe Emniyet Mü
dürü Salih Golcü ve bir grup 
emniyet mensubu, İlçe Kayma
kamı Sadettin Geıiç’i maka
mında ziyaret etti.

Kaymakam Genç'e bir buket 
çiçek veren İlçe Emniyet Müdü
rü Salih Golcü, çalışmalarında 
kendilerine yardımcı olmaların
dan dölayı teşekkür etti.

Ziyaret sırasında konuşan İl
çe Kaymakamı Sadettin Genç, 
bir vatandaşın kendisini araya
rak, Gemlik’te iki yıldır yaşanan 
huzur ortamının hiçbir zaman 
yaşanmadığını söylemesini 
memnuniyetle karşıladığını be
lirterek, “En güzel ifade va
tandaşın ifadesidir” dedi. 
Kaymakam Genç, vatandaşın 
görüşüne katıldığını belirterek.

“Gemlik polisinin basansı 
Türkiye ortalamasının üze
rindedir. Polisimizin gücü 
sayısal olarak artığı gibi 
kalite ve araç gereç olarak 
da gelişmektedir. Polisin

İçmektir Bu suçu caydırıcı
lıktır. Gemlik'te aldığımız 
önlemler, suçu azaltmı-

Er

asıl görevi suç işlemeyi ön- yaret etti
pofc adckrira

mailto:gemBk_korfez@yahoo.com
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Fehmi KARACAK

Yurttaşlık Bilinci
Yurttaşlık bilincinin gelişmesi toplumun 

her bireyinin bilinçli ve özgür düşünmesiy
le olanaklıdır.

Toplum olarak hak ve sorumluluklarımı
zın bilincinde miyiz?

Bizim ödevlerimiz var. Askerlik yapmak, 
vergi vermek, oy kullanmak... Bunlar bizim 
ödevlerimiz...

Ya devletin ödevleri...
- Ülkede güvenlik ve adaleti sağlayarak 

yurttaşlann özgürlüğünü korumak;
- Eğitim-öğretim olanağı sağlamak, Va

tandaşa fırsat eşitliği sunmak.
- Saûlık. _ .
* Sosyal yardım,
- Ekonomik düzenlemeler,
- Dış ilişkileri olumlu bir biçimde kurmak 

ve sürdürmek,
- Ulusal bağımsızlığımızı güven altına al

mak ve korumak.
Yurttaş-devlet ilişkileri toplumsal düze

nin temelini oluşturur. İlişkilerin dengeli, 
sağlıklı, tutarlı, karşılıklı güvene dayalı ol
ması zorunluluktur. Aksi düşünülmemelidir 

jbile.
Devleti oluşturan kurumlar vardır. Ku

rumlan yönetenler, kuralları koyanlar isö 
yurttaşlardır.

Devlet yurttaşına güvenmek, yurttaş 
devletini sevmekle yükümlüdür.

Huzur ve güven ortamının sürekliliği 
karşılıklı hak ve sorumlulukların bilinçli ölau 
rak yerine getirilmesiyle olanaklıdır.

Yurttaşın ya da yönetenlerin değeri; top
luma gösterdiği saygı, sağladığı katkıya ko
şut olarak belirlenir.

Demokrasi ben. sayısal çoğunluğa sahi
bim, ülkeyi istediğim gibi yönetirim de
mek değildir.

Ne var ki seçilmişler genellikle bu zaafi- 
yeti göstermekte.. Bunun sonucunda da 
devlet-yurttaş ilişkileri zedelenmekte.. Bu 
zaafiyetten kurtulmak ancak toplumu oluş
turan yurttaşların özgürlük bilincine eriş
mesi ve iyi yurttaş olmasıyla gerçekleşebilir.

Kişisel özgürlük bilincinin anlaşılmasına 
Atatürk şu sözleriyle ışık tutuyor:

“Çağdaş demokraside kişisel 
hürriyetler özel bir değer ve önem 
kazanmıştır; artık kişisel hürriyet
lere devletin ve hiç kimsenin mü
dahalesi söz konusu değildir. An
cak bu kadar yüksek ve kıymetli 
olan kişisel hürriyetin, medeni ve 
demokrat bir millette, neyi ifade 
ettiği hürriyet kelimesinin, mutlak 

j şekilde düşünülebilen manasıyla 
anlaşılmaz. Sözkonusu olan hürri- 

\ yet, sosyal ve medeni insan her ki
şinin ve nihayet bütün milletin or
tak çıkarını ve devlet varlığını gö- 
zönünde bulundurmak lazımdır. 
Anlaşılıyor ki kişisel hürriyet mut
lak olamaz. Bir başkasının hak ve 
hürriyeti ve milletin ortak çıkarı, 
kişisel hürriyeti sınırlar."

Polis Teşkilatımız
Bu hafta Polis Teşkilatı’mızın 158. kuruluş 

yıldönümü kutlanıyor. Biz de kendilerine nice 
başarılı yıllar ve çalışmalar dileriz. Şimdi Polis 
Teşkilatı’nm kuruluş tarihçesine kısaca bir göz 
atalım.

Osmanlı’da 1 nci Murat döneminde ilk kol
luk gücü kuruldu. (1362) Daha sonra yeniçeri 
ocağı kurumlaştıktan sonra yeniçeri ağasına 
bağlanan teşkilatın başlıca görevi dirlik ve dü
zeni sağlamaktı. 2 nci Mahmut tarafından ye
niçeriliğin kaldırılmasıyla Asakiri Mansüre-i 
Muhammediye’ye bağlı olarak Asakiri Hassa 
teşkil edildi. (1826) 

k Tanzimattan sonra ayrıntılı bir nizamna
meyle batı örneklerine uygun bir şekilde Zap
tiye Teşkilatı oluşturuldu (1845) İşte Polis Teş
kilatının 158 nci kuruluş yıldönümü böyle 
başlamış oldu. Zaptiye Teşkilatı’nm görevleri 
yeniden düzenlenerek, Zaptiye Müşirliğine 
bağlı olan Asakiri Zaptiye’de kırsal bölgede 
jandarmalık yapmakla görevlendirildi. 1907 
de Emniyeti Umûmiye teşkil edildi:

Cumhuriyetin, ilanından sonra Ankara’da 
Emniyet Umum Müdürlüğü kuruldu. Polis üni
formalı ve üniformasız, atlı ve yaya olmak üze
re bölümlere ayrıldı. (1932) 3201 sayılı kanun 
ile teşkilat yeniden düzenlenerek, Emniyet Ge
nel Müdürlüğü kuruldu.

Polis, jandarma gibi zabıta güçlerindendir. 
Zabıta,güçleri içinde en geniş yer tutan ve en 
geni4* şek)İde,,yelkı ve görevleri olan biı güven
lik teşkilatıdır. Başta gelen görevleri: iç güven
liği sağlamak, suç işlenmesini önlemek, suç iş
leyenleri yakalamak adalete teslim etmek vs. 
dir. Polis suç işlenmeden önce bir takım faali
yetlerde bulunur ki bunlara önleyici tedbir di
yoruz. Her zaman kanunlara, amme nizamı
na, tüzük ve yönetmeliklere aykırı bir takım 
oluşumları önlemek için gereken tedbirleri alır. 
Bunun. Adliyede yaşanan en canlı örneği, hac
ze giden icra memurunun, avukatın Emniyet 
Teşkilatından polis istemesidir. Sebebi de ha
ciz esnasında olabilecek bazı olaylan önlemek
tir.

Polis bir devlet memurudur, ancak onu di-

GEMLİK

■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■■

Yıl: 30 SAYI: 1511 
Fiyatı: 200.000 (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 Ttesisi 

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

(Dini Bayram Günleri ve Pazar Günleri yayınlanmaz)

POLİS ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARININ SAVUNUCUSU^
POLİS CUMHURİYET İLKELERİNİN YILMAZ BEKÇİSİDİR

ğer memurlardan ayırd eden oaeftği kAm 
silah kullanabilmesidir. Peki gerekûğndt M 
kullanan polis bu yetkiyi nereden 
Polisin görev ve yetkileri 4 Temmuz 193la 
rih ve 2559 sayılı "polis vazife ve SeaJ 
Kanunu” nda aynntılı bir şekilde duzenej 
tir. Polis yetkisini kullanırken bu kanam 
yetki ve sorumluluklan yüklenmiştir Ma 
görevini ifa ederken hem bu kanuna haj 
za muhakemeleri kanununa hem de gere ■ 
kümlere dikkat edecektir. 1

Polis teşkilatımız bu gün kendi içinde jı 
cok bölümlere avnlmıştır. Toplum DahUM 
kuvvet, narkotik, terör, trafik vs. Ben taa 
küçük .bir not düşmek istiyorum. 1970 aa 
sinde avukatlığa başladığım tarihten bu şaj 
duyduğum ve her adli yılın açılısında Irifaİ 
edilen bir dilek vardır, onu söylemek Ma 
rum. Bu dilek “Adli Polis biriminin İMM 
sidir. Aradan 30 seneyi aşkın bir ûeM| 
ben emekli oldum ancak Adli Polis kurdhaa

Polislerimiz çok güç şartlar altında had 
vermektedirler. Benim daha çok gordüğat.1 
karşılaştığım Trafik polisleridir. Bir cahsra। 
nü içinde pek çok kişiyle muhatap oknm 
lar. Bu gün trafiğimiz, insanlarımızın boa 
zam tanımaz düşüncesinin tatbik sahasdfc 
düşüncede olanların içinde, elinde syas 
olanlar, parasına puluna güvenenler w. a 
İşte polisimiz bunlarla uğraşmak ve vaafir 
mak durumundadır. Yakın bn tarüMVM 
yapan bir polis memurunun siyasi güç fal 
larak tayin ettirildiğini duyduk ve çok âM 
Her ne kadar tayinde siyasi güç kuSanarJ 
setçi bunu yalanladı ise, kimseyi ikna «e» 
di. Buna benzer olaylan radyo. TV ve M 
lerde görüyoruz. Bu durumdaki nMMflfl 
tık görev yapmasını bekleyemeyiz, m 
saygı göstermeliyiz. Eğer Gemlik trahj h 
zene girmişse, mafya türü suçlar octai 
asayiş sağlanmışsa bunda başta EıırejeH 
dürümüz, amir ve konserlerimiz & pate 
murlanmızm katkılan vardır

Hepsine teşekkür eder. kaygrsEL fl 
içinde çalışmalar dilerim.

OTO GfîMZE
Elektrik Akşamı Filtrt î 
Derse Akşamı Civata |

TOFAŞ 
RENO 
VOLVO 
SCANIA 
ANADOL

Gm* Girişi Baytaş Apt AH Nc C fi 
Tel 1(0224) 514 59 37 Cep HU ti S

Tahir DOLAŞMAN



Yazma Cesareti

Muzaffer Gurboga
Eğitimci ' Yhtar
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dostlanma, en az okumak 
kadar, yazma uğraşı içine girmelerini ısrarla 
öntriycvum. Yazmak için okumanın yararlı 
olduğunu söylemeye bilmem gerek var mı? 
Bu arada okumanın yazmayı dürtüklediğini

Yazmak bir anlamda yaşananlara müda
hale etmek değil de nedir? Bana sorarsanız 
savunmak tavır alış ya da yaşam tarzıdır. 
Ben yazarak, hayatı bir yerinden yakalamaya 
çahşjyorum Yazarken öğreniyorum. Öğren
me sürecimin bir parçası yazmak. Ne hisse
diyorsam. ne düşünüyorsam onu yazıyorum. 
Boka soru sorarak okuyucuyu düşündürmek 
gjfai bir derdim olduğunu sezdiriyorum. Tut- 
kubn ve istekleri aynı insanlann birbirleriyle 
paylaşacakları çok şey olduğunu düşünüyo
rum.

Umudu ve hayal etmeyi öğrenmemize, 
yazmanın katkısı yok mudur? Yazarak yeni 
değerler üretmek, yaşama anlam katarak var 
nBduğumı haykırmak olanaklıdır.

Yazarak daha da önemlisi okuyarak kendi 
yolunu küçük ama sağlam adımlarla çizmeye 
çalışan çok insan olduğunu gözlemliyorum. 
Bu yolla gün ışığına ulaşana, köşeye sıkıştığı 
noktalardan çıkış yollan bulabilenlere aşkol
sun. Toplumsal kaşeye sıkışmalarda çıkış yol
larını. da düşünelim.

Yukarıdan aşağıya yaygınlaşarak hızlanan 
ahlaksal çöküntü bireyleri kemiriyor. Bizi biz
den alıyor. Yazmak insanı, dünyayı değiştiri
yor; güzelleştiriyor. Bu güzel maceranız yaz
mak olsun.

“Yazabilmek için adamaktı acı çekmek 
gerekir'' diyor Ernest Heminguzay. Zevk için 
yazdıklarını sananlar yok mu?

BİR TELEFON YETERLİ!

KÖRFEZ OFSET
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

~ kicrt Cd. Bora Sk. (Akbank Atalığı) No: 3/B 
Tel: (0.224) 513 17 97 GEMLİK

İstiklal Caddesi Kordon
Apartmanında 80 m2 daire satılıktır.

Tef ; 513 40 81- 513 53 09
.______<0.532) 337 97 10

□ö[ns=___________ sü

Belinize nasıl özen gösterebilirsiniz?
AYAKTA
GEVŞEME ve
YANA GERME
Ayakta dururken 

belkemiğini büRjsrek 
önce eğilin ve 1Ö sa
niye bu şekilde durun.

Daha sonra her iki 
yana olacak şekilde 
vücudunuzu eğin ve 
dikleşin.

Devamı var.

Yasemin Mobilya
DEĞİRMENCİOĞLU Mobilya ve Koltuk Çeşitleri

O Yatak Odası Takımları 
CJ Oturma Odası Takımları 
O Misafir Odası Takımları 
O Yemek Odası Takımları 
O Kanepeler
O Abajur Çeşitleri
O Zigon Sehpalar
Ke/zz işyerimizde zengin 

mobilya çeşitleri ile 
hizm etin izdeyiz....

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

□ GEREKLİ TELEFONLAR

□ DENİZ OTOBÜSÜ

□ FERİBOT

□ OTOBÜS
□ BELEDİYE

□ TÜP DAĞITICILARI

1-111

Esrul Kd K->y 513 11 85

Manastır Taksi.............514 35 50

M

Otobüs İştet? ”513 45
Şu İşletmesi ...513 45
İtfaiye............... 813 23

Ambulans.......0532 48681 ÎT
Kurtancı, ..0.533 2556505

Muhasebe M 513 45
Yazılş.Md 513 45
Su Ansa........S aimz 1S5

Gemlik Taksi................513 23 24

110
155
156

Topçuter
Eskihfear

21-122
21-115

Santral............ 513 45 21-23
Başkanlık.........513 45 20
ZaĞıta..-.......... 513 24 32

Türk Hava Yollan 
$afak Havacılık.
Havalimanı

Bursa. . 
Mudanya
Yenikapı.
YMonr..

□ RESMİ DAİRELER
İtfaiye ............... 
Polis İmdat ........ 
Jandarma İmdat.

Güven Taksi

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 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..........v. ...513 18 21
Çınar Taksi................ ...513 24 67

13 3240

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

51-3 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 OS
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 II 86
513 77 73

YerRurtaar Perct

Asışac
Oüğas ......
TdMK-.... — —
Ocsksss....... 513 37
Ergar.......... ■x> -L •«
fcrasaa. 513
Habere ■ - XI '' <5 <6
UktagAz........... - 514

LJoegaz ........ 513
Atamaz. 513
BP Gar. 5l4
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GEMLİK GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

rfez
TARAFSIZ SİYASİ GAZETE

[q10 Nisan 2003 Perşembe FİYATI : 200.000. TL.

1-1 biten karşılaşmanın sonucunu penaltılar belirledi

Gemlikspor
tur atladı

■ Türkiye üçüncü ligi 
j| için mücadele veren ve 
radün Manisa’da İzmir 
«ornovaspor ile karşı
tlaşan kırmızı beyazlılar. 
'I ilk terfi karşılaşmasın- 
J da. rakibi ile 90 daki- 
llkada yenişemeyince, 
|| uzatmalardan sonra 
1| atılan penaltılar ile tur 
!|atladı.
■ Gemlikspor Yöne

lttim Kurulu Üyesi Melih 
i [Kazanç, Manisa’dan 
I gazetemizi arayarak, 
İ takımımızın tur atladığı 
I [müjdesini verdi.

■ Karşılaşmanın çetin 
’| [geçtiğini söyleyen Me-

lih Kazanç, birinci dev
rede karşılıklı atılan 
goller ile karşılaşmanın 
1-1 berabere bittiğini, 
ikinci devrede, Gem- 
likspor’un üstün oyna
masına karşın gol çıka- 
ramaması sonucu, ma
çın aynı sonuçla sona 
erdiğini söyledi.

UZATMALAR
Eleme usülü ile ya

pılan terfi karşılaşmala
rının berabere sona er
mesi üzerine, karşılaş
ma 15 er dakika daha 
uzatıldı. Ancak, sonuç 
uzatmalarda da değiş
meyince, karşılaşma-

nın sonucunu belirleye
cek penaltı atışlarına 
geçildi.

Takımımızın ilk pe
naltısını Adem rakip 
kaleye gönderirken, 
ikinci penaltıyı Nuret-

Küçükköyspor, Tekir
dağ Kumbağspor karşı
laşmasında, Kumbağs- 
por’un sahaya çıkma
ması nedeniyle, Balıke
sir Küçükköyspor’un 
galip sayıldığını belirte-

Kadri Güler
gemlik_korfez@yahoo.com

Güne Bakış

Haydi çocuklar
! Gemlikspor yıllar önce yakaladığı başarılarından 
birini Manisa’da bırakıp üçüncü liğ şansını yitirmiş
ti-

Dün oynanan Gemlikspor İzmir Bornovaspor 
karşılaşmasının penaltılar sonucu takımımız tarafın
dan kazanılması ve tur atlamamamız, üçüncü tur 
şansımızı arttırdı.

Karşılaşmanın içinde ve ortasında sevgili Melih 
Kazanç ile sürekli telefon bağı kurduk. 1-1 beraber
liğin sonunda uzatmaların heyecanı sonucu getir
mese de son telefon görüşmemizde karşılıklı birbi
rimizi arayınca işin penaltılara kaldığını öğrendim.

Melih Kazanç’m işini gücünü bırakarak, gençler
le Manisa’da hem onlara ağabeylik, hem de yöne
ticilik yapması, takıma moral olarak güç kattığı bir 
gerçek

Penaltılardan sonra sevinçli sonu bildiren Ka- 
I zanç'ın sevincini anlatmak olanaksız.

Aynı grupta bir takımın sahaya çıkmaması so
nuca giden yolun kısalması anlamına gelir.

Cuma günü Manisa Statında yine kalpler dura
cak.

L Gençlerimiz, bu sınavdan da başarılı çıkarlarsa, 
i son, pazar günkü finalde elde edilecek.
t Gemliksporlu gençlerimize gayret ve başarılar 
(ftüyoruz
| Sonuç üçüncü lig olursa, zor o zaman başlaya
cak.

tin, üçüpcü. penaltıyı 
Akın gole çevirdi.

Rakip takımın 3 ncü 
penaltısını kaleci Mu
harrem kurtardı. Bir 
penaltıda kaleyi bulma
yınca, Gemlikspor turu 
atlamış oldu.

Gemlikspor Teknik 
Sorumlusu Melih Ka
zanç, bugün oynanma
sı beklenen Balıkesir

rek, takımımızın Cuma 
günü Küçükköyspor ile 
Manisa Şehir Statı’nda 
karşılaşacağını, galip 
gelen takımın Pazar 
günü diğer grubun bi
rincisi ile finali oynaya
cağını söyledi.

Gemlikspor’un dün
kü başarısı ilçemizde 
spor sevenler tarafın
dan sevinçle karşılandı.

iPİECe dnümüzdeki zoru aşmamız gerekir

Özürlüler 1 gün 
asker olacak

Gemlik Özel Türe Özürlüler Eğitim Merke- 
zi’nden yapılan açıklamada, askerlik çağına 
gelmiş olan özürlülerin 1 günlük askerlik yap
mak için silah altına alınacağı bildirildi.

Gemlik Özel Türe Özürlüler Eğitim Merke
zi Müdürü Tamer Sivri, 1 günlük askerlik 
yapmak isteyen özürlülerin, 14 Nisan 2003 
Pazartesi gününe kadar okula başvurmaları 
gerektiğini belirtti.

Sivri, askerlikten muaf olan özürlülere as
ker elbisesi giydirerek. Bursa Jandarma Ko
mutanlığı nda yapılacak törene götürüleceği
ni. özürlülere tezkere verileceğini, bu neden
le özürlülerin Gemlik'ten davul zurna ile 
Bursa'ya uğurlanacağı belirtikli.

tnU t Brwâr « O İm « Kâta. « 
Afiş fi W Bmm İl Fatan inafipefiBfitt 
GMer Mıfrfcere fi fi bM fi Ut

Mâhâr fi CR pfM fi HmA Afifi İMh
1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR

Her türli ■atbaa i steri sizde 
hiznetiaizdeviz

KörfezOFSET
M ATB AA Cl UK * REKLAMOUK - YAHHCUt

İstiklal Caddesi Bora Sokak (Akfenk tafcjl 
Ne:3/BGofifi

Td : (0.224) 513 17 97 Fa: 10 224) 513 35 95

Katlı otoparka 
temel töreni

Gemlik’in ilk katlı otoparkı ve alışveriş aar* 
kezlerinin bulunacağı inşaatın temelleri 13 
Nisan 2003 Pazar günü törenle atılacak.

Gemlik Belediye- 
si’nin bir süre önce 
ihale ettiği katlı oto
park ve alışveriş mer
kezlerinin bulunacağı 
inşaatın temelleri Pa
zar günü atılacak.

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 3 bin 
metrekare alanda yapı
lacak olan 300 araçlık

otopark ve 56 işy 
bulunacağı komp 
temellerinin 13 
2003 Pazar gun 
14.oo’de atüac 
Gemlik e kazam 
cak olan bu dnr 
atın temel atma II 
ne tum Gcnfifi

Ünlü mankenler
açılışa geliyor

Gemlik’in en büyük züccaciye ve kristal 
mağazası Doğan Kristal. 18 Nisan 2083 
Cuma gönü ünlü mankenler Nefise 
Karatay ve Ebru Destan ın katıhmıyta 
Gemliklilerin hizmetine girecek.

Doğan Kristal 
Gemlik Mağaza 
sının açılışına Ünlü 
mankenler Ebru 
Destan ve Nefise 
Kara tav katılacak

18 Nisan Cuma 
günü yaptecak eten 
açılış için hazvhkte- 
rm tamamtervhğmı 
söyleyen Doğan 
Kristal Gemhk yet- 
kilileri. kristal ve
züccaaye ceşıtien- 
nîn her türlüsünün 
satılacağı mağaza
nın acdışmı gör- 
kemfi bir şekdde ya-

hatetavtk. *Cat 
Hk ân sesim Târ- 
kiyede duyur
mak amaervia 
Lnkı aaaafiwn Mr- 
fce Karata*, t w 
Ebru Destan de 
aniasnk Htanbui 
Medyasuu da ao- 
hsumza davet et
tik. Gelecek haf- 
ta şeşidir nte, acdt- 
şTmıza Gemlik 
halkını bekliyo
ruz” dedi

mailto:gemlik_korfez@yahoo.com
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Bayramınız Kutlu Olsun
Yd 1845.
Yıl 2003 t
Türk Polisi 158 yaşında.
Tam 158 yıldır asayişin sağlanması, dir

lik ve düzenin korunması için çabalıyorlar.
Polis 158 yıllık tarihi geçmişinde kolluk. 

I kuvveti olmanın yanı sıra,ruhuyla, gücüyle 
। Kurtuluş Savaşı nda da »hükümetin değil 
halkın polisi olduğunu kanıtlctfnış üzerine 
düşeni fazlasıyla yerine getirmiştir.

Mîllî Polis Teşkilâtı içerideki ve dışarı1 
dakı düşmanların her türlü baskı ve yıldır
ma politikalarına karşı çok direYırAiştit. Bu'- 
direniş polisin tarihini yazan kitaplarda şöy- 

I le anlatıhyoı -.
'‘Milli Polis Teşkilatı bir yandan 

anayurdu işgal eden düşman dev
letlere, öte yandan düşmanlarla iş
birliği yapan padişah ve hükümeti
ne, bundan başka ayaklanarak yur
dun iç güvenliğini bozan yerli işbir
likçilere ve bağımsız devlet kurma 
hayali peşinde koşan, ve bu uğurda 
akla sığmayacak çılgınlıklar yapan 
ermeni ve rum azınlıklara karşı 
mücadele etmiştir.

İşgal altında bulunan bölgelerde 
itilaf devletleri kendi askeri polis 
teşkilatını görevlendirmiştir. Mad
di ve manevi baskı ve her türlü çı
kar vaatlerine karşın yabancıların' 
emellerine hizmet etmeyecek yapı
da olan bir kısım Türk Polislerini 
derhal azletmişler, memleket dahi
linde kalmaları tehlikeli görülen 
polisleri de Malta’ya sürgüne gön
dermişlerdir. Ancak bir kısım polis
ler görevlerinde kalmış bunlar Ulu
sal Kurtuluş Savaşının kazanılması 
için her türlü bilgi ve yardımları 
Anrkara’ya ulaştırma yolunda fe
dakarca çalışmışlardır. Anado
lu1 dan verilen direktifler doğrultu
sunda istenilen işleri başarmak 
amacıyla milli ve gizli gruplar oluş
turmuşlar, bazı kişilerin ■ ve 
müterekeyi takiben esaretten dö
nen Türk subaylarının Anadolu’ya 
kaçırılmasını, işgal altındaki depo 
ve ambarlardan silah ve cephane
lerin gizlice Anadolu’ya gönderil
mesini sağlamışlardır.”

Pplislerin savaşa katkısı, sadece bunlarla 
da sınırlı değil. Hükümet uygulamalarına 
tepki de gösteriyorlar. Hatta daha da öteye 
giderek, Damat Ferit Paşa tarafından 
kurulan hükümeti tanımadıklarını ve Ku- 
vay-i Millliye emrine girdiklerini açıklama 
yürekliliğini göstermişlerdir.

Tartihte yaşananlar polisimize ışık tutu
yor, önünü aydınlatıyor.

O ışığın hiç sönmemesi dileğiyle, ülke
mizde ve Gemlik’de asayişin sağlanması, 
barış ve huzur ortamının korunması için ça- 

' ba gösteren, gecesini gündüzüne katan po
lis örgütümüzün bayramı kutlu olsun.

TEMA Vakfının Çalışmaları
TEMA hm öncelikle varoluş nedeni (MİS

YON) ve geleceğe bakışı (VİZYONU) nedir? 
Önce onlardan bahsetmek istiybrum.

TEMA’NIN MİSYONU (varoluş nede
ni):

Kaybolan geleceği kurtarmak, açlık ve yok
sulluğu gidererek topraktan gelen toplumsal 
barışı sağlamak için EROZYON, çoraklaşma, 
çölleşme, kirlilik, hatalı tarım teknikleri ve 
amaç dışı arazi kullanımını önlemek.

Doğal varlıkların tahribine yönelik ulusal ve 
uluslararası her türlü idari, siyasi ve ekonomik 
baskılara karşı mücadele etmek ve sorunlara 
çözüm üretmek, biyolojik çeşitlilik, toprak, su 
ve doğal kaynaklaı'hY korçinmasi; verimli kılın
ması ve. sürdürülebilir yönetimini gerçekleştir
mek, gerekli yasa düzenlemelerin yapılmasını, 
uygulanmasını ve uluslararası anlaşmalara uyul
masını sağlayacak bilinçli ve etkin kamuoyu 
oluşturmak.

TEMA’nın VİZYONU (geleceğe bakı
şı):

Sürdürülebilir yaşam ilkesi ile doğal varlıkla
rın korunmasında 'ülkenin ve dünyanın gelece
ğinde söz sahibi olan topraktan gelen toplum
sal barışı sağlayan bilinçli, halkla bütünleşen 
önce bir STK (Sivil Toplum Kuruluşu) olmaktır.

TEMA Vakfı kurulduğu 11 Eylül 1992 ta
rihinden beri MİSYON ve VİZYON’unu ko
rumakta ve korumaya devam etmektedir Eylül 
2002’de 10. yılını kutladığımız TEMA Vakfı 
gücünü eh başta yüce halkımızdan, destekçile
rinden ve medyamızdan almaktadır.

Çevre sorunlarının temelde insan kaynaklı 
olmasından hareketle; eğitim çalışmalarına bü
yük önem verilmiştir. Vakfın kuruluşundan bu
güne kadar düzenlenen seminer, panel, konfe
rans, doğa erozyon eğitim kampları've Milli 
Eğitim Bakanlığı ndan Türk Silahlı Kuvvetlere, 
çeşitli kuramlarla kurulan işbirlikleri sonucunda 
yaklaşık 2 milyon kişiye eğitim verilmiş aynı za
manı I. ı uygulanan eğitim seminerleri ile eğitim
cilerin eğitim de gerçekleştirilmiştir.

TEMA Vakfı ülkemizin en değerli hâzinele
rinden birinin TOPRAK olduğunun bilincinde
dir. Bu nedenle orman çayır, mera ve tarım 
alanlarının, şu ve bitki kaynaklarının doğanın 
korunması ve EROZYON’un önlenmesi konu
sunda belli bir devlet politikasının gerekli ve zo
runlu olduğuna inanmaktadır. Bu hedeflere 
ulaşmak ancak teknik yönden yeterli bir kadro, 
teşkilat ve mali imkanlarla mümkündür.

TEMA Vakfı bu nedenle topraklarımızın ko
runması* doğru ve verimli kullanılması için ha
zırlanan ve ilgili bakanlıklara sunulan TOP-

■M Ğ ÜNIIM S İV AS I «ASn ■■■■

Yıl: 30 SAYI: 1512
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 Tesisi 

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

; (Dini Bayram Günleri ve Pazar Günleri yayınlanmaz)
- - ■ — • ■ ---------- - . —

RAK YASASI’nın çıkarılması için mûcaM 
vermektedir. Bu amaçla Türkiye genefadtdİ 
zenlenen “Toprak Yasasını dprtrHp 
rum” imza kampanyası çerçevesinde topta» 
1 milyonu aşkın imza basının huzurunda 57j 
Hükümetin Orman Bakanına teslim edizâşK 
Bu konuda da aynı 1998 yılında TBMM» 
oy birliği İle kabul edilen MERA Kanıma » 
olduğu gibi başarıya ulaşacağı inana fle çam 
malar sürdürülmektedir.

Toprak erozyonu ekolojik bir olay M 
ğildir.

Erozyon bir ölçüde doğanın gereğidk Ah 
cak yoğun nüfın baskısı yanlış arazi kuûanou 
hatalı tanın leknıkKıı. amaç dışı arazi hjfaol 
mı. erken aşırı düzensiz otlatmalar, vasaboH 
luklar. sosyo ekonomik sorunlar erozyonu şh 
detlendirmekte, verimli üst toprağın hıda kal 
bina neden olmaktadır. Toprak yaşanan acaoj 
dır. İhtiyacımız olanher şey ondan var obJ 
Onun yok olması canlı yaşamın bozubaaH 
mektir.

Toprak erozyonu kısır bir döngödKİ 
Çünkü tanm politikalannın yetersizliği hoM 
alanda yaşaşan insanların yoksulluğu ve aad 
demektir. Kırsal fakirlik sonucunda 
doğru kontrol edilemeyen bir göç hareket hd 
lar, bitkisel ve hayvansal üretim düşer. tarsaiJ 
tarımla uğraşanlar işsiz kalır. Bu sonuçhr 
kişisel sonra toplumsal boyutta, önce ehaaM 
mik ve sosyal ve sonrada siyasal bir çökûMM 
ve toplumsal kaosa yol açar.

Gelecek yazımda; erozyonla mücadde ıjğ 
neler yapmalıyız ve TEMA Vakfı nın Erosal 
la Mücadelede örnek uygulama profeteMiM 
latacağım.
’ Yazımı ATATÜRK ün bir anektodu Ae MM 
yorum.

Elfiyük önderimiz Kurtuluş Savsşn 
zaferle sonuçlandırdıktan sonra 
ve Ormancılığa böyük önem remtif M 
bu alanda çiftçilerimize örnek obaM 
için Gazi Orman Çiftliğini kunme* 
karar vermiştir. Seçilen bölge rçia yM 
kili uzmanlarca bir rapor harırioMMl 
ve raporda buradaki toprağm reeM 
olmadığı ve bu yüzden böyle bir 
manın başarıya ulaşamayacağa MM 
tilmiştir. Atatürk bu raporun aM 
kendi el yazısıyla;

“Vatan Toprağı Kutsaldır 
Terkedilemez" notunu yazarak 
kurulmasını yetkililere emretmiştir

Bugün Gazi Orman Çiftliğini gornend 
şarru ile görmekteyiz.

I

OTO GRMZE
Elektrik Akşamı Filtre 
Derse Akşamı Cıvata

ANADOL
Tahir DOLAŞMAN

TOFAŞ 
RENO 
VOLVO 
SCANIA

GemSk Giriş Beytaş Apt. Mk No : 42 
Tel: (0224) 514 59 37 Cep Tel: (Ö.54K



O Nisan 2003 Perşembe
HABER

Sayfa 3

Asker uğurlamadan dönüyorlardı

Tersane rampasında kaza
I Orhangazi den Bursa ya asker uğurlamaya 
<jKKt I arkadaş, dönüşlerinde Gemlik’e girer
ken. dikkatsiz araç kullanınca az daha canla- 
tmdan oluvodardı

Adem Kardeş yönetimindeki 16 VK 324
»kah özel araç, önceki gün saat 17.oo sıra- 

trtinda Bursa'dan Gemlîk’e gelirken. İlçe Jan
darma Bölük Komutanlığı'nın karşısındaki ter- 
>ane rampasında, aşın hız ve dikkatsizlik sonu
cu frene basınca araç şarampole yuvanlandı.

Ters donen özel araçta bulunan Adem Kar-

Kazadan sonra, hafif sıyrıklarla araçtan çıkan 
kazazedeler bir süre şoktan çıkamadılar.

deş, Yakup Kela, Emre Acar, Mustafa Mumcu 
adlı 4 arkadaşın şans eseri burunları bile kana
madan, kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldular.

Kazadan sonra, gazetemize konuşan araç 
sürücüsü Adem Kardeş, fazla süratli gitmedik
lerini ancak, direksiyon hakimiyetini kaybede
rek, birden kendilerini şarampolde buldukları
nı söyledi.

Olaydan sonra, Bölge Trafik Ekipleri tara 
fmdan ifâdeleri alınan 4 kafadar, Orhanga 
zi’den gelen arkadaşları tarafından doktoı 

kontrolüne götürüldüler. .

Bağ Kur’dan Eylül ayından beri ödeme yapılmıyor

Bağ-Kur Devlet Hastanesi’ne 
ödemiyor, onlar da vatandaşa
GEDİĞİNE

Müzeler
Ödenek yokluğu ve görevli 
noksanlığı nedeni ile 
birçok müze kapanarak 
tarih oluyor.
Devir füze devri...
Füzelerle birileri 
tarihi müzelere konuyor. 
Lanetle anılmak için...

Muammer Ağım 
Gemlik Devlet Hasta
nesi, Bağ-Kur Genel 
Müdürlüğü’nden ala
caklarını alamayınca, 
piyasaya olan borçları
nı da ödeyemez duru
ma geldi.

Devlet Hastanele
rin Saymanlıklarının il
çelerden kaldırılarak 
Bursa’da merkeze 
alınması bu hastanele
re iş yapanların tahsi
lat işlerini zora sokar
ken, bir de buna para
sızlık eklendi.

Muammer Ağım 
Gemlik Devlet Hasta
nesi, yaklaşık 3 aydır

yaptığı ihalelerin ve di
ğer ödemelerini öde
nek yokluğundan sü
rekli erteliyor.

* Öğrendiğimize gö
re, Hastanenin Bağ- 
Kur’dan milyarlarca li
ra* alacağını alamama
sı, ödeme yapamama
sının baş nedeni gös
teriliyor.

Devlet Hastanesi’n
den alacağı olan esnaf 
ve ilaç firmalan. Has
tanenin muhasebe 
servislerini alacak için 
aşındmrken. personel 
ödemeler konusunda 
vatandaşlara yanıt ve
remiyor.

Haftanın Maçlan
Süper ligin üst katında da. alt katında 

da büyük çekişme var.
En alt da yer alan Kocaelispor evin

de Trabzonspor’u yenemedi.
Ve. Eski yerinde takıldı kaldı.
Bursaspor’da evinde Ankaragü- 

cü’ne yenildi.
Bu maçı kaybeden Bursaspor, artık 

düşme tehlikesine kendi de inandı.
Takım çok gergin.
Kendi evinde, bir an önce gole git

mek istiyor.
Gidemiyor.
Gidemedikçe çözülüyor, bu arada 

bir gol de yiyince tamamen çöküyor.
Bursaspor’un bir deplasman gali

biyeti yakalaması şart.
İş bununla da bitmiyor.
En az ard-arda üç galibiyeti!, bir se

ri yakalaması lazım.
Göztepe de, tehlikede.
Elazığspor’da, çukurun içinde.
Gençerbirliği, dur-durak bilmi - 

yor.
Bu hafta rakibi, ligin flaş takımla

rından Malatyaspor’du.
Gençlerbirliği, Malatyaspor'u da ra

hat geçti.
Ve. Şampiyonluktaki iddiasını, korudu.
Beşiktaş bu hafta çok gol pozisyo

nuna girdi.
Bir penaltının kaçtığı maçta, güçlü ra

kibi denizlispor’u (2-0) yendi.
Ama. İki hasar verdi.
Ahmet Yıldırım’m, burnu kınldı.
İbrahim’in elmacık kemiği kınldı.
Beşiktaş puan farkıyla liderliği devam 

ettiriyor.
Galatasaray bu haftanın en karlı 

takımı.
Diyarbakırspor’u kendi evinde 

yendi.
İstanbul’da yenildiği Denizlispor, 

Galatasaray’a büyük hasar vermiş
ti.

Aslan bu hafta, yarayı iyileştirdi.
Şampiyonlukta iddiası kalmayan Fe

nerbahçe Adana’daydı.
Adana’da modaya uydu.
O da Fenerbahçe’yi yendi.
Ve. Tehlikeli bölgeden uzaklaştı.
Aslında. Rüştü'nün dövüldüğü ta

rih, Fenerbahçe için bir Milat oldu.
Fenerli futbolcu, her zaman ger

gindi.
Ve. Tedirgindi.
Yönetime güvenmiyordu.
Yönetimin beslediği, m ağ and a 

taraftan ise hiç sevmiyordu.

I Günün Fikrasi
Hanım, hizmetçisine içini açmış ko

nuşuyordu.
Biliyor musun Zehra... Benim ko

cam yazıhanesinde sekreteriyle dalga 
geçiyormuş."

Hizmetçi gülerek :
“- Aman hanımcığım" dedi.

Herhalde beni kıskandırmak »cin 
söylüyorsunuz bu sözleri” *
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Sayfa ।

Polis Teşkilatının 158. yıldönümü nedeniyle Sanat ve Kültür Demeği Halk Müziği Korosu dinleyenleri mestetti.

Polisler için söylediler
Türk Mfc Teşkilatı nın 158. kuruluş yıl- 

dönümu nedeniyle. Gemlik Belediyesi Sanat 
ve Küftür Derneği Türk Halk Müziği Korosu, 
Gemfik Rotary Kulübü nün sponsorluğunda 
Gemtt&tere müzik dolu bir gece yaşattı.

Kaymakam Sadettin Genç. Umurbey Be 
tetfiye Başkanı Fatih Mehmet Güler. Cumhu-' 
nyet Başsavcısı Ayhan Aygün. İlçe Emniyet 
Mıciürü Sattı Golcü ve eşleri. Gemlik Rotary 
Kulübü Başkanı Kadri Güler. Sanat ve Kültür 
Demeği Başkanı Edip Özer ve vatandaşlar

Belediyesi Sanat ve Kültür Derneği Türk

lanrj 
ied

Şef Kemal Kamalı yönetimindeki Gemlik

KAMPANYA
TRAKTÖR LASTİKLERİNİ ŞİMDİ AL

ELEMANLAR ARANIYOR

k 1 
M 
etnl

?ıri

Belediyesi Sanat ve Kültür Derneği Türk r
Halk Müziği Korosu, iki bölümden oluşan F'M™ A 
konserde, yurdun çeşitli yörelerinden Halk ]
Türkülerini so|o ve koro olarak seslendirdiler

Konser sonunda, İlçe Emniyet Müdürlüğe 
adına Koro Şefi Kemal Kamalı’ya İlçe Kay
makamı Sadettin Genç, Rotary Derneği 
Başkanı Kadri Güler e Cumhuriyet Savsavcı- 
sı Ayhan Aygün, Sanat ve Kültür Derneği 
Başkanı Edip Özere de Emniyet Müdürü Sa
lih Gölcü çiçek sundu.

Firmamızda çalışacak en az 3 yıl tecriibei 
EML mezunu, askerliğini yapmış, 

Tornacı, Frezeci, Teknik Ressam aranıyor 
Maaş + sigorta

Müracatlann şahsen yapılma» rica olunur.

FORMSAN MAKİNA LTD.ŞTL
Gemlik Küçük Sanayi Sitesi B Blok No: 8 GEMİ

Tel : (0.224) 524 80 30

15 TEMMUZ’DA ÖDE _____ o_____ ;_____o____
ozilvya otomotiv

Mehmet Mülazımoğlu

İstiklal Cd. Bora Sokak Akbank Arahğı No : 3 * A G8LA 
Tel & Fax : (0.224) 513 94 94 Tel: (0.224) 51*9»« 1

Düğün & Nişan & Kum 1 
Sünnet Fotoğraf Çekimlen 

ve albümleri yapılır

resimleriniz için bire I 
uğrarın.

R K I YAŞAYIl 
Özel günlerinizde video I

CD ye kayıttan y*p*r

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

Kampanyamız Stoklarla Sınırlıdır 
Lastik Ücretleri için bilgi alınız

DOĞUŞ FEN DERSHANELERİ
' "Her zaman bir adım önde"
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Muzaffer Gürboğa

Sen Kendi Şarkını Söyle
la kendimiz olamama sotu-

Oiavın en ürkütücü yanı. insanın kendine 
a yabancılaşması. Bu. pek çok 
teraneye değer. Özellikle kendini 
terak ediyorum. Neden her şeye 

boyun eğiyorlar Onur kinci bu tutumun te- 
mttade aileye ve otoriteye bağımlı olma, aşı- 

mgaie tavn görmemek olası değil. Dayat 
ve baskı, tüm davranış örüntülerimize 
aklık ediyor Bunlar sağlıklı kişilik geli
ni engelliyor, özgüven gelişemiyor 
edir özgüven eksildiğinin göstergeleri : 
»maçı tutum, saldırganlık, teslimiyetçilik 

ve de olduğundan farklı görünme.
i Öğrencilere: baskı altında olmadıkları za- 
man daha mutlu olduklarını, kendilerini geliş- 
■Mtarira görebiliriz. Bireysel kimlik, eğiti- 
um tartımda sağlıklı geliştiğinde, birey sev-, 
meyi ve sevilmeyi öğrenebilir. Gelişmiş toplu
lum insanı, kendini başkalarından üstüı. ol- 
|naya zorlamaz, kendilik değeri ile yetiştir
mektedir. Bizde ise dunum farklı; ya kendimi
zi çok beğeniriz ya da küçük görürüz. Uçlar-

sahranz. A
Zengin bir yargılama kültürümüz var.
Ne yazık ki karşı duramadığımız böylesi 

gramsuz alışkanlıklarımıza. zaaflarımıza her 
gün artan dozda teslim oluyoruz.
ı İnsanları yargılamadan kabul edebilmek 
bir erdemdir. Yetişkinler kendi değerlerini ço
cuklara zorla kabul ettirmemeli.

Doğru ya da yanlış bildiklerimiz tartışma
ya kapalı olmamalı. Yargılama yüzünden 
duygular iyi ifade edilemiyor. Bu da başh ba- 
şma önemli bir iletişim engeli değil mi? Ço
cuklara ve gençlere doğaldır ki destek verile
cek. Ancak bu destek baskıya dönüşmemeli. 
Onlar kendi dalgalarını oluştursunlar. Kendi 
mudutuğunun ustası olabiliyorsa sorun yok 
demektir. Bir Çin atasözünde olduğu gibi 
“Balık tutmasını öğrenir^ her gün karnı 
doyar”

Özgürlük. insanın arzularıyla aklı arasında 
denge kurmaktır. Bağımlı insan, özgürce ka
rar veremez. Özgürlük aynı zamanda sorum
luluk gerektirir. Yaşamının sorumluluğunu 
üstlenemeyen. kendi şarkısını söyleyemez.

~l*fatbaamıxda
KASE Bilffitayar

X Sistemiyle

MOhORDE I Ka*e »ez
BEKLEME / Mühürleriniz

YOK f _ « .z' 30 dakikada
---- yapılır.

BİR TELEFON YETERLİ!

KÖRFEZ OFSET
raMATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

Kİ NÖBETÇİ ECZANE

10 Nisan 2003 Perşembe
ONUR ECZANESİ
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MfiKRO 
KOZMETİK MARKET 

GEMLİKLİLERİN HİZMETİNE AÇILDI
DiSHEKiMH

KOZMETİKTE ARADIĞINIZ
HER ŞEYİ

BULABİLECEĞİNİZ ADRES

ÎDÎSHEKİMf 
. r»a;IAHYEC.

j' ’SSEI
L.3ai|



GEMLİK GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

KErfez
■^■1 TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
~11 Nisan 2003 Cuma FİYATI : 200.000. TL.

Vali Koksal 
dert dinledi

Her turlu matbaa işleriaizde 
hizmetinizdeyiz

Renkli Etiket İl Broşür £ El ilam & Krtap £ Dergi 
Afiş İl Yıllık Basımı İl Fatura îr şali je İl Bilet 

Gider Makbuzu İl Davetiye İl Kartvizit İl Kase 
Mühür İl Cilt yapımı İl Plastik Kimlik Kartı

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR

MATBAACILIK - REKLAMCILIK - YAYINCILIK 
İstiklal Caddesi Bora Sokak (Akbank Aralığı)

No : 3 / B
Tel: (0.224) 513 17 97 Fas : (0.224) 513 35 95

Polis Günü
kutlandı

Türk Polis Teşkilatı’nın 158. kuruluş et
kinlikleri kapsamında dün, Atatürk Anıtı
na çelenk kondu, kutlamalar kabul edildi.

lik’ten geçen Kuzey 
Anadolu fay hattının 
ilçede tehlike arzettiği 
için orman kapsamın

da olan alanların ima
ra açılmasının destek
lenmesini istedi.

Devamı syf 4de

Bursa Valisi Oğuz Kaan Koksal, dün Kaymakam 
Sadettin Genç, Gemlik Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut ile belde belediye başkanları ve 
köy muhtarlarının sorunlarını dinledi.

i Bursa ya yeni ata- 
* naı Vali Oğuz Kaan 

Koksal, bürokrattan ile 
i ferikte dün. ilçemizde 
fcıelîcilerden çalış 
! malar konusunda bilgi 

akk. sorun dinledi
Saat 16.oo sırala- 

! mda ilçemize gelen 
Vali Oğuz Kaan Kök 
«al Esnaf ve Sanatkar
lar Kredi Kefalet Ko
operatifi Toplantı Sa- 
inı'nda sorun dinle
me toplantısına katıl-

I Toplantıci; ilk ko-

nuşmayı İlçe Kayma
kamı Sadettin Genç 
yaptı. Kaymakam 
Genç, bölümler halin
de Gemlik’in eğitim, 
sağlık, çevre, turizm, 
ekonomi konularında 
Vali Koksal’a bilgiler 
verdi.

Daha sonra Beledi
ye Başkanı Mehmet 
Turgut söz alarak, be
lediye çalışmaları hak
kında Vali’yi bilgilen
dirdi.

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, Gem- .

Türk Polis Teşkila
tı nın 158. yıldönümü 
törenleri kapsamında 
dün Atatürk Anıtı’na 
çelenk konarak, saygı 
duruşunda bulunuldu.

Saat lO.oo da dü
zenlenen törene proto
kol yanında, siyasi parti 
ve kurum temsilcileri ile
polis tören kıtası. Gem
lik Emniyet Müdürlüğü
ne bağlı polisler katıldı.

Üçe Emniyet Müdürü

Güne Bakış
Kadri Güler
gemlik_korfez@yahoo.com

Valinin ziyareti
ı Bursa Valisi Oğuz Kaan Koksal, dün İlçemizi ziya
fet ederek, yöneticilerle bir toplantı yaptı.
I Toplantıya Belediye Başkanları. mahalle muhtar
ın, daire müdürleri, oda yöneticileri katıldılar.
I Valinin programı Kaymakamlıkça ilgililere duyu- 
feknuştu.
E Sayın Vali, programa göre ilçemize saat 15.oo 
de gelecekti.

Gelin görün ki, sabahtan Vali gelecek diye, ilçede 
bir olağanüstü durum görülmeye başladı.
I Vali Koksal ın toplantı yapacağı Esnaf Kefalet 
pooparetifi nin çevresindeki tüm araçlar park ettik
leri yerlerden kaldırıldı. Sokaklardan geçiş yasaklan
dı.

Vali gelecek diye sokakların boşaltılmasına, araç- 
park yasağı getirilmesine anlam veremedim.

Biz de nedense bu hep böyle olur.
Bakan düzeyinde biri ilçeye geldiği an, yönetici

ce bir telaş başlar...
I Aylarca yıkanmayan sokaklar yıkanır, trafik gele- 
R göre ayarlanır.
| Bence bu yapılanlar yanlış.
L,Yöneticilerin Vali de gelse, Bakan da gelse böyle- 

bir olağanüstü tutum içine girmesi, bir gösteriştir.
t Vatandaşı bir kenarıya itip, gelen üst düzey bü- 
wata şirin gözükmedir.

Bu tutum değişmeli, gelen Bakan da olsa. Vali de 
her zaman nasıl bir düzenleme yapılıyorsa o 

Mûrülmelidir.

Manisa’ya 
iki otobüs 
taraftar 
gidiyor

Bugün Manisa şe
hir statında yapılacak 
olan Gemlikspor’un 
ikinci tur karşılaşmala
rı için Gemlik'ten iki 
otobüs taraftar, Gem- 
likspor'a desteğe gidi
yor.

CHP Belediye 
Meclis üyesi Mehmet 
Ali . Kaya tarafından 
kiralanan iki otobüs, 
Gemlikspor’un önem
li karşılaşması için s- 
porseverlere tahsis 
edildi.

Gemlîkspor'a des
tek için bu sabah saat 
7.oo de Manisa'ya 
hareket eden otobüs
ler, karşılaşmadan 
sonra Gemlik'e geri 
dönecekler

Gemlikspor bugün 
Balıkesir Küçükköys- 
por ile karşılaşacak

Salih Gölcü. Atatürk 
Anıtına çelenk koyduk
tan sonra, saygı duru
şunda bulundu w gü
nün anlamını batarken 
bir konuşma yaptı

Şur ve kompozisyon 
dalında derece atan öğ
renciler. şiir ve kompo
zisyonlannı okudular

Emniyet Müdürü Sa
lih Gölcü daha sorara 
makamında kutiamafan 
kabul etti

AKP ilçe yönetimi açıklandı

Adalet w Kalkınma Partisi ilçe 
Yönetim Kumlu dün düzenlenen 
basın toplantısı ite açıklandı

AKP'nin Pazar Caddesi Asal 
Han'da bulunan Parti bmasmda dü
zenlenen basın toplantısına, İKe 
Başkanı Ali Okuroğlu. Betedtave 
Başkanı Mehmet Turgut. Bctedryc 
Meclis üyeleri Aydhn Osmal Avbeş, 
Refik Kılmaz w k cni vönetım 
hı üyeleri ite puttiMer kabkhiar

.\KP İlçe Ah Okureğkı
30 kışihk kem vv'n eti m

Gtnd MarfeiBa» «r
kısa zamanda gömt- «OihaMl 
vapaterata çatacmatera badtenaca^Mi 
söyledi

Gemtata •• paHAaHaa 1AA8
Ka y t h üye bıdbaadta^feflMı w 12
Mas,!» F^aaar Ape feor^gnntndh 
yapUacağmı söyleyen Ofeurojfeite 
GemMk te 15 bin SOO <*y aMMenps 
Qye vaarritarma desem 
ancak bu bettim genel kurutda 
tüzük grreğ" <w 
betarm Önemi »aş^te 3vele*

mailto:gemlik_korfez@yahoo.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Buluşma

Çok şanslıyız
İyi bir Emniyet Müdürümüz var. Halkla 

dayanışma içinde. Halkının sevgisini ka
zanmış... Sloganlarda bırakmamış yaşama 
da geçirmiş. Doğaldır kî, örgütü de yöneti
cisinden etkileniyor.

Bu durum güven veriyor.
Çünkü Gemlik sanayileşmeden yana 

koyduğu tercih sayesinde yoğun göçe uğ
ramış bir üçe,. Bunun sonucu olarak da 
Türkiye'nin mozayiğini oluşturuyor. Bu 
mozayikte asayişi sağlamak, huzutü koru
mak büyük bir başarı istiyor. Fedakarlık ğe- 

l reküriyor.
Emniyet Müdürümüzün açıkladığı veriler 

de bu başarının gösterildiğini ortaya koyu
yor.

Aynca polis bayramının kutlandığı gün 
yani 10 Nisanda Gemliklilerin akın akın, 
Emniyet Müdürlüğünü ziyaretleri somut bir 
gösterge...

Polis doğumdan -ölüme dek yaşamın 
tüm evrelerinde bizimle birlikte.

Bu aşamada halkla ilişkiler ve eğitim 
öne çıkıyor. İnsan psikolojisi ve bu psikolo
jiyi anlamak önem kazanıyor. Mesleki eği
tim tek başına yeterli olamıyor. Daha do
nanımlı olmak gerekiyor. Bu gerçekten yo
la çıkan polis örgütü de eğitime ağırlık1 ve
riyor. Polis yöneticileri akademi eğitimin
den geçiyor. Polisler ise iki yıllık meslek 
yüksek okullarında eğitiliyor. Toplum adına 
sevindirici bir gelişme...

Demokratik bilincin yerleşmesi öncelik
le halk ve yöneticilerin aralarındaki kalın 
perdenin kalkmasıyla gerçekleşebilir.

Yani şeffaflık.. ’
- Toplumu yöneten tüm i . .P'i r . i" Ç’. 
koydukları kurallar ise anlaşılır oh .'■■'ili:

YAZINCA

‘İki Vatan Yorgunlan”
Bü bir kitap adı... •.»
Alt başlıkta ikinci bir adı daha var: 

"Mübadele Acısını Yaşayanlar Anla
tıyor" Konumuz anlaşıldı; bu kitabı tanı
tacağız bugün.

Fakat öncesi var...
Geçen sonbaharda bir gece telefonum 

çaldı; Arayan. İstanbul'dan gazeteci İsken
der Özsoy. Adımı "Lozan Mübadilleri 
Vakfı"ndan almış. Tanıştık... İstanbul 
1947 doğumlu .ye felsefe mezunu. 
197 3’ten beri gazetecilik yapıyor. Halen 
İstanbul’da Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
nin günlük yayın organı olan Bizim Ga
zete’de çalışıyor. Beni arama nedeni:

"-Yarın1 Gemlik’te olacağım, mutlaka 
görüşelim!.."

Ertesi gün sahildeki gazinoların birinde 
buluştuk.

Son vıUard.ı İMaörüitv
önemli adımlar atılıyor. Yeterin^, '* ırtıslla- 
büıı.

Ancak b.ı4.un^başarmanın ilk adımı
Yurttaş polisi gördüğünde• ı^ıhatiayarak. 

derin bir soluk alacak. Ama yurttaşlık so
rumluluklarını da yerine getirecek. Polis de 
yurttaşına güven verecek. Sevgiyle yakla
şacak.

Toplumsal barış ve her şeyin ötesinde...
El birliğiyle, gönül birliğiyle Sağlayalım 

ve koruyalım.

Önce yakın tarihten konuştuk. Kurtuluş 
Savaşı ile onun kaçınılmaz sonuçlarından. 
Lozan Antlaşması gereği Yunanistan’a 1 
milyon 200 bin Rum gidiyor. Oradan

400 bin Türk geliyor Anadolu’ya. Bun
ların 80 bini Girit göçmenleri.

. Bu "karşılıklı ve zorunlu" nüfus mübade
lesi (değişimi) neden yapılmış?

Anadolu’dan başlayan büyük göç dalga
sı sonucu; gelenlere orada yer açmak; 
mal-mülk bulmak için... Zira Yunanistan 
yurdumuza oranla küçük bir yer. Çözüm 
yolu: Verin Rumları, alın Türkleri olmuş!

Kaybettiğimiz Balkan Savaşı sonucu ge
lenlerle. birlikte 512 bin kişi Anadolu’da 
iskân görür. Bayındırlık Bakanlığı bu yüz
den kurulmuş olup, adı başlangıçta "Mü
badele, İmar ve İskân Vekâleti" B. 
kanlıkta örevli ilk vekil h<- Hızım Celâl 
Bâyar
‘Akdeniz’deki C;ut ten, Makedonya 

dağlarının Yunanistan’a k ilmiş gün. 
etekleri dahil orada! , Müslüman nüfusun 
tümü :« tiklerini çb ip ap.uısız yollara dü
şer... Kavala. Selanik v< Preveze rıhtımla
rına yığılmış binlerce göçmen, vapura bin
meyi beklerler aylarca. Açlık ve salgın has
talık kol kola girmiştir... Vapurda ölenleri,

Ali AKSOY

bir dua eşliğinde atarlar Ege’nin mavi sue 
nna.

Buradan gidenlerden 400 bin kiş^i 
Yunanistan’da 1950’lerde kurulmuş Kû 
çük Asya Araştırmaları Merkezi" tâ 
tek anlayıp dinler; ellerindeki belgeler 
toplar; ve fotoğraflannı çeker. Vah eyvah 
bize ki, "Lozan Mübadilleri Vakfı Y. 
ancak 1999’da kurabildik! Oradan gefes 
ilk kuşağın büyük çoğunluğunu Azrail sak
ladıktan sonra...

Tek tük kalanlar yok mu?
Bir mübadil kızı ile evlenen İskada 

Özsoy, işte bu amacın peşine düşmüş. 0 
tek tük kalmış insanlan bularak anılanı 
bir kitapta toplamak! Telefonla aramaktac 
amacı, Gemlik’ten bir mübadele göçmeni 
ile röportaj yapmak. Prevezeli Akif Beâ 
bulup konuşmak istedik. Türk Hak'a Kunr 
munda çalışan oğluna başvurduk. Ne w 
ki, ilerleyen rahatsızlığı nedeniyle bu 
mümkün olmadı.

Gazeteci dostumuzun kitabı geçenhâb 
postadan çıktı. Selanik. Kavala, Serez. W 
nice, Girit, Midilli ve Grebene'de doğa 
mübadil göçmenlerin öykülerini pür heves, 
okudum. Kitabın adı da çok isabetli oban 
O yorgun ve yaşlı gönüllere "İki Vâtaa 
Yorgunları" denir ancak.

Orada aynı hüzünlü anılan; Anadohdi 
aynı mutluluğu yaşamış Vodinah bir am 
nin ■: torunu olarak neler düşünmeden M 
okurken.

Bağlam Yayınlarından çıkan bu kitahd 
aile büyükleri Girit, Preveze, Yanya. İM 
n. । ye Go loştan gelen hem^ Imıenmt® 
ı >। lâ. tavsiye ederi ı Öz îi.kk I > 
gelenlere... ’* • ■

Şuu- <ı”’i. < • ’.kı. İl» emi.-. yedeşmM 
n. '»rada "Mübadele Komisyonunun 
görev alını? Y.myah bir Ttirk e
Bu komisyon üyesinin oğlu Lütfü KaraNfl 
ise. andığımız vakfın kurucu baskanhM 
yaptı bıı süre.

Aferin bre İskender Özsoy!
"Daman damara bağlamak* M 

böyle olur... I

■■■i GÜNLÜK 3İVA3İ GAZETE

Yıl: 30 SAYI: 1513 
Fiyatı: 200.000 TL. (KDV Dahil) 

Sahibi: Kadri GÜLER 
Yazı lylarl MUdUrU : Serap GÜLER 

İstiklal Cad. Bora Sok. (Akbank Aralığı) No : 3/B 
Tel : 518 17 B7 Fax : 613 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 yayınlanma!)

Yazarımız 
Araştırmacı - Yazar 

Yılmaz Akkılıç’ın yazdığı
4 Ciltlik 

BURSA ANSİKLOPEDİSİ
Gazetemizde satılmaktadır.

OTO GAMZE
Dorse Akşamı Civata

TOFAŞ 
RENO 
VOLVO 
SCANIA
ANADOL

Tahir DOLAŞMAN

MS*

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

Gemhh GMfl Baytas A^t. A» « G8M 
TW : (O»0 514 S817 Cw * AMB »•]
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Duvar yükseliyor
[ Yıkılma tehlikesi göste
ren Samanyolu Sitesi nin 
önündeki istinat duvarının 
yapımına müteahhit firma 
tarafından devam ediliyor. 
E Samanyolu ve Oznuh 
Siteleri arasından geçen 
şehir içi yolunu koruyan 
istinat duvarı, kanalizas
yon sulan ve arazinin 
eğimli olması nedeniyle. 
Mart ayında yağan kar ya- 

[ğ^bnndan sonra patlamış 
ve tehlike yaratmaya baş
lamıştı

Bu durum üzerine, du
varın yapımına karar ve
ren Gemlik Belediyesi du
var yapım işini ihaleye çı- 

i kartmış ancak, birinci iha- 
l'.'r katıhnı olmaması ne
deniyle bir süre sonra 

!C«nhurivet Mahalle
sindeki Kültür Merkezi in-

| «aatmın yapımını sürdüren 
■müteahhit firmaya yaptır
tmaya başladı.

Yıkılma tehlikesi gösteren 
ı duvarın altına 80 santimetre 
kahnhğında beton hatıl atan

firma, daha sonra yola doğ
ru yine 80 santimetre kalın
lığında beton perde yapıyor.

Yaklaşık 12 metre yük
sekliğe kadar çıkacak olan 
beton perdenin duvarı koru
yacağı, beton işinin bitimin

den sonra yaz aylarında ise, 
yolun kazılarak alt bölümüne 
su dranaj kanalları döşene
rek, duvarın da sağlamlaştın- 
lacağı ilgililer tarafından 
açıklandı.

AKP İlçe yönetimi açıklandı
İfcrinci sayfanm devan»
| Amaçlarının Gem
lik merkez ve beldele- 
rindeki sorunları en 
üst makamlara kadar

iletmek ve izlemçk ol
duğunu söyleyen Ali 
Okuroğlu, yönetim 
listesinin günağıyla, 
sevabıyla kendisine

ait olduğunu, hizmet 
için çalışacaklarını bil
dirdi.

YENİ YÖNETİM
Ali Okuroğlu daha

Pehlivan, Rahmi Boz- 
demir, Lütfiye Erdem, 
Zekeriye Çakır, Şükrü 
Çilingir, Hulusi Gan- 
dar, İsmail Kaya, Cev-

TATLI 
SERT

TEKEL...
Yüksek Denetleme Kurulu
raporuna göre;
TEKEL’e çok el uzanmış.
Kapan, kapana
Soyan, soyana
Yolunu bulan bulana ...
151. yıldönümünde; görevdeki polisimize
esenlik ve basan, emeklilerine iyi ve rahat bir yaşam, 
yitirdiklerimize Allah'tan rahmet dilerim.

sonra yeni yönetim 
kurulu üyelerini bası
na tanıttı.

AKP İlçe yönetim 
kurulu şu isimlerden 
oluşuyor:

Ali Okuroğlu (baş
kan) Mahmut Küçük, 
Haşan İnce, Mustafa 
Semiz, Atalay Şen- 
gül, Uğur Çınar, As
lan Özaydın, Naci

det Göral, Mevlüt Çe
lik, Fatih Demir, Ha
şan Toksabay, Hatice 
Duman, Adil Arslan, 
Nazım Kervankıran, 
Sebahattin Şerit, Ar
zu Bilgin, Hüseyin 
Ataş, Kemal Karslı, 
İsmet Atış, Şahbez 
Aydın, Hüseyin Ay
dın, Musa Temel, İb
rahim Güler (üye)

B Erol CÜKCAY

Savaşın Galibi Kim
Savaşın galibi kim.
Hemen Amerika diyecek «inir- 
Ama Değil.
Belki Irak’ı işgal edecek. 
Petrolün üstüne oturarak.
Ama. Büyük prestij kaybedecek.
Başkan Bush yıllarca lanetlenecek.
Hitler gibi, stalin gibi halk düşmanı 

olarak anılacak.
Peki. Irak’mı galip gelecek.
Bu imkansız bir şey.
Irak hem petrolünü kaybedecek. 
Hem de geleceğini kaybedecek.
Peki. Kim bu savaşm galipleri.
Başta petrol şirketleri.
Mobil, Shell ve BP.
Bu üç şirketin, bu yılın ilk üç ayı

na ait karlan :
- Tam 12 milyar dolar.
Karlan bir önceki yılın ilk üç ayına 

göre % 35 artmış.
% 35 kar bizim ölçülerimize göre 

büyük görülmeyebilir.
Ama. Yıllık faiz (% 6). yıllık erp. 

yon (% 1) olan Batı ülkelerinde bü
yük kar.

İşte. Savaşın galipleri bunlar.
Altın golleri atanlar da bunlar.
Savaşın bir başka galibi daha var 
Silah şirketleri.
Yeni silah imal edenler.
Yeni uçak ve tank imal edenler.
Her türlü harp sanayi imalatçıla- 

rı.
İşte. Bunlar voleyi vurdular. 
Bunlar Başkanları seçiyorlar. 
Politikalan belirliyorlar.
Bunlar savaş çıkartıyorlar
Barıştan hiç hoşlanmıyorlar.
Çünkü bunlar için banş demek. 
- Üretimin durması demektir.
- İflas etmek demektir.
Birde bugünleri bekleyenler var.
Böyle kanlı ve puslu günlerden ka

zanç kollayanlar var.
Dış ülkelerde ve okluğu gibi içerde 

de bunların sayısı az değil.
Karaborsacılar var.
Normal borsacılar var.
İşte. Savaşın gerçek galipleri 

bunlar.

Günün Fikrasi

Mahkemede zina davasına bakılı
yordu.

Avukat Hakimden mü sade aldı.
Ve. Karşı tarafın avukatma bir 

soru sordu :
Zina halinde yakalanan adama 

ne derler?"
“- Ne diyecekler.
Beceriksiz derler."
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Vali Koksal dert dinledi
Birinci sayfanın devamı

Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut. Gemlik’e doğalgaz ge
tirmek için çalıştıklarını. Gem
lik İskelesi’nin ilçe içinden kal
dırılmasını ve Sunğipek Fabri
kası önüne yeni bir iskele ya
pılmasını. minibüs terminali 
için Karayolan Bölge Müdürlü- 
ğü’nden kavşak düzenlemesi 
yapımını ve sinyalizasyon yapı
mını isterken bunların parasını 
belediye tarafından ödeyebile
ceğini söyledi.

Üniversite konusunda Rek
tör ile anlaştıklarını 284 dö
nümlük arazinin üniversite ku
rulması için fazla olduğuna dik
kat çekerek, bir bölümünün 
Gemlik Halkı için kullandırılma
sı için yardımcı olunmasını iste
di.

Daha sonra söz alan Küçük 
Kumla Belediye Başkanı Ömer 
Bal. Sağlık Ocağı önünde kav
şak düzenlenmesi ve yaz'ayla- 
nnda sü sıkıntısı çekilmemesi 
için Büyük Kumla barajının yar 
pılmasını. Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih Mehmet Güler

ise Umurbey’in kültürel değer
lere önem verdiğini Celal Ba- 
yar’a Gemlik’te bile sahip çıkıl
madığını, Anadolu Lisesi’ne ve
rilen bir: adından başka hiçbir 
yerde anılmadığına dikkat çek
ti. }

Kurşunlu Belediye Başkanı 
Bayram- Demir ise, Beldeyi 
Bursa ya bağlâyan 5 kilometre
lik üst yolun önar-ılması istedi.

. 1' Esnaf • Odâası Başkanı İbra
him -Talan ise;', inşaat sektörü

nün biran önce açılmasının bir
çok esnafa iş sağlayacağı, yaz
lıklarda her yıl alınan ruhsatla
rın birkaç yıla yayılmasını iste
di.

Daha sonra, köy muhtarları 
sorunlarını tek tek Vali’ye an
lattılar.

Vali Koksal ise olanaklar 
çerçevesinde ihtiyaçlara cevap 
verebileceklerini, belediyelerin
de kendilerine yardımcı olduğu
nu söyledi: •

Egzama 
alerjik 

olarak da 
oluşabilir!
Sedef hastalığında olduğu gibi egzasadı 

da hastalığa yol açan içsel nedenienn «eda 
edilmesi gerekir. Eğer bir alerjik tepknm m 
kışı varsa, alerjiye yol açan maddenin sapta 
ması gerekir, çünkü beden bu dunnb tag 
çıkamaz ve bitkisel tedaviye okunkı yanda 
remez. Ellerde, yüzde ve cinsel organAaa 
oluşan egzamalar, genellikle alerji tepfcfo 
den kaynaklanır. Nasıl ki bebeklerde nekıİ 
tü bu tip alerjik tepkilere yol açan, egzamaıl 
kıntısı çeken herkes, süt ve süt urüniemdaı 
uzak durmalı, inek sütü yerine keçi veya ■ 
ya sütü tüketmelidir.

pullanılacak bitkiler kişinin özeMdaM 
uygun ölmedi, sindirim işlevide aksakücM 
olmadığı araştırılmalı, acı madde içeren. M 
söktüren, müshil etkisi olan bitkiler denal 
mekdir. Karaciğer işlev bozukluğu söz <rİ 
su-ise. safrakesesi veya karaciğer dactar >4 
li-olhbilir. Böbrekler görevlerini yapamrtfl 
idrah" söktürücü ilaç kullanılmalıdır

Sinir sistemini güçlendi™ ı btüdMH 
denenebilir.

ELEMANLAR ARANIYOR

relli'DE
KAMPAN YA

TRAKTÖR LASTİKLERİNİ ŞİMDİ AL

Firmamızda çalışacak en az 3 yıl tecnM 
EML mezunu, askerliğini yapma.

Tornacı, Frezeci, Teknik Ressam aram*
Maaş + sigorta

Müracatlann şahsen yapılma» rica oha* .

FORMSAN MAKİNA LTD.Şlt
Gemlik Küçük Sanayi Sitesi B Blok Noc 8 GEMİ

Tel : (0.224) 524 80 30

15 TEMMUZ’DA ÖDE o o
ÖZKAYA OTOMOTİV 

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

Kampanyamız Stoklarla Sınırlıdır 
Lastik Ücretleri için bilgi alınız

Düğün & Nişan & 
Sünnet Fotoğraf ÇaAMftl

Uesika/ıA ı* Her

uy 
FARKI î â|

Mehmet Mülazımo^hı

İstiklal Cd. Bora Sokak Attan* M 
Tel & Fax: (0224) 5139*94 1W

DOĞUŞ FEN DERSHANELERİ
Her zaman bir adım önde"
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Belinize nasıl özen gösterebilirsiniz?

Yasemin Mobilya
DEĞÎRMENCÎOĞLU Mobilya ve Koltuk Çeşitleri

□ UÇAK

joroausu

J w*or

□ Oîoaus

□ n> daötrcka*-
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Muzaffer Gürboğa
Eğitimci - Yazar

İKİ

M 
• 1

Yalnızlığa Övgü

Bizim gibi geri kalmış toplumlarda insan
lar yalnız kalmaktan öcü gibi korkarlar. Yal
nızlığı tercih etmek, anormal sayılır. Bunun 
temelinde çok değişik etmeyenlerin yanı sıra, 
■Mümin yattığını düşünüyorum.

Bize verilen eğitim, niteliği gereği kişilik 
Yetersizliği ve güvensizlik oluşturmaktadır. Bu 
Yetersizlik ve güvensizlik duyguları, yalnızlık
la kabus gibi insanın üzerine çökebilir. Yalnız 
kalabilmek yaşamdan korkmamayı, güçlü ol 
mayı gerektirir. Zaten uygarlığı varatan bilim 
adamları, çoğunlukla yalnız değiller :_iydi? 
Mucitler buluşlarına katkı veren düşünceleri 
hep tek başına olduklarında oluştuı.. ' Mır.
Demek yalnızlığa hangi bakış açısıyla bard.o. 
hız önemli. Bu bağlamda yalnızlığa bakışımı
mı, ona yüklediklerimizi gözden geçirmekte 
Yarar var.

Eğer yalnızlık marazi değilse utanılacak, 
sıkdmacak bir durum ya da kusur değildir. 
Hatta erdemdir de. Çünkü yalnız insan düşü
nerek değer üretme avantajına sahiptir. Bi
zim kültürde düşünme gibi bir sorunumuz ol
madığını da ekleyelim. Yalnızlık kişisel bunal
tılardan dolayı toplum tarafından soyutlanma 
Ya da bireyin kendi seçimi ile oluşabilir. Has
talıklı (marazi) sayılsa bile olayın kendi içinde 
pir iç tutarlılığı vardır.
| Ben yalnız kaldığım zamanlarda hoşnu
dum. Çoğu kere tek başınayım ama yalnız sa- 
bılmam. Ne mi yapıyorum? Düşünüyorum, 
[kendimle temasa geçiyorum. İçsel zenginliği
mi keşfe çıkıyorum. Keşke yalnızken oluşan 
[otantik süreci, sudan bahanelerle bozmasa- 
lar. Yalnızlığı katlanılacak bir külfet değil, bir 
armağan olarak algılamalı. Yalnızlığı sevmeli. 
Düşünmeye dalmış yalnız insanın alkından 
neler geçmez ki? İç konuşmalarıyla kendisiy
le dertleşebilir, kendine ulaşabilir.

Bü olağanüstü bir bilinç akışı etkinliğidir. 
Birüeriyle iletişim içindeyken yaratıcı düşün
celerin, sorunlara çözümün ortaya çıkması 
çok zordur. Hoş, insanlar yanlarında başka 
binleri olsa da gerçekte yalnızdırlar. Karı ko- 
calann televizyona can simidi gibi sarılmala
rının yalnızlıkla ilintisi yoKtur. Ne ile ilintisi 
vardır? Tek kelimeyle, iletişimsizlikle.

Sevdiklerinize, yakın ilişkide bulunduğu
nuz kişilerin yalnızlığı doyasıya tatmalarına 
olanak verin. Böylesi bir tutum, gerçek sevgi 
etkinliği içinde olduğunuzu kanıtlar. Bize acı 
veren türden yalnızlıklar da var. Eğer kendi
mizi kabul edersek, kendi parçalarımızı kabul 
edersek, onları birleştirecek bütünlenme ile 
bu durumdan sıyrılabiliriz.

NÖBETÇİ ECZANE

SATIL.IK DA.I-R-E

M

Kumla’da Havuzlu 
Satılık ve Kiralık Daire 
Tel : (0.224) 513 17 97
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S. SARAL ECZANESİ

yatacak
Diz ve ellerinizin üzerine 

yüzünüz yere paralel durur
ken arkanızı dikleştirip, 
kamburlaştırın ve sonra ya
vaş yavaş salıverin. Bu hare
ket esnasında kollarınızı 
bükmeyin.

Kollarınız yanlarınızda, 
ayaklannız tabanı yere ba
sar, dizleriniz bükülmüş şe
kilde sırtüstü uzanın. Bir sü
re tutun ve sonrasında ser
best bırakın.

Sayfa 5

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

Yeni İşyerimizde zengin 
mobilya çeşitleri ile 
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Körfez Taks» 513 18 21
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Güven Taksi......................... 513 32 40
GamHkTkksi 513 23 24
Manastır Taksi....................514 35 $0

Ambuens 0 532 4968114
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rfez
Renkli Etiket & Broşür A El İlanı 4c Kitap A Dergi 

Afif & 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

MATBAACILIK - REKLAMCILIK - YAYINCILIK
İstiklal Caddesi Bora Sokak (Akbank Aral

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

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
) 12 Nisan 2003 Cumartesi FİYATI : 200.000. TL.

Gemlikspor’dan 
bir başarı daha

Milli

Manisa Şehir Stadında oynanan Gemlikspor - Balıkesir Küçükköyspor 
karşılaşmasını Gemlikspor 2-0 kazandı. Dün çekilen kurada, Balıkesir 
Bdediyespor ile karşılaşacağımız belirlendi. Maç pazar günü oynanacak.

Kmfeksp.:r dn 2 -0 hk 
jtohü gnMbuıetı de so-

I Dür utanışa S: *- r 
Ştetmda saat
Koo'de Balıkesir 
KjAhoçspor rle kar-

br maça hızlı başladı - 
lar
I Maçın ilk yansında 

W0 öne geçen Gem 
Aspor önde olmanın 
■fedıçıv- *mcı çan

da da maça olan haki 
mıyetmı devam ettirdi.

Ancak. tüm zorla
malara karşın rakip 
kalenin ağlarına ikinci 
gol gönderde med i

Karşılaşmanın son
larına doğru Küçük- 
koysportufann. Gem* 
hkspor un bir baskısı 
sırasında kendi kalele
rine attığı gol ile du
rum 2-0 lehimize dön
dü.

Karşılaşma bu so
nuç de bitince Gem- 
hkspor. finallere yük-

seldi.
Gemlikspor Yöne

ticisi Melih Kazanç, 
çekilen kurada pazar 
günü Balıkesir Beledi- 
yespor ile saat 
13.oo’de Manisa Şe
hir Stadı’nda karşıla
şacaklarını, Gemlikli 
taraftarların kendileri
ni desteklemelerini is
tedi.

Öte yandan Beledi
ye Başkanı Mehmet 
Turgut, yaptığı açıkla
mada. dün Manisa’ya 
kaldırılan iki otobüsün

belediye tarafından Ali Kaya’nın ise pazar 
gönderildiğini söyledi, günü Manisa’ya iki 

CHP Belediye otobüs göndereceği
Meclis Üyesi Mehmet bildirildi.

Amerikan ve İngiliz 
Silahlı Kuvvetlerinin 
Irak’a olan saldırısının 
2 ü gününde Bağdat’ın 
bir çok semtlerinin 
düşmesinden sonra, 
Kuzey Irak’tan Ker
kük’e Amerikan deste
ğinde inen talibani 
güçlerinin önceki gün 
Kerkük’e girerek, 
kentte yağmalama gi
rişimlerinden sonra, 
dün de Musul’a girerek 
bir çok yağmacılığa 
başlaması üzerine 
Türk Silahlı Kvevetleri 
en üst düzey durumda 
alarma geçirildi.

Dış İşleri Bakanı 
Abdullah GüRın ABD 
Dış İşleri Bakanı ile gö
rüşmesinden sonra gü
vence verilmesi üzeri
ne sınırda bekleyen 
Türk Silahlı Kuvvetleri 
gelişmeleri yakından 
izliyor.

Kadri Güler
j«mlıkkorf®z/a>yahoocom

Güne Bakış

Beklenen oldu..
bafc »mmmm iq—cu başından belli idi.
KriM MârtefiunHz dediğimiz, ABD ve İngiliz em* 

bmafaderi. sözde Irak a demokrasi getirmek ama* 
Ojfe bu nftcenm petrol gelirlerine gezdikti.
I Önce, frak ta kitle imha silahı olduğunu iddia etti.
I Kritımaı MNetlerin yaptığı araştırmada, böyle 
İb bakprya rastlayamadı ama emperyalistler bu ül* 
beyi»!—irnıi'0 akima koydu ve saldırdı.

BMerce Fraklı ski vatandaş, Amerikan ve İngiliz 
bunhatar üe ya oldu da yaralanarak hastanele
re <Md»

Sindi Frak ta Sac yok, pastanelerde hijyenik or
tan MİL mantar aç, susuz ve sefil.

İMİöye, Kuzey Frak tâki Barzani ve Talibani kürt- 
■rtnn. Musul ve Keriort e girmesini savaş hali saya- 
öğsm dtayurdu.

Oynanan oyun ortada.
|« ABD Kuzey frak ta resmen bir kurt devleti kurma 
Madamı yapıyor.

Ifede bn çapulcuların Kerküt ile Musul’u yagma- 
■naMna 962 ynmninyor.

Türkiye bu durumda verdiği sözü yerine getirebi-

Sdahh IcuvvetleT tetikte bekliyor. Sorunu öncelik- 
yönden sonuçlandırmak doğru bir yol. 

VkküMet bu yolu denedi ve başarılı da oldu.
ABD, kort kvvvefierinm geri çekilmesini istedi, 
yandan da ’aı^ana kaç, tazıya da tut diyor.

R, förmemezfikten gelmeyelim.

Ticaret 
Borsası 
Panel 
düzenliyor

Gemlik Ticaret 
Borsası, “Gemlik 
Zeytininin Dünya
daki Konumu ve 
Pazarlama Prob
lemleri” konulu bir 
panel düzenliyor.

Ticaret Borsa- 
sı’ndan yapılan açıkla
mada, 18 Nisan 
2003 Cuma günü 
Gemlik Esnaf ve Kefa
let Kooperatifi Salo
nu nda Uludağ Üni
versitesi Ziraat Fakül
tesi öğretim üyelerin
ce sunulacak olan pa
nelin sual 14.oo de 
başlayacağı açıklandı.

İlgililer, Borsa Üye
lerinin ve ilgi duyan 
Gemliklilerin panele 
katılabileceklerini söy
lediler.

Birlikte söjleıecekleı
Gemlik Belediyesi Sanat ve 

Kültür Derneği Türk Sanat Müzi
ği Korosu, bu akşam Bursa’da 
konser verecek.

Tayyare Kültür Merkezi’nde 
saat 20.30’da başlayacak olan 
konseri Şef-Bestekar Erdinç Çe- 
likkol yönetecek.

Erdinç Çelikkol ve korosu, 
Gemlik Lions Kulübü’nün spon
sorluğunda, Umurbey’e yerleşen 
Bestekar Kutlu Payaslı’nın eserle
rini seslendirecekler. İki Şef, solo 
ve koro eserlerin sonunda birlikte 
söyleyecekler.

Gecenin konuk bestekan olan 
Kutlu Payash, finali kendi bestele
rinden oluşan eserlerle sonfandı- 
racak.

İki bölümden oluşacak olan
konserin birinci bölümünde muhay
yer kürdi eserler seslendirirken, 
Sadeddin Kaynak, Selahattin pınar, 
Yıldırım Gürses, Sefahattin Erköse, 
Nusuf Nalkesen, Zeki Müren, Nec
det Tokatlıoğlu, Haşan Sçysal,

Gündoğan Duran. Sefahattin Altın
baş ve Şekip Ayhan Özışık m da 
eserlerine yer veîjjecek.

Koro ile başlayan konserin ikin
ci bölümü, solo eserlerle sona ere
cek.



1
Nisan 2003 Cumartesi

Gürhan ÇETİN KAYA

Yorumsuz

Haftadan Haftaya

Bir hikaye, yorumunu siz yapın.
“Genç bir terzi küçücük dükkanında geçinip gi

diyor. Bir akşam eve giderken ütüyü prizde bırakı
yor. Sabah .gelince bir de ne görsün. Dükkanında 
neyi var nesi yoksa yanmış bitmiş. Perişan, çare
siz. Geçimini’ sağlamak için düşüyor yollara... 
Çöpçülük yapıyor, inşaatlarda işçilik yapıyor ama 
ev kirasını ödeyemediği gibi karnını dahi doyura
mıyor.

Ev sahibi sonunda bizim genç terziyi elinde va
liziyle kapının önüne koyuyor. Yatacak yeri dahi 
olmayan terzi artık gecelerini parklarda geçiriyor.

Bir sabah lüks bir otomobil duruyor parkın giri- 
şinde. Yaşlı bir adamla genç bir çocuk iniyor ara- 

t badan. Genç çocuk yaşlı adama yüksek sesle bir 
şeyler söylüyor ve arabasına binip hızla uzaklaşıyor 
oradan. Önünde yaşanan bu olaya tanıklık eden 
bizim terzi, dikkatlice yaşlı adamı izliyor. Soruyor 
yaşlı adam :

- Niçin dikkatle beni süzüyorsun, yoksa sır
tımdaki paltoya mı gözünü diktin?

- Evet, paltonuz çok güzel ancak, sizin üzeriniz
de hiç iyi durmuyor. Sizi şişman gösteriyor.

Yaşlı adam da paltosunu aldığından bu yana ay
nı şeyi düşünüyormuş meğer.

- Evet haklısın. Ama nasıl anladın?
- Çünkü ben bir terziyim.
- Peki o zaman gel benimle, diyor yaşlı adam.
Ve terziye iyi bir olanak yaratıyor. Tek şartı da 

yaşlı adamın tüm giysilerini terzinin dikmesi.
Önce küçük bir atölye kuruluyor İşler iyiye gi

diyor. Yaşlı adam tüm çevresindeki dostlannı bizim 
terziye yönlendiriyor.

Bizim terzi önce ülkesinin sonra dünyanın en 
ünlü terzilerinden biri oluyor. Bu. arada yaşlı adam
la ilişkisini eskisi kadar olmasa da sürdürüyor.

Bir gün yaşlı adam terziyi ziyarete geliyor. Ne 
var ki terzi de o gün çok önemli bir bağlantı için 
seyahate hazırlanıyor. Ancak yaşlı adamla da ilgi
lenmek gerekiyor. Oturuyorlar sohbet ediyorlar. 
Gözü de saatinde.... Fakat yaşlı amca terzinin ofi
sinde fenalaşıyor. Neyse terzi amcayı hızla hasta
neye gönderiyor. Kendisi de uçağa...

Amca hastanede uzun süre yatıyor. Bizim terzi 
kadar zaman içinde amcayı bir kez arıyor. Son

ra da biraz utancından daha çok da işlerinin 'yo
ğunluğundan amcayla bağlantıyı tamamen kopar
tıyor.

Derken terzinin işleri bozuluyor. Başladığı yere 
dönüyor. Her nasılsa yaşlı amcayı aramak geliyor 
aklına. Amcanın yanına gidiyor ve durumunu an
latıyor.

Amca da sana bir hikaye anlatacağım beni iyi 
dinle diyor terziye ve başlıyor anlatmaya :

Bir gün çok yeşil ormanlann içinde yaşayan bir 
ormahcı varmış. Bu ormancı yöresinde çok sevilir 
sayılırmış. Bir hata sonucu orman bir gün yanıp 
yok olmuş. Ormancı ortada kalmış. Herkes etra
fından- uzaklaşmış. Kimse ormancıyı aramaz sor
maz olmuş.

Ormancı kara kara düşünürken karşısına bir 
yaşlı bilge çıkmış. Ormancıya durumunu sormuş. 
Ormancı da anlatmış. Üzülme demiş bilge ben sa
na bir bülbül vereyim. Sesini dinler mutlu olursun 
demiş. Ormancı bir anlam da verememiş ama bül
bülü almış.

Bülbül bir ölüyormuş bir ölüyormuş. Dillere 
destan.. Her şey yeniden eski haline gelmiş. Or
mancı yine itibar gören biri konumuna gelmiş. Or
mancı bir gün bu bülbülün içinde ne var diye me
rak edip bülbülü kesmiş. Bülbül kesilince ormancı
nın işleri de bozulmuş.

Yaşlı amca bu hikayeyi anlattıktan sonra Bizim 
terziye dönüp, Bülbül ormancının tılsımıydı kesilin
ce tılsım da bozuldu, Sen de benimle bağlantıyı ko
pararak tılsımı bozdun deyiverince, terzi arkasına 
bile bakmadan oradan uzaklaşmış.

Atatürk anılarında, Çanakkale Savaşlan 
sürecinde 261 rakımlı tepede düşmanın 
durdurulmasının en önemli dönüm noktası 
olduğunu belirtir. 19. Fıkra (Tümen) Ku
mandamı Kaymakam (Yarbay) Mustafa 
Kemal, Bağlaşıkların karaya asker çıkar- 
rriaya başladıkları haberini alınca, tümeninin 
öncüsü ile birlikte Conkbayın’na doğru yola 
çıkar. Hedefe yaklaşmakta olduğu sırada, 
261’de kıyıyı gözetlemekle görevli bir man
ga askerin koşarak, hatta kaçarcasına geri 
çekilmekte olduklarını görür. Onlan durdu
rur ve sorar :

“Niçin kaçıyorsunuz?”
Askerler 261 rakımlı tepeyi ele geçirmek 

üzere olan kalabalık düşmanı gösterirler. O, 
“Düşmandan kaçınılmaz” der.

Askerler, “Cephanemiz kalmadı” diye 
yanıtlarlar.

Mustafa Kemal, “Cephaneniz yoksa, 
süngünüz var” der ve hemen o bir manga 
askere süngü taktırıp mevzi aldırır. Sonrası
nı şöyle anlatır :

“Bu efrat (erler) süngü takıp yere 
yatınca, düşman efradı da yere yattı. 
Kazandığımız an, bu andır.”

Seksen sekiz yıl sonra, 1 Mart 2003 sa
bahı TBMM toplantısından hemen önce 
Cumhurbaşkanı ’nm sözcüsü Tacan İlde m. 
Çankaya’da düzenlediği basın brifinginde, 
Ahmet Necdet Sezer’in, Türk Silahlı Kuv
vetleri’nin ABD ile birlikte Kuzey Irak’a gir
me izninin içeren Tezkere’nin kabulünden 
yana olmadığını “ihsas” eder nitelikteki 
görüşlerini açıklar.

İşte kaybettiğimiz an da, bu andır...
Neden mi?

Irak’ta “Baas rejimi” çöktü, çökmesi 
kaçınılmazdı. Saddam heykelinin bir ABD 
tank kurtarıcısı tarafından yıkılması ve ABD 
bayrağı asılmasının çirkinliği bir yana; dün 
sabah Kuzey Irak’ta peşmergelerin Musul ve 
Kerkük’e doğru yürüyüşlerinin hızlandırdık
ları ve Türkiye’nin özenle not ettiği “kırmı
zı çizgiler” i aşmak üzere oldukları haberi 
veriliyordu radyo ve televizyonlardan.

Cumhurbaşkanı Sezer’de, bir gün önce 
İstanbul’da Harp Akademileri Komutanlı-

■■■ JhAti Mm ■■■i

Yıl: 30 SAYI: 1514 
Fiyatı : 200.000 TL. (KDV Dahil) 

Sahibi: Kadri GÜLER 
Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 
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Basıldığı_yer : KÖRFEZ OFSET 

Matbaacılık -Yayıncılık - Reklamcılık Ttoisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. Demir Apt GEMLİK 

(Dini Bayram Günleri ve Pazar G»' • «ti ;ayıal—)

Yılmaz AKKILIÇ

Kaybettiğimiz an
ğı'nda verdiği konferansta şöyfa dbyonfa;

“Türkiye, coğrafi konumu nrivaiı 
le tüm bu gelişmelerin ortasmda, A 
ger ülkelerden farklığı olarak jeua 
liğini doğrudan tehdit eden gefişamfe» 
ri hesaba katan politikalar uygufa—fa 
ve ulusal çıkarlarını koruy acak w —> 
lemler almak zorundadır.”

Ve ardından ekliyordu “Müttefik—fa 
ABD ‘nin, yakın geçmişin acı de
yimlerinden kaynaklanan duyarhMdfa 
rımızı ve kaygılarımızı anlayışla karşa. 
laşmasını bekliyoruz.”

Oysa ABD Dtşişleri Bakanı Powel Tb] 
kiye’nin istemine karşın bu konuda yazAM 
güvence vermediği gibi; dün öğleden aoafa 
CNN Türk ekranında, Erbil ve Sdeynfa 
ye’den gelen Kürt gruplarının. Muad M 
Kerkük’te, başta “tapu dairesi” cAhm 
üzere -ki, önemli olan bu- resmi bin ifan * 
çarşıyı yağmalamaya başladıklarını cani dm 
rak izledik.

Peki bu durum, Türk Genel kurmay BM 
kanı nın Kuzey Irak’a müdahale için snfa— 
ğı üç koşuldan biriyle doğrudan igfa dfl 
miydi? Ve de ABD, Türkiye’nin oknamfl 
maz ilan ettiği bu koşulun ihlali hafinde— 
lahlu Kuvvetlerimizin sınır ötesi harekdM 
olumlu yaklaşmaktan mı. yoksa karşı çm 
maktan mı yanaydı?

Bu çetrefili sorunun yanıtını buhnakhajra 
li zor. Ama bir nokta var ki önemfi, o 4b

Cumhurbaşkanı’nin, TBMM'ntn 1 Mnfl 
toplantısı öncesinde sözcüğü aracAğM 
açıkladığı görüşleri, hiç değilse birkaç ndM 

kabulvekilini etkilemiş ve öylelikle “ 
rının yeter sayıya ulaşmasını e

Şimdi Powel'in verdiği söze 
sözün havada kalması halinde 
olasılık bu- ne yapacağımız ko 
kara düşünmek durumundaız

Evet doğru, Türkiye savaşta 
saldırgan emelleri asla yok. ı Ama
sorumlularının, ulusal çıkarianmat 
tehdidi önceden görememe lüksü d

Bilmem anlatabildim mi 
miz an, bu andır” demeK
ettiğimi ?...

kavbetnr

OTO GflMZI
Elektrik Akşamı Flitte

TOFAŞ 
RE NO 
VOLVO 
SCANIA 
ANADOL

FAKf

K4A00

Tahir DOLAŞMAM
Gemfik Girişi Bavtas Apt AMı Mo 

Tel: (0224) 514 59 37 CepW . (BW *

A
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l' Ziraat Bankası elektronik
sıra sistemine geçti

Banka içinde 13 elektronik sıra gösteren cihaz kasa önlerine yerleştirildi.
•'İlçemizdeki elektro- 
nik sıra bekleme siste
mine Ziraat Bankası 

MŞamlik Şubesi de ka-
tkh.
| Bçemizın en büyük 
■nkalanndan olan ve 
SSK. Bag-Kur. Emekli 
Sandığı Emeklilerinin 
büyük bîr bölümüne 
emekli maaşı dağıtan 
Gemlik Ziraat Banka
sı. geçtiğimiz günlerde 
iç Hizmet servisinde 
çağdaş bir düzenleme
ye geçti.
.Emeklilerin ve 

müşterilerin un kasalar
da işlem yaptırırken. 
|izdiham yaşanan Zira
at Bankası nda, kan- 

! şıklığı ve sıra bekler
ken tartışmalar orta
dan kaldıran sistem 
dan elektronik numa
ra sistemi, banka çalı
şanlarını ve müşterile
rim rahatlattı.

ÇİFT
BANKAMATİK

E Ziraat Bankası

Gemlik Şube Müdürü 
Nurullah İrs, vatanda
şa daha iyi hizmet et; 
mek elmacıyla, 13 ka
sa oluşturduklarını, 
bankaya gelen müşte
rilerin hangi serviste 
hizmet görmek isti
yorsa o servis için sıra 
numarası aldıktan

sonra kanepelerde
oturarak, 
üzerlerinde 
elektronik 
gpsteren

kasaların 
bulunan
numara 

tablodan
kendi numarasını gö
rerek, işlemlerini yap
tıracağını söyledi'.

Ziraat Bankası Şu
be Müdürü İrs, banka-

nın dışında bulunan 
ATM makinasının eski 
model olduğunu, du
rumu Genel Müdürlü
ğe bildirdiklerini, en 
kısa zamanda bu ciha
zın iki adete çıkanla- 
cağı ve daha modern 
cihaz takılacağını be
lirtti.

I Vergi Barışı başvuruları
3 bin 500 kişiyi aştı

GEDİĞİNE
ÇÎnan ^amer

TÜY...
U.Ü. Kadın ve Doğum Hastalıkları 
Anabilim Dalı Başkanı
Sn. Prof. Dr. Mehpare Tüfekçi, 
*- KİLO VER, TÜYDEN KURTUL” 
diye öneride bulunuyor.
A be hocam!
Nice tüysüz, tüylenip semir inek 
İçin çaba harcarken, kimileri 
başımıza tüy dikerken, 
önerinizi kim anlar, kim dinler!

Gemlik Belediyesi’ne emlak, çevre te
mizlik ve ilan-reklam vergisi borcu olan 
1141 kişi Vergi Barışı Yasasından ya
rarlanmak için başvurdu.

21 Nisan 2003 günü 
sona erecek olan “Vergi 
Barışı Yasası”ndan ya
rarlananların sayılan her- 
gün artıyor.

Gemlik Vergi Dairesi 
Müdürlüğü’ne 31 Mart 
2003 günü akşamına ka- 
dan başvuran 4 bin 600 
kişinin 5 bin 300 kişiyi aş
tığı bildirilirken, sayının 
her geçen gün daha da 
arttığına dikkat çekildi.

Aynı yasa kapsamında 
olan Belediyelere de baş- 
vutu sayısında ek sürede 
artış görüldü.

Gemlik Belediyesi’ne 
emlak, çevre temizlik ve

ilan-reklam borcu bulunan 
vatandaşlar da başvurula- 
nnı sürdürüyor.

Öğrendiğimize göre 
bugüne kadar bin 141 ki
şinin Vergi Banşı Yasa
sından yararlanmak için 
başvurduğu belirtildi.

İlgililer, Vergi Banşı 
Yasası ndan 21 Nisan gü
nü mesaî saati sonuna ka
dar başvuru ve ilk taksitle
rinin yatırılmasının son 
günü olduğunu hatırlattı
lar.

Son gün vergi taksîdini 
yatıramayanlar daha son
ra yüzde 10 faiz vererek 
borcunu ödeyebilecekler.

TATLI 
SERT
Erol GÜRÇAY

Serseri Devletler
Amerika, Devletleri sınıflamaya 

başladı.
Başlangıçta bunu resmi ağızlardan söyle

miyor.
Uygulama aşamasına geldiğinde, yöneti

ciler devreye giriyor.
1986 yılında bir stratejik merkez 

(C1515) tarafından hazırlanan rapor jJ- 
keleri tasnif etti.

- Serseri Devletler
Irak, İran, Suriye, Libya ve K. Kore.
Bunlardan Irak, İran ve K. Kore’yi 

şer üçkeni olarak ilan etti.
Ve. Irak in işini bitirdi.
Ufak, ufak İran ve Suriye’ye sataş* 

maya başladı.
Suçlamaya da başladı.
“Irak’a yardım etmeyin” diye.
Irak ve İran’da petrol var.
Suriye ise, İsrail’in en büyük düş

manı olduğu için listede.
Bakın, Irak’a konulan anbargoyu defa

larca delen Ürdün yok listede.
K. Kore neden listede.
Bir kere, eski bir kuyruk acısı var.
Aynca K. Kore’ye girerse, Hindistan 

ve Çin’i kontrol imkanı olacak.
Bir de aday ülkeler var.
- Aday serseri devletler
Çin, Hindistan, Pakistan, G. Kore, Mı

sır, Tayvan ve Türkiye.
Peki. Bu aday ülkelerin kabahati 

neymiş.
Bunlar Hegemonya kurma ve kitle 

imha silahlarına sahip olma arzu
sunda imişler.

Yarım asırlık dostumuz Amerika bir çırpı
da bizi adaylar arasına soktu.

Bugünlerde oranın avukatlığını yapan sa
yın Demirel, ne diyecek acaba.

Liste daha bitmedi.
- Aday adayı serseri Devletler Ar

jantin, Brezilya, Küba, Endonezya ve İs
rail.

Evet. Ayıp olmasın diye, İsrail’i de 
bu bölüme almış.

Bunlardan bir çoğu birer nükleer 
güç değilmiş, ama büyük askeri joç 
yaratma potansiyeli varmış.

Dostlarım, bu listeye göre, dünyada 
savaş sona ermeyecek.

Bu durum, belki de kıyametin 9k 
haberleri de sayılabilir.

öyle üç hafta, üç ay gt» kakara satan al
danmayın.

Ortadoğu’daki savaş. onlarca yd 
sürecek.

Fatura ödeyen Kuveyt ve Sevdi 
Arabistan şimdilik listede yok.

En kısa zamanda, onlarda “ek Bste- 
ye~ girecek.

GOnOn SözO
Bir memleketi işgol ve rapâedmek, 
O memleketin sahiplerine. 
Hakim olmak için, kafi değildir.

“Atatürk T
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Butik Bahriye açıldı SAĞLIK KÖSE!

Diş Hekimi Doğan Aka

Gemlik giyim sektörü yeni bir mağazaya 
daha kavuştu.

Çeşitli butiklerde tezgahtar olarak hizmet 
veren Bahriye Anar, sonunda kendi mağa
zasının sahibi oldu.

İbrahim Akıt Cadde Şirin Plaza’nın altında 
geçtiğimiz günlerde hizmete açtığı Butik

müşterileri için getir
di-

Birbirinden güzel bay ve bayan giysilerinin 
satıldığı Butik Bahriye açılışında, sevenleri ta
rafından yalnız bırakılmadı.

Butik Bahriye’de şu markalar bulunuyor : 
Adil Işık, Javelin, Salkım, Fawori, Ruba, Ab- 
bate, Altın Yıldız.

TRAKTÖR LASTİKLERİNİ ŞİMDİ AL

5 TEMMUZ’ ODE
OZKATA OTOMOTİV

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

Kampanyamız Stoklarla Sınırlıdır 
Lastik Ücretleri için bilgi alınız

Diş Çürüğü - Dişeti Hastalıktan # 
Korunma Önlemleri - 1

Tüm hastalıklar gibi. diş ve dişeti hasnütad 
kesinlikle önlenebilir niteliktedir. Yakr. OriMaJ 
dar kuşkuyla karşılanan bu iddia gürûnuate gk 
deyse gerçekleşmek üzeredir. SağHc ssesisn 
özellikle korumayı öne çıkaran ülkelerde neniM 
dişlerinde çürük bulunmayan bîr nesi yeâşsataM

Dişle ilgili hastalıkların tedavileri ancak km 
bir girişimle mümkün olmaktadır. Diğer 
yapılan tedavi bir onanmdır Doiayıs^ta 
davilerin bir bölümü daha sonra daha bûjÂlafl 
ta tedaviler gerektirebilmektedir. Çürük wye2 
hastalıklarında kaybedilen dokular, basangçjg 
malan dışında, hiçbir biçimde organizma örafaM 
onarılmamaktadır. Sonuçta işin doğası yenğ. j 
hekimleri çürüğü onarmakla hastahk yerine |3 
ca hastalığın neden olduğu sonuçlan tedm 
olmaktadırlar. Bu nedenle sadece gınsano- 
dişhekimliği uygulamalarının hastalar kân deâİ 
yaklaşım olmadığı ve korumanın ön plana atana 
gerektiği açıktır. Unutulmamalıdır ki, kcraattıİ
viden ucuzdur, kolaydır, acısızdır ve hı 
sanidir.

DİŞ ÇÜRÜĞÜNÜN OLUŞUMU
Belirli ve tek etkene bağlı olarak 

hastalıklarda koruma ve tedavi doğru 
hedef alınarak yapılmaktadır. Örneğin 
ğının etkeni olan variola virüsüne ka 
aşı ile bu hastalık tarihe karışmıştır. Ar 
talıkların nedeni tek bir etken olmayı; 
lojisi ile mikroorganizma biyolojisi araş 
dengenin çeşitli nedenlerle bozufrnasa 
rumlarda biynknl dengeyi kon »gmal 
nedenler bir etken ve karmaşık unsud 
çiminde ortaya çıkarlar.

Diş çürüğü de böylesine karışık bv 
mağına sahiptir ve ağızdaki mikropl 
örtü ile konak (diş ve diş eti) biyoioj 
dengenin bozulmasıyla ortaya çıkmak! 
rüğü, diş dişeti ve ağızdaki protez, <k 
yüzeylerin üstüne yapışan mikroplaıd 
lenmeyen gıda artıklarından oluşan bi 
daki (diş kiri) mikroorganizmaların, bs 
ve içeceklerle aldığı şekerleri söz kon 
kiri) içinde parçalayarak asit üretmesi « 
etkisiyle, dişin en sert dokusunu oluş 
oluşturan kalsiyumfosfat tuz kristaflenr
siyle başlamaktadır. Deman Mİ

Kaynak : Dişhekimleri Odası Halk
lık Eğitimi Yayınlan J

z. DOĞUŞ FEN DERSHANELERİ
"Her zaman bir adım önde**
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Pasaport almak için neler gerekli?

□ DENİZ OTOBÜSÜ

Esk/usar

□ OTOBÜS

□ TİİP DAĞmCUARI

MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

□ RESMİ DAİRELER

KAŞE 

mühür 
BEKLEM 

YOK!. TurkHavaYofan
Şafak Havaakk 
Havatonur'i

513 14 14
513 13 64
513 14 11
513 10 42
513 23 60
513 11 86
513 77 73

SATIL.IK DAİRE

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

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

Muzaffer Gürboga
Eğitimci - Yazar

Bursa....
Mudanya _____
Ytrriopı...........
W—_____
□ VAPUR

□ FERİBOT

Ambuians 0 532 48*8110
Kurtmo........ 0 533 2556505

513 11 85

□ BELEDİYE_____
Santral........... 513 45 21-23
Başkanlık........513 45 20
Za&ta._.........513 24 32 _

Ulusal Gelenek:
Dayak

İnsana ve onun kişiliğine yönelik kor- 
İMX' bîr savvtısuhk olan dayaktan vazgeç- 
nvdtk Denetim; sözle davranışla değil, ne 
yank ki şiddetle. dayakla sağlanmaya çalışı
yor. Eleştirilenin dayak atan ana, baba ve 
öğretmenlere vöneük olacak.
। Dayağın ne denli bir ruhsal örselenme ve 
yıkım yaratacağı özardı ediliyor. Öğretmen 
otorite kurmakta zorlanıyor. Daha doğrusu 
naşı’ otorite kurabileceğini bilemiyor. Eği
timde otorite kurulmasından yana olmadığı
nı befivtmefiyim. Otorite yerine katılımı de
nesek. Öğrencilerin katıhmı biricik çözüm 
olduğu halde nedense okullanmızda hiç 
gündeme gelmez.

Öğrenciler öğretmenin sertliğinden şika
yetçiler Oysa öğretmen öğrenciyle sevgi te- 
mefinde işbirliği yapmak değil mi?

Günümüzde öğretmenlik yapmanın epey 
zorlaştığını düşünüyorum. İyi olmayan bir 
eğitimin toplumsal sonucu nasıl olabilir? Al
ternatif aktif eğitim ne zaman uygulanacak?

Çocukları potansiyel suçlu gibi görmek 
yanlış Ergenlik döneminin sorunlu geçmesi 
doğal. Kuşaktan kuşağa aktarılan dayak, 
küçücük beyinlerde gerekli imiş gibi algılanı
yor. Dayağa karşı bağışıklık kazanan çocuk
lar yok mu? Dayağa neden olan sorunları 
çözümlesek daha doğru olmaz mı? İşin ko
layına kaçmayalım.

Dayak çözüm üretmekte güçlük çekenle
rin işidir

Eğitim yozlaşınca disiplin sorunlannın 
arttığını gözlemliyoruz.. Gençlerin rehberli
ğe, desteğe o kadar çok gereksinimi var ki. 
Oniann sevgi ihtiyaa ne ölçüde karşılanı
yor?

Oicuflarda disiplin kurullan ceza vererek 
öğretmen öğrenciyi döverek, çözüm üretti
ğini sanıyor Çok yazık!

İLK DEFA PASAPORT 
ALACAKLAR İÇİN ;
A) 1 Adet Nüfus cüzdanının fotokopisi ve aslı
B) 4 adet Vesikalık Fotoğraf
C) Vergi Dairesine yatacak harcın makbuzu
D) Pasaport Bürodan alınacak form 
PASAPORTUNU TEMDİT 
ETTİRMEK İSTEYENLER
A) 1 adet nüfus cüzdanının fotokopisi ve aslı
B) 2 adet vesikalık fotoğraf
C) Vergi dairesine yatacak harcın makbuzu
D) Pasaport bürosundan alınacak form
E) Kullanmış olduğu pasaport.
iş ve işçi ailesi pasaportu
ALMAK İSTEYENLER
A) İlk defa pasaport alacaklar ve pasaportunu tem

dit ettirmek isteyenlerden istenen evraklara ilaveten

Sayfa 5

iş bulma kurumundan işçi olduğuna dair yazı 
YÜKSEK OKULDA OKUYUP ÖĞRENCİ 
PASAPORTU ALMAK İSTEYENLER
Yurt dışındaki yüksek okullarda okuyanların I 

(HARÇSIZ) alacağı pasaport için
A) Yüksek öğrenim ve yurtlar kredi müdürlüğün

den resmi yazı
B) Kazandığı okulu belgeleyen ÖSYS belgesi
18 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUKLAR
İlk defa pasaport alacaklar ve pasaportunu temdtt 

ettirmek isteyenlerden istenen evraklara laveten
A) Tek başına pasaport almak istk/orlarsa (anne ve 

babasının vereceği muavakatname (onay)
B) Çocuk annesinin pasaportuna kayıt olacaksa 

(basanının muavakatnamesi)
C) Çocuk babasının pasaportuna kayıt olacaksa 

(Annesinin muavakatnamesi)

Yasam in Mobilya
DEĞİRMENCİOĞLli Mobilya ve Koltuk Çeşitleri
O Yatak Odası Takımları 
O Oturma Odası Takımları 
O Misafir Odası Takımları 
O Yemek Odası Takımları 
O Kanepeler 
O Abajur Çeşitleri 
O Zigon Sehpalar 
Yeni İşyerimizde zengin 

mobilya çeşitleri ile.
h izmetin izdeyiz....

BİR TELEFON YETERLİ! 

KÖRFEZ OFSET M

Kumla’da Havuzlu 
Satılık ve Kiralık Daire 
Tel: (0.224) 513 17 97

NÖBETÇİ ECZANE
*9 I

□ 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

D HASTANELER^^■■1 •——ı ——————————■

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 2324
Manastır Taksi.............514 35 50

12 Nisan 2003 Cumartesi
ÇAĞLAR ECZANESİ

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 Eğt. Mâ ... 
Halk St. Mrk.. 
Halk KBtüp......
As. Şb...............
Karayolları......
Liman Bşk.-----
Mal Md........u. 
Nüfus Md. ...... Özel Id. Md...... 
Tapu Sic. Md. . 
Müftülük...........
Gümrük Md..... 
Tekel Md. ...... 
Ver Da. Md..... 
Hçe Tar. Md. ...

ömk 
Tetoaa

____ 5136501
AİMM........

BPÖtt ....
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MfiKRO 
KOZMETİK MARKET 
GEMLİKLİLERİN HİZMETİNE AÇILDI

KOZMETİKTE ARADIĞINIZ 
HER ŞEYİ 

BULABİLECEĞİNİZ ADRES 

İstiklal Cad. No: 53 GEMLİK



İk GEMLIK’IN İLK GÜNLÜK GAZETESİ EMLIK
Renkli Etiket & Broûr & El İlam & Kitap & Dergi 

Afiş & Yıllık Basımı & Falara irsaliye £ Met 
Gider Makioza £ Davetiye £ Kartvizit & Kase 

Mühür & Cilt yapımı & Plastik M Kartı
1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR 

Her türlü matbaa işlerin irde 
_________ hizmetinizdeyiz

MATBAACILIK - REKLAMCILIK - YAYMCUt 
İstiklal Caddesi Bora Sokak (Akbaek Arafagd 

No:3/BGeaMı
Tel: (0.224) 513 17 97 Faz : (0.224) 513 35 95

Körfez OFSE

Olaylı temel atma
Belediye tarafından yaptırılan Katlı Otopark ve İşyerleri’nin temel atma töreni 
sırasında, Gemlik ve dışarıdan gelen Ülkü Ocaklarına mensup yaklaşık 1OO ki
şi, milletvekillerinin önünde hükümetin Irak politikasını kınayarak, “Kerkük 
Türk’tür Türk Kalacak” diye gösteri yaptı, slogan attı.
f Gemlik Belediyesi ta

nından Hamidiye Ma
kalesi Krom Sokakta 

jvaptınlan. Katlı Oto
park ve Ahşveriş Merke- 
amn temel atma töre

ni, Ülkücü gösteriye 
sahne oldu.

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, açılış 
konuşması yaparken 
ani olarak kalabalık ara-

Kadri Güler
gemlik_korfez@yahoo.com

Güne Bakış>

sına gelen yüz kadar Ül
kücü gençler, ellerinde 
mavi beyaz bayraklar ve 
pankartlarla slogan at
maya başladı.

Gösteriye; sinirlenen 
Başkan Turgut; “Yaptı
ğım hizmetleri pro- 
veke ederek önleye
mezsiniz” diyerek' gös
tericilere kızdı.

Dün, saat 14.oo de 
temel atma törenin ya
pılacağı Krom Sokak
taki eski Zeytin Hali
nin önünde büyük ha

zırlık yapan Gemlik Be
lediyesi, başta Belediye 
Başkanı olmak üzere, 
AKP’liler konukları kar
şılayarak. hazırlanan 
çerlere oturttular.

3 . bin metrekare 
alanda, üç katlı olarak 
yapılacak olan 300 araç

kapasiteli katlı otopark 
ve 68 işyerinin buluna
cağı 1 trilyon 350 mil
yar liraya mal olacak 
olan inşaatın temel at
ma törenine, Bursa Va
lisi Oğuz Kaan Koksal, 
Bursa AKP milletvekil
leri Altan Kârapaşaoğ- 
lu, Abdülmecit Alp, Ni
yazi Pakyürek, İlçe Gar
nizon Komutanı Kıdem
li Albay Nihat Irkörücü, 
İlçe. Emniyet Müdürü 
Salih Golcü, İller Ban
kası Bölge Müdürü, Ba
yındırlık İl Müdürü, 
Umürbey, Küçük Kum
la, Kurşunlu Belediye 
Başkanlan, komşu ilçe
lerin AKP’li belediye 
başkanlan, AKP İl Baş
kanı Av. Mehmet Tun- 
cak, siyasi parti ilçe baş
kanlan.-belediye meclis.

Üyeleri, Ticaret Odası 
Başkanı Kemal Akıt. 
MTÖ Yönetim Kurulu 
üyesi Tevfik Solaksubaşı

ve kalabalık halk to 
luğu katıldı.

Devamı 
Sayfa 6’<1a

Balıkesir Belediyespor’u Akın’ın golü ile devirdik

Yeri miydi?
Belediye Başkanı Mehmet Turgut’un 

göreve geldiğinden bu yana yaptığı en bü
yük hizmetin temel atma töreni yapıldı 
dün.

Yerel seçimlere yaklaşık bir yıl kaldı.
Belediye Başkanlan seçimler yaklaştı

ğında ağır toplarını sona saklarlar.
Eski Başkanlardan Nezih Dimili tarafın

dan Kültür Merkezi ve Katlı Otopark ola
rak planlanan eski Zeytin Hali, Mehmet 
Turgut tarafından Katlı Otopark ve İş Mer
kezi olarak değiştirildi.

Bir trilyon 350 milyar liraya mal olacak 
olan bu büyük eser’in taban alanı tam 3 
bin metrekare...

Bugüne kadar Mehmet Turgut döne
mkide yapılan büyük işlerin arkasında hep 
başka sponsor firmalar oldu.

BP, 200 milyar liraya Emin Dalkıran 
Kordonu nu yeniden düzenledi, dolguyu 
Borusan yaptı.

Yapımı devam eden Kültür Merkezi ise 
yine Borusan Holding tarafından gerçek
leştiriliyor.

Ama, Katlı Otopark Mehmet Turgut’un 
tasarruflarıyla... * Devamı sayfa 6’da

Bir zoru daha başardılar
Manisa Şehir Statın’da dün yapılan karşılaşmanın iki devresin
de de gol olmayınca, sonuç uzatmalarda almdı. 119. dakikada 
Akın’ın golü Gemlikspor’un terfilere çıkmasına sağladı.

Üçüncü liğe çıkabil
mek için terfi karşılaş
malarından lider olarak 
çıkan Gemlikspor, dün 
de Manisa Şehir Sta- 
tı’nda, Balıkesir Beledi- 
yespor'u 1-0 yenerek, 
elemelerde liderliğe 
oturdu.

Terfi elemelerinde, 
önce İzmir Bornovas- 
por’u, ardından Balıke
sir Küçükköyspor’u 
yenerek, finale yükse
len kırmızı beyazlılar, 
dün saat 13.oo'de Ma
nisa Şehir Statı'nda

Balıkesir Belediyespor 
ile karşılaştı.
* Güçlü rakibi karşı
sında birinci ve ikinci 
yarıda gol bulamayan 
Gemlikspor. uzatmala
ra kaldı.

Karşılaşmanın 119 
ncu dakikasında rakip 
kaleye Akın in attığı 
gol ile 1-0 öne geçen 
Gemlikspor. karşılaş
mayı bu sonuçla bitirdi.

Gemlik'ten giden 
taraftarın desteğiyle de 
büyük sevinç yaşayan 
kırmızı bevazlılar. dün

gece ilçemize döndü- met AS Kaya ve Adnan 
fer. Tekin m

Gemfek ten karşaas- nu vapoğı otobüs 
mayı izlemeye. Meh- taraftar göndaribdL

mailto:gemlik_korfez@yahoo.com
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Basından Seçmeler
Gürhan ÇETİNKAYA Fikret Bila

Olumlu Bakış İnsani boyut
Görüyoruz, duyuyoruz, yaşıyoruz.
Yaşamın içinde doğal ve evrensel so

runlar mutlaka var. Kaçınılmaz. Hedeflere 
ulaşmak, sorunları çözmek için ç^balıyo-

I ruz durmadan. Yaşamı anlamlı kılanda as
lında bu çabalar...

Önemli olan iyi niyetli yaklaşım...
Sevgi saygı çerçevesinde...
Çözüm üretebilme bilinci önemli....
Bilinç nasıl oluşur? Bilgi ister, özgüven 

ister, güç ve akıl ister. Sadece bunlar mı 
duygu da gerek, sezgi de...

Çözümlere ulaşmak olumlu düşünmek- 
I I le daha kolay, daha çabuk elde ediliyor.

Yolda yürürken, otomobille giderken, 
kısacası yaşamın her aşamasında kurallar 
var. Düzeni dirliği sağlamak için konulan 

I bu kurallara uymak gerekiyor. Ama akıl 
süzgecinden geçirerek. Olumlu yaklaşa- 

. rak. Kurallara olumsuz açıdan bakmak ka
os yaratıyor. Olaylan içinden çıkılmaz ha
le dönüştürüyor. Oysa değer ve ilkelerle 
uyum içinde olmak dingin bir yaşamın da 
ana unsunlanndan.

Olumlu bakış insanın ulaşmak istediği 
hedeflerinin de tetikleyicisi...

Örnek :
Olmasını istediğiniz bir şeyin aniden 

■ gerçekieşivedrmesi. Dönem dönem sizin 
I de başınıza gelmiştir kuşkusuz. Bunu bir 

raslantı olarak açıklamak ya da tanrının bir 
I lütfü diye tanımlamak da olanaklı.

Ancak şu da bir gerçek;
“Eğer bir şeyi yapabileceğinize 

inanırsanız onun gerçekleşmesi da
ha kolaydır”

Bir amacı gerçekleştirmek öncelikle in
sanın kendisini denetleyebilmesine bağlı. 
Bu yetenek isteklerin elde edilmesini sağlı
yor.

Beyin olumluya yönelik talimatları ver
diği sürece e iyi sonuçları alıyor.

Kendi niteliklerine ve yeteneklerine gü
venen olumlu bir insan yarattığı eletrik ile 
karşısındakini de olumlu bir ruh yörünge
sine sokabilir.

İşin gerçeği olumlu bakışın doğasında 
sevgi var. Kişinin ve toplumun yaşamını 
etkileyen güçlü ve temel bir duygudur sev
gi. İnsana haz verir, mutluluk verir.

İnsanın mutlu olabilmesi için önce iç 
dünyasıyla sonra da yakın ve uzak çevre
siyle uyum içinde yaşaması gerekiyor.

Bush ve Blair, Irak’ı işgal etmelerini, 
“bir işgal değil kurtuluş savaşı” ola
rak ilan ettiler. İster kabul et, ister etme...

“Irak’ın ulusal kurtuluş savaşı”
Ulusal kurtuluş savaşını veren ilk millet 

olmasak yutacağız da, neyse:..
Irak halkı diktatöryal yönetimden ABD 

ve İngiltere sayesinde kurtulacaklar, sonra 
da demokrasilerini kuracaklar, ABD ve İn
giltere yanlısı bir yönetim seçecekler, pet
rollerini bu ülkelerin şirketlerine teslim 
edecekler, dünyanın neresinde olursa ol
sun ABD’nin hoşuna gitmeyen bir gelişme 
olursa kayıtsız-koşulsuz ABD’nin yanında 
yer alacaklar, istediği anda ABD ve İngilte
re’ye üs verecekler, topraklarını açacaklar 
ve böylece kurtulacaklar!

Kurtuluşun bedeli bu !
21. yüzyılda ABD ve İngiltere’nin insan 

" haklan ve demokrasiden anladıkları da*bu!
Tıpkı 20. yüzyılda anladıkları gibi. Bir 

farkla ki, 20. yüzyılda “demokrasi, in
şan hakları serbest piyasa” adına yap
tıklarını, bir de “sosyalizm” adına yapan 
rakipleri, vardı. Şimdi yok. Tek başına ya
pıyorlar. ,

Savaşın siyasi boyutu böyle, böyle de 
olacak.:. .

Peki insanı boyut?
Ne oldu? Petrol sızıntısına bulanmış bir 

kuş için kıyamet koparan, sokak köpekle
ri için gözyaşı döken insanlar, dünya kuru
luşları nerede?

İki kolu kökünden kopmuş Iraklı çocuğu 
Türkiye’ye, Almanya’ya, Fransa’ya, 
ABD’ye taşıyacak uçak yok mu? Üç hafta
da Irak’ı yerle bir eden teknoloji, açlık ve

susuzluk içinde kıvranan zavallı Irak hala
na su ve ekmek götürecek yüksek ve gü
venli teknolojiniz yok mu? Bir tümeni bir
kaç saatte dünyanın bir ucundan bir ucuna 
taşıyabilen ABD ve İngiltere, bir tümen de 
insani yardım için organize edemiyor mu7 
Kan gölüne çevirdikleri yerleşim yedenne 
bir sahra hastanesi kurmak da boyurûar- 
nın borcu değil mi?

Nerede BM?
Bütün dünya, “ABD’nin vurduğu 

yerde gül biter” diye, bekleyecek mî?
Nerede uluslararası basın kuruluşları7 

Gazetecilerin kaldığı bilinen Filistin Ote
li’nin tankla vurulması, iki gazetecinin öl
mesi, üçünün yaralanması. El Cezire ve 
Abu Dabi televizyon bürolarının vundma- 
sı, “savaşta olur böyle şeyler” kabin
den, geçiştirilecek mi? Kanlar içinde hah 
kamerasını çalıştırıp haber için ölümü gö
ze alan gazetecileri kim koruyacak? Çt, 
çıkmayacak mı?

ABD ve İngiltere, Irak savaşında hiç bir 
kural, hiçbir insani ölçü tanımıyorlar.

İşlerine geldiğinde kimseye kaptırma
dıkları insan haklarını da tank paletlerinin 
altına alıp ezip geçiyorlar.

Ve bizde bazıları hala hayıflanıyor: Keş
ke, fırsatı kaçırmasaydık!
i ABD’nin vurduğu yerde gül bitecek: 

Neredeyse, keşke bize de vursaydı, deye
cekler.

Oysa gül falan bittiği yok : ABD'ıin 
vurduğu yerden kan ve petrol fışkırıyor... ]

Demokrasi ve gül değil...
9 Nisan 2003 tarihli Milliyet Gazetesi’nde® 

alınmıştır.

■■■■ GÜNLÜK SİYASİ GA2ETE MHB

Yıl: 30 SAYI: 1515 
Fiyatı: 200.000 TL. (KDV Dahil) 

Sahibi: Kadri GÜLER
Yazı felerl 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 

IDmi Bayram Günleri ve Pazar Günleri yayınlanmaz)

Yazarımız 
Araştırmacı - Yazar 

Yılmaz Akkılıç’ın yazdığı
4 Ciltlik 

BURSA ANSİKLOPEDİSİ
Gazetemizde satılmaktadır.

GEMLİKrnoRTim
■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■i

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

OTO CiRMZE
Dorse Akşamı Civata

TOFAŞ 
RENO 
Volvo 
SCANIA 
ANADOL

Tahir D0LAŞKAN

BMC 
FATW 

OOOGE 
KARGO 
FORD

Gemlik Girişi Baytaş Apt. Alt No : C G8RJO
Tel: (0224) 514 58 37 Cep "W : (0546) 5K •<

İLAN ve REKLAMLAR KAZANDIRIR
1 ATLIK PAKET REK1AJI

1OO milyon KDV Sürpriz

■■ I A»*fSU SİYASİ GAltTE MM Tel : (0.224) 513 17 97
BİR TELEFON YETERLİ
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Panolarda “Gemlik Çok Seviyorum’’ yazıyor

Başkan ilçeyi resimli
panolarıyla donattı

İskele Meydanı başta olmak üzere çeşitli alanlara Belediye Başkanı- 
nın dev fotoğrafı ve katlı otoparkın resimleri olan panolar asıldı.

a

Belediye tarafından yaptın- 
Ban katlı otopark ve işyerlerinin 
laçıbş töreni yapılmadan bir 
Içün önce, bir bölümünde Bele- 
Mtye Başkam Mehmet Tur- 
fcutYtn dev resmi bulunan, di- 
lğer bölümünde ise. açılışı yapı* 
Ihn Kath Otopark ve işyerleri- 
jnin fotoğraftan yer alan dev 

hpancior. ilçenin en gözde köşe
lerine dikildi

Cumartesi günü Hükümet
M Konağı ran önündeki yeşilliğin 
I Şehir Parkı na bakan koşesin- 
■ ne dev bir panonun asıldığını 
■ gören Üçe halfa, ne oluyor diye 
■ meraklı bakışlarla çalışmanın 

kapıldığı yende toplandı.
J | Kath Otopark ve Kültür Mer- 
J [kezıni yapan Askon İnşaat tara- 
. fmcan dikilen panoda. Belediye 
J Başkanı Mehmet Turgut'un dev 
I be fotoğrafı île Katlı Otoparkın 

iki adet fotoğrafının yer aldığı 
ı görüldü

Panolarda. “Hizmet Sevgi

Gemi® 

sevfyMN

İşidir”, “Gemlik’i Çok Sevi
yorum” diye yazdıran Belediye 
Başkanı Mehmet Turgut, 4 adet 
olarak hazırlattığı dev panoların 
bir tanesini de Şehir Parkı’nıri 
çay bahçelerine bakan yerine 
diktirdi.

Aynı panoların iki tanesi de, 
ilçenin değişik merkezlerine 
konduğu öğrenildi.

bu1 Ad

US
Emekli Astsubaylar 
genel kurul yaptı

nel kurul toplantısında yeni 
^yönetim belirlendi. TEM AD Genel 

Başkanı Ali Şen Çan’da kongre- 
ye katıldı. Toplantıda, iki öğren- 
ciye burs verilmesi kararı alındı.

GEDİĞİNE

Günün Sözü
Hiç başarı kazanamayanlar 

için.
En tatlı şey. başarıdır.

'Emile Dickinson"

Çarşaf
Humeyni’nin torunları 
çarşaftan nefret ediyormuş. 
Çarşaflamaya gör....
Bizdeki carşaflıyan 
çarşaflılarda;
çarşaflamayıp 
çarşaflanmayanlardan....

Emekli Astsubaylar 
Derneği Gemlik Şubesi
nin genel kurulunda yeni 
yöneticiler belirlendi.

Balıkpazan Mahallesi 
Yüksel Apartmanı altında 
lokalleri bulunan Emekli 
Astsubayların dün yapı
lan genel kurul toplantısı
na, Türkiye Emekli Astsu
baylar Dernekleri Genel 
Başkanı Ali Şen Can da 
katıldı.

Genel kurulda konuşan 
Ali Şen Can, emekli astsu
bayların Orduevleri hden 
daha fazla yararlanmaları 
için üst düzeyde temaslar 
yaptıklarını, ancak ordu
daki hiyearşik düzen için
de Orduevleri nden yarar
lanıldığını unutmamak ge
rektiğini söyledi.

Can şöyle konuştu:

“Türk Ordusu’nun 
150 bin subayı görev 
yapıyor. Yüz bin de 
emekli subay ve astsu
bay var. Bunu gözönü- 
ne almak zorundayız. 
İsteklerinizi bize ulaş
tırmanız durumunda. 
Genel Kurmay Baş
kanlığında oluşturu
lan bir birim emekli 
subay ve astsubayların 
durumlarını değerlen
diriyor. Onlara iletiriz”

Genel kurulda, iki öğ
renciye burs verilmesi ve 
daha geniş bir lokale taşı
nılması karan ahndı

Yapılan seçimlerde yö
netim kurduna Arif Bolat. 
Alaattin Terzi. Selamı 
Türkay. Hüseyin Günaltay 
ve Abdullah Bavdar seçil
diler.

TATLI 
SERT

Fenerbahçe ve Bursaspor
Bu sene. Bursaspor ve Fenerbah

çe için zor bir sene.
.Süper liğin 40 senelik takımı Bur

saspor düşme tehlikesi yaşıyor.
Bursaspor iskelet olarak, uzun sü

redir bir arada oynayan bir takım.
Beraberce yaşlanan bir takım
Her sene iyi bir iki takviye yeri

ne, iyi bir iki oyuncu kaybeden bir 
takım.

Mususi, Selim. Deniz. Murat Hao- 
oğlu. Hakan Keleş ve Kaleci Şenol.

Bu oyuncular, halen yeni takımları
nın en iyileri oldular.

Şu anda Bursaspor da kalanlar ise 
memurlaştı.

idmanlar, görev icabı yapılmaya 
başladı.

Maçlarda, hafta sonu mesaisi gibi be
nimsendi.

Hedef olmayınca, haftalık çalışma
lar da bir işe yaramadı.

Yavaş yavaş takım ruhu kayboldu.
Takımın asları da, Bursaspor un 

düşmesinden çok, gizliden gelen 
transferlere kafayı taktı.

Kimse, Bursaspor düşmez falan 
demesin.

Ne devler gitti.
Bir daha da geri gelmedi.
Fenerbahçe’ye gelince.
Herhalde küme düşmez.

■Ama. UEFA kupasına katılma 
hakkını kaybetmek, küme düşmek 
kadar acıdır.

Fenerbahçe de kabahatli, s adaca 
futbolcular değil.

Birinci kabahatli, futboldan ve fut
bolcudan anlamayan yöneticiler.

İşe yarayacak güçlü kuvvetli adam 
yerine, futboldan bıkmış şöhretleri 
takıma doldurdular.

Taraftarın da büyük kabahati 
var.

Hele, kulüp tarafından beslenen 
biraz siyasallaşmış biraz da mafya
laşmış bir grup taraftar, çok suçtu.

Kendi milli kalecilerini bile linç 
eden bu grup, aslında Fenerbahçe 
düşmanıdır.

Bana göre, en az kabahati olanlar 
antrenörler.

Ne yapsın adamlar.
Ellerindeki kumaş bu.
Ruhu olmayan, hedefi olmayan 

futbolcular ancak bu kadar oynar.
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Sanat ve Kültür Derneğinin SAĞLIK KÖSESİ

bürosu açıldı
Gemlik Belediyesi Sanat ve Kültür Derneği 

yeni bürosuna kavuştu.
Belediye Başkanı Mehmet Turgut tarafın

dan Belediye altındaki boş bürolardan birinin 
Sanat ve Küttür Derneği ne tahsis edilmesin
den sonra, içinde düzenleme yapan dernek, 
dün saat 12.oo de Kaymakam Sadettin Genç, 
Belediye Başkanı Mehmet Turgut, İlçe Emni
yet Müdürü Salih Gölcü, Şef Bestekar Erdinç 
Çefikkol ve Dernek Türk Sanat Müziği Kord- 
su'nun katılımıyla yeni büronun açıhşı yapıldı.

Büronun açılış kurdelasını Kaymakam, Be
lediye Başkanı. Emniyet Müdürü, Dernek 
Başkanı ve Şef Erdinç Çelikkol birlikte kesti
ler. 1

Açılışta konuşsun Dernek Başkanı Edip 
Özer, derneğin desteklerle yürüdüğünü, önce 
Meclîs Salonunu kendilerine çalışmak için, 
simdi de bir büroyu tahsis eden Belediye Baş
kanı Mehmet Turgut'a teşekkür etti.

Özer. "Bundan sonraki hedefimiz, 
hat sanatında ile tiyatro ve resim dal
larında dernerçe çalışmalara başlamak
tır.” dedi.

Şef Erdinç Çelikkol ise, bu desteklerin ya
nında bir bilgisayar ve Türk Sanat Müziği ile 
Türk Halk Müziği CD arşivinin derneğe ka
zandırılmasını gerektiğini, bu konuda da yar
dım edilmesini istedi.

IirelliDE
KAIV1 PAN YA

TRAKTÖR LASTİKLERİNİ ŞİMDİ AL

Diş Çürüğü - Dişeti Hastalıktan ye 
Korunma Önlemleri - 2

Mikrobiyel plak (diş kiri) (fişten uzaMaşbrönâM 
yaklaşık üçüncü günden sonra tükürükteki mnel 
tı^iannın mikrobiyel plağın üstüne çökeimesMe eh 
tasları oluşmaya başlar. Musluğun yanında sudaio 
recin çökelmesiyle oluşan tabaka gibi sert ve yap» 
kan bir yapıya sahip diş taşım diş fırçasıyla temûte» 
mek mümkün değildir. Bu tiş taşlannı dişlerden aaob 
dişhekimleri uzaklaştırabilir ve hastalık bu aşamam 
ancak dişhekimi tarafından tedavi edilebibr. Anob 
yapılan tedavi yalnızca mevcut hastalığı dvrdurra^a 
yöneliktir. Periodontitis sonucu kaybedilen kendi m 
lifçikleri eski durumuna döndürmek artık söz konma 
değildir.

MİKROBİYEL PLAĞIN
FIRÇA İLE TEMİZLENMESİ
Hastalık tedavi edilmezse, dişler uzar, saüanz. di 

şet» çekilir ve dişi tutan çene kemiği tümüyle endğiaJ 
den, dişler kaybedilir.

Dişeti hastalıkları diş çürükleri gibi pek ağnh okşa
dığından, bireyler tarafından önemsenmernefctedk. 
Hastalığın en önemli belirtisi dişetlerinde kanamadı

Sağlıklı dişetleri hiçbir zaman kanamar
Dişeti tedavisinin temeli, düzenli ve etkin bir şadı 

de hastadaki mikrobiyel plağın temizlenmesi ve kaidb- 
rı İmasına dayanır. Periodontitis. durumunda kök yü
zeyine yapışmış mikroplar ve bunların saJgüadüaa 
enzimler, dişhekimlerince kazınarak uzaklaşönbr IH 
lemiş bazı olgularda cerrahi girişim de gerekti oynak
tadır.

Sonuç olarak, diş çürüğünden olduğu gibi, <b$«a 
hastalıklarında da çok unsurlu etkenlerin yarandı ma 
neden mikrobiyel plaktır.

AĞIZ KOKUSU
Ağız kokularının yaklaşık yüzde seksenbeşi ağph 

dan kaynaklanmaktadır. Ağızdan kaynaklanan bcbfl 
nun nedeni, çürük dişler, diş taşlan, hastafakb 
ri. kırılmış-bozulmuş dolgu kaplama ve diş pramdM 
riyle, dil, bademcik ve ağızdaki diğer dokulannüSög 
de bulunan enzimlerin, doku hücrelerini parçalamadı 
oluşturduğu uçucu sülfür bileşikleridir.

Genellikle hidrojensülfür (H2S) niteliğinde veTş 
kokusunu andıracak kadar kötü bir koku olan ağa! 
kokusu, hekim tarafindan etkenleri ortadan kaidad» 
rak tedavi edilebilir. Hastalığın yinelenmemesî km 
bireyin diş çürüğünde ve dişeti hastahklamnd» ofctağ* 
< dbi, mikrobiyel plağı ağızdan özenli ve sürekti otaabl 
uzaklaştırması gerekmektedir Koynok £>«b«iaaM| 

< 1 iası Halk Sağlığı Birimi Sağlık Eğiti

15 TEMMUZ’DA ÖDE : 20.9^’tU
ÖZKAYA OTOMOTİV 
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Panolarda ‘“Gemlik Çok Seviyorum” yazıyor

Başkan ilçeyi resimli 
panolarıyla donattı
İskele Meydanı başta olmak üzere çeşitli alanlara Belediye Başkanı- 

nın dev fotoğrafı ve katlı otoparkın resimleri olan panolar asıldı.
1 Btkdîve tarafından yaptın- 
lan kath otopark ve işyerlerinin 

[yphş töreni yapılmadan bir 
Lyjn önce. bîr bölümünde Bele- 
jıçe Başkam Mehmet Tur
gut'un dev resmi bulunan. di
ğer bölümünde ise. açılışı yapı- 
bn Kadı Otopark ve işyerteri- 
rin fotoğraftan yer alan dev 

I panolar ilçenin en gözde köşe- 
llerine dökücü

Cumartesi günü Hükümet 
[Konağı nın önündeki yeşilliğin 
Şehir Parkı na bakan köşesin- 

tde dev bîr panonun asıldığını 
■gören Üçe halkı, ne oluyor diye 
; araklı bakışlarla çalışmanın 
yapıldığı yerde toplandı.
' Katlı Otopark ve Kültür Mer
kezîni yapan Askon İnşaat tara- 
Ifcrian dikilen panoda. Belediye 
Başkanı Mehmet Turgut’un dev 
te fotoğrafı île Kadı Otoparkın 
iki adet fotoğrafının yer aldığı 
görüldü.
| Panolarda. Hizmet Sevgi >1 JtSBfad

İşidir”, “Gemlik’i Çok Sevi
yorum” diye yazdıran Belediye 
Başkanı Mehmet Turgut, 4 adet 
olarak hazırlattığı dev panoların 
bir tanesini de-Şehit Parkanın 
çay bahçelerine bakan yerine 
diktirdi.

Aynı panoların iki tanesi de, 
ilçenin değişik merkezlerine 
konduğu öğrenildi.

Emekli Astsubaylar 
genel kurul yaptı

Genel kurul toplantısında yeni 
Jyönetim belirlendi. TEMAD Genel 

^Başkanı Ali Şen Çan’da kongre- 
ye katıldı. Toplantıda, iki ögren- 
ciye burs verilmesi karan alındı.

Çarşaf...
Humeyni’nin torunları 
çarşaftan nefret ediyormuş. 
Çarşaflamaya gör....
Bizdeki çarşaflıdan 
çarşaflılarda;
çarşaflamayıp
çarşaflanmayanlardan....

“Türk Ordusu nun 
150 bin subayı görev 
yapıyor. Yüz bin de 
emekli subay ve astsu
bay var. Bunu gözönü- 
ne almak zorundayız. 
İsteklerinizi bize ulaş
tırmanız durumunda. 
Genel Kurmay Baş
kanlığı’nd a oluşturu
lan bir birim emekli 
subay ve astsubayların 
durumlarını değerlen
diriyor. Onlara iletiriz”

Genel kurulda, iki öğ
renciye burs verilmesi ve 
daha geniş bir lokale taşı
nılması karan alındı.

Yapılan seçimlerde yö
netim kuruluna Arif Bolat 
Alaattin Terzi, Selamı 
Türkay. Hüseyin Günaltay 
ve Abdullah Baydar seçil
diler.

Emekli Astsubaylar 
Derneği Gemlik Şubesi’- 
nin genel kurulunda yeni 
yöneticiler belirlendi.

Bahkpazan Mahallesi 
Yüksel Apartmanı altında 
lokalleri bulunan Emekli 
Astsubaylar’ın dün yapı
lan genel kurul toplantısı
na, Türkiye Emekli Astsu
baylar Dernekleri Genel 
Başkanı Ali Şen Can da 
katıldı.

Genel kurulda konuşan 
Ali Şen Can, emekli astsu
bayların Orduevleri nden 
daha fazla yararlanmaları 
için üst düzeyde temaslar 
yaptıklarını, ancak ordu
daki hiyearşik düzen için
de Orduevleri nden yarar
lanıldığını unutmamak ge
rektiğini söyledi.

Can şöyle konuştu:

TATLI 
SERT
Erol GÜRÇAY

Fenerbahçe ve Bursaspor
Bu sene, Bursaspor ve Fenerbah

çe için zor bir sene.
,Süper ligin 40 senelik takımı Bur

saspor düşme tehlikesi yaşıyor.
Bursaspor iskelet olarak, uzun sü

redir bir arada oynayan bir takım.
Beraberce yaşlanan bir takım.
Her sene iyi bir iki takviye yeri

ne, iyi bir iki oyuncu kaybeden bir 
takım.

Mususi, Selim. Deniz. Murat Hao- 
oğlu, Hakan Keleş ve Kaleci Şenol.

Bu oyuncular, halen yeni takımları
nın en iyileri oldular.

Şu anda Bursaspor’da kalanlar ise 
memur laştı.

idmanlar, görev icabı yapılmaya 
başladı.

Maçlarda, hafta sonu mesaisi gibi be
nimsendi.

Hedef olmayınca, haftalık çalışma
lar da bir işe yaramadı.

Yavaş yavaş takım ruhu kayboldu.
Takımın aslan da, Bursaspor*un 

düşmesinden çok, gizliden gelen 
transferlere kafayı taktı.

Kimse, Bursaspor düşmez falan 
demesin.

Ne devler gitti.
Bir daha da geri gelmedi.
Fenerbahçe’ye gelince.
Herhalde küme düşmez.
•Ama. UEFA kupasına katılma 

hakkını kaybetmek, küme düşmek 
kadar acıdır.

Fenerbahçe’de kabahatli, a adece 
futbolcular değil.

Birinci kabahatli, futboldan ve fut
bolcudan anlamayan yöneticiler.

İşe yarayacak güçlü kuvvetli adam 
yerine, futboldan bıkmış şöhretleri 
takıma doldurdular.

Taraftarın da büyük kabahati 
var.

Hele, kulüp tarafından beslenen 
biraz siyasallaşmış biraz da mafya-1 
taşmış bir grup taraftar, çok suçlu.

Kendi milli kalecilerini bile linç 
eden bu grup, aslında Fenerbahçe 
düşmanıdır.

Bana göre, en az kabahati olanlar 
antrenörler.

Ne yapsın adamlar.
Ellerindeki kumaş bu.
Ruhu olmayan, hedefi ohwy— 

futbolcular ancak bu kadar oynar.

Hiç başarı kazanamayanlar 
için.

En tatlı şey. başarıdır.
“Emily Dickinson’*



Sanat ve Kültür Derneğinin SAĞLIK KÖŞES

Diş Hekimi Doğan Al kabürosu açıldı
Gemlik Belediyesi Sanat vs Kültür Derneği 

yeni bürosuna kavuştu.
Belediye Başkanı Mehmet Turgut tarafın

dan Belediye altındaki boş bürolardan birinin 
Sanat ve Kültür Derneği'ne tahsis edilmesin
den sonra. içinde düzenleme yapan dernek, 
dün saat 12.oo de Kaymakam Sadettin Genç, 
Belediye Başkanı Mehmet Turgut, İlçe Emni
yet Müdürü Salih Golcü, Şef Bestekar Erdinç 
Çelikkol ve Dernek Türk Sanat Müziği Koro- 
suYıtm katılımıyla yeni büronun açılışı yapıldı.

Büronun açılış kurdelasını Kaymakam, Be
lediye Başkanı, Emniyet Müdürü, Dernek 
Başkanı ve Şef Erdinç Çelikkol birlikte kesti
ler.

Açılışta konuşan Dernek Başkanı Edip 
Özen demeğin desteklerle yürüdüğünü, önce 
Meclis Salonunu kendilerine çalışmak için, 
simdi de bir büroyu tahsis eden Belediye Baş
kanı Mehmet Turgut'a teşekkür etti.

Özer. ‘‘‘“Bundan sonraki hedefimiz, 
hat sanatında ile tiyatro ve resim dal
larında demerçe çalışmalara başlamak
ta.'* dedi.

Şef Erdinç Çelikkol ise, bu desteklerin ya
nında bir bilgisayar ve Türk Sanat Müziği ile 
Türk Halk Müziği CD arşivinin derneğe ka- 
zandınbnasını gerektiğini, bu konuda da yar
dım edilmesini istedi.

TRAKTÖR LASTİKLERİNİ ŞİMDİ AL

Diş Çürüğü - Dişeti Hastalıkları ıt 
Korunma Önlemleri - 2

Mikrobiyel plak (diş kiri) dişten uzaklastrimw| 
yaklaşık üçüncü günden sonra tükürükteki mart 
tıklarının mikrobiyel plağın üstüne çökeknes» 1 
taslan oluşmaya başlar. Musluğun yanında. striaiai 
recin çökelmesiyle oluşan tabaka gibi sert ve 
kan bir yapıya sahip diş taşını diş nrçasda 
mek mümkün değildir. Bu tiş taşlarım dişlerden « 
dişhekimleri uzaklaştırabilir ve hastalık bu asam 
ancak dişhekimi tarafından tedavi edİetik. m 
yapılan tedavi yalnızca mevcut hastalığı durdurta 
yöneliktir. Periodontitis sonucu kaybedilen haafl 
lifçikleri eski durumuna döndürmek artık söz kca 
değildir. i

MİKROBİYEL PLAĞIN
FIRÇA İLE TEMİZLENMESİ
Hastalık tedavi edilmezse, dişler uzar, satana 

şeti çekilir ve dişi tutan çene kemiği tümüyle erim 
den, dişler kaybedilir.

Dişeti hastalıktan diş çürükleri gibi pek ağnfecfa 
dığından, bireyler tarafından önemsenmeme!® 
Hastalığın en önemli belirtisi dişetlerinde kananad

Sağlıklı dişetleri hiçbir zaman kanamaz. I
Dişeti, tedavisinin temeli, düzenli ve etkin birsi 

de hastadaki mikrobiyel plağın temizlenmesi w m 
olmasına dayanır. Periodontitis, durumunda kök ■ 
zeyine yapışmış mikroplar ve bunların salgıladifi 
enzimler, dişhekimlerince kazınarak uzaklaştırılır.1 
lemiş bazı olgularda cerrahi girişim de gerekli otai 
tadır. t

Sonuç olarak, diş çürüğünden olduğu gibi, dM 
hastalıklarında da çok unsurlu etkenlerin yanında a 
neden mikrobiyel plaktır.

AĞIZ KOKUSU
Ağız kokularının yaklaşık yüzde seksenbeşiai 

dan kaynaklanmaktadır. Ağızdan kaynaklanan n 
nun nedeni, çürük dişler, diş taşlan, hastahkb <w 
ri kırılmış-bozulmuş dolgu kaplama ve diş proM 
riyle, dil, bademcik ve ağızdaki diğer dokularınus* 
de bulunan enzimlerin, doku hücrelerini parçalayan 
oluşturduğu uçucu sülfür bileşikleridir. j

Genellikle hidrojensülfür (H2S) niteliğinde veI 
kokusunu andıracak kadar kötü bir koku daıij 
kokusu, hekim tarafından etkenleri ortadan kadri 
rak tedavi edilebilir. Hastalığın yinelenmemesi a 
bireyin diş çürüğünde ve dişeti hastalıklarında oMİ 
gibi, mikrobiyel plağı ağızdan özenli ve surekiotai 1 
^aklaştırması gerekmektedir Kaynak ■.

_______ ______________________________ ^1
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Erkeklerin kadınlar hakkında bilmediği 10 şey

Eğitsel Etkinlikler

NÖBETÇİ ECZANE

Muzaffer Gürboga
Eğitimci - Yarar

SATILIK DAİRE

Eğitimde yaşanan kalitesizliğin önemli 
btr nedenim uygulamanın amaçlarla örtüş-

Söylem-eylem uygunluğu ger
çekleştirilmiyor. Eğitsel kol etkinlikleri 
okullarımızda yeterince önemsenmiyor. 
Oysa tüzükte belirtilen ve çalışma progra- 
nuna ahnan etkinlikler ne kadar güzel. Öğ
rencilerin bîr bölümü isteği dışında bir kol
da görev alıyor Öğrencinin eğitsel koldan 
hopcutonm en önemli neden budur.

Öğuusâ yetenekleri doğrultusunda yara-, 
uoh,-: ortava koyacak ortam bulamıyor. 
Amaçlanan, öğrenciyi araştırmaya, incele
meye yöneltmek değil mî? Özgür ve. bilim
sel insan tipi nasıl yetiştirilecek? Demokra
tik açıhmlar nasıl sağlanacak? Tutucu ve 
sorgulamayan. soru sormayan, düşünmesi
ni bilmeyen insan yetiştiriyorsa kabahat ki- 
EÎn? Okuma sevgileri eğitsel kol etkinlikle
rinde kazandırılabilir Gençler yaşanan top
lumsal. ekonomik ve kültürel değişimleri 
fark edebilir, hatta onlara öncülük edebilir. 
Katkı verebilir. Öğrenci görerek, geziler ya
parak. yaşayarak öğrenebilir. Sanatta gü
zellikler yaratabilir.
r Öğrenci özgün bir alanda kendi zengin 
yeteneklerinin farkına varabilir. Kişisel gö- 
riîşüm. eğitsel kol etkinliklerinin öğrencile
rin değerlendirilmesinde en az % 40 gibi bir 
paya sahip olmasıdır.

Adı üstünde eğitsel kol çalışmaları eğiti
nin değişik boyutlarını görme uygulama 
olanağı verebilir. Köy Enstitülerinde ve da
ha sonralan Öğretmen Okullarında uygula
nan yönetimin özü bu değil miydi? İşbirliği 
ve paylaşma, ancak bol pratik yaparak öğ
renilir. Eğitsel kol etkinliklerinde uygulama 
düşünsel olduğu kadar, işin içine duygusal 
boyutu da katmalı. Ne demek bu? Duygusal 
zekanın geliştirilmesi demek. Duygusal ze
kanın daha önemli olduğu bilinen bir ger
çek. Empatik yetenek, grup dinamiği, ileti
şin) becerisi, yaşama becerisi, iş üzerine 
odaklaşma kazanılacak tutumlardır. Bireyin 
kendini grup içinde tanıması, kendini ta
nımlaması çok önemlidir.
F Öğrencide oluşacak “Ben yaparım ben 
beceririm" önemli bir sıçrayıştır. Sorunları 
tartışma, eleştirel düşüne ve konuşma, yo
lundama yeteneği eğitsel kolun kazancıdır. 
Kişi en iyi bildiğini en iyi yapan. Eğitsel kol 
etkinliklerinin esprisi de budur zaten.
| Eğitsel kol çalışmalarının üstünde dura- 
bn, hak ettiği önemi verelim.

Kumla’da Havuzlu 
Satılık ve Kiralık Daire 
Tel : (0.224) 513 17 97
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İNCİ ECZANESİ

1) Erkekler içimizde yaşattığımız aşkın ne kadar 
büyük olduğunu ve'bizi her şeyden edebileceğini bil- 
miyorlar. Gerçekten seversek lığurlannda ölebiliriz.

2) Doğru insanı bulduğumuzda, karşımızdaki her 
kimse dünyanın en mutlu insanı olacak. Bu ihtima
lin çok yüksek olduğunu gözardı ediyorlar.

3) Onları sıkıldıkları hayatlarından kurtarabilece
ğimiz gibi, bukelamun gibi değişebileceğimizi bilmi
yorlar.

4) Onlardan hoşlanmadığımızda, aslında bunu 
çok açık bir biçimde belli ederiz. “Benden hoşlanı
yor ama belli etmiyor" diye kendilerini kandırmak
tan ne zaman vazgeçecekler acaba?

5) Kadın kalbi ve aklı erkeklerinkinden dönüm- 
lerce büyük. Dünyadaki her acıyla mağrur bir savaş
çı edasıyla savaşabileceğimizi ve yenildiğimizde bile

Yasemin Mobilya 
DEĞİRMENCİOĞLU Mobilya ve Koltuk Çeşitleri
O Yatak Odası Takımları 
O Oturma Odası Takımları 
O Misafir Odası Takımları 
O Yemek Odası Takımları 
O Kanepeler 
□ Abajur Çeşitleri 
O Zigon Sehpalar 
Yeni İşyerimizde zengin 

mobilya çeşitleri ile. 
hizmetinizdeyiz....

Ivt
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bunu asla hissettirmeyıp gerçek zafer sarhoşlan gibi 
gezebileceğimizi bilmiyorlar.

6) Onlan terk etmek zorunda kâkhğmıada ken
dimizi nasıl korkunç hissetimizi bdtnâyoriar.

7) Beş paralık adamlara bile gereğinden fazla 
değer verebilecek kadar zengin yürekli olduğumuzu 
bilmiyorlar.

8) Her zaman ve her koşulda onlardan daha iyi 
bir araba kullandığımızı bilmiyoriar.

9) Gay'lik ve biseksüellik. dünyayı toplumsal açı
dan ciddi byutlara tehdit ederken aslında o kadar da 
özenilecek varlıklar olmadığımızı anlamıyorlar.

10) Ve bir gün bize yaptıklarının cezasan en ağr 
şekilde ödetebilmek için nasıl canla başla catap. Al
lah’a yalvardığımızı ve kadınlann ahinin cok şiddet
li tuttuğunu erkekler asla ama asla bilmiyoriar.
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Olaylı temel atma
Birinci sayfanın devamı

GÖSTERİ
BAŞLIYOR
Konukların yerlerini almasın

dan sonra. açılış konuşmasını 
yapmak için kürsüye gelen Bele
diye Başkanı Mehmet Turgut, 
“Gemlik halkına hizmet et
mekten büyük mutluluk du
yuyorum. Göreve geldiğimin 
dördüncü yılında bana ver
disiniz cesaret ve ruhla 68 
dükkan ve 300 araç kapasi
teli katlı otoparkın temelini 
atıyoruz. Sîzlere hizmet et
mek istiyorum." dedi.

Bu sırada Krom Caddesi yö
nünden konuşma alanına doğru 
eterinde mavi beyaz bayraklar 
ve punkatlar taşıyan yüze yakın 
ülkücü gene “Kerkük Türk’tür 
Türk kalacaktır" dîye slogan 
atmaya başladı.

Buna sinirlenen Belediye Baş
kam sesini daha da yükselterek 

konuşmasını sürdürdü ve "Ülke
ye hizmet etmek isteyenleri 
burada olduğu gibi kendini 
bilmezler tarafından sabote 
edilmek istenmektedir." de
di.

Bu sırada bir bölümü dışarı
dan gelen ülkücüler sloganlarını 
sürdürdü.

Ülkü Ocakları Gemlik Şubesi 
Başkanı Osman Durdu ise, elin
deki bildiriyi okumaya çalışırken, 
polis göstericileri tören alanın
dan uzaklaştırmaya başladı.

MrIP lilerin de araya girme
siyle tören alanından 100 metre 
uzaklaştırılan ülkücüler, buradan 
slogan atmalarını sürdürdü.

Polis. Ülkü Ocakları Başkanı- 
nın elinden megafonunu aldı. Ül
kücü gençler daha sonra, ara so
kaklardan Gemlik Ülkü Ocakları 
binasını gittiler.

VALİ KONUŞUYOR
Belediye Başkanı Mehmet 

Turgut konuşurken sağanak ha
linde yağmur başlaması üzerine, 
konuşmasını kısa kesti.

Bursa Valisi Oğuz Kaan Kok
sa ise yaptığı konuşmada, slo- 
ğan atarak Kerkük’ün kurtula
mayacağını, Türkiye’nin ekoho- 
nik yönden ve her yönden güçlü 
olmasıyla dünya üzerindeki 
Türklere yardım yapılabileceğini 
söyledi:

Vali Koksal, hizmetin Gemlik
lilere hayırlı olmasını diledi.

Daha sonra Vali,. Belediye 
Başkanı ve milletvekilleri birlikte 
butona basarak temcilere ilk har-

Güne Bakış

cı boşalftilar:
Törendeh sonra Bankacılar 

Lokali’nde toplu pilav ikram edil
di.

TUTUKLANAN YOK
Temel atma töreninde, Top

lantı ve Yürüyüş Yasası’na mu
halefet eden Ülkü Ocakları Gem
lik Şubesi yöneticileri hakkında 
soruşturma başlatıldığını söyle- 
yep İlçe Emniyet Müdürü Salih 
Golcü, yöneticilerin ifadelerinin 
alınarak, Adliye’ye sevkedilece- 
ğini bildirdi.

Öte yandan, Ülkü Ocakları 
Gemlik Şube Başkanı Osman 
Durdu ise, bu eylemi, ulusal bası
nın ve bakanlarıh bu törende! bu
lunacağı ve ses getireceğini dü
şündükleri için gerçekleştirdikle
rini söyledi. ,

Vali Oğuz Kaan Koksal, ya 
gösteri üzerine, Türk ulus 
ekonomik yönden güçlü 
halinde dünyadaki bütün Turtir-| 
re destek olunabileceğini si 
ledi.

AK PARTİ Gemlik İlçe Teşkilatını kurup bugünlere getiren 
ve çok başarılı bir genel seçim geçiren

Kurucu Yönetim Kurulu’nu, 
görevden alınmasından sonra, 

yerine atanan yeni AK PARTİ İlçe Yönetiminde 
yer alan Yönetim Kurulu Üyelerini kutlarım.

KUCAKLAYAN - BİRLEŞTİREN ve
Yeri geldiğinde

DİK DURABİLEN BİR YÖNETİM
olmalarını temenni ederim.

SELAHATTİN BAKIRCI
AK PARTİ Belediye Meclis Üyesi

Kadri Güler
gemlik_korfez@yahoo.ee» 1

Yeri miydi? I
Birinci sayfanın devamı
Dün yapılan temel atma törenine M 

düşürüldü.
Başkan Turgut, açılış konuşmasn* 

parken, .bir siyasi partinin yan kolu «M 
bilinen Ülkü Ocaklan Gemlik Şubesi»ti 
yüze yakrh genç, töreni sabote etti.

Irak’ta, Türklerin yaşadığı KeriM 
Peşmergelerin girerek yağmalamadık 
lunmalannı protesto etmek için tfiniid 
lanı İdi.

Bu başta Belediye Başkanı na kaıs İM 
hareketti. Başkan konuşmasında 
protesto etti ve ardından, bağırışları 
turmak için İstiklal Marşı söyletti.

Ülkücüler, İstiklal Marşı söyknittjM 
gan atmayı bîr süre sürdürdü.
ra onlarda katıldı.

Bu olayı solcu gençlik "Savaşa 1* 
yır'.'diye yapsaydı acaba nasıl daıraffiM^

Ülkücüler eylem için yanlış yer $ed>H 
Taraftar değil düşman kazandibi J|



Satılık Su Motorarfez
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I TARAFSIZ SİYASİ ĞAZETE
□ 15 Nisan 2003 Salı FİYATI : 200.000. TL.

Lombandini. çalışır 
vaziyette, 13/15 
10 kademe santrajüçlü
su motoru 
sahibinden 
Müracaat :

satıhktır
512 35 10
513 35 10

Gemlikspor’a
destek olalım

f
Yıllardır üçüncü Türkiye ligine çıkmanın mücadelesini 

I veren Gemlikspor, bu kez sonuca daha yaklaştı. Önceki 
) gün Balıkesir Belediyespor’u l-ö yenerek terfilerin en 
| önemli aşamasına geldi. Gemlikspor’a maddi ve manevi 

f I desteğin tam zamanı. Haydi'Gemlikspor’a destek olalım.1
Gemlikspor' un 

Kncü Türkiye ligine 
■m? mücadelesinde 
geidigı noktada maddi 
we .nar.evi destek bekli

İManisa Şehir Sta- 
| dmda 'geçtiğimiz hafta 

[yapılan üz karşılaşmada 
da başarılı çıkan Gem- 
İkspcr. şimdi daha zoru 
başarmak için mayıs 
ayında yeni bir müca-

deye girişecek..
6 takımın karşılaşa

cağı terfilerde ele ine- 
usulü ile yapılacak olan 
karşılaşmalarda çiftle
şecek takımlarda • » ele
nen takımlar şanslarını 
kaybedecekler, yenen 
takımların ise üçüncü 
liğ yolu açılacak.

DESTEK GEREK
Mayıs ayının ilk haf

tasında yapılacak olan

Güne Bakış
Kadri Güler
gemlik_korfez@yahoo.com

Destek gerek
Gemlikspor ün Manisa başansı sürmeli.
Bunun yolu Gemlikspor’a destekten ge

çer.
Destek, maddi ve manevi olarak yapıl

malı.
Karşılaşmalar öncesi bir iki otobüsle 

destek vermek için Gemlik’ten Manisa’ya 
giden taraftarların sesi cılız geldi.

Balıkesirspor’un 7 otobüs ve yöneticile
rinin tamamıyla karşılaşmada olduğunu 
düşünürseniz, bizim gençleri kutlamamak 
elde değil.

Cılız taraftar ve az yönetici ile yine de 
başarı elde ettiler.

Gemlikspor’a deestek vermek için Ma
yıs ayında yapılacak karşılaşmalara en az 
10 otobüs taraftar götürülmelidir.

Bu yetmez, asıl destek Gemliklilerden 
gelmeli ve maddi olarak Gemlikspor’a yar
dım edilmeli.

Gemlikspor için başlatılan maddi deste
ğe 5 milyon lira tabandan başlanmalı ve 
tüm Gemlik’in buna katkısı sağlanmalı.

Gemlik Körfez Gazetesi olarak bu des
teğe tüm Gemlik halkını çağrıyoruz.

Haydi Gemlikspor’a destek olalım. *

tgılll jil;t Uil

• elemeler öncesi başarılı 
karşılaşmalar yapan 
kırmızı’beyazların yarın 
ilçemize gelmesi bekle- 
riyor. •

Gemlikspor Kulübü 
Başkanı Mehmet Tur
gut, sonuçlardan büyük 
memnuniyet duyduğu
nu belirterek, kendisini 
ve Gemlik halkını mutlu 
ettiğini söyledi..

Gençleri kutlayan 
Mehmet Turgut, şunları 
söyledi:

“ Futbolculanmı-

za teşekkür ediyo
rum. Gemlik’e böy- 
lesi bir mutluluğu 
tattırdıkları için. 
Bundan sonraki kar
şılaşmalarda da ay
nı başarıların alına
rak Gemlik’e üçün
cü liği getirroelerini 
diliyorum. ”

Gemliksporün zor 
gününde Gemlikli- 
1 erin maddi ve manevi 
olarak takımlarına des
tek olması isteniyor. 
Haydi Gemlik.

Belediye tarafın
dan yaptınlan Katlı 
Otopark ve iş yerle
rinin temel atma tö
reni sırasında Gem
lik Ülkü Ocaklan 
Derneği tarafından 
peşmergelerin Ker
kük’e girmelerini 
protesto edişleri 
üzerine görüşlerini 
açıklayana Belediye 
Başkanı . Mehmet 
Turgut, yapılan ey
lemin hoş olmadığı
nı belirterek, 
’Gemlik’e gölge 
düşürdüler” dedi.

Belediye Baş
kanı Mehmet Turgut, Gemlik'e yapılan I 
metlerin hiçbir şekilde engeflenemeyecc 
ni, yapılan işlerin ortada olduğu söyta 
Ülkü Ocaklarının protesto yerinin temel 
ma töreni olmaması gerektiğim befcn 
Belediye Başkanı Mehmet Turgut “1Bu

durum törene gelenleri de uzdu 
Gemlik'e gölge düşürdüler. Başka bir 
şey söylemek istemiyorum/' dedi

Temal Atma töreninde yapılan protesto 
gösterisi 'pedeniyle soruşturma devam ed 
yor.

Manisa’ya dikilecek olan Atatürk Heykeli Kumla da yapılıyor

Tankut Oktem’in dev heykeli
Manisa İzmir karayolu üzerinde p kilometrelere^,.—
görünecek olan dev heykelin bir bac

Küçük Kumla belde
sinde uzun yıllardan be
ri heykel sanatıyla uğ
raşan ve Atatürk hey
kelleriyle ün yapan 
Prof. Tankut Öktem. 
Manisa İzmir karayolu 
üzerinde dikilecek olan 
Atatürk heykelinin ça
lışmalarını Küçük Kum
la’daki atölyesinde ta
mamlıyor.

Haftanın iki günü İs
tanbul'daki akedemik 
çalışmalanndan boş ka
lan zamanlarda Gem
lik e gelen Tankut Ök- 
tem, 47 metre yüksek-

liğinde olan Türkiyenin 
en büyük heykellerin
den birini yapıyor.

Atatürk'ün bir ayağı
nın yüksekliğinin 7 
metre olduğunu bu 
nun tamamlandığını 
söyleyen Tankut Ok- 
tem. heykelin tüm par
çalarının tamamlanma
sından sonra TİR laıia 
Manisa'ya götürülece
ğini w kaidesinin üzeri
ne konacağını söyledi

Dev Atatürk heykeli
nin yaz aylannda ta
mamlanması bekleni
yor

ugunA

mailto:gemlik_korfez@yahoo.com
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Gemlik’ten güzel haberler
Gemlik'te güzel girişimler, olumlu atıhmlar 

da oluyor. İyi olan girişimler mutluluk veriyor. 
Gerçekleştirilen ya da gerçekleştirilecek pro
jeler geleceğe ışık tutuyor.

Geınlikspor
| Gemlikspor haşandan başarıya koşuyor.

Üçüncü lige giden yolun basamaklarını bi
rer birer çıkıyor.

Sporculannı, yönetim kurulunu, destekle
yenleri kutluyoruz. Belediye Başkanı’nın ku
lübe sahip çıkmasının bu başanda payı oldu
ğu da bir gerçek kuşkusuz.

• • ♦

Katlı Otopark
Geçtiğimiz pazar günü temel atma töreni 

gerçekleştirilen katlı otopark ve alış veriş 
merkezi de Gemlik için ileriye dönük bir ya- 
unm.

En kısa sürede bitmesi ve kentin ekono
mik yaşamına katkıda bulunması dileğimiz.

* ♦ ♦

Kültür Merkezi
Yapımı sürdürülen Kültür Merkezi verilen 

i zamanlara uyulmasa da bitmek üzere...
Başkanımız işin üzerine eğilirse o da ça

buk biter.
Kültürel ve sosyal yaşama katacağı değer 

ölçülemez olan bu merkezin de ciddi bir bi
çimde ele alınması ve kent yaşamına kazan- 
dınlması gerekiyor. * * *

Dev panolar
Açık hava reklamcılığının en etkileyici 

mecrası olan dev panolar Büyük kentlerden 
sonra Gemlik’te de boy gösteriyor.

Genellikle yerel yönetimlerin hizmetlerini 
duyurmayı amaçlayan bu panolar bir dönem 

1 sonra kente gelir kaynağı da oluyor. |i s...
Biz bu boyutunun üzerinde duralım. • Ve 

panoların herkes açık olduğunu umalım. • .
Eğer öyleyse sorun yok.
Sadece Belediye Başkanı’nın icraatlarını 

anlatacaksa o zaman sorun var.
Yine de biz İyi niyetimizi koruyalım’ ve 

haklı çıkacağımızı düşünelim. 
♦ * *

Başkan ’a teşekkür
Kütüphanecilik Haftası’nın kutlandığı dö

nemlerde, gazetemizde kütüphane çevresin
deki kaldırımların kırıldığını duyuran bir ha
ber yayınlanmış ve biz de bu habere dayalı 
bir yazı yazmıştık.

Sayın Başkan düşündüğümüz gibi konuya 
duyarlı yaklaşıp gereken onaranları başlattı.

Gemlik halkı adına kendisine teşekkür edi
yoruz.

MHB GÜNIÜK SİYASİ GAZETE ■■■■

Yıl: 30 SAYI: 1516 
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 Tesisi 

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

(Dinî Bayram Günleri ve Pazar Günleri yayınlanmaz)

r YAZINCA

Bugün Ne Yazmalı?
Yazılması gereken o kadar çok şey var ki, in

san bu yüzden diyor:
- Bugün ne yazmalı?
Sadık dostumuz(!) ve müttefikimiz^) Ameri

ka Birleşik Devletleri tarafından komşumuz 
Irak’ın işgali, yeni çağın en büyük ayıbıdır!..

Bunu mu yazmalı?
Dışişleri Bakanı Abdullah.Gül televizyonda 

şu an (13 Nisan Pazar, saat 15 haberleri) diyor 
ki?

- Irak bağımsız bir devlet olacaktır; ve 
İraklılar tarafından yönetilecektir...

Artık ne diyelim?
Duyun da inanmayın!
Yahut da...
ABD izin verdiği kadar İraklılar yönetecek... 

# *> *

İşgalin ilk günlerinde Güney Iraktaki direniş
leri görünce ümitlenmiştik doğrusu. Ele geçen 
üç ABD’li askerin kameralar önündeki halleri... 
Yaşlı ihtiyarin elindeki tüfekle bir helikopteri 
yere düşürmesi... Dicle nehri kamışlarında düş
man aramalar ve her kıpırtıya saçılan mermiler 
palavra imiş meğer.

Çok sürmedi, Iraklı çocuklar önce İngiliz as
kerleri ile futbol maçı yaparak onları yendiler. 
Sevinçten havalara uçuyordu çocuklar. Televiz
yonlar döne döne verdiler bu maçı.

Gördünüz mü futbolun insanları uyutucu 
rolünü!

Onların büyükleri de, çocuklarına yapılmış 
bu jestin altında kalmamak için(!) savaş ma
çında yenilmek nezaketini gösterdiler!

Saddam’a çeyrek asır tapan yığınlar, önce 
heykellerine saldırdılar. Evvelce "Lebbeyk ya 
Sadadam" (Emret ey Sacklam) diyen kalaba 
tıkların,’meğer başka hünerleri de varmış: Elle
rinde ”Ay lav yu Amerika" (Seni seviyorum 
Amerika) yazılı pankartlarla işgalci düşmanı 
karşılamak.

Lâtince harfli o pankartları yazarken -veya 
yazdırırken-, Kuran’ın Arap harfleri ile yazılı ol
duğu akıllarına dahi gelmiyordu.

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

İLAN ve REKLAMLAR KAZANDIRIR

1OO mailx«»n 4- ILIiV + Siûrpris

■■■ TARAFSIZ SİYASİ «AZETS MMİM

BİR TELEFON YETERLİ
Tel : (0.224) 513 17 97

1

Ali AKSOY

İçlerinde ABD askerierirun boynuna sana» 
lar mı dersiniz; ellerini öpenler ve samon. pot 
larda fotoğraf çektirenler mi.

Müslümanlığın değerler hiyerarşisinde "ge 
za", "şahadet" veya gazi" oirrait .ares 
oysa ki... Gözünüz Iraklı Arapiar da 
değerlere sadakat" görsün!

Tarihin arşivine girdi bu görüntüler
Siz Arapiar, Birinci Dünya Savaşndi aM 

dan vurur musunuz Türkleri?
Öyle vurulmaz böyle vurulur dedi Alah
Alın size Kürt Peşmergeleri!

••e

Türkiye.olarak bizim hatamız olmadı ra" 
Oldu ki, hem de nasıl...
Kaderin büyük cilvesi, AKP iktidarı saye* 

de, Türkiye Cumhuriyeti sınırlan içinde jg| 
yan herkese oldu olanlar!

Korkarım ki, ileride daha çok olacak*
Peki, nedir o kaderin cilvesi?
Siyasal amaçlan uğruna dini değerleri kJte- 

narak (dileyen yücelterek diyebilir) güçlenen w 
gün gelip Başbakan olmuş Tayyip Beyeı der 
rinde "Müslüman" yanımız, yendi "TûA* 
yanımızı!

Bu, iki iki dört!
Musul ve Kekük’ü "dostumuz ve mûHM 

miz" emperyalizme ikram ettik.
O ise, bize dişlerini gösterip hırladı
- Petrolleri yalnız ben yiyeceğim! Sa

katatını ise, "yeni müttefiklerime" yete
ceğim!

Özetle...
Yenilen sadece Irak değil; biz dahi yenMM 
Daha başka şeyler yok mu?
ÖJmaz mı: var elbet...
Ancak ötesi uzun uzun yazmağa des^net ] 

: Çünkü. "Açma yaram kan gider”?
Ve son üç cümle...
ABD’nin elindeki tespihte "ele geçme m 

rası" gelen tane şimdi Suriye Bum rağrar,. 
tüm Orta Doğu ülkeleri ile Türkiye seyreciya^ 
lar bu çirkin oyunu.

OTO GHMZE
Elektrik Akşamı Filtre 
Dorse Akşamı Clvata

TOF4Ş
RENO ****-1

VOLVO DODGt
SCANIA ' K
ANADOL POf»

Tahir DOLAŞKAN
Gem I i k Girişi Baytas Apt. A* No C GBBA 

Tel :(0224)514 59 37 OepTW »« <
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Kermeste eşyalar 
kapış kapış satıldı Panik - Atak

Gemhk Lak' ke
mal İlköğretim Okulu 
Koruma Derneği ta 
rafında;'. Belediye 
Sergi Salonunda 
açılan kermes büyük 

gördü
Dûn. saat 10.oo 

da Kaymakam Sa
dettin Genç tarafın
dan açılışı yapılan 
kermese. Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut. Lfmurbey 
Belediye Başkanı Fa
tih Mehmet Güler. İl
çe MiF5 Eğitim Mü
dürü Mehmet Tuna. 
İçe Emniyet Müdürü 
Salih Gökü. Halk 
Eğitim Müdürü Ke
mal Çebnoğiu. Sa
adet Partisi Dçe Baş
kanı Recep Aygün. 
Demek yönetıcı[eri. 
Okul Müdürü ve veli
ler katıldı

İçerim en yoksul

okullarından biri 
olan Lale Kemal 
İlköğretim Okulu ve
lileri tarafından el 
emeği. göznuru dö
kerek hazırlanan 
dantel, kazak, nakış 
işi, masa örtüleri, 
çöp torbalan, havlu
lar, kazaklar, hırka
lar. kekler, börekler, 
poğaçalar, gıda mad
deleri yardım olarak 
toplanan gıda mad
deleri kermesi gez
meye gelen kadınlar 
tarafından adeta ka
pışıldı.

El işi kazak ve tığ" 
işi masa örtüleri, tep
si örtüleri en çok ilgi 
gören ürünlerdi.

Dernek yöneticile
ri, kermeste ekle edi
len gelirler ile okulun 
ihtiyaçlarını gidere
ceklerini söylediler. *

Sokak köpekleri 
korkutuyor

İlçenin değişik semtlerinde sürüler halinde dola
şan sokak köpekleri vatandaşların korkulu rüya
sı oldu. Manastır mıntıkasında geceleri köpek 
seslerinden uyku uyunmuyor.

GEDİĞİNE

Anlaşıldı...
Koalisyon ortağıyız” 

Tepki üzerine...
Amerika müttefikimiz 

savaşın dışındayız/ 
Şu mesele... Anlaşıldı. 
Dostumuz ve müttefikimizin 
düşmanı, bizim dostumuz...

İlçemizde son gün
lerde görülen sokak 
köpekleri vatandaşla
rın korkulu anlar ya
şamasına neden olu
yor.

Sürüler halinde do
laşan başı boş ve sa
hipsiz sokak köpekle- 

' ri, daha çok çöp kon- 
teynerleri çevresinde 
yiyecek arıyorlar.

Köpekleri gören 
vatandaşlar, yol de
ğiştirmek zorunda ka
lıyorlar.

Gazetemizi arayan

vatandaşlar, sokak 
köpeklerinin ilgililer 
tarafından toplatılma
sını isterlerken, kuduz 
korkusu nedeniyle bil
hassa geceleri Ma
nastır mıntıkasında 
sokağa çıkamadıkları
nı söylüyorlar.

Bahçelerde v'â zey
tinliklerde yatıp kal
kan ve üreyen sokak 
köpeklerinin, geceleri 
ise havlamaları nede
niyle çevre sakinleri
nin uykulannı kaçırı
yor.

Bir insan düşünün.
Ruhsal olarak çökmüş.
İşleri bozulmuş.
Ailesi içinde ve çevresinde itiban 

sorgulanmaya başlanmış.
İşte. Bu insan bitmiştir.
Her an her çılgınlığı yapabilir.
Aslında bunalımlar sadece insan

lara mahsus değildir.
Şu anda Ankara yönetimi de. 

benzer bunalımı yaşıyor.
Yıllarca sorunları biriktirdi.
Çözüm zamanlarını kaçırdı.

«Şimdi hepsi bir araya geldi.
Hiçbirini çözemiyoruz.
İrademizi ortaya koyamıyoruz.
Ve. Menfaatimizin nerede oldu

ğunu bir türlü göremiyoruz.
Çabuk ve doğru kararlar veremiyo

ruz:
Yıllardır Amerika ile Avrupa 

arasında, gelip gidiyoruz.
Ama. Etkilemeyi beceremiyoruz.
Dostluğu koruyamadığımız gibi, düş

manlık çizgisine geliyoruz.
Neyi, ne zaman ve nasıl yapaca

ğımızı bir türlü hesap edemiyoruz.
Ama. Cart-curt politikalarına 

bayılıyoruz.
Bazen hızımızı alamıyoruz.
Savaş ilan etme çizgisine bile, 

gelebiliyoruz.
Irak Savaşı sırasında, bir süre 

dalgalandık.
Nereye varmak istediğimizi, bir 

türlü saptayamadık.
Bir ara olaylar, kontrolümüzden 

çıktı.
Ve. Tesadüfen savaşa bulaş

mayacak bir noktaya ulaştık.
Ama. Konumumuzu koruyamadık.
Powel’in ziyareti, kurt devleti 

konusunda İran ve Suriye ile 
yapılacak işbirliğini etkiledi.

Kendi komşularımızla bile, kendi 
irademizle görüşemez olduk.

Kısacası tam 50 yıldır markaj
dayız.

Bir bakıma bunalımdayız.
İnşallah bu bunalım, daha da 

ağırlaşmaz.
Ve. Bir panik-atağa neden 

olmaz.

Günün Sözü
İnsanın kendi kabiliyetini sak

laması,
Büyük bir kabiliyet işidir.

“bu Roche/oucauld’'
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Çocuk Korosu
23 Nisan’a hazırlanıyor

SAĞLIK KÖSfiS

Derhule
risi ala benziyor

Türküsü ile başlayacağını, ar
dından Aşık Veysel'in “Çiçek
ler Konuşuyor”, “Uzun in
ce bir yoldayım”. türküleri 
ile devâm edeceğini söyledi.

Konser, 
gider”, “l “Enta- 

“Bom-
bili bom”, “Sev kardeşim” 
ye “Hayat bayram ol$a*‘ 
parçaları ile şona örecek.

Karanfil deste

Gemlik Belediyesi Sanat v<£ 
Kültür Derneği Çocuk Korosu, 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı kapsamında ve
receği konser hazırlıklarını sürdü
rüyor.

Şef Mehmet Taşpınar başkan
lığındaki çalışmalarını yürüten 
Çocuk Korosu, haftanın iki günü 
çalışarak, korodaki şarkılan pe
kiştiriyorlar.

Gemlik Belediyesi Sanat ve 
Kültür Derneği Çocuk Korosu 
Şefi Mehmet Taşpınar, Çocuk 
Bayramı etkinliklerinde 24 Nisan 
2003 Perşembe günü saat 
20.30’da Belediye Düğün Salo- 
nu'nda bu yılın ilk konserini vere
ceklerini söyledi.

Taşpınar, iki bölümden oluşa
cak olan. konserin birinci bölü
münün 23 Nisan şarkısı ile başla
yacağını ve okul şarkıları ite 
marşlarla süreceğini söyledi. V

Mehmet Taşpınar. kon şerifi • 
ikinci bölümünde Mehriban Halk

Diş Çürüğü ve Dişeti
Korunma Yöntemleri

Diş ve dişeti hastaHdamn ana etkeni 
yel plaktır. Mikrob.yei plağın bdunmad$ ağz ■ 
tamından diş çürüklerinin ve dişeti hasUÜİlM 
oluşamayacağı açıktır. Bu nedenle de hosagl 
öncelikle önerilen mflorobiyd piağr ortagM 
uzaklaştın imasıdır. Bugüne kadar mdcrdbge 
ğm ortamdan uzaklaştmfrnasıdrr Bugune mü 
mikf obiyel plağı tek başına ve sürek* bçnka 
tadan kaldırabilecek kimyasal bu madde hâfl 
mamıştır Plağın ağızdan uzaklaştrabameaBü 
yolu mekanik temizliktir

Mekanik temizlikte kuBandan araçiam bü^ 
da diş f ırças ı ve diş macunu ve dış <x

Ucu yuvarlatılmış naylon Idk yumup* 
la şık 10 x 30 mm boyutundaki dhş hrçaa 
hut büyüklüğünde sürülecek dış mâcuıuy* uarf 
kahvaltıdan sonra ve gece yatarken, günde «r ü 
iki kez. mümkün olursa her öğünden KMBJİ 
lacak özenli fırçalama diş çürükleri ve doeBlifl 
tıklarından korunmak için en önem* yörttesdo

Dişler, üzerinde fırçayla daireler çtaflagM 
dişlerin tüm yüzlerinde bu hareket tekrariasN 
temizlenmelidir. Diş macununun öadMMfl■ 
niteliklerine gelince. Türkiye'de üret&^n % J 
cıuılannın tümü uluslararası standarlkr» 
dur 1

Yaklaşık < >larak tüm macun! cır jr ÜM 
yici florür. bakteri çoğalması » • 
tozan ve çinko -nitrat diş ta-» 
ye ' <melik pirolosfat. ağız ı-ı«iıiesjni 
dişteki lekelen < ıkartan karbonat ve |* 
birlikte -mekanik tcmizle.vicilcr. mbb 
köpük, koku ve tat sağlayan maddeler bukjnaMİ 
tadır.

Dişhekimi tarafından herhangi Ur efe saaip 
önerilmediği takdirde bireyler daha uzan sönŞb 
çalama yapacakları için tadı hoşlarına gjdrfdj 
macununun kullanma lan ecrindi obcafe*.

Diş ipi, ara yüz temizliği için 
ri sık olan kişilerde çok yararlıdır. Diş
nelerden temin edilebıle
bulunabilen naylon ağ iplikleri de »jn *** 
rürler. Diş ipi en az günde bir kez dbşie 
lerinde yukarı ayağı harekat ettirilerek 
hdır Son yıllarda iletişim aeaçlannda 
yapılan gargara ve sakı/tera geknce. 
kesinlikle dişhekımienne danışılarak I 
dır. Kaynak . Dişhekımlen Odan H 
mi Sağlık Eğitimi YayınlarıTRAKTÖR LASTİKLERİNİ ŞİMDİ AL

O2KKAKA. OTOMOTİV

KAMPANYA

STÜDYO

15 TEMMUZ’DA ÖDE___  0 o ____

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

Kampanyamız Stoklarla Sınırlıdır 
Lastik Ücretleri için bilgi alınız taHdMOL Bora SoM*

q IMMJI Ş KEK DERSHANELERİ
X "Her zaman bir adım önde"
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Başagrısına karşı elma ile kereviz
Eğitimde Kalite Krizi

NÖBETÇİ ECZANE

Muzaffer Gürboğa
Eğitimci - Yazar

SATILIK DAİRE

B emeğinden beyin emeğine geçişin 
intendığı günümüzde eğitimde yaşanan 
ancak müdahale edemediğimiz yanlışlıklar 
(irmekte Son olarak üniversite sınav so- 
■Mçbnyla ilgili tartışmalarla eğitim sorun- 
tenna yeni boyutlar eklenmiştir. Bilgi topl- 
emuna geçişte yeterli hazırlığımız var mı? 
Bireysel eğitim ve bilinç düzeyi, ya da ko- 
Kfendınhrnışlık toplumsal olaylara bakı
şıl» yaklaşımını et kik'inektedir. Kısır politi
kaların vt gündelik çekişmelerin ötesinde 
eğitim olayına özel bir önem vermeliyiz. 
Nerede hata yaptığımızı sorgulamalıyız. 
Bu güne kadar eğitimde uygulanan yönet
me ve politikalar iflas ettiği hakle, anlam
sız ısrar neden?

Bilgi ve beyinsel üreticilikten uzak ko
numuyla eğitim sistemimiz, çare olmak bir 
yana sorunlar üretmektedir. Ezber eğitim 
tutsaklığı nedeniyle insanlanmız sorunları
nı çözemek durumdadır. Okulda edindiği 
bilgilerle sorun arasında ilişkilendirme ya
pamamaktadır. Eğitim kurumlan katılımcı 
tavrı geliştirmediği için demokrasi bir ya
şam tarzımı olamıyor. Eleyici sistem birey
sel farklılığı kabul etmediği gibi fırsat eşit- 
üği de sağlayamıyor. Son depremde katı- 
hmcı örgüt anlayışımız kötü bir sınav ver
medi mi?

Sistem var olan gizli yetenkeleri gelişte- 
remediği için işsizlik ürkütücü boyutlarda 
değil mi? Eksik eğitilmiş bireyler, yetişkin 
birer çocuk olup çıkmıyor mu? Eğitim sis
teminin hali hazır örgütsel yapısı ile kitle
nin gereksinmeleri arasında sağlıklı bir 
bağ kurmak olanaksız. Her türlü kirlilikle 
savaşta en etkili silahın eğitim olduğunu 
ne zaman tınlayacağız? Türkiye idealizmi 
ve yaşama bağlılığından yararlanamıyo- 
ruz. Çocukların yanı sıra yaygın eğitimle 
bok sınırfı ana baba eğitimi yapılabiliyor.

Toplumsal banş ve ekonomik istikrar 
iyi bir eğitimle olanakladır. Eğitim kurum- 
bnnda dersler kuru kuruya anlatın yerine 
katılımcı eğitim yönetimi benimsenmeli. 
Okuma özürlü toplum olma ayıbından 
kurtulmalıyız. Hizmetçi eğitime önem ve- 
rifcnehdir. Verilen eğitim bireylere yurttaş- 
bk bilinci ve birey sorumluluğu kazandır- 
mahchr Söz yerindeyse demokrasi ve in- 
■nfak sınavından geçiyoruz. Bu sınavdan 
başarılı çıkmak görevimiz olmalı.

Kumla’da Havuzlu 
Satılık ve Kiralık Daire 
Tel : (0.224) 513 17 97

15 Nisan 2003 Salı
Kahraman eczanesi

Uykusuzluk : Havuç ve kereviz sapının suyu
nu kanştırın.

Sakinleştirici : Havuç ve lahana suyunu ka
rıştırın.

Sindirimi kolaylaştırıcı s Karnıbahar, havuç 
ve maydanoz suyu.

Grip : Bir bardak kızılcık suyu ya da elma+kı- 
zılcık, elma+üzüm+ ananas suyu.

ÛktidarsîZİak : Lahana, brokoli, kıvırcık yap
raklı lahana suyu. .

Sigara dumana : Kereviz ya da çilek suyu.
Ezilme, çürüme : Portakal suyundaki biofla- 

vanoid kan damarını ve kılcal damarlan güçlendi
rir. Ezik ve çürükler daha çabuk iyileşir.

Kabillik .: Patates+havuç+elma+maydanoz 

Yasemin Mobilya 
DEĞİRMENCİOĞLU Mobilya ve Koltuk Çeşitleri]
O Yatak Odası Takımları 
O Oturma Odası Takımları 
O Misafir Odası Takımları 
O Yemek Odası Takımları 
O Kanepeler 
□ Abajur Çeşitleri 
O Zigon Sehpalar 
Yeni İşyerimizde zengin 

mobilya çeşitleri ile.
hizmetinizdeyiz....

Gazhane Caddesi No : 21 (Eski Uzunlar nc. Ayçaz wyw) I 
Tel : (0.224) 512 20 20 GEMLİK

suyu iyi bir tercihtir. En çok işe yarayan meyve su
yu ise elma ♦ armuttur

Ağrıyan kemikler : Havuç, lahana ve may 
danoz karışımın suyu.

Mide asidi : Havuç + salatalık + pancar suyu 
ya da havuç + lahana + kereviz suyu mideyi yatış
tırmaya yardım eder.

Hemerokd : İçinde özefikle patates bukran 
içecekler öneriliyor. Patates + havuç + ekna ♦ 
maydanoz suyu ya da patates + elma ♦ armjt 
suyu.

Boğaz ağrılar : Turp + limon.
Mide ülseri : Lahana ya da patates suyu.
Başağnsı : Elmayla birlikte karıştırılan kereviz 

suyu.
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WFW GÖZÜYLE Metin KÖSE

Zordu ama sonuç güzel oldu

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"

Geçtimiz pazar günü Manisa Şehir Stadnda aj 
nanan Gemlikspor. Balıkesir Belediyespor şardu 
masını izlemeye giden sporseverlerden bin oiarat 
maçın değerlendirmesini kendi ölçülerime göre ap 
tun.

Beş saat süren bir yolculuktan sonra. Manse 
hir Stdadı önüne geldik. Heyecanımız büyüklü.

Biz, Gemlik’ten bir büyük, bir küçük otatan, jn 
ni birbuçuk otobüs taraftar, karşılaşmayı izlemeye ft 
tik.

Balıkesir Belediyespor. başta Belediye Basar» 
n olmak üzere, tam 7 otobüs dolusu taraftar ie 0 
diler Manisa'ya.

Biz de ise yönetici olarak Melih Kazanç. Manau 
| Solaksubaşı ve bir yönetici daha vardı.

Karşılaşmanın ilk 30 dakikası tartışmasız. Ge» 
likspor’un hakimiyetinde geçti.

Adem’in 27. dakikada vücut çalımı ile rahip kir
ci ile karşı karşıya gelmesi muhteşemdi. Ancak, ter
lenen gol gelmedi.

İkinci yan,maçın heuecanını aşamayan Genite- 
por, birinci devredeki güzel oyununu sergUeı*”-#** 
İkinci yan, Balıkesir Belediyespor’un atak ovun w 
baskısı ile geçti.

Balıkesir Belediyespor, kalemizde tehMut rY 
yaşattıysa da kalecimiz Muarrem’in gününde oumb 
ve başanlı kurtanşlan, takımımızın gol çemesn? 
gel oldu.

Muharrem, sahada adeta yıldızlaştı.
Takımımız, uzaktan altılan sert vuruşlarla sonx 

almaya gittiyse de, karşılaşma golsüz olarak kapandı 
15’er dakikalık uzatmaların birincisinde, maçe 

temposunda düşme görülünce bu. taraftarlara da 
yansıdı. Gemlikli taraftarlar ile Balıkesirii tarafahr 
sözlü sataşmalara başladı. /

Polis, Balıkesirli bir taraftan sahadan çkaraâ 
zorunda kaldı.

İlk onbeş dakikalık uzatmada da beklediğiniz so
nucu alamadık.

İkinci uzatmanın.son dakikalarında umudarauB 
yitirdiğimiz bir an, Mustafa’nın köşe atışnıyider
lendiren Akın, topu göğüsüyie mükemmel olarak il
dirdi ve defansın arasında, Ahmet topu filelere gcc- 

I derdi.
Bu an, Gemlikspor’un beklediği andı ve soa* 

Gemlikspor’un galibiyetiydi.
Gemlik’e 1-0 galibiyet mutluluğu ile döndük ।
Başanlar çocuklar, sîzleri önümüzdeki karste- 

^malardadaaynısonucIanalmısgönnd^ffiycR^.

KONGRE İLAMI
BORUSAN İLKÖĞRETİM OKULU W 

ÖĞRENCİLERİNİ KORUMA DERNEĞİ
BAŞKANUĞINDAN

Derneğimizin yıllık olağan genel W 
toplantısı 4 Mayıs 2003 Pazar günü SM 
14.oo’de Borusan İlköğretim Om 
toplantı salonunda yapılacaktır.

Çoğunluk temin edilemediği tAM 
ikinci toplantı 11 Mayıs 2003 Pazar 0M 
aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Sayın üyelerimize duyurulur.

YÖNETİM KURUM

MATBAACILIK - REKLAMCILIK - YAYINCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak (Akbank Aralığı) 
No : 3 / B Gemlik

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

GÜNDEM :
1- Açılış, yoklama ve saygı duruşu
2- Divan heyetinin seçimi
3- Yönüm ve denetim* kundtaNİ 

raporlarının okunması
4- Yönetim ve denetim kuruİMA| 

aklanması
5- Yeni yönetim ve denetim kuruMfl 

seçimi
6- Dilek ve temenniler
7- Kapanış.
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rfez
Renkli Etiket 4t Brom £ El Ha» £ Kâta» * Der£ 

Afiş & Yıllık Bazım £ Faiara İrsaliye £ Met 
Gider Makbuzu & Davetiye dlürtnatdÜM 

Mühür İl Cüt yae» i Plastik Mi Kartı

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR 
Her türlü matbaa işlerimizde 

hizmetinizdeyiz

MATBAACILIK - REKLAMCILIK - YAYMCU
İstiklal Caddesi Bora Sokak (Akbank Arafağü 

No:3/BGea&
Tel: (0.224) 513 17 97 Fas: (0.224) 513 35 95

■■ TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
) 16 Nisan 2003 Çarşamba FİYATI : 200.000. TL.

I Marmarabirlik 
ödeme yapıyor

Bahar yağışları nedeniyle kayan 
toprak Site istinat duvarını yıktı

Belde Sitesi
I Marmarabirlik Genel Müdürlüğü tarafından belirle- 
I nen takvime göre; bugün kooperatif ortaklarına 
I verdikleri ürünün son taksidi hesaplarına yatırıldı.
I Marmarabirlik 

■ Zeytin Tarım Satış 
u K»PeTat^1 2002- 
■ 2003 ydı kampanya

I döneminde kcopera - 
11 ki ortaklarından aidı- 
Ijp ürünlerin. son taksi- 
I diri bugün ödedi
i 72 Nolu Marmara- 
ftmhk Zeytin Tarım 
Şans Kooperatif Yö
netim Kumlu Başkanı 
İbrahim Aksoy. Ge
nel Müdürlük tarafın
dan belirlenen ödeme 

İnanma göre: 15 Ni
san 2003 günü rekol
te bpvannamesi ve
tom ortakların son 

Güne Bakış
Kadri Güler
gemlikkorfez@yahoo.com

Kongreler başlıyor
l Siyasi Partiler Yasası’na göre, Mayıs 
apnda partilerin kongreleri başlayacak.

Bu yıl ki kongreler önemli..
Daha çok iktidar partisi ve parlamento

da bulunan CHP için kongrenin önemi 
<figer partilere göre daha fazla.
E Çünkü, 2004 yılı, yerel seçimlerin 
yapılacağı bîr yıl.
1 Kongreye egemen olan gruplar, yerel 
•erimlerin adaylarını da belirleyecek.

önem buradan kaynaklanıyor.
1 Görevden alman AKP’ye yeni bir yöne
lt»! getirildi.

[ AKP Mayıs ayı içinde kongre yaparak 
jerd seçimlere ayrılacak.

.4 AKP de kongre hazırlıkları şimdiden 
başladı
I Görevden alınmayı haksızlık olarak 
değerlendiren eski ilçe Başkanı Vedat 
Emek bîr liste ile yönetime talip olabilir.
| Belediye Başkanı Mehmet Turgut, her 
* kadar “ben 5 yıl görev yapacağım ” dediyse 
de, görülen o ki “bir 5 yıl daha” diyor.

Belediye Başkanmı destekleyecek bir 
ptobun ilçe yönetimini kazanması 
fevttin doğal kuralı. Dev. Sayfa 6’da

taksitleri olan yakla
şık 200 milyar lira 
paranın Gemlik Zira
at Bankası ndaki he
saplarına yatınldığını 
belirterek, şunları 
söyledi :

“Ortaklarımız, 
bugün Ziraat Ban
kası Gemlik Şube- 
si’ne başvurarak, 
hesaplarındaki 
parayı alabilirler. 
Rekolte dışı ürün 
veren ortakların, 
100 milyon liraya 
kadar olan alacak
larının tamamı 
ödenecektir. 100

=

İbrahim AKSOY
milyon lirayı aşan 
alacakların ise, 
yüzde 20’sinin 
ödemesi yapıla
caktır.”

Asılsız
Soykırım 
iddiaları 
konulu

sempozyum 
bugün

Gemlik Kayma
kamlığı, bugün gele
neksel hale gelen 
“Asılsız Soykırım 
İddiaları ile Müca
dele Programı” 
çerçevesinde sem
pozyum ve fotoğraf 
sergisi düzenliyor.

Bu yılki panelde 
“Osmanlı Döne
minden Günümü
ze kadar Türk Er
meni İlişkileri” ko
nusu ele alınacak.

Gemlik Belediye 
Salonu’nda saat 
16.oo da yapılacak 
olan sempozyum ve 
fotoğraf sergisine il
çe halkı da davet 
edildi.

duvarı da göçtü
Samanyolu Sitesi önünden geçen yola ait isti
nat duvarının yıkılmasının ardından bu kez de 
Belde Sitesi 15. Blok önündeki duvar göçtü.

Manâstır Bölge
si’ndeki heyelanlar 
site önlerindeki isti
nat duvarlarını yık
maya devam ediyor.

Önceki gece, Bel
de Sitesi 15 Nolu 
bloğun üzerinde bu
lunan yolu koruyan 
istinat duvarı, şiddetli 
yağan Nisan yağmur
lan sonucu, gece sa
at 04.oo sıralarında 
göçtü.'

Daha önce de, Sa
manyolu Sitesi ile 
Öznuh Sitesi arasın
dan geçen, yolu tu
tan istinat duvarları 
toprak kayması sonu
cu, duvarın yıkılması
na neden olmuştu.

Belediye ile Sa
manyolu Sitesi ara
sında duvarın kime 
ait olduğu konusunda 

başlayan tartışma, 
duvann tehlikeli bal 
alması sonucu. bele
diyenin duvan onart
maya başlamasıyla 
çözüme kavuşmuştu.

Bekte Sitesi önün
deki duvann yöabnası 
yolu da tehlikeye sok
tu.

Duvann 15 nci 
bloğa doğru «Han 
yol bölümüne. tehh- 
keh olduğunu befcrten 
şerit kuşak çddterek. 
araçiam parkedfme- 
sâ yasaklandı.

Site alfanda bulu
nan market sahibi 
önceki gece saat 
04 oc sıralarında du
vann büyük bîr gürül
tü ite göçtüğünü behr- 
terek. “Deprem ol
du zannettik" dedi.

mailto:gemlikkorfez@yahoo.com
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Serbest Kürsü
Avukat

Fehmi KARAÇAM

Yorgunum dostlarım 
yorgunum artık 

Vefasız dostlara kırgınım...
Bağdat düştü, Saddam'ın da -heykeli 

devrikti ya... İrak ta pasta yarışı başladı.
Amerikalılarla İngilizler arasında iha

leler paylaşılıyor.
Avrupahlar bana da bana da diye ora

dan oraya koşturuyorlar,
Musul'da Kerkük'de adına peşmer- 

ge denilen yurtsuzlar salya sümük dola
şıyorlar/Yağma, ganimet, ahlaksızlık köl 
geziyor.

Talabani de Barzani de büyük bira
derlerinden aldığı güçle Türk Ordusu 
Kuzey Irak’a giremez diye bir şeyler mı
rıldanıyor.

ABD, Irak’ta işini bitirdi şimdi de Su
riye’ye diş biliyor. Bahane arıyor. İngilte
re aşağı kahr mı? O da ABD ile aynı dü
şünmeye başladı.

Orada da bir patırtı kopacak gibi gö
züküyor. Ya sonra...

Hızlannı alabilecekler mi? Koalisyon 
güçleri frene basabilecekler mi? Böyle 
giderse zor. Önünde engel yok... Direniş 
yok....

Sirlerle kovboylar elele giriyorlar her 
yere...

Gerçi düvele kızmamak da gerek. 
Haklılar da yani.. Yurttaşına karşı so
rumlulukları var. Onu yerine getiriyor.

Bu arada biz ne tür önlemler alıyoruz? 
Genelkurmay Başkanı'nın açıklaması dı
şında siyasilerde tıs yok.

Siyasiler nasıl ilgilensinler ki... Hükü
metin derdi çok büyük.

İçeride çok ağır sorunlar var. Onları 
çözmek için uğraşıyor. Bir yandan kad
rolaşmasını tamamlamaya çalışıyor.

Enişte, kayonço, bacanak sü başları
na oturtuluyor. Siyasetle-bürokrasiyi içi- 
çe sokmanın yasal zemini araştırılıyor.

Diğer yandan bakanlıkları birleştire
cek. Onların altyapısını oluşturuyor.

Daha önceden kendisine kıyak ya
panlara daha büyük kıyyak yapmak için 
yasa önerileri hazırlıyor.

İçeride bu kadar çok iş varken kim uğ
raşır dış politikayla...

Hem ne diyor Dışişleri Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı önceki gün İsrail Dışiş
leri Bakanı Salom’a ;

“Yorulduk”
Çok ilginç.
Ülke yönetimi 100 metre koşusu 

değil ki..
Maraton...
Kondisyon ister. Özgüven ister.
Kondisyonun yoksa, bacaklarına gü- 

venemiyorsan niçin koşuya çıkıyorsun?
Daha altı ay geçmeden yorulan yöne

ticilerle bizim işimiz çok zor.
Amaan çok da karamsar olmaya ge

rek yok aslında..
Nasıl olsa Allah bizi korur!

PLATANUS ORIENTALIS
3 Nisan tarihli Körfez Gazetesinin 

manşetinde kuruyan tarihi çınarlarımız 
vardı. Konuyu gündeme getirdikleri, ka
muoyunun dikkatini çekip duyarlı davran
dıkları için gazeteyi, Kadri Bey’i kutlanm. 
Gemlik’in pek çok sorunu olmakla birlikte 
çınarlarımıza, zeytin ağaçlarımıza, çevre
mize sahip çıkılması çok güzel bir hareket
tir. Bir bilinçlenmedir. Bu tür davranışın te
melinde öncelikle vatandaşlık şuuru vardır. 
Vatandaşlık-şuuru; insanın yaşadığı ile, il
çeye, çevreye sahip çıkıp onun kültürel ve 
tarihi geçmişini özümseyip geleceğe yö
nelmesidir. Bu birikimi kendinden sonraki 
kuşaklara aktarmasıdır. İfade ettiğimiz dü
şüncenin topluma kazandırılması, yaşadı
ğımız pek çok aksaklığı giderecek güçtedir.

Bursa Belediyesi’nin tarihi çınarlar ile il
gili bir takım çalışmaları olduğunu bildiğim
den ufak bir araştırma yaptım. Bursa- 
Acemler İski Müdürlüğü’nde Bursa Büyük 
Şehir Belediyesi’ne ait Etüt Proje Şubesi’n- 
den bu konularda çalışmalar yapıldığını, 
projeler üretildiğini duydum. Bu daireye 
gittiğimde Ziraat Mühendisleri Nurcan ve 
Nalan hanımlar konuyla yakından ilgilenip 
bilgiler verdiler, kendilerine teşekkür ede
rim.

Bu proje kapsamında gerek Bursa’da 
gerekse ilçelerde araştırma yapıldığını, 
sağlıklı ve hastalıklı ağaçların tesbit edildi
ğini söylediler. Tesbit olunan ağaçların en
vanterinin çıkarıldığını, bu envanterde ağa
cın kimliğinin belirlendiği bu şekilde ağacın 
cinsi, boyu, yaşı, çapı, ağacın bulunduğu 
yer, sağlık durumu hakkında yeterli bilginin 
toplandığını ifade ettiler. Ayrıca ağacın 
hastalığı, teşhisi, zarar nedeni, tedavi yön
temi gösteriliyor. Ziraat mühendisleri bun
ları bıkıp usanmadan anlattılar, fotokopiler

■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

Yıl: 30 SAYI: 1517 
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 Tesisi 

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

(Dini Bayram Günleri ve Pazar Günleri yayınlanmaz)

İLAN ve REKLAMLAR KAZANDIRIR

BİR TELEFON YETERLİ

verdiler Yanlarından teşekkür ederek aynl 
dım. Çınar ağacının Latince isminin PLA
TANUS ORIENTALIS doğu cınan dfc 
ğunu orada öğrendim.

Tophane semtinde '"Kütür ve Tafa*l 
varlıklarını Koruma Kurulu Mudüdûğüri* 
buldum. Buradaki yetkimi memur. Gem
lik'teki çınar ağaçlarının DOĞAL AMT 
olarak tescil edildiğini söyledi Bu aradb 
Çarşı Meydanı ndaki çeşmenin ve çnaa 
tescil edildiğini öğrendim İlçemizde teşdi 
edilen çınarlar ve bulunduğu yerlerden w* 
kaç örnek verelim.

Balıkpazarındaki çam ve çınarlar. Aör 
türk İlkokulumdaki 3 adet çınar. 1 ve 2 
Nolu Cadde keşisme noktasındaki. 1 Nota 
Cadde girişi, eski belediye binası balı MM 
esi, çukurbahçe tekel deposu, k ıtuphar* 
civarı ve önü 8 adet, kuyulu -kaleahı sk «L 

Bu listenin tamamının Gemlik Betedir" 
si’nde mevcut oduğu söylendi. Bana vtn- 
len liste 1990 tarihli olup; yeni tesrii edb 
len ağaçları tesbit etmektedir. Şimdi g*NB 
yeni gerekse eski tescil edilmiş tüm ağaçte 
rımızın listesini belediyemiz açıklamaİMİ 
Bu şekilde tamamının tescil olup ofanaM 
koruma altında olup olmadığı anlaşatacifl 
tır.

> Çınar ağaçları bizim tarihi ve hfl 
kimliğimizin bir parçasıdır. Onlara laykdl 
duklan değeri vermek için Bursa Buyul** 
hir Belediyesi nin vaptıgı DOĞM 
ANITTIR KESİLEMEZ ağ
ter no yaşını bildiren birer plakt t haaAfl 
hm. Bunlan ağaçlara asarak hem bu Ç*M 
lan diken insanlarımıza hem de dqacia*** 
za vefa borcumuzu bir nebze olsu* QÖ*M 
lim. Belediyemizden bunlan en k** *■ 
manda gerçekleştirmesini bekhvon*.

TOFAŞ 
RENO 
VOLVO 
SCANIA 
ANADOL

OTO GAMZE
Elektrik Akşamı Filtre

BMC

ROM
Tahir DOLAŞMAN

Gemiık Girişi Baytaş Apt A» Md C GBMA
Tel :(a224)5U$9 37Cw’»
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I İlçe Jandarma 
Bölük Komutanı 

muhtarlarla toplandı
f Gemlik İlçe Jan
darma Bölük Komu
tam Üsteğmen Murat 
Kahraman. Gemlik 
Muhtarlar Derneği ni 
âyaret ederek, muh
tarların sorunlarını 
dinledi
F Köy ve mahalle 

■muhtarlarının hazır 
Bulunduğu toplantıda 
konuşan Gemlik İtçe 
Jandarma Bölük Ko
mutanı Üsteğmen 
Murat Kahraman yap
tığı konuşmada, sun
tan mâyledi :

“Muhtarların so
ranlarını dinlemek 
îcin buradayız. Bir 
problemleri varsa, 
önlem almak için, 
yardım etmek için 
burada bulunuyo
ruz. Sizlere yar
dımcı olacağız. Sîz
ler de bizlere yar
dımcı olacaksınız. 
Konuşarak sorun
lara çözüm bulaca
ğımıza inanıyorum. 
Daha sıkı bir işbir
liği içinde olalım.” 
. Yaz aylarında sahil, 
kasaba ve köylerinde 
jandarmanın işlerinin

arttığını da söyleyen 
Gemlik İlçe Jandarma 
Bölük Komutanı Üs
teğmen Murat Kahra
man, halkla ilişkilere 
önem verdiklerini be
lirterek, jandarmanın 
yeşillendirme ve ağaç
landırmaya da çok 
önem verdiğini söyle
di.

Kahraman, Narlı 
Köyü dağlarına 24 
bin fidan diktiklerini 
belirtti.

Jandarmanın hal
kın 24 saat hizmetin
de olduğunu da söyle

yen Gemlik İlçe Jan
darma Bölük Komu
tanı Üsteğmen Murat 
Kahraman, “Biz sîz
lerin emr indeyiz. 
Devletin bize verdi
ği yetkileri sîzler 
için kullanıyoruz. 
Geniş yetkileri va
tandaş için kulanı- 
yoruz.” şeklinde ko
nuştu.

ilçedeki bütün 
muhtarlardan mem
nun olduğunu belirten 
Kahraman, Kurşun
lu’ya 2 nokta karakol 
kuracaklarını, belirte

rek, “Oiaylara daha 
kısa zamanda yeti
şeceğiz. Muhtarlar 
topluma zarar ve
recek insanları bi
ze bildirmelidir. 
Sîzler benim rütbe
li personellerindi
niz ” dedi.

Gemlik Muhtarlar 
Derneği Başkanı İdris 
Kurt, jandarmanın 
her zaman emiklerin
de olduğunu, bölgele
rinin huzur ve güvenli
ği için jandarma ile 
birlikte hizmet yapa
caklarını söyledi.

TEDAŞ’ta da borçlar

TATLI 
SERT
Erol CÜRÇAY

Suyun Önemi
Su ve petrol.
Yaşam için ikiside çok önemli.
Belki petrolün saltanatı 50 veya 100 

yıl sonra bitecek.
Ya. Petrol rezervleri tükenecek.
Ya da yeni enerji kaynaklan buluna

cak.
Ama. Su öyle değil.
Dünyanın kuruluşundan beri insan için 

hayati öneme haiz bir kaynak.
Hayvanlar içinde önemli.
Sanayi içinde gerekli.
Pazar günü gazetede bir haber.
İstanbul (İSKİ) Genel Müdürü şöyle 

diyor :
Barajlarımız yüzde yüz dolu.
Bu yüzden yılbaşından beri 300 mil

yon m3 suyu boşuna saldık.
300 milyon m3 demek, İstanbul'un 

1O aylık su ihtiyacı demektir.
Bu haberi okuyunca, dünyada 1 mil

yon inşanın susuz olduğunu hatırla
dık.

Her yıl susuzluktan 12 milyon in
sanın öldüğünü anımsadık.

Keşke Sayın Genel Müdür tüketimi 
özendiren tedbirler alsaydı.

Bu boşa giden suyu, İstanbul halkı 
daha fazla kullansaydı.

Geçici bir dönem için, daha uruz bâr fi
yatla tüketseydi.

Bir anda gözümüzün önünden dünya 
su tüketim oranlan geçti.

Bakın rakamlar nasıl :
- Sanayileşmiş ülkelerde :
Bir insan yılda, 266 litre su tüketiyor
- Afrika’da :
Bir insan yılda 67 litre su tüketiyor
- Türkive’de
Bİr insan yılda 150 litre su tüketiyor 
Tabi bu rakamlar, ortalama rakamlar. 
Eğer (İSKİ) yetkilileri boşa akıtılan su 

için, ucuz tarife uygulamış olsalardı.
Halk daha çok yıkanırdı.
Çevresini, belki daha çok temizler

di.
Böyle olağanüstü dönemlerde karşı

laştık mı, apışıp kalıyoruz.
Yeni çözümler üretemiyoruz.
En kolaçanı ve en zararlısını tercih 

ediyoruz.
Dünyada işe yarayan su o kadar 

fazla değil.
Toplam 1.4 milyar m’ su stoku var.
Ama. Bunun % 97.5 okyanuslar

da.

ruz.

Günün Sözü |

me suyu olarak kullanıyoruz.
Bu rakamları görünce. boşa üuffr-

Değirmenınt döndüren suyun 
Hepsini görme/.

Burton"

taksitlendirilecek

9

GEDİĞİNE

Değişmişler...
Türkiye-Almanya işbirliği 
anlaşmasında Milli Görüş 
hareketini terörist örgütler 
arasında sayan anlaşma metni 
AKP Hükümeti tarafından 
TBMM’ne sunulmuş...
Ne diyorlardı?
Değiştik!
Milli Görüşe terklerinden 
evrenselliklerinden belli...

Türkiye Elektrik 
Kurumu Genel Mü
dürlüğü, kuruma 
elektrik borcu olan 
vatandaş ve işverenle
rin borçlarının taksit- 
lendirebileceklerini 
açıkladı.

Yapılan açıklama
da, 18 Nisan 2003 
tarihinden itibaren 
31 Aralık 2002 tari
hine kadar, kuruma 
borcu olan mesken 
abonelerinin peşin 
ödemeleri durumun- 
da$» ana paranın TE-

FE ve TÜFE’ye göre 
hesaplanmasından 
sonra, yüzde 20 indi
rim yapılacağı, işyer- 
lerin de indirimin yüz
de 30 oranında, ta
rımsal sulama abone
lerinde ise, yüzde 50 
oranında indirim uy
gulanacağı açıklandı.

İlgililer. TEDAŞ bil
gisayarlarına modül 
yüklendiğini, taksît- 
lendirme ile ilgili 
esasların daha sonra 
açıklanacağını belirt
tiler.

GUNtÜK SIVASI GANU
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Evlerin süsü 
yapma çiçekler
Doğal saksı çiçekleriyle uğrışamayan ev 

hanımlara evlerinin güzelleşmesi için yapma 
çiçekleri tercih ediyorlar.

Çiçek evlerinde ve pazarlarda, doğal çi
çekler kadar ilgi gören yapay çiçekler, bayan
ların ilgisini daha çok çekiyor.

Her türlü doğal çiçeğin yapayının bulundu
ğunu söyleyen satıcılar, bakım istemeyen, su
lanmayan ve ilaçlama sorunu olmayan yapay 
çiçeklerin hanımlar tarafından bu nedenlerle 
daha çok tercih edildiğini belirtiyorlar.

Gemlik salı pazarında birbirinden güzel 
rengarenk yapan çiçekler, daha cok ba
yanların ilgisini çekiyor.

IirellîDE
KAM F»AN YA

TRAKTÖR LASTİKLERİNİ ŞİMDİ AL
15 TEMMUZ’DA ÖDE

k ____________ o_______________________ .......4

ÖZKAVA OTOMOTİV

Tel : (0.224) 513 73 93 Fax : 514 40 44

Hisar Mah. Körfez Baytaş Sitesi A Blok No: 2 GEMLİK 
Kampanyamız Stoklarla Sınırlıdır 
Lastik Ücretleri için bilgi alınız

SAĞLIK
Diş Hekimi Doğan Alkaya

Diş Çürüğü ve Dişeti Hastalıklarından 
Korunma Yöntemleri - 3

Dünden devam
Diş çürüğü mine tabakasından basiayaer. 

sırasıyla dentin ve dişözüne ilerler.
Başlangıçta dişin mine tabakası matafcr 

ve tebeşir görüntüsü alır. Çürük üeriedfaçe 
renk kahverengiden siyaha değişir.

Çürük dentin tabakasına geldiğinde. ocak 
soğuk, tatlı ve ekşiye karşı duyarlılık başlar 
Bu aşamadan sonra çürük dişözüne yakfaşfe- 
ğında kendiliğinden diş ağnlan ortaya çıkar

Çürük dişözüne geldiğinde de dişözönÛB 
iltihaplanmasıyla dayanılmaz ağrılar başfat 
Bazı durumlarda dişözündeki iltihap hâk 
ucundan dışarıya çıkarak yumuşak dokulara 
yayılabilir.

Sonuç olarak, tüm diğer unsurların yarao- 
da diş çürüklerinin ana etkeni mikrobâyal 
plaktır, (diş kiri)

DİŞETİ HASTALIKLARI
Dişetlerinde en çok görülen ve dişetnafl 

tihaplanmasıyla başlayan hastalık 'ginghüs 
olarak adlandırılmaktadır.

Dişlerin ve dişetlerinin üstünde, özeÜH 
dişlerin ara yüzlerinde biriken mifaobM 
plak (diş kiri) temizlenmediğinde, dişeîlerirüfe 
şişlik, kızarıklık ve kanama belirtileriyle Ofte-I 
ya çıkan bir hastalıktır. Bu aşamada düzerâl 
ve etkin bir biçimde, diş fırçasıyla yapfaölB 
nrçâlama ve diş'iniyle yapılacak ara yu?
Tizliği biçiminde mpb-o bir * ^hh*FWMfl 
ıi bir haftada sağlığına kavuşur.

Dis kiri dişten uzaklaştırılmadıgında. -ib* ® 
imdeki iltihap dişi tutan çene kemiğine w k-J 
çiklere yayılır.

Çene kemiği ve lifçikler, iltihaba redMİ 
olan mikropların salgıladığı asidik ensntkrl; 
tarafından eritilmeye başlanır.

Okuvun

abone 
ulkmJ

‘DümjautulA faâ «W* 
t^u9un A Mtfen A K«*J

MMM C< Borı Ubr* Arat

DOĞUŞ FEN DERSHANELERİ
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Okul Başarısı
Hayat Başarısı

Basan, göreceli bir kavram. Sorun mü- 
k<tnn>dhğin değil. gerçekliğin tanımında 
yatKor Bana göre başan. yeteneklerin 
otlakların en iyi kullanımı, fark oluştur- 
tnaktadır Deyim yerinde ise. elimizdeki 
^MİKmenin en iyi değerlendirilmesidir, 
ki bir <^ııl başarısı. her zaman hayat ba- 
şansuıa koşut olmayabilir. Ya da okulda 
başansız bui. havatta başarılı olabilir. Bu
num öraekkrinî çok görmüşüsüzdür.

Eğitim insan ve insan emeğini merke-
Kx. ytnabdH. diye düşünüyorum. Eğitim 

gençlere yaşamın bir değer olduğu bilinci
ni ne ölçüde veriyor? İnsanın merak etme 
yeteneği ne ölçüde doyum buluyor eği
timle Ya da eğitim merak etmeyi, motive 
etmeyi sağlayabiliyor mu? Kışkırtan ve 
soru sorduran yönü var mı? Yaşama yeri
ne tiyatro, film seyreder gibi edilgen bir 
tutum yeğleniyorsa nerede yanlış yapılı
yor? Nasıl anlatmaktan önce, neyi anlat
mak daha önemli bir soru? Sonra nasıl 
anlatmak.
L Çoğumuz bitmek bilmeyen bir arayış 
içindeyiz, sürekti mutluluğu arıyoruz aslın
da. Mutluluk üretici etkinliğe eşlik eden 
hoş duygular değil mi? Yine çoğumuzun 
bulunduğu yer belki tercihlerimiz değildi. 
Neden böyle oldu, sorguladık mı? Rüzgar 
ya da yağmur, herkesi ilgilendirdiği gibi 
eğitim de ilgiiendirmelidir. Adama göre iş 
değil, işe göre adam gerekli, işlerimiz, 
mesleklerimiz bize ne denli doyum sağlı
yor? Kendini gerçekleştirmede okulların 
payı ne?
L Gençlerimizin büyük bir bölümü gele
ceği fle ilgili kararlar alma yönünden öz
güven eksikliği içindeler. Desteklenme ve 
içreklendirme istiyorlar. Onlan duyalım 
ve yanıt verelim. Onlann çocukluklarını 
ve genetiklerini hediye edelim. Or.'ann 
hayata içten bir neşeyle bakmalanna kat
kı verelim.

KİRALIK DAİRE
Kumla’da Havuzlu 

Eşyasıyla birlikte Kiralık Daire 
~ Tel: (0.224) 513 17 97

[SATILIK DAİRE
Kumla’da Havuzlu 

Satılık ve Kiralık Daire 
Tel î (0.224) 513 17 97

NÖBETÇİ ECZANE

16 Nisan Z003 Çarşamba 
MURAT ECZANESİ

Hangi meyve neye iyi geliyor?
İncir : Bağırsakları çalıştırır, enerji verir. 

Cinsel güce yardımcıdır.
Elma ; Böbreklerin temizlenmesine, sin

dirim rahatsızlıklarının kontrol edilmesine 
yardım eder.

Kayısı : Kan yapıcıdır. Güzel bir cilt ve 
saça olumlu etkisi vardır. Kanserin önlenme
sinde yardım eden iyi bir karotenoid kayna
ğıdır.

Muz î Kalbe ve kas sistemine yararlıdır. 
Yorgunluğa ve ishale birebirdir.

Vişne : Mineral ve vitamin deposudur.
Koyu renkli vişneler, açık renklilere oranla 

Yasemin Mobilya 
DEĞİRMENCİOĞLCJ Mobilya va Koltak Çeşitleri
O Yatak Odası Takımları 
O Oturma Odası Takımları 
O Misafir Odası Takımları 
O Yemek Odası Takımları 
O Kanepeler 
O Abajur Çeşitleri 
O Zigon Sehpalar 
Yeni İşyerimizde zengin 

mobilya çeşitleri ile. 
h izmetin izdeyiz....

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

daha fazla mineral içerir.
Greyfurt : Sindirimi uyarır. Diş ederinin 

kanamasını azaltır, soğuk algınlığına iyi gelir. 
Lifleriyle yenirse, kolesterolü düşürür.

Portakal : Soğuk algınlığı, grip, incin
me, kalp hastalığı ve felçten korunmaya yar
dım eder.

Mandalina : Enfeksiyonlarla savaşmayı 
kolaylaştırır.

Üzüm : Böbreklerin çalışmasını uyarıp, 
kalp atışını düzenler. Karaciğeri temizler. Si
yah üzüm kabuklan ve çekirdekleriyle yenir-
se hücre yenileyicidir. Devamı var
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Güne Bakış
4^^’ I Kadri Güler

gemlik_korfez@yahoo.CMB

Kongreler başlıyor
Birinci sayfanın devamı

Belediye Başkanına en yakın kişi kin?
Elbette ki Belediye Meclis üyesi Sıh

hattin Bakırcı..
Selahattin Bakırcı, AKP İlçe Kongre

sinde aday olabilir.
Bir de eski yönetime muhalif olarak 

gösterilen grup var.
Bu grup yeni-seçilen yönetim ile bir

likte hareket edip, Ali Okuroğlu Başiraa- 
lığında bir liste ile kongreye gidebilir.

Siyaset ince bir sanattır.
Gelişmeler hergün değişir ancak, 

AKP’nin iktidar olması birçok kişinin iş
tahını kabarttı.

İlk hedef olarak İlçe yönetimi, ardın
dan Belediye Başkanlığı gündemde..

Seçimler için zaman çok hızlı ilerliyor.
Bu nedenle kulağımıza gelene göre 

,çalışmalar atamalardan hemen sonra 
hızlanmış.

Belediye çalışmalarında görülen yatı
rım atakları da hizmet yılının sonlarına 
gelindiğinde artan çalışmalarla kendini 
gösteriyor.

İktidar partisinde bu hareketlilik göz
lenirken, ana muhalefetin durumu, er
ken seçimlerde 6 bin oy alan Genç Parti
deki durum, seçimlerde seçmenin gözün
den düşen DSP, ANAP, DYP ve MHPde- 
ki durumları bir bir ele alıp, zaman için
de sîzlerle görüşlerimizi paylaşacağız.

Yerel seçimlerin yaklaşması yerci 
siyasetide renklendirecek.

Gelişmeleri birlikte izleyeceğiz.

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

Matbaamızda 
Bilgisayar 
Sistemiyle 

Kaşe 
IVI Cı K ij r I ariruz 

30 dakikada 
yaprkı.

BÎR TELEFON YETERLİ!

KÖRFEZ OFSEİ
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCU
İstiklal Cd. Bora Sk. (Akbank Arabğ) No J 

Tel: (0.224) 513 17 97 GEMLİK

» Her türlü matbaa işlerinizde
PVC KAPLAMA VE 
PLASTİK KART SİSTEMLE»

hizmetinizdeyiz
"Matbaacılık Bizim İşimiz

MATBAACILIK - REKLAMCILIK - YAYINCILIK

43 Plastik Kimlik Kartı
<3 Personel Kartı

<3 Öğrenci Kartı 
Tanıtım Kartı
O Fatura Kartı

Körfez OFSET
İstiklal Caddesi Bora Sokak (Akbank Aralığı) 

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

MATBAACILIK - YAYKOUK ■ REKLAMCA*

İstiklal Cd. Bora Sk. Akbank Aralığı 
Ne : 3 / B GEMLİK

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

mailto:gemlik_korfez@yahoo.CMB
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I GÜNDE DAVETİ VE BASBLJB
Her tiril aıatbaa isleriaizde 

hiz»etl»izdeyix______

Körfez OFSET
MATBAACU * TİİMTIB - MCUI 

istiklâl Caddesi Boca Sefcafc (Mhasâ tmttt
Jfe:3/BGa^İ

Td : (0 224) 513 17 37 Faa B224) SU 3535

Öğrenciler Türk Ermeni
ilişkilerini anlattı

Asılsız Soykırım İddiaları ile ilgili mücadele kapsamında dün “Osmanlı Dö
neminden Günümüze Kadar Türk Ermeni İlişkileri” konulu sempozyum 
düzenlendi. Fotoğraf Sergisi açıldı.

ShkM

। Kaymakamlık tarafından, 
bu yılda “Asılsız Soykırım 
İddiaları” ile mücadele 
kapsamında düzenlenen 
sempozyumda. “Osmanlı 
Döneminden Günümüze 
Kadar Türk Ermeni İliş
kileri” konusu öğrenciler ta
rafindan ele alındı.

e m

Güne Bakış
Kadri Güler
gemlik_korfez@yahoo.com

Sseraf6
<O»*

Ohûriett®

Dün saat 14..oo de Bele
diye Düğün Salonu’nda dü
zenlenen sempozyum ve fo
toğraf sergisine, Kaymakam 
Sadettin Genç, Garnizon 
Komutanı Kıdemli Albay Ni
hat Irkörücü, Belediye Baş
kanı Mehmet Turgut, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü' Mehmet 

Tuna, ilçe Emni
yet Müdürü Salih 
Golcü, İlçe Jan
darma Komutanı 
Üsteğmen Murat 
Karaman, okul 
müdürleri daire 
amirleri ve öğ
renciler katıldılar.

Açılıştan sonra İstiklal 
Marşı söylendi, ardından açı
lış konuşması yapıldı. Ana 
dolu Kız Meslek ve Kız Mes
lek Lisesi öğrencilerince su-

nulan sempozyumda Tür) 
Ermeni ilişkileri öğrencile 
tarafından belgelere dayanı 
larak anlatıldı. Daha sonn 
fotoğraf sergisi açıldı.

Ev Mu

senet mm 
aldattıkların 
rek. evıere ç

bu yönternâe W 
tarar» uûraaMb

m* 

fsei 
EUOI

Kriz içinde büyüme

Sokak 
çocuklarına 

şenlik 
düzenlendi

Bağ-Kur’da izdiham
ra?
rt

J
„w>
FSEl

fe

Türkiye tuhaf bir ülke. Bir taraftan ekono
mik kriz yaşıyor, bir taraftan da ekonomik ha
reketlilik devam ediyor...

Gemlik, ülkede ticari kapasitesi gelişmiş 
kentlerden biri.

Trilyonlarca vergi toplanıyor.
Her ne kadar vergi verenlerden çoğu Ecza

cılar olsa da..
Kriz bir yandan küçük esnafı vuruyor, diğer 

yandan ise sermayesi büyük mağazalar bir bir 
açılıyor.

Yann İstiklal Caddesi’nde Doğan Kristal 
dev bir mağaza açacak.

Bu mağazanın açılması, aynı işi yapan bir 
çok küçük mağazanın kapanması demektir.

Küçük mağazaların rekabet şansı olmadığı 
için iş yapamaymca kapanıyor.

Bu kapitalizmin vazgeçilmez kuralı..
Küçükler biraraya gelip güçlerini büyütme

dikçe, yok olmak kaçınılmazdır.
I Migros, Özhan, Kamar, BİM ve BEM dolup 
■boşalıyor.
। Halk artık ucuzluk ve çeşit arıyor.
[Ticari gelişmelere ayak uydurmak sözle de
ğil ekonomik güçle oluyor. Örnekleri ortada.

Sokak çocuklannm 
rehabilitasyonu kap
samında sürdürülen 
çalışmalara bir yenisi 
daha eklendi.

İlçe Emniyet Mü
dürlüğü, Anadolu 
Çağdaş Eğitim Vakfı 
ve Kadın Emeği Plat
formu ile ortaklaşa
olarak, 
2003

23 Nisan 
günü saat

14.30 ile I6.00 ara
sında Bayraktar Dü
ğün Salonu nda sokak 
çocuklarına Çocuk 
Şenliği düzenliyor.

Sokak çocuklarını 
topluma kazandırmak 
amacıyla başlatılan 
program kapsamında, 
şenlikte çocuklar eğ
lendirilecek.

15 günde bir ilçemizdeki Bağ-Kur signrt ahi mi- 
nın sağlık karnesi onaylarını yapan Bag-Kur 
bürosunda, büyük izdiham yaşanıyor.

İlçemizdeki Bağ-Kur si
gortalılarına hizmet vermek 
için açılan büroda, yoğun iş
lem yüzünden izdiham yaşa
nıyor.

Her ayın 1 ve 16 nsanda 
ilçemize gelerek. Gazhane 
Caddesinde bulunan Esnaf 
ve Sanatkarlar Kredi Kefalet 
Kooperatifi binasvun birinci 
katındaki bürosunda vatan
daşlara hizmet veren Bağ- 
Kur bürosu. Bağ-kuriübm 
hücumuna uğruyor

Bir yetkili ve ski meı 
met yürüten büro yc^u 
niyle ağır çahşmas» m 
tartışnKÜann da yaşar 
»Çiyor.

Kredi Ke

mailto:gemlik_korfez@yahoo.com
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Jandarma
JandknttkK usuyi' güvenliği^ , ılmaz 

bekçisi Cumhuriyetimizin, ülkemizin, devle
timizin canını budaktan esirgemeyen korku
suz savunucusu.

Hem asker, hem güvenlik gücü, hem ha
berci. hem itfaiyeci, hem dost, hem otorite 
ama en önemlisi insan.

içimizden birisi.... Çok yakınımızda. Kar 
deşimiz. abimiz, amcamız, evladımız, eşimiz, 
dayımız.

Köyde, kırsalda soğuktan üşüdüğümüzde 
hiç tedirgin olmadan sıcak bir çay içmek, içi
mizi ısıtmak için girebileceğimiz bir yuva...

dandarma dağlarda teröristin, eşkıyanın, 
kentlerde hırsızın, arsızın korkulu rüyası, 
kentte, köyde, kırsalda köylünün yurttaşın 
yakın dostu...

Muhtarlar köyde, mahallede devlet otori
tesinin müşfik temsilcileri.

Jandarma da, muhtar da yurttaşlann ra
hat, huzurlu, sorunsuz bir yasak sürdürmesi 
için çabalıyorlar.

Devletin bu iki temsilcisi geçen günlerde, 
Gemlik Jandarma Komutanı Jandarma Üs
teğmen Murat Karaman’ın davetiyle bira- 
raya geldiler.

Devlet yurttaş dayanışmasının iyi bir ör
neği...

Komutan sorunları dinlemek, çözümleri 
birlikte üretmek için davet ettiği muhtarlara

“Sizin sorunlarınızı dinlemek için 
buradayız. Sîzlere yardımcı olaca
ğız. Konuşarak sorunlara çözüm bu
lacağımıza inanıyorum. Daha sıkı 
bir işbirliği içinde olalım” diyor

K»mutan devlet-yurt: >- işbirliğine dikkati 
cekiyoı r» karşılıklı iletişi ın önemin' ırg> 
İliyor.

Toplantıda muhtarlara seslenirken, ge|en 
yıl Narh’da çıkan Orman Yangını nı; da 
anımsatan komutan, Narh Dağlarına Jan
darmanı’nın 24 bin yanlış duymadınız evet 
tam 24 bin fidan diktiğini de kaydediyor.,

Beklentisi ise sadece ve sadece ülkesinin 
ormanlarının çoğalması... Çünkü biliyor ki 
bir ağaç dikmek ülke toprağının feda olma
sını engellemek demek.

Komutan yurttaşına ve onların seçtiği 
muhtarlara ne denli önem verdiğini de: şu 
sözleriyle pekiştiriyor :

“Biz sîzlerin emrindeyiz. Devletin 
bize verdiği yetkileri sîzler için va
tandaşlar için kullanıyoruz. ”

Bir yandan bölücülerin, bir yandan Cum
huriyet ve Atatürk düşmanı irticacıların ülke
mizin bölünmez bütünlüğünü tehdite yönelik 
girişimlerin olduğu bir dönemde Jandarma 
Komutanı bu girişimi çok anlamlı.

Jandarmanın banş meşalesi hiç sönme- I 
den önümüzü aydınlattıkça hiç bir akım, hiç 
bir tehdit ülkemizi karanlıklara gömemez.

Serbest Kürsü
Gülay AKSOY

Özel Aykent İlköğretim Okulu Öğretmeni

KÖv Enstitüleri -1 -
17 Nisan, Köy Enstitülerinin kuruluş günü

dür. Türk Milli Eğitim tarihinde çok özgün yeri 
olan bu okulları, o dönemin koşullarını ve "ge
nel gidişatı" anlatmak istiyorum. Bu okullarla il
gili olarak bir şey sorulduğunda, eğitimciler 
"Köy Enstitüleri iyi okullardı- kapatılmamalıy
dı..." diyorlar, ekranlarda kendilerini izleyenle
re. .. Hepsi beş sözcük!

Bu konuda kendimi görevlendirdim. Öğret
men okulundaki öğretmenlerimden dinledikleri
min yanı sıra, araştırdım ve okudum. Değerli 
kurucuları Haşan li Yücel, İsmail Hakkı Tonguç, 
dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ile döne
mi kaleme alıp bizleri aydınlatan oğul Engin 
Tonguç’a olan saygım büyüdü.

O büyük insan Tonguç Baba, Güney Dobru- 
ca’da Silistre’nin Atmaca Köyü’nden. Ne iyi et
miş de ülkemize gelmiş. Silistre’ye her gün 20 
değişik gazete girer. Tonguç ailesi bunların ço
ğunu ve İstanbul’da basılıp köylerine giden 
"Tonguç". ve "Şevval" gazetelerini okurlar. (Nite
kim seçtiği soyadı Tonguç adından ilham) İlköğ
retimi arkadaşı Rasim’le Silistre’de tamamlar. 
Rasim evlenmeyi, Tonguç okumayı seçer. An
cak bu tercihi ailesini hayli düşündürür. Zira sa
vaşlar gören Atmacahlar, kıt-kanaat yaşamakta
lar

Annesi Vesile Hanım, kara gün için sakladığı 
üç beş altını İsmail Hakkı’nın eline sıkıştırıp, bir 
sabah ezanında yolcu eder oğlunu. Karşı tepeye 
vardığında geriye dönüp, son kez bakışırlar eviy
le. Dedesini ve çok sevdiği altı kardeşini özlem
le anacaktır artık.

Yıl 1914. Savaş rüzgarlarının esmektedir. 
Yolculuğundaki zorluklar yıldıramaz Tonguç’u. 
İlk iş olarak İstanbul’da Maarif Nazarı Şükrü 
Bey’e çıkar. Silistre’den geliyor olması Tonguç’a 
önce Kastamonu, sonra İstanbul Erkek Öğret
men Okulu kapılarını açar. Ösmanh’nın çöküşü

GEMLİK

■■■ GÜNLÜK SİYASI GAZETt

Yıl : 30 SAYI : 1518 
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 Tesisi 

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

(Dini Bayram Günleri ve Pazar Günleri yayınlanmaz) 

İLAN ve REKLAMLAR KAZANDIRIR
1 AYLIK PAKET REKLAM

100 milyon + KDV + Sürpriı

nü önlemek için aranılan çözümlerden urid 
batıya ayak uydurmaktır. Bu nedenle. 17 İM 
öğretmen yetiştiren okullar açılır. Bunlardan li
ri de 1969’da mezun olduğum Bursa Kız Oğes- 
men Okulu. Tonguç. naklen geldiği İstanbtt Er
kek Öğretmen Okulunda Safa Bey. Bıan Bey 
Nafi Atuf Kansu öğretmenlerinden çokeddofl 
Son sınıfta iken, eğitim için Almanya'ya göode-1 
rilen bir grup öğrenci arasına seçilir.

Yıl 1919. Opera ile ilk kez gittiği AknaJ 
ya’da tanışır. 7 ay kalabildikleri Almanya d» 
zorunlu olarak ayrılırlar. Zira işgal altındaki 'iaşe
mizde öğretmenlik görevi düşer paylama. Aom 
dolu’ya dağılan bu gençlerden Tonguç. dM 
sonra ailesini getirip yerleştirdiği Eskişehir dtf 
Erkek Öğretmen Okulu’nun Resim-îş ve Beda 
Eğitimi öğretmeni olur. İlerideki çalışmasan® 
ışık tutacak Ethem Nejat’ın okulundadr...

Kurtuluş Savaşını zaferle bitiren AtritiH 
Tonguç gibi Almanya’daki eğitimleri yanm 'at
mış gençleri tekrar Avrupa’ya gönderir ■ 
1921... Ancak bu farklı bir gidiş olur. OğmM 
olarak gittikleri Avrupa’da bu kez araştrmj 
olurlar. İş eğitimi ve kır okullan. Tonguç un 
tırma alanıdır.

Kır okulları önce İngiltere’de, daha sonra fl 
rih’te Pestallozi Çocuklar Köyü olarak açM 
Savaşta öksüz kalmış her ulustan çocuklar H 
araya getirilerek korunur ve eğitilir. Nddaafl 
okullar, aslen bir köylü çocuğu olan Alman eğM 
ci Lietz’e de örnek olur. Göl kıyısında tarvatM 
gun bir arazi üzerinde benzeri bir oku! açar H 
adına "Kır Okulu” denir. Araştırmadan 
Tonguç kendini idealindeki eğitimin içinde taM 
Kendi gibi köy çocuğu olan Lietz’e ve onunaM 
eline hayran kalır. Derlediği bilgileri Maarif Mm 
lığına bir raporla sunar. Atatürk'ün fidanbB.l 
mevvesini vermeğe başlamıştır artık...

Devamı jKHMi

OTO CâflMZE
Elektrik Akşamı Filtre 
Dorse Akşamı Cıvata

TOE4Ş I
RENO
VOLVO DOOGE
SCANIA y
ANADOL

Tahir DOLAŞKAN
Gemlik Girişi Baytaş Apt. Altı No : 42 G8KM'

Tel : (0.224) 514 59 37 Cep Tel: (054®

■■TARAFSIZ SİYASİ GAZETE HİMB

BİR TELEFON YETERLİ
Tel : (0.224) 513 17 97
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Gemliksporlular
Erol GÜRCAYII Başkanı ziyaret etti

İ

sataşmalarında başarılı
sonuçlarla ilçemize dönen Gemliksporlu çalıştırıcı ve futbol
cular w dün Belediye Başkanı Mehmet Turgut’u makamında zi- 
y^r^t ettiler* Başkan Tuıjgut, futbolcuları kutladı ve Gemliks
por'u üçüncü ligde görmek istediğini söyledi.

■ Üçüncü Türkiye h- 
ğnt çtkma mücadelesi 
Even Gemhkspor. 
Matsa da katıldığı üç 
İMTrt ? ? aldığı- bo 
Maadan sonra, dün 
BMkt Başkanı
Nehrv

Et fartiaçan Başkan 
Turgut, *Hem birle
ri. hem de Gemlik! i - 
İm mutlu ettiniz." 
dedi.
t Pazar günü yapüan 
■■şriaşmaya temel at
ma törem nedeniyle 

tadeı.ıedığı.-: söyleyen 
Belediye Başkanı, fut- 
tefcıuiardan özür dile
di.
K Tören sırasında iki 
^■uduiuğ’j. birden yaşa- 
«bğır.ı belirten Turgut, 
‘Gece gelmesey di- 
■B s irk Ti bando ile

iridir konu*

TATLI 
SERT

efifuğu halde Belediye 
Başka. • tarafından ça
lana odasında kabul

urgu

Her karşılaşmanın 
kazanıldığında Gem- 
hkm bayram ettiğini 
söyleyen Belediye 
Başkanı, “Başar im
zan devamını diliyo
ruz” dedi.

Katlı otoparkın ta
mamlanması halinde 
işletmesini Gemliks- 
por'a bırakılmasını dü
şündüğünü, ayrıca Ka
yıkhane Tesisi’nin 
Gemlikspor’a tahsisi 
için Ankara ile yazış
malar yapıldığını da 
belirten Belediye Baş-

kanı, Kültür Merkezi
nin bitiminden sonra, 
buradaki salonlardan 
da futbolcuların yarar
lanabileceğini söyledi.

ŞAMPİYON 
OLARAK 
GELECEĞİZ
Çalıştırıcı Hakan 

Cenkçiler, ise “Daha 
işimiz bitmedi. Bir 
daha ki sefere gel
diğimizde buraya 
şampiyon olarak 
gelmek istiyoruz” 
dedi.

Gemlikspor'u kirri-

şeye müdane etmeye
cek duruma getirmek 
istediğini, belirterek 
konuşmasını şöyle sür
dürdü:

“- Sunğipek Fab
rikası arazisinde te-, 
nis kordu, çim şaha 
ve yüzme havuzu 
yapmayı düşünüyo
rum. Bunları yap
tıktan sonra bura
ları da sîzlere tah
sis edeceğim. Bun
ları sîzlerden aldı
ğım şevkle yerine 
getireceğim. ”

Milli Eğitimin ikinci 
m kömür ihalesi yapıldı

Dost Ateşi

GEDİĞİNE

Krîtik Maçlar
Bu haftada çetin maçlar vardı.
Kimin şampiyon olacağı henüz kesin 

değil.
Ama Düşecek takımlar yavaş yavaş 

belli oluyor.
Elazığ, Adanaspor’u yenerek çukurdan 

şimdilik kurtardı.
Fenerbahçe’yi yenen Adanaspor ise, 

yeniden çukurun yambaşma geldi.
Mersin’de oynanan G. Antep maçı, 

Bursaspor için önemli bir şanstı.
Aslında Bursaspor, son dakikalara ka

dar hepimize umut verdi.
Ama. Ard arda yediği iki golle, ma

çı kaybetti.
Kocaelispor için artık düştü dersek, 

hata yapmış olmayız.
Bursaspor’da, evinde kaybettiği An- 

karagücü maçından sonra, en kuvvetli 
adaylardan biri oldu.

Elazığspor ve Göztepe’de her an 
çukura düşebilir.

Adanaspor’da, rahat durumda de
ğil.

Önümüzdeki iki hafta, hem alt kat
ta hem de üst katta neler olacağını or
taya koyar.

Şampiyon adayları da, bu hafta 
önemli galibiyetler aldı.

Galatasaray Altay’ı gole boğdu.
- İyi oynadı ve moral buldu.
Ama. Beşiktaş’ın Malatya’daki gali

biyeti, daha önemli idi.
Bu maçın kahramanı, Sergen oldu.

-Hem güzel bir frikik golü attı.
.■ Hem de ikinci gole, assist yaptı.

- ■; Aslında -gollerden çok, Sergen’in çalış
kanlığı dikkat çekti.

.Belki de yıllardır ilk kez, bu kadaı 
süre oyunda kaldı.

Lucescu oyuncuların nabzını iyi tu
tuyor.

Çok katlı disiplinin oyuncularla ba
ğını koparacağını biliyor.

Her zaman hoşgörülü davranıyor.
Ama. Yanlış yapan futbolcuyu um

madığı maçta yedek bırakıyor.
Bir anlamda, rekabet kullanarak disip

linsiz futbolcuyu cezalandırıyor.
Nefes kesen maçta, Fenerbahçe 

Gençlerbirliği ile (3-3) berabere kaldı.
Ama. Bu sonuç, iki takıma da yara

madı.

| Günün Fikrasi

Çapkın genç yakalanmış ve hapse 
atılmıştı.

Ziyarete gelen arkadaşı :
“- Avustralya'nın en iyi avukatını 

tutmalısın.”
Hapisteki delikanlı :
“- Tuttum. Ve vekalet ücreti olarak 

sevgililerimden birini teklif ettim”
“- Peki. Kabul etti mi.”

Tabi etti. Ama az kalsın kendi 
evimin telefonunu veriyordum. Sonra 
kendimi toparladım. Ve. Savcının özel 
telefonunu verdim.

İlçemizdeki ilk ve or
ta dereceli okulların ih
tiyacı olan yakacak kö
mür ihalesi dün ger
çekleştirildi.

Kaymakamlık Top
lantı Salonu’nda İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Tuna başkan
lığında kurulan komis

yonca yapılan ihaleye, 
4 firma katıldı.

Kapalı zarf usulü ya
pılan ihaleyi, Ferhat 
Kurt kazandı.

Dünkü ihalede ilçe
miz okullarının ihtiyacı 
olan 50 bin 924 kilo it
hal kömür ihalesi yapıl
dı.

Dost ateşi...
Irakta canlar alıyor, 
yürekler yakıyor.... 
Bizim de çırağımızı..
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GEMLİK ROTARY DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
BÖLÜM t DERNEĞİN KİMLİĞİ VE AMACI
MXDDt 1 : DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ:
IX- seğirt x‘‘ Gemlik Rotan* Derneğf’dir. Merkezi Gemlik'tedir. Bu tüzükte 

Gemlik Rotan* Derneûi” kısaca "Dernek” olarak adlandırılmıştır.
MADDE 2 : DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK 

KTN ____ _
DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BI- 

Ç1MLFRI :
a)Denwgmamacu günlük yaşamda değerli girişimlerin temeli sayılan “hizmet 

ideali teşvik etmek, geliştirmek ve özellikle. 1) Tanışıklığın bir hizmet fırsatı sa- 
yrihrak gefcşhnimesı, 2) İş ve meslekte yüksek ahlak standartlarının teşviki, bütün ya- 
rarı ı$ w nwsiekhhn değerinin tanınması ve takdir edilmesi, her üyenin kendi işini 
w mesleğini topluma bir hizmet fırsatı sayarak yüceltmesi 3) Her üyenin hizmet ide- 

। alrt ss meslek ve kişisel yaşamında uygulaması 4) Hizmet idealinde birleşmiş iş ve 
meskek sahipleri arasinda dünya çapında dostluk ilişkileri kurmak suretiyle uluslara- 

l rast :opkma hizmet anlayışının, iyi niyet ve barış olanaklarının geliştirilmesi konula- 
rvxfa jnsanian özendirip onlara destek vermektir, b) Dernek, amacını gerçekleştir
mek için. I) Tüm toplumsal konularda» doğrudan doğruya bağımsız olarak veya di
ğer kamu ve sivil toplum kurum ve kuruluşlarıyla birlikte topluma yararlı eser ve iş
ler yapar. 2) BihmseL eğitsel nitelikte konferanslar, seminerler, sempozyumlar, pa- 
notter yansmahr ve benzeri nitelikte toplantılar, etkinlikler düzenler, düzenlenenlere 
kahir 3) Eğitim ve genel kültür konularındaki çalışmalarına yardımcı olmak için 
gençlere yurt içi ve yurt dışı eğitim ve seyahat, ikamet imkanları sağlar. 4) Üyelerini 
baigüencİrmek v^rletişimr sağlamak için bilgi işlem merkezleri kurar ve çalıştırır, disk 
ve CD yapar. WEB sitesi ve benzeri sistemler oluşturur, her türlü süreli ve süresiz 
dergi. gazete ve broşür, kitap gibi basılı veya yazılı veya görsel yayın yapar. 5) Kül
tür. gezi, eğlence ve benzeri etkinlikleri düzenler. 6) Benzer amaçlı dernek veya va- 
ktSarüa eğitim ve sağlık kuruluşlarına ayni ve nakdi bağış yapabilir, bunlardan ayni 
şekilde ayni ve nakdi bağış alabilir. 7) Gelir getirici iktisadi işletmeler kurar, işletir. 8) 
üyeleri için tesisler açar, işletir. 9) Amaç ve konusuna uygun olarak her türlü taşınır 
ve taşrana? mallara sahip olur, bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir, bu 
haklan tesis ve fek edebilir, değiştirebilir, bunlarla ilgili sözleşmeleri ve her türlü res
mi. hukuki. mal iştemieri yapar.

BOLÜM ■ ÜYELİK MADDE 3 : ÜYELİK HAKKI a) Nitelikler : Fiil 
ehliyetine sahip her gerçek kişi Demekler Kanununa göre üyeliğine engel hali bu
lunmaysa iyi karakterli. iyi ünlü, toplumda yeri bulunan bir iş veya meslekte çalış
makta olan taranmış kişiler demeğin bîr üyesinin önerisi ile Derneğe üye seçilebi- 
Irier. Demeğe giren her üye, demeğin amaçlannı, dernek tüzüğü ve iç tüzük esas
lara kabul etmiş olur. Demekler Kanunu nun 16. maddesine konu olan kişilerin 
derneğe ûye olabilmeleri için gerekli izinlerin alınması şarttır, b) Yabancılar : Ya
bana uyrukluların demeğe üye olabilmeleri için Türk vatandaşlarında aranan şart
lardan başka Türkiye'de ikamet etme hakkına sahip olmaları gereklidir. Onur üyeli
ği için bu şart aranmaz, c) Haklar : Hiç kimse derneğe üye olmaya veya dernek
te üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir. Dernek üyeleri eşit 

sahiptir, d) Süre : Tüzükte açıklanan haller dışında üyelik, dernek var ol- 
dukça devam eder . ..

MADDE 4 : ÜYELİK ÇEŞİTLERİ a) Asil Üye : Üyeliğin gerektirdiği her.tür- 
Jü yukıx dükıkier. kabul etmiş, üyelik haklarından tam olarak yararlanan üyedir. Üye- 
rûn demekteki hak.r rmm ve rumlukıklannın ayrıntıları iç tüzükte belirtilir. Dernek’ 
ten istifa ederek ayrıhrnş dar 'iye tekrar derneğe üye olabilir, b) Onur Üyesi : Der
neğin amaçlannı yaymakta katkı ve hizmetleri ile temayüz etmiş bir kimse yönetim. 
fcurjkı tarafından “Onur Üyesi” seçilebilir. Onur üyesinin dernekteki haklarının ve. 
sonamidukiannın aynntılan iç tüzükte belirtilir.

MADDE 5 : İS KOLU GURUPLARI : Her üye çalıştığı iş kolu veya mesleğe 
göre sraflandınlır. Sınıflandırma, üye bağımsız olarak çalışıyor ise kendi işinin ve 
meslegjnin çalışmalarını, bir kuruluşta görev yapıyor ise o kuruluşun çalışmalarını 
kapsayan iş koludur. Demeğin is kolu sınıflanmasındaki esaslar iç tüzük ile belirlenir.

MADDE 6 : HAFTALIK OLAĞAN TOPLANTILARA DEVAM : a) Zorun
luluk : Her ûye demeğin haftalık olağan toplantılarına katılmak zorundadır, b) Mu
afiyet ; Yönetim kurulu uygun, yeterli bulacağı nedenlerle ve onaylayacağı, kabul 
edeceği koşulfarfa herhangi bir üyenin derneğin haftalık toplantılarına devamsızlığı
nı dikkate almayabilir, c) Hizmet süresi nedeni ile muafiyet : Bir üyenin der
nekte ve daha önce üye olduğu diğer Rotary derneklerinde toplam üyelik süresi ile 
yaşı toplam 85 sayısına ulaşmışsa veya daha fazla ise, üye yönetim kuruluna yazılı 
başuunıda bulunarak devamdan muaf tutulmasını isteyebilir, d) Ayrıntılar : Devam
da zorunlduk, muafiyet hizmet süresinin ayrıntıları iç tüzükte belirlenir.

MADDE 7 : ÜYELİĞİN SONA ERMESİ: a) İstifa : Hiç kimse derneğe üye 
kalmaya zorlanamaz. Her üye 6 ay önceden yönetim kuruluna yazılı olarak bildir
mek kaydı ife demekten çıkma hakkına sahiptir. İstifa eden üye, derneğe olan tüm 
borcbnnt ödemekle yükümlüdür, b) Yasal zorunluluk : Bir üyenin, yasal olarak 
demeklere üye olabilme hakkını yitirmesi halinde üyeliği sona erer, c) Devamsız- 
hk nedeniyle üyeliğin kendiliğinden sona ermesi: Haftalık olağan toplantıla
ra devam konusunda dernek tüzüğü hükümlerine ve iç tüzükte belirlenen koşullara 
uymayan veya bu koşullara aykırı davranan üyenin üyeliği, yönetim kurulunca kabul 
edilecek geçerli br nedeni olmadığı takdirde kendiliğinden son bulur ve kaydı silinir.

d) Üyefflcten çıkarılma : 1) Genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına uyma
yan, 2) Yüklendiği aidatı belli dönemlerde haklı bir neden olmaksızın veya yönetim 
kunilunun bildirim süresi içinde ödemeyen üye yönetim kurulu kararı ile üyelikten çı- 
kanfar. Yönetim kurulunun üyelerinden herhangi birinin üyelikten çıkarma kararları
na ifirazma ve üyelikten çıkarılan üyenin kararına itirazın genel kurula yapabilir. Ge
nel kurulun aldığı karar kesindir.

Hak talep edememek : Üyelikten çıkanlar veya çıkarılanlar dernek malları 
üzerinde hak iddia edemezler.

BÖLÜM IH DERNEK ORGANLARI : MADDE 8 : GENEL KURUL 
Genel Kurut, Demeğin en yetkili organıdır.

Genel kurulun görev ve yetkileri şunlardır, a) Dernek organlarının seçimi, b) Der
nek tüzüğünün değiştirilmesic) Yönetim kurulu ve denetleme kurulu raporlarının ge
lir ve c^der hesaplanrnn görüşülmesi, yönetim kurulunun ve denetleme kurulunun 
ayn ayrı aklanması d) Bir sonraki dönem için düzenlenen Tahmini Bütçenin görü
şülmesi ve aynen veya cfeğiştirilerek kabülü. e) Dernek için gerekli taşınmaz malla- 
nn satm ahnması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda karar ve yöne

tim kuruluna yetki verilmesi f) Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt için
de ve yurt dışındaki kuruluşlara üye olarak katılması veya bunlardan aynlması husus
larında karar ve yönetim kuruluna yetki verilmesi g) Derneğin bir federasyona ka
tılması veya federasyondan ayrılması h) Derneğin amaç ve çalışma konularına yöne
lik kararlar verilmesi, i) Derneğin feshi.j) Yasalarda, dernek tüzüğünde ve dernek iç 
tüzüğünde bulunan ve genel kurulca yapılması belirlenen diğer görevlerin yerine ge
tirilmesi.

MADDE 9 : YÖNETİM KURULU :
Yönetim kurulu derneğin tüm yasal işlemlerini dernek adına yerine getirir ve bü

tün üyeleri, görevlileri ve hizmet komitelerini yönetir. Yönetim şekli iç tüzükte befr- 
lenir. a) Oluşumu : Yönetim kurulu beş asil ve beş yedek üyeden oluşur. Yönetin 
kurulunun görev süresi seçildiği tarih itibariyle göreve başlar. Görev süresi 1 yik 
Yönetim kurulu başkanı derneğin dönem başkamdir. Yönetim kurulu üyeleri bu ku
rula tekrar aday olmak ve seçilmek hakkına sahiptirler.b) Üyelerin seçimi: Gene 1 
kurul, Yönetim kurulunun asil üyeleri ile yedek üyelerini gizli oyla seçer. Yönetim ku-! 
rulu ilk toplantısında görev bölümü yapar. Yönetim kurulunun dönem süresi içerisin
de asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde, yedek üyelerin göreve çağrılması zo
runludur. c) Görev ve yetkileri : Derneği yönetim kurulu temsil eder. Bu temsi 
yetkisi Başkan tarafından onun yokluğunda vekaleten Başkan Yardımcısı tarafından j 
kullanılır. Yönetim kurulu temsil konusunda, başkan yardımcısı ile birlikte yönetiş 
kurulu üyelerine de yetki verebilir. ____ _

Yönetim Kurulu
1) Dernekler Kanununun,.Dernek tüzüğünün, iç tüzüğün ve genel kurulun veıtfc- 

ği görevleri yapar, yetkileri kullanır. 2) Dernek iç tüzüğü hükümlerine göre kendisi
ne bağlı olmak üzere yeter sayıda üyesi olan Görevliler Kurulu oluşturur, üyelerini 
atar ve çalışmalarını bu kurum marifetiyle yapar. 3) Dernek hizmetlerinin yürütülme
si, belirli işlerin görülmesi gibi çalışmaları yapmak üzere komiteler kurar, bu komöe- 
lere görevliler atar. 4) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yaparı® 
gelecek dönem tahmini bütçesini hazırlayıp genel kurula sunar. 5) Türk vatandaş ol
mayanları dernek üyeliğine, kabulü halinde bunları, on gün içinde mahallin en büyü 
mülki amirliğine bildirir.

e) Toplantılar ve Karârlar : 1) Yönetim kurulu en az ayda bir defa toplanır. 2) 
Yönetim kurulunda toplantı ve karar yeter sayısı, Yönetim kurulu üye tam sayısmn 
oy çokluğudur. 3) Dernek tüzüğünde aksi açıklanmadıkça, bütün dernek işlerinde yö
netim kurulu kararları kesindir. Yönetim kurulu kararlarına karşı ancak Genel kira
la itiraz edilebilir. Genel kurul, hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluk karan ile yö
netim kurulu kararlarını iptal edebilir veya değiştirebilir. 4) Yönetim kurulu üye sayı-1 
sı boşalmalar sebebiyle yedeklerinde yerine getirilmesinden sonra üye tam sayenJ 
yarısından aşağı düşerse'genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri tarafından bir ay 
içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birine 
başvurması üzerine mahalli Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üyderi 
arasında seçeceği üç kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir. 1

MADDE 10 : DENETLEME KURULU : a) Oluşumu : Denetleme kurulu, ge
nel kurul tarafından seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur, b) Üyelerin seçin» 
: Genel kurul, denetleme kurulu asil ve yedek üyelerini gizli oyla seçer. Denetleme 
kurulu aralarından birini başkan seçer, c) Görev ve yetkileri : Denetleme Kurak 
dernek tüzüğünde tesbit edilen esas ve usullere göre, altı ayı geçmeyen arabklarb 
denetim görevini yapar ve. denetleme sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kürüm 

. na ve toplandığında genel kurula sunar.
BÖLÜM IV. TOPLANTILAR
MADDE 11 : HAFTALIK OLAĞAN TOPLANTILAR a) Yer ve Zaman: I 

Dernek, her hafta, iç tüzükte belirtilen yerde, öngürülen gün ve saatte düzeni ob-1 
rak toplanır. Bu toplantılar başka derneklerle birlikte de yapılabilir, b) Değişiklik: I 
Yönetim kurulu, her hangi bir haftada geçerli bir nedene dayalı olarak haftalık ola
ğan toplantının yer, gün ve saatini önceki haftanın toplantı günü ile gelecek hafta
nın toplantı günü arasındaki bir tarihe alabilir., c) İptal : Yönetim kurulu resnû tati
le rastlanması, dernek üyesinden birinin ölümü, yörenin tümünü etkileyen bir hasö- 
lık veya doğal afet nedenleriyle olağan haftalık toplantıyı iptal etmeye yetkilkfr. Bu 
nedenlerin dışında yönetim kurulu, görev dönemi içerisinde kendi takdiri ile dörttac 
fazla olağan haftalık toplantıyı iptal edemez. Ayrıca hiç bir şekilde arka arkaya üç
ten fazla hastalık olağan toplantıyı iptal edemez.

MADDE 12 : OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI a) Toplantı zama
nı ve yeter sayı : Derneğin genel kurulu yılda bir kez, haziran ayında, toplam ûjt ] 
sayısının yarıdan bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağla
maz ise ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan üye» 
yısı, derriek yönetim ve denetleme kurullarını teşkil eden üye sayısının iki katindn 
az olamaz.

b) Toplantının Yapılışı : 1) Yönetim kurulu dernek tüzüğüne göre genel 
toplantısına katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurul topteter 
na katılacak üyeler, toplantı gününden en az onbeş gün önce günü, saati, yeri« 
gündemi yerel bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağırılır. Aym zaMM 
üyelere de yazıyla bildirilir. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması halinde yaphöt 
ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir, iki toplantı arasında bniotoaj 
zaman bir haftadan az olamaz. 2) Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer fe toctir, 
tı gündemi, toplantı gününden en az onbeş gün önce mahallin en büyük mük artı 
liğine yazı ile bildirilir ve bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösteren üste eöeâ’ 
3) Toplantının çoğunluk sağlanamaması dışında başka bir nedenle geri bnhte* 
halinde, erteleme toplantısının yapılabilmesi için (1) ve (2) fıkralarındaki hususbrll 
nen uygulanır. Ertelenen toplantının, geri bırakılma tarihinden itibaren en geç Mİ 
içinde yapılması zorunludur. Genel kurul toplantısı bir defadan fada ertderieMti 
Genel kurul toplantısına katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenmiş otel S* 
listesindeki adlan hizasına imza ederek toplantı yerine girerler. Yeter sayı $ağM>4 
ise durum toplantı tutanağına yazılır. 5) Toplantı, yönetim kurulu başkam tel 
revlendirdiği bir yönetim kurulu üyesi tarafından açılır. Toplantıyı yönetmek MtVİ 
genel kurul başkanı, bir sekreter ve bir oy toplama görevlisi seçilir. Toplantı $c**vj| 
da düzenlenen tutanak genel kurul başkanı, sekreter ve oy toplama göraüs 
dan imzalanır, belgelerle birlikte yönetim kuruluna verilir. 6) Genel kurul tophHBj 
da her üyenin bir oy hakkı vardır ve üye oyunu toplantıda kendisi kularar. btişMJ 
nı vekil atayamaz. 7) Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan 
görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerden onda birinin talebi îk 
mesi istenen hususlann gündeme konulması zorunludur. Devamı 4» ij
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DUYURU
GEMLİK TİCARET BORSASI BAŞKANLIĞINDAN

Gemlik Ticaret Borsaeı'nca 
'GEMLİK ZEYTİNİNİN DÜNYADAKİ KONUMU 

VE PAZARLAMA PROBLEMLERİ" 
konulu bir panel düzenlenmiştir.
18 Nisan 2003 Cuma günü 

Saat 14.oo’de
Gemlik Esnaf Kefalet Kooperatifi 

Toplantı Salonu’nda yapılacak olan 
panele tüm halkımız davetlidir.

DUYURULUR

✓SSAT
S Emekli Sandığı 
^Bankalar 

^Askeriye 
^Bağ-Kur

Resmi Kuruluşlara 

Optik gözlükleri yapılır

M»

Sayfa 5

KONGREİLAMI
S.S. GEMLİK KÜÇÜK ŞAMAYI STTES 

TJin KOornuTiri unîKAiotM
Kooperatifimizin 2003 yi otagmı geoet 

kurut toplantısı bdâtiten gündeşi ge
reği 17/05/2003 tantalde »at 13x»*de 
Gemlik Küçük Sanayi Süeâ Ybpı Koopesatâ 
idari bina toplantı salonunda yapaacatfir

Çoğunluk sağlanamaması hainde ioncî 
toplantı aynı yer ve saatle 24/05/2003 un- 
hinde yaptlacaktir

Tüm ortaklanrman toplantıya katdmaten 
rica olunur

Yönetim K—fiı Adine Başkan
Mehmet Fs&fc

GÜNDEM:
1- Açılış ve divan heyeti seçim» w saygı <ta 

ruşu
2- Yönetim ve denetim kurulu hafeyel ra

porlarının okunmaları. müzakere»
3- Bilanço ve gelir gider fark cetvefirsn 

okunması, müzakeresi ve ayn ayn oylanması
4- Yönetim ve denetim kurulunun ayn ayn 

ibrası
5- İnşaat imali sırasında imalat kayması 

olan 3N-2 pafta, 801 ada. 1 partadeM 
28,68 m2 lik arsanın ve 3N-2 Pafta. 802 ada. 
1 parseldeki 53.53 m2 lik arsamn m2 » 
30.000.000.- TL bedelle Gemlik Bebttiyesvv 
den satın alınması için yönetim kuruluna ye$X2 
verilmesi

6- Tapu işferi ile ilgili yetkilerin yönetim ta» 
ruluna verilmesi

7- Çalışma alanlarının kurulacak sundur* 
maların müzakeresi ve karara bağlanma*

8- Depreme karşı bina dayanddarran mce- 
tilmesi konusunun görüşülmesi

9- Yönetim ve denetim kurulu hakkı huzur
larının görüşülmesi

10- Site genel giderleri kar^bdanrm (ai
datların) görüşülmesi

11- 2003 yılı çalışma programı w latamı 
bütçesinin görüşülmesi

12- Yönetim ve denetim kuruKamn saçfc* 
mi

13- Dilek ve temenniler
14- Kapanış.

KAŞE 

MÜHÜRDE 
BEKLEME 

VOK1.. .

GÜNEÇ 
GÖZLÜKLERİ

F»e«eoL.
TOf» TEN
VOGUE

RAY
BAN

MGOA

İstiklal Cad. Migros Karşısı No : 54/F 
Tel: (0.224) 514 81 56 GEMLİK 

İstiklal Cad. No : 86 GEMLİK 
Tel: (0.224) 512 34 34

■ Mpl» M , M» 
MMemr» «■

MQ»ıüıl« 
ao <aoa>*«MtaB

VOtPM*"»

BİR TELEFON YETERLİ?

KÖRFEZ OFSET
iMTMAauK-nTaauK-mLMKu
İstiktal Cd. Bora 9» (Aküce* amNKI s*» >4
Tel: (0.224) 513 17 97 GEMUK

——
OTO GAMZE
Elektrik Aksımı Filtre 
Dorss Akşamı Cl»ate

7DAAŞ
AENO
VOLVO OOOÖE
SCAMİA ***^0
AMAOOL FORD

Tahir DOLAŞKAM
GemBGtîşıDafl^ Apt AMNor^GBKJK 

W : (UN9 SW 9 37 Cta ** : US* SN « <3
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KAMPANYA
TRAKTÖR LASTİKLERİNİ SİMDİ AL

)

<>ZKz\YA OTOMOTİV 
TI RİZM TTD.ŞTİ.

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

Kampanyamız Stoklarla Sınırlıdır 
Lastik Ücretleri için bilgi alınız

KOÇ ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİM A4 
(KURULUŞ İLE İLGİLİ)

İLA!
İstanbul / Üsküdar 5. Noterfcğnden *^scte 

ti 08 Nisan 2003 tarih ve 17942 sar.» wag 
letname uyarınca münhasıran Haya* w ffd 
talik Sigorta dallarında teklif name akmayı 
kili kılınmak suretiyle GEMLİK SKORU 
ARACILIK HİZMETLERİ LIMITED 9B 
KETİ Bursa / Gemlik acentehğe atamstr

PVC KAPLAMA VE 
PLASTİK KART SİSTEMİM
O Plastik Kimlik Kartı

& Personel Kartı
O Öğrenci Kartı 

O Tanıtım Kartı
Fatura Kartı

Körfez OFSET
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCA»

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

Tel: (0.224) 513 17 97 Fax: 513 35 55

GEMLİK ROTARY DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
4 ncü sayfanın devamı

MADDE 13 : OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI : Yönetim ktııulu 
nun veya denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beste bi
rinin aynı konudaki yazılı isteği üzerine genel kurul, yönetim kurulunca, en geç bir ay için
de olağanüstü toplantıya çağrılır. Olağanüstü genel kurul toplantısı çağrısı ve uygulamam 
olağan genel kurul toplantısı koşullan ile yapılır. Olağanüstü genel kurul toplantısında.;, 
nız toplantı gündemi üzerinde konuşulur ve karar alınır.

MADDE 14 : KARAR VE YETER SAYI Olağan ve olağanüstü genel kurul toplan
tılarında. kararlar, toplantıya katılanlarm oy çokluğu ile alınır. Ancak, 20. ve21. madde hü
kümleri saklıdır.

BÖLÜM V GELİRLER VE KAYITLAR
MADDE 15 : DERNEĞİN GELİRLERİ a) Giriş Aidatı ; Derneğe giren her üye 

den, bir defaya mahsus olmak üzere 50.000.000.- Türk Lirası girmelik alınır. Bu aidat, 
her yıl genel-kurul tarafından yeniden belirlenebilir. Dernekten istifa ederek ayrılmış bir ki 
şi derneğe tekrar kabul edilir ise kendisinden girmelik alınmaz, b) Yıllık aidat : Uyeleı 
den yıllık aidat olarak 300.000.000.- Türk Lirası alınır. Bu aidatın alınış şekli iç tüzükte be 
lirienir. c) Çalışma gelirleri : Dernek tarafından düzenlenen veya katılımda bulunulan 
toplantılar, konferanslar, seminerler, gösteriler, geziler, yayınlar, piyango, eğlence, balo, 
konser, sergi, kermes, spor yarışmaları, haftalık olağan toplantı yemekleri ve benzer çalış
malarda elde edilen gelirlerdir. Bu gelirlerin şeklinin nasıl olacağı iç tüzükte belirlenir, d) 
Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler : Satış, kiralama ve başka suretlerle 
elde edilen gelirlerdir, e) Bağışlar ve yardımlardan elde edilen gelirler : Üyelerden 
ve diğer kişi ve kuruluşlardan yapılan yardım ve bağışlardan ve yardım toplama hakanda
ki yasa hükümlerine uygun olarak toplanacak bağışlardan ve yardımlardan elde edilen ge- 
liderdir.

MADDE 16 : DEFTERLER VE BELGELER
Dernek aşağıda yazılı defterleri tutar.
1- Üye Kayıt Defteri : Derneğe girenlerin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri, aylık ve 

yıllık aidatları bu deftere yazılır. 2- Karar Defteri : Yönetim kurulunun kararları tarih ve 
numarası ile bu deftere yazılır. Kararların altları başkan ve üyelerce imzalanır. 3- Gelen 
ve Giden Evrak Defteri : Gelen ve giden evrak tarih ve numarası ile bu deftere kayıt 
olunur. 4- Gelir ve Gider Defteri : Dernek namına alman bütün paraların alındıkları 
harcanan paralarında verildikleri yerler açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilil 5- 
Bütçe Kesin Hesap ve Bilanço Defteri : Bütçe, kesin hesap ve bilançolar bu u. tere 
işlenir. 6- Demirbaş Defteri : Derneğe ait demirbaş eşya
lar bu deftere işlenir. 7- Alındı Belgesi Kayıt Defteri : 
Alındı belgeleri ciltleri sırasıyla deftere kayıt edilir. Bu sayılan 
defterlerin noterden olması zorunludur.

Dernek gelirleri “Alındı Belgesi" ile toplanır ve giderler 
“Harcama Belgesi" ile yapılır. Bu belgelerin resmi olanları 
kullanılır. Resmileri sağlanamıyor ise, mahallin en büyük mül
ki amirliğince tasdikli, özel baskılı belgeler kullanılabilir. Alındı 
belgesinde, ödemede veya bağışta bulunanın açık kimliği ve 
imzası bulunur. Yönetim Kurulu, bağış ve ödenti toplayacak 
kimseleri bir kararla belirtir ve bu karar mahallin en büyük mül
ki amirliğine tescil ettirilir. Turhan İZMİR (Sayman)

BÖLÜM VI GENEL HÜKÜMLER : MADDE 17 : DERNEĞİN İÇ DENETM 
Derneğin iç denetimi dernekler kanunu ve dernek tüzüğüne göre denetleme tarvtetaM 
tından yapılmakla ve bu denetleme şekli dernek tüzüğünde tesbit edilen esas w uadtoe 
göre hükmü getirilerek belirtilmiş olmakla beraber, yeteri kadar acıkhk bdunraaym 4m 

ramlarda ve bu eksikliği tamamlamak, üyelerle dernek organları ve goıeritenm ÜnM 
nek çalışmaları ile işlemlerinde yol göstermek ve yardıma olmak amaoyta tanapaM 
kurutabilir, tek veya ayrı ayn metinler hazırlanarak genel kurulun onayntan gacvtaĞ 

suretiyle yürürlüğe konulacak yönetmelikler çıkartabilir
MADDE 18 : ULUSLARARASI KURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİ: Utatoıraht 

yette bulunma amacını güden dernek, ayni amaçta kurulmuş yurt dışndata ıtateMBAr 
neklere ve vakıflara katılıp işbirliği yapmak için yürürlükteki yasalara uygm pMte sMflı 
mercilerden izin alır. Bu izni aldıktan sonra yine yasaların ilgili hükûmterne gtM ta dte 
tararası kuruluşlara, katılarak işbirliği yapar.

MADDE 19 : İÇ TÜZÜK : Dernek, Dernekler Kanununa ve Demek Tİbm)İMM| 
lerine aykın olmayan ve demeğin yürütülmesinde yardımcı yöntemler cerm tar 1c te 
zük” kabul eder. İç Tüzük hükümleri, kendi içinde belirlenen usullerle değrsankr

MADDE 20 : DERNEK TÜZÜĞÜNÜN DEĞİŞİKLİĞİ: Demek tejjâıâ ki»*! 
liği. yönetim kurulunun bu hususu genel kurulda görüşülmek üzere gündem abaaa wdtel 
ğan veya olağanüstü genel kurula katılan üyelerin en az üçte ikisinin deçpskâğı tatedGİ 
mesi ile yapılır. Dernek üyelerinin üçte biri dernek tüzüğünde değişiktik ister sc vâNM| 
kurulu bu teklifi gündeme alır.

MADDE 21 : FESİH VE TASFİYE : Derneğin fesih ve tasfiye». yûtetaaMfl 
bu hususu genel kurulda görüşülmek üzere konuyu gündeme alması ve oîagar. 
nüstü genel kuruta katılan üyelerin en az üçte ikisinin kabulü ile yaptar. Bsrrc teptaote
çoğunluk sağlanamaz ise. ikinci toplantıya katılan üyelerin sayı» ne otar» obur 
görüşülür. Ancak katılanlarm üçte iki çoğunluğu ile karar atevnas gerekir. 
kararı ile birlikte dernek mallarının başka her hangi bir kuruluşa devir ve tesâr; 
alacak ve borçlarının tasfiyesi gibi gerekli işlemler de genel kurulca karara bağtarar FtaB 
karan toplantı tarihinden sonraki beş gün içinde mahallin en büyük mûfc aRrtemM 
dirilir.

MADDE 22 : HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER : Dcmft MİMM
lunmayan durumlarda, Türk Medeni Kanunu vıe.Demekler Karan» teNaiMter «jnM 

MADDE 23 : Şubesi yoktur.
KURUCULAR:

MESLEĞİ TABİYETİ İKAMETGAH ADRESİ
Personel Md. TC Bcrusan Loimantor -
Akbank Md. TC. Kayhan Mh. Ytadtavter Sk. 25 GfcNUK
Mermer İşi. TC. isöktal Cd. Korden Apt 2 3 GEMM
Zeytinyağ imi TC Gazhane Cd. Körfez Ap. B S GEMlM

Eczacı TC Ahmet Dural Mekiarv Sk? 7 GBBM
Konserve İmi. TC. Bakkpaaan 2 Nota Cadde
Aygaz Mob. St. TC Babkpazan 2 NoteOi. Apt GEM>

ADI SOYADI
1) Bülent KURT
2) Sadık GEMİCİOĞLU
3) Veysel Aydın AKOVAL
4) Mahmut K SOLAKSU
5) Femıh ERÇEK
6) Ayhan MİNARE
7) Faruk UZUNLAR

YÖNETİM KURULU : _____
Kadri GÜLER (Başkan) Hali ÖZER (Başkan Vtatenagk Bütent IŞLMAN Baskar YMdaKSİ Av ONLIt SM
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Çocuk Olma Özgürlüğü
I *4 sÜlkemizde vaşanan eğitim sistemindeki 
bunalır Hf» en çok çocuklanmız etkilen- 
îK'ktc g<x:lmez hakkı ve ihtiyacı olan 

■o^unlaı -ınavlar nedeniyle oynayamıyor 
haklarını kullanamıyorlar. Oysa çocuk olma 

^haklan, en temel haklandın
I Çocuk oyun içinde kendini tanıyacak, 
paylaşmayı, ekip çalışmasını, işbölümünü, 
yardımlaşmayı emeğe saygıyı öğrenecek.

Maak set cocuklanmızın büvük bir bölü 
mü apartmanlara, evlere tıkılmış test çöze
rek günlerini, en güzel dönemlerini geçin

iyorlar.
I Arkadaşlık ilişkilerini oyun içinde gelişti- 

|iremeyen çocuğun ergenlik dönemine geçi- 
I şi sorunlu olmaktadır.
| Çocuk enerjisini bir biçimde harcamak 

|zorundadır. O da neyle olacak? Oyunla, 
i sporla. sanatla uğraşarak. İçlerindeki sanat- 
sal. artistik yanlan uyandırmak, ortaya çı- 

| karmak gerek.
| Çok zor koşullarda çalışmaya zorunlu kı- 
hnan çocuk işçiler sorunu var. Emeklerinin 

^sömürülmesi bir yana, sosyal güvenceden 
de yoksunlar.

İyi bir çocukluk dönemi, coşku dolu, 
zengin anılar içeren çocukluk yaşayama
yanlar. yaşanmamış çocuklarını yetişkinliğe 
taşıyorlar ki asıl sorun burada. Etrafımızda 
yetişkin çocuklan her an görebiliyoruz.

Sanatla ilgilenme çocuğun duyguları ile 
düşüncesini dengelemede yardımcı olur. 
Hayal kurmalarına izin verilmezse nasıl ya
ratıcı bireyler yetiştireceğiz.
ı Çocuklan en donanımlı eğitmenin yolla
rım aramalıyız. Çocuğun iç dünyasının zen
ginliğini değerlendirmelerine olanak tanı
malıyız.
ı Yerel yönetimler çocuklar için oyun oy
nayabilecekleri tesisleri yapmakla yükümlü 
hissetmeliler kendilerini.

“Saldık çayıra, mevlam kayıra” demeye
ceğiz. Görev ana babalara, yerel yönetim
lere, siyasi iktidara düşmüyor mu?

Kİ-RAL.IK DAİRE
Kumla’da Havuzlu .

I Eşyasıyla birlikte Kiralık Daire
Tel : (0.224) 513 17 97

Bunlara baliyo** nrausunuz?

Hangi meyve neye iyi geliyor?
Dünden devam

Kavun : Endişe ve uyku
suzluğa iyi gelir. Bağırsak ve 
cilt kanserine karşı Ameri
kan Kc'nser Topluluğu’nca 
tavsiye edilmiştir.

Karpuz : Kabuğundaki 
çinko iktidarsızlığa iyi gelir. 
Böbreği temizler.

Kiraz: Kolestrolü düşü
rür. Özellikle sapları idrar 
söktürücüdür.

Armut : Kalp-damar 
s. ı<ılığı, alçak kan basıncı ve

fiziksel performansa 
iyi gelen vitaminleri 
barındırır.

Çilek : Sigara du
manının etkilerini 
azaltır. Sigara içilen 
bir odadayken gün 
boyunca ağza iki çi
lek atılması önerilir.

Si vri biber : Şiş
kinliği azaltmada fay
dalıdır. Saçlara, tırnaklara 
ve cilde çok iyi gelir.

B r okoli : Mide ve ye

mek borusu kanseri tcM 
sini azaltır.

Devamı oar.

Yasemin Mobilya
DEĞİRMENCÎOĞLCJ Mobilya ve Koltuk Çeşitleri
O Yatak Odası Takımları 
O Oturma Odası Takımları 
O Misafir Odası Takımları 
D Yemek Odası Takımları 
O Kanepeler
O Abajur Çeşitleri
D Zigon Sehpalar
Yeni İşyerimizde zengin 

mobilya çeşitleri ile 
hizmetinizdeyiz-...

Gazhane Caddesi No : 21 (Eski Uzunlar Tic. Ayyaz Bap
Tel : (0.224) 512 20 20 GEMLİK
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) 18 Nisan 2003 Cuma FİYATI : 200.000. TL.

Vergi Barışında son 3 gün

Körfez OFSET

Reddi Etiket fi Irtfir fi B İmi fi Gta* fi Der£ 
Afif fi Yİ4 Bmm t Fen İmfipe fi Bfiet 
Gider Mahfen fi Davetiye fi Kartrâü fi Kmc

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR 
Her tirli matbaa işlerimizde 

_________hizmetinizdeyiz_________

MATBAACIUK - REKLAMCILIK - YATMCU 
İstiklal Caddesi Bora Sokak (Akfcank Acafağf 

No:3/BGenfik
Tel: (0.224) 513 17 97 Fax: (0J24) 513 35 95

GEMLİK GEMLİK*!

rfez
Bayındırlık 
Manastır

Gemlik Vergi Dairesi Müdür vekilliğine atanan Yakup Ceylan, 21 Nisan 
gönü sona erecek olan Vergi Barışı Yasası ndan yararlanacakların acele 
etmelerini istedi. Yasadan yararlanmak için 5 bin 115 kişi başvurdu.

Güne Bakış
Kadri Güler
gemlik_korfez@yahoo.com

Gemlik Vergi Daire- 
â Müdür vekilliğine 
atanan Yakup Ceylan, 
ergi Banşı Yasası ri- 
an yararlanmak iste- 
enler için 3 gün süre 

| kaldığını hatırlatarak, 
“Yasadan yararlan
mak için geç kalma
yın" diye uyanda bu
lundu.
i Bursa Defterdarb- 
n’nda Vergi Denet- 
menlîği görevini yürü
ten ve önceki gün ilçe
mizdeki görevine başla
sam yeni Vergi Dairesi 
Müdürü Ceylan, yasa
dan yararlanmak için 
Gemlik te 5 bin 115 ki-

şinin başvurduğunu be
lirterek sunlan söyledi:

“21 Nisan 2003 
günü sona erecek 
olan başvuru nede
niyle, dairemiz cu
martesi ve pazar 
günleri de açık kala
rak çalışacaktır.

Bugüne kadar 
Vergi Barışı Yasa
sı’ndan yararlan
mak için başvurma
mış olan mükellefle
re sesleniyorum. Bu 
fırsatı kaçırmayın.”

Gemlik Vergi Daire
si’ne başvuran 5 bin 
115 kişinin ödeyeceği 
vergi tutarının 4 trilyon

589 milyar, 960 mil
yon lira olduğunu 
söyleyen Yakup Cey
lan, bu sayının pazar
tesi gününe kadar 5 
bin 500’e'yükselebi
leceğini tahmin ettik
lerini belirtti.

Ceylan, daha ön
ce başvuruda bulu
nanların Mart ayı ve 
Nisan aylarında öde
meleri gereken birin
ci ve ikinci taksinin
de 30 Nisan günü 
mesai saatleri içinde 
ödenmesi gerektiğini 
hatırlattı.

Ceylan, Vergi Banşı 
Yasası’ndan beklene-

Yakup Ceylan 
nin üzerinde laşvur 
olduğunu, ödemeleri 
gecikme yapılmaınas 
istedi.

Doğan 
Kristal’den

Bölgesi’ndeki 
duvarlann
desteklenmesini
istedi

Manastır Bölgesi ndeki Sitelerin i 
bulunan istinat duvarlannda yıkılmalara 
ması üzerine Kaymakamlık konuyla ik 
rak Bayındırlık Müdürlüğünden yardın

İlçemize gelen İl Bayındırlık ve Iski
rlüğü tel- nian, Manasta B

leki arazide yaptığı incelemelerde, yolan 
tan duvarlann arazinin eğimli olması neder 
le, her zaman yıkılma tehlikesi gösterebde 
ğini, bunun için önlem alınmasının gerekı 
bildirildi.

Manastır Bölgesi nde geçtiğimiz yaz. D 
k-t Hastanesi’ne dönüşteki karayolanna 
I ırayolunun istinat duvarı yıkılmış, aylar m 
j duvar onarılmıştı.

Daha sonra ise. Samanyolu Sitesi 
Dznuh Sitesi arasındaki yohı tutan duvar yd 
mış, belediye bu duvarı onarmaya başiame 
- >n olarak ta Belde Sitesi 15. Blok yoiuntl 

ıvar çökmüştü.

Belediye otobüsçülerle 
anlaşamadımankenliManastırın duvarları

Manastır, yani Cumhuriyet Mahallesi, son 
günlerde yollan tutan istinat duvarlarının yı
kılmasıyla gündeme oturdu.

Geçen yıl Yeni Mahalle’den Cumhuriyet 
Mahallesi’ne çıkan yoldaki kavşağın sağ tara
lıdaki duvar yıkılmış, onanmı yapacak olan 
Karayolları Bölge Müdürlüğü, ödenek yoklu
ğundan neredeyse bir yıl duvan yapmamıştı.

Aynı tarihlerde, Samanyolu Sitesi’nin 
önündeki duvarda sorunlar başlamış, yazış
malarla bir sonuç alınamayınca, iş bu kışa ka
dar sürüncemede kalmıştı.

Sonunda kar yağışları ardından duvar çök
meye başlayınca, Belediye duvarı onarmaya 
başladı.

Önceki günkü, Gemlik Körfez’de bu kez 
Belde Sitesi’ndeki yıkılan duvarın haberini 
yazdık.

Sorun teknik. Yollar yapılırken, doğru dü
rüst yapılmayan hesaplama sonucu, eğimli 
arazide devamlı su alan toprağın basıncı du
varlann yıkılmasına neden oluyor.

Bayındırlık İl Müdürlüğü bir inceleme yap
ın», Belediyenin de bu bölgede sağlıklı bir in
celeme yaptırıp, büyük olaylar yaşanmadan 
önlem alınması kaçınılmaz gözüküyor.

Gemlik şehir içi ve Gemlik Bursa arasındaki ta- I 
şımacılığı üstlenen Minibüsçüler ve Otobüsçüler 
Kooperatifi’nin süresi 13 Mayıs ta sona eriyor. 
Kooperatif yöneticileri Belediye ile anlaşma 
sağlanamadığını söyledi.

İlçemiz bir yeni 
mağazaya daha ka
vuşuyor.

İstiklal Caddesi’n- 
de eski Türk Ticaret 
Bankası binasının 
bulunduğu yeri kira
layan işletmeciler, iki 
katlı binada yaptıkla
rı büyük onarımdan 
sonra mutfak eşyala
rı, ev tekstili, hah ve 
kilim gibi ürünleri sa
tacak dev bir işlet
meyi bugün saat 
14.oo da ünlü man
kenler Nefise Kara- 
tay ve Ebru Des- 
tan'ın da katılımı ile 
Gemliklilerin hizme
tine girecek. ihakvv* çıkaracakla

kazanmadığını belir
ten ’ Kılıç. Belediye 
Başkanı Mehmet Tur
gut Ih. eski ftyadaria 
sürenin uzatdmacaca-

f

Gemlik Belediyesi
ne ait özelleştirilen 
Belediye otobüsleri
nin hat işletme hakkı
nı alan Sınırlı Sorum
lu Güzel Gemlik Mini
büs ve Otobüsçüler 
Kooperatifi ile Bele
diye arasındaki söz
leşme 13 Mayıs ta 
sona eriyor.

73 Nolu Güzel 
Gemlik Taşıyıcılar 
Kooperatifi Başkanı 
Haşan Kılıç, sürenin 
bir yıl uzatılması için

Belediye ye başvur
duklarını ve önümüz
deki dönem zam ya
pılmamasını istedikle
rini bildirdi.

MjIcu taşana kapa
sitelerinde büyük dü
şüşler yaşantkğem ve

mailto:gemlik_korfez@yahoo.com


Serbest Kürsü
Gülay AKSOY

Özel Aykent İlköğretim Okulu Öğnetaeg

Barış
Kim istiyor ki,
Banşın gelmemesi, dünyada banş çiçekle

rinin açmaması i^in bir çok neden var.
Biri belki de en önemlisi silah sektörü.
Tank, tüfek, top", uçak, nükleer silah, fü

ze, bomba, merrrii üretip bunları dünya ülke
lerine satanfâr. *

Bir grup silah sanayicisi, dünyanın kade
riyle oynuyor, geleceğini tehlikeye atıyor...

Savaştan akar uman beklentileri, olan, pa
ra uğjruna yüz binlerin ölmesine zemin hazır
layan sılan tüccarları... Savaş bitsin ister mi?

Bir avuç ama denetlediği sermaye çok bü
yük olan bu* topluluk' dünyayı yönetiyor. 
Ayakta durmak pahasına ülke satın alıyor, ül
kelerin devlet başkanlarını, yöneticilerini sa
tın alıyor.

Dünyada silah üretildiği şüre.ce banş gel
meyecek.

Böyle biline.
Çünkü üretilen sitahlarin satılması, milyar

larca dolar yaflnm vâpilân bû sektörün ayak* 
ta durması gerek.

Doğrudan ya da dolaylı olarak devlet baş-
I kanları, devlet yöneticilerinin de ortak oldu
ğu ya da desteklendiği bu kartellerin dumanı 
hep tütecek.

Ekonomisi güçlü olmayan, idinde Reşitli 
etnik gruplan barındıran ülkelerde savaş ko
şulları hep var olacak.

Ya bölge savaşları ya -ila ,i<, çatışmaların 
zemini hazır olacak. Nenede1’^ her ori yılda 
bir dünya barısı ciddi hk'inui ? seklere iığru* 

I yor.
Birinci Dünya SaVâ^i, İkinci Dünya Sava-| 

şı, Vietriaih, İrak, Yugoslavya ye en son yine( 
Irak’ta sudan sebeplerle savaşlar çıkarılıyor, j

Ülkemizde 1970'li yıllarda iç barışı tehdit 
edör boyutlara ulaşan öğrenci olaylarının al
tında yatan etken ne ola ki.

Henüz bıyığı terlemeyen gençlerin eline 
silahı verip de ortaya salan kim?’

Ya da ülke bütçesinin çok önemli bölümü
nü yıllarca kemireli güneydoğu olaylarını sü
rekli kim kaşıyor? Kıbrıs’ta barışın sağlanma
sı çok mu zor. İki toplum barış içinde yaşaya
maz mı?

Hadi dökülen milyarlarca dolardan vaz
geçtiği

Kıbrıs’ta, Güneydoğu da şehit olan on 
binlerce Türk Askeri’pi yeniden geri getir
mek olanaklı mı? ”

Sürekli koriüşuluyör, döhuklar yapılıyor.;
Ne yazık ki silahsızlanma bir türlü gerçek

leşmiyor.... Gerçekleşemiyor.
Alınan kararlar hep masada kalıyor. Bir 

türlü yaşama geçirilemiyor.
Oysa silaha ayrılan bütçeler ülkelerin sağ

lık, eğitim, çevre gereksinimleri için harcan
sa.,.

Hayali bile insanı mutlu ediyor,
Bir de gerçek olsa...

Köy Enstitüleri -2-
Dünden devam

Siyasal bir zafer plan Lozan'dan sonra harap bir 
Anadolu vardır elde. Cumhuriyeti koruyacak ve yaşata
cak beyinler gerekli. Atatürk'ün tahta başına geçip gös
terdiği yeni harfleri ulusa öğretecek yeterli öğretmen 
yoktur. Yüzde 80’i köylerde yaşayan halkımız okulsuz 
ve öğretmensiz durumda. Mevcut 40 bin köyün 30 
bininde okul ve öğretmen yok.

20 bin öğretmenle sorun çözülecek ama, nasıl?
Öneri Atatürk’ten gelir: "Eğitmenler görev 

başına!" der. Askerliği onbaşı olarak yapan yetenekli 
gençlerden sivil yaşamda niçin yararlanılmasın? 
Tonguç, 1926’da bir eğitim programı hazırlar ve uygu- 
layamaya geçilir. Eğitimde devrim sayılan bu program, 
yerel koşullar dikkate alınarak hazırlanmış, iş eğitimi ve 
uygulama ağırlıklı...

1935’te Atatürk ve İnönü’nün güvenini kazanmış 
emekli Subay Saffet Arıkan, Kültür Bakanlığının başına 
getirilir. Eğitim işi dahi Arıkan’a emanet edilir. Tonguç 
bu sırada Gazi Eğitim Lisesi Müdür vekili. Aynı yıl 
İlköğretim Genel Müdürü olur; ve 1946 Eylül üne dek 
bu göreve kalır.

Tonguç, ilk iş olarak eğitmenlik kurslannı başlatır. 
1936’da Eskişehir-Çifteler Eğitmen Kursu açılır. Eğitim- 
cibaşı (Müfettiş) Süleyman Edip Balkır tarafından 7 ayda 
yetiştirilen eğitmenler 100-150 nüfuslu. 3 sınıflı 
köylerde görevlendirilir. Eğitmenler' köylünün maddi 
d 'steği ve kendi el emekleri ile kurdukları okullarında 
• ısarılı bir -.ınava verirlhr Bu denem- len >»nra 
eğitmenlik kursları yaygınlık kazandı. Arkasından 
ortaokulu bitiren gençlerden ,1e eğitmen olarak yarar
lanma yoluna gidilir.

İşte tam bu dönemde, Gemlik Kurşunlu Köyü ile 
Büyükkumla Köyünde eğitmenlik yapmış Ayten öğret
menin yeğeni olmaktan gurur duyar; kendisini saygı ve 
rahmetle anarım.

Öğretmen Okulu çıkışlı gençler 400-500 nüfuslu ve 
5 sınıflı köylerde görev alırlardı. Ülkemizde sayıları az 
olan öğretmen okullarından daha çok şehirli çocuklar 
yararlanıyor... Ancak bu gençler de. gittikleri köylerde
ki hayata ayak uyduramıyor: bir yolunu bulup şehre 
atanıyorlardı. Eğitim’işi yine eğitmenlere kalıyordu...

1937-38 .k- Köy Oğrcinun; Okulları açılır. Bu 
ökülli * b stâ i d t -ne 1!' ok’ ' ı I ıtıfmrs 1 oy çocukları 
«tercih ec lir F< k₺' ı’-k sürmez uygulana, mecliste 
Karabekiı Pu-a. Fevzi Çakmak, Emin Sazak in "köy
kent ayrımı yapılıyor" eleştirilerine hedef olur. 
Deneme niteliğindeki bu okullar ileride Köy Enstitüleri 
kapsamına alınır.

1940’ta dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, Milli 
Eğitim, Bakanı Haşan Ali Yücel ve İlköğretim Genel 
Müdürü ise İsmail Hakkı Tonguç’tur. TBMM’nde 60 
kadar eğitimci vekil de mevcut. İçlerinde: Hıfzırrahman 
Raşit Öymen, Faika Öymen, Reşat Nuri Güntekin, 
Selim Sırrı Tarcan, "Orda bir köy var uzakta" 
dizeleri ile tanıdığımız Ahmet Kutsi Tecer, Hasene İlgaz, 
Nafi Atuf Kansu gibi adlar bulunmakta.

Tablo bu olunca gün gelir "Köy Enstitüleri 
Yasası" meclise sunulur. Tarih, 17 Nisan 1947. Yasa 

I oy çokluğu ile kabul edilir. Toprak ağası vekillerin büyük 
hoşnutsuzluğuna rağmen 3803 sayılı bu yasa yürürlüğe 
girer. Ayrıca, "Tekaüt, Sağlık ve Sosyal 
Yardımlaşma Sandığı" da bu yasanın bir armağanı. 
Eğitimde reform sayılan yasanın yürürlüğe girmesiyle 
Kızılçullu. Gölköy. Trakya ve Çifteler Köy Öğretmen 
Okulları, yeni kurulacak Köy Enstitülerine dönüştürülür.

Sıra açılacak yeni okullann yerlerinin saptanmasına 
gelmiştir. Tonguç ve arkadaşlan Anadolu yu kanş karış 

gezip, bölge doğasım ve tannanı dMate aLr > 
şehrin arasındaki en uygun yeşerî sa

fırınlan inşa edftr. Bunlar inşa edemer 
Kısa sürede 21 Köy Enstitüsü. 6 
eğitime başlar. toy ya^na*
biçimde ortaya serecek Mahmut Maka. Faar kZ 
Talip Apaydın. Mehmet Başaran gri ^'221 
vardır. Enstitülü öğrencüer Kars 
Arifiyede ipek böcekzıkğ ve i(Anı 
Beşıkdüzü'nde balıkçılık yaparak r .. gZZ 
Kooperatifler kurulması.» on ayak ak- w .y Zj 
beslenip, fazlasına satarak okdtarna jt r 
Cumhurbaşkanı İsmet İnönü brr .v 
Beşikdüzü'nde türkülerle bakk tutan >- - . 
çok mutlu olur: Tonguça hitaben- *Ba |«dı 
elimde bir tümen olsa Tvriöye'aia yarvM 
değiştirirdim" der! Kız öğrender ise. -.r a 
lerini kendileri biçip dikerler Ayra şiev 
köylerde kadınlara öğretirler

Müzik derslerinde öğrenoier mtOaka 
çalarlar: bizden Dede Efendi. Itri. Haa 
kültüründen Bethoven ve Shubert ı daaİBacr 
de, "Bunlar gerçekten köy çocuklar ■»*" 
şaşarlar. Tarla çalışmaları yaparken aak KafeteıiB 
Ana. Fontamara. Reaya ve Köçiu it ***MMfl 
Antigone'si dahi bukuıur Bu kıt guı. 
Ali ve Tonguç için ^rustumki redera 
St’nı- f‘in Siri’r bir' • ,n<k» hu ■■ rAİ - 
"Sırtına bindiğim atın benden akdb 
istemem!" diyerek, baslanna öreceği tur *r 
ni atmağa başlar. Tahsin Banguoğlu da 
kalmaz...

Ömrünün kısa olması Atatürk’e ccâ. 
"toprak reformunu" gerçekleştirme 
di. Köy Enstitüleri ile bunun tekrar 
gelebileceğin anlayan ağalar ile tutu. 
harekete geçtiğini görüyoruz B.r k 
Sazak: "Her enstitülü kendini Atatürk 
diyerek belli eder öfkesini Son^turmabr w 
değiştirmeler başlamıştır artık

1947 nin 27 Aralık geresi Ankara srr.g; 
iciı’ıdediı Mil:; Eğitin Bal ınhğı ’nnasrıd.* 
Hasa-.oğlan'm. K- >-■ . nrn yiğ^-j 
sönduımege koşaıu.r Koşarlar 
toplan.ın ilk ulusal meclise okul «aralanm 
olmuştur!... Oysa bilmezler ki Tonguç 
geleceği gören bir adam Yakılan 
sureti kendi elindedir Günü 
araştırmacı Dr. Engin Tonguç b m -A|j 
çıkartıp bizlere sunacaktır

Yıl 1951. CHP den esfa Mrib Sgem Bdhi’W 
Şemsettin Sirer ve Tahsin Banguogiu sa : 
Eğitim Bakanı Tevfik Beri dönernmde 
hızlanır. Tonguç ve Yücel her selemde 
rağmen "bakanlık emrine ' rfarartee fer »3M 
bu düpedüz. Zira bakanhk emrinde 
sadece yanm maaş alırlar ue tali .
reddedilir. Elerine emekfî ikrame^esı üe fn 
diye! Etlik teki çok sevdiği bağ v 
yaşamayı sürdürür Tonguç

Milli Eğitimin bu taMr WW
Enstitülerinin öyküsünü 2 cıhS br e*kr 
Engin Tonguç u. S. Edip Bafcr: u» l ■NFS ' 
1977 uılına verdiği Haşan Ai Ytaf»otate Ufl 
okuduro*

Kenefimi "Ben nasıl bir öğpretMCMfa»** M

OTO GRMZE
Elektrik Akşamı Filtre 
Dorse Akşamı Civat»

TOFAS
RENO
VOLVO
SCANU
ANADOL

Tahir DOLAŞK AN
GemNt Grîşi Bfiytes M Ak Ne

Tei. 5»4 » 37Cep W NMP
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Pazarda ucuzluk
Ne alırsan parçası 500 bin lira

İlçemizin Salı paza- 
nnda kurulan açık hava 
sergilerindeki ucuzluğa 
kadınlar adeta hücum 
ediyor.
- 11 Eylül İlköğretim 
Okulu yanında kurulan 
parça kumaş ve elbise 
satışlarının yapıldığı 
Içtk pazarda, ne arar
sanız bulunabiliyor.

Bilhassa kadınların 
büyük ilgi gösterdiği pa
zarda» parçası 500 bin 
liradan tişört, kazak, iç 
giyim eşyaları bile satılı
yor.

gibi daha çok bayanların ilgisi
ni çeken parça kumaşların ve 
giysilerin satıldığı yerler, sabc»

hin erken saatlerinden itibaren 
bayanlar tarafından doldurulu-

ı Perdelik kumaş, ya
ltak örtüsü, çarşaflık, masa ör
tüleri. yorgan, elbise, eteklik

Ülkü Ocakları
belediye başkanına

cevap
Ölkü Ocağı Dergisi 

Gemlik İlçe Temsilcili- 
iji nden yapılan açıkla- 
■fcda. Musul ve Ker- 
Mkteki Türklerin sa- 
lıipsiz kalması nedeniy
le : konuya duyarsız 
kaldıklarını iddia ettiği 
\KP hükümetine karşı

Gemlik Belediyesi’nin 
katlı Otopark temel at
ma törenlerinde yap-, 
tıkları protesto gösteri
si* 1-sonucu, Belediye 
Başkanı Mehmet Tur
gut’u^ kendilerini anla
yamadığını iddia ettiler.

I Ictm-fe kofühÜk oİmmhmr
I KiMMSesfcN* ŞMpfcekpSMSMNt.

Ülkü Ocağı Dergisi

ALSANIZA....
Üst düzey bir ekonomi
bürokratı, alternatif kaynak
paketlerine tepkisini 
şöyle dile getirmiş...

Devletin sadakaya 
ihtiyacı yok, öneri yapanlar
vergisini düzgün ödesin.”
Laf salatası...
Ödemiyorlar....
Alsanıza!
Yapışın yakalarına...
Devletsiniz...
Devletlilere gösterin gücünüzü..
Halk görsün.
Nerede...

verdi
Gemlik İlçe Temsilcili- 
ği’nden yapılan yazılı 
açıklamada, 58 ve 
59’ncu hükümetin dış 
politikadaki becerisiz- 
likler sonucu Kıb
rıs’tan sonra, Musul ve 
Kerkük’ün de sahipsiz 
kalmasının ülkücüleri 
derinden yaraladığı 
belirtildi.

Musul ve Ker
kük’teki Türklerin bir 
avuç çapulçu tarafın
dan soyulup öldürülür
ken, Gemlik’teki açılı
şa katılan 7 AKP’li 
milletvekilinin bu ko
nularda hiçbir progra
mının olmaması her
kesi kahrettiğini belir
terek; şu görüşlere yer 
verildi:

“Türkmen bay
rakları ile katıldığı
mız törendeki bu 
hissizlik karşısında 
bir kaç sloganla ve
killerimizi silkinip, 
kendilerine dönme
leri için sabit bir 
uyarı yaptık. Bizler 
Gemlik’i çok sevi
yor ve her türlü fay
dalı hizmetin gel
mesini canı gönül
den arzu ediyoruz. 
Yukarıda belirttiği
miz gibi gayemiz 
hizmeti engellemek

değil, vekillerimize 
Türk Milletinin 
Türkmen kardeşle
rimizin yanlarında 
olduğumuzu ve on
ların acısını içlerin
de hissettiğini gös
termekti.”

Belediye Başkan- 
Mehmet Turgut’un 
“Kendini bilmez bir 
avuç insan töreni
mizi sabote etmek 
istiyor” sözünün de 
cevaplandırıldı^ bildi
ride, Belediye Başka- 
nmın kendilerini anla
yamamasını Gemlik 
halkı gibi kendilerini 
de rencide ettiği belir
tilerek, “Vali Oğuz 
Kaan Köksal’m 
Türkmenlerin acısı
nı paylaşması dev
let adamlığı olarak 
farkı olarak ortaya 
çıkmıştır.” denildi.

Ülkü Ocağı Dergisi 
Gemlik ilçe Temsilcili- 
ği'nden yapılan bildiri
de. ülkücü gençliğin 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’un de
diği gibi hiç bir sabote 
olayı içinde okoaAğ» 
iddia edildi ve Ata
türk'ün 1933 vdındakr 
K »o M tku’rti» krih

TATLI
SERT

m Erol CCRÇAl I

Amerika Kime Düşman
Aslında tüm dünya savastanean se

bebi petroldü.
- V İtrindeki sebepler, efiktatorü de- ' 

virmekti.
Demokrasi getirmekti.
Ama. Bunların hepsi masaldı.
Çünkü petrol Amerika doaoaMN 

için çok önemliydi.
Petrol fiyatları artınca Acnenha 

nomisi geriliyordu.
Ucuzlayınca, ekonomi buyuyordu
O zaman hedef, petrol üreten w j 

ihraç eden ülkeler olacaktı.
Amaç, petrol sahibi ufcshrm 

(OPEC)i yıkmaktı.
Peki. Bu (OPEC) üyeleri kenefi.
Suudi Arabistan, kan Irak, Kimi* 

ve Venezüela.
Amerika’nın sistemi serbest piyasa 

ekonomisiydi.
Bu sistem özelleştirmeden tana- ı 

dı.
Millileştirmeye düşmandı.
O zaman (OPEC) OyebıVsrı düpt 

ması gerekti.
Suudi Arabistan ve Kuveyt petrol

leri Amerikanın kontroiundevdı
Buralarda demokrasinin (D) si bile 

yoktu.
Ama. Olsun.
Bunlar Amerika dostu idi.
Amerika’nın bu svketirrdr hissesi 

vardı.
Geriye İran, İrak ve Venezüela ka 

h yordu.
Amerika bu ülkelere dumandı
Çünkü bu ülkelerde petrol mdNes 

t iri İm İst i.
Yani. Bu ülkelerde Petrol un <ÜM*rjHril 

me yasaktı
Amerika İran ve İrak taki petrol ya

tırımlarına giremedi.
O zaman bir formül lazımdı
O da bulundu.
Bu iki üIkeye demokrasi getur mek 

gerekiyordu.
Nitekim. İrak a demokrasi «e*A
Şimdi İran’da sıraydaydı I
Kendi lııtiiıanririn Venezuela vr bosst- 

ba la m adı
Ama Or »riski bulu da, oradüh ümdM 

de ikiye böldü. VenerueU yu aç* t» 
dıyla petrol parasını vecHrmevecektı

Peki. Bunun sebebi nevd#.
Cunku Venezueta M»un«MMh

“petrol oa»Bı»rir<e——~ vazn*wd»
O zaman Vme zvekı da düşman Mudb-

Amerika mn tek bür A»vmam »ardı
O da oee®rstwmexr karsı «tak 

millÜestirmevdi

Günün Fikra^i 1

4________
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KOÇ ALLIANZ HAYAT VE EMHClÜAl 
(KURULUŞ İL£ İLGİLİ)

İLMİ

İstanbul / Üsküdar 5. Noteriiğnde&taM 
li 08 Nisan 2003 tarih ve 17942 sa0ıS 
ietname uyarınca münhasıran Hayat w mU 
'alık Sigorta dallarında tekbfname ar^agl 
kili kılınmak suretiyle GLMLIK SKQq 
ARACILIK HİZMETLERİ LIMITED SB 
KETİ Bursa / Gemlik acentebğe

ELEMAN ARANIYOR
Muhabir olarak 

yetiştirilmek üzere I 
ELEMAN ARANIYOk 

ragflrg 1
Müracaatların şahşen yapılması xa 

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank AraMg 
(Stüdyo Prestij yanı) No - 3 B GEMÜM

PVC KAPLAMA VE 
PLASTİK KART SİSTEMLE»

-Plastik Kimlik Kartı | 
Personel Kartı 
«s- Öğrenci Kartı 

O Tanıtım Kartı i
O Pat ura Kartı i

Körfez OFSET

MüK4>

TRAKTÖR LASTİKLERİNİ ŞİMDİ AL

ÖZliAYA OTOMOTİV
Dorse Akşamı Civat*

* 'in bilgi alınızLaktik

MATBAACILIK - YAYINCILIK - NEK1AMT1B

ÖDE1 & TEMMUZ’

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

Tel: (0.224) 513 17 97 Faı: 513» •

KAŞE 
vo 

MÜHÜRDE 
BEKLEIVI 

VOKS..KAMPANYA
BİR TELEFON YETERLİ

KÖRFEZ OFSET
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMHİ

Tel: <0.224) 513 17 97 GD*|

OTO GRMZE

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

Kampan amız Stoklarla Sınırlıdır

tofaş
reno
VOLVO
SCAUIA
ANADOL

Tahir DOLAŞMAN
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Muzaffer Gürboğa
Eğitimci - Yazar

□eES
Bunları biiıyor mu»unuz7

Hangi meyve neye iyi geliyor?
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Yabancılaşma
I İnsanımızın yabancılaşmasını en önemli 
borun olarak görüyor ve diğer sorunların da 
■prağı olduğunu düşünüyorum.
Lmbancılaşma bireyin öz güçleriyle bağlan- 
■rı kopması demek. Bağımlı düşünce yapısı, 
■atici bilinçten yoksunluk, ürettikleri üzerin- 
Bt söz sahibi olamama, kendini gerçekleşti- 
rememc. seçme hakkının kısıtlı kullanımı ya- 
■oncılaşmanın parametreleridir.
■ Çevremizde ilişkileri tüketmiş, susan ve 
emirlere tartışmasız uyan, dürüst gözükmeye 
çalışar ancak dürüst olmayan insanları görü
yoruz. Şiddet alışkanlığa dönüşmüş durumda. 
Depoiitizc kişilik yapısı politik süreçlere etkit) 
katılımı engelliyor. Birey kendi hakkında ka
rar verme erkini kullanamıyor. Toplumsal pa
ranoya gün geçtikçe boyutlanıyor.
■ Medyanın bilgi ve imaj bortybarçljrnanisile 
bilinçler köreltilirken, dikkatler yanlış^ nokta
lara Kaydırılıp gerçekler saklanıyor.' Egemen 
düşünce, kendi doğrularını tek doğru olarak 
gösteriyor, insanlara düşünmeyin, sizlere we- 
rilenlerle yetinin, iletisi veriliyor. »Zaten top
lum olarak bilgiyi ve düşünceli seven insanlar 

| olamadığımızı için ileti yanıt buluyor.
■ Örgütlü olmayan atomize edilmiş birey 
kimliğini kaybetme kaygısı yaşıyor.

j Toplum eğer Örgütsüz ise sorunlarını dev
lete havale eder. Yaşanan depremde, örgüt- 
rŞüzlük, acılan çoğaltmadı mı? Medyanın yo
ğun duygusal bombordımanı ne derece sağ-- 
faklıydı. çözümlere katkısı var mıydı?
I Uygulanan politikalar insan merkezli ol- 
bnak yetiren, güç merkezi oldu. Günümüzde 
güç, en büyük değer değil mi? Güç peşinde 
koyarak, kendi tutsaklığımızı oluşturuyoruz. 
Ailede ve okulda verilen eğilim, kişilerin ken- 
dileri olmasına izin vermiyor.
■ Özetle yabancılaşmayı ediniyoruz ve giyi
yoruz. Kendi yarattığımız canavarın, bize kar
şı etkisini kırmak için, üretici olmak ve dü
şüncelerimizi özgür kılmak gerekiyor. Tüketi
me özendirilmiş birey olmaktan kurtulalım. 
Özümüzle barışık olmak, kişisel bütünlüğü
müzü sağlar. Öz değerlerimizi savunan, bu 
■öylemler, emek, sermaye çelişkisi olduğu 
[süre var olacaktır.

Lahana ; Yaşlanmayı önleyici mineral olarak kabul edî 
len selenyum sağlıklı bir cilt verir, erkeğin cinsel gü
cünü arttırır.

Havuç : Enerji verir. Karaciğerin safra salgı
lamasına ve kolesterolü dengelemesine yar 
dım eder.

Salatalık î Kasları gençleştirir. Deri hüc
relerin elastikiyet verir.

Sarmisak : Tansiyonu düşürür, kan pıhtı- 
laşmasını azaltır. Bazı mide kanserlerini önledi-'^ 
ği ve bağışıklık sistemini güçlendirdiği kanıtlan
mıştır.

Ispanak î Karaciğeri, lenf benzleri ve kan dolaşımı
nı uyarır. 

Yasemin Mobilya
DEĞİRMENCİOĞLCI Mobilya ve Koltuk Çeşitleri
D Yatak Odası Takımları
O Oturma Odası Takımları
O Misafir Odası Takımları 
O Yemek Odası Takımları
O Kanepeler
□ Abajur Çeşitleri
O Zigon Sehpalar
Yeni İşyerimizde zengin 

mobilya çeşitleri ile 
hizm etin izdeyiz....

KİRAL.IK OA.I-R-E

” Gfli
Kumla’da Havuzlu 

Eşyasıyla birlikte Kiralık Daire 
Tel : (0.224) 513 17 97

MZİ 

ı R[tr«| 
Ci<ı» I

SATI
Kumla’da Havuzlu 

Satılık ve Kiralık Daire 
Tel : (0.224) 513 17 97

Ff & NÖBETÇİ ECZANE
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Her türlü matbaa islerimizde
hizmetinizde*!/

MATBAACILIK - REKLAMOUK - YAYMCU
İstiklal Caddesi Bora Sokak (Akbask ArafağB

No:3/BGearifc
Td : (0.224) 513 17 97 Em (0-224) 513 35 95019 Nisan 2003 Cumartesi FİYATI : 200.000. TL.

Mankenli açılışta izdiham
Doğan Kristal Mağazası’nm hizmete açılışına ünlü mankenler Nefise Karatay ve 
Ebru Destan’ın katılması büyük izdihama neden oldu.
■İstiklal t -.kksı ndc 
fen. hizmete giren 1 > 
fen Kristal Mağaza 
KtUP açılışına. Gem

Kadri Güler
gemlik_korfez@yahoo.com

Güne Bakış

Açılış ve panel
Gemlik dün iki olaya birden damgasını vur

du.
Bir tarafta bilimsel bir panel yapılırken, di

ğer tarafta ticari bir işletme mankenlerle işye
rini açtı.
t Saat 12.oo den başlayarak açılış saatine 
kadar Doğan Kristal Mağazası önünde büyük 
bir izdiham yaşandı.
L Açılışa gelenleri çekmek için iki ünlü man
ken işyeri sahiplerince görüntü modelliği yap
tı.

Güzel mankenler, bol medyah açılışta bir 
yatak üzerinde ve merdivenlerde yalnız bol 
bol poz verdiler.

Binlerce insan izdiham halinde açılışa katıl
dı.

İşletme amacına ulaştı.
Aynı saatlerde Esnaf Kefalet Kooperati

fi nde yapılan Gemlik Zeytininin Dünya Pazar
larındaki Konumu ve Pazarlama Problemleri 

| konulu panele ise, ençok 150 kişi katıldı.
Oysa, zeytincilikten Gemlik’te binlerce aile 

®kmek yemekteydi.
‘ «atılanların ise büyük çoğunluğu bürokrat 
kesim oldu. Bu örnekler toplumumuzdaki iki 
kesiti yansıtması açızsından önemli.

Şapkamızı önümüze koyup düşünmeliyiz.

lik'te ilk kez unlu man 
kenlerin davet edilmesi 
niiyük izdihama ned< <

hırken, ı» »gazava j 

rebilmek için .çabala 
vanlaı arasında ezilen
imi oldu.

Kaymakam Sadettin 
Genç ve Belediye Baş
kanı Mehmet Turgut’un 
kurdela kesmesi ile saat 
14.oo’de açılan Doğan 
Kristal’in önünde saat
ler önce büyük kalaba
lıkların oluşması, İstiklal 
Caddesi’ndeki trafiğin 
le zaman zaman aksa

masına neden oldu.
Mağazadaki . ünlü 

mo keı ileri görmek is-
teve meraklı kalabalı- aför Olcay’a saçların;-

Zeytincilik paneli yapıldı
Gemlik Ticaret Bor- 

sası tarafından düzen
lenen “Gemlik Zeyti
ninin ~ Dünya * da k i 
Konumu ve Pazar
lama Problemleri” 
konulu panel yapıldı.

Dün, Esnaf Kefalet 
Kooperatifi Salonu’n- 
da yapılan panele. 
Kaymakam Sadettin 
Genç, Garnizon Ko
mutanı Kıd. Alb. Nihat 
Irkörücü, Belediye 
Başkanı Mehmet Tur
gut. U.Ü. Ziraat Fakül
tesi Dekanı Vahap 
Katkat. U.Ü. Tıp Fa 
kültesi Dekanı Müfit 

ğın içeri girmek için ka 
pıya yüklenmesi sırasın
da ezilenler ve fenalık 
geçjrenler görülürken, 
mağazanın kapı ve ca- 
mekanları da zaman za
man yıkılma tehlikesi 
gösterdi.

MANKENLER
OLCAY
KUAFÖRDE
Mağazanın açılışın

dan yaklaşık üç saat ön
ce Gemlik’e gelen ünlü 
mankenler Nefise Kara
tay ve Ebru Destan, Ku-

Parlak, Küçük Kumla 
ve Umurbey Belediye 
Başkanları. Ticaret 
Borsası Başkanı Melih 
Kazanç ve kalabalık 
bir izleyici topluluğu 
katıldı.

Zeytinliklerde sula
ma. ilaçlama, budama 
ve bakımı panelisler ta
rafından izleyicilere su
nulurken. Doç. Dr. Se
mih Yazgan yaptığı ko
nuşmada kaliteli ürün 
almada iklim faktörü
nün önemli okkığyna 
dikkat çekerek. 
“Gemlik zeytini böl
genin iklimi açısın- 

yaptırarak, mak
yajlarını yaptıktarf 
sonra, halkın kar 
şısma çıktı.

Mağazadan çok 
mankenleri gör
meye gelen kala
balık yüzündeni 
mağazanın ikinci 
katında bir süre 
mahsur kalan gü
zel mankenler, da
ha sonra bir yata
ğın üzerinde du
vaklı olarak objek
tiflere ve kamera
lara poz verdiler.

Basın mensup
ları arasında da çe
kimler sırasında 
zaman zaman itiş
melerin yaşandığı göz 
l<’Dirken, mankenler bir 
m ire sonra mağazanın 
merdivenlerinde işyeri 

ıhipleri Erdoğan ve
n Doğan Pehlivan ile 

i »ırlikte medyaya yeni
den poz verdiler.

Kadın, erkek, çoluk, 
ç< »cuk binlerce kişinin 
birbirini ezere esine yeni

mailto:gemlik_korfez@yahoo.com


19 Nisan 2003 Cumartesi
rffez

Tamer SİVRı
Bursa ZMmcİ Ozûrtü Çocu^ssr

Koruma Demeği Baştan

Batmayan Güneş

Köy Enstitüleri 
1935-1946
11 yıl boyunca ülkenin aydınlanma dö

nemine ışıklar saçmış...
Hala ülkemizi aydınlatmayı sürdürüyor.
20. yüzyıla damgasını vuran iki olay.
Birincisi Kurtuluş Savaşı,
İkincisi Eğitim ve Kalkınma Savaşı’nın 

yıkılmaz kalesi Köy Enstitüleri...
Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın Mimarı, 

Kahramın Atatürk.
Eğitim ve Kalkınma Savaşı’nın önderi, 

yaratıcısı ise, Atatürk’ünden aldığı ilkeler
le donanmış olan Tonguç.

Tonguç’un eğitim görüşünün ana un
suru uygarlık. O’na göre eğitim kurumu 
uygarlığın araçlarıyla donatılmalıdır. Uy
gar olmayan ortamda yapılan eğitim top
lumu ve insanı değiştiremez.

Ancak olanaklar elverişli değilse ola
nakların oluşmasını beklemiyor. Bunun 
için borç para aramıyor.

Ne yapıyor ?
Elverişsiz koşullarla çarpışıp eğitimin 

j k. udi uygar ortamını yaratmasını ypğlivc ı 
ve somut açıklamasını da şöyle yapıyor .

“Eğitim kendi insan kaynağının 
yapıcı gücüyle kendini yaratma yo
lunu seçer”

Köy Enstitüleri büyük bir organizas
yon. Ulusal güce dayanılarak yaratılan bir 
sistem... Tonguç baş mimar ancak onu 
destekleyen, onun yolunu açan yönetici
ler de var.

Dönemin Milli Eğitim Bakanları Saffet 
Arıkan ve Haşan Ali Yücel.

Özellikle Haşan Ali Yücel ve Ton
guç’un elele, gönül gönüle Kuvay-ı Milli
ye ruhunu eğitim seferberliğine yansıta- 
bilmeleri ve atılıma dönüştürebilmeleri 
büyük başarı.

İkinci Dünya Savaşı’nın güç koşulların
da sınırlı bir bütçeyle bu başarıyı yakala
mak çok anlamlı.

Köy Enstitüleri 11 yıllık uygulama dö
neminde tarımdan hayvancılığa, güzel sa
natlardan ekonomiye dek bir çok alanda 
ülkeye çok önemli katkılar sağlamış bir 
gerçek.

Bu gerçeğin fiilen sona erdirilmesine 
karşın düşünsel anlamda hala yaşıyor ol
ması geleceğe dönük umutlar taşımamı
zın en önemli nedeni...

Gücünü Kuvay-ı Milliye'den alan Köy 
Enstitüsü ruhu yaşadıkça, “Cumhuriyet 
sonsuza dek var olacaktır”

Otizm Nedir?
Otizm hayatın ilk üç yılında tipik olarak 

ortaya çıkan bir gelişim' bozukluğudur. 
PDD adı altındaki bozukluklardan bir tane
sidir. Ayrıca Asperger sendromu, Rett 
sendromu ve çocukluk disinegratif bozuk
luğu ve PDD-NOS (başka şekilde sınıflan
dı olamayan gelişimsel bozukluk) vardır.

Bu PPD bozuklukları birkaç karakteris
tik özelliği paylaşırlar. Fakat belirli özellik
lerin varlığının görülmesi ve şiddeti açısın
dan birbirinden ayrılırlar. Otizm/PDD ta
nısı almış kişilerin, tipik olarak sözlü ve 
sözlü olmayan iletişimde, sosyal etkileşim
ler ve boş zaman ya da oyun aktivitesi za
manlarının değerlendirme problemleri 
vardır.

Otizmle ilgili PDD, günümüzde aşağı 
yukarı her 1/500 doğumda meydana gel
mektedir. Otizm /PPD için yapılan fiziksel 
bir test olmadığından, tam tecrübeli tıp 
doktoru ya da çocuk psikiyatrisi tarafından 
yapılır ve davranışsal özelliklerin gözen- 
mesine dayalıdır. Yanlış tanı sıkça rastanıl- 
mayan bir tanı değildir. Özellikle de erken 
bir yasta -Ve tam İsınmamış birçok yetiş
kin vardıj'

Otizm, tüm dünyada görülür. Tüm ırk, 
din, sosyal, ekonomik sınıfdaki ailelerin 
tümünde bulunur. Bazı otistik PDD’li ço
cuklar ilk 24-30 aya kadar oldukça nor
mal gelişiyor gibi görünürler. Oysa diğerle
rindeki semptomlar çok daha önceden 
mevcut olabilir.

Otistik ve PDD’li Kişiler 
Hastalıktan Nasıl etkilenir ?
Otistik/PDD’li çocuklar genellikle aşa- 

\ ğıdaki bulunan alanların birkaçında prob
lemlidir; , hastalıktan etkilenmiştir.

İLETİŞİM : Dil gelişim gecikir ya da 
kelimeler normal anlamlarına barındırma
dan kullanılır. Bazen dil gecikmesi ilk baş
ka bir sağırlık ya da konuşma problemi 
olarak yanlış yorumlanır.

GEMLİK

■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

Yıl: 30 SAYI : 1520

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 Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. Demir Apt No : 31 GEMLİK

KİRALIK DAİRE
Kumlada Havuzlu 

Eşyasıyla birlikte Kiralık Daire 
Tel : (0.224) 513 17 97

SOSYAL ETKİLEŞİM : 
/PDD’li kişiler sık sık diğer kzşderden 
h olarak ya da daha az sosyaAeşme — 
ler ve normalden daha çok az vaial geg 
rirler. Gülümsemeler ya da göz temas 
bi işaretlere kayıtsız kabriar. kaiab^bi 
Çoğu zaman yaşıtlanndansa yetı^kariBfl 
daha iyi iletişim kurarlar.

DUYGU BOZUKLUĞU oj 
/PDD’li kişiler normal uyanlara tuhaf tep 
kiler sergileyebilirler.

Bunun içerisinde acıya sese konu, m 
ya da diğer duygulan güçlü, aşn ya da# 
şük tepkiler olabilir.

OYUN : Sık sık kendiliğinden oM 
ya da hayali oyunlarda problem Mtedfi 
Objeleri çevirmek ya da sürekli saBaaM 
gibi, tekrarlanan, törensel hareketler, adı 
rutinlere bağlılık ve ilgi alanlarının tnrib 
ğı oluşabilir.

Otistik /PDD li kişiler arasmda bir 
farklılıklar vardır Ve çeşitli karataantifl 
davranışlar çok geniş kapsamh. değtel 
derecede olabilir

Otistik /PDD’li kişilere 
Nasıl yardım edilebilir? 
Otizm/PDD’nin sebebi hk?b®r r. V 

tanımlanamamıştır. Nörolojik bn da 
duğu ve günümüz araştırmalardın 
nun beyin otopsileri ve genetiğe odaNhte 
dığını biliyoruz. Umuluyor ki buna aratevf 
malar bir gün bu hastalığın oluşumun ep 
gel olmaya bilim adamlarını goturarvtfiiI

Otizm/PDD için bir tedavi ulrttMMNfl 
rağmen, erken tanımlaması v» rddl arifi 
dahale-erken eğitim, oldukça mdbtel 
olabilir. Uygun özelleştirilmiş «ğfinı i’rit' 
ramları ve toplum desteği ile çok daha İM 
ta otistik /PDD’li birey. daha narib M 
üretken hayat sürmektedir

Bir sonraki yazıinda Douan Smdnsril 
hakkında bilgi vereceğim.

Bitimsiz mutluluklar.

OTO GflMZE
Elektrik Akşamı Filtre 
Dorse Akşamı Civaf

RENO
VOLVO
SCANİA r
ANADOL ' |

Tahir DOLAŞMAN
Gaari» Giriş Baytas A0L AB No C 3CA»

Td : (0224) 514 Sfi 37 Oep W

SATILIK DAİRE
Kumla'da Havuzlo 

Satılık ve Kiralık Daire 
Tel : (0.224) 513 17
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de 3 lığe çıkacak
Terfi öncesi yapılan eleme mac

bilecek her tu rkı futbol chs» 
lar için hanrhkh oHakhraM
nur.

tuvalet' olduğûrilı, buna vatan 
daşlaran karşı çıktığını söyledi.
\ Baİ, İmar planında Armutlu

-yoluhunda, eğlence merkezle
rinin bir araya toplanması pro-

projesinin ise,.,İskele Meyda- 
nı’nı açmak, oİdüğunu belirte
rek, şöyle konuştu

“Bu alanın projesini
yaptırdım ancak, mali sı-, jesinin bulunduğunu, ancak bu 
kıhtılarimız nedeniyle 5 bi- bölgenin. 18 uygulama kapsa-

Sayın Mehmet Turgut 
bir işi yarım bırakmadı

lan, farklı tarihlerde 
edildi.

Aslında, bu tip maçtı
rihlerde yapılması lazım

Gelecek -yıl'. Kührıla/nın hiç 
bir sorunu k'â-İmabaç'H^ıııi. söy
leyen Ömer Bal, '•eri büyük-

Sayfa 3

Of, of!

ASMUMflg

rwnsufr:K0fiW 
devredeceğim”

Küçük Kumla Belediye Başkanı Ömer Bal, göreve seçilmesinin 

dördüncü yılını gazetemize değerlendirdi. Bal, gelecek yıl hiç 
sorunu kalmamış bir Kübük Kumla devredeceğini söyledi.

Küçük Kumla Belediye Baş
kanı Ömer Bal, Belediye Baş
kanlığı görevine seçildiğinin 
dördüncü yılında gazetemize 
.yaptığı açıklamada, hiç bir so- 
runu kalmamış bir Küçük 
Kumla devredeceğini söyledi, 
i 4 yıllık çalışmalarını değer
lendiren Belediye Başkanı Bal, 
Kumla nın .en büyük sojşUnu 
plan su sorununu çözdüğünü, 
açtığı yedHuşondajları devreye 
takmadığını belirterek, şuYıları 
söyledi :

“Kumla’nın su sıkıntısı 
kalmamıştır. En az 5 yıl 
nüfus artışı yaşanmazsa 
bir sıkıntı yaşamayız. Yap
tırdığım tahlillerde suları
mızın rahatlıkla içilebile- 
cek kalitede olduğunu tes- nanın k^mutaştırıllâa^ını ^^ıp^İhde olduğunuzdan birşey 
pit ettik. Küçük Kumlalı yajıârfıiyortiğş.' mi^'ki^lüda 

bir kaynak 'bulduğumuzve yazlıkçı hemşerilerimiz 
bu nedenle parayla bu yıl 
su almayacaklardır.”
g Küçük Kumla yazlıklarında 
yob i parke döşenmemiş hiç bir 
s i ,ın k fimadığına dikkat çe- 
ken Ömer Bal, hedeflerinin 
Önümüzdeki'.günlerde, Har
manlık Mevkiinden Çağlayan 
Gazinosu’na kadar olan bölü
ndün parke taşı döşemesi ya
kılması olduğunu söyledi.

1 Bal, TEDAŞ’m kablolarını 
toprak altına alması için başvu
ruda bulunduklarını, ek öde- 
nbk alınabilirse, TEDAŞ’ın ça
lınmalarını bekleyeceklerini bil-

zaman İskele Meydanı 
projemizi de hayata geçi
receğiz. Bir düşüncem de, 
Seçkin Sitesi önündeki 
kumsalı projelendirip, yat 
limanı ve eğlence merkezi 
haline getirmek ve bu ol
dukça büyük bir proje 
ikinci dönemde seçimi ka
zanırsam bunu hayata ge
çirebilirim”

Ömer Bal, bu kumsallarda 
vatandaşların yüzdükten sonra 
duş alabilmeleri için duşlar ya
pılmaya başlandığını belirtir
ken, bir sorunlarının da sahilde

GEDİĞİNE

Bombalar ölüm saçtı
Yüreklerde yara açtı 
0f, of!...
Saddam direnemedi kaçtı 
Bağdat’ın kapısını Bush açtı 
Of, of!...
İnsanlık etmişti Abad 
Şimdi Harabe o Bağdat ! 
Of, Of!....

dirdi. .'"M, '
Ayrıca Kumla’nın dışında 

ol$n ançak, beldeye bağlı olan 
Namtaşî; Çengel Sitelerinin 
bulunduğu bölgenin de yolları
nın parke taşı . döşeneç^&ini 
söyleyen. Belediye Başkanı 
•Öjpner Bal, imara açılan yakla
şık 200. hektarlık alanın da su 
alt yapı çalışmalarına başlaya

cağını bildirdi; Ömer 
Bal

'yapamadıklarını söyledi.
Sahil .düzenlemesi yapacak

larını da belirten Ömer Bal, 
Belediyenin İller Bankası’na ve 
SSK’ya borcu kalmadığını, 
borçsuz bir belediye devrede
ceğini .söyledi.

Ömer Bal, 200 milyar lira 
borç aldıklarını, borçlarının da 
olmadığını, paralarından da 
kalmadığına dikkat çekti.

YENİDEN ADAYLIK
Gelecek yıl yapılacak yerel 

seçimlerde yeniden aday olabi
leceğini söyleyen Ömer Bal. 
“Partimin bana görev ver
mesi halinde söz konusu 
olabilir.” dedi.

Yeni Çarşı’nın 
yeniden 

yapılandırılması 
için toplantı

Belediyeye ait Yeni Çarşı nın yeniden ya
pılandırılması için görüş alış verişinde bulun
mak için toplantı yapılacak.

Belediye Başkanı Mehmet Turgut ilçe
mizde bulunan sivil toplum örgütlerine, ba

ksın mensuplarına gönderdiği yazıyla. Yeni 
■ Çarşı nın yeniden yapılandmlması konusun
da görüş alış verişinde bulunmak amacıyla. 
21 Nisan 2003 Pazartesi günü saat 
lO.oo da Belediyt Meclîsi Salonu nda yapi
lacak olan toplantıya katılmalannı istedi

Yeni Çarşı olarak adlandırılan çeşitli es
naf grubunun işretlerinin buhmckığM dük- 

t kanlar ^04 ^ılıııdajşb^|^h.v a^nı 
, kanlartfı Ümh “W BcSMivv rhn 

naşı ilçeye uzun yıllar hizmet etmişti

TATLI 
SERT

Gemlikspor Umut veriyor
Gemlikspor ou sene hedefe ula

şacak.
Biri İzmir, ikisi ReMfMir

üzere. 3 takımı ç enerek hepmkzr 
umut verdi.

Şimdi diğer gruplardaki maçların 
tamamlanmasını bekliyoruz.

Toplam 6 grup olacaiı
‘ Her grupta 4 takım olacak .
Grubu birinci bitirenler. 3 hge 

terfi edecek. *
Burada şansta önemli.
İyi bir gruba düşersek, çıkma 

şansımızda yüksek olur.
Mayıs ta yapılacak terfi maçiannda 

sadece taraftar desteği yetmez.
Masa başı, oyunları önlemek 

için, bazı milletvekillerinin de 
maçlarda bulunması lazım.

Sâyın Altan Karapaşaoğlu'rum 
mutlaka katılması lazım.

Ayrıca, sıkıntı da olan Bursaspor dhn 
fırsat bulurlarsa,, diğer Bursa millet
vekillerinden bazılarının da tnbe 
den destek vermeleri yararlı oie- 
cak.

Bu yetkililerin Gemlikspor’a torpd 
istemelerine gerek yok.

Orada bulunarak, hakszhğa uğra
masını engellemeleri yeterlidir.

Çünkü bu seneki takımın, iyi bir 
yol haritası var.

İyi oyuncuları var.
Kaliteli bir yönetim kurulu var.
Tuttuğunu koparan, bir başkam 

var.

Hatta başlama saat lerûMİ» Mkr 
uyum olması lazım

Maviş'ta olacak terfi nadana 
da. maç gOntertnĞt w bmmç mmRmhhğ 
birliktelik olmasında yarar var

Aksi halde bu tûr caganlMyMİH 
her türlü spekülasyona acık otar

LMdius
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MATBAACILIK - YAYINCILIK REKLAMCISI

Müracaatların şahşen yapılmai'nca otnr. j 
İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Arahfc 

(Stüdyo Prestij yanı) No : 9 / B GEMuk

KASE 
mühürde 
BEKLEM 

YOK!..

istiklal Cd. Bora Sk. Akbank Aralıfı 
No : 3 / 8 GEMLİK

| Tol: (0.224) SI 3 17 07 ta: 813 35 »5 ■

✓SSK
✓ Emekli Sandığı

Bankalar
i. Askeriye 
t/Bağ-Kur
t/Resmi Kuruluşlara ı
Optik gözlükleri yapılır

KAMPANYA
TRAKTÖR LASTİKLERİNİ ŞİMDİ AL
15 TEMMUZ DDE

ÖZHATA OTOMOTİV

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

Kampanyamız Stoklarla Sınırlıdır 
Lastik Üoratleri için bilgi alınız

GÜNSŞ . 
GÖZLÜKLERİ

PSReOL 
TOP TBN 
vogub 

RAY 
BAN 

MBGA

İstiklal Cad. Migros Karşısı No : 54/F 
Tel : (0.224) 514 81 56 GEMLİK 

İstiklal Cad. No : 86 GEMLİK

Tel: (0.224) 512 34 34

VM/zaAr* ufarak
ymtfrtıifaK&zere

'^elema# Aran/yor

İLAN ve REKUUIUZAH 

1ATLIK PAKET REKLAM 
100 milyou + KDV ♦ Sârpriı

ima TAKAMIZ »İVA3İ ÖÂSnİBK

BİR TELEFON YETERLİ
Tel : (0.224) S13 17 87

PVC KAPLAMA VE 
PLASTİK KART SİSTEMLERİ
41 Flaetlk Kimlik Kartı

4» Personel Kartı 
öğrenci Kartı
4i Tanıtım Kartı

a Fatura Kartı

I Körfez OFSET

Ka>« 
Mühürl«nn*

BİR TELEFON YETERLİ!

KÖRFEZ OFSET
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMOLB |
İstiklal Cd. Bora Sk. (Akbank Arahâü No 14
Tel: (0.224) 513 1 7 97 GEMLİK

Yazarımız 
Araştırmacı - Yazar 

Yılmaz Akkılıç’ın yazdır
4 Ciltlik 

BURSA ANSİKLOPEDİSİ

Gazetemizde satıl maktadır.

QöHH3
■■«tohAMlMMİmi

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbaı* Aıai4İ 
No ; 30 GBMLIK Tel; (0.224) 313



19 Nisan 2003 Cumartesi
Sayfa 5

Sıtkı Hayıroğlu
Emekli öğretmen

Eğitimin Temelini 
Teşkil Edenler

EĞİTİM denilince, benim aklıma hemen 
ÖĞRETMEN getir, Ondan sonra da ne gelir. 
Hakte ÖĞRENCİ ...

Eğer öğrenci öğretmenini severse veya öğ
retmen kendini öğrencisine sevdirilebilirse, 
mesele yok demektir. Eğitimde aksama 
olmaz
t Zorla güzellik olamayacağına göre, zorla 
da sevgi olmaz. öğretmenini seven bir öğren
ci her haliyle belli olur.

Ben. öğretmenliği bu duygular doğrultu
sunda yıllar yılı yaptım.
| Genç arkadaşlanma örnek olsun, gereken 
hisseyi alsınlar diye bazı açıklamalar yapmak 
istiyorum.

Böytesî öğretmen-öğrenci ilişkilerini sem
bolize eden örnekler çok ama yer yok. Birine 
değineceğim

Eğer sizde bu duygusal oluşumu yaratabili
yor. bunu da açıkça anlayabiliyorsaruz, ne 
mutlu size, derim.
i Lise de bir öğrencimin sınıfta derste bana 
(şahsıma) vazdığı bir şiiri şimdi örnek olarak. 
Sîzlere .. Sunuyorum.

SEVGİLİ ÖĞRETMENİM
? Sez ÖĞRETMENİM yaşlı bir çınar .
f ı'uzünüzde hayatın tatlı anıları var.

'* :>üzde. beyninizde

Siz Öğretmenim bir yağının } 
Solmuş çiçeklere canlılık veren

Yeni dikilrpiş bir fidan 
Yetiştirip büyütensiniz. 

Siz ÖĞRETMENİM, bir heykeltraş 
t Karşınızdakileri dimdik tutar.
I kurtarırsınız
I Onlarla birlikte kalplere dolarsınız 
K Böylece cahilleri cahillikten
I kurtarırsınız.

Bu kadar dilim- döndü benim, 
SEVGİLİ ÖĞRETMENİM! 

> Beni asla unutmamanız dilek ve saygıla- 
nmla Nurdan Gülfidan.
L Benim de ÖĞRENCİME CEVABIM :

SEVGİLİ GÜLFİDAN
& Budur işte öğrencilik
■ Öğretmenini sayıp sevmek 

Bu sevgiyi dalga dalga
L Yurt saflarına iyi yaymak

Her öğrenci bir çiçektir 
İsteyene verir koku 
Bir şiirdir okunaklı 
Duygulanda öyle oku 

■ Öğretmenlik olur muydu? 
! Öğrenciler olmasaydı ?
I Gönüllere damla dalma 
l Böyle sevgi dolmasaydı?

Her öğrenci bir değerdir 
Bunu böyle bilmeliyiz 
Beraberce ağlayarak 
Beraberce gütmeliyiz 

Unutamam hiçbir zaman
• GÜL den FİDAN, ben NURDAN’ı 

Bu da böyle aramızda 
Ebediyen kalır anı

Başarılar diliyorum, 
Kızım seni seviyorum

NÖBETÇİ ECZANE

19 Nisan 2003 Cumartesi
GEMİÇ ECZANESİ

ililiyor « » ■ ■ ■ ■ ■ ■» ■ ■

Yoğurt otu her derde deva
Yoğurt Otu : (Galium aparine)
İngilizce : Cleavers
Almanca : Klebkraut
Yöresel adlan : Çobansüzegi, sünnetli- 

ciotu,
Etkileri : Lenf sistemini temizler, kan te

mizleyicidir, deri hastalıkları ve kanserde kul
lanılır.

Kullanım alanlan : Böbrek, karaciğer 
ve dalağı zararlı maddelerden anndınr. Lenf 
kanseri dahil olmak üzere, tüm lenf sistemi 
hastalıklarında mutlaka kullanılmalıdır. Kan

Yasemin Mobilya
DEGIRMENCİOĞLU Mobilya ve Koltuk Çeşitleri

’I o

□ UÇAK□ GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER
İtfaiye .......).........
Polis İmdat..........
Jandarma İmdat. 
Jandarma K....... 
Polis Karakolu..... 
Gar/.Kom............

Gazhane Caddesi No : 21 (Eski Uzunlar İte.
Tel : (0-224) 512 2C » 6EMÜK |

□ Yatak Odası Takımları 
O Oturma Odası Takımları 
O Misafir Odası Takımları 
O Yemek Odası Takımları 
□ Kanepeler
O Abajur Çeşitleri
□ Zigon Sehpalar
Yeni İşyerimizde zengin 

mobilya, çeşitleri ile
h izm e tinizdey iz....

.513 12 06

□ KAYMAKAMLIK
□ V W___.513 10 51

.513 1053 JFERtSOT

□ otoeüs
□ BELEDİYE

Bask*

TEK Arıza 
TEK işletme 
Turizm Der. 
Spor Sah .

.............110
. 155

............... 156
..513 10 55

Halk Mrk

Uman Bşk

Özel ki. Md 
Tapu Sk Md

Kaymakamlık.... ......
Kaymakamlık Ev.....
C. Savcılığı...............
C. Savcı Yard..........
Emniyet Müdürlüğü.

□ ULAŞIM

□ DCNttOTOtO»

□ TAKSİLER

Körfez Taksi......

M

Aydın Turizm...............

□ HASTANELER

Devli

Mani

Güven Taks

ser hastalıklarında, mutlaka kudandtnafadr
Kullanım Şekli : Yapcşkanotu çayı Ya

rım veya bîr tath kaşığı ince laydrraş yapeş- 
kanotu, orta boy bir su bardağı dolusu fcar/- 
nar derecede sıcak suyla haşîamr w 10 da
kika demlendikten sonra süzülür Günde 2-5 
bard a k çay soğutulmadan ıçür Yap^fcanota 
merhemi : İnce kıyılan nemfi bökesin özsuyti 
mutfak robotu kullanılarak dde eddbr 
Tereyağı ile bitki özsuyu iyice kanstardhr ve 
elde edilen merhem bozudoiabnda «Harar

Uyan : Bilinen hiçbir yan etkisi yoktur
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teşekkür 
Mağazamızın Gemlik Şubesi’nin 
hizmete açılışını onurlandıran 

İlçe Kaymakamı 
Sadettin GENÇ’e 

Belediye Başkanı 
Mehmet TURGUT’a, 

İlçe Emniyet Müdürü 
Salih GÖLCÜ’ye, 

İlçe Jandarma Bölük Komutanı 
Murat KARAMAN’a 

daire amirlerine, kurumlara, 
çelenk gönderenlere ve 

Saygıdeğer Gemlik halkına 
katılımlarından dolayı 

teşekkür ederiz.

JoÂan
KRİSTAL
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I GÜNDE DAVETİYE BASILIR 
Her türlü matbaa işlerimizde 

_________ hizmetinizdeyiz

TARAFSIZ SİYASİ GAZETEİHM
b 21 Nisan 2003 Pazartesi FİYATI : 200.000. TL.

Körfez OFSET
MATBAACILIK - REKLAMCILIK - YAYMCU

İstiklal Caddesi Bora SoiuA LAkbari Arafep» 
No : 3 B Gemlik

Tel: (0.224) 513 17 97 Faz: (0 224) 513 35 95

Vergi Barışı’nda 
bugün son gün

23 Nisan 
hazırlıkları 
tamamlandı

|AKP iktidarı tarafından çıkarılan Vergi Barış Yasa- 
ksı'nda hükümet beklediğinden büyük ilgi gördü. Ver- 

' gi Daireleri Cumartesi ve Pazar günleri de çalıştı.

. 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’nın 83. kut
lama programı belli 
oldu.

Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nin 23

Atatürk Anıtı 
9.oo da çelen 
cak. Tören 
gruplan, izci 
olmayan oku 
10 ar kişilik g 
katılacak. Ar

I AKP Hükümeti ta 
lafından çıkanları Ver- 
<p Barışı Yasası uzatıl
mazsa bugün sona 
İrecek
I Yasanın amacına 

■feştiğmı söyleyen Ma-
■ye Bakanı Kemal 
■frıakıtan beklenenin 
Ezerinde beyanname 
■erikliğini ve 5 katril- 
kn lira tutarında vergi 
Kpbn tr.sğmı söyledi.
I Gemhk Vergi Daire

Güne Bakış
Kadri Güler
gemlik_korfez@yahoo.com

Yağmalanan uygarlık..
Savaşlar öylesine acımasız ki, yalnız in* 

sanları yok etmiyor.
O ülkenin geçmişini de silip süpürüyor.
Irak petrollerine göz koyan ABD ve İngil

tere, bombaladığı kentlerdeki binlerce ma
sum insanı öldürürken, bir o kadar da çocu
ğu, kadını ve erkeği sakat bıraktı.

Amerikan ve İngiliz vahşetini, başta Irak 
halkı sonra insanlık unutmayacak.

Bu savaşın nedenleri, niçinleri gelecekte 
sorgulanacak..

Ancak, apaçık gerçek hiç değişmeyecek.
Güçlü olanın güçsüzlere yok etme içgüdü

sü...

İrakta Saddam rejimi yok edilirken, ülke
ye demokrasi getireceğini söyleyen sömürge
ciler, Irak halkının geçmişini de yağmalattı
lar.

Dünyanın en eski uygarlığının kurulduğu 
Mezopotamya dan günümüze kalan tüm bel
geler ve arkeolojik eserler, işgal kuvvetleri
nin gözleri önünde yağmalandı.

Amerika ve İngiltere, Saddam rejimini, 
Bağdat haramileri ise kendi uygarlıklarını 
Jtofc ettiler. Devamı sayfa 6’da

si’nde de cumartesi ve 
pazar günleri hareketli 
saatler yaşandı.

Vergi Dairesi’ndeki 
yönetici ve memurlar, 
Cumartesi ve Pazar 
günleri tam gün mesai 
yaparak, Vergi Barışı 
Yasası'ndan yararlan
mak isteyen mükellef
lerin dilekçelerini işle
me sokarak, taksitlen- 
dirmelerini yaptılar.

Vergi Dairesi ilgilile

ri, pazar günü çok sa
yıda kişinin boş beyan
name verdiğini, aşıl 
yoğunluğun bugün ya
şanacağını söylediler.

Dün sabah saatle
rinde yoğunluk yaşa
nan Gemlik Vergi Da
iresi’nde öğleden son
ra hareketlilik, yavaşla
dı.

Yeni Çarşı toplantısı bugün
Sivil toplum örgütleri Belediye Başkanı Mehmet Turgut’a görüş bildirecekler

Belediye tarafın
dan eski belediye bi
nasının ve Yeni Çar
şı’nın yerine yapıla
cak olan camii ve iş
yerleri ile ilgili olarak 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut baş
kanlığında bugün 
toplantı yapılacak.

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut ilçe

Öte yandan büyük 
şehirlerdeki vergi da
irelerinde dün de bü
yük kalabalıkların sıra 
beklediğini, bilhassa İs
tanbul’da yasadan ya
rarlanmak için başvu
ran binlerce ihsanın 
bulunması, .yasanın 
uzatılması umudunu 
doğurdu.

mizdeki sivil toplum 
örgütlerine. basın 
mensuplarına gön
derdiği bir yazıda. 
Yeni Çarşı da yapıla
cak düzenleme ile il
gili olarak görüş ve 
düşüncelerini belirt
mek üzere bugün sa
at lQ.oo'da Belediye 
Meclis Salonu nda 
yapılacak olalı top

Nisan 1920 tarihinde 
açılışı, Cumhuriyet in 
kurulmasından sonra 
Büyük Önder Muşta
la Kemal Atatürk ta
rafından çocuklara 
bayram olarak .arma
ğanı edilmişti.

Dünya’da bir tçk 
ülkemizde kutlanan 
Çocuk Bayramı ile il- 
aili olarak ilce Kutla-
ma Komitesi tarafın
dan hazırlanan prog
rama göre, kutlama 
23 Nisan 2003 Çar
şamba günü saat 
8.oo de başlayacak, 
saat 24.oo‘e kadar 
sürecek.

Bayram kutlama 
törenlerine ilköğretim 
okulları düzeyinde ka
tılım olacak.

Stadyumda yapıla
cak olan tören öncesi

lantıya katılmalarını 
istemişti.

Başta Mühendis
ler ve Mimarlar Oda
sı olmak üzere. ilçe
mizdeki sivil tonlum 
örgütleri konu üe il
gili görüşlerini. Bele
diye Başkanı Meh
met Turgut'a suna
caklar.

lenklerin konmasın
dan sonra, saygı du
ruşunda bulunulacak. |

İstiklal Marsının 
söylenmesi sırasında 
bayrak göndere çeki 
lecek. Saat 9 30 da 
öğrenciler Kavnıa- 
kamhk. Garnizon Ko I 
muta nl iğ ı. Beledn c 
Başkanlığı, İlçe M*»I 
Eğitim Müdürlüğü nü I 
zıvaret t 

Töreı

ra m ı protokol tarahn 
dan kutlanacak, gu 
nün anlamını bdırtc: 
konuşma yapılacak 
dereceye giren oğ 
renedere ödüle ı i da 
ğıblacak ve öğrencüe 
rin gösterilen yapda 
cak.

mailto:gemlik_korfez@yahoo.com
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Tanın ve Hayvancılık 
Ama önce plan..,

Tudo^t'de vctcnıvdr hekim iş bulamıyor, 
Türiufcv de ziraat mühendisi iş bulamıyor, 
Tunkıve de işletmeci, ekonomist de iş bula

O noktan çoğaltmak olanaklı
C\$a doğn* bir planlama ile Veteriner He 

lorntat de. Ziraat Mühendisleri de diğer mes* 
tak edenden de iş bulabilir

Tanm ve hayvancımı ele alalım
Türkiye bir taran ülkesi değil mi?
Türkıue bk hayvancılık ülkesi değil mi?
Tanm ve hayvancılık konusunda kendine 

yeten ender ülkelerden biri Türkiye değil 
mıydP

Bu" kanırmıyorlarsa ilkokul, oı taokul. lise 
ta*wplhnmg> böyle yazıyordu.

Ablo bir pokttka ile Türkiye bu kimliğine 
yeniden kavuşamaz mı?

Çok sayıda köy var ülkemizde.
Bu köyler ortak bir yapılanma ile üretimde 

kaile ve ınneırihği yakalayabilirler
Biden t Ecevtt in bir Köy-Kent projesi var. 

Yaşama da geçirilmiş durumda..
il» genefine yayılması çok zor mu?
Prow Eceıat in projesi olmaktan anndın- 

bp ülke proıesı haline dönüştürülürse, tüm 
ÜK&dariar projeye sahip çıkarsa, tarımda hay* 
vanahk da iyi bir noktaya gelir

Tanm ve hayvancılık köylünün can dama-

Ancak, atadan kalma, dudaktan dolma bil- 
grierie yapıyor tanm köylerde.

Oysa işsiz olan Veteriner Hekimler, ziraat 
mühendisleri köylere kaydınlsa Onlara iyi 
çalışma olanakları sunulsa. seve seve giderler 
Görevtenru büyük bir coşku ve şevkle yapar
lar,

lyguiadıklar bilinçli yöntemler sonucunda 
>. zamktan katma değer, onların maaşta ınn 
«&». özlük haHam da fazlasıyla sağlar. ı.

Buım ve deneyimin bıraraya gelmesi. Jor- 
t k bir potada değerlendirilmesi, tarımsal îirea 
rirne de . hayvancdığa da sayısız yararla: Jağ- 
br.

Anadolu'nun her yanında, kendi bölgemiz
de bde tarımın, hayvancılığın sorunları çok.

Ancak, çözümsüz değil.
Onlara toprağı verimli isleyecek, doğayı 

zorlayacak, araç-gereç ve bilgi desteği sağla
nabilirse. yörenin rengi bile değişir.

Toprak coşkun gönüllüdür, bereketlidir. 
Ekerimi biçme olanağı verir. Yeter ki doğru iş-

Geemiste örnekleri var.
İşte Köy Enstitüleri
Başardı uygufevnahn ve ekonomiye katkı- 

bn hala söylenir durur.
Günümüzün teknolojisiyle birleştirilemez

Olmayacak is değil.
Bütün s iyi niyetli olarak karar vermeye 

kakyor.

Bitmez tükenmez Nisan yağmurları

Yetti artık,, bunun adı “nisan yağmu
ru" falan değil. Benim yetmiş yıldır tanıdı
ğım nisan' yağmurları, yüzüne peçe örtmüş 
işveli Osman’lı güzeli gibidir; arada bir pe
çesini açıp çapkın bakışlarla çevresini söyle 
bir süzer.

Dünyanın düzenin gerçekten bozuldu 
mu, nel Eski kayıtlarda Abdulaziz’in Bursa 
gezisini kutsamak için “Padişah efendi
mizin Bursa’yı teşrifi öyle uğurlu gel
di ki, bol bol nisan yağmurları yağdı, 
tarlaların ve bahçelerin bereketi art
tı” diye yazar. Ama yine o kayıtlarda, hani 
su uludağ eteklerindeki Hünkar Köş- 
kü'nden sabahlan çıkıp çevrede toplanan 
Bursalılara “temenna” eylediği de yazılıdır 
padişahın. Yani anlaşılıyorki arada - hatta 
belki de çokça-, güneş bulutun pençesini sı
yırıp gülümser, toprak ısırın, bahar bulutla
rı uçurmuş ortalıkta. Padişah o fırsatı bolca 
bulmuş olmalı ki “temenna yeri” denilmiş 
Köşkün kuzeyindeki, sonraları halk dilinde 
adı Temenyeri’ne dönüşen bölgeye.

Hani insanın, “Bu yıl geleydi de bu- 
laydı bakalım, temennaya çıkacak gü
neşli havayı” diyesi geliyor...

Evet havanın yüzü asık, Gökdere deli de
li akıyor, dağın yamaçları hala morumsu. 
Ama yine de bir kıpırtı var içimizde; ondan 
anlıyorum baharın geldiğini. Sesim çoktan 
bozuldu ama. bahar her yaşta zevk veriyor 
insana, şarkı söylemek geliyor içimden, 
Dede Efendi’nin o güzelim şarkısını mırılda
nıyorum. “Baharın zamanı geldi” diye.

inşan alışkanlıkları kolay terk etmiyor. 
Ne bileyim işte. Bimen Şen’in. Hacı Arif 
bey, Sefahattin Pınar veya Nev’eser 
Kökdeş’in mezarı başında “Nihavend 
peşrev” çalınmasını vasiyet eden Artaki 
Candan’ın müziğini bir anda anımsayıp 
mırıldanıveriyorum da, yeniden nedense 
pek dilim dönmüyor. Varşova seferliği sıra
sında Yahya Kemal de çokça yaşamış ol

Yıl: 30 SAYI: 1521

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

(Dini Bayram Günleri ve Pazar Günleri yayınlanmaz)

KİRALIK DAİRE
Kumla’da Havyzlu 

Eşyasıyla birlikte Kiralık Daire 
Tel : (0.224) 513 17 97 

malı bu hali, “Duydumsa da zevk aldım 
İslav kederinden” dedikten sonra özle
mini, şu dizede yansıtmış:

Gönlüm bu şehirden, bu devirden 
çok uzakta Tamburi Cemil Bey çalı
yor eski plakta...

Yağmurdan başımızı alamasak da bahar 
güzğj dost okurlarım. Bahçenizdeki erik ve
ya îıjıcir ağacının tomurcuklarını, doğanın 
yeşerdiğini gün be gün, saat be saat izleye
bilmek, Çekirge’den Acemler’e doğru 
pembemsi çiçeklerde donanmış ağaçlan, 
yakın zamanda çevreye mis gibi kokular ya
yacak Gökdere Bulvarı iğdelerinin budandı- 
ğını görebilmek doyumsuz bir haz ve mut
luluk veriyor insana.

“Öh bte, yaşıyorum” diyorsunuz, j
Bü bahar Dağ yolunun erguvanlan da 

geçikti. Yıllar önce, eşime bir dal erguvan 
koparabilme sevdasıyla tırmandığım şev-, 
den uçarak ayağımı kırışımı anımsıyorum.I 
Bir nostaljik rüzgar esti içimde ‘70’lerin 
sonlarından kopup gelen...

Sıkılıyorum, şöyle arabama atlayıp Ba
demli rampasında badem çiçeklerinin açtı
ğını görmek, sonra tepeyi aşıp ansızın Kör- 
fez’in duru 'maviliğiyle karşılaşmak istiyo
rum; 1 izin vermiyor bitip tükenmez nisan 
yağmurları.

Üzüm bağlarının arasından ıhlaya, tısla • 
ya kıvrıla, büküle Yörükali’ye tırmanmaya 
çalışan Bursa-Mudanya .treni canlanıyor 
belleğimin ekranında., Bahar da bizi o tren
le Mudanya’ya götüren beden eğitimi ho
camız- rahmetli Remzi Selen’i anımsıyo
rum -hani şu iri yarı olıişu dolayısıyla 
"odun” dediğimiz, ama yüreği olağanüstü 
İnce, o mükemmel insanı-.

Şimdi ne diyorum biliyor musunuz? Ge
lecek nisanın bu denli ıslak olmamasını, gü
neşin bulut pençesini sıyırıp parlak işledi 
bakışlarıyla içimi ısıtmasını.

t Nice ışıltılı nisanlara dost okurlarım...

OTO OfiMZE
Elektrik Akşamı Filtre 
Derse Akşamı Cıvata

TOFAŞ BMC
RENO FATİH

VOLVO , DODGE
SCANIA KARGO
ANADOL 1^=^ FORD

Tahir DOLAŞKAN
Gemlik Girişi Baytaş Apt. Altı No : 42 GEMLİK 

Tel : (0.224) 514 59 37 Cep Tel: (0.546) 5860043

SATILIK DAİRE
Kumla’da Havuzlu 

Satılık ve Kiralık Daire 
Tel : (0.224) 513 17 97
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Kumla’da eski 
evler korunamıyor 
Küçük Kumla Beldesi’nde OsmanlI döneminden 
kalan dönemin mimarisini yansıtan jumbalı özgün 
evler, birer birer yok oluyor. Koruma kapsamına alı
nan evler, bakımsızlıktan yıkılacak hale geldi.

TATLI 
SERT
Erol GÜRÇAY

— Osmanh nın »İR kuruluş yıl
larında kurulan Gemlik in en 
eski yerleşim birimlerinden 
oian Küçük Kumla Belde
sinde dönemin mimarisini 

»günlere taşıyan eski evler.
bcıKvnsuhktan birer birer yok 
oiuypr. .

Osmanh mimarisinin böl
gemizde en güzel örneklerini 
yansıtan genelde iki katlı 
jumbah ve ortalarından bal
konlu dış görünüşe sahip 
oian eski evler. Anıtlar Yük

sek Kurulu tarafından tespit
leri yapılmış ve tescil edilmiş 
olması nedeniyle, yerlerine 
yenileri yapılamıyor. Ancak, 
yenileri aynı mimari de yapıl
dığı taktirde inşaat izni verile
biliyor.

Küçük Kumla Belediye? 
si nin çevresinde bulunan bir
birinden güzel eski evler,, sa
hiplerinin ekonomik durum
larının düzgün olmaması ne
deniyle bakımları yaptırıl
mayınca, evlerin bir çoğu yı

kılmaya yüz tutmuş durum
da.

Eski evlerin arasından sıy
rılan bazı yapıların işe yeni 
yapıldığı ve kat ittifakının di
ğerlerinden çok yüksek ol- 
ması aradaki tezatı bir bakış 
ta ortaya koyuyor.

Küçük Kumla Belediye 
Başkanı Ömer Bal, tescilli 
evlerin yıkılamadığını, sahip
lerinin onarım yapamadığı 
için her gün yok olduğunu 
söylüyor.

Şelmo’da Petrol
ABD Başkan Yardımcısı 
Cheney’in şirketi Batman 
Selmo da petrol çıkarıyor.

Yıllarca uyuttular 
Hala da uyuyoruz 
Uyutuyoruz.

Bayan Ressamlar 
1 -2 Mayıs’ta 
sergi açacak

Gemlik ve Umurbey’de yaşayan ve res
me gönül vermiş bayan ressamlar, Gemlik 
Rotary Derneği’nin sponsorluğunda yağlı 
boya resim sergisine hazırlanıyorlar.

1-2 Mayıs 2003 günleri Gemlik Belediye 
Sergi Salonu’nda açılcak olan Gemlikli Ba- 

' ’pahlar Yağlı* Boya Resim Sergisi’ne bu yıl 
değişik tablolar ile katılacaklarını söyleyen 
Bayan Ressam Nilgün Çeşmeci. ev işleri ile 
uğraşan hanımların boş zamanlarında yap
tıkları resim çalışmaları ile kendilerini ispat
ladıklarını söyledi.

İcraatın İçinden
Belediye Başkanı Mehmet Turgut u 

bazı konularda eleştiriyoruz.
Ama. Bir konuda da hakkım yeme

mek lazım.
Başkanımız tuttuğunu koparıyor.
Sürüncemede iş bırakmıyor.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sa

yın Erdem Saker’i hatırlıyorum.
Bursaray projesini 5 yıl sallamıştı. I
Yapmayı bir tarafa bırakın, koskoca pro-l 

jeyi halkın gözü önünde 5 yıl sallamak 
her kişinin yapabileceği bir hüner de
ğildir.

Kazara Gemlik’te Başkan olsaydı, 
ikinci kordon hale üniversite hocaları
nın elinde oyuncak olmuştu.

Ona danışalım.
Bu üniversiteye soralım.
Bir başka üniversiteden de rapor ala

lım.
Derken görev süresi bitti.
Tabii. Özelliği olan işleri uzmanlara 

sormak çok önemlidir.
Ama. Bu araştırmayı, olgunlaştığı 

bir dönem de bitirmek gerekir.
Ve. Eyleme geçmek gerekir.
Başkan Mehmet Turgut bazı eleştirile-L 

re rağmen, ikinci kordonu en iyi şekil
de bitirdi.

Sürüncemede bırakmadı.
İnşaat aşamasında da, iyi takip etti.
Kültür Merkezi bitmek üzere.
Katlı otopark ve alışveriş merkezi 

belki görev yaptığı süre içinde bitme
yecek.

Ama olsun.
Yeni gelen nasıl olsa bu yatırımı ta

mamlamak durumunda olacak.
’ Bana göre Belediye Başkamnm iki 

temel görevi var.
r Bir tanesi temsil görevi.

Diğeri hizmet görevi.
Bir çok Başkan temsil görevini ba

şarı ile yapıyor.
Ama. Hizmetlere ve yatırımlara 

eğilmiyor.
Bizim Başkan, bu günlere hadar ikisi

ni de iyi götürüyor.
Görev yaptığı 4 yıl içerisinde en fazla 

eleştiriyi, ekip çalışması ve diyaloc 
konusundaki eksikler nedeniyle almış 
tı.

Kalan bir yıl içerisinde bu konuda 
da gelişme kaydedeceğini umuyoruz.

I Günün Fikrasi
Yolda rastlasmı şiardı. birbirlerine 

sordular :
“- Boşandığını duydum. Çok 

üzüldüm. Sebebi neydi?"
Hiç.... Bir gün kanma 

çoraplarının kırışmış olduğunu söyle
miştim de..."

E... Ne var bunda. Ayrılmak için 
sebep değil ki"

“- Sen öyle zannet dostum. Meğerse 
o gün karım çorap giymemişte..."
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Karatay ve Destan ş 

Olcay Kuaför’de «jl
güzelleşti

7 iİlçemizin yeni bir mağaza
ya kavuşması nedeniyle. Do
ğan Kristal Mağazasının açılı
şına katılan Ünlü mankenler 
Neftse Karatay ve Ebru Des
tan Olcay Kuaför de güzelleş-

18 Nisan 2003 Cuma gü
nü hizmete açılan Doğan 
Knstai mağazasının açılışına 
katılmak için ilçemize gelen 

mankenler, Olcay Kuaför’de 
saç ve makyajlarını yaptırtık- 
tan sonra halkın karşısına çık
tılar.

Açılış saatinden yaklaşık 3 
saat önce ilçemize gelen ünlü 
mankenler, soluğu Olcay Ku
aför de aldılar.

Ünlü mankenleri güzelleşti
ren Olcay Kuaför Sahibi Ol
cay Baykız, ilçemize gelen ün- 

Kilerin saç ve ı lakyajlarını 
yapmaktan onur duyduğunu 
söyledi..

Kuaför Olcay’a ünlü man
kenlerin geleceğini duyan bir 
çok Bayan da saçlarını yaptır
mak için Kuaför Olcay’a gele
rek, hatırg fotoğrafı çektir
diler.

. Olcay Kuaför ve personeli 
de objektiflerimize poz verdi.

R ELLİ‘DE 
KAMPANYA

TRAKTÖR LASTİKLERİNİ ŞİMDİ AL
15 TEMMIJZ’DA ÖDE
ÖZKATA OTOMOTİV 

TITLİX>I ■/■ ■>.^ri.
Tel: (0.224) 513 73 93 Fax : 514 40 44
Hisar Mah. Körfez Bayfaş Sitesi A Blok No: 2 GEMLİK 

Kampanyamız Stoklarla Sınırlıdır 
wu)" •'♦nnr»ri'>< • i ı .. . _ _

KAŞE 
ve 

MÜHÜRDE

YOK2

Okuyun, 
okutun, 

abone 
olun.

İVİCİ hürlerini*

BÎR TELEFON YETERLİ!

KÖRFEZ OFSET
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCIUK
İstiklal Cd. Bora Sk. (Akbank Aralığı) No: 3/8
Tel: (O.224> 513 17 97 GEMLİK

Yazarımız 
Araştırmacı - Yazar 

Yılmaz Akkılıç’ın yazdığı
4 Ciltlik

BURSA ANSİKLOPEDİSİ
Gazetemizde satılmaktadır.

eaafc .

MM GÛNIİK SİYASI 6AKK MHB

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

i Y AŞAH11 İÇİNDEN
Sıtkı Hsıyıroğlu
Emekli Öğretmen

Osssa Sayfa 5

Okulların Başarısı
r Çbkten, çok heves eden gazetede yazı yaz- 
■MftKi. Gazetede öde vara yoğa yazı yazmak, 
HfctetiKk değUdh

xğet bir kimse ben gazeteciyim, diyebiliyor- 
» d^önıanlauyla kendini ispat edebilmelidir, 
p Törttivemüde. milli ve mahalli çeşitli gazete
ler çıkanhnakta
| Gazetelerin, bayan-öay. her konuda ayrı ay
ni' yaşartan vardır.
L Okuyucu hangi yazana yazısını ve hangi ko- 
nuLvda yazılan okumayı tercih eder bilinmez.
F önce gazetecinin kim olduğunu bilmek ge- 
nkir

Toplumun, bilhassa gençliğin faydalanabile
ceği her konuda gazeteci olarak yazı yazmak, 
yazann birinci görevi olmalı.

Bu bu mesleğe bu açıdan bakarak konuya 
gnnek istiyorum.
■ Gazeteci. yani yazar faydalı, eğitime katkıda 
ötebilecek haberleri ele alıp yazmalı.

^Mesela ben GEMLİK KÖRFEZ GAZETE- 
Sİnce senelerdir köşemde yazılarıma devam 
itenekteyim.

b kabı aynîsam bile gittiğim yerlerde ziya- 
retier araştırmalar yapar, gerekli haberleri kö
şemde yazarım

Geçenlerde İstanbul’a gitmem gerekmişti 
Bfcn. On - on beş gün kaldım.
Ş Öğretmen olduğum için, lise ve ilköğretim 
■bularını ziyaret ettim. Müdürlerinden gerekli 
ligleri aldım.
I En fazlada dikkatimi ve ilgimi çeken okulda 
Adnan Menderes Anadolu Lisesi oldu. Bu lise
yi ele almak istiyorum. Bu lise İstanbul Bahçe- 
■Buier'de.
| Okul Müdürü Sayın MEHMET BENKLÎ, 
önce beni makamına buyur etti. Karınca kara- 
mca kendi geleneklerine göre ikramda bulun
du.
* Sohbetimizin EĞİTİM le ilgili konularda de
fan etti.
I Spor, konferans salonu yok. Yeterli yemek
hanesi bile olmayan bu okulda ÖĞRETİM ve 
■Gİl'İM ÖĞRENCİYE nasıl dört dörtlük veril
miş. Ben hayretler içinde kaldım. İşte sizde ka- 
jn ::
K (2002-2003) yani bu dönem :
L 1) Kompozisyon yazma yarışmasında İstan- 
Iti il birincisi
■ 2) Şairin Şiirini seslendirmede İstanbul il bi-

V 3) Kendi yazdığı şiiri seslendirmede İstanbul 
B İkincisi

«. 4) İstiklal Marşı’nın tam okumada İstanbul il 
İmcisi
I Aynca sportif faaliyetlerde de ayrı ayrı dal
larda il birincilikleri var.

Bu okulun ayrı bir özelliği de başta Sayın 
BENKLÎ olmak üzere çoğu sporcu.

I Spor ve beden eğitimi öğretmenleri çok 
candan, öğrencilerle ilişkileri mükemmel.

Edebiyat ve temsil kolu bedenle birleşince. 
Okulun başarısı yurt safhına dalga dalga dağılır. 
■ Müdürümüzün üçte yardımcısı var. İsmail 
fariîiım baş muavin. Elif ÇoŞar ve Reşit Sa-

Başta sayın müdürleri olmak üzere, Öğret
men ve Öğrencilerimizi candan kutlar, daha 
geniş dallarda başarılarının devamını dilerim.

Dansı diğer liselerimizin başına.__________
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Kanı sulandıran 
İlaç ömrü uzatıyor

Kalp Kuruluşları’nın yaptığı bir araştırma-

1 n 
i ü 
d .

öre tam 1 yıl boyunca kullanılan kan su- 
ırı ı ilaçların, anjiyo yapılan hastalarda 
ı < ranını önemli ölçüde azalttığı saptan-

a] ilan araştırmada yaş ortalaması 62 
»l. ı 1 bin 116 hastaya anjiyo yapıldı. .

>u hastalara, anjiyodan sonra 28 tam 
jüu-sure Plavix ile aspirin verildi.

28 gün geçtikten sonka ise grubun yansı
na Rlavix ve aspirin verildi. Grubun diğer ya
rısına ise plasebo. yani etkisi olmayan üac 
ve aspirin verildi.

Bir yıl sonra Plavix ve aspirin verilen has
talar;- arasında 89 ölüm meydana getrken 
bu qran placebo ve aspirin verilen denekler
de 122 olarak belirlendi.

Yasemin Mobilya
DEĞİRMENCİOĞLU Mobilya va Koltuk Çeşitleri
□ Yatak Odası Takımları 
O Oturma Odası Takımları 
-O Misafir Odası Takımları 
O Yemek Odası Takımları 
O Kanepeler 
O Abajur Çeşitleri 
O Zigön Sehpalar 
Yeni İşyerimizde zengin 

mobilya çeşitleri ile.
hizmetinizdeyiz-...

Güven Taksi.............. ....513 32 40
Gemlik Taksi...
Manastır Taksi

513 18 21
.513 24 67

Körfez Taksi
Çınar Taksi..

.513 23 24
.514 35 50

□ GEREKLİ TELEFONLAR

........ -.................fi
Polis İmdat ...... .................... ....155
Jandarma İmdat...;................156
Jandarma K.................. 513 10 55
Polis Karakolu.............513 18 79
Gar. Konk......^-..,.;.t,513 12.06

□ KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık..?............513 1051
Kaymakamlık Ev..........513 10 52
C. Savcılığı..................513 10 53
C. Savcı Yard...............513 29 54
Emniyet Müdürlüğü......513 10 28

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

□ HASTANELER

Devlet Hastanesi...... ....513 92 00
SSK Hastanesi............. 513 23 29
Mer. Sağ. Ocağı............ 513 1068

□ TAKSİLER________

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

□ RESMİ DAİRELER

TEK Arıza .... 
TEK işletme.. 
Turizm Der. ..

Milli Eğt. Md... 
Halk Mt. Mrk. 
Hâk Kutüp^.;" 
As. Şb.............
Karayolları.....
Liman Bşk......
Mal Md.......... 
a ıs Md.......

id. Md.....
Tapu Sic. Md. 
Müftülük......... 
Gümrük Md.... 
Tekel Md. ..... 
Ver. Da. Md.... 
İlçe Tar. Md. ...
çeSeçMd

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
51313 0Ş
513 11 33

513 14 14
513 13 64
513 1411 ilil? 60

İlini
□ BELEDİYE

Santral......... .513 45 21-23
Başkanlık.. .513 45 20
Zabıta............ 513 24 32
Otobüs Met....51o 45 <4 |2k
Su İşletmesi -.-51ö 45 21-115
İtfaiye........r..»w 23 25Muhasebe M . 5*o 45 21-182

Iş. Md......513 45 2Î-ÎİI
Su Arua 185

Ambulans 0 532 48651

fadMSmltHdfatfay 513 1144

Ambulans

□ UÇAK
Türk Hava Yollan 
Şafak Havacılık ,. 
Havai r.r 
□ DENİZ OTOBÜSÜ

□ TÛP DAÖmOLARI

Bursa. 256 M
Mudanya. . 4 W
Yenikapt
Yalova 311 1 ? Z J

□ VAPUR__ ________________
YaiOMa 314 10 W ,

□ FERİBOT________
Tcpçdar J63 43 .T
EsMîsm. O. 3 t.

□ OTOBÜS_____________

Teteec
Ocakgaz

Akrme

Myvrtbr İM* ol

<?

51340
514 59

S]



Sayfa

Qüne Bakış
Kadri Güler
gemfîkfccrfezgyzfcGo.csiB 1

Yağmalanan uygarlık
Birinci sayfarun devam

Fırat ile Dicle nehirlerinin arasında MjO. 
3300 yıllarında Astırlar. A ir idi w. SuuMafaı 
Elamlar gibi uluslar y asadıiar

Cağlarında uygarlığa damgasını vuran (J 
ulusların, ilk yazı örnekleri MO 3300 tarihude 
Basra yakınlarındaki Uruk tabirderiadt fânMfl

Hammurabi yasaları bulunanlar ve aaıpfeJ 
yanlardı. Hukukun doğduğu yerdi Mezopota» 
ya.

Geometri de Mezopotamya da doğdu, ftt 
2000) Mezopotamy ahlar çarpma, kare 1^. 
küp kök cetvellerini, kullanabiliyorlardı. BrieA 

'faiz hesaplan yapabiliyorlardı. HepmûmusM 
duğu Pİ sayısını bulmuşlardı. İki tabanh bfM 
mayı uyguluyorlardı.

Babilliler, ünlü Pisagor Teoremi'ni 15 ayndk 
zümde bulmuştu.

Babil’in ünlü bağlan ve kulesi dünyama ddur 
harikası arasında anılıyordu.

Irak’ı vuran müttefikler. Mezotopamya uvpri 
lığını bilerek yok ettiler. Çünkü, o zengmİğ 
kelerine açıkça götüremezlerdi.

ELEMAN ARANIYOR
Muhabir olarak 

yetiştirilmek üzere 
Eleman ve Çırak Aranıyor

Müracaatların şahşen yapılması rica dunaı
İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aratağp 

(Stüdyo Prestij yanı) No : 3 / B GEMUK

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 Bitim İşimiz"

İLAN ve REKLAMLAR UM 
IATIJK PAKET REKU1 

100 milyon + KDV + Sörpriı

BİR TELEFON YETERÜ I
Tel : (0.224) 513 17 97 i

MATBAACILIK - REKLAMCILIK - YAYINCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak (Akbank Aralığı) 
No : 3 / B Gemlik

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

I PVC KAPLAMA VE 
PLASTİK KART SİSTEMLE»

-Plastik: Kimlik Kartı 
Personel Kartı 
O Öğrenci Kartı 

O Tanıtım Kartı
O {Fatura Kartı ]

Körfez OFSET
matbmouk - yaymciik - hbomku
İstiklal Cd. Bora Sk. Akbank Arak»

Na: 3/B GEMLİK
Tel: (0.224) 513 17 97 Fas 513 S *
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ACM. iız GEMLİKİN İLK GÜNLÜK GAZETESİ GEMLİK ____

rfez
TARAFSIZ SİYASİ GAZETE

FİYATI : 200.000. TL.

Yeni Çarşı projesi 
tartışmaya açıldı

Renkli Etiket & Broşür A El Hanı & Kitap A Dergi 
Afiş & Yıllık Basımı İl Patan İrsaliye 4c Bilet 
Gider Makbuzu & Davetiye (t Kartvizit İl tost 

Mühür & Cilt yapımı İl Plastik Kimlik Kartı
1 GÜNDE DAVETİYE BASIUR 

Her turlu 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

Vergi Barışı
Yasası

uzatılmadı
Belediyeye ait Yeni Çarşı dükkanlarının yıkılarak, önündeki iş- 

^1 yerleri ile birlikte yapılacak Çarşı ve Camii projesi dün, bele- 
^İjlyede sivil toplum örgütleri ile görüşüldü.

Yeri

merkez
■efesini

H^e de svti toptum ör-
■Hfenyie birar aya gel-

Belediye Başkanı
•lehrr.et Turgut’un

r toplantıya 
lakam Sadettin 
. AKP ANAP 

0
0

*»

1*

çare t ve Sanayi Odası 
Başkanı Kemal Akıt, 
Ticaret Borsasa Başka
nı Mehh Kazanç, Es
naf ve Sanatkarlar 
Odası Başkanı İbra
him Talan. Esnaf ve 
Sanatkarlar Kredi Ke
falet Kooperatifi Baş
kam Mevfüt Avcı, Mi 
mariar Odası Gemlik 
Temsilcisi Mimar Or
han Bulut. mahalle 
muhtarları. sivil top
lum örgütleri, dernek 
yöneticileri katıldılar Açılışta konuşan 

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, bele
diye meclisince konu
şularak, kabul edilen 
ve imar planlarında 
değişiklik yapılan Yeni 
Çarşı projesinin der
nekler ve odaların da 
görüşlerini almak için 
toplandıklarını, konu
nun yalnız belediyeyi 
değil, Gemliklileri de 
ilgilendirdiğini, Gem
lik’in merkezine yapı
lacak iş merkezinin 
Gemliklilerin önerileri 
ve katılımları ile yapıl
masını düşündüklerini 
söyledi.

Turgut, bütün bele

diye balkanlarınım bu, 
konuda çalışmalar 
yaptıklarını, kısıtlı im
kanları nedeniyle so
nuçlandıramadıklarını 
söyledi.

Gemlik’te ' cazibe 
olan işyerlerinin açıl
masıyla, esnafın da yüt 
zünün güleceğini, va
tandaşın Bursa’ya git
mekten vazgeçeceğini 
söyleyen Belediye 
Başkanı jTurgut, 3 bin 
metrekarelik Çarşı’nın 
iki katlı olacağını, altı
nın işyerleri üstünün 
ise cami ile süslemeyi 
düşündüklerini belirtti.

Devamı 
Sayfa 6’da

Vergi Barışı Yasası 
dün sona ererken, 

. vergi dairelerinde 
r uzun kuyruklar oluştu.

Hükümetin vergi 
’ tahsilatını gorçekleşr 
* tırıpek için'çıkardığı 
'Vergi Barışı Yasa- 
■ sı'nın uzatılması bek- 
: lenirken, beklenen 
| Uzatma gerçekleşme
yince yasadan yarar
lanmak isteyen mü
kellefler vergi dairele- 

jrini doldurdular.
Dün, Gemlik Vergi 

Dairesinde sabahın 
erken saatlerinden

Haraççılar tutuklandı
Adam kaçırmak, alıkoymak ve sahte kimlik «e 
belge tanzim etmek, silahlı suç örgütü oluştur
mak,tehdit etmek ve haraç almaktan gözaltına 
alınan beş kişi hakim karşımsa çıktı.

İlçe Emniyet Müdü- 
rülüğü ekiplerinhce 
suç öfgütü, kurmak,si
lah zoru ile haraç iste
mek suçlarından ara-, 
nan Devrim Aktürk ve 
arkadaşları Eyüp Ak
türk, Emin Yılrtıazer. 
Okan Yıldız, Yılmaz 
H'ocaoglu.Mahmut 
Aytaç ve Ertan Vardar 
dün emniyetteki sor
gularından sonra 
4422 sayılı yasaya ay- 

başlayarak büyük izdi
ham yaşandıî 1̂
■> İlk takside son gün
de yatırmak için olu
şan kuyruklarda za
man zaman sert tar
tışmalar da yaşandı.

Vergi Dairesi ilgili
leri, mükelleflerin 
kuyruklarda bekleme- 
melieri. için kapılara 
asıklan yazılarla va
tandaşı bankalara 
yönlendirdiler.

Geç saatlere kadar 
yâsanm uzatılmasını 
bekleyenler ise umdu
ğunu bulamadılar.

kıra davranmaktan ha
kim karşısına çıkankh.

Sanıkların işyerle
rinde yapılan aramada 
2 adet tabanca, İade t 
tek kırma. 1 adet 
pompalı tiitek ve ti-

G.T aidh kişiyi ka
çırma. alıkoyma ve 
zorla haraç atma suç
larının işleyen sanıklar 
dün çıkankhgı mahke
mece tutuklandı.
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Avukat
Fehmi KARACAK

Çocuklarımız

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
yarın kutlanacak.

Çocuklar bayrama katılacaklar... Heye
can içinde şiirlerini okuyacaklar. Ellerinde 
bayraklarla tören geçişlerini yapacaklar. 
Günlerden beri hazırlandıkları oyunlannı 
oynayacaklar.

Kimi kaymakam amcalarının kimi bele
diye başkanı amcalannm koltuğuna otura
cak belirledikleri sorunlann çözümü için 
bürokratlara emirler verecek

Sonra da büyüklerinin icraatlannı bek
leyecekler. Onlar bugün çok mutlular.

Yannlannm nasıl olacağını bilmeden 
umutla derslerini çalışıyorlar. Dersaneden 
dersaneye koşuşturarak sınavlara hazılanı- 
yoriar. Bir koşuşturmadır gidiyor.

Kimi Anadolu Liselerine girecek, kimi 
liselere devam edecek. Kimi teknik eğitim 
veren okullarda geleceğe hazırlanacaklar. 
Sonra da üniversiteye hazırlıklar başlaya
cak.

Pazar günü askeri liseler sınavı vardı. 
Ailelerin yüzünde kaygıyla kanşık umut 
çocuklarının yüzünde sınav gerilimi vardı.

Askeri lise kazanılacak ve aile boyu ya
şam garantilenecek.

Daha sonra Anadolu Lisesi sınavları so
nunda da üniversite sınavına girilecek.

Kazananlar eğitimini sürdürecek kaza
namayanların ise umutlan bir başka baha
ra kalacak.

Ya Gerçekler.
Eğitim sisteminde sorunlar çok büyük 

ve kısa süreçte çözümü olanaksız gözük
mekte.

Olanaklar çok simdi..
Devlet tek başına eğitim ortamı hazırla

makta güçlük çekmekte, halkın desteğine 
başvurmaktadır.

’ Ancak yüksek ekonomik olanaklara sa
hip yurttaş sayısı oldukça az olduğundan 
bu destek yetersiz kalmakta.

Dolayısıyla sistemde bir boşluk doğ
makta... işte bu boşluk dersaneler, özel 
eğitim kurumlan, vakıf üniversiteleri tara
fından doldurulmakta.

Bu sorunlann çözümünde siyaset ve 
bürokrasiye çok etkin görevler düşmekte
dir.

Ancak bireysel çıkarları ön plana alan 
bir siyaset anlayışı çözüm üretmenin çok 
uzağında kalıyor.

Çözüm, gerçekten çağdaş, gerçekten 
demokrat, gerçekten Atatürkçü olmaktan 
geçiyor.

Yani demokratik hak ve özgürlükler 
toplumun tüm kesimlerini içine alan bir ni
teliğe ulaşırsa...

Gelir dağılımı adaletli bir yapıya kavu
şursa.

Devlet akıla ve verimli çözümler üretir
se. Doğaldır ki sorun kalmayacak.

Gemlik Girişindeki Manzaralar
Bu hafta sizlerle birlikte kısa bir yürüyüş 

yapalım ve etrafımızdaki manzaraya baka
lım. İsterseniz yanımıza mahalli idare tem
silcilerini de alalım.

Bursa istikametinden aşağı inelim, ışık
ların yeşil yanmasıyla Gemlik’e girelim ve 
sol tarafımıza bakalım. İşte bu günkü gezi 
ve tetkik yeri burasıdır. Daha iyi tarif et
mek gerekirse Ihça Deresi ve Suniipek 
Fabrikası’nın girişi arasında kalan deniz ta
rafıdır.

Ilıca Deresinden köprünün üzerinden 
geçerek fabrikaya doğru gidelim. Hemen 
sağımızda evvelden Kaymakam Beyin evi
nin ve yemyeşil bahçesinin bulunduğu yer
de blok apartmanların olduğunu görüyo
ruz. Artık kale gibi yükselen bu apartman
lardan dolayı denizi görmemiz mümkün 
değildir. Bloklan geçelim, hemen sağımız
da tel örgülerle çevrili bir zamanlar kum 
boşaltılan arsayı görüyoruz. Buna bitişik 
bulunan petrol ofis benzin istasyonu bura
da görebileceğimiz en güzel ve bakımlı 
yerdir. Buraya iyi bakalım, çünkü bundan 
sonra görüntü ve çirkinlik bir felaket halini 
almaktadır.

Petrol istasyonunu geçtik, sağımızda 
birtakım baraka dükkanlar görüyoruz. Her, 
biri diğerinden kötü durumda. Adeta biri
ket ve teneke yığını halinde, görüntü ola
bildiği kadar kötü. Bunların arkasında balık 
hali var. Bahk halinin kendisi ve çevresi de 
içler acısı. Herşey birbirine karışmış. Çir
kinlik ve pislik hepsi bir arada. Bir de bu
ranın bir gıda dağıtım merkezi olduğunu 
düşünürseniz sağlık yönünden ne kadar 
büyük bir problemle karşılaştığımız ortaya 
çıkar.

Şimdi geldik Gemlik Belediyesi’nin biri- 
ket taş yapırp yerine.

GEMLİK

■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE MHİ

Yıl: 30 SAYI: 1522

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

(Dini Bayram Günleri ve Pazar Günleri yayınlanmaz)

KİRALIK DAİRE
Kumla’da Havuzlu

Eşyasıyla birlikte Kiralık Daire 
Tel : (0.224) 513 17 97

Evet sayın okurlar, gezimize iştirak eder 
hemşeriler, duyduk duymadık demeyin, 
belediyemiz biriket yapacak başka bir yer 
bulamamış, ondan dolayı burada imalat 
yapıyor. Bence deniz kenannda imalat ya
pılmasının iki sebebi olabilir. Birincisi Ket
ler denizi görerek imalat yaptıktan için üre
tim artıyor olabilir. Diğeri ise, hemen deniz 
kıyısında üretilen biriket taşlar daha man
zaralı, desenli olabilir. İçinden cıkamadk^- 
mız için yanımızda olan belediye yetkilisine j 
soruyoruz, bunun sebebini. Yetkili durumu I 
yeni gördüğünü ve hemen incelemeye ala
cağını, duruma kendisinin de şaştığını söy
lüyor.

Bu arada fabrika giden yolun sağında I 
solunda balıkçı barınağının hemen içindel I 
pek çok kamyon olduğunu görüyoruz. 
Aralarından geçerken zorluk çekiyoruz g 
Burası adeta kamyon parkı olmuş, bir kıs-1 
minin çalışır olduğu dahi şüpheli. İsterseniz B 
bu manzaraya yukarıdan bakmak için Bur-1 
sa yoluna çıkalım ve oradan görelim etra-« 
fı. Görünen manzara felaket kötü. Yanı-1 
mızda bulunan, Gemlik’i her şeyden çoifl 
seven belediye yetkilisine soruyoruz, görl 
düğün manzaradan memnun musun? Bul I 
kötü manzara, bu çirkinlik ve bu pislik] I 
Gemlik’in kaderi midir? Evet cevap bekM 
yoruz. Tek ümidimiz belediye seçimlerine! I 
az bir süre kala, buranın seçim yatırımı içini I 
de olsa temizlenmesidir.

Son olarak şunu söyleyeyim. Bu yıl v 
çevresi bir süre sonra Uludağ Üniversite^ I 
Gemlik kampüsünün giriş-çıkış yolu om I 
çaktır. Hep birlikte gördüğümüz bu kötT I 
çevre ve kötü manzara ne Gemlik’e ne de 
Gemlik Kampüsüne yakışır. En kısa zad I 
manda sağlıklı ve Gemlik’e ve Kampüsüna I 
yakışan düzenlemeler yapılmasını beM I 
liyoruz.

OTO GfîMZE
Elektrik Akşamı Filtre ı 
Borse Akşamı Civata

TOFAŞ 
RENO
VOLVO
SCANIA
ANADOL

Tahir DOLAŞKAN

BMC i
F4TJH

DOOGE
KARGO

FORD

Gemlik Girişi Baytaş Apt. Altı No: 42 GEMUK 
Tel: (0.224) 514 59 37 Cep Tel: (0.546) 586 OH

SATILIK
Kumla’da Havuzlu 

Satılık ve Kiralık Daire 
Tel : (0.224) 513 17 97]
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Genç Partiden 
5 kişi ihraç edildi

Genç Parti Gemlik İlçe Başkanı Nizamettin Şanlı, dü
zenlediği basın toplantısında, siyaseti namuslu, 
ehil, onurlu kişilerin yapmasını isterken, 5 eski 
yöneticinin partiden ihraç edildiğini açıkladı.

Genç Parti İlçe Baş
kam Nizamettin Şanlı, 
parti ilçe merkezînde 
düzenlediği basın top
lantısında. kendisine 
komplo kurmak iste
yen bazı partililerin 
partiden ihraç edildiği
ni açıklarken, siyaseti 
namuslu, ehil ve onurlu 
kişilerce yapılmasını is
tedi.

Genç Partinin Tür
kiye'nin en yeni partisi 
olduğunu söyleyen Ni
zamettin Şanh. Gem
lik te partinin bayrağını 
zirveye diktiklerini vre il
çede akhkian oyla şam
piyon olduklarını söyle
di.

Kendisinin siyasi 
tecrübesi olmadığını, 
bu nedenle arkadaştan 
ile birlikte hareket et
tiklerini ancak, koltu
ğunda gözü olan bazı 
kişilerin il kongresin
den sonra, İlçe Başkam 
olarak kendisinin altını 
oymaya başladıklannı 
belirterek, şöyle konuş
tur

“Siyasi ahlaktan 
yoksun bu kişiler İl 
Başkanlığına, Genel 
Merkeze bizzat gi
derek, telefonla, 
faksla, isimsiz mek
tuplarla, beni kötü

TAŞI
GEDİĞİ NE

leme kampanyası 
başlattılar. Bıyık 
bırakıp, kravat tak
mak île delikanlı 
olunmaz. Bu şahıs
lar öyle ileri gittiler 
ki; bana kiralık ka
dın bile göndere
rek, uygunsuz tek
liflerde bulundur
dular. Ben 17 yıllık 
resmi üniforma ile 
Gemlik’te görev 
yaptım. Eğer, bu 
konulara yatkın bir 
kişi olsaydım, mes
leğimde beni bir 
dakika bile bırak
mazlardı”

Siyasete onurla 
başladığını ve onurla 
götürmeye devam 
edeceğini söyleyen 
Nizamettin Şanlı, “So
rumluluk aldığım 
zaman bunu sonuna 
kadar götürürüm. 
Yalnız kişiliğime dil 
uzatmasınlar. Bi
zans oyunlarıyla de
ğil, erkekçe adam 
gibi gelsinler. Senin 
koltuğunda gözü
müz var desinler” 
şeklinde konuştu.

Bu kişilerin partiyi 
yıprattığı için İl Disiplin 
Kurulu’na verildiğini 
anlatan Genç Parti ilçe 
Başkanı Nizamettin

Kırmızı Bakiye...
338 ton altın
5000 ton gümüş 
Trilyonlarca dolar Bor 
Kapatılmış kuyulardaki petrol 
Türkiye’nin yer altı hâzinesi... 
Yer üstü hâzinesi ?
Tam takır, kuru bakır... 
Kırmızı bakiye...

Şanh, “Genç Parti 
kadrolarında bu tip 
kişiler kesinlikle ba- 
rındırılmayacaktır. 
Biz diğer partiler gi
bi değiliz. Parti di
siplinine uymayan
lar, en ağır biçimde 
cezalandırılacaktır. ” 
dedi.

Her gün partiye 10- 
16 kişi arasında kayıt 
yaptıklarını belirten 
Şanlı, kayıtlı üye sayıla
rının 3 bine ulaştığını, 
yakında 500 kişilik bü
yük bir katılım gerçek
leştirileceğini söyledi.

İHRAÇLAR
Öğrenildiğine göre, 

Genç Parti II kongre
sinden sonra birlikte 
karar alındığı halde, İl
çe Başkanı Nizamettin 
Şanlı’nın buna uymadı
ğını gerekçe göstere
rek. partideki görevle
rinden . istifa edenler
den Esnaf ve Sanatkar
lar Odası Başkanı İbra
him Talan, İzzet Buçu- 
koğlu, Ercan Küçük, 
Selda Bakırman ve 
Mustafa Kırcı ÎI Disiplin 
Kurulu tarafından par
tiden kesin olarak ihraç 
edildi.

Soroptimist Kuliibü’nde 
yönetim değişti

Gemlik Soroptimist 
Kulübü’nün yapılan ge
nel kurulunda, yönetim 
kurulu değişirken, Der
nek Başkanlığına Semra 
Tayyar getirildi.

Pucinella Resta- 
urant’ta yapılan genel 
kurul toplantısında, çalış
ma raporunun okunup, 
kabul edilmesinden son
ra tüzük değişikliği okuna
rak, oy birliğiyle kabul edildi.

Yönetim kuruluna; Semra Tayyar. Mukad
des Serim, Firuze Ergezer. S. Gülser Akıncı 
ve Haluner Ağiş seçilirken, başkanlık görevi
ne Semra Tayyar getirileli.

Semra Tayyar

TATLI 
SERT

Erol GÜRÇAY

Gerçek Milliyetçilik
Gemlik’te katlı otoparkın temel at

ma töreni olaylı geçti.
Ülkü Ocaklı gençler, Başkan Meh

met Turgut’un konuşmasını engelle
meye çalıştı.

Görülen o ki.
MHP yerel seçimlere hazırlanıyor.
Ve. Gemlik’i de gözüne kestirmiş.
Başkan Mehmet Turgut’un yeni

den aday olma ihtimali belirince, 
Kerkük olayını bahane ederek yıp
ratmaya çalıştı.

Ama. Tam tersi oldu.
Başkan Turgut’a her kesim sahip 

çıktı.
Bu organizasyon, hem ülkücü 

gençleri hem de (MHP) yi yıprattı.
Bir başka zeminde haklı sayılabile

cek bu protesto, bir provakasyon 
konumuna düştü.

Aslında, gerçek milliyetçilik slogan 
milliyetçiliğini aştı.

Gerçek milliyetçi sayılmanız için 
(MHP) li veya ülkü ocaklı olmanıza ge
rek yok.

Bana göre ilk şart.
Dürüst hizmet vermek.
İkinci şart.
Gerçek vergiyi ödemek.
2002 yılında ilan edilen Gemlik Ver

gi listesini inceleyin.
İlk sırada, kim var.
İlk on kişi, kimler.
Milliyetçilikte mangalda kül bı

rakmayanlar, kaçıncı sırada yer al
mış.

Gerçek milliyetçilik, bir insanın 
halkına, hemşerisine ve komşusuna 
faydasının dokunmasıdır.

Yoksa sabahtan akşama kadar “En 
büyük Türkiye” diye slogan atmanın 
ne Türkiye’ye, ne de atanlara yaran 
yoktur.

Bu, içi boş milliyetçiliktir.
■Peki. Nasıl dolacak bunun içi.
- Hizmet bayrağını ele aldığın za

man halkına en iyisini verdiğin za
man dolacak.

- Vergi ödeme dönemi geldiği zaman, 
emsallerine göre en yüksek vergiyi 
ödediğin zaman dolacak.

- Töreye ve kanuna, en çok senin 
uyduğun zaman dolacak.

Vitrinde bir Milliyetçinin, her ko
nuda örnek insan olması gerekir.

Neyin, ne zaman ve nasıl yapıla
cağını en iyi bilmesi gerekir.

Günün Sözü

En iyi oyun.
En iyi oyuncularla değil. 
En iyi kurallarla oynanır.

“İngiliz Atasözü”
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AKP Kadın Komisyonu 
kermes düzenledi si

Kermeste açık arttırmaya çıkarılan ceylan derisine yazılmış Yasin’i Şerif 
e 400 milyon liraya Belediye Başkanı Mehmet Turgut tarafından satın alındı.

Adalet ve Kalkınma Partisi Kadın Komis
yonu. partilerine destek amacıyla kermes 
düzenlediler.

Belediye Sergi Salonu’nda düzenlenen 
kermesin açılışını AKP İl Kadın Komisyonu 
Başkanı Semra Döner ile Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut yaptı.

Kadın Komisyonu üyeleri, AKP İlçe Baş
kanı Ali Okuroğlu, Saadet Partisi İlçe Başka
nı Recep Aygün, ANAP İlçe Başkanı Adnap 
Tekin. Orhangazi İlçe başkanlan *ve kadın 

komisyonu üyeleri, Belediye Meclis üyeleri 
ve partililerin katıldığı kermesin açılışında 
yapılan açık arttırmada ceylan derisi üzerine 
yazılmış Yasin’i Şerif 400 mjlypn liraya Be
lediye Başkanı Mehmet Turgut'ta kaldı.

İLGİ BÜYÜKTÜ
AKP’li kadınların el emeği göz nuru ha

zırladıkları masa örtüsü, havlu, yatak örtüsü, 
tığ işleri, dantel işleri, kazak, baş örtüleri ile 
yine AKP’li kadınların yaptıkları gıda mad
deleri kermese katılanlara satıldı.

AKP Kadın Komisyonu tarafından dü
zenlenen kermesin açılışını Belediye Baş
kanı Mehmet Turgut ve AKP İl Kadın Ko
misyonu Başkanı Semra Döner birlikte 
yaptılar. |

KAMPANYA
TRAKTÖR LASTİKLERİNİ ŞİMDİ AL
15 TEMMUZ’DA ÖDE
ÖZIİAYA OTOMOTİV 
TlTtİZlI LTD.ŞTİ.

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

Kampanyamız Stoklarla Sınırlıdır 
Lastik Ücretleri için bilgi alınız

olun.

BİR TELEFOKYETERLİ!

KÖRFEZ OFSET
MATBAACILIK-YAYINCfLM-REKLAMCSJR
İstiklal Cd. Bora S*t. (Akbank ArdMHl
Tel: (0.224) 513 17 97 GEMLİK

Yazarımız 
Araştırmacı - Yazar 

Yılmaz Akkılıç'ın yazdığı
4 Ciltlik 

BURSA ANSİKLOPEDİSİ
Gazetemizde satılmaktadır.

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank ArakğE
No ■ 3 B GEMLİK Tel : (0.224) 513 17 97
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■■■■■*■■■■■■■■■
YAŞAMIN İÇİNDEN

L SttKı Hayıroğlu
Emekli Öğretmen

Fenerbahçe Nerede
Fenerbahçe ne demek?

Oökuu Ali. Fenerbahçe demek, fenerli

- GaJbtasaray ne demek ?
- Gaâüa demek kule demek. Sarayda padi

şah gibi büyük adamların mekanı. Anlamı: Bü- 
ydk adamlar, vüksek çerlerde olurlar.

- Peki haKı. Beşiktaş demek ne demek.
- Oğlum, beşik eskiden bebeklerin beş yaşı

na kadar sallanarak yattıktan yer. Beni de 
m*nı. beşikte büyütmüş. Taşında ne olduğunu 
biftrstn Sert ve sağlam demek.

Yurdal lafa kanşmak istedi.
- Ben iyi dinle baba. Ben o fenerli bahçeyi, 

beraberce gidip görmek istiyorum. Ne biçim 
bahçe imiş merak ettim.

* Merak edilecek bir durum yok oğlum Yur- 
daL fenerfi bahçe işte...
I - Feneri gece gündüz yanıyor mu baba?
F I Eskiden yanıyordu?

Şendi ndckP
Xe oldu da oldu ♦ njlum. ne sorup duruyor-

■ > borarun baba, anlayana kadar da soraca- 
ğm

- Açıkça söyle oğlum, nedir senin niyetin? 
Herkes anladı da. sen hala anlamadın mı, 
mumlan söndüren OĞUZ ÇETİN.

- YıMınm hızıyla oğlum.
Levent'te Yurdal ta Ali’nin duygularına 

turirun olarak; Levent:
- Baba bu fenerin hafi ne olacak? Benim de 

bir öneren olacak.
- Neymiş Levent söyle bakalım.
- Benim önerim. Fenerbahçe taraftarlarının 

toptan Galatasaray’a katiben alan. Takım Öyle 
tutulur

Hüseyin’in fikri daha başka. Hüseyin :
- Baba, bu Fenerbahçenin hali ne olacak 

onu merak ediyorum.
- Yahu Hüseyin sende amma meraklısın ha. 

Fenere ne olmuş ki. Sen git GS nı düşün BJK. 
GB’’.:ğı fırtına gibi esiyorlar. Sizin haliniz ne 
olacak? _ •

Çağatay biraz ıhmh. Oda ne diyor?
- Baba benim görüşümde .şöyle : Ben kulüp 

başkanı ofeam yabancı hoca asla almam. Ne
den alayım kî TURKİYEMIZ dünya üçüncüsü. 
Bizde oyuncuda var. Hoca da. İşte Ersin Ye- 
nal. Rıza Çalyırnbey dahaları da var ya.

- En püf noktasına da bana göre Çağatay 
dokundu.

Yurdal la Afi Karahan kardeşler, hani ikiside 
■ğretmen müzik öğretmenleri ya. Duruma da
ha olumlu bakıyorlar.
| Afi ve Yurdal ın görüşü :
T - Baba, bizde şöyle düşünüyoruz.

Anlatın bakalım kardeşler görüşleriniz na-

I - Bizim görüşümüzde şöyle : FB deki oyun- 
cular dünya çapında sayılırlar. Hepsi birbirin
den üstün. Teknik direktöre gerek yok takım 
keneftginden sahaya çıkar oynar. Takım kapta- 
tte yönlendirir. Birde idareci olur, o kadar. FB 
Tekr.ik Hoca değil, sosyolojiyi piskolojiyi insan 
Kini iyi bilen bir BABA HOCA lazım. Oyun- 
culann zaten hepsi teknik. Onlara, sevgi saygı, 
İteşe. moral fazım. Siz görün işte o zaman Fe- 
nerli Bahçeyi.
. - Bana görede en doğrusu bu.
t Bakalım ne olacak?

NÖBETÇİ ECZANE.
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SENA ECZANESİ

Bunlara biliyor musunuz*?

Yakıotu’nun faydaları
Küçük çiçekli Yakıotu.
(Epilobium parviflorum)
Toplama /kurutma : Haziran ve Tem

muz döneminde çiçeklenmeye başladığında 
toprak üstü bölümü kesilir ve bitki demetler 
halinde gölge bir yere asılarak kurutulur. Ku 
ruduktan sonka ince kıyılır ve kaplarda sak
lanır.

Etkileri : Tüm prostat hastalıkları, tüm 
mesane hastalıkları.

Kullanım alanları : Prostat büyümesi, 
prostat iltihabı ve tüm prostat hastalıkların
da kullanılabilir. Bitki çayı içilmeye başlanıl

Yasemin Mobilya 
PEĞİRMENCÎOĞLU Mobilya ve Koltuk Çeşitleri
O Yatak Odası Takımları 
O Oturma Odası Takımları 
O Misafir Odası Takımları 
□ Yemek Odası Takımları 
O Kpnepeler 
â^Abajur Çeşitleri 
d Zigon Sehpalar
Yeni İşyerimizde zengin 

mobilya çeşitleri ile 
hizmetinizdeyiz....

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

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

TEK Arıza . . 513 20 66 
TEK İşletme .... 5134503 
Turizm Der. .... 513 12 74 
Spor Sah........  514 00 95
Orm. Böl. Şf... 513 12 86 
Milli Eğt. Md.... 513 11 74 
Halk Egt. Mrk 513 18 46 
Halk Kutup...... 513 13 53
As. Şb . .L...... 513 10 57
Karayolları ...... 513 13 08 
Uman Bşk....... 513 11 33
Mal Md 513 10 9ö
Nüfus Md. ...... 513 37 42
Özel Id. Md 513 15 0/ 
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

Şafak Havaofck. 2459382

ıj DENİZ OTOBÜSÜ
Burs^ " 7 A- 256^781
Mudanya 544 30 60

İVknikapt. _ «21^5161212□ 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

J VAPUR 
^_Yak?va 23t^ 814 10 2Q~
□ FERİBOT

□ ULAŞIM lıçe beçMO □ OTOBÜS
Uludağ Turizm...............513 12 12
Aydın Turizm................513 20 77

□ BELEDİYE
Santral ..........513 45 21-23 
Başkanlık 513 45 20 
Zabıta.............513 24 32
Otabiıs Iştet 513 45 21 122 
Su İletmesi .513 45 21-115 
Itfaive...........513 23 25 
Muhasebe M . 513 45 21-1Ş2 
Yazı Iş . Md.....51345 21-111
Su Anca Ya’nıc 1S5

□ HASTANELER
[□ TÜP DAGmCKARI

Avose. . 513
ÛNgaa ....... .. 514 ıy
TÜ^şaîL.. . .......... ... S* 7 16

513 MM
Egt SniB43İ

513 §46

SİS Sol

BP Gö£ ....... ................ 514 59

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

□ TAKSİLER
l_J

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

Anibuians .... 0 532 43681 lc> 
Kurtana.....

Bnat w Sm Kıei Ket.Kocç. 513 11 S5
VW tAHAT»A»A« OO^r» Petrc, 513 36 ^4

Ahcan .................... 513 17Ambulans ......0.532.5716/57

dığından itibaren rahatlıklar başlar. Geceleri {1 
idrara kalkma sayısı da artan hasiahğa para- 
lel olarak gitgide azalır. Çayı idrar kesesi ; 
hastalıklarında kullanılabilir.

Kullanım Şekli : Yarım tatlı kaşığı ince 
kıyılmış yakıotu. orta boy bir su bardağa sı
cak suyla haşlanır, 10 dakika demlenerek I 
süzülür. Günde 2 bardak taze demlenmiş 1 
çay, sabah aç karnına ve akşam yemeğin- | 
den yanm saat önce içilir.

Uyarı : İki haftalık bir kürden sorara 2-3 | 
gün ara verilmelidir.

Aksi takdirde kabızlığa yol açabilir.
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Yeni Çarşı projesi 
masaya yatırıldı

BMfrKt savfai'urı devamı
Yont Çarşıdaki esnafın yeni 

ote park Akkanlarına tahsis et- 
meyı düşündüklerini söyleyen 
Başkan Turgut. Çarşı bitince es- 
natır. eski yerlerine dönmelerine 
ihn verileceğini, her türlü hukuki 
gerekkhğî yerine getirecekleri sö-

EXiha sonra konuşan Ticaret 
w Sanayi Odası Başkanı Kemal 
Akm bu güzel projeden heyecan 
duyduğunu. şehirlerin merkezleri 
ite arukhğıra. kendisinin bu ilçeye 
S yıl belediye başkanlığı yapan ve 
GerriKkSerin oğkı olduğunu, eski 
boskanfann bu işi gerçekleştîre- 
cıecfiğîni. bu merkezîn yapılma
sa, te esnafın da gelişeceğini söyle

di imarlar Odası Gemlik Tem- 
sdost Orhan Bulut ise, Çarşı Ca
mit ran inşaatının yapılmak üzere 
olduğunu ancak, hiç bîr estetiği 
olmadığı gibi şehircilik açısından 
da uygun olmadığı için Çarşı‘ran 
üzerine Camımın konmasını 
önerdiklerini söyledi.

Esnaf ve Sanatkarlar Odası 
Başkam İbrahim Talan ise. güzel

projelerin yanında olduklarını an
cak, esnafın mağdur edilmemesi 
gerektiğini, hukuki prodesürlerin 
düzenlenerek, esnafın geri dön
mesi için teminat verilmesini iste
di.

Mimar Haşan Sözüneri ise, 
Çarşı nın üzerine camii yapılması
nın kendi düşüncesine göre uy
gun olmadığını, buranın 4-5 katlı 
modern bir çarşı haline getirilme
si gerektiğini,’ Çctrşı Meydanının 
bir bütün olarak ele alınmasının 
gerektiğini belirtti.

Gazetemiz Yazarı İnan Tamer 
ise. bu projede özel mülkiyete ait 
binalann durumunun ne olacağı, 
buradaki mülklerin nasıl değerlen
dirileceğini Belediye Başkanma 
soraıken. esnafın işyerinin nakli
nin yangından çıkmaktan farklı 
olmadığını belirterek, Çarşı inşa
atı bitirilinceye kadar Kapalı Çarşı 
esnafından kira alınmamasını iste
di.

Gazetemiz Sahibi Kadri Güler 
ise, yapılacak Çarşi’nın ve cami
inin birbirine uyum içinde olması
nı, konuşmalarda esnafın sorunu
ndan başka bir konunun ele alın
madığını, bu çarşının Bursa’daki

Zafer Plaza gibi cazibe merkezi 
haline getirilmesini istedi.

Kaymakam Sadettin Genç ise, 
Çarşi’nın Gemlik’in ihtiyacına bu
günkü durumu ile cevap vermedi
ğini, büyük mağazaları ilçede aç
mayın diyemeyeceklerini ancak, 
Yeni Çarşı yapılırken, estetik yön
den de uygun olmalı, en güzeli ol
malı şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut ise, Çarşı projesi yapılır
ken esnafın mağdur edilmeyece
ğini, mimari yarışma açacaklarını 
söyledi. ,

TÜĞSAŞ SİTE 
KULÜBÜ DERNEĞİ

YILLIK OLAĞAN 
GENEL KURUL TOPLANTISI İLANI

Derneğimizin yıllık olağan genel kurul 
toplantısı 18.05.2Q03 ’ Pazar günü saat 
13.oo’de Gemlik Gübre Sanayii A.Ş. Ge
nel Müdürlüğü Sosyal Tesisleri Dinlenme 
Salonu’nda yapılacaktır.1

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 
25.05.2003 Pazar günü aynı yer ve saat
te yapılacaktır.

Tüm üyelerimize duyurulur.
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM : / !
1-Açılış ve yoklama j
2- Divan teşekkülü ve saygı duruşu
3- Yönetim ve denetim kurullarının fa

aliyet raporlarıyla hfesap bilançosunun gö
rüşülmesi, müzakeresi, reddi veya kabulü I

4- Yönetim ve Denetim kurullarının ib
rası, aklanması *

5- Yönetim, Derktim asil ve yedek üye-1 
lerin seçimi

6- 2908 Sayılı Dernekler Kanununda 
ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 
dernekler ile ilgili maddelerindeki değişik-. 
liğin tüzüğe eklenmesinin görüşülmesi

7- Dilek ve temenniler
8-Kapanış. *

ELEMAN ARANIYOR
Muhabir olarak

yetiştirilmek üzere 
Eleman ve Çırak Aranıyor

Müracaatların şahşen yapılması rica olunur.
İstiklal Cad. Bora Şok. Akbank Aralığı 

(Stüdyo Prestij yanı) No : 3 / B GEMLİK

PVC KAPLAMA VE 
PLASTİK KART SİSTEMLERİ
O -Plastik Kimlik Kartı 

Personel Kartı 
CA Öğrenci Kartı 

O Tanıtım Kartı 
^ Fatura Kartı

Körfez OFSET
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

Tel: (0.224) 513 17 97 Fax: 513 35 95
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Mühür fi C3t yayaaa & Hastık Kaafik Kartı
1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR 

Her türlü matbaa işlerimizde 
hizmetinizdeyiz

MATBAACILIK - REKLAMCILIK - YAYMOUK
İstiklal Caddesi Bora Sokak (Akbaok Arahğd

No:3/BGea&
Tel: (0.224) 513 17 97 Fa : (0 224) 513 35 95

Buğun çocukların 
bayramı kutlanıyor

i 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 
83 ncü yıldönümü bugün tüm ulusta törenlerle 

(Kutlanacak. Dünya’da çocukların bayramı bir tek 
ülkemizde kutlanıyor.

Türkiye Büyük
Millet Meclisi nin 23 
Nisan 1920 yılında 

I açıtsın m yıldönümü 
've Ulusal Egemenlik 
I Çocuk Bayramı bu
lgun ülkemizde yur- 
Idumuzun dört bir kö
lesinde törenlerle 
kutlanacak.

Cumhuriyetin ku- 
Mbnasından sonra 
Atatürk'ün çocuklara

armağan ettiği gün 
olan bugün ilçemizde 
de hazırlanan prog
rama göre kutlana
cak.

Saat O9.oo’da 
Atatürk Anıtı’na çe- 
ienklerin konmasıyla 
tören başlayacak tö
rene okullardaki izci 
grupları ile izci grubu 
olmayan 10 ar kişilik 
öğrenci gruplan bay-

Halkbankası
lojmanlarından 

biri satıldı

=

Kadri Güler
gemlik_korfez@yahoo.com

Güne Bakış

Egemenlik hakkı
Egemenliğin Türk Ulusuna devredilişinin 

83. yıldönümünü coşku ile kutluyoruz.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurtancısı ve ku

rucusu Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan 
1920 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Mecli
sini açtığı gün, yeni bir devletin de temelleri 
atıhmştı.

600 yıl süren Osmanlı hanedanlığının so
nu olan bu tarih, Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın 
da başlangıcı sayılır.

Babadan oğula devreden bir hanedan, 23 
Nisan 1920 den sonra, ulus tarafından seçi
lecek milletvekilleri tarafından yönetilecekti.

Bu yönetimin adı ise Cumhuriyetti..
Büyük devrimcî, bu mutlu günü Türk ço- 

Bayram olarak armağan etmesinin 
nedeni, geleceği kuracak ve genç Cumhuri
yeti yönetecek olan çocuklar olmasındandı.

Egemenliğin tadım bilmeyenler, egemenli
ği bir elde toplayan krallar, imparatorlar, 
devlet balkanları, diktatörler her kim olursa 
okunlar. bir gün yıkılmaya mahkumdurlar.

Bunlar ya halkı tarafından yıkılır, ya da 
kak ta olduğu gibi bir başka yabancı güc ile..

Büyük Atatürk, "EGEMENLİK KAYITSIZ 
KOSLLSLZ TÜRK ULUSUNUNDUR " diyerek 
bunu kanıtlamıştır.

rak ve flamaları ile 
katılacak. Saygı du
ruşundan sonra bay
rağımız İstiklal Marşı 
eşliğinde göndere çe
kilecek.

Saat 09.30’da ise, 
değişik okullardan 
öğrenciler Kayma
kam, Garnizon Ko
mutanı, Belediye 
Başkanı, İlçe Milli 
Eğitim Müdürlükleri
ni ziyaret edecek

. Daha sonra tören
lere şehir statında 
devam edilecek.

Saat lO.oo’da 
Kaymakam, Garni
zon Komutanı, Bele
diye Başkanı törene 
katılanların bayramı
nı kutlayacak..

İstiklal Marşı’nın 
söylenmesinden son
ra Borusan İlköğre
tim Okulu Müdürü 
Mustafa Koreyhan 
günün anlamını belir
ten konuşma yapa
cak.

Şiirlerin okunma
sından sonra folklor 
ve ront gösterilenleri 
yapılacak. Dojo ve 
karate grubu da bir 
gösteri sunacak.

Düzenlenen sat
ranç, resim, şiir, 
kompozisyon ve 
sportif yarışmalarda 
dereceye giren öğ
rencilere ödülleri ve
rilecek. Bayram, ge
çit töreni ile sona 
erecek.

Halk Bankası Ge
nel Müdürlüğünce 
Türkiye genelinde, 
personelin lojman 
olarak kullandığı da
irelerin satışı sürü
yor.

İlçemiz İstiklal 
Caddesi’nd e bulu
nan lojmanlar, geçti
ğimiz günlerde ga
zete ilanlarıyla satışa 
çıkartılmıştı.

13 ile 16 milyar 
lira arasında değer

biçilen lojmanlar k •. 
palı zarf teklif usu
lüyle yapılan sahsa 
gelen tekliflerden 5 
nci katta bulunan bir 
daire 14 milyar lira
dan alıcı buldu.

İlgililer satışlarla 
ilgili teklif verme iş
lemlerin devam etti 
ğini. ilgi duyumların 
daireleri gezerek, fi
yat verebileceklerin i 
söylediler.

10 ton evrak SEKA’ya gönderildi
Kapatılan Emlak Kredi Bankası’nın arşivlerde 10 yıl bekleyen evraktan 
kağıt yapılmak üzere SEKA İzmit Fabrikası'na gönderildi.

Bir süre önce kapatılan ve işlemleri Ziraat 
Bankasi’na devredilen Türkiye Emlak Kredi 
Bankası Gemlik Şubesi’nin arşivlerinde 10 yıl 
yasal süre ile bekletilen eski evraklar, bir kam
yon ile SEKA’ya kağıt yapılmak üzere gönderil
di.

Gemlik Ziraat Bankası yöneticilerinin gözeti
minde dün gece kamyona yüklenen yüzlerce çu
val, banka evrakı, zaman aşımına uğradığı için 
SEKA’nın İzmit’te bulunan kağıt fabrikasına yol
landı.

Emlak Kredi Bankası nın depolarda kalan di
ğer evrakları da 10 yıl bekletildikten sonra kağıt 
yapılmak üzere fabrikalara gönderilecek.

mailto:gemlik_korfez@yahoo.com
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Zeki CİNEL
Lale Kemal Kılıç İlköğretim Okulu Türkçe Öğretmeni

İlk Meclis
16 Mart 1920‘de İngilizlerle savaş ortaklan Fran- 

subr w hakanlar İstanbul'u işoal etmiş. Üyelerinin 
büviik çotarauğu Anadolu'daki Milli Mücadeleyi des
tekleyen Mebusan Meclisi kapatılmış. Mustafa 
Kemal'in yakm arkadaşları başta Rauf Bey (Orbay) 
olmak üzere Milli Mücadele yanlısı bir çok üye ve 
yurtsever. Ingilizler tarafından Malta Adası'na sürgün 
ectto gözaltına alınmış.

not zor koşullar ve işgal altında iken Mustafa 
Kemal Paşa olağanüstü yetkili bir meclisi Anka
ra'da toplamak üzere harekete geçiyor ve 19 Mart 
1920 de Temsilciler Meclîsi adına sivil ve askeri ma
kamlara telgrafta şu duyuruyu geçiyordu:

“Devlet Başkentine de İtilaf devletlerince 
' resmi olarak el konulması yasama, yargı ve 
: yürütme erklerinden oluşan ulusal devlet gü
cünü kırmış ve Mebuslar Meclisi, bu durum 
karşısında görev yapamayacağını hükümete 
resmi olarak bildirip dağılmıştır. Şu duruma 
göre dev let başkentinin korunmasını ulusun 
bağunsızhğuu ve devletin kurtarılmasını sağ
layacak önlemleri düşünüp uygulamak üzere 
ulusla olağanüstü yetki verilecek bir meclisin 
Ankara’da toplantıya çağrılması ve dağılmış 
olan mebuslardan Ankara’ya gelebileceklerin 
de bu meclise katılmaları zorunlu görülmüş
tür.”

22 Nisan 1920’de de Egemenliğin kayıtsız ko- 
ı şuisuz ulusa ait olacağını Anadolu’daki sivil ve asker 
makamlara şu telgrafla duyuruyordu : “Tann’nın 
yardımıyla Nisan ın 23. Cuma günü Büyük 
Millet Meclisi açılarak çalışmaya başlayaca
ğından o günden sonra bütün sivil ve askeri 
makamların ve bütün ulusun emir alacağı en 
yüksek kat bu meclis olacaktır. Bilgilerinize 
sunulur."

ilk Meclis Açılıyor
İlk Meclisin açılışını o dönemde meclisde küçük 

bir memur olarak yaşayan Ord. Prof. Dr. Hıfzı 
Velved Velidedeoglu şöyle anlatıyor:.

“23 Nisan 1920 Cuma günü İngilizler ve 
müttefiklerince İstanbul’un son Mebuslar 
Meclisi ndeki kaçıp gelenlerle Anadolu ve Ru
meli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Heyeti Temsi- 
fiyesi Reisi Mustafa Kemal Paşa’nın genelgesi 
ve çağrısı üzerine il meclislerince yerinde se
çilmiş olan milletvekilleri Ankara’ya ulaştılar. 
Cuma namazı Hacı bayram Camii’nde kılındı, 
kurbanlar kesildikten sonra ilk Türkiye Büyük

I Millet Meclisi açıldı.”

IYîne Velidedeoglu o meclisi şöyîe Tanımlıyor:
'İlk Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin her yarinda 

uyun var. Gerçi milletvekillerinin kılık kıyafetleri, öğ
renim ve yetişme ortamlarına düşünce yöntemleri de
ğişik ama gönülleri ve amaçlan bir. Meclis binası kü- 
çük ve eşyası gösterişsiz ama dava büyük. Bu Türk 
ulusunun ölüm-kalım savaşı davası. Tarihte bağımsız- 
hğını hiç yitirmemiş olan Türk Ulusu ya düşmanı.yur- 
dundan kovacak ve özgür yaşayacak ya da son erine 
kadar ölecek. Parola bu. Silah ve cephane yok ama 
Mustafa Kemal Paşa’nın önderliğinde Türk Halkının 
birleşmiş çelik istenci var. Para yok ama'halkın cö
mertliği ve gönül zenginliği sonsuz. Düşman bir değil 
pek çok zayıf değil çok güçlü ama Türk’ün kükreyişi 
ve azmi daha güçlü.

Meclis te herkes yerini almıştı.
En yaşlı üye Sinop milletvekili Şerif Bey Meçlisi’i 

şu sözlerie açtı :
“Saygıdeğer dinleyiciler, İstanbul’un geçici 

kaydıyia yabancı güçler tarafından işgal olu
nduğu, bütün temelleriyle halifelik makamının 
ve hükümet merkezinin bağımsızlığının yok 
edildiği hepinizce bilinmektedir. Bu duruma 
baş eğmek ulusumuzun bize sunulan yabana 
tutsaklığını kabul etmesi demektir. Ancak tam 
bağımsızlık ile yaşamak için kesinlikle kararlı 
olan ve ezelden beri özgür ve başına buyruk 
yasamış bulunan ulusumuz tutsaklık durumu
nu son derece sertlik ve kesinlikle reddetmiş 
ve hemen vekillerini toplamaya başlayıp yük
sek meclisinizi oluşturmuştur.”

İlk Meclis işte bu koşullar altında ve olanaksızlık
larla ancak bu sözlerle açıldı

Ulusal Kurtuluş Savaşı nı verdi.
Ve 1923 yılında
Cumhuriyet in ilanını gerçekleştirdi.

Egemenlik

Türkçemizde “egemenlik”, Hakimiyet, 
hükmetme yetkisi ve gücü anlamında kul
lanılır. Devletin egemenliği, tam bağım
sızlık, kendisi dışında bir güce bağlı olma
ması dernektir. _

Atatürk, devlet içinde egemenliği şöyle 
tarif eder: “Egemen olan millettir. Bu 
egemenlik kimseye devredilemez. 
Kimseyle bölüşülemez. Millet kendi 
kaderini kendi eline almıştır.**

Tekrardan ibaret olan tarih, bu sözlerin 
önemini bize Irak örneğinde bize canlı 
olarak göstermiştir. Egemenliğin zorbala- 
nn eline teslim edilirse zulüm artarak de
vam eder. Sonunda “Tek dişi kalmış 
canavar** zulüm babalan gelerek tikeyi 
“demokratik mezarlığa** çevirirler.

Uluslararası kuruluşların fay hatlarında 
derin kırılmaların olduğu günümüzde ulu
sal egemenliğimizin değerini çok iyi kav- 
ramahyız. Her ittifakın güçlü olan mütte
fik yararına çalıştığı BM, NATO gibi ku
ruluşların uygulamalannda en canlı ve acı 
örneklerle görülmektedir.

Tam bağımsızlık ve millet egemenliği 
sadece sözle, sadece yasalarla kazanılıp 
korunamıyor. Ağır bedel ödenerek bize 
hediye edilen, çocuklarımıza da milli bay
ram olarak ulu önder tarafından armağan 
edilen egemenliğimizi ulusal birlik ve eko

İLAN ve REKLAMLAR KAZANDIRIR I
1 AYLIK PAKET REKLAM U 

100 milyon + KDV + Sürpriz
BÎR TELEFON YETERLİ 

Tel : (0.224) 513 17 97

GEMLİK

■■M GÜNLÜK SİYASİ GA<

Yıl: 30

Fiyatı: 200.UOU - «KOV Dal»
Sahibi: Kai'ri UiİLER

Yazı İşleri Müdürü : S «rap GÜLER

İstiklal Cad. Bora Sok. (Akbanh kıahğı) No : 3.>
Tel: 513 17 97 Fax : 513 35 GEMLİK

Basıldığı yer : KÖRFEZ Otşfci
Matbaacılık -Yayıncılık - Reklamcılık le.Nt 

İstiklal Cad. Bora Sok. Demir Apt No: 3/B GEMt’k 

(Dini Bayram Günleri ve Pazar Günleri yayınlanmaz) 

nomik kalkınma ile koruyabiliriz.
Ekonamik kriz ve sosyal sorunlanmca 

rağmen, ünlü devlet büyüğümüz İsmet 
İnönü’nün şu sözünü hatırlayalım: “Sizi 
aç bıraktım ama babasız bırakma
dım.”

Sorunlarımızı paylaşarak çözmeli, ulu
sal birliğimizi korumalı ve ekonomik gü
cümüzü akılcı yöntemlerle yükseltmeliyiz. 
Bunun yolu da yöntemi de, örneği de şe
refli ulusumuzun tarihinde vardır. Sadece 
hatırlamak ve iyi niyetli olmak yeter.

“1919 ekim ayında, Kongreler
den sonra Atatürk Amasya’dadır. 
Ruşen. Eşrefle pazar yerine gider
ler. Halkın üstü başı, hali perişan
dır. Atatürk’e yakınlık gösterirler. 
Büyük önder Ruşen Eşref e döne
rek şöyle der:”

Böyle milletten nasıl ayrılırsınız. Bu 
palasparelerin içinde perişan gördüğün 
insanlar yokmu. Onlarda öyle yürek, öy
le cevher vardır ki, olmaz öyle şey... Ça- 
nakkaleyi kurtaran bunlardır. Kafkas
ya’da, Galiçya’da, şurada burada arsbn-1 
lar gibi çarpışan, mahrumiyete aldırma-1 
yan bunlardır. ” (Atatürk’ün Söylev ve De
meçleri)

BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN.

OTO OHMZE
Elektrik Akşamı Filtre 
Dorse Akşamı Cıvata

RENO
yOLVO t
SCAN/A kargo
ANADOL ...

Tahir DOLAŞMAN
Gemlik Girişi Baytaş Apt. Attı No : 42 ğSKA 

Tel: (0.224) 514 59 37 Cep Tel: (0.546)585$*
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Pazar ucuzladı
Geçtiğimiz hafta vatandaşın elini yakan sebze ve 
meyva fiyatları, havaların ısınmasıyla bu hafta ucuz
ladı. Gemlik Salı pazarında dün sivri biber bir milyon, 
taze fasulye 2 milyon 500 bin liradan satıldı.
I Tüketici mutfağı
nın vazgeçilmez alış
veriş merkezî pazar
larda sebze ve meyve 
fiyatlarında bu hafta 
düşüş gözlendi.

Geçtiğimiz hafta 
yağışların sürekliliği 
nedeniyle el yakan fi
yatlar bu hafta sebze
nin beşiği Antalya da 
havaların düzelmesiy
le fiyatlarda da düşme 
gözlendi.

EN PAHALI 
FASULYE
Salı pazarının bu 

hafta da fiyatı en yük
sek sebzesi taze fasul
ye idi. Geçtiğimiz sah 
günü 3 milyon liradan 
aşağı düşmeyen taze 
fasulye, bu sah 2 mil- 
von 500 bin liradan

satıldı.
Bezelye bir . milyon 

liraya ahcı bulurken, 
pazann en ucuz seb

Siyaset - Ticaret ...
Devlet borçlarının karşılanması için 
işadamlarına servetlerinin % 20 sinini 
devlete bağışlanması önerisi: 
Siyaset...
Devletin bir kuruluşuna değerinin 
% 20 sinin verilmesi ve alınma uğraşı 
Ticaret...
Siyaset başka, ticaret başka değil mi 
Efendim...
Ortaya bir görüş atarsın 
Servetine servet katarsın.. 
Uyanık Tüccarın siyaseti...

zesi ıspanak 250-500 
bin lira arasında satıl
dı.

Marul 250-500 bin 
; Jlra, salatalık 800-1 

milyon lira, patlıcan 
bir milyon liradan alı
cı bulurken, • kereviz 
bir milyon 500 bin li
raya satılırken, mey
va fiyatlarında ise yi
ne geçtiğimiz hafta
ya göre düşüş görül
dü. *

YAFA
PORTAKAL
Salı pazarının 

gözde meyvası por

takal Erol markası 1 
milyon 250 bin lira ile 
bir milyon lira arasın
da satılırken, piyasa
dan çekilen vaşinton 
portakal yerini yafa 
portakala terk eder
ken, mevsimin en 
gözde meyvası çilek 
ise bir milyon lircdan 
satıldı.

Elma 750 bin ile 
bir milyon liradan alıcı, 
bulurken gelecek haf
ta pazarda fiylatlann-, 
daha da düşmesi bek 
leniyor.

Kaymakamlıkta 20 yıl 
çalıştı emekli oldu

Gemlik Kaymakamlığı Yazı işleri Müdüriü; 
gü nde memur olarak çalışan Sevilay Gönen, 2ö 
yıllık devlet memurluğu sonunda geçtiğimiz gün
lerde emekli oldu. .

Kendi isteği ile emekli olan Sevilay Gönen e 
Kaymakam Sadettin Genç. İlçe MiUı Eğitim 
dürü Mehmet Tuna. Kaymakamlık işten 
Müdürü İbrahim Ay ve çalışma arkadaşlar* tara 
fından Öğretmen Evinde veda yemeği verildi.

Yemekten önce konuşan İlçe Kaymakamı sa
dettin Genç. Sevilay Gönen e hîznK?tteandg* 
dolayı teşekkür plaketi verdi. Gönen 
Kaymakamlığı nda 20 yıl görev yaptı __

TATLI 
SERT

R ÎM Erol GÜRCAY

Nefes Nefese
Süper ligde sona yaklaştık.
Dipteki 6 takım can derdinde.
Bursaspor evinde Denizfispor'a 

yendi.
Ve. Bu hafta, iki basamak baden 

yükseldi.
Elazığ ve Göztepe için bu hafta 

kabus gibiydi.
Altay ve Adana dipteki 4 takım

dan biraz daha iyi durumda.
Ama. İki hafta yaşanacak kötü so

nuç, bu takımları da dibe gönderebAr
Kocaeli spor ise, kesin olarak düş

tü.
Kendi evinde. G. An tep e ymfcnrf 

bir anlamda havlu attı.
“Baş Altında" ise. kıyasla UEFA 

mücadelesi sürüyor.
Trabzon, G.Antep. Fenerbahçe 

ve Malatya bu yanşın içindeler.
Bu arada, Diyarbakırspor'un hız

lı çıkışı da dikkat çekti.
4 gün içinde namağlup Beşiktaş'ı 

ve bu sene formda görünen Trab
zon’u yendiler.

Gelelim şampiyonluk yarısına.
Gençlerbirliği bu haftayı kazasız 

kapattı.
Galatasaray'da, İzmir'de Gözte

pe’den 3 önemli puan aldı.
Göziepeyi de çukura itti.
Gelelim haftanın en t
Fenerbahçe-Beşiktas derbisine
Beşiktaş Fenerbahceyi v enerken 

zorlanmadı.
Ve. Yeniden liderliğe oturdu.
Galatasaray’ın deplasman avan

tajı devam ediyor.
Ama. Şampiyonluğu. Galatasa

ray Beşiktaş maçı de. Galatasaray a 
Trabzon deplasmanı belirleyecek

Şampiyon olacak takan <
olan takımlar da kolay belli olmaya
cak.

Kısacası, heyecan fırtınası S 
hafta daha devam edecek

| Günün Sözü

Ön.
Rüzgara benzer
Her zaman aynt iane doğru es

mez.
Ti—ıtı*
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GEMLİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN 
GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

2002'1508 Tal.
Bu borçtan dolayı ipotekli bulunan ve aşağıda tapu kaydı, evsafı, kıymeti, önemli özellikleri ile satış 

şartlan belirtilen taşınmazlar müdürlüğümüzce açık artırma suretiyle, satılarak paraya çevrilecektir.
Satış ilam ilgililerin adreslerine tebliğe gönderilmiş olup, adreste tebligat yapılmaması veya adresi bi- 

liraneyenk'i için de işbu ilanının ilanen tebligat yerine kaim olacağı ilan olunur.
1) TAPU KAYDI : Bursa ili. Gemlik ilçesi, Hamidiye Mah. İlıca civan mevkii, 596 ada, 33 parsel

de kavıt’ı. 366.00 m2 yüzölçümlü arsa üzerindeki, 16/232 arsa paylı, zemin kat 18 nolu dükkanın ta
mamı.

HAl İ HAZIR DURUMU : Satış konusu taşınmaz Gemlik ilçesi, Hamidiye Mahallesi, Ilıca civan 
mevıâinde eski devlet hastanesi karşısında zemin kat 18 nolu dükkandır. Dükkan takriben 100 m2 olup, 
cephesi eski devlet hastanesine bakmaktadır. Doğramalan alimünyum olarak yapılmış ve demir kepenk 
mevcuttur. 3A grubu yapı tipinde olup, eski bir yapıdır.

MUHAMMEN BEDELİ : Taşınmaza, mevkii, kıymetine etki edecek tüm hususlar dikkate alınarak. 
13.000 000.000.- TL. sı kıymet takdir edilmiştir. Kıymet takdir değeri Gemlik İcra Tetkik Mercii nin 
2002. 149 E. 2003/1 K sayılı kesin karan ile kesinleşmiştir.

II) TAPU KAYDI: Bursa ili, Gemlik ilçesi, Hamidiye Mah. İstiklal Cad. 40 pafta, 142 ada, 19 par
selde kayıth. 1186.99 m2 yüzölçümlü arsa üzerindeki^ 12/700 arsa paylı; 5. kat 45 nolu meskenin ta-

HALİ HAZIR DURUMU : Satış konusu taşınmaz Gemlik ilçesi, Hamidiye Mah. İstiklal Cad. Kor
don Apt. 5. kat. 45 nolu daire 3 oda, 1 salon, WC, antre banyo ve mutfaktan oluşmaktadır. Oda ze
minleri parke, banyo. WC ve mutfak yer duvar seramik, duvarlar seten alçı, doğramalar ahşaptır. Brüt 
120 m2 dur. Apartman 5 katlı olup, her katta 5 daire vardır. Dairenin ön cephesi denize bakmakta, ar
kası merdiven sahanlığına açılmaktadır. Daire merkezi sistem katı yakıtlı, kalorifer ile ısınmaktadır. Asan
sör mevcut olup, halihazırda boştur. 3B grubu yapı tipine girmektedir.

MUHAMMEN BEDELİ : Taşınmaza, mevkii, kıymetine etki edecek tüm hususlar dikkate alınarak, 
21.000.000.000.- TL. sı kıymet takdir edilmiştir. Kıymet takdir değeri Gemlik İcra Tetkik Mercii’nin 
2002/149 E. , 2003/1 K. sayılı kesin karan ile kesinleşmiştir.

III) TAPU KAYDI : Bursa ili, Gemlik ilçesi, Orhaniye Mah. Kalafat civarı mevkii, 9 pafta, 16 ada, 
102 parselde kayıtlı. 3441 m2 yüzölçümü arsa üzerindeki, 16/640 arsa paylı, dördüncü C Blok 8 no
lu bağımsız meskenin tamamı

HALI HAZIR DURUMU : Satış konusu taşınmaz Gemlik ilçesi, Orhaniye Mah. Kalafat civarı mev- 
kn. Mutman Sitesi 4. kat 8 nolu bağımsız meskendir. Taşınmazın bulunduğu bina 5 katlı olup, asansör 
ve kalorifer mevcuttur. 3 oda, 1 salon, antre, banyo ve WC’den ibarettir. Daire yaklaşık olarak brüt 120 
m2 dir. "^mamen deniz manzaralı olup, depremden sonra tercih edilen bir yerde değildir. 3B grubu ya
pı tipîndecta.

MUHAMMEN BEDELİ : Taşınmaza, mevkii, kıymetine etki edecek tüm hususlar dikkate alınarak, 
17.000.000.000.- TL. sı kıymet takdir edilmiştir. Kıymet takdir değeri Gemlik İcra Tetkik Mercii’nin 
2002/149 E., 2003/1 K. sayılı kesin karan ile kesinleşmiştir.

IV) TAPU KAYDI : Bursa ili, Gemlik ilçesi, Orhaniye Mah. Kalafat civarı mevkii, 9 pafta, 16 ada, 
102 parselde kayıtlı. 3441 m2 yüzölçümlü arsa üzerindeki 16/640 arsa paylı bodrum kat D Blok 12 
nolu bağımsız bölüm dükkân

HALI HAZIR DURUMU : Taşınmaz Mutman sitesinde bulunan 12 nolu dükkandır. Yaklaşık olarak 
brüt 50 m2 dir. Halihazırda market olarak kullanılmaktadır. 3B grubu yapı tipine girmektedir.

MUHAMMEN BEDELİ : Taşınmaz mevkii kıymetine etki edecek tüm hususlar dikkate alınarak 
7.000.000.000.- TL. sı kıymet takdir edilmiştir. Kıymet takdir değeri Gemlik İcra Tetkik Mercii’nin 
2002/149 E. , 2003/1 K. sayılı kesin kararı ile kesinleşmiştir.

SATIŞ ŞARTLARI :
1) Yukarıda tapu kaydı, halihazır durumu, kıymeti önemli özellikleri belirtilen taşınmazlardan
a) I nolu bentte belirtilen Hamidiye Mah. 596 ada, 33 parselde kayıtlı zemin kat 18 nolu dükkanın 

ilk satışı 01.07.2003 Saat 14.oo-14.15’e kadar
b) D nolu bentte belirtilen İstiklal Cad. 142 ada 19 parselde kayıtlı 5. kat 45 sayılı meskenin ilk satı

şı 01.07.2003 saat 14.30’dan 14.45’e kadar
c) HI nolu bentte belirtilen Orhaniye 16 ada 102 parselde kayıtlı C Blok 8 nolu meskenin ilk satışı 

01.07.2003 saat 15.00’den 15.15’e kadar
d) IV nolu bentte belirtilen Orhaniye 16 ada 102 parselde kayıtlı 12 nolu dükkanın ilk satışı 

01.07.2003 saat 15.30’dan 15.45 e kadar
Gemlik icra Müdürlüğü önünde açık artırma suretiyle yapılacaktır.
İlk artırmada tahmin edilen kıymetin %75’ni ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve 

satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhü
dü bakı kalmak şartıyla 2. satış 11.07.2003 günü aynı saat ve yerde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu 
artırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere ar
tırma ibranda gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artırma bedeli
nin mata) tahmin edilen kıymetinin % 40’ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakla
rın toplamından fazb olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi la
zımdır Böyle fazb bedelle aba çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20 si oranında pey akçesi veya bu mik
tar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğin
de 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masrafları KDV, 
tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Birikmiş emlak vergisi ve cezaları ile, tellaliye ve tapu satım har
ca satış bedelinden müşteriye iade edilir.

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

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

1960 dan 
beri 

veremle 
savaşıyoruz

Araştırmabrd göre; dünyada her yd v 
milyon kişi verem hastalığına yakalanıyor 
ve 2 milyon kişi de hastalık nedeniyle haya
tını kaybediyor.

Verem (Tüberküloz) mikrobu en çok ak
ciğerler olmak üzere tüm organlara yerleşe
biliyor. Günümüzde bulaşıcı hastalıklar »an- 
de en ölümcül olanı olarak tanımlanıyor.

Yılda 8-9 milyon kişi vereme yakatanar- 
ken, bunların 2 milyonu hayatını kaybedi
yor.

Bu hastalıktan korunmanın en etkin yo
lunun ise verem aşısı olduğu belirtiliyor. Ay
rıca dengeli beslenme, sağlıklı koşularda yu 
şam sürdürülmesi de korunmada önemli rol 
oynuyor.

Akciğerde boşluklar
Bağışıklık sistemi hücrelerinin savaşma

larına rağmen mikropların tamamının öl
memesi ve basitlerin akciğerde boşluklar 
(yaralar) oluşturması hastalığı tehlikeli lob- 
yor. Verem; omurga, kalça kemikleri, lenf 
düğümleri ve hemen tüm vücudun diğer ta
sımlarını da etkiliyor.

Hastalığın belirtileri :
Belitileri öksürük, kilo kaybı, iştahsızlık, 

göğüs ağrısı, ateş ve gece terlemeleri olan 
hastalığın en önemli özelliği haftalarca sü
ren öksürük ve kanlı balgam çıkanlmasxta.

Hastalığın en sık Marmara Bölgesi nde 
ve görüldüğü, Güneydoğu Anadolu Bölge- 
si’nin takip ettiği belirtildi.

Eri az Akdeniz ve İç Anadolu Bölge
si’ndeki ortaya çıkan ve tedavisi mümtaiı 
olan hastalığın teşhisi için verem savaş <fc- 
panserleri ve göğüs hastalıklan hastanekn- 
ne başvurulması gerekiyor.

BÎR TELEFON YETERLİ!

KÖRFEZ OFSEİ
MATBAACILIK-YAYINCIUK-REKLAMCU
İstiklal Cd. Bora Sk. (Akbank Arahö) No 31
Tel: (0.224) 513 17 97 GEMİMİ

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

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 2002/1508 Tal. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmalan ilan olu
nur. 22 04 2003

(fc,îf. K. 126) İcra Müdürü
O Hgihier tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Yazarımız 
Araştırmacı - Yazar w 

Yılmaz Akkılıç’ın yazdiflk
4 Ciltlik

BURSA ANSİKLOPEDİSİ j 

Gazetemizde satılmaktadır.

EaHS! I
■■■ GÛKÖK SİYKS «AZSY ■■■■

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank A^a‘9 
No : 3/B GEMLİK Tel : (0.224) 513 17 

__ _
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Yaşaminİçİnden
SıtKı Hayıroğlu
Emekli öğretmen

Bit Bayram (23 Nisan)
TÜRK ULUSUNUN Milli Bayramla- 

nratı Ok w en anlamlısı (23) NİSAN
EĞEME-NlJK BAYRAMI dır

Tbphmdann keınh yaşantılan doğrultu- 
sundhı ofeyiann akışı doğrultusunda bay*
r-Mn gunserı vatuu

\L4um BAYRAM milli ve dini bakım- 
Am» önem taşıyan, gün veya günlerdir.

Bugün 23 NİSAN ı bayram günü ola
rak kutUnıaktavu Bu bayramın oluşunda-
ki ncdcnkn çok iyi bilmek gerekir.

(1920) önceye bir bakacak olursak 
kimde idi? Sülale takip eden padişahlarda

ULU ATA'nuz 1920) de meclisi kura- 
k. padişahlık ve de saltanat yönetimine

BüfKin tini. tarih öğretmenlerimiz
TÜRK ÇOCUKLARINA çok iyi kavrat-

Bu bayram öyle kuru kuru anılıp geçme 
bayramı değil, önemle üzerinde durulması 
gereken bîr bayram.

OkuAarda her yönlü yanşmalar yapıla- 
lakgençfiğe bu bayram benimsetmeli.

Dunca uluslarının öldü sandığı TÜRK 
ULUSU nun nasıl dirildiğini, ATA
TÜRK'ÜN önderliğini anlatın.

Bu bayramla EGEMENLİĞE kavuşma
nın hazzını gururunu ulusça yaşıyoruz.

Bu hazzı, coşkuyu, gururu bizimle her 
sene çoculdan ile yaşamak isteyen uluslar 
var. Biz TÜRK olarak bu katılımdan ayrı
ca onur ve gurur duymaktayız.

Anlaşılan o ki bu bayram yanlız TÜRK 
ÇOCUKLARI nın değil dünya çocukları
nın da bayramı olarak tarihe geçti.

Bende bir ÖĞRETMEN olarak ÖĞ
RENCİLERİMİZİN bu anlamı duygusal 
BAYRAMINI kutluyor, sevgilerimle ders
lerinde başarılar diliyorum.

Şiirimle devam ediyorum.

23 NİSAN
NİSAN bugün yirmiüç 
Bugün meclis kuruldu 
Bu kurulan meclise 
ATAMIZ başkan oldu.

Bugün bizim ulusça 
En anlamlı günümüz 
Karanlıklar yok oldu 
Aydınlandı önümüz 

EGEMENLİK BAYRAMI 
ATA'mızdan armağan 
Bu duyguyla kaynıyor 
Damarlarda asil kan

Dünya çocukları da 
Katıldılar bizlere 
Otak kurduk yayıldık 
Göklere denizlere 

Ta gönülden bu BAYRAM 
GENÇLERE olsun kutlu 
Yıllar yılı ulusça 
Kutluyoruz NE MUTLU!...

NÖBETÇİ ECZANE

23 Nisan 2003 Çarşamba
YİĞİT ECZANESİ

Tansiyon iri göz nedeni
Doğuştan glokomu olan 

bebeklerin kornea büyümesi
ne bağlı olarak iri gözlere sa
hip olduğu belirtildi.

Aynca uzmanlar, “iri göz
lü” çocukları “sempatik” ve 
“güzel gözlü” bulunduğu 
için doktora gitmekte geciken 
aileleri de uyardı.

Çocuklarda göz tansiyonu
nun, korneanın büyümesine 
bağlı olarak gözlerin iri görün
mesine yol açtığını belirten il-

gililer, göz tansiyonunun bazı 
bebeklerde, gözlerde kızarık
lık, ışığa bakamama, sulanma 
gibi belirtiler verdiği belirtili
yor.

Bu belirtilerin de çoğu za
man aileler tarafından “göz 
nezlesi” sanıldığını ve bu ne
denle de doğru teşhiste za
man yitirildiğini belirten uz
manlar, “Hiç bir şikayet ol
masa dahi bütün çocukla
rın doğumunun 6 ncı

ayından başlayarak her 
yıl göz muayenesi olması 
gerekmektedir” diyorlar.

Devamı var

Yasemin Mobilya
t>EĞİRMENCİOĞLU Mobilya ve Koltuk Çeşitleri
Öl Yatak Odası Takımları 
Ö Oturma Odası Takımları 

Misafir Odası Takımları 
O Yemek Odası Takımları 
O Kanepeler 
âuAbajur Çeşitleri 
D Zigon Sehpalar 
Yeni İşyerimizde zengin 

mobilya çeşitleri ile 
. • hizmetinizdeyiz,

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

Bursa.
Mudanya
Yenikapc
Yalova...

□ GEREKLİ TELEFONLAR □ RESMİ DAİRELER

□ FERİBOT
Topçular.

□ OTOBÜS

Habasoaz

VerİMj

M
513
513
513
513
513
513

11 7418 46
13 53
10 57
13 08
11 33

513 20 66
513 45 03
513 12 74
514 00 95
513 12 86

513 10 95
513 37 42
513 15 07
513 14 14
513 13 64
513 14 11
513 10 42
513 23 60

J TÜP DAĞITICILAR*.
Aygat.

, □ BELEDİYE_____ 
Santral____ .513 45 21-23
Başkanbk........513 45 20
Zabıta............513 24 32
Otobüs işlet .513 45 21-122 
Su İşletmesi ...513 45 21-115 
İtfaiye..............513 23 25 „
Muhasebe M . .513 45 21-182 
Yazı İş. Md......513 45 21-111
Su Anza........ Yaönu IS5

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

Ambulans.......0.532.4868116
Kurtar*.! Q 533 2556505

Esef vt M Kay. 513 11 8S

□ 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 Taka............ .513 18 21
Çınar Taksi................. 513 24 67
Güven Taksi................. ..513 3240
Gemlik Taksi.............. ..513 23 24
Manastır Taksi............ .514 35 50

TEK Arıza ...... 
TEK işletme .... 
Turizm Der. .... 
Spor Sah....... 
Orm. Böl. Şİ... 
Milli Eğt. Md.
Halk Rt. Mrk.. 
Halk Kutup......
As. Şb...............
Karayolları......
Liman Bşk.......
Mal M<1L........ 
Nüfus Md. ...... 
Özel Id. Md......
Tapu Sic. Md. . 
Müftülük..........
Gümrük Md.....
Tekel Md. ...... 
Ver. Da. Md..... 
ilçe Tar. Md. ...

?e Seç . Md

□ ESMM

Ambulans......0.532 571671

□ UÇAK

□ DENİZ OTOBÜSÜ
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ELEMAN ARANIYOR

İLAN »e REKLAMLAR KAZANDIRIR
TATTIK PAKET REKLAM 

100 milyon + KDV + Sörpriı

BİR TELEFON YETERLİ 
Tel : (0.224) 513 17 97

Muhabir olarak 
yetiştirilmek üzere 

Eleman ve Çırak Aranıyor

Müracaatların şahşen yapılması nca okrv 
İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank ArafeŞı 

(Stüdyo Prestij yanı) No : 3 B GEMUk

3TODYO

uğrayın.

günlerinizde video çakMM

Sünnet Fotoğro/ ÇeAianAen

İstiklal Cd. Bora Sokak Akbank Arakçı Ma : 3 - A GEMJi 
Tel 4 Faz : (0224) 513 *4 M Ter (0224) 514 H M

PVC KAPLAMA VE 
PLASTİK KART SİSTEMLE»
O Plastik Kimlik Kartı

o Personel Kartı
O Öğrenci Kartı

<t Tanıtım Kartı
O Fatura Kartı I

Körfez OFSET
■UUKU'HratU-BUKU

İstiklal Cd Bora Sk Akbaek AraMı 
Ne: 3 ZB GEMLİK

TM: (0.224) 513 17 37 Far 513 35 M



GEMLİK GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

O 24 Nisan 2003 Perşembe FİYATI : 200.000. TL.

ItfifiUhrtfiİMtafiOİM fifitapfiftntf 
Afiş 4 Tfihfc fa «ı a Vatan İnfiprfiMrt 
Cafer Ibtan fi Bncfipe fi Kartfifit fi U.

Nfihv fi O Ktatı
I GÜNDE DAVETİYE BASfiLMt

Her tirli «atbaa i|leritafr4r 
b iza et faizde* iz

bUTBAAaUK - Tl W - YSHKU
İstiklal Cıifea Bora SoLta (Abbnfi Mbği 

No: 3 / B Gcarifi
Td : (0.224) 513 17 97 Em: 10 224) 513 35 95

Çocuk Bayramı 
coşkuyla kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 83 ncü yıldönümü 
^dün tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Gemlik Şehit Statında güzel bir hava
da yapılan bayram kutlamalarını, binlerce Gemlikli izledi.

.Özürlüler Okulu öğrencile

23 Nisan Ulusal Ege
menlik ve Çocuk Bayra
mı’nm 83 ncü yıldönü
mü, tüm yurtta ve ilçe
mizde coşkulu törenlerle 
kutlandı.

Dün sabah saat 
O9.oo’da Atatürk Anı
tına çelenklerin konma
sından sonra, saygı duru
şunda bulunuldu ve istik
lal Marşı ile bayrağımız 
göndere çekildi.
■ Daha sonra, Kayma
kam. Garnizon Komuta-

nı. Belediye Başkanı ma
kamları bir süre öğrenci
ler tarafından geçici ola
rak doldurularak, ilçe yö
netimi sembolik olarak 
çocuklara bırakıldı.

STATTA TÖREN
Stattaki törenler ise, 

saat lO.oo’da başladı. 
Kaymakam Sadettin 
Genç, Garnizon Komu
tanı Kıd. Alb. Nihat Irkö- 
rücü ve Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, öğren
cilerin ve halkın bayram-

Günereakıs
Kadri Güler
gemlik_korfez@yahoo.com

Coşkulu kutlama
Dün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk 

Bayramı’nın 83. yıldönümü tüm yurtta coşkuyla 
kutlandı.

Dün sabah ilçe stadında yapılan bayram tö
renlerini bilmem kaçıncı kez izledim.

Havanın güzel olması bayramın coşkulu geç-

1

meşine de neden olan etkenlerden...
Güzel bir havada, güzel çocuklarlarla çoşku- 

lu bir bayram kutlandı.
Çocuklar dünyanın en güzel varlıktan..
Dünya da hiçbir canlı varlığa insan yavrusu

na verilen emek verilmez.
Geleceğimiz olan çocuklara, özenle gözümü

zün içi gibi bakarız.
Statı dolduran binlerce kişi, geçit töreninde 

çocuklarını görebilmek İçin doldurdu tribünleri.
Ve de çocukların mutluluğunu gözledi.
Beni ve binlerce kişiyi duygulandıran an ilçe

mize yeni açılan Özürlüler Okulu öğrencilerinin 
gösterileriydi.

Bu eğitim merkezinin açılması onlarca aileye 
destek sağladı.

■ Özürlüsüyle, sağlıklısıyla çocuklar hepimizin I 
canı.

Onların geleceği için elimizden geleni yapa-1 
hm.

larinı kutladı. Daha sonra 
İstiklal Marşı ile bayrağı
mız göndere çekildi.

Bir öğrencinin tüm 
okul öğrencilerine andı
mızı söyletmesinden son
ra, Borusan İlköğretim 
Okulu Müdürü Mustafa 
Koreyhan günün anlamı
nı belirten konuşmayı 
yaptı.

Şiirlerin okunmasın
dan sonra, Zübeyde Ha
nım Anaokulu öğrencile
rinin ront gösterileri izle
yiciler tarafından büyük 
alkış aldı.

DUYGULU ANLAR
Dojo Spor Okulu’nun 

gösterilerinden sonra il
çemizde yeni hizmete 
açılan Özürlüler Okulu 
öğrencilerinin gösterile
ri .ise, duygulu anlar ya
şanmasına neden olur
ken, öğrenciler dakika
larca izleyenler tarafın
dan alkışlandılar.

Törenlerde 23 Nisan 
Haftası nedeniyle, şiir, 
kompozisyon, resim, 
satranç, voleybol, bas
ketbol dallarında dere
ceye girenlere ödülleri 
verildi. Törenler geçit 
resmi ile sona erdi.

mailto:gemlik_korfez@yahoo.com
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Mustafa KOREYHAN
Borusan İlköğretim Okulu Müdürü

Sindirim 
Sistemi 23 Nisan

Ağızda başlar...
Yemek borusu île mideye, oradan 

bağırsaklara... Çıkış noktası malum...
Ancak besinleri sindirebilmek çok 

önemli. Önce iyi çiğneyeceksin. Yut
mayacaksın. Yoksa yemek borusunu tı
kar. Mideye öğütülmüş olarak gelme
li....

Sindirim sisteminin tüm organlarının 
besini özümleyebilmesi gerek.

İşine yarayanı alacak. Besinin de 
sağlıklı olması gerekir. Aksi halde sindi- 

ı rim sistemine zarar verir. Hastalıklara 
i neden olur. Sindirim organlarının da 
bozar. Diğer organlan etkiler. Organ
lardan biri işe yaramaz hale geldiğinde 
cerrahi müdahale gerekir. Cerrah işinin 

[ ehli de olsa, cerrahi müdalede bulunu- 
' lan organ değer kaybına uğrar. İşlevini 
ı orjinali gibi yerine getiremez.

Hani derler ya; “Taş bir kez yerin
den oynamayadursun”

Ne yapsan ne etse. Başaramazsın.
Alimallah bir daha yerine oturmaz.
Otomobil örneğin. Yürümesi için 

benzin gerek. Benzin de iyi olacak. 
Yoksa otomobil hoplar. Hoplayan oto- 

| mobil dingil kırar. Dingili kınlan otomo- 
I bil de yerinde sayar.

Ülke yönetimi de sindirim sistemi gi- 
| bidir. Doğru dürüst beyin, kaliteli yöne
tim ister. Sindirim sisteminin tüm or- 

' ganlan gibi uyum ister. Sistemi çarşafa 
dolamayacak, tıkır tıkır işletecek orga
nizasyon ister.

Maazallah sistem çarşafa dolaştı mı 
üstüne üstlük bir de kördüğüm oldu mu 
eski haline getirmek olanaksızdır.

Açamazsın, çözemezsin.
Aynı sağlıksız organdaki ödem gibi 

neşteri vuracaksın. Ödemi temizleye
ceksin, sorunun çözeceksin.

Sonra da dikeceksin.
Ya dikiş tutmazsa...
Çok hassastır bu iş çooook...
Aynca estetik gerektirir.
Hem işlev bozulmayacak hem de fi

yaka...

Dün, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bay
ramının 83. yılını büyük bir coşku ve se
vinç içinde kutladık.

23 Nisan 1920, bütün dünyaya mey
dan okuduğumuz, tutsaklık zincirini kırdı
ğımız gündür. 23 Nisan yeni Türk devle
tinin kurulduğu gündür. 23 Nisan ulusal 
egemenliğimizin sonsuz sembolü olan 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluş 
günüdür. 23 Nisan 1920 Türk çocuklan- 
nın her yıl iki bayramı bir arada kutladık
ları bir gündür. Hem “Ulusal Egemen
lik Bayramı’” hem de “Çocuk Bayra
madır. Çocukları çok seven Atatürk ge
leceğimizin güvencesi olan çocuklara bu 
bayramı armağan etmiştir.

Sevgili Çocuklar!....
Bundan dolayı da Atatürk’e büyük say

gı duymalıyız. O’nun ilkelerini meş’ale 
kabul edip elden ele, gönülden gönüle, 
kuşaktan kuşağa taşımalıyız. O’nun inkı
lapları doğrultusunda hareket etmekle ve 
çök çalışmakla çağdaş uygarlık düzeyine 
çıkabiliriz. O’na yalnız birbirimize yaklaş
tıkça birbirimizi aklın ve özgürlüğün ışı
ğında anlamaya çalıştıkça layık olabilece
ğimizi bilelim...

Çağdaşlığımızın, uygarlığımızın tek öl
çüsü sîzlersiniz. Çağdaşlığımızı ancak sîz
lere sağladıklarımız gösterir. Bu, uygar ül
kelerde böyledir. Sizler için modern ders

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 kayıtlan 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 

likler, laboratuarlar okuma ve tiyatro sa- 
lonlan kurdukça sîzlere güzel yannlar ha
zırladıkça bu bayramları, sîzlerle kana
mak bizim de hakkımızı olacaktır.

Bugün bilime inanmış, akılcı toplum
lar, en büyük yatırımın, sizler olduğunun, 
ülkenin geleceği olduğunuzun bılinone 
çoktan varmışlardır. Eğitim en büyük uğ
raşı haline dönüştürmüşlerdir.

Yürüyelim, sevgili çocuklar. Yüzümüzü 
aydınlık yannlara çevirip dik tutarak yürü
yelim.

Aynhklanmızı, bencilliklerimizi atıp e 
ele, gönül gönüle yannlar için yürüyelim. 
Yürüyelim ki yer gök dinlesin. Yürüyefen 
ki tertemiz sevginizle, neşenizle bu ülv I 
şenlensin.

Şimdi çalışmak zamanıdır. Elde kalem. I 
elde kitap, okumak zamanıdır. Aradaki I 
farkı kapatıp çağdaş olmak zamandı I 
Bizlere bugünü armağan eden sonsuz ön-1 
der Atatürk, bağımsızlığın destanını yaz
dı. Şimdi sizler, var gücünüzle çalışarak 
bu ulusa bilimin barışın, ekonominin, uy
garlığın yeni destanlannı armağan ede
ceksiniz. Sîzlere yürekten inanıyoruz.

Bu güzel bayramınızı en içten sevgie- 
rimizle kutluyoruz.

Yolunuz açık, geleceğiniz aydınlık, her 
gününüz bayram olsun.

OTO GflMZEİ
Elektrik Akşamı Filtre 
Derse Akşamı Civata

TOFAŞ 

RENO

VOLVO
SCANIA
ANADOL

Tahir DOLAŞKAN

BMC 
FARM 

DODGE i 
KARGC I

FORD

Gemlik Girişi Baytaş Apt. Altı No : <2 GEML*
Tel: (0224) 514 59 37 Cep Tel: (0546) SU U 4

■■■ oOmdK sİvam eAim ■■■i

Yıl: 30 SAYI: 1524

Fiyatı: 200.000 TL. (KOV Dahil) 
Sahibi: Kadri GÜLER

Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER
İstiklal Cad. Bora Sok. (Akbank Aralığı) No : 3/B

Tel : 513 17 97 Faz : 513 35 95 GEMLİK
Basıldığı yer : KÖRFEZ OFSET

Matbaacılık -Yayıncılık * Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. Demir Apt No : 3/B GEMLİK 

(Dmi Bayram Günleri ve Pazar Günleri yayınlanmaz)

KİRALIK DAİRE
Kumla’da Havuzlu 

Eşyasıyla birlikte Kiralık Daire 
Tel: (0.224) 513 17 97

SATILIK
Kumla’da Havuzlu 

Satılık ve Kiralık Daire 
Tel : (0.224) 513 17 97

_Okuyun, okutun*! 
abone oluru
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SBaO İ^av ı« 
yasağıbaşlıyor

Süreyya Güney

Sokak çocuklarına 
şenlik düzenlendi

23’^ş^R^^^sa^JEgörtıeRtiK ve Çocuk 
ş Bayramı nedeniyle, sokak çocuklarını se- 
. vindirmek artiacıvla şenlik düzenlendi

İlçe En-yjiyçtJ^îKdyrlüğü^ Aı^adolu Çağ 
; daş Eğitim Vakfı ve Kadın Emeği Platfor

mu ile ortaklaşa olarak düzenlediği şenUk. 
(jür^ş^t1/L3Q ile I6.00 arasında Bay* 

ü«ıktai' »Düğün Salonu nda yafMfck ’ 
^"^SöRâk çocuklarını topluma kazandır

mak amacıyla başlatılan program kapsa
mında yapılan şenliğe katılan çobuklat. eğ
lenerek. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı'nı kutladılar.

Bürokratlar ba
lığı masalarında 
görüp karar veri
yorlar.

Hangi balığın 
hangi yörede yu
murta bırakaca
ğını bürokrat de
ğil, balıkçı bilir. 
Bu süre bizce 
uzundur. Yöreye 
göre' yasak geti
rilmesinde yarar 
vardır.

Hangi meslek
te 4-5 ay dinlen
me dönemi var
dır. Bu balıkçılar 
yasak süresince 
ne yer ne içerler. 
Bunu hiç düşü
nen yok.”

^Trthn oJcııner

ÖZDEX '

TAŞI 
GEDİĞİNE

Nisan ayı sonunda başlayacak olan denizlerde avlanma 
yasakları, Eylül ayına kadar şürecek. Gemlik Balıkçılar 
Derneği Başkanı Süreyya Güney, yasakların süresinin 
uzun olduğunu, yöresel yâ$a^ konmasını istedi.

Su Ürünleri Yasa
sı gereği denizlerde 
balık yasaklan başlı
yor. Balıkçılar deniz
lerde son avlannı ya
pıyorlar.

31 Nisan. günü 
akşamı başlayacak 
olan deniz ürünleri
nin tutulması yasak
larının Eylül .ayına 
kadar SÖ/eğeğini 
'söyleyen ilgililer, bu 

; sote içinde aehizleri- 
'mlzde her ttprlü araç
la balık avlanmasının 
yasak olduğunu söy

lediler?
'Yasakların balıkla

rın üreme ddrieVflfne 
göre ‘ konduğunu 
söyley'e'ri İlçğ'’ Târirh 
Müdürlüğü ilgilileri, 
buna uyülhıâsını is
tediler.

Balıkçılar, yasak 
süresi içinde tekne
lerini ye.' ağlarım 
onaracaklar. ‘t derN££ 

TEPKİLİ
Ğerrilik'.’ Balikgılaı 

Derneği pâşkanf Sü 
reyya Güney yaşak-

llar konulurken' -kü
ldük balıkçıyı hiç-dü- 
. şünmed|k^erini belir- 
Iterek, yaklaşık dört 
r ak/ süre Aile a denize 
açılmayacak plan bu 

'■ insanların neyle ge
çineceğini söyledi.

Güney, yasağa 
’ karşı olmadığını ah- 

’Şdak, bilinçli’1 yasak 
" konulması gerektiği
mi..,, .belirterek- şöyle 
îkonuştu :
L i Bizde karar
lar masa başında 
alınıyor.

ABD Ir?k’ı silahla,
AB KKTC’yi kalemle işgal etti.
Şırada Suriye İran....
İnsan hakları savunucuları, 

kpruyucuları
sözae bunlar;.;
Gelin görün ki; özde zatim.*
Acımasız, soykırımcı....

TATLI 
SERT

■ T» Erol GLRCAY

Hortumcuya Mama Yok 
Ekonomide olumlu geinmrier *■*. I 
Vergi Ba rısı jygıriamasa tunu 
1 milyon basvurv umuluyordu. 
1.7 milyon mükellef b*»\vrdu 
3.5 katrilyon tahsriat bcMervyoadu 
Tahsilat çizgisi. 4.5 katrilyona y*fa* 

seldi.
Amerika’nın 1 milyar dolar için. I 

numaralar çektiğini gördük
4.5 katrilyon yaklaşık 3 mily ar dolar İ

I demektir.
| Vergi barışının bir başka faydan dal 
I şöyle oklu.

Mahkemelerden, 1OO binlere* do*-
I ya eksilecek.
I Aslında bu devletin bütçen hortum- • 
I lanmazsa, bu devlet namerde muhtaç 
I olmaz.
I Artık hortum dönemi bitti.
I Geçmişle hayali ihracaat dediler.
I hortumladılar
1 Vergi iadesi dediler, hortumladılar 
■ Önce devlet bankalarına ve *rdm* 
■ dan kendi bankalarını hortumladılar 
I Ve. 30 milyar dolar ervarand» pere 
■ uçtu gitti.
I Şimdi sıra. Nema ödemelerine gel* 
I di
li Devlet yıllardır * 
■ batakçı duruma düştü.
I 12.5 milyon kişiye. 12 6 katrdvon 
I borç taktı.
I Şimdi bu paranın. anası ödenecek 
I Neması da, 2004 ile 2006 \dferv 
■ arasında ödenecek.

Bu paraya, hortumcuiardan nr* 
■ gelmemişti.
I Bir olumlu gelişme daha var 
h Kredi kartı Ue ak» p*fedk

Kredi kartı kullanımı geçen ydhn flk 
I çeyreğine göre, 67 oranmda *rtt- 

■H Bu durum, ekonomik durgvanfeğwn 
■ aşılmaya başladığını go*t*vfe*v 
I Demek ki hortum engellenenee be 
I para sade vatandaşa «Iuk**

Günün Fikrasi
Stalin en docfcrmsrKİrıdı
Önemli bir toplantıda. İm****** V*R* 

mak üzere kürsüye eritti
Mu Fernmanm Kapatmayı **«**• 

tu.
Saloadakder dürsekleriyke .fafafevfe* 

durtttü.
Ama. Kimse cesaret edfe fer***»*»

•çık olduğa** söçfeyemerik.
O sarada darieyürrier arasinda bâr ço

cuğu ferkettifer.
Durumu Sfekne feyfemaatüeta <mm go-— t-----feş- -r^\WfWiWfdwrr

Çocuk StaKne * sözünü keserek du
rumu söyledi.

Stafeı çocuğa döndü.
*- Afal m oğfem. söyle bafaaka* semân

•dm ne.”
Mîhml Gorbaçoc efendim"
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Çocuk Korosu konseri bugün

ezotien seslendirilecek
İki büfemden oluşan konse- 

rm bmnc? bofamunde 23 Nt- 
“Serçeler”, "Giines”. 

“Rou Row", “Yeni Yıl”, 
Öğretmen Marsı \ "Gençlik 
Marsı”. “Atatürk Çocukla
rı”. “Neşeye Şarkı” ve 
“Hokey Cokey” seslendirilir

girdiği Çocuk 
enseri bugün 
O da Belediye

a bugün

bölümde

Bir Yoldayım 
Deste Gider”

ken. ikinci 
“Mehriban’ 
Konuşuyor”

“Çiçekler 
“Uzun İnce 
”, “Karanfil 
, “Derule”,

Antibiyotik 
kullanırken 

sormak gerek

“Entarisi Ala Benziyor”, 
“Sunalar”, “Bom Bili 
Bom", “Sev Kardeşim” ve 
“Hayat bayram Olsa” adlı 
eserler koro ve solo halinde 
söylenecek.

KAMPANYA
TRAKTÖR LASTİKLERİNİ ŞİMDİ AL
15 TEMMUZ’
OZILzLl A OTOMOTIV 
TTRİZM ITTO.^Tİ.

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

Kampanyamız Stoklarla Sınırlıdır 
Lastik Ücretleri için bilgi alınız

Anne ve babaların çocukları ateşlendiği za
man büyük bir telaşa kapılıp, hemen iyileş
mesi için antibiyotik vermelerinin yanlışlığına 
değinen uzmanlar, “Doktor bilgisi olmadan 
gereksiz antibiyotik kullanmayın” uyarısında 
bulunuyorlar.

Bu konuda anne ve babalan uyann uz
manlar, “Antibiyotikler bakterilerin et
ken olduğu enfeksiyonlarda etkilidir. 
Virüslerin etken olduğu enfeksiyonlar
da ise etkisizdir. Bu tür enfeksiyonlar
da antibiyotiklerin kullanımı, vücutta 
bulunan yararlı bakterilerin ölümüne 
yok açarak korunma mekanizmaların
da zaafe neden olur. Bu açıdanh fayda
dan çok zarar getirmektedir” diyorlar.

Çok sık antibiyotik kullanılan çocukların 
enfeksiyondan kurtulamadığına da dikkat çe- 
kenr uzmanlar, bu bağışıklık sisteminin yeni
lenmesine olanak bırakmadığını belirtiyorlar.

KAŞE 
ve 

MÜHÜRDE 
BEKLEME 

YOK

BİR TELEFON YETERLİ!

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

Yazarımız 
Araştırmacı - Yazar 

Yılmaz Akkılıç’ın yazdığı
4 Ciltlik 

BURSA ANSİKLOPEDİSİ
Gazetemizde satılmaktadır.

■■i GÜNLÜK SIYASI GKZt ~i

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

DO<il7$ FEN DERSHANELERİ
' "Her zaman bir adım önde"
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YAŞAMIN İÇİNDEN
M ' Sıtkı Hayıroğlu

tmeklı Öğıetınen

Birlikte Kuvvet Doğar
Bîrhktvr. kuvvetin doğduğunu biliriz de o 

bilinen bu’ığı bu türlü biraraya getiremeyiz. 
*Bâr din nesi var İki din sesi var" Atalarda 
bode birkği belirlemiş.

Birlik demek. dürüst, pamuslu, güvenilir 
| tnsankvtn maddi manevi güçlerinin bir arada 
I nphnması

Böyks» güç biriikleri ortaklaşa da oluşur.
Ortaklaşa güç birliklerinde, itimat yani gü- 

* ven s'ok önemlidir Ortaklaşa işyapanlann ço- 
I ğu. birbirini suçlayarak, bin pişman ayrılırlar.

Bu de bir meşhur atalardan kalma sözde 
I İn* tk ••levende vok gibidir. Ne derler "Ortak 
I boku köpek bile yemez .

Zaman öde değişmiş ki. kimse kimseye 
I nar.simaz güvenemez hale gelmiş. O bakım- 
| dan ortaklık işi gün güne yok olmakta. Ortak

lık genelde aileler arasında oluşur. En iyisi de 
■o ya. Yabancdann güvene dayalı ortaklıkları 
■çok kere amacına ulaşmaz.
I Aileler arasındaki ortaklıklar daha çok dik- 
■katli olunmalı. Eğer kardeşler (Kız-Erkek) fark 

•\J*etmez. bekarsa ortaklık deminde devam 
Seder

| Evlenmelerde durum değişir. Evlenen kişi, 
Hçahşma eş ile sevişme, işini birlikte yürütmesi 
■gerekecek. İşte böyle iki ayn işi çaktırmadan 
■ bir arada yürütmek hiçte kolay olmaz.
I Böylece ortaklığın arasına bir kurt girmiş 
■olur ki önüne geçmek pekte kolay olmaz.
I Biz gazeteci olduğumuz için, her konuda 

■nsanlann sorunlarını dinler. Köşemizde ge- 
■ rekiı yazılan yazarız Bu insanlar ulusumuzun 
■ insanlan nerede olursa olsun fark etmez.
I Geçende bir iş için İstanbul’a gitmiştim. 
■ Boş zamanlarımda okulların haricinde esnafa 
■ya da vatandaşlarla da sohbetlerimiz oldu. En 
■ çokta dikkatimi ELEKTRONİK malzemeler 
■ satan beş kardeşlerden oluşan ORTAKLIK 
■ çektiı_ Bu beş kardeşler :
■ VEDAT - MEHMET- MURAT - UĞUR

*■-BÜLENT- MAHSUN hepsi de birbirinden 
■ üstün özellik ve güzellikte. Samimi, sempa- 
■ tik. güler yüzlü, tatli dilliler. Herkesle yakın- 
■ dan ilgileniyorlar, hal hatırdan sonra yemeye 
■ bile davet ediyorlar.
I Buram buram Anadolu kokan bir aile. Bir- 
■ Bk beraberliğin sembolü.
i İstanbul KARAKÖY’de SİSTEK ELEKT- 

■RONÎK denilince, çevrede onları herkes çok 
notandan tanır ve bilir. Elektronik cihazların 
■ her çeşidi toptan ve de perakende. Cihazları 
■ta ÇIN den JAPONYA dan getiriyorlar. Ucu- 
■za da veriyorlar.
I Birbirlerine candan bağlı böyle kardeşlere 
■bende hayran kaldım.
| L Birlik ve beraberliğin simgesi olan bu kar- 
■deşler: bende onurla gururla köşemde TÜR- 
■ KİYE ye tanıtıyorum.
I Yolunuz İstanbul’a düşerse, bu güçlü kar- 
■deşleri sizde gidin görün tanışın.
I Olursa ortaklık böyle olmalı
I Gönüllere sevgi. saygı dolmalı.

<1 ■ Başarıların her yönlü devamını diliyorum.

NÖBETÇİ EO2TANE
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Bunlara biliyor musunuz?

Tansiyon iri
Dünden devam
DÜZENLİ KONTROLLERİ
YAPILMALIDIR
Göz tansiyonunun körlük nedenleri ara

sında üçüncü sırada yer aldığını belirten uz
manlar, dünyada her yıl yaklaşık 7 milyon ki
şinin göz tansiyonu nedeniyle kör olduğuna 
dikkat çektiler.

"Yaşı ilerlemiş, ailesinde göz tansiyonu 
hastası olan, sigara kullanan, şeker ve hiper
tansiyon hastalığı olan ve göz yaralanmalan- 
na maruz kalan kişiler, göz tansiyonu konu
sunda riskli kişilerdir. Özellikle bu nitelikleri

Yasemin Mobilya
DEĞİRMENCİOĞLU Mobilya ve Koltak Çeşitleri
Ö Yatak Odası Takımları 
Ö Oturma Odası Takımları 
Ö Misafir Odası Takımları 
O Yemek Odası Takımları 
fil Kanepeler J
âkAbajur Çeşitleri 
O Zigon Sehpalar
Yeni İşyerimizde zencin 

mobilya çeşitleri ile 
hizmetinizdeyiz....

Gazhane Caddesi No : 21 (Eski Uzunlar Tîc. Aygaz Bayii) 

Tel : (0.224) 512 20 20 GEMLİK

M

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

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 St. Mrk. 513 18 46
Halk Rttüp....... 513 13 53
As. Şb. ..T......  513 10 57
Karayollan....... 513 13 08
Liman Bşk........ 513 11 33
Mal MdJ.......... 513 10 95
Nüfus Md. ....... 513 37 42
Özel W. 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 
ilçe Seç. Md. 513 77 73

Türk Hava Yollan 2M0E72 1
Şafak Havaahk. M5W81 1

□ DENİZ OTOBÜSÜ
Bursa. 256 77 1Ü|
Mudanya   544 3Q60
Yenikapı. (213 516 12 12□ KAYMAKAMLIK

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

□ VAPUR
Yalova.
□ FERİBOT
Tcpcuı ar 22.- 3S3 <3 141
Eskihisar□ ULAŞIM
□ OTOBÜS______________

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

: □ BELEDİYE ŞdıirferarasîOîc Terra. 2tal 54 00 ISHMl'
Santral ..........513 45 21-23
Başkanlık........513 45 20
&fiıta..,..........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
Yazı Iş. Md...... 513 45 21-111
Su Araa......... bfehız 185

□ TÜP DAĞTnOLARI

Öcğaa...............
Tcİmk.
Ocmsm.____ __________
Ergaz........................ —..........— S13 88 43

। nSSoK. ............... ....  513 Şc
LAmat... ..............................  S14 2S41 1
Yer» LAN9*z _______ ____ S13 00
Alevoaz-

□ 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 3240
Gemlik Taksi................513 23 24
Manastır Taksi................514 35 50

Ambulans......0.532.4S6S116
Kurtancı........ 0.533 2556505

Esnaf w SatıKred Kd.Kccp. 513 11 85 BP Gaz ................. ......... 514 S9 Sİ
OOA» YerivKrbr Petrol .. 513 «

513 17 79Ambulans.......0.532.5716757

göz nedeni
taşıyan kişiler düzenli göz kontrollerini kesin
likle aksatılmamalıdır.

Kişilerin belirti vermeden sinsice ilerleyen 
bu hastalıktan korunmak için, göz tansiyo
nunun ölçümünü normal göz muayenesm- 
deyken mudaka yaptırılması gerekiyor.

Dünya Sağlık Örgütü nün hesaplarına gö
re tüm dünyada 100 milyon glokom hastası 
var.

Bunlann yüzde 80’i gelişmekte olan ülke- 
lerde bulunuyor. Ülkemizde ise bu rakam 
yaklaşık 1 milyon.
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Genç Parti’de
sular durulmuyor

İlçe Başkanı Nizamettin Şanh’mn basın açıklamaları istifacı- 
lan kızdırdı. Olaylar üzerine, İl Başkanı Haşan Basri Erdem, 
İlçe Başkanı Nizamettin Şanlı’yı basın ile yüzleştirdi.

ELEMAN ARANIYOR
Reklam ajansında çalışacak 

BAY - BAYAN 
ARKADAŞLAR ARANIYOR
Lise ve üniversite 'mezunları tercih edfr. 

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

GSM : (0.535) 443 90 54

$ Â 
X 

| ||

Genç Parti Gemlik İlçe Ör- 
gütünde sular durulmuyor.

Önceki gün bir basın top
lantısı yaparak, parti çalışma
lın konusunda basma bilgi ve
ren İlçe Başkanı Nizamettin 
Şanlı nın açıklamaları sulann 
yeniden bulanmasına neden 
oldu.

İl kongresinden sonra ilçe 
yönetiminde başlayan görüş 
aynhklan sonucu yönetimden 
istife eden 5 kişiyi açıklamala
rında suçlayan Şanlı, kendisini 
görevden aldırmak için kadın 
bile gönderildiğini belirtmesi 
muhaliflerinin tepkisini çekti.

Yerel basında çıkan haber
leri İl Başkanlığına götüren is
tilacılar. Üçe Başkanından şi-

kayetçi oldular.
Dün saat 19.30’da Gem- 

lik’e gelen Genç Parti İl Baş
kanı Haşan Basri Erdem, yö
netim kurulu üyeleri ve istif acı
lan biraraya getirerek, dinle
dikten sonra basını da davet 
ederek, İlçe Başkanının açıkla- 
malannın doğruluğunu sordu.

İlçe Başkanı Nizamettin 
Şanlı’nın basında yazılanlar gi
bi açıklama yapmadığını iddia 
etmesi üzerine, basın toplantı
sında bulunan gazeteciler, ga
zetelerde çıkan tüm, açıklama- 
lann İlçe Başkanı tarafından 
kendilerine iletildiğini, burada 
basının zan altında bırakılma
sının doğru olmadığını söyledi
ler.

İl Başkanı Haşan-Basri-Er
dem, olaylar üzerine “Siyase
tin gereği neyse onu yapa
cağız. Bizim için herkese 
aynı ölçüdeyiz. İl Başkanı 
olarak partimizi küçük dü
şürülmesine izin vermem. 
Şahısların, partimizi kul
lanmasına da izin ver-
mem.” dedi.

Memlekete hizmet için ça
lıştıklarını söyleyen İl Başkanı 
Erdem, basında çıkan yazılar- 
üzerine burada olduğunu. 
Gemlik’teki olayları huzura ka
vuşturacağını, buradaki geliş
meleri yönetimde değerlendi
rip, sonuçlandıracaklarını ve 
gerekenin yapılacağını söyle
di.

IUN ve REKLAMLAR KAZANDB
1 AYLIK PAKET REKLLM 

100 milvon + KDV +

Sürpriz

I TARAFSIZ Sİ YASI GAZFTt

BİR TELEFON YETERLİ
Tel: (0.224) 51317 97

KAYI-P

ELEMAN ARANIYOR

Nüfus cüzdanımı kaybettin- 
Hükümsüzdür.

TAHSİN KARAER

r

Müracaatların şahşen yapılması nca olunur 1 
İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aratalı 

(Stüdyo Prestij yanı) No : 3 B GEML*

Muhabir olarak 
yetiştirilmek üzere 

Eleman ve Çırak Aranıyor

PVC KAPLAMA VE 
PLASTİK KART SİSTEMLE»

O FHastik Kimlik Kartı 
Personel Kartı 
O Öğrenci Kartı 

O Tanıtım Kartı 
O F*atura Kartı

Körfez OFSET
MATBAACKM. nkYMOUK - BEKLAMOLK
İstiklal Gd. Bora Sk. Akbank Aralı» 

No: 3/B GEMLİK
Tel: (0.224) 513 17 97 Far. 513 35 95
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"5 25 Nisan 2003 Cuma FİYATI : 200.000. TL.

Vergi Barışı Yasası’ndan 
5 trilyon 238 milyar gelecek

Gemlik Vergi Dairesi”ne 21 Nisan günü mesai saati so
nuna kadar 6 bin 361 mükellef yasadan yararlanmak 

4 için başvuruda bulundu. Bu mükelleflerin tahakkuk 
eden vergisi ise 5.238.479.71 -4.000 .- TL.
I Vergi Banşı Yasası nın sona erdiği 21 Nisan 
2003 günü. Gemlik Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne 6 
bin 361 mükellef başvuruda bulundu.
■- Gemlik Vergi Dairesi Müdürlüğü’nden aldığımız 
bilgilere göre. Vergi Dairesi Banşı Yasası’ndan ya

rarlanan mükelleflerin verdiği beyannamelerin ta
hakkuk tutarının 5 trilyon 238 milyar 479 milyon 
714 bin hra olduğu açıklandı.

İlgililer, bu verilere bankalara yatınlan ödemele
rin dahil olmadığını, aynca posta ile gönderilen be- 
yannamelerin eklenmediğini söyledi.

İlgililer. Vergi Dairesi Müdürlüğü veznelerine 21 
Nisan 2003 günü akşamına kadar, 482 milyar lira 
vergi borcunun birinci taksidinin yatırıldığını, mükel
leflerin beklenenden daha çok Vergi Barışı Yasası’n-

dan yararlandığını söyledi
ler, '

BANKALARA 
YATIRIN
Gemlik Vergi Dairesi 

Müdürü Yakup Ceylan, 
Vergi Barışı' Yasası’nın 
ikinci taksidinin Nisan ayı 
sonunda ödenmesi gerek
tiğini, taksitlerin son güne 
bırakılmamasını istedi. Yakup Ceylan

Bcsidi Etiket«KramiDİM ti Ma* ti 
Afi» & Yfiti A Fatma İmT*r ti Met 
Gider Makkara ti Baeetipe ti Karttitit ti Kase

Mekir ti Ctit ti Haetft Kmk İm 
I GÖNDE DAVETİYE BASILIR

Her türle Matbaa islerinizde
b izMeti sîzdeyiz

I Körfez OFSET |
MATBAACILIK - REKLAMOUK - YAYHKU 

İstiklal Caddesi Bora Sokak Aratif*
*i>:3BGaa

Td : (0.224) 513 17 97 Fm 10 224 513 35 95

SSK Hastanesi
Çocuk Servisi 
hizmete açıldı
Cargill tarafından 8 milyar lira harca
narak düzenlenen Çocuk Servisi nde
bir bebek odası, 2 süt çocuğu odası br 
de büyük odası bulunuyor.

Gemlik SSK 
Hastanesi’nde 
Çocuk Servisi 
hizmete açıldı,.

Dün, saat 
15.30 da SSK 
Hastanesi ikinci
katında 
lenen 
Servisi 
gazi’de

düzen- 
Çocuk 
Orhan- 
kurulu

Vergi Banşı rekoru
AKP Hükümeti en büyük başansını Vergi 

Ban sı Yasası’nın sonuçlarıyla kazandı.
Yasa ile beklenen vergi geliri 3-4 katrilyon 

lira iken, bu rakam beklenenin çok üstünde 6

Kadri Güler
gemlik_korfez@yahoo.com

Güne BakışT

Ceylan, Vergi taksitleri
nin Gemlik İş Bankası, Ziraat Bankası, Yapı Kredi 
Bankası ve Vakıflar Bankası Şubelerine yatırılabile- 
ceğini belirtti.

İlgililer, Vergi Dairesi veznelerinde meydana ge
lecek birikim halinde mükellefleri bankalara 
teceklerini bildirdiler.

Yıldırım Belediyesi
Umurbey’i ziyaret etti

bulunan Cargill 
firması tarafın
dan 8 milyar 
harcanarak ya
pıldı.

Servisin açılışı Gaı 
nizon Komutanı Kıd 
Albay Nihat Irkörücü ve 
Belediye Başkanı Meh
met Turgut tarafından 
gerçekleştirildi.

Cargill Proje ve Yatı
rım Müdürü Kemal Öz- 
belli. fabrika işçilerinin- 
den birinin SSK Gem

katrilyon lirayı buldu.
Bu yaklaşık 4 milyar dolar ediyor.
Erol Gürçay’ın yazdığı gibi, bu devletin büt

çesi hortumlanmazsa namerde muhtaç olma-

Tabi yalnız Vergi Banşı Yasası’ndan yarar
lanmak için başvuru sonuç değil. Bir iyi niyet 
gösterisidir.

Önemli olan taksitlerin gününde ödenmesi
dir.

Bence bu yasanın en eksik tarafı, dönem 
ödemelerinden birinin yerine getirilmemesi du
rumunda yasadan doğan hakkın yanması. Bun
da bir esneklik olmalıydı.

Piyasalarda görülen para darlığı aşılmadık
ça vergi taksitlerinin ödenmesinde sıkıntılar 
doğacaktır.

Gemlik Vergi Dairesi’ne yasadan yararlan
mak için 6 bin 361 kişi başvurmuş, bunların 
ödeyeceği vergi tutan ise 5 trilyon, 238 milyar 
479 milyon liradır. Bu büyük bir rakamdır. Her- 
fityden önce Gemlik'in ticari göstergesidir.

lik Hastanesi nde çocu
ğunun doğumu sırasın
da gördüğü eksiklikleri 
Müdüriyete rapor et
mesi sonucu, yardım 
karan alındığını. işçile
rin Çocuk Servisi ran 
tamamlanmasın a Kadar 
her şeyi ile ilgi ilendikle
rini söyledi

SSK Hastanesi Baş 
tabibi Neşet Ciğere tsc. 
CargiH'e desteklerinden 
dolavı teşekkür etti

Bursa Yıldırım Beledi
yesi Çocuk Bakımevi öğ
retmen ve öğrencileri 
Umurbey’e gelerek Celal 
Bayar Müzesi ve Anıt 
Mezarı ziyaret ettiler.

Dün, Umurbey de Be
lediye Başkanı Fatih 
Mehmet Güler tarafından 
karşılanan Çocuk Bakı
mevi öğretmen ve öğren
cileri, 23 Nisan Çocuk 
Bayramı kapsamında 
Umurbey gezisinin dü
zenlendiğini. çocuklara

yakın çevrede bir beldeyi 
tanıtmak ve bir müzeyi 
gösterme amacıUa gezi
ye çıktıklarını söylediler.

Celal Bayar Anıt Nk 
zarını gezen çocuklar. 
Anıt Mezar önünde 
Umurbey BckdKv Baş- 
kanı na bir de küçük kon
ser verdiler. Öğrenciler 
şiirler okuckAar. şarklar 
söylediler.

Daha sonra Aytc- 
pe'ye çıkarak Gemhkî 
kuşbakışı ukdıkt

mailto:gemlik_korfez@yahoo.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Buluşma

Yarının büyükleri 
umut veriyor

23 Nisanı kutladık.
Önceki 23 Nisanlarda olduğu gibi, bu kez 

de çocuklarımız sembolik olarak bizi yöne
lenlerin koltuklarına oturdular...

Dile getirdikleri düşünceleri, yönetim anla
yıştan çok ilginç ve ülkenin yarınlarına ışık tu
tuyor, umut taşıyor. O’nların gündeme getir
dikleri devletin yüce katlarında oturanlar uy- 
gulasalar, uygulamak isteseler, bir kulak ver
seler, bir ciddiye alsalar önümüz açılır... So- 
runtanmızı çözme yolunda çok önemli adım
lar atarız.

Neler söylemişler yarının büyükleri...
Aktaralım :
Cumhurbaşkanımız Sayın Sezer’in maka

mına geçici olarak oturan ilkokul 5. sınıf öğ
rencisinin ilk uygulaması tarım ve hayvancılı
ğa önem vermek.

“Tarım ülkesiyken ithalata önem 
verdik. Ama şimdi yeniden üretip ihra- 
caat yapmamız lazım. Artık savurgan
lık yapmamalıyız, üreterek ihracat 
yapmalıyız. Buğdayı bile ithal alır du
rumdan çıkmalıyız. ”o

Başbakan’ın yerine oturan kızımıza göre 
ise Türkiye’nin en büyük sorunu ekonomi. O 
da bu tesbiti yaptıktan sonra şunları söylüyor

“Elimizdeki kaynakları iyi değerlen
dirmeliyiz. Bu kaynakların en başında 

İ tarım ve hayvancılık geliyor. DoğıÇve 
Güneydoğu’daki halkın ihtiyaçlarınım 
en iyi şekilde karşılayarak onların ‘bü
yük kentlerimize göz etmelerini engel
leyebiliriz.”

Geçici Milli Eğitim Bakanımız da düşünce
lerini şöyle aktarıyor:

“Öğretmenlerimi çok seviyorum. 
Onlara devletin önem vermesini istiyo
rum”

Cumhurbaşkanımıza diyeceğimiz yok. O 
elinden geleni yapıyor. Yetkisini kullanıyor. 
Ama icraa makamı değil.

Ancak iktidarda olanlar icraatın tam göbe
ğinde... Ülke için yapabilecekleri çok şey var.

Ama önce iktidar hırsından sıyrılmaları 
gerek...

Günü ve kendilerini kurtarmaya dönük si
yasal yaklaşım ülkenin geleceğine bir yarar 
sağlamıyor.

Sembollerle uğraşmak sadece iç gerilimi 
tırmandırıyor. Gerek var mı?

GÜNLÜK SIYASI GAH Tl *■■■

Yıl: 30 SAYI: 1525

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

(Dini Bayram Günleri ve Pazar Günleri yayınlanmaz)

YAZINCA ...

Yerel Seçim Öncesi
Önümüzdeki yıl bu günlerde yerel seçimler 

yapılmış, yeni dönemin Belediye Başkanlan 
görevlerine başlamış olacaklar. Politikada hiç 
değişmeyen bir âdet; başa geçenlerin ilk sözü 
bizde hep aynıdır:

Enkaz devraldık!
Yahut aynı anlama gelen başka bir cümle:
Kucağımızda bir ateş topu bulduk!
Sanki talip oldukları makam onların meçhu

lü idi; veya göğsüne namlu dayayıp getirdiler o 
göreve onları.

Seçim öncesi bol keseden yapılmış vaatlerin 
ardından, sıra şimdi "çevir kazı yanmasın" oyu
nuna gelmiştir. Terane hep aynı:

Efendim, enkaz devraldık!

Bursa’da çıkan "üç aylık-kent kültürü dergi
si" Bursa Defteri, "Belediye Özel Sayısı" için 
19 Şubat 2000 günü düzenlediği bir panelde, 
Bursa’nın eski belediye başkanları ile yeni se
çilmiş başkanını yan yana getirdi.

İsmet Tavgaç, Mustafa Eroğlu, Te
oman Özalp, Erdem Saker ve Erdoğan 
Bilenser, seçkin bir izleyici gurubu önünde 
önce kendi görev dönemlerini anlattılar.

Birbirlerinden devraldıkları "enkazı" tartıştı
lar.

Birbirlerinin anlattıklarını söz alıp düzelttiler.
İzleyicilerden gelen soruları yanıtladılar.
Birbirlerinin yanıtlarında düzeltmeler yaptı

lar.
Özetle, farklı siyasal partilerin yerel yöneti

cileri tekraı "hesap verdiler" halka. Son se
çimin galibi Erdoğan Bilenser ise, siyasi gele
neğe uyup nasıl bir "enkaz devraldığını" 
anlattı...

Başkanlar arasında görev dönemleriyle ilgili 
ilgi yeni açıklama yapma fırsatı bulanlar oldu. 
Kendi dönemlerini bugün daha soğukkanlı de
ğerlendirme olanağı bulduktan için sevinenler 
çıktı.

Tüm bu anlatımlar ile sorulara verilen yanıt
lar panel boyunca teybe alındı ve Bursa Def- 
teri’nin Mart 2000 sayısında aynen yayınlan
dı.

Ve böylece, tarihe "belgesel tanıklık" 
edildi.

Sözü şimdi şu konuya getireceğim...
Önümüzdeki günlerde Gemlik’te belediye 

başkanlığına aday adayı olmayı düşünenler 
yavaş yavaş ortaya çıkacaklar.

En isabetli adayı bulmak ve seçimlere onun
la girmek konusu, ilçemizdeki parti yönetimle
rinin gündemine gelecek. Belki de onlar için 
bu tercihi yapmak önemli bir sorun olacak.

KİRALIK DAİRE
Kumla'da Havuzlu 

Eşyasıyla birlikte Kiralık Daire 
Tel: (0.224) 513 17 97

Ali AKSOY

Tam bu aşamada Gemlik Beİecfeyes tarihi 
ile yerel sorunların halk tarahndan bdevnaml 
de büyük yarar var. Bunla n en guad eski bete-ı 
diye başkanlan bilirler ve halkın oniam ağz» I 
dan duyması doğru otur. Geniş bk sdiondo iKk | 
ki başkanlann yaşadıklarını halka antaîrnatasL, 
hatta gereki.se kendi aralarında tartzşmah© 
çok isabetli olur.

Kim kimden "enkaz devrakh bilelim.
Doğrudan eski başkanlann ağzından dtedp- 

yelim.
Bu amaçla yapılacak bir panel, paruimn fr 

çe örgütleri için adeta bir eğitim semineri 
olur. Herkes büyük yarar görür bundan Beyte 
bir panelin yapılmasında hiç kuskusuz lam 
yararı" var.

Bu nedenle herkese bir çağrımız olmakta
Halen hayatta olan -Allah hepsine uam 

ömürler versin- eski başkanlardan Hakkı Ça
kır, Nezih Dimili, Nurettin Avcı ile şrndfo 
başkan Mehmet Turgut düzenlenecek be pa
nelde yan yana gelip kendi görev dön-errtee» 
anlatmalıdırlar.

Bu önerideki amacımız, eski başkanlan yğ 
lar sonra tekrar kapıştırmak olmayıp, tarteı 
"ilk ağızdan tanıklık" ortamı sağfaimaMs

Kaldı ki, yapılacak böyle bir panel, saymk 
partilerin ilçe yönetimlerine yararlı olacağı gi
bi, gönlünde "aday adaylığı” yatan tataı 
de, yerel sorunlar üzerine bilgi sahibi edecekti

Üstelik geçmişte görev yapmış en yeâA 
ağızları dinleyerek!...

Böyle bir panel demokrasiye yerel katio â ] 
mektir.

Yapılacak böyle bir panel, -bir bakana- yM 
rel siyasiler için "yerel konularda eğitim 
semineri" olacaktır.

Çünkü yarını inşa edebilmek, dundea , 
devralınan tabloyu iyi tanımayı gerekir.

Bu tabloyu yakından bilmek, beteeteyt tav 
kanlığına özenen kimi "tın tın“ adamtan, İRİ 
sevdadan caydırabilir. Öte yandan veteriıdMVİ 
nımı olan, fakat yerel sorunları rçi tafrmdM 
için ürken insanlara adaylık niyetlerinde dtatad 
cesur yapabilir, böyle bir panel

Evet, ne dersiniz: Sayın Hakkı Caknr. Sr 
yın Nezih Dimili. Sayın Nurettin Avcı? W 
şimdiki başkan Saym Mehmet Turgut?

Önerimiz şu: Eski belediye başkanlan İte; 
mevcut belediye başkanın katiacağı temdi 
nemlerinin ve yerel sorunla rm tartılacağı ktej 
panel Gemlik için yararlı olacaktı r

Hele ki. yerel seçimlere bar yddan ar luMM 
şu dönemde.

Ne dersiniz?

SATILIK DAİRE
Kumla’da Havuzlu 

Satılık ve Kiralık Daire 
Tel : (0.224) 513 17 97

Okuyun, okuturu 
abone olun*

gereki.se
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i Elektrik borçları
1 taksitlendirildi

*ıenm

' Türkiyv Elektrik 
Kurumu TEDAŞda 
elektrik borcu olan 
^bonelere» borçlannı 
Ödemeleri için peşin 
ödemelerde indirim ve 
taksit olanağı getirdi.

İS Nisan tarihin
den başlayarak taksît- 
lendirme için başvuru
lana kabul edildiği TE- 
DAŞ Müdürlüklerinde 
evsel abonelerin bir 
defada borçlarını öde
meleri halinde yüzde 
20, diğer aboneler ise 
yüzde 30 oranında in
dirimden yararlana-

caklar.
İlgililer, tarım işyer

lerinde indirimin yüz
de 50 olduğuna dikkat 
çekerken, faizlerin TE
FE 'ye göre hesaplana
cağını belirttiler.

Öte yandan iste
yenlerin 5 taksit ile yi
ne TEFE hesaplanma
sı ile borçlannı ödeye
bileceklerini söyleyen 
ilgililer başvuruların 
30 Nisan günü mesai 
saatlerine kadar yapıl
ması zorunluğununu 
hatırlattılar.

iş j- 
'İS1Sİ 

cam

Soroptimistler özürlülere 
AS Merkezi gezdirdi

nds

□? 4

cfnan q) amer

■C-

Yeşil Kart’lı

GEDİĞİNE

•jTUnJ

e 3®

e
7

İnegöl’de “Yeşil Kart” 
kullanan bir kişinin 
gayrimenkul zengini olduğu 
ortaya çıkarılmış...
“Yeşil Karf’lı nelere mi 
sahipmiş?
6 müstakil ev, 1 daire, 
3 arsa, 2 dükkan...
Öyle ya... Devlet malı deniz... 
At oltayı, tut balığı...

Gemlik Soroptimist Kulübü, (İş ve Meslek 
Kadınları Derneği) özürlülere AS Merkezi gez
direrek, sinemaya ve Mac Donalds’a yemeğe 
götürdü.

Soroptimist Kulübü Başkanı Semra Tayyar, 
“Geçtiğimiz günlerde genel kurul to
plantısı yaparak, yeni yönetimimizi be
lirledik. İlk faaliyetimiz olarak zihinsel 
engelli çocukları görmek istedikleri AS 
Merkez’e götürme karan aldık. Özel Tü
re Özel Eğitim Kurs Merkezi’nde eğitim 
gören 20 çocuğu, Okul Müdür Yardım
cısı Firuze Ergezen ile birlikte Bursa AS 
Merkez’e sinemaya ve yemeğe götüre
rek, değişik bir gün yaşatarak, mutlu ol
malarını sağladık. Bu faaliyetlerimizi 
önümüzdeki günlerde farklı organizas
yonlarla tekrarlayacağız” dedi.

rin beklediğini bir du»unwn 
Akıllı bir invan w bir dn

İv t. doMunty k<>K«n hk bir tAine 
prim vımet.

TATLI 
SERT
Erol GÜRCAY

Dolduruşa Gelmek 3

Dolduruşa gelmek.
İnsan için çok riskli bir kesittir.
Geçmişini berbat edebileceği gi

bi, geleceği de tehlikeye girer.
İnsanın yakın çevresi cok önemli-

dır.
İyi 

çevre
İŞ 

olur.

veya kötü sonuçlarda, bu yakm 
çok etkilidir.
kurarken de. akıl veren cok

Battıktan sonra da, akıl veren çok 
olur.

Dolduruşa kurban gidenler için
de ünlü siyasetçiler de var.

En önemlisi İsmail Cem.
Gazeteci kimliğini, siyaset adam

lığı ile birleştirmişti.
Ve. Karşımıza çok başanb bir devlet 

adamı çıkmıştı.
Sakin konuşma ve düzgün fizik 

ona ekstra bir avantaj vermişti.
Ama. Ne olduysa oldu.
Korkunç bir dolduruşa geldi.
Çevresine çok inandı.
Halkı iyi tahlil etmeden kendini ris

ke attı.
Türkiye’nin yol haritasını çizerken, 

şimdi kulvar dışında kaldı.
Halbuki, bir ara halk onu Cumhurbaş

kanı adayı bile düşünmüştü.
Tantanalı bir şekilde yeni partisini 

kurdu.

hazırlıklarını tamamlayamadı
Kısa bir süre sonra, kendisine bu 

aklı verenlerde arkasından çekildi.
Bu dolduruş Sayın İsmail Cem e 

çok pahalıya mal oldu.
Hem siyasi hayatı, hem de devlet 

adamı kimliği yara aldı.
Sadece i Devletler de

dolduruşa geliyor.
Irak, Amerika’nın dolduruşu He 

Kuveyt’e girmişti.
Ama. Başına olmadık şeyhrr gekiı
Irak diye bir devlet kalmadı.
Bizim askerimizi de K Irak a gar 

mesi için çok dolduruşa getirenler

Hatta. Bazıları Amerika’ya bdr 
sormaya gerek yok demişlerdi

Amerika’yı hasım olarak ge*euşv

ö
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Çocuk Korosu Konseri 
beğeni topladı

Galyancı

Hakkı Can

Sevgili Okurlar: bugünden başlayarak. Geg 
Körfezin bir boşluğunu daha doldurup. şaft 
altılı ganyan konusunda görüş ve düsüncaene 
paylaşarak, kazanma şansınızın armasna , 
dımcı olacağım.

Bizi takip eden bir gün mutlaka kazaracas 
TAHMİNLERİMİZ;
1. ayak glop lannda uçan. 2 Nolu EyÜ îra 

sı’ bence geçilmez tek olur.
2. ayak klas jokey avantajıyla A Karaca-Bd 

nur’ ekürüleri arasına at giremez.
3. ayak 6’lınm şekilleneceği bu ayağa nâ 

künse çok at yazın.
2 Nolu Hayriş, 4 nolu Sofu. 3 Nokj Mefea ı 

ve buranın bombası 5 Nolu "Müthiş” otabM j
4. ayak bence 1 Nolu “Avangard” geotaaı
5. ayağa mümkünse çok at yazm Borata! 

burada patlayacak.
6 Nolu Uyalcan, 15 Nolu Serdaroğkı ve 2 M 

lu Esintinin Kızı, 3 Nolu Kayhan,
6. ayak 4 Nolu Rauf Amca. 1 Nolu Gçeüa| 

Dansı arasına at girmesi imkansız.
Hepinize bol şanslar.
Güzel 6’lı

Gemlik Belediyesi Sanat 
ve Kültür Derneği’nin Ço
cuk Korosu, dün akşam 
Belediye Düğün Salo
nu nda verdiği konserde 
büyük ilgi gördü.

Şef Mehmet Taşpmar’ın 
I yönettiği Çocuk Korosu 
yaklaşık iki saat süren kon
serinde birbirinden güzel 
parçalar söyleyen çocuklar, 

'izleyicilerine hoş dakikalar 
geçirttiler.

Kaymakam Sadettin 
Genç, Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, Umurbey 
Belediye Başkanı Mehmet 
Fatih Güler, İlçe Emniyet 
Müdürü Salih Golcü, İlçe
Milli Eğitim Müdürü Mehmet Tuna’nm de ka
tıldığı konser salonu izleyiciler tarafından hın- 
ça hınç dolduruldu.

Gemlik Belediyesi Sanat ve Kültür Derne- 
ği’nin Çocuk Korosu, 27 Nisan 2003 günü 
Bursa AS Kültür Merkezi'nde saat 15.oo'de 
Bursalılara da konser verecek.

Bol Şanslar.
Bugün 25 Nisan 2003. İzmir Miting günûfi
Kuponlarınızı atmayınız 64 bilen çıkmazsa, 

bilende kazançlı olur.
Her hakkı mahfuzdur. Taklit edilemez.

2 1 * 2 1
4
3
5

1

KAYIP
Gemlik Nüfus Müdürlüğü nden ak 

nüfus cüzdanım: kaybettim. Hüfc
Havva POZÜT

KAYIP
0159142272 Nolu Bağkur s» 

kaybettim. Hükümsû
Ali SÖNMEZ

İLAN ve REKLAMLAR KAZANDIRIR

1 ALTIK PAKET REKLAM 
100 milyon + KDV t Sürpriz

GEMLİK

■■I TARAFSII SİYASİ GAZETE BBBEEHE 

BİR TELEFON YETERLİ 
Tel : (0.224) 513 17 97

Yazarımız 
Araştırmacı - Yazar 

Yılmaz Akkılıç’ın yazdığı
4 Ciltlik 

BURSA ANSİKLOPEDİSİ
Gazetemizde satılmaktadır.

CSsSZS
İM • UNLUK Siv Mi MAM N MBB 

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

KAŞE 
mühiTrde

BİR TELEFON YETERLİ1

KÖRFEZ OFSET
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCU

Tel: (0.224) 513 17 97 GEMl *

DOĞUŞ FEN DERSHA1VEEERİ
"Her zaman bir adım önde"
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Sıtkı Hayıroğlu 
t mekb Öğretmen

DAMATLA GELİN
I OAMAT w guvev Yani gelinin kocası.

s GELİN ne t Wnmek için hazırlanarak süs- 
■teenfts giweBeşnu$ ku \vça kadın Bir ailede er-

|| EvtobkJk Alt t HAYATI böyiece başlamış 
■otar
II TtukkıK «i ve ana»içkime göre NİKAHTA 

■KERAMET okluğuna inanarak sözde evlî- 
■igi sağlam kw»ğa bağlamış olurlar.
H (Xsa bu çok vanhş Nikahta hiçbir zaman ke- 
■hH olamaz Nedir nikah. eşler arasında resmi 
Hbnui ni Iştem
I■ NİŞANLANMA oda öyle. Parmakla yüzük 

■tokunki ile gör.sevgi saygı aktarılamaz ki. 
II NtoanbeenaK aettıek evlenmek anlamına gel-

|[ Ntoanhnnkik demek. evliliğe hazırlık dönemi 
Htomk Yani. stai antreman gibi hazırlık döne
kti
llEvfcfik nikahla değil SEVGİYLE olmalı.
■SA\ GIYLA yoğrulmak
İl Hanı eskiden ne derlerdi İki gönül bir olun
sa samanlık seyran olur Buradaki anle m. yuva
lan sevgi bağlamda örülmesi demek.
|| Bazı evttkler aile zoruyla oluşur ki, bu çok 
Itotü. Gelinle damat, birbirini sevmezler. Nikah 
■■asasına zorla gelirler. O aile maddi çıkannı dü- 
■ânrrrk. evüfiği onaylar.
|I Ya sonra7
II İste böyle isteksiz bir düğünde nikah kıymaya 
■gelen nikah memuru gelinle damadın arasına 
■oturur. Nikah defterini açar. Usuldendir sorar.
|| - Bu evfifiğe itiraz eden istemeyen elini kaldır- 
Isr.
| Nikah memuru bakar ki yalnız damak elini 

■aldırmış. O zaman nikah memuru damada
■ Sen sus sen DAMATSIN.
|I Ne demek istiyor nikah memuru? Damat ha
mı yuttu. Kurtuluşun yolu yok. Böyle evlilik ol
maz. Olursa sonu gelmez.

Şiirimle konunun derinliklerine inelim. 
GELİNLE DAMAT
Zamanı gelince, yaprak misali 
Dalında sararıp solmalt damat 
Anaymış babaymış olur ya hani. 
GEL/N /e başbaşa kalmalı DAMAT

Geçirmek zor idi gün ile ayı 
Bekarlıkta çekti türlü cefayı 
Huzuru, neşeyi, zevkü, sefayı 
Eşinde arayıp bulmalı damat 

Yıllarca dalgındı şimdi ayılır 
Ne isterse onu eşinden alır 
Toplumun içine girdi sayılır

I Seygiy/e. saygıyla dolmalı damat
I Daha da boş şeyler geçer mi serden
I Oturur her zaman kalkar da yerden
I Bir iken sorunlar, çoğalır birden
I Olaylardan hisse, almalı damat
| Suyu bile şimdi hesaplı içer
İl Bir şeyler alırken iyisini seçer
I Dokuz ayda neki gelirde geçer
L Akıllı bir baba olmalı DAMAT
B Bir bütün olunuz DAMATLA-GELİN 

Ağzına bakmayın aman ha !.. ELİNİ...

I NÖBETÇİ ECZANE

25 Nisan 2003 Cuma
ERÇEK ECZANESİ

Dertliyken de giilmeliyiz
Mutlu olmak için illede zengin olmak gerek

miyor. Gülümsemeyi bilelim yeter.
Kişisel Gelişim uzmanları, pozitif yaşamda 

mutluluğu yakalamak için her şeyin para olma
dığını, her sıkıntının ardından gülümsenebilece- 
ğini, gülümsemenin birçok sıkıntıyı ve ağnyı gi
derdiğini belirtiyorlar.

Uzmanlar, hafızamıza yeterince önem verme
diğinizi ve onu geliştirmek için hiçbir şey yapma
dığımız için hatırlama konusunda çeşitli zorluklar 
çekildiğini de hatırlatıyorlar.

YETERLİ KAYNAK VAR
Kişisel Gelişim Uzmanları, “Tıpkı insanın 

bedenini, vücut geliştirme egzersizleri

aracılığıyla kas gücünü arttırarak güclen- 
direbileceği gibi hafıza da alıştırma egzer
sizler aracılığıyla güçlendirilip geliştirebi
lir. İnsanlar, hedeflerine ulaşabilecek ye
terli kaynaklara sahiptir. Önemli olan, bu 
kaynakları iyi organize edebilmektir" sı
yorlar.

Hayatta birçok şey okunarak, eğlenerek, öğ
renerek potansiyelimizin farkına varabileceği
miz, etkili ve başarılı bir yaşamın yollarını araya
bileceğimizi belirten uzmanlar. “Türk Milleti ola
rak kitap okumuyoruz. Çok kitap okumalı, oku
duğumuz kitaplarda eğlenceyi yakayabilmelî. 
öğrendiklerimizi uygulamabilmeyîz" diyorlar.

Yasemin Mobilya
t>EOÎRMENCİOĞLCl Mobilya ve Koltu^ Çeşitleri
Ö Yatak Odası Takımları 
O Oturma Odası Takımları 
GJ Misafir Odası Takımları 
O Yemek Odası Takımları 
fZJ Kpnepeler 
□^Abajur Çeşitleri 
O Zigon Sehpalar 
Yeni İşyerimizde zengin 

mobilya çeşitleri ile 
• h izmetinizdeyiz....

□ RESMİ DAİRELER□ GEREKLİ TELEFONLAR □ UÇAK

□ DENİZ OTOBÜSÜ

13 08

TEK Arıza 
TEK İşletme 
Turizm Der.

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

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

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

İtfaiye .....................
Polis İmdat............
Jandarma İmdat....
Jandarma K............
Polis Karakolu........
Gar. Kom................

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

kjrm ooı oı 
Milli Eğt. Md... 
HalkEpt Mrk 
Halk Kiıtüp 
As. Şb ......... 
Karayolları 
Liman Bşk 
Mal Md 
Nüfus Md 
Özel Id Md. 
Tapu Sic. Md 
Müftülük 
Gümrük Md

M

İlçeTar.Md

□ 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.....

□ 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

. □ BELEDİYE

J VAPUR

J FERİBOT

J OTOBÜS

Muhasetv M

Başkjnb.k 
Zabıta

□ njp DACmCUARl
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AKP’den Gemlikspor’a
baklavalı kutlama

Adalet ve Kalkınma Partisi 
İlçe Başkanı Ali Okuroğlu ve il
çe yönetimi. antreman yap
makta olan Gemlikspor'a ba
şarı dileklerinde bulundu.

Dün saat 12.30'da çalıştırı
cıdan ile birlikte günlük antre
nmanlarını yapan Gemlikspor’u 
bir süre tribünlerden izleyen 
AKP İlçe Başkanı Ali Okuroğlu 
ve arkadaşlan. antremanın bi
timi sonunda başta antrenörle
ri olmak üzere tüm futbolcuları 
kutlayarak. Gemlik'in yüzünü 
güldürdüklerini söyledi.

Futboldaki başannm kollek- 
tif bir başan olduğunu söyleyen 
Okuroğlu. her zaman yanlann- 
da olduklannı ve ihtiyaçlarını 
AKP olarak gidermeye çalışa- 
caklannı belirtti.

Sporculara baklava ikram

ELEMAN ARANIY
Reklam ajansında çalışacak

BAY - BAYAN
ARKADAŞLAR ARANIYOR
Lise ve üniversite mezunlan terdh ec r.

İstiklal Cad. Bora Sok.
Akbank Aralığı No : 3 / A GEMLJM 

GŞM : (0.535) 443 90 54

ELEMAN ARANIY
Muhabir olarak 

yetiştirilmek üzere 
Eleman ve Çırak Aranıyn\

GEMLİK

■■■i GÜNLÜK SİY ASI GAZETE KBM

Müracaatların şahşen yapılması nca okxw I 
İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı 

(Stüdyo Prestij yanı) No : 3 / B GEML1

MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCI»

eden AKP İlçe Başkanı, kendi- ve sporlardaki başarının kent- sinin de uzun yıllar futbol oy- lerin tanıtımı açısından önemli nadığını,«bu nedenle sporcuyu olduğunu ifade etti.

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

Tel: (0.224) 513 17 97 Fax: 513 35 «

BMC

ulvili»

Tahir DOLAŞMAN
Gem l »k Gınşı Be > tjş Apt ARı No: 42 GB 

Tel: (0.224) 514 59 37 Cep Tel: (0.545 SK

PVC KAPLAMA VE 
PLASTİK KART SİSTEMLERİ

-PlastiR KimliR Kartı 
O Personel Kartı 

Öğrenci Kartı 
Tanıtım Kartı 
O Fatura Kartı

Körfez OFSET

OTO GflMZE
Elektrik Akşamı Filtre 
Derse Akşamı Civata

TOFAŞ
RENO
VOLVO 
SCANIA 
ANADOL



1«fcfi Etiket fi fww fi H fiaa fi Kâa* fi 
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hizmetinizdeyiz

Körfez OFS

Belediye Sendika seferberliği
m
rum ile anlaştı başlıyor

Sağlık Bakanlığı Genişletilmiş Bağtsdtlo- 
ma programı kapsamında Kaamfi Aşı 
Günleri kampanyası 28 Nisan 24 Maya 
2003 günleri arasında sürdürülecek

İMLH

bitmeden dünsal süre

133595

11i

un

Güne Bakış

CGatAj 
!6)5fi0rt

BUC

FAffl 

xoa 
KMÛÛ 
FOBU

(artı
h
rfı
artı
i Kartı sendika, daha önce grev 

kararı alarak askıya çı
karmış 2 Mayıs, tarihin
de sona erecek olan ya-

Kadri Güler

gemlik_korfez@yahoo.com

nefin ka tı tdrg 
de konuşan 
nm. Türkiye 
f eki gibi. koa 
ta Sığının da A

nm. doktor, ı 
muru. hangi
Itr* bir

^ETİI Belediye Başkanı 
»■ I h Mehmet Turgut ile ücret 
maH^anlaşmazlığına düşen

—

Eli

■

m kaş
bgbugi

[ Gemlik Belediyesi ile 
| toplu sözleşme görüş- 
| melerinde anlaşmazlığa 
«düşen Genel İş Sendika- 
ı s. aldığı grev karann- 

■ dan sonra dün. Belediye 
[Başkanı - ile yaptıkları 
I son görüşmede anlaş- 
I maya vardılar.

B Genel-İş 13. Bölge 
| Başkanı Hüseyin Ya- 
| man. Bursa Genel İş 
I Şube Başkanı Cengiz 
[Durmuş. Gemlik Beledi- 
l yesi işyeri temsilcileri 

Haşan Hocaoğlu ile Ke- 
• rim Kanat, dünkü top- 
■lantıya katıldılar.

i Aralığı

Filtre 
ivata

onC 
lun>

Siyaset makamı
I Siyaset öyle menem bir kurum ki, insanı re
zil de eder, vezirde..

Son günlerde, Genç Parti siyasi arenasında, 
olanlara bakarak, bu işin herkesin harcı olmadı
ğı bir kez daha kanıtlandı.

Ne oldu Genç Parti’de..
İl kongresine birlikte giden ilçe yönetimi, ilde 

listelerin desteklenmesi konusunda, ilçe başka
nı ile görüş ayrılığına düşünce, yönetim ile baş
kan arasında kopmalar doğdu.

İlçe Başkanınm seçilen il yönetimini destek
lemesi üzerine, beş kişi yönetimden ayrıldı. Bir 
grup geri ise daha sonra döndü.

İlçe Başkanı ile istifaçılar arasında başlayan 
anlaşmazlık, karşılıklı suçlamalara dönüştü.

İlçe Başkanı Nizamettin Şanlının basın top
lantısında sözleri, acemi bir politikacının sözle
riydi ve söylenmemeliydi.

Ne demişler. Siyasette “eline, diline ve beli
ne” dikkat edeceksin.

Şanlı diline dikkat etmedi. Söylediklerini in
kar etti.

Ama söz ağızdan çıkmıştı.
Diline hakim olamamıştı.

i Bedeli ise, İlçe Başkanlığı nı güçlendirmek

yapılan görüşmelerde. 
Belediye Başkanı Meh
met Turgut ilk 6 ay için 
yüzde 10, ikinci 6 ay 
için yüzde 15 zam tekli
fi sendika yöneticileri ta
rafından kabul edilince, 
taraflar arasında anlaş
ma sağlandı.
SOSYAL HAKLAR 
DA ZAMLANDI

Anlaşmadan sonra 
basına yapılan açıkla
mada, her yıl için seyya
nen 45 milyon lira kı
dem zammı yanında, di
ğer sosyal hakların da 
yüzde 30 oranında arttı
rıldığı belirtildi.

Belediye Başkanı.

Mehmet Turgu. anlaş
ma sonunda yaptığı k< >- 
nuşmada şunları söyle 
di:

işçiler bizim ev
latlarımız, elimiz 
ayağımız. Onların 
yaşam seviyesini 
yükseltmeyi birinci 
planda düşünüyoruz. 
Elimizden geldiği ka
dar zamları verdik. 
Ülkemizdeki beledi
yeler içinde yüzde 
70 leri ücretleri öde
yemiyor. Biz, her za
man maaşları zama
nında ödeyerek so
run yaratmadık. Ha
yırlı olsun.**

Devamı sy/ 6'da

Sağlık
Genişletilmiş A
Kampanyası kap».

Günleri” başlıyor
Dün. bu kapsam 

Gemlik Merkez Sağ 
Ocağında Tıp Fakı 
tesi rıden Emekli Ç 
cuk Hastalıktan Do

0ınet tün

Genç Parti İlçe 
Başkanı istifa etti

nı Niraıncttın Şanlı

hk görev
3<»kl

dİ :
“Siyasete girdiğin’ 

günden bugüne kadaı

mailto:gemlik_korfez@yahoo.com
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Oûrhan ÇSTİNKAYA

Yarınlara 
güvenmek istiyoruz

Çanına ot tıkamak diye bir deyim var
dır Türkçemizde.,

Ses çıkarma, gürültü yapma, gereksiz 
rahatsızlıklar yaratma. Yoksa sesini solu
ğunu keserim anlamında.

Bir de Erken öten horozun ibiğini ke
serler biçiminde bir deyim daha var. Ho
roz genellikle gün ışığında öter.

Ancak gecenin bir yansında öterse 
onu da ötemez hale getirirler anlamına 
geliyor.

Atalanmız tanımlamalan ne de güzel 
yapmışlar. Tartışmaya hiç yer bırakmıyor. 
Çok net ve anlaşılır.

Son günlerde ülkenin gündemini yo
ğun bir biçimde meşgul eden tartışmalan 
izlerken sıkıntı duyuyorum. Diz boyu so
runumuz varken, dış politikada diploması 
atağına kalkamız gerekirken siyasetçilerin 
uğraştığına bakın.

Sürekli koşullar zorlanıyor. Oportünist 
yaklaşımlar. İlkesizlik, tutarsızlık kol gezi
yor. Dün başka bugün başka söylemler. 
Anlamak çok mu zor.

Devletle dalaşılmaz. Olmazsa olmaz il
keler üzerinde siyaset yapılmaz. Yaptır
mazlar.

Yoksa yol olur.
Bugün bıı. yann beş, sonra yüz, başa 

çıkılmayacak noktaya gelir.
TBMM'nin kuruluşu 23 Nisan 1920, 

Cumhuriyet 29 Ekim 1923’de ilan edil
miş.

Şimdi 2003 yılındayız.
Aradan 80 yıl geçmiş.
Artık Cumhuriyetin kurumlan, devlet 

gelenekleri, Cumhuriyetin kuralları otur
muş tıkır tıkır işliyor olması gerek. Oysa 
şimdi tartışma zemini yaratılmak isteni
yor. Cumhuriyet numaralanıyor.

İslamla siyaset bir arada uygulanmaya 
çalışılıyor. Ülke olarak bizim işimiz bu 
mu? Yannlan düşünmeyecek miyiz?

Gerçekten ama gerçekten ülkesini se
ven siyasetçiler, kimseye eyvallahı olma
yan yöneticiler yetişmeyecek mi?

Akıllı yöneticilerle akılcı yöntemlerle 
ülkemizde yannımızdan endişe duyma
dan yaşamak istiyoruz.

Hakkımız değil mi?

GEMLİK

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

Yıl: 30 SAYI: 1526

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

(Dini Bayram Günleri ve Pazar Günleri yayınlanmaz)

İnan TAMER

Çocuk Korosu Konseri
Rahat uyu Atam!
Rahat uyu...
En büyük eserin Türkiye Cumhuriyeti 

sonsuza dek yaşayacak, yaşatılacak, hiç 
şüphe yok, çağdaş uygarlık düzeyini yaka
layıp aşacaktır.

Sana inanmış direktiflerinin gerçekleş
mesi için çaba harcayan öyle bir genç ku
şak geliyor ki; tıpta, sanatta, edebiyatta, 
müzikte, ekonomide, bugün ileri devletle
rin şanını geride bırakıyor.

Silahla ülkeler işgal ediliyor ama gönül
ler feth edilemiyor. Müzeler yağmalanıyor 
ama yağmalanan o eserleri yaratan uygar
lıklar varlığını kitlelere anımsatıyor.

Ulusları, insanları güçlü kılan silah ve 
paranın olmadığını, tiyatro, sinema, ede
biyat, heykel ve müzikteki yaradış ve söy
lemlerin devletleri ve toplumlarım güçlü ve 
uygar kıldığını siz Atam, dile getirmiştiniz 
her fırsatta.

Dün gece, torunların, Gemlik Belediye 
Salonlarında bülbüller gibi şakıdılar.

Gemlik Belediyesi Kültür ve Sanat Der
neği Çocuk Korosu’nun konseri görülme
ye değerdi.

Bu yeteneklerin kazandırılmasını sağla
yan Dernek Başkanı Sayın Edip Özer ve 
diğer yöneticileri, öğretmenleri ve şefleri 
Sayın Mehmet Taşpmar’ı en iyi duygular
la bir kere daha kutlarım.

Kültüre önem veren, Türk Sanat müzi
ğinin yaşatılması için destek olan Belediye 
Başkanı Sayın Mehmet Turgut’a da bir 
Gemlikli olarak teşekkürlerimi sunarım.

Kanonlar, Marşlar, Beethoven’in senfo
nisinden, İngiliz Çocuk şarkılarından ezgi
ler, Aşık Veysel’in deyişleri, Halk müziği
nin güzel ve neşeli türküleri, “Sev Karde
şim, Hayat Bayram Olsa” diye insanlı

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

ğa seslenişyleri tek bir ses olarak sesleniş
leri, enstrümanlardaki uyuşum takdire şa
yandı.

Takdire şayan olmayan şey ise. izleyici
lerin, çocuklarının gürültüleri, konuşmaları 
getirilen bebeklerin ağlamaları.

Hanımlar, Beyler!
Konserleri bir eğlence aracı olarak algı

lamayınız.
Konserler, bir sanat göstergesi ve icra

cıdır.
Evlatlarımızın, torunlarımızın başanlan- 

nı izlemek, onlarla onurlanmak elbette 
hakkınız. Ama iki, üç çocuk bir de kucağı
nızdaki bebekle, ağlayan çığlık atan bebek
le katılımınız da hiç hoş olmuyor bilesiniz.

Konuşmalar, gürültüler çocuk çığlıkları 
dikkati dağıtır.. Koronun ahengi bozulur, 
sazlardaki yeknesaklık kaybolur. Tüm 
emekler boşa gider.

Amaç iyi yapmak, gelişerek en iyisini 
yapmak, başkalarını özendirmek, çocukla
rımızı, gençlerimizi, velilerimizi sanata yö
neltmede desteklerini almak, sanatı yaşat
maktır. Toplumdaki kabiliyeti bulup çıkar
maktır..

O mini mini yavrular, derslerinin ağııh- 
ğı yetmezmiş gibi, oyunlanndan. eğlence
lerinden, uykularından, dinlencelerinden 
fedakarlık edip, bir şeyler edinmeye, edil
diklerini topluma vermeye, geleceklere ör
nek olmaya Çalışıyorlar.

Yöneticileri, öğretmenleri, şefleride on
larla gururlanıyor, onurlanıyor. Çok şükür 
ki; böyle inançlı, insan sever sanat sever 
insanımız, hemşehrimiz var. Onlara ve ye-1 
tiştirdikierine saygı duyalım, saygılı olahm

Sayın Taşpınar, Çocuk Korumuzun de-1 
ğerli üyeleri, başarılarınızı devamı ve sayı
larınızın artmasını dilerim.

OTO GfiMZE
Elektrik Akşamı Filtre 
Dorse Akşamı Civata

TOFAŞ 

RENO

VOLVO

SCANIA

ANADOL

BMC 
FATİH

DOOGE 

KARGO 

FORD

Tahir DOLAŞMAN
Gemlik Girişi Baytaş Apt. Altı No : 42 GEMLİK 

Tel: (0.224) 514 59 37 Cep Tel: (0.546) 586 OC <5

Okuyun, okuturu 
abone olun.
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HABER

Ekmek 300 bin TATLI 
SERT

lira oldu
250 gramı 250 bin liradan satılan ekmek fiyatları 250 gramı 300 
bin liraya yükseltildi. Fırıncıların ertelediği zam dün yürürlüğe girdi.

I Fırıncıların aylardır 
I ertelediği ekmek zam- 
I nu sonunda gerçekleş
I K

r Gemlik Fırın İşve- 
I renler t. un ve girdiler- 
I de meydana gelen ar- 
I taşlardan sonra reka- 
I bet yüzünden ertele- 
| dikleri zammı dün 
I yaptılar.

f 250 gramı 250 bin 
I liradan satılan ekmek . 
I 250 gramı 300 bin li

gi ıraya yükseltildi.
I -Fırın işverenleri 

I Bursa ve birçok ilçede 
I ekmeğin zamlanması- 
■ na karşın Gemlik'te

İ___________________

ekmek fiyatlarının art- 
tırlmadığını, bunun ise 
ilçedeki fırıncıların 
arasındaki rekabetten 
kaynaklandığını söyle
diler.

Geçtiğimiz aylarda 
Küçük Kumla belde
sinde fırınlarda ekmek 
fiyatları 300 bin liraya 
yükseltilmiş, ancak 
halkın tepkisi ve anlaş
mazlık yüzünden zam 
ancak bir gün sürmüş
tü.

Yeni uygulama ilçe
deki tüm fırınlarda dün 
başladı.

Yeşilırmak’tan kermes
Gemlik Çağlayan Özel Eğitim Hizmeti 

Limited Şirketi diğer adıyla Yeşihrmak 
Gemlik Dershanesi, muhtaç öğrencilere 
yardım amacıyla kermes düzenliyor.

Gemlik Belediye Sergi Salonu’nda, 
28-29 Nisan 2003 günleri düzenlenecek

GEDİĞİNE

Bürokrat Özellikleri

-İnan oJcınıer I

Başbakan Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın bürokratlarda 
aradığı nitelikler

Vücut dilini yakalayacak, 
leb demeden leblebiyi anlaya
cak, söylemimden anlayacak 
frekansımı tutacak” 
Yakalamayan, anlamayan 
tutamayan bürokrat...
Hapı yutacak!

olan giyecek kermesinin kursa giden öğ- 
rencilerirî ve şirket yöneticilerinin deste
ğiyle oluşturulacağı belirtildi.

İki güt» sürecek olan giyecek kermesi
nin ilgi görmesi bekleniyor.

Sosyal 
Yardımlaşma

Vakfı’ndan
• •

Özürlülere 
destek

Gemlik Özel Türe Özel Eğitim Kurs Mer
kezi (Özürlüler Okulu)'na devam eden özür
lü öğrencilere. Sosyal Yardımlaşma ve Da 
yanışma Vakfı ndan 20 adet sakat arabası 
armağan ediliyor.

Vakıf Yönetim Kurulu aldığı kararla özür
lü Öğrencilere destek amacıyla. 20 sakat 
arabası siparişi verildi.

Arabaların Önümüzdeki günlerde ilçe 
meze gelerek, özürlü öğencileve teslim 
edileceği öğrenildi.

Erol GÜRCAY
Bir Potre

Pascal Nouma kendi ipini kendi çek
ti.

Son hatası Beşiktaş yönetiminin işi
ne yaradı.

Gol sevincini belden aşağıya taşı
dı.

Bu shovv Nouma nm sonu oldu.
Olay Beşiktaş kulübünü astı.
Futbol kamuoyunun baskısı, 

umanın yıldırım hızıyla kovulmasını 
sağladı.

Aslında iki yıldan beri, Nouma . 
getirmek için her yol denendi.

Ama. Nouma yola gelmediği gib' 
her geçen gün suç dosyası kabardı

Bu sene devamlı oynayamadı.
Kritik bir kaç gol attı.
Ama. Faydasından çok zararları okiu
En kritik maçta oyundan atıldı.
Oynadığı her maçta gerginlik yarattı
- İsmail Güldürendin yüzüne tükür

dü. Oyundan atıldı.
- Leeds takımından Mills e yumruk 

attı.
5 maç ceza aldı.
- Gençlerbirliği’nden Thomas a ka

fa attı.
Oyundan atıldı.
- Ali Sami Yen’de oynanan bir nv*ç*' 

“poposunu” gösterdi.
- Bir İstanbulpor maçında oyuna gir

mesi ile atılması bir oldu.
- Bar çıkışı bir gazateci dövdü.
- Antreman sırasında duvara İşedi.
- Her fırsatta, peşindeki gazetecıkrr or

ta parmağını gösterdi.
- Sahada nerede kargaca varsa, 

şım gibi oraya yöneldi.
Aslında Nouma nın çok daha önce 

kovulması gerekiyordu.
Ama. Bir grup maganda tarafta* 

ona hep sahip çıktı.
Yönetim bu grubu, karsısına al

mak istemedi.
Tam bitmek üzere iken, attığı bazı kır 

tik goller Nouma’nın BeşAtaş takı 
ömrünü uzattı.

Belki de, en büyük trıblyr'»" 
Galatasaray maçında yapacaktı

Hakan ÜnsaTm hendhme aarcidva 
belki de ender görülecek bir skandkda 
sebep olacaktı.

Ama. Beşiktaş iyi toparlandı
Bu fırsatı, çok hudh dvğevlattdBA
Artık. Nouma > koruyan be gruy Ma- 

gar* la taraftarın da. «oşlevecek ‘ * 
mazereti kalmamıştı

Belki de Nouma nm kalma** B* 
şık t as in şamprvoniuk umudunu % ■ 
diden bitirecekti.

Günün Fikrasi
“İkinci kocanla nasd taaaatva

Sorma şekerim, ük koromla htr 
c addede karşsua Beçlyardak. Tam b« 
sırada ikinci kocam çıkageldi c’V 
arabasıyla birmci kocama çarptı. İşte 
tanışmamız boy laca başlamış oMu
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Bayan ressamlar resim Galyancı

Hakkı Can

sergisine hazırlanıyor
Gemlik Rotary Kulü

bü nün sponsorluğunda. 
1-2 Mayıs 2003 günleri 
açılacak olan karma re
sim sergisi için bayan 
ressamlar hazırlıklarını 
sürdürüyor.

Geçtiğimiz yıllarda da 
Gemlik Belediye Sergi 
Salonunda karma sergi 
açan bayan ressamlar, 
bu yıl yeni tablolannı da 
açılacak sergide Gemlik
lilere gösterime sunacak
lar.

Nilgün Kurnazoğlu, 
Emine Çeşmeci. Hacer 
Aydın. Güzide Candan, 
Mehtap Atay, Zelîha De
mir in katılacağı karma 
resim sergisinin gelecek 
yıllarda da açılması için 
bu birlikteliğinin sürdürüle-

Nilgün Kurnazoğlu, atölyesinde sergi için hazırlanıyor.

ceğinı söyleyen Nilgün Kurnazoğlu, çahşmalanna aralıksız bir şekilde sürdürdüklerini söyledi.

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

MATBAACILIK - REKLAMCILIK - YAYINCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak (Akbank Aralığı) 
No : 3 / B Gemlik

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

ANKARA YARIŞI
Bizi takip eden mutlaka kazançlı çıkacaktır.
Sayın yarışsevenler sürprizlerle müsait 66 

bir yanş günündeyiz.
1. ayakta Form durumlarını beğendin] 

Nolu Ertem 4 Nolu Hakimbey mücadelesi biriı 
ciyi belirler.

2. ayakta çok iyi durumunu yanşfaj 
yansıtmayan 6 Nolu Odinbey ve 7 Nolu IbişhJ 
yarışın şanslı isimlerindendir.

Sırasıyla 1 Nolu Can sebinle 9 Nofl 
Toydemiri yazın.

3. ayakta 8 Nolu Genco buranın bombası 1
1 Nolu Canözüm 4 Nolu Babakadir ve 9 hioM 

Duygu hanım yeterlidir.
4. ayak gözünüzü kapatıp TamarinoğlumıI 

Noyu tek atınız.
5. iyi durumunu yarışlara yansıtmayan 7 nofa 

LOHENGRİN rakipleriyle arası bir köy kunjfar 
normal şartlarda galoplarıyla koşsa geçilmez. |

6. ayak ayırım yapmadan 6 Nolu Sasrako 1 
Nolu Genç Nasrullah 4 Nolu Özdemirbey yaaj 

Bol Şanslar.
Güzel 6’lı

1 -• 2 8 3 1 : 1
4 6 1 15

7 3 2
1 5 3
9 1

OTO GHMZE
Elektrik Akşamı Filtre 
Derse Akşamı Civata

TOFAŞ BMC
RENO FATİH
VOLVO - DODGE
SCANIA tGmjY KARGO
ANADOL * ' FOfm

Tahir DOLAŞKAN w

Gemlik Girişi Baytaş Apt. Altı No: 42 GEKİ
Tel: (0.224) 514 59 37 Cep Tel: (0.546) 586««

Yazarımız 
Araştırmacı - Yazar 

Yılmaz Akkılıç'ın yazdır
4 Ciltlik 

BURSA ANSİKLOPEDİSİ
Gazetemizde satılmaktadır

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank
NÜ : 3/8 GEMLİK tel : (0.224) 513 17 •*

IHMİI Ş FEN DERSHANELERİ
"Her zaman bir adım önde"
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YAŞAMIN İÇİNDEN
Sıtkı Metyıroğlıı 
Fmekll öğretmen

Okurlarımla Başbaşa
Abone olmak başka şey, okumak baş-

Abone olan, neve abone oluyor gazete

Qkwtvıün nesine?
Kendisine

Çoğu abone ne olduğunu kendi de bil
meyebilir. Dostlar alış verişte görsün" gibi
sinden olabiliyor.

Köşe yazan olarak, çoğu bizi tanımaz, 
önemli olan tanınmak değil yazıların okun
ması.

I Gelelim biz Okurlarımıza.
Okur demek, beğendiği bir yazann han

gi konuda olursa olsun yazılarını beğenerek, 
benimsekvrek dikkatli okuması.

I Benim de çok beğendiğim, sabırsızlıkla 
takip ettiğim yazarlanm vardı. Hala da var.

GEMLİK KÖRFEZ Gazetesi’nde bilmiyo
rum benimde kannca kararınca okurlarım 
var.

Hayat şartlarına insaoğlu uymak zoru
nda.

Gün doğmadan önce nelerin nasıl doğa
cağını kimse bilemez.
| Şu üç kağıtçı falcılar çıkar, biz biliriz der
ler.
[ Onlara inananlarda olabilir.

K Sevgili okurlarım, bir kaç günlüğüne geç
tiğimiz günlerde sîzlerden ayn kalmak beni 
de üzmüştü.

Ayn kalmamızın nedeni ise, kala kala ha
nımla ikimiz Kumla'da oturmaktayız. İnsa
nız hani, hastalıkta insanlar için.

Aile, kan koca, çocuklardan oluşan bir 
yuva. Bu yuvada üç tane dişi kuş büyüdü. 
Onlarda birer yuva kurarak uçtu gittiler. Ha
liyle onların ayrılığı gidişi bizi de üzmüş olu
yor. Anneler daha yufka yürekli. İşte bu 
üzüntüler hastalılara da neden olmuş olu
yor.

Sîzlerden aynlışımınm nedeni hanımı İs
tanbul’a genel bir kontrola getirdim.
L İnsanoğlunun hayat yaşam garantisi yok 
ki. Gün nasıl başlıyorsa öyle devam edip gi
diyor. Gittiği yere... °
[ Bu kısa aynhklar işlemeden, kendiliğin- I 
den oluşan ayrılıklar. Hani ne derler “Gön- I 
lüm cennet istiyor, ama günahlarım komu- I 
yor ki”
। Evet, bende hiç ayrılmak istemeden yazı- I 
lanma devam etmek isterdim, ama...

İşte böyle günler geldi geçti aradan.
t Umarım ki olmaz böyle bir daha.
E Beraberim sîzlerle, okurlarımla başbaşa- I 
yım.

Bir bütünüz böylece olmaz ki kalmak ya- I 
nm, beraberiz daima.

Sevgili Okurlarım.

NÖBETÇİ- ECZANE

26 Uişan 2003 Cumartesi 
ENGİN ECZANESİ

27 Nisan 2003 Pazar
YASEMİN ECZANESİ

İnternete bağımlılık 
hasta ediyor

Bilgisayarın başından kalkamıyor, internette 
olmadığınız zaman rahatsızlık duyuyorsanız in
ternet bağımlılığı hastalığına yakalamış olabilirsi
niz.

İnternete ayırdığınız süre size yetmiyor, bilgi
sayar başına oturmadığınız takdirde kızgınlık 
duyuyor, yerinizde duramıyorsanız, internet ba
ğımlılığı bozukluğu (internet addiction disorder) 
hastalığı yaşıyor olabilirsiz.

Uzmanlar, bu rahatsızlığın modern çağın has
talığı olduğunu belirtiyorlar. İnternet bağımlılığı 
bozukluğunun bazı tanı kriterleri olduğunu belir; 

Yasemin Mobilya 
t>EĞİRMENCİOĞLU Mobilya ve Koltuk Çeşitleri
□ Yatak Odası Takımları 
Ö Oturma Odası Takımları 
Ö Misafir Odası Takımları 
D Yemek Odası Takımları 
O Kanepeler 
â^Abajur Çeşitleri 
O Zigon Sehpalar
Yeni İşyerimizde zengin 

mobilya çeşitleri ile 
Hizmetinizdeyiz-..-

Gazhane Caddesi No : 21 (Eski Uzunlar Tic.

kilerden üç veya daha fazlasının görülebildiğini 
söylüyorlar.

O İnternet kullanımının sürekli olarak artış 
göstermesi

O İnternetten ayn kalındığında eksikliğini his
setmek. Kaygı bozukluğu, öfke yaşamak.

O İstemli ve istemsiz, parmaklarla yazma ha
reketleri yapmak.

O Sosyal, mesleki ve yaratıcı aktıvıtelenn in
ternet kullanımı yüzünden azaltılması ve bırakd-
ması. Devamı var.
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Belediye Sendika 
ile anlaştı

Genel İş 13 Bölge 
Başkanı Hüseyin Ya 
ıikv» İst. yerel yöne- 
tinıkıin en büyük sı
kıntısının ekonomik

olduğunu belirterek, 
"Alın terinin öden
mesi ve ciddiyetle 
hizmet getirilmesi 
için belediyelerin 
İller Bankası'nd an 
kesinen paylarının 
arttırılmasını düşü
nüyoruz, Daha iyi 
haklar almak tabi 
ki iyi ama, beledi
yenin de durumu
nu göz önüne al*

mak lazım. Sağ ol
sun başkanımız 
imkanlar dahilinde 
bize yardımcı oldu 
kendisine teşekkür 
ediyoruz.” dedi.

Anlaşmaya varılan 
maddelerin düzeltil
mesinden sonra, önü
müzdeki hafta sonun
da sözleşme imza altı
na alınabileceğini söy
leyen Genel Iş Bursa

Şube Başkanı Cengiz 
Durmuş, 89 madde 
geçiçi bir maddeden 
oluşan toplu sözleş
mede yıllık ..izioletL 8. 
yevmiye karşılığında 
olduğunu belirterek,, 
“Belediyemizde 
çalışan 187 işçiye 
sözleşmenin hayır
lı olmasını temenni 
ediyorum.” dedi.

İLAN ve REKLAMLAR KAZANDIRIR
■ ATLI li PAKET REKLAM 

1OO milyon -I- I4DV + SWir(»rix
BİR TELEFON YETERLİ 

Tel : (0.224) 513 17 97

özge optik
S SSK
ı/ Emekli Sandığı
t/ Bankalar
^Askeriye
S Bağ-Kur
t/ Resmi Kuruluşlara
Optik gözlükleri yapılır

GÜNEŞ 
GÖZLÜKLERİ

PEPSOL 
TOP TEN 
VOQUE 

RAY 
BAN

MEGA

İstiklal Cad. Migros Karşısı No : 54/F ı 
Tel : (0.224) 514 81 56 GEMLİK

İstiklal Cad. No : 86 GEMLİK
Tel: (0.224) 512 34 34

KONGRE İLANI
GEMLİK BELEDİYESİ SANAT VE 

KÜLTÜR DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN

Derneğimiz olağan Genel kurul toplantı
sı, 25 Mayıs 2003 Pazar günü saat 
10.30’da Gemlik Belediyesi Meclis Salo- 
nu’nda yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde, top
lantı bir hafta sonra aynı yer ve saatte tek-I 
rarlanacaktır.

YÖNETİM KURULU
GÜNDEM :
1- Açılış ve yoklama

' 2- Divan heyetinin seçimi ve saygı duru-1 
şu

3- Yönetim ve Denetleme kurullarının 
çalışma raporlarının okunması

4- Raporlar üzerinde görüşülmesi ve ak
lanması için oylanması

5- Yeni Yönetim Kurulunun seçilmesi I
6- Yeni Denetleme Kurulunun seçilmesi
7- Dilekler
8- Kapanış.

ELEMAN ARANIYOR
Muhabir olarak 

yetiştirilmek üzere 
Eleman ve Çırak Aranıyor

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

(Stüdyo Prestij yanı) No : 3 / B GEMLİK

PVC KAPLAMA VE 
PLASTİK KART 
SİSTEMLERİ
O Plastik Kimlik Kartı
0 Personel Kartı

0 Öğrenci Kartı
0 Tanıtım Kartı

0 Fatura Kartı

Körfez OFSET
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCI*
İstiklal Cd. Bora Sk. Akbank Aralığı 

No : 3 / 8 GEMLİK
Tel: (0.224) 513 17 97 Fax: 513 35 95



GEMLİK GEMLİK İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ Renkli Etiket & Broşür 4 El İlanı & Kitap & Dergi 
Afiş & Yıllık Basımı & Fatura İrsaliye 4 Bilet 

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 OFSE

TARAFSIZ SIYASI GAZETE
28 Nisan 2003 Pazartesi FİYATI : 200.000. TL.

MATBAACILIK - REKLAMCILIK - YAYINCILIK 
İstiklal Caddesi Bora Sokak (Akbank Arahğı) 

No : 3 / B Gemlik
Tel: (0.224) 513 17 97 Fas: (0.224) 513 35 95

Migros’a pazar yasağı
Belediye, Gemlik’in en büyük tüketim mağazası 
MİGROS’a pazar günü çalışma ruhsatı vermeyince, 
mağaza 6 haftadır ilçeye hizmet veremiyor. MİGROS 
yöneticileri kararın iptali için mahkemeye başvurdu.

11 Gemlik in en büyük 
tüketici mağazası MİG- 

K*^ROS- pazar günleri ka- 
tff^Nİannı tüketicilerine 
I 'açamıyor.

Yaklaşık 6 haftadır 
11 pazar günleri. Gemlik 
I Belediyesi nin pazar 
I (günleri satış yapabilmesi 
I idn çalışma ruhsatı ver 
11 memesi nedeniyle “Pa

zar Sok’u yasayan 
| ' MİGROS. kararın haksız 
I i olduğu gerekçesiyle Bur- 
I Lsa Bölge İdare Mahke- 
I [ mesi'ne başvurdu.

* MİGROS Gemlik îş- 
I letme Müdürlüğü nden 

K Saldığımız bilgilere göre. 
— fclctme. Gemlik Beledi- 

ı te pazar ruhsatı için

başvuruda bulunduğun
da, İstiklal Caddesi’nde 
trafik akışının bozuldu
ğu, trafiğin engellendiği 
iddiasıyla kendilerine ça-

Güne Bakış
Kadri Güler
gemlik_korfez@yahoo.com

Migros yasağı

I
MİGROS’lar Türkiye’de süper marketler 

zincirinin en güdülerinden ve en eskilerin
den...
Çocukluğumda ağabeyim İstanbul’da Ka

bataş Erkek Lisesi öğrencisiyken, annem ile 
, ziyaretine giderdik.

Ağabeyimin velisi olan, şimdi adını unut- 
I tuğum bir tanıdığımızın Beşiktaş’taki evinde 
.kalırdık.

Evin önüne bir kamyonun üzerinde mal 
satan MİGROS yazan gezici mağazaları ço
cukluk yaşımda tanıdım. MİGROS yazısı da 

o tarihlerde kafama yazılmıştı.
Koca adam olduktan sonra MİGROS’u ön- 

b ce Bursa’da, sonra da Gemlik’te gördük.
MİGROS’lar Koç Holdinge bağlı bir zin- 

I । cır...
Kimin olması önemli değil.
Çağımızda sermaye herşeye hakim.
Gemlik’te Migros ayarı birkaç mağaza var.

Bunların tümünün pazar günü açık olmasına 
h ( karşın, trafik sıkışıyor diye bir diğerine pazar 

izni verilmemesine anlam vermek güç.
Tercihini Migros'tan yana kullanacak va

tandaşa bir cezadır bu...

hşma ruhsatı verilmediği 
için pazar günleri kapalı 
olduklarını bildirdi.

MAHKEMEYE
BAŞVURDULAR

>■ MİGROS ilgilileri, 
haftanın 6 günü trafiğin 
aksamadığını, pazar gü
nü aksıyor diye çalışma 
ruhsatı verilmemesinin 
mantığı bulunmadığına 
dikkat çekerek şunları 
söyledi :

“-İstiklal Caddesi’

nde büyük market 
olarak çalışan BİM, 
BEM ve KAMAR ile 
Pazar Caddesi’nde 
bulunan ÖZHAN 
marketlere verilen 
pazar ruhsatının bize 
verilmemesini anla
mak mümkün değil. 
Bu nedenle, Bursa 
Bölge İdare Mahke- 
mesi’ne başvurarak 
kararın iptalini iste
dik.”

Sanatçı evliliği
Gemlik Gençlik Korosu’nu ; 
çalıştıran A.slıh<an Yurdakul, 
evlendi.

Gemlik Sanat ve Kül
tür Derneği Türk Sanat 
Müziği Korosu solistle
rinden, Gençlik Korosu 
çalıştırıcısı Aslıhan Yur
dakul, kendisi gibi Türk 
Sanat müziğine gönül 
vermiş STV Türk Sanat 
Müziği program yapım
cısı ve Şef Erdinç Çelik- 
kol’un Öğrencisi olan Er- 
tuğrul Erkişi île yaşamını 
birleştirdi.

Aslıhan Yurdakul ile 
Ertuğrul Erkişi. dün saat 
15.15 de İstanbul Şişli

Nikah Dairesinde dünva 
evine girdiler.

Fidan sevinci
TEMA Vakfı Gemlik Şubesi ve Umurbey Be
lediyesi tarafından bu yıl da Yaylalar mev
kiine 5 bin çam fidanı dikildi. Dün yüzlerce 
öğrenci ve vatandaşlar fidan diktiler.

TEMA Vakfı ile 
Umurbey Belediye
si’nin her yıl ortaklaşa 
düzenledikleri 5 bin fi
dan dikim kampanya
sının İkincisi dün ger
çekleştirildi.

Umurbey Yaylalar 
Mevkiindeki hazırla
nan alana Mart ayında 
askerler tarafından di
kilen fidanlara ek ola
rak, dün de dikim gü 
nü düzenlendi.

Kaymakam Sadet
tin Genç, Garnizon 
Komutanı Kıdemli Al
bay Nihat Irkörücü, 
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih Mehmet 
Güler, TEMA Vakfı 
temsilcileri ve öğrenci
ler, izcilik grubu. Yerel 
Gündem 21 ile vatan

daşlann katıldığı fidan 
dikme töreni, dün saat 
12.oo de gerçekleştir 
iidi.

Gemlik ten otobüs ■ 
ler ve özel araçlarla dİ- I 
kim alanına gider» öğ . 
renci ve vatandaşlar. I 
hazırlanan çukurlara | 
fıstık camı diktiler.

Umurbey Be ledıw 
Başkanı Mehmet Fa I 
tih Güler, bu projenin 
devam ettirileceğim, 
aynı alanda 10 bin h 
dahin dikildiğine dfc 
kat çekerek. Gele
cek yı Har da bu böl
gede büyük bir or- 
manlık oluşturul* 
cak. çocuklarımı» 
bu ormanlardan ı 
yararlanacaklar'"

TEDAŞ, cumartesi 
pazar da açıktı

TEDAŞ a borcv ctenhr w «baratan 
oUn abonelere Ödeme ren Kanjhrren MbM 
kolavhğı getirmek TEFE ta ö4ntata-v v 
amacıvU buytahtan ça vdede 20 «Kvrtarlnta 
b^mater mmeran tara \Mmta 30. taran «stat 
olmasa nedenMe. cu- «ratarvMte tat yütda 
martesl paaar gürden 50 oranında indtatM 
de iştatmeen:n açık br de yapaMeceAder 
raMmasMt gederime Istavantar 5 aı *îtm
ye çahşddh ta taftsfltan voravtant

TEDAS a borcu MeceM»

mailto:gemlik_korfez@yahoo.com
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Gürhan ÇETİN KAYA

Buluşma

Politika

Politika ince işdir.
Gerçekte strateji belirlemek ve yaşa

ma geçirmek demek. Bir açıdan da top
lumu yönlendirme. yapılandırma kriter- 

] terini uygulama sanatı...
Politika yapana da politikacı diyorlar.

1 Politikacı dediğin bilgili, ilkeli, tutarlı.
topkımsever olmalı. Sözünün arkasında 
durmah... Dürüstlük İlkesini saymıyo
rum. O zaten insan olmanın gereği...

Son günlerde Gemlik in siyasal yaşa
mında da hareketlenmeler var. Olmalı 
da...

Yerel seçimler yaklaşıyor. Hedef var. 
Belediye Başkanlığı ve belediye meclisi. 
Gemlik de büyük bir ilçe... Sorunları 
çok yönetimi zor. O nedenle partilerin 
işi kolay değil.

Parti başkanının kadrosunun birikim
li olması, toplumun tüm kesimlerini 
temsil eder nitelikte olması gerek.

Çünkü hedefe ilerlerken yol arkadaş
ları önemli.

Yerel parti liderleri de doğaldır ki yol 
arkadaşlarını belirleyecek. Ancak bunu 
yaparken sağduyulu olmak, etki altında 
kalmamak, ahbap çavuş ilişkilerini dik
kate almamak gerekiyor.

Yeni yönetim oluştururken Ali Cen
giz oyunları da yapılmamalı.... Hele es
kiye hiç çamur atmam alı. Kriterlerini 
belirlersin. Uyanla çalışırsın uymayanla 
yollarını ayırırsın. Küçük hesaplar bü
yük sorunlara neden oluyor. Bu kez’îşv5 
içinden çıkılmaz oluyor. ।

üstüne üstlük bir de basın suçlanıyor. 
Oysa basın konu haber ise ne denirse 
onu yazar. Çarpıtmaz. Çarpıtırsa bilir ki 
tekzibi yer. Tekzip gazetelerin çok sev
diği bir şey değildir.

Onun için onu bunu suçlamadan Ön
ce politikayı doğru yapmak gerekiyor. 
Toplumumuzda ne yazık ki iyi politikacı 
az yetişiyor. İz bırakan da öyle.

Bu gerçek ülkemizin Cumhuriyet ta
rihine bakıldığında da görülüyor.

Aralarında iyi olanlar da var. İz bıra
kanlar da....

Doğaldır ki iz bırakmak için mutlaka 
iyi olmak gerekmiyor. Tarih ve toplum
sal gelişim süreci bu değerlendirmeyi 
yapıyor.

Türk Siyaset sahnesinde sayısız per
de açılmış, sayısız oyuncu rol almışdır. 
Ancak ya rollerini iyi oynamadıkları ya 
da iyi hazırlanmadıkları için yukarıda sa
yılanlar kadar iz bırakamamışlardır.

Sözün özü politikada da, özel yaşam
da da, sosyal yaşamda da hedefleri bü
yük tutmak gerekiyor. Toplumsal geliş
meyi ve değişmeyi amaçlamak gereki
yor.

Yerel ya da ulusal bu sonuç değiş
mez.

Haftadan haftaya

Ulusal egemenlik günü
23 Nisan Türkiye Büyük Millet Mecli- 

si’nin açılışının 83. yıldönümünü. Çeşitli kut
lamalar yapılarak, özellikle yarının büyükleri 
çocuklarımız, Atatürk’ün olağanüstü bir uzak 
görüşlülükle kendilerine armağan ettiği bu 
‘bayramı’ coşkuyla yaşadılar. TRTnin uzun
ca bir süreden beri uygulamakta olduğu “23 
Nisan Çocuk Şenliği”de, başka ülkelerden 
gelen çocukların katılımıyla devam etti.

Nedir bu günün anlamı?
23 Nisan 1920, açık bir anlatımla “Tanzi- 

mat-ı Hayriye” ve sonraki “ıslahat” giriş
imleriyle birinci ve ikinci “meşrutiyet” dene
melerinden sonra, gizli veya açık “çağdaş
laşma” savaşımı verilen Türkiye’de “siyasal 
erk”in doğrudan ulus eliyle Türkiye’de kulla
nılmaya başlandığı gündür.

Yani, “ulusal egemenlik” günüdür...*
Emperyalizme'tutsak olma, ya da ABD’nin 

mandası olmaya mecbur bırakılma seçenekle
riyle baş başa bırakılmak istenen Türk insa
nı, o gün, herhangi bir kişi veya devletin ve
sayetine gerek kalmaksızın Özgürlük ve ba
ğımsızlık savaşımını sürdürme karan almıştı..

Son “Osmanlı Meclis-i Mebusam”nı İs
tanbul’da Halife Padişah’in payitahtında -yani 
ayak uçunda- açılması için direrienlerin'tutar- 
sızhğı, 16 Mart’ta İngilizlerin Osmanlı Baş
kenti’ni açıktan işgal etmeleri ve mebusları tu
tuklamaya başlamalarıyla net biçimde ortaya 
çıkmış, meclisin Anadolu’da açılması için ısrar 
eden Mustafa Kemal Paşa’nm haklılığı ka
nıtlanmış bulunmaktaydı.

Seksen üç yıl önce 22 Nisan günü, He- 
yet-ı Temsifiye Reisi Mustafa Kemal imzalı 
genelge, bir tür “meclis-i müessisân” (ku
rucu meclis) gibi çalışacak olan Büyük Millet 
Meclisi’nin İstanbul’dan kaçıp gelenler ve san
caklardan seçilen beşer mebusun katılımıyla 
ertesi 23 Nisan günü Hacı Bayram’da kılı
nacak “Cuma namazı”nın ardından açılaca
ğını muştulamaktaydı.

Bursa’da bu meclise, işgal üzerine İstan-

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

Yıl: 30 SAYI: 1527

Fiyatı: 200.000 TL. (KDV Dahil) 
Sahibi: Kadri GÜLER

Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 
İstiklal Cad. Bora Sok. (Akbank Aralığı) Noj 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)

KİRALIK DAİRE
Kumla’da Havuzlu 

Eşyasıyla birlikte Kiralık Daire 
Tel : (0.224) 513 17 97

Yılmaz AKKILIÇ

bul’dan kaçan Osmanlı Meclis-i Mebusan 
üyelerinden Osman Nuri Bey (Özpay) w 
Haşan Fehmi Efendi (Kokay) ile Mustafa 
Kemal’in 19 Mart genelgesi uyarınca seçilen 
Muhittin Baha (Pars), Operatör Emin (Er- 
kul-Seyitoğiu) Necati (Kurtuluş) beylerle 
Mustafa Fehmi (Gerçeker) ve Şeyh Servet 
(Akdağ) efendiler katıldılar.

Meclis’in “açılış duası” Mustafa Fehıra 
Efendi tarafından yapıldı.

Ben bu sürecin hiç unutulmaması ve ço
cuklarımıza mutlaka öğretilmesi gerektiği gö
rüşündeyim. Çünkü bugün yaşadığımız özgür-i 
lükler -arada bazı aksamalar olsa da-, her gö
rüşten insanlarımızın demokrasinin olanakla
rından yararlanmasına, hatta kimi aykın siya
setçilerin iktidar veya ortağı olabilmelerine bt- 
le kapı açmıştır.

Onun için değerini bilmeliyiz. Çağdaş dün
yada artık “Hilafet” kurumunun yerinin ola
mayacağını, “demokrasi”den başka bir yö
netim biçiminin söz konusu edilemeyeceğini 
ve “öğretim birliği”nin Türkiye koşullarına 
en uygun sistem olduğunu içimize sindirme! 
ve çocuklarımıza öğretmeliyiz.

Son yıllarda geçirdiğimiz sarsıntılara kar
şın, Özellikle Avrupa Birliği’ne üyelik istemi
nin güçlülüğü nedeniyle, yakın zamanlara de
ğin karşılaştığımız “gerici” öykünmeler azal
dı. Bu gün de kimi kesimlerce, artık tarihte1 
onurlu yerini almış “Asr-ı saadet” özlemle-! 
riniri dile getirilmesine karşın -örneğin- önem
li çoğunluğu ile “Milli Görüş” kökenli bir M 
tidar bile artık yüzünü geçmişe değil, geleceğe 
dönük tutmaktadır.

Yani Atatürk’ün önderliğinde gerçekleşti
rilen çok yönlü “Türk Devrimi” içinden ve 
dışından yöneltilecek tehditleri aşabileceği eri 
ginliğe ulaşmış bulunmaktadır.

Artık geriye dönüş olanaksız, ama yine de 
çocuklarımıza “ulusal egemenlik” gününün] 
anlamını çok iyi belletmek için çabar 
lamahyız...

Yazarımız 
Araştırmacı - Yazar 

Yılmaz Akkılıç’ın yazdığı
4 Ciltlik 

BURSA ANSİKLOPEDİSİ
Gazetemizde satılmaktadır.

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Arahğ
No : 3/B GEMLİK Tel: (0.224) 513 17 37
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Bir eski yapı 
daha çöküyor

TATIT 
FSERTİ

Erol GÜRÇAV

Kupa Sahibini Buldu

K Kentlerde yaşam 
dünün bugüne, bugü- 
wûn uanru* akışıyla sü
rer

1960 h 
kdL» milk inden 
«kja:, tkabik’CC* 
gmc hkbu eski yapı 
peredeyse kalmadı. 

F Bir bîr yok olan es- 
kı .apılan korumanın

olanaksızlığı, bu kona- 
da bir çözüm bulama
manın da getirdiği ça
resizlik ile Gemlik’in 
eski evlerinden en gü
zel örneklerinden biri 
daha yok oluyor.

Kayhan .Mahallesi 
Kaleici Sokak’ta bulu
nan o. bugün kulla
nılmadığı için bir bölü

mü göçen eski bina
nın sağlam kalan bir 
bölümü de yıkılma 
tehlikesi ile başbaşa.

Çevresinde çocuk
ların oynadığı eski 
evin korunamîyorsa 
bile çevresinin koru
ma bandı ile çevrilme
sini isteyen sokak sa
kinleri, yıllardır harap

bir şekilde bırakılmış 
bu; binaya sahip, çıkan? 
'kimsenin olmamasın
dan yakınıyorlar.

Kaleiçi Sokakta; 
bulunan bu binanın: 
biran, önce belediyece’ 

! kontrol altına- alınma-• 
sı, gelecek olan tehli
kenin önlenmesi iste
niyor. '

evre yolu yeşilleniyor
..Bahar mevsiminin
■dmesıyie. Belediye 
Pârk Bahçeler Müdür

lüğü. ağaç dikme ve 
yeşillendirme çalışma
larını hızlandırdı.

TAŞI 
GEDİĞİNE

Bursa- ve Orhangazi 
yönünden ilçeye, girişin 
yol boyunca bölen yeşil 
alanlar çimlenirken, 
ağaç dikimi ve ağaçla
rın bakımına da baş

landı;
Öte yandan Emin 

Dalkıran, Kordonumda
ki yeşil alanlardaki çim
lerin , de biçilmesine 
start-verildi.

cînan eJamer

Düşmeyene?
Polis, artık düşene 
varmayacakmış.

. Düşmeyene?
i Yer misin, yemez misin
" Vur Allah, vur!

1 akiii düşünceye kadar
öyle mi Sn. Feyzullah Aslan....

Türkiye Kupamı Trabzonspor'un ol
du.

Favori Gençlerbirliği hezimet yasa
dı.

Dar kadrolu Gençlerbirliği, iki 
hede savaştı.

Ama. Yoruldu.
Kupa finalini izleyenler, Gençlerbir 

ğinin hem fizik olarak hem de ruh 
olarak bittiğini gördüler.

Aslında Türkiye Kupasmm en bü
yük maçı, Beşiktaş-Gençlerbirliği 
maçı idi.

Aslında bu maç, gerçek bir final ma
çıydı.

Bu maç Gençlerbirliğini doyurdu.
Manen doyan ve fiziken yorulan 

bir takımın sonu bu olacaktı.
Kupa finalinde, Trabzonspor çok gol 

pozisyonu buldu.
Biraz şanslı ve- biraz becerikli olsalardı. 

(1’0) gol atmak işten bile değildi.
Gençlerbirliğindeki bu çöküş, se

zon sonuna kadar sürecek.
Bazı maçlardan: galip çıksalar bile, eski 

maçlarını aratacaklar.
Bugüne kadar, dar alanda kısa ve 

seri paslarla rakip takımları darma- 
dağan etmişlerdi.

Hele onsekiz içinde yapılan bu 
hızlı, top; trafiği, rakip takımları şaşkına 
çevirmişti.

Ama. Bu oyun stili için, güçlü bir fi
zik kondisyon şarttı.

■Oyun disiplini gerekiyordu.
jEn önemlisi, hırslı ve arzulu olmak 

lazımdı. ''c
Gençlerbirliği doymuş durumda.
Kadrosu da çok dar.
Maçları geniş bir kadroya yaymak 

mümkün olmayınca, rekabet ortadan kal
kıyor.

As eleman konumundaki futbolcu
lar, zaman içinde memurlaşıyor.

Aslında biraz da, Trabzonspor’dan 
söz etmek gerek.

Bu sene Samet Aybaba, takıma 
ağırlığını koydu.

Futbol yerine, dedikoduyu tercih 
edenleri ayıkladı.

Ve. Trabzonspor’u düzene soktu.
Bir bakıma Trabzonspor’un bu ku

payı alması da tesadüf değildi.
Perşembenin gelişi, çarşambadan 

belli oldu.'

Adam merdivenleri tırmanıp, dok
torun yanına geldi.

**- Teşekkür ederim doktor bey. 
Tedavinizden çok memnun kaktan

Ama. Siz benim hastam ctağitamûr 
ki. M

Adam güldü.
Haklısınız doktor bey. Amcam sizin 

has tan izdi. kV şimdi tüm serveti bana 
kaldı.”
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“Ehliyet Senin Neyine
Dön Şinasl Evine’ 

adlı eyııs sahnelenecek
Gemlik Emniyet Müdür-’ 

lüğü Polis Karaikollâriril vb* 
Lojmanlannı "Yciptırrrih Der
neği orğânizasybhu1 ile 
"Ehliyet Senin Neyine 
Dön Şinasi Evine” adlı 
oyun sahnejeçpk.

Emniyet Genel Müdür 
Yardımcısı Feyzi ıl lah /^.rslap(

îfe Ali Can Polat ve Nermin 
Ertürkmen ini yazdığı “Eh
liyet Senin Neyine Dön 
Şinasi Evir?” adlı iki per
delik ’ komec|i,j 10 Mayıs 
20Q3f(Çumartesi günü Be
lediye Düğün Salonıfnda 
.şafrnjeye konacak.

Abdullah Şahin Nokta

Tiyatrosu’nun oyuncuları 
tarafından sahneye konan 
“Ehliyet Senin Neyine 
Dön Şinasi Evine” adlı 
oyun saat 12.oo’de çocuk
lar için, saat 16.30’da su
are ve saat 20.30’da ise 
matine şeklinde oynanacak.

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"

İstiklal Caddesi Bora Sokak (Akbank Aralığı) 
No : 3 / B Gemlik

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

Galyancı
Hakkı Can

İstanbul at yanşlan.
Bizi rakip eden rr. Jtte.ea kazanacakat !

" İyi günler Saym Yanşseverfer 
r 43 atlı 1 yanş günündeyiz.

1. ayak ayrım yapmadan 2 Nolu Herkti J 
Nolu Ersanhanı yazın.

2. ayak mesafeye olan yatkınbğrâ I M 
Ağakarabulut geçilmez.

3. ayak şampiyon safkan süper ahr. 
karataslar gü'e oynaya

3 Nolu dınyeper ve kurtaran ekürüien anj 
at girmez

4. 1 Nolu İhsan Sultan ve 4 nokı ekrı.cd 
arasında geçer.

5. ayak burası altılının en sürpriz 
yazın 1 nolu Kaanhan 2 No top Classjc w 
Gosa- 3 Nolu Üçyıkhz. 7 Nolu arası veîa j

6. ayak bence 3 nolu Raif t< k olur ehvfllH
Güzel Altılı
Bot sanslar. (1.200.000. TL)

Mehmet Mülazımoğb
İstiklal Cd Bora Sokak Akborik Araby Nk 1-1 

TH&Fm :((L2fl|5l3M»4 TM:(UMSMItto

BİR TELEFON YETEİUİ

KÖRFEZ OFSET
MATBAACIL1K-YAYINCIUK-REKIÂMO«

Tel: (0.224) S13 !7 97GEMj
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YAŞAMIN İÇİNDEN
Sıtkı Haytroğlu
Emekli öğretmen

Kıskançlık
» akiatma benıer arkadaş gibi 

gcnkvıKv'i ısckı\k\ tamamen zıt apayrılar.
KISKANÇLIK Sevgiden veya kendisiyle 

thşkt’.î bir başkasının üstün durumda
göniıwıwsuw dayanamamak.

Intsanter arasuxla kıskançlık doğaldır. Olma-

İnternete bağımlılık 
hasta ediyor

Meseta bir berber, çok sık ve güzel saç ke
ser. Müşteri kaşanır. Öteki berber, öyle güzel 
kesemez, arkadaşını kıskanır.

Bir takımda bir oyuncu çok güzel top oynar. 
(FB k ORTEGA gibi) öteki oyuncular onu kıs
kanır.

Bir takan şampiyonluğa gider Beşiktaş gibi, 
GS kıskanır.

Bir oyuncu gol atar beklenmedik anlarda 
| Ümit Karan gibi. Arif onu kıskanır.

Bîr ailede İki çocuk vardır, biri kız biri erkek. 
Kız erkeği, erkekte kız kardeşini kıskanır. An
ne. baba ne alsalar göze batar.

Orta okul liselerde kız-erkek arkadaşlıkları 
olun Sevgililer çoğalınca kıskançlıkta çoğalır.

Evli eşler birbirini kıskanır. Adamın karısı ki
raz dudakh hokka yanaklı ceylan gözlü boy en
dam sülün gibi. Elbetteki kocası onu kıskanır. 
Yahutta koca yakışıklı, derler ya “tığ” gibi. Ka
rsı kocasını kıskanır.

insanlar arasında bu kıskançlık vardır, olma
lı da.

Gelelim biz ALDATMAYA?
Aldatmak neydi; beklenmedik bir davranış

la yanıltmak o kişinin ilgisizliğinden yararlana
rak. kendine göre kazanç sağlamak. Yani ya
lan söyleyerek verilen sözü tutmamak.

Aldatmayı ikiye ayırmak lazım. :
1- Bekarlıkta aldatma
2- Evlilikte aldatma.
Bekarlıkta aldatma daha fazla olduğundan, 

o kadar* önemli değildir.
Ben, bile bekarlıkta çok aldattım. Sevim, is

minde bir kızı seviyorduk, alacağım diye söz 
verdim. Almadım aldattım. Şerefnur’a söz ver
dim aldatmadım aldım.

Gençler lise çağlannda (Kız-Erkek) çok dik
katli ve de uyanık olmaları gerekir. Her zaman 
aldanabilirler. Safça inanmak aldanmaya ze
min hazırlar. Zira bir belli sorumlulukları yok. 
’ Gelelim biz evlilikteki aldatmalara.
' Evlilikte aldatmalar genelde hep erkekler
den kaynaklanıyor. Kadınlarda geri kalmıyor 
ya..
[ Evlilikteki aldatmalar aileyi temelinden sar
sar, deprem misali yıkar da/
L Aldatmanın türlü nedenli olur. Nedenlerine 
girmemiz mümkün değil.

— -kısan olun şunu-iyi -bilmeli, hangi yaşta ve 
konumda olursa olsun ALDATMAK gibi alçak
lığa kimse tevessül etmesin. Sonu mutlak hüs
ran olur.

O aldatan kişi kimse önce kendini aldattığı
nı iyi bilmeli. Aldatmak ahlaksızlık, terbiyesiz
lik, alçaklıktır. Kadın erkek kim olursa olsun.

Son sözüm aldatan af edilmez.
Bu böyle bilinmeli. 

Cumartesi gününden devam
O İnternet kullanırımın kişi

nin planladığı süreden fazla ol
ması.

O İnternet kullanımının ke
silmesine ya da azaltılmasına 
dair dirençli istek ya da başarı
sız efor sarfı

O Zamanın büyük çoğunun 
internete bağlı aktivitelerde 
harcanması (İnternetle ilgili ki-

taplann satın alınması, yeni 
web sayfalarını taramak, inter
net satıcılan aramak gibi)

O Kalıcı ve ısrarcı fiziksel, 
sosyal, mesleKi yâ da psikolo
jik problemlere neden olduğu
nu' bilinmesine rağmen inter
net kullanımının devam etme-

O Tüm bu sayılanların iş dı
şındaki zamanlarda gerçekleş- 

t

mesi ve kişinin yakın çev 
nin rahatsızlık duyması

Yasemin Mobilya
PEĞİRMENCİOĞLC1 Mobilya ve Kol tu 1$ Çeşitleri
Ö Yatak Odası Takımları 
Öl Oturma Odası Takımları 
ö Misafir Odası Takımları 
öl Yemek Odası Takımları 
ö Kanepeler 
&Abajur Çeşitleri 
O Zigon Sehpalar 
Yeni İşyerimizde zengin 

mobilya çeşitleri ile 
hizmetinizdeyiz....

Gazhane Caddesi No : 21 (Eski Uzunlar ne. Aygaz Bayii) 

Tel : (0.224) 512 20 20 GEMLİK

NÖBETÇİ ECZANE

28 Nisan 2003 Pazartesi 
VEZİROĞLU ECZANESİ
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Küçük Kumlaspor ELEMAN ARANIYOR
Muhabir olarak 

yetiştirilmek üzere 
Eleman ve Çırak Aranıyor J

İLAN ve UNB
öne geçti.

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

(Stüdyo Prestij yanı) No : 3 / B GEMLİK
Dün Gemlik Statında oynanan ikinci kil 

* 6. grup derbi karşılaşmalarında. grup li
ri Küçük Kumlaspor. Gemlik Körfez 
ıor karşısında 1-0 yenilerek, şansını kay-

Gemlik Körfez’e takıldı

MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCIM

BMC 

FATİH 

DODGE 

KARGO 

FORD

TOFAŞ 

RENO

VOLVO

SCANIA

ANADOL

Tahîr DOLAŞMAN

Saat 13.45 de başlayan karşılaşma, iki 
takımın karşılıklı atanlarıyla geçerken, 17. 
dakikada Gemlik Körfezspor lu Ali'nin on- 
sekiz içinde yakaladığı bir topu iyi değerlen
dirmesi sonucu Körfezspor 1-0

Golden sonra toparlanma
ca çalışan Küçük Kumlaspor 
bir türlü aradığı golü birinci ya
nda bulamadı.

ikinci devrede, bol bol sarı 
kartın görüldüğü karşılaşmada. 
Küçük Kumla spor adeta Kör
fezspor u abluka atana aldı. 
Ancak beklenen gol bir türlü 
gelmedi. Karşılaşma Gemlik 
Körfezspor un 1-0 hk galibiye
ti ne son buldu.

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

1AHJK PAKET REKLVI 
100 milyon + KDV + Sürpriz

I TARAFSIZ SİYASİ GAZETE MHNHH

BİR TELEFON YETERLİ
Tel : (0.224) 513 17 97

PVC KAPLAMA VE 
PLASTİK KART SİSTEMLERİ

408> (Plastik Kimlik Kartı 
Personel Kartı

O Tanıtım Kartı 
Fatura Kartı

Körfez OFSET
İstiklal Cd. Bora Sk. Akbank Aralığı 

No : 3 / B GEMLİK
Tel: (0.224) 513 17 97 Fax: 513 35 95

OTO GRMZE
Elektrik Akşamı Filtre 
Derse Akşamı Civata

Gemlik Girişi Baytaş Apt. Attı No : 42 GEMUK 
Tel: (0.224) 514 58 37 Cep TM : (0.546) S86II4İ



GEMLİK QEMLIK’IN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

KHrfez
TARAFSIZ SİYASİ GAZETOMIM

3 29 Nisan 2003 Salı FİYATI : 200.000. TL.

lillî'ti itae hııııjı
Türkiye Elektrik Kurumu’nun 18 Nisan’da başlattığı ve ay so
nunda sona erecek olan peşin ödemelerde indirim ve tak- 
sitlendirme nedeniyle, işletme önünde kuyruklar oluşuyor
I ThDASm abonele
rinden tahsil edemediği 
abcakiar için. taRsıtien- 
irme ve peşin ödeme
lerde indirim uygulaması 
□üyük ilgi gördü.

■ İS Nisan tarihinde 
başlayan yeni uygulama
ca yararlanmak isteyen 
afektrik aboneleri, dün 
IEDAŞ İşletme Müdürlü
mü önünde uzun kuyruk 
ar oluşturdular

Tüm servislerin yalnız 
aksilendirme ve peşin 
âdeme yapmak isteyen 
abonelere hizmet verdiği 
gözlenirken. İşletme 
Grup Müdürü Enver

Kadrî Güler
gemlik_korfez@yahoo.com

Güne Bakış

TEDAŞ1 ta Kuyruk
Dün, TEDAŞ İşletme Müdürlüğü ne gitti

ğimde kapının dışında bekleyen onlarca va
tandaşı kuyrukta gördüm.

İşletmenin iki katı da dop dolu. Vatandaş
lar borçlarını ödemek için sıra bekliyorlar.

Görülen o ki, gerek Vergi Barışı Yasası, 
gerekse elektrik taksitlendirmesi tutmuş, va
tandaş borcunu ödeyebilmenin gayreti içinde 
devlet kapılarını doldurmuş.

Türkiye’de elektrik fiyatı gelişmiş ülkelere 
göre çok pahalı. Bunun nedeni akarsuları
mızdan istenilen gibi elektrik enerjisi elde 
edemememizden.

Nehirler, dereler denizlere akıyor, biz ba- 
kıyoruz...

Elektrik kaçakları oldukça fazla.
Elde edilen enerji pahalıya mal olunca, 

pahalıya satılıyor.
Bu başta dar gelirli vatandaşı üzüyor, son

ra sanayicinin rekabet şansını azaltıyor.
AKP Hükümeti ne iki yönden de para aka-

Bu bir şanstır.
De dBenmektense, vatandaşından devlet 

aiacağm» tahsil etmek daha akılcı değil mi?

takti Etiket C İm
Afiş k Y ıllık ta» k Fatara Mpe k Met
Gider Maktaa k taetiR üKartriritüKaşe 

Mâhâr & Ok rpm £ Hm* Uk Kut
1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR 

Her türlü matbaa işlerinizde
_________hizmetinizdeyiz

I Körfez OFSET
MATBAACILIK - REKLAMCILIK - YAYMCU 

İstiklal Caddesi Bora Sokak (Akba* Araby, 
No:3/BGe*k

Tel: (0.224) 513 17 97 Fm: (0 224) 513 35 95

Zeytinci 
barakaları 

yıkıldı

a w r
desteğe

Aka; cumartesi, pazar 
günleri de abonelere hiz
met vermek için işletme
nin açık tutulduğunu be
lirterek, abonelerin uygu
lamadan yararlanmak 
için yoğun bir şekilde 
başvuruda bulunduğunu 
söyledi.

Aka, uygulamadan 
yararlanmak isteyenlerin 
iki günlerinin kaldığını 
hatırlatarak, TEDAŞ 
Gemlik İşletmelerine baş
vurmalarını istedi.

TEDAŞ'a elektrik 
borcu bulunan, icra veya 
mahkemelerde bulunan 
abonelerin başvurmaları 
halinde evsel kullanımlar
da geçmiş faiz yerine ana 
para ile TEFE hesaplan
masının tutarından yüzde 
20 indirim yapılıyor.

İşyerlerinde bu indi
rim yüzde 30, tarımsal 
abonelerde ise yüzde 50 
olarak uygulanıyor.

İsteyen abonelerin bo
rçlan ise taksitlenîyor.

Gemlik Orhangazi 
yolu üzerinde bulunan 
seyyar barakalar. Ka
rayolları ekipleri tara
fından yıkıldı.

Geçtiğimiz yıllarda 
da izinsiz olarak kara
yollarının çeşitli yerle
rine derme çatma mal
zemeler ile yapılan 
zeytin ve turşu satan 
barakalar, Karayollan- 
nın uyanlarına karşın 
yaptıktan yapılan yık
mayınca iş Karayollan 
ekiplerine düştü.

Dün öğle saatlerin
de. Karayollan 14. 
Bölge Müdürlüğü ekip-

hale getirdi
Yıkımın 

ceğîni anla

nan kişisel 
yıkımdan ör 
ma fırsatı bu!

Karayoflaı 
ge Müdüriuğ 
geçtiğimiz y 
aynı şahıslan 
lan kenarmc 
barakalar ki

maz

Kaymakamlık Lojmanı yol bekliyor
Muammer Ağım Devlet Hasta

nesi bitişiğine inşaa edilen, iki kat
lı Kaymakamlık Lojmanının çev
re düzenlenmesi de tamamlandı.

Yaklaşık 3 dönümlük arazi üze
rine yapılan lojmanın yapımcı fir
ma tarafından teslim edildiği an
cak, lojmana giden yolun bozuk 
olması nedeniyle, İlçe Kaymaka
mı Sadettin Genç’in yeni lojmana 
taşınmasının yol yapımından son
ra, gerçekleşmesi bekleniyor.

mailto:gemlik_korfez@yahoo.com
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Basından Seçmeler
Haşan PULUR

Sevgi ve hoşgörü

Dünya çok acımasız.
Sınırlı olan kaynaklardan pay kap

ma telaşı insanları da olumsuz yönde 
etkiliyor.

İlişkileri de bozuyor.
Gereksiz gerginlikler yaratıyor.
Sevgi ve hoşgörü gereksiz gerginlik- 

I leri ortadan kaldırır.
Dolğadır ki sevmek tek başına • ye- 

1 terli değil.
Çevremizde sevdiğimiz insanlar kuş

kusuz var. Onları sıralamaya kalktığı- 
I mızda aile çevremizden başlar, sonra 
I da liste uzar gider.

Ancak seviyoruz da sevgimizi ifade 
ş ediyor muyuz?

Sevgimizi ifade eden sözcükler akta- 
I rıyor, davranış gösterebiliyor muyuz 
I sevdiklerimize?

Sevdiğimizi onlara hissettirebiliyor 
| muyuz? Yoksa onların anlamasını mı 
I bekliyoruz?

Şımarmasınlar diye sevgimizi belli 
I eden davranışlardan kaçmıyor muyuz? 

Tepkimiz nasıl olur?
Tepkimizi denetleyebiliyor muyuz?
Çok değer verdiğimiz bir eşyaya za- 

| rar verildiğinde önemi yok canım sa- 
I ğolsun diyebiliyor muyuz?

Düşünebiliyor musunuz?
Bembeyaz bir halı çok da de- 

■ ğerli hatta paha biçilmez derece- 
! de. Üzerine bir kavanoz bal dö- 
' külüyor. Döken de çocuğunuz, 

yakınınız, eşiniz farketmez. Do
ğal olanı sert bir tepki göstermek 
değil mi?

Ancak bu durumda:
Olsun, bir kavanoz bal daha 

ı alırız diyebiliyor musunuz?
Bu erdemi gösterebilmek yücelik....
Kaçımız yapabiliriz?
Bu hoşgörüyü gösterebilenlerin sa

yısı arttıkça sorunları çözmek daha da 
| kolaylaşır.

Sevgi ve hoşgörü... İnsanlararası 
ilişkileri daha da geliştiren, mutlu bir 
toplum yaratan iki önemli kavram.

Toplusal yaşamda da, yakın ilişkiler- 
। de de ülke yönetiminde, dış ilişkilerde 

de sevgi ve hoşgörü gerekli ve geçer
li...

Bizim ülke olarak da en çok gerek
sinim duyduğumuz iki kavram, içinden 
çıkılmaz olayların bile anahtarıdır hoş
görü.

Örneğin iktidar-muhalefet ilişkileri 
gücünü sevgiden, gıdasını hoşgörüden 
alsa sorun mu kalır?

“Film Gibi”nin” gibisi fazla...

Seyrederken zaman zaman “Eğer Si
nan Çetin, bunlardan birkaç film çı
karmazsa...” diye düşünmüşüzdür.

Programın adı “Film Gibi”, at “gibi”yi, 
kalsın “film” hem de ne film!

* ♦ ♦
“FİLM gibi’’de genellikle birbirlerini 

kaybedenler buluşturuluyor, kız anasını, ba
ba oğlunu, oğlan ablasını, dede torunun 
kaybetmiş, Sinan Çetin’in ekibi, gidip bulu
yorlar, televizyonda buluşturuyorlar.

Bazıları çok sıradan buluşmalar ama, ba
zıları tam “film gibi” ya da “hayatım ro
man” dedirten cinsten...

Geçen gün böyle bir hikaye vardı...
Adam, kırk yıl önce bir kızı kaçırmış, 

imam nikahıyla evlenmişler, kız bir evde ça
lışmaya başlamış, adamın teşvikiyle evden 
altın çalmış, yakalanmışlar, hırsız kadın ol
duğu için tutuklanmış, kadın hamile, çocu
ğunu cezaevinde doğurmuş, ^çıktıktan son
ra, adamın babası gelmiş, torununu almış, 
bir daha da göstermemiş, çocuğu amcasıy
la yengesi büyütmüş, baba zaten habire 
hapse girip çıkan biri. Çocuk 16 yaşına ka
dar amcasını “baba”, yengesini de “an
ne” bilmiş...

Cezaevinde doğan çocuk büyümüş, ko
caman adam olmuş, evlenmiş, çocuğu ol
muş, ama hep annesini aramış, sonunda Si
nan Çetin’e başvurmuş. Onlarda annesini 
bulmuşlar.

Düşünün kadın, 40 yıl sonra oğlunu ve 
de ortaokula giden torununu görüyor, sarı
lıp ağlaşıyorlar.

Şimdi bu “film mi?” yoksa “film gibi”

GEMLİK

Yıl: 30 SAYI: 1528

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

(Dini Bayram Günleri ve Pazar Günleri yayınlanmaz)

KİRALIK DAİRE
Kumla’da Havuzlu

Eşyasıyla birlikte Kiralık Daire 
Tel: (0,224) 51317 97

mi?

Bir başka olay.,..
Kadın, boşandığı kocasını anyor
Niye, ne yapacak?
Tekrar evlenmek istiyor...
Hikaye çok ilginç.
Genç yaşta evlenmişler, adam kıskanç 

kadını evden dışan çıkarmıyor, bir gün 
komşu kadınlar ziyarete geliyor, hal hatL 
sorduktan sonra bir şey rica ediyorlar .

“Sizin kocanızın çalıştığı yerde bir 
bay varmış, o da bizim kıza talip ol
muş... Acaba sizin beye sorsak, bizim 
kızımızı isteyen ada, nasıl bir adam?"

Genç kadın “Tabii sorarım, niye sor
mayayım!” derken kapı çalınıyor, “kim 
gelmiş” diye pencereden bakarlarken, 
komşu kadınlardan biri çığlık atıyor

“İşte bu bizim kızımızı isteyen bu 
adam?” Meğer ev sahibi kadının kocası’

♦ * #

Tabii boşanıyorlar, kadın bir Alman la 
evleniyor, adam bir başka kadınla. Alman 
ölür, kadın Türkiye’ye dönüyor, eski kocası
nın da boşandığını öğreniyor, “Film Gi
bi ”yle mesaj gönderiyor :

“Gel tekrar evlenelim birbirimizi 
destek olalım!”

Adam bulunuyor!
“Hayır, tekrar evlenemem!”
“Niye?”
“Bu, benden sonra bir başka adam

la evlendi!”
# * *

Dedik ya “Film Gibi’’nin “gibisi” fazla

Yazarımız 
Araştırmacı - Yazar 

Yılmaz Akkıhç’ın yazdığı
4 Ciltlik

BURSA ANSİKLOPEDİSİ
Gazetemizde satılmaktadır.

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbars 4*2 :
No : 3/B GEMLİK Tel : (0.224) 513 179

SATILIK DAİRE
Kumla’da Havuzlu 

Satılık ve Kiralık Daire 
Tel: (0.224) 513 17 97
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Yeşil ırmak Dershanesi 
kermes düzenledi

•t «

SARS

"Yeşilırmak Gemlik 
Dershane sı nın sahibi 
olan Özel Çağlayan 

t Eğitim Hizmetleri Li
mited Şirketi ortaklan
an eşleri tarafından 
boksu! öğrencilere des
tek amacıyla. kermes 
■hzenlendi.
F Belediye Sergi Salo
nu nda dün. Belediye 
Başkanı Mehmet Tur
gut tarafından açılışı 
rap ilan kermese ilgi 
üyük oldu.

Üç gün sürecek 
olan kermeste bayan- 
lann yaptığı masa ör
tüleri. yatak örtüleri, 
bebek takımları, ka
zaklar. eşarplar, dantel 
işleri, el işleri, el yapı
mı bebekler ve pasta 
börekler satışa sunul
du.

Kermesten elde edi
lecek gelirler ile yoksul 
öğrencilere destek 
sağlanacağı açıklandı.

IRmİEUI

GEDİĞİNE

Türkiye’de SARS yokmuş...
Sarsan çok....

Ziraat Bankası Gem
lik Şubesi’ne bir süre 
önce kurulan sıra oto
masyonu emeklileri ra
hatlattı.

Bankada yapılan de
korasyon değişiklikle
rinden sonra, kasa sayı
sının arttırıldığını söyle
yen ilgililer, daha çok

TATLI 
SERT

yaşlı emeklilerin kasa
lardan maaş alırken, sı
ra kargaşası yaşandığı
na yeni sistemin uygu
lamaya konmasıyla kar
gaşanın ortadan kalktı
ğı ve sırası gelen vatan
daşın kasadaki işlemle
rini kolaylıkla yaptırdı
ğını söyledi.

lAİ® Erol GÜRCAY

Kendimizle Bansalım
Kendimizle barışık değiliz.
İşyerimizde huzurlu değiliz.
Akraba ilişkilerinizde kırık döküküz.
Ülke meselelerinde gerginiz.
Arkadaşlıklarla yeteri kadar içten değiliz. ।
Millet ve Devlet ilişkilerinde b 

den kuşkuluyuz.
İlişkilerimizde güvenli değiliz.
Şekil olarak ve lafta hep birlik ve bü- . 

tünlükten yanayız.
Ama. Her an ve her konuda bölünmeye I 

bayılıyoruz.
Büyük Atatürk’ü dilimizden düşürmü

yoruz.
Ama. En büyük ilkesini hiç yerine ge

tirmemişiz.
“Yurtta sulh

.Cihanda sulh” demiş.
Biz tam tersini yapmışız.
Devlet Hükümetle kapışmış.
Hükümet üyeleri kendi aralarında di

dişmiş.
Devlet millete yüklenmiş.
Ezmiş pestilini çıkarmış.
Devlet Millete küsmüş.
Millet de devlete.
Kimsenin tansiyonu düşürmek aklına 

gelmemiş.
Aklına gelenler ise, düşürmek yerine 

daha da yükseltmiş.
Ama. Bu yeni bir olay değil.
40 senedir böyle.
Önce vatandaş, halkçî ve demokrat di- 1 

ye ikiye bölünmüş.
Bu kesimlerin kahveleri bile aynlmış.
Sonra yetmemiş, sağcılık ve solculuk I 

devreye konulmuş.
Bu ayrılıklar, kinin ve nefretin d 

da artmasına yaramış.
Şimdi de, laik ve antilaik çatışması I 

devrede.
Bu çatışmalar mutlu günleri bile ze

hir ediyor.
Törenler bile burnumuzdan geliyor.
Baştakiler çatışma içinde olunca, alt

takiler de onları aratmıyor.
Size ilginç bir örnek.
Kaymakam, Atatürk'ün Bergama y. 

lişinin yıldönümü nedeniyle bir tören dü- I 
zenlemiş.

Törene (DYP), (Y IB) başkanlan ile I 
Atatürkçü Düşünce Derneği yetkilisi 
katılmamış.

Kaymakam da katılmayan bu yetkili
ler hakkında, suç duyurusunda bulun- I 
muş.

Devleti temsil eden kişinin, uygula- I 
masına bakın.

Milleti Atatürk'le bütünleştireceği 
yerde, Atatürk'ten koparmaya zorlu
yor.

Sanal sürtüşme nedenlerini bıraka- I 
hm.

Devlet ile milletin arasını açacak, uy- ; 
gulamalardan sakınalım.

( Günün Fikrasi ,
*

Haşan okula yeni başlamıştı. İlk günü I 
eve dönünce annesi sordu:

Ne yaptınız bugün okulda Haşan'
“Bugün pek bir şey yapmadık galiba.

Çünkü yarın yine gideceğiz. "
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Çocuk Korosu 
AS Kültür Merkezi’nde

Ganyancı

Hakkı Can

konser verdi
Gen# Belediyesi Sanat 

ve Küftür Derneği Çocuk 
Korosu. Bursa AS Kültür 
Merkezi nde konser verdi.

23 Nisan Ulusal Egemen- 
bk kv Çocuk Bayramı etkin
likleri kapsamında, dün saat 
15 oo'de Bursa AS Kültür 
Merkezi nde verilen Çocuk 
Korosu Konseri'ni Şef Meh
met Taşpmar yönetti.

Gemlik Belediyesi Sanat 
ve Kültür Derneği Başkanı 
Edip Özer başkanlığında ve 
Çocuk Korosu Sorumlusu 
Fikri Danış yönetiminde AS 
Kültür Merkezi ne giden 50 
kişilik Çocuk Korosu. Bursa- 
fc ve Gemliklilerden beğeni 
topladı.

İki bölümden oluşan Ço
cuk Konseri nde 23 Nisan 
sarkılan. Atatürk sarkılan. İn

gilizce parçalar, Halk türküle
ri seslendirildi.

Gemlik Belediyesi Sanat 
ve Kültür Derneği Çocuk ko
rosu Şefi Mehmet Taşpınar,

konser öncesi çocuklara 
“Biz Kazandık” adlı tiyatro 
oyununu izlettiklerini belirte
rek, konserlerin devam ede
ceğini söyledi.

Renkli Etiket & Broşür & El İlanı & Kitap 
Dergi & Afiş & Yıllık Basımı

Fatura irsaliye & Bilet & Gider Makbuzu 
Davetiye & Kartvizit & Kaşe

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

DAVETİYE BASILIR
Her türlü matbaa işler iti i iz <f e-7'"'

hizmetinizdeyiz
"Matbaacılık Bizim İşimiz"

İstiklal Caddesi Bora Sokak (Akbank Aralığı) 
No : 3 / B Gemlik

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

Çok kalabalık sürprizli 82 Ath
Hakocan 6’lısı.
Bizi takip eden mutlaka kazanacaktır.
Bizi izleyin.
1. ayak Form durumunu beğendiğim 1 ndj 

Flare- 5 Nolu Tartufo BIANCO arasında 1 yan 
olur.

2. ayak ekürü avantacıyla 8 Nolu Öken 
bence iyi durumunu yanşlara yansıtırsa gecıkna

3. ayak Ankara pistini çok seven 7 M 
Manisa rüzgarı günün en sağlam kalesidir.

4. ayak altılının en karışık aşağı sırasıyla | 
Nolu Venom 2 nolu Atığbey - 4 Nolu Jala vei 
nolu Teethtoteeth yazanlar çok rahat yanş dfl 
ler.

5. ayak 5 Nolu Beylerbeyi 13 nolu Cn| 
Elmabağ ve 9 nolu Abvvorks ve günün bomba 
çıktığı gibi yarışı Forse etecek olan WoHgad 
ihmal etmeyin.

6. ayak 4 Nolu Fedlacon ve ekürü avantaj 
17 nolu Alpertungayı yazanlar rahat olurlar. 1

Bol şanslar. (1.920.000.) TL.
Güzel 6’lı 1

1 8 7 1 13 4
5 2 9 17

4
5

DcMyMMtda çak dûüti,
Düğün & Nişan & Kına 

Sünnet Fotoğraf Çekimleri 
ve albümleri yapılır.

Vesikalık ve her türlü i 
resimleriniz için bize 

uğrayın.
FARKI YAŞAYIŞ 
Özel günlerinizde video çekimleri re .

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

‘ Matbaamızda
KAŞE Bilgisayar

ve \ Sistemiyle
MÜHÜRDE I Kaşev*
BEKLEME / h/lü Kürleriniz

YOK!.. ./ 30 dakikada- - - - -  y uı ı*j 
BİR TELEFON YETERLİ! 
KÖRFEZ OFSET 
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLÂMCU
istiklal Cd. Bora Sk. (Akbank Aralığı) No 3.8

Tel: (0.224) 513 17 97 GEMLİK

16A?) l , x »ERSHAMEIvERİ
"Her zaman bir adım önde"
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Sıtkı Hayıroğlu
Emekli Öğretmen

YAŞAMIN İÇİNDEN

— *■

Vfürûnef^
C "CX

Mehmet Turgut Merhaba
Sayın Başkan sizinle bu araya gelip olayların 

oluşu doğrultusunda bir sohbet, ropörtaj yapa- 
tnachk Eğer yapabilse idik, size bazı sorular sb- 
rup cevaplarını alarak sütunlarımda neşredecek
tim. Kısmet olmadı

İki üç sene önce sizinle makamınızda sohbe
timse bir ropörtaj yapmıştık. Hatırlarsanız.
I Orada bana: Gemlik te seçimlerde başkanlı
ğa asla aday olmayacağınızı beyan etmiştiniz, 

madenleri makim...
> O günlerden, bugünlere geldik. Bugünlere 
şöyle Ur göz atacak olursak nelerin nasıl değişti- 

> ğini aakca görürüz.
OLANLAR :
1- Katkı otopark. Kendi imkanlan dahilinde 

■devam
L 2- Kültür Sarayı : Bitmek üzere.
I 3- Doğal gazla ilgili girişimler

4- İskelenin şehir dışına çıkma projesi.
' 5- Suni İpek arazisinin, bir kısmında sosyal 
tesislerin gerçekleşmesi

6- Gemlikspor a gereken desteği verilmesi 
ve başkan oluşunuz.

7- D. Kordon ve oradaki tuvalet taktire şa
yan...

8- Çarşı Camiin in kaldırılma projesi. En 
önemlisi.

9- Park çalışmalan.
Cadde ve sokaklann onarımını ele almak is

temiyorum. O işler her başkanın her zaman ele 
adığı islerden.

Simdi gelelim benim görüş açıma göre t
OLMAYANLARA :
1- Belediyece ele alınan üç dörtü bırak, bir 

tane HALİ SAHA yok. Gençliğin sporda, kim 
elinden tutacak.

Gemlik ilçesinin amiri başkanı kolu kanadı 
I sîzsiniz. Siz o makama Gemliklilerin oyu ile gel
diniz. Kaymakam, devlet memuru her an gidebi
lir Nitekim, biri gitti, biri geldi. Siz demirbaşsı
nız. Zamanı gelince gidersiniz,

İstekleri- zin muhatabı sîzsiniz.
Öğretmenler evimizin açılışında, bütün yetki

li amirler orada idi. Sizde orada idiniz, bende...
Ben, daha önceden o zamanın yetkili müdü

rü Dursun Bey’e o açılışta mut* ka kokuşacağı
mı ısrarla söylemiştim. Bekledin.. O imkanı ba
na vermedi. Eğer konuşsa idim. Sizden öğret
men arkadaşlarım adına isteklerim olacaktı. İşte 
isteklerimden biri

SAHİLDE ÖĞRETMENLER PARKI.
ÖĞRETMEN demek, okulda sınıfta ders an

latan not veren değildir. ÖĞRETMEN okulda, 
evde sokakta, parkta .. Nerede ise orada gene 
öğretmendir. Eğitimcidir.
I Veli olsun, öğrenci olsun vatandaş olsun. Öğ

retmenle ders haricinde görüşmesi gerekir. Bun
ları dikkate alarak sayın başkan, sizden sahilde 
Özel bir yaz tatili dinlenmede bir park istiyoruz. 
(Encümende bu dileği onaylar.

İşte o zaman GENÇLİĞİN-ÖĞRENCİNİN- 
VEUNİN ve ÖĞRETMENİNDE gönlünü hoş et
miş olursunuz ki yüzde yüz eserlerinizi tamamla
ma imkanını elde etmiş olursunuz. Aday olun di
yoruz sizi destekliyoruz. Kim ne derse desin. Siz 
hiç olmazsa yapma niyetindesiniz. Şimdi o niye
tinize kimse mani olamaz.

Mehmet Turgut Merhaba
Boşa gitmesin çaba.

Bunlara biliyor musunuzl?

Aşerilen her şeyi 
yemek zararlı olabilir
Evli kadınlarda yapılan bir 

araştırmaya katılanların yarı
dan fazlası “gebelerin aşerdik- 
leri her şeyi yemesi” gerektiği
ni belirtirken, uzmanlar ise bu
nun sağlığa zararlı olabileceği 
uyarısında bulunuyorlar.

Ev 400 kadınla gerçekleş
tirilen araştırma, hamileerde 
görülen aşırmede de gelenek

sel inançların etkili olduğunu 
ortaya koyuyor.

Katılımcıloı m 220’si, gebe
nin canı ne isterse alınıp yedi
rilmesi gerektiğini ve bunun 
sevap olduğunu ve arzulanan 
yiyeceklere göre de çocuğun 
değişik özelikle sahip olacağını 
belirtmiş.

Bunlar arasında “tatlıya

aşeren oğlan, ekşr* as 
kız doğurur' ve * patates 
renin çocuğu kötürüm 
eti yenirse çocuğunr ağı. 
ya da vücudu kemiksiz 
vaya aşerenin çon^mu 
ki” olacağı gibi ınar-- . 
r a la rda yer alıyor

Devamı

Yasemin Mobilya
DEGİRMENCİOĞLU Mobilya ve Koltcıfc Çeşitleri
O Yatak Odası Takımları 
Ö Oturma Odası Takımları 
fD Misafir Odası Takımları 
O Yemek Odası Takımları 
GJ Kpnepeler 
Ö&Abajur Çeşitleri
□l Zigon Sehpçılar
Fe/zz' z£T grimizde zengin

mobilya çeşitleri ile 
• h iz.m etinizdeyiz....

Gazhane Caddesi No : 21 (Eski Uzunlar Tic. Bayrı 
Tel ; (0-224) SI 2 20 20 CE—LİK
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Yol ortasında elektrik
direkleri ne arıyor?

Bçenın arka sokaklarında aracınızla gi
derken birden karşınıza bir elektrik direği 

î çıkarsa şaşmayın
Birçok sokakta yapılan kaldırım çalışma

sından sonra yol ortasında kalmış elektrik 
। direği ile karşılaşmanız mümkün.

Lale Kemal İlköğretim Okulu çevresin
deki girintili çıkıntılı sokaklar geçtiğimin yaz 
ayiannda çamurdan kurtulunca yıllar önce 
TEDAŞ tarafından dikilen elektrik direkleri
ne* birçoğu yolların ortasında kaldı.

Bunu Hanüdîye Mahallesi nde, Osmani
ye Mahallesi nde. Dr. Ziya Kaya Mahalle
si ndeki birçok sokakta görmeniz mümkün.

TEDAŞ yetkililerinin bu direkleri gör
memesi ise mümkün değil.

Mutlaka bu direkler mevzuat hazretleri
ne takılmışlardır.

Takılsınlar ancak. Gemlik gibi bir ilçede 
böyiesne çirkin görüntüler hiç de hoş de
ğil. Bir yolu bulunup direkler yol kenarları
na alınmalı.

özge optik
S SSK

Emekli Sandığı 
Bankalar

^Askeriye r
Bağ-Kur
Resmi Kuruluşlara

Optik gözlükleri yapılır

ELEMAN ARANIYOR

Muhabir olarak 
yetiştirilmek üzere 

Eleman ve Çırak Aranıyor

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

(Stüdyo Prestij yanı) No : 3 / B GEMLİK

ilan ve reklamlar kazandm
TAYLIK PAKET REKLVI

100 milyon + KDV + Sürpriz

BİR TELEFON YETERLİ
Tel : (0.224) 513 17 97

PVC KAPLAMA VE 
PLASTİK KART SİSTEMLERİ
O -PlostiR Ki m UR Kartı

O Personel Kartı
O Öğrenci Kartı 

Tanıtım Kartı
O Fatura Kartı

Körfez OFSET
MATBAACILIK - YAYINCILIK-

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

Tel: (0,224) 513 17 97 Fax: 513 35 95

GÜNEŞ 
GÖZLÜKLERİ

PERSOL
TOP TEN
VOOU-E

RAY
BAN

MEGA

OTO GAMZE
Elektrik Akşamı Filtre 
Dorse Akşamı Civata

TOFAŞ fT» 6WC
REMO FATİH

VOLVO DODGE

SCANİA KARGO

ANADOL Lj—C FORD

r İstiklal Cad. Migros Karşısı No : 54/F 1
Tel: (0.224) 514 81 56 GEMLİK 

İstiklal Cad. No : 86 GEMLİK 
ı Tel: (0.224) 512 34 34 1

Tahir DOLAŞKAN
Gemlik Girişi Baytaş Apt. Altı No: 42 GEMLİK 

Tel: (0.224) 514 5937 Cep Tel: (0546) «6 »B
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rfez
Renkli Etiket & Broşür & D Bam & Kitap & Dergi 

Afiş & Yıllık Basımı & Fatura İrsaliye â Bilet 
Gider Makbuzu & Davetiye & Kartvizit & Kaşe 

Mühür & Cilt yapımı & Plastik Kimlik Kartı
1 GÜNDE DAVETİYE BASIL» 

Her türlü matbaa işlerinizde 
_________ hizmetinizdeyiz_________

Körfez OFSE

) 30 Nisan2003Çarşamba FİYATI : 200.000.

MATBAACILIK - REKLAMCILIK - YAYMCUK
İstiklal Caddesi Bora Sokak (Akbank Arahçp) 

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

Kooperatiften
vag alan kıskaçta

Aşı günleri
başladı

Marmarabirlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifinden geçtiğimiz 
yıl ürün karşılığı zeytin yağı alan üreticiler, ürün veremeyince 
kooperatif borçların ödenmesi için üreticiye tebligat çıkardı.

T 2001-2002 zeytin 
ahp sezonundan son
ra. Marmara Zeytin 
Taran Satış Koopera
tifi Butiğine bağlı ko
operatiflerden ürün, 
karşılığı zeytin yağı 
satan alan kooperatif 
ortaklan, ürün vere
meyince, kooperatif 
tarafından ödeme kıs
kacına alındı 
| 2002-2003 alım 
kampanyasında, 
Gemlikli ortakların 72 
Mohı Marmarabirlik 

Güne Bakış
Kadri Güler
gemfifc_korfez@yahoo.com

Yağ borcu
Marmarabirlik ten zeytin yağ alıp, borcu

nu zeytin ile ödemeyen üreticilerin İcra kor
kusu yaşandığını öğrendim.

Olay şu; 2001-2002 zeytin sezonundan 
sonra, Marmarabirlik ortaklarına duyuruda 
bulunarak, isteyen ortaklara bedeli gelecek 
sezon zeytin ile ödenmek üzere, zeytin yağ 
verdi.

Yağı alan ortaklardan bazıları, bu yıl yeter
li zeytin olmayınca Marmarabirlik’e zeytin 
«ermeyince, yağ borcu kapanmadı.

Marmarabirlik şimdi işi sıkı tutuyor.
Bu yıl ödemelerini söz verdiği tarihlerde 

gerçekleştirdi. Kooperatif, alacaklarının da 
peşine düştü.

Ancak, bu borçlular tüccar değil, kendi or
taklan, yani kooperatifinin gerçek sahipleri.

Marmarabirlik’ten para almak için aylar
ca bekleyen üretici köylüler...

Yağ borcu bulunan ortaklar, icra kapıların
da sürünmek istemiyor. Yasal faizi ile borçla
nma gelecek yda kadar ertelenmesini istiyor.

Koca .Marmarabirlik bunu yapmalı.
Ortağını batakçı yerine koymamalı yoksa 

ayıp olur.

Zeytin Kooperatifi’n- 
den aldıkları zeytin 
yağlarının karşılığını, 
bu sezon zeytin olarak, 
kooperatife ödemeyi 
taahüt etmeleri üzeri
ne, bu yıl Gemlik Böl- 
gesi’nde beklenen 
ürünün gerçekleşme
mesi üzerine, yağ 
borçlarına karşılık 
zeytin veremediler.

ÖNCE UYARI
Marmarabirlik Ge

nel Müdürlüğü Koo 
peratiflere yazdığı ya

zı ile yağ borçlarını 
ödeyemeyen koope
ratif ortaklarına borç
larını ödemeleri için 
uyarı duyurusu hazır
ladı.

Ödemelerin yapıl
maması durumunda 
ortaklara icra takibi 
başlatılacağı öğrenilir
ken, Umurbey Belde- 
si’nde 90 kişinin zey
tinyağı aldığı öğrenil
di.

Diğer beldelerde 
de ödemeyen ortakla
ra aynı uyarının yapı
lacağı belirtilirken, 
Küçük Kumla Belde
si’nden zeytin yağı 
alanlar ile Genel Mü
dürlük arasında borcu 
gelecek sezona faiz 
ödeyerek, uzatma 
protokolü yapıldığı 
öğrenildi.

Gazetemize açıkla
ma yapan borçlu üre
ticiler, geçtiğimiz yıl 
Gemlik’ten alınan 

zeytinin rekoltesinin 
diğer ilçelere göre çok 
düşük olduğunu, or
takların kooperatifle
re* zeytin verememesi 
nedeniyle, taahhütle-’ 
rini yerine getireme
diklerini söyledi.

Ortaklar, yağ 
borçlarının gelecek' 
sezona kadar erte
lenmesini istiyo
ruz. Biz batakçı de
ğiliz. Kooperatif 
bize batakçı mu
amelesi yapmama
lı. Geçtiğimiz yıl 
Mudanyalı üretici 
ile Gemlikli üretici 
aynı ürünü almadı.

Biz masrafları
mızı bile karşılaya
mazken kooperati
fe taahüdümüzü 
nasıl yerine getire
lim. Yapılacak şey 
borçlarımızın erte
lenmesidir. “ şeklin
de konuştular.

Kızamık hastalığı
nın sonlandırılması 
amacıyla, başlatılan aşı 
günleri kampanyası 
önceki gün başladı.

Sağlık Bakanlığı ta
rafından pilot bölge se
çilen Bursa ve ilçele
rinde 28 Nisan-24 Ma
yıs tarihleri arasında 
Kızamık aşı kampan
yası yapılacağını söyle
yen Gemlik Sağlık 
Ocağı Grup Başkanı 
Dr. Besim Çavuşoğlu,

Müfettiş 
soruşturmayı 

gerekli görmedi
AKP iktidarında fır

tına gibi esen kadrolaş
ma, yukarıdan aşağıya 
doğru esiyor.

Genel Müdürlükler
den başlayan değişim 
fırtınası, İlleri de kasıp 
kavururken, AKP’li 
milletvekilleri kendi 
adamlannı su başları
na yerleştirmek için kı
yasıya mücadele veri- 

Sağlık Ocaklarında ça
lışan tüm sağlık perso
nelinin bu kampanya 
süresince 9 aylık - 6 
yaş arasındaki tüm ço
cukların aşılanacağım 
söyledi.

Bugün saat 10. oo 
da kampanyanın sem
bolik başlangıcının ya
pılacağını belirten Ça
vuşoğlu, “Amacımız 
bu sürede tüm ço
cukları aşılamak” 
dedi.

yorlar.
İlçemizde c 

lilerce kadr 
için şikayet ; 
işletilmeye baş

Kimliği S 
bir AKP’linin ı

Devamı 
sayfa 6 da

Balıkçılaı bu akşam tatile giriyor
Su Ürünleri Yönetmenliğine göre Mar

mara Bölgesi’ndeki denizlerde av yasağı bu 
gece başlayacak.

İlçe Tarım Müdürlüğü ilgilileri, av yasakla
rının 31 Ağustos 2003 tarihine kadar devam 
edeceğini, bu sürede Marmara Denizi’nde su 
ürünleri avlamanın yasak olduğu belirtildi.

Yasaklar süresince balıkçılann tekne ve 
ağlarını onartmaları istenirken, yasakların 
balıkların üreme mevsimi olması nedeniyle 
konduğunu açıklandı. Balıkçılar ise, yasak 
süresinin uzunluğundan yakmıyorlar.

mailto:gemfifc_korfez@yahoo.com
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Basından Seçmeler
Can Dii

Soran, sorgulayan insanlar 
toplumsal gelişmeyi hızlandırır

Eğitim ve toplum konusu çok önem
lidir

Toplumun gereksinimi olan eğitim 
biçimi aileden başlıyor, okulda, toplum
da ve günlük yaşamda devam ediyor.

Bir toplumda eğitimin temel işlevi 
kültürel değerlerin inançların ve norm- 
lann gelecek kuşaklara aktarılmasıdır.

Eğitim sürecinin yapısı kültürel ku
rumsal bireysel ve toplumsal etkileşim
lerden oluşur. İşlevi bireyi ve toplumu 
değiştirmek olan eğitim sürecinin ken
disi de aynı süreç içinde değişir. 
Eğitimin bir kurum ve süreç olarak in
sani değerleri. geliştirmek açısından 
önemi vardır.

ileri gitmek, yükselmek, sosyo-eko- 
nomik açıdan güçlenmek istiyorsak -ki 
her toplumun değişmez ülküsüdür.

Öğrenciye eğitim toplumsal işlevini 
anlatacak.

Çocuğun topluma uyumunu sağla
yan etkileri ve yaşam biçimlerini ve 
onun bu yaşam içindeki yerini kavratan 
bilgiler kazandıracak,

Eğitim konulannın toplum, iş ve ya
şamındaki değerlerini gösteren bilgiler 
verecek bir eğitim sistemini kurmak 
için çaba göstermek gerekiyor.

- Dinamik, yenilikçi bir yapıya sahip 
olması gereken eğitim çok yönlü işlev
leri olan bir süreçtir.

Eğitim toplumun hedeflediklerini 
karşılama sorumluluğunu üstlenmiştir.

- Bu nedenle birey toplumun kendi
sinden beklentilerini inisiyatif kullana
rak, yaratıcı düşünerek, sorgulayarak 
ve sorumluluklarının bilincinde olarak 
sosyo-kültürel değerleri kazanmaya ça
lışarak yerine getirmelidir.

Aileden başlayan süreçte eğitime 
çok önem verilmelidir. Eğitime gereken 
önemi vermeyen, kaynaklarını akılcı 
bir biçimde eğitime yönlendirilmeyen 
toplumlar başarısız olmaya mahkum
dur.

Bu gerçeğin yürekten benimsenmesi 
ve uygulanması gerek.

Eğitimden esirgenen kaynaklar top
lumu duraklatıyor hatta geriletiyor.

Kültürlü ve bilinçli bir gelecek için 
eğitime yani insana yatırım yapmak ge
rekiyor.

Yalnız yöntem öğreten değil, öğren
cileri düşünsel ve kuramsal eğitim ko
nularında bilinçlendiren, bilgilendiren 
bir eğitim anlayışına gerek var.

Bilimsel temellere dayanan ve toplu
mun gereksinimlerine yanıt veren bir 
eğitim sisteminin özlemini duyuyoruz.

Hem de hiç zaman yitirmeden
Araştıran, inceleyen, soran, sorgula

yalı insan yetiştirmeyi amaçlayan bir 
eğitim sistemi ülkemizi aydınlık yarın
lara taşıyacak. 

Nouma’nın şortunun içinde ne var?
Bütün erkeklerin orasında olan şey...
Kendi küçük kopyaları ..
Biricik “takıntı”ları..
Her daim el altında bulundurmaktan, arada 

miskince kurcalamaktan, tombala çeker gibi 
karıştırmaktan, hakkında ileri geri konuşmak
tan, bolca çekiştirip palavra atmaktan pek hoş
landıkları ezeli “silah”lan...

Askerlikte şapla uyutup, emeklilikte hapla 
uyandırdıkları sevgili yoldaşları...

♦ * *
Peki niye bir futbolu, gol atınca rakip tribün 

önünde şortuna çadır kurdurup “tabanca”sını 
“düşman”a doğrultur?

Niye seks , bir “ödül” değil de “ceza”dır 
erkek dilinde?

Niye aslen “zevk” vermeye yarayan bir 
alet, “zarar” verme kastıyla kullanılır?

Rakipler niye “annesiyle cinsel ilişki”yle 
tehdit edilir? ♦ ♦ *

Herhalde bunun kökenini, oğlan babalarının 
vazgeçilmez misafirlik eğlencesi “Göster oğ
lum pipini amcanlara” böbürlenmesinde 
aramalıyız.

Biz erkekler, bu teşhirin matah bir şey oldu
ğu zannıyla yetiştiriliriz.

Sonra da bu “gösteri”, ömür boyu sürer.
Elde cetvel onu ölçer biçeriz. İlk tecrübeye 

sınav gibi gireriz.
Bizi mahçup ettiğinde kızar, işe yaradığında 

azarız.
Yatakta işe yaramadıkça hepten dilimize do

larız.
Kavgada oraya vurur, maçta orayı koruruz.
Hayatımızın kaldıracıdır o; çalışmazsa yok 

oluruz.

Kütüphanenin sözlükler rafında iki ilginç ar
go sözlüğü var.

Biri ağırlıkla erkek argosundan derlenmiş; 
diğeri kadınlarındakinden.... (YKY 1998) “bi- 
zimkine”ne tam 124 isim takmış. Affınıza sı
ğınarak bir kısmını buraya alacağım :

“Baston, boru, beton, çakı, çivi, da
vul, kale, kalkan, kargı, kelle, kereste, 
kobra, patlıcan, piston, pompa, sakso
fon, tokmak, vites, zurna”

Şimdi bir de Filiz Bilgölçe imzalı “Kadın 
Anrgosu Sözlüğü”nün (Metis, 2001) ilgili 
maddesine bakalım :

“Amip, bamya, bilibili, bülübülü, çiki- 
ta, damlalık, elma şekeri, fazlalık, fıski
ye, hacıyatmaz, ibibik, lokum, lüle, loli- 
pop, tirbüşon, yavru kuş”

Farkı fark ettiniz değil mi? < • •
Kadınlann gözünde haz alışverişine 

o sevimli organ, erkek dilinde patiame 
bir suç aletine dönüşüyor.

Adında ‘vajina’ var diye oyun vğt 

erkek soyu, kendininkinin karşılığına . 
kahramanlık destanı yazıyor.

Madem zor mevzua girdik, ban “cin 
ki”nin iki cinsin argosunda nasıl fark 
rıldığını da örnekleyelim :

Erkek argosu : “Atlamak, becerim 
mek, çocuğu koymak, dikmek, a 
düzmek, geçirmek, halletmek, kc 
lamak, koymak, lehimlemek, saat < 
mak, sıraya koymak, pompalama 
gahtan geçirmek, vurmak.”

Radın argosu :
“Ata binmek, bandırıp yemek, 

boyamak, çiğden doğramak, fik fi 
dip, ilik düğme işleri, ince iş, ka 
kesmek, köfte patates, kuyudan s 
mek, malak emzirmek, menikür 
mak, mutlu etmek, pilavını yemek 
ezmek, toksik tmak, yekpare olms 

* * <
Bu adlandırma farklılığı bile yatağa 

farklı yönlerden girdiğimizi göstermiyc
Kadının “yekpare olmak” diye 

ğı eylemi, erkek bir “saplayan-sap 
ilişkisi olarak görüyor.

O yüzdendir ki, “çakı”sını elinde 
düşürmüyor. Peki neden, “eli şortun 
zen adamlar” diyarında Nouma elir 
soktu diye tepki gördü?

Buna psikolojide “yansıtma” den
“Kişinin yanlışını başkasına affı 

kendini bunu fark etmekten kc 
bir savunma mekanizması...'

Kim bilir kaç cinayetin altında cinse 
küfür, küçük düşürülmüş bir erkeklik c 
ha fazla bastırılamamış bir kompleks 
“eksik”i tamamlamaya kalkışmış 
hk” vardır.

Nouma, bu işi kovulmakla attığı K 
meli. Biz de artık organlanmızı oraç 
sallamaktan, birbiriyle yarıştırmaktar. 
yerde pohpohlamaktan, ulu orta kanşt 
vazgeçmeli, onu “savaşmaya değil, 
meye” kullanmalıyız.

“Silah”lan bırakmanın “yavru kus 
nşmanın zamanıdır.

27 Nisan tarihli MiUiyet Gazete 
alınmıştır. 
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No : 3 B GEMLİK Tel: (0.224) 51



Sayfa 3
HABER

Bag-Kurlular 
yine mağdur

TATLI 
SERT

Erol GÜRÇAY

Kritik Maçlar

tüfei ndbr
tam pMOMMBfar a «Meme At 
■ufctarr aidh^ı sağjMk kar 
hdtanrde m ; wrt nurnaratonrr
te teRaumflritağun gûrttenea® 
■BU «csareterv tiftrunm 
JtateKur kJurnrt tauAandbMten

ûzenne soruna çözüm ara
mak ıçm Bağ-Kur II Müdürlü-

•qh»rı-
lLır*ı.ı. »r

jfnara Af uyum

ğune başvurmaları 
ğm söylüyorlar.

ftaç alamayarak, 
marabn yüzünden

gerekti-

seri nu- 
mağdur

duruma düşen Bağ-Kurluiar 
gazetemize başvurarak, sağ-

değrf
rmı kırtasiyeciden
-Kur II Müdürlü-

gü nden veya ilçelerdeki şu
belerden aldıklarını, kayıtlar
da meydana gelen hataların 
sıkıntısını Bağ-Kurlulara çek- 
tirildiğini söylüyorlar.

Bağ-Kur sigortalıları ilaç 
sıkıntısı içine düştüklerini, 
sorunun çözülmesi için 3ağ- 
Kur'un kayıtlarını düzgün 
tutmalarını istiyorlar.

Pazarda işportacıdan
geçit yok
TASI 
GEDİĞİNE t

)amer

MK görüşeli değillermiş...

AKF> Ulmi

Mü hu 11 Aİ Şahın ne demiş?
* ta m* grmısu değiliz."
Gevişi MSTd hic değH. .,

Süper ligin altı da karışık.
Üstü de karışık.
Beşiktaş çok önemli bir deplasman 

maçını kazandı.
Can çekişen Elazığ’ı yendi.
Gençlerbirliği İzmir’de, Galata

saray kendi evinde berabere kaldı.
Bu sonuçlar, hep Beşiktaş’ın kar ha

lesine yazıldı.
Beşiktaş bu hafta, 7 puan ka

zanmış oldu.
Hem, bir deplasman mecburiyetin

den kurtuldu.
Hem de, Galatasaray ile puan 

farkı (3) e yükseldi.
Gençlerbirliği’nin dar kadrosu, 

çok yoruldu.
’En önemlisi futboldan bıktı.
Son beş hafta, çöküş daha da hızla

nacak.
Şampiyonluk hayali de, yok ola

cak.
Süper ligin dibi ise çok karışık.
Sondan (6) takım, ecel terleri 

döküyor.
Denizlispor’u deplasmanda yenen 

Kocaelisşpor adeta bir hayat öpü
cüğü aldı.

Kalan (5) maçının tamamını 
alırsa, bir mucizeyi gerçekleştire
cek.

Bursaspor çok gergin.
Mutlaka bir deplasman maçını ka

zanması lazım.
Önümüzdeki hafta, Fenerbahçe 

ile maçı var.
Fener önüne gelene puan dağıtıyor.
Bursaspor, Fener maçını alamaz 

ise, biter.
Elazığspor, kendi evinde Beşiktaş’a 

yeriildi.
Önümüzdeki hafta Samsun’a gide

cek.
Eğer yenilirse, o da biter.
Göztepe, bu hafta İzmir’de, Anka- 

ragücü ile oynayacak.
Beraberlik işine yaramaz.
Mutlaka kazanması gerek.
Bu hafta hem şampiyon adayla

rı, hem de düşecek takımlar biraz 
daha belirli hale gelecek.

Haftanın maçı, Trabzon’da ola
cak.

Tıabzon, Galatasaray’la oy
nayacak.

Günün Fikrasi
Sah Pazarı nda yaşa 

nan işportacı kargaşası 
vatandaşın canına tak 
etti.

Dün, havanın da gü
zel olması nedeniyle, 
pazarın kalabalık saat
lerinde vsyyar satış ya
pan işportacılar, vatan 
daşın gezdiği alanlarda

maj satması, pazar alış 
verişi yapan vatandaş
ları canında bezdiriyor.

Zabıta ile köşe kap
maca oynayan seyyar 
satıcılar, zabıtanın uzak
laşmasının ardından 
boşlukları hemen dol
duruyorlar.

Tıp öğrencisi profesörü yakadı.
Hocam bu defa da beni bırakırsa

nız bıçağımı tam kalbinizin orta yerine 
saplayacağım. ”

Hoca güldü :
“- Yapamazsın. Çünkü sen daha kal

bin yerini bile bilmiyorsun.”
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SANAT - KÜlTÜR

Kutlu Payaslı’nın
şarkılarını söylediler
Gemlik Belediyesi Sanat 

ve Kültür Derneği Türk Sa
nat Müziği Korosu'nun ün
lü Şef ve Bestekar Kutlu Pa- 
yash'nın eserlerinden oluşan 
bahar konseri büyük beğeni 
topladı.

Belediye Düğün Salo- 
nu'nda dün akşam Şef Er
dinç Çelikkol yönetiminde, 
iki bölümden oluşan konse
rin birinci bölümünde, hi- 
cazkar eserlere yer verildi. 
İlk şarkı. TRT İzmir Radyo- 
sundan emekli olan ve 
Umurbey c yerleşen Beste
kar Kutlu Payash nm Med- 
hal adh eseri saz sanatçılan 
taralından seslendirildi

Bu bölümde. Zekai Dede. 
Nasibi Mehmet Yürü. Hacı 
Su1 Ağa. Lem’i Atlı. 
Şevki Bey. Ahmet Mithat 
Göpoğlu. Keman: Tatyos 
f ve Lavtacı O. ı ık Efen
di nin eserlerine yer verildi

Sayfa

Hakkı Can

Ganyancı *

İstanbul Yanşlan 7
Sayın yanşseverlen 46 atlı 1. İstanbu. . 

günü
Bizi takip eden mutlaka kazanacamkör
Hakocan 6 Tısı
1. ayakta aynm yaphmadan 1 nolu Tekrar 

Nolu Beykılıç, 3 Nolu İdikut- 4 nolu Sarku:
2. ayak süper jokeyi ile 2 Nolu Karar.j 

geçilmez.
3. ayak koşuyu önlerde kabullenire 2 

yalım tek olur köt koşarsa en büyük rakibi 1 
Oürdesdemona olur.

4. ayak Halis Karataşlan sevdiği çim y 
Nolu doğu er banko olyur.

p. ayak geçen koşusunu çok beğencf- 
Nolu Furkan ve 5 nolu Mesude tabela aya t - 
bitirir.

6. ayak 7 nolu Subson iç günün en - 
teki olur Rahat yanş izlemek isteyenler sa 
1 Nolu aytar. 8 Nolu Ayçakız ve 5 Nolu Lonç 
6 Nolu Millenium song yazır.

BH „(î:sidr
(2.400.000.- TL)

2

met sundu.
At sahibinden Körfez e özel altılı

Beyhiıiy «e tek Taha mücadelesi 
2. koşu sansasiyon fit dunumda

İkinci bölümde ise, Kutlu 
Payaslı’nın eserleri koro ve 
solistler tarafından seslendi
rildi.

Kalabalık bir izleyici toplu
luğunun dinlediği koro ve so
lo şarkılardan sonra, gecenin 
Konuk Sanatçısı Bestekar 
Kutlu Payaslı, günümüzün 
beğenilen sarkılan ve kendi

Renkli Etiket & Broşür & El ilanı & Kitap 
Dergi & Afiş & Yıllık Basımı

Fatura İrsaliye & Bilet & Gider Makbuzu 
Davetiye & Kartvizit & Kaşe

Mühür & Cilt yapımı & Plastik Kimlik Kartı

r ud uyağı Karışık
6. koşu maidandan kim çıkacak 
Bol şanslar.

Kaşe
MATBAACILIK - REKLAMCILIK - YAYINCILIK

MÜHÜRDE 
BEKI_EI>

YOK! _

1 GÜNDE KALİTELİ ve UCUZ 
DAVETİYE BASILIR

Her türlü matbaa işlerinizde 
hizmetinizdeyiz

H i z i m İşimiz

İstiklal Caddesi Bora Sokak (Akbank Aralığı) 
No : 3 / B Gemlik

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

KÖRFEZ

Bıigısay*»

MATBMCILIK-YAYINCILIK-REKLAMCIUI
İstiklal Cd Bora Sk (Akba^- - '
Tel (0.224) 513 17 97 GEML»

DOĞUŞ FEN DERSHANELERİ
"Her zaman bir adım önde"
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Yaşaminİçinden
Sıtkı Hayıroğlu
Emekli öğretmen

BİnF BİZİ GÖZETLİYOR
Baba

- Söyle kızım FİGEN.
' Biri bizi gözetliyor programını sende seyret- 

I sene
- Be kızım ben öyle topluma gençliğe, İN- 

ISANUGA bir iz bırakmayan görüntüleri görmek 
I istemem

ESEN k* EBRU, kızlanm ısrar ettiler.
* Ne okur baba bu gece çok heyecanlı, anlam- 

I lı geçecek. Bizi kırma beraber seyredelim. Bu ge- 
I ce on kişi kalacaklar. Bakalım kim kimi eleyecek? 
I Üçü birden

- Hele sen bu gece seyret dahada bırakmaz- 
ı s»

I - Üç kızımı taramam ya. patlatın mısırları, çay- 
I lan da kayrumn beraberce seyredelim bakalım. 
I Nasıl gözetleyeceğiz.
i Bizde TV kanatlan çok ya, aradılar, yanşma- 
I h yeri buldular

ESEN
I - Bak baba. O sıkıntılı, üzgün konuşanın adı 
I ATA O kenarda oturan, etliye sütlüye hiç kanş- 
I mayanda TANSU. Her yere burnunu sokan, ora- 
I da yeri olmayan bîri daha var ya.
| EBRU Esenin sözünü keserek.

EBRU. baba, biz onlan tanıtmamız bana gö- 
| re hiç doğra olmaz. Sen kendin gör incele so- 
I nunda kararını verirsin.

r - Öyleyse getirin çaylan, pastalarda yanında.
Beraberce sonuna kadar seyrettik. Olayların 

| olusunu her haliyle gördüm.
FİGEN :

Baba bu acıklı olaylan sende gördün. Bir ga
zeteci vede ÖĞRETMEN olarak bir yorum yap- 
ta. Bizde gereken dersi, hisseyi alalım. Özet ola
rak kendi köşende neşredersin.

- Kızlarım, Figen böyle diyor. Siz ne diyorsu- 
nuz°

ESEN, EBRU, Figen de aynı bizim siza sora
cağımız soruyu size sordu. Bizde merak ediyoruz. 
Haydi başla.

- Benim, yorumlarım, görüşüm sizinkine uy
maya bilir. Sizde ona göre bir değerlendirme ya
parsınız. Tamam ariaştık mı, üçü bir ağızdan.

- Anlaştık anlat.
- Gördüğüm kadanyla, birinci olan ATA, adı 

üzerinde ciddi bir ATA gibi ağır başlı efendi. İyi 
niyetli, samimi, sempatik kandan biri. : Ebru sö
ze karıştı.

EBRU-VİKEN?
- Viken de ne kızım tiken de tiken... ESEN de: 
-ESEN içerinde başka beğendiğim var mı?
- Konuyu dağıtmayalım. ATA’nın o hareketini 

ben hiç beğenmedim. Onunkisi pireye kızıp yor
gan yakmaya benziyor. Vikenmiş, tikenmiş kim 
dursa olsun. Onlar onun muhatabı değil ki. Onu 
seçip orada getiren kim? Bölgelerden gelen se

kenlerin taktir edenlerin oylan. Karan ancak on
lar verebilir Öylesi saman altından su yürüten, 
kıskanç eğors, para hırslı olanlar değil.
* Figen - Baba sen olsan ne yapardır?

- Beri olsam, o programı yapanların yerinde o 
ATA nereye giderse gitsin gene onu oylamaya 
koyardım Çünkü o iyi niyetli biri İNSAN ve 
ADAM. Hakem bile sahada niyete göre kart gös
teriyor. Bu hal aynı zamanda seçmenlere de 
hakarettir

- özür dileriz baba. Bilgi edinmek ama seni de 
yordum

önemli olan topluma faydalı olmak.

NÖBETÇİ ECZANE

30 Nisan 2003 Çarşamba
SEDA ECZANESİ
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soruşturmayı
ELEMAN ARANIYOR

Muhabir olarak 
yetiştirilmek üzere 

Eleman ve Çırak Aranıy
Marmarabirlik Genel Müdürü yaptı
ğı açıklamada beyan dışı zeytin ve
renlerin paralarının 15 Mayıs günü 
ödeneceğini söyledi.

Bu yıl ödeme tak
vimini zeytin kam
panyasında açıkla
yan Marmarabirlik 
Zeytin Tanm Satış 
Kooperatifi, ortakla
rına verdiği sözü tut
maya devam ediyor.

Birlik Yönetim 
Kurulu tarafından ya
pılan açıklamada, 
birliğin ilk kez ürün 
alım ve ödeme politi
kasını belirlediğini ve 
planlı bir şekilde ha
reket ederek, hede
flerine ulaştığı belirtî1- 
di.

2002r2003_ yılı

zeytin alım kampan
yasında ortakların
dan aldığı rekolte be
yannamelerine göre 
ödemelerin yapıldığı
nı, beyanname ver
meyen ortaklardan 
da zeytin alındığını, 
bu ortaklara beyan
name veren ortaklar
dan sonra ödeme ya
pılacağının açıklandı
ğı belirtilerek, şu gö
rüşlere yer verildi :

“Beyan dışı ko
operatiflere zeytin 
veren ortakların 
ödemelerine 15 
Mayıs 2003 tari-

hinde başlayacâ-
giz. Böylece
2002-2003 sezo
nunda tüm ortak
larımızdan aldığı
mız ürünlerin be
dellerini tamamla
mış olacağız.”

Gelecek yılda aynı 
politikanın izlenece
ğini söyleyen ilgililer, 
Marmarabirlik’te 
planlı dönemin başla
dığını, bunun teme
linde? ise,. ortakların 
beyanına göre zeytin 
alım politikasının be
lirleneceği bildirildi.

görmedi
Birinci sayfan mdeyamr ~ 
.... faks ile İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Tuna hak
kında soruşturma 
başlatıldı.

Karapaşaoğ- 
lu’nun şikayet dilek 
çesini Milli Eğitim 
Bakanlığı’na gön
dermesi ile ilçemize 
gelen müfettiş, iddi
aları inceleyince so
ruşturma bile*açma- 
dan geri döndü.

. Müfettişin elinde
ki şikayet’dilekçesi
nin faksında resmi 
kurumun adının bu
lunması ise daire 
müdürleri arasında 
tedirginlik yaratılma
sına nednn oldu.

Müracaatların şahşen yapılması rica oL'
İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aran: 

(Stüdyo Prestij yanı) No : 3 / B GEMLK

1 AYLIK PAKET REKLA
100 milyoıı + KDV + Şiiri

■■ T A R AFS’Z SİYASİ GAZETE

BİR TELEFON YETERLİ
Tel : (0.224) 513 17 97

PERSOL.

TOP TEN
VOGU-E

RAY
BAN

MEGA

Okuy vı O.

Qö[IS3

MATBAACILIK - YAYINCILIK - REI

TOFAŞ 
RENO 
VOLVO 
SCANIA 
ANADOL

İstiklal Cad. Migros Karşısı No : 54/F 
Tel: (0.224) 514 81 56 GEMLİK 

İstiklal Cad. No : 86 GEMLİK
Tel: (0.224) 512 34 34

Tahir DOLAŞKAN
Gemlik Girişi Baytaş Apt. Altı No 42 

Tel: (0.224) 514 59 37 Cep Tel: (0546)

PVC KAPLAMA VE 
PLASTİK KART SİSTEMLERİ

S SSK
Emekli Sandığı
Bankalar

^Askeriye
t/Bağ-Kur
S Resmi Kuruluşlara
Optik gözlükleri yapılır

F* lastik Kimlik Kartı
O Personel Kartı

Cl Öğrenci Kartı 
d Tanıtım Kartı 

d Fatura Kanı

Körfez OFSET
İstiklal Cd. Bora Sk. Akbank Aral 191 

No : 3 / B GEMLİK
Tel: (0.224) 513 17 97 Fax: 513 35 95

GÜNEŞ 
GÖZLÜKLERİ

OTO GAMZE
Elektrik Akşamı Filtre 
Derse Akşamı Civata

FA

KAI

ok vı t: vı IX*
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