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GEMLİK GEMLIK’IN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nce düzenlenen “Aile Planlaması” 
konulu konferansta konuşan Jinekolog Prof Dr. Ömer Daregenli, isla- 
miyette kadının korunmasının günah olmadığını söyledi.
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Gemlik Halk Eğitim 

# Merkezi Müdürlüğü nce 
düzenlenen “Aile Plan
laması ‘' konulu konf e- 
rans büyük tfgi gördü.

Kansızlık ve ko leştero1 
kontrollerinin de yapıldığı 
konferans sırasında Halk 

Kadri Güler
gemlik_korfez@yahoo.com

izdiham yaşandı.
Her yaştan kadın. ve 

gene bayanların katıldığı 
topların dün saat 13.oo 
de Hale Eğitim Merkezî 
Salonu nda yapıldı.

Konuşmacı alarak 
konferansa katılan Jine
kolog Prof Dr. Ömer Da
ragenli. Türlüye de cahil

r Rtr? I

Güne Bakış

İşçi Bayramı
Bugün 1 Mayıs İşçi Bayramı..
Lsd Bayramı, Amerika Birleşik Devletlerinde, 

10 saatlik çalışma düzenini, 8 saate indirmek için
başlatılan eylemlerin ABD yönetimince kanlı bir 
şeklide bastırılmasından sonra, tüm dünyada bu 
gün «Mkçflfrin bayramı olarak kutlanmaya baş- 
bndı.

Bizde ise tam tersi oldu.
Tek parti döneminde tersane İşçilerinin baş- 

htnğj kutlama eylemleri de, Devrimci İşçi Sendi- 
ktfjı san yaptığı kutlamalar da devlet tarafından 
daima yasaklanmaya kalkışıldı.

1 Mayıs 1977 de İstanbul Taksim Meydam’n- 
da kutlamalar sırasında meydana gelen prova- 
İrafyonlarda onlarca kişi, ya kurşunlara hedef ol-

Bu ofaykmn failleri ve çıkarıcıları hala ortaya 
çdrardamadı.

1 Mayıstan Komünist Bayramı diye halka lan
se edenler, 1 Mayıslarda dünyada işçiler bayram 
yaparken. bizde bayram kabul etmeyenler var- 
tfc,.

Şimdi Sovyeder Birliği yıkıldı.
Demire! bile 1 Mayısları Bayram kabul etti.
Bugün 1 Mayıs, emekçiler bayramı kutlu ol-

Niza enettin SANU

kampanyasını 
Kaymakam 

başlattı
0-6 yaş grubu çocuklar, Sağlık Mer
kezlerinde, 7 -9 yaş arasındaki çocuk
lar ise okullarında aşı olacaklar

din adamlarının insanları 
yanlış bilgilendirdiğini, 
üremenin dince öğütlen
diğini, ancak fazla çocuk 
yapmanın önlenmesinin 
ise din ile alakasının bulu- 
madığını söyledi.

Prof. Daragenli, toplu- 
mumuzda kadını adetler, 
gelenekler bir kıskaç gibi 
sardığını belirterek, bun
ların dağıtılmasını istedi.

Daragenli konuşması
nı söyle sürdürdü :

“Anaların ve çocuk-

Genç Parti yönetimi de istifa etti
Genç Parti İlçe 

Başkanı Nizamettin 
Şanlı’nın görevinden 
istifasından sonra, yö
netim kurulundaki ar-> 
kadaşları da istifa etti
ler.

Geçtiğimiz hafta is
tifa eden eski ilçe Baş
kanı Nizamettin Şan
lı’nın basın toplantı
sında, yönetimden is
tifa eden arkadaşlarını 
suçlamasıyla başlayan 
sürtüşme, İl Başkanı- 
’nın Gemlik’e gelerek, 

ların sağlığı, toplu
mun sağlığı için ko
runma yollarını öğre
nelim. Bunun dinle 
hiçbir ilgisi yoktur. 
Bakabildiğiniz kadar 
çocuk yapın. Yersiz, 
anlamsız hurafelere 
değer vermeyin.”

KAN ALDIRDILAR
Öte yandan toplantıya 

katılan kadınlardan alınan 
kanlar test edilerek, kan
sızlık ve kollesterol testi 
ücretsiz yapıldı.

taraflarla görüşmesin
den sonra gerginlik 
iyice artmış, bu görüş
me sonunda, İlçe Baş
kanı Şanlı, gazetemi
ze partideki görevin
den istifa ettiğini du
yurmuştu.

Nizamettin Şanlı 
dün yaptığı açıklama
da ise, İl Yönetiminin 
Sah gününe kadar isti
fasını beklettiğini, dün 
yönetimdeki tüm ar
kadaşlarının da toplu 
istifa dilekçesi verdiği-

Kızamık aşısı günle
ri, dün düzenlenen tö
renle başlatıldı.

Kaymakam Sadet
tin Genç, Belediye 
Başkanı Mehmet Tur
gut’un katılımıyla dün 
Merkez Sağlık Oca
ğı nda bir tören düzen
lendi.

Merkez Sağlık Oca
ğı Grup Başkanı Dr.

ni söyledi.
Şanlı, açıklama

sında, GP Gemlik İlçe 
Başkanlığına atama 
yapılmasının beklen
diğini, partiden değil, 
yönetimdeki görevle
rinden istifa ettiklerini 
söyledi.

Nizamettin Şanlı, 
bir yerel gazetede 
hakkında çıkan haber 
üzerine hakaret dava
sı açmak üzere yasal 
girişimde bulunduğu
nu da bildirdi

Besim Çavuşoğkı. 
Sağlık Bakanlığı’nın 
tüm çocukların kıza
mık aşısı yaptırması 
için ulusal bir kampan
ya başlattığını, ülke
mizde 2005 yılma ka
dar kızamık hastalığı
nın görülmesi için çaba 
harcayacaklarını söGe-
di Devamı 

sayfa 6'da
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Tamer SİVRİ
Bursa Zihinsel Özürlü Çocuktan 

Koruma Derneği Başkam

Vefa
İnsanda olması gereken bîr duygu.
Çalışmışsın çabalaşmışsın bir kurumdan 

herhangi bir nedenle ayrılmışsın. Başka bir 
işe girmişsin ya da emekli olmuşsun farket-

Yıllar sonra bir gün emek verdiğin kuruma 
vokın düşmüş. Orada daha önce senin ma
sanda oturan memura yaklaşıp kendini tanıt-

Memur yerinden zıpkın gibi fırlayıp seni

Dünyaları sana bağışlasalar o hazzı yaşaya-

Bâr başka vefa örneği daha hayvanlar ale
minden.

Dün gece küçük oğlum Onat'a bîr hikaye 
kitabı okudum. Uyumadan önce...

Bu bizim iyi alışkanlığım izdir yıllardan beri.
Abisi Özgür le büyüyünceye dek sürdür

müştük bu uygulamayı...
Hikaye şöyle :
“Fare bir gün yolda giderken tuzağa düş

müş bîr kediye rastlamış. Kedinin bu hali fa- 
ı reyi çok üzmüş onu kurtarmak istemiş. .Tam 
i kurtarmak için hamle yapacakken oradan 
geçmekte olan sansar müdahale etmiş.

- Sakın ha demiş sakın ha... Kedi biliyor
sun senin can düşmanındır. Kurtarırsan seni 
yer... Minik fare de tedirgin olmuş. Olmuş ol
masına ama kediye de için için çok açıyor
muş.

Olsun demiş dara düşen birisine mutlaka 
yardım edilir diye düşünmüş.

Ve yine hamle yapmış...
Bu kez de çaylak müdahale etmiş. .
- Aman demiş. Kediler çok nankör 

olurlar. Hiç iyilik bilmezler. Onun kur
tardığın an da seni yer. Bırak ne yapar
sa yapsın.

Minik farecik önce sansar sonra da çaylak
tan böylesine bir tepki gelince, tedirgin olmuş 
ve acaba mı? diye aklından geçirmiş.

Kedinin yanına yaklaşmış.
Kedi yalvaran gözlerle minik fareden yar

dan umuyormuş
Minik fare kediye.
- Seni kurtarırım ama ya beni yersen...
- Olur mu öyle şey, demiş kedi.
Minik fare bu kez,
- Ama kediler nankör olurmuş
Kedi - Fareler de peynir çalar
- Hayır, hayır ben hırsız değilim
diye çığlık atmış fare,
- Nasıl ki tüm fareler hırsız değilse tüm ke

diler de nankör değildir.
Peki o halde demiş minik fare ve dişleri ke

dinin ayağına geçer urganı kemirmeye başla
mış.

Kedi de kurtulur kurtulmaz hemen fırlamış 
kaçmış teşekkür bile etmeden.

Aradan uzun bir süre geçmiş ve kediye fa
re yine karşılaşmışlar.

Kedi.
- özür dilerim minik fare. O gün korkudan 

sana teşekkür bile edemedim. Demiş ve ora
dan htzb uzaklaşmış. Fare de yuvasına dön
müş ve kapısında ne görsün. Kocaman bir 
peynir parçası...

Vefa böyle bir şey...
Fare iyilik etmiş iyilik bulmuş...
Birbirinin can düşmanı olan fare ile kedi

nin davranışı çok ilginç değil mi?
Biz insanlar için de iyi bir örnek..._______

Özürlü Çocuk ve Baba
Çocuğun kişilik gelişiminde anne kadar et

kin rol üstlenen bir başka kişide baba olmalı
dır.

Genellikle çocuğu annenin yetiştirdiği yo
lunda yaygın bir kanı olmasına rağmen baba
nın da çocuğun kişilik açısından eşit derece
de rol üstlendiği, üstlenmesi gerektiğine inan
malıdır. Çünkü nasıl ki bir fidan büyürken 
onu sadece sulamak, gübrelemek yetmiyor
sa. gelişip ulu bir ağaç olabilmesi için güneşe 
<le gereksinimi varsa, bir çocuk da sadece an
nesinin ilgisi ve sevgisiyle yeteri kadar gelişe
mez. Bu yüzden de BABA her yönden bir ta
mamlayıcı rolü üstlenir.

Baba, ailenin reisi ve otoritenin sembolü
dür. Ailenin bütün sorunlarını o çözümler, ka
rarlar (tabii ki bu sorunları anneyle birlikte 
konuşup tartışırlar ama yine de son sözü ba
ba söyler) o ahr. Sevinçler ve mutluluklar, ba
bayla daha bir anlamlı değil mi?

Bu arada, çocuğun eğitimiyle ilgili olarak 
anne öfkelendiğinde, baba hiçbir zaman oto
rite böşluğu yaratacak'şekilde davranmamalı, 
çözümünü aksi taktirde, nedensiz yere evde 
tartışma ve huzursuzluk çıkabilir.

Çocuğun gözünde baba; gücün sembolü
dür. Kimse onu yenemez, her zaman üstün
dür, koruyucudur. Hele baba sevgisi. O bam
başka bir duygu. Baba sevgisini tadabilen çq- 
cuklar gerçekten çok şanslıdırlar.

Özürlü bir çocuk için “baba” nasıl bir an
lam taşır? Öncelikle şunu göz önünde bulun
durmalıyız. Özürlü çocukları olan ana babalar

bazen “benim görevim onu yaşatmak 
terapiye götürüp getirmek. Gerisi beni 
ilgilendirmez” şeklinde bir felsefe geliştim 
ler.

Oysa hiçbir çocuk için baba canlı bir ula
şım aracı olamaz. “Baba otiritenin sem
bolü ama bu babanın hiçbir sevgiyle il
gisi yoktur” anlamında değildir.

Zaten böyle bir şey düşünülemez bile. Ço
cuğun gelişiminde bu kadar önemli rolü olan 
bir insanın sevgisiz olması mümkün mü? Ay
rıca sevgisiz bir otorite de olamaz. Çocukla
rın ruhlarını doyurmazsak bize kayıtsız şartsa 
itaat edip boyun eğmelerini (eğer amacımıza 
ulaşmamızı sağlayacak gerçek otoriter, insan 
değil, köle yetiştirmekse) nasıl bekleyebiliriz.

Eğer bir baba özürlü yada özürsüz çocu
ğun fiziksel ruhsal ve her türlü gereksinimi ile 
samimi olarak ilgilenebiliyorsa çocuğun ruh 
sağlığından hiçbir zaman endişelenmemde 
yiz. Bu da baba için zaman gerektirir, sevgi I 
enerjisi gerektirir. Evet sevgi enerjisi belki ço
cuğumuz, sevebilmenin bir enerji gerektirdi
ğinin farkında bile değiliz. Bazı insanlarda do
ğuştan var bu potansiyel bazılarında ise hiç | 
yok.“. |

Sevgi enerjisiyle dolu babalar ise, her ne 
olursa olsun çocuklarına ayırırlar. İşleri ne ka
dar yoğun olursa olsun bir dakika bile yeter. 
Tatlı bir dokunuş sıcak bir gülümseme belki 
de yalnızca anlattıklarını dinlemek ya da sa
dece gözlerinin içine tüm dikkatini vererek 
bakmak. Çoğu zaman bunlar yeter çocuğa.

İLAN ve REKLAMLAR KAZANDIRIR
1 AYLIK PAKET REKLAM

100 milyon + KDV + Sürpriz
.GEMLİK

■■■ TARAFSIZ SİYASİ GAZETE MBBHİ

BİR TELEFON YETERLİ

GEMLİK Yazarımız 
Araştırmacı - Yazar 

Yılmaz Akkılıç’ın yazdığı
4 Ciltlik 

BURSA ANSİKLOPEDİSİ
Gazetemizde satılmaktadır.

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

■M GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

Yıl: 30 SAYI: 1530

Fiyatı: 200.000 TL. (KDV Dahil) 
Sahibi: Kadri GÜLER 

Yazı işleri Müdürü : Serap GÜLER 
İstiklal Cad. Bora Sok. (Akbank Aralığı) No : 3/B 

Tel: 513 17 97 Fax : 513 35 95 GEMLİK 

Basıldığı yer : KÖRFEZ OFSET 
Matbaacılık -Yayıncılık - Reklamcılık Tesisi 

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

(Dini Bayram Günleri ve Pazar Günleri yayınlanmaz)

MI GÜNLÜK SİYASİ «AXW ■■■
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S Merkez Sağlık 
J Ocağı yetersiz
t

ihtiyaca 
in ekbi- 
sa isteni-

İçonizde bulu-

yor.
F Dün. Merkez 
pghk Ocağı nda 
başlatılan kızamık

Sadettin
bildiren

«MM
lAhığundan inşaat! gerçek-
■remedığ:'! söyledi. Ça- 

4 odaya ihtiyaçları
HüSanu belirtti

ir malî portresi oldu- 
söyleyen Belediye 

ıı. oda düzenleme su-

' retiyle inşaat yapımırtın 
doğru olmayacağını, bu kay
nağın bulunabileceğini söy
ledi.

Belediye Başkanı Meh
met Turgut, belediyenin bo
şaltılmış bir sağlık ocağı bu
lunduğunu, bu sağlık ocağı
nı Sağlık Müdürlüğü ne ve-

rebileçeklerini belirtti.
Kaymakam Sadettin 

Genç ise, her 10-15 bin.nü
fusa sağlık ocağı açılması 
gerektiğini, Gemlik’te sağlık 
ocağının yetersiz olduğunu 
belirterek, yeni sağlık ocak
larının açılması için başvuru
da bulunduklarını söyledi.

TEDAŞ borçlarının
■ taksitlendirilmesi
S uzatıldı

GEDİĞİNE ”

Türkiye Elektrik 
Dağıtım Kurumu’nun 
abonelerinden alacak
larının peşin ödeme
lerde indirim uygula
masıyla taksitlendirme 
süresi uzatıldı.

Dün, mesai saati 
bitiminde sona erece
ği önceden duyurul
muş olan TEDAŞ 
borçlarının taksitlen
dirme uygulaması öğ
leden sonra TEDAŞ

. Genel Müdürlü-

TATLI 
SERT

Prof, Dr. Sn, Necmettin Erbakan 
kafayı AKP’ye taktı.,.
AKP*de Hocanın altınlarına...
Öküz öldü, ortaklık ayrıldı ya...

ğü’nden yapılan açık
lamalarda, ödemeler
de büyük sıkışıklığın 
yaşanmaşı nedeniyle, 
süre 20 Mayıs 2003 
tarihine kadar uzatıldı.

Dün Gemlik TE
DAŞ Şube Müdürlü
ğü’nde sabahtan akşa
ma kadar aboneler

peşin ödeme ve taksit- 
lendirmeden yararlan
mak için işletme 
önünde büyük kuyruk
lar oluşturdular.

Mesai saatinin biti
minden önce Genel 
Müdürlüğün aldığı 
uzatma kararı işletme
ye faksla bildirilmesine 
karşın kuyrukta bekle
yenler, son dakikaya 
kadar taksitlendirme- 
den yararlanmak için 
sıralarının gelmesini 
beklediler.

TEDAŞ işletme 
Müdürü Enver Aka. 
borçlu abonelerinin 
20 Mayıs'a kadar pe
şin ödemede indirim 
ve taksitlendirme hak
larından yararlanacak
larını söyledi.

M T M Erol GÜRCAY

Komşularımız
1990 yılında dünya yeniden yapılan

dı.
Sovyetler Birliği dağıldı.
Berlin duvarı yıkıldı.
Biz, kalakaldık.
Bütün bu olanları seyrettik.
Tabi. Bu arada 40 yıidn uyuyan Avrupa 

Birliği de uyandı.
O da yeni yapılanmasına hız verdi
Biz, bize zarar vermeye n yılan bin yasa

sın dedik.
Zaten kendimizle uğraşmaktan olan 

biteni değerlendiremedik.
Eskiden irili ufaklı komşularımız var

dı.
Hepsi de dişimize görevdi.
Veya. Biz öyle zannediyorduk.
En ufak bir numarada. Yunanis

tan’a postayı koyuyorduk.
Yunanistan’ın ürkmesinden mest olu

yorduk.
Güney doğu komşularımıza da, >ara 

sıra sert yapıyorduk.
Bahar geldi mi, K. Irak’ta cirit atıyor

duk.
Hızımızı alamıyor.
40-50 km içeriye kadar giriyorduk.
Ama. Son yıllarda şartlar değişti.
Sovyetler Birliği dağıldı.
Ama. Rusya şimdi daha da güçlendi.
Kapan 16 ülkede, hala borusunu öttü

rüyor.
Bu 16 ülkeden avantasını alıyor.
Yani. Kuzey komşumuz değişmedi.
Çırpınırdı Karadeniz bakıp Türkün 

bayrağına dediğimiz Türk Cumhuri
yetleri bile, bize ısınamadı.

K. Irak’ta, her yer bizden sorulu
yordu.

Şimdi. Sınırlarımızdan, bir adım ileri 
atamaz hale geldik.

Çünkü Güneydoğu komşumuz 
Amerika oldu.

Artık Yunanistan ile olan sorunu
muz, Avrupa Birliğine intikal etti.

Kıbrıs’taki sorunumuzun yeni mu
hatabı da, Avrupa Birliği oldu.

Yani. Dünyanın üç büyük ülkesi. 4 
yanımızdan bizi sardı.

Kendi içimize döndük
Kendi içimize hapsolduk.
Bu çemberi nasıl yaracağımızı dü

şünecek yerde, kendi kendimizle sa
vaşmayı tercih ettik.

Kendi kendimizi yemeyi, bırakalım.
Eğer bırakmak isek, korkarım yeni 

komşularımız bizi yiyecek.

Günün Fikrasi

Annesi Haşan'la konuşuyordu.
Yarın doğum gününde güzel bir 

pasta ile altı tane mum hazırlattım se
nin için.

Nasıl beğendin mi?
“- Ah anneciğim, altı pastayla bir ta

ne mum olsaydı, daha çok hoşuma gi
derdi.”
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Bayan ressamların
sergisi bugün açılıyor

Gemlik Rotary Derneği’nin 
sponsorluğunda. bayan res- 
samlann yağlı boya karma ser
gisi bugün Belediye Sergi Salo
nu nda açılacak.

İlçe Kaymakamı Sadettin 
Gençtin açılışı yapması bekle
nen karma sergi saat 11 .oo’de 
izlenime açılacak.

Nilgün Kurnazoğlu. Emine 
Çeşmeci. Hacer Aydın, Güzide 
Candan, Mehtap Atay, Zeliha 
Demir adlı bayanlar sergi hazır- 
hklannı tamamladılar.

Her biri amatör ressam ve
ev hanımı olan bayanların ev işlerinden boş ka
lan zamanlarını resim yaparak değerlendirmesi 
sonucu ortaya çıkan yapıtlar, geçtiğimiz yıllarda 
da Gemlik Belediye Sergi Salonu’nda sergilen
mişti.

Öte yandan Gemlik Rotary Derneği, 10 Ma

yıs Apneler Günü nedeniyle lise ve dengi okullar 
arasında ‘Benim Annem’ adlı kompozisyon ya
rışması ’düzenledi.

Annelerini en güzel sözcükler ile anlatan öğ
renciler, Gemlik Rotary Derneği tarafından ödül
lendirilecek .

İşçi Bayramı kutlanacak
1 Mayıs işçi Bayramı bugün 

tüm dünyada törenlerle kutla
nacak.

işçi Bayramı yurdumuzda da 
başta Bursa olmak üzere İstan
bul, Ankara, İzmir gibi büyük 
metropollerde demokratik kitle 
örgütlerinin düzenleyecekleri

yürüyüş ve mitinglerle kutlana
cak.

1 Mayıs İşçi Bayramı nede
niyle ilçemizde de geniş güven
lik önlemleri alındı.

Emniyet güçleri dün akşam
dan itibaren ilçede kontrolleri 
sıklaştırarak, yasa dışı olaylara

meydan verilmemesi için sıkı 
güvenlik önlemleri aldı.

1970’li yıllarda başta İstan
bul olmak üzere bir çok kentte 
işçi bayramlarında meydana 
gelen olaylar nedeniyle can ve 
mal kayıpları olmuştu.

İLAN
BURSA TEKEL YAPRAK TÜTÜN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNDEN

1) Gemlik Sunğipek ve Viskos Mamulleri İşletmesi sahasında bulunan yaklaşık 1.500 adet 
zeytin ağacı bir yıl süre ile (2003 yılı mahsülü) kiraya verilecektir. Kiralama işi 14.05.2003 
Çarşamba günü saat 14.oo’de kapalı zarf teklif alma, istenilen bedel elde edilemediği takdirde 
aynı oturumda açık arttırma suretiyle Tekel Gemlik Sunğipek Tesisleri ihale salonunda 
yapılacaktır.

2) Zeytin ağaçlarının bir yıllık muhammen kira bedeli 10.000.000.000.- TL. (onmilyartürk- 
lirası) dır. Geçici teminatı % 4 olup, 400.000.000.- TL. (dörtyüzmilyontürklirası) dır. Geçici 
teminatlar Bursa Tekel Y.T. İşletme Mdüriüğü veznesine ihale öncesi yatmlmış olacaktır.

3) Teklifler ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına verilecek ve en az bir ay süre 
ile geçerli olacaktır.

4) İhale ile ilgili şartname mesai saatleri dahilinde Bursa Tekel İşletme Müdürlüğü İhale 
Komisyonu’ndan veya Gemlik Sunğipek İşletmesinden temin edilebilir.

5) İstenilen belgeler şartnamesinde yer almaktadır.
6) Yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler şartnamesinde yer almaktadır.
7) Posta, telgraf ve faks ile yapılacak başvurular geçersizdir.
Duyurulur.
Tel ; (0.224) 271 65 28 Tekel Y.T. İşletme Müdürlüğü

271 65 29 İnönü Cad. No: 116 Osmangazi /BURSA
Faks ; (0.224) 253 05 62

Ganyancı

Hakkı Can

İstanbul At Yanşian 8
Bizi takip eden mutlaka kazanacanr Bezi 

izleyiniz.
Hakocan 6'hs
1. ayak ekürü avantajıyla 4 Notu çekâçe ve 

akcan arasından 1 yanş olur.
2. ayak en formda olan 2 notu Şakon ata 

çocuk halisleri geçilmez.
3. ayak 8 Nolu Şirinkaya ekürüsüyie geçmez
4. Bir Nolu Gülüvar. 3 Noiu bukleti aitrou 

zarafet ve 5 Nolu Linda yeter
5. ayak 10 Nolu Howıtzer Karataş ilen günün 

bankosudu.
6 ayak 1 Nolu Mektepli 2 Nolu Sam Güneş| 

ve günün bombası 6 Nolu Poacher olur. 9 NoL 
Dancıngwolf yazanlar rahat 1 yany izlerler.

3 Nolu fay hattını da ihmal etmeyin.
Bol şanslar.
Güzel 6’h (1.200.000) TL.

4 2 8 1 10 ı 1
3 2
6 6
5 9

3

KAŞE 
— YJ? MÜHÜRDE 

BEKLEME 
YOK!

At sahibinden Körfez’e özel altılı
1. koşu
Akcana uygun rakipler
2. koşu bu ayak karışık görünüyor.
3. koşu Saltukhan günün bankosu.
4 koşu buraya 1 at yeterli
5. koşu buraya çok at yazılmalı.
6. koşu Arif Bey öncelikle yazılmalı.
Bol şanslar.

Ilhami Erdoğan

5 6 3 3 12 5 |
5 7

_ 1

4 4 S
1 3 9

2 in 1İV |
- 1 1 J

10 |

Matbaamızda 
Bilgisayar 
Sistemiyle 

Kaşe ve 
Mühürleriniz 

30 dakikada

KÖRFEZ OFSET
MİTBMCIUK-YtrilKU-REnjUKU
İstiklal Cd. Bora Sk. (Akbank Ara® No: 55

Tel: (0.224) 513 17 97 GEMLİK

DOĞUŞ FES DERSHANELERİ
"Her zaman bir adım önde"
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BU DİL VAR YA BU DİL
Her cartam <U olmaya bilir ama. dili olan

İr HtAvartamda varaddış özelliklerine göre 
M(âiu bühtük. g<A unür görünmez dilleri vardır. 
Jtatafeı leku». huninde çok.
T €Wkv a.r bir konu Hayvanlar aleminin ko-

Bu gefetaı buim konumuza insanlar alemi-

AĞUDAKI DİLİMİZ
E Ağnamadaki dtaüıt. dilimiz döndüğü kadar 
AIALARIN ueyvnferivfe bir değerlendirelim. 
Dtaüz tçin neler demişler

1- koru tat yüan gıbrdu Deliğine girmez
2- ki söz demir kapıvt açar. *
3- insan ağu yüke tahammül eder. Ağır kıta

•demez Yük. vücudun her yerinden faydalanı
lmak kalkar Ağu laf kakmaz ruha biner.

4- Fena bir kadar kötü sözleriyle aileyi peri
şan eder Akdb bu erkek, fena bu kadına kapıl- 
■narruh Sözüne de inanmamak
L S- Çok havlayan köpek ısırmaz Çok konuş
ma boş konuşma demek

6- MONTAGON da - En mesut izdivaç, kör 
bir kadının sağır bâr erkekle evlenmesidir de
niş. Dile huztrriarmuı bozulmadığına değinmiş.

Bu deyimleri ayn ayn açacak olursak, ağız- 
dafc cfifîn nefere muktadir olduğunu açıkça gö-

üz Ama. imkansız..
insanlar arasındaki her türlü ilişkilerin kay

nağı ikfîr
Birine kabaca konuşup kızdığımızda : “Dili

ni eşsek ansı soksun deriz
Seucfigrniz biri içinde Dilinden bal akıyor” 

derç.
Öyle ya. insanın başına ne gelirse, dilinden 

geldiği bir gerçek
Difin özellik ve güzellikleri yazma ile bitmez 

Şünmfe derinliklerine inelim.
AĞIZDAKİ BURUK DİL
Bir deyim uardır hani :
"Ağzı varda dili yok ~ denilir
Ağa olunca dilde olmalı.
Konuşmalı. hem o dil
Yalancıyı, yağcıyı, haklıyı, haksızı
Ayırmalı bir bir
Doğrunun dozuk köyden nasıl koğuldu- 

ğunu açıklamalı
Yılanı deliğinden çıkaran dil

L Ağa içinde kalmamalı buruk 
te Gerçekleri anlatmalı mertçe ve

PBffl
Bunlara biliyor- mu»unuzV 

Çocuğunuza karşı 
‘tatlı sert’ olun

Uzmanlar, sürekli ‘sus, ko
nuşma, otur’ gibi olumsuz 
emirler verilen çocuklarda, dav
ranış bozuklukları, anti-sosyal ve 
uyumsuz bir kişilik ortaya çıktığı
nı belirterek, anne-babalara ne 
çok otoriter ne de çok gevşek 
olmayan tatlı sert bir tutum göz
etmelerini öneriyor.

1425 öğrenci ile gerçekleşti-

rilen araştırmada, çocuk yetiş
tirmenin önemim bir 1cez daha 
ortaya koydu. . . t h

Araştırmaya göre, yaşlan 6 
ile 15 arasında değişen çocukla
rın yüzde 11 5’înde 'karşı gel
me bozukluğu’ var. Bu rahat
sızlığın genel olarak görülme 
oranı ise yüzde 6. “Karşı gel
me bozukluğu” nun yaygınlığı,

erkek çocuklarda daha yüksek ’ 
bulundu.

Fn sık görülen bekrtâen de | 
“çoğu zaman alıngan, ça- I 
bu k darılma ya da başkala- | 
rmca kolay kızdırılma ”, “ço- t 
ğu zaman içerlenmiş, kızgın I 
ve gücenik olma” ile “sık sık , 
büyüklerle tartışmaya gir- j 
me” oluşturuyor Devamı var. |

Yasemin Mobilya
DEĞİRMENCİOGLÜ Mobilya ve Koltuk Çeşitleri

o

D Yatak Odası Takımları

Caddesi İki: 21 (fski Uzunlar Tic. Aygaz M** 
tel : (0.224> S12 20 20 GEMLİK _

O 
O 
n

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

Yeni İşyerimizde zengin 
mobilya çeşitleri ile 
hizmetinizdeyiz,.... '

□ UÇAK□ GEREKLİ TELEFONLAR
İtfaiye ... ....................... 1IX) 
Polis İmdat ......   .155
Jandarma İmdat........... ........156"
Jandarma K. ..............513 10 $5 .
Polis Karakola ... 513 18 79 "
Gar. Kom....................513 12 06

□ KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık...............  513 10 51 ,
Kaymakamlık Ev.,.,......513 İÜ 52
C. Savcılığı.........;....İ...513 10 53?, .
C. Savcı Yard..,............513 29 54
Emniyet Müdürlüğü......513 10 28

□ ULAŞIM

TEK Arıza . .... .513 20 66

Halk Kutup '.. 513 13 55
As: Şh. ....  513 İÜ 57
Karayollan . . 513 1308
Liman Bşk. .1 . 513 11 33
■Mal Md.......  51^10^5
Nüfus Md . 513 37-42 
Özel ki Md 513115 e/
Tapu Sic Md. 513 14 If 

. 5İ3 13 64
GkimrıA. Nfci .. 513 14 11 
Tekel Md. . 513 1042
Ver. Da. Md..... 5132360 
üçe Tar Md . 513 11 86 
Hçe Seç. Md. 513 71 73 .

Şafak HovacAk 
touajfTMTM

Q DEFteZ OTOBÜSÜ _____-

■ Mudanya ........ . 544
Yiıjnrı . - Gl» SIĞ .

; _... . -_________ 226 SI -
□ __

.. . —tMgSUjte»
□ FtRİSOT ______
Topç»*t . . {23ü 36: - i

________ ~
□ ÖTOBÖS__________

Tarm. 261 54 (VUludağ Turizm.............513 12 12.h.
Aydın Turizm...............513 20 77

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

□ TAKSİLER
Körfez Taksi................513 18 21
Çınar Taksi. .............. .513 24 67
Güven Taksi .........513 3240 1
Gemlik Taksi............513 23 24
Manastır Taksi .......514 35 50 1

□ BELEDİYE
Santra ......... .513 45 21-23
Baskanbk....... 513 45 2Ö
Zabıta...... ....5İ3 24 32
Otobüs İslet. 513 45 2! 122
Su islemesi . . .813 45 21 115 
lıfaive.............513 23 2b _
Muhasebe M 513 45 21 182 
Yazıfc. Md 513 45 2J 111 
Su Ahza.......,'sakıiî ISb

OTO OOASU BAŞKAf^LK*!
Ambulans.... 0.532 4568 i 16
Kurtano...

Esnaf w Sxı fetî Keî Km0 513 11 85

□ TbF DAMITICILARI

Özgas —...
! —----- ------- SIS $ |

Hık aşğa ■ . 513 45^
. UMgaK ...___ ... _. 514 2Ş !

Mam ıJki^gaz S13 65 y s
513 40 1

BP Gü . S14 5&

p.
y r R

 
Iİl

’.'K
i 

■ ’Zl t; 
5* YcdKvrd» ÎMrci 51130^ j
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Kızamık aşısı kampanyasını 
Kaymakam başlattı

Birinci sayfanın devamı
1 Nolu Sağlık Ocağı'na aşı 

için gelen îlk çocuğa aşı yapıl
dı.

Kaymakam Sadettin Genç, 
bîr kız çocuğunu kucağına 
alarak ilk aşıyı uygulattı. Bir 
yaşlarındaki çocuğun hiç ağla
madığı dikkat çekti.

Daha sonra Belediye Baş
kanı Mehmet Turgut bir çocu
ğa kızamık aşısı yaptırdı.

Aşı kampanyasının 23 Ma
yıs gününe kadar devam ede
ceğini söyleyen Merkez Sağlık 
Ocağı ilgilileri, bu süreler içe
risinde 6 yaşına kadar olan 
çocukların mutlaka Sağlık
Ocaklarına getirtilerek aşı yaptınfimasını istedi- Mayıs 2003. tarihine kadar tüm çocuklara aşı 

uygulayacaklarını belirttiler. Kampanyanın ba-
Kampanyada yapılan aşının ücretsiz olduğu- şarılıf olması için velilerin konuya çocuklarının 

nu belirten ilgililer, tüm Sağlık Teşkilatı’nın 23 \ sa9İ191 açısından duyarlı olmaları istendi.

rSSK
t/Emekli Sandığı 
ı/Bankalar
t/Askeriye
S Bağ-Kur

Resmi Kuruluşlara
Optik gözlükleri yapılır

ELEMAN ARANIYOR
Muhabir olarak 

yetiştirilmek üzere 
Eleman ve Çırak Aranıyor

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur 
İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı 

(Stüdyo Prestij yanı) No : 3 / B GEMLİK

: 20. ma de

▼ sm «w

©ate

İSTİKLAL CAD. No : 17 GEMLİK
Tel : (0.224) 513 53 67 ■ 514 91 80

GÜNEŞ 
GÖZLÜKLERİ

FERSOL
TOP TEN 
VOGUE 

RAY
BAN

AÇILIŞA DAVET
Gemlikli

Bayan Ressamların
Karma Resim Sergisi 
bugün saat 11.oo de

Belediye Sanat Galerisinde 
Açılacaktır

GEMLİK ROTfiRY DERNEĞİ

OTO GAMZE
Elektrik Akşamı Filtre 
Derse Akşamı Civata

TOFAŞ 

RENO 

VOLVO 
SCANIA 

ANADOL

Tahir DOLAŞKAN

BMC 
fatih 

DOOGE 

KARGO 

FORD

Gemlik Girişi Baytaş Apt. Altı No . 42 GEU.K
Tel: (0.224) 514 59 37 Cep Tel: (0.546) 586 X 43

KAYIP
Gemlik Nüfus Mûdürtûğû'nde’' 

aldığım nûfüs cüzdanımı kaybetti t
Hükümsüzdür.

Semrel ACAR

MEGA

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



GEMLİK GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ 4 4 B Bm 4fa*4M
ABiMAİMaita Mp4M« 
Q4«IM4mb4 Sk*> 4Lm41m> 

MMr 4 CB ja«a* 4 M M M
1 GÜNDE D AVE TİYE »ASB» 

Her tiril ■Afbu t»AerMf Br 
_________ htx»rti»MB<yiı__________

I ICörfez OFSET
MATBAACU - KUMCU - MEU 
MMB CaBM •» MA MBM BMM 

B 1 BMBB
Td fB224|Sl)n97F* B2MU1BB

Sunğipek lırt olarak satılıyoı
TEKEL’den Uludağ Üniversitesi’ne devredilme aşamasında olan Gemlik Sunğipek Fabrikası 
içindeki tüm makinalar, 15 Mayıs 2003 günü Ankara MKE’de hurda olarak satışa çıkonkyor
|. Gemlik gündemini yıllardır 

|-meşgul eden Sunğipek Fabri
kası ’nın TEKEL’den Uludağ 
■Üniversitesine devri ile ilgili 
nesmi işlemler, Ankara’da sür- 
Mirülürken. bir yandan da fab- c 
rika içinde bulunan seiefon ve 
reyon ünitelerine ait makina
lar, hurda olarak satışa çıkanl- 
dı.
I Aldığımız bilgilere göre; 
Makina Kimya Enstitüsü’nün 
Ankara’da bulunan Kimya 
xhstitüsü’nde, 15 Mayıs 2003 
günü satılacak olan Sunğipek 
Fabrikası’na ait makinalar ile 
ilgili şartname. Genel Müdür
lükten isteyenlere bedeli karşı
lığında veriliyor.

GEZEN ÇOK
Sunğipek Fabrikası’nın hur

da olarak, satışa çıkarılması 
üzerine, Gemlik’teki işletmeye' 
her gün yurdun değişik yerle
rinden alıcılar gelerek, makina- 
ları inceliyorlar.

MKE’nin Gemlik Sunğipek 
Fabrikası’nda bulunan teknis
yeni ile birlikte işletmeyi gezen 
alıcılar, tekliflerini 15 Mayıs 
2003 günü Genel Müdürlüğe 
verecekler.

Sunğipek Fabrikası’ndaki 
seiefon Tesislerinin teknoloji 
olarak çok eski kaldığını söyle
yen ilgililer, çalışır durumdaki 
fabrikanın hurda olarak satıl
masından başka bir çıkar yolu 

bulunmadığını söylediler.
KARBON SÜLFÜR
Fabrikanın tanklarında bu

lunan yaklaşık 60 ton karbon 
sülfürün durumu ise. hale belir
lenemedi.

Türkiye’de kullanım alanı 
çok sınırlı olan ve fabrika çalı
şırken üretimde ham madde 
olarak kullanılan karbon sülfü
rün Bulgaristan’dan ithal edil
diği 100 cc’lik bir karbon sül
fürün açıkta bırakılması halin
de bir odada bulunan canlıları 
öldürebileceği belirtilirken, ha
va ile karışması halinde yanıcı 
ve patlayıcı özelliği bulunuyor.

Makina Kimya Enstitü
sü’nün özel şartname hazırla

dığı karbon sülfüre kimlerin ta 
up çıkacağı merakla bekleni
yor.

Doğada, doğal olarak sak-

Güne Bakış
Kadri Güler
gemlik_korfez@yahoo.com

Sunğipek hurda oluyor
Hey gidi Sunğipek hey...
1 Şubat 1938 günü Atatürk tarafından hiz

mete açılan, Gemlik’in sosyal, ekonomik yaşan
tısını yaklaşık 60 yıl etkileyen dev kuruluş, ta
rihsel sürecini tamamlıyor.

15 Mayıs günü, Ankara’da yapılacak ihale ile 
hurda olarak satılacak olan Sunğipek makinala- 
n sökülerek götürülecek ve geriye boş bir yapı 
kalacak.

Çalışanlarının kız istemede referansı olan 
Sunğipek, işlevini bitirince, yerine yeni bir işlev 
yüklenecek.

Eğitim kurumu olarak yarınlarımızın gençle
rini yetiştiren Üniversite kurulacak.

Yine Gemlik’in sosyal ve ekonomik yaşamım 
etkilemeye devam edecek.

Bu karan duydukça heyecanlanıyorum, duy
gulanıyorum..

Ve biran Önce işlemlerin tamamlanmasını ar
zuluyorum.

Ancak, üzülerek söylemek gerekirse, hala arı 
kovanına çomak sokanların olduğunu duyuyo
ruz ve öfkeleniyoruz.

Gemlik’te soluk alacak yer yok diyenler ya- 
mkhklannı yıllar sonra, kendileri göremezseler 
de torunları mutlaka görecek.

Gemlikli bayan res
samların. Gemlik Ro- 
tary Derneği sponsor
luğunda, karma yağlı 
boya resim sergisi açıl
dı.

Dün, saat ll.oo de 
Belediye Sergi Salo
nunda yapılan açılışa

Kaymakam Sadettin 
Genç, Belediye Başka
nı Mehmet Turgut. İlçe 
Emniyet Müdürü Salih 
Golcü. Milli Eğitim Mü
dürü Mehmet Tuna. 
Kaymakamlık Yazı işle
ri Müdürü İbrahim Ay. 
Devlet Hastanesi Baş-

W

mailto:gemlik_korfez@yahoo.com
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Yine ocaklar söndü...
Deprem değil yıkılan binalar yine can 

aklı.
Ölü sayısı netleşmemekle birlikte 

I 250-500 dolayında olduğu sanılıyor.
Bingöl'de bulunan Yatılı Bölge Oku- 

lu'nun enkazının altında yatan öğrenci
lerden bu yazının yazıldığı saatlere kadar 
henüz haber yoktu.

Bizim ulusumuz ilginç...
Yurttaşlarımız ya saflık derecesinde 

çok iyi ya da... !
Marmara Bölgesi’nde bütün ülkeyi 

sarsan, sosyo-ekonomik yapıyı yeniden 
biçimlendiren bir deprem oldu.

Yaralan hala sarılmaya devam ediyor. 
Depremden korunmak adına bir yığın 
önlem alınıyor.

Bingöl’de deprem oluyor. Zarar gö
ren, can alan binalara bakıyoruz.

Yine kamu binaları.. Bu vebal kimin?
İnşaatı organize eden yüklenicinin 

mi?
İnşaatı denetleyen mühendisin* mi?
Ruhsatı veren belediyenin mi?
Binayı uygun bulan, resmen kabul 

eden devletin mi?
Vebalin kimin olduğunu saptamamız 

da çok önemli değil aslında...
Olan gurbette okuyarak yaşama hazır

lanan pırıl pıni gençlere oldu.
Oysa onlar ne umutlarla ne yokluklar

la analannın sıcak kucağından çıkıp, mü
hendis olup sağlam binalar yapmak için, 
öğretmen olup ülkeyi aydınlık yarınlara 

ı taşımak için oraya okumaya gitmişlerdi. 
Arrta umutlarına bir depremin enkazı *al: 

h tında kalarak son vermek zorunda kaldı-
lar. I B- '

Şimdi ne olacak..... * «a iı a d* I
Önce Devlet ricali deprem bölgesine 

uçacak.
Orada acılı bir anlatımla, dudakları da 

titreyerek,
“Devlet sizin yanınızdadır. Yara- 

I lannız en kısa sürede sarılacaktır’' 
diyecek..

Kızılay çadır, battaniye vererek, sıcak 
çorba kaynatarak depremzedelerin gön
lünü alacak...

Bunlar doğaldır ki yapılacak.
Eleştirmek ne haddimize....
Deprem sonrasında ah vah sonucu 

fazla değiştirmiyor. Şimdi her il ve ilçede 
kriz merkezleri oluşturuldu... Deprem sı
rasında ve sonrasında yapılması gere
kenlere ilişkin galiba eğitimler de veri
yorlar... Kriz yönetim merkezleri olması 
olmasına da...

Asıl olan deprem öncesi için ne yapı
lıyor? sorusuna verilen yanıt.

O uanıt cok önemli.

Erozyonla Mücadele İçin Ne yapabilirsiniz?
1. Erozyonla mücadeleyi destek vermek 

için öncelikle TEMA Vakfı na üye olarak te
ma hareketinin bir bireyi olabilir, tüm üyelere 
3 ayda bir gönderilen TEMA bülteninden ya
pılan çalışmaları takip edebilir ve vakfımızın 
büyümesine destek olabilirsiniz.

2. » Vakıf merkezi veya bulunduğunuz böl
gedeki Temsilciliğimiz, sorumluluğumuz ile 
bağlantı kurarak bilgilenebilir bulunduğunuz 
yerde düzenlenen faaliyetlere destek verebi
lirsiniz.

3. Tanık olduğunuz erozyon, ormansızlaş- 
tırma, yanlış arazi kullanımları ve benzeri 
çevre sorunlarını vakfımıza bildirerek çalışma 
konularımız dahilinde araştırma yapılmasını 
sağlayabilirsiniz.

4. Bulunduğunuz yerde, okulunuzda ve 
üniversitenizde; çalıştığınız kuruluşta erozyon 
sorununu ve TEMA vakfı çalışmalarını anla
tarak kamuoyu oluşturma çalışmalarına kat
kıda bulunabilirsiniz.

5. Boş zamanlarınızda temsilci ve sorum
lularımıza ulaşarak büro büro içi çalışmalara, 
organizasyon çalışmalarına yardımcı olabilir, 
temsilcilik ve sorumlularımız bünyesinde aktif 
görev alabilirsiniz.

6. Vakıf çalışmalarının sürdürebilmesi için 
vakfa maddi yardım ve gayrimenkul bağışı 
yaparak veya yapılmasını sağlayarak katkıda 
bulunabilirsiniz. Bu bağışlar sizlere gönderi
len dokümanların basım ve postalama mas
rafları, kamuoyu oluşturma çalışmaları, ama
cı ile yapılan tüm tanıtım, eğitim ve teşkilat
lanma vb.; etkinlikler vakıf tarafından yürütü
len projeler erozyon sorununun geniş kitlele-;* 
re duyurulması. için yapılacak olan topiant». > 
gösteri, sergi ve benzeri etkinliklerinin düzen
lenmesi ve hazırlanması irin kullanılmaktadır..:

TEMA VAKFININ EROZYONLA 
MÜCADELEDE ÖRNEK
UYGULAMA PROJELERİ
TEMA erozyonu önleme amaçlı kırsal kal

kınma, mikro havza, mera ıslahı, doğal var
lıkları koruma amaçlı örnek projeler ile ağaç
landırma projelerini planlamakta ve uygula
maktadır.

İlk projesini 1994 yılında Bergama Ça- 
mavlu’da mera ıslahı konusunda yapılan TE
MA Vakfı nın bugün Türkiye genelinde bütün 
bölgelerde uygulanmakta olan 27 Teknik. 22 
ağaçlandırma olmak üzere toplam 49 proje
si devam etmektedir. Devam eden bu proje

■■■ GONlOK SİYASİ GAZETE ■■■

Yıl: 30 SAYI: 1531

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) 

lerin toplam kapladığı alan 86201 hektardar 
Türkiye genelinde uygulanmakta otan pro

jelerin bazılarından bahsetmek istiyorum.
- Erezyon önleme amaçlı kırsal kal

kınma projeleri :
Amaç ; Alternatif geçim kaynaklan sağla

yarak doğaya olan baskının azaltılması. arar- 
nin kabiliyet sınıflanna göre doğru k Jfand- 
masınm temin edilerek erozyonun önlenmen 
ve kırsal alanda yaşayan insanların sosyo-1 
ekonomik kalkınmalarının temin edilmesadr I 
Bu kapsamda;

Bursa- Orhaneli, Şükriye
İzmit- Merkez, Geredeli. Tahtalı. İshakçiar I 
Afyon - Sincanlı, Tazlar
Bursa - Büyükorhan, Ericek
Şı’rnak - Merkez, Akçay
İzpnt - Körfez, Gebze ve Kandıra ilçelerm I 

köylerinde çalışmalar devam etmektedir
Edirne ili 130 köy.
Edirne - Havza, Azatlı, Enez. Yazır 
kırıkkale - Keskin, Cankurtaran, Kavurga- I 

lı, Kurşunkaya
Ankara - Bala, Çiğdemli
Artvin Camii köyünde kırsal kalkınma fa- I 

aliyetleri sürdürülmektedir.
- Bayburt Projesi :
Bayburt ili Kop ve Burnan dere havzaları I 

erozyon kontrolü, doğal kaynak yöntem: w I 
kırsal kalkınma örnek projesi : TEMA Vaftğ I 
Bayburt Valiliği ve GTZ (Alman Teknik Isbr- I 
liği Kurumu) işbirliğinde 2001 yılında uyge I 
lanmjaya başlamıştır. Havza bazında katıLmo 

. hk, f lürdürebilirlik ilkesi ve uygulanan prop I 
‘.•..Bayburt'ta 14 bin 700 hektar alandaki • 
•rÇahi ere. Örence ve Sığırcı olmak üzere ' 
köyçi kapsamaktadır.
■e TEMA Vakfının uygulanmakta <'4an c u 

• deri yurt dışına da taşmıştır. Alman H4 I 
landa da projeler uygulanmaktadır

Projelerin hepsini bir anda anlamak nur- I 
kün değil. Gelecek yazılarımızda TEMA rw 
projelerini anlatmaya devam edeceğiz

Sözlerimizi her zaman olduğu g:b Ata
türk'ün toplumlan uyancı ve öğüt vena z.zz 
sözü ile bitirelim.

“Çalışmadan, yorulmadan, üı 11— 
den, rahat yaşamak isteyen toplumi» 
önce haysiyetlerini, sonra hürriyetkrr-1 
ni ve daha sonrada İstiklal ve istikbal* 
lerini kaybederler."

“Toprağına sahip çık."

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 97
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II SP yerel seçim 
maratonunu başlattı

L S*xk*t Pbrtisi Gemlik İl- 
; çt yönetimi dün yerel bası- 
lnı ziyaret etti,

Bç* Başkanı Recep Ay- 
başkanlığında yönetim 

Bvundu İle birlikte gacetemi- 
tıe gelen Saadet Partililer, 
|20Q4 yılında yapılacak 
loter yerel seçimlere hazır- 
Ihklannı tamamladıklarını. 
FKurşunkı Beldesi için bele- 
khve başkam adayını belirle- 
dîkiennı söylediler.
. SP Gemlik İlçe Başkanı 
Recep Aygün. Kurşunlu 
adaylarının Yeşim Tatil Si
tesinin yöneticiliğini yapan 
Temel Bilici olduğunu, be- 
■rtirken şunları söyledi :

“Diğer beldelerin be
lediye başkan adaylarını 
partililerimizle birlikte 
belirli' cniz.

Gemlik için de belirle
diğimiz adaylarımız var. 
Ancak, bunlar arasında 
yapılacak belirlemeden 
sonra kesinlik sağlana
caktır.

Parti olarak belde, 
mahalle delegeleriyle sü
rekli toplantılar yap
maktayız. İlçe divanı ve 
il divan toplantılarına 
katılmaktayız. Bu gece 
eski belediye başkanları- 
nı lokalimize davet ede
rek, belediye çalışmala
rını değerlendireceğiz, 
onların tecrübelerinden

yararlanacağız. ”
Gemlik îlçe Kongresi’nin 

geçtiğimiz yıl yapıldığı için 
bu yil kongrelerinin yapılma
yacağını da belirten Recep 
Aygün, 11 Mayıs günü An
kara’da'' büyük ..kongrenin 
toplanacağını da belirterek, 
Gemlik olarak kongreye 2 
otobüs gideceklerini söy
ledi.

1 Mayıs İşçi
Bayramı törenlerle

kutlandı
TAŞI ■gn
GEDİĞİNE dS

4nan ofatner

Sicili temiz aday

Genç Parti, yerel yönetim seçimleri 
İçm temiz aday arıyormuş...
Kullanılabilir adaylar 
revaçta İken, aranırken...
Hayret doğrusu

1 Mayıs İşçi Bayra
mı, tüm dünyada tö
renlerle kutlandı;

İşçi Bayramı nede
niyle, dün ilçemizde 
herhangi bir kutlama 
yapılmamasına kar
şın, ilçeye giriş ve çı
kışlar sıkı denetim al
tına alındı.

Polis şüpheli gör
düğü tüm araçlarda, 
arama yaptı.

Dün, Bursa’da İşçi 
Bayramı, İşçi Sendi
kaları, Memur Sendi
kaları, demokratik 
kitle örgütleri ve va
tandaşların katılımı ile 
törenlerle kutlanır

ken, Gemlik’ten de 
kutlamalara, Cumhu
riyet Halk Partisi 
Gemlik İlçe Örgütü iki 
otobüs ile katıldı.

Yurdumuzdaki en 
büyük kutlamalar, İs
tanbul, Ankara ve İz
mir’de gerçekleştiril
di;

Binlerce işçi miting 
alanlarında biraraya 
gelerek, İşçi Bayramı
nı coşku ile kutlarlar
ken, dünyanın en bü
yük kentlerinde de 1 
Mayıs İşçi Bayramı 
büyük gösteriler ile 
kutlandı.

TATLI 
SERT

Erol GÜRCAY
Gerginlik

Gerginlik çok kötü bir durum
Sağlığı bozuyor.
Huzuru bozuyor.
Yönetimin moralini bozuyor
Uluslararası ilişkileri bozuyor.
Ve. Ekonomiyi bozuyor.
Aslında her şeyi bozuyor.
Ama. Tam anlamıyla zararını kavra

yamıyoruz.
Ekonomik istikrar bozulunca^ ger

ginliğin zarannı o zaman anlıyorui.
Aslında, gerginlik yaratmak tır an

lamda hırsızlık yapmaktır.
Huzur çalmaktır.
İstikrar çalmaktır.
Bunlar belki ruhsal kayıplan lir.
Ama. Her zaman ekonomik ka

yıplarla iç içedir.
İstikrann çalınmasının, sonucu para 

kaybıdır.
Borsanın düşmesidir.
Piyasanın daralmasıdır.
Hele durup dururken, bir geıginh) 

yaratmak, bir nevi hıyanettir.
Ülkemiz yıllardır, sanal gerginlik

lerle iç içedir.
Bu kadar yolsuzluğun temelinde, 

sanal gerginlik vardır.
Dikkatler bir tarafa çekilerek, 

halkın parası soyulmaktadır.
Halkın huzuru çalınmaktadır.
Gerginlik bir yaşam tarzı haline 

gelmiştir.
Yönetenler biraz iyileşme olunca, 

hemen bir gerginlik gündeme getirir
ler.

Ve. Bu ufak iyileşmeyi de. halkın 
burnundan getirirler.

Bunun sebebi nedir?
Konu toplumun sağlığıyla yakından | 

ilgilidir.
Maalesef ülkemizde toplumun ruh 

sağlığı bozulmuştur.
O kadar ki, bayramlarda bile kav

ga etmek alışkanlık haline gelmiştir.
Bu düzen, aileler de böyledir.
Devlet- Hükümet, ilişkilerinde de 

böyledir.
İster gerginlik deyin, ister stres 

deyin, tüm Türkiye bu hastalığın 
esiri olmuştur.

Ve. Bir türlü iflah olamamaktadır.

Günün Fikrasi
İki sevgili dans ediyordu.
Genç kız delikanlıya sordu :

Sevgilim dans etmesini seviyor mu 
sun?"

Evet” dedi delikanlı
“Neden sordun?"

Hiç. Madem seviyorsun da. neden 
öğrenmiyorsun, diyecektim. '
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Bayan ressamların sergisi açıldı
&mct sayfanın devamı

Açılışta konuşan 
Rotary Derneği Baş
kanı Kadri Güler. Türk 
Kadınının Cumhuriyet 
ite birlikte çağdaşlaştı
ğını ve evininin kadını 
olmaktan çıkıp, mo
dern dünyaya açıldığı
nı. sanatta edebiyatta, 
kültürde her dalda ba
sanlara imza attıklarını 
söyledi.

Güler, konuşmasını 
şöyle tamamladı.

"“Evinin kadını 
olmaktan çıkan ka
dınlarımız, doğu
ran, doyuran ve bü
yüten elleriyle resim 
sanatında da başarı
lar sergiliyorlar. 
Açacağımız sergi

bunun göstergesi
dir.”

Daha sonra, resim 
sergisi Kaymakam. Be
lediye Başkanı ve Der-

nek Başkanı Kadri Gü
ler tarafından açıldı.

Nilgün Kurnazoğlu, 
Emine Çeşmeci, Hacer 
Aydın, Güzide Can-

dan, Mehtap Atay, Ze- 
liha Demir ve Şükran 
Akın’ın hazırladığı 35 
yağlı boya tablo beğeni 
ile izlendi.

Ganyancı
Fatih Sarı

Bursa at yarışları 5
1. ayak 5 Nolu Big Money. 1 NoiuDfea4M 

lu Dıstant Music ve 6 Nolu Royal Harmany. |
2. ayak : Tugfe günün bankosu.
3. ayak : 3 Nolu Royal Note. 6 Ncau BhbJ
12 nolu Özgür Star ve 4 Nolu Sound of 

abırd I
4. ayak 1 Nolu Güibebeğim günün ikna U 

koşu. 1
5. ayak 1 Nolu Dilruba. 5 Nolu Kaçar. 6 M 

lu Şam şeytanı, 12 Nolu Basosan. 16 Noh d 
zay.

6. ayak 3 nolu Fınısher. 1 nolu Castefc ■ 
Nolu Tacibey ve 9 Nolu Karaasian yeterfi

5 8 3 1 1
1 6 I 5 ]
4 12
6 4 12

_____

16

Yanş Antrenöründen 
Körfez’e özel altılı
Bol şanslar.

TEŞEKKÜR
Yağlı Boya Karma Resim Sergimizin 

açılışına katılarak bizleri onurlandıran
İlçe Kaymakamı 

Sayın Sadettin Genç’e, 
Belediye Başkanı 

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

İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Sayın Mehmet Tuna’ya, 

İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü 
Sayın Kemal Çetinoğlu’na ve personeline, 

kurum, kuruluş ve daire amirlerine, 
çiçek ve çelenk gönderenler ile 

Sergimize ilgi gösteren Gemliklilere, 
teşekkürü bir borç biliriz.

Nilgün KURNAZOĞLU - Emine ÇEŞMECİ - Hacer AYDIN - 
Mehtap ATAY - Güzide CANDAN - Zeliha DEMİR - Şükran AKIN

GEMLİK ROTARY DERNEĞİ

Salih Demirimi
1 1 3 2 1

2 4 2
4 6 4
5 12 6

___
___

10 13 9
14

15
171

4

9

PVC KAPLAMA VE
PLASTİK KART SİSTEMLERİ

f^lastiK Kimlik -Kartı

Öğrenci -Kartı

■O Fatura Kartı

Körfez OFSET
MATBAACILIK - YAYINCILIK - M90AMCU

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

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

SATILIK DAİRE
Kumlada Havuzlu Satılık ve 

Kiralık Daire
Tel : (0.224) 513 17 97

6^ no,i,S I I-yT i>ekshaaixi:ki
I "Her zaman bir adım önde"
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Sıtkı Hayıroğlu
Emekli Öğretmen

Neden İnsan evlenir ?

ÎNSAN otan neden evlendiğini bilir de, in- 
sanhğmı unutanlar. hiçbir şey de bilemez.

Evi desinler dîy» evlenirler. Adet verisini

Nasıl olur bu evlenme işi?
Zamana. zemine, ilgiye, bilgiye göre deği-

Birkaç örnek verelim .-
A- Attefer arası anlaşmak evlilikler.
B- Aileler arasa kopuk evlilikler
C- Aiteter ve eşler arası anlaşmalı evlilikler
D- Kaçır malı evlilikler
E- Küçük yaşta evlilikler
G- Zamanı geciken evlilikler
H- Çeşitli nedenlerle yapılan evlilikler.
NEDİR BU EVLİLİK ?
Kadın, erkek, sosyal ve hukuki yönden top

lum kurallarına uymak, karşılıklı yükümlülükler 
yüklenerek yaşantılarını birleştirip bir arada 
eşit şartar altında yaşamak.

Bu arada en büyük sorumluluk erkeğe dü
şer. Kadını idare etmek, öyle kolay bir iş değil-

Kadın herseyden evvel ailede sevgi bağlan- 
I ran çok güçlü olmasını ister.

TV lerde görüyoruz. Her kanal kendi kafa
larına göre EVLİLİK konularını dramatik yön
den efe alıyorlar. Alıyorda ne oluyor? Hani 
derler ye “Kuru kuru selavat, gel yanıma 
doğru yat”

Kadınlar, kırlarda uçuşan, çiçekten çiçeğe 
konan bahar kelebekleri gibidir. Vurmaya döv
meye inohmeye asla tahammülleri yoktur? 
Tıpkı o uçuşan kelebeklerin kanatlan gibi...

Kadın döven veya hakaret eden erkek az
gınlarına ben insan diyemem. Eğer eşler ara
sında dayaklık bir hal olmuşsa, boşanır aynlir
sin.

Kur anımızda bile ne deniliyor. “Ya güzel 
geçînmeli veya tatlılıkla ayrılmalıdır”

Vurmak, dövmek, hakarette ne demek.
Evliliğin ne olduğunu bilmeyenler bu evlili

ğin tadını işte öyle kaçırırlar.
CENAP Ş. ne diyor : Boşanma kapısı evli- 

Hkte hep açık kalmalı. Bu ailenin emniyet şu
batadır.

Evlilikte arabulma, yaşamı idame ettirmek, 
erkeğin göğsüne, bilgisine bağlıdır.

göz kaş işaretleriyle aldatıcı vaatlerle 
evlilik olmaz

MİLTON (14) yaşında Kral olur. Devleti yö
netir. (18) yaşına gelmeden evlenmez. Sorar
lar Milton a (14) yaşında kral oldun. (18) yaşı
na gelince evlendin de. Milton şu cevabı verir

Kadm yönetmek, devleti yönetmekten çok

[ Televizyon kanallarındaki aile dramlarını 
üzülerek esefle seyrediyoruz. İşte o evliliklerin 
hepsi de tek yönlü olan evliliklerde ondan.

KARI-KOCA arasına Allah’tan başka kim
se giremez denilir Kaynanaymış eltiymiş, hala 
imiş... Böylesi misler ideal bir evliliği asla etki-

ERKEK erkek olursa kadında KADIN olur.
Olursa işte EVLİLİK böyle olur.
Böyle evlilere saadetler dileğiyje.

NÖBETÇİ ECZANE

2 Mayıs 2003 Cuma
YASEMİN ECZANESİ

Bunlara biliyor mnsa^nuz"? 

Çocuğunuza karşı 
‘tatlı sert’ olun

Dünden devam.
Karşı gelme bozukluğunun 

daha çok ergenlik çağında ken
dini gösterdiğini belirten uz
manlar, “Oran farkı, çocuk 
yetiştirmeden ve kül
türümüzden kaynaklanıyor. 
Biz çocuklara sürekli sus, 
konuşma, otur gibi olum
suz emirler veriyoruz. Böy
le ce pısırık, çekingen, insan

ilişkilerinde yetersiz, duygu 
ve düşüncelerini ortaya ko
yamayan çocuklar yetişi
yor. Sürekli böyle davranış
larla çocuk içine kapanır, 
insanlara karşı güvensizlik 
oluşur. Bu devam ettiği za
man da davranış bozukluk
ları, antisosyal kişilik ve 
uyumsuz bir insan ortaya 
çıkar. Bunların insan ilişki

leri bozuk olur, ileride de 
işlerinde başarılı olamaz
lar” diyorlar.

Rahatsızlığın okul kaynaklı 
da olabileceğine, aile, okul ve 
arkadaş ilişkilerinin çok önemh 
olduğu dikkat çeken uzmanlar, 
çocuklara karşı tatlı sert okun
malı, yani ne çok otoriter, ne de 
çok gevşek davranılmadı diyor
lar.

Yasemin Mobilya
DEĞİRMENCİOĞLU Mobilya ve Koltuk Çeşitleri
d Yatak Odası Takımları

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

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 izm etin izdeyiz....

M

□ UÇAK□ GEREKLİ TELEFONLAR □ RESMİ DAİRELER
Itfaiue ................................ .. 110 TEK Arıza ..... 513 20 66 Türk Hava Yollan 224 t* 72
Polis İmdat.........
Jandarma İmdat......

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

..............156
TEK işletme 
Turizm Der.
Spor Sah. x 
Urm. Böl. S 
Milli För Md

... 513 45 03
.... 513 12 74
.... 514 00 95

Şafak Havacılık.........
Havalimanı........... ._ . 246 SO Ol 1

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

....513 10 55 "

....513 18 79
....513 12 06

f... 513 12 86
513 11 74 □ DENİZ OTOBÜSÜ______
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Mal Md.......
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□ VAPUR ___________
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513 14 11 □ FERİBOT

Emniyet Müdürlüğü... ...513 10 28 Tekel Md. ...
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İlçe Tar. Md.

.... 513 10 42
... 513 23 60
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Uludağ Turizm.......... 
Aydın Turizm............

...513 12 12
h *>1^20 77

|_| PCLEUIIC ŞehıderarasaOtc T«r
Santral .........
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Zabıta.......... 
Otobüs işlet.. 
Su işletmesi . 
itfaiye............
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Su An» ....
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513 45 21 182 
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A vgaz________
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Devlet Hastanesi........
SSK Hastanesi..........
Mer. Sağ. Ocağı.........

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

□ TAKSİLER -- <ww!k __
L_| OTO. OOASI »A».

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

...513 18 21

...513 24 67
Ambulans
Kurtano.......

.0.532 4868116
0.533 255650b.

SP^.
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Gemlik Taksi...............
Manastır Taksi...........

...513 23 24
CtA Ot CA.514 35 50 Ambulans .... Akcan Petrai ..
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Balık yasakları başladı
B

*

YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE*

Bursa 4. Noterliğinden 
30.04.2003 tariHL 06159 sr, 
vekaletname fle verien yetfcâere i 
rak YANGIN. NAKLİYAT fTEKNf 
KAZA sigortalan branfiannda atoc 
erin poliçelerini tanzim ve rozayı 
HAYVAN. TAVUK HAYAT w 
MONTAJ sigortalarına ait tekMen 
intikale. Şirketçe tanzim ediecek 
sigorta ettirenlere vermeye. pnm b 
tahsile vukua gelecek haşadan S 
yurmaya mezun olmak sureöy 
Hüseyin EKİM Şirketimizin pofeçe 
meye ve prim tahsiline yet? aa 
tayin edilmiştir.

7397 ve 3379 sayılı kanun hükı. 
reğince ilan olunur.

72/

Su. Ürünleri Yönetmenliği 
hükümlerine göre, denizleri-; 
mizde balık av yasakları dün 
sabahtan itibaren başladı.

Gemlik Körfezi’nde balıkçı-. 
Irkla uğraşan takımlar, motor- V

onarmaya başladılar.
Gemlik’te balıkçılığın bitti

ğini söyleyen balıkçılar, geçti
ğimiz sezonu çök verimsiz ola
rak değerlendirdiler.

. Yasakların .süresinin uzunlu-
lartnı limana çekerek ağlarını ğundan yakman balıkçılar, ba-

hkların üremelerinin bu kadar 
uzun sürmediğini, sürenin kı
saltılmasını tekarladılar.

Yukarıdaki fotoğrafta, Balık 
hali rıhtımına yanaşan bir tek
nemin ağları onarılırken görü
lüyor.

ELEMAN ARANIYOR
Muhabir olarak 

yetiştirilmek üzere 
Eleman ve Çırak Aranıy

e Müracaatların şahşen yap 'mas nca oMml J 
İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Arahğı 

(Stüdyo Prestij yanı) No : 3 B GEMİM

: 2O.m de

BBC

OOOGE 

KARGO 
FORD

İSTİKLAL CAD.No : 17 GEM 
Tel: (0.224) 513 53 67 - 5H

TOfAŞ 

RENO 

VOLVO
SCANIA 
ANADOL

Gemft GMp Bsytes Apt Afo No : 42 G8O 
*r(O»|S14»37C^TM:(tS4M$M0Cq

OTO GAMZE
Elektrik Akşamı Filtre 
Derse Akşamı Cıvata

Tahir DOLAŞKAN
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10 yıl su sıkıntısı yok
Çakattere Mevkii nde Belediye tarafından İller Bankası’na açtırılan yeni su kuyusunun
saniyede 150 litre debisi var. İkinci kuyunun açılmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Belediye tarafından 
yaz aylarında su sıkıntı
sı çekilmemesi için, İller 
Bankası’na açtırılan ku
yudan saniyede 150 lit
re kaliteli su çıktı.'

Dün, Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, İller 
Bankası Bölge Müdürü 
Yakup Koç ve teknik 
heyet ile Çakaldere 
Mevkiinde sondaj yapı
lan ve 60 metrede suya 
ulaşılan kuyu başında in
celeme yaptı.

Yerel basının da davet, 
edildiği; sondajında bu
lunan suyun iki günlük 
çalışma sonucu çıkarıldı
ğı açıklandı.

İller Bankası Bölge 
Müdürü Yakup Köç, çı-

çekmeyecektir.
Ancak, asıl sorunu* 

muz Nacaklı Göleti 
veya Büyük Kumla 
Barajı’nın yapılması
dır. Bu Devlet Plan
lama Teşkilatı’ndan 
geçmesi ve progra
ma alınması gereken 
bir konudur. Devle
tin bugünkü ekono
mik durumuyla ger
çekleşmesi zaman 
alacaktır.

O nedenle biz su sı
kıntısı çekmemek 
için sondaj ile kuyu 
açıp sıkıntımızı gide
riyoruz. Suyumuz di
ğer sularımız gibi ka
litelidir."

Kadri Güler
gemlik_korfez@yahoo.com

Güne Bakış

DYP toparlanabilir mi?
Doğru Yol Partisi ntn yeni İl Yönetimi, dün Ge- 

Hfteydi.
Ancak DYP İlçe binasında soğuk bir karşılama 

lor eni var di.
İlce binasına çıkarken, acaba kaçırdım mı diye 

düşündü— Çünkü, ilçe merkezinde kimseler yok
tu.

D Başkanı ve Yönetimin geleceğini bilen İlçe 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Avcı, ortalıkta 
gözükmüyor, İl Başkanı suskun, yöneticiler sokak 
kaptanda beklemiyor hr’...

Derken bir dosta, "ne oluyor diye soruyorum?”
“Protesto var diyor."
Protestonun nedeniyse, İl yönetiminin belirle

nen saaten bir saat sonra ilçeye gelmesi.
üçe Merkezinde bekleyen kalabalığın dağılma

sı moraleri bozmuş.
işçi Emeklileri Başkanı Hüseyin Yener, söz alıp 

"1-0 mağlupsunuz. Verdiğiniz saatte gelmeyince 
200 kişi hmrca hmç dolu olan ilçe merkezi boşal
dı” deyiveriyor.

Sorun Ü yönetimince de anlaşıldı ve özür dilen
di I Yönetimi bir daha geleğiz diye söz verdi, so- 
frfduk bir parça gitti.

Aed olan, DYP düştüğü durumdan çıkabilecek
•i? İşte zor görülen de bu.

Moralleri bozan bu sorunun cevabı!

kanlan suyun kayalık bir 
bölgede bulunduğunu 
belirterek şunları söyledi

“Çakaldere Bölgesi 
su rezervi yüksek bir 
bölge.

iki günlük çalışma 
ile 50-60 metre ara
sında suya erişildi. 
Sondaş makinasının 
yeni teknoloji olması 
suyun çabuk bulun
masına neden oldu.

Daha önce bölgede 
jeofizik araştırmalar 
yapılarak suyun bu
lunabileceği yer tes- 
bit edildi. Bundan 
sonra sondaj çalış
malarına başlandı. 
Sonuç ’ olumludur. 
Önümüzdeki günler
de ikinci kuyunun 
açılmasına başlaya
cağız."

Belediye Başkanı Meh
met Turgut ise, yaptığı 
açıklamada, Gemlik’in 
yaz aylarında su sıkıntısı 
çekilmemesi için bu ku
yuları açtırdıklarını beli
rterek, şöyle konuştu

“Bu sondajlar ye
dek olarak kalacak
tır. Gemlik yaklaşık 
10 yıl su sıkıntısı

R enltli Etiket it B r esâr 6. U Baaı fi Kitap fi Dergi 
Afif k Yıllık Bmm fi Fataa MfeefiMct 

Güler Maktanı fi Davetiye fi Kartvizit fi Kaae 
Matar fi Okyapmıfi Ffactik KnrfkKar*

1 GÖNDE DAVETİYE BASILIR 
Her türlü matbaa işlerimizde 

hizmetinizdeyiz

MATBAACIUK - REKLAMCILIK - YAYBOUK 
İstiklal Caddesi Bora Sokak (Akbank Arafafö 

No:3/BGea£k
Tel: (0.224) 513 17 97 Faa : (0.224) 513 35 95

Kurumlar Vergisi 
Rekortmenleri belli oldu

GEMPORT 
346 milyar
Ozan Kimya 
255 milyar ödedi

2002 yılına ait kazançlarını, 30 Nisan ak
şamına kadar Gemlik Vergi Dairesi 'ne beyan 
eden Kurumlar arasında en çok vergiyi 
GEMPORT A.Ş. 1 trilyon 154 milyar 903 
milyon lira matrahla 346 milyar, 471 mil
yon, 150 bin lira vergi ödeyerek gerçekleş
tirdi.

İkinciliği ise Kimya ticaretiyle uğraşan 
Ozan Kimya Limited Şirketi, 881 milyar 
892 milyon 550 bin lira matrah ile 255 mil
yar, 567 milyon 750 bin lira vergi ödeyerek 
elde etti. Devamı say/a 6'da

Soğuk karşılama
Doğru Yol Partisi’nin yeni göreve atanan il yönetimi 
ilçeye geç gelince, partide toplanan kalabalık dağıldı

, Doğru Yol Partisi İl 
Yönetiminin,-Gemlik İl
çe ziyareti bir çeşit pro
testoya dönüştü.

Bursa’da göreve ye
ni atanan DYP İl Yöne
tim Kurulu, yeni İl Baş
kanı İlker Ozarslan ve 
yöneticiler Gemlik Ör
gütü ile tanışmak için 
verilen saatten 1 saat 
geç gelince partide top
lanan yaklaşık 150 kişi
lik kalabalık dağıldı.

İl Başkanı Özarslan, 
partiye geldiğinde ken
dini karşılayacak yöne
tici bulamayınca bir sü
re oturdu.

Daha sonra, İlçe

Başkanı Mehmet Ava 
ve yönetim kuruhı üye
leri ilçe merkezîne gele
rek. yeni yöneticilere 
hoşgeldiniz diyerek, 
kendilerini kutladı.

İşçi Emeklileri Der

neği Hüseyin Yener. 
yapUğı konuşmada “Se
zi 1-0 mağlup kabul 
ediyorum- diyerek il
çeye zamanında geime- 
ytşterinî eieşnrdL

Devamı syf 3'de

mailto:gemlik_korfez@yahoo.com
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Komşunun başına gelenleri 
duyunca Ulu Önderim ve 

Kurtuluş Savaşı veren atalarımın 
önünde bir kez daha 
saygıyla eğiliyorum.

Aylar belki de yıllar öncesinden plan
lanan bir senaryo sahneye kondu...

İrak düştü...
Tabansız Saddam kaçacak delik, sığı

nacak kapı anyor.
Halkı perişan.
Ülkeleri içeriden dışarıdar kuşatılmış 

durumda...
Koalisyon askerleri ülkede cirit atıyor.
Tepki gösteremiyorlar, gösterseler bi

le yiyorlar kurşunu...
Liderlik zor iştir.
Kitleleri etkilemek için onları inandır

mak, güven vermek gerekir. Paçan tutu
şunca. önce sen sıvışmayacaksın farele
rin gemiyi terkettiği gibi.

Irak Halkı nın başına gelenleri duy
dukça Atatürk’e saldıranlar aklıma geli
yor.

O nun ordusuna dil uzatanları düşünü
yorum.

Bre gafiller,
Ulu önderimin kararlı tutumu, inançlı 

yüreği içinde yıldınmlar çakan beyni, ge
leceği gören ve kurgulayan üstün deha
sı, O’nun koyduğu ilkeleri korumak ve 
kollamakla yükümlü ordusu olmasa şim
di nerelerde ne yapıyordunuz biliyor mu
sunuz?

Kurtuluş Savaşı öncesini, sırasını i .ve 
sonrasını gözlerinizin önüne getiriniz.; ’ '

Hafızanız sakatlanmışsa, tarih kitapla
rını karıştırınız, Çanakkale’ye gidiniz ’ve. 
kan düşmedik topraklarını geziniz.

Anadolumun buram buram özgürlük 
kokan toprakları, kanla, canla, inançla 
kazanıldı. '

Bu konuda çok anımsatmalar yapıldı, 
çok tepkiler gösterildi ama en anlamlıla- 
nndan birini Neyzen Tevfik dizelerinde 
şöyle dile getirmişti :

“Be Hey Dürzü”
Ne ararsın TANRI ile aramda!...
Sen kimsin ki orucumu sorarsın? . 
Hakikaten gözün yoksa haramda, 
Başı açığa niye türban sorarsın 
Rakı, şarap içiyorsam sana ne 
Yoksa şana bir zararım, içerim 
İkimizde gelsek kıldan köprüye 
Ben dürüstsem sarhoşken de geçerim 
Esir iken mümkün müdür ibadet? 
Yatıp, kalkıp ATATÜRK’e dua et 
Senin gibi dürzülerin yüzünden 
Dininden de soğuyacak bu millet 
İşgaldeki hali sakın unutma 
Atatürk’e dil uzatma sebepsiz 
Sen anandan yine çıkardım amma 
Baban kimdi bilemezdin şerefsiz”

Bayan Ressamların Resim Sergisi
Dünya’da kadını en iyi tanıyan, değeri

ni bile ATATÜRK’tür.
Kurtuluş Savaşı’nda elinde satın ile düş

mana karşı koyan NENE HATUN’u, bir
likler arası haberleşmeyi sağlayan Onbaşı 
KARA FATMA’yı, İnebolu’da cepheye 
cephane taşımak için tek öküzlü kağnı 
arabasına kendini koşarak görev yapan 
SATI kadını, düşmana karşı koymak için 
kadınları meydanlara toplayıp aydınlatma
ya ve lanetlemeye çalışan Halide EDÎP’i, 
Mehmetçiğine çorap, fanila ören, gömlek 
diken, yaralı askerlere hemşirelik eden, 
ordusunu beslemek için tarlasını ekip, bi
çen Ayşe’leri, Emine’leri, Fatma’ları bilen 
unutmayan kişidir ATATÜRK.

O, kadını çocuk doğuran ev işleri gö
ren, eve hapsedilmiş bedii zevklerin tat
min edildiği, hiçbir yaşam garantisi olma
yan, “Boşsun” demekle herşeyini yitiren 
ve kapı önüne konan, hürriyeti kısıtlanmış 
değersiz bir mal ve eşya gibi gören zihni
yete karşı olan yıkan kişidir.

Onun içindir ki; dünyada kadına seçme 
ve seçilme hakkını ilk veren O’dur.

Medeni kanunla kadının haklarını gü
vence altına alan kadın-erkek eşitliğini 
sağlayan, kadına eğitim, iş imkanı sağla
yan Atatürk’tür.

Türk kadını, milletvekili, hakim, savcı, 
avukat, doktor, diş hekimi, hemşire, su
bay, öğretmen, banka müdürü, mimar, 
mühendis, veteriner, sanayici, tüccar, ses, 
sinema, tiyatro sanatçısı, müzisyen, res
sam olarak ulusuna hizmet vefiyor.

. Dün, ilçemizde yaşayan kadın ressam
larımızı Nilgün KURNAZOĞLU, Emi
ne ÇEŞMECİ, Hacer AYDIN, Güzide 
CANDAN, Mehtap ATAY, Zeliha DE
MİR, Şükran AKIN Belediye Sergi Sa
lonlarında yağlı boya resim sergisi açtılar.

Kendilerine destek verdikleri için RO- 
TARY DERNEĞİ Başkanı Sn. Kadri Gü
ler ve eşi Serap Güler’i kutlarım.

Kadın ressamlarımızın yağlı boya resim 
tabloları gerçekten izlenmeye değer, tak
dire şayan.

Bir takdire şayan özellikte, onca uğraş 
arasında, günlerde dedikodu toplantılarını

Yıl: 30 SAYI: 1532

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 PJFŞET_

Matbaacılık -Yayıncılık - Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. Demir Apt No: 3/B GEMLİK 

(Dini Bayram Günleri ve Pazar Günleri yayınlanmaz)

bırakmak, konken partnerinde omBr tü
ket meyi p. birşeyler üretme, bir şeyler ya
ratma gayretleri.

Sergiledikleri eserler ile; diğer genç Saz
larımıza, kadınlarımıza gayret vermek, re
sim sanatını özendirmek istedikleri bir 
gerçek.

Eserleri sergileyen kadın ressamlarımı
zın mert ve dürüstlüğü sergiyi gezen br 
arkadaşımızın “Sergilediğiniz eserler, 
düşüncelerinizin tabloya yansıması 
mı?” sorusuna hep birlikte “Hayır. Baş
ka eserlerden esinlendik” diye cevap 
vermelerine gelde bravo demeyin.

Bazı erkekler var ki; başkalarından 
esinlendikleri resimleri kendi eseriymişçe
sine topluma sunabiliyordu.

Mehtap Atay ı ressam olarak görmek 
beni de duygulandırdı, onurlandırdı.

Lisede velisi idim Mehtap ın. Yıllar ön
cesi bir sinema şeridi gibi gözümün önün
den geçti bir an, anılarım tazelendi.

Mini, mini, saçları beyaz kurdelah Meh
tap, İnan Amcası’na gelir, saçını taradığı
nı göstererek, 25 kuruş ödülünü alıp, 
hoplaya, zıplaya lojmana dönerdi.

Yıllar nasıl da geçmiş.
Mehtap şimdi bir ressam.
Tebrikler Mehtap, bravo.
Daha iyilerini, kendi yaratacağın eserle

rini göreyim.
Sizlere de Aferin, Bravo Atatürk'ün faz

ları, Nilgün KURNAZOĞLU, Emine 
ÇEŞMECİ, Hacer AYDIN, Güzide 
CANDAN, Mehtap ATAY, Zeliha ÖE- 
MİR, Şükran AKIN.

İnanıyorum ki; ATA’mızın ruhunu şad 
ettiniz. Sizler O’nun arzuladığı insanlarsa 
nız.

İler ki günlerde atölyelerinizde yetiştim 
ceğiniz genç bayan yeteneklerle, yaradb- 
cak eserlerinizle yeni resim sergüenrufdt 
buluşmak ümit ve dileğiyle bir kez dahi 
tebrikler, saygılar.

Haydi bayanlar baylar, görsel sarMAhMİ 
inceliğe, insanlığa hizmete koşunuz..

Medeniyet koşusu birlere bu imkara 
sağlayan ve değeri verene, borcumuz .

Yazarımız 
Araştırmacı - Yazar 

Yılmaz Akkılıç'ın yazdığı
4 Ciltlik 

BURSA ANSİKLOPEDİSİ
Gazetemizde satılmaktadır,

■■ ■■■
İstiklal Cad. Bora Sok. AkbanK Aralığa 

No : 3/B GEMLİK Tel: (0.224) 51317 97
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Egitim-Bir Sen Gemlik
Temsilciliği açıldı

Gemlik'te üçüncü öğret
men sendikası temsilciliği, 
dün açılarak, yöneticileri 
basmb tanıştı.
I Gürle îş Merkezi üst ka
tında bir büroda faaliyete gi- 
ben ve Gemlik Memsilciliği- 
nt Şükrü Subaşı'nın yaptığı 
Eğitım-Bîr Sen in yönetim 
kurulunda Rahmi Şafak. 
Hüsevın Toprak. Burhan 
inan. Kamil Beki bulunuyor.

Açılışa katılan Memur- 
Sen Bursa İl Başkanı Aydın 
Kılıç Memur Sendikacılığı
na yeni bir anlayış yeni bir 
düzey getirdiklerini, her ge
çen gün büyüyerek, Bur
sa'da kamu çalışma hayatı- 
■un gündeme girdiklerini

TATLI 
SERT

Erol GÜRCAY

Kıhç yaptığı konuşmada, 
■Camu-Sen'în tarafsız, ilkeli, 
özgürlükçü. sivil, demokra
tik ve bağlantısız sendika 
anlayı-ı bulunduğunu belir- 
Krek. şunlan söyledi :

"Şu anda eğitim ve 
diyanet olmak üzere iki

iş kolunda Memur-Sen 
resmen şubesini oluş
turmuştur. Sağlık-Sen 
ise, muhtemelen hazi
ran ayı içinde genel ku
rul yapmak üzere hazır
lıklarını sürdürmekte
dir.

Çok yakın bir zaman
da ise, yerel yönetimler
de örgütleneceğiz. Di-

ğer bütün iş kollarında 
ki örgütlenmelerimiz 
hızla devam etmekte
dir.”

Hizmet sendikacılığını 
benimsediklerini söyleyen 
Aydın Kılıç, siyasi partilere 
eşit uzaklıkta old’ kLfrını, 
ideolojik yapılanma ve ata
maların karşısında olacak
larını söyledi.

Türkiye - Çek 
Cumhuriyeti

Milli takımımız Çek Cısnhunyen 
karşısında dağıldı.

Maçı (4-0) kaybettik.
Yarım devrede 4 gol yedik.
İkinci yan oyunu soğuttuk.
Biraz top gezdirdik.
Ve. Daha büyük farkı önledik.
Aslında dünya kupasındaki 

maçlarımız bizim gerçek gücümüzün 
göstergesi değildi.

Brezilya maçı hariç.
Avrupa Kupası maçlan, dünyası 

kupası maçlarından daha çetin oluyor.
Nitekim. Çek maçı çok zor geçti.
Çek futbolunu, Beşiktaş’ın 

Slavia-Prag maçında tanıdık.
Eğer İstanbul’daki maç beş dakika 

daha devam etseydi, Beşiktaş 
kupaya daha erken veda edecekti.

Çek takımları, bir kere fizik olarak 
çok mükemmeldi.

Nitekim. Son maçımızda ezildik.
Bu kadar ezilmemizin bir sebebi 

daha vardı.
Maçı angarya olarak gördük.
Aklımız başka yerdeydi.
Şampiyonluk en kritik 

girmişti.
Herkes bunu düşünüyordu.
Kulüp antrenörler» »üyük bir ihtı- 

alle futbolcularını :»yatmıştı.
Risk loplara rmey sakatlan

maktan korunun diye.
Ama Uyanlar yetmedi
İlhan Mansız ve Haşan Saş sahayı 

sedye ile t er ketti.
Aslında bu maç zamansızdı.
Oynamak mecburiyeti varsa, 

rakip cok sıkıydı.
Çabuk oynuyordu.
Üstelik çok sert bir futbol anlayışı 

vardı.
Kısacası Federasyon, hazırlık maçı 

için yanlış bir takım seçti.
Hem ulusal moral bozuldu.
Hem de iki önemli adam sakat

landı.

Günün FikrasiGEDİĞİNE

Soğuk karşılama
rinde 

birlikt.
ı’^ıvi yeni 
■ ıklarım
• yerine 
ı’ uçakla i

opm- 
• diki, 
olust 

af siı
siya» 

belirt.

Bmncî sayfanın devamı'
DYP D Başkanı İl

ker Özarslan, Gem
likte sürpriz bir ziyaret 
»aptıklannı. bu ziyare
tin amacının tanışmak 
olduğunu belirterek, 
“Biz hızlı çalışma 
temposu yüksek bir 
ekibiz. Sîzlerinde

bu tempoya ayak 
uydurmanızı istiyo
ruz. Mudanya İlçe 
Başkanlığı ile Kur
şunlu Belediye Baş
kanlığını ziyaret et
tik. Bunun için bi
raz geciktik sîzler
den özür diliyoruz” 
dedi.

Gözü ölüye diktiler ...
Dirileri sıktılar
Gözü ölüye diktiler 
Edirnekapı Şehitliğinde, 
59 mezar açılmış, 
altın dişler çalınmış.
Atıl varlığın, ekonomiye katkısı...

Özarsjan, yurt ge
nelinde yapılan tespit
lerden sonra, DYP'de 
yeni bir yapılanma an
layışı başlattıklarını, 
hedeflerinin yerel se
çimler olduğunu söyle
di.

Özarslan, “Gem
lik’te istisnasız tüm 
belediyeleri almanı
zı istiyoruz. Gere
ken ne ise onu ya
pın. Biz yönetim 
olarak 7 gün her 
yeri dolaşacağız. 
Gemlik’e bir kez 
daha gelmek için si
ze söz veriyoruz” 
şeklinde konuştu.

1999 seçimlerinde 
DYP’nin aldığı yüzde 
12 oydan sonra, duru
mu gözden geçirme
menin bedelinin 3 Ka
sım seçimlerinde ağır 
ödendiğini söyleyen İl 
Başkanı, “54 yıldır 
ilk kez araba devril
di” şeklinde konuştu,

Özarslan, kendi

r< I “DYP nin hede 
fi tekrar milletin 
güvenini iktidara 
getirmekti! Asıl 
partililer, bugün 
partide okullardır. 
Araba devi ilmiş, al 
tında kalınmıştır. 
DYP’yi hak ettiği 
yere hak ettiği güç
ler getirecektir” de
di.

İlçe Başkanı Meh
met Ava, yeni yöneti
mi kutlarken, hiç bir 
sorunları olmadığını, 
sorunları olursa kendi
lerine ileteceklerini 
söylerken, İşçi Emekli
leri Başkanı Hüseyin 
Yener. yeni yönetimi 
kutladıktan sonra top
lantıya geç geldikleri 
için yönetimi 1-0 ye
nik kabul ettiğini söy
ledi.

Bir domuz, holding kurmuştu.
Tilkiyi muhasebeci olarak atadı.
Yılanı personel müdürü yaptı.
Çakal satış şefi odu,
Alım-satım işini ise. fare yönetecek

ti.
Aslan meraklanıp, hokfing başkam 

domuza sordu :
Ne yapıyorsunuz"
Orman yasalarına göre, ülkemize 

hizmet ediyoruz sultanım."
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Rotaryen hanımlar 
matine düzenledi

Ganyancı
Fatih Sarı

rotaryen 
davetliler

Gemlik Rotary Der
neği üye eşleri, matine 
düzenlediler.

Önceki gün dernek 
lokalinde düzenlenen
eğlenceye, 
hanımlar ve 
katık^.

Aahşta konuşan
Başkan eşi Serap Gü
ler. yapılan faaliyetler 
hakkında eğlenceye 
katılanlan bilgilendirdi.

Hanımlar, eğlence
de Piyanist Eyüp eşli
ğinde doyasıya eğlen
diler.

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 matbaa işlerinizde

44 a t b a a c t (ı k Bizim İşimiz

MATBAACILIK - REKLAMCILIK - YAYINCILIK
İstiklal Caddesi Bora Sokak (Akbank Aralığı) No : 3 / B Gemlik 

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

1. ayak 1 Nolu Asitavanda ve 2 Sol Men- 
genli yeterli olacaktır.

2. ayak 8 Nolu Günaycanı 7 Noiu Fratsar.
1 Nolu Kaplanbey ve 2 Nolu Nevake.

3. ayak 4 Nolu Pınksnow. 1 Nolu Nünü ve
2 Nolu Kete yeterli.

4. ayak 9 Nolu Dürdane ve 10 Noiu Mu
kadder ikili biterler.

5. ayak 10 Nolu Kartaca ve 7 noiu Kara- 
tay

6. ayak 1 Nolu Türedi ve 5 nolu Tümerhan 
bu koşu için yeterli.

Düğün & Nişan & Kına

Vesikalık ve heı

uğrayın. 
FARKI YAŞAYIN

Özel günlerinizde video çekimleri w 
CD’ye kayıtlan yapılır.

Mehmet Mülazımoğlu
İstiklal Cd. Bora Sokak Akbank Aralığı No : 3 - A GElfiJK 

Tel & Fax : (0.224) 513 94 94 Tel: (0.224) 514 94 94

PVC KAPLAMA VE 
PLASTİK KART SİSTEMLERİ
0 Plastik Kimlik Kartı
0 Personel Kartı

0 Öğrenci Kartı
0 Tanıtım Kartı

0 Fatura Kartı

Körfez OFSET
MATBAACILIK • YAYIMCILIK -

İstiklal Cd. Bota Sk. Akbank Aralifi
Ne:3/BGEMÜK

Tel: (0.224) 513 17 07 Far 513 35 «

DOĞUŞ FEN DERSHANELERİ
"Her zaman bir adım önde"
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k YAŞAMIN İÇİNDEN
a Sıtkı Hayıroğlu

Emekli Öğretmen

ÖĞRENCİ
Neydi öğrenci İRBclli, bîr konuda bilgi edin

mek amacıyla herhangi bir öğretim kurumun- 
dan bilgi alan "kimse. Yani talebe.

Şu bîr gerçek ki ulusun, her kademesinde 
hizmet gören her kişi ÖĞRENCİ olarak sırala
ra oturmuştur.

öğretmekten, öğretmeye de çok farklılık
lar olur. Bu öğretim iyi de olabilir kötü de.

Tabii kî. öğrenci denilince akla hemen öğ- 
nefir* *

Cvw»tmen neydi : Mesleği, bir bilim dalını., 
onatı ve q*u«-kli teknik bilgileri bilerek öğ

reten KİŞİ.
Rîlmeden öğretmenlik yapmak, yapar gibi 

îixxunr* >ohıe rapor veren bir doktordan 
jpç iarkı yoktur.

Öğrenci akan suya benzer. İyi yönlendirip 
akıtabilirsen barajlan doldurur, faydalı işler gö
rür. Başı boş bırakırsan, sel olur akar. Önüne 
geleni devirir yıkar.

Öğrencinin amacı nedir, eğitilerek öğren
mek. kabiliyeti doğrultusunda, kendine ailesi
ne ulusumuza faydalı olmak.

Eğer bir öğrenci, bunlan öğrenmede zorla
nıyorsa. suç öğretenin ta kendisindedir.

Hiç bir öğrenci . sınıfta kalmak, öğrenmek 
istememek gibi, olumsuz bir ortama girmek 
asla istemez..

Kız olsun erkek olsun, istikbal için, öğre
nim dönemlerinde her güçlüğe güğüs gererler. 
Gene de başanh olamayan öğrenci olursa, 
onu o haktan mahkum eden öğretmen olun- 
qr.

Nedense hiç kimse suçu üzerine almak is
temez. Herkes kendi açısından kendini haksız 
olsa bile haklı göstermek ister.

Yıllarca her kadamede öğretmenlik yaptı
ğım için, bu konulan çok iyi bilirim.

Ben öğretmenliğimi işte öyle bilinçli olarak 
yaptım. Her konuda öğrencilerime faydalı ol
du. Emekliyim müsterihim.

Bu duygular doğrultusunda öğrencilere 
yazdığım bir şiirimle konuyu bağlamak istiyo
rum.

ÖĞRENCİM
Uykudan uyanır, dalar yollara,
Hevesle okula gelir öğrencim
Yarının, doktor, hakim, subayı
Olcaktır onu bilir öğrencim

Kimi zevk almak yazı çizikten
Kimi habersizdir, şarkı müzikten 
Kimi kaçmak işter, kime ve fizikten 
Matematik gelir erir öğrencim.

Katlanır dertlere dayanır yılmaz 
Hakkıyla not alır isteyip almaz 
Açar gül misali sararıp solmaz 
Yaşam imtihanı verir öğrencim.

Çekmiştir çileyi çektiği kadar 
Ulusa kendini severek adar 
Şaşmadan ilerler, beyinde radar 
Hayatı şimdiden görür öğrencim.

Çalışır derslere yıl boyu baştan
Ayırır da olur kuruyu yaştan
Gün olur ekmeği çıkarır taştan
Ne isterse onu alır, öğrencim
Kim demiş sınıfta kalır ÖĞRENCİM?

Buralara dbIb^ob* musb_bnuz?

Eğitime değer vermiyoruz
insanlığın gelişimi ve ilerle

mesi dolayısıyla toplumlann ve 
ülkelerin çağdaşlaşması yalnız 
eğitimle mümkündür. Ülkemiz 
gibi 6-13 yaş grubunun 16 mil
yon olduğu bir toplumda eği
timden başka seçenek var mı? 
Her yıl 1.2 milyon çocuğun 
okula başladığı ülkemizde halen 
eğitim ve öğretime devam eden 
öğrerici sayısı yaklaşık 14 mil
yon.

Türkiye’nin Gayri Safi Milli 
Hasıla’dan eğitime ayırdığı pay

ise yalnızca % 2.2. Mozambik. 
Mısır, Angola, Ürdün, Suriye, 
Arnavutluk ve Pakistan gibi ge
lişmişlik sürecinde ülkemizden 
çok aşağılarda bulunan bu ülke
ler bile, eğitime Gayri Safi Milli 
Hasıla dan anrılan pay konu
sunda bizden kat kat yukarılar
da.

Peki böylesine genç ve eğiti
me muhtaç milyonlarca nüfusa 
sahip ülkemiz ayırdığı bu’payla 
çağın gereklerini yerine getire
bilir mi? . ♦

Her yd ünsversae kaplam
dan geriye dönen mdyonâarta 
işsiz genç Türioye rw. yaransan 
için birer umutsuzluk değd ari?

Bakın eğitime o kadar az de
ğer veriyor ve o kadar az pay 
ayırıyoruz ki, snf basma olta
ma 56 öğrenci düşüyor ve bun
la nn çoğunluğu ddA eğexm yapı
yorlar Yani öğle ve sabah

ülkemizin geleceği. yarşnfen 
ancak ve ancak eğsimle aycan- 

’ lanın
. Kaynak . Btz Bize”

Yasemin Mobilya
DEĞİRMENCİ OĞLU Mobilya ve Koltuk Çeşitleri

O Yatak Odası Takımları 
Cl Oturma Odası Takımları 
O Misafir Odası Takımları 
□ Yemek Odası Takımları
O Kanepeler
Ö Abajur Çeşitleri
Ö. Zigon Sehpalar

. Yeni İşyerimizde zengin 
mobilya çeşitleri ile.
hizmetin izdeyiz... .

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

İtfaiye ...............................  110
Polis İmdat ......................-....155
Jandarma İmdat...................156
Jandarma K................... 513 10 55
Polis Karakolu...............513 18 79
Gar. Kom....................... 513 12 06

□ KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık............... .513 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 10 68

□ TAKSİLER
Körfez Taksi................. 513 18 21
Çınar Taksi................... 513 24 67
Güven Taksi..................513 3240
Gemlik Taksi.................51323 24
Manastır Taksi.............. 514 35 50

□ GEREKLİ TELEFONLAR □ RESMİ DAİRELER □ UÇAK __________
TEK Arıza ... 
TEK işletme 
Turizm Der. 
Spor Sah. ... 
Orm. Böl. Şf 
Milli ES t Md

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

Türk Hava Yoları 
Şafak Hmdül 
Havai.™

513 12 86
... 513 11 74 □ DENİZ OTOBÜSÜ

Halk Egt Mrk 513 18 46
Halk Kutup 513 13 534. o. r în ınR

Bursa
Mudanyano.

Karakolları
Liman Bşk.

/ 513 13 08 
513 1133 si 7 in

Yenıkapt . 3*2
Yalova________ {PİtSll 130

M3İ Md 
Nüfus Md. 
Özel İd Md 
Tapu Sic. Md 
Müftülük.. 
Gümrük Md.

O 10 A w
513 37 42
513 15 07
513 14 14

□ VAPUR_____

513 13 64
513 14 11
513 10 42
513 23 60
513 11 86

□ FERİBOT
Tekel Md. .
Ver Da. Md.
ilçe Tar. Md

Tcpçubr ı '«a- rv

İçe Seç . Md □ otobüs______

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

513 45 21-122 
513 45 21-115 

' 23 25
513 45 21 182 
.513 45 21-111 
.Yainc 1S5

OâğM 
Tetoae .mK~~
OCN0ML —™—~

Otobüs Iştet.. 
Su İşletmesi 
İtfaiye............
Muhasebe M 
Yazılş. Md. 513 43
Su Anza - -- J

ÇTP. OOASt Hdtâsga:
514 25 41

Ambulans 
Kurtarıcı...

0 532 4So811b 
0.533 2S56505

Esmİ w SatKind Keı 513 11 85 BPGtt 514 5®
513 A 33

.Ambuiar's ...
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Kuralar İstanbul’da çekildi

Türkiye 3 lig terfi maçlarını 
başarı ile geçen Gemlikspor, 
dün İstanbul’da yapılan kura 
çekilişinde. İzmir Altmordu, İs
tanbul Tepecik ve Zonguldak 
Kilimli Belediyespor ile eşleşti.

Gemlikspor adına kura çe
kimine katılan Yönetim Kurulu 
üyesi Melih Kazanç, İstanbul 
Amatör Sporlar Derneği nde 
yapılan kura çekilişinde. Gem- 
likspor’u üçüncü lige taşıyacak

3 takımın isimlerini belirledi.
İzmir Altınordu, İstanbul Te

pecik ve Zonguldak Kilimli Be
lediyespor ile 14; 16 Mayıs, târ 
rihleri arasında Trabzon Şehir 
Statı’nda karşılaşacaklar. i

Gemlikspot'un ilk karşılaş
mayı hangi takım ile ..yapacağı 
13 Mayıs çekilecek olan kura 
ile belli olacâk.

Kurada karşılaşacağı ilk 
maçta .Gemlikspor'tın galip

gelmesi durumunda, rakip iki 
takımın galibi ile karşılaşacak, i

Bu karşılaşmada da galip 
çıktığı takdirde, Gemlikspor’a 
3 liğin yolu açılacak.

Kazanç, üç takımın da güç
lü ekipler olduğunu belirterek, 
şunları söyledi :

“Takımımıza güveniyo
ruz. Şanslar ortada. İyi oy
nayan takım kazanıp, 3 li
ge çıkacak.”

özge optik
t/Emekli Sandığı 

Bankalar
t/ Askeriye

Bağ-Kur
t/Resmi Kuruluşlara
Optik gözlükleri yapılır

Kurumlar Vergisi 
rekortmenleri
belli oldu

Birinci sayfanın devamı

KURUMUN ADI
Gemport Gemlik Lim.Dep.İşl.A.S. 
Ozan Kimya San. Tic. Ltd.Şti.
Şafak Demir Çelik San. Ltd.Şti. 
Baktat Gıda San. Tic. Ltd.Şti. 
Güzel Nak.Tah.Tahl.Tic.Ltd.Şti. 
M.G. Mermer Granit Tic. Ltd.Şti.

TAH.EDENVÖL 
346.471.150 
255.567.750 
113.025050^ 
67.179.400 
62.119.400 
45.140250

Beyza Petrol Nak.Oto.Paz. Ltd.Şti. 
İskele Tah.Tah.Kara Nak.Ltd.Şti.
Özören Elek.Tic.Ltd.Şti.
Gökhan Güzel Nak.Tah.Tah.A.S.
Yıldırım Tuz San. Tic. A.Ş. 
Atıl Gümrük Müş. Nak.Ltd.Şti. 
Gemar Deniz ve Tic.Ltd.Şti. 
145 Nolu Treyler Taş. Koop. 
Genç-A Day.Tük.Ml. Ti. Ltd.Şti. 
Onur Pet. Ta.Turz.Gıda Tic. A.Ş.
Gemlik Ek. Unlu Mam.Tic. Ltd.Şti. 
Buçukoğlu Gıda Paz. Ltd. Şti.
Deska Orman Ürünleri 
Uzunlar Mobilya Tic. Ltd. Şti. 
Coşkunlar Tic. Ltd. Şti. 
Şafaklar Kuy. Tic. Ltd. Şti. 
Özbir Zeytincilik San.Paz.A.Ş.

40.000.700 
33.747.040 
31.401.600 
31.121.100 
30.344.100 
30.147290
29.228.250 
26.671JOO 
24.881600 
22.491500
20.499200
20.136.900
19.566.550
19.554.750
15.811.480

14.848.200
Devamı 5 Mayıs 2003 günü yayınlanacaktı.

■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

GEMLİK

: 20 m de

İSTİKLAL CAD.No : 17 GEMLİK
Tel: (0.224) 513 53 67 - 514 91 80

GÜNEŞ 
GÖZLÜKLERİ

PERSOL 
TOP TEN 
VOGUfi

RAY 
BAN 

MEGA

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______

OTO GAMZE
Elektrik Akşamı Filtre 
Dorse Akşamı Civata

7OFAŞ 
fîE/VO 
VOLVO 
SCAN/A 
ANADOL

BMC 
FATİH 

DODGB 

KABG0

Tahir DOLAŞMAN
GemIik Girişi Baytaş Apt. Altı No : 42 GEMLİK 

TM : (0224) 514 59 37 Cep TM : (0546) 516 M 4>



Renkli Etiket A Brotör tt F* İlam & Kitap 4r Dergi 
Afi» & trfhk Basımı & Fatura İrsaliye 4 Bilet 

Gider .Makbuzu &. Davetime k Kartvizit fi Kaşe 
Mühür & Cilt yapımı &. Plastik kimlik Kartı

I GÛNDt DAVETİYE BASILIR 
Her tarifi matbaa işlerinizde

hizmetinizdeyiz

Körfez OFSET

p S Mayıs 2003 Pazartesi FİYATI : 200.000. TL.

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

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

ı^emlık-Bursa ve şehir içi otobüslerinin özelleştirilmesinden sonra, bu yıl belediye 
(ten zam yapmamasını isteyen 73 Nolu Kooperatif Başkanı olumsuz cevap aldı.

Gemlik Belediyesi nin
-Bursa ve şehir içi 

tobüs taşımacılığı hattını üç 
RLğına, 73 Nolu Güzel 
temlik Minibüscüler ve Oto- 

Âiscüler Kooperatif i’ne kira- 
Imasından sonra, sürenin 
loknasma çok kısa bir za- 
5 ian kalmasına karşın, taraf- 

■ tr arasında anlaşma sağla- 
■ anadı.

' s kooperatif Yönetim Ku- 
lı sürenin uzatılması için 
||e ıdiyeye yaptığı başvuru- 
■c yolcu sayısında azalma 
Mİ ığu için kooperatifin para 

d anamad iğini bu nedenle, 
K «diyenin bir dönem fiyat

arttırımın yapmamasını iste- çıkartırız. Benim göre-
di. vim, Gemlik’in haklarını

Bu cevaba bugüne kadar korumaktır.”
olumlu yanıt alınamazken, 
Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut gazetemize yaptığı 
açıklamada, fiyat artışı olma
dan hatların kiraya verilmesi
nin sözkonusu olamayacağı
nı belirterek, şunları söyledi :

“Kooperatifin teklifi 
kendi açısından olumlu 
olabilir ancak, belediye 
açısından olumlu bir 
yaklaşım değil. Koopera-
tif bu şekildeki 
devam ettirirse, 
hatları yeniden

teklifini 
biz de 
ihaleye .

73 Nolu Güzel Gemlik 
Minibüscüler ve Otobüsçüler 
Kooperatifi Başkanı Haşan. 
Kılıç ise, bugüne kadar. Gem
lik ve Bursa hattında kaliteli 
hizmet vermeyi amaçladıkla
rını belirterek, “Bunlarda 
Haşarılı olduk. Ancak, 
ekonomik kriz nedeniy
le, hatlarda yolcu sayı
şında çok azalma oldu. 
İşletmemiz zarar etmeye 
başladı. Bu nedenle be
lediyeden zam yapma
masını istedik. Belediye

kaldı. Olumlu cevap ala
cağımızı sanıyor um ' de*

Başkanı’ndan anlayış 
bekliyoruz. Süremizin bi
timine çok az bir zaman

Kadri Güler
gemlık_korfez@yahpo.çom

Deprem Gerçeği
Bingöl depremi, unuttuğumuz deprem olgu

sunu yeniden gündeme taşıdı.
1999 yılının 17 Ağustos günü bölgemizde 

/aşanan ve merkezi Gölcük olan depremden 
>onra, yaklaşık bir yıl deprem korkusuyla yaşa-

O korkuyu tam üzerimizden atmışken, bu 
<ez Bingöl sarsıldı.

Deprem Türkiye’nin gerçeği, 
depremle iç içe yaşayacağız.

Depremden kaçmakla biryere varılmayacağı 
Ha bir gerçek...
1 Öyleyse yapılacak olan ne?
y Yapılacak olan, deprem bilincini geliştirip, 
lepreme karşı hazırlıklı olmak...
[ Peki, bizler hazırlıklı mıyız depreme karşı?
> Bence hayır.
1 Bir gerçekte, yapıların deprem gerçeğime gö- 

Hre yapılmaması ve de devlete ait binaların her 
/depremde yüzlerce insana mezar olması...

J ' Bingöl’de yıkılan yatılı bölge okulunu yapanı 
doyacağız, yarın başka bir yerde yıkılan bir 

m ka devlet binası yıkılınca onu yapanı..
Yapı denetim sistemini çalıştırmadıkça, dep- 

»r hazır olmadıkça, bu filmleri tekrar tekrar 
gedeceğiz.

Kordona hücum
Havaların ısınması, kıştan bunalan genç, yaşlı herkesi Kordona 
çekti. Dün, binlerce vatandaş, Atatürk ve Emin Dalkıran Korda- 
nu’nda sabahtan akşama kadar güneşin tadını çıkardı

Üç gündür artarak 
devam eden sıcaklar, 
uzun süren kıştan bu
nalan halkı deniz ke
narlarına îtti.

Dün, hava ısısının 
25 derece dolayların
da olması nedeniyle.

T”

çoluğunu çocuğunu 
alan vatandaşlar. Ata
türk ve Emin Dalkıran 
Kordonu na koştu.

Çocuklar oyun 
gruplarında günlerini 
gün ederken, anne ve 
babalarda
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Gürhan ÇRTİNKAYA
Tamer SİVRİ

Bursa Zihinsel Özürlü Çocukları 
Koruma Demeği Başkanı

Şarkı hep aynı şarkı 
Nakaratları farklı... Özürlü Çocuk ve Baba (2)

Bizim ülke olarak sorunumuz üzerimize 
düşen görevleri yerine getirmeyişimiz. Oysa 
yurttaş ve insan olmanın getirdiği bir yığın 
sorumluluğumuz var. Bunların ne kadannı 
yerine getiriyoruz?

Ev yaşamımızda ailemizde ilgili görevleri
miz var.

Çocuklarımızın eğitimi, beslenmesi, sağ
lığı için yapılması gerekenler var*

İş yaşamında sorumluluklanrrtîz var. O iş
yerinin başanh olması bizim çalışma tempo
muza bağlıdır.

Özgür irademizle karar verip seçtiğimiz 
işimize önem vermeliyiz gereklerini en iyi, 
biçimde yerine getirmeliyiz.

Devlete karşı ödevlerimiz var.
Devletin de vatandaşlarına kaçşhsorumly, 

luklan var.
Yurttaş dâ devlet de karşılıklı olarak gö 

revlerini yapmak ve iyi niyetli olmak zorun 
da.

Bingöl depreminin yardımların dağıtımı 
sırasında yaşananlardan söz ediyorum.

Yurttaş depremin şokuyla ne yapacağını 
bilmez halde davranıyor. Onlan sakinleştir
mekte yükümlü olan emniyet güçlüri yurt
taşlardan daha büyük şok yaşıyorlar. Hem 
de eğitilirken toplum psikolojisini de öğren
dikleri halde.

Yurttaşa hak verebiliriz. Çünkü onlar 
depremde yakınlannı, evlerini kaybetmişler
dir. Geleceği için bir belirsizlik görmektedir. 
En azından böyle bir psikoloji içindedir.

Ama emniyet gücüne hak vermek aor. 
ıHele hele tepkiyi kırmak için havaya ateş, 
açmalarını onaylamak asla mümkün değil-... 
Orada yurttaşların yasa dışı bir eyleme kal
kıştığı yok ki...

Ne var?
Soğukta üşüyen çocuğunun üstüne örte

ceği bir battaniye almak için debelenen bir 
anne,

Ailesinin başını sokacağı bir çadıra kavu
şabilmek için çırpınan gözü yaşlı bir baba,

Oradaki görev o insanlara istediklerini bir 
disiplin içinde verebilmek...

Bunu yapmaya muktedir değilsen kendi
ne başka bir iş arayacaksın.

Emniyet görevlisi olmak yurttaşın üzerine 
araç sürmek, araçları panzerle ezmek değil 
ki?

Sağduyulu yaklaşımlarla ortamı rahatlat
mak yine askere düştü. Her şeyi asker mi 
çözecek?

Bingöl’de bir kez daha gördük...
Askerin emir komutayı eline almasıyla 

ortalık birden sakinleşti ve az önce emniyet 
güçlerini yuhalayan tepkili yurttaşlar “en 
büyük asker bizim asker’’ sloganları 

[atmaya başladı.
Demek ki asker toplumun nabzını daha 

iyi tutuyor. Şimdi kürsüye çıkıpda bu olayla-
** vepra^aİMUHBi'i ^■ımiahıiır

Allah başımızdan eksik etmeyin.
Öyle bir başbakanımız var ki sorunları 

teşhis etmekte kimse eline su dökemez

Çocuğun kişilik gelişiminde anne kadar 
etkin rol üstlenen bir başka kişide baba ol
malıdır.

Genelllikle çocuğu annenin yetiştirdiği 
yolunda yaygın bir kanı olmasına rağmen, 
babanın da çocuğun kişilik açısından eşit 
derecede rol üstlendiği, üstlenmesi gerek
tiğine inanılmahdır.

Çünkü naşı ki bir fidan büyürken onu 
sadece sulamak gübrelemek yetmiyorsa, 
gelişip ulu bir ağaç olabilmesi için gün ışı
ğına da gereksinimi varsa, bir çocuk da 
sadece annesinin ilgisi ve sevgisiyle yeteri 
kadar gelişemez. Bu yüzden de BABA her 
yönden bir tamamlayıcı rolü üstlenir.

Baba ailenin reisi ve otoritenin sembo
lüdür. Ailenin bütün sorunlarını o çözüm- 
!er. kararlar (tabii ki bu sorunları anneyle 
/ir! te konuşup tartışırlar ama yine de 

soı sözü baba söyler) o alır. Sevinçler ve 
mutluluklar, babayla daha bir anlamlı değil 
mı?

Bu arada çocuğun eğitimiyle ilgili ola
rak anne öfkelendiğinde, baba hiçbir za
man otorite boşluğu yaratacak şekilde 
davranmamalı, çözümünü tamamıyla an
neye bırakmalı, ya da anneyle birlikte ço
cuğa, yanlış yaptığını anlatmalı aksi tak
dirde.-nedensiz yere evde tartışma ve hu
zursuzluklar çıkabilir.
.. Çocuğun gözünde bubu. gücün sembo
lüdür. (Kimse onu yenemçz..her zaman üs
tündü r, koruyucudur. Hele baba sevgisi, o 
bambaşka bir duygu. Baba sevgisini tada- 
bilen çocuklar gerçekten çok şanslıdırlar.

Özürlü bir çocuk “baba” nasıl bir an
lam taşır? Öncelikle şunu göz önünde bu
lundurmalıyız.

UKDAİRE SATILIK DAİRE
Kumla’da Havuzlu

Eşyasıyla birlikte Kiralık Daire
Tel: (0.224) 51317 97

norm
■■■ Gömta «abw ■■■■

Yıl: 30 SAYI: 1533

Fiyatı: 200.000 TL. (KDV Dahil)
Sahibi: Kadri GÜLER

Yazı İşler i 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)

Özürlü çocuktan olan ana babalar ba* 
zen “benim görevim onu yasatmak 
terapiye götürüp getirmek. Gerisi 

ı beni ilgilendirmez” şeklinde bîr felsefe I 
geliştirirler.

Oysa hiçbir çocuk için baba canı bd I 
ulaşım aracı olamaz. “Baba otoritenin 

. sembolü ama bu babanın hiçbir sevi 
ı giyle ilgisi yoktur” anlamında değildin 1 

Zaten böyle bir şey düşünülemez bdel I 
Çocuğun gelişiminde bu kadar önemli ro- I 

ı lü olan bir insanın sevgisiz olması müm- [ I 
ı kün mü? Ayrıca sevgisiz bir otorite de oîa- j 

maz. Çocukların ruhlarının doyurmazsak ■ 
bize kayıtsız şartsız itaat edip boyun eğ- I 
melerini (eğer amacımıza ulaşmamızı sağ- II 
layacak gerçek otoriter, insan değil köle ’ | 
yetiştirmekse) nasıl bekleyebiliriz.

Eğer bir baba özürlü ya da özürsüz çofl 
cuğunun fiziksel ruhsal ve her türlü gerek- ’ 1 
sinimi ile samimi olarak iigüenebibyorsa L 
çocuğun ruh sağlığından hiçbir zaman en-w 
dişelen memeliyiz. Bu tabi baba için za- [ 
man gerektirir, sevgi enerjisi gerektirir J 
Evet sevgi enerjisi belki çocuğumuz, se- I 
vebilmenin bir enerji gerektirdiğinin far- 1 
kında bile değiliz. Bazı insanlarda doğuş- T 
tan var bu potansiyel bazılarında ise hiç;, -| 
yok,; •

Sevgi enerjisiyle dolu babalar ise her H 
ne olursa okun çcocuklanna ayırırlar I •ks- H 
ri ne kadar yoğun olursa olsun bir dakika 11 
bile yeter. Tath bir dokunuş sıcak btr gGkl 
lümseme, belki de yalnızca anlattıkianru ıl 
dinlemek ya da sadece gözlerinin içine II 
tüm dikkatinin vererek bakmak. Çoğu za- ’j 
man bunlar yeter çocuğa.

Bitimsiz mutluluklar. L

Kumla’da Havuzlu
Satılık ve Kiralık Daire 

j Tel: (0.224) 513 17 97

Yazarımız 
Araştırmacı - Yazar 

Yılmaz Akkılıç’ın yazdı*
4 Ciltlik 

BURSA ANSİKLOPEDİSİ
Gazetemizde satılmaktadır.

Istıkiai Cad Bora Sek A~ae J
No SBGEMLİKTel : (0.224) 513 17 91J
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Emniyet Supabı...
Dışişleri Bakanı Sn.
Abdullah Gül diyor ki: 
“MGK emniyet supabıdır” 
Hic şüphe yok...
Gerilim arttıkça, basınç 
yükseldikçe düdüğü öter...
Düüüüüt!...
İki seksen ....
KüüüütL

Den izi erde balık av 
yasaklarının başlaması 
üzerine, balık tezgahları 
da boşaldı

1 Mayıs - 31 Ağustos 
tarihleri arasında .levam 
edecek olan uşaklar ne
deniyle. balıkçıların tek 
nelerim karaya u k. iken.

hale balık gelmemesi ua 
rine fiyatlarda artış gözk 
nirken. tezgahlarda bo

ItB Erol CÛRCAY

Hayırlı Olsun
Belediye ve sendika anlaştı.
Gergin günlerde insan böyle bir haber 

okuyunca rahatlıyor.
Bugünkü ekonomik koşullara göre 

işcil* aldığı zamlarda iyi sayılır.
- İlk 6 ay için % 1O
- İkinci 6 ay için % 15
- .-V .« a. her yıl için, kıdem tazminatı* 

na seı vanen 45 milyon
... ul hakları % 30

E: 'inlisi de. maaşların zamanın*
da tıkır tıkır ödenmesi

Kamu kuramlarında yaklaşık 30 se
ne görev yaptım.

5-6 bin işçinin çalıştığı bir kurumda 
sendika ilişkilerim oldu.

Hct zaman emekten yana oldum.
Ama

»gvl olmadı ■
Bu şartlarda, % 80 zam isteyen 

bir sendika yöneticisini gerçekçi 
bulmam.

İse inin hakkını korumak ok güzelj

Ama. Gerçekçi olmak lazım.
Hem sendikayı, hem de işçiyi yıp

ratmamak lazım.
i^cirun is güvenliği konusunda, 

sendikanın ağırlığı koymasından ya- 
nav ım.

ıa. Hayali ücretlerin, talep edil
mesini ciddi bulmam.

> destek de vermem.
Yaz başlangıcında, hem Bckdıye-; 

ııi» ’ de sendikanın bi« kriz yasamam
dan anlaşmalarına sevindim.

Sayın Başkanmda, ^< -ı idi kaya karşı 
daha sıcak yaklaştığı seziliyor.

Geçmiş yıllarda, sendika ile yapı
lan görüşmelerde daha gergin bâr 
tavrı vardı.

İşte. Hep böyle olsun.
Tartışma olsun, müzakere olsun. !
Ama. Kavga olmasın.
Gerginlik bile olmasın.
Yeni sözleşme her iki tarafa da. 

hayırlı uğurlu olsun.

Günün Fikrasi

Gene annenin yeni be begi olmuş
tu.

Bes yaşındaki Acar ille de annesi
nin yanma girmek istiyordu.

Babası :
*• Şimdi giremezsin oğlum" dedi.

Leylek anneni bacağından ısır
<h.“

Acar :
Vah zavallı anneciğim diye mı

rıldandı.
O zor doğumdan sonra, bir de 

bu mu olacaktı/2 jsâfc-jaa
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Katılım kokteyli
İlçemizin ilk özel 

tıp merkezi olan Uz
manlar Tıp Merkezi. 
Uludağ Üniversitesi 
Çocuk Sağlığı ve Has 
tahkları Ana Bilim Da
lı Başkanlığı ’ ndari 
emeldi olan Profesör 
İbrahim Ildınm’ın kad
rolarına katmaları ne
deniyle bir tanıtım 
kokteyli düzenledi.

Cumartesi günü 
Uzmanlar Tıp Merke
zi’nde göreve başla
yan Emekli Prof. İbra
him ildirım, onuruna 
verilen kokteyde ta
nınmış kişiler biraraya 
geldiler.

Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Müfit Parlak, Veteriner Fakül
tesi Dekanı Haşan Batmaz, Küçük 
Kumla Belediye Başkanı Ömer Bal, Al- 
tan Ticaret Genel Müdürü Osman Tu
fan, Uzmanlar Tıp Merkezi Yönetim 
Kurulu Başkanı Dr. Feza Şen, Devlet 
Hastanesi Baş Tabibi Op. Dr. Mehmet 
Küçükkeçe ve birçok konuk katıldı.

Saat 14.oo de başlayan kokteyl saat 
lö.oo ya değin sürdü.

Prof. Dr. İbrahim Ildırım, gazetenize 
yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Usun yıllardır Gemlik Umur- 
bey'de ikamet ediyorum. Emekli 
olduktan sonra mesleğimden 
uzaklaşamadım. Uzmanlar Tıp 
Merkezfnden gelen teklif üzerine 
bu kurumda bundan böyle Gemlik
lilere hizmet vereceğim."

OTO GflMZE
Elektrik Akşamı Filtre 
Derse Akşamı Civata

•' 20.m'ele 
ceittlc ile 
Hi^metiniyele^ij.

İSTİKLAL CAD.No ; 17 GEMLİK 
1*1: (0.224) 513 53 67 • 514 91 80

TOFAŞ 
REN0
VOLVO

SCANIA
ANADOL

BMC
FATİH

DOOGE
KARGO
FORD

Tuhir DOLAŞMAN
Gsmlik Girişi Baytaş Apt Alt* No : 41GCMLL* .

1. ayak Hepsi yazarsaraz rahat bir yanş iz
lersiniz- (H)

2. ayak 4 noiu Golden pşpe ve 6 Nohı San 
ley bu yanş işi yeterli oiacafctir

3. ayak : İS Noiu Birsel koşunun önde gden 
ismi. 8 Noiu make yotr Bets. 7 Notu Allaş 4 
Noiu Birsel. 10 Noiu Fecn Simdi ve 12 Notu Er- 
manhan sürpriz.

4. ayak2 notu Benga. 10 Noiu Sound of Se- 
abırd. 9 Noiu Miss Boca 7 Noiu Vardar.. 8 Nohr 
Tango, 6 Noiu Tetik yeterikhr

6. ayak: 3 Noiu Barman bugün sîzlere önere
ceğim ikinci bankomdur Bol şanslar

H 4 18 1 9

8
9

4 *7

10 8
12 L-&

ELEMAN ARANIYOR
Muhabir olarak yetiştirilmek 

üzere Eleman ve 
Çırak Aranıyor

( ;•* OsffiSS
Mü racaatlar ı n şahşen y ap-» tmas f nca omm 

istiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aratana 
(Stüdyo Prestij yanı) No : 3 8 GEMLİK

PVC KAPLAMA VE 
PLASTİK KART SİSTEMLERİ
O PtaeHk Kimlik Kartı

W Parsan»! Kart*
O OOresnct Kort» 

O Tanıtım ttortı
<D F*o tv> r o *<o rt«

Körfez OFSET
MATBAACILIK - VAYWIM -

İstiklal M. *M* Ut. Aktaak M* 
llo:3/l «ULU

T«l: « 224)513 t7 «7 İte SI 3 35 «

ELEMAN ARANIYOR

Temizlik İşlerinde cd/jsrtrat 
/» Ü IV El.E\l W armtmtr

Ttl : 514 62 69
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YAŞAMIN İÇİNDEN
Sıtiıe MeıyaroŞlu
Emoklı Öğretmen

İŞİ HİLEN ’ BİLMEYEN
Işı biten-bilmeyen bilinmeli \bni testiyi ki- 

t^ukKi bw kırmayanda Olmamalı
Işı bilmeyenleri ış başına getirenlerde kim?
Kını olacak yine onlaı gibi işi bilmeyen. Ya 

Ja şahsı çıkdu vıtaı
Her meslek dalında. işi bilmeden iş başına 

gelenle'ı yok gonıyvruı.
Estadetı beri bu uygunsuz uygulamayı esef

te görüyoruz Eski uygulamanla makam işgal 
edenle* rteha yetkiliydi Kendi görüş açılarına 
g0ıe haklıyı haksızı ayn mada kurallar koyabil! 
jjot

Me>ela. eski devirde hakimin görevini kadı-
tef

Runlmri biliyor musunuz?

Şifalı bitkiler
Dünya doğaya dönüyor. Ay- 

rupa ve Amerika'da insanlar, bi
linçli beslenme sayesinde, ameli
yatlara gerek kalmaksızın yaş
lanmayı geciktiriyorlar ve bazı 
sağlık sorunlarını kolayca berta
raf edebiliyorlar. Rafine edilmiş 
pirinçten, beyazlatılmış şekerden 
uzak duruyorlar.

Dünyada, mutfakları eczane
ye dönüştürme eğilimine karşı
lık, Türkiye'de beslenme kültürü 
giderek bozuluyor.

Etin çok az olduğu Osmanlı 
mutfağının yerini kebap ve fast- 
loocl kültürü aldı.

Oysa Hipokrat'ın da dediği 
gibi, sağlıklı bir yaşam sürdür
mek için yapılacak tek bir şeye 
var; 'Aldığın besin ilacın, al
dığın ilaçın da besinin ol
sun". Yediklerimiz ne zaman 
ilaca dönüşür?

Yediklerimizin içinde mutlaka 
yeşil lifli, yapraklı sebzeleri, lifli, 
çeperli gıdaları, tahılları daha 
fazla arttırırken, öbür yandan 
kırmızı et, sucuk, sosis, salam ve 
eski, yağlı peynirleri, rafine şe
keri azaltmamız lazım.

Özellikle çerezler, şişmanlat
mayacak kadar yenen badem,

ceviz, antepfıstığı, fındık, keşu 
fıstığı (Hint yerfıstığı) son derece 
faydalı.

Kuru meyveler : Kuru üzüm, 
kuru incir gibi. Doymuş yağlar
dan. doymamış sıvı yağlara dö
nüş yapılmalı. Özellikle zeytin ve 
kanola yağı kalp hastalıklarını 
önlüyor. Başta yeşil çay olmak 
üzere bitki çaylan çok önemli. 
Aynca hem besin değeri olan 
hem vücutta toksinleri atan bibe
riye. dereotu, taze nane, zence
fil. zerdeçal gibi birtakım bahara
tı sık tüketmek lazım.

Devamı var.

İşte size bir uygulama ı
TOS

Eskiden bir kadı varmış. Ceza olarak hapis 
ve paraya hükmetmezmiş Yalnız suçlu tahak
kuk edilince, iki mübaşire tutturur. Geri geri gi
derek. hızla koşar, kafası ile adamın karnına 
bir TOS indirirmiş.

Bir gün memleket halkı, kadının bu ceza
sından, bizar olup valiye şikayet etmişler. Vali 
de haber göndererek bu ceza usulünden vaz
geçmesini kadıdan istemiş. Kadı emri kabul et
miş Dilediği gün valinin mahkemeye teşrifini 
rica etmiş.

;t -nıs. Mahkemeye
KiM.ll :
- Bu adama yüz lira borcun olup bunu da 

on seneden beri vermedin doğru mu?
- Evet kadı efendi. Borcumdur, bunu ve- 

I receğim
- Sen bunu alırken pek yakında vereceğini 

söylemiştin.
- Doğrudur ama. yakın zaman bir senede 

otur. yüz senede.
- Peki ödeyecek halin var mı?
- Hâl vaktim çok iyi. Şehrin en zengini sa- 

yılmm.
- Peki borcunu niye ödemiyorsun? Hiç de

ğilse taksite bağla.
- Odeyemem çünkü paralarımın istifini boz

mak istemem. Taksit işine gelince ayda bir ku
ruş vereyim.

Deyince bu haksızlık karşısında. Ayağa kal
kan vali hiddetli kadıya seslenmiş.

- Kadı efendi TOS! TOS! demiş.
Ah şu işi bilmeden iş başına gelenlere bir 

tos vuran olsaya, bilmeden iş başına gelenler 
kaçmaya delik arar.

Hele o yağcılar, yalakacılar hakkın ne oldu
ğunu işte o zaman açıkça anlamış olurlar.

İşte size bariz bir örnek .
Eenerbahçenin teknik direktörü kim? Oğuz 

Çetin mis.
İşi bilmeden iş başına gelenlerin zararları 

kendilerine olsa ne ala. Ama hiçte öyle değil. 
Kulübü, taraftan, Türk sporuna dokunuyor ki 
bu çok kötü.

İsi bilerek iş başına gelenlerde yok değil. Al
laha şükür var. İşte bir örnek Fatih Terim ve de 
Ersin Yanal.

İşi bilenler onurlu, gururlu olur. Onun için 
zor bulunur.

İyi ki işi bilen azda olsa gene var.
Ya olmasa...

NÖBETÇİ ECZANE

5 Mayıs 2003 Pazartesi 
SERİM ECZANESİ

Yasemin Mobilya
DEĞİRMENCİOĞLU Mobilya ve Koltuk Çeşitleri
O Yatak Odası Takımları
O Oturma Odası Takımları
0 Misafir Odası Takımları
0 Yemek Odası Takımları
0 Kanepeler
0 Abajur Çeşitleri 
“1 Zigon Sehpalar
Yeni işyerimizıtie zengin 

mobilya çeşitleri ile 
hizmetinizdeyiz^ •..

□ RESMİDAfRELER□ GEREKLİ TELEFONLAR
ItfaiyA........«.........
Polis İmdat..............
Jandarma İmdat......

Gazhane Caddesi Ne : 21 (Eski üneiar Tîc. Affor Bayii!
Tel: (0.224) Sil 20 «0 OHOÜK

TEK Arıza 
TEK İşletme 
Turizm, Der

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

......... 513

.........513
513

...110 
...155 
...156 
10 55 
18 79 
12 06

□ KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık..........
Kaymakamlık Ev.....
C Savcılığı..............
C. Savcı Yard..........
Emniyet Müdürlüğü

□ ALASIM "

Uludağ Turizm 
Aydın Turizm..

r

.513 10 51
.513 10 52
513 10 53 
.513 2954 
.513 10 28

513 12 12
.513 20 77

□ HASTANtltR
De vte t Hastane! >13 92 00

Met Sağ Ocağı 513 10 »8

□ TAKSİLER
Körtar Taks 513 IS 21

Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taks»

51332 40

Milli Eğt MA 
Halk ğt Mrk 
Halk Kütüp 
As. Şb 
Karavollan 
Liman Bşk 
Mal Md 
Nüfus Md öwl İd Md

Gümrük Md
T.-L.-: M,4

İJ D€NİX orotös

V A^ufe

[ □ FEMeÖT

"3 n> daG<t»ckari

■B.
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! özge
✓SSK

| Emekli Sandığı
| ı/ Bankalar
| ı/ Askeriye

I: ✓* Bağ-Kur
S Resmi Kuruluşlara

1 Optik gözlükleri yapılır

Kurumlar Vergisi 
rekortmenleri
belli oldu

«0T *J

GÜNEŞ 
GÖZLÜKLERİ

PERSOL 

TOP TEN 
VOGUE 

RAY 
BAN 

MEGA

' İstiklal Cad. Migros Karşısı No: 54/F ~ 
Tel: (0.224) 514 81 56 GEMLİK 

İstiklal Cad. No: 86 GEMLİK :
. ‘ Tel: (0.224) 512 34 M ’ ,

I Renkli Etiket & Broşür & El İlanı & Kitap 
i Dergi & Afiş & Yıllık Basımı

1 atlıra İrsaliye & Bilet & Gider Makbuzu
' Davetiye & Kartvizit & Kaşe

Münür & Cilt yapımı & Plastik Kimlik Kartı

1 GÜNDE KALİTELİ ve UCUZ
DAVETİYE DASILIR

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

Cumartesi gününden devam ooo
KIRUMUNADI TAH.EDEN-VER.

Karakaş Döviz ve Altın A.Ş. 14.388.450
Erçim Makine San. ve Paz. Ltd.Şti. 14.207.800
Erdoğan Usta Tersan Tur.Liman İşi. Ltd.Şti. 14.106.000
İmren Ekmek ve Unlu Ma. Gıda San.Ltd.Şti. 14.058.300
Deniz Zeytincilik San. Tic. Ltd.Şti, 13.419.300
Teskon Mak. Tic.Ltd. Şti. 13.226.600
Marmara Nak. Ltd. Şti. 13.148.350
Seçkin İnş. Ltd.Şti. 9.172.650
Burak İnş. Ltd.Şti. 8.881.150
Danış Müh. Ltd.Şti. 7.645.400
User Güm.Müş.Ltd.Şti. 7.035.480
Gemlik Birlik Nak.Ltd.Şti. 6.896.385
Ecemtur Taş. Ltd.Şti. 6:806.200 ’

Plasteks Plastik Ltd.Şti. 6.490.500
Kaptan Necdet Deniz Ltd.Şti. 6.481.150
Bayram Kuyumculuk Ltd.Şti. 6.379.200
Ünlü Zeytin Dillioğlu Ltd.Şti. 6.303.100
Arslanlı Konveyör Ltd.Şti. 5.661.800
Ekin Zeytincilik Gıda Ltd.Şti. 5.633.350 ı
Yılmaz Mümessillik Ltd.Şti. 5.433.000 j
Aktif Enerji Elek. Ltd.Şti. 5.347.600
Temizser Ltd.Şti. 5.114.780
Mersan Mermercilik San.Ltd. 4.989.500
Gemlik Özgem Hayvan. Ltd.Şti. 4.774.100
Megamed Sağ. Hizm. Ltd.Şti. 4.731.460
Vahdet Day. Tük.Mal.Ltd.Şti. 4.731.460
Güreliş Taah. San. Tic. Ltd.Şti. 4.572.600
Yağmur Boya Badana Ltd.Şti. 4.569.200
Bozdemirler İş.Taah. San. Ltd. 4.386.500 .
Geınnak Nak. Taah. Ltd.Şti. 4.353.700
Nur Akkuş Petrol Otom. Ltd. 4.250.050 ]
Çiftçiler İnş. Taah. San. Ltd.Şti. 4.232.880 |
Çakmak Kuy. Tavuk San. Ltd. 4.044.900 1
Lidersan San. Tic. Ltd.Şti. 4.041.410 I
Durcankan Gıda Dağ. Paz.Ltd.
Sırat Sigorta Ara. Hizm. Ltd. Şti. 3.793.27v|
Ozcakır inş. Ltd.Şti. 3.747 40” 1

Beta Vapur Acenta Ltd.Şti. 3.694 Mw>]
Melike Metin Turz. A.Ltd. Şti. 3.686 0.«0 |
Körfez Fen Dershane Ltd.Şti. 3.662 “50
Osmanlı Fırıncılık Ltd.Şti. 3.619 0801
Kafkas Kuyumculuk Ltd.Şti. 3.428.650
Voler Nak. Ltd.Şti. 3.307.160 J

■ Özkaya furz. Nak.Ltd.Şti. 3.305.660 I

Yıldız Fırıncılık Ltd. Şti. 3.293 OM) j
Denk Müh. Ltd.Şti. 3.223.110 i
Kırcıoğlu San. Tic. A.Ş. 2 834 900
Nacar İnş. Ltd.Şti. 2.764 500
Öz Kardeşler Otom.A.Ş. 2.474.600 |

Aysal Zeytin Ltd.Şti. 2.408.650 I

Can Sipahioğlu Ltd.Şti. 2.227 100
Akbulut Gıda San.Tic.Ltd.Şti. 2.203.150
Baytaş İnş.Taah.Ltd.Şti. 2.173.150
Tan Seramik Ltd.Şti. 2.096 400
Akaçlar Gıda San.Ltd.Şti. 2.072 610
Alperen Deniz.Gemi Ac.Ltd.Şti. 2.042 200
Ertür İnşaat Gıda San.Tic.Ltd. 2.039 200
Özgönül Taş.Ltd.Şti. 2.O17.21Ö
SS. Haydariye Köyü Kalk.Koop. 2.012 000
Doyuran Zeytin G.S. Ltd.Şti. 1.864 600
Gemlik Rulo Nak.İnş.Ltd.Şti. 1.836 150
Marmara Fırıncılık Ltd.Şti. 1.801.500 ı
Yıldtnm Gıda Mad İmal Ltd 1.770.800
Ek*Er Makine Yd.Parç.İns.Ltd. 1.707.550 J

Mollaahmetoğullan Cay Gıda Ltd.Şti. 1.707.22^

Turfan Gıda Tic.San.Ltd.Şti. 1.669.670
Bıtınva Sigortacılık Ltd.Şti. 1.663.930
Demirtaş Mermer San. Tic. A.Ş. 1.636 500
Gündoğdu Turizm Taş. Ltd.Şti. 1.627.550
Royal Mer.Granit S.T. Ltd.Şti. 1.627.000
Yaşa İnşaat Tur.Pet.S.T.Ltd. 1.601.800
Ay Tavukçuluk Tanm İşi. Ltd. 1.569.500
Sena Zeytin Pak. T.Ltd.Şti. 1.560.000
Ozkonın Petrol Nak. S.Ltd.Şti. 1.558.000
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Afiş A Yıllık Bavımı 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
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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

Özürlülere 11 sandalye
Reisoğlu Tekstil ve ANT Tekstil Sahibi Ahmet Necdet Yakış tarafından Gemlik Kaymakamlı
ğına verilen 11 özürlü arabası, dün törenle Özürlüler Okulu’ndaki engellilere teslim edildi.

Gemlik özürlüler Oku
lu nda dün dramatik anlar ya
şandı.

Bursah ünlü tekstilci AN Y 
Tekstil ve Reisoğlu Tekstil 
Sahibi Ahmet Neclet 'ıfakış.

tarafından armağan edilen 
11 engelli sandalyesi düzen
lenen törenle sahiplerine da
ğıtıldı.

Özürlüler Okulu’nda dün 
saat 14.oo de düzenlenen tö
rene, Kaymakam Sadettin 
Genç, Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, .Umurbey 
Belediye Başkanı Mehmet 
Fatih Güler, İlçe Emniyet 
Müdürü Salih Golcü, İlçe 
Jandarma Komutanı Murat 
Kahraman, İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet Tuna,. 
Kaymakamlık Yazı İşleri Mü
dürü İbrahim Ay, dernek yö
neticiler. engelliler ve aileleri 
katıldılar.

ARABALAR
TESLİM EDİLDİ
Teslim töreninde konuşan 

Özürlüler Okulu Müdürü Ta
mer Sivri, okulun eksiklerinin 
her geçen gün tamamlandığı
nı, Askeri Hara tarafından 
engelliler odası yapıldığı, bir
kaç gün içinde bitirileceğini 
bildirdi.

Kaymakam Sadettin Genç 
ise, Özürlüler Okulu’na elle
rinden gelen desteği verecek
lerini, eksikliklerinin tamam
lanması için Kaymakamlık 
olarak desteklerini sürdüre
ceklerini söyledi.

11 sandalyeyi armağan 
eden Ahmet Necdet Yakış\ı

nlaket vereceklerini söyleyen 
Kaymakam Genç, okul Mü
dürü. Tamer Sivri’yc de pla
ket vereceklerini belirtti

Daha f ora engellilere sa

kat arabalan teslim edildi.
Teslim töreninden sonra 

Özürlüler Okulu konuklar ta
rafından gezildi.

Güne Bakış Hacı Ethem Aga anıldıKadri Güler
gemlik_korfez@yahoo.com

Ethem Ağa
Haa Ethem Ağa, Umurbey’de 1864 yılında 

Rüştiye açılması için cahil köylüyü ikna eden, bu 
uğurda evini okul yapılması için bağışlayan, ancak 

। kendi köylüsünün aydınlanması için yaptıklarını 
anlatamayan bir Anadolu aydını..

Dün, Umurbey Ortaokulu emekli Müdürü Naci 
Pehlivan’ı dinlerken düşündüm.

Aydınlanma savaşımında uğraş verenler çağlar 
boyu hep eziyet çekmişler.

Haa Ethem Ağa, Umurbey’e Rüştiye (Ortaokul) 
açtırmak için onca eziyete katlanmış, malım mül
künü feda etmiş, okul açılmış, öğrencileri okula 
götürülen köylüsü buna kızmış, adamı bir öldür
medikleri kalmış.

Zavallı adam evinden çıkamaz olmuş..
Ne zaman okulu biteren öğrencilere Osmanh 

memur yapmış ve sırtlarını padişahlarına dayamış
lar. İşte o zaman Ethem Ağanın kıymeti ortaya 
çıkmış.

5 Mayıs günü kapısına dayanan Umurbeylilerin 
kendini öldüreceklerini sanarken, pişman oldukla
rını ifade etmişler, kendisinden özür dilemişler.,.

Ethem Ağa, bu günü eğitimin zaferi olarak 
görmüş ve 2 zeytinliğini vakfa dönüştürerek bu 
günü yaşatmaya çalışmış.

Gelin gürünki; dünkü törende neredeyse Umur- 
beyi i hiç yoktu.

Haa Ethem Ağa ilk rüştiyeyi açtırmış ama gali
ba işe yaramamış.

Umurbey Rüştiyesinin 139 yıl önce kurulmasında öncülük eden 
ve Rüştiyenin yaşaması için vakıf kuran Hacı Ethem Ağa nın 
başlattığı pilav günü Umurbey’de kutlandı.

1864 yılında 
Umurbey’de Rüşti
ye’nin (Ortaokul) açıl
masına öncülük eden 
'Hacı Ethem Ağa’ ta
rafından başlatılan 5

Mayıs pilav günü, dün 
etkinliklerle kutlandı.

Umurbey Sağlık 
Meslek Lisesi bahçe
sinde düzenlenen tö
rene, Kaymakam Sa-

dettin Genç- Belediye 
Başkanı Mehmet Tur
gut. Umurbev Beledi 
ve Başkanı Fatih Meh
met Güler. Küçük 
Kumla BdedKv Baş

müdürleri, okul mü
dürleri. öğrenciler ve 
az sayıda Umurbey li

Devamı svf 3'de

mailto:gemlik_korfez@yahoo.com
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Gürhan ÇETİNKAYAM

Depremden 
ders almalıyız

I
Okul mu olmalı yoksa otopark mı yapılmalı?

Deprem tellallığına hiç gerek yok. 
önemli olan sağ duyulu yaklaşım.

Şimdi Bingöl’de deprem oldu ya.
Bilim adamlarımız ben bildim sen bildin 

yanşına girdiler.
Doğaldır ki bilimsel verilere dayanarak 

öngörülerde bulunulabilir. Kabul ediyoruz 
ama toplumu da telaşlandırmamak gerek.

Tamam deprem olacak. Ama kimsenin 
felaket haberciliği yapmaya da hakkı yok. 
İnsanlan tedirgin etmeye ise hiç hakları 
yok.

Bir yerde depremin olması başka bir 
bölgenin de tetikleneceği anlamına gel
mez.

Her yörenin farklı bir jeolojik yapısı var.
Bölgemizde kısa zamanda deprem ola

cak iddiası doğru değildir.
Bunları ben demiyorum.
Uzmanlar açıklıyor. Hem de alanında 

profesörlük düzeyine çıkmış bilim adamla
rı söylüyor.

Ancak gerçeği de biliyoruz.
Büyüklüğü net olarak belli olmamakla 

birlikte yakınımızda yöremizde bir deprem 
I olma olasılığı yüksek.

Onun için mutlak önlem alınmak zorun
da. Ancak telaşa kapılmadan. Serinkanlı 
ama bilinçli olarak.

Devlete, yerel yönetime düşen denetim.
Deprem sırasında yapılacakları belirle

mek ve sonradan olacaklara göre hazırlan
mak.

Artık deneyimin en yükseğine sahibiz.
Çok deprem gördük. Saymaya kalkış

sam yerim dar gelir.
Hastanesiyle, ilk yardımıyla, barınakla- 

rıymla, gıdasıyla hazır olmak gerekiyor. 
Bunlar kadar önemli olanı da dağıtım pla
nı. En son Bingöl’de yaşandığı gibi devlet
le vatandaşı karşı karşıya getirmenin çare
leri düşünülmeli ve tatbikatlarla test edil
meli.

Bireylere düşen ise konu ile ilgili uzman- 
lann önerilerine kulak vermek ve uygula
mak.

Çünkü asıl önlemi alacak olan bireyler. 
Depremle birebir karşı karşıya gelecek on
lar. öncelikle, bugünden tezi yok kışa adı 
DASK olan Deprem Sigortası mutlaka ya
pılmalı. En azından psikolojik açıdan ra
hatlatır.

Ayrıca başa geldiği zaman yetkililerin 
önüne dikilecek bir belge olur elinizde.

Bir de sağdan soldan duyduklarınıza 
inanmamak gerek.

Çünkü yalan-yanlış her kafadan bir ses 
çıkıyor.

Bize düşen akıllı düşünüp bilinçli önlem
ler almak.

nirnn
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mboiK 
olun.

Bundan bir süre önce, eski zeytin ha
linde otopark için temel atıldı.

Temel atmadan günlerce önce, Beledi
ye oparlöründen yayınlar yapıldı. Toplam 
3000 m2 alan üzerinde 60 ın üzerinde 
dükkan yapılacağı, dükkanların zemin 
katta olacağı, dükkanların üzeri ise iki kat 
halinde otopark olacağı anons edildi.

Temel atma törenine, bütün Gemlikli
lerin davet edildiği bildirildi. Anons birkaç 
gün devam ettikten sonra, Belediye Reisi 
mizin devasa posterleri ile süslenmiş alan 
da temel atma töreni yapıldı.

Şimdi otoparkın yapıldığı yeni biraz in
celeyelim. Bu yer eski zeytin halinin bu
lunduğu yerdir. Bir tarafında Orhangazi 
Caddesi, diğer tarafından Gazi İlköğretim 
Okulu’nun bulunduğu cadde vardır. Gazi 
İlköğretim Okulu’nda sabahçı ve öğlenci 
olmak üzere çift tedrisat yapılmaktadır. 
Toplam öğrenci sayısı bin beşyüzün üze
rindedir. Öğrenci sayısının çokluğundan 
dolayı sıralarda öğrenciler üçerli otur
maktadırlar. Okula giden çocuklar ilkokul 
çağında olan çocuklardır.

Burada acilen yeni okula ve yeni sınıf
lara ihtiyaç vardır. Ancak bu çevrede eski 
zeytin halinden daha uygun bir yer mev
cut değildir. Burası okul yapımına çok uy
gundur. Hattâ okul ile hal arasında kalan 
ara sokağın dahi okul sahasına ilave edil
mesi durumunda okul sahasının daha da 
genişleyeceği ortadadır.

Bilindiği üzere, eğitim toplumun teme
lidir. Eğitimin önemi üzerinde söylenecek 
çok şey vardır. Burada konunun detayla
rını tartışacak değiliz ancak, şunu söyle
yelim ki ilk eğitim ailede alınır, sonrası ise 
okulda devam eder. Türkiye’de ortalama 
eğitim-öğretimin, ilkokul 5 nci sınıfı geçe
mediği göz önünde tutulursa, okulların ne 
derece zor bir görevle karşı karşıya oldu
ğu anlaşılır.

Eğitim ve öğretimine yeterli önemi ve 
desteği vermeyen toplumların muasır 
medeniyeti yakalamalan mümkün ola
maz. Özellikle asrımızın bilgi çağı olduğu-

CSsOSSI
Yıl: 30 SAYI: 1534

Fiyatı : 200.000 R. (KDV Dahil)
Sahi W : Kadri GÜLER

Yaxı işleri MMM : Serap GÜLER
İstiklal Cad. Boca Sok. (Akbank Aralığı) No: 11

Tel J 513 17 97 Fex ; 513 35 95 GEMLİK

DöSddiftl ; KÖRFEZ OFSET
Matbaacılık Yayıncılık ■ Reklamcılık Tesisi

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

(Dini Bayram Gönleri ve Parar Gönteri yay mlanmaz) 

nu unutmamak gerekiyor.
Bu nedenle çocuklarımıza ne kadar y ı- 

tınm yapılsa yeridir ve haklarıdır.
Bu söylediklerimiz hepimizin bâdîji 

şeylerdir ancak, yeterli derecede üzerinde 
durulmuş düşünülmüş değildir. Eğer bövfte 
olsa idi otopark yerine ilk etapta akla ge
lecek ve yapılacak olan okul olacaktı. Bu 
alanda otopark yapmanın bu nevi mah
zurları olduğu gibi hukuki engelleri vanftr. 
Belki de hukuku engel hiç düşünüimerrçiş 
veya ticari düşünceler, ön plana çıkmıştır. 
Hukuki engel var dedik, şimdi bunu izah
edelim.

Okullann yapılacağı sahalar ile okuaa- 
rın etrafında yapılacak bazı yapı ve tesis
ler bir takım kaidelere bağlıdır. Şöyle ki, 
ilk öğretim kanununda, okullann etrafın
da hapishane, meyhane, kahvehane, kı
raathane, bar, pavyon gibi umuma açık 
yerlerin açılması yasaklanmış, okulla ata
larından en az 200 mt. olması aranmışta. 
İlgili kanun hükmüne göre, bu nevi yerleş, 
tesisler 200 metreden azsa açılamaz. Her 
ne kadar kanunda otopark kelimesi geç
miyorsa da sayılanlar örnektir, sınırlayıcı 
değikln

Yukarıda açıklandığı üzere, okulla oto
park alanı bitişiktir, her iki parsel komşu
dur. Aralarında değil 200 metre, 10 met 
re bile yoktur. Aynca bu tesis yapılıp kul
lanıma açıldığında yaşanacak trafik yo
ğunluğunu her ana, baba, her aldı ba
şında insan düşünmelidir.

Gemlik’e otopark gereklidir ancak, ye
ri burası değildir. Otopark çevresine ve 
küçük çocuklara büyük be risk, tehhht 
getirecektir. Bunun yanında çevre kirMfi 
ve gürültü kirliliği yaratacaktır. Bunlara 
yanında yapılan tesis kanuna aykın ok 
rak yapılmaktadır. Belediye olaya sadece 
siyasi yatırım, ticari kazanç açısından de
ğil bir eğitim ve hukuki açıdan bakmehdf 

BEN HUKUKÇUYUM" diyen belediye 
reisimizin hukukçuluğunu göstermesini 
ve kanuna uyarak örnek okneeea bi
liyoruz.

Yazarımız 
Araştırmacı - Yazar 

Yılmaz Akkılaç'ın yazdıfc'
4 Ciltlik 

BURSA ANSİKLOPEDİSİ r 
Gazetemizde satılmaktadır. ı

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Arafcğ
No : 3.8 GEMLİK : (0.224) 513 S2j|
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Trafik haftası başladı

Bir hafta ceza yok
Trafik Haftası tüm ülkede değişik etkinliklerle kutlanmaya 
başlandı. Dün, Trafik polisleri sürücülere çikolata dağıttı, 
kolonya verdi. Bir hafta ceza yok, eğitim var.

Trafik Haftası tüm yurtta etkinliklerle kutlan
maya başlandı.

ilçemizde haftayla ilgili olarak pankartlar asıl
dı. dünde bir grup trafik polisi ilçe girişinde araç
tan durdurarak çikolata ikram etti.

Bir başkomiser ve 4 trafik polisi bir taraftan 
durdurulan araçlara trafik ile ilgili kuralları hatır
latan broşürler dağıtırken, bir yandan da sürücü
lere güler yüzle çikolata ikram etti, aradından ko
lonya verildi.

Trafik Haftası’nın başladığını anlamayan sürü
cüler ise, önce ceza yediklerini sandılar ama du
rumu anlayınca çikolataları alarak teşekkür etti
ler.

Hafta boyunca yapılacak etkinliklerle Trafik 
Haftası nın devam edeceğini söyleyen İlçe Emni
yet Müdürü Salih Golcü, vatandaşlara bu hafta 
boyunca trafik cezası yazılmayacağını, ancak ha

Hacı Ethem Ağa anıldı
Birinci sayfanın devamı

TARİHÇESİ
1864 yılında padi

şah Abdül Aziz tarafın
dan ilk defa müslüman 
halkın çoğunlukta oldu
ğu köylerde açılan rüş
tiye । olan Umurbey 
Rüştiyesinin Umur- 
oey’e kazandırılmasın
da büyük uğraşlar ve
ren ve bu konuda halkı 
ikna eden Hacı Ethem

Ağâ’nın kişiliği ve çalış
maları hakkında katı- 
lanlara bilgi veren 
Emekli Öğretmen Naci 
Pehlivan, Hacı Ethem 
Ağa’nın rüştiyeyi
Umurbey’de kendi evi
ni vererek, açtırmasın
dan sonra, köylüsü ta
rafından dışlandığını ve 
yıllarca sokağa çıkama
dığını belirterek, okul
dan mezun olan öğren-

TAŞI 
GEDİĞİNE ı

Yağcılık...

TARİŞ, Milletvekillerine 
özel ambalaj içinde 
0.5 İt. lik zeytinyağı 
göndermiş...
Yağcılığın daniskası...

talı araç kullanan sürücülerin uyarılacağını söyle
yerek, trafik polisi ile vatandaş arasında sıcak 
bağ kurulacağını söyledi.

TİYATRO ETKİNLİĞİ
Öte yandan, Trafik Haftası etkinliği çerçeve

sinde bugün Çarşı Meydanı nda yaya gezen hal
ka trafik ve pazarda gezen trafikle ilgili broşürler 
dağıtılacak.

Yarın ise, Manastır civarındaki araç sürücüle
rine çikolata verilecek, broşür dağıtılacak.

Bir okulda trafik konulu konferans verilecek. 
Şoför ve sürücülere trafik konferansı verilecek.

7 Mayıs cuma günü, Kamyoncular Koopera
tifinde sürücülere konferans verilecek, 8 Mayıs 
cumartesi günü ise İlçe Emniyet Müdürlüğünün 
organize ettiği, Nokta Tiyatrosu’nun “Ehliyet 
Senin Neyine, Dön Şinasi Evine” adlı oyun 
sahnelenecek.

çilerin iş bulmasıyla 
köylülerin Ethem 
Ağa’ya bakışlarının 
değiştiğini ve o gün
dün beri her 5 Ma- 
yıs’ın eğitim öğretim 
günü olarak kazan 
kazan pilav yapılarak 
kutlandığını söyledi.

Daha sonra konu
şan. Umurbey Beledi
ye Başkanı Mehmet 
Fatih Güler. Ethem 
Ağa nın zeytinliklerini 
bugünün kutlanması 
için ayırdığını ancak, 
vakıfların mallara el 
koymasıyla hiç bir kat
kıda bulunmamasını 
eleştirdi.

Güler. “Geçmişi 
bilelim ki geleceği
mizi planlayalım. 
Geçmiş gerçektir. 
Güzel gelenekleri
mizi yaşatmahyız” 
dedi.

TATLI 
SERT

Erol GCE
Uzmanlık

ram.
Herşeyden anlayana değA Mr f*r* 

den çok iyi anlaçana değer ı ııAı
Yd 1977.
Azot-Londra bnroMaada. 3 aaateadı 

arkadaşımız görevliydi
Birisi Anrii anezuncaydak
Diğer ikisi de (OOTU) dm aamaaia
İşin içine dış kr eddrr gerdi
İthalat ve Gümrük arvuR taam «Ma
Sigorta, fomardrr ve d rant tm>dk 

n gündeme geldi.
Mühendislik firması Ankara'da tdri- 

ye istedi.
Yönetim kurulu ddtnd*
Benim gönderilmeme karar verdi,
Hızlı bir İngilizce kursa uardd
Ve. Ben Londra takarıma katddam
Londra'da gündeme getre ak Leaantam» 

tümüne yabancı değildim.
Ama. Bazılarının uzmanı dagBdtafe,
Devlet kendi şarttan gev- - beaadmı 

başka kişi gönderemedi
Ertesi günü İngiliz yadaMharita bte 

toplantı yaptık.
Benim karşımda (S) vardı
Deniz taşmaları çn ter yedd dn krŞ- 

deler için bir uzman
Forwardar için bâr taş
İthalat ve sigorta aniaatı Ki* aam 

bir uzman karsandaydı
Hepsi ayrı ayrı beni «asada
Ben ise, hepsine doğra damat badas* 

madam
Önce Deniz taşncaacdağam beaanpabm 

dedik.
Ben Deniz Nakliyatta İsrar rtrim.
M u ha t abım bana tek tek Daadr NaWF- 

yat gemilerini tanıttı
Camdarbı yaslama adfladk
Vinçlerin konaamana «adattı.
Hangilerinin adriyarik daşaa» <dme> 

yncagua bddtedL
Uzun yd sertifikam atanlar fle «har 

yan gemileri tek tek anlan*.
Ktndrar Ota* NtaMtan SMbNMdt tat İm

A abada, bar deniz tasmaatamm o* 
vakan bir dâmandm.

Ama. Kamandaki adam sadece Târ 
kfce'nâa değd tan dmaya aBnftertarita ta- 
şama kapasitese» cvk âri bdkcrdn.

Bâz ese bâr çok işi bdtanrdak. 
Aaaa. Bir işi tam Mnamdak. 

j GOnün SğiO
Bir amaanm. «a şeçier ItadMtandn 
çok şeyler Men msmdtardŞK.

TSmemen”



Okula yardım
1

Ganyancı
Fatih San

için kermes
Şükrü Şenol ilköğretim Okulu Okul Aile 

Birliği, okul ve öğrencilerine yardım amacıy
la kermes düzenledi.

Belediye Sergi Salonu nda, dün Kayma
kam Sadettin Genç tarafından açılışı yapılan 
kermese. Belediye Başkanı Mehmet Turgut, 
İlçe Emniyet Müdürü Salih Gölcü, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Mehmet Tuna, İlçe Halk Eği
timi Merkezi Müdürü Kemal Çetinoğlu, okul 
müdürleri, Şükrü Şenol İlköğretim Okulu 
Okul Aile Birliği yöneticileri ve veliler katıldı.

Şükrü Şenol İlköğretim Okulu Okul Aile 
Birliği yöneticileri ve velilerin yaptığı yiye
cekler, çocuk kazaklan, masa örtüleri, yatak 
örtüleri, el işleri, havlular, danteller, tablolar, 
cam eşyalar, hediyelikler, yemeniler, örtüler 
satılacağı halkın da büyük ilgi gösterdiği ker
mes, 3 gün devam edecek.

Kermesten elde edilecek gelirler, okul ve 
öğrenciler için harcanacak.

1. ayak : 1 Nolu Hantigin, 2 nohı Uçaroğlul 
4 Nolu İlkbahar ve 5 Nolu Kalamış esintisi yeter* 
lidir.

2. ayak : 4 Nolu yelpman banko.
3. ayak : 2 Nolu Bojole, 1 Nolu Alptony vel 

14 nolu Victory Song.
4. ayak : 9 Nolu Minecan, 2 Babahason 31 

sansür, 4 ecekızı, 1 Ginza yeterli.
5. ayak : Çok zor bir yanş tepsi deyip rahafl 

bir yanş izleyin.
6. ayak : 7 Nolu Sadberk bankom.
Bol şanslar.

I
2. 
4
5

4 2

14

9 
2 
_3 
4
1

H 7

At sahibinden 
Körfez’e özel altılı
1. koşu : 3 atlı ayırt etmeden yazmak lazım.
2. koşu : Karışık bir (MAİDEN)
3. koşu : Alt Tony. Banko atım.
4. koşu : Ginza’ya öncelik at yazmak isteyen 

şansürü değerlendirsinler.
5. koşu : Tebela ayağı hondikop. 15. 

genelde sürprizle biten bir koşu.
6. koşu : İkinci 

Sadbank banko.
Bal şanslar.

banko olarak 7 numara

İlhamı Erdoğan
Görkem Kebap
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Tahir DOLAŞKAN
Gemlik Girişi Baytaş Apt. Altı No: 42 GEMLİK 

Tel: (0.224) 514 59 37 Cep Tei: (0.546) 586 00 43

OTO GAMZE
Elektrik Akşamı Filtre 
Derse Akşamı Civata

TOFAŞ 
RENO 
VOLVO 
SCANIA 
ANADOL

BMC 
FATİH 

DODGE 
KARGO
FORD

SATILIK DAİRE
Kumla’da Havuzlu Satılık ve 

Kiralık Daire
Tel : (0.224) 513 17 97

ELEMAN ARANIYOR
Temizlik İşlerinde çalışacak
BAYAN ELEMAN aranıyor

Tel : 514 62 69

DOĞUŞ FEN DERSHANELERİ
"Her zaman bir adını önde"
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Ailede Dayak

Bunları biliyor musunuz?

Şifalı bitkiler
Baba.

- Buyur kızını Figen.
- Bugünlerde Tv. terde hep aile dramları dite 

geliyor. Çoğunda da kocalarından dayak yiyen 
kadınların sorunları.

Esen den önce Ebru, hiddetle ayağa kalktı:
- öyle kocanın ağzım ben, amerikan bezi gi* 

bî cart diye çeker yırtanm.
Esende
~ Allah göstermesin ama, çoklan katlanmak 

zorunda kahyor.
Soru ve sorunlannız bitti ise, bildirinde ben

de cevaplayayım.
Üçü birden :
- Sorulanmız bitmede ama, sen baba olarak 

Dünden devam.
özellikle yaz aylarında ayran 

ve cacık, hem kalsiyum hem de 
protein kaynağı. Bol dereottu, 
salatalık!» ve naneli cacık çok ya
rarlı. Ayranı ise sulu içmek daha 
yararlı.

Sarmısak : Zeytinyağlı so
ğuk yemeklerin içinde doğal ha
liyle alınabilir, koku etkisi en aza 
iner ve damak tadınızı rahatsız 
etmeden almış olursunuz. Tansi
yon ve kolesterol düşürücü etkisi 
kesindir. Aynca çok iyi bir anti- 
oksidan ve antiseptiktir.

Yine de doğrudan ve özel

olarak sarmısak almak istiyorsa
nız, sarmısağı bir cezve içinde 
sütle kaynatın, daha sonra sütü
nü dökün, öyle yiyin.

Sinameki yaprağı : Çok iyi 
bir müshil. Kabızlık durumunda, 
kısa bir süre için kullanabilirsiniz. 
On günden fazla kullanmanız sa
kıncalıdır, bağırsakları tahriş 
edebilir.

Lavanta : Mutfağınızda sü
rekli bulunsun. Aromatik etkisiy
le konsantrasyonu artırır. Baş 
ağrınız olduğunuzda şakaklarını
za parmaklarınızla friksiyon ya
parak sürün.

Lavanta yağn böcek /sinek 
ısınklan için ete doğnjdan sürebi
lirsiniz.

Nane : Çok iyi bir iştah acn 
ve sakffieştinci. Çorbaiamadi 
mutlaka buknmak. Nane yağn 
baş ağnsı için sakaklarraza ma
saj yaparak kuflanabâraraz.

Biberiye : Çayım yapabteF 
niz. Saç dökümlerinde ve baş 
ağrılarında kî gefc

Biberiyeni! esansn far yağ
danlık üzerinde atarak, aroma
tik efkisiyie l rn_ ji 11 l yiTBjn—a 
□itti! alttı j ITT

Der—i oy j

buraya kadarını cevaplandır. Gerekirse soruları
mızı sorarız.

- Soruianmzm temelini anladığım kadarıyla 
ne teşkil ediyor Aile. Önce ailenin ne olduğunu 
bilelim.

AİLE : Evlilik ve kan bağlanna dayanan ka
rı, koca, çocuklar, kardeşler, arasındaki ilişkile
rin oluşturduğu birlik. Toplumun temelini bu 
birlik oluşturur. Siz şimdi bana, bu temel iyi atıl
mazsa ne olur? gibi bir soru sorabilirsiniz. Siz 
sormadan ben cevaplandırayım.

Tv. terde gördüğünüz o, aile dramları, dayak
lar, ağlamalar, sızlamalar aile temelinin çürüklü
ğünden kaynaklanır.

Figen :
- Baba, sen hiç annemi dövmeye niyet ettin 

mi?
- Bak kızım Figen yanımızda Esen de var 

Ebru’da. Üçünüz birden şimdi ben iyi dinleyin. (
- Ben bir babayım hem de öğretmen. Üste

lik öğretmenlik dayakla her an karşı karşıya ka
lan bir meslek. Ailemde eşime, çocuklarıma 
(yani sizlere) bir fiske vurmuş değilim. Öğrenci
lerimin birinin bile kulağını tutup çektiğim ol
mamıştır.

Ebru sözümü kesti :
- Vallahi baba, sen örnek bir babasın ve ko-

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

mobilya çeşitleri ile 
h izme tinizdey iz....

Figen, Esen :
- Biz de onaylıyoruz. Ama öylesi kocaları ne 

yapmalı?
- Bir kere ailede hangi şartlarda olursa ol

sun, dayağın asla yeri yoktur. Dayak inat eden 
eşşeklere atılır gitsin diye.

Karısına dayak atan bir erkek, erkek de
ğildir. Bilgisiz, görgüsüz, aşağılık, terbiyesizin 
tekidir. Kadın aileden koku saçan, kırmızı gül 
gibidir, koklanır. Kadın dayak yiyen birine karşı 
hırs, öfke, kin besler. O kişi anne, baba, evlat, 
koca, kim olursa olsun. Kadının kalbi sevgi ile 
doludur. O o sevgiyle evlenir, o sevgiyle yaşar. 
O sevgi ailenen temelidir.

Ebru konuyu değiştirmek istedi:
- Baba Tvler hep ailede dayak yiyen kadın

lardan bahsediyor, iyi de ailede kanlarından da
yak yiyen kocçalar yok mu?

- Ebru bam teline bastı, bende zaten o konu
ya değinecektim var olmaz olur mu? Bir anımı 
anlatayım kısaca :

Ordu Sanat Okulunda öğretmendim. Mobil
ya dekorasyon bölümü bölüm şefi ile lokalde 
oyun oynuyorduk. İçeri hısımla karısı girdi. Be
nim yanımda kocasını sille tokat dışarı attı. 
Adam gıg bile diyemedi. İyi ki beni dövmedi. 
Gene de ödüm koptu Esen:

- Baba, bu konulan Tv terde sen göstersene.
- Bana hiçbir kanal, o imkanı vermez ki.
Bakalım kim nasıl etkilenecek?

NÖBETÇİ ECZANE

E 
M

Kaymakamlık.............. 51310 51
Kaymakamlık Ev 513 10 52
C. Savcılığı................... 513 10 53
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YEŞİLIRMflK'Tfl DÖRT DÖRTLÜK BİR EĞİTİM VAR!
Yeşihrmak Dershanesi Müdürü Osman Çetin, 

kurumlarında uyguladıkları eğitim sistemi hakkında 
gazetecilere bilgi verdi. Müdür Çetin,Yeşihrmak 
Dershaneleri'nin Türkiye ve Bursa genelinde elde 
ettikleri başarılarda okul, öğrenci, veli ve dershane
nin ortak etkileri olduğunu ifade ederek uyguladık
tan eğitim sistemini şu şekilde özetledi:

YEŞİHRMAK’ ta başarıya giden I3+1J yol var.
Bunlardan biri dershanenin ortaya koyduğu sis

tem..
Bunu sağlayan ve bir noktadan sonra takip 

eden eğitimcinin çabası., ve bunun doğal bir 
sonucu olan öğrencinin çalışması..

Bu üç faktöre eklenmesi gereken zincirin diğer 
bir halkası da ailenin katkısı..

( 3+1 ] Yeşihrmak ta dört dörtlük bir eğitimin 
göstergesidir.

YEŞİLIRMAK’TA HERKES
SORUMLULUĞUNUN BİLİNCİNDEDİR.
öğretmen, öğrenci, veli... bu birliktelik, erişil

mez hayalleri gerçek eder.
Başarma azmi..
ve başarı güdüsü..
insanın içinde var olan ve çoğu'zaman gizli ka

lan duygular..
YEŞİLIRMAK’ta bu duygular açığa çıkar. Bura

da her şey "Başarmak" ekseni üzerine kurulu. 
Dersler ve ders dışı etkinlikler, öğrenciyi sürekli 
motive edecek biçimde kurgulanıyor.

Bu sürecin her noktasında "öğretmen" var. 
Öğrencinin yanında, öğrencinin sorunlarını payla
şan, her zaman olumlu bir etkileşim kurabilen, em-, 
patiyi ve sempatiyi literatüründen eksik etmeyen 
bir öğretmen ve danışman, adeta

ailenin diğer bir üyesi...
bazen arkadaş,
bazen kardeş,
bazen anne - baba,
bazen de siz...

ÜNİVERSİTEYE, FEN VE ANADOLU 
LİSELERİNE HAZIRLIK SÜRECİ 
ZORLU BİR YARIŞ..
Bu yarış
YEŞİLIRMAK’ta tatlı bir rekabet havasında ge

çer. Sınıflar öğrencinin başarı düzeyine göre oluş 
turulur ve sınavlar sonucunda öğrenci üst sınıfa 
geçme şansı kovalar. Öğrencisini "tanıyan" ve 
"anlayan" öğretmen kadrosu ve rehberlik servisi 
onun başarı grafiğini sürekli izler. Başan yarı yarıya 
çekişmedir, yarıştır.

YEŞİLIRMAK’TA ÇÖK ZENGİN" ~
BİR SORU BANKASI VAR.
Onbinlerce test sorusu, yüzlerce ‘yaprak test, 

onlarca fasikül, soru bankası ve kgnu anlatım kita
bı: Her yıl yeni ve özgün sorulardan oluşan ÖSS 
deneme sınavları.

Türkiye’nin en çok satan Güven-der ve Fem ya
yınları dershanemizin katkısı ile hazırlanmaktadır.

Müdür Osman Çetin, öğretmen kadrolarının 
Türkiye'nin seçkin üniversitelerinden mezun ol
muş. kabiliyetli, çağdaş, işini iyi bilen, özverili, di
namik öğretmenlerden oluştuğunu, bununda öğ-' 
rencilerimizle birebir ilgilenme, sosyal etkinliklere 
önem verme gibi eğitimde çok önemli sonuçları 
getirdiğini söyledi.

BAŞARI
Yeşihrmak Müdürü Osman Çetin, en önemli ba

şarının eğitim alanında kazanılan başarının olduğu
nu, gerçek başarının, Türkiye’nin en çok ihtiyacı 
olan fedakar, çalışkan, herkesi sevip herkesle diya
log kurabilen nesillerin yetiştirilmesi olduğunu bu
nunda ufku açık idareci ve fedakâr öğretmenlerle 
mümkün olduğunu söyledi.

Yeşihrmak Dershaneleri, Bursa v.e ilçelerinde 
11 şubesi ve yaklaşık 10 bin öğrencisi ile Türk mil
li eğitimine karşılıksız hizmet etmeyi amaçlayan ve 
Bursa halkının teveccühünü kazanan bir eğitim ku
yumudur. Profösyonel bir mantıkla yönetilen bu

eğitim kurumu son altı yıldır Öğrenci seçme sınavı 
(OSS) ve Liselere giriş sınavında (LGS) Türkiye bi
rincilikleri elde etmiş, Türkiye genelinde ilk bine 
yüzlerce öğrencisinin girmesini sağlamıştır.

Gemlik Yeşihrmak Dershanesi 2002 OSS sına
vında Türkiye 63.si çıkartarak Gemlik’in adının du
yurulmasına katkı sağlamıştır. Ayrıca.2002 Lisele
re Giriş Sınavı Gemlik l.si de Yeşihrmak tan An- 
talya Fen Lisesi’ni kazanmıştır.

Dershane Müdürü Çetin, bu yılda hem OSS 
hem de LGS sınavında daha büyük basanlar tekle
diklerini ifade etti.

KAYIT
Dershane Müdürü Osman Çetin yeni dönem j 

kayıtlarının başladığını, erken kayıt olan öğrencde- 
re yeni çıkan Yeşihrmak Yayınlan kitap setini ve 
Güven-der kitap setini ve başka hediyeler verdikle
rini söyledi.

YEŞİLIRMAK DERSHANESİ Büyükşehir 
ortamındaki dershane imkanlarını Gemlik’e 
sunan bir dershanedir.

Gemlikspor'a birincilik kopası geldi İSİM TASHİHİ
Gemlik Asliye Hukuk Mahkemesi nir 

2002/737 esas 2002/845 karar 
sayıları ile M. Necati Beyreli olan 
adım Mevlüt Necati Beyreli olarak 
24.12.2202 tarihinde düzelmiştir.
Mevlüt Necati BEYRELİ

KAYIP

Bursa birinci amatör küme 
A grubunda şampiyon olan 
Gemlikspor’a, şampiyonluk 
kupası Belediye Başkanı Meh
met Turgut’a teslim edildi, 
n Dün. Gemlik Stadı’nda ant* 

reman yapmakta olan çalıştırı
cı ve futbolcularını ziyaret eden 
Belediye Başkanı ve Kulüp 
Başkanı Mehmet Turgut, AKP 
Bursa Milletvekili Altan Kara 
peşaoğlu, Gemlikspor Yöne

tim Kurulu üyesi Melih Ka
zanç, çalışmaları izlediler, ve 
şampiyonluk kupası, Belediye 
Başkanı Mehmet Turgut tara
fından futbolculara verildi.

Kupa verirken futbolculara 
seslenen Gemlikspor Kulübü 
Başkanı ve Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut. “İnşallah 
bundan sonraki üçüncü lig 
şampiyonluk mücadelesin
de de hisleri sevindirecek

siniz.
Kafanızda kalan iki ma

çı kazanmış olarak düşü
nürseniz başarılı olursu
nuz.

Bizlere sevindirici ha
berler getireceğinize inanı
yorum. 10 gün sonra ilk 
karşılaşmayı yapacaksınız. 
Sîzlere güveniyoruz." dedi.

Karapaşaoğlu da futbokula- 
ra başatlar diledi.

Bağkur Sağlık Karnemi kaybettim 
Hükümsüzdür.

Saffet GÖRÜCÜ

ELEMAN ARANIYOR]
Muhabir olarak yetiştirilmek j 

üzere Eleman ve
Çırak Aranıyor | 

(s
■■■ gMi sv.ks «mr ■■■

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

(Stüdyo Prestij yanı) No : 3 B GEMLİK I



Renkli Etiket & Broşür & El İlanı A Kitap & Dergi 
Afiş & Yıllık Basımı & Fatura İrsaliye & Bilet 

Gider Makbuzu 4t Davetiye & Kartvizit dr Kaşe 
Mühür & Cilt yapımı & Plastik Kimlik Kartı

I GÜNDE DAVETİYE BASILIR
Her türlü matbaa İşlerinizde 

_______hizmetinizdeyiz__________

O 7 Mayıs 2003 Çarşamba FİYATI : 200.000. TL.

I 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

Doğalgaz için iyi haber
Gemlik’e doğal gaz getirilmesi için temaslarını sürdüren Belediye Başkanı Mehmet Turgut 
dün Ankara’dan olumlu haberlerle döndü. Enerji Piyasası Kurulu ilçeye heyet gönderecek.

Yıllardır ilçeye doğal gaz 
getirmek için yapılan girişim
lerden sonuç alınamazken, 
bu kez umut ışığı doğdu.

Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut, dün Ankara'ya gide
rek. daha önce ilçeye doğal 
gaz getirilmesi için yaptığı 
başvurulan görüşmek için 
Enerji Piyasası Kurulu Baş
kan Yardımcısı Ali Türkoğlu 
île görüştü.

Dün gece Ankara’dan 
Gemlik e dönerken. Gemlik 
Körfez in sorularını yanıtla
yan Belediye Başkanı Meh
met Turgut. Ankara’dan iyi 
haberlerle döndüğünü bildir

di.
Enerji Piyasası Kurulu’nun 

Gemlik’e doğalgaz verilmesi 
konusunda karar aldığını da 
söyleyen Belediye Başkanı 
Turgut, “Asıl mesele doğal 
gazın nasıl gerçekleştiri
leceğidir. Ben kurul baş
kan Yardımcısı’na, Bursa 
Gaz Şirketi aracılığı ile 
bu işin gerçekleştirilebi
leceğini söyledim. Gelen 
heyet, Gemlik’in kapasi
tesini uygun bulursa, do
ğalgaz dağıtımının, hangi 
kanallarla yapılacağı be
lirlenecek.

Tekrar ediyorum, hazır 

kurulmuş bir dağıtım ku
ruluşu var. Bû kuruluşa 
Gemlik’de dahil edilirse 
sorun çok kolaylıkla çö
zülür.” dedi.

BOTAŞ’LA GÖRÜŞME
Belediye Başkanı Mehmet 

Turgut, Ankara’da BOTAŞ 
Genel Müdürü ile de görüştü
ğünü belirterek, şöyle konuş
tu:

“Gemlik’e doğal gaz 
verilmesi halinde hangi 
hattan gazın verilebilece
ğini görüştük.

Sayın1 Genel Müdür 
Gemlik’i iyi tanıyor. Bu 
bizim için bir şans, Gem

lik’in hattı hazır. BO- 
TAŞ’ın bunun için bir 
masraf yapmasına gerek 
kalmayacak. Çünkü, 
Azot yolunda terfi istas
yonları var. Gemlik’in ya
nından gaz boru hattı ge
çiyor. Herşey iyi gitti. İn
şallah gelen heyetin ince
lemesi olumlu olursa, bu 
iş oldu sayılır.”

Öte yandan önceki gün 
Gemlik’te olan AKP Bursa 
Milletvekili Altan Karapaşa- 
oğlu’.na doğal gaz fiyatlarının 
artması konusunda kullanım 
sıkıntısı doğduğunun hatırla
tılması üzerine. “57. Hükü

met çok kötü bir antlaş
ma yapmış. 2004 yılma 
kadar bunun sıkıntısını 
Türkiye çekecek. Yapıla
bilecek bir şey yok” dedi.

Kadri Güler

Göne Bakış
gemlik_korfez@yahoo.com

iş

Üniversite işi son aşamada
Gemlik Sunğipek Fabrikası’nın Uludağ Üniversitesi’ne 
tahsisi ile ilgili Ankara’da sürdürülen çalışmaların son 
aşamaya geldiği bildirildi.

fyi haber
Doğal gaz konusunda Ankara’dan iyi haberler 

var.
Belediye Başkanı Mehmet Turgut, dün Ankara 

daydı.
Ankara'ya gidiş nedeni ise, doğal gazın 

Gemlik’e getirilmesi için sürdürülen girişimlerin 
bir başkasıydı.

Ancak, bu kez Enerji Kurulu tarafından 
çağnlmış ve Kurulun Başkan Yardımcısıyla 
Gemlik’in yıllardır istediği ama, bir türlü 
kavuşamadığı doğalgazm kente getirilmesiydi.

Başkanı Ankara’dan dönmek üzereyken tele
fonla buldum.

Ankara'daki girişimler konusunda bilgi aldım. 
Bu bilgileri manşet haberde okudunuz.
Hakkı Çakır, Nezih Dimili, Nurettin Avcı gibi 

gelmiş geçmiş bildiğimiz ve tanıdığımız belediye 
başkanları doğal gaz konusunda sürekli 
girişimlerde bulundular.

Önceleri BOTAŞ'ın tasarrufundaki doğalgaz 
yönetimi yaptığı hesaplamalarda, kuruluş maliyeti 
ile gazın satışından elde edilecek gelir göz önüne 
alınınca, Gemlik’e doğal gaz getirilmesi hep geride 
kaldı.

Şimdi yeniden bir umut doğdu.
Doğal gazın tüketici fiyatının cazip olmadığı bir 

dönemde ilçeye kazandırılması, gelecek açısından 
önemlidir. Haydi hayırlısı,

57. hükümet tara
fından Uludağ Üniver
sitesi’ne tahsis edilen 
Sunğipek Fabrikası- 
’nm devir işlemleri An
kara’da son aşamasına 
geldiği öğrenildi.

TEKEL’in borçları
na karşın Hâzineye 
devredilecek olan Sun
ğipek Fabrikası’nın 
içindeki makinalar ve 
»yedek parçalan Maki- 
na Kimya Enstitüsü ta
rafından söktürülerek, 
15 Mayıs günü Anka
ra'da hurda olarak sa
tışa çıkarılırken, 285 
dönüm arazi Üzerinde 

ki binalar ve araziye bi
lirkişi tarafından 75 
trilyon değer konmuş
tu.

Değer raporları 
Mart ayı içinde Valilik
çe Ankara’ya gönderil
diğini açıklayan ilgili 
ler, TEKEL den Hâzi
neye devirin önümüz
deki hafta içinde ta
mamlanacağını. Mali
ye Bakanlığının ise. 
bu araziyi Ukıdağ Üni
versitesi ne Denizcilik 
Yüksek Okulu, 12 
Meslek Yüksek Okulu 
ve Hukuk Fakültesi 
açılması için tahsis 

edeceği öğrenildi.
Geçtiğimiz günler

de ilçemize gelen Ulu
dağ Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Müfit Parlak. Ma 
yıs ayı içinde devir iş
lemlerinin tamamlan 
ması halinde belki bazı 
yüksek okulları önü
müzdeki donem hiz
met açma olanağeım 
bulunacağım teki Mİ* 
dı.

Hukuk Fakültesi
nin Üniversite senoto- 

$u tarafından kampüse 
al HKİığı şeklindeki söy
lentilerin asılsız oldu 

lak Senet omın ka- | 
ramda hiçbir deği
şiklik yok.” dedi

DüzeltmeI
G>«İt miadı dun 11

vzZUoU-1
tere 11
adh manşet haberin-1 
de öıüdûtave sandal I 
veieri armağan eden] 
AN> Tekstil ve Re 
«rğto Tekstil SahıbiH 
Ahmet Necdet Yıl-1 
mat m soyadı yanlış-1 
Mda Yıkış vazıknışhr.l 
Düzeltiriz.

mailto:gemlik_korfez@yahoo.com
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Tamer SİVRİ
Bursa Zihinsel Özürlü Çocukları 

Koruma Derneği Başka ıı

Yolu sevgiden 
geçsin insanların

Yolu sevgiden geçen herkese diyor 
Kayahan. bir şarkısını sunarken...

Katılıyorum yürekten Kayahan'a...
Bir başka şarkıda şöyle...
Yine sevmeyi ve gülmeyi ana tema 

olarak işliyor.
Sev kardeşim elini ver bana... diye 

başlıyor. Yanılmıyorsam;
Şu dünyadaki en mutlu kişi sevmeyi 

bilendir.
Şu dünyadaki en soylu kişi gülmeyi 

bilendir.
Biçiminde sürüyor...
Gençlik dönemimizde Şenay söyler

di... Nasıl coştururdu duygularımızı... 
Dayanışma duygusu verirdi...

Plansız büyüme, kalabalıklaşan top
lum, çevresel etkiler sevgisizlik tohum- 
lannı ekti. Bireyselleştirdi insanları.

Ekonomiden kaynaklanan dalga dal
ga tüm yaşam alanına yayılan sıkıntılar 
da eklenince gülmeyi de sevmeyi de 
unuttuk. ;

Oysa tüm sorunların çözümünde sev
giden daha iyi ilaç yok. İnsan insana ile
tişim temelinde yatıyor sevgi...

Gülmety, ve sevmek. İnsanı yaşama 
bağlayan iki önemli unsur. Yaşam ener
jisinin pınan....

Bu pınarı kurutmamak topluma akıt
mak, çağlayana dönüştürmek gerek.

Ütopya mı acaba?
Neden olsun ki?
Düşünebilen, duygulanabilen insanın 

gülmesi ve sevmesi çok zor değil ki.
Yine insanların hatalarından kaynak

lanan, kaynakları hoyratça israf etmesi 
sonucu ortaya çıkan kaotik ortamın 
içinden yine insanlar çıkacak.

Sevgiyle, gülmeyle başaracak bunu.
Paylaşılmayacak ne var ki....
Yaşam dediğin ne ki?
Kısa bir süre... Bir varsın bir yoksun.
Onun için bu kısa zaman dilimini ba

rış içinde, insanlara, çevreye, doğaya 
zarar vermeden geçirmeli insan.

Üretken olmalı, barışçı olmalı.
Hem zevk almalı hem de çevresine 

huzur vermeli insan...
İnsan olmanın, toplumu paylaşma

nın gereği de bu değil mi?

Zihinsel Özürlülere Kura İle 
İşçi Olma Hakkı

Bu yazımda sizlere zihinsel özürlülerin 
kura ile işçi olma hakkından bahsedece
ğim.

Özelleştirme programına alınan kamu 
payı ağırlıklı kuruluşlar da artık özürlü ça
lıştıracak.

Okur, yazar, ilkokul mezunu ve zihinsel 
veya ruhsal özürlü olanlar merkezi sınava 
tabi olmayacak.

Bu kapsamda bulunan ve talip koşulla
rına durumu uygun bulunanlardan kurul
ca gönderilenler, önceden ilan edilen 
gün, saat ve adreste noter huzurunda ku
ra çekimine tabi tutulacak.

Adaylar istemleri halinde kura çekemi- 
ni izleyebilecekler. Kura çekimi sonrasın
da her açık iş için belirlenen iki kişi, ko
misyonu tarafından mülakata alınacak ve 
mülakat sonunda işin gereklerini yerine 
getirebilecek niteliklere sahip olduklarını 
belirlenenler işe alınacak.

Mülakata ayrıca işe alınacak işçi sayısı
nın yarısını geçmeyecek sayıda yeter lis
te oluşturulacak. Kurum tarafından gön
derilen iş arayan sayısı, daha önce alın
mak üzere duyurulmuş olan işçi sayısın- 

| dan az veya bu sayı kadar ise gönderilen
ler herhangi bir kuru veya mülakata tabii 
tutulmaksızın işe alınacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarında işçi 
olarak istihdam edilecek özürlülük hak
kında uygulanacak sınav yönetmeliğinde 
yapılan değişiklikle, özürlü çalıştıracak 
kurum ve kuruluların kapsamı genişledi.

Belediyelerin kurdukları birlik, müess- 
sese ve işletmeler, özelleştirme programı
na alınmış kamu payı ağırlıklı kuruluşlar, 
l$amu iktisadi teşekküllerine bağlı ortak
lıklar ve müesseseleri ile özel bütçeli ku
ruluşlarda da özürlü çalıştıracaklar yönet
meliğe göre, kamu kurum ve kuruluşları.

_________GEMLİK______________________□ansa
■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■
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Sahibi: Kadri GÜLER
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Tel: 513 17 97 Fax : 513 35 95 GEMLİK
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açık kontenjanını doğduğu tarihten itiba 
ren bir ay içinde özürlülerde aranılan ni
teliklerle birlikte iş ve işçi bulma kum- 
m unda talepte bulunacak. Kurum, işğücı 
talebinin intikali üzerine başvuran adak/laı 
içerisinde talep şartlarını haiz en yüksek 
puanla adaydan başlamak üzere talep sa
yısının iki katına kadar adayın isim ye ad 
reslerini içeren listeyi, ilgili kurum ve ku
ruluşlarla gönderecek.

Yönetmelikte göndermelerde özürlü
nün sınav müracaatı sırasında tercih etti
ği ildeki başarı sıralamasının göz önünde 
bulundurulması, müracaat edilen il dışın
da açık bir kontenjana talep te bulunul
ması halinde, talepte bulunanın başarı 
puanını, o il için belirlenen başarı listesi
ne göre gönderilmeye uygun olması hü
kümleri kaldırıldı.

Yönetmeliğe eklenen maddeyle kamu 
kurum ve kuruluşlannda özürlü statüsün
de memur, sözleşmeli personel veya da
imi işçi olarak çalışmış olup da bu kurum 
ya da kuruluşun kendi disiplin mevzuatı 
uyarınca göre ya da meslekten ihraç ya 
da hizmet ahdinin feshi dışında bir statü
de işt yerleştirilenlerden, çalışırken özür
lü olan ve işyerinden ayrılmayanlar hak
kında merkezi sınav uygulanacaktır.

Çalışırken özürlü talebinde bulunulma
sı halinde, gerekli belgelere istinaden ku- 
rumca özürlü olarak tescili yapılacak. Gö
rev ya da meslekten ihraç veya hizmet 
akdini feshi dışında bir nedenle işten ay- 
ulanlar ile zihinsel yada ruhsal özürlü 
olanlar durumları talep şartlarına uygun 
olmak kaydıyla, her açık iş için bir kişiyi 
geçmemek üzere kayıt tarihi veya «ra 
numarasına göre kamu kurum ve kuru
luşlarına mülakata gönderilecektir.

Bitimsiz mutluluklar.

Yazarımız 
Araştırmacı - Yazar 

Yılmaz Akkılıç’ın yazdı
4 Ciltlik 

BURSA ANSİKLOPEDİ!
Gazetemizde satılmakta»

Höirm L
anaı «Mk syas «mr Maun

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Arah| 
No 3 8 GEMLİK Tel: (0.224) 513 H
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S Kutlu Doğum
I Haftası kutlanacak Bursaspor - Fenerbahçe
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İlçe Müftülüğü ve Türkiye 
Diyanet Vakfı Gemlik Şubesi 
tarafından Kutlu Doğum 
Haftası' etkinlikleri çerçeve
sinde konferans düzenlendi.

Hz. Muhammed'in doğdu
ğu hafta olarak kabul edilen 
ve ülkemizde bir hafta süre ile 
çeşitli etkinlikler ile kutlanan 
'Kutlu Doğum Haftası' 13-19 
Mayıs 2003 tarihleri arasında 
kutlanacak.

Bu yıl ki kutlamalar çerçe
vesinde 16 Mayıs 2003 günü 
saat 17.30'da Bütünler Dü
ğün Salonu nda düzenlene
cek olan program çerçevesin
de önce Büvük Kumla İmamı

Musa Coşkun tarafından 
Kur'an-ı Kerim okunacak.

İlçe Müftüsü Tahir Yeme- 
noğlu'nun açılış konuşmasın
dan sonra, koro ilahiler oku
yacak.

Korodan sonra, Din İşleri 
Yüksek Kurulu Uzmanı Doç. 
Dr. Nihat Hatipoğlu tarafın
dan “İslam’da Sevgi, Say
gı ve Hoşgörü” konulu bir 
konferans verilecek.

Kompazisyon yarışmasın
da ödül alanlara ödüllerinin 
dağıtılmasından sonra prog
ram sona erecek.

İlçe Müftüsü Tahir Yeme- 
noğlu. Kutlu Doğum Haftası

itçe Müftüsü
Tahir YEMENOĞLU 

programlarına tüm Gemlikli
lerin davetli olduğunu duyur
du.

sun- 
ı da-
m 
mü 
ç va 
afe- 
>zür- 
ıak-

ma-j 
ku-

Gö-

Tuncelililer Derneği’nden 
ikinci sağlık taraması

Gemlik Tünce- Geçtiğimiz günler- tor, sağlık memurları sağlık, ekonomik ve
lililer Demeği tarafın- de Hürriyet Cadde- eşliğinde düzenlenen kültürel yönden des-

_ dan ikinci sağlık tara- 
hması yapıldı.

sağlık taramasında 
dernek üyelerinin ve

teklemeye devam et
tiği bildirildi.

gun 
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TAŞI 
GEDİĞİNE

si’nde bulunan der
nek lokalinde, dok-

SANA NE!...

vatandaşlarının kan 
örnekleri alınarak, 
tahlil yapıldı kol- 
lesterol ölçümleri 
gerçekleştirildi.

Tunceliler Derne
ğinin Tunceli Kültü
rünü Gemlikte de ya
şatırken, üyelerinin

Dernek yöneticile
ri sağlık taramaları
nın üçer ay arayla 
tekrarlanacağını ha
tırlatarak, isteyen 
herkes sağlık tarama
sından yararlanabili- 
leceğini söylediler.

ığ1

Sİ
Niye “Suriye ve İran ile 
görüşmeleri sıklaştırmışız” 
Sen kimsin sana ne!
Türkiye müstemleke mi...
Türkiye, bağımsız, 
hür bir devlettir!
Sizden izin mi alınacak 
Üç kuruş yardımla bize 
hükmedeceğinizi mi sanıyorsunuz. 
Dostmuşlar.
Ne dostu... Yetti be!
Böyle dost, düşman başına...

3 Mayıs Bursa için özel bir gündü.
Halk bu sene, ilk kez 30 derecelik sı

cakla tanıştı.
Ve. Bu yüzden kendini sokağa attı.
Bir nedeni daha vardı.
Fenerbahçe Bursa'daydı.
Bursaspor’la maçı vardı.
Bursaspor can derdindeydi.
Fenerbahçe ise. tarihîne leke sürecek bir 

rekor kırmak üzereydi.
. Bursaspor kaybederse, küme düşme

si kesinleşecekti.
Fenerbahçe kaybederse üst üste dokuz ma

çı kazanamamış olacaktı.
Bursasporlu üzgün taraftar sessiz bir 

seferberlik içindeydi.
Maç öncesinde Altıparmak Cadde- 

si’nde stata sessizce aktı.
Fenerbahçe maça rölentide başladı.
Bursaspor daha cesurdu.
Maçın önemini biliyordu.
Golü düşünerek başladı.
Ve. Egemen’in uzaktan nefis golüyle 

öne geçti.
İkinci yarı, Bursa defans ağırlıklı baş

ladı.
Bu seçim, Fenerbahçe’nin oyuna ağırlığını 

koymasını sağladı.
Ve. Fenerbahçe baskısı başladı.
Oyun, Bursaspor yarı sahasına kay

dı.
j^ir iki cılız atağın ardından Fenerbah

çe’nin golü geldi.
Tüm gözler, G Antep’e satılan Buazt 

zi’yi aradı.
Orta sahayı yönetecek bir adam yok

tu.
Bursaspor antrenörü Ender i oyuna 

aldı.
Ender’le birlikte maçın kaderi değiş

ti.
Bursaspor, top ovnamave başladı
Hucumu düşündü.
Kanatlardan yapdan atanlar. Fenerbah

çe’yi zorlamaya başladı
Ardından Bursaspor u galibiyet gobı 

geldi.
Maçın bitişi ile, kendiliğinden oluşan 

bir festival beşledi.
Altıparmak Caddesi sağlı sollu bir in

san seli haline geldi.
Taraftar bu galibiyeti bûysMk bir coş

kuyla kutladı.
Maç bitti ama. herkesin aklı hah aya 

Elazığ'da yapılacak maytassb

Günün Sözü

Tanınmış isimleri. akhmda tutmam. 
Tanınmamış isimlere yer kalım diye. 
Buvuk lokma ile bavul »m vurmam. 
Midemle kafam». botmejıe diye.

*ÖKSÜZ "
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Sayfa

Gemlikspor’a 
chek-up

Gemlikspor geçtiğimiz haftaki antremanda Kulüp Başkanı Mehjnet Turgut, | 
AKP Bursa Milletvekili Altan Karapaşaoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Melih. 
Kazanç ile birlikte görülüyorlar. Futbolcular, bugün Uzmanlar Tıp Merkezi ' 

doktorları tarafından sağlık muayenesindenğeçirilecekler. > ,

Üçüncü Üğ şampiyonluk 
yolunda ilerlemesini sürdü
ren Gemlikspor'lu futbolcu
lara bugün saat ^O.oo’de 
chek-up yapılacak.

Uzmanlar Tip Merkezi ta
rafından yapılacak olan 
chek-up için bugün Şehir 
Statında antreman yapan 
Gemliksporiu futbolcular ve 
çahştıncılann kan örnekleri

ni alacaklannı söyleyeh Dr. 
Feza Şen, “Futbolcuların 
belki de bugüne kadar 
hiç yapılmamış olan sağ
lık taramasını ücretsiz 
Uzmanlar Tıp Merkezi 
olarak yapacağız. Önce
likle kan örneklerini ala
rak, sabit tahlillerini ya
pıp, tüm futbolcuları 
sağlık muayenesinden

geçireceğiz. Eğer her
hangi bir bulguya rast
larsak, gerekli tedaviyi 
başlatacağız.

Bu tür tetkikleri za
man zaman yaparak, biz 
de kurum olarak Gem
likspor’a sağlık yönün
den katkı sağlamış ola
cağız” dedi.

Ganyancı

Fatih Sarı

1. ayak : 1 Beykıbç, 2 Soyfidanı. 5 Acın iikj
3 Okaner yeterlidir.
2. ayak : 1. Edremit Güzeli. 3 SteeJgLril. İ 

Abaş ve 5 nolu Backdraft.
3. ayak : 2 Babişkove ve 3 Furkan yeterli.
4. ayak : 1 Karelin banko.
5. ayak : 7 Pocket Face. 5 Maxim. 10 Sola 

sTeel, 12 Yonug Lıon 11 Vigilante yeteri.
6. ayak : 4 Uyalcan ikinci banko.
Bol şanslar.

At sahibinden
Körfez’e özel altılı
1. koşu : 3 yaş Arapiar şart 3 te
3 nolu Okaner. 1 Beykıhç. 5 Acunbuke.
2. koşu : 3 yaş İng. (Kv 22)
5. Backdraf 3, Steel Giril. 1 Edremit Güzel

6 Eftalya.
3. koşu : 4 yaş Arapiar (Han 17) 1. Kmmbel

2 Babişko, 3 Furkan, 5 Gülistan 8. tılsım
4. koşu : Kv T.S.YD
1 numara Karalin banko atımdır
5 koşu : Tabela 3 yaş İng (Maidan) 7 

Peckerface 10, Solid Stel, 5. Maxım
6 . koşu : 5. yukan yaş Arap (Hond 16

6Komandı 1 - Sedulbahir
3. Beykardeş 
Bol şanslar.

İlhami Erdoğan 
Görkem Kebap

Acutl : 20 m'de
OTO GflMZE
Elektrik Akşamı Filtre 
Dorse Akşamı Civata

SATILIK DAİRE

İSTİKLAL CAD.No : 17 GEMLİK
Tel: (0.224) 513 53 67 • 514 91 80

TOFAŞ
flE/VO djBBpapft

VOLVO
SCANIA

ANADOL

Tahir DOLAŞKAN

BMC
FATİH

DODGE

KARGO 
FORD

Kumla'da Havuzlu Satılık ve 
Kiralık Daire

Tel : (0.224) 513 İT 97

ELEMAN ARANIYOR

Gemlik Girişi Baytaş Apt. Altı No : 42 GEMLİK 
Tel : (0.224) 514 59 37 Cep Tel: (0.546) 586 00 43

Temizlik İşlerinde çalışacak 
BAYAN ELEMAN aranıyor

DOĞUŞ FEM DERSHANELERİ
"Her zaman bir adım önde"
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YAŞAMIN İÇİNDEN
Sıtkı Hayıroğlu
Emekli öğretmen

Sayfa 5

biliyor musunusr?

Şifalı bitkiler
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Akıl - Mantık * İrade

-Baba!
- Söyle oğlum DENİZ, seni dinliyoruz biz
- Bak baba, aklıma bazı sorular takılıp 

duruyor. Sınıfta da öğretmenlerin hiç dilin
den düşürmüyor.

- Neymiş Deniz, öğretmenlerin dilinden 
düşmeyenler ?

- AKİL - MANTIK -İRADE
- öyle toptan soru olmaz. Tek tek sor.
Berk ‘te :

- Baba bizim hocalarda bize aynı şeyleri 
söylüyor.

Baran konulan açar gibi oldu.
- Akıl, mantık, irade insan olana, öğren

ci iken değil, ömür boyu lazım.
Tutku daha anlamlı konulara katıldı.
- Akıl, mantık, iradesi olmayan deliden 

de beterdi.
Deniz, konuyu toparlamak İstedi
- Baba, bize bu konuda aydınlatıcı bilgi 

ver de bizde neyin ne olduğunu bilelim.
- Bakın çocuklar, Deniz haklı. Bunların 

önemine bîr de ben değineyim de dinleyin.
AKIL : İnsana özgü, düşünme, anlama, 

tanıma yargılama gücü. İnsanı hayvandan 
ayıran özellik.

MANTIK : Doğru düşünme sanatı ve 
bilimi.

İRADE : İstek, dilek, seçim yapabilme 
gücü. Bir şeyi yapıp yapmamaya kesin ka
rar verme.

Deniz’in sorularını cevaplandırdım sanı
yorum.

Berk - Peki bunlar her insanda var mı
dır?

Baran - Olması gerekir ama yoktur.
Tutku - Benim babamda bunların hepsi 

var.
Deniz - Annen de var mı?
Tutku - Annem bir ara iradesini kaybed

erek, sigara içiyordu. Şimdi iradesinin gü
cüyle sigarayı bıraktı. İnsan olduğunu daha 
iyi anladı.

Baran Tutku’ya :
- Annenin babası sigarayı bırakan kızla- 

nna (100) milyon verecekti. Annesi de (50) 
milyon verdiler mi?

- Verecekler.
Deniz daha derinlere dalarak ,
- Baba bak, gene benim kafamı ne karış

tırıyor biliyor musun?
- Nerden bileyim.
- Benim kafamı karıştıran şu IRAK- 

AMERİKA Savaşları. Bunların liderlerinde 
; Akıl, mantık, irade yok mu?

- Elbetteki yok oğlum. Olsa idi bu kadar 
cana kıyılır, bu kadar da masraf olur muy
du? Kiminde AKIL noksan, kiminde de 
İRADE

Tutku:
- İnsan olan bunların kendisinde ne ka

dar olduğunu nasıl bilecek.
- Tutku konunun püf noktasına değindi. 

Şu an siz öğrencisiniz. Sınıfınızı pekiyle ge
çersiniz. Bunlann üçü de siz de var demek
tir. İkmale kalırsanız biri noksan demektir. 
Sınıfta kalınınca hiç yok olduğunu bilesiniz. 
Neyse konuyu kapatalım.

Dünden devam.
Adaçayı : Taze adaçayı 

yaprakları, ısırıklar ve sıyrıklar 
üzerine doğrudan uygulanabi
lir. Adaçayını kaynatarak de
ğil, kaynar suya daldırarak çay 
yapın. Adaçayı, aşırı terlemesi 
olanlara iyi gelir. Menopoza 
geçiş döneminde estrojen gibi 
etki ederek menopoz belirtile
rini (ateş basması, terleme gi
bi) hafifletir. Doğum kontrolü 
uygulayan ve emziren kadınla
rın adaçayı kullanması sakın

calıdır. Gebe kalmayı kolaylaş
tırır. anne sütünü azaltır. Gebe 
kalma problemi olan kadania- 
rın adaçayvn tercih etmeien 
gerekir. Adet dönemi önemi 
ağrıları olanlar için de adaçayı 
öneriler.

Kekik : Öksürük ve üst so- 
lunum yolları enfeksiyonları 
için kekik şurubu hazıriayabi- 
lirsiniz. Kekiği kaynamış su
yun içine atıp 5-10 dakika 
bekleyin, balla karıştırın, daha 
sonra soğumaya alın ve temiz

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

mobilya çeşitleri ile 
h izmetinizdeyiz.

NÖBETÇİ ECZANE
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ONUR ECZANESİ

□ hastaneler

M
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Tel: (0.224) 512 20 20 OEMJi

RESMİ DAİRELER

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

________110
................. 155

TEK Anza — 51
TEK İşletme 51
Turizm Der .... 51

Jandarma İmdat................... ...156
Jandarma K............ ...513 10 55 « 51 

la&jfc iı 
Halk KuM»..... 51

w U 9»

Polis Karakolu........« ...513 18 79 lift Aft
Gar. Kom.................... ...5131266 As. ŞL-

Unan Bsk- S□ KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık............ ...51316 51

Mal ^4.
t!.3 5? fi

Kaymakamlık Ev........ ...513 10 52
C. Savohğk............... ...513 10 53 f HOR ™3- 21MuTSUfak. 51 , 3 13 (4
C. Savcı Yard............ ...5132954 51
Emniynet Müdürlüğü... ...513 10 28

□ ULACIM _____
İM Tar. Md M

Uludağ Turizm.......... ...513 1212 □ KLffiK |
Aydhn Turtan...............51320 77

E MftTMr ***

Körfez Taksi................&!■
Çter'Msl.................51
ÛMn Taksi...........__ 513 3Z 4C
Ganfe'htal...............51323»
NfemstaTafei.............514 3550

DıUrt Hastanesi..........513 92 00
SSK Hastanesi............513 23 29
Mer.Sağ.Ocağ»............51310 68

□ TAKSİLER

SU»» su
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YEŞILIRMRK'TR DÖRT DORT'LUK BİR EĞİTİM VflR!
Yeşil ırmak Dershanesi Müdürü Osman Çetin, 

kurulularında uyguladıkları eğitim sistemi hakkında 
gazetecilere bilgi verdi. Müdür Çetin .Yeşihrmak 
Dershaneleri’nin Türkiye ve Bursa genelinde elde 
ettikleri başarılarda okul, öğrenci, veli ve dershane
nin ortak etkileri olduğunu ifade ederek uyguladık
ları eğitim sistemini şu şekilde özetledi:

YEŞİLIRMAK’ ta başarıya giden (3+1) yol var.
Bunlardan biri dershanenin ortaya koyduğu sis

tem..
Bunu sağlayan ve bir noktadan sonra takip 

eden eğitimcinin çabası., ve bunun doğal bir 
sonucu olan öğrencinin çalışması..

Bu üç faktöre eklenmesi gereken zincirin diğer 
bîr halkası da ailenin katkısı..

[3+11 Yeşilırmak’ta dört dörtlük bir eğitimin 
göstergesidir.

YEŞİLIRMAK’TA HERKES
SORUMLULUĞUNUN BİLİNCİNDEDİR.
Öğretmen, öğrenci, veli... bu birliktelik, erişil

mez hayalleri gerçek eder.
Başarma azmi..
ve basan güdüsü..
insanın içinde var olan ve çoğu zaman gizli ka

lan duygular..
YEŞİLIRMAK ta bu duygular açığa çıkar. Bura

da her şey "Başarmak" ekseni üzerine kurulu. 
Dersler ve ders dışı etkinlikler, öğrenciyi sürekli 
motive edecek biçimde kurgulanıyor.

Bu sürecin her noktasında "öğretmen" var. 
Öğrencinin yanında, öğrencinin sorunlarını payla
şan, her zaman olumlu bir etkileşim kurabilen, em- 
patiyı ve sempatiyi literatüründen eksik etmeyen 
bir öğretmen ve danışman, adeta

ailenin diğer bir üyesi...
bazen arkadaş,
bazen kardeş, 
bazen anne - baba, 
bazen de siz...

ÜNİVERSİTEYE, FEN VE ANADOLU
LİSELERİNE HAZIRLIK SÜRECİ
ZORLU BİR YARIŞ..
Bu yarış
YEŞİLIRMAK’ta tatlı bir rekabet havasında ge 

çer. Sınıflar öğrencinin başarı düzeyine göre oluş 
turulur ve sınavlar sonucunda öğrenci üst sınıfa 
geçme şansı kovalar. Öğrencisini "tanıyan” ve 
"anlayan" öğretmen kadrosu ve rehberlik servisi 
onun başarı grafiğini sürekli izler. Başarı yan yarıya 
çekişmedir, yarıştır.

YEŞİLIRMAK’TA ÇÖK ZENGİN"
BİR SORU BANKASI VAR.

Onbinlerce test sorusu, yüzlerce yaprak test, 
onlarca fasikül. soru bankası ve konu anlatım kita
bı: Her yıl yeni ve özgün sorulardan oluşan ÖSS 
deneme sınavları.

Türkiye’nin en çok satan Güven-der ve Fem ya
yınları dershanemizin katkısı ile hazırlanmaktadır.

Müdür Osman Çetin, öğretmen kadrolarının 
Türkiye’nin seçkin üniversitelerinden mezun ol
muş. kabiliyetli, çağdaş, işini iyi bilen, özverili, di
namik öğretmenlerden oluştuğunu, bununda öğ
rencilerimizle birebir ilgilenme, sosyal etkinliklere 
önem verme gibi eğitimde çok önemli sonuçları 
getirdiğini söyledi.

BAŞARI
Yeşihrmak Müdürü Osman Çetin, en önemli ba

şarının eğitim alanında kazanılan başarının olduğu
nu, gerçek başarının, Türkiye’nin en çok ihtiyacı 
olan fedakar, çalışkan, herkesi sevip herkesle diya
log kurabilen nesillerin yetiştirilmesi olduğunu bu
nunda ufku açık idareci ve fedakar öğretmenlerle 
mümkün olduğunu söyledi.
, Yeşihrmak Dershaneleri, Bursa ve ilçelerinde 
11 şubesi ve yaklaşık 10 bin öğrencisi ile Türk mil
li eğitimine karşılıksız hizmet etmeyi amaçlayan ve 
Bursa halkının teveccühünü kazanan bir eğitim ku- 
rümudur. Profösyonel bir mantıkla yönetilen bu

eğitim kurumu son altı yıldır Oğrer 
(OSS) ve Liselere giriş smavmda (L 
rincilikleri elde etmiş, Türkiye geı 
yüzlerce öğrencisinin girmesini sağ

Gemlik Yeşilırmak Dershanesi 2 
vında Türkiye 63.si çıkartarak Gemi 
yurulmasına katkı sağlamıştır. Ayrıç 
re Giriş Sınavı Gemlik l.si de Yeşü 
talya Fen Lisesi’ni kazanmıştır

Dershane Müdürü Çetin, bu yılda hem OSS 
hem de LGS sınavında daha büyük başarılar bekle
diklerini ifade etti.

KAYIT
Dershane Müdürü Osman Çetin yeni donem 

kayıtlarının başladığını, erken kayıt olan öğrencile
re yeni çıkan Yeşihrmak Yayınlan kitap setini ve 
Güven-der kitap setini ve başka hediyeler verdide* 
rini söyledi.

YEŞİLIRMAK DERSHANESİ Büyükşehhr 
ortamındaki dershane imkanlarını Gemlik’e 
sunan bir dershanedir.

Kayıkhane Tesisi
Gemlikspor’un

Gençlik İl Spor Müdürlü- 
ğü’ne bağlı olan Gemlik Ka
yıkhane Tesisleri’nin Gem-I 
likspor’a kiraya verildiği öğ
renildi.

Gemlikspor Kulübü Baş
kanı ve Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’un, Bursa 
Valisi Oğuz Kaan Köksal’ın 
Gemlik’e geldiği sırada. Ka-1 
yıkhane Tesisleri nin Gem 
likspor’a verilmesi konu
sundaki taleplerinin İl Spor 
Müdürlüğü ne iletilmesin
den sonra, konu Ankara’da 
Tesisler Genel Müdürlü- 
ğü’ne iletilmiş Belediye 
Başkanı Mehmet Turgut’un 
Ankara’ya gidişlerinde ko
nuyu takip etmesi sonucu,
tesisin Gemlikspor’a kiraya 
'' karar fc’rçnrrtrtTTn 
öğrenildi.

Konu ile ilgili yazının An
kara’dan İle gönderildiğini 
söyleyen Gemlikspor Kulübü

5TUDYO

Sünnet Fotoğraf Çm

ufiaiM

Mehmet Mülazımoglu

İstiklal Cd. Bora Sokak AAMt Mp No :3-AGBtf 
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ELEMAN ARANIYOR
Muhabir olarak yetiştirilmek •r 5

üzere Eleman ve 
Çırak Aranıyor

ET

Başkanı ve Belediye Başkanı 
Mehmet Tur Q ut. “Aylığı 
200 milyon liradan Kayık
hane Tesisi’ni Gemlikspor 
Kulübü ve Lokali olarak 
kullanacağız, Böylece 
üçüncü liğ yolunda olan

Gemlikspor a güzel bir lo
kal ve kulüp kazandırmış 
olduk. Yakında Gemliks-
por’a deniz sporları
branşlannda da çalışma
lar başlatacağız" dedi.

MüracaaBarm şa
İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aı

(Stpdyo Prestij yanı) No : 3 B GE
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İnşaatlar iyi gidiyor
demlik Belediyesi tarafından yaptırılan Kültür Merkezi ve katlı otopark inşaat yapımı 
X ıızlı bir şekilde devam ediyor. Her iki inşaatta, en geç 3 ay içinde tamamlanacak.

Gemlik Belediyesi ta- Merkezi ve eski zeytin 
I atından Manastır Mev- halinde yaptırılan katlı 

ünde yaptırılan Kültür otopark inşaatları hızlı.

bir şekilde devam edi
yor.

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, dün 
önce katlı otopark inşa
atında incelemeler yap
tı.

İnşaatı yapan müte
ahhitten biîgi alan Meh
met Turgut, bir aylık sü
re içinde birinci katın ta
mamlanmak üzere oldu
ğunu, inşaatın çok kali
teli ve hızlı bir şekilde 
yapılmasından memnun 
olduklarını söyledi.

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, daha 
sonra Manastır Mevkii 

Cumhuriyet İlköğretim 
Okulu altında yapımı 
devam eden ve finans
manı Borçelik A.Ş. tara
fından sağlanan Kültür 
Merkezi’nin inşaatına 
gitti.

Burada da Belediye 
Fen İşleri ekipleri ve 
Müteahhit firma ile in
celemelerde bulunan 
Başkan Turgut, çatı katı 
kapatılmak üzere olan 
inşaatın dış cephe kap
lanması konusunda son 
kararları aldılar. Başkan 
Turgut, her iki inşaatın 
da üç ay içinde bitirile
ceğini söyledi.

Güne Bakış
Kadri Güler
gemlik_korfez@yahoo.com

inşaatlara devam
Dün, Belediye Başkanı Mehmet Turgut, yapımı 

devam eden Katlı Otopark ve Kültür Merkezi inşa
atlarında incelemelerde bulundu.

Temel atma töreninden sonra, inşaata ilk kez gi
dince, neredeyse ikinci katına başlanacak çalışmala
rı gördüm ve “bu ne hız” demeden kendimi alama
dım.

W

Gemlik Belediyesi, hem hızlı, hem kaliteli iş. ya
pan bir müteahhit bulmuş.

Bu bir şans...
Katlı otoparkın temeline konan demirler, yapının 

depremselliğinin bir göstergesi...
Bu inşaattan sonra, Manastırdaki Kültür Merke

zine gidildi.
Belediye Fen İşleri elemanları ve Başkan ve de 

müteahhit İle çatısı kapanmak üzere olan inşaatı 
gezdik.

Bu inşaatın da katlı otopark inşaatı gibi üç ayda 
biteceği bildirildi.
. Bir yandan inşaat yükselirken, bir yandan alt kat
ların sıvası yapılıyor. İş, dış cephenin kaplamasına
kalmış..

Bu konuda başkanın görüşü alındı.
Gördüğüm kadarıyla, dış görünüşüyle modern bir 

yapı olacak Kültür Merkezi.
Çok amaçlı salon bana biraz küçük geldi ama, bi

tince belki yanıldığım ortaya çıkar.
Btei de Gemlik için Önemli yapılar. Hayırlı olsun.

Seyyarcılara baskın
Polis, Belediye Zabıtası, Esnaf Odası temsilcileri ve vergi memurian İs
tiklal Caddesi’nde seyyar cep telefonu satan satıcılaro baskm yaph.

İstiklal Caddesi’nde seyyar 
cep telefonu satıcılarına ani 
baskın yapan ekipler, dört satı
cının tezgahlarına mallarıyla el 
koydu.

Dün saat 15.oo sıralarında 
Emniyet Müdürlüğü ne bağlı iki 
polis memuru, Belediye Zabıta 
memurları, bir vergi dairesi gö
revlisi ile Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası yönetim kurulundan bîr 
kişi, İstiklal Caddesi nde eski 
Emlak Bank önünde seyyar 
tezgahlar üzerinde cep telefo
nu ve yedekleri ile aksesuriannı 
satan Abdurrahman Toprak. 
Haşan Şeref han, Musa Ahun 
ile Nuri Çakıcı adh şahısların 
tezgahlarını ve mallarını topla
yarak, haklarında tutanak tut

tular. gcçmcdMmm. çewe eacMbr 1
Ekiplerin defalarca uyardık- dan sürefcb gdbMi ŞBayMtaf* 

lan ve daha öncede bu şatasia- üzerime «Mada saftK IttCMK te I

mailto:gemlik_korfez@yahoo.com


8 Mayıs 2003 Perşembe Sayf

Irak’da biz yokuz 
Olsaydık iyi (mi) olurdu?
Türkiye günlerdir ABD Savunma Ba- 

kanı’nın Türkiye’den pas geçişini konu
şuyor. ABD’li şahinlerle güvercinlerin 
Türkiye’ye bakışını değerlendiriyor.

Bir kısım medyayı karalar bağladı. 
’■ Ağıtlar yakıp üzüntülere boğuluyorlar.

“ABD bize küstü...”
“Artık bizi stratejik ortak olarak 

görmüyor” biçiminde attıkları başlıklar
la hezeyanını dile getiriyor.

Türkiye’nin dış dünyayla olumlu diya
loglar kurması başka, güdümüne girme

li si daha başka...
Bizim meclisimiz halkının iradesini, 

i kararma yansıtarak birinci ve ikinci tez
li kerelere olumsuz yanıt verdi.

Verebilir de... Egemenlik kayıtsız ko- 
| şulsuz milletin değil mi?

Kim kanşır.
Ancak diplomatik başarı çok nitelikli 

I olmayı gerektiriyor. Birikim, akıl, zeka 
| istiyor.

Ülkemizin dış politika yönetenleri 
yandan oynamayıp kararlı ve ilkeli bir 
politik süreç başlatıp uygulamış olsalar 
idi, şimdi biz de onurumuzla kadife ma
saya altın yumruğumuzu vurabilir, ülke
miz çıkarlarına uygun ödünler alabilirdik.

Alamadığımız gibi aşağılamıyoruz da...
Ülkemizi dış dünya önünde bu duru

ma sokanlan tarihin bağışlamayacağı 
kesin.

Çünkü tarih bilinçsiz uygulamalar ya
pan yöneticilerin hatalarıyla doludur. Ve 
ülkeleri çok büyük bedeller ödemiştir.

Ama ben yurttaşlarımdan tedirginim.
Çünkü bizim yurttaşlarımız şu tanım

lamaya çok uygun davranışlar gösterir- 
l kr

“Hafıza-i beşer nisyan ile malul
dür”

Yani insan hafızası unutma özürlüdür.
Bu saptamanın sayısız örnekleri var.
Biz öyle bir yapıya sahibiz ki, dolduru

şa gelip, sapla samanı bir türlü ayırdede- 
| miyoruz.

Ya da öyle mi yetiştiriliyoruz ne?
Bu ülkenin çıkarları ve bağımsızlığı 

için savaşanları ipe sapa gelmek gerek
çelerle asarız.

Helva ekmekle karnını doyururken bi
le halkının aç olduğunu düşünüp lokma- 

i lan boğazına dizilenleri yalnız bırakırız.
Ama.,, 1
Tarihimizde çok yanıldık çok.....

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank AraM 
No : 3 B GEMLİK Tel : (0.224) 513 V

okutur

Duyarlı ve dikkatli olmak gerek

Öyle anlaşılıyor ki, “deprem felake- 
ti”nin ardından bir de “yönetim rezaleti 
çökmüş Bingöllülçrin üstüne. Valilik önünde 
toplanan kalabalık, önce sözlü protestolara 
başladı, daha sonra iş taşlı sopalı çatışmala
ra döndü. Güvenlik güçleri olaylan yatıştıra
bilmek için havaya ateş açmak zorunda kal
dı.

Yurttaşları galeyana getiren etkenin ne 
olduğu anlamaya çalıştım. Kızılay Genel 
Başkanı’nm televizyonlarda yayımlanan 
açıklamasına göre, bölgeye yeteri kadar yar- 

; dım malzemesi getirilmiş. Anı ak Vali, bu 
malzemeleri gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaş 
tırılmasını sağlamak, yani “yağma” edilme
sini önlemek için çadır dağıtımını ertelemiş.

Kuşkusuz iyi niyetli bir karar; ancak dep
remde yakınlarını veya konutunu yitiren ya 
da artçı şok beklentisiyle kaygılanan insanla
rın ruh halini değerlendirmekten uzak bir 
davranış olduğu da kesin. Mayıs ayının gel
mesine karşın geceleri hava soğuk, hele 
Bingöl gibi denizden yüksekliği bin yüz met
renin üzerinde olan bir yaylada daha sonra 
soğuk olması kaçınılmaz. Böyle bir iklimde 
felakete uğrayanların bir aq öce yardımcı 
olunmasını, hiç değilse başlayım sokacak bir 
çadır verilmesini beklemekte “sabırsızlık” 
göstermeleri doğaldır. Yönetici bu sabırsızlı
ğı iyi algılamak ve ona göre davranmak, 
hatta gerekiyorsa bazı kaçakları göze almak 
durumundadır.

Ne var ki olayların arkasındaki gerçek bu 
olmasa gerek. Bingöl bir süre önce 
PKK/KADEK militanlarının pusu kurarak 
iki askerimizi -biri Bursa Orhanelili Himmet- 
şehit ettikleri, iki askerimizi de yaraladıkları 
bir çevrenin ortasında. Burası, terörün en 
hızlı dönemlerinde bile oldukça sakin ve 
olaylara uzak bir bölge idi. Böyle bir yerde 
yaşanan doğal afet, terörden hala çıkar 
uman grup ve örgütler için kaçırılmayacak 
bir fırsat değerlendirilebilir.

Yazarımız 
Araştırmacı - Yazar 

Yılmaz Akkıhç'ın yazdıg
4 Ciltlik

BURSA ANSİKLOPEDİSİ
Gazetemizde satılmaktadır. ı

nöirm j

Öyle olduğu da anlaşılıyor. Nitekim AKP 
Bingöl Milletvekili Berdibek de. olayiarsıba
zı kişi ve gruplar tarafından tahrik edildim 
saptamış görünüyor.

Bu durumda yönetimin çok daha dldqfl 
olması, provokasyonlara acık ortamı ger
ginleştirebilecek davranışlardan kaçsın)» 
büyük önem taşır. Yinelemek gerekirse, so© 
derece “duyarlı” bir bölgede yaşadhğvfl 
bu felaketin, yeni ve istenmedik soruntan 
yol açmaması kaçınılmazdır. Dün. CHP’d» 
“Olayların nedenleri üzerinde durul
malıdır ” biçiminde ılımlı bir açıklama yap** 
rak bölgenin duyarlı konumuyla uyumk|W 
dikkatli bir tavır sergilemiştir. |

Öte yandan CHP. öteden ben iri kra 
laflar etmesine karşın olumlu herhangi! biri 
icraatı bulunmayan çifte bakan Erkan 
cu’nun “Depremin altında sistem luJ- 
dı” açıklamasına da, “Depremin altında 
sistemin uygulayıcıları kaldı” diyerek 
hak ettiği yanıtı vermekte gecikmemiştir. 1

1
Çeltiksuyu Oklu pansiyonunun enkazı dbl E 

tında kalan bir çok öğrenci var. Acı. çok IH 
acı...

Televizyonlarda, deprem sonrası yıkmte-|E 
lar altında kalan oğluyla bir süre konuşan w| M 
“Baba, soluk almakta güçlük cekiyo- H 
rum” diye can verişini çaresizlik içinde kde-H] 
yerek yardım bekleyen o kmş kınş H 
adamın gözyaşlarını hiç ama hiç 
yacağım

Ne desem boş. ona. onun gibdere I H
Ama Veli Göçer in ve onun gibilerin

ni baştan inşaatlara başlayabilmesine oianafc^H 
sağlayan koşulların değiştinknesâni. Basba- 
kan Erdoğan’ın felaket böl 
melerde bulunduktan sonra 
dilemekle yetinmemesini bel 
deler.

Ben de bekliyorum...

bassaghgı M
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19 Mayıs Gençlik ve 
L Spor Bayramı hazırlıkları 
■ başladı.

19 Mayıs 2003 Pazartesi 
günü ilçemizde de törenlerle 
kutlanacak olan Gençlik ve 
Spor Bayramı nda, orta de- 

, reçeli okulların yapacakları 
I gösteriler ile ilgili toplu pro

valara başlandı.

Dün, Gemlik Şehir Sta- 
tı’nda gün boyunca Endüstri 
Meslek Lisesi, Gemlik Lise
si, Celal Bayar Anadolu Li
sesi, Kız Meslek Lisesi, Tica
ret ve Ticaret Meslek Lisesi 
öğrencileri beden eğitimi 
öğretmenleri gözetiminde 
gösteri provalarını yaptılar.

Öğrencilerin topluluk kar
şısında, uyum içinde daha 
önce okullarında öğrendikle
ri sportif hareketleri yapabil
meleri için, Gençlik ve Spor 
Bayramı’na kadar bir kaç 
kez okul okul daha sonra 
ise, genel prova olarak ça
lışmalara devam edileceği 
bildirildi.

te

trna-

• ?e-
Yardım bekliyor

I Kapaklı Köyü’nün 
ba- ?skı ilkokul deposunda 
Me- Jşamını sürdüren Fah- 
‘ğ’ <iisa Güngör adlı yaşlı 
tze- Jadın, yardım bekliyor.

Okul deposunun yı
kıntı halde olduğunu ve 
burada yaşamak zorun
da kaldığını belirten 
Güngör (55), bakacak

GEDİĞİNE
4nan eJamer

kimsesinin olmadığını 
belirterek, ayrıldığı eşi
nin yanında bulunan 
çocuklarını 3 yıldır gör
mediğini, yardımsever 
vatandaşlardan kendisi
ne önce barınak sonra 
yiyecek yardımında bu
lunmasını istiyor.

Armutlu Kayma
kamlığı Sosyal Yar

dımlaşma Vakfı’ndan 
kendisine ayda 17 mil
yon lira aylık verildiğini 
söyleyen yalnız kadın, 
“Günlerde boğazı
ma yemek girmediği 
günler oluyor. Bu 
konuda kimseye gi
dip, derdimi anlata
mıyorum. Bana yar
dımcı olun” diyor.

ığı
İslami Bono...

Sİ

3'

Hükümet, müslüman 
ülkeleri hedefleyen 
"İslami esasa uygun”

L bono ihraç edecekmiş.
* Üzerine "Allah bir, söz bir”

'97 yazmalı.
Belki rağbet görür...
Hatırlatması benden

TATLI 
SERT

Erol GÜKÇAY

Bürokrasiden Bir Anı
Dönem, dönem hafimi ikiye böünme- 

sinden bıktık.
Halkın bir bölümünün düşman dan 

edilmesinden bıktık.
Korku ve kuşku üzerine kunian bir düzen 

halkı bezdirdi.
Bürokrasi, yıpranan siyaseti kıskaç 

içine aldı.
Yetkilerini vermek istemiyor.
Düzenini bozmak istemiyor.
Yıl 1987.
233 sayılı bir kararname çıktı.
TÜĞSAŞ Genel Müdürlüğü ne bağk 

fabrikalar, ayn ayn birer genel müdürlük 
oldu.

Ankara’daki TÜĞSAŞ yönetimi, memnun 
olmuş pozlarda idi.

Ama çok rahatsız oldu.
Çünkü Merkez’de toplanan yetkilerin 

büyük bölümünün, Taşradaki fabrikalara ı 
kayması söz konusu idi.

Ankara, bir süre uyutma politikası uygu
ladı.

Bir süre sanal krizler yaratarak biraraya 
gelmeyi engelledi.

Ama. Günün Bakanı sıkıştırınca, bir 
çalışma yapmak zorunda kaldı.

Dönemin Genel Müdür Yardımcısı Başkank- 
ğında bir komisyon kuruldu.

Toplantıya :
- Ben Ticaret Dairesi Başkanı hrak ka

tıldım.
Ayrıca, Hukuk Müşaviri, Mali İşler ve 

Personel Dairesi başkanlan da katıkh
Genel Müdürlük haline gelen ve yöneten hu- 

rulları da olan fabrikalara hangi yetkilerin 
verilip verilmeyeceği tartışıldı

- Fabrikaların Ankara'dan para bek- 
lemlerine gerek olmadığını söyledim.

Kendi şehirlerinden kredi buknak—ra öner-| 
dim.

- İthal ve yerli satmalma yetkilerinin ar-| 
tırılmasını önerdim.

- Ve. Fabrikalardaki Şube Müdürü. Baş Mü
hendis gibi kadroların fabrikalar t ar aba
dan tayin edilmesini önerdim.

Toplantı başka— bu önerileri sevmedk. i
“- Sen bu kafada olursan. yana sem 

fabrikaya sok—arlar, misafirhaneye ya
tırmazlar" demişti..

İşte. Ankara bürokrasisi bu kafada.
Yetkilerini, ne (AB) ye, ne buk—a—e. ne j 

de yerel yönetimlere vermevi sevmez.
Aslında. gerginliklerin temelinde irti

ca m irtica yok.
Gerginliğin temcinde iktidar kavgası var.

Günün Sözü
İri kıyım pos bıyıklı Derriyc, 
Al yanaklı badem gözlü Çevriye 
Dönde bir bak, ne kalmış ki gerive 
AĞAM. PAŞAM. YAŞAM hepsi hikave.
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Trafik Haftası Ganyancı
Fatih San

devam ediyor 1- ayak Hazarfen. S 
arasında geçecek bir yanş

Halem

3-10 Mayıs 2003 tarihle
ri arasında kutlanmaya baş
layan Trafik Haftası etkinlik
leri devam ediyor.

Dün. İlçe Trafik Müdürlü- 
ğü'ne bağlı ekipler, Manas
tır Bölgesi civannda araç 
süren sürücülere, kolonya 
ve çikolata ikram ederken, 
yine trafik kurallarını içeren 
uyancı nitelikteki broşürler 
dağıttılar.

Haftanın 10 Mayıs 2003 
Cumartesi gününe kadar 
devam edeceğini söyleyen 
ilgililer, bugün İskele Mey
danı’nda stand açılacağını,

afiş ve broşürlerin sergilene
rek, yayalara ve araç sürü
cülere uyarıcı nitelikteki ve 
trafik kurallarını içeren bro
şürler dağıtılacağını söyledi
ler.

Belirlenecek bir okulda, 
Trafik Haftası ile ilgili bir 
konferansın verileceğini ay
rıca, Şoförler ve Otomo
bilciler Odası’nda da şoför 
esnafına yine trafik konu
sunda konuşma’ yapılacağı 
belirtildi.

Hazırlana kutlama prog
ramı gereği, Cuma günü 
yine bir okulda videolu bir

konferansın ardından. 
Kamyoncular Kooperatifi 
Salonu’nda sürücülere trafik 
ile ilgili kuralları içeren bir 
konuşma yapılacak.

TİYATRO ETKİNLİĞİ
Trafik Haftası’nın sonun

da Belediye Düğün Salo
nu’nda İlçe Emniyet Müdür
lüğünce organize edilen 
Abdullah Nokta Tiyatrosu 
oyuncuları tarafından ‘Ehli
yet Senin Neyine Dön 
Şinası Evine’ adlı trafik 
konulu komedi türü iki per
delik tiyatro oyunu sahneye 
konacak.

arasında bir yan$ okr

kadar çok at yazın. 
Bol sanslar.

I
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KAŞE 
ve 

MÜHÜRDE

YOK! _

Matbaamızda 
Bilgisayar 
Sistemiyle 

Kaşe ve 
Mühürleriniz 

30 dakikada 
yapılır.

KÖRFEZ OFSET
Düğün & Nişan & Kına 

Sünnet Fotoğraf Çekimleri 
ve albümleri yapılır.

Vesikalık ve her türlü

MATBAACIUK-YAYINCILIK-REKLAMCIUK
İstiklal Cd. Bora Sk. (Akbank Aralığı) No: 3/B
Tel: (0.224)513 17 97 GEMLİK

uğrayın.
j-----FARKI YAŞAYIN

®zel günlerinizde video çekimleri ve 
CD’ye kayıtları yapılın

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

At sahibinden 
Körfez'e özel altılı
1. koşu : 3 yaş Arap mailen ç
7. Hasgül 4, yurdabayrak 1. h
3. Savabey
2. koşu : 3. yaş tng (Han 15) 

mr erdem T Kuvar iste
3. hoy hoy . üneyli
3. koşu : 4 yaş Arap (Han 13 

ha 8, asabey 9, cankon 2, kavtar 
yaltı

4. koşu : 3 yaş İng (şartlı 2) Ç
1. countryman banko atım.
5. koşu : 3. yukarı yaş İNG (şe 

riter yapıya sahip olan 7, missıle I
10 saçaklı 1 alasba atını 4 

resepsin.
6. koşu : 4 yok yaş Arap Arap
1 Mayıfoglu 3. adayeli 5 OzS 
6. Raif.
Bol şanslar.

Mat : 20. mde

İSTİKLAL CAD.NO : 17 GEMLİK
Tel: (0.224) 513 53 67 • 514 91 80

OTO CiflMZE
Elektrik Akşamı Filtre 
Dorse Akşamı Civata

TOFAŞ 

RENO
VOLVO

SCANIA

ANADOL

Tahir DOLAŞKAN

BMC 
FATİH 

DODGE 

KARGO 
FORD

Gemlik Girişi Baytaş Apt. Artı No : 42 GEMUK 
Tel: (0.224) 514 59 37 Cep TW : (0.546) 506 00 43

İlhamı Erdoğan i
Görkem Kebap 1

ELEMAN ARANIYOR

Temizlik işlerinde çalışacak.
BAFA.V ELEMAN anunfl

Tel: 514 62 69 1
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Bir Açılışın Ardından
Açılış denilince haliyle benîm aklıma : Mera

sim. kurdeta, makas, meraklı, seyirci, dinleyici, 
vatandaş ve sonra da protokol gelir.

Kapı öcünde bir masa. Üzeri Türk Bayrağı ile 
i bezenmiş.'Üstünde tabak içinde su sürahisi. Ya
nında bardak. Bir kenarda da tepsi içinde kurde
la bağlı makas. Bir kenarda anfi ses cihazları, 
mikrofon. Motif olarak bir de tablo konulabilir.

Geçtiğimiz hafta Perşembe günü Sergi Salo
nunda değerli Ressamlarımızın Resim Sergi
sinde, ben bunların hiçbirini göremedim diyebi
lirim.

Açılışlan biz, ikiye ayırabiliriz :
1) Özel açılışlar : Kahve, dükkan, mağaza, fı

rın, büro gibi... Böylesi açılışlar, o an için günde-
I me gelir ve biter. Çelenkler de olabilir.

2) Resmi Açılışlar : Resmi açılışlarda durum 
değişir. Açılışı yapacak olan kim? Cumhurbaşka
nı mı, başbakan mı, bakan mı, vali mi, kayma
kam mı, belediye başkanı mı, milli eğitim müdü
rü mü? Yoksa köyde bir muhtar mı? Ona göre 

। gerekenler yapılır.
Bayan ressamtanmızın açılışı çok sade oldu.
Öyle ya davetiyeli resmi bir açılış yapılacak.

। Gereği ne ise ona göre yapılmalıydı.
Nasıl mı?
1- Resmi açılışta) mesai saatinde olmaz. Pay- 

rir»<;ta olabilir.
2. Cumartesi veya pazar günü olabilirdi.
3. Davetiye bütün okul müdürlüklerine gönde

rilmeli. resimler ilgili öğrenciler davet edilmeliydi. 
Teşvik etme yönünden.

4. Değerli ressamlarımızdan öğrencilerimiz 
gerekli bilgileri almalıydı.

Açılışta gördüğüm kadarıyla, protokolden 
başka kimse yoktu.

Gemlik’te geçenlerde bir mağazanın açılışı ya- 
| pılmıştı. Bilirsiniz yer yerinden oynamıştı. Ne
den? Kerameti mankenden.

Yani bir serginin açılışında illaki bir manken, 
rakkase, dansözün mü olması gerekiyor. Vay ha
fimize.

Her ne ise biz gene açılışımızı yaptık.
Gemlik Rotary Derneği Dönem başkanlar) 

Sayın Serap ve Kadri Güler orada idiler. Açılış 
konuşmasını Kadri Güler arkadaşımız kısa, özlü, 
veciz bir konuşma ile mikrofonsuz yaptı. Ve sözü 
Kaymakama bıraktı.

Kaymakamın her halde acele işi vardı ki, sa
natın önemine değinen bir taktir konuşması yap
madan, makası eline aldı kurdelayı keserek, işi 
bitirdi.

Biz istedik ki, taktir ve teşvik edici mahiyette, 
Belediye Başkanınız, Milli Eğitim Müdürümüz ve 
hatta ressam arkadaşlarımızdan biri temsilci ola
rak açıklayıcı birer konuşma yapsalardı.

Şimdi sizlere bu bayan ressamlarımızı tanıta
yım. Nilgün Kurnazoğlu onbir eseriyle, Zeliha 
Demir beş eseriyle, Güzide Candan beş eseriyle. 
Emine Çeşmeci beş eseriyle, Mehtap Atay üç 
eseriyle, Hacer Aydın üç eseriyle, Şükran Akın 
iki eseriyle katıldılar.

Resim sanatını, alınteri, göz nuru, emekleri ile 
birleştirip, tablo olarak canlandıran bu birbirin
den değerli ressamlarımızı, candan tebrik ediyor, 
kutluyorum .

Yılmadan, yorulmadan, yollarına hazla, hızla, 
daha duygusal devam etmelerini diliyorum.

NÖBETÇİ ECZANE

8 Mayıs 2003 Perşembe
S.SARAL ECZANESİ

Sa yf e 5

Şifalı bitkiler
Dünden devam.
Soğan : Soğan suyunu 

balla karıştırarak soğuk algın
lığında kullanabilirsiniz.

Kuru İncir : Kuru incir 
oldukça etkili bir yumuşatıcı
dır. Kronik kabızlıkta güvenle 
kullanabilirsiniz.

Ihlamur : Tansiyon has
talarının düzenli olarak ıhla
mur çayı içmeleri tavsiye edi
lir Hem sakinleştirir hem tan
siyonu düşürür. Özellikle si
nirsel kaynaklı yüksek tansi
yonda tavsiye edilir.

Maydanoz : Mide rahat
sızlıkları için oldukça iyidir. 
Yaprağı ile birlikte sapmı da 
kullanmalısınız.

oyarak içine bal koyun ve bir 
süre bekletir Bal, turpun su
yunu çektiğinde öksürük şu
rubu olarak k “'anılabilir. Ay
nı işlemi soğanla da yapabilir
siniz.

Üzüm : Üzüm yapraklan, 
özellikle kızıllaşmış olanları il
tihap çözücüdür, antiseptik 
etkilidir. Üzüm yapraklarının 
çayıyla ishali ve ağır adet ka-

su

SMSIft

Yasemin Mobilya
DEĞÎRMENCİOĞLU Mobilya v<? Koltuk Çoşitlari
O Yatak Odası Takımları 
O Oturma Odası Takımları 
□ Misafir Odası Takımları 
□ Yemek Odası Takımları 
□ Kanepeler 
□ Abajur Çeşitleri 
□ Zigon Sehpalar 
Yeni İşyerimizde zengin 

mobilya çeşitleri ile 
h izmetiniz.deyiz....

Tel : (0.224) 512 20 20 DEMLİ*

□ RESMİ DAİRELER□ GEREKLİ TELEFONLAR

MA

Gar. Kem.....

İtfaiye ..................................110
Polis imdat .....k....................155
Jandarma İmdat....................... 156
Jandarma K...............513 10 55
Polis Karakolu.............513 18 79

....... 513 12 M

Kaymakamlık............. ..51310 51
Kaymakamhk Ev........ ..513 10 52
C. Savcılığı.................... ..513 10 53
C. Sava Yari...... ..513 29 54
Emniyet Müdürlüğü. — .513 10 28

□ ULAŞIM______1
Uludağ Turizm............ .5131212 f
Aydm Turizm.............. .5132077 |

□ HASTANE!»________ 1
Dedet Hastanesi......... .513 M 00
SSK Hastanesi............. .513 23 29 i
Men S< Ocağk .513 10 68

□ TAKSİLER
Körfez Taksi................5131821 ’

Taksi............. .......513 M €7
Gu\vn Taksi................. .51332 40 {|
Gemlk Taksi............. 5132324 f
Manastır TifeL..,........ .5143550 L

k-<v»arts

Mt A* .

M fi
İt®

□ KTJMMEaaa

£Md

32117 W

M

□
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Gemliksporlular sağlık 
kontrolünden geçti

Gemliksporlu futbolcu
lar, dün Uzmanlar Tıp 
Merkezi tarafından sağlık 
taramasından geçirildi.

Dün, Gemlik Statı’nda 
antreman yapmak için 

. toplanan Gemliksporlu
lar, Uzmanlar Tıp Merke
zi Sağlık personeli tara
fından check-upa alındı.

Check-up öncesi spor
cular ile konuşan Uzman
lar Tıp Merkezi Yönetim 
Kurulu Başkanı Dr. Feza 
Şen, check-up programı
nın üç aşamadan oluştu
ğunu belirterek, öncelikle 
tetkiklerin yapılacağını 
söyledi.

Tetkiklerin, kısa süre 

içinde yorucu bir çalışn*j 
içinde yer alacak olan 
sporcuların, kapasiteleri 
nin kapasite ölçme esası
na dayandığını söyledi

İlk aşamada, kan tet
kiklerinin yapılacağını ve 
tüm iç organların çalış
maları hakkında bilgi içer 
diğini belirten Dr. Feza 
Şen, ikinci kısımda lö 
ayrı kan parametresine 
bakılarak, sporcuların 
kan ve kan hücrelerinin 
yapısının belirleneceğini 
belirtti.

Şen, ikinci aşamada, 
sporcuların solunum 
fonksiyonları testlerinin 
yapılacağını, bu tetkik
lerde akciğer solunum 
kapasiteleri ve sigaranın 
zararlannın saptanacağı
nı söyledi.

Dr. Feza Şen, üçüncü 
aşama için şöyle konuş
tu:

“Aldığımız sonuç
ların değerlendirmesi

KAN VERDİLERilgili doktor arkadaş
larımız tarafından ya
pılacak.

Buna göre bulgular 
üzerinde tedavi yolu
na gidilecektir. Spor
cuları cuma günü Uz
manlar Tıp Merke
zi’ne gelerek yeniden

damarlarından kan 
nekieri alman spor 
heyecanh dakikatar oeçı

check-upun kalan bö- € 
lümlerini tamamlaya- r 
cağız” I

Renkli Etiket & Broşür & El İlanı & Kitap 
Dergi & Afiş & Yıllık Basımı

Fatura İrsaliye & Bilet & Gider Makbuzu 
Davetiye & Kartvizit & Kaşe

Mühür & Cilt yapımı & Plastik Kimlik Kartı

1 GÜNDE KALİTELİ ve UCUZ
DAVETİYE BASILIR

Her türlü matbaa işlerinizde 
hizmetinizdeyiz 

"Matbaacılık 
Bizim İşimiz"

Körfez OFSET

KAYIP Nüfus cüzdanımı, bankamatik kartbmm law 
muştur Hükümsüzdür. Bulanlar CaaMbf 

Belediyesine teakaMk
Emin ALPER

ELEMAN ARANIYOR I
Durmaz Zeytin ve Gıda San. 1$. T

V t ı ı K > r. .<ırw"L, l W'..L I.'.'. « t ..... IMuhasebe Sem
daki niteliklere sahip BAY PERSONEL ahnacaktır.

✓ Tek Düzen Hesap Planına vakıf.
✓ İhracat işlemleri ve Muhasebesinde Dene

yimli.

✓ Office uygulamalarına vakıf
✓ B s mı f ı E h liyct Sahibi w Aktif olarak araç 

kullanabilecek.
✓ Askerlik Görevini Tamamlamış.

MATBAACILIK - REKLAMCILIK • YAYINCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak 
(Akbank Aralığı) No : 3 B Gemlik 

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

»eten yıcljınıMrfr

Yetkili : Orhan TVTVNCU
Tel: 587 77 75 - 587 78 14
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MATBAAOLR - KUMCU - UYKU
TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
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rfez 1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR 
Her t iri i Matbaa i sİ eri» iade

Ecel maçta yakaladı
Gemlik Statı’nda Gemlikspor ile Renaultspor arasında dün yapılan özel karşılaşmasında göç 
süne top gelen Renaultspor’lu Yılmaz Bayram fenalaşarak ani kalp durması sonucu öldü.

’Zİ 
io! 
br- 
ar, 
lir

Gemlik Şehir Statı’n- 
la dün oynanan Gemliks 

l>or Renaultspor, dostluk 
1 rsılaşmasında. futbol 
kuramında eşine ender 
u.Junun olaylardan biri 

gerçekleşti.

Renaultspor’lu Yılmaz 
Bayram (23) adlı futbolcu 
karşılaşmanın ikinci yan
sının 25 nci. maçın 70. 
dakikasında orta sahada 
göğsüne gelen topu.; 
göğsüne çarpmasından

bl-

an 
ra 
lu- 
sti

sonra fenalaştı.
Genç futbolcuya saha

da bulunan arkadaştan ve 
Renaultspor’lu masörler 
müdahele ettiler.

İYİ DEĞİLİM
Arkadaşlarına iyi ol

madığını söyleyen genç 
futbolcunun dilinin ters 
döndüğü görüldü

Dilinin düzeltilmesin
den sonra 112 Hızır Ser
vis ile Muammer Ağım 
Gemlik Devlet Hastanesi
ne kaldırılan Yılmaz 

Bayram a acil servis dok
torları ve anestezi dokto

taneye getirildiğinde 
tıp dilinde eksi (ölü du
rumu) olduğunun söy
leyen Acil Servis Dok
toru Osn 
olumun g 
buna kar 
müdahalenin yapüm 
sına karşın kalbın < 
madiğini söyledi

SPORCULAR 
YIKILDI
Olayın şoku C 

likspor ve Renault

ru müdahele etti.
KURTARILAMADI
Genç f» ıtl *ık'inu t

por lu 
çarptı

Sahada 
konuşarak

arkadaşlarıyla 
Hızır Servis

i

r ir.

SP’liler Dimili’yi terletti
Saadet Partisi tarafından banlatılan "Gem** verei Gündemi* komin 
toplantıların ikinci konuğu eski CHP Beledtye Başkan

\ctrl Gündem

eskıR

aç

atarım

ıe-

nkien Başkan obuuM 
51*1 clbıule ok&MM W*

an
et- kahndb paı

krdKv Baş
vacı^MU. yaşamwye 
ni, bu işkm vjevhmn var» 
rvkt^btv bdetereh d»

W Jvd
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Gürhan ÇCTİNKAYA
Tamer SİVRİ

Bursa Zihinsel Özürlü Çocuktan 
Koruma Demeği Başkan.

Muhtar Bey’i anyonun Zihinsel Özürlülerde Olası Beslenme Sorunları
Bu sözleri her gün duymak olanaklı... 

çünkü muhtarlar, mahallelerde, köylerde 
devletin temsilcisi.... Mahallenin veya kö
yün gözü kulağı...

Başı sıkışan muhtara koşuyor.
İkametgan senedi, nüfus kağıdı gerek

sinimi olan, kayıp arayan, adres değişti
ren. bilgi sormak isteyen herkes muhtara 
koşuyor.

Bunlar muhtarların bürokratik görevle-

Bir de temizlik ve düzenle ilgili görev
leri var.

Yok kanalizasyon, çöp v.s. diye uzar 
gider bu liste de...

Muhtarlar da yurttaşların derdine ola
naktan çerçevesinde çözüm üretiyor.

Muhtar görev itibariyle hem Kaymaka
mın, hem Belediye Başkanının, hem Em
niyet Müdürünün, hem Jandarma Komu
tanının, hem Hakimin, hem Savcının, 
hem PTT Müdürünün yardımcısı..

Görüldüğü gibi muhtar tüm taşların al
tına elini sokan devlet görevlisi.

Ancak, ülkemizde muhtarların yaşadığı 
sorunlara çözüm üretmek için çök önem
li çaba harcanmıyor diye düşünüyorum.

Bu kadar çok görevi üzerine alan muh
tar, yurttaşların sorunlarını nerede çözü
yor?

Belli bir çalışma yeri olmayan muhtar 
ya mahalle kahvesinde, ya kendi evinde, 
ya da kendi’ olanaklarıyla oluşturduğu bir 
yazıhanede yurttaşların sorunlarını çöz
meye çalışıyor, gece gündüz, sıcak, so
ğuk, yağmur, çamur demeden.

Sabit bir makamı olmayan muhtar bu 
yüzden yurttaşlarla da karşı karşıya geli
yor.

Oysa ülkenin olanakları her'muhtara 
veya mahalle büyüklüğüne göre üç muh
tara bir yer tahsis edemez mi?

Belediye Başkanının mahalledeki en 
önemli yardımcısı olan muhtara belediye 
kendi olanaklarıyla bir yer veremez mi?

Muhtara verilen değer kurumsallaşma, 
kişisel insiyatiflere bırakılmazsa iyi olmaz 
mi?

Öyle sanıyorum ki muhtar da çok etki
lenir kendisine verilen bu değerden. Gö
revine bakışı, dikkati bîr kat daha artar.

Çağ teknolojiyle birlikte hızla değişi
yor.

Hala mahallerde yaşayanların bilgileri
ni tozlu defterlerde tutanlar var.

Oysa Kaymakamlık ön ayak olsa da 
muhtarlara birer bilgisayar edinme olana
ğı sağlasa...

Yüzde yüz eminim hizmet akışı çok bü
yük bir hız kazanır.

Çok mu zar.
İstenilse neler yapılmaz neler?
Verilen her hizmetin, harcanan her ku

ruşun amacı yurttaşların huzur ve güven
liği değil mi?

Zihinsel özürlülerin birçoğunda beslenme 
bozukluğuna bağlı bir sağlık sorunu yoktur. Ba
zılarında ise, diğer bireylerdeki sorunlara ben
zer (diabet, hipertansiyon gibi) diyet tedavisi 
gerektiren sağlık problemlerine sahiptir. Eğer 
zihinsel özürlülüğe fiziksel problemler, davranış 
bozukluğu, uygulanan medîkal tedavinin yarat
tığı sorunlar eşlik ediyorsa, sağlık problemleri
nin boyutları artar.

Bu sağlık sorunlarının bazıları aşağıdaki şe
kilde özetlenebilir.

Yetersiz Beslenme
Yanlış beslenme düzeni, besin alım kapasite

sinin azlığı, besin gereksiniminin tam olarak 
belirlenmemesi veya bunu karşılayacak uygun 
beslenmenin planlanmanmamış olması yeter
siz beslenmenin temel nedenleridir. Tedavisin
de, vitamin ve minerallerin diyet preparatlan 
halinde ilavesi veya hazır formüllerle beslenme 
destek tedavisinin yapılması yarar sağlar.

Şişmanlık :
Çok sık karşılaşılan bir sağlık sorunudur. 

Aşırı yeme doyma hissinin olmaması, tatlı, çi- 
kolota ve çok şekerli içeçek tüketme gibi ne
denlerle ortaya çıkabileceği gibi fiziksiel aktivi- 
te azlığına bağlı olarak da görülebilir. Doktor 
kontrolünden geçtikten sonra uygun bir diyet 
planlaması, enerji içeriği yüksek besinler ve ha
zırlama yöntemlerinden kaçınılması sorunun 
çözümünde yarar şağlar.

Çiğneme ve Yutma Güçlüğü :
Beslenme durumunu olumsuz etkiler ve so

runlar yaratır. Bu konuda konumsa terapistinin 
uygulayacağı egzersizler yarar sağlar.

Down Sendromu :
Down sendromlu çocukların ailelelerinin 

mümkün olan en kısa zaman sürede, bu hasta
lığın tedavisine ilişkin beslenme önerilerine ve 
bilgilendirilmeye gereksinimleri vardır Down 
Sendromlu bireylerin vitamin gereksinimleri ile 
ilgili yapılmış pek çok çalışma mevcuttur. An
cak bunlar yetersizdir. Bu alanda İngiliz Peiak- 
rit Diyatisyenler Birliği nin “Çocuğunuz İçin 
Sağlık” konulu tavsiyeleri 1984 yılında yayım
lanmış olup, yararlı bilgileri içermektedir.

Dovvn Sendromu ile ilgili kuruluşlar, aileleri 
zaman zaman bu konuda eğitmek amacıyla

yüme 

malidir

BENİM DENIZLER1M
Ah! O merdivenler 
Merdiven basamakları 
Sanki Himalayalar. 
Sanki Alpler
Yürekte deprem titreşimleri 
Beyin de fırtınalar 
Sorular
Koro halinde hep aynı soru
Ya düşersem, 
Ya düşersem? 
Korku rüzgarları 
Benim rüzgarlarım 
Yelken değil
Yürek şişirir
Karanlık okyanuslar, endişe 
Benim denizlerim 
Balık değil
Acı devşirir
Sizin iskeleden gördüğünüz 
Balık sürüleri
Dipteki ahtapot
Ya dün demir atan Canım

Ne kadar buyuk?
Anlatabilir misiniz bar 
Tarif edebilir mtsmu 
Gemlik Körfez mm gu 
Killikte grubun trvhın

Işık sadece gonul penceremi ovdm 
İsteyin benden
Siyahın her tonM*w oereytm mm 
İlgi duyun. yardım edm 
Ama nal ur acımayan bat 
Korku rüzgarlarım 
Yelken değil

1

Yazarımız 
Araştırmacı - Yazar 

Yılmaz Akkılıç’ın yazdığı 
4 Ciltlik 

BURSA ANSİKLOPEDİSİ
Gazetemizde satılmaktadır.
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Bugün asker 
olacaklar

TATLI 
SERT
Erol GÜRÇAY

Katil Kim

Gemlik Özel Türe Özür
lüler Kurs Mekezfne devam 
eden, ve askerlik, çağı gelmiş 
özürlü gençler, bugün bir 
günlük asker olacaklar.

Dün. AKP Kadın Korniş 
yonu tarafından askere alın 
maları nedeniyle, özürlülere 
Zeki Restaurant ta verilen 
.emek öncesi davul zurna

eşliğinde öğretmenleri ve 
velileleri ile oynayarak aske
re gidişlerini kutlayan özür
lüler ve engelliler, bu sabah 
okul yöneticileri ile birlikte 
Bursa Garnizon Komufcşnh- 
ğı'nda düzenlenecek törene 
katılarak, sembolik olarak 
kıtalanna teslim olacaklar.

61 yaş emekliliği Anayasa 
Mahkemesi’nden döndü

GEDİĞİ NE
cfnan '^famer

Hürriyet ha...
Bombalar yağdı.
Misketler saçıldı.
Binlerce can alındı.
Analar ağladı, babalar 
ağladı, çocuklar ağladı. 
Bir ulus karalar bağladı. 
Niçin?
Sözde zalimden kurtarıp 
Hürriyet’e kavuşturmak için. 
Zurriyetini yok et!
Sonra Hürriyet ha 
Sizi vampirler, sizi...

Özürlüler Okulu Müdürü 
Tamer Sivri, bugün Engelli
lerin asker elbisesi giyerek, 
kıtalarına teslim olacağını ve 
orada yapılacak törenden 
sonra teskerelerinin verile
ceği söyledi.

Sembolik askerlik özürlü 
ve engellileri sevindirdi.

Anayasa Mahkemesi AKP’nin ka- 
dorolaşmasına izin vermedi.
Kaymakam Sadettin Çan’ı da 
Anayasa Mahkemesi kararı ile 
emekli olmaktan kurtulanlardan.

Dün toplanan Anayasa Mahkemesi AKP 
hükümeti tarafından 61 yaşını doldurmuş ka
mu görevlilerini zorunlu emeklilik düzenleme
sini iptal etti.

CHP’nin Anayasa Mahkemesi’ne açtığı da
vanın ilk aşamasını sonuçlandıran Anayasa 
Mahkemesi, 9’a karşı 2 oyla “61 yaş düzenle
mesi ”ni yürürlüğünü durdurdu.

Kararın açıklanmasında daha önceden 
emekli edilenlerin mahkemelere başvurabile
cekleri, belirtilirken, hizmetlerine ihtiyaç duyu
lanların 65 yaşına kadar emeklilik yaşlarının 
uzatılabileceği, bu kişilerin başka yerlere tayin 
edilemeyecekleri belirtilirken, emekli dul ve 
yetimlerin aylıklarından yüzde 15 den 16 ya 
çıkaran düzenlemelerin yürürlüğünün durdu
rulması istemi ise red edildi.

Anayasa Mahkemesi kararından ilçe Kay
makamı Sadettin Genç’de yararlanacak.

Yaklaşık 5 yıldan beri kabus içinde
yiz.

Konu İstanbul olunca, deprem gün
demden düşmedi.

Tek parçalı mı kırılacak.
İki yerden mi kırılacak.
Yediden küçük mü olacak?
Yediden büyük mü olacak?
Aslında binalar sağlam olsa.
Merak bu denli olmayacak.
Deprem neden oluyor.
Bu kadar insan, nasıl ölüyor.
Tann bu kadar değer verdiği insana, 

böyle kıyar mı?
Aslında tann insana kıymıyor.
İnsanlar birbirine kıyıyor.
O herkese akıl vermiş.
Kimseye kanşmıyor.
Zarar insanlardan geliyor.

_ Kimisi o aklı insanlık için kullanı
yor.

Elektriği keşfediyor.
Bir salgın hastalık ilacını buluyor.
Kimisi ise aklını şeytani işlerde 

kullanıyor.
İnşaatlara demirden çalıyor.
Çimentodan çalıyor.
Ortaya çıkmaz sanıyor.
Ama. Bir deprem oluyor.
Tüm hırsızlıklar ortaya çıkıyor.
Esas bundan sonrası önemli.
Bu kadar kötü tecrübeden sonra 

Devlet bir türlü akıllanmıyor.
Kanunlar değişmiyor.
Yönetmelikler düzenlenmiyor.
Acılar biraz dinince, her şey unutu

luyor.
Dizi film gibi, geçen yıl yaşanan acı

lar tekrar ediyor.
İşte. İnsan buna kızıyor.
Bunun sonu, bir daha ayağa kalkıla

mayacak bir felakete doğru gidiyor.
Tanrı hep seyrediyor.
Akıl verdiği insanların birbirini na

sıl öldürdüğünü görüyor.
Aslında, Türkiye’de depremde öl

mek cinayete kurban gitmek gibi 
bir şey oldu.

Dün Gölcükteydi.
Sakarya’daydı.
Bugün Bingöl’de karşımıza çıktı.
Yann. Belki çok yakınımızda ola

cak.

Şöyle bir çevreyi eyleyin nazar. 
Kişi kendinin kuyusunu kazar. 
Olsa da Napolyon, İskender sezar. 
Bu dünya er ve geç ctimleye mezar.

“Öksüz”
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SANAT - KÜLTÜR
Sayfa <

Gemlikli İzciler
sergi açtı

Gemlik li izcilerce 
2002-2003 öğretim 
yılı içinde yapılan re
sim. el işi ve fotoğraf 
sergisi dün düzenle
nen törenle açıldı. -

Kaymakam Sadet
tin Genç, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, İlçe Milli Eği
tim Müdürü Mehmet 
Tuna, İlçe Emniyet 
Müdürü, Halk Ektini 
Müdürü Kemal Çe- 
tmoğlu. Devlet Has
tanesi Baştabibi 
Mehmet Küyükkeçe, 
okul müdürleri, izci 
liderleri ve izciler ha
zır bulundular.

Ticaret ve Sanayi 
Gazi İlköğretim Oku-

lu, Cumhuriyet. Lale 
Kemal, 11 Eylül, Şe
hit Cemal , Gemlik 
Lisesi, Umurbey, Ti
caret Meslek Lisesi 
izcilerince yapılan 
birbirinden güzel re
sim, el işleri ve fotoğ
raf sertlisi yanında 
sergi salonunu girişi
ne bir izci çadın ku
ruldu.

Sergiyi beğeni ile 
gezen protokola izci 
lideri Tuncay Özkan 
tarafından bilgi veril
di.

Gemlik’te 350 izci 
ile 22 izci liderinin 
bulunduğu, -her izci
nin bir TEMA üyesi 
olduğu bildirildi.

KAŞE

MÜHÜRDE 
BEKLEM 

YOK!--

Matbaamızda 
Bilgisayar 
Sistemiyle 

Kaşe ve 
Mühürleriniz 

30 dakikada 
yapılır.

KÖRFEZ OFSET
MATBMCILIK-YAVINCILIK-IEKLAMCILIK
istiklal Cd. Bora Sk. (Akbank Aralığı) No: 3/B
Tel: (0.224)513 17 97 GEMLİK

but : 20.o&'cle

İSTİKLAL CAD.No : 17 GEMLİK
Tel: (0.224) 513 53 67 • 514 91 80

Ganyancı
Fatih Sarı

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

OTO GAMZE
Elektrik Akşamı Filtre 
Dorse Akşamı Civata

TOFAŞ 

RENO 

VOLVO 

SCANIA 

ANADOL

BMC 
FATİH

DODGE 

KARGO 
FORD

Tahir DOLAŞKAN
Gemlik Girişi Baytaş Apt. Altı No : 42 GEMLİK 

Tel: (0.224) 514 59 37 Cep Tel: (0.546) 586 00 43

1. ayak 3 Bur gazlı. 1 Sırnaşık ve 2 Bıg Mn 
ney burayı kapatır. {W

2. ayak : Bu yarış ta bir kapamakk bir yare 
hepsini yazın.

3. ayak Magıc Speed günün ilk bankosu j
4. ayak : High Davghter günün ikinci badM 

su. i
5. ayak : Sürpriz kokan bir yans. ben . ıı and

Tamerağa Akyavuz. Gizay. 
san çiçeği yapabilir.

6. ayak : Son yarısı bas 
Etkili koşmasını beklediğim 
kuponlarda bulunması. 
Boy’dan geldiler.

Bol şanslar.

ppa dk aM

3
1
2

H 1 11
18

10

At sahibinden
Körfez’e özel altılı
3. yaş İNG (Şartlı 3) Kum.
1. koşu : 3. Bur fazlı, 1 Sırnaşık. 2 Bu Moneflj
2. koşu : 4 yaş Araplar (Şartı S) çim 5u 

Meleğim 2 tertip 1 hırat 8 Akgül 10 kutlu
3. koşu : 4 yuk yaş İNG (Han 17) Kum la 

Tacibey 11 Vabena 9 Çiçeklerin Dansı 4 flkeri 
bey.

4. koşu : 3 yaş İNG (Kv.8/C) çim 6. DM 
banko atım

5. koşu : 4 ve yuk yaş Arap (Han 13) çm 
samseytanı 2 banko atım

6. koşu : 4 ve yuk yaş İNG (Han 15) kum | 
Hepsi deyin.
Bol şanslar.

a

İlhamı Erdoğan
Görkem Kebap

ELEMAN ARANIYOR
Temizlik İşlerinde cahşaca
BAYAN ELEMAN aramın

CbiS} FEK DERSHANELERİ
"Her zaman bir adını önde"
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Eğitimde Katılımcılık

Muzaffer Gürboğa
Eğitimci - Yazar

'..(fer.

3DHL

.'reis

öuular-e biliyor musunuz?

Çocuklardan inciler
Eğitim sürecinden çok önemli gördüğüm 

bir konunun, katılımcılığın altını çizmek isti* 
yorum. Demokrasi sözcüğünü çok sık kulla
nıyor olmamıza karşın, yaşamın çeşitli alan
larında; evde. işte, okulda veya toplantılarda 
demokrasinin özü olan katılım ve görüş yan
sıtma olayını yaşama geçiremiyoruz. Katılı
mı. katkı vermek gibi algılıyoruz. Bu neden
le öğrenci velisi olarak eğitime katkı payı 
olan parasal yardımı yaptığımızda, görevi
miz bitti sanıyoruz. Bu konuda bilinçli dav
randığımı söyleyemem. Eğitim sorunlarına 
karşı duyarlılık geliştirilemiyor. İlgisizlik ve 
sorumsuzluk eklenince katılım sağlanamıyor.

Ana babalar gündelik işlere kendilerini 
kaptırdıkianndan çocuklanna, onlann eğitim 
soranlarına ayıracakları zaman kalmamakta, 
okulla ilişki çok sınırlı olmaktadır. Okulla ilgi
li sorunlarda karar verme ve çözüme geçme 
sürecinde velinin adı yok. Böylelikle bir etki 
ve güç odağı olmaktan uzak kalmaktadırlar. 
Öğretim yılı içinde belli günlerde (not bildir
me. veli toplantısı, Okul Aile Birliği seçimi 
gibi, ya da okullar açıldığında kapandığında 
veliler, okulu hatırlıyor. Belki de okul yöneti
cileri sadece o günlerde velileri hatırlıyor.

Öğretmen ve öğrencilerin katılımında 
paylan daha mı yüksek oluyor? Okul yöneti
minde. denetiminde sorumluluk ve görev 
üstlenmek son derece önemlidir. Bunu hep 
ayn kişilerin tekeline bırakmak sorumluluk
tan kaçış anlamına gelir. Eğitim gibi yaşamı
mızı etkileyen ve belirleyen bir olayı hafife 
olmamak gerekiyor. Eğitim sorunlarımızın 
bu denli çok olmasının önemli bir nedeni, 
yöneticilerin iyi yönetememesi olabilir mi? 
Sorunlardan şikayetçi isek, yönetilmek ko- 
layiığına kaçmayıp, göreve istekli olup çö
züm üretmeliyiz.

Eğitim-öğretim her aşamasında katılımın 
olabildiğince çok olmasını yararlı buluyo
rum. Kararların oluşumunda, uygulamada 
ve sonuçlann değerlendirilmesinde bulun
mak okulda eğitim olayında yer alan herke
sin hakkı ve görevi olmalıdır. Atmışh yıllar
da Gönen Öğretmen Okulu’nda okurken 
her hafta sonu yönetici, öğretmen ve öğren
ciler tnraraya gelir, toplanır, sorunlarımızı 
özgürce tartışır, eleştiri ve özeleştiri ilkesini 
hayata geçirirdik.

Karar alma mekanizmasında etkili olan, 
alınan kararlara uymada olumlu tavır ahr. 
Katılım, bu anlamda önemli bir güce dönüş
mektedir. öğretmenler kurulu gerçek işlev
selliğe kavuşmalıdır. Bu kurullar eğitimde de
mokrasinin işlerlik kazandığı platformlar ol
malıdır.

Derslerin işlenişinde katılım var mı? Yok
sa bilgi satan-bilgi alan gibi ilişki mi söz ko
nusu? Eğer bu tarz bir ilişki varsa sınıf içinde 
öğretmen, iktidar gücünü yanlış kullanıyor 
olabilir

NÖBETÇİ ECZANE

9 Mayıs 2003 Cuma
ÇAĞLAR ECZANESİ

“Çocuklardan Tanrıya 
Mektup” adlı kitapta; ço
cukların dünyasını, onların 
düşünce ve özlemlerini dile 
getiren mektuplar var.

Mektupları kimi, bilgece 
bir dostlukla, kimiyse büyük 
bir saflıkla yazmış.

İşte kitaptaki mektupların 
bir kaçı :

“Sevgili Tanrı kiliseye sö- 
• im v* k ama. kuşkusuz daha

iyi müzik kullanabilirsin. 
Umarım yazdıklarıma kırıl
mazsın, Ayrıca birkaç yeni 
şarkı yazamaTmastfi"

Sevgili TL«<ı, şu her gün 
ezip durduğumuz karıncala
rın umarım senin için özel bir 
önemi yoktur "

"Sevgili Tann zürafaların 
görünümünü isteyerek mi 
böyle yaptın."

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

mobilya çeşitleri ile 
h izine tiniz.dey iz..-.

Gazhane Caddesi No : 21 (Eski Itamtar Te. Ark NeRI 
Tel : (0.224) 512 20 20 GEMLİK
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ÎP’lileı Dimili’yl tsrielti
Birinci sayfanın 

devamı
Belediye Başkanı 

Mehmet Turgut’un 
gerginlik politikasın
dan hoşlandığını, 
hiçbir belediye baş- 
kanının işçiyle greve 
varan bir sözleşme 
yapmadığını hatırlat
tı.

Nezih Dimili, 
Mehmet Turgut ko
nusundaki sorular 
üzerine, “O benim 
sınıf arkadaşım
dır. Bir şeye beyaz 
diyorsa o beyaz
dır. Siyah olsa bi
le, ama iyi niyetli
dir. Halkla ilişkile
ri konusunda so
rarsanız, buna 
birşey diyemem!” 
şeklinde konuştu.

GEMPORTun II- 
mancılık yaptığını 
söyleyen Dimili, 
"Ben Beledi- 
ye’yim, benim li- 
mancılıkla ne işim 
var. Bunu özel 
sektör yapsın, 
ben kentime ba
kayım. Bir şirke

tin yüzde 51*1 be
nim olmadıkça 
kapısından içeri 
girmem. Aday de
ğilim ama, aday 
olasam çıkar hal
ka derim ki; GEM- 
PORT’taki hisse
mi satacağım de
rim.” dedi

Bir soru üzerine 
Gemlik’in en önemli 
sorunlarını sıralayan 
Nezih Dimili, “Bi
rinci sırada, hal
kın üzerindeki 
deprem paniğini 
halka planlı bir 
şekilde anlatmak 
ve korkuyu silmek 
olmadı” şeklinde 
konuştu.

İmar konusunda 
Gemlik’in deprem
den sonra çok şey 
kaybettiğini de söyle
yen Dimili, “İstiklal 
Caddesi ve Or
hangazi Caddesi 
ile Ilıca Caddesin
de 5 katlı yapılaş
ma olmuş. Her 
yer 5 kat, arada 
birkaç arsaya sen 
2 kat verirsen, bu

olmaz. Teknik 
olarak parsel ba
zında zemin etüdü 
yaptırılıp bu yer
lere de 5 kat yapı 
izni verilmelidir. 
Mimarlar Odası 
da, Mühendisler 
Odası da aynı gö
rüşte.” dedi.

Üçüncü önemli 
sorun otopark oldu
ğuna dikkat çeken 
Dimili, ilçelenin da-j 
ha değişik yerlerine 
otoparkların mutlaka 
yapılması gerektiği
ni, orman özelliği 
kalmayan Manas
tır daki arazilerin be
lediye ye kazandırılıp 
az katlı imar izni çı
karılması gerektiğini 
de belirtti.

Beledi ye n i n 
Gemlikte birkaç par
ça malı bulunduğunu 
da dikkat çeken Di
mili. Ilıcaksu mevki
inin doğal SİT alanı 
olduğunu, ancak bu 
alanın inşaatlarla 
doldurulduğunu, her 
kazılan yerden tarih 
çıktığını hatırlattı

TC.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

ÖZEL GEMLİK BİLGİSAYAR KURS] 

Program ve Ücret hanıdır
A- Kursumuzda: Doranrn. MS-Dos Wrıdows. Word- E

| cel ve Internet programlan
B- 2003/2004 Ders yMa {1 Her» 2003-31 Haç 

2004 arası) yukarıdaki program için dere saafi û
reti aşağıya çıkarılmıştır

C - Ücretlere KDV dahidir

Program Türü Dere Saati Ücreti
Bilgisayar İşi

KURUM KODU: 21155
Kurum Adresi: Demrsubaşı N tah ŞtHl Me 

No : 1/1-2 3 GEMUK

İLAN ve REKLAMLAR KAZANDIR»
1AHJK PAKET REKLIM

100 milyon + KDV + Snrprtt
BİR TELEFON YETERLİ I

Tel: (0.224) 513 17 97_ 1

Ecel maçta yakaladı
KAYIP

Kadri O 0 L t İt

ELEMAN ARANIYOR
Birinci sayfanın de 

vanu
BAŞKAN BAŞ 

SAĞLIĞI DİLEDİ
Olay üzerine 

Gemllksporlu yöneti
ciler vo daha sonra 
Kulüp Başkanı Bele 
diye Başkanı Meh 
met Türgut'de hasta-1 
nsyv gelerek llglllleı ı 
dan bilgi aldı.

Mehmet Turgut.I 
Oyuk Renaultspoı lu 
yönetici ve futbolcu 
lara başsağlığı diledi 

ölüm haberi Dev 
let Hastanesinde' ög 
ranan Gemllksporlu 
futbolcularda olav 
dan büyük üzüntü 
duydular

Renauhspor'un 
teknik direktörü l< 
mail l'rtvkin, Yılnw 
Bayramın çocukluk 
tan beri elinde yetişti

ğlnl, Bursaspor altta 
kımından sonra ge
çen sezon Karaman 
maraş a kiralandığı 
nk bu sezon ise bon
servisle Oyak Kena | 
ultspor 'da oynamaya I 
başladığını söyledi

Hastanede çok 
hüzünlü olan teknik] 
adam. Yılmoi'a ge 
k*n topun sert olma 
dığını. o anki poete 
Vv'nda da önemli bn 
durumun bulunmadı 
ğma dikkat \cke 
tek, " 'Binlen fena - 
hşınca hakmn ma 
çı durdurdu ve he
men müdahele 
edildi, (,'ok genç 
bir tat betondu 
vtünfümü* çoh 
büyük" dödı

KARDİOLOdİ
SERVİSİ YOK
öb‘ Kva

yöneticiler ite spor I 
cunun ambulansta 
konuştuğunu, hasta
nede kardiyoloji wr 
visinin bulunmaması 
nın bu ölüme neden 
okluğunu kklia etti
ler.

Genç futbukunun 
| ölümü üzerine Cutv I 
hunyvt Savtıfeğı W» 
mşturma başLtr >- | 
Hastenesk
hvm w saha şSrfdh 
tonnm tiauh'k* * #

Ceset etoaeft Ra» 
Rursa Ad e Tiş> uuı 
yMdbnMk

Genç tütbökmi C

w* hana Bum Hb 
tİMİİMMlk W

MİÜMİ bMHMM hata 
nm taNtşMMsdb tapp* 
idb 1 ItMRvtaau 
ünde göstatOlMRa

Durmaz Zeytin ve Gıda San. A S
MuhittUSefvtMndf W»

data nıtelMrrt «h*» KAY KUSOMEL ekMcaAttB.
✓ Tek Düzen I iewp PUrauı t aluf.
✓ İhracat Kirmirri w MuhawW«tn4f 

yim*.
✓ 11 nk Pak r t Pr cıgrmmm ku&M'iab^m.
✓ Offu e msuiaflMİmm % akrf
✓ B mmB t hinvf SeMM w MdM atarak araç

t/ AskevGk Tamamianm
Igpltetih l aĞü İaiaĞMİ At a^ağal 

abank ıdMMI vbKkBGBMB 
ıaa*m faraİKMklaBr

Omumm OOo San AS
Y etk* : Ortıan RTLKÜ
Ta : St7 77 75 - 587 78 14



Renkli Etiket ic Brotür it El İlam İl Kitap 4r Der| 
Afi» & Yıllık Batımı & Falara IruByt k Bilet 

Gider Makbuzu İl Davetiye k Kartvizit & Kaae 
Mahur & Cilt yapımı İl Plastik Kimlik Kartı

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR 
Her türlü matbaa işlerinizde 

________ hizmetinizdeyiz

Körfez OFSE

□■■■■ TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
> 10 Mayıs 2003 Cumartesi FİYATİ : 200,000. TL.

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

No : 3 / B Gemlik
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Bu kez anlaştılar
I Belediye Başkanı Mehmet Turgut, 73 Nolu Güzel Gemlik Mi- 
: nibüsçüter ve Otobüsçüler Kooperatifi ile Gemlik Bursa ve 
| şehir içi hatların kiralanması konusunda dün geç saatlerde 
I anlaşmaya vardılar. Kooperatif, yolcu taşımayı sürdürecek.

.:r.;ik Belediyesi nin 
rrlk şehir içi ve Bursa 

îk arasındaki yolcu ta- 
«na özleşmesinin sona er
mesi üzerine sürdürülen gö- 
nssneler. anlaşmayla so- 

'deh
i a. Belediye Başkanı 

met Turgut ile biraraya 
I Kooperatif Yönetici- 
I .erine yeni öneri ile gelen 
I Belediye Başkanı, Gemlik 
I 3ursa arasında 16 bin 100 

karşılığı ücretin. 16 bin 
■ yükseltilmesini kabul 
■ ken. 60 yaşındaki 

.işkillerin Gemlik Bursa 
I Sellerinin bir milyon lira 

hsasnru. ayrıca. 65 yaş 
•’rindeki emeklilerin ise 

z taşınmasını istedi.

KABUL EDİLMEDİ
Belediye Başkanı'nın 

65 yaş üzerindeki emeklile
ri ücretsiz taşına önerisini 
kabul etmeyen kooperatif 
yönetimi, durumu bir kez 
de ortaklarına götürdü.

73 Nolu Minibüsçüler 
ve Otobüsçüler Kooperatifi 
ortaklan, otobüslerin para 
kazanmadığını, -bu nedenle 
sözleşmenin uzatılmamasını 
istediler.

Belediye Başkanı ile ko
operatif arasındaki görüş
meler burada kesileli.

Bu arada Belediye Baş
kanı Mehmet Turgut, oto
büs işletmesi . ilgililerine 
emir vererek, bilet bastırıl
ması için matbaalardan tek-

Bel. Bşk. Mehmet Turgut

lif alınmasını, öte yandan 
belediye otobüslerinin ona
rım ve eksiklerinin- gideril
mesini istedi.

Kooperatifin aldığı ka
rar Belediye Başkanı’na ile
tilince, yalnız 65 yaşının 
üzerindeki emeklilerin ücl 
retşiz taşınması teklifinin

Koop. Bşk. Haşan Kılıç

geri çekilmesi üzerine, ta
raflar arasında anlaşma 
sağlandı,

73 Nolu Güzel Gemlik 
Minibüsçüler ve Otobüsçü
ler Taşıyıcılar Ko 'peratifi 
Gemlik Bursa ve şehir içi 
hatlarda taşımacılığı devam 
ettirecek.

Günef Bakış
Kadri Güler
gemlik_korfez@yahoo.com

Güzel Haberler
Bugün gazetemizde iki güzel haber var.
Birincisi Halk Bankası'nın Esnaf ve Sa

natkarlara, Esnaf Kefalet ve Kredi Koope
ratifi kefaletiyle kullandırdığı kredi borç
larının 18 ay taksitlendirildigi yönünde.

2001 yılından beri yaşanan ekonomik 
kriz, başta esnaf ve sanatkarı yok etti.

900 Esnaf Kefalet Kooperatifi’nden 
800 tanesi kapılarına kepenk vurdu.

Milyonlarca esnaf ve sanatkar aldığı 
krediyi ödeyemeyince evine, işyerine icra 
geldi.

Binlerce işyeri kapandı..
Tüm bu ekonomik bozukluktan esnaf 

ve sanatkarı sorumlu, tutmak insafsızlık 
olur.

Asıl sorumlular iktidarlardı. ■
Ama faturası esnaf ve sanatkara çıktı.
Hükümet aldığı bir kararla kredi borç- 

| larını 6, 12 ve 18 ay vadeler şeklinde 
İ borç + yıllık yüzde 47 faiz esasıyla taksit- 
lenoirdi.

Bu esnaf ve sanatkar kardeşlerimize 
biraz soluk aldıracak.

ikinci önemli haber ise, Belediye ile Ta
şıyıcılar Kooperatifin anlaşması..

Yeni bir kargaşa yaşanmadan bu so
runda çözüldü.

Yarın Anneler Günü, annenizi sevindir
din.

Esnaf Kefalet 
borçları da 
taksitlendirildi

Mevlöt Avcı
Esnaf ve Sanatkarlar 

Kredi Kefalet Kooperati
fine borcu bulunan esnaf 
ve sanatkarlara da borç er
telemesi getirildi.

AKP Hükümetin aldığı 
kararı uygulamaya koyan 
Halk Bankası Genel Mü
dürlüğü ile Esnaf Kefalet ve 
Kredi Kooperatifler Mer
kez Birliği arasında yapılan 
antlaşma yürürlüğe girdi.

Buna göre; Esnaf ve 
Sanatkarlar Kredi ve Kefa
let Kooperatiflerine borçla
rı bulunan ve 2002 yılında 
yüzde 100. 2003 ydnda

Kenan Kar ak as

men kaldırılarak, bugün uy
gulanan yüzde 47 borç tak- 
sitlendirmesi uygulanacak

Uygulamaya icra taki
bindeki 168 borcunda ya
rarlanacağı söyleyen Ko
operatif Başkan: MaıâR 
Avcı, ‘İcra takigtart 
borç bitene kadar don* 
durulacak. İki taksit 
ödenmemesi durumun
da eski durumuna dö
nerek temerrüt faizi 
üzerinden alınacak” de-

Hırsızı elektrik çarptı
TEDAŞ’a ait yüksek gerilimli elektrik direğindeki kabloyu kes-1 
meye çalışan hırsız, elektrik çarpması sonucu can verdi. | |

. Hırsızlıktan 7 kez sabıkası 
bulunan Seyithan Peker(19) ad
lı genç, Yazırova semtindeki 
TEDAŞ’a ait yüksek gerilim 
elektrik direğindeki kabloyu ke
serken, elektrik çarpması sonu
cu öldü.

Olay, dün öğlenen sonra bir 
vatandaşın zeytinliğine gider
ken Umurbey yönünden Azot 
Sanayi ne doğru ‘ giden TE- 
DAŞ’a ait elektrik direğinde ko
pan yaklaşık 10 metrelik bir 
elektrik kablosunu demir teste-
resi ve demirci makası yardımı 
ile kesmek için direği tırmanır
ken, batlardaki elektrik yüktü 
tellere teması sonucu yüksek 
gerilime yakalanarak, ceıyana 
çarpıldı.

Vücûdunun çeşitli yerleri ka

nan geneç hırsu. çıktığı ekktrik 
direğinden yere çakılarak, feci 
şekikle can venâği anteşM.

Olayın duyulması üzerine 
Emniyet Müdürü Salih Göku. 
kaza mahalîne giderek, kablo 
hırsızının cesedini inceledi.

Deha sonra
Savv^gı olaya d hayda.

Sabhab hasmn ehktrik kab
losu çalarken etekli A. atanana 
tutvdarak öldüğü saptanırken. 7 
)ı ııüfan sahteli olduğu be-

mailto:gemlik_korfez@yahoo.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Buluşma
ANONİM

Yabancı dil... Anneme Mesajlar.
Ülke yöneticilerinin diplomatik temas

larda çevirmen kullandığı dikkatimi çeki
yor. Hem de ciddi anlamda... İlginç bulu
yorum bu durumu...

Sakın ola ki. milliyetçilik duygularına 
kapılıp da onlar bizim dilimizi öğrensinler 
gibi bir yaklaşımı aklınıza dahi getirmeyi- 
niz.

O başka bir tartışma konusu... Sorar
lar adama, ekonomik açıdan bağımsız 
mısın? Sadece iç ticaretle ülke ekonomi
ni güçlü tutabiliyor musun?

Yabancı dil özellikle İngilizce, tartışma
sız ticaret dili oldu. En azından içinde bu
lunduğumuz çağda böyle.. Fransızca sa
natsal birikimlere ulaşılması için geçerli 
bîr dil.

İtalyanca dünyanın geldiği mimari bo
yutu öğrenmenin dili. Almanca büyük bir 
sanayi hamlesi yapan Almanlarla ekono
mik ve ticarî ilişkiler kurmayı daha da ko
laylaşıyor.

Onun için, artık tüm dünya insanları
nın ana dilinin dışında en az bir yabancı 
dili daha mutlaka öğrenmeleri gerekiyor.

Devlet bunun için çaba gösteriyor. Ça- 
ba gösteriyor göstermesine de ne denli 

i başarılı olabiliyor? Yabancı dilde öğrenim 
vermeyi amaçlayan Anadolu Lisele- 
ri’nden mezun olan öğrenciler bir yaban
cı ile sohbet edebilir düzeye erişebiliyorlar 
mıdır?

Kuşkusuz dershanelerin, yabancı dil 
। eğitimi veren özel okulların yabancı dilin 
: öğrenilmesine olumlu katkısı oluyor. Ama 
yeterli mi?

Uluslararası bilgi kaynaklarına erişebil
menin yolu yabancı dil. Olmazsa olmaz.

İçinde bulunduğumuz çağ bilgi çağı..
- Bilgiye nasıl ulaşılacak. Kitap okuna
rak. İnternetten yararlanarak. Bilgiye ula
şılan kitapların, ansiklopedilerin çoğtı ya
bancı dilde...

Internet desen o da öyle. Demek ki ya
bancı dili öğrenmek kaçınılmaz.

Hele hele devlet .büyükleri... Mutlaka 
konuşmalı. Tartışılması bile abes.

Çünkü onlar her gün dünyayla iletişim 
halinde.. Olmak zorunda. Uluslararası 
toplantılara katılıyorlar. İkili anlaşmalara 
imza atıyorlar...

Diyalog yüz yüze kurulur. ■
Karizma da, bilgi de doğrudan iletimle 

kanıtlanır.
Konuşurken yapılan vurgulamalar, mi

mikle çok şey anlatır.
Ayrıca aynı dili konuşabilmek sıcak bir 

muhabbetin de hazırlayıcı.
Çevirmenler aracılığıyla kurulan diya

log insan ruhunu yansılamaz kî.. Düşün-! 
çeleri duyguları iletemez ki...

Genç arkadaşlar.
Yabancı dil dünyayla iletişim kurmanın 

önemli araçlarından biri.
İhmale gelmez.

✓ Beni koşulsuz bir sev
giyle sevdiğin için teşekkür
ler. ,.

✓ Ne olursa olsun seni 
sevdiğimi bil...

✓ Bugüne kadar seni üz
düğüm her şey için özür di
lerim, isteyerek olmadı. 
Üzülüp kırıldığımda, bana 
küsmek yerine bunu bana 
söyle...

✓ Ne olursa olsun, yani 
ben her ne yapmış olursam 
olayım, yanımda olmana 
ihtiyacım var. Ve hep ya
nımda olacağını bilmeye...

✓ Benim de bir sevincim 
ya da üzüntüm olduğunda 
aslında bunu ilk önce se
ninle paylaşmak istediğimi 
itiraf etmeliyim. Ama şart
lar her zaman buna elver
miyor. Sen de...

✓ Ana-kız olmanın öte
sinde, seninle çok yakın ar
kadaş olmaya ihtiyacım 
var, bana yardım edebilir
sin-.

✓ İşine geldiği zaman 
küçük bir kız çocuğu işine 
geldiği zaman yetişkin ol
maktan sıkıldım. Benim de 
kendime ait bir hayatım 
var, unutma.

✓ Ben de erkek karde
şim gibi, gece eve geç gele
bilirim, arkadaşlarımda ka
labilirim, yalnız başıma tati
le gidebilirim. Bunlara tep
ki gösterme lütfen !

✓ Beni arkadaşlarının 
kızıyla -hatta kardeşimle bi
le- karşılaştırma, üzülüyo
rum, ben benim, tekim...

✓ Sinema ve tiyatroya 
gitmenin eğlenceden farklı

bir sosyal tutum olduğunu j 
artık anlamanı istiyorum. I 
Üstelik, insanların eğlen- I 
meye de ihtiyacı vardır. 
Sen de eğlenmekten biraz 
hoşlansan.

Senin seyrettiğin te- „ 
levizyon programlarını 
seyretmek istemediğimde, 
lütfen alınma...

✓ Baba evinden kendi 
evime çıkma istiyorum,
bunu 
men 
rum.

anlayışla karşıla, he- 
evlenmek istemiyo-

✓ Evet, tam da tahmin 
ettiğin gibi, bazen sana si
nirleniyorum ama inan çok 
çabuk geçiyor, çünkü sen 
benim annemsin.

benim büyüğüm de olsan- 
hata yaptığında özür dile
mesini bilmelisin ve beni 
kırdığında benden özür di
lemen, inan bana çok iyi 
gelecek.

✓ İşte itiraf ediyorum, 
bazen seni kıskanıyorum, 
ama bazen şeninde beni 
kıskandığını düşünmeden 
edemiyorum...

✓ Bana ikide bir. beni 
dokuz ay karnımda taşıdığı
nı söyleme lütfen, elimde 
olsa ben de seni kamımda
taşısam da ödeşsek

✓ Bana bakışlarını 
seviyorum; sade, içten, 
gi dolu ve etkileyici..

çok

hiç kimseye böylesine güzel 
bakmadığını biliyorum. Sa
ğcık..

dığımdan beri beni <
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artık büyüdüm ve sürekli di
zinin dibinde, olmamı bek
leme. Aslında sem daha sık 
ziyaret etmek istediğimi 
bil...

şam şeklimi eleştirme 
fen. orası benim evim, 
zen benim düzenim, bu 
rı kabullen.

sana dememiş miydim, de 
men beni kızdırıyor. Evet 
demiştin ve evet hatalar ya 
pıyorum Fakat ben de her 
kes gibi hatalarımdan öğre 
niyorum.

ğenilip desteklenmeye ıhtı

mı?
Yarın Anneler
Ona çiçeklerle 

tenliğinizi, sevgn

Tüm Ç4

Araştırmacı - Yazar 
Yılmaz Akkılıç'ın yazdığa

4 Ciltlik
BURSA ANSİKLOPEDİSİ]

Gazetemizde satılmaktadır. I

istfcia’Cad Bora Sok. Akbank
No 38 GEMLİK Td : (0.224) 51317®
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Taşımalı eğitimde 
f yemeğe son

TATLI 
SERT

Sosyal Yardımlaşma vakfı tarafından köy
lerden gelen yoksul öğrencilere verilen 
yemek paranın kesilmesiyle kaldırıldı

İlçemize bağlı Engürücük, 
Muratoba Köyü ve Küçük 
Kumla Beldelerinde taşıma
cılık sistemle öğrencisi, az 
olan köylerden getirilen öğ
rencilere verilen öğle yeme
ği kesildi

Engürcük Köyü İköğre- 
tim okullarına Ataköy, Yeni- 
köy ve Islamköy den gelen 
öğrencilere verilen öğle ye
meğinin bir süredir verilme
mesi üzerine gazetemiz ara
yan veliler bu durumun ne
den doğduğunu, durumun 
aile bütçelerine ek bir yük 
geldiğini bildirmeleri üzeri
ne. konuyu İlçe Kaymakamı 
Saddetîn Genç’e sorduk.

Kaymakam Genç, taşı
macılık sistemiyle eğitim ya
pılan ilköğretim okullannda 
köylerden gelen yoksul öğ

rencilere verilen öğle ye
meklerinin Sosyal Yardım
laşma ve Dayanışma .Vakfı 
Genel Merkezi tarafından 
gönderildiğini belirterek 
şöyle konuşty:

• “Vakıf merkezinden
gönderilen ödeneklerin 
kesilmesi üzerine bizler- 
de yemek dağıtımını 
durdurduk.

Bu yemeklerin bedeli
nin karışılığı gelmediği 
sürece ihale yapılamı
yor. Bu nedenle yıl so- 

*nuna kadar veliler kendi 
olanaklarıyla öğrencile
rin öğle yemeği sorunu-, 
nu çözecekler.

Çok yoksul olan ve bu 
konuda Gemlik Sosyal 

. Yardımlaşma Vakfm’dan 
yardım isteyenler olur

sa,inceler ve gerekli 
desteği yaparız.

Bu çocuklar bizim ço
cuklarımız.”

Köy okullarının kapan
masına çok az bir zaman 
kaldığını da söyleyen Kay
makam Sadettin Genç, ge
lecek öğrenimi yılı başında 
ödeneklerin erken gelmesiy
le, okulların açılmasıyla bu 
okullarda eskiden olduğu gi
bi öğle yemeği verilmesine 
devam edileceğini sözlerine 
ekledi.

öğre- 

1
’ ihfr- 
an i- 
imaz

±e iç

ir
dığ>

»isi

alığı j
17 91

m

Vergi memurlarınca toplu 
denetimler başladı

TAŞI 
I GEDİĞİNE

Mnan q) amer

Böylece Biline...
Kerkük, Musul
El değiştiriyor usul, usul 
Bargani, Talabani 
Ne yani?
Birer Aşiret reisi !
Ve... İkisi de ABD piyonu 
Değer verdik, tanıdık misyonu 
Kuzey Irak’ı yutuyorlar 
Türk’e Türklüğe kin tutuyorlar 
Bu Millet, bu ordu ne güne 
Nokta koymak için bugüne! 
Bu, böylece biline...

2002 yılına ait gelirler ve kurum
lar vergi beyannamelerin vergi da
irelerine bildirilmesinden sonra 
vergi denetimleri hızlandırıldı. Bel
gelerinizi hazır bulundurun.

Gemlik Vergi Daire
si toplu vergi denetim
leri başlattı.

2002 yılına ait gelir
ler vergi beyannamele
rinin mart ayı sonun
da, kurumlar vergisi 
beyannamelerinin ise 
Nisan ayı sonunda mü
kelleflerce ilgili vergi 
dairelerine verilmesin
den sonra, Vergi Barışı 
Yasası'ndan yararla
nanların da taksitlen- 
dirme işlemlerini hızlı 
bir şekilde sonuçlandı
ran Gemlik Vergi Da
iresi, artık normal ça
lışma düzenine geçe
rek işyerlerine toplu

denitimleri başlattı.
Vergi memurları, 

belirlenen işyerlerine 
giderek, resmi evrakla
rın inceliyor, kullanıl
ması yasa gereği 
zorunlu belgelerin bu
lunup bulunmadığına 
bakıyorlar.

Vergi Dairesi ilgilile
ri, vergi mükelleflerinin 
işyerlerinde bulundur
mak zorunda oklukları 
resmi evraklarını vergi 
memurları geldiğinde 
göstermek zorunda ol 
duğunu. bulundurma
manın ve görevliye 
göstermemenin suç ol
duğunu hatırlattılar

11 dr »II Erol GÜRCAY

Gemlikspor’a Güveniyoruz
Gemlikspor yolun sonuna geldi.
Rakipler şöyle : 
- İzmir Altınordu.
40 yıl önce çok iyi idi.
Ankara (PTT) den, Aitan ve Sefer i almıştı.
O zamanlar Manisa, Aydın ve Denizli 

hep İzmir takımlarına çalışırdı.
1962 yılında ben de, Manisa'dan Altmor- 

du’ya amatör olarak gitmiştim.
Ama. Masraflar arttı.
Transfer ücretleri el yakmaya başladı.
Ve. Semt takımları birer birer kaybol

du.
İstanbul Karagümrük, bir zamanlar şam

piyonluğa oynuyordu.
Feriköy, Vefa ve Kasımpaşa’da çok güç- 

lüydü.
Geçmişi bırakalım, bugüne bakalım.
Bizim Gemlikspor, bu Altınordu'yu 

geçer.
- Zonguldak Kilimli.
Zonguldak deyince, dikkat etmek ge

rek.
Zonguldak Kömürspor, bir döneme dam

gasını vurmuştu.
Zonguldakspor’da ilk yıllarda iyiydi.
Karadeniz’de, Kilimli ve Akçabat gibi il

çeleri ciddiye almak gerekir.
- İstanbul - Tepecik
Büyük şehrin küçük semt takımları 

şöhret adayları ile doludur.
Kabiliyetli gençler vardır.
Ama, Donanım yoktur.
Beslenme zayıftır.
Organizasyon h ab abam usulüdür.
Gemlikspor bu rakibi rahat geçer.
Maçların Trabzon’da olması, Gemliks- I 

por’un lehine olacaktır.
Trabzon iklimi ile Gemlik’in iklimi birbiri- I 

ne yakındır. |
Adana ve Mersin’de olsaydı, durum 

Gemlikspor’un aleyhine olurdu.
Yoğun sıcak ve yoğun nem, futbolcu

yu bitirir.
Futbolcu yenmekten çok, bu eziyetten bu , 

an önce kurtulmayı düşünür.
Eğer imkan varsa. Trabzon'da ki maçla- ' 

rın kasete alınması uygun olur.
Bakarsınız, çok lazım olabilir.
Artık Gemlik’in 3. lige çıkmasına tüm •* 

çe odaklandı.
Maçlar ilçeye bir hareket getirir.
İç turizme katkı sağlar.
Gemliksporü ilgi ile izliyoruz.
Ve. Başarılar diliyoruz.

Günün Fikrasi
Merdivende ah komşusuna rastlan

mıştı :
“Dün Ki t ıj ıt î a ı W m ı İcthr dile

tim.”
“Arada sırada eğlenmek herke^n 

hakkıdır. Bu kadar büyütmeyin.'
“Bizim atçılar kuhıbünün üyeleri bit 

de toplanmıştık da.,.*
“Ha. Simdi anladım. \alm* bir şeyi 

anlamadım.
Nasıl çıkartınız merdn-enlevden
Kimi
“Atlan tabî canım"
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I Fatih San

açlığını, bunlardan ilki- 
Bölu İzzet Baysal' Şük- 
Günleri Halk Oyunları

Kınası olduğunu ekip

olarak, bu yarışmalara ha-; .zar günü dağıtılacağını 
zırlandıklarıçıı söyledi. ,-dirdi. ’

Çağrı Selçuk açıklama- ’* Gemlik Halk Dan-' 
sında. bugün yapılacak olan Folklörcülerimn Bob 
yarısıımİ,irin ödüllerinin pa- ödülle dönmesi bekle nr

Folklorculerimiz 
Bolu’ya gidiyor

.cinlik Halk 
»usları Foklör 

örneği Bugün 
; .|u da yapıla
dık olan Halk 
Jansları yarış
çılarına katıla-

»emlik Halk 
i ısları Folklor

1 ,, ; neği Başkanı 
I ı' .gri Selçuk, 
I Mayıs ve Hazi- 

âylarında 
I yurdun çeşitli yö- 

ı Herinde folklor

KAŞE 
— IV1UHURDE 

bekleme

Matbaamızda 
Bilgisayar 
Sistemiyle 

Kaşe ve 
Mühürleriniz 

30 dakikada 
yapılır.

OTO GAMZE
Elektrik Akşamı Filtre 
Derse Akşamı Civata

Ganyancı

PVC KAPLAMA VE 
PLASTİK KART SİSTEMLERİ

Körfez OFSET

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

TOFAŞ 
RENO 
VOLVO 
SCANIA 
ANADOL

Tahir DOLAŞKAN

BMC 
FATİH

DOCGE

KARGO 
FORD

UIRIU 4IBII|F7n

Mo : 3/BGEMÜK
Tel: (0.224) 513 17 97 Far. 513 35 «5

İLAN ve REKLAMLAR KAZANDIR»

: 20,eede

Gemlik Girişi Baytaş Apt. Altı No : 42 GEMLİK 
Tel: (0.224) 514 59 37 Cep Tel: (0.546) 516 00 43 1 AIUK PAKET REKLA.M

100 milyon + KDV • Serpti*

Duâıirt & Nişan & Kına

İSTİKLAL CAD. No : 17 GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 53 67 - 514 91 80

1$ kül Cd. Bora Sokak ANtank Araftgt No J - A GEM* 
TW6FM:(MM)S13t4>4 W : (W* * M

BİR TELEFON YETERLİ
Tel: (0.224) 513 17 97

ELEMAN ARANIYOR
Temizlik İşlerinde cahs&c*
RAYAN ELEMAN orsnm

DOĞUŞ FEA’ DERSHANELERİ
^Her zaman bir adım önde"
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Muzaffer Gurboga
Eğitimci - Yazar

Köprüler Kurmak
Sokaklar, caddeler kalabalık. İnsanlar 

yüriımüvor, koşuyor. Hiç kimse yaşadığı 
anın farkında değil. Ağızlar kilitli. Kimse 
konuşmak istemiyor^ sinirli ve öfkeli. Fo
toğraf bu.

İnsanlarımız bugünkü durumdan hiç 
hoşnut değil, Edilgin, insiyatif kullanama
yan. kııılgan, güçsüz ve bağımlı. Bu nite
likleriyle. sonullarıyla başedemiyorlar. Ya
şamla araları açık. İnsanları inceleyiniz.

Rİ

r>

r

I

IIR

İZ

Tabii önce kendinizden başlayın. Hayata 
sarılış tarzınız doğru mu? Teoride (lafta) 
zenginlik var. Pratikte yok. Potansiyelleri
miz değerlendirilmiş değil. Yaşamı sorgu
lamak gibi, duyarlılıklar geliştirilememiş. 
Yalnızlık ve umarsızlık istediğiniz kadar. 
Bel bağlanan dayanaklar çürük.

insanlar birbirlerine nesne düzlemine 
indirgiyorlar. Toplumun genel tavrı duyar
sızlık. Kalıplaşmış davranış örgütleri, kın
lamayan refleks davranışlar, önyargılı 
dünya anlayışı ve yorumlar, varsa da yok
sa da şikayet.

Şikayetler örgütlenebilse, olumsuzluk
lara diklenmek gerekiyor. Suçlayıcı olma
dan. yapıcı olarak sınırlan tanıyarak.

İnsanlara yorumsuz bakabilmeyi öğren
meliyiz. Kendimize savunma biçimlerini 
geliştirmeliyiz. Bir türlü beceremediğimiz 
düşünmeyi öğrenmeliiz.

Erkek egemen zihniyet, bazı toplumsal 
dayatmalan da beraberinde getiriyor. Ka
dın için “saçı uzun, aklı kısa” ya da “koca
na hizmet et, erkek hem sever, hem dö
ver” gibi, bu gibi insani dayanaktan yok
sun düşünceleri aşmamız gerekiyor.

Çıkış yollanmız var. Tıkalı görmeyelim. 
Seçenekler çok. Yeter ki kendimizle yüzle- 
şebilme cesaretini gösterelim. Gerçekçi 
hedefler koyalım. Zengin ya da üstün ol
mak yerine, mutlu olmayı seçelim. Başka- 
ianyla değil. Kendimizle yarışalım. Kendi
mizi aşmaya, gerçekleştirmeye çabşakm.

Özetle köprüler kurmak gerekiyor. 
Güçleri birleştirmenin, «toplumun gönenci 
için sayısız yararları var.

F
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11 Mayıs 2003 Pazar
GEMİÇ ECZANESİ

Kronik yorgunluk sendromu
Yatak istirahatı ile geçme

yen yorgunluğunuz varsa, üste
lik bu durum altı aydır sürüp gi
diyorsa, siz de bir Kronik Yor
gunluk Sendromu kurbanı ola
bilirsiniz.

Kronik Yorgunluk Sendro
mu çok yaygın bir sağlık soru
nu değilse de, çok seyrek de 
değildir.

Henüz çok iyi tanınmayan, 
bu sebeple de çoğu kez tanısı 

Ikonulamayan ve gözden kaçan 
bir problemdir.

BELİRTİLERİ
/ Gece terlemeleri
✓ Kilo kaybı veya kilo alımı
✓ Ateş, üşüme hali.
✓ Boğaz ağrısı yakınması
✓ Boyunda ve koltuk altın

da lenf bezi, boğaz, kas ağnla- 
n, geçici eklem ağnlan.

✓ Kas zayıflığı şikayetleri.
✓ Ağır güçsüzlük hissi, sa

bah yorgunluğu.
✓ Eklemlerde sabah sertliği
✓ Konsantrasyon yetene

ğinde azalma (odaklanma güç-

lüğü)

depresyon hissi.
✓ Bunaltı hissi, gere 

hali.
✓ B ve ayaklarda uyı 

ve karıncalanma.
✓ Sese duyarlılık
✓ Tekrarlayan glrbal e 

siyonlar.

de bozulma. Bazı hastalarda is 
aşın uyku eğilimi.

Devamı var.

a

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

mobilya çeşitleri ile
hizmetinizdeyiz.—.

Gazhane Caddesi No: 21 (Eski Uzunlar îte. Ayyaz MI
Tel: (0-224) 511 20 20 GEMLİK
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I TEMA’cı izciler Esnaf Kefalet

kii’nde dikilen çam • ce çam fidanlarının 
ağaçlan için düzenle’- . ^başında ağaç ‘diker- 
nen törende, küçük ken' gördük. İzciler, 
izcileri herkesten örn- .yeşilin koruyucuları.

t fiğimiz günler-
Yaylalar Mev-

1 '»cinlik İzci Kuru- 
ı ’ ia bağlı olarak İl
ciniz ilkokullarında 
ulunan küçük izcile- 
' cn büyük hüner- 
t yeşili sevmeleri.
Her yıl Mart ve 

• •-an aylarında ne
de ağaç dîktlecek- 

izcileri .orada gö- 
t [lirsiniz.
Yeşilin koruyucu-

• »lan izciler. TE- 
*>. Vakfı nın da bi-

taksîtlencflirîlcfli
Birinci sayfanın devamı
Gemlik Esnaf ve 

Sanatkarlar Kredi Ke
falet Kooperatifinin 
takipte 87 milyar lira.

Kooperatifi'nin plas
man tutarının 961 mil
yar lira olduğunu bu
nu. 940 milyar lirası
nın kullandırıldığını

alacağı bulunuyor. * söyledi.
Öte yandan, Ko- - Karakaş, önürriüz- 

operatif Müdürü Ke-. deki hafta içinde kredi 
nan Karakaş, Gemlik faizlerinin yüzde 5 ora-

nında düsüruleceğirl 
Halk Bankası yetkiler 
tarafından Merkez Br-

lendiğini de bİdbdt
Esnaf ve Sanatka 

Halk Bankası rü 
kullandığı kredilerin 
izi yüzde 47.

İLAN ve REKLAMLAR KAZANDIRIR
1ATUK PAKET REKLVI

100 milyon + KDV + Sürpriz
GEMLİK

■MMH TARAFSIZ SİYASİ GAZETE ■■■■■■

BİR TELEFON YETERLİ
Tel : (0.224) 513 17 97

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

Her

DAVETİYE BASILIR
türlü matbaa işlerinizde 

hizmetinizdeyiz
" M a t b a a c ı t i k

B i z i m İsimiz”

Körfez OFSET
MATBAACILIK - REKLAMCILIK - YAYINCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak 
(Akbank Aralığı) No : 3 / B Gemlik 

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

KAYIP
SSK Sağlık karnemi kaybettim. 

Hükümsüzdür.
ONUR BİRLİK

ELEMAN ARANIYOR
Durmaz Zeytin ve Gıda San. Â.Ş.
Muhasebe Servisinde Görevlendirilmek üzere aşağı* 

daki niteliklere sahip BAY PERSONEL alınacaktır.
✓ Tek Düzen Hesap Planına vakıf,
✓ ihracat işlemleri ve Muhasebesinde Dene

yimli,
✓ Link Paket Programını kullanabilen,
✓ Office uygulamalarına vakıf,
✓ B sınıfı Ehliyet Sahibi ve. Aktif olarak araç 

kullanabilecek,
✓ Askerlik Görevini Tamamlamış.
İlgililerin 1 adet fotoğraf ile aşağıdaki telefonlardan 

randevu alarak şahsen fabrika adresimize müracaat et-j 

meleri gerekmektedir.
Durmaz Zeytin ve Gıda San. A.Ş.
Yetkili: Orhan TÜTÜNCÜ
Tel: 587 77 75 * 587 78 14
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GEMLİK __________________________________ _

Körfez
TARAFSIZ SİYASİ GAZETE ■■■■■

^§712 Mayıs 2003 Pazartesi FİYATI : 200.000. TL.
'

R e akli Etiket k 4 D ■» 4 Bitip 4 Der
AfNİT44İM»k FPm İrıdfr» 4 Met 
Q4er Makfeotn 4 Daırtipr 4KMMt£Sage

Mûkâr 4 Ok yap» 4 PUM& Ki^k lartı
1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR 

Her türlü matbaa islerimizde
bizi eti »izdeyiz

Körfez OFSE
MATBAACUK - REKUMCU - YAYMCU 

istiklal Caddesi Bora Sokak (Akb«dı Arafağd
Ne:3/BGeft

Td .- (0.224) 513 17 97 Hm: <2249 513 35 95

Türkiye 3 liği için rakipleri ile mücadele edecek olan Gemliksporlu futbolcular 
önceki gün İskele Meydam’nda düzenlenen törenle Trabzon’a uğurlandılar.
• Bursa birinci amatör 
kümedeki grubunda 
şampiyon olduktan 
sonra, 3. Türkiye ligi için 
Manisa'da yapılan terfi

Jkarşılaşmalarında da 
Hbaşanlı olan Gemlikspor 

futbol takımı, Trabzon 
Sürmene’de yapılacak 
olan karşılaşmalara 
[katılmak için Gemlik’ten

—cumartesi günü törenle

uğurlandılar.
Geçtiğimiz hafta 

İstanbul’da Gemlikspor 
Kulübü Başkanı ve 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut ile 
Yönetim Kurulu Üyesi 
Melih Kazanç’ın katıldığı 
kura çekimlerinde İzmir 
Altınorduspor, 
Zonguldak Kilimli, İstan
bul Tepecik futbol takım-

tjüne föaktş
Kadri Güler

*

n

3. lig yolu
Gemlikspor'u 3. lige götürecek son. iki 

karşılaşma için, cumartesi günü İskele 
Meydanından Trabzon Sürmene’ye uğurladık.

Dûn gece, Yönetim Kurulu üyesi Melih 
kazanç ile yaptığım telefon görüşmesinde, fut- 
bolculann morallerinin çök iyi olduğu öğrendim.

İki karşılaşma, eğer başarı olursa Gemlik için 
yeni bir başlangıç.

Önceki gün Erol Gürçay’ın da yazdığı gibi 
birinci, ikinci ve üçüncü ligler artık maddiyata 
dayanıyor.

Üçüncü Türkiye ligine çıkmak bir başarıysa, 
bu liğr sürdürebilmek daha büyük başarıdır.

terfi maçlarında görülen o ki Gemlik aslında 
3. lige hazır değil.
‘ Karşılaşmalara gerekli ilgi ve taraftar desteği 
j gösterilmiyor.

Birkaç sporseverin gayretleriyle bu iş 
buralara kadar geldi.

ön sratorda Melih Kazanç geliyor.
Gemlik olarak Gemlikspora sahip çıka

mazsak işkniz bundan sonra zor olur.

ları ile eşleşen kırmızı 
beyazlılar, önümüzdeki 
günlerde başlayacak 
olan karşılaşmalar için, 
her gün İlçe Statı’nda 
antreman yaparak, 3 
liğin yolunu açmak için 
yoğun bir hazırlık döne
mi geçirdiler.

Cumartesi günü saat 
19.30’dâ Gemlik 
Belediyesi tarafından 
Gemlikspor’a verilen 
mini otobüs ile Trabzon 
Sürmene’ye gitmek için 
tören düzenlendi.

Yüzlerce Gemlikspor 
taraftarı, Gemliksporlu 
yöneticiler, futbolcu ve 
çalıştırıcılarına başarılar 
dilediler.

Kurban kesildikten 
sonra, başarı için 
duasını Belediye 
Başkam Mehmet Turgut

Sürmene vatMfc

yaptı.
Belediye Başkam 

Mehmet Turgut, yaptığı 
konuşmada, sporculara 
güvendiğini, sahaya 
yeneceğiz diye çıktıkları 
takdirde galibiyetin

kaçınılmaz olacağım 
belirterek, “Sizleri 
üçüncü ligde görmek 
istiyoruz. Gemlik e bu 
sevinçli haberi veriniz. 
Kalplerimiz sizinle." 
dedi. y e teştler Devam/ 6 Oa

AKP delegelerini belirliyor
Adalet ve Kalkınma Partisi Gemlik İlçe 

Örgütü’nde delege seçimleri başladı.
İlçe kongresine katılarak, ilçe yönetim kurulu, 

denetleme kurulu ve il delegelerini belirleyecek 
olan delegelikler için cumartesi ve pazar günü 
sandık başına gidildi.

Dün, Dr. Ziya Kaya ve Hamidiye Mahalleleri 
! için Bütünler Düğün Salonu’nda sandık başına 

giden partililer, ilçe yönetim kurulunun hazırlamış 
| olduğu tek listede oy kullandılar.

Dûn gece Umurbey Beldesi, Adliye ve Güvenli 
Köylerinde de delegeler belirtendi. Devam/ 6 da
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Basından Seçmeler
Ece TEMELKURAH

» Ülkenin Yaşadıkları...
Güzel yurdumuzda haketmediğimiz bir biçimde yö

netiliyoruz.
Layık olmadığımız uygulamalara tanık oluybruz.
Türkiye'de sosyal sorunlar yaşanıyor. İşçisi de işve

reni de. yöneteni de yöneteni de isyan ediyor,
Amacım içinizi karartmak değil. Sorunları ortaya 

koymak.
Çözüm yollannı düşündürmek. Yarınları ışıklandır

mak.
e • •

Adına sokak çocukları denilen ama benim fevkala
de korumaya muhtaç olduğunu düşündüğüm çocukla
rımız var.

Ekonomiden eğitime dek-yaşanan sorunların yarat
tığı sosyal olgu.

ı ’ Gelecek-acısından şort derece önem taşıyor.
Üzerinde çok ama çok düşünülmesi, gecikmeden 

sonuca dönük önlemler alınması gerekiyor.
Günümüze dek uygulanan yöntemlerin yetersizliği 

ortada..
Son günlerde yaşananlar bunun göstergesi.
O canlar, pırıl pırıl gençler durup dururken “zarar 

vermiyorlar topluma..
Onları iten çok somut nedenler var aslında..
Huzursuz bir aile ortamına tepkilerini çevrelerine 

zarar vererek dısanya vuruyorlar hu yavrular.
Nedenleri ortadan kaldırmak, onları Öcü gibi gör

memek ve göstermemek durumundayız.
Aksi daha yoğun şiddetsel olayları körüklüyor.
Sağduyu ile yaklaşmalıyız yarının gençlerine.
Devlet de ulus da sevgisini şevkatini esirgememeli 

bu yavrulardan.
Dışlamak kolay, kazanmak zor bir süreç.
Zoru seçelim ve sokaklarda yaşayan çocuklarımıza 

sıcak yuvalar yaratalım.
Döverek, söverek, dışlanarak terbiye tehlikenin bo

yutunu arttırıyor, çözümü ortadan kaldırıyor.

Önemli sorunlar,, radikal Önlemler gerektirirden 
Türkiye yarınlarını kaybetmeyi sürdürüyor. I * Ü

Sevgili Başbakanımız ve onun riyasetindeki Bakan- 
I?” Kurulumuz atamaları gerekçendiriyor. Geçmiş dÖ*" 
nemlerle kıyaslayan istatiki veriler topluyor !; «

Şu bir gerçek ki aslında neden atama yapıyorsun 
demiyor? Neden bu kişileri atıyorsun diye soruyor.

Ama anlamak isteyen kim?

Çalışma yasası tasarısı kılıktan kılığa giriyor.
Şimdi de Cuma günlerini tatil yapmanın kılıfı arapı- 

yor. İrticai sermaye hemen uygulamaya geçerek yolu 
açar.

Sonrası malum.
Bizim en önemli sorunumuz Cuma tatili mi?
Taktiklerde cok ince..Plan.ı programlı..
Farenin avını kemirdiği gibi..Hem üflüyorlar hem- 

de kemiriyorlar..

Sağolsun yazılısıyla, görseliyle bizim anlı şanlı med
yamızda çanak tutuyor.

Çanak, içine yiyecek konulan bir kap. ABD'ye ya
kınlığıyla bilinen bir televizyon kanalı var. O .kanal za
man zaman gündemdeki bir adı gazeteci ve yazarları
nın önüne çıkarıp sorguluyor.

Reklamını yaparken de çanak soru yok sologanını 
kullanıyor.

Oysa o teleziyon kendisi çanağın dik alası..

İşte yine bir gün adına televizyon denilen çanaklar
dan birini izlerken Genç Parti nin manifestosu gözüme 
çarptı..

Tespitler yerinde.. Hemde on ikiden.
İyi bir beyin takımından çıktığı belli.
Manifestoyu okurken aklıma Genç Parti nin Gem 

lik örgütü nde yaşadıkları takıldı.
Genç Parti, manifestosunda dile getirdiklerini bu 

kadrolarla mı uygulayacak?

İçipde yaşadığımız sorunlar çözümsüz değil.
Çalışırsak başarırız. Başaracağız da..
Analarımıza güveniyorum.
Bu ülkede ne aslanlar doğurdular, doğurmaya da 

devam edecekler.
Anneler gününüz kutlu olsun

Annecim ! Annecim!

Kocaman adamların, kocaman kadınların, 
uykularında, gündüz kullanmadıkları, asla kul
lanmayacakları kadar kırık ve yenilmiş bir 
sesle sayıkladıklarını ancak onların yanlarında 
yatanlar bilebilirler :

“Anne ! Anne!”
Boğuk ve korkmuş bir sestir bu. Gidecek 

yeri kalmamış bir ses. Nasıl duyulduğunu bil
meyen, bunu umursamayacak, kadar hakiki 
bir ses. Dinleyeni ürkütecek kadar çıplak bir 
ses. Kruvaze hallerin, tayyörlü ruhlann kendi
ne yakıştıramayacağı için uykuya havale etti
ği, o mahrem bölgeye gönderilmiş bir ses. 
Uykuda herkes çocuk hayiyledir za
ten; atıldığı, yenildiği oyunlara ancak 
orada hakikaten ağlayabilir insan 
çünkü. Gözü kapalı olduğu için gö
rünmediğini sanacağı kadar çocuk
laştığımız ılık ülkedir uyku; annelerin 
en ilk duygusuyla hatırlanmandığı, 
bedenin büzüşüp tekrar “içceri gir
mek” “içeri” kaçmak istediği itiraf 
ettiği... O kadar büyük ve mağlup bir 
itiraftır ki bu, kimi kez kendi sesiyle 
uyandığında insan korkar kendinden 
ya da derinden acır kendine. Kendi
ne merhamet etmen gerektiğinin çanları gibi 
uykuda bağırır çünkü kendi sesin :

“Annecim ! Annecim!”
Merhametin eti
Hayata ...karşı donanımlarını tam da ta

mamladığın, anda, hiçbir yere sığışamayacak 
kadar büyüdüğünde... Kendi de anne, baba 
olacak yaşa gelip aile kurûmunun dünyanın 
en hastalıklı müessesesi olduğuna kanaat ge
tirdiğinde, insanın kafasındaki hastahklannm 
kaynağının aile olduğunu teorize ettiğinde, 
beceremediği her şeyin “çocukluk travma
larında” delillerini ararken daha, herkesler
den gizlediğin sesinle..; Şimdi annenin kuca
ğına böğüre bögüre.. Elbette. Elbette.

Küçük Kaplan
Çünkü küçükken kedilere benzer insan. 

Tombiş popolarını saldırıya hazırlarken iki ya
na oynatıp hızlı hızlı, sanki çok bir şey yapa
bilecekmiş gibi haince bakıp, pusuya yatıp, 
çılgınca saldırır bir şeylerin, birilerinin üzeri

Kendine 
merhamet 

etmen gerek
tiğinin canlan 

gibi uykuda 
bağırır çünkü 
krtıdi sesin: 
“Annecim! 
Annecim!”

Yıl: 30 SAYI: 1539

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 V GEMLİK 

(Dini Bayram Günleri ve Pazar Günleri yayınlanmaz) 

abone oliA

ne. Yavru kedilerin ins ırfann ayaksanyia fl 
diği ölümcül mücadele gi» yerden yere as 
kendini, dişleriyle yaptup atfc» ayakianyta w 
pikler. '

Kendinden geçer mücadele »onu» 
çükken kaplan zanneder insan kentim. $■ 
ra anlar ki hayat o ısndığ mı. parc^aâgnt ■ 
İlklerden ibaret değil ki’

Bu yüzden küçükken kaplarıdır nsen ■ 
yüdüğünde öğrenir yavru bir ket* anğa» 
Kasık kadar canı o d • r W hayat fcarsss
da hep Öyle olacağını. Tam da bu yuaden. sİ 
neler, insana küçükkenden çok büyükken gl 

rekir aslında Bir yere sığışarnayaca 
kadar büyüdüğünde ve kendin d 
anne eya baba olacak yaşa geidM 
de. Bütün bildiklerinin bde bu an 
terlikleri parçalamaya yetmec*ğj» 
ada m akıl 11 anladığında Ta içmr tai 
içlerini bilen birinin bütün kftagM 
dan daya iyileştirici Bütün dunSfl 
lardan d$ha tedavi edici oiduğus 
anladığında dinlenecek yer oUn 
anne o zaman daha ““yaşamsalı 
bir şey olur herhalde Süt verdiği M 
manlardan bile fazla. Küçükken la 

runması gerektiğinin, bunu istediğinin farkl 
da değildir insan çünkü, büyüdüğünde ; -.a 
bunu.

Annelerin günleri
Bu gün meselelerini, biliyorsunuz dbo| 

insanoğlunun zaaflarından yararlanan - --Sİ 
üstler icat ettiler. Hediyeler, tüketim. jnMB 
lar filan, hassastırlar hep biliyorsunuz faÜİ 
Ama bir kere bu günler icat edildikten sonj 
bir kenara sıkışırsın. Günün muhatabı Mnfl| 
bir şeyler bekler diye düşünürsün b” ş» 
yapmak zorunda hissedersin falan Vdhaİ 
hediyeyi unutsanız bir kereliğine Bir 
ne annenize bir mektup yazsanız. Ona uyM 
farınızdaki sesinizle bir şey deseniz, bir hara 
ğine. Anlatsanız. uykuda konuştuğunuz gu 
laklıkla. Tabi kalbiniz dayanansa Aanricre yi 
zılan mektuplar insanın kaftuni kaasr.
varır zira. Yani davanabfirjer» ugboM 
kadar çıplak olmaya

Mi/hyet Gazetesinden uhumj

Yazarımız
Araştırmacı - Yazar I 

Yılmaz Akkılıç'ın yazdra
4 Ciltlik

BURSA ANSİKLOPEDİ*
Gazetemizde satılmaktadır. I

'SuKiaı uad Bora bok Akoank A’akBj
No 3.B GEMLİK Tel : (0.224) 51311
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■ Çakı gibi
[»asker oldularF

Gemlik Özürlüler 
Okulu’nda eğitilen 
askerlik çağı gelmiş 
engelli ve özürlüler, 
bir günlüğüne asker 
oldular.

Önceki gün Bursa 
Garnizon 
Komutanlığında 
düzenlenen bir 
törenle asker kıyafeti 
giyen engelli ve 
özürlüler, silah 
kuşandılar ve talim 
yaptılar.

Garnizon 
Komutanlığı’ndaki 
törende, çakı gibi 
asker olan engelli ve 
özürimûlere askeri 
bilgiler verildikten 
sonra teskerelerini 
alarak, evlerine geri 
döndüler.

Gemlik Özel Türe 
Özürlüler Özel 
Eğitim Merkezi

Müdürü Tamer Sivri, 
çocukların askeri 
giysiler giyerek, kıta
da sıraya girme, 
selam verme, sağa 
ve sola dönme gibi 
basit talim bilgilerini 
aldıktan. sonra
Komutan tarafından 
piyade tüfeği
tanıtıldığını söyledi.

Sivri, özürlü ve 
engellilerin bir gün
lüğüne de olsa, 
askeri kıtaya girerek, 
askeri elbise 
giymelerinden büyük 
mutluluk bulduk
larını, bugünü hayat
ları boyunca unuta
mayacaklarını söyle
di.

Teskerelerini alan 
özürlü ve engelliler, 
cumartesi günü 
ailelerine teslim
edildiler.

j _

Anneler Günü 
i kutlandı

Her yıl Mayıs ayının ikinci pazar günü 
i tüm dünyada kutlanan ‘Anneler Günü' 
j yurdumuzda da kutlandı.

Anneler Günü nedeniyle, dün ve önce- 
i ki gün alışveriş merkezleri ve çiçek 

satıcılarında büyük kalabalıklar oluştu.
Annelerinin gönlünü almak isteyenler, 

bir demet çiçek veya küçük de olsa bir 
hediye alarak, annelerini sevindirdiler.

İlçemizde dün, Anneler Günü 
nedeniyle, hareketli bir gün yaşandı.

TATLI 
SERT

GÜRCAY

Bozuk Düzen
Biz neyiz.
Nasıl bir ülkeyiz.
Hukuk devleti miyiz.
Herhalde değiliz.
Çünkü düşünenleri ve yazanken 

i çeri atıyoruz.
Demokratik bir ülke miyiz.
Bazen demokratız.
Çünkü hem aeiıeıi, hem de yaargd» 

siyasetin içine itiyoruz.
Askeri darbelere, çanak tutuyoruz
Her an bir parti kapatmak kin. yu- 

nıp tutuşuyoruz.
Hakimiyet kimindir?
Milletin midir?
Yoksa bürokrasinin midir?
Görünür de mîlletindir.
Ama. Gerçekte bürokrasinindir.
Halk, Laik Cumhuriyet le demokran 

arasında sıkışıp kalmıştır.
Sosyal bir devlet miyiz.
Anayasada öyle yazıyor.
Ama. Kesinlikle değiliz.
Çünkü ülkenin (V ■’ i. açhk ve yoksuâuk 

sının içinde kalmıştır
Yani. Anayasada yer alan, kuk de

mokratik ve sosyal hukuk devleti hiç 
değiliz.

Hem anayasaya yazmışız.
Hem de. hiçbir konuda uymamışız.
Sıkıntı işte burada.
Çünkü bir sisteme, sahip oimamt- 

şız.
İşte bu yüzden sıkıntı içindeyiz.
Devamlı bir kurtarıcı arıyoruz.
Bulamadıkça, Atatürk’ü anıyoruz.

olmadığını bir türlü anlay.amıyoruz.
Bu gerçeği yakalatamıyoruz.
Bozuk bürokratik düzenin. esiri 

oluyoruz.
Görünürde, hükümet iktidardadır
Ama. Bürokrasinin kıskacmdadrr.
Yani. Davul hükümetin boynunda* 

dır.
Tokmak bürokrasinin ehndednr
Ne olduğumuzu anlayamazsak.
Nasıl olacağımızı bilemeyiz
Her konuda günlük vaşıyoruz
Hiçbir konuda. A Planı. B pinM, C 

planı yapamıyoruz

Günün Fikrasi

İspanyol vatandaş posta memuruna:
“-Bana verdiğiniz pul yapışmıyor' de

di.
Memur şaşırdı. I stünde Frankonun 

resmi bulunan pulu aldı. Zamkını ıslattı 
ve pul yapıştı.

Müşteriye döndü :
Gördünüz mü nasıl yapıyor* dedi. 

Adam ayıkh.
Ben o tarafına tukur mcmiştnn’’ 

dedi.
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Ehligö

Ganyancı

Arslan. 
Nermin 
yazdığı

etkin
»smda wı alan

i" bulundular.
Feyzullah

- Can Polat.
Türkmen m

Mtesî günü Be- 
Diğun Sak>~ 
gündüz çocuk-

r.nokol ve emniyet 
e:'.suplarının izlediği 
i. perdeKk komedi tu- 
ı ovmu Abdullah 
ckta Tiyatrosu oyun-

ııasi Dön Evine adh

Fatih Sarı

: 20 m de

100 milyon + KDV + Sürpriz

MATBAACILIK ■ YAYINCILIK - REKLAMCILIK

ELEMAN ARANIYOR

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

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

“Ehliyet Senin Neyine Dön 
Şinasi Evine” sahnelendi

Gece sahnelenen 
<unu izlemeye gelen- 
■f arasında Kayma- 
âan. Cumhuriyet Ba- 
avcıst Hakimler. Öçe 
.maiyet Müdürü ve 
rr'.niyet mensubu aile-

Ehliyet Senin Neyine 
Dön binası Evine" adlı 
J- '-iri. Polis KarakoUan- 

— ve Lojmankanm Yap- 
•”r.a Derneğinin or- 

‘Casyonu ile gerçek- 
iesnrM

Beğeni ile izlenen 
cbihyet Senin Neyine 

öcn Şinasi Evine" adlı 
■ zaman zaman da

• y. içilen de kahkaha-
—öa güldürdü.

İSTİKLAL CAD.No : 17 GEMLİK 
»el: (0.224) 513 53 67 - 514 91 80

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

L ayak son yarışlarını kazanan safkanldrMr 
Dıablo ve Servin ilk. atlarım. Gülbebeğim spr.. 1

2. ayak : 2 Nolu Berkaybey banko.
3. ayak : 1 Nolu Smiley ilkatım. Black wind.

DıstCa ve Ata izi bu koşunun sürprizleri.
4. ayak : Toaver- Gobakbey, Tiyanşan ve Pı- 

tırcan yeterli olacaktır.
5. ayak : Bu şartlı 3 koşu sürprize müsait Bu

raya cok at yazın. * . .
6. ayak : Kalite safkan Kadimdost ikinci bani 

kp.

PVC KAPLAMA VE 
PLASTİK KART SİSTEMLERİ

Plastik KimliR Kartı 
Personel -Kartı 

■O Öğrenci Kartı

Fatura Kartı

Körfez OFSET

Temizlik İşlerinde çalışacak 
BAYAN ELEMAN aranıyor 

Tel : 514 62 69

İLAN ve REKLAMLAR KAZANDIRIRI 
1 ARIK PAKET REKLAM I

BİR TELEFON YETERLİ I 
Tel : (0.224) 513 17 97İ

QjT) DOĞUŞ FE3J DERSHANELERİ
"Her zaman bir adım önde"
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Bunları biliyor ■musunuz'?

Muzaffer Gürboğa
Eğitimci - Yazar

Dil Kirlenmesi
Sadece çevre kirliliği yok. Bunun yanı- 

। srra gürültü kirliliği, politika kirliliği ve de 
dil kirliliği var.

Dil sorunu toplumsal bir yara haline 
gelmiştir. Dil kirliliği köprüleri doğru kur
mada ve iletişimde önemli bir engel oluş
turmaktadır.

Dilini koruyamayan ülke yok olmaya 
mahkumdur. Vizyon (?) sahibi olma ille de 
bazı kelimelerin İngilizce karşılığını söyle
meyi gerektirmez.

Dilin önemli işlevleri vardır. Bilginin 
kulanılması. sevginin dile getirilişi hep dil 
ile olanaklıdır. Dil bize daha geniş imge
lerle düşünme gücü verir. Dış dünya ile 
ilişkimiz zenginleşir, bizi ^anlamlar arama
ya iter. Yabancı kelimeler kullanmada an1 
tamsız ısrar, bunu moda gibi algılama, 
yersiz olduğu gibi dilimizde zarar verici ni- 
tehktedîr.________ ______ _____ _  . ___

Öğrencilere edebiyat ve dilbilgisi ders
lerinde dilimizi güzel kullanma öğretilme
li. Dil eğitimi, genel eğitimin en önemli 
parçası olmalı. Herkes bu konuda kendi
ni ilgilendiren, katkı yapması gereken ne 

! varsa yapmalıdır. Bu duyarlılık yumağının 
içinde siz de varsınız. Dil. kullnmak için 
var. Kullanmazsanız o dili sizin değildir. 
Dil konusundaki çalışmalarımızı kazanım- 
lara dönüştürmek zorundayız. Türkçe gü
zel. zenginliği ve derinliği olan bir dildir.

Beni özellikle mutlu kılan şey, okuduk
ça dil bilginin, kelime dağarcığının artma
sı ve bunu bir (sözcük) zenginlik olarak 
duyumsamamdır.

Yaşama sevincini ve sevgi karşısındaki 
coşkumuzu dışarıya nasıl en iyi yansıtaca
ğız? Tabii ki sözcüklerle. İnandıncı olması 
için sözcükler o sıcaklığı, derinliği ve gö
zettiği eksiksiz yansıtmalı.

Atatürk'ün ileriye dönük Türkiye’sinde 
önemli yapıtaşlanndan. simgelerinden bi
ri dile verdiği önem ve dil devrimidir.

Her şeyde olduğu gibi toplumumuz di
le, dilin yanlış kullanılmasına karşı duyar
sız. Derdimizi Türkçe anlatamayınca olu
şan boşluğu yabancı dil dolduruyor. Yan
lış anlaşılmışın, yabancı dil eğitimine kar
şı değilim. Ancak, yabancı dillerin ege
menliğini onur kırıcı buluyorum.

Böyle bir olguyu açıklamak birkaz ne
dene bağlanırsa eksik kalır. Nedenler zin
cirini biraz daha irdelemek gerekiyor.

SATILIK DAİRE
Kumla’da Havuzlu 

Satılık ve Kiralık Daire 
Eşyalı kiralık daire • 

Tel : (0.224) 513 17 97

NÖBETÇİ ECZANE

12 Mayıs 2003 Pazartesi
KAHRAMAN ECZANESİ

Kronik yorgunluk sendromu
Cumartesi gününden devam.
KESİN TARİFİ YOK
Kronik Yorgunluk Sendro

mu (KYS) tarifi kesin olmayan 
bir tablodur. Hastaların temel 
yakınması yorgunluktur. An
cak, burada bedensel aktiviteye 
bağlı olan yorgunluktan daha 
uzun süre ve ağır seyreden bir 
yorgunluk hali söz konusudur. 
KYS’nin tanısı belirli kriterlere 
bağlıdır. Kronik yorgunluk 
sendromu birbirinden farklı

şeylerdir.
Değişmez belirti, sürekli tek

rarlayan ve yatak istirahatı ile 
geçmeyen ağır bir yorgunluk
tur. Bu yorgunluğun kesin se
bebinin bulunmaması ve en az 
altı aydır sürüp gidiyor olması 
son derece önemlidir. Ağır ve 
dayanılmaz yorgunluk halinin 
istirahatle geçmemesi herhangi 
bir bedensel aktivite ve çabayla 
ilişkisinin olmaması da önemli
dir. Günlük çalışma yeteneğini

en az yüzde 50 oranında azal
tacak kadar şiddetli seyreden 
bu ağır yorgunluk, bettrfi bir se
bebe bağb olmaksızın ortaya çı
kar. Nüksed&ckür. İş, sosyal. ki
şisel aküviteterde azalmaya yol 
açar, ikinci önemli temel kriter 
ise, bu kadar şiddetli bir yor
gunluk halinin süreğen ruhsal 
ve psikiyatrik hırtTİdrfw da da- 
hil olmak üzere herhangi te 
sebebe bağlanmamış oknasKİr.

Deva mı var.

Yasamın Mobilya
DEĞİRMENCİOĞLU Mobilya ve Koltuk Çeşitleri
□ Yatak Odası Takımları 
d Oturma Odası Takımları 
□ Misafir Odası Takımları 
D Yemek Odası Takımları 
□ Kanepeler
O Abajur Çeşitleri
□ Zigon Sehpalar
Yeni İşyerimizde zengin 

mobilya çeşitleri ile 
hizmetinizdeyiz-...

Gazhane Caddesi No: 21 (Eski Uzunlar Tic. Ayvaz BayBJ 
Tel: (0.224) 512 20 20 GEMLİK

•

□ GEREKLİ TELEFONLAR □ RESMİ DAİRELER □ U£AK
İtfaiye ..................................110  
Polis İmdat...........................155 
Jandarma İmdat....................156 
Jandarma K...............513 10 55 
Polis Karakolu........«...513 18 79 
Gar. Kom....................513 12 66

□ KAYMAKAMLIK

TEK Anza...... 513 20 66
TEK İşletme .... 513 45 03
Turizm Der. .... 513 12 74
Spor Sah. ...... 514 00 95
Ortn. Böl. Şf... 513 12 86
Milli Eğt. Md... 513 11 74
Halk Kt Mık. 513 18 46

. Halk Kutüp...... 513 13 53As. ŞbbJT.__  513 10 57
KarayoUan...... 513 13 08LkninU___ 5131133

Türk Hava Yolan____________ 2240672
ŞafakHMcdk 24590S2
Havalimanı.--------------------------246 SB Bl

□ DENİZ OTOBÜSÜ
Buraa.______________________25677 34
Mudanva___________________ 544 30 6û
Yenikapj --------------- 42185161212
Yalova.----------------------- 22&811 İS 23

Kaymakamlık................513 10 51
Kaymakamlık Ev..........513 10 52
C. Savcılığı..................513 10 53
C. Savcı Yard...............51329 54
Emniyet Müdürlüğü......513 10 28

Mal Md............ 513 10 95
Nüfus Md. ...... 513 37 42
Özdİd.Md...... 5131507

: 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
ke Tar. Md. ... 513 1186
BçeSeç. Md. .. 513 77 73

□ VAPUR__________________ __
YHom._____ .........____ £2S 814 1C 2ü

□ FERİBOT
Topcdan_____________ S22Ö 363 42 19
Eskfeaz______________<262 655 60 31

□ ULAŞIM
□ OTQBQS

Uludağ Turizm.............513 1212
Aydın Turizm...............513 20 77

□ BELEDİYE $etwi«rarasOto. 261 54 00
Santral ..........513 45 21-23
Başkanlık.......513 45 20
Zabıta.............513 24 32
Otobüs İşlet....513 45 21-122
Su İşletmesi ...513 45 21-115 
İttaive............. 51323 25 _
Muhasebe M...513 45 21-182 
Yazı iş. Md......5i3 45 21-111
Su Ana........ Yalnız 185
n GEMUKSOfORUR VE 
LJ QTQ. OOAS

□ TOP DAMITICILARI
□ HASTANELER

Ayy* ....... 51312 95
ösğaz ___________________ 514 17 00

--------------------------- 513 16 37
OoJ^az.________________ 513 16 37
Ergaz.-----------------------------515 88 43
foragat-------------------------- 5132259
Hakişgat----------------------- 513 45 46
Uctgaz.------ ------------------- 514 28 41

LARys____________ 5136500
Ateygaa...........-----------------513 46 95
BPGas--------- --------------- 514 5981

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 2467
Güven Taksi....................5133240
Gemlik Taksi........ A......51323 24
Manastır Taksi......A.....514 35 50

Ambulans...... 0.532.4S6S116
Kurtanc»......... 0.533 2556505

Esnaf w SaaKrai Kd.K«® 513 11 85
I—h «CMUK. MVRUKUf 
L—l OOASı

An&utens 0 532.5716757^
YwhNrthr Petrol________  51330 33
Akcan FMroi.......................... 513 17 79
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Birinci sayfanın devamı 
Futbolcu ve teknik 

adamlarla ile birlikte 
Sürmene’ye giden 
Yönetim Kurulu Üyesi 

Melih Kazanç, yann 
hangi takımla 
karşılaşacaklarının 
çekilecek olan kura ile 
belli olacağını, 
Çarşamba ve Cuma 
günü de ypacakları iki

karşılaşma ile sonucun 
belli olacağını söyledi.

Denizden bin metre 
yükseklikteki Dağ 
Otel’e yerleştiklerini ve 
sporcuların morallerini 
.iyi olduğunu söyleyen 
Kazanç, “Bütün • 
gücümüz ile üçüncü 
lige çıkabilmek için 
çabala yacağız.
Futbolcu larımıza

Birinci sayfanın devamı

Cumartesi günü 
Eşref Dinçer ve Osma 
niye Mahallelerinde 
İmam Hatip Dernek 

lokalinde ayrıca, Hisar 
tepe ve Ata Mahalle 
terinde delege seçimleri 
yapılarak, tamamlandı.

Aynı gün Şahinyurdu, 
Cihattı, Narlı, Karacaalli 
köylerinin delegeleri ise, 
parti ilçe merkezinde 
yapıldı.

Büyükkumla ve 
Haydariye Köyleri parti 
delegeleri ise, köylere 
gidilerek, gerçekleştirildi.

AKP İlçe Başkan

lığından yapılan açıkla
mada, seçimlerin sakin 
ve olgun bir hava içinde 
geçtiği, tabii delegeler 
dışında 400 delegenin

seçimlerinin bugün 
tamamlanacağı, partiye 
kayıtlı 2 bin 400 partinin 
sandık başına gittiği 
açıklandı.

güveniyoruz. 
Karşımızdaki takım
lar, güçlü ancak, 
buradan Gemlik’e 
bşarı ile dönmek 
istiyoruz.” dedi.

Yarın çekilecek olan 
kurada Gemlikspor, iki 
tkım ile yapacağı 
karşılaşmada gali
biyete çıktığı takdirde 
3. liğin yolu açılacak..

Renkli Etiket & Broşür & El İlanı '& Kitap i 
Dergi & Afiş & Yıllık Basımı

Fatura İrsaliye & Bilet & Gider Makbuzu 
Davetiye & Kartvizit & Kaşe 

i "Mühür & Cilt yapımı & Plastik Kimlik Kartı 
i 1 GÜNDE KALİTELİ ve UCUZ

DAVETİYE BASILIR
I Her türlü matbaa işlerinizde 

hizmetinizdeyiz

“Matbaacılık 
B i z i m İşimiz”

r “
Körfez OFSET

MATBAACILIK - REKLAMCILIK - YAYINCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak 
(Akbank Aralığı) No : 3 / B Gendik 

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

İLAN ve REKLAMLAR KAZANDIRIR

1 AYLIK PAKET REKLAM
100 milyon + KDV + Sürpriz 

BİR TELEFON YETERLİ 
Tel: (0.224) 51317 97

ELEMAN ARANIYOR
Durmaz Zeytin ve Gıda San. A.Ş.
Muhasebe Servisinde Görevlendirilmek üzere aşağı

daki niteliklere sahip BAY PERSONEL alınacaktır.
✓ Tek Düzen Hesap Planına vakıf,
✓ İhracat işlemleri ve Muhasebesinde Dene

yimli,
✓ Link Paket Programını kullanabilen,
✓ Office uygulamalarına vakıf,
✓ B sınıfı Ehliyet Sahibi ve Aktif olarak araç 

kullanabilecek,
✓ Askerlik Görevini Tamamlamış.
İlgililerin 1 adet fotoğraf ile aşağıdaki telefonlardan' 

randevu alarak şahsen fabrika adresimize müracaat et-j 
meleri gerekmektedir

Durmaz Zeytin ve Gıda San. A.Ş.
Yetkili : Orhan TÜTÜNCÜ
Tel: 587 77 75 - 587 78 14
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Deniz kırmızılaştı
^•Gemlik Körfez’! kıyılarında üç gündür görülen kırmızılaş
ır manın denizlerdeki tek hücreli organizmanın kitleler hc- 
**İlinde ölümü sonucu bıraktıkları kirlilik olduğu belirtildi.

Celal Dayar 
doğum gününde 

Bursa’da 
anılacak

Kadri Güler
gemlik_korfez@yahoo.com

Güne Bakış

r.

er

Fatih Mehmet Güler
Umurbey Gemlik'e en yakın yerleşim birimlerinden 

biri.
Hem de nüfus olarak en kalabalık olanı.
Kurtuluş Savaşı’ndan önce ve sonra halkının tama

mı Türk.
En eski belediye kuruluşu olan yer.
İlk, ortaokulu olan ve eğitimli insan yetiştiren ilk 

köylerimizden biri..
Kurtuluş Savaşı’nm Galip Hocası’nı, ilk İktisat Ba

kam nı ve üçüncü Cumhurbaşkanını yetiştiren yer.
Umurbey Halkı, değerli bir Belediye Başkanına sa

hip..
Sakın ‘bundan öncekiler değersiz miydi’ anlamı çık* 

| masın.
Fatih Mehmet Güler’in diğer başkanlardan farkı, 

kültüre, sanata, insan ilişkilerine daha farklı yaklaşımı 
ve Umurbey e bu yönden yenilikler getirmek istemesin
den.

Umurbey, Umurbey olalı, beldenin tanıtımı açısın* 
■ dan gelmiş geçmişi başkanlardan daha etkili ve giriş
lisen.

16 Mayıs Celal Bayar’m doğum gününün 120 nci 
yıldönümü.

Umurbey Belediye Başkanı, Celal Bayar'ın siyasi 
yönünden çok, onun modern Türkiye’ye katkılarının 
gençliğe anlatılmasını amaçlıyor.

Bunun için dışa açılıyor, önce Bursa’da bunu ger* 
çddeşÜreceK. Bayar’m kişiliğinde Umurbey tanıtılacak.

Gemlik Körfez’in
de üç gündür kıyıla
rın kırmızı bir taba
ka ile örtüldüğünü 
görenler, limandaki 
gemilerin pisliklerini 
Körfez’e boşalttıkla
rını sanmalarına kar
şın, yaptığımız araş
tırmada denizlerdeki 
tek hücreli organiz
maların ölümü sonu
cu meydana getirdik
leri geniş kirlilik ta
bakası olduğu belirtil
di.

Geçtiğimiz yıllarda 
da, Körfez’de genel
likle ilkbahar ayların
da meydana gelen 
bu tür görüntülerin 
yapılan bilimsel araş
tırmalarında, deniz
lerde yaşayan tek 
hücreli organizmala
rın deniz suyundaki 
amonyak rilO 
artması sonucu kitle
ler halinde öldüğü ve 
su yüzüne çıkarak, 
deniz renginin kırmı

zı kitleler meydana 
getirildiği açıklandı.

Gemlik Liman 
Başkanı Harun Öz- 
mağden, aynı kirliliği 
görünce, durumu il
çe Tarım Müdürlü- 
ğü’ne bildirdiğini. 
Gemlikli tecrübeli 
balıkçıların da bu 
mevsimlerde midye
lerde döllenme oldu
ğundan denizin bu 
tür renk değiştirdiği
ni ifade ettiğin» bildir
di.

Eski İlçe Tarım 
Müdürü Dursun Öz- 
bey ise, geçtiğimiz 
yıllar da bu tür olay
lara Gemlik Kör
fez’in de rastlandığı
nı, alınan su örnekle
rinin TÜBİTAK’a 
gönderilerek, incele
tildiğini ve denizler
deki azot oranının 
yüksekliği ile tek 
hücreli canlıların ya
şamını yitirmesi so
nucu kitleler halinde

Üçüncü Cumhur
başkanı Celal Ba- 
yar, doğum günü 
nedeniyle, Bursa’da 
anılacak.

Bursa Valiliği’nin 
desteğiyle Tayyare 
Kültür Merkezi’nde 
16 Mayıs 2003 Cu
ma günü anma tö
reninin düzenlene
ceğini söyleyen 
Umurbey. Belediye 
Başkanı Fatih Meh
met Güler, saat 
lö.oo’da TKM’de 
Celal Bayar’ın re
sim ve fotoğrafların
dan oluşan bir sergi
nin açılacağını, saat 
16.30’da ise, Vali 
Oğuz Kaan Kök- 
sal’ın açılış konuş
masını ya#»*ı jını 
belirtti.

Umurbeyt Cfetal 
Bayar konutu bir 
konuşma yapacağı
nı söyleyen Güler, 
ardından da Uludağ

Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Sosyal Bt 
limler Öğretim üye
si Yrd. Doç. Dr Er
kan Şenşekercı. 
‘Türkiye’nin mo
dernleşmesinde 
zirvedeki liderler’ 
konulu bir korde 
rans sunar a^ra be
lirtti.

Celal Bayar m 
anma törenleri Ce
lal Bayar Anadolu 
Lisesi öğrencâerinan 
gösterileri ile son 
bulacak

c

3

Limanımıza 800 turist geliyor
İlk turist kafilesi limanımızda iki gün kalarak İznik ve Bursa yı gezecek

Bugün Gemlik Limanımıza 
800 kişilik sezonun ilk turist 
kafilesi geliyor.

Gemlik Liman Başkanlı
ğından aldığımız bilgilere gö
re, Marşal Adaları bandıralı 
MINERVA 2 adlı gemi ile çe
şitli uluslardan olan 800 turist 
getiriyor.

Saat 6.30 da Körfez imize 
gelecek olan turist gemisi, 
açıkta çkmır atacak ve filika
larla turistler limana inerekkr. 
Burada kendilerini bekleyen 
otobüslerle. İznik ve Bursa gi
dilecek.

İki gün limanımızda kala
cak olan Minerva 2 adlı gemi.

daha sonra Sinop a gitmek 
üzere hmararrazdan ayrüacak.

Liman Başkanı Harun Oz- 
mağden limana gelecek tu
ristlerin Sars virüsünü taşıyıp 
taşımadığım kontrol etmek 
için Uman doktorunun gemi 
limanı girmeden önce incele
me yapacağını söyledi.

mailto:gemlik_korfez@yahoo.com
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Avukat
Fehmi KARACAK

Doların düşüşü de 
tedirgin ediyor...

— Dolar düşüyor.
Kimsenin aklı sırrı ermiyor...
Soru, kuşku bini bir para.
Hev kafadan bir ses çıkıyor.
Fırtına öncesi sessizliği mi?
Yurttaşın alım gücü kalmadı da elin

deki avucundaki dövizini yastık altından 
çıkarıp piyasaya sürüyor da ondan mı?

ABD'nin bir politikası mı?
Durgun olan ekonomisini canlandır

mak için uyguladığı bilinçli bir politika 
mı?

Dolar bu çıktığı ûbi düşebilir de. Çok 
şaşırmak gerek as. nda.

Ama biz 1980 i i yıllardan beri özel
likle ABD Doları’nı iç piyasada kullanı
lan bir değer aracı olarak gördüğümüz 
için alışamıyoruz bir türlü.

Şimdi ithalatçı veryansın ediyor.
ABD Dolanyla yatırım yapan sevini- 

। y°r-
Bu işin bir de tersi vardı... Hem de 

kaç kez yaşadık.
Ben ikisini çok iyi anımsıyorum.
İhracatçılar ve elinde dövizi olanlar 3- 

5 gün içinde servetlerini ikiye hatta üçe 
katlamışlar, dolarla borçlananlar ise akıl- 
lannı oynatma düzeyine gelmişlerdir.

Ne ocaklar sönmüş nice insanlar can- 
lanna kıymışlardı.

Şimdi keser döndü sarp döndü.
Dolar düştü....
Ha piyasalar istikrara kavuşmuş da 

değil.
Ama bizim anlı şanlı sanayicilerimiz 

ayağına basılmış kedi gibi bas bas bağı
rıyor.

Neden ?
Bir gecede zenginliklerinize zenginlik 

katarken sesiniz çıkmıyordu.
Şimdi ne oltıyor?
İşin kötüsü bir de piyasalara olumsuz 

hava körüklüyorlar. Yok ihracat düşebi
lir.

Yok dış ülkelerle rekabet edemeyiz.
Yok ithalat patlar...
Bırakın felaket senaryolarını da işini

ze bakın.
•Kaliteli üretim, dürüst pazarlama ba

şarının ilk adımları...
Devlet de üzerine düşeni yapıyor.
Yapmıyorsa nedenini araştır. Doğru 

gerekçelerle desteğini sağlamaya çalış.
Ticaret de kar-zarar kardeştir.
Liberal ekonominin kuralları da pek 

farklı değildir hani?

SATILIK DAİRE
Kumla’da Havuzlu 

Satılık ve Kiralık Daire 
Eşyalı kiralık daire 

Tel : (0.224) 513 17 97

Trafik Haftası
Trafik Haftası olduğunu gazetelerde 

okumuş, televizyonlarda görmüş veya duy
muş olmalısınız. Ben de bu hafta sebebiy
le birkaç şey söylemek, yazmak istiyorum. 
Aslında bu konuda ne kadar çok şey söy
lense veya yazılsa yerindedir. Toplumu- 
muzda trafikten şikayetçi olmayan, trafiğin 
mağduru olmayan pek az insan olduğunu 
zannediyorum. Trafik ihlalleri, trafik kaza
ları memleketimizin önde gelen dertlerin
den biridir.

Bizler trafik dediğimizde daha çok araç
ların yollardaki akışını düşünürüz. Aklımıza 
gelen bu tarif bir ölçüde doğru olmakla bir
likte eksiktir. Çünkü trafik dendiğinde sa
dece araçları değil yayalan, motorsuz araç
ları ve yollarda giden hayvanları da bu tra
fiğin içine koymalıyız. Bu unsurlar içinde 
en önemlisi insandır. Gerek motorlu gerek 
motorsuz aracı kullanan veya yaya giden, 
insandır. Trafik ihlalleri de insanlar tarafın
dan yapılmaktadır.

Dikkatinizi çektimi acaba? Trafik kaide; 
lerine uyma konusunda yaya iken farklı 
araç kullanırken farklı düşünürüz. Yaya gi
derken kaidelere uymayı araçlardan bekle
riz. Araç kullanırken de yayaların kuralları 
uymadığından şikayet ederiz. Her iki dü
şünce de kendi mantığı içinde doğrudur. 
Nedeni ise çok basittir, biz yaya olarak ve
ya araç kullanan olarak kurallara uymayı 
istemiyoruz. Trafik kurallarına uymak bize 
lüzumsuz geliyor. İşte buradaki yanlışlık dü
şünce tarzımızdadır. Trafik kurallarını her 
sürücü veya yaya kendine göre yorumla
ma yoluna gittiğinde en büyük yanlışı yap
maktadır. Bu düşünce tarzımızı değiştirme
diğimiz sürece, trafiğimizin düzelmesini 
beklemek hayal olacaktır.

Toplumumuzun temel meselesi her ko
nuda olduğu gibi eğitimdir. Eğitime önem 
vermek jitilmis / ir toplunu eğ’**‘~~

■■■■ SÜNLİİK $İYAS| «AKK ■■■

Yıl: 30 SAYI: 1540

Fiyatı: 200.000 Tl. (KOV Dahil) 
Sahibi: Kadri GÜLER

Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER
İstiklal Cad. Bora Sok. (Akbank Aralığı) No : MI

Tol: 513 17 97 Fax : 513 35 95 GEMLİK
Basıldığı yer : KÖRFEZ OFSET

Matbaacılık -Yayıncılık •• Reklamcthk İHM 
İstiklal Cad. Bora Sok. Baab Apt No: 10 GEMLİK 

(Dini Bayram Günleri ve Fara Günleri yaytaMoaMe) 
isbkkıi C—L Bora Sok Akbonk Ar—Bm 

No 38 GEMLİK Wi: 513 ITÜ

gençler yetiştirmek zorundayız Eğitim 
çok zor ve çok masraftı ve çok zaman alı
cıdır. Ancak eğitimden başka çıkar yol 
yoktur. Modem çağdaş bir eğitim ile. ku- 
rallan, kanunlan ihlal eden değil bunlara 
uyan ve uymayanlan uyaran bir nesil yetiş- 
tiğinde sadece trafiğimiz değil bu gün ya
şadığımız pek çok bozukluk ortadan kalka
caktır.

Her vatandaşımız, her insanımız, her 
yöneticimiz, vekilimiz, bakanımız kendine 
düşen görevi yaptığında özlemini çektiği
miz toplumlar düzeyine erişebiliriz.

Trafik kurallarına uymamak, hem insani 
yönden hem de ekonomik değerler kaybı 
yönünden dünya sıralamasında önlerdedir 
İnsanlarımızın kaybını maddi olarak değer
lendirmeye imkan yoktur. Çünkü onlar bi
zim için çok önemlidir, değerleri her şeyin 
üzerindedir. Trafik kazalanndaki maddi ka
yıplar ise. borç batağına saplanan memle
ketimiz için çok büyük rakamlara ulaşmak
tadır. Bu kayıpları azaltmanın yolu kuralla
ra uymaktır. Trafik kaideleri çok uzun se
neler ve tecrübeler sonunda bulunan kural
lardır. Bu kurallara uyalım, uymayanları 
uyaralım.

Gemlik’te görev yapan trafik pobsien- 
miz. amirlerimiz ve Emniyet Müdürümüz 
trafik konusunda çok büyük çaba w gayret 
içinde çalışmaktadırlar.

Bu çalışmalar neticesinde, trafik bu dü
zene girmiştir. Ancak onların da yapabile
cekleri sınırlıdır Kendilerine gorcvlrnr 
yaparken yardımcı olalım, roriuk çdüMrt 
mayalım. Unutmayalım ki trafik poİMr—— 
yardımcı olurken esas y*rthm <rttıdlnw 
kendimiz, çocuklarımı*- vak—I—w w 
memleketimizdir

Trafik kurallanna uy ahm. trafik pdb— 
yardımcı olalım, ç nrıdılaı—ma daha 
m< . bir rr lak— bırak"*m

Yazarımız 
Araştırmacı • Yazar 

Yılmaz Akkılıç'm yazdığı
4 Ciltlik 

BURSA ANSİKLOPEDİSİ 
Gaze temini* ssMataMahr.
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Kutlu Doğum Haftası 
bugün başlıyor

Utaın Aleminin Peygam
beri H?. Mühammed'in doğ- 
duğu hatta olan 13-19 Ma
yıs tarihleri arasnxla kutla
nacak olan Kutlu Doğum 
Haftası başladı.

Kçe Müftüsü Tabir Yeme- 
noğkı, dün yaptığı açıklanma
da. 1998 yihndan beri Diya
net Meri Başkanlığı tarafın
dan yurtiçi ve yurt dışı tem- 
silcihklerinuzde Kutlu Do
ğum Haftasının değişik et
kinlikler ile kutlandığını, bu 
hatta içinde Peygamberimiz 
Hz. Muhammed'in hayatı ve 
kişiliği konusunda her türlü 
imkanların kodlanılarak, tanı
tım çalışmalarının yapılaca
ğı. konferans ve paneller dü
zenleneceği. hasta ve fakir
lerin ziyaret edileceğini, 
mevlüt okutulacağını söyle
di.
. Bu yıl ki. ana temanın 
'İslam’da Sevgi, saygı ve 
hoşgörü' okluğunu söyle
yen Yemenoğha. “Hz. Pey-

gamberimizin dünyayı 
şereflendirmesinin senei 
devriyesi vesilesiyle bu* 
günden itibaren Kutlu 
Doğum Haftası» Diyanet 
İşleri Başkanlığı ve Tür
kiye Diyanet Vakfı işbir
liği ile kutlanacaktır. 
Peygamberimizin hayatı» 
aile hayatı» sevgi» saygı 
ve hoşgörü bütün il ve 
ilçelerde tema olarak ele 
alınarak» anlatılacaktır.

Hz. Peygamberin 'Ço
cuk Sevgisi' konulu bin 
adet kitap, konferansa 
katılacaklara ve Gemlik 
halkına dağıtılacak: Bu 
kitapların bedelleri, 
Gemlik esnafı tarafından 
karşılanmıştır. Ayrıca, 
Devlet Hastanesi işbirli
ği ile fakir ailelerin evle
rine gidilerek, sağlık 
kontrolü yapılacak, ilaç
lan temin edilecek. 16 
Mayıs Cuma günü ise, 
cuma namazı öncesi haf

itçe Müftüsü 
Tdhir YEMENOĞLU

ta ile ilgili faaz verile
cek. 'İslam’da Sevgi, 
Saygı ve Hoşgörü’ konu
lu konferans, Din İşleri 
Yüksek Kurulu Uzmanı 
Doç.Dr. Nihat Hatipoğlu 
tarafından Bütünler Dü
ğün Salonu’nda yapıla
cak. Aynı gün kompozis
yon yarışmasında dere
ceye giren lise öğrenci
lerine ödülleri verile
cek.” dedi.

Çiftçiye doğrudan gelir 
destek başvuruları başladı 
Bu yıl üçüncü kez yapılacak olan destekleme de, çiftçiye dekar
başına 16 milyon lira ödeme yapılacak

TAŞI 
GEDİĞİNE

Layüsel

“Kimse layüsel değildir 
Layüsel olan bir tek 
kendileri...
Baksanıza ferman 
okuyup duruyor...

Hükümetlerin tarımı destekleme amacıyla 
başlattıkları çiftçilere doğrudan gelir desteği 
sağlanması ve kayıt sisteminin oluşturulması ile 
ilgili olarak, 2003 yıh ödeme miktarları belli ol
du.

İlçe Tarım Müdürlüğü’nden yapılan yazılı 
açıklamada, 14 Haziran 2002 tarihli resmi ga
zetede yayınlanan 2002/4165 sayılı Bakanlar 
Kurulu kararıyla uygulamaya konan ve bu yıl 
üçüncüsü ödenecek olan çiftçiye doğrudan ge
lir desteğinin dekar başına 16 milyon lira olaca
ğı açıklandı.

İlgililer, doğrudan gelir desteğinden yararlan
mak için İlçe Tarım Müdürlüğü ne başvurara- 
caklar. Buradan alınacak başvuru dilekçesi, çift
çi kayıt formu ve diğer belgeler doldurularak, 
16 Mayıs 2003 tarihinden 29 Ağustos 2003 
tarihine kadar başvuruda bulunacabilecekler.

TATLI 
SERT
Erol GÜRÇAY

Müzik ve Resim
Gemlik’te müzik ve resim konusun

da etkinlikler var.
İşin güzel tarafı.
Bu etkinlikler içinde çocuklar da var.
Çocuk Korosu konser verdi.
Gemlik Belediyesi Sanat ve Kültür 

Derneği, konser verdi.
Kadın ressamlar, sergilerini açtı.
Nisan ayı müzikle doluydu.
Mayıs ayı resimle .başladı.
Aslında, .müzik ve resimle uğraşan | 

insanları kıskanıyorum.
Onları, katma değerli insanlar olarak 

görüyorum.
Hem üretim yapıyorlar.
Hem de stres atıyorlar.
İnsan kucağına udu, kanunu aldığı 

zaman dünyayı unutur.
İnsanda ne stres kalır.
Ne de üzüntü.
Resimde de aynı durum var.
Fırçayı eline alan ressam vaktin 

nasıl geçtiğini anlayamaz.
Kısa süreli de olsa bu stresten bu koş- 

turmacadan herkesin kopmaya ihti
yacı var.

İşte. Bunun en güzel aynı müzikle 
ve resimle uğraşmak.

İşte. Bu iş kabiliyet meselesi deme
yin*"

Kabiliyet tabi var.
Ama. çok çalışmakta var.
Bakın : Edison ne demiş
“Dehanın yüzde biri hüner, yüzde 

doksandokuzu da terdir”
Onun için kabiliyetim yok diye, bu uğ

raşlardan uzak kalmak yanlıştır.
Veya. İstediğim gibi olmuyor diye

rek bıkmak ve bırakmak hatalıdır.
Yakınımızdaki gençlere ve çocuklara 

bu güzellikleri aşılayalım.
Aslında, resim yapmak ve müzikle 

uğraşmak bir uygarlık belirtisidir.
Bu gruptaki insanlar zariftir.
Hatta biraz da romantiktir.
Bu insanların, vurup kırması müm

kün değildir.
Bu insanlar Sakindir.
Uzlaştırıcıdır.
Bu tip insanlan çoğaltmaya baka

lım.
Çocuklarımızı müzikle ve resimle 

tanıştıralım.

Günün Fikrasi
Mirastan kazandığı parayı, rulette 

kaybetmişti.
Oyunu idare eden adama usulca yak

laştı.
Cebimde tek bir yüzük kaldı, çok 

para kaybettim. Bana bir akıl verin han
gi numaraya koyayım.”

Adam kaybeden gence acıyarak bak
tı î ' »

“Cebinize koymanızı tavsiye ederim”
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Soroptimist Derneği 
‘Anneler Giinü9 için 
eğlence düzenledi
Gemlik Soropti

mist Derneği (İş ve 
Meslek Kadınlan Der
neği) Anneler Günü 
nedeniyle hanımlara 
eğlence düzenledi.

Cumartesi günü sa
at 13,oo'de Pucinella 
Restaurant'ta yapılan 
eğlenceye» Soropti
mist Derneği üyeleri» 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un eşi 
Nuriye Turgut ve an
neler de katıldılar.

Müzik eşliğinde eğ
lenen hanımlar, za
man zaman da sohbet 
etme imkanı bularak, 
dostiuklannı pekiştir
diler ve günlerin stre
sini attılar.

Soroptimist Der
neği Dönem Başkanı 
Semra Tayyar, “Çalı
şan hanımlar, aynı 
zamanda birer an
nedir. Zaman za
man biraraya gele
rek, ev ve iş orta
mının dışına çıkıp, 
stres atmalarına 
yardımcı olacağız. 
Bu da annelerin en 
doğal hakkıdır” de
di.

Fatih San

1. ayak : Nünü günün kalesi.
2. ayak : Volkartcan, Beynibeyi, Kazauet, 

Emreşah ve Ağacudi yeterli.
3. ayak : Sierra ve Arte Romana İkilisi ilk 

..yazılacak atlar. Buraya çok at yazın.
4. ayak : Külyutmaz, Beylerbeyi, Lybra,.
5. ayak : Tiryaki ilk atım. Baba tommy Ka

valye, Ozan, Temelbey spr.
6. ayak : Beykaraca ikinci banko.
Bol şanslar.

4 7 H 1 1 4
2 4 13
4 9 5
3 8
1 9

PVC KAPLAMA VE 
PLASTİK KART SİSTEMLERİ

-PlastiK Kimlik Köırtı 
O Personel -Kartı

■O Öğrenci Kartı
*» 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

İLAN ve REKLAMLAR KAZANDIRIR

&unante4Â a&Mu
Mt : 20. m de 

comIc mccyiû de

M
ir F&sti (Saffia
İSTİKLAL CAD.No : 17 GEMLİK
Tel: (0.224) 513 53 67 ■ 514 91 80

OTO GAMZE
Elektrik Akşamı Filtre 
Dorse Akşamı Civata

TOFAŞ BMC
reno FA™
VOLVO DODGE
SCANIA KARGO

ANADOL —-W F0RD
Tahir DOLAŞKAN

Gemlik Girişi Baytaş Apt. Altı No: 42 GEMLİK
Tel: (0.224) 514 59 37 Cep Tel: (0.546) 566 00 43

I AYLIK PAKET REKLAM 
100 milyon + KDV + Sürpriz

BİR TELEFON YETERLİ
TeljJO.224) 513 17 97

ELEMAN ARANIYOR
Temizlik İşlerinde çalışacak 
BAYAN ELEMAN aranıyor

DOĞUŞ I EX DERSHANELERİ
S "Her zaman bir adım önde'*
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Muzaffer Gürboga
Eğitimci - Yazar

Desteni

Biraz Değişiklik 
Yapalım

Bu yazımda sözüm babalara olacak. 
Babanın tophımumuzda genel özellikle
rini sıralarsak, nasıl değişmelinin yanıt- 
lannı vermiş oluruz. Kuşaktan kuşağa 
geçen klasik baba rolleri üzerinde gene
tik kodlanmanın da etkisi büyük.

Baba nasılsa, çocukta büyüyünce ay
nı özellikleri, davranıştan gösteriyor. Er
kek çocuk üzerine babanın gölgesi faz
laca düşüyor. Bu nedenle çocuk kendi 
serüveninin yaşayamıyor. Babasının çiz
gisinden aynlmamak kural gibi. Erkek 
egemen toplumda yaşadığımızdan baba 
otoriteyi temsil ediyor. Baba korkutma- 
cası son derece yaygın. Ne kadar da 
yanlış “Babana söylerim ha”

Baba sevgisini göstermekte zorlanı
yor. Sevmek zayıflık işareti sayılıyor. 
Sevgisini çocuğunu karanlıkta, uykuda 
öperek gösteriyor. Her baba çocuğuna 
günde ortalama bir saat zaman ayırma
lı. Ayırdığı zaman kaliteli olmalı, dolu 
dolu ölmedi.

Yapılan anket ve araştırmalarda ba
baların çocuklarıyla günde ortama 1.5 
dakika konuştukları saptanmış. Bunda 
işi eve taşımanın, babanın evden sıkıl
masının etkisi var. Çoğu baba evde ne 
yapacağını bilmiyor. Aile ile iletişim ko
puk. Yemi evde varolmayan baba, işten 
yorgun geldiğinde eşine ve çocuklarına 
toleransı azalıyor. îlişki şiddete dönüşü
yor. Sevgi azalıyor. Sorun derinleşme
den, kopuklaşma olmadan çözüm üret
mek gerekiyor. Çünkü özellikle erkek 
çoçuğun olumlu bir baba figürüne ihti
yacı vardır. Eğer çocuğun üzerinde aşırı 
otorite kurmaya kalkışırsanız bu geri te
per. Sonradan isyana dönüşür.

Çocukta değerli bir bireydir. “Sen sus 
bakalım anlamazsın” ne demek? Öyle 
bir anlar ki. Çocuğun kendisi olmasına, 
sorumluluk taşımasına destek olmalıyız. 
Baba dürüstlük, hoşgörü, cesur ve sevgi 
modeli olabilmeli. Ev içinde benden bi
ze geçmeli. Sevgi paylaştıkça büyür. 
Vermediğiniz şeyi geri alamazsınız.

SATILIK DAİRE
Kjpenla'da Havuzlu 

Satılık ve Kiralık Daire 
Eşyalı kiralık daire 

TAI*!1 (0.224) 513 17 97

NÖBETÇİ ECZANE
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Kronik yorgunluk sendromu
Cumartesi gününden devam
PSİKOLOJİK 
SORUNLARLA
YAN YANA
KYS’de nörolojik ve ruhsal 

belirtiler çok sık görülür. Unut
kanlık en önemli sorundur. Bir
çok hastada rakamlarla kolay 
hesapları yapamama, kelime 
hatırlayamama, okuduklarını 
hafızaya’ almama gibi sorunlar 
ön plandadır. Kavram ve dikkat 
yeteneğinde azalma bir müddet

sonra yoğun düşünce karmaşa
sına, düşünme güçlüğüne, be
lirli bir yere ve olaya yoğunla- 
şamamaya, çabuk sinirlenmeye 
yol açar. Çoğu kez klasik dep- 
resyon tabloları ile KYS'in ay
rımında güçlÜK çekilir.

NEDENİ BİLİNMİYOR
Özellikle bazı virüslerin bu 

sendromun oluşumunda rol oy
nadıklarına dair çok sayıda ka
nıt vardır. Ancak KYS’ ye yol 
açan kesin bir virüs belirlene

memiştir. I
Muhtemelen kronik bir virüs I 

enfeksiyonudur. Bunuma birik- I 
te KYS ye eşfik eûer. çok çeşit- I 
li nbbi durumlar rikkate ahnvsa I 
sebebe yönefik araşt» mıhm I 
önünde çok yol oiduğu <whşı I

KYS teşhisi. dbriari bir fîzi- i 
ki muayene. çok defafb te i 
özenli bir hasta değerienrirtM- I 
sine dayanır.

Devamı pot. I

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

mobilya çeşitleri ile 
hizmetinizdeyiz....

Gazhane Caddesi No: 21 (Eski UzmImTi^İiik W*
Trt : (0.224) 512 20 20 GEMLİK

İtfaiye ... .....no
Polis İmdat ............................155
Jandarma imdat.....................156
Jandarma K............ ...513 10 55
Polis Karakolu.........•...513 18 79
Gar. Kom................. ...5131206

□ KAYMAKAMLIK A
Kaymakamlık........... ...51310 51
Kaymakamlık Ev....... ...513 10 52
C. ............... .513 10 53
C. Sava Yani........... .513 29 54
Emniyet Müdürlüğü. .513 10 M

□ RESMİDAİRELER

□ ULAŞIM EMLUM
Uludağ Turtan............
Ayin Turtan.......

.5131212

.513 20 7*
_ Q IGLİfifn 

Sıa^al'». ŞU Ok ~ 1

□ HASTANELİN 
Davtet HaatonaN . 

, SSK Haatanaal
Mtr. Sağ. Ovağ» 2?

»
SS

SI
 

sa
t Şm hMrna* ra* ।

| m

İ3JAKŞİLER

Çmar TmOL......
513 İtti 
.513 24 67

TğîaiıMa

GMnftieK... .5133240 M 5i* 11 1
GanOkUteCV. 4
Manaate

MM 1 
514 35 50

1
..ssl y ity 1

lOUCM

I mboogi

.□ DLNUOTOKMK)

CUUillU

4VANS
i 4i—
&hshqi

■ jercBus

513 S 00



13 Mayıs 2003 Sah □şns

Kumla Pazarı açıldı

Turizm mevsimi
nin yaklaşması üze
rine. Küçük Kumla 
Belediyesi Derebo- 
yu nda bulunan yaz
lık seyyar pazan iba
te etti.

Geçtiğimiz gün
lerde ihalesi yapıla
rak, sahipleri belirle
nen seyyar pazar, 
halka hizmet verme
ye başladı.

Hafta sonu hınça

hınç dolan Küçük 
Kumla sahillerine gi
den günübirlikçiler, 
bu yıl da dere kena
rına kumlan pazara 
uğramadan edemi
yorlar.

Her türlü giysi, 
hediyelik eşya, mut
fak eşyaları gibi de
ğişik ve ucuz ürünle
rin satıldığı Kumla 
pazarında^’ bu yıl 
elektrikler sorun ya

ratıyor.
Pazardan tezgah 

satın alan esnaf, ay
dınlatma sorunları
nın hala çözüleme
diğini, bü konuda 
belediyenin ve TE- 
DAŞ’ın ortaklaşa bir 
çözüm üretmesi ge
rektiğini söylüyorlar.

Kumla’ya gittiği-’ 
nizde seyyar pazara 
mutlaka uğrayın.

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 ÜÇÜZ 
DAVETİYE BASILIR

Her türlü matbaa İşlerinizde
hizmetinizdeyiz 

“Matbaacılık 
Bizim İşimiz”

VESTEL
JVC

MAYIS 
AYI 
KAMPANYASI

Peşin Fiyatına 8 taksit
Tüm ürünleri 3 yıl garanti

GEMLİKLİLERİN
HİZMETİNE AÇILDI

İbrahim & Bülent AKIT

BEYAZ EŞYA & ELEKTRONİK
İbrahim Akıt Cad. No : 8/A GEMLİK

Tel: (0.224) 514 05 55 Fax : (0.224) 513 18 68

GİRİT ve RUMELİ TÜRKLERİ KÜLTÜR ve DAYANIŞMA DERNEĞİ
Demeğimizin yıllık olağan genel kurulu toplantısı 1 Haziran 2003 

zar günü saat 1 l.oo’de S.S. Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefatet KnuyuM 
tifi Salonunda yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde toplantı bir hafta sonra aynı yer ve sa-: I 
atte tekrarlanacaktır'

Körfez OFSET
MATBAACILIK - REKLAMCILIK - YAYINCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak 
(Akbank Aralığı) No : 3 / B Gemlik 

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

YÖNETİM KURULU
GÜNDEM :
1- Açılış ve yoklama
2- Duvan oluşumu
3- Saygı duruşu
4- Kurucu yönetim kurulunun çalışma ve hesap raporlarının okur»
5- Raporlann görüşülmesi ve yönetim kurulunun aklanması
6- Yeni yönetim kurulu seçimi
7- Yeni denetleme kurulu seçimi
8- 2003 yılı hesap bütçesinin görüşülerek, kabul edilmesi
9- Dilek ve temenniler
10- Kapanış.



GEMLİK GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

Körfez
| TARAFSIZ SİYASİ GAZETE

p 14 Mayıs 2003 Çarşamba FİYATI : 200.000. TL.

Beakfi Etiket fi Braşâr fi D İmi «Et^fiBer^ 
Afi» k Yöfi k— k F*n İrırfifiı fi Ket 

Gfier Hafifin fi Davetiye fi KavtaM fi Kaşe

1 GÜNDE DAVETİYE BASİLİ*
Her t iri i matbaa işlerinizde 

hizmeti» izdeyiz j

Körfez OFSET
MATBAACI* - KUMCU * Y AHHOL* 

istidat Caddesi
N»:3/BGe^k

Td : (0J24) 513 17 97 Fa: *2241 513 3595

? Turistler bir kuruş bırakmadı
>ün, limanımıza gelen ‘Minerva 2’ adlı turist gemisinden inen turistler, otobüslerle 
ursa’ya giderek, ilçemize bir kuruş bile bırakmadılar.
Gemlik Limanı dün ilk 

urist kafilesini ağırladı.
I Limanımıza Marşal Ada- 
an bandıralı 'Minerva 2’ ad
lı dev turist gemisi, 800 yol
lusuyla sabah saat 07.30

da Körfez’imizde demirledi.
Gemport ve Borusan İs

keleleriyle anlaşamayan Mi
nerva 2’nin acentası, yolcu- 
lan geminin filikası ile kara
ya çıkarmaya'karar verdi.

İngiliz yolculardan oluşan 
turist kafilesini Boksör Res- 
taurant karşısındaki iskeleye 
indiren filikalar, orada ken
dilerini bekleyen otobüslere 
bindirilerek. Bursa’ya haıe- 
ket ettirildi.

Yaşlan 70 -80 arasındaki 
yaşlı turistlerin arasında 
özürlüler ve engellilerin de 
olduğu dikkat çekti.

GEMLİK’E FAYDASI 
OLMADI

20 otobüsle Bursa’ya gö
türülen turistler, ilçemizde 
hiç gezip dolaşmadıkları için 
Bursa dönüşü geldikleri fili
kalarla gemilerine dönünce, 
ilçemize gelen turist kafile
sinden bir kuruş bile esnafın 
kasasına para girmedi

Her yıl birkaç kez ilçemi-

masına k.
turizm »çm

Kadri Güler
gemllk_korfez@yahoo.com

Güne Bakış

jnj _ Turistler
Diin sabah, Körfez’e bakanlar dev bir yolcu gemisi- 

G ni limanda görünce turist geldiğini anlamıştır.
Gemlik'e 800 turist geleceğini bin gün önceden öğ- 

1 renmiş ve haberini dünkü gazetemizde vermiştik.
NEGİ Sabah saat 07.30'da Cumhuriyet Mahalles indeki 

1 evimden, büroma gelirken, aracımı durdurup, turist ge- 
I Pa- misinin görkemine baktım.

İskele Meydanı’na geldiğimde ise, bir otobüs filosu- 
3 rd nu gelen turistleri beklerken buldum.

Toplaşan kalabalık arasına katılarak, filikalarla gc- 
e sa* miden gelen turistleri bekledim.

Yukarıda ki fotoğraflarda da görüldüğü gibi, gelen 
turistlerin büyük çoğunluğu yaşlı olarak nitelediğimiz 
kişilerdi.

Birçoğun da engelli idi.
Buna karşın, lüks bir gemi ile Akdeniz turuna çıkıp.

Türkiye'ye de uğrayıp, ülkelerine dönecekler.
Bizim halkımızın bir deyimi vardır. “Ununu eleyip, 

eleği duvara asmak "diye...
L Bu gelen turistler de yaşamdaki ununu eleyip, elek- 

TiasıtBrinİ^ısanlardan...
f Yaşamlarının son demlerini bizden farklı olarak ge
lerek geçiriyorlar ve harcıyorlar.

800 turist İlçemizden geldi geçti ama, Gemlik’e bir 
tek kuruşları nasip olmadı.

Gemlik yabancı turisti çekmenin yollarını aramalı.
Bunun yolu da tarih ve kültürden geçer.
Biz eski kalıntılara sahip olacağımıza yok ediyonıs.

K jml seçim çalışmalan başladı
Cumhuriyet Halk Partisi Gemlik İlçe örgütü yerel seçimler için çalışma* 

lan başlattı. Dün muhtarlarla yapılan toplantıda konuşan Ikr Balkar» 
Uğur Sertarslan “Halkı iyi yönetmek, halka danışmaktan geçer" dedi

Cumhuriyet Halk Parti- I
si Gemlik İlçe Merkezi nde Hur « mm !
muhtaılarla çapılan top t j
lantıda. çeıel seçimler \ın L MM
start verildi | I

Gemlik Muhtarlar Der I
ııegi Başkanı kiri'- Kurt \>* H MM MM r* '

İli • -M» £
| âk- 

n JL 'M

güthriyh toplantılar vapa- 
......... ****** ^

cakkumı söyitytn ilçe Baş- |
kanı l ’ğur StLusKui shw kulak \Tvm«kt«r< peçece- vmMfllM* MİMMMÎmB^^B
yektin yönetiminin halkın se ğwn. bum* Ja Manin Ortamı >n|ifn 3 de

mailto:gemllk_korfez@yahoo.com
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Gürhan ÇETİN KAYA

Buluşma
Dr- Besim Çavuşoglıı
İlçe Sağlık Grup Başkanı

Kutlu Doğum Haftası
Bu memleket ne çektiyse elinin yanlış 

yorumlanmasından çekti.
Siyasal partilerin geleceğe dönük gü

vencelerini yurttaşların dinsel duyguları
na bağlaması dinsel inanışların sömürül
mesine neden oldu.

Yobazlar ve gericilerle işbirliği yapan 
politik yapı ülkenin üzerini karahhklarla 
örtmek arzusunu hep dışa vurdu, işin kö
tüsü uyguladı da...

Bilerek ya da bilmeyerek, kısa vadeli 
çıkarların gözetilmesi Sonucunda sistem
de günümüzde yaşanan büyük sorunlar 
gündeme geldi...

Yurttaşlar anlamsız bir biçimde kamp
lara bölündü.

Ülkeler için ve devlet yönetimi tümüy
le ayrı olmalı, sapla samanın birbirine 
karışması engellenmeli.-

îslamiyetin doğuşu o dönemin karan
lıklarını aydınlatmak iken bugün gelinen 
noktada, tartışma yaşanıyor.

Dünya da da böyle, ülkemizde de..
Din vicdanlarda yaşayan manevi duy

gular bütünüdür.
Söz konusu duyguları kaşımanın da, 

okşamanın da kimseye yararı yok. Böy
le olmadığını da ortada..

Peygamberimizin Hz. Muhammed’in 
doğumunu kutlamayı amaçlayan “Kutlu 
Doğum Haftası”nın bu yılki sloganı 
“İslam’da sevgi, saygı, hoşgörü” 
olarak belirlenmiş.

İlçe Müftüsü Tabir Yemenoğlu progra
mı açıklarken

"Hz. Peygamberimizin dünyayı 
şereflendirmesinin sene-i devri- 
yesi vesilesiyle Kutlu Doğum 
Haftasında peygamberimizin ha
yatı, aile hayatı, sevgi, saygı, 
hoşgörü bütün il ve ilçelerde te
ma olarak ele alınarak anlatıla
caktır”

Sevgi, saygı, hoşgörü...
İnsan yaşamının nedenini ortaya ko

yan üç anlamlı sözcük.
Dinin özünde de, sevgi, saygı hoşgörü 

yatıyor.
Toplum olarak bizi kilitleyen de bu de

ğerlerden giderek uzlaşmamız.
Sağdan sola gelen tüm yollar aynı 

kavşakta buluşup çıkmaz sokağa girince 
irtica körüklendi.

İrtica karanlıklara itilme ve boğulma 
demek.

Geleceği karartmak demek.
Tahir Hoca'nın vurguladığı gibi saygı, 

sevgi ve hoşgörü kavramlarını dikkate 
alan dinsel yaklaşımlar kardeşliğin geliş
mesini sağlayacak, iç barışı ilelebet yaşa
tacak.

Bu yıl ki Kutlu Poğum Haftası din ve 
devlet işlerini beyinlerde ve yüreklerde 
de karıştırmamanın başlangıcı olsun.

Hazır tema da sevgi, saygı ve hoşgörü 
olarak belirlenmişken.

Sayın Anne ve Babalar;
Kızamık bebek ve çocukları öldü

ren, sakat bırakan tehlikeli bir bu
laşıcı hastalıktır.

Solunum yolu ile bulaşır. Yüksek ateş, 
döküntü, öksürük, burun akıntısı ve kon- 
junktivit ile seyreder.

Bebeklerde ya da malnütrisyonlu ço
cuklarda, erişkinlerde ve bağışıklık siste
mi zayıflamış kişilerde ağır geçer.

İshal, zatürre ve orta kulak iltihabı en 
sık görülen komplikasyonlardır. A vitami
ni yetmezliği olanlarda körlüğe yol açabi
lir. Her bin vakadan birinde beyin enfek
siyonuna (ensefalit) neden olur. Kızamık 
geçiren ortalama her 100 çocuktan 
üçü yaşamını yitirmektedir.

Kızamık Türkiye'de yaygın olarak gö
rülen ve her 3-4 yılda biı büyük salgınla
ra neden olan önemli biı hastalıktır.

Her yıl 13-30 bin arası olgu bildiril
mektedir. Oysa kızamığın son derece et
kin, ücretsiz ve uygulaması kolay bir aşısı 
vardır. Aşılanmamış ya da yapılan aşıya 
yanıt vermemiş ç< -clıklar kızamığa karşı 
duyarlı kalmakta ve Türkiye’de kızamık 
virüsünün yaygın olarak dolaşmasına ne
den olmaktadır. Okul çağı çocuklar ara
sında da kızamığa duyarlılık yüksektir ve 
okul salgınları kızamık salgınları arasında 
önemli bir yer almaktadır.

MM GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

Yıl: 30 SAYI: 1541

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

Hastalıktan korunmanın tek yolu Kıza- I 
mık Aşısıdır. Kızamık aşısı 1963 yılından I 
beri tüm dünyada kullanılan güvenli tel 
aşıdır. Kızamık Hastalığından toplun® I 
korumak ve salgınlan önlemek için yük-1 
sek aşı oranlara ulaşmak gerekmektedir. I

İlimizde Kızamık Hastalığının salgınlar 
yapmasını engellemek için 28 Nisan 
2003 - 23 Mayıs 2003 tarihleri ara- I 
sında Kızamık Aşı Günleri düzenlenmek-1 I 
tedir. Bu kampanyada 9 ay - 14 yaş! I 
grubundaki tüm çocuklara daha önceden 11 
aşılı olup olmadıklarına, hastalığı geçirip | I 
geçirmediklerine bakılmaksızın ek bir doz I 
Kızamık aşısı uygulanacaktır.

Kızamık Aşı Günleri sırasında 
devam eden çocuklar okullannda, okul I 
öncesi çocuklar ise Sağlık Ocaklarında 
veya ev-ev dolaşarak evlerinde aşı ekiple
ri tarafından aşılanmaktadır.

Konuyla ilgili detaylı bilgileri I 
www.bsrri.gov.tr adresindeki web site
mi; den ya da size en yakın Sağlık Ocağı 
/ Ana - Çocuk Sağlığı ve Aile Planlama
sı Merkezleri’nden öğrenebilirsiniz

Çocuklarımızı Kızamık Hastalığına ve 
onun neden olduğu komplikasyonlara | 
karşı korumak için gösterdiğimiz çabay* 
sîzlerin de çocuklarınızı aşılatarak kahb- j I 
mınızı bekliyoruz.

Yazarımız 
Araştırmacı - Yazar 

Yılmaz Akkılıç’ın yazdığı
4 Ciltlik 

BURSA ANSİKLOPEDİSİ
Gazetemizde satılmaktadır.

istiklal Cad Bora Sok AwM i
No : 3/B GEMLİK İM : (UH) 513 17 tî

SATILIK DAİRE
Kumla’da Havuzla 

Satılık ve Kiralık Daire 
Tel: (0.224) 51317 97

http://www.bsrri.gov.tr
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Köylere Hizmet Götürme 
Birliği genel kurul yaptı

edir.
Matj 
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Gemlik''* Köylerine Hizmet 
Götürme Birliği, 2002 yılma 
ait genel kurul toplantısını 
yaptı.

Kaymakamlık Toplantı Sa- 
lonu’nda İlçe Kaymakamı Sa
dettin Genç başkanlığında top
lanan genel kurula, Özel İdare 
Müdürü, Milli Eğitim Müdürü, 
İlçe Tanm Müdür vekili ve 
Kaymakamlık Yazı İşleri Mü
dürü ile 13 köy muhtarı katıl
dı.

Divan Başkanlığına Adliye 
Köyü Muhtarı Cevdet Turan’ın 
getirilmesinden sonra, katip
liklere Şahinyurdu Köyü Muh
tarı Hüseyin Meriç, Kurtul Kö
yü Muhtarı Cengiz Üçkardeş 
seçildi.

Özel İdare Müdürü, 2002 
yılı çalışma raporu hakkında 
verdiği bilgilerde, 2002 yılında 
banka faizleri ve bağışlardan 3 
milyar 736 milyon 599 lira 
gelir sağlandığını, 2001 yılın-

ve
ara 
ıya 
ti-

>ğı

CHP’de yerel seçim çalışmaları başladı
Birinci sayfanın devamı
Sertarslan konuşmasında, 

muhtarları ikamet belgesi dü
zenleyen, nüfus hüviyet cüzda
nı suretine mühür basan devle
tin memuru gibi gören zihniye
ti CHP’nin değiştireceğini, bel
de ve kasabaların CHP yöne
timde halkla yönetileceğini

dan da 3 milyar 280 milyon 
421 bin lira devir olduğunu 
böylece 2002 yılı bütçesinin 7 
milyar 056 milyon 980. lira ol
duğunu söyledi.

Bazı köylere 925 milyar lira 
yardımda bulunulduğu belirti
len raporda, köylere hizmet 
eden dairelerin devlet ödene
ğinden karşılanmayan giderle
ri tüzük hükümlerine uygun 
olarak, karşılanmak suretiyle 
hizmet etkinliklerinin arttırıldı

söyledi.
Sertarslan, “CHP olarak 

Gemlik Belediyesini alır
sak toprağa, araziye değil, 
insana hizmet vereceğiz.” 
şeklinde konuştu.

Herşeyi ilgilisine danışacak
larını söyleyen Sertarslan, ye
rel yönetimler konusunda tek-

GEDİĞİNE
cincin (t) amer

1OO
Muhalefetin sesini kesecek 
iç tüzük değişikliği Anayasa 
Mahkemesince iptal edilince; 
Anayasa Komisyonu Başkanı 
Sn. Prof. Burhan Kuzu 
tepki göstermiş. Demiş ki; 
“364 milletvekilinin yaptığı 
yanlış, Anayasa Mahkemesinin 
11 üyesinin kararı doğru mu?" 
Bakmayın soydan kuzu 
olduğuna kurdun teki o... 
364=25, 11 = 100 
olduğunu bilmez mi... 
Görevi yadsımak...

ğı belirtildi.
2002 yılında köylerden 1 

milyar 500 milyon lira katkı 
payı alındığı, 2003 yılında kat
kı paylarının 1 milyar 850 mil
yon liraya çıkartıldığı belirtildi.

2002 yılı bütçesinden 
2003 yılına ise 3 milyar 171 
milyon 930 bin 917 lira akta
rıldığı belirtildi.

Yapılan oylamada, genel 
kurula sunulan çalışma raporu 
oy birliğiyle kabul edildi.

nik çalışmalar yaptıklannı, her 
şeyde halka danışacaklarını 
bunların başında muhtarlar 
geldiğini söyledi.

Sertarslan “Gemlik’in so
runlarını en iyi bilen kişiler 
sîzlersiniz. Bu konuda sîz
lerden destek istiyoruz.” 
dedi.

Kızılay 60 ünite 
kan topladı

Kızılay Kan Merkezi Bursa Şubesi. duı 
ilçemizden 60 ünite kan topladı

Kapalı Çarşı da bulunan Kızılay a ait U 
roda, öğleye kadar kan vermek isteyen . 
vatandaştan 30 ünite kan toplandığını su 
leyen Kızılay Derneği Gemlik Şube Başk<ı 
Gökhan Özler, öğleden sonra ise Gemlik 11 
çe Emniyet Müdürlüğü ndeki emniyet gö
revlilerinin de 30 ünite kan bağışmd® bu
lunduğunu söyledi. 

Sayfa

TATLI 
SERT

Erol GÜRCAY

Allah Korudu
Son aylarda, tanrı bizi koruyor.
Irak Savaşı başlangıcında. kendimizi 

dalgalanmaya bırakmıştır
Ama. Hiç hesap kitap etmeden. en 

iyi pozisyon da kaldık.
Amerikan askeri topraklarımıza 

yerleşseydi, felaketimiz oLacakn.
Çekiç güç gibi, çıkması sorun olacak

tı.
İrak Savaşı’nm içinde olsaydık, 

komşularımıza ömür boyu düşman ka
lacaktık.

İş. Irak ile de kalmayacaktı.
Iran ile de, savaşa sürülecektik.
Amerika'nın niyeti. Samsun ve Trab

zon Limanlarını istemesinden belliydi.
Türkiye, tam bir belanın eyiğindrn 

döndü.
Savaşa girseydik, batağa girecektik.
Amerika’nın esiri olacaktık.
Savaştan uzak kalmamız. (AB) yi de 

kendine getirdi.
Artık bizi bir sığındı gibi değil.
Gerekli ülke olarak görmeye başla

dılar.
Avrupa Birliği bir ekonomik güç.
Ama. Askeri gücü yok.
Amerika’nın kabadayılığı, (AB) yi de as

keri güç olmaya yöneltti.
Bir olumlu hava da ekonomide var.
Vergi barışından sağlanacak para, 

kısa vadeli iç borçlarda nefes almamın 
sağlayacak.

Orman arazileri, bina yığınları hali
ne gelmiş.

Haberimiz yok.
(CHP) nin ise, hiç haberi yok.
(CHP) nin halktan 

olması, insanı üzüyor.
Hele sandıkta destek verenleri. d* 

ha çok üzüyor.
ordu\ 4 tr UffnHalkın part

endeksli siyaset yapmasa, bu partiyi 
halktan koparıyor.

Ülke ekonomisine var ar 
pratik hiç bir önerisi olmayan CHP, 
cuma tatilini kışkırtarak prim v T*»* 
ya çalışıyor.

Evet. Yine konumuza donrhm
Ormanlıktan çdemiş arazileri kapa- 

tanlann yakalarına v apışalım

Ve. Bu iç borç sar malmdan, lı 
nem de kurtulalım

Bunu AK Parti yapmış.
Veya (CHP) planlam»»

»W d u reıın

sözler söyle.
Karan ı Kerim (İsra 23-24)
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SANAT - KÜLTÜR "7

Haşan Sözüneri bahasını kaybetti
Gemlik Ticaret ve Sanayi 

i Odası Meclis Başkanı Mimar 
Haşan Sözüneri ve Ahmet Sö- 
lüneri'nin babalan Ergül Sözü- 

| neri yakalandığı amansız has- 
I talıktan kurtulamyarak. vefat

etti.
Uzun süredir tedavi gördü

ğü hastalıkla mücadele eden 
Ergül Sözüneri, dün yaşama 
gözlerini yumdu.

Ergül Sözüneri ’nin cenaze

si, oğullan tarafından yaptırı
lan camiide dün ikinci nama
zından sonra kılman cenaze 
namazıyla, sevenleri tarafın
dan Adliye Köyü’ndeki aile 
kabristanında toprağa verildi.

Ganyancı

Fatih Sari

T.C. 
GEMLİK 

SULH HUKUK MAHKEMESİ 
SATIŞ MEMURLUĞU 

__________ SAYI__________  
2003 /1 Satış

GAYRİMENKUL AÇIK ARTTIRMA İLANI 
GEMLİK SULH HUKUK MAHKEMESİ 

SATIŞ MEMURLUĞUNDAN

Satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıymeti, adedi, evsafı .
Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesinin 21.09.2001 tarih ve 2001/323 esas 2001/581 karar 

sayılı kesinleşmiş kararı ile şuyun izalesi suretiyle satışına karar verilen Muzaffer Fevzi ÖZEN- 
Yasemin ÖZKESİCİOĞLU- Fatma ÖZEN- Saffet ÖZEN- Ayşe Mukadder TELLİ- Nazlıhan BU
LUT- Betül ÖZEN- Rabia Merve ÖZEN - Hatice ÖZEN aralarında müşterek bulunan :

Gemlik İlçesi Osmaniye Mahallesi Pazar mevkiinde kain tapunun 26 pafta, 88 ada, 752 sa- 
hife, 16 parselde kayıtlı bulunan 211.65 m2 miktarındaki arsa üzerine kurulu 24/120 arsa pay
lı 1 Nolu Mesken 18.000.000.000.- TL. (Onsekizmilyarlira)ya satısa çıkarılmıştır.

GAYRIMENKULLERİN HALİ HAZIR DURUMLARI
Satışa konu gayrimenkul Bursa ili Gemlik ilçesi Osmaniye Mahallesi Pazar mevkiinde kain 

tapunun 26 pafta, 16 parselinde kayıtlı bulunan 211.65 m2 miktanndaki arsa üzerine kurulu 
24/120 arsa payh bir nolu meskendir. Meskenin bulunduğu apartman 5 kattan ibarettir. Apart
manın her katında iki adet daire bulunmaktadır. Satışa konu mesken ise apartmanın birinci ka
tının bir numaralı dairesidir. Mesken 2 yatak odası, 1 oturma odası, 1 salon, 1 giriş antresi, bir 
mutfak, bir banyo, 1 alaturka wc ve biri ön cephede, diğeri arkada olmak üzere iki balkondan 
ibarettir. Banyo ve wc duvarları 1.5 m yükseklikte beyaz fayans ile kaplıdır. Diğer bütün mekan
ların zeminleri ise pvc esaslı karo simanla (marley) kaplıdır. Mesken kalorifersiz ve asansörsüz- 
dür.

SATIŞ ŞARTLARI
1- Satış 20.06.2003 Cuma günü saat ll.oo’den 11.10’a kadar Gemlik Adliyesi Hukuk 

Mahkemeleri Yazı İşleri Müdürü odasında açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tah
min edilen kıymetin % 75 ini rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masrafla
rını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü ba
ki kalmak şartıyla 30.06.2003 Pazartesi günü aynı yer ve aynı saatlerde ikinci arttırmaya çıka
rılacaklardır. Bu arttırma da bu miktar elde edilememişse gayrimenkuller en çok arttıranın taah
hüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edi
lecektir. Şu kadar ki, arttırma bedelinin mahn tahmin edilen müddet sonunda en çok arttırana 
ihale edilecektir. Şu kadar ki, arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40 mı bul
ması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan 
başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çık
mazsa satış talebi düşecektir.

2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20 si nisbetinde pey akçesi ve
ya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para 
iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, ta
pu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergile) satış bedelinden ödenir. KDV alıcıya aittir.

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

4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan 
tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettileri bedel ise son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zarar
lardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi 
ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat be 
delinden alınacaktır. *

5- Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı ve
rildiği takdirde alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6 - Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve njünderecatını kabul etmiş sayılacakları, 
başkaca bilgi almak isteyenlerin 2003/1 satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvur 
maları ilan olunur. 06.05.2003

(Ic.if.K. 126) Yönetmelik Örnek No : 27
(*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Satış Memuru

DOĞUŞF

1. ayak : Ersanhan. Batman. burkan. 
Oruçbey

2. ayak : Dayhght günün bankosu.
3. ayak : AlgüzeL solo, örerdi gelin ye

ter.
4. ayak : Talimhaneli. ERselçuk. Koca- 

reis bu koşu için yeterli.
5. ayak : çok zor bir yanş. Pardon Sr 

Hy Babaoğlu, Yasko. E-ancıngvvolf. Arda
han, Thunder cat yeterli .

6. ayak : Bu maiden yanş sürpriz mü
sait.

Alala, Aleksandra. Cenay. Montserret. 
Nart Sasruka, Reme Rose. Vogue. Has- 
perla yeterli olacaktır

Bol şanslar.

PVC KAPLAMA VE 
PLASTİK KART SİSTEMLERİ
O Elastik Kimlik Kartı

O Personel Kartı
O Öğrenci Kartı 

O Tanıtım Kartı 
o Fatura Kartı

Körfez OFSET
MATBAACILIK - YAYIMCILIK • MLAMHLflt

İstiklal Cd. Bora Sk. Akbank Aralığı 
Ma: 3/B GEMLİK

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

İLAN ve REKLAMLAR KAZANDIRIR 

1 ATUK PAKET REKLAM 
100 milyon + KDV + Sârpriz

BİR TELEFON YETERLİ
Tel : (0.224) 513 17 97

W DFRŞHAİKELERİ
"Her zaman bir adım önde"
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Başımızdaki Bilgisayar

Muzaffer Gürboğa 
l'ğitünvi' Yaşar

1965 ve 1998 yıllarında yapılan bîr 
araştırmada. üniversite ve liseyi bitiren
lerin sayısı 4 kat artarken, sürekli kitap 
okuyan birey sayısının artması gerekir
ken 10'da bire düşmüş.

Bu ters, paradoksal ilişki düşünme 
। özürlü olmamızın nedenini gayet iyi 
! açıkhyor. Halihazırda nüfusumuzun % 

2.5 inde okuma alışkanlığı var. Okuma 
özürlü olan bîr toplum doğal olarak iyi 
düşünemez, sağlıklı seçimler yapamaz 
ve düşünme özürlü toplum olur çıkar. 
Bunun bizi ne gibi sıkıntılara, açmazla
ra sürüklediğini hep beraber yaşıyoruz.

Çocuklarımızın, gençlerimizin hayal 
kurmalanna bile kızıyoruz, ipotek ko
yuyoruz. Oysa hayal gücü yaratıcılığın 
kaynağıdır. Ona zemin hazırlar. Yara
maz çocuk diye nitelendirdiğimizi, 
problemli diye yanaşmadığımız, top
lum dışına ittiğimiz çocuklar gerçekten 

i geri zekalı mı?
Ünlü bilim adamı Tony Buzan “Her 

beyin deha olmak içm yaratılmış
tır. İşlemek gerek” der.

Aile ortamı ve eğitim sistemimiz 
beyni geliştirmeye yönelik işlev mi gö
rüyor, yoksa beyni köreltmeye mi çalı- 

[ Wor?
Başımızdaki bilgisayan yani beyni-, 

i mizi nasıl kullanıyoruz? Tam kapasite 
ile mi? İdare edebiliyor muyuz? Bizim 

. denetimimizde mi? Her şeyi idare ede- 
I biliriz. Beyni, beynin fonksiyonlarını, 

örneğin duygulanmızı denetleyebiliriz. 
Ancak beyni işleyerek, çalışarak, geliş
tirerek. Yine BUZAN “Normal beyni 
olan herkes zekidir” diyor. İş onu 

I geliştirmekte. Öyle aptal IQ dahi.
doğuştan değil diyor Buzan.

Özetle eğitilmiş beyinli insanlar mut
ludur, üretkendir ve güvenlidir.

Çocuklanmıza öğrenmeyi öğretelim 
yeter. Onlar entellektüel ve psiko-sos- 
yal desteklerini kendilerini oluştururlar.

SATILIK DAİRE
Kumla’da Havuzlu 

Satılık ve Kiralık Daire 
Eşyalı kiralık daire 

Tel : (0.224) 513 17 97
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ŞİFA ECZANESİ

NÖBETÇİ ECZANE

Kronik yorgunluk sendromu
Dünden devam
ÇARESİ VAR MI?
Yorgunluk giderici mucize 

bir ilaçtan bahsetmek yerine 
yorgunluk sebebini belirleyip 
onu yok etmek daha önemlidir.

Tiroid yetmezliği, gizli bir ti- 
roid bezi tembelliği varsa uygun 
dozda tiroid hormonu vererek 
sorunu giderirseniz yorgunluk 
ortadan kalkar.

Böbrek üstü bezlerinde, kor-

tizon ve benzeri hormonların 
yapımında bir eksiklik varsa 
kortizonu yerine koyarak veya 
florinef gibi tuz tutucu mine- 
ralokortikoid etkiye sahip ilaç
lar kullanılarak yorgunluk soru
nu azaltılabilir.

Kansızlıktan ileri geliyorsa, 
B 12 folik asit veya demir kul
lanarak çok iyi sonuçlar alınabi
lir.

Ailenizle veya işyerinizle ilgi-

li sosyal ve psikolojik problem
lerden kaynaklanabilir.

Aşın karanlık ve loş ış£ta 
çalışmak, sürekli olarak gürül
tülü bir otamda bulunmak, 
soğuk veya sıcak bir yerde 
çalışmak da yorgunluğun 
nedeni olabilir.

Tedavi amacıyla kullanılan 
bazı maddeler de vücuda 
sadece zarar verebilir.

Devamı var.

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

mobilya çeşitleri ile 
h izmetinizdeyiz....

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

□ GEREKLİ TELEFONLAR □ RESMİ DAİRELER
TEK Arıza......
TEK işletme ....

□ UÇAK

M

no 
155
156

itfaiye.................
Polis İmdat.........
Jandarma İmdat.

tnKıtans

Jandarma K............. 
Polis Karakolu........n. 
Gar. Köm..................

..513 10 55

..513 18 79
...5131206

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

□ ULAŞIM __________
Uludağ Turizm........... ..513 1212
Aydın Turizm................51320 77

□ HASTANELER
Devlet Hastened........ ..513 92 00
SSK Hastanesi._____ ..513 23 29
Mer. Sağ. Oca^._.. ..513 10 68

..........513 18 21
Çınar ....... ..513 24 67
Güven Takshv.^,.... ...51332 40
Gemlik Taksi. ...5132324
Manastır Taksi. ..514 35 50

Gümrük Md.... 
Tekel Md. ..... 
Vter-Da-Md.....

Santral....... 
BaştaMt 
zabıta.......
Otvbüs
S<ı fektents
NajM* . . ...
MUmmHM 
YaaVMd 
S» Ar—.....

Halk Egt. Mrk.
HaH^Kûtüp..... 

Karayejiân...... 
Uman Bşk

Özdld.Md.....

Ş13 20 66
513 45 03
513 12 74
514 00 95
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J FERİBOT
Topçu*»..
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□ KLtEtti
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aıasMuu 
<091113»

*>M4 10 20
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RO«SM
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LİSpt
AİMer . ...
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— 514 1700
— 5131637
- 513 16 37

5138843
5132259 

— 513 45 46
514 28 41

—- 513 65 00
— 51340 95
- 5145981

5133033
51317 79
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BAŞSAĞLIĞI VESTEL MAYIS
Odamız Meclis Başkanı 

Haşan Sözüneri’nin 
Babası 

Ergül Sözüneri’nin 
vefatından duyduğumuz 

üzüntü sonsuzdur. 
Merhuma Tanrı’dan 

rahmet, Kederli Ailesine 
başsağlığı dileriz.

GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI 
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

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"

Körfez OFSET
MATBAACILIK - REKLAMCILIK • YAYINCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak 
(Âkbank Aralığı) No : 3 / B Gemlik 

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

JVC AYI
KAMPANYASI

Peşin Fiyatına 8 taksit
Tüm ürünleri 3 yıl garanti

GEMLİKLİLERİN

HİZMETİNE AÇILDI

İbrahim & Bülent AKİT

XI KITLAR B^YAZ EŞYA & ELEKTRONİK

D 
lü 
ki

İbrahim Akıt Cad. No : 8/A GEMLİK
Tel : (0.224) 514 05 55 Fax : (0.224) 514 18 68

Sı

KONGRE İLANI
GEMLİK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

KORUMA DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN
Derneğimizin tüzük gereği olağan genel kurul toplantısı 31.05 21 

Cumartesi günü saat 13.oo’de Danış Ekim Öğretmenevi lokalinde yap 
çaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde toplantı bir hafta sonra 07.06.2C 
tarihinde aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Duyurulur.

GÜNDEM :
YÖNETİM KURULU

1- Açılış ve yoklama
2- Divan oluşumu
3- Saygı duruşu
4- Yönetim ve denetleme kurullarının raporlarının okunması
5- Raporların görüşülmesi, yönetim ve denetim kurulunun aldanması
6- Yeni yönetim kurulu seçimi
7- Yeni denetleme kurulu seçimi
8* Dilek ve temenniler
9- Kapanış.

l <

ELEMAN ARANIYOR
İngilizce bilen tecrübeli 

garson ve resepsiyonist 
bay ve bayan 

eleman aranıyor.
FAM İ LYfl OTEL
Tel: 573 90 25 ORHANGAZİ

S

oku>unj 
okutun!

a horul
oluOfl



GEMLİK GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

KSrfez
^■■■TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
0 15 Mayıs 2003 Perşembe_______ FİYATI : 200.000. TL.

Renkli Etiket İl Brosâr i D İtan İl Kitap A Ber^ 
Afiş & Yıllık Basımı & Fatara irsaliye i Bilet 

Gide r Makkuzu (l Davetiye İl Kartvizit i. Kase
Mâhâr İl Cflt yapımı İl RmA Ui Karta

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR
Her tirli matbaa islerimizde 

hizmetinizdeyiz

MATBAACILIK - REKLAMCILIK - YAYWCUK
İstiklal Caddesi Bora Sokak (Afcbaak Arabğğ 

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

3. lig hayal oldu
Dün, Trabzon’un Sürmene ilçesi statında oynanan Gemlikspor, Kilim- 
ispor karşılaşması, Kilimli’nin 2-0 galibiyeti ile sonuçlandı. Elenen ta
amımız ile 3. lig hayallerimiz bu yıl kapandı.

>8

003

Önce Bursa birinci ligin- 
leki gruplarda şampiyon 
ıldular sonra. Manisa'da 
apılan terfi maçlarında da 
aşan sağlayarak, 3 ncü lig 
hhmu araladılar. Gemlik 
jtbohmu 3 ncü lige taşıma 
mutlanmız. dün Trab- 
on un Sürmene Statı nda 
Dna erdi.
Saat 13.30’da başlaya- 

ak olan karşılaşmaya 
"gemlikspor Kulübü Başka- 

u ve Belediye Başkanı 
ffehmet Turgut, İstan- 
U’dan Trabzon’a uçakla 
iderek, futbolcuların ya
nda oldu.

Zonguldak Kilimlispor 
ile karşılaşmak için sahaya 
çıkan kırmızı beyazlılâr, tec
rübeli rakipleri karşısında 
ezilmeden birinci devreyi 0- 
0 berabere bitirdiler.

Gemlikspor, ikinci yarıda 
Kilimlispor sahasında adeta 
fırtına estirdi ancak, 
Adem’in gününde olmama-1 
sı en az rakip kalede 6-7 
golün ağlarını bulmamasına 
neden oldu.

75 nci dakikada Kilim- 
li’nin penaltıyı gole çevir
mesi sonucu Gemlikspor, 
1-0 mağlup duruma düştü.

Golün ardından dağılan 

takımımız 5 dakika sonra 
kalesinde ikinci golü de gö
rünce karşılaşma, 2-0 Ki- 
limlişpor’un galibiyeti ile 
son buldu.

Gemlikspor Yönetim 
Kurulu Üyesi Melih Ka
zanç, gazetemize yaptığı 
açıklamada, kazanılacak bir 
maçı istemeyerek de olsa, 
2-0 yenik bitirdiklerini, Ki- 
limlispor’un ağlarına gitme
si gereken en az 6 golün 
ahlamaması rakip takımın 
şansını arttırdığını söyledi.

Karşılaşmadan sonra 
otellerine giden Gemliks- 
porlular Gemlik’e döner-

nen, Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut da Trab
zon’dan uçakla Gemlik’e 
dönmek üzere yola çıktı.

Kilimli mağlubiyeti Getn- 
lıkspor un bu yıl da, 3 hg 
hayallerinin gerçekleşme
mesine neden oidhı

pda-

303
Kadri Güler
gemlik_korfez@yahoo.com

Güne Bakış

Bir başka bahara
Dün kalplerimiz Gemlikspor için Karadeniz’in şirin 

kasabası Sürmene’de yapılacak Gemlikspor, Kilimlispor 
[maçı için attı.

Maç başladıktan bir süre sonra karşılaşmaya giden
leri arayarak gelişmelerle ilgili sürekli bilgi âldım.
[ Birinci devre’nin 0-0 tamamlanmasından sonra hep 
bir galibiyet haberi alırız diye bekledim.

Ama böyle bir sevinç yaşansaydı, cep telefonumun 
çalacağından emindim.

Bu olmayınca, ben de gevşedim.
— —4 Kötü sonucu aldığımda yıkılmadım.
gv । Üzülmedim dersem yalan olur.

I Melih Kazanç in deyimiyle, Adem'in kaçırdığı gol sa
yısı 6-7 bunlardan biri veya ikisi gerçekleşmiş olsaydı 
mutlaka cuma günkü karşılaşma oynanırdı.

a
 Belediye Başkanını haberi yazarken aradım ama ula- 
sam adım

Sanırım uçakla dönüş saatiydi.
Yıllardır Gemlikspor, hep şampiyonluklardan döndü.

Z
| Bu kez üçüncü lig kapısından.

Gemlik, üçüncü lige bence hazır değil.
"| Gemlikspor'u üçüncü ligde görmek başka, bu ligi kal- 
ndırabilmesi ise başka...

Al Bu mücadeleler takıma tecrübe kazandırıyor.
| Futbolcunun üçüncü lige çıkması yanınca Gemlik- 

1C İllerin de bunu benimsemesi ve takımının yanında olması 
gerekir. Bu hiç olmadı.

n*l bahara kaldı. Sağlık olsun.

Hayırsever 
işadamına 
teşekkür 
plaketi

Gemlik Özürlüler 
Okulu’ndaki özürlü 
ve engellilere, 11 
adet sakat arabası ar
mağan eden ANY 
Tekstil ve Reisoğlu 
Tekstil Sahibi Ahmet 
Necdet Yılmaza, 
Kaymakam Sadettin 
Genç tarafından te
şekkür plaketi verildi.

ANY Tekstilin 
Bursa Demirtaş Sa
nayi Bölgesi ndeki iş
yerine giden Kayma
kam Genç, hayırse
ver işadamına teşek
kür plaketini sundu.

Genç Parti’de istifalar 
askıya alındı

Milletvekili seçimle
rinde Gemlik’te 6 bin 
oy alarak sürpriz bir 
atak yapan Genç Parti 
İlçe Orgütü’ndeki sular 
durulmadı.

Bir süre önce istifa 
eden İlçe Başkanı Nb 
zamettin Şanh ve yö
netim kurulu üyeleri
nin İl yönetimi tarafın
dan istifalannın görü
şülmeyerek. askıva 
alındığı öğrenildi.

Gemlik Genç Par- 
ti'de il kongresaıdc. il
çe Başkanı w yöcıehm 
kurulu üv'elerinin deği
şik gruplan destekîe- 
taesiylc başlayan kır
gınlıklar giderileme
miş, yönetim kumlun
dan 9 kişinin istifasıyla 

başlayan olaylar, daha 
sonra İlçe Başkanı Ni- 
zamettin Şanh'nın 
yaptığı basın toplantı
sıyla domk nohtosma 
ulaşmıştı.

Şanlı, bu basın 
toplantısında, istifa 
eden yöuchtİMln 
partiyi kflçâk düşür
dükleri ıçm drsiplm 
kuruluna uvMMsM 
açıklamış, kendisine 
karşı da bu hâşdcre* bt- 
rans oyun*Mn kurula
rak. havat kadanhn 
göndenkhğvta tâte et
mişti

Bu açddamadan 
sonra ise. isttfacbr da 
rumu İe bOrrms. I 
Başkanı Gemlik e ge
lerek. taraftan yüzleş-

mailto:gemlik_korfez@yahoo.com
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Turist 
döviz bırakmıyor

“Turistler bir kuruş bırakmadı** 
Dünkü gazetemizin manşeti.
Traji-komik bir durum.
Ne bekliyorduk ki?
Var mı limanda onlann ilgisini çeke

cek bir yer?
Gemlik hakkında bilgileri var mı?
Gemiden iner inmez Gemlik hak

kında bilgi veren bir broşür dağıtıldı 
mı?

Hemen oracıkta bir stand kurulup 
da en azından orada zeytin-zeytinyağı 
sergilendi mi?

Bu sorulara verilen yanıtlar hayır ise 
turist kime nasıl döviz bırakacak?

Gerçekler acıdır.
Gemlik’in geldiği nokta bu.
Bu hale getirenler ellerini cüzdanla- 

nndan çekip vicdanına koysunlar ve 
düşünsünler.

Ben nerede yanlış yaptım diye...
Çok katlı yapılar, çarpık kentleşme, 

ranta dönük yapılanma iskele yöresin
deki keşmekeş...

Bırakın yabancı turisti Bursalıları bi
le çekemiyoruz Gemlik’e...

Hafta sonları Mudanya cıvıl.cıvıl...
Bursalılann akınma uğruyor.
Trafik kilitleniyor.
Ya Gemlik.. .
Konuklarınızla doğayı ve denizin 

kokusunu içinize çekerek güvenle, hu
zurla balık yenilecek bir yer gösterin.

Bir Necati Amca vardı... Allah uzun 
ömürler versin Necati Amca gene var 
var olmasına da onun Türkiye’ye tanıt
tığı Boksör’ün yıldızı hala parlıyor mu?

İlk kez gördüğümüz model model 
arabalar önüne parkediyor mu?

Bizim çocukluk dönemimizde Bok
sör’ün önü ithal otolar satan galeri gi
bi olurdu.

İstanbul sosyetesini, artistleri hep 
oralarda görürdük.

Ya şimdi!
Sevgili Murat, gençliği, enerjisi en 

önemlisi babasından aldığı deneyim ile 
Boksör’ün yıldızını yeniden parlatabi
lir.

Ben inanıyorum ki, Gemlik'in gele
ceğini hepimizden daha iyi düşünen 
Belediyemiz ve Gemlik'in iyot kokulu 
deniz havasını ciğerlerine çekme şan
sını yakalamış olan Başkanımız çocuk
larımıza eski Gemlik i yaratır.

İzmir’in kokusuyla tanınan Alsan 
cak'ı bile mis gibi kokar hale gelebili
yorsa Gemlik’te de hala yapılacak bir 
şeyler vardır.

Gemlik avantajlarım iyi kullan 
malı....

Erbakan’ı dönüsü
Gözümüz aydın, Necmettin Erbakan 

yeniden siyaset sahnesindeki yerini aldı. 
Bir insan düşünün ki, kurduğu bütün par
tileri (Milli Nizam, Milli Selamet, Refah ve 
Fazilet (bu kadar kurduğu parti) adeta bir 
yolunu bulup kapattırmış, başbakanlıktan 
“muhtıra” gibi bir uyanyla düşürülmüş, 
işi gücü ipe sapa gelmez konuşmalar yap
mak, ağır sanayi yatıranı (!) temeli atmak 
olmuş ve de Bursa’da Cumhuriyet Ak
ra’ndaki her mitinginde “Atatürk Anı- 
tı”na sırtını dönerek nutuk atmayı marifet 
saymış... İşte böyle siyasetçi, seksen yaşı
nın baharında yeniden bir partinin başına 
geçiyor.

Siyaset kuşkusuz yeniden şenlenecek.
Daha bismillah ilk konuşmasında eski 

öğrencisi Recep Tayyip Erdoğan’a yükle
niyor ve “Ortaya çıkan açık gerçek 
şudur ki AKP yöneticilerinin uygula
dığı zihniyet ‘gayri milli görüş’tür" 
diye sesleniyor.

Erbakan’ın yapmak istediği ne?
Bunu konuşmalarından anlamak ola

naklı, örneğin diyor ki :
“Solcu görüş iki kere iki eşittir üç 

diyen, liberal sağ görüş iki kere iki 
eşittir beş diyen görüştür. Ne oldu
ğunu ifade edemeyen AKP ise, iki 
kere ikinin kaç ettiğini söyleyeme- 
yen görüştür.”

Ve devam ediyor ;
“Ey AKP yöneticileri, siz eğer ‘Un 

var, su var, tuz var; öyleyse bu ek
meği biz yaparız9 derseniz yanılırsı
nız. Çünkü ekmek için maya lazım. 
O maya da nidayet, feraset ve dira
yet ister. O da Allah vergisidir (ki sa
dece Erbakan da vardır)”

Yüzeysel bir bakışla Erbakan önderli
ğindeki Saadet Partisi’nin, AKP İktidarı’ra 
hayli sarsacağı, dolayısıyla 365 kişilik ço
ğunluğu aşındıracağı ve öylelikle birtakım 
olumsuz gidişlerin engellenmiş olacağı dü
şünülebilir. Ama bir gerçek var. Erbakan 
Hoca ve onun yönetimindeki SP, nispi de 
olsa istikrar ve düzene gereksinmesi olan

Yıl; M SAYI :1541
Fiyatı: 200.000 n. (<•¥ MM| 

MHM KaOH Otllll
Ymi htori MMM ; Sen* K R 

İstiklal Cad. Bora Sok. (AkBaak Ar»**|t> Bo ; 
1W : 513 17 •? Fox : 513 3S *5 GfMIM 

Basıldığı yer : KÖRFEZ OFSBT 
MMOmciMi YlMborM - BaMMoMl 

bdMol Cad. Bora Sok. Boodr M M om.» 
(Rd Barom Molart w F—t BAalOrt rr——|

Türkiye de yeni karışıklıklara yol açabâr 
“Milli Görüş’ün son zamanlarda Türkiye 
içinde ve dışında tartışmalara neden oldu
ğu bir süreçte. Erbakan’ın eski oğrencie- 
rinin tutumunu “İşbirlikçi görüş” diye 
nitelemesi; öte yandan Belçika'daki MA 
Görüş önderlerinden. Erbakan'm destek 
çişi. Refah ve Yurttaşlık Partisinin öderi 
Abdullah abu Aziz adlı kişinin Türkiye 
için “gavur ve kafir memleketten be
ter” nitelemesinde bulunması son derece 
ilginç. Ama daha da ilginç olan, bu sabık 
matematik öğretmeninin şu söyledikleri

“Amerika’da, Almanya'da. Avus
turya’da yaşayan Yahudiler, daha 
sonra kendi ülkelerini kurdular. Bu 
anlamda ben de ‘Siyonist Müslü
man’ım. Elbet biz de bir gün. kendi 
‘şeriatla yönetilen devletimizi ku
racağız.”

Abdullah abu Aziz e “Nerede?” ckye 
sormak gerekir mi. bilemiyorum. Ama O. 
partisinin adını bile Erbakan m Refah'al
dan aldığını ve Hoca yı desteklediğini sak
lamıyor. Erbakan ise. ikinci Tezkereye 
“ret oyu” kullanan 100 dolayanda 
AKP liye yağ yakıyor. Kımılerın-e göre 
Hoca nın TBMM de grup kurması yaban
mış!

Evet, Erbakan ın dönüşü belki AKP y» 
bir ölçüde zaafa düşürecektir Hoca. ysSar 
dan beri sürdürdüğü tutarsız, dinci w tah
rikçi siyaset anlayışım, beş ydbk yesaMb 
döneminden sonra da devam ettireceği se
lenimin i veriyor..

Ki. asıl tehlikeli olan da bu
Çünkü Türkiye'ni, AmMMb iç w dteş 

sorunlarla boğuştuğu, Kdw* ta adan 
lar atmaya ve AB de buOurdesme çaba&MhK 
m arttırmaya çakşöğı be «urvçle. Erba 
kan’ın siyaset anlayışından zarar görmesi 
kaçınılmaz Benim hayret ettığtert, Rrcaİ 
Kutan gibi veya Buna dan Hümı Tam» 
gibi ak! ı bafeğ görünen kfeşdmn Hkx aya| 
kolayca biat etmeten

Ne dryefim. şeridi badkıor |
ama «•.

Yazarımız 
Araştırmacı * Yazar 

Yılmaz Akkılıç’ın yardıM
4 Ciltlik 

BURSA ANSİKLOPEDİSİ 
Gazetemize saMmaktaOB. I

istMeı Gad Bora Bok AMank Aralfl
No 3B GEMLİK Tei : (0^24) 513 lîf
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Muhtarlara sivil
savunma dersi

İlçe Sivil Savunma Müdür
lüğü tarafından merkez ma
halle muhtarlanna depremde 
yapması gereken çalışmalar 
ile ilgili hazırlanan bilgiler ak
tarıldı.

Muhtarlar Dernegi'nde ya
pılan toplantıda konuşan İlçe 
Sivil Savunma Müdürü Musta
fa Emirkaya, Gemlik’in birinci 
derecede deprem bölgesinde 
bulunması nedeniyle, hazırla
nan deprem haritalannda her 
mahalle bölgesinin krokileri
nin belli olduğunu, mahalle 
muhtarlannın, mahallede otu
ran vatandaşların yanında 
doktor, sağlık görevlileri gibi 
kamu görevlilerinin nerede 
oturduklarını ve her çeşit bun
larla ilgili bilgilerin edinmeleri 
gerektiğini söyledi.

Her mahallenin deprem ve 
sivil savunma krokileri üzerin

de incelemeler yapan muhtar
ların sel, yangın, deprem, sa
vaş, deniz taşması gibi durum
larda, sivil savunma örgütleri 
ile birlikte hareket edecek en 
ötkin kuruluşlar olduğu hatırla
tılarak, muhtarların mahallele

ri en iyi tanıyan ve bilen kişiler 
olması nedeniyle, sivil savun
ma ve kamu ekipleriyle uyum 
içinde çalışmaları için hazırlık
lı olmalan mahallede gerekli 
alt yapı örgütlenmesini sağla
maları istendi.

İM kongre tarihleri belli oldu
Adalet ve Kalkınma 

Partisi Gemlik Örgü
tümde belde ve ilçe 
kongreleri tarihleri bel
li oldu.

AKP Gemlik İlçe

Başkanı Ali Okuroğlü, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, Gemlik il
çe. Kongresi'nin 7 Ha
ziran 2003 günü, Kü
çük Kumla Beldesi’nln

TAŞI 
GEDİĞİNE

cincin oJatner

Hatamız ...

ABD Savunma Bakan
Yardımcısı “Paul Wolfowita’ye 
göre:
“Türkiye hata ettim” 
demeliymiş.
Hata etti!
Irak Savaşı’nda Kuzey 
cephesini açmamakla değil, 
Sizlerle dost ve stratejik 
ortak olmakla...
Hatamız öyle bir anlaşıldı ki...

de 17 Mayıs 2003 
Cumartesi günü yapı
lacağını söyledi.

Okuroğlu, x Küçük 
Kumla Beldesi’nde 
yapılacak seçimlerin 
Belediye Düğün Salo- 
riu’.nda yapılacağını 
belirterek “Kurşunlu 
ve Umürbey belde
lerinde seçim ya
pamayacağız. Bu
ralara atama yolu 
ile belde yönetim
lerinin görevlendi
rileceğini yakında 
bu konuda açıkla
ma yapacağız” dedi.

TATLI 
SERT
Erol GÜRÇAY

Küçük Kumla Bel
desi’nde tek liste ile 
seçimlere gidileceğini,

AKP KüçOkkumla Belde
Başkan adayı Sedat Yaşar

AKP Gemlik İlce Başkanı 
Atı Okuroğlu

belde adayının ise. Se
dat Yaşar olduğu belir 
tildi.

Gemlik İlçe Kong
resi nde yapılan dele
ge seçîmleı inde Ali 
Okuroğlu ve yönetim 
kurulunun belirlediği 
delege listelerinin gö
revden alman vönetı 
me muhalif olan kana - 
dm da etkinliğiyle va- 
ptkhğı gödenirken. il
çe kongresinde \ edat 
Emek in aday olma 
şansının acaklığı. Sefa
hattin Bakırcı nında 
adaylıkta şanslı gözet
mediği kulidetde ko
nuşuluyor.

Önce Sağlık
Sağlık ve spor.
Et ve tırnak gibidir.
Sağlık olmazsa spor da oknaz.
Futbolcunun sağlığı denilince, akh 

miza sadece ayaklan gelir.
Kalbi gelmez.
Damar sistemi hiç gelmez.
Dizinde ki menisküs gelir.
Yan bağlarındaki çekme gelir.
Fenerbahçeli VVashington’u hatırlay 

m.
Damarlarında sorun olduğu anla

şıldı.
Aslında sorun belki daha önce farke- 

dilmişti.
Ama. Skandal korkusundan, rtaye 

çıkması önlendi.
Adam golleri sıraladıkça, bu kuş

ku tamamen ortadan kalktı.
Bir gün geldi.
Adam az daha, öbür tarafa gidi

yordu.
Kalp damar sisteminde her zaman 

bir anza olması gerekmez.
Yorgun bir gece.
Ertesi gün, sıcak ve nemli bir ha

va.
Ve. Aynı gün sıkı bir maç.
Böyle bir atmosferde, kalbi zorlayabi

lir.
Pek çoğumuz, tansiyonunun kaç 

olduğunu bilmez.
Kan şekerinin düşük mü. yoksa yük

sek mi olduğundan haberi yoktur.
Yoğun enerji sarfederken. bu de

ğerlerin çok önemi vardır.
Kısa bir süre önce, çok ünlü bir yuzü- 

cümüzünü kaybetmiştik.
Son kaybımız, Gemlikspor-Reno ha

zırlık maçında oldu.
23 yaşında bir can gitti.
Sağlık çok önemli.
Sporcu sağlığı daha da Önemk
Bu vesile ile Gemlik'te hizmet vr- 

ren Uzmanlar Tıp Merkezini kutla
mak gerek.

Tüm Gemlikli futbolculara «aghk 
kontrolünü üstlendi.

Uzmanlar Tıp Merhetk bu guad |MI 
için, zamanı çok iyi seçti.

Gemi iksporlu futbolcular. bu »uru- 
cü olayın tesiri atanda 1 almayanlar.

Bir yerde, herkes kendi kaderini î 
yaşıyor.

Trabzon'da vapalacak 3. Bge terR | 
maçlarında Gemlik spora basanlar i 
diliyorum.

[ Günün Söıü |
“Sağlıktan büyük zenginlik 

yoktur.’*
“Emerson*
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Folklörcülerimiz 
ödülsüz döndü

Ganyancı

Fatih Sarı

I Gemlik Halk 
dansları Folklör 
tkibi. Bolu'da ya
kılan Bolu İzzet 
Baysal Şükran 
Günleri Halk 
Dansları yanşma- 
krdan bu kez elleri 
x>ş döndüler. * 
I Geçtiğimiz haf- 
a sonu Bolu'da 
lüzenlenen Halk 
Danstan yanşmala- 
ına katılan Gem- 
ikli folklörcüleri- 
niz. yanşmalar sı
rasında bir oyuncunun 
katası nedeniyle, pu- 
ın kaybetmesine se
bep oldu.

Halk Dansları Folk- 
pr Ekibi Başkanı Çağ-

n Selçuk, yanşmalara 
derece almak için git
tiklerini ancak, bazı 
beklenmedik olaylarla 
puan kaybedince bek
lenen dereceni’: 'Alına

madığını söyledi. '
Selçuk, yaz boyun

ca değişik folklor ya
rışmaları ve etkinlikleri 
olacağını belirterek, 
“Çocuklarımız,

1. ayak : İlk defa koşacak atlar bu 
koşuyu zor hale getiriyor.

2. ayak : Beltohen, Chakro. Good 
Bye. Heure Mavve bu koşunun şansh 
isimleri.

3. ayak : Karçiceği ilk atım. Çah güzeli. 
Binin, Ahunaz. Aparan şansh isimler.

4. ayak : 2 Nolu Tamamgo banko.
5. ayak : Chip, Toprak, Cyrano. 

Maurzlo yeterli.
6. ayak : Lazarus, Commener. New 

Order, Indoehma yazılmalı.
Bol şanslar.

azimlerinden bir 
şey kaybetmediler. 
Biz her gittiğimiz 
yerde Gemlik’i en 
güzel şekilde tem
sil ediyoruz” dedi.

_______ Matbaamızda 
Bilgisayar A Sistemiyle 

iviühürde I Kase ve
yokî.. / Mühürleriniz 

-------  . 30 dakikada 
yapılır.

KÖRFEZOFŞET 
mMcumcıiHviLiıı 

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

Düğün & Nişan & Kına 
Sünnet Fotoğraf Çekimleri 

ve albümleri yapılır.
VesiJcalıfc 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 §T 94 Tel: (0.224) 514 94 94

PVC KAPLAMA VE 
I PLASTİK KART SİSTEMLERİ
© Plastik Kimlik Kartı

© Personel Kartı
© Öğrenci Kartı

© Tanıtım Kartı 
t © Fatura Kartı

Körfez OFSET
MATBAACILIK - YAYINCILIK -

: 20m'cU
0 ite

OTO GAMZE
Elektrik Akşamı Filtre 
Derse Akşamı Civata

İstiklal Cd. Bora Sk. Akbank Aralığı 
No:3/BGEMLİK

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

İLAN ve REKLAMLAR KAZANDIRIR

JF mm Mfâ
\ /r PsJSS
I İSTİKLAL CAD.No : 17 GEMLİK
İ Tel: (0.224) 513 53 67 - 514 91 80

TOFAŞ
RENO 
VOLVO 
SCANİA

ANADOL

BMC 
FATİH 

DODGE 
KARGO 
FORD

Tahir DOLAŞKAN
Gemlik Girişi Bayta? Apt. Altı No : 42 GEMLİK 

Tel: (0.224) 514 59 37 Cep Tel: (0.546) $86 00 43

1AYUK PAKET REKLAM
100 milyon + KDV + Snrpriı

BİR TELEFON YETERLİ
Tel : (0.224) 513 17 97

DOĞUŞ FEN DERSHAIVELERİ
"Her zaman bir adım önde"
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Kronik yorgunluk sendromuMuıafter Gürboğa

Sporda Fanatizm

Srüntülerin- 
den bazı mesajlar almak gerekir diye dü' 
şünüveuım Taraftar çabuk ve kolay dol

*uşa gelmektedir. özettikle kulüp yöne- 
iterinin. basın ve görüntülü medyanın 
kçm gerîlimini yükseltici etki yaptığı bili-

har

Rakip takım oyuncuları ve seyircileri kı
saya deştiriyor, küfür ediyor. Eğer rakip 

kendi takımlarını yenerse onlara sa
ran mezar olacağı iletisi gönderiliyor, 
edece rakibe mi? Değil. Bir maç önce 

Dünden devam
YORGUNLUĞUN 
ARKADAŞLARI 
FİBROMYALGIA : Kas ağ

rıları ve hassaslığıdır. Ağrılar, 
özellikle boyun bölgesi, omuz, 
sırt ve kürek kemiği alanı, bel, 
kalça ve kalça ekleminin dışkıs- 
mı ile ayak bileğinin iç kısmında 
görülür.

DEPRESYON VE ANK- 
ŞİYETE (BUNALTI) : Yor
gunlukla birlikte neşesizlik, kon-

santrasyon bozukluğu, hafıza 
kaybı, aşırı sinirlilik ve uyku bo
zukluğu da mevcuttur. Bazen 
konsantrasyon ve karar'verme 
yeteneğinin azalması, enerjisiz- 
likle birlikte değersizlik veya 
suçluluk hissi gibi sorunlar da 
mevcuttur.

ŞİŞMANLIK : Yorgunluğa 
bağlı hareketsizlik sorunu ya
nında aşırı yeme problemi de 
olayı karmaşık ve çözümsüz ha
le getirir.

UYKU KAYBI : Uyku so
runları çok sık görülen bir refa
kat edicidir. Uykuya dalma güç
lüğü, uyku bölünmeleri, bazen 
aşın uyku eğilimi ile birliktedir.

HASSAS BAĞIRSAK 
SENDROMU : Karında ağn. 
şişkinlik, gaz sorununun ön 
planda olduğu "mutsuz bağır
sak sendromu" olarak da adlan
dırılan bu klinik tabloda nöbet
ler stres ve anksiyete île yakın
dan ilişkilidir. Devamı var.

bağnna bastığı. alkışladığı sporcuyu hata 
yaptığı ve takımı yenilgiye uğradı diye yuh 
çektinıekte. dö\âdebttmektedir. Tuttuğu ta
kan yenilmesi tabiî ki taraftan üzen sinir- 
tendmr Bireysel tepkilerle küçük boşalım
lar zararsızdır.

Ancak taraftann ruhsal durumunun öy
le gelgitler yapması sağlıklı mı? Medyanın, 
her grubun spor gazetesi çıkarmasının "ne
den ne olabilir? Okur sayısını arttırarak 
ekonomik kazanç sağlama isteği olabilir

Olumsuz bir tutum olmasına karşın fa
natizm besleniyor ve körükleniyor. Tribün
lere asılan bezlerdeki yazılara bakalım. 
“Gültepeİi fanatikler''. “Ölmeye ölmeye 
ölmeye geldik", “Canımız, kanımız, ima- 

ı ramız her şeyimizsin sen ey şanlı Fener- 
bostan"

Fanatizm bir uç durumdur. Olağan de- 
ğifcfîr. Hastalıklıdır. Bunu oluşturan bir yı
ğan neden var. Kişiliği tam oluşmamış, ye
tişkin olamamış, çocuk kalmış, takımla öz
deşleşip onun başarısında adeta kendi ba
şarısı imiş gibi pay alıp sevinen yalnızlığını 
ürkütücülüğünden çekinip, bir gruba ait 
olma duygusunu taşıyor olmanın, güvenli
ği kişilerin saldırganlık dürtülerine yanıt 
bulma, bir başka kızgınlık durumunu maça 

* transfer ederek öfkenin dışa vurumu. Ge
çim sıkmtılanndanda, sorunlarından biri
ken toplumsal adrenalinin artması vb.

Sporda yenmek, yenilmek bir de bera
bere kalmak var. Her üçünde de aynı tep
kiyi vermek olanaksız. Ancak seyir zevkini 
yok etmeyelim. Kontrollü ve deneyimli 

| davranalım, öfkelerimiz, tepkilerimiz sağ
lıklı olmak zorundadır. Yoksa fanatizm 

[ sporu teslim alacaktır.

KAYIP

Yasemin Mobilya 
DEĞİRMENCİOĞLU Mobilya ve Koltuk Çeşitleri
O Yatak Odası Takımları 
D Oturma Odası Takımları 

Misafir Odası Takımları 
□ Yemek Odası Takımları 
O Kanepeler 
O Abajur Çeşitleri 
O Zigon Sehpalar 
Yeni İşyerimizde zengin 

mobilya çeşitleri ile 
hizmetinizdeyiz.....

TEK fitnza.....
TEK İşletme 
Turizm Der. .... 
Spor Sah. ...... 
Orm. Böl. Şf... 
Milli Eğt. Md.... 
Halk St. 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.....

Bursa İl Trafik Müdörlüğü’nden aldığım 
ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür.

Bilal KARA

NÖBETÇİ EOZANE

«s

□ RESMİ DAİRELER □ UÇAK□ GEREKLİ TELEFONLAR

□ DENİZ OTOBÜSÜ

Mudanya

□ VAPUR

□ EEMOI

□ OTOBÜS
□ BELEDİYE

«8 <

İMİ

Türk Hava Yolan
Şahit Haindi

513 45 21
513 45 20
513 24 32

Gazhane Caddesi No : 21 (Eski Uzunlar Tic. Aygaz Bayii)
Tel : (0.224) 512 2020GEMLİK_______

513 20 66
513 45 03
513 12 74
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 İS 46
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07
513 14 14

b İ13 45 21 111

İtfaiye .................................110 
Polis İmdat...........................155 
Jandarma İmdat156 
Jandarma K...............513 10 55 
Polis Karakolu.............513 18 79 
Gar. Kom.......................513 1206

Çınar TaRst,,?^,.........513 24 67
Güven Taksnv.g^......513 32 40
Gemlik TaksiJ\...A......513 23 24

I Manastır T4kslT^»,,...514 35 50

□ 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
t^J^KSİLER_______

14 Mayıs 2003 Çarşamba
BAYER ECZANESİ
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DP’nin kuruluşu 
kutlandı

Demokrat Parti’nin iktidara gelişinin 57 nci yıldönümü 
Umurbey’de Celal Bayar’ın Anıt Mezarı başında kutlandı.

• Demokrat Parti nin 
iktidara gelişinin 57 
nci yıldönümü Doğru 
Yol Partililerce Umur
bey Celal Bayar Anıt 
Mezan önünde düzen
lenen törenle kutlandı.

Doğru Yol Partisi İl 
Yönetim Kurulu üyele
ri ve İlçe Yönetim Ku
rulu üyeleri, DP’nin ik
tidara gelişi nedeniyle 
Celal Bayar’ın mezan 
başında buluştular.

Doğru Yol Partisi İl 
Başkanı İlker Özarslan 
ve yönetim kurulu üye
leri ile Gemlik İlçe yö
netim Kurulu Başkanı 
Mehmet Avcı ve arka
daştan Bayar’ın ve De
mokrat Parti’ye hizmet 
etmiş olanlann ruhuna 
fatiha okuduktan son
ra, Demokrat Parti’nir) 
ilk defa halk iktidan 
kurduğunu, halk ile bü
tünleştiğini belirterek,

bu ruhun bugün Doğru 
Yol Partisinde yaşatıl- 
dığını söylediler . -

Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih Mehmet 
Güler'inde bulunduğu 
törenden sonra, 
Umurbey Celal Bayar 
Müzesi ve Kütüphane
si gezildi.

DYP’liler daha son
ra Aytepe’ye çıkarak, 
çay içtiler ve Bursa ya 
döndüler.

Haşan Kaçan Umurbeyli 
gençlerle buluştu

Atv’nin sevilen dizisi ‘Ekmek Teknesi’nin filozofu ve oyunun senaristi 
Haşan Kaçan, dün Umurbey Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler’in da
vetlisi olarak, kasabada gençlerle buluştu.

Yeni Şafak Gazetesi’nin Umurbeyli Yazarı .Mehmet Şeker ile birlikte 
Umurbey’e davet edilen Kaçan, Aytepe’de gençlerle sohbet etti, sorularını 
yanıtladı.

Renkli Etiket & Broşür & El İlanı & Kitap 
Dergi & Afiş & Yıllık Basımı

Fatura İrsaliye & Bilet & Gider Makbuzu 
Davetiye & Kartvizit & Kaşe

Mühür & Cilt yapımı & Plastik Kimlik Kartı

1 GÜNDE KALİTELİ ve UCUZ 
DAVETİYE BASILIR

Her türlü matbaa işlerinizde 
hizmetinizdeyiz 

"Matbaacılık 
Bizim İsimiz" T

Körfez OFSET
MATBAACILIK - REKLAMCILIK - YAYINCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak 
(Akbank Aralığı) No : 3 / B Gemlik 

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

VESTEL
JVC

MAYIS
AYI
KAMPANYASI

Peşin Fiyatına 8 taksit
Tüm ürünleri 3 yıl garanti

GEMLİKLİLERİN
HİZMETİNE AÇILDI

A KITLAR

İbrahim & Bülent AKIT

BEYAZ EŞYA & ELEKTRONİK

İbrahim Akıt Cad. No : 8/A GEMLİK
Tel : (0.224) 514 05 55 Fax : (0.224) 514 18 68

Gürle İş Merkezi 
4. katta 

Satılık Ofis

Tel: (0.224) 513 17 97

KAYIP
Gemlik Endüstri Meslek 

Lisesi nden 1995-96 öğreten 
yıbnda attığım âptomarm 
kaybettim Hükümsüzdür 

Erdem ERGİN

KAYIP
B«*o CaaoM

Yuntal YILMAZ

ELEMAN ARANIYOR
İngilizce bilen tecrübeli 
garson ve resepsiyonist 

bav ve bavan 
eleman aranıyor.

FAMİLYA OTEL 
Ttel; 573 90 25 ORHANGAZİ

OkuYUl 
okutUl 

abot 
olu



Renkli Etiket £ Bro*«r it D Dana k. Kitap İl D*rfj 
Afi» İl Yıllık Batımı & Fatara Irıaliy* k Bilet 

Gider Makbuz» £ Davetiye £ Kartvizit £ Kaae 
Muhnr £ Cilt yapum A Plartlr KmA Kartı 

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR 
Her türlü matbaa işlerimizde 

lı izw et i »izdeyiz

MATBAACILIK - REKLAMCILIK - YAYIHCUK 
İstiklal Caddesi Bora Sokak (Akbari Arafağ* 

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

Körfez OFSE

iit
iti “Biz oynadık onlar kazandı”

Sürmene’ de yapılan Gemlikspor, Kilimlispor karşılaşmasının mağlu
biyet acısı Gemlik’e çöktü. Belediye Başkanı Mehmet Turgut, karşı- 
aşmayı değerlendirirken, “Kazanan takım biz olmalıydık” dedi.

Gemlikspor'un Sür- 
nene’de Kilimlispor 
çarşısındaki 2-0 lık 
mağlubiyet acısı Gem- 
k’e çöktü.
! Uçakla İstanbul’a 
ıradan da Gemlik’e
[elen Belediye Başka- 

z-o u ve Gemlikspor Ku- 
■ ~ ibü. Başkanı Mehmet

^^«■Turgut. gazetemize

n
aptığı açıklamada, 
Karşılaşma bo- 
unca biz oynadık 
ma, onlar yendi”

ilçemize dönen Gem- 
liksporlular mağlubiye
tin üzüntüsünü üzerle
rinden atamazlarken, 
karşılaşma konusunda 
konuşmak istemediler.

YENEN BİZ 
OLMALIYDIK
Gemlikspor Kulübü 

ve Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, her- 
şeyin iyi gittiğini an
cak, takımın golcü ele
man eksikliği ile eline 
geçirdiği fırsatları de
ğerlendiremediğini, en 
az 8 yüzde yüz gollük

pozisyon Kilimli’nin 
kalesini bulmayınca, 
hatalı bir penaltı so
nunda takımın mağ
lup olduğunu söyledi.

Gemlikspor Kulübü 
. Başkanı Mehmet Tur
gut, “Bütün çaba
mız 3 ncü lig için
di. Ancak, bunu 
son aşamada de
ğerlendiremedik. 
Eksiklerimizi gör
dük. Bunu gider
menin yollarını ara
yacağız. Gemliks- 
por’un eksiği golcü

elemandır.
İlk golü biz al

saydık, kesinlikle 
maçın galibi olur
duk” dedi.

Nurettin Avcı SP’lilere konuştu.

“Gemlik’in altyapısını 
ben tamamladım”

Saadet Partisi’nin 
başlatmış olduğu 
“Gemlik Gündemi” ad-' 
lı toplantılar devam 
ediyor.

Dün akşam ki top
lantının konuğu Eski 
ANAP Belediye Başka
nı Nurettin Avcı idi.

Avcı, Saadet Partili
lere çalışmalarını anla
tırken, Gemlik’in alt

yapısını bitirdiğini, ken
disinden sonra gelen 
baş kanların üst yapı ça
lışmaları ile ilgilendikle
rini söyledi.

Avcı. “Toprağa 
gömülen hizmetle
rin değerlendireme
diğini biliyorum. 
Bundan pişmanlık 
duymuyorum” dadL

Devamı syf 3*de
t Dün, Sürmene’den

Kadri Güler
gemlik_korfez@yahoo.com

Güne Bakış

m

Gemlik Gündemi
Saadet Partisi, ilçemizdeki diğer partilerin kafalarını ku

ma soktuğu bir sırada, haftada bir gün, “Gemlik Günde
mi" adım verdiği toplantılarla eski belediye başkanlarını, ar
dından GemBk'e hizmet etmiş olan kişileri davet ederek, gö
rüşlerini dinliyor.

Bence yararlı bir etkinlik gerçekleştiriyor Saadet Partililer. 
I* Toplantıları çok kalabalık olmasa da, sondan sorular ve 
gündemin çekiciliği toplantıları dinlenir kılıyor.

Dün akşam, bir bölümünü izlediğim Gemlik Günde- 
'mi’nin konuğu eski ANAP’lı Belediye Başkanı Nurettin Avcı 
idi.

Nurettin Ava, seçimlerin yenilgisinden sonra ekmek kav
gasına girişmiş, yaşamını sürdürmek için, başlattığı yeni işi 
dobyısıyia Gemlik’ten uzaklaşmıştı.

Gemlikliler uzun zamandır Avcıyı göremediği gibi neler
le uğraştığının pekde farkında değiller..

Ava’nın uğraşısı kendini ilgilendirir.
Beğenelim veya beğenmeyelim, 5 yıl bu kente hizmet et- 

olan ağır kişiliğiyle tanıdığımız Nurettin Avcı, sanki 
ffl&’ten kopmuş hissini verdi bana.
Bdki Gemlik’ten kopma değil ama, siyasetten kopma da 

ininiz buna.
Döneminde yaptığı çalışmaları mütevazi bir dille anlatır

ım bdediye baştanlarının hizmetleriyle değil, genel siyase- 
başansıyia göreve geldiklerini vurguladı.
İKimseye çatmadı, kimseyi kötülemedi, ancak, başlatıp 

devam ettirilmeyen hizmetleri için, 80 öncesi siyaset benzet
mesinde bulundu. SP’nin bu çalışmasını yararlı buluyorum.

Umurbey’de ses yarışması
Umurbey Belediyesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile liseli gençler ara

sında Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği ve Pop Müziği ses yarış
masının ön elemeleri yapıldı.

Umurbey Belediyesi ile İl
çe Milli Eğitim Müdürlü
ğü’nün ortaklaşa düzenlediği 
‘Ses yarışması* nın ilk ele
mesi dün yapıldı.

Türk Halk Müziği, Türk 
Sanat Müziği ve pop müziği 
dallarında lise ve dengi okul
lar arasındaki öğrencilerin 
katıldığı yarışma çok heye
canlı geçti.

Dün, Umurbey Sağhk 
Meslek Lisesi’nde yapılan ya
rışmalarda, Türk Sanat Müzi
ği Jüri-Başkanlığı’nı Bestekar 
Kutlu Payash, Türk Halk Mü
ziği seçmelerinin Jüri Baş
kanlığı ’nı Türk Halk Müziği 
Korosu çalıştırıcılarından Erol

Akbaş, pop müziği yarışma- Mehmet Taşpmar etaptı.
lannın jüri başkanhğını ise. Devamı sayfa 3 de

mailto:gemlik_korfez@yahoo.com
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Gürhan ÇETİN KAYA

Mutluluk

Demokrasi ve çağdaş mandacılık.

5l

Buluşma Basından Seçmeler

Haşan PULUR

memleketimizi kalkındır, geliştir, 
demokrasiyi getir!” diye yürek harça- 
layan feryadına dayanamadığı için gitti!
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Amerika Irak’ı niçin işgal-etti?
Irak halkının “Ya Bush, gel bizi

Saddam’ın zulmünden kurtar.

16 Mayıs 2003 Cuma
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Yaşanması kişiye göre değişen bir 
.kavram.

Kimine göre kolay elde ediliyor, kimi
ne göre zor.

Kimine göre de Kaf Dağının ardında.
Geçmişe doğru bir projeksiyon.
Çocukluğum babamın asker olması 

nedeniyle, güzel yurdumun değişik yöre
lerinde geçti.

İlkokul’a örneğin Erzurum’da başla
dım, Gemlik’te bitirdim.

Erzurum’daki günlerim..
- Koşullar çok ağır olmasına karşın ke

yif dolu.. Hala anılarımı süslüyor.
İdare lambasında ders çalıştığım gün

ler, yaklaşık 2 kilometre olan ev-okul 
arasını soluk soluğa aştığım yollar, hiç 
aklımdan çıkmıyor.

Yaz tatillerinde Trabzon’un buram bu
ram fındık ve çay kokan topraklarında 
koşuşturmak.. Fındık toplamak ayrı bir 
mutluluktu.

Bizim köyün yazın çıktığı bir yayla 
vardı.

Kadırga Yaylası..
Yayla, adı üzerinde zaten çok güzel.
Ancak, perşembe günleri yayla bir 

başka güzel olurdu. <■'
Çünkü, o gün, Beşikdüzü’nden erzak 

gelirdi.
Biz de, büyük bir heyecanla, kahve 

yanı diye anılan toplanma bölgesine gi
der orada çarşıdan gelen kamyonu bek
lerdik.

Adımız okununca, merakla karışık he
yecan basar, erzak sepetinin içini açınfea, 
büyük bir mutluluk kaplardı içimizi.

O coşkuyla eve indirir, o gece sofra
mız bir başka bereketli olurdu.

Şimdiki gibi oyuncaklar da yoktu o 
dönemde..

Ama biz kendi oyuncağımızı yapabilir
dik.

Örneğin, tahtadan araba yapardık, 
telden araba yapardık. Çimenlerde ka
yardık.

Kendi üretimimiz olan oyuncaklarla 
oynamak, bize bahşedilmiş en büyük 
mutluluktu.

İlkokul sonu ve sonrasının yıllarını 
Gemlik’te yaşadım. Yaşıyorum da, hem- 
de dolu dolu..

Ali Çavuş’un bahçesinde koman oy
namak. .

O zamanlar, çgkca olan boş alanlarda 
uçurtma uçurmak...

Ciliş (misket) oynamak, çember çevir
mek, yaşamın anlamlarıydı..

Şimdi çocukları düşünüyorum da.
Bize göre galiba şanssızlar..
Çünkl onların oyuncakları sanal.. 
Ah şu teknoloji..
Aynı zamanda bir canavar..
Doğayı ve duyguları yiyip bith'iyoı

Meğer demokrasi ne kadar kolay bir 
işmiş.!

Bırakın dünya tarihini, biz, 50 yıldan 
beri demokrasi diye çırpınıyoruz, kavga- 
dövüş, hepsi demokrasi için, hala becere
medik.

Oysa, bakın ne kolay; Amerika Irak’a 
demokrasiyi nasıl getiriyor, görüyorsu
nuz.

Girdi Irak’a, ülkeyi işgal etti, önce 
emekli bir asker atadı, sonra sivil birini, 
kuracak demokrasiyi...

Demek “demokrasi” dive övle yırtı
nıp durmaya gerek yok. söyleyin Ameri
ka’ya gelsin, girsin, işgal etsin, kursun de
mokrasiyi...

Şimdi bazıları da çıkıp diyecekler ki: 
“Demokrasi böyle mi kurulur?**

Evet, bal gibi böyle kurulur, haklının 
güçlü olduğu değil, güçlünün haklı olduğu 
bir dünyada, demokrasi böyle kurulur.

Kitaplar böyle yazmıyor, büyük düşü
nürler böyle demiyor...

Varsın kitaplar yazmasın, öyle düşün
mesinler, kimin haddinef düşmüş, ses çı
karmak!

riöfT?yı
I GÜNLÜK M V KM GAZI Tl

Yıl: 30 SAYI: 1543

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 Günlen yeynle—et)

KİRALIK DAİRE
Kumla'da Havuzlu 

Eşyasıyla birlikte Kiralık Daire 
Tel: (0.224) 513 17 97

BİZİM tarihimizde de böyle bir vaka 
yok mudur?

Vardır; "mandacılık" nedir?
Birinci Cihan Savaşı’ndan sonra “gel 

Amerika bizi adam et!” dîye Ameri
ka’ya başvuran aydınlarımız yok mudur7

Olmaz olur mu?

Onlar da Amerika’nın himayesinde 
kalkınmak, gelişmek ve reformların yap4* 
masını istiyorlardı.

Her bakanlığa Amerikalı bir “müıN 
şar” yerleştirilecek, Amerikalı baş mu» 
teşarla birlikte ülkeyi yöneteceklerdir.

Erzurum ve Sivas konyiri mandan 
lığı reddedince bunlar açıkta kaldı

Hatta, içlerinden bazıları Müh Mürarti 
le’ye katılarak önemli görevler yüHanD* 
ler ve başardılar.

Diyeceksiniz ki, şimdi de Irak ta olup 
bitenlere imrenip “çağdaş mandacılı
ğa’’ özenenler çıkabilir mâ?

Kim bilir, dünyanın bin tur kı hal w ..
Yaşayan görür!
15 Mayıs 2003 tarihli Mılhy*t Goar

Yazarımız 
Araştırmacı - Yarar 

Yılmaz Akkılıç'ın yardığı
4 Ciltlik 

BURSA ANSİKLOPEDİSİ
Gazetemizde urtılmakUMbr.

No M)GEMLİK Wl:(4224)Stil?0

SATILIK DAİRE
Kumla'da Havuzla 

Satılık ve Kiralık Daire 
Tel: (0.224) 513 17 97
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“Gemlik’in altyapısını 
ben tamamladım”

TATLI 
SERT
Erol GL RCAY

Birinci sayfanın devamı
Seçmenlerin, Belediye Ba

kanlarının yaptığı hizmetlere 
göre değil, siyasi partilere göre, 
partilere bakış açıları doğrultu
sunda oy verdiğini söyleyen 
Nurettin Ava, eski başkanlar- 
dan Nezih Dimili nin Manas- 
tır’a bir çivi bile çakmadığı hal
de oradan kendisi kadar oy al
dığını belirterek, şöyle konuştu:

“Görev sırasında beşeri 
ilişkileri her şeyin üstünde 
tuttum. Aktif politika ya
parken beşeri ilişkilerin ön 
planda tutulmasını temenni 
ediyorum.”

Belediye balkanlarının gö
rev süresi içinde her şeyi yap
manın olanağının bulunmadığı
nı söyleyen Avcı, insanların ih

tiyacının yaşadığı sürece deği
şerek arttığını, gelişen teknoloji 
ile halkın her türlü ihtiyacına 
cevap vermenin olanaklı olma
dığını söyledi.

Görev yaparken halka eşit 
düzeyde eğildiğini ve ilçenin alt 
yapı çalışmalarını bitirdiğini be
lirterek, bundan sonraki beledi

ye başkanlannm sürekli üst ya
pı çalışması yaptığını söyledi.

Avcı, Belediyeler Birliği ve 
doğal gaz şirketi kurduğunu, 
ancak gelen başkanın bunları 
dondurduğunu, 1980 öncesi 
politikacı mantığıyla hareket 
edildiğini iddia etti.

Umurbey’de ses yarışması
Birinci sayfanın devamı

Türk Sanat Müziği’ne 
20, Türk Halk Müziği ya- 
nşmalarına 18, pop müzi
ği yanşmalanna ise, 9 ya- 
nşmacı katıldı.

Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih Mehmet 
Güler, yanşmalardaki katı
lımların ön elemelerinde 8 
finalist belirleneceğini, 
bunların ise, Gemlik'te ya
pılacak finallere katılma 
hakkını elde edeceğini 
söyledi.

Güler, açıklamasında, 
yarışmalarda birinci gelen-

lere 300 milyon ikinci ge
lenlere 200 milyon, üçün
cü gelenlere 100 milyon, 
mansiyon ise 50 milyon li
ra ödül ile birer plaket ve
rileceğini söyledi.

Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih Mehmet 
Güler, amaçlarının yeni 
seslerden çok Gemlik’li li
seli gençleri biraraya getir
mek ve aralarında birlik ve- 
beraberliği sağlamak oldu
ğunu söyledi.

Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih Mehmet 
Güler, bu yarışmaların dü-

Nefes Nefese

Ve. Ateşe düştü.
Haftaya Bursa'ya gelecek.
Hala tehlike hamnda doAaşar

Elazığzspor Bursa'yt yendi

Elazığ düsen ikinci t akım olacaktı
Şimdi Elazığ çok zor da ota» «mmAmb 

kaybetmedi.
Göztepe’de düştü gibi.
Onümfıairiri hafta Flanj w GMapa 

kötü sonuç alırsa, ter antetndh düsen te- 
kımlar belli olacak.

Fenerbahçe 10 maç sonra. •aEbt* 
yetle tanıştı.

Beşiktaş Adana dakı gaifceyetfc 
tajı tekrar yanma aldı.

Ardından. Galatasaray-GradrvkMb 
ği berabere bitti. .

Beşiktaş 7 puan birden karanan* 
oldu.

Gençlerbirliği, Avrupa Şenpimı h&r 
tüpler şansını tamamen kaybetti

Galatasaray ise. şampiyonkâ. vaa*a^i 
büyük yara aldı.

Gençlerbirlig i t$c. ikinci yen

Henüz ma t ematîksel «Ammm da. Bs

Bu sene süper hg çok çekişmeli fMÇfr

TAŞI 
GEDİĞİNE

Virüsler.
“Demokrasi, muhalefetin 
olduğu rejimin adıdır” 
Baba, öyle derdi de..» 
Muhalefetten pek hoşla tını azdı. 
Ağababası da “Karınca gibi 
ezeceğiz” diye tutturmuştu. 
Şimdi de Sn. Recep Tayyip 
Erdoğan “Virüslerden 
kurtulmalıyız” diyor.
Daha İktidarınızın beşinci ayı. 
Üçte iki çoğunluk.
Hele durun bakalım.
Muhalefet ısınma turunda.

zenlenmesinde Gemlik 
Belediyesi Sanat ve Kültür 
Derneği Başkanı Edip 
Özer ve Türk Sanat Müzi
ği çalıştırıcılarından Haşan 
Soysal a ve diğer yardım
cılara teşekkür etti.

Öte yandan, Türk Sa
nat Müziği yarışmasının 
açılışında konuşan Beste
kar Kutlu Payash. katılan- 
lara seslenirken, sanat 
hangi ülkeye ait olursa ol
sun, din, dil ve kültürün 
farketmeyeceğini, müziğin 
insanlar arasında dostluk 
ve kardeşlik duygularını 
geliştireceğini söyledi.

Çevik. Ahu

Men

ler bin yıllık Türk Sa
nat Müziğini yaşatacak 
olanlarsınız. Biz, bu 
müziği buralara kadat

getirdik. Sîzler, faizler
den sonra daha ileriye 
götürmelisiniz.’* dedi

Yapılan yarışmalarda.
ilk seçmeleri şu isimler ka 
zandı ; Türk Sanat Müziği

Şampiyon üç aşağı beş MU

velim
Karataş. Ek 
HaN MıStnaı
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Tarihi Kentler Birliği 1 Ganyancı

Bursa’da buluşacak
"Kültürel Mirasın Ko

runması" amacıyla 2000 yı- 
hnda kurulan ve 100 ü aşkın 
üyesi bulunan Tarihî Kentler 
Birliği, üçüncü kuruluş yıldönü
münü Bursa da kutlayacak, 

UNESCO, Avrupa Konseyi, 
Avrupa Birliği Komisyonu ve 
Avrupa Tarihi Kentler Birliği ile 
birlikte uluslararası bir bilimsel 
toplantının yapılacağı 30 Ma- 
y*s> 1 Haziran tarihleri arasın
da Bursa da toplanacağını söy
leyen Bursa Büyükşehir Beledi
ye Başkanı Erdoğan Bilenser,

Fatih Sarı

1. ayak : Commen Baby, Always lower.
2. ayak Cumaovalı banko.
3. ayak : Nazcan, Çirkinkaya, Bilgeen

Ahuzar,
Taklam akan, Ermişli.

Polatkaya, Gobakbey,

4. ayak -. Serdarhan günün kalesi.
5. ayak : Bu bir karakolluk yarış' hepsi I 

yazarsanız rahat edersiniz.
6. ayak : Günün son ayağında 3 Avcu I 

Batur, Nasibbey, Özbeylim, Kökmenhaıç I 
Ali Efendi, baba Özkan, Serdaroğlu yeteri I 
olacaktır.

Bol şanslar.

‘■'Kültürel Mirasın Korun
ması ve Gelişmesi için Ye
rel yönetim, başlıklı bu 
toplantıda» korumada top
lumsal ortaklık ve bilinç 
yaratma, koruma politika
larında ve uygulamaların
da yerel yönetimlerin ve 
sivil toplum kuruluşlarının 
birliktT.ği ve etkinliği, de
ğişik ülkelerdeki karşılaş

tırmalı kültür politikaları 
üzerinde durulacak ve gö
rüşler, öneriler üretilecek
tir.” dedi.

Bilenser, açıklamasında, 
toplantının Avrupa Birliği ile 
uyum sürecinin birçok alanda 
yoğunlaşacağını, önümüzdeki 
dönemde Türkiye’nin kültür 
pol’t'kJarı alanındaki yeni açı*

lımlara ve ortak Avrupa kültürü 
zenginliğine, kendi kimlik de
ğerleriyle katılım çabalanna. da 
ışık tutacağını söyledi.

Konuklar 29 Mayıs günü 
kente gelecekler.

30 Mayıs günü Cumhurbaş
kanı Ahmet Necdet Sezer, açı
lış konuşmasıyla Tarihi Kentler 

..Birliği toplantıları başlayacak? •

Matbaamızda 
Bilgisayar 

\ Sistemiyle 
mühürde 1 Kaşe ve 

Mühürleriniz 
30 dakikada 

yapılır. 

KÖRFEZ OFSET
MATBAÂCILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK
İstiklal Cd. Bora Sk. (Akbank Aralığı) No: 3/B

Tel: (0.224)513 17 97 GEMLİK

Düğün & Nişan & Kına 
Sünnet Fotoğraf Çeki ı j feri 

ve albümleri yapılır 
Vesikalık ve her 4üriü 
resimleriniz için bize 

uğrayın.
FARKI YAŞAYIM, ’ı

Özel günlerinizde, video çekimleri vs 
. CD’ye kayıtları yapılır. j|

Mehmet IVRülazımeşğlv .
İstiklal Cd. Bora Sokak Akbank Aralığı No : 3 - A GEL ’K 

Tel & Fax : (0.224) 513 94 94 Tel: (0.224) 514 94 9> ’

PVC KAPLAMA VE 
PLASTİK KART SİSTEMLERİ 3
O Plastik Kimlik Kartı ■ 

® Personel Kartı
» Öğrenci Kartı

© Tanıtım Kartı B 
© Fatura Kartı B 

Mı 
Körfez OFSETE*
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

: 20. m de

İSTİKLAL CAD.No : 17 GEMLİK
Tel: (0.224) 513 53 67 - 514 91 80

OTO GAMZE
Elektrik Akşamı Filtre 
Dorse Akşamı Civata

TOfi4Ş ■'"T3BI
RENO JMHmF FATİH
VOLVO DODGt
SCANİA MRG> j

ANADOL 4!—V FORD - II

Tahir DOLAŞKAN
Gemlik Girişi Baytaş Apt. Altı No : 42 GEMLİK

Tel: (0.224) 514 59 37 Cep Tel: (0.546) f86 üO 43

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

Tel: (0.224) 513 17 97 Fax: 513 35 95 MM
^B^« D IH im ı ■■ ■ . ,

İLAN ve REKLAMLAR KAZANDIRIR^ 

1 AHIR PAKET REKLVI S 

100 milyon + KDV + Siirpriı|ft

BİR TELEFON YETERLİ

Kı

E|Tel : (0.224) 513 17 97 fr?

DOĞUŞ FEN DERSHAJüEEERİ
"Her zaman bir «s îım önde"
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Bunlara İliliyor musunuz?

li9*at[/

•tthdrt

*■

fRİ

Muzaffer Gürboga 
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Sevgide toplam kalite
Günümüzde işletme, üretim, hizmet,
itim ve du tltförlerde toplam

kalîteder sözediliyor, uygulamaları yapı- 
hyor. Amaç en yüksek kaliteye ulaş
mak. Sevgide toplam kalite olmaz mı? 
Duygusal gereksinime yanıt vermeyen
adına sevgi denilen çok ilişki türü var- 

boş sevgi yok mu?
[ün sevdikleriniz için ne yaptınız?

Sevdiğinizi muhatabınız hissetti mi? 
özellikle yakın ilişkileri gözden geçir
mek gerek. İlişkiye renk vermeli, zen
ginleştirmeli. Ne kadar veriyorsanız o 
kadar alacaksınız. İki kere ikinin dört 
yapması kadar kesin.

Şimdiye kadar sevgiyi yoğun yaşa
mamış olabilirsiniz. Bu hep böyle gide
cek değil. Bundan böyle sevgi ilişkileri
nizi geliştirebilirsiniz. “Asla değişmem” 
demek tam bir yanılgıdır. Seçim tama
men size bağlı. Sevgi konusunda insi- 
yatifi ele geçirmeli. Karşınızdakinin 
olumlu yönleri saymaya başlayın bir ke-

| re bitiremezsiniz. Genellikle ilişkide ol- 
* dugumuz kişilerin olumsuz davranışları 
I üzerine odaklanırız. Toptancılığı bıra- 
j kalım. Yapılanı yapılmayandan ayıra- 
i hm. Yüzdelerle düşünmeye kendimizi 
| alıştıralım. Böylelikle karşımızdakilere 
İ yönelik onay sözcüklerinin arttığını far- 
| kedebiiiriz. Onay sözcükleri hepimizi 
I mutlu eder. Şikayet dilinden sevgi diline 
। geçmeliyiz. Sevginizi nasıl gönderiyor- 

> sunuz, hiç dikkat ettiniz mi? Kendimize 
ve başkalarına yaptığımız her iyilik kişi- 
sel mevduat hesabımızı yükseltir. Mev
duat hesabını sürekli dolu tutmalıyız. 
Depo boş ise durum kötü.
i Benzinsiz hiç araba çalışır mı?
| iletişimin duygu yönünün geliştirme

? Var olan potansiyelimizin çok azını 
kullanıyoruz. Bu yüzden mutsuzlukları
mız, kırılmalarımız, ö
’ Mutsuzluklarımızın nedenini, dışarı-

linin aramayalım. Mutsuzluğumuz içimiz- 
Jlnln de. Verin alın, verin alın.

jf
>rû SATILIK DAİRE

Lİ
97

Kumla’da Havuzlu 
Satılık ve Kiralık Daire 

Eşyalı kiralık daire 
Tel : (0.224) 513 17 97

NÖBETÇİ ECZANE

16 Mayıs 2003 Cuma
GEMİÇ ECZANESİ

Kronik yorgunluk sendromu
Dünden devam
İŞYERİ

YORGUNLUĞUNU 
ÖNLEYEBİLİRSİNİZ
Beden sinyallerinizi doğru al

gılamalısınız. Yorgunluğu his
settiğiniz anda aktivitenizi sınır
lamak, çalışma sürenize kısa 
dinlenme aralıkları koymalısı
nız.

Günü, tıpkı yürüyüş yapar gi
bi yavaş yavaş adımlamayı de
neyin. işlerinizi zamana yaya

rak gereksiz iş yoğunlaşmala
rından kaçınabilirsiniz; Bir kol
tukta bir karpuz taşımanın her 
zaman daha doğru ve garantili 
olduğunu unutmayın.

İşlerinizi bekalarına devre- 
debilme cesaretini gösterebilir
seniz daha az yorulursunuz. 
Güvenebileceğiniz yardımcılar 
ediniz ve işlerinizi onlarla payla
şın.

Bir önceki gün ya da her sa
bah günlük çalışma takvimini

yapabilirsiniz. Oluşabilecek de
ğişiklikleri. yeni iş ve düşüncele
ri, beklenmedik gelişmeleri, gö
rüşmeleri ve konuşmaların sizi 
yormasını önleyin.

Mümkünse oturarak çalışın, 
en az yorulduğunuz beden po
zisyonlarınızı belirleyin.

Çalışırken müzik dinleyin. 
Masanızda uygulayabileceğiniz 
gevşeme relaksiyon teknikleri 
öğrenin ve uygulayın.

Devamı var.

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

mpbilya çeşitleri ile 
hizmetinizdeyiz....

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

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

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

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

...........156 
.513 10 55 
.513 18 79 
.513 1206

□ KAYMAKAMLIK

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

□ ULAŞIM

Uludağ Turizm.
Aydın Turizm...

.513 12 12

.513 20 77

□ HASTANELER

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

ix BESİLER 
KörmAİk^— 
Çınar 
Güven TakrfY..^ 
Gemlik Taksi X.. 
Manastır Taksi. X

...... 513 18 21

...... 513 24 67
...... 51X82 40
......516 23 24

35 50

□ RESMİ DAİRELER

TEK işletme .... 
Turizm Der. .... 
Spor Sah. ...... 
Orm. Bol. Şf... 
MÜli Eât. Md.... 
Halk Rt. Mrk.. 
Halk Kutüp......
As. Şb. ... ....... 
Karayolları ...... 
Liman Bşk....... 
Mal Md...........
Nüfus Md.........
Özelld. Md.....
Tapu Sic. Md. . 
Müftülük.......... 
GümrükMd......
tekelMd.........
Ver. Da. Md.....

513 20 66
513 45 03
513 12 74514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 İS 46

513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07
513 14 14
513 14 11
513 10 42

□ BELEDİYE
Santral ...... 
Başkanlık 
Zabıta......... 
Otobüs İslet.

Muhasebe M
Sazı İş Md

3 45 21

.013 4b Zl-lZZ 
513 45 21-115

5.13 45 21-111

Ambulans......0.532 4868116

Fs»! W

Ambulans

□ UÇAK

Şafak Havsahk 
1lıısitıımı
□ DENİZ OTOBÜSÜ

Mudanya
Yertikapt..

□ EfRLBOI

J QTQBQS
iSHaÖ

□I TOP DA&ITKULAg
Arçat

Ergse

Habaşgaz......
UMgâe........
WuMga*

Yerfiyurdaar Petrol 
Akcan Petrol ...

...... 51316 37
___513 16 37
— 513 83 43
___ 51322 59
..... 513 45 46
..... 514 28 41
.. . 513 6500

513 40 95
, 5|4 59 81

513 30 33
..... 513 17 79_
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Gençlik Haftası 
kutlamaları

‘İslam’da sevgi saygı 
ve hoşgörü’ konulu 

konferans bugün I

başlıyor
15'21 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Gençlik 
Haftası, gençlik yürüyüşü ile başlayacak.

Her yıl 1521 
Mayıs tarihten ara
sında kutlanan 
Gençlik Haftası kut- 
tamalan. bu yıl da 
aynı tarihler arasın
da kutlanacak

ilçe Gençlik ve 
Spor Müdürü Bur
han Ankan yaptığı 
açıklamada» kutla
maların 18 Mayıs 
2003 günü halkın 
ve gençlerin katılı

mıyla İskete Meyda
nında başlayacak 
olan yürüyüş ile start 
alacağı ve yürüyüşün 
statyumda son bula
cağını bildirdi.

Ankan, yaptığı 
açıklamada, stat- 
yumdan gençler ara
sı 100 metre, 400 
metre kız ve erkek 
yanşmalan ile bin 
400 metre halk ko
şusu ile devam ede

ceğini söyledi.
Yarışmada dere

ceye girenlere ödül 
verileceğini söyleyen 
İlçe Gençlik ve Spor 
Müdürü Burhan Arı- 
kan, Gençlik Haftası 
kutlamalarının genç
lik şöleni ile devam 
edeceğini, yürüyüşe 
ve şölene tüm Gem
lik halkının davetli 
olduğunu belirtti.

Diyanet İşleri Baş
kanlığı ve Türkiye Di
yanet Vakfı tarafın
dan organize edilen 
2003? yılı Kutlu Do
ğum Haftası etkinlik
leri bugün düzenlene
cek ‘İslam’da Sev
gi, Saygı ve Hoş
görü’ adlı konferans 
ile devam edecek.

VESTEL
JVC

MAYIS 
AYI
KAMPANYASI

Peşin Fiyatına 8 taksit

Bugün tüm cami
de rd e Kutlu Doğum 
Haftası nedeniyle, il
çe Müftüsü tarafın
dan vaaz verileceği,' 
saat 17.30’da ise, 
Bütünler Düğün Sa- 
lonu’nda ‘İslam’da 
Sevgi, Saygı ve 
Hoşgörü’ . konulu 
konferansın Doç. Dr.

Nihat Hatipoğlu tara
fından verileceği bil-: 
dirildi.

Konferans sonuiH 
da düzenlenen komi 
pozisyon yarışmasm| 
da dereceye girea 
öğrencilere sürpriz 
hediyeler verilecek.I

Katılanlara kitap 
dağıtılacak.

Orhangazi Trafik Şube Müdürlüğünden almış olduğum 
2^ 15600 E sınıfı ehliyetimi, Gemlik Ticaret Odası Kimlik belgeni
*>— 16 RS 601 Nolu plakalf aracımın ruhsatını kaybettim;
OC Hükümsüzdür.

Ahmet NEBİLİ

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

Tüm ürünleri 3 yıl garanti

GEMLİKLİLERİN
HİZMETİNE AÇILDI

Her turfiî matbaa işlerinizde 
hizmetinizdeyiz 

“M a t b a a c 111 k 
Bizim İşimiz”

MATBAACILIK - REKLAMCILIK • YAYINCILIK
İstiklal Caddesi Bora Sokak 

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

A#71 KITLAR

İbrahim & Bülent AKIT

BEYAZ EŞYA & ELEKTRONİK
İbrahim Akıt Cad. No : 8/A GEMLİK

Tel : (0.224) 514 05 55 Fax : (0.224) 514 1 8 68.

ELEMAN ARANIYOR
İngilizce bilen tecrübeli 
garson ve resepsiyonist 

bay ve bayan 
eleman aranıyor.

FAM İ LYfl OTEL
Tel: 573 90 25 ORHANGAZİ

KAYIP
Olivetti 5700 (OH 

nolu yazar 
kasamın j 
ruhsatı «J

kaybol muşMİ
Yenisini çıkaraj 

cağımız için esM 
geçersizdir. J 

Kaymazlar A.S 
Kamar A i işvem

MerkezleriI
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Renkli Etiket & Broşür ti El İlanı 4r Kitap 4 Derfİ 
Afiş & Yıllık Basımı & Fatura İrsaliye & Bilet 

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

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR 
Her tûrlö matbaa işlerinizde 

hizmetinizdeyiz

Körfez OFSE
MATBAACILIK - REKLAMCILIK - YAYINOUK

İstiklal Caddesi Bora Sokak (Akbank Aralığı) 
No : 3 / B Gemlik

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

Miting gibi kermes
İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen yiyecek kermesi büyük ilgi 
gördü. Miting gibi kalabalık olan kermeste, yiyecekler adeta kapışıldı.

Gemlik Emniyet 
Müdüdüğü'nün dü
zenlediği dayanışma 
ve yardımlaşma

mesi büyük ilgi gör
dü.

Dün, Grup Aile 
Çay Bahçesi’nde saat
11 .oo’de başlayan[amaçlı -yiyecek ker-

Kadri Güler

gemlik_korfez@yahoo.com

Güne Bakış.___________ >
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Kermes
Kermes sözcüğü bizde, yardım amaçlı satış yapılan 

yer. mekan anlamına geliyor.
Bahar aylarının bu son günlerinde ilçemizdeki ker

meslerin sayısı hergün artıyor.
Okul Yardımlaşma Derneklerinin kermesleri, hayır 

kuruluşlarının kermesleri ard arda düzenleniyor.
Nedense kermes denince kadınlar aklımıza geliyor.
Çünkü, kadınlar kermeste satılacak ürünlerin üreti

cisi ve yaratıdan da ondan...
Genelde kermesler, ya giysi, ya da gıda kermesi 

şeklinde düzenleniyor. Ve ya her ikisinin karışımı...
Dûn, İlçe Emniyet Müdürlüğünün organize ettiği 

adc hava gıda kermesi vardı.
Sen, Gemlik Körfez’in hem sahibiyim, hem baş ya

zarıyım, hem muhabiri, hem basanı, hem de dağıtanı
yım bu ara...

Nedenini sormayın, Gemlik’te yaklaşık bir aydır ilan 
vermemize karşın, gazeteciliiği benimseyen birkaç gen- 
çin bulunamamağından diyebilirim...

. Emniyet Kermesi manşet haberimizde olduğu gibi 
çok görkemli oldu.

Protokol, daire müdürleri, siyasiler, halk bu ker
meste buluştular, kaynaştılar..

Havada güzeldi.
Ama en güzeli yiyeceklerdi...
Yüzlerce çeşit yiyecek, düşük fiyatlarla emniyet 

mensuplarının şehitlerine, çocuklarının burslarına yar
dım içm satıldı. Emniyet halk kaynaşmasının en güzeli
yaşandı. Kermes amacına erişti.

kermese, Kaymakam 
Sadettin Genç, Bele
diye Başkanı Meh
met Turgut, İlçe Em
niyet Müdürü Salih 
Göîcü, siyasi parti il
çe başkanları, sivil 
toplum örgütleri yö
neticileri, emniyet 
mensuplan ve eşleri, 
Gemlikli bayanlar ve 
kalabalık bir .halk 
topluluğu katıldı.

MİTİNG GİBİ
Çay bahçesinde 

hazırlanan börekler, 
kekler, pastalar, lo
kumlar, dolmalar, çiğ 
köfteler, içli pilavlar,

onlarca çeşit tatlının 
satıldığı kermese ka- 
tılanlar, polisler ve

polis eşleri tarafından 
özenle hazırlanan gı
da maddelerine adeta

hücum ettiler.
Devamı 

sav fa 4'dc

CHP’liler ziyaretleri sürdürüyor
CHP İlçe Yönetim Kurulu üyeleri demokratik kuruluşları ziya

retlerini sürdürüyor. Dün, Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nı ziyaret 
eden CHP’liler proje desteği istediler.

Cumhuriyet Halk Partisi 
Gemlik İlçe Yönetim Kurulu 
yerel seçimlere yönelik çalış
malarını sürdürüyor.

Dün, Esnaf ve Sanatkarlar’ 
Odası’nı ziyaret eden CHP İl
çe Başkanı Uğur Sertarslan 
ve yönetim kurulu üyeleri,. 
Oda Başkanı İbrahim Talan 
ve arkadaşları ile karşılandı.

Sertarslan, Esnaf ve Sa
natkarlar Odası yöneticileri
ne, CHP'nin Gemlik ilçesin
de yerel yönetimleri almaları 
halinde projelerinden bahset
ti.

Esnaf ve Sanatkarların so
runlarına eğileceklerini söyle
yen Sertaslan, her türlü öne
riye açık olduklarını, esnaf ve

mailto:gemlik_korfez@yahoo.com
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Buluşma
gHGürhan ÇETİNKAYA

Fenerbahçeli olmak... (1)
Fenerbahçe. sen ne büyük takımsın. Bugün 

> içinde bulunduğun durum senin bu büyüklüğü* 
| ne yakışmıyor.

Tarihte oynadığın futbol attığın gollerle işgal 
kuvvetlerini dize getirişin, sanıyorum Türküm 
diyen herkesin yüreğini titretir.

Sen de Türkiye gibisin.
Dört bir yanından kuşatılmışsın. Hem içeri

den hem dışarıdan. Olsun tarihten gelen gü
cün. inanılmaz seyirci desteğin seni layık oldu
ğun çerlere taşıyacak.

1907 de başlayıp, bugüne dek süren serüve
ninde çok başarılar var...

Ama.
Gazeteci İsmet Solak ağabeyin, Olay Gaze- 

i tesi nde kaleme aldığı öykün ise bambaşka...
Kalbi Fenerbahçe sevgisiyle çarpan, aynı ru

hu çocuklarına da veren bir taraftarın olarak se
ninle bir kez daha gurur duydum....

Okurlarım beni bağışlasın ancak bu yazı sa
dece bir taraftar olarak yazılmadı...

Ülkesini koşulsuz seven bir yurtsever olarak 
kaleme alındı.

Gelelim öyküye...
Şöyle başlıyor:
"Yıllar önce her şeyimi terk ederek 

teknem Maviş ile Kuzey Ege’ye gittim. 
•Üç yıl oralarda, teknemde yaşadım. Üç 
yılda yaşadıklarını düşününce ve hatırla
dıkça gözlerim hala yaşarıyor. Bu yüzden 
yaşadığım dramı kaleme almanın tam sı
rası diye düşündüm.”

Olayı yaşayan ve yazan Haldun Sevel.
Teknesi Maviş ile Midilli’ye doğru açılır. So

nunda Kolpos Yares Limanı’na demirler. Ertesi 
sabah seslerle uyanır. Bakar ki başında kurdele
li fötr şapkası, üstünde eski ama temiz ve ince 
çizgili lacivert, üstelik kruvaze takım elbisesi 
olan 80-85 yaşlarında bir rum balıkçı tekneye 
yaklaşır. Balıkçının kayığında ise 14 yaşlarında 
bir kız çocuğu balık satar.

İhtiyar balıkçı Maviş’in yanma gelince Hal
dun Bey’e hafif bir rum şivesi, ama temiz bir 
Türkçe ile, “Siz Türk müsünüz?” diye so
rar. Sevel şaşırır kekeler, “evet, evet” der.

. İhtiyar teknedeki İstanbul yazısına bakıp, 
“İstanbul’dan” diye sorar. “Evet” diye yanıt 
alınca da “Yoksam Feherbahçe’den?” diye 
üsteler. “Evet Fenerbahçe’den geliyorum” 
yanıtını alınca Rum’un mavi gözleri nemlenir. 
Küpeşteyi tutan elleri titrerken “Belvü duru
yor mu Belvü?” diye heyecanla sorar. “Bel
vü Gazinosu mu? Duruyor tabii” yanıtı ge
lince ihtiyar çözülür : “Todori. Koço duru
yor mu? papazın Bağı? (şimdiki Feher- 
bahçe Statı’nın yeri)”

İstanbul anlatıldıkça, gözleri dolar boşalır. 
Bir iri damla yaş beyaz sakalından süzülür ve 
ceketinin yakasına düşer. Haldun Bey o anda, 
eskimiş Fenerbahçe rozetini görüp düşünür:

“Fenerbahçe nere, bura nerece?” «
O da ağlamaya betŞlar. İhtiyar Rum kendini 

tanıtır. Misafiri akşam yemeğine davet eder.
“Balık var, musakka, sarımsaklı cacık 

ve uzo var, ama raki yok. Sende vardır?”
Haldun Bey, “Var kaptan, istediğin rakı 

olsun” der.
İhtiyar Rum keyiflenir : “Atatürk’ün raki- 

dan, O’nun rakidan olsun”
Haldun Bey rakıları alır. Rumun kayığına ge

çer. Adı Arlstadi olan ihtiyar, doğma büyüme 
İstanbulludur. Moda’da Mektep Sokağı nda bü
yümüştür. 6-7 Eylül olayları sonrası vatanını 
terk etmiştir.

Pazartesi günü öyküye kaldığımız yerden de 
vam edeceğiz.____________________________

Balıkçılar 
ağlarını onarıyor

Denizlerimizde balık avlanma yasakları
nın başlamasından sonra, balıkçılar ağ ve 
tekne onarımlarını sürdürüyorlar.

Dört ay süre ile denize açılmayacak olan 
balıkçılar, balıkların yumurtlama dönemini 
tamamlamasından sonra yeniden denize 
açılmak için yıpranan balık ağlarının ve 
Gemlik’in sevilen ve denizlerin eskitemediği 
balıkçılarından Erhan Tekin, Atatürk^Kordo- 
nu’na çıkardığı ağlarını balıkçı arkadaşları ile 
birlikte onarıyor. Onarırken, dört aylık tatil 
döneminde eksikliklerini gidereceğini söyle
di;

Öte yandan dip ağlar ile balık yakalayan 
küçük balıkçılar ise, Körfez’deki avlamaları

GEMLİK

HKBO GÜNLÜK SİYASİ GAZETE HM

Yıl: 30 SAYI: 1544

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

nın sürdürürkün, Gemlik İlçe Tanm Müdür* 
lüğü’ne bağlı ekipler, önceki gece sabaha 
kadar lamba yakan ve kaçak balık avlayan
ların peşinde koştuğu öğrenildi.

Yazarımız 
Araştırmacı - Yazar 

Yılmaz Akkılıç’m yazdığft 
4 Ciltlik |

BURSA ANSİKLOPEDİSİ
Gazetemizde satılmaktadır

No 3BG \ Tel: (0.224) 513

SATILIK DAİ
Kumlada Havuzlu 

Satılık ve Kiralık Daire 
Tel: (0.224) 513 17 97
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Kutlu Doğum 
Haftası kutlandı

Hz. Peygamberin çiogdu- 
ğu hafta Diyanet İşleri Baş- 
kanhgı ve Türkiye Diyanet 
Vakfı organizasyonu ile bu 
yıl da kutlandı.

Bir hafta süren kutlama 
programının dün kü bölü
münde Bütünler Düğün Sa
lonu Yıda 'İslam’da Sevgi, 
Saygı ve Hoşgörü’ konu
lu konferans düzenlendi.

Konferansa Kaymakam 
adına Yazı İşleri Müdürü İb
rahim Ay. Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut. İlçe Müftü
sü Tahir Yemenoglu, daire 
müdürleri ve kalabalık bir 
hcilk topluluğu katıldı.

istiklal Marşı ile başlayan 
konferansın ardından 
Kur'an-ı Kerim okundu.

Daha sonra ilahilerin 
okunmasına geçildi.

İlçe Müftüsü Tahir Ye-

TAŞI 
GEDİĞİNE

Çok Akıllı...
İtalya Başbakanı Berlusconi 
Başbakan Sn. Recep Tayyip 
Erdoğan’la ilgili olarak 
“İkimizde deliyiz” demiş.
Nedeni, sıfırdan parti 
kurmaları...
Sn. Cem Uzan, demek ki 
çok akıllı.
Parti kurmadı, partiye girdi. 
Yeni doğmuş partiyi büyütüp, 
gençleştirdi.
Bravo?...
Gelecek O’nun...

menoğlu’nun haftanın önenai ile ilgili 
yaptığı konuşmadan sonra, Doç. Dr 
Nihat Hatipoğlu, ‘İslam’da, Sevgi, 
Saygı ve Hoşgörü’ konusunda kon
ferans verdi.

Konferansın ardından hafta nede
niyle düzenlenen kompozisyon yanş- 
masında derece alan öğrencilere ödül
leri dağıtıldı ve konferansa katılanlara 
dini kitaplar dağıtıldı.

Gençlik
Yürüyüşü 

yarın yapılacak
15-21 Mayıs tarihleri 

arasında her yıl kutlanan 
Gençlik Haftası nede
niyle yann gençlerin ve 
halkın katılımıyla Genç
lik Yürüyüşü yapılacak.

İskele Meydanı'ndan 
başlayacak ve statyum- 
da son bulacak olan 
gençlik yürüyüşüne her
kesin katılmasını isteyen 
İlçe Spor Müdürü Bur
han Ankan, statyumda 
gençler arasında 100 
metre ve 400 metre ko
şu yarışmaları düzenle
neceğini, ayrıca bin 400

metre halk koşusu yapı
lacağını söyledi.

Ankan. dereceye gi
renlere ödül verileceği 
ve aynı gün gençler ta
rafından Gençlik Şöleni 
düzenleneceğini belirtti.

Öte yandan Gençtik 
Haftası nedeniyle. Gen
lik Belediyesi Sanat ve 
Kültür Derneği Gençtik 
Korosu tarafından Şet 
Aslıhan Erkışi yöneti
minde 20 Mayıs 2003 
günü Sah günü Gemfck 
Belediyesi nde konser 
verilecek.

TATLI 
SERT
Erol GÜRÇAY

Sağlık Olsun
Gemlikspor hedefine ulaşamadı.
Ama. Sağlık olsun.
Hiç olmazsa, bu sene bir basamak 

daha ileri gitti.
Terfi maçlarını aştı.
Kümeye çıkma maçlarını geçeme

di.
Daha doğrusu, ilk maçı kaybetti.
Ve. Elendi.
Daha önceki yazılarımda rakip takım

ları tahlil etmiştim.
Görmemiştim. Ama tahlil etmiş

tim.
Çünkü yöre ile, takımlann gücü doğru 

orantılıdır.
Trabzon da Samsun dan ve Zongul

dak’tan çıkacak bir amatör takımın dikka
te alınması şarttır.

Geçmişi büyük başarılarla dolu 
Zonguldak ve yöresi yeni arayışlara 
girmek zorundadır.

Çünkü futbol, halkın yaşamının bir 
parçası haline gelmiştir.

Bana göre, Gemlikspor’a ilk maçta 
en güçlü rakip düştü.

Tepecik ve hatta Altınordu daha Tdhüt 
geçilebilirdi.

Zonguldak Kilimli, Gemlikspor’u 
(2-0) la geçti.

Bu seneki maceramız bitti.
Ama. Hem yönetim kurulunu, hem 

de futbolcuları suçlamaya gerek yok.
Herkes ne yapılacaksa yaptı.
Ama. Olmadı.
Yapılacak iş şudur.
Takımı, mümkün mertepe dağıtma

mak lazımdır.
Bu sene, göze batan rakip takım futbol

cularından bazdan ile takımı takviye et
mek gerekir.

Başkan Mehmet Turgut iddialı ve 
hatta biraz da inatçıdır.

Başkanlığa devam etmesi şarttır.
Kafasına koyduğu şeyi yapar.
Bu sene olmadı.
Ama. Gelecek sene yapar.
Futbol deyip geçmeyin.
Bu oyun, halkın bir sevdası haline 

gelmiştir.
Bu oyun, bir renktir.
Gemlikspor ve Gemlikli taraftarın 

üzülmesine gerek yoktur.
Ama. İşin peşini bırakmamak ge

rekir.

Günün Fikrasi
Temel geç vakit otele gider.
Yer ohıp olmadığım sorar.
Otelci t

İki kişilik bir odada, tek kisitik 
bir yerim var” der.

Ve. Bir de özel soru sorar.
Gece yatarken horla rmısmız.

Temel hemen cevap verir :
Yok hemşerum. horlamam bir

den d al aynım.
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Miting gibi kermes Fatih Sarı

nuancı

1. ayak : 7 nolu İhsan Sultan, 2 Bucned 
ve 3 Eloıon. *

2. ayak : Son yarışı güzel olan 3 
Eybeyaz ilk atım. 10 Özgül ve 9 nolu 
minecan bu koşunun spr.

3- ayak : Sevim Abla, Delidolu, Alaçafc,^
9 Baba Ersoy yeterli.

4. ayak : 1 Alfred günün bankosu.
5. ayak : Canözüm, Belekgazi, Beyburç 

güzeli, Kabahaydar güzeli, Gayretli ve 
Bermalı bu koşuyu kapatır.

6. ayak : Son müthiş ikinciliğiyle 4 nolu 
Doğanım ikinci banko. Bol şanslar.
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Körfez OFSET
MATBAACILIK - YAYINCUT ■ I 

İ
İstiklal Cd. Bora Sk. Akbank Aralığı 

No : 3/B GEMLİK

Tel: (0.224) 513 17 97 Fax: 513 35 95
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Bir inci sayfanın devamı
Satışa sunulan her gıda 

maddesinin üzerinde fiyat" 
lan konarak» gıda maddesi 
almak isteyenler birbirin
den güzel yiyecekleri tor* 
balar dolusu satın alarak» 
Emniyet Teşkilatı Mensup
ları Hanımları 'Yardımlaş
ma Derneğine destek ol
dular

İlçe Emniyet Müdürü 
Salih Golcü. Gemliklilerin 
kermese gösterdiği büyük 
ilgiye ve gıda kermesine 
gıda ile yardımcı olan es
naf ve hanımlara teşekkür 
etti.

Golcü, kermeste elde 
edilen, gelirlerin Emniyet 
Teşkilatı Mensuplan Ha
nından Yardımlaşma Der
neği Bursa Şubesi tarafın
dan burs verilen şehit, ma
lul, emekli ve .emekliliğini 
-hak edemeden ölen, çalış
makta olan teşkilât men
suplarının ço ' -klan ve ai
lelerine yardım amacıyla 
yapıldığını söyledi.

Kaymakam ve Belediye 
Başkanlannm eşlerinin de 
katıldığı kermeste, bayan
ların ilgisi dikkat çekerken, 
birbirinden güzel yiyecek
leri almak için adeta kapı
şan vatandaşların emniyet 
mensuplan kermesine 
gösterdiği ilgi görülmeye 
değerdi.

PVC KAPLAMA VE 
PLASTİK KART SİSTEMLERİ
® Plastik Kimlik Kartı

O Personel Kartı
® Öğrenci Kartı

® Tanıtım Kartı
® Fatura Kartı

Mat : 20. mde
OTO GflMZE
Elektrik Akşamı Filtre
Dorse Akşamı Cıvata İLAN ve REKLAMLAR KAZANDIRIR

TOFAŞ 
ffEA/O 
VOLVO 
SCANIA 
ANADOL

BMC 
FAİİH

DODGE 
KARGO 
FORD

1 AYLIK PAKI'TREKIAM 
100 milyon + KDV + Sürpriı

İSTİKLAL CAD.No : 17 GEMLİK
Tel: (0.224) 513 53 67 - 514 91 80

Tahir DOLAŞKAN
Gemlik Girişi Baytaş Apt. Altı No : 42 GEMLİK

Tel: (0.224) 514 59 37 Cep Tel: (0.546) 586 00 43

BİR TELEFON YETERLİ
Tel : (0,224) 513 17 97

i

DOĞUŞ HA DERSHANELERİ
"Her zaman bir adım önde"
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Muzaffer Gurboga
j Eğitimci - Yazar
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Okuma Sevgisi
Çok kitap okuyan kişiye kitap kurdu 

deyimi yakıştırılır. Bu sıfatı hak eden ki
şi, kitap arasında bilinçli bir ilişki kur
muştur. Kitap okumayı bilinçli bir eyle
me dönüştürmüştür. Bu alışkanlık de- 
ğildiE

Her sevgi eylemi bilgi, ilgi» sorumlu
luk ve saygı içerdiğinden bırakın bu ey
leme okuma sevgisi diyelim. Okuma 
ahşkanhğı deyimini sevmiyorum. Alış
kanlık edilgin (pasif) bir tavrı çağrıştır
makta okuma sevgisinde etkin bir tavır 
alış var, kitaba ilgi, kitaba saygı, düşün
ceye saygı var.

Önyargılı davranıştan, reflex davra
nışları ancak okumakla giderebiliriz. 
Konuşma yeteneğinin artması, dil yete
neğinin gelişmesine katkı ancak oku
makla sağlanabilir.

Kişisel ve toplumsal sorunlara farklı 
açılardan bakabilecek, çözüm üretebil;, 
mek birikimli ve donanımlı olmayı ge
rektirir. Bunun yolu okumaktan geçer.

Bizi mutlu edecek dünya görüşü algı
lama biçimi ve yaşam felsefesi oluştur
mak okuma sevgisi ile mümkündür. İç- 
görü kazanmayı öğrenebilir, kendimizle 
barışık olmayı sağlayabiliriz.

Okuma sevgisi küçük yaşlarda oluş
tuğu için anne babalar, büyükler okuya
rak çocuklara iyi örnek olmalıdırlar.

Okumak bilgilerden bir bütün oluş
turma yani sentezleyebilme gücü veya 
tam tersi analitik düşünme yeteneğini 
arttırır.

Ayrıca okumak yazma sanatına kar
şı ilgiyi besler. Bende kitap kurduyum. 
Hem okuyor, hem yazıyorum.

Dünden devam
Çalışırken müzik dinleyin. 

Masanızda uygulayabileceğiniz 
gevşeme reaksiyon teknikleri -
öğrenin ve uygulayın.

Yoganın hem egzersiz hem 
de dinlenme sağlayan sinerjisin
den ve meditasyondan, reiki- 
den, diğer yardımcı teknikler
den yararlanmayı deneyin.

İyimser olun, olaylara olumlu 
bakın, yardımcı ve yapıcı olun.

İyimser bir yaşam bakışını
yorgunluk giderici

sihirli bir tablet gibi kullanın.
YORGUNLUKLA
SAVAŞ
Enerji yükleyiciler :
Sevgi, Çiçek, Kahkaha, Hoş 

kokular. Müzik, Yürüyüş, Uyku, 
Seyahat, Tatil, Huzur, İyimser
lik, Güven

Enerji Bitiriciler :
Gerginlik, bunaltı, aşın uya- 

rabilirlik, güvensizlik, kızgınlık, 
nefret, mutsuzluk, gürültü, tele
vizyon. depresyon, yetersiz ma
li güç. 'embellik.

YORGUNLUKLA
MÜCADELENİN
DESTEKLERİ
NADH : Özellikle depres

yon ile birlikte olan yorgunluk 
olgularında iyi sonuç alman bir 
doğal destektir.

Coenzyle- Q10 : Uygn 
dozlarda hücrenin enerji üretim 
merkezleri olan mitokondride 
enerji üretimini arttırarak yor- 
guluğu azalır.

Devamı var.

Yasemin Mobilya
DEĞİRMENCİOĞLU Mobilya ve Kaltak Çeşitleri
O Yatak Odası Takımları 
O Oturma Odası Takımları 
O Misafir Odası Takımları 
O Yemek Odası Takımları 
O Kanepeler 
□ Abajur Çeşitleri 
□ Zigon Sehpalar 
Yeni İşyerimizde zengin 

mobilya çeşitleri ile 
hiz.metiniz.dey iz....

95

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

Jf

SATILIK DAİRE
Kumla’da Havuzlu 

Satılık ve Kiralık Daire 
Eşyalı kiralık daire 

Tel: (0.224) 513 17 97

M
)HZ

□ 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

Emniyet Müdürlüğü...... 513 10

□ RESMİ PALFFL5?
TEK Arıza 
TEK İsletme ... 
Turtan Der.
Spor Sah ».■• 
Orm. Böl. Şf 
Milli Eğt Md.
Halk Rt Mrk 
Halk Kutup.- 
As. Şb - 
Karavofen . 
Uman B$k--
Mal Md 
Nüfus Md.....
öwTld Mi. 
Tanu Sk Md

□ DEN»Z PTOBuSü

| J VAPUR

Lİ
97 NÖBETÇİ ECZANE

17 Mayıs 2003 Cumartesi
SAĞLIK ECZANESİ

18 Mayıs 2003 Pazar
ÇAMLICA ECZANESİ

□ ULAŞIM____________
Uludağ Turtan..........»»513 12 1
Aydın Turizm..................513 20 7

□ HASTANELER

Devlet Hastanca!........... 513 92 0
SSK Hastanesi............. 513 23 2
Mcr. Sağ Ocağı...........513 10 6

C1T?^ksller
Körto SfeC .
Çınar TateL ...\...........513 24 6
Güven Taksty..»
Gemlik Taksi.Iuvm
Mana 514

32*

OTOBÜS

□ lpPDA»mCFAM

Kın

514 54 B]



17 Mayıs 2003 Cumartesi Sa

2003 Ticaret ve Sanayi 
Odası katalogu çıktı

VESTEL MAYIS
JVC AYI

KAMPANYASI
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 

tarafından bastırılan 2003 Ticaret 
ve Sanayi Odası katalogu tamamla
narak. oda üyelerine dağıtıldı.

Martı Ajans tarafından ilk kez 
1996 yılında hazırlanan 2003 Tica
ret ve Sanayi Odası katalogunun 
yayınlanmasından sonra, aradan 
geçen 7 yıl sonra katalog güncelleş
miş olarak yeniden yayınlandı.

Katalogun sunuş yazısı ajans 
başkanı Nail Özer tarafından yapı
lırken, Ticaret ve Sanayi Odası Baş
kanı Kemal Akıt ta yazdığı yazıda, 
Gemlik’in ekonomisinin sanayi ve 
balıkçılık üzerine kurulduğunu, 
Gemlik ve civannda 250 milyon 
zeytin ağacından 25-30 bin ton 
dünyanın en lezzetli sofralık zeytin 
üretildiğini ve bunların tüccarlarımız 
ve kuruluşlar aracılığıyla yurt içi ve 
yurt dışında pazarlandığını belirtti.

Akit, yazısında Bursa Serbest 
Bölgesi'nin Gemlik’te- faaliyete ge
çeceğini ve 8 bin ton/yıl kapasitesi 
ile limanlarımızın bulunduğunu.

LI «rf
2003

GEMLİK TİCARET VE SANAYİ ODASI 
KATALOGU

Gemlik’in Türkiye’nin dışa açılan bir 
kapısı durumuma geldiğini belirtti.

Akıt, “Limanlarımızı ve ser
best bölgemizi yurt içi demir 
yolu ağına bağlamak en büyük 
arzumuzdur” dedi.

Katalogda, odaya bağlı işadamla
rının adres ve telefonları yer alıyor.

Peşin Fiyatına 8 taksit
Tüm ürünleri 3 yıl garanti

GEMLİKLİLERİN

HİZMETİNE ACİLDİ

A KITLAR

İbrahim & Bülent AKIT

BEYAZ EŞYA A ELEtnMB I
İbrahim Akıt Cad. No : 8/A GEMLİK 

Tel : (0.224) 514 05 55 Fax ; (0.224) 514 181

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”

İLAN ve REKLAMLAR 
KAZANDIRIR

1 AYLIK PAKET REKLAM
100 milyon + KDV + Sürpri

BİR TELEFON YETERLİ
Tel: (0.224) 513 17 9

Körfez OFSET
MATBAACILIK ■ REKLAMCILIK * YAYINCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak 
(Akbank Aralığı) No : 3 / B Gemlik 

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

ELEMAN ARANIYOR
İngilizce bilen tecrübeli 
garson Vf resepsiyonist 

bay ve bayan 
eleman aranıyor.

FAMİLYA OTEL
Tel: 573 90 25 ORHANGAZİ

ö te

Jkuı 
pkU 

ab



Renkli Etiket 4 Broşür A El İlanı 4 Kitap 4 Dergi 
Afiş & Yılhk Basımı & Fatura İrsaliye & Bilet 

Gider Makbuzu 4 Davetiye A Kartvizit 4 Kaşe 
Mühür 4 Cilt yapımı 4 Plastik Kimlik Kartı

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR 
Her türlü matbaa işlerinizde 

________ hizmetinizdeyiz•

MRHR TARAFSIZ SIYASI GAZETE 
p 19 Mayıs 2003 Pazartesi FİYATI : 2

>19 Mayıs Bayramı 
bugün kutlanıyor

Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 84 ncü yıldönümü bu- 
gün lüm yurtla törenlerle kutlanacak. İlçemizdeki törenler, bugün 

T pat O9.oo’da Atatürk Anıtı’na çelenk konmasıyla başlayacak.
19 Mayıs Atatürk’ü 

una Gendik ve Spor 
tpramı'nm 84 ncü yıl-

Daha sonra, proto
kol törenlere katılmak 
üzere statyuma gidecek.

Körfez OFSET
MATBAACILIK - REKLAMCILIK - YAYINCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak (Akbank Aralığı) 
No : 3 / B Gemlik

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

Ucuz atlatıldı
Meltem Gıda Sanayiî’ne ait TIR’ın Dor- 
sesî Navodarı Parkı’na devrildi. Kazada,
şans eseri kimseye bir şey olmadı.

■nümü bugün kndanı-
K

makiliklerimizde yapı 
cak olan kutlamalar

Statyumdaki kutla
maları, Gemlik Lisesi 
Beden Eğitimi Öğretme
ni Yalçın Siper yönete
cek.

rencilerîn bayramını kut
layacak.

İstiklal Marşı’nın söy-
lenmesi ve bayrak töre
ninden sonra, günün 
anlam ve önemini belir
ten konuşmayı Gemlik 
Lisesi Müdürü İsmail

Ataya Cevabı seslendiri
lecek. Şiirlerin okunma
sından sonra şeref çağn-
sında bulunulacak.

Gençlik Marşı’nın ar
dından şiir ve kompozis
yon yarışmalarında de
receye giren öğrencilere

fepsamrnGa. ilçemizde 
Q ■ğjin saat 09. oo da 
fi Atatürk Anıtı’na çelenk

Lnuiarak, saygı duru
şunda başlanacak-

Saat lO.oo’da başla
yacak olan törende, 
Kaymakam, Garnizon 
Komutanı, Belediye 
Başkanı halkın ve öğ-

Çoka! yapacak.
Gençlik adına yapıla

cak olan konuşmadan 
sonra, Atatürk’ün Genç
liğe Söylevi ve Gençliğin

ödülleri verilecek.
Geçit töreninin ar

dından ise, folklor ve 
sporatif gösteriler yapı
lacak.

Önceki akşam üzere 
Cumhuriyet Mahallesi 
Cumhuriyet İlköğretim 
Ökulu’na çıkan yol üze
rinde bulunan belediye
ye ait Navodarı Park ve 
Çay Bahçesi’ne. giren 
yola TIR dorsesi devril
di.

Saat 19.30 sıralann-
da meydana gelen olay

Gemiik Erikli Su 
Başbayii Meltem Gı- 
da’ya ait TIR boş dorse 
ile birlikte Cumhuriyet 
İlköğretim Okuluna 
doğru çıkarken, dorse- 
nin çekiciden kurtulma
sı sonucu, dorse geri 
kayarak, Navodan Par
kı yoluna devrildi.

De ramı
şöyle gelişti : sayfa 6'da

Kadri Güler
gemfik_korfez@yahoo.com

*

19 Mayıs

Güne Bakış>

Celal Bayar Kütüphanesi’ne toplam 200 adet gazete ciltlendi.

37

19 Mayıs 1919 günü Birinci Paylaşım Savaşı so
mda, müttefikimiz Almanların İttilaf Kuvvetleri karı
şında yenilmesi, Osmanlı İmparatorluğunun da yenil
miş sayılmamıza neden oldu.

Ardmdan imzalanan Sevr Antlaşması ile Osmanlı ‘ya 
hem silah Uraktınldı, hem de ülkesi düşman kuvvetle
rince paylaşıldı.

600 yıiHı imparatorluğun sonunu hazırlayan bu ge-
«şmder yaşanırken, 19 Mayıs 1919 günü Mustafa K₺ 
mal ve arkadaşları, Bandırma Gemisi ile Anadolu’ya 
jecerek Kurtuluş Savaşı’nm ilk adımını attı.

Sevr Antlaşması, emperyalist devletlerin yayılmacı 
poUtflcalannın sonucuydu.

84 mİ önce Samsun’da atılan tohum, 23 Nisan 
1920 dr Ankara’da tomurcuk açtı ve yeni Türkiye

3 Cumhuriyeti
Yeni Cum 

dpvirttn Hir

i’nin doğmasına neden oldu.
Cumhuriyetin mimarı Mustafa Kemal, kurduğu 

devletin din ile olan bağlarını ayırdı ve laik bir yapıya 
kavuşturdu.

■ Bu bilimde, sanatta, ekonomide, yaşamda çağdaş- 
ü- 'Umanın yollarını açtı.

K

. I Hmafenm yerine bilim yolunu seçti.
İl Gelecek kuşaklara başta gençlere tek yol gösterici

mi bftm olduğunu söyledi.n Bugün, o büyük devlet adamının doğum günü ve 
Türlüye Oımhuriyet i nin geleceğini emanet ettiği genç-

Bayran günü
[Gençlerin Bayramı kutlu olsun.

Rotary’den kültüre destek
Gemlik Rotary Derneği’nin Umurbey Celal Bayar Kütüphanesi’ndeki eski gazeteleri el
leme projesi kapsamında ciltlenen 50 gazete, kütüphane görevlilerine teslim edildi.

Gemlik Rotary Derne
ği’nin Umurbey Celal Bayar 
Kütüphanesi’ndeki eski gaze
telerin arşive kazandırılması 
için başlattığı ve gelenek hali
ne getirdiği.cilt yapım işi de
vam ediyor.

, Bu yıl da, Celal Bayar Kü
tüphanesi tarafından derneğe 
ciltlenmek için verilen 1946- 
1947 ve 1948 yıllarına ait 
Tanin, 1970'li yılların Hürri
yet, ve 1960’h yılların Cum
huriyet gazetelerini cilt yaptı
ran Gemlik Rotary Derneği, kanı Halil Özer île birlikte ve Kütüphane Sorumlusu 
tamamlanan 50 cildi önceki Umurbey e götürdü. Ahmet Erdoğan Temel e tes-
g.ün Dernek Başkanı Kadri CilÜer. Umurbey Belediye fen edildi.
Güler, Gelecek Dönem Baş- Başkanı Fatih Mehmet Güler Devam» sayfa 3 ‘de

mailto:gemfik_korfez@yahoo.com
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Sen&eaC
Avukat

Fehmi KARACAK
Fenerbahçeli olmak (2)

Cumartesi günü başlamıştık, bugün kal
dığımız yerden sürdürelim :

Tam bir hafta süreyle Aristi’di nin ko
nuğu olan Haldun Bey, son gece havanın 
ışıyacağına yakın, “Geç oldu kalkayım 
artık. Öğleden sonra batı bindirir. 
Önce saçak altından yukarı vuru
rum, oradan da pupa yelken Cun- 
da’ya” der. Rum, “yine geleceksin 
ama” deyince “geleceğim elbette, ne 
istersin?” diye sorar. İhtiyar gülümser :

“Atatürk’ün rakidan” der ve bir de 
yakasındaki rozeti gösterir.

“Şundan getir. Bu da ben gibi es
kidi, buralarda yok”

Haldun Bey, “O rozeti niye takıyor
sun? Sen Modalı’sın ben FenerbMı- 
çeli’yim. Dahası Midilli’de Fenerbah
çe rozeti neye yarar” diye sorunca 
Rum başını iki yana sallayarak mırıldanır- :

“Doğru 1923’den 1994’e çok za
man geçti. Baban bile bilmez benim 
niye Fenerbahçe rozeti taktığımı!”

Haldun Bey hayretle “1923 nedir be 
kaptan?” der.

İhtiyar anlatır :
“1923, İstanbul işgal altındaydı. 

12 yaşındaydım. Bir gün beni heye- 
I canla elimden tutup maça götürdü.

Büyük bir maç olacakmış.”
Kimlerin .maçı olduğunu, açıklarken 

I Haldun Bey’in boğazına bir şeyler tıkanır:
“Büyük maç... Maç değil harp, iş

gal kuvvetlerinin generali bu maçı 
tertip etmiş İngiliz takımı bir Türk 
takımı ile maç yapaçak ve Türklere 
ders verecekmiş”

İhtiyar Rum bir Fenerbahçe taraftarı 
olarak d günlere döner :

“İşgal kuvvetleri dediğim, İstan
bul’u işgal etmiş İngilizler, Tarihi de 
söyleyeyim Mart 1923.

Babamla erkenden yer bulabilmek 
için yola çıktık. Yolda öğrendik. İngi
liz takımının karşısına Fenerbahçe 
çıkacakmış. Bütün işgal ordusu ora
da. Yer gök inliyor. Fenerbahçe sa
haya çıkarken sesler kesildi. Ne bîr 
tezahürat ne bir alkış. Kıran kırana 
bir maç oldu. Dedim ya maç değil 
harp. Sedye ile dışarı kaç kişi taşıdıl
ar tam hatırlayamıyorum. Sonuç ne 
oldu biliyor musun. Fenerbahçe ka
zandı.”

Sanki maç yeni bitmiş gibi ihtiyar Rum 
balıkçı hala etkisindedir.

“Fenerbahçe öyle bir çaktık ki iş
gal ordusu takımına... O gece Fener 
alayları yapıldı. Şimdi anladın mı ya
kama o rozeti niçin taktığımı?”

Göz göze geldiler ikisi de ağlamaktadır.
“İşte ben o günden beri Fenerbah

çeliyim.”
Bundan sonrasını Haldun Bey anlatma

ya devam ediyor
Devamı sayfa 5'de I

Hukukun Üstünlüğü
Birkaç gün önce eski bir arkadaşımı ziya

rete gittim. Orada bulunan şahısla beni ta
nıştırdılar Tanıştığım kişi, benim daha önce 
avukatlık yaptığımı duyunca hemen hukukun 
üstünlüğünden söz öçtı. Bu durum benim 
çok dikkatimi çekti. Çünkü senelerden beri 
ilk defa böyle bir durumla karşılaşıyordum. 
Üstelik hukukun üstünlüğünden bahseden 
arkadaşımız hukukçu olmadığı gibi orta tah
silini dahi bitirememiş bir kimseydi. Çeşitli 
yerlerde inşaatları vardı, onları bitirmek için 
uğraşıyordu.

Müteahhitlik yapan ve orta tahsilini ta
mamlayamayan bu şahsın sözünü ettiği HU
KUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ nedir, ne mana ifa
de ediyor? Şimdi bu konu üzerinde biraz du
ralım. Aslında konu çok ciddi olmasına rağ
men çoğu zaman ihmal edilen, akla dahi ge
tirilmek istenmeyen, gerek halkımızın gerek
se siyasilerimiz ile yetkili kişilerin çiğnemek
te sakınca görmedikleri bir kavramdır.

Hukukun üstünlüğü en basit tarifle KA
NUN HAKÎMİYETİR. Hukukçu Olanlar veya 
konu ile ilgisi olanlar bilirler ki HUKUK ile 
KANUN bir değildir. Biz bu kavramların in
celiğine girecek değiliz, çünkü yazımız daha 
çok uygulamada gördüğümüz Hukuk-Kanun 
ihlalleri ile ilgilidir. Devlet teşkilatı bir düzenin 
ifadesidir. İlkel toplum zaman içinde geliştik
çe hukuk kuralları örf, adetlerden, teamüller
den, dini kaidelerden ayrılarak o toplumun 
hukuki yapısını oluşturur. Nasıl insan tarih 
•içinde devamlı bir gelişim içindeyse Hukuk 
da böyle bir gelişim göstermiştir. Asırlar bo
yu gelişen toplum kuralları yazılı şekillere dö
külerek kanun haline getirilmiştir.

Kanunlar herkes için uyulması gerekli ka
idelerdir. Eğer bazıları bu kanunlara uymu
yor ve uymamayı bir hak olarak görüyorsa 
bilin ki orada bir yanlışlık vardır. Tarih içinde 
böyle ayrıcalıklar görüldü ise de günümüz 
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hukuk anlayışında bu tip ayncahkiar kaox 
edilemez. Toplumumuzda bu kavramhnJ 
tam net olarak beyinlerimizde yerleştiği söy
lenemez. Zaman zaman, gerek elinde göç 
bulunan bürokrat ve gerekse milletten yeââi 
alan siyasetçi kendilerini kanun ve nizatM 
üstünde görmektedir. Bu tip kanun dışı hare
ket ve uygulamaları gazetelerde, televizy» 
larda bolca görmekteyiz. Oysa hiç bîr kişi ve
ya kurum kanunun vermediği bir yetkiyi küt
lanamaz. bu yetkinin dışına çıkamaz. Kanc-'l 
nun verdiği yetkiyi kendi çıkan yönünde hn 
lanması o kişi veya makamı sorumlu hht 
Bu söylediklerimiz hukukun temel kakkfesi 
olduğu gibi aynı zamanda Anayasamızın m 
başta gelen kurallarıdır.

Anayasa dedikte hemen çağnşım yapfc^ 
siyasilerimizden Anayasa ve diğer kanunM 
la ilgili birkaç örnek verelim. “Anayasayı 
bir defa delmekten bir şey çıkmaz" sö-' 
zü çok meşhurdur. “Anayasayı bir sure** 
ğine tatil edelim” lafı da aynı Reisicumhura 
ra aittir. Başka meşhur söz de şudur : V«r* 
diysem ben verdim.’’ Bu sözler ilk aİM 
gelenlerdir. Daha pek çok örnek bulabshra ■ 
Her bulunan örnek bizim Hukuk-Kanun t» 

ımaz büyüklerimizin Hukukun L’sturJuğür» 
gösterdikleri saygının veya saygmdbğun M 
desidir.

Toplumumuzda her ferdimiz, her 
sahibi memurumuz, her yetki sahibi arram 
miz, bürokratımız ve siyası karar orgnUnndH 
görev alan il-ilçe başkanlarımız, mdfctvekflj 
ve bakanlarımız ve en tepede buhnan Rcrm 
cumhurumuz Hukuka Kanunları ssygı gMİ 
termelidir.

Bu saydıkhnrruz içinde taçfcftr lan
hiçbir makam Hukukun Kanuniam ■rMir» 
değildir Bu temel f ı~TsmİM toplumun M 
kesiminde kabul gönıp uugubndhğmda Hd 
kukun Üstünlüğü vağUnm* oUcrİOr

—- * . —.....

Araştırmacı - Yazar 
Yılmaz AkHılıç'ın yazdv

4 Çiftlik
BURSA ANSİKLOPEDİ!

Gan temizde satılmaktaA*.
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Kamuda çalışan 
memurların devlet
ten yıllardar alama
dığı NEMrYalacakla- 
nnın anaparalannıh 
AKP Hükümeti nce 
belirlenen takvim 
içerisinde ödenmeye 
başlanması . Ziraat 
Bankası şubelerinde 
izdihamlara neden 
oluyor.

Geçtiğimiz gün
lerde,- -NEMA’larını 
almak i için Ziraat 
Bankası Gemlik Şu
besine başvuran ka
mu- çalışanları, yeni 
otomasyon ödeme 

ı yapb. _ 
ınıınlar-
ıvasayı 
az” söj 
süreli-' 
cumhu- 
: “Ver- 
ilk alda 
abiliriz 
rıun t*' 
ılüğüze

sistemine geçen
bankada sıra numarası ala
rak, alacaklarının yıllar şonra 
anaparasına kavuştular?

AKP Kumla’da seçim yaptı
I Adalet ve f$âlkınma

Partisi Küçük Kumla 
nakam, Belde seçimleri önceki 
amiri-!gün yapıldı.

îannda Küçükkumla Beledi-
tvekilliPf® MlgÜOi Satpny’nda 

yapılan belde, seçimle
rinde., 15 kişilik; yeni ’Reisti

;i gös-

kurulu belirle
nirken, belde başkanj- 
ğına Sedat Yaşar geti
rildi.

AKP Bursa İl Başka
nı 1 Avukat;' Mehmet 
Tunçak, il .yöneticijen • 
Gemlik |tçe Başkanı Ali

veyJ 
-tünde! 
ın heri 
a HuH

GEDİĞİNE

Türk-İs, Mafiş

Cİ 11cı n oYurrçer

ır 
dığ

IİSİ
Partiler üstü politika 
izler misin.
Liberalleri desteklermisin
Meydanları doldur, 
haykır dur : 
“işine, ekmeğine, haklarına 
vatanına sahip çık!” 
Dinleyen olursa...
Türk-iş, mafiş....

ılığı ı 
17 91

Kamu görevlileri' alacakla
rının tamamınıp -ödenmediği
ni, bilinmeyen jhedenlerle4Ö 
ile 60 milyon, lira arasında

eksik ödeme yapıldığını, bu
nun nedenini ise öğrenmenin 
mümkünü olmadığını söyle
diler.

Okuroğlıı ve . yönetim 
kurulu üyeleri,’ Gemlik 
peledtye Başkanı Meh
met Turgut ile Kurşün- 
lu ve çevre ilçe örgütle
rinden davetlilerin ka- 
tıldiğı belde kongresin
de, yapılân konuşma- 
lardan sonra, yönetim 
karatan»; "“Halil Sülün, 
Hakan Cengiz, Sadet
tin İskender Ş» 
fik. Ahmet Karagöz, 
Cevdet Ünal, Yaşar 
Demirci, , , Macitece 
Eren, Erdal Gürel. Enis
Karadeniz, Suat Bay Küçükkumla Belde 
kal. Mehmet Durak. T^kilatı önümüzdeki 
Bedrettin Üre ve Ah- gynlçjdc toplanarak 
met Üskhp 'seçildiler görev bolümü yapacak.

Sedat YASAR

Rotary’den kültüre destek
Birinci sayfanın devamı
Ciltlerin teciminde kbnu^n Gemik Rotan 

Derneği Başkanı Kadri Gukx bs^une kadar 2^ 
cilt çeşidi gazetelerin ciiûenerek, kükvre kazandı 
nkhğuu belirterek “Gemlik Rotary Derne
ği nin amacı Celal Ha var kütüphanem nde 
bulunan tum eski gözelerin beluÜ program 
içinde ciltletilerek, gelecek kuşaklara» da 
kullanabilmesine olanak sağlamaktır ie

-
Unnirbev Bdnhv Başkam vr Vakit Fa

t* bytPT'THL®’*** ***bu n&mriinl Iv^nt KMşeMw»nnk talhıirv vttpr 
Un urandftMi <a

TATLI 
SERT

BtR Erol CÜRÇAY

Gelecek On Ay
Önümüzdeki on ay cok aaemiî.
Eğer demokratikleşme de Aurupa stan- 

dardanr.ı yaka.arsak. Avrupa Boğı de mü
zakereler başlayacak.

(AB) üyesi olursak, ne olacak'
- Bir kere sistem sahibi olacağız.
- Kuralsızlıklar kural olmaktan aka

cak.
- Polisin kısan haklarına uygun olma

yan davranışı azalacak.
- Gıda m addelerine bir diripün gede

cek.
- Askerin siyaset ile ittskisi «andmr 

düzenlenecek.
- Askerin önemi azalmayacak.
r Ama. Bu kadar sâyasetm »cinde ol- 

mâsı önlenecek.
- Belki asker de bunu istiyor
- Siyasete yatan durmaman kendini yrp- 

rattıgmı hissedivor,
- Bu değişim siy aset kurumumı da et

kileyecek.
- Artık parası puhı olan degÜ
- Tahsili ve lisanı olanlar siyaset ça

pacak.
- Büyüklerimizin, yabancı konaklar 

karşılaması sırasında zorlandıklarına 
görüyoruz.

- Lisan bdmiyortar elle kotta dertlerini 
arüatmava çalışıyorlar

- Bir bilen donemi kapanacak
- 80 aşma tadar dkryı hnkaf eçme 

jlan tahrikçi ve inatçı poiitikacdar kat
mayacak.

- Sistem, gençlere vans verecek
- Genç nesli, genç yocmticdet idara 

edecek.
- İhale kanunları, imar kanamian MU 

standarttonrva ^ort dûarirçtk
- Terörle mfte addr «dadam hatta esma 

uygulamalar kalkacak.
- işkence azalacak
BcTın bunlar Avrupa BM^Tne 

de girmesek de, bu Mhe laa*
kidir

Ama İrak knqpdtat• Amerttca taen- 
fıruian sürekli «tıslanan bâr TtrİM eh, 
bir ort ak lak t a yeı ahnaea e arara attı

Bdkardmn. KjMİM «OMMakai 
arasmda veşeyac be üfc» tek taaema İurin- 
;mm.

En usgun ver Avrupa Btrttga 4ttk
Askeri gm u «hegn Avrape BMb 

ği'nhu Tvakly» yı criMdflbtthM* İNr WM|tt 
bendi çak arma .Marakt*

Olanlar» IhmnmMgm dttms da|^WttM 
mek yerine çok fttedtt dttyttMMĞ

___________________________

GCnCn Fikrasi |
ItaMtrt kmMr w**

tn ki.
Ona oUnUn w«har. nwh- 

v^der
Atatürk"
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SANAT - KÜLTÜR

Celal Bayar doğum W^J| Ganyancı

Fatih Sarı

gününde anıldı 1. ayak : Golden pipe ilk atım. < 
Burgazh, Sırnaşık spr,
2. ayak : 14 Tufge, 13 Kutlu, 8 Tı 

Choıce, 3 Meleğim, 6 nolu per bu W
Üçüncü Cumhurbaşkanı 

Celal Bayar. doğum günü 
nedeniyle. Bursa da düzen
lenen törende anıkh.

Bursa Vafâiği'nin deste
ğiyle- Tayyare Kültür Merke
zi nde 16 Mayıs <2003 Cu
ma günü saat 16.ookda dü
zenlenen anma törenine. 
Bursa Vahşi Oğuz Kaan 
Koksal, Gemlik Kaymakamı 
Sadettin Genç, Umurbey 
Belediye Başkan1 Fatih 
Mehmet Güler. Küçük Kum
la Belediye Başkanı Ömer 
Bal. İl Milli Eğitim Müdürü 
ve İlçe Milli' Eğitim Müdürü 
Mehmet Tuna. Umurbeyli 
gençlen Celal Bayar Anado
lu Lisesi öğrencileri, üniver

siteli gençler ile yaklaşık 300 
kişinin katıldığı anma töre
ninde üniversiteli gençler, 
Bayar ile ilgili anılar anlatılır
ken» bol bol not tuttular.

Umurbey Belediye Baş
kanı Fatih Mehmet Güler, 
anma toplantısının ilk olma
sı nedeniyle beklenen büyük 
kalabalığın oluşmadığını an
cak» olumlu geçtiğini söyle
di.

Öte yandan, Uludağ Üni
versitesi Eğitim Fakültesi 
Sosyal Bilimler Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Erkan 
Şenşekerci, ‘Türkiye’nin 
modernleşmesinde zir
vedeki liderler’ konulu bir 
konferans sundu.

için yeterli.
3. ayak : Babacanbey, Mıss Rain, i
4. ayak : Venom, Över Black bu M 

için yeterli.'
5. ayak : 12 Zaman banko,
6. ayak : 11 Ferdane ikinci banko. 1
Bol şanslar.

Celal Bayar anma tören
leri, Celal Bayar Anadolu 
Lisesi öğrencileri tarafından 
yapılan gösterileri ile son 
buldu.

4 14 12 5 12 111
1 13 15 4
3 8

3
6

•CASE
_  

mühürde

Matbaamızda
Bilgisayar

l Sistemiyle
I Kaşe ve

Mühürleriniz
30 dakikada 

yapılır.

KÖRFEZ OFSET
UTBAACIUKTAIINCILHKUMCILIK

Cd, Bora Sk. (Akbank Aralığı) No: 3/B

Tel: (0.224) 513 17 97 GEMLİK

3TODYO

Düğün & Nişan & Kına 
Sünnet Fotoğraf Çekimleri 

SHH ve albümlçri yapılır, 
'im . Vesikalık ve her türlü 

resimleriniz İçin 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

PVC KAPLAMA VE 
PLASTİK KART SİSTEMLERİ
O Plastik Kimlik Kartı
# Personel Kartı

9 Öğrenci Kartı
> Tanıtım Kartı I

9 Fatura Kartı

Körfez OFSET
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

: 20.asete
OTO GflMZE
Elektrik Akşamı Filtre 
Dorse Akşamı Civata

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

| Tel: (0.224) 51317 97 Fax: 513 35 95

İSTİKLAL CAD.No : 17 GEMLİK
Te‘ ■ (0.224) 513 53 67 ■ 514 91 80

TOFAŞ
/Î0VO
VOLVO

SCANIA

ANADOL

Tahir DOLAŞKAN

BMC 
FATİH 

DODGE 
KARGO 

FORD

İLMİ ve REKLAMLAR KAZANDİBİ 

lAİLtKPAKET REKLAM] 
100 milyon + KDV + SürprH

Gemlik Girişi Ba/taş Apt. Altı No : 42 GEMLİK
Tel: (0.224) 514 59 37 Cep Tel: (0.546) 586 00 43

BİR TELEFON YETERLİ
Tel : (0-224) 513 17 97

Qii\ DOĞUŞ FIİV DERSHAVELERI
"Her zaman bir adım önde"
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Oürhan ÇBTINKAYA

Fenerbahçeli olmak (2)

Tarih 9 Mayıs 1996. Denize 
iner inmez hareket ettim. Rotam 
Midüli vdi ve ihtiyar dostuma gidi- 
yordruı. Her yer kulüp rakısı, cep
lerim Fenerbahçe rozeti dolu. Tek
neden indîni. Koştura koştura Aris- 
tkfi'nin evine vardım. Kapının tok
mağını tıklattım bekledim ses yok. 
Bîr daha yine ses yok. Bir anormal
lik olduğunu sezinledim. Bîrden ka
pı açıldı. Karşımda İhtiyar Rum. Üç 
yıldır görmediği ama hiç unutmadı
ğa» Aristidi dostumun boynunda 
gırtlağının tam altında bir çelik var
dı.. ihtiyar dostum gırtlak kanseri
ne yakalanmıştı. Kulüp rakılarından 
bîrini gösterdim. Gülümsedik. Fe
nerbahçe rozetlerini görünce sevin
di. Omuzunu okşayıp sevdi. Kulağı
ma doğru eğilip kısık bir sesle ‘ne
den bu kadar geç kaldın?” diye sor-

Duvara çivili tahta askıda sazı ve elbi
seleri duruyordu. Ceketini istedi, verdim. 
Yatağının yanındaki iskemlenin arkasına 
itina ile yerleştirdi. Yatağına oturdu ‘Ha
rfi tak rozetimi’ dedi.

Ceketinin yakasındaki eskimiş rozeti 
Çıkarttım. Yeni Fenerbahçe rozetini itina 
ile taktım. Yüzü kızarmıştı. Sanki ona 
madalya takılmıştı. Tatlı bir gülümsemey
le bir süre seyretti rozeti. İhtiyar çok duy- 
■rihnmıgtı. Ben de duygulanmıştım. Ya- 
karrnzda Fenerbahçe rozetleri taş kahve
ye gittik. Diğer Rumlar bizi görünce alkış- 
hdHar. İhtiyar Aristidi mezarı için memle
ket toprağı da istemişti. Ben o isteğini de 
yerine getirdim.
I İşte Fenerbahçe bu...

İki udusun insanlarının birbiriyle bütün
leştiren. kucaklaştıran bir sevgi yumağı...

Hiç kopmaması dileğiyle.

SATILIK DAİRE
Kumla’da Havuzlu 

Satılık ve Kiralık Daire 
Eşyalı kiralık daire 

Tel: (0.224) 513 17 97

nöbetçi eczane
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SERİM ECZANESİ

Bunlara biliyor musunuz?

Kronik yorgunluk sendromu
Cumartesi gününden devam
Magnezyum : İyi planlan

mış bir magnezyum destek 
programı son derece iyi sonuç 
verebilir.

Siberian Ginseng : Enerji 
verici etkileri nedeniyle çok yay
gın kullanılan bir bitkisel destek
tin

B Grubu Vitaminleri : 
Özellikle B 12 vitamininden ya
rarlanılabilir. Bağışıklık sistemini 
destekleyen, kân hücresi üreti
mini arttıran desteklerdir.

C Vitamini : Böbrek üstü 
bezini destekler, bağışıklığı güç
lendirir, doku iyileşmesini arttı
rır. j

Liguorice : Meyan kökü 
ekstrelerinin vurgunluk desteği 
olarak kullanımı çok- eskidir. 
Böbrek üstü bezini destekler. 
Hipertansiyon sorunu planların 
dikkatle kullanmaları ■ gerekir. 
Glycyrrhizin aktif maddesi su ve 
tuz tutucu etki gösterirJ

St. John’s Wort ^Özellikle 
anksivrte ve depresyon ile bir

likte olan yongunluk sorunların
da iyi sonuç alınabilir. Hyperidr 
aktif maddesi île çok yararlı bir 
bitkisel destektir. .

Echinacea ve Astrafalus : 
Uzun sürek’ yorgunluk sorunu 
olanlarda özellikle bağışıklık sis- ] 
temi sorunlarının eşlik ettiği f 
gözlenirse bu iki bitkisel destek- 
den yararlanılabilir.

Belirtilen bu destekleri sade- ' 
ce size önerilen tıbbi tedaviye 
yardımcı olarak, bir uzman des- | 
teği ile kullanmalısınız.

Yasemin Mobilya
DEĞİRMENCİOĞLU Mobilya va Koltuk Çeşitleri
O Yatak Odası Takımları 
□ Oturma Odası Takımları 
Ö Misafir Odası Takımları 
O Yemek Odası Takımları 
□ Kanepeler
□ Abajur Çeşitleri
O 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

□ ULAŞIM
Uludağ Turizm.. 
Aydın Turizm....

TAKSİLER

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

.5131
....... 513 24J57--
........513^ 40
L...... 5102324
y...^lJ4 35 50

Çınar T
Güven T

□ KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık................513 10 51
Kaymakamlık Ev..........513 10 52
C. Savcılığı....................513 10 53'
C. Sava Yani................ 513 29 54
Emniyet Müdürlüğü......513 10 28

□ HASTANELER

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

Gemlik Taksi., 
Manastır Taksi..'

□ RESMİ DAİRELER

ıfak Havacılık.

41i

ç. Md
□ BELEDİYE.513 12 ı:

.51320 7

513 18 46
513 13 53
513 10 57

Müftülük....... 
Gümrük Md. 
Tekel Md. ... 
Ver. Da. Md.

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

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

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

.513 10 55 

.513 18 79 

.513 1206

513 20 66
513 45 03
513 12 74
514 00 95
513 12 86

□ ü£AK

514 59

■* Ambulans
Kurtancı

Santral...........
Başkanlık..... .513 4 
Zabıta........
Otobüs İskt 
Su Öctnı

TEK Anza ......
TEK İşletme .... 
Turizm Der. .... 
Spor Sah. ...... 
Orm. Böl. Şf... 
Milli Eğt. Md.... 
Halk St. Mrk.
Halk Kutup......As, Şb.,.7.......
Karayolları
Liman Bşk....... 
Mal Md.,...;..... 
Nüfus Md. ...... 
Özel İd. Md.....

Mudanya.......

afous

J OTOBÜS

□ TÜP DAMITICILARI
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Gençler yürüdü ve yarıştı
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Gençlik Haftası ne
deniyle, dün Gençlik 
Yürüyüşü yapıldı. Genç
ler, statta atletizm yarış
larında birbirleriyle ya
rıştılar.

15-21 Mayıs tarihleri 
arasında her yıl kutla
nan Gençlik Haftası ne
deniyle bu yıl düzenle
nen etkinlikler arasında, 
dün gençlik yürüyüşü ve 
yanşmalar* vardı.

Büyük bir gençlik kit
lesine sahip olan ilçe
mizde, dünkü etkinlikle
re az sayıda genç öğren
ci katıldı.

Kaymakam Sadettin 
Genç, Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, Umur-

bey Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, İl
çe Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Tuna, İlçe 
Gençlik ve Spor Müdü
rü Burhan Arıkan, okul 
müdürleri ve gençler, İs
kele Meydanı’nda topla
narak, stata kadar yürü
düler.

Statta yapılan atle
tizm yarışmalarında şu 
sonuçlar elde edildi.

400 metre erkek
ler

1 nci Selçuk Güreşçi 
(CB Anadolu Lisesi)

2 nci Ceyhun Cengiz 
(Endüstri Meslek Lisesi)

3 ncü Abdurrahman 
Sayar (CB Anadolu Li-

VESTEL

sesi)
400 metre Kızlar
1 nci Ayşenur Uzun- 

kaya (CB Anadolu Lise
si)

2 nci İnci Demircan 
(Anadolu Kız Meslek Li
sesi)

3 ncü Duygu Öztay 
(CB Anadolu Lisesi)

100 Metre Kızlar
1 nci İnci Demircan 

(Anadolu Kız Meslek Li
sesi)

2 nci Nur Erdem 
(Anadolu Kız Meslek Li
sesi)

3 ncü Duygu Öztay 
(CB Anadolu Lisesi)

100 Metre Erkek
ler

1 nci Burak Akıncı 
(CB Anadolu Lisesi)

2 nci Burak Doğan 
(Endüstri Meslek Lisesi)

3 ncü Aytaç Tüfekçi? 
başı (CB Anadolu Lisesi)

35 yaş üstü 100 
metre erkekler

1 nci Orhan Evyurt 
(Beden Eğitimi Öğret
meni)

2 nci İdris Aka (CB

MAYIS
JVC AYI

KAMPANYASI
Peşin Fiyatına 8 taksit
Tüm ürünleri 3 yıl garanti

GEMLİKLİLERİN
HİZMETİNE AÇILDI

Anadolu Lisesi Müdü
rü)

3 ncü İbrahim Yıldı
rım . (Endüstri Meslek 
Lisesi Md. Yrd)

Yarışmalardan son
ra dereceye girenlere, 
Kaymakam ve proto
kol üyeleri tarafından 
madalya ve katılım bel
gesi verildi.

Gençlik Şöleni’nde 
özürlüler de yarıştılar. 
Daha sonra ise, genç
ler müzik eşliğinde eğ
lendiler.

Ucuz atlatıldı
Birinci sayfanın devamı
Kazada şans eseri yarala

nan ve ölen olmadı.
Olay sırasında, parkta çay 

içen müşteriler ve kazanın ol
duğu yerin hemen altında bu
lunan çocuk parkında ise oy
nayan çocukların olduğu belir
tildi.

Yola düşen dorsede maddi 
hasar meydana gelirken, çağ
rılan dev bir kurtarıcı ite llR a 
ait dorse ters çevrilerek, ana 
yola çekilerek, onanma alındı

Olayla ilgili öterek Üçe tra
fik görevlilere, şoförün \e gör
gü tanıklarının tfadekmi aldı

I KAYIP

İbrahim & Bülent AKIT

t-i • on » ORHANGAZİ

EJLEMAN ARANIYOR

BEYAZ EŞYA & ELEKTRONIIC YenisiniA DansnM

İbrahim Akıt Cad. No4 8/A GEMLİK 
Tel : (0.224) 514 05 55 Fax : (0.224) 514 18 68

İngilizce bilen tecrübeli 
garson ve resepsiyonist 

bay ve bayan 
eleman aranıyor. sası

B ER AY “
Vergi No:



Renkli Etiket & Broşür & El İlanı & Kitap & ber{i 
Afiş & Yıllık Basımı & Fatura İrsaliye & Bilet 
Gider Makbuzu & Davetiye & Kartvizit (• Kaşe 

Miihür & Cilt yapımı & Plastik Kimlik Kartı
1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR 

Her türlü matbaa işlerinizde 
hizmetinizdeyiz

Körfez OFSET

WEBB TARAFSIZ SİYASİ GAZETE g| 
20 Mayıs 2003 Salı FİYATI : 2Qo!oOQ^ff^

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

Coşkulu kutlama
19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı’nın 84. yıldönümü dün 
ilçemizde Atatürk Statı’nda gençlerin görkemli gösterileriyle kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü 
Anma Gendik ve Spor 
Bayramı 'ran 84 ncü yıl
dönümü bönün ilçemiz
de gösterişli törenlerle 
budandı.

Dün saat 09ooda 
i Atatür k Anıtı önünde ya

pan saygı duruşundan 

sonra, stattaki törenlere 
geçildi.

Saat lO.oo’da başla
yan törenlerde Kayma
kam, Garnizon Komuta
nı ve Belediye Başkanı 
halkın bayramını kutladı.

Daha sonra günün 
anlamını belirten konuş

mayı Gemlik Lisesi Mü
dürü İsmail Çokal yaptı.

Şiirlerin okunmasın
dan sonra, yarışmalarda 
derece alan öğrencilere' 
ödülleri dağıtıldı.

Geçit resminden son
ra ise, folklor gösterileri, 
judo , gösterileri ve daha 

sonra işe, kız ve erkek 
öğrencilerin gösterileri 
büyük beğeni ile izlendi.

Bu yıl gösteriler geç
miş .yıllara göre daha 
özenli Ve zengin içerikli 
hazırlanması izleyicilerin 
takdirine neden oldu.

Devamı syf 6’da

Güne Bakış
Kadri Güler
gemlik_korfez@yahoo.com 1 depo 2 ev yandı

19 Mayıs gösterileri
Dün, Atatürk Statmda kutlanan 19 Mayıs Genç* 

lik ve Spor Bayramı gösterileri görülmeye değerdi.
Herşeyden önce, öğrencilerdeki birlik, bütünlük 

ve disiplin, gösterilerin güzelliğine güzellik kattı.
Gemlik Atatürk Statınm yemyeşil çimleri üzeri

se serpilmiş binlerce gencin, geçit törenindeki he
yecanlan gözlerinden okunuyordu.

Pembeli, beyazlı kırmızılı genç kızlar, sarı laci
verdi ve lacivert beyaz giysili erkeklerin kendilerini 
izlemeye gelenlere hünerlerini sunmak için müziğin 
ritmhe uymaları ve başarılı hareketleri hep tribün
lerden alkış getirdi.

Aylar süren emeklerini birkaç saatlik gösteri 
için harcayan gençler, başarılı bir sınav verdiler.

Bu yıl, 19 Mayıs gösterilerinin bir güzelliği de 
ulusal müziğimizle, komşumuz Yunanistan’ın ünlü 
halk oyunları müziğini kaynaştırarak, barış ve dos- 

Juk sergilediler.
I Birlik, beraberlik, dostluk, kardeşlik, estetik 
duygularının spor gösterileriyle de bütünleştiğini 
dun yaşadık.

Cumhuriyetin yetiştirdiği büyük bir genç kitle 
var.

Bu kitleyi, Atatürk ilkelerinin çağdaşlık kimliği 
3e yoğurabilmeliy iz

Bize bu güzel günü yaşatanları kutluyorum.

Dün sabaha karşı Demirsubaşı Mahallesi’nde Çiçekçi dükkanına 
ait depoda başlayan yangın, iki evin de yanmasına neden oldu.

Dün sabah saat 05.30 sıraların
da Demirsubaşı Mahallesi 2 Nolu 
Sağlık Ocağı karşısındaki çiçekçi 
dükkanına ait depodan çıkan yan
gın, depo ile birlikte bitişiğindeki 
iki evin de yanmasına neden oldu.

İtfaiye ilgililerinden aldığımız 
bilgiye göre, sigara izmaritinden 
çıktığı sanılan yangının ahşap de
poyu kısa sürede alevler içinde bı
raktığı ve olay yerine gelen itfaiye 
ekiplerinin yol kenarında bırakılan 
araçlar nedeniyle yangına zama
nında müdahale edemedikleri öğ
renildi.

Depo, yandaki Süleyman Apak 
ve Muhittin Apak a ait binaların 
çatı ve üst katları tamamen yandı.

Devamı sayfa 6’da

mailto:gemlik_korfez@yahoo.com
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AKP değişiyor mu?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma. Gençlik ve 

Spor Bayramı nı kutladık dün.
19 Mayıs da gençlerin coşkulu bayram 

kutlamasını izlerken gençlere olan güvenimi
zin bir kat daha arttığını belirtmek gerekiyor.

Bu arada Başbakanımızın Antalya’da par
tisinin milletvekillerine seslenirken, dile getir
dikleri geleceğe dönük umutlar verdi.

Başbakanın Atatürk ve bir grup arkadaşı
nı İstanbul’dan Samsun’a taşıyan Bandırma 
Vbpuru’nun örneğini gezerken söylediği, 
"Çılgın bir şekilde çırpınan Karade
niz'de Bandırma Vapuru’nun kaptanı 
ve 18 arkadaşı gibi Türkiye’yi yarın
lara taşıyacağız. 365 gün bugünkü 
heyecanda olmalıyız. Millete rağmen 
değil milletle beraber Türkiye’yi aya
ğı kaldıracağız” biçimindeki sözleri, umut- 
lanmızı arttırdı ama düşüncelerimiz henüz 
netleşmedi...

Bekleyip göreceğiz ne denli gerçekçi ol
duklarını...

Takiyye yapmadıklarına kanaat getirmemi
zi sağladıkları zaman, AKP’nin de sistemle 
banşık ve sistem içerisinde çalışmalar yapar 
duruma geldiğini göreceğiz.

Gerçi kendisini bugünlere taşıyan Milli Gö
rüşü inkar etmesi ne denli dürüst ve inandırı
cı bulunabilir.

O da ayn.bir handikap ya..’.
Erdoğan ve yakın çalışma arkadaşlarının 

çok akıllı oldukları da bir gerçek. Sisteme dö
nem dönem başkaldırıyorlar ya da dişlileri 
zorluyorlar. .Direnç görürlerse eşlileri kırmak 
yerine çark ediyorlar.

Kendilerine tanrı tarafından bahşedilen bu 
aklı ülkemizin yüksek çıkarları için kullanma
ları umudumuz.

Hoş kendileri bilir ya... Sistemle inatlaş
mazlarsa belki bir kez daha seçilirler ama sis
temi zorlarlarsa bırakın parlamentoyu, Anka
ra’yı bile rüyalarında dahi göremezler.

Ben önceki gün Türkiye genelinde on bin
lerin yürüyüşünü, dün de 19 Mayıs kutlama
larını izlerken gençlerin coşkusunu görünce 
bu ülkenin önünün aydınlık olduğuna kesin 
kanaat getirdim.

Hiç kuşku duymuyorum.
Ama;
Başbakan Yardımcısı Gül’ün KKTC Cum

hurbaşkanı Rauf Denktaş’la ilgili vurgulamala
rı da pek şık değildi doğrusu...

Ülke sevgisi için illada İmam Hatipde mi 
okumak gerekiyor?

Yurtseverliği anlatmak için
Filistin’den başka verilecek örnek mi kal

madı? Irak’daki sonuç daha hafızalardan silin
medi.... Ayrıca;

AKP’li milletvekillerinin Antalya kampında 
genel başkanlarının uyarılarına rağmen sergi
ledikleri haşemalı görüntüleri de bir harikaydı 
doğrusu...

Avrupa Birliği‘ne girmeye hazırlanan 
Cumhuriyet Türkiyesi'ne de yakışıyor hanı...

İktidarın kendi içinde yaşadığı çelişkileri 
çözmesi gerekiyor.

Çözebilecekler mi?
Bekleyip göreceğiz.

Karınca gibi
Bu hafta sîzlere,-şu bildiğimiz minicik ka

rıncadan söz etmek istiyorum. Hani evimi
zin mutfağında ekmek koyduğumuz kutuya, 
bulgura, pirince, şekere dadanan ve bıkmak 
usanmak bilmeyen bir kararlılıkla kendin
den çok iri öteberiyi yuvasına taşımaya ça
balayan... yardımlaşan... yardımlaştıkça 
önüne geçilemez, engellenemez bîr güç 
oluşturan, şu bildiğimiz minicik karınca
dan...

Doğa onu, dayanışmanın ve kararlılığın 
simgesi olarak yaratmış sanki. Çoğu canlıla
ra oranla küçüktür bilirsiniz, miniciktir ka
rınca: Örneğin siz, parmağınızın ucuyla ezi- 
pöldürebilirsiniz onu. Güçsüzdür bir başına, 
zavallıdır. Ama ne türlü engellemeye çalışır
sanız çalışınız, onu, yuvasına kışlık yiyeceği
ni taşıma uğraşından, o biricik ereğinden 
vazgeçiremezsiniz.

Ve parmağınızın ucuyla ezip öldürseniz 
de, ardından bir başka minicik karıncanın; 
onu da ezip yok etseniz de bir başka ve ar
dı sıra birçok başka minicik karıncalann o 
ereği gerçekleştirme çabalarını durduramaz
sınız. Bir bütünün küçücük parçaları bir top
lumun bireyleri olarak, tek tek parmağınızın 
ucuyla basıp ezmekle engelleyemezsiniz on
ları. Bütünün ortak ereği olan “şey”i ger
çekleştirebilme çabasından alıkoyamazsınız.

Çoğunuz okumuşsunuzdur John F. 
Kennedy’nin Fazilet Mücadelesi adlı ya
pıtını. Yazarını beğenirsiniz veya beğenmez
siniz, seversiniz veya sevmezsiniz, o ayrı. 
Ama yapıtının daha birinci sayfasında, Er- 
nest Hemingvvayden alarak okuyucusuna 
sunduğu bir “fazilet/erdem” tanımı var 
ki, katılmamak elde değil.

“Fazilet, güçlükler karşısında zara
fettir” diyor.

Gerçi, bireyci bir görüş, ama erdemli ki
şiyi iyi yorum.ayan bir tanımlama. Oysa ka
rıncada, güçlükler karşısında gösterebildiği 
“zarafet”ten de öte bir şeyler var, “er
dem” in bir başka tanımı var sanki. Kendi 
toplumunun ortak ereğine sımsıkı bağlılık, 
vazgeçmezlik ve olağanüstü bir özveri....

MM GONLÜK SİYASİ GAIFTI

Yıl: 30 SAYI: 1546

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 Ne XI 6EMLK 

(Dini Bayram Günleri ve Pazar Günleri yayınlanmazı

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank AnM
No 3 8 GEMLİK Tel: (0.224) 513

Orhan Hançeroğlu Felsefe Ansıkiopetfc- 
si’nde diyor ki :

“Erdem, insanın kendini aşma gö
çüdür. Kendini aşmak, evrensel ofe- 
şuma her an biraz daha artan bir çap
ta katılmak demektir. İnsanın kend* 
aşması, sürekli olarak her an arta* 
bilginin ve eylemin gerektirdiği bîr zo
runluluktur"

Karınca gibi..
Bir ünlü siyasetçimiz, beş yıl kadar öooe 

yaptığı bir konuşmasında, bakınız ne deîfiiB 
“Bizim uzattağımız k^dar açık ve güç
lü bir el bize uzatılmazsa, biz gerçek 
bir demokratik sol parti olmanın ge
reğini yapacağız. Karıncalar gibi, ve
ya bir yapıyı temelden kuran iseler 
gibi, bu bütünmeşmeyi örgütsel, lur 
rumsal olarak kendimiz kuracağız'?

Ve konuşmasını şöyle tamamlamış obM 
lü siyasetçimiz : “Bu, partiler arası mü
cadele boyutlarını çoktan aşıp, b« 
sosyal iktidar mücadelesi, toplumsal 
iktidar mücadelesi boyutlarına en*aı 
ve o oranda da şiddet hareketlerine 
hedef olan mücadeleyi, banş »ciadt 
halkın zaferiyle sonuçlandıracağız.”

Yani, “demokrasiyi tüm kurumlan 
ve kurallarıyla işleteceğiz” demiş

Ama işletememişiz. Oysa demokrasiM 
kuşu, çağdaş toplumun vazgeç erneyoam 
bir ereği. Çağdaş toplumun çağdaş bare^aa 
ne yaparsanız yapınız, demokrasiye ahi 
tutkusundan arındıramazsınız.

Ama çağdaş toplumun çağdaş dnM|M 
bireyleri için, demokrasi “lüks”tur, hanm 
çok uzaklardaki bir panltıdır. Toplum. o pfl 
rıltıdan yararlanabilme ergenbğmc enşcnm 
miştir daha. Onun içindir kî zorda kaidhk.ı 
bunalıma sürüklendikçe damotanlad 
“lüks” s>ayma alışkanlıklan depreşir. karM 
ca sürüsü üstünde, haiçaiı p**MCİv^4i ha 
ter tepinirler.

Ama eninde s 
lanndır...

utku”

Yazarımız 
Araştırmacı - Yazar 

Yılmaz AKkılıç'ın yazdı
4 Ciltlik 

BURSA ANSİKLOPEDİ
Gazetemizde satılmaktadır. ı
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Başkan Mehmet Turgut, 
Artvinlilerin Ağası seçildi
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Gemlik Artvinliler Kültür ve 
ibrchmlaşma Derneği nin dü
zenlenen dayanışma gecesinde, 
Gemlik Belediye Başkanı Meh
met Turgut. yapılan açık arttır
mayı kazanarak. Artvinlilerin bir 
yıl boyunca ağası oklu.

Geçtiğimiz hafta cumartesi 
günü saat 20.oo’da Damla Dü
ğün Salonu nda yapılan geceye. 
Belediye Başkanı Mehmet Tur
gut. İlçe Emniyet Müdürü Salih 
Golcü ve Artvinliler ile davetliler 
katıldılar.

Gecede derneğe yardım 
amacıyla sahneye getirilen bir 
kuzu açık arttırma suretiyle satı
şa çıkarıldı.

Açık arttırmada, satışa sunu
lan kuzu,' Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’ta 750 milyon 
lirava kalınca. Artvinliler Beledi

1. ayak : Günün ilk ayağında mm 
safkanlar bir arada olup zor bir yanş 
cak. H

2. ayak : 1 Nokı İrlanda1! banko.

ye Başkanı Mehmet Turgut’u bir 
yıl boyunca Artvinlilerin Ağası 
ilan ettiler.

Gemlik Artvinliler' Kültür ve 
Yardımlaşma Derneği Başkanı 
Servet Pehlivan, “Gemlik’te 
bundan sonra her yıl daya
nışma gecelerinde yapıla

cak olan açık arttırmayı ka
zanan kişiyi Artvinlilerin 
Ağası ilan edeceğiz.” dedi.

Artvinliler açık arttırmadan 
sonra yerel Artvin oyunlarıyla 
gecenin geç saatlerine kadar do
yasıya eğlendiler.

Matbaamızda 
Bilgisayar 

V Sistemiyle 
■vıüHüRDE 1 Kase veBEKLEIVIE J . ■ ■
yok»., y Mühürleriniz 

——30 dakikada 
yapılır. 

KÖRFEZOFŞET
MlîBUCIlWimMUCIllK
İstiklal Cd. Bora Sk. (Akbank Aralığı) No: 3/B
Tel: (0.224)513 17 97 GEMLİK

DüıyMMida, ede, uy deyâti
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

Mat : 20. m de

İSTİKLAL CAD.No : 17 GEMLİK
Tel: (0.224) 513 53 67 • 514 91 80

OTO GAMZE ।
Elektrik Akşamı Filtre 
Derse Akşamı Civata

TOFAŞ

RENO 
VOLVO 
SCANIA
ANADOL

BMC 
FATİH 

DODGE 
KARGO 
FORD

tory Song ilk atan.
Orca. Bojote, Ongun, Thunder Black en 

yak*n rakipleri olacaktır.
4. ayak : Kartay. Sadberk. ZenginoğM 

arasında bir yarış olur.
5. ayak : Güvence, Kara tay. Kanaca bu 

koşu için yeterli.
6. ayak : 3 Nokı Beydağlı banko.
Bol şanslar.

PVC KAPLAMA VE 
PLASTİK KART SİSTEMLERİ
9 Plastik Kimlik Kartı
9 Personel Kartı

9 Öğrenci Kartı
9 Tanıtım Kartı

9 Fatura Kartı

Körfez OFSET
MATBAACILIK - WMCUK - REKLAMCA*

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

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

İLAN ve REKLAMLAR KAZANDIRIR 

1AIUK PAKET REKLAM 
100 milyon ♦ KDV + Sârpriı

BİR TELEFON YETERLİ
Tel : (0.224) 513 17 97

Tahir DOLAŞMAN
Gemlik Girişi B&ytaş Apt. Altı No : 42 GEMLİK 

Tel: (0.224) 514 59 37 Cep Tel: (0.546) 566 00 43
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3 ncü Özürlüler TATLI 
SERT

Şenliği yarın
Bu yıl 3 ncüsü yarın dü

zenlenecek olan Gemlik Zi
hinsel Özürlüler Şenliği prog
ramı belli oldu.

Özürlüler İdaresi Başkanlı
ğa Gemlik Belediye Başkanlı
ğı ve Bursa Zihinsel Özürlü 
Çocuklan Koruma Derneği 
tarafından üçüncüsü yaptırı
lan Özürlüler Şenliği, 21 Ma
yıs 2003 günü saat 13.oo’de 
kortej yürüyüşü ile başlaya
cak.

' Tören alanında saat 
14.oo. İstiklal Marşı’nın söy
lenmesinden sonra, zihinsel 
engelli çocukların tekerlekli 
sandalye ile dans gösterisi 
yarışması yapılacak.

Dereceye giren Zihinsel 
özürlülere madalya ve plaket
leri verilecek.

Gece saat 21,oo’de ise İs
kele Meydânı’nda konser dü
zenlenecek.

23 Mayıs 2003 perşembe 
günü saat 10.oo dan I6.00 
ya kadar Orhangazi’de pik- 
niks yapılacak.

Saat 17.oo de kampa dö
nülerek basketbol turnuvası 
düzenlenecek.

22 Mayıs 2003 günü İznik 
gezisi düzenlenecek. İznik’te 
özürlülere tarihi ve turistik

Yaya kaldırımlarında 
yürünmüyor

TAŞI o 
GEDİĞİNE

Partide görev yasağı...

AKP Milletvekili yakınlarına 
partide görev almayı 
yasaklamış/.. '
Devlet kadroları ne güne...
Yönetim kurulu üyesi.
Müsteşar Daire Başkanı.
Genel Müdür, 
vali olmak varken.
İl-İlçe başkanı olmaya uğraş
Akıl kârı mı...

yerler gezdirilecek. Kampa 
dönüşten sonra özürlülere 
göz taraması ve diş taraması 
yapılacak.

24 Mayıs günü ise. Bursa 
Botanik parkı ve Bursa gez
dirilecek.

Şenlikler, pazar günü saat 
10.oo da kahvaltıdan sonra 
sona erecek.

İlçemizin ana cadde
lerinde işyerlerine. ön
lerindeki yaya kaldırım- 
lan adeta İşgal altında.

Yayaların rahatlıkla 
güvenlik içinde yürü
mesi için yapılan yaya 
kaldırımları, işyerlerinin 
kapı Önüne çıkardıkları 
ürünlerle dolduruluyor.

İstiklal Caddesi bo

y unc a bir çok ı şyennın 
yaya kaldırımla rıru ygal 
etmesi vatandaşların 
yakınmalarına neden 
oluyor

Bir taraftan seyyar 
satıcılar, diğer taraftan 
işyerlerinin kdĞnnMan 
doldurması, yay^iann

Kamar Kumla’da 
şube açtı

Kavmadar A.Ş Ka dan Alv■ K-.;
•tfthr AkNtrtf Mçdc? * • var*»?
ter zincirine bir yenisi açtkbmada 
daha ckk'ndi M- - k. • * • - •

Gemlikte iK hdhnB İtaati
cbnya di tu anotw WnMI
kınan Kamar Abşwnş W
Mcıke.k'it. geçt^imiî ?un w
hafta cumartesi günt södNI
Küçük Kumk» do Karye Kmto» y
bkyktfa nûnKt mv» v- M»K v Çark'.
jgt»yanrtr>tt^d» rar tddtrn Kaahm
ha hUmete Strsı araaaaı

ŞahH Sç'ienddmn- jNNI

lx Erol GÜRCAT 1

İdare-i Maslahat
Yanı. Vaziyeti idare etmek.
Yıllardır bu işi yaptık.
Aman. Bu konuya dokunmaç»]

Iım. |
Dedik.
Çağdışı konuma düşen kamaflfl 

değiştirmedik. I
Çağdaşlığı iyi giyinmek.
Güzel bir evde oturmak.
Ve. Çok katlı binalar yapaaH 

zannettik. I
Eğitimde ve sağlıkta insana vaM 

şır bir standart yakalayamadık. |
Çikolata çalan çocuklan hapa 

attık.
Banka Kortu m lay anlara hak m 

tikleri muameleyi yapmadık.
Göstermelik hapse attık.
Milyar dolarlan geri alamadık I
Fukaralık ve işsizlik dilmüzdod 

düşmedi.
Ama. Göreve geldikten 

bu kesimi unuttuk.
İmkanları, güç odaklanna sma 

maya başladık.
Onlan küstürmemeye çahtOdu I 
Oylarını aldığımız halkı copladbk i 
Savaşa hayır dedi, copladık
Nema dedi, itip kaktık
İşadamının gör inün içww tadadı , 
isteklerini anında yaptık
Fabrika ve villa vapark«-n orman 

a re 'ilerini yok etmelerine Na 
yumduk.

V&t&nf w rnortı ■*. vflHlIH
meı butunlüâu

4 milyar metrekare. orman alai 
nını hiç ettik.

Sadece lotaNbuF da, ISR mRr*m 
metrekare carman alamm ımRamle 
dik.

Kimi aRam baatL w4Ba VRpR
Kimi aftao koaK Ralr|owRo vambı
GAmmadm weWA
Bîr t ar aftan da. ormam ImrtmMa 

w agac «Mmm tormlrrf yaptA
İne t hep tMbyi* ç -apt-A
V azHetİ Ma rr cf t A
Domo w dogmam bde.. Irnadm^n 

tayin rtmedök.
IHee ne «wm vafaNhJ

[GÜNÜN FlKRASlj

lam» b«rww <orwmdar.
‘ - Senin idn fploaMk a* «mİMm» om 

t aAk an *
Lar Ğmâmai^aae—ba ^0» heri 

bakk bir te»
Kendine terdkinü dananuMİG

Kremim re m en ab» wmm .
Tabii k» ar*mdBEnF

Canim gâfrrfEk geçkifc..^...j
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Muzaffer Oürboğa
Eğitimci - Yazar
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Şiddet ve Sevgi
Toplumumıız şiddeti hiç bu kadar yoğun 

yaşamadı ve konuşmadı. Değişik platform
larda şiddet tartışılıyor. Ama çözüm üreti- 
lemîyor. Şiddet adeta kanıksanmış. Duyar
sızlaştırma politikası o denli etkili olmuş ki 
şiddet bizim bir parçamız oluvermiş.

Şiddetle vatıyor. şiddetle kalkıyoruz. Ai
lede» televizyonda, okulda, işyerinde her 
yerde karşılaşıyoruz. Okulda öğretmen, ug 

i zenciye eğitimle ters düşmesine karşın bı- 
J rakın sözlü şiddeti, fiziksel şiddete (daha 
kaba deyimle dayak) başvurabiliyor. Öğret
meninden dayak yiyen çocuk bir daha o 

ı öğretmenle sevgi temelinde bir etkileşimde 
bulunabilir mi?

Evde erkeğin kadına ve çocuklara uygu
ladığı zo» kullanma kadının erkeğe duygu
sal şiddet (Ne demek istediğimiz anladınız) 
yöntemlerinin hiç yabancısı değiliz. Bu bi
linçsizce tutumun uygulayıcıları, yeri geldi
ğinde herkesten çok demokrat kesilebili- 
yor. Bu tür çifte standartlan aşmamız gere
kiyor. Aile ortamı kişiliklerin sınandığı en 
iyi yerdir. Kimya öğretmeni olduğum için 
söyleyeyi, ev ortamı kişilik özelliklerinin 
açığa çıkmasını sağlayan bir ayraçtır diye
bilirim.

Uzmanlar televizyonda görmeye alıştığı
mız şiddet görüntülerinin gerçek yaşantıda 
olduğundan çok fazla gösterildiğine dikkat 
çekiyorlar. Bunun anlamı medya- şiddeti 
büyütüyor, arttınyor ve de yanlış yapıyor. 
Buna duyarlı bir halk tepkisi o TV kanalını 
izlememek olabilir. O halde bu tür prog
ramlar neden yüksek raiting alabiliyor. Bu
na bilimin yanıtı şöyle. Bireydeki saldırgan
lık içgüdüsüne, eğilimine kaynak teşkil 
eden enerji bir biçimde üretkenliğe dönü- 
şemeyince, şiddet izleyerek bu içgüdü do
yum bulabiliyor. Değişik tepkiler, engelle- 

| meler bu yolla deşarj olabiliyor. Spor saha- 
I farındaki şiddetin nedeni ne olabil it.? Fan- 
tazmi kim körüklüyor?

Sevgiyi öğrenmedikçe, yaşam biçimi 
haline getirip hoşgörülü tavrı göstermedik
çe ne yazık ki şiddet hep olacak.

Şiddet içimizde kolay örgütlenebilen. 
fazla zahmet gerektirmeyen bir şeydir. Oy
sa sevgi öyle mi? Sevgi kolay bir şey değil
dir. Seni seviyorum demekle de olmuyor. 
Sorumluluk ister, korunmak ister, sevgi 
beslenmeyince biter, başka bir şey olur. Ta- 
nışamazsınız ne sevgiyi ne de kendinizi. Kı
saca sevgi emek ister.

L Sevgi yaşam pusulamız olmalı.

¥ NÖBETÇİ ECZANE

20 Mayıs 2003 Sah
SENA ECZANESİ

Çocuklarda kansızlık 
korkutucu

boyutlara ulaştı
Bursa Uludağ Üniversitesi 

Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 
görev yapan hemşilere tara
fından yapılan taramada, 7- 
8 yaş grubundaki her 2 ço-

cuktan birinde, gelişimi ve 
zeka düzeyini olumsuz etki
leyen anemi (kansızlık) tespit 
edildi.

Öğrencilerin sadece yüz-

de 43.8’inin normal oiduğu-

masında, yüzde 47.9 unda 
hafif, yüzde 8.3 ünde ise ile
ri düzeyde anemi befadendi

Yasemin Mobilya
DEGİRMENCİOGLU Mobilya ve Koltuk Çeşitleri
fl Yatak Odası Takımları 
O Oturma Odası Takımları

Gazhane Caddesi No : 21 (Eski Uzunlar Tîc. Ayyaz Upı
Tel : (0.224) 512 20 20 BEMLHt

O 
□

Misafir Odası Takımları 
Yemek Odası Takımları 
Kanepeler 
Abajur Çeşitleri 
Zigon Sehpalar

Yeni İşyerimizde zengin 
mobilya, çeşitleri ile 
hizmetinizdeyiz....
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Coşkulu kutlama
Bütünci sayfanın devamı
19 Mayıs Atatürk'ü 

Anma Gençlik ve Spor 
Bayramı gösterilerinde 
bu yıl İzci Grubunun 
dabruka. tef ve ziller ile 
yaptığı gösteri uzun 
uzun alkışlanırken, 
bando takımlarının 
gösterileri ise göz dol
durdu.

Folklörde Celal Ba- 
yar Anadolu Lisesi, mi
nik tenvandoculann 
gösterileri, tribünleri 
dolduran binlerce 
Gemlikliyi hem heye

canlandırdı hem de 
coşturdu.

Kaymakam, Garni- 
,jon Komutanı ve Bele
diye Başkanı törenler
den sonra, gösterilerin 
komutanı Gemlik Lise
si Beden Eğitimi öğret
meni ve diğer beoen 
eğitimi öğretmenleri 
ile müzik öğretmenleri
ni kutladılar.

Gösterilerden sonra 
öğrenciler izleyiciler 
tarafından uzun uzun 
alkışlanarak ödül
lendirildiler.

VESTEL
JVC

MAYIS 
AYI
KAMPANYASI

Peşin Fiyatına 8 taksit
Tüm ürünleri 3 yıl garanti

GEMLİKLİLERİN
HİZMETİNE AÇILDI

A İbrahim & Bülent AKIT

BEYAZ EŞYA & ELEKTRONİK
İbrahim Akıt Cad. No : P/A GEMLİK

Tel : (0.224) 514 05 55 Fax : (0.224) 514 18 68

1 depo 2 ev yandı

Birinci sayfanın devamı
Yangında. Nakliyeci Sü

leyman Apak ın evindeki eş
yaları tamamen yanarken, 
bitişiğindeki Muhittin Apak a 
ait evdeki bazı eşvalar. kurta
rılarak sokağa çıkankh

lenç e ait çiçekçi dvıkkararun 
deposunun yanmasının ış re
kabeti nedeniyle kundakla
ma yapılması olasılığı emni
yet güçlerince araştırıldığı 
öğrenildi.



GEMLİK GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

rfez
Renkli Etiket 4 4 H Hm. k Ela* k

Afiş £ YdteBas» £ F*ara bsfiRİlkl 
G Üer Makknza k Davetiye k Kartvizit k Kase

Mikir 4 Cİt yaa» £ Flasti Ki^ik Kartı 
1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR

Her türlü matbaa islerimizde 
hizmetim izdeyiz

I Körfez OFSET

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
021 Mayıs 2003 Çarşamba FİYATI : 200.000. TL.

MATBAACILIK - REKLAMCILIK - TAYMCU 
istiklal Caddesi Bora Sokak (Ataba^ Anfcü 

N»:3/BGm&
Td : (0.224) 513 17 97 Fa: 0.224) 513 35 95

Gemlik Olay Tv’de
Olay Tv. “Gemlik Konuşuyor” konulu program için dün Gemlik’te çekim yaptı. 
AKP Bursa Milletvekili Alton Karapaşaoğlu ve Belediye Başkanı Mehmet Turgut, 
soruları yanıtladı. Turgut, MHP Belediye Başkan adayı Osman Doğan ile tartıştı.

Ohy Televizyonu tara* 
tından ilçelerin sorunları
nın masaya yatırıldığı ve si- 
yastsr ile sivil toplum ku
ruluştan temsilcilerinin ka- 
hldığı program için diın çe
kim yapddı.

“Gemlik Konuşu 
yor" adlı program yapım
ca Haşan Bozkurt. üç ka
meraman ile dün Belediye 

vjjüğun Salonu nda çekim

Kadri Güler
gemlik_korfez@yahoo.com

Güne Bakış

Gemlik Konuşuyor
Olay Tv.’yi izleyenler, yapıma Haşan Bozkurt’un 

hamlayıp sunduğu “ilçeler konuşuyor” programının 
“Gemlik” ile ilgi bölümünün için dün Belediye Düğün 
Salonunda çekimler vardı.

Daha önce İnegöl, Kemalpaşa gibi ilçelerle bu tür 
programlar yapılmış ve yayına girmişti.

Bizi ilgilendirmediği için televisyonda es geçmiş..;;.

I Davetli olmamamıza karşın, gazetecilik merağı ile 
İçenin bildiğimiz sorunlarını bir kez daha dinlemek 
için toplantının sınırlı bir bölümüne katıldım.

Amaç, Gemliklilerin sorunlarını dile getirmesi ve 
ilgililerin bunlara ne gibi çözümler getireceği konu
sunda kamu oyu önünde yanıt vermekti.

Başkan ve Milletvekilin açıklamalarının ardından 
en sert eleştiri DSP İl Genel Meclisi üyesi Cihan Ör- 
med den geldi.

M Örmeci aslında köylerin sorunlarına eğilen bir si- 
lvmİ olmasına karşın, Gemlik’in gerçek olan panora- 
Rnaunı çizdi.

Toplantıya katılan ilçe başkanları ve oda temsilci- 
I feri de kendi sorunlarını bir kez daha getirerek başta 
AltM Karapaşaoğlu’ndan söz istediler.

Karapaşaoğlu. yapılabileceklerin sözünü verdi.
Ancak, hu hükümet bütçesi ile birşeylerin yapıla- 

bdmesi öyle kolay görülmüyor.
Bönci sayfamızdaki Güngör Uras’ın yazısını okur- 

sana bunun nedenini öğrenirsiniz. |

lere geldiler.
AKP Bursa Milletvekili 

Altan Karapaşaoğlu, Gem
lik Belediye Başkanı Meh
met Turgut, CHP İlçe Baş
kanı .Uğur Sertarslan, 
MHP İlçe Başkanı Meh
met Çelik, SP ilçe Başkanı 
Recep Aygün, İl DSP İlçe 
Başkanı vekili Ali Altıntaş 
DSP İl Genel Meclis üyele
ri, Ticaret ve Sanayi Odası 

temsilcisi, Esnaf ve Sanat
karlar Odası Başkanı ve 
yöneticileri, Esnaf Kefalet 
Kooperatifi Başkanı, 
GEMSİAD Başkanı, Mi
marlar Odası Gemlik Tem
silcisi, Mühendisler Odası 
Temsilcisi, mahalle '/e köy 
muhtarları ve bazı vatan
daşlar katıldılar.

Belediye Başkanı- Meh
met Turgut, açılış konuş
masını yaparak ilçe sorun
larına değindi.. Daha, sonra 
yönetmen il genel meclisi 
üyelerine söz verdi. DSP İl 
Genel Meclis üyesi Cihan 
Örmeı -, Gemlik’in her 
yönden çarpık bir gelişim 
içinde olduğunu anlattı.

CHP. İlçe Başkanı Uğur 
Sertarslan ise, ■ Serbest 
Bölge’deki gelişmenin 
ekonomiden kaynaklana
rak durakladığı, buraya alı
nacak işçilerin Gemlikli ol
masını istedi. SSK Hasta
nesi’nde anestezi uzmanı 
bulunmamasına dikkat 
çekti. Üreticiye ödenen 
destekleme parasının yüz
de 6O’ı ödenmediğini, 
Ünivı «-site’nin açılmasıyla 
Gemlik’in ekonomi ve kül
tür yapısının canlanacağını 
söyledi;

MHP İlçe Başkanı 
Mehmet Çelik ise, devlet 
ve SSK Hastanelerinde 
kardiyalog eksikliğine de
ğindi. Jandarma rampa
sındaki yolun bozukluğun
dan her yil maddi ve ma
nevi zararların doğduğuna 
dikkat çekti. Sanayi Sitesi 
önündeki altgeçitin plan
lanmasına karşın yapılma
dığını söyledi. Sorunların 
çözümünü istedi.

SP İlçe Başkanı Recep 
Aygün ise, Belediye Baş- 
kanının seçim bildirgesin
de Gemlike doğal gaz ge
tireceğini söylemesine kar
şın görev süresi bitmek 
üzere olduğunu dikkat çek
ti. Doğal gazın ilçeye geti
rilmesini istedi.

Esnaf Kefalet Kredi 
Kooperatifi Başkanı Mev- 
lut Aksoy ise “Bizim so
runumuz para” dedi.

Esnaf ve Sanatkarlar 

Odası Başkanı İbrahim Ta
lan ise, Altan Karapaşaoğ- 
lu’nun Gemik’te deprem 
konusunu işlemesinin yan
lış olduğunu bu nedenle 
halkın Gemlikten kaçtığına 
dikkat çekti.

Talan, Bağ - Kur borç
larının ertelenmesini iste
di. Bağ-Kur bürosuna de
vamlı bir memur verilmesi
ni de istedi.

GEMSİAD Başkanı 
Ahmet Avcı ise ihracatçı
nın devletten KDV alacak
larını alamadığını söyledi.

Ticaret ve Sanayi Oda
sı Temsilcisi Şahin Danış 
ise, iş adamlarının kriz 
yangını öte taraftan da 
vergi yükü yorgunu oldu
ğunu söyledi. Sert ?st Böl
genin yeni faaliyete geç
mesine karşın Türkiye’de 
iş hacmi açısından üçüncü 
olduğunu, iş için 20 bin ki

TEMA büro açıyor
TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ni
hat Gökyiğit, Gürle İş Merkezi’ndeki 
Temsilcilik bürosunun açılışını yapacak.

TEN..-, Vakfı Gem- 
lik Bürosu yapılacak 
törenle hizmete açıla
cak.

TEMA Vakfı Gem
lik Gönüllü Sorumlu
su İbrahim Yıldırım, 
Gürle İş Merkezinin 
4. katında bulunan 
163 noKı büronun İş 
Merkezi Yönetimi ta
rafından bedelsiz ola
rak kendilerine veril
diği. Gemlik li hayu 
severlerin yardımı ile 
büronun donatılarak 
kullanılın duruma ye 
tirildigîni söyledi.

şinin başvuruda bulundu-, 
ğunu söyledi.

Bunları Altan Karapa
şaoğlu cevaplarken, Bağ- 
Kur’lüya taksitlendirme 
geleceğini söyledi.

Gemlik’in deprem böl
gesinde -olduğunu, halkın 
bunun bilincinde olmasını 
istedi.

Toplantının sonunda
sorulan yanıtlayan Beledi- receği öğre

YÖNETİM KiGIlI
BAŞKANI GELD OR

| Yıldırım. Gemlik 
[İrtibat bürosunun TE
MA V^kfı Yönetim 
İKurulu Bakanı Nihat

[böyle TEMA Vakh 
adına daha kapsamlı 
çalışmaların buradan 
yüîütüicceğîni söyie-

Yıkhnm. Cwrüâ 
öğrencim \ alecada- 
kî Botanik Park a gö
türeceklerini. ytşûin 
çoğalması için çaba 

ye Başkam Be MHP Bele
diye Başkanı adayı İnşaat 
Mühendisi Oram Doğan 
ile "GemÜk'i bu duru
ma getiren muhend» 
lerdir" sözü nederayie
tartışma çıktı.

CHayTv. ta 
kimi yapılan 
Konuşuyor"

yi naJka serdirecek
lerini sövmedi

mailto:gemlik_korfez@yahoo.com
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Basından Seçmeler
Güngör URAS

Ulusal gelir 
nereye gider? Vergi faize yetmiyor

Bizim ülkemizde kişi başına düşen ulusal 
gelir 2500 ABD Dolan dolayında... O bile 
dolarla ölçülüyor.

Bugünkü kurdan Türk Lirasına çevirirsek 
yaklaşık 3.750.000.000.- TL. Yani üç milyar 
yedi yüz elli milyon lira... Bu yıllık.

Aylara bölersek 312.500.000.- TL. Yazı 
ile üç yüz on iki milyon beş yüz bin lira.

Asgari ücret ise ele geçen net 
200.000.000.- TL. dolayında.

Toplumun yüzde elliden fazlası asgari üc
ret ya da ona yakın bir ücretle yaşamını sür
dürüyor.

Demek ki toplumun yarısı ulusal gelirin de 
altında bir gelire sahip.

İşte insanlarımızın çoğu bu düzeydeki ge- 
I lirleriyle yaşam mücadelesi veriyor. Yiyor, içi
yor, giyiniyor.

Bir de dolaylı dolaysız vergilerle, elektrik, 
su, telefon, ulaşım gibi mutlaka zorunlu gider
ler var.

Ekonomik veriler böyle iken bu .ülkede 
toplumsal gelişmeden söz edilebilir mi? Geliş
mek için doğru beslenmek, okumak, gezmek, 

ı yazmak, sağlıklı olmak gerek....
Böyle giderse....
Bizi Avrupa Birliği’ne alırlar mı?

. Yığınla insanı alıp da kendi iç dengelerini 
bozarlar mı.

Bence bozmazlar..
Nasıl olacak?
Olmayacak...
Öncelikli sorunumuz toplumun asgari, dü

zeyde yaşam standartlarını oluşturmak...
Bunun için ne yapılması gerekiyor...
Doğru dürüst vergi toplamalı, ülkenin kay

naklarını adaletli dağıtmalı. Kim yapacak?
Hükümetler...
Sonra ülke insanının iş olanaklarını arttır

mak... Yeni iş alanları açmak gerekiyor. Biz 
mevcutları korumakta güçlük ç. kiyoruz.

İstihdam alanları yaratmak kimin, işi?
Özel sektörle devletin...
Özel sektör kıldır kış işlerle uğraşmaz... 

Devlete bırakır... Devlet de doğal olarak hü
kümete... hükümet de yandaşlarına...

Bir başka durum. Sosyo kültürel gelişimi 
sağlamak. O da ne? Ben açım, üşüyorum.... 
Sen ne diyorsun?

Ülkeyi yönetenleri., asıl işi bu yukarıda 
saydıklarım.

Ama onların işi çok.
19 Mayıs'ın nasıl kutlanacağını tartışmak, 

Antalya Tekirova’daki lüks tatil köylerinde ya
maç paraşütü yapmak dururken bunlarla mı 
uğraşacaklar? -

Rahmetli İsmet Paşa’nm deyimiyle :
Hadi canım sen de..,.

SATILIK DAİRE
Kumla’da Havuzlu 

Satılık ve Kiralık Daire 
Tel : (0.224) 513 17 97

Yılın ilk dört ayında vergi geliri 22.3 kat
rilyon lira. Faiz gideri 23.1 katrilyon lira. 
Vergi geliri geçen yılın aynı dönemine gö
re yüzde 46.3 oranında arttığı halde..faiz gi
derini karşılayamıyor.

Vergi geliri faize bile yetmediği için, hü
kümet parasızlıktan iş yapamaz halde. Me
mur maaşı borç para ile ödeniyor. Hükü
met yatırım yapmak, çiftçiyi desteklemek 
için para bulamazken bir de Emekli Sandı
ğı, SSK, Bağ-Kur sorunu ortaya çıktı. Bu 
üç kurumun açığı ilk dört yda 5.8 katril
yon lira. 9.4 katrilyon lira olan personel 
ödemesine, (çalışanlara yapılan maaş ve üc
ret ödemesine) yaklaşmış durumda...

Hükümet vergi ile faiz ödeyecek.... Ma
aş ödemek, iş yapmak için devamlı borçla
nacak. .. Bu çark böyle döner mi?

Bu bütçe ile iş yapılır mı?
Hükümet sadece faiz ve maaş ödemek 

ye de sosyal güvenlik kuruluşlarının açıkla
rını kapatarak günleri geçirebilir mi?

Bu durumdan kurtulmanın “normalde” 
iki yolu var : (1) Özelleştirme ile büyük ve 
devamlı gelir imkanı elde edilemeyeceğine 
göre vergi gelirleri artırılacak. (2) Kamu 
harcamaları kısılacak.

İki “normal” yolda da yapılacak fazla bir 
şey kalmadı. (1) Vergi tabana yayılabilir 
ama vergi geliri kısa sürede daha fazla art
tırılamaz. (2) Harcama kalemlerinde ufak 
düzeltmeler yapılabilir ama, daha fazla kı
sıntı yapılamaz. Kısıntı yapmaktan yatırım
lar durdu. Devlet hizmetleri durdu.

Tek çözüm faiz giderini azaltmak, “Gü
ven artacak, faizler düşecek, faiz dışı fazla 
ile de borç anaparası ödenecek... “ Ama 
ne zaman bunlar olacak?... Önümüzdeki 
yıl olmayacak.... Tükiye böyle bir bütçe ile 
nasıl ayakta kalacak? Hükümet böyle bir 
bütçe ile nasıl iş yapacak?

Kötüye doğru gidiş var
Günü geçirme telaşında ne hükümet, ne 

iktisatçılar ve ne de kantoyu durumun cid

MMB

Yıl; 30 SAYI: 1546

Fiyatı : 200.000 TL. (KDV Daiıil) 
Sahibi: Kadri GÖLER

Yazı İşleri Müdürü : Serap GÖLER
İstiklal Cad. Bora Sok. (Akbank Aralığı) No: 3/B

Tel: 513 17 97 Fax : 513 35 95 GEMLİK

Basıldığı yer : KÖRFEZ OFSET
Matbaacılık -Yayıncılık - RekîamcıhK Tesisi 

İstiklal Cad. Bora Sok. Demir Apt No: 11 GEMLİK 

(Dini Bayram Günleri ve Pazar Günleri vavmlanmaz)

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank
No : 38 GEMLİK Tel : (0.224) 513 <

diyetinin farkına varamıyor. IMF geldi 9<1 
döviz fiyatı, borsa endeksi ve faiz inefc bnda 
diye günler geçiyor.

Döviz işi iyi gidiyor mu gâmkıor em 
Cari işlemler hesabına bakacaksınız. Acfl 
ne büyüklükte? ... Türk lirası işi iyi gkfiİM 
mu. gitmiyor mu? Bütçeye bakacaksn^l 
Vergi geliri faizi karşıladıktan sonra hafta 
işler yapmaya imkan veriyor mu? Btagi 
açığı büyüyor mu, küçülüyor mu? Acık ■■ 
yüdüğü için hükümet- daha fazla borcam 
mak zorunda mı? Yok a iyiye gidiş mı ıw| 
2003 yılının ilk aylarında bütün bu gösâal 
gelerde iyiye değil (maalesef) kötüye 
var.

Vergi geliri faize yetmiyor
(2003 yılı Ocak-Nisan konserde 
bütçe gerçekleşmesi)

I) Gelirler 27.61
1) Vergi gelirleri 22 31
2) Vergi dışı gelirler 5 3*

II) Harcamalar 44 0
1) Faiz gideri 23.11
2) Faiz dışı gelirler 20 9
a) Personel gideri 9 4
b) SSK-Emekli Sandığı

Bağ- kur 5 S
c) Vergi ;adesi 2.1
d) Yatınm 0 3*
e) Çiftçiye gelir desteği 0 S
f) Diğer harcamalar 2 51

III) Bütçe açığı 16 4

Sosyal güvenlik 
kuruluşlarının açıklan

TOPLAM
1) Emekli Sandığı 2
2) SSK 2
3) Bağ-Kur 1
17 Mayıs 2003

Gazetesi nden alınma

Yazarımız 
Araştırmacı - Yazar 

Yılmaz Akkılıç’ın yazdıj
4 Ciltlik 

BURSA ANSİKLOPEDİS
Gazetemizde satılmaktadır.
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Emeklinin bitmeyen 
çilesi kuyruk

TATLI 
SERT
Erol GÜRCAY

Sosyal güvenlik kurumla- 
nndan emekli olarak. Ziraat 
ve Vakıflar ile ilçemizdeki 
Halk Bankası ndan emekli 
maaşı alan emeklilerin bitme
yen çilesi maaş kuyruklan.

Ayın 17 sinden başlaya
rak, 26 sında son bulan ma
aş günlen için sabahın erken 
saatlerinde bankaların önle
rinde bekleşen emekliler, kı

şın soğuğunu yazın ise, kavu
rucu sıcağı altında saatlerce 
sıra bekliyorlar.

Ziraat Bankası ve Halk- 
bankası’ndaki atm makinala- 
nnın birer tane olması kuy
rukların uzamasına neden 
olurken, emekliler kısa za
manda atm sayısının ârttınl- 
masını istiyorlar.

Kaldırımlarda yayaların

geliş gidişlerini de zaman za
man aksatan emekli kuyruk
larının nasıl sona erdirileceği 
konusunda bugüne kadar çö
züm üreten bulunmadı.

İlçemizdeki banka yetkili
leri, atm sayısının arttırılması 
için Genel Müdürlüklere yazı 
yazıldığı ancak, söz alınması
na rağmen, yeni makinaların 
ilçeye gelmediğini söylediler.

TEDAŞ’ta taksitlendirmede
dün son gündü

TAŞI 
GEDİĞİNE

Tıpkının, aynısı...
“Milliyetçi, dinci, 
bölücü parti değiliz”
Kemalist hiç değil 
Ne mi imişler?
Menderes ’ ist!...
Tıpkının, aynısı....
Kaderleri benzemez 
inşallah!...

Türkiye Elektrik Da- 
öıtım Kurumu'na borcu 
bulunanlara indirim ve 
taksitlendirme kolaylığı 
dün mesai bitiminde 
sona erdi.

Cumartesi, pazar ve 
pazartesi günlerinin ta
til olmasına karşın, ku
rumun açık oduğunu 
söyleyen ilgililer, son 
gün çıkan yasadan ya
rarlanmak isteyenlerin 
a kınına uğradı.

İcra takibinde bakı
nan. Savcılığa verilerek 
mahkemelik dan veya 
elektrik borcu bakınan 
abonelerin borçlarının 
faizleri TEFE ve T0- 
FE’ye göre hesaplana
rak, üç aydan altı aya 
kadar taksitlendirilir 
ken, konutlarda vüıde 
30, tarım işk'tınetenn- 
de faizlere yüzde 50 
oranında indirim kotey- 
lığı sağlandı.

Savaşın Perde Arkası
Irak harekatı, jzun sûre askıda kal

dı.
Bu dönemde. Türkiye en karmasA 

dönemini yaşadı.
Dış politika konusu bir olay, çakhrma- 

dan iç pv...ikaya bulaştı.
Tezkereler gündeme geldi.
Her kesim, savaş kararını bir di

ğer kesime yüklemeye çalıştı.
(CHP) tezkereye hayır karan aldı.
Nasıl olsa, AK Parti oylan ile bu 

kadar çıkar diye düşündü.
Karar çıkınca, AK Partiyi ülkeyi 

savaşa soktu diye ilan ederim diye 
düşünmüştü.

Başlangıçta, asker de lokomotif gö
revi almaktan kaçındı.

Bürokrasi de, savaş karşıtlığı bir 
bakarsın AK Parti karşıtlığına dönü
şür, ben de tayin furyasından paçayı 
kurtarırım diye düşündü.

Ama. Hiç beklenmeyen bir şey ol
du.

Tezkere kabul edilmedi.
(CHP) nin muhalefet oylan, so

rumlu hale geldi.
Askerin oylama öncesi tavır koyma

ması, tartışılır duruma geldi.
Esas şoku Amerika yaşadı.
Türkiye’ye göndermeyi düşündüğü. 62 

bin asker ve teçhizat limanlarda yığı
lı kaldı.

Amerika için güney cephesi veya 
v,ızey cephesi farketmeyecekti.

Sonunda, herhangi bir cepheden 
Irak’m işini bitirecekti.

Amerika’ya incirlik üssü artık kü
çük gelecekti.

O tüm Türkiye’yi, üs haline getir
menin tezgahı içindeydi.

Türkiye’yi aktif olarak Ortadoğu 
savaşların sokmayı planlıyordu.

Bunun iki amacı vardı.
- Artık Amerika ile aktif s«.vaşa giren 

bir Türkiye’yi, Avrupa Birliği araşma 
almazdı.

- Ve. Bu savaş, Türkiye’yi tüm İslam 
ülkelerinden tamamen koparırdı.

Ama. Ne oyduysa oldu.
- Hem içeride sotaça yatanlar ha

yal kırıklığına uğradı.
Hem de Amerik - ülcerraa» tam yer

leşme fırsatı bulamadı.
Şimdi. En acımasız duşmanhldar Ame

rika dan gelecek
Ve. Amerika her fırsa tta TurVi- 

ye'nin önünü kesecek.
Artık. Amerika-Türkiye işbirliğinin 

son kullanma tarihi bitmek üzeredir.

I Günün Sözü

Bun insanları her zaman.
Bütün insanları da.
Bazen kandırabilirsiniz
Ama. Bütün insanları.
Her «ımon kandıramazsınız.

Lincoln”
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Atatürk Ilkokulu’ndan
yıl sonu kermesi

Atatürk İlköğretim Okulu Okul Ai
le Birliği tarafından düzenlenen oku
la yardım amaçlı yıl sonu kermesi 
dün Belediye Sergi Salonu’nda açıl
dı.

Büyük ilgi gören kermeste öğren
ci velileri tarafından hazırlanan gıda 
maddeleri, makarna, meyve suları, 
zeytin, konserveler, pasta, börek ve

5TODYO

masa örtüleri, çocuk kıyafetleri, yatak örtüle
ri, danteller, kazaklar, mutfak takımlan, hav
lular satışa sunuldu.

Kermeste elde edilecek olan gelirler ile 
Atatürk İlköğretim Okulu ihtiyaçlarına ve 
yoksul öğrenciler için harcanacağı bildirildi.

KAŞE 
_ ve 

MÜHÜRDE 
bekleme 

YOK! _ _

Matbaamızda 
Bilgisayar 
Sistemiyle 

Kaşe ve 
Mühürleriniz 

30 dakikada 
yapılır.

I ★ 1

Düğün & Nişan & Kına

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

ve albümleri yaptltr. 
Vesikalık ve her türlü

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

: 20. m de

İSTİKLAL CAD,No : 17 GEMLİK
Tel : (0.224) 513 53 67 ■ 514 91 80

OTO GAMZE
Elektrik Akşamı Filtre 
Borse Akşamı Civata

TOFAŞ

RENO

VOLVO

SCANIA

ANADOL

Tahir DOLAŞKAN

BMC 
FATİH 

DODGE 

KARGO 

FORD

Gemlik Girişi Bav taş Apt Altı No 42 GEML A
Tel: (0.224) 514 59 37 Cep Tei (0 544) 596 W 43

| Ganyancı

Fatih San

rakipleri Subsomc sürpriz.
2. ayak : İzmir'den iyi durumda £sc 

Kayhan favorim. Solo. Hilahohan. İm 
can en yakın rakipleri olur

3. ayak : Bu koşuya özenle hazrboU 
nolu Bakışbey bugün bankomdur.

4. ayak : Royal Rair. Aydoğdu. 
arasında bir yarış olur.

5. ayak .- Kalite safkan Trakya Asel

rakipleri.
6. ayak : 3 notu Adayefi bu pratp 

ikinci bankom.
Bol şanslar.

2 2 1
1 5 s

3 3 14 j
6 6

PVC KAPLAMA VE 
PLASTİK KART SİSTEMLERİ
O Plastik Kimlik Kartı 

o Personel Kartı 
O Öğre ıci Kartı 

O Tanıtım Kartı 
O Fatura Kartı

Körfez OFSET

Tet: (0.224) 51117 97 Fk 511M fi

İLAN ve REKLAMLAR KAZAMD1RB
1 AYIJK PAKET KEKİ.VI

BİR TELEFON YETERLİ
Tel : (0.224) 513 17 97
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i Edebiyat ve Gençlik
Gününuızdv genç kesimin bir bölümü 

marka tutkunluğuvkı giyim kuşam merakını 
gkteriıken. bazıları barlarda vakit tüketmek
te önemli bir bölümü de okuyarak ya da ya-

l zar ak edebiyatla imlenmektedir.
>v'»tapçtlarda yetişkinlerde daha çok genç- 

! teri görmek, onlar adına olumlu bir gelişme
dir.

Gençliğin okuma sevgisinin artması için 
i eğitimcilere büyük görev düşmektedir. Bu 
konuda duyarlılık göstermek gerek. Okuyan, 
araştıran, düşünen, yurdunu ve insanlarını 
seven aydın gençlere bu ülkenin ihtiyacı var.

Okumak, öğrenmek, özgürleşmektir. De- 
। mokrası bir uzlaşma rejimi olduğuna göre 
toplumun tüm kesimlerinin sesi duyulmalı. 
Öfke değil, barış üretme çabalan etkin olma- 

( İt Edebiyatın bu tür bir işlevi üstlenebileceği
ni düşünüyorum.

Gençlerdeki enerjiyi en olumlu şekilde 
edebiyatla drşan kanalize edebiliriz. Ülkemiz
deki bir çok olumsuzluğa karşın, okuyarak, 
bilgi ve beceri geliştirip, anlamlı ve verimli 
ilişkiler bütünleşmeler sağlanabilir.

Gene - r kendisini geliştirerek ülke ve dün
ya sorunlarına çözüm üretecek gücü kendile
rinde bulabilirler. Okumak böylelikle gencin 
hem kendine yatırımı. hem de ülkenin gele
ceğine bir yatıran olmaktadır.

Okumak ve yazmak edebiyattan tad alma
yı sağlarken, bu sayede yaratıcılık geliştirile 
bilir. Dışa vurum ile kendini ifade etmek sağ
lanabilir. Bir çeşit ruhsal sağaltım işlevi göre
bilir.

Matematik, kimya gibi derslerde çoklukla 
j niceliksel düşünme egemen iken, edebiyatta 
niteliklerle düşünme temeldir. Ancak benzer 
çözümleme yöntemleri, analitik düşünme yö- 

|iletiminin kullanıldığını söyleyebiliriz.
r Küftü ün korunması, gelişmesi ve taşın
ması başka bir deyişle süreklilik kazanmasına 
edebiyatın önemli katkısı vardır.

b Edebiyatta dostluk gerçek bir serüvendir, 
heyecan verecek bir serüven. Hayata farklı 
bakmayı öğrenebilir, çok seçenekli bir dünya- 

Ida yaşadığımızın farkına varabiliriz. Kalıplar
la düşünme yerine özgür düşünmeyi tercih 
edebiliriz. Okumakta edinilen sözcük zengin
liği yaşamımızı kolaylaştıran gerçek bir zen
ginliktir.

Ancak yaratıcılık ve özgürlük adına gencin 
edebiyat uğraşısı kendi haline bırakılmamalı. 
yeterli bilgi ve ustalığı öğrenmeyen öğrenci, 
kendi kendini yineler. Gence edebiyat eğitimi 
alması i,.n destek verip, önünü açmalıyız.

NÖBETÇİ ECZANE

M
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OZAN ECZANESİ

Bebeğinize yaşamının
ödülünü verin

Çocuklar için en ideal besin 
olan anne sütü, yalnız enfeksi
yonlardan değil, şişmanlık, 
kalp ve diyabet gibi önemli 
sağlık sorunlardan da koruyor.

Yapılan bir araştırmada, 2 
yaş sonrası çocukların zekaları 
değerlendirildiğinde anne sü
tüyle beslenen çocukların zeka 
yaşının biberonla beslenenler-

den daha yüksek olduğu belirti
liyor.

Dünya Sağlık Örgütü nün 
verileri dünyada her yıl 1 mil
yondan fazla çocuğun, anne sü
tü ite beslenmediği için ishal, 
solunum yolu ve diğer enfeksi
yonlardan öldüğünü gösteriyor.

Her bebeğin doğumdan ilk 
yarım saatte bir saat idinde em-

kadar yalnız anne sütü ite be 
lenmesini öneriyor.

ra da ek besinlerle birlikte ol
mak koşuluyla en az 2 yaşma 
kadar anne sütüyle beslenme
nin devam ettirilmesinin öne
mine dikkat çekiyorlar.

Devamı var.

Yasemin Mobilya 
DEĞİRMENCİOGLO Mobilya ve Koltuk Çeşitleri
□ 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
h izmetinizdeyiz....

□ VAPUR

J FERİBOT

1

Gazhane Caddesi No : 2
Tel: (0.224) 512

li Uzunlar Tıc. Ayga 
20 20 GEMLİK

Uman Bşk

□ GEREKLİ TELEFONLAR
İtfaiye ....................... ..... 110
Polis İmdat ................ ...........155
Jandarma İmdat......... ...........156
Jandarma K.............. .513 10 55
Polis Karakolu............ .513 18 79
Gar. Kom.............. ı...... .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
Aydtn Turizm.............. .513 20 77

□ HASTANELER_____

Devlet Hastanesi.......... .513 92 00
SSK Has..«:wsi.............
Met Sağ. Ocağı........... .513 106$

□ TAKSİLER __________

Körfez Taksi.................. .513 IS 21
Çınar Taksi.......... .513 2467
Güven Taksi................... .5133240
Gemlik Taksi........ . .5132324
Manastır Taksi............ .514 3550

Ba

Özel W. F 
Tapu Sic. 
Müftülük.

Ver. Da. Md 
ilçe Tar. Md.

TEK Arıza
TEK İşletme 
Turizm Der. ... 
Spor Sah.........
Orm Böl. Şf 
Milli Eğt. Md 
Halk öt Mrk. 
Halk Kutüp...

MuAaseöe
Yazılş. M<
Su Atim

□ RESMİ DAİRELER □ UÇAK

514 00
513 12
513 11

□ BELEDİYE

J DENİZ OTOBÜSÜ

□ OTOBÜS

□ TÜP DAĞITICILARI

Akan

T

33
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TEŞEKKÜR
Aile Büyüğümüz 

Saygıdeğer Babamız 

Ergül Sözüneri’nin 
vefatı nedeniyle cenazemize katılan, 

telefonla arayan, 
çelenk ve çiçek gönderen 

acımızı paylaşan 
eş, dost ve akrabalarımıza 

teşekkür ederiz.

SÖZÜNERİ AİLESİ

SAYIN ODAMIZ ÜYELERİNE 

DUYURU
5590 Sayılı Kanunun 2567 Sayılı kanunla değiştirilen 25. mad

desi gereğince 2003 yılı ODA AİDATI ile 26. maddesi 
gereğince 2003 Yılı ODA MUNZAM AİDATI birinci taksit
leri 02 Haziran 2003 Pazartesi Günü mesai bitimine kadar 
tahsil edilecektir.

2003 Yılı birinci taksit aidatlarının süresi içinde öden
memesi halinde 6183 sayılı kanun gereğince ödemede geciken her 
ay için ayrı ayrı % 7 oranında gecikme zammı uygulamak z 
kalınacaktır.

Sayın üyelerimizin gecikme zammına muhatap olmamaları iğ 
ODA AİDATI ile MUNZAM AİDATI birinci taksitlerini 
belirtilen süre içinde ödemeleri önemle duyurulur.

GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI

VESTI

JVC
n MAYIS 

AYI

KAMPANYASI
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
" At a t b a a c / / ı k
S i z i m İşimiz"

Körfez OFSET

Peşin Fiyatına 8 taksit
Tüm ürünleri 3 yıl garanti

GEMLİKLİLERİN

HİZMETİNE AÇILDI

A KITLAR

İbrahim & Bülent AKIT

BEYAZ EŞYA & ELEKTROM*

k

ı

İbrahim A’ıt Cad. No : 8/A GEMLİK
Tel : (0.224) 514 05 55 Fax : (0.224) 514 18 68

MATBAACILIK • REKLAMCILIK • YAYINCILIK ELEMAN ARANIYOR KAYIP
İstiklal Caddesi Bora Sokak 

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

İstanbul Atatürk Eğitim Ens* tösü nden aklığım 
çıkmamı kaybettim. Hükümsüzdür.

Kaziye İRAF (KUZUCUOÖLU)

İngilizce bilen tecrübeli 

garson ve resepsiyonist 
bay ve bayan 

eleman aranıyor.
F fi M İ L Y e OTEL
Tel: 573 90 25 ORHANGAZİ

Beke Caafc
108 SRİ 

7530080165» 
nokı yazar taf 
rahsatnanM» 

kadxeŞ 

Hüküm İM

Huriyei
ÛLGGHj



Reşidi Etiket k Breşâr k El Hu 4 Kitap k Dergi 
Afiş & Yıllık fıı— & Fatura İrsaliye k Sd 

Gider M a kirazu 4 Davetiye 4 Kartvizit 4 Kase
Mühür 4 Cöt yapısı 4 Hastık Kuolik Kartı

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR 
Her türlü matbaa işlerinizde 

_________ b izi etimizdeyiz_________

'PB® TARAFSIZ SİYASİ GAZETE ■■■■■ 
p 22 Mayıs 2003 Perşembe FİYATI : 200.000. TL.

Körfez OFSET
MATBAACILIK ■ REKLAMCILIK - YAYMCU 

İstiklal Caddesi Bora Sokak (Akbank Arabğd
No:3/BGea&

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

İJ. Özürlüler Senliği başladı
Dün İskele Meydanı’nda başlayan Özürlüler Şenliği’ne Devlet Bakanı Güldal 
Akşit, Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanı Dr. Mehmet Özer, Bursa Valisi Oğuz 
Kaan Koksal, Bursa Emniyet Müdürü Reşat Altay da katıldı. Bakan Güldal Akşit, 
özürlülerin sağlık sigortası kapsamına alınma çalışmalarının yapıldığını söyledi.

şîtin de katılımıyla başla
dı.

İskele Meydanı’nda sa-

I 3. Gemlik Zihinsel 
Özürlüler Şenliği, dün 
Şevler Bakam Gürdal Ak

Özürlüler Şenliği
Bu yd Gemlik Özürlüler Şenliği’nin üçüncüsü kut

lanıyor.
Is yıldır Bakan düzeyinde katılımın yapıldığı bu 

senlik, ilçemizin tanıtımı açısından önemlidir.
Şenliğin mimarı ise Özel Türe Özürlüler Özel 

Eğitim Merkezi Müdürü Tamer Sivri’dir.

I
 Şenliği sahip çıkıp destekleyen ise, Kaymakamdık 

ve Belediye Başkanlığıdır.
3. Gemlik Özürlüler Şenliği’ne yurdun dört bir ya

nsıdan katılımlar oldu.
1 Özürlü aileler ilçemize gelerek çocuklannı bu şen

liğe kattı.
P Başbakanlık Özürlüler Daire Başkanlığı, Devlet 
Bakanlığı ise bu şenliği destekliyor.

Şenlik, yerel ve ulusal basında yer alarak özürlü- 
ferin sorunlarını gündeme taşıması, özürlü ve engel- 

। Her için önemli.
Hiç kimse özürlü veya engelli olmak istemez, 

pl Uçbirimiz bir yakımızın özürlü olmasını arzula
mayız.

Ama nüfusumuzun yüzde 10’nun özürlü ve engel
li oltbğunu unutmayalım.

Heptiniz her an bir özürlü veya engelli olabiliriz.
Bu nedenle özürlü ve engellilere acımak yerine 

onbn topluma kazandırmanın yollarını aramalıyız.
de bu tür etkinliklere halkı katmalıyız.

Konserlere değil.

at 14.30 Bakanın gelme
siyle başlayan şenliğe, 
Başbakanlık Özürlüler 
İdaresi Başkanı Dr. Meh
met Özer, Bursa Valisi 
Oğuz Kaan Koksal, Bursa 
Emniyet Müdürü Reşat 
Altay, Gemlik Kaymaka
mı Sadettin Genç,’ Beledi
ye Başkanı Mehmet Tur
gut, Bursa Milli Eğitim 
Müdürü, ilçemizdeki daire 
müdürleri, siyâsi .parti 
başkan ve temsilcileri ile 
yurdun - çeşitli yörelerin
den gelen engelli ve özür
lü dernekleri yöneticileri 
ve engelli ve özürlüler ka
tıldılar.

Başbakanlık Özürlüler 
İdaresi Başkanlığı, Gem
lik Belediyesi ve Bursa Zi
hinsel Özürlü Çocukları 
Koruma Derneği tarafın
dan düzenlenen 3 ncü 
Gemlik Özürlüler Şenli
ği’nin açılışında konuşan 
Devlet Bakanı Gürdal Ak- 
şit, bu şenliğin engelli ve 
özürlülerin yaşamlarına 
farklı bir renk katacağını, 
hem de toplumdaki birey
ler ile kaynaşmalannı sağ
layacağını söyledi.

2003 yılının Avrupa 
Özürlüler Yılı olması ne- 
deniyle, şenliğin anlamı- Şenliği’ne ev sahipliği

nın daha da pekiştiğini 
söyleyen Devlet Bakanı 
Akşit, devletin, özürlüler 
konusunda eğitim ile bir 
bütün olarak ele aldığını 
ayrıca, konunun insan 
hakları açısından da 
önemli olduğunu söyledi.

Bakan Akşit; “Özür
lülerin sorunu temel
de insan haklan soru
nu olduğunun bilincin
deyiz. Bu nedenle bu 
sorunu -thecle _ bir 
yasa tasarısı olarak 
ele almaktayız. Yok
sulların, özürlülerin, 
muhtaçların sorunları
nı çözmek için hazırla
nan bu yasa yakında 
yasalaşacaktır” dedi.

Akşit, “Ülkemizdeki 
özürlülerin yaşam 
standartını Avrupa 
Birliği üyelerinin sevi
yesine getirmek isti
yoruz. Gelir düzeyleri
ni de düzeltmek için 
yasal düzenlemeler 
yapacağız. Özürlüleri 
sağlık sigortası kapsa
mına almak istiyo
ruz.” şeklinde konuştu.

Belediye Başkam 
Mehmet Turgut ise ko
nuşmasında, 3. Özürlüler

hatta dııerre böe vurduk 
lannı basından oğcmcik 
terini behrterek. Bizkı. 
özürlülerin diğer in
sanlardan farklı olma
dığını. sahipsiz o hm»
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Oürhan ÇETİN KAYA

Asker

Buluşma

İnan TAMER

Sabah radyoda ünlü televizyoncu, bü
yük gazeteci, Ortadoğu, Kıbrıs, Avrupa 
Birliği konularında strateji saptayacak ka
dar önemli bir uzman yorum yapıyor.

Yorumunda biz onlar biçiminde sözler 
geçince kulak kabarttım.

Biz dedikleri siviller
Onlar dedikleri ise askerlermiş meğer.
Bu ülkede ortak çıkarlar sözkonusu ol

duğunda askerler siviller diye bir ayrımı 
yapmak gerekir mi?

Kaldı ki o askerler, bu ülkenin çıkarları
nı her koşulda daha iyi koruyorlar, savunu
yorlar. Sakınmadan canlarını verebiliyor
lar.

Askerlerin yurtseverliğine vcril< •<•<•!. ■> 
kadar çok örnek var ki... Hangi birisini sa
yayım.

Asıl işleri ülke savunması olan bu asker
ler eğitimden kültüre, afetlerden- orman 
yangınlarına, her alanda etkinlik gösteri
yorlar.

Bizim ordumuz başkalarının ordusu gibi 
paralı askerlerden oluşmuyor ki... Onların 
varlık nedenleri kayıtsız koşulsuz yurt sev
gisi... Önce, vatan derler her zaman..

Kurtuluş Savaşı’, rida zafer hasıl, kazanıl
dı?

Cumhuriyeti korumak ve kollamak, ile
lebet yaşatmak kimin'görevi? :

Politikacılar üzerlerine düşen görevi lâ- 
yıkıyla yerine getiriyorlar mı?

Demokrasinin dönemsel olarak kesinti
ye uğramasının tek sorumlusu askerler mi. 
Demokrasiye kesintiye uğratan süreçi baş
latan ana' etken politikacıların sayısal ço
ğunluklarına güvenerek sistemle çalışır hâ
le gelmeleri değil mi?

Cumhyriyet, laiklik, dernbkrasi ilkeleri 
Ödün verilir duruma geldiği zaman askerler 
anayasal görevi erini yapıyor.

Durumdan vazife çıkarıyorlar ve toplum 
adına ortaya çıkıyorlar.

Varlığı ve gücü sadece bizim değil dün
yanın takdirini kazanmış Atatürk’ün asker
leri Türk toplumsal değişim sürecinde 
Önemli bir konuma sahipler. 27 Mayıs 
1960 ve 28 Şubat 1997

Türkiye’de devlet yönetimini yakından 
etkileyen iki önemli tarih. Kuşkusuz farklı 
olara ele alınması gerekiyor.

Ancak her ikisinin gündeme gelişinde 
ortak Unsur demokrasinin temel ilkelerine 
saygısızlık olarak açıklanabilir.

> Ordunun* sahiplendiği iki kavram batilık 
ve meşruiyetçilik....

Batilık ve meşruiyet kavramlarına karşı 
geliş doğal olarak orduyu harekete geçiri
yor ve süreç ülke yönetimine el koymaya 
kadar varıyor.

Askerleri siyasetin içine çeken bir başka 
nokta ise siyasal latamın ulus-devlet meka- i 
nizmalarma sokulmak istenmesi...

Gençlik Korosu Konseri
Gemlik Belediyesi Sanat ve Kültür 

Derneği Gençlik Korosuriun 5 nci kon
seri 20 Mayıs gecesi Belediye Düğün Sa
lonu nda verildi. İlgi ile izlendi ve alkışlan
dı.

Salonun sıcak olmasına rağmen korist- 
ler, solistler, saz heyeti, şen, coşkulu ve 
başarılı olmak azmindeydiler.

Ablaları, öğretmenleri, şefleri Sayın 
Aslıhan Yurdakul (Erkişi)’nin müzisyen 
olan eşleri, konsere misafir olarak katıl
mıştı. Ertuğrul Erkişi de bir müzisyendi. 
Şeflerinin, eşince izleneceği ilk konserdi 
bu.

Şefleri Aslıhan Yurdakul’un beş yıldır 
emekleri vardı üzerlerinde. Başarılan için 
az mı emek vermişti kendilerine. Boşa 
gitmediği gösterilmeliydi Ertuğrul enişte
ye.

Bu duygu ve düşünce ile başladılar, 
konsere.

Sanki tek sesti koro. Ha keza sazlar
dan da tek ses çıkıyordu.

Solistler içten, duyarak profesyonel sa- 
riatçılarcasına en zor eserleri .başarı ile 
okudular.

Saz öğretmenleri ve koronun baş ke
man virtiözü Sayın Haşan Soysal’ın yetiş
tirdiği genç sazcılar, bir yıl gibi kısa bir za
man içinde çalmayı öğrendikleri udları, 
kanunu, kemanları konuşturdular. Ara 
taksimlerle başarılarını kanıtladılar. Koris- 
ti,solisti, saz heyeti, şefleri ve öğretmen
leri Sayın Aslıhan Yurdakul’un nasıl bir 
yetenek olduklarını eniştemiz Sayın Er
tuğrul Erkişi’ye kanıtladılar bir güzel

Eniştemiz, eşinin başarısından mutlu 
oldu, duygulandı, aşka geldi eı

ğidir” 
Bul

Yıl: 30 SAYI: 1547

Fiyatı : 200.000 Tl. (KDV Dahil) 
Sahibi: Kadri GÖLER

Yaa İşleri Müdürü : Serap GÜLER 
istiklal Cad. Bora Sok. (Akbank Aralısı) •• : 

TM : 513 17 97 Fax : 513 35 95 GEMLİK 

Basıldığı yer : KÖRFEZ OFSET 
Matbaacılık TaytacM * BMmM MaM 

İstiklal Cad. Bora Sak. Deadr Apt Ra : M GEMLİK 

(Dini Bayram MM w Pasar MM mMaM

KİRALIK DAİRE 

genç müzisyenlerimizi.
Bak Ertuğrul Enişte * Ashhan H 

hanime fendıbğı ve yeteneği le sayd^M 
bir değerdir. Evlendiniz Hırtı cİml ■ 
yastık da kocayın.

Ne olur O nu bizden tamamen hopafl 
almayın. Gençlerimizin yan yolda kataa 
la rina sebep olmayın Tüm emeklere. ui 
Faşlara yazık olur Buyunhm h ' iJ 
Müzisyenler ince ruhludur Merhamrtftdfl 
Beraberce geliniz çahşmaiara nuıafaı gfl 
değil Gemlikli gibi.

Hanım nereli ise beyi de oratate YM 
hanım köylü oluverde hepimiz

Kalın sağlıcakla.
Mutlu olun, başarıdan he;—iyi hoyad 
Sevgili Gençler!
Hepinizin gözlerinizden öpenm TaAm 

r le r i mi sunan m.
Bu yazım koroya methiye, (oygu) Eril 

şi’ çiftine düğün hediyemdır (armağadI 
Böyle biline.
Müziğe aşine genç yetenekler yMk

koramı Irtn Gen

götürülmesi gerekli oIm Türk «üM

■te M

Yazarımız 
Araştırmacı • Yazar 

Yılmaz Akkılıç’ın yazd
4 Ciltlik 

BURSA ANSİKLOPEDİ

SATILIK DAİRE

durduk yerde girmiyorlar.
Toplumun tüm katmanları görevlerini 

İyi yapmak durumunda...
Asker görevini iyi yapıyor

Kumla da Havuzlu 
Eşyasıyla birlikte Kiralık Daire 

Tel: (0.224) 513 17 97

Kumla da Havuzla
Satılık ve Kiralık Daire
Tel : (0.224) 513 17 97
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Borusan yolunu 
şirketler ortak yapacak 
Giderek tehlikeli bir hal gösteren TÜGSAŞ, BORUSAN yolunu 
MKS, BORUSAN. ÇIMTAŞ, TUGSAŞ, GEMPORT, BPve BUSEB 
tarafından genişletilerek asfaltlanacak. 1 trilyon liraya mal ola
cak olan yolun yapımına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Gemlik Kör iet Ckuv ı esi - 
nm bir sure önce manşetten 
haber yaptığı BORUSAN 
Fabnkasa na giden yokm ge- 
raşİebier ek enaııhmasına ka 
rar venkh

Yoi yapımı adına Borusan 
Lojhsnk Teknik Hizmetler 
Müdürü Necdet Atılgan ın 
gazetemize vaptığı vazıh açık
lamada. bölge şirketlerini 
Bursa w vohma baık 
yun yohıt ı özettikle iki yıktır 
tekAM ııkıt t uxz üuiHiifek g^ ldıgı 
befctuer ek şu görüşlere yer 
vertedr-

> Yolun bozukluğu ve yer 
darnğr nedenıvie bîr yıl içinde 
40 ayn maddi hasarlı trafik 
kara** meydana gelmiştir

Yolu sanayi kurukışlanyla 
bertikle kullanan Gemsaz tatil 
Köyü ve İslam Koy halkı bo
zuk yolun onarılması için za
man zaman isteklerde bulun

muşlardır."
Yolun boçzukluğunu gö

rüşmek üzere toplanan böl
gedeki sanayi kuruluşları 
Marmara Kimya Sanayi, BO
RUSAN, ÇİMTAŞ, TÜG
SAŞ, GEMPORT, BP ve BU- 
ŞER'in iki ay önce biraraya 
gelerek konuyu görüştüğü 
genişletme ve asfaltlama ka
rarı aldığı belirtildi,

İHALE EDİLDİ
Yolun ta tarımıyla ilgili ola

rak oı Liva çıkan problemle
rin Kaymakam Sadettin 
Genç ve Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut tarafından 
çözüme kavuşturulduğunun 
bildirildiği açıklamada, yol ya
pım projesinin tahminen 1 
trilyon liraya mal olacağı 
açıklandı.

Necdet Atılgan, açıklama
sında yapım bedelinin bölge 
şirketleri tarafından karşılaca-

ğını, BUSEB’in payına düşen 
miktarın ise GEMPORT ve 
BORUSAN Lojistlik tarafın
dan, Gümrük Binası katılım 
payına sayılacağını söyledi.

Yol yapımının iki ay süre
ceğini de belirten Atılgan, sa
man zaman trafiğin tek yönlü 
verilebileceğini, yol genişliği
nin ise 8 ile 11 metre arasın
da olacağını belirtti.

Yol genişletme ve asfaltla
ma ihaleline Tekfen. (>ün- 
san, Anıl, Eıgünleı, Simge ve 
Göçay A.ŞJnin katıldığını, 
ihalenin ise Göçay A.Ş.de 
kaldığı bildirildi.

Açıklamada, yolun yapıl
masından sonra ■ bu güzer
gâhta gidecek araçlarda can 
ve mal güvenliğinin sağlan
ması için karayollarındaki ka
nuni tonaj üzerinden taşınma 
yapılması için Kaymakamlığa 
başvurulduğu da belirtildi.

“Her yönüyle Atatürk”
1 Rotary’de anlatılacak

GEDİĞİNE
4nan oJamer

azdı

Neden acaba?

3

“-Biz o elbiseyi 
dışarıda bıraktık” 
Tozdan mı?
Kirden mi? 
Kokudan mı? 
Darlıktan mı? 
Bolluktan mı? 
Korkudan mı? 
Neden acaba? 
Söyleyin de bilinsin 
Sn. Erdoğan.

Başbakanlık Atatürk Kültür Araştırma 
Merkezi Üyesi Araştırmacı Yazar İlk
nur Kalıpçı, Atatürk’ü anlatırken, 
Umurbey Belediye Başkanı Fatih 
Mehmet Güler’e de derneğin 'Onur 
üyesi’ rozeti takılacak.

Gemlik Rotary Der- 
neği’nin bu akşam ya
pılacak olan olağan 
toplantısında, Araştır
macı Yazar İlknur Ka
lıpçı, her. yönüyle Ata
türk’ü anlatacak.

Rotary Derneği’nin 
Baytaş Körfez Sitesi A 
Blok altında bulunan 
lokalinde eşli olarak ya
pılacak olan yemeğe 
protokol de davet edi
lirken, derneğe ‘Onur 
Üyesi’ yapılan Umur
bey Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler’e 
de Rotary rozeti takıla
cak.

Rotary Derneği Dö
nem Başkanı Kadri 
Güler, 2002-2003 Ro

tary döneminin Hazi
ran ayı sonunda sona 
ereceğini, dönemin 
devrini gelecek dönem 
Başkanı Halil Özer’e 
devredeceğini belirte
rek, bu akşam .yapıla
cak toplantıda Başba
kanlık Atatürk Kültür 
Araştırma Merkezi 
Üyesi Araştırmacı Ya
zar İlknur Kalıpçı’nm 
Atatürk’ü değişik bir 
şekilde farklı bir pence
reden anlatacağını söy
ledi.

Güler, Haziran ayı 
sonunda kardeş şehir 
Romanya Köstence 
Rotary Kulübü’nün zi
yaretinin planlandığını 
söyledi.

TATLI 
SERT

Erol GÜRÇAY

Nefesler tutuldu
Süper liğin altında da, üstünde de 

heyecan sürüyor.
Şampiyon belli gibi.
Ama. Henüz matematiksel olarak, 

belli değil.
Düşen takımlarda yavaş yavaş bel

li olmaya başladı.
Kocaelispor evinde Elazığspor’a ye

nildi.
Ve. Düşmesi kesinleşti.
Elazığspor belki de, hayatının en 

önemli üç puanını aldı.
Göztepe’de, kendi kuyusunu 

kendi kazdı.
Evinde Denizlispor’a yenilerek, bir an

latıda ihtihar etti.
Göztepe, henüz matematiksel ola

rak düşmedi.
Ama. Kurtulması mucizeye bağlı.
Düşecek, üçüncü takım ise, her 

hafta değişiyor.
Adanaspor, deplasmanda Samsuns- 

. por’u yenerek paçayı kurtardı.
Ateş hattının yeni misafiri, Bur- 

saspor’a yenilen Altay oldu.
Diyarbakırspor’da sıkıntıda.
Bursalı taraftarın gözü sahada 

kulağı Kocaelindeki maçtaydı.
Kocaeli evinde yenildi.
Elazığspor’a, hayat öpücüğü ver

di.
Ama. Bursaspor’u, rahatsız etti.
Gelelim şampiyon adaylarına.
Gençlerbirliği sezonun en iyi fut

bol oynayan takımıydı.
Ama. Kupayı da alamadı.
Şampiyon kulüplere de katılama

dı.
Galatasaray evinde çok puan 

kaybedince, şampiyonluktan uzaklaş
tı.

İlk yanda Fatih Terim’le futbol
cular arasında, kaim duvarlar var
dı.

Bu duvar, Terim ile futbolcular ara
sındaki sevgi ve dayanışmayı önledi.

İkinci yarı, bu duvar kalktı.
Ama. Atı alan üsküdan geçti.
Beşiktaş Adana’da ve Ankara'da 

galip gelince, bir ölçüde şampiyon
luğa ulaştı.

İlk yan gizlenen Kaan Dobra, 
Gençlerbirliği maçında ortaya çıktı.

Ve. Hem maça damga* mı vurdu.
Hem de kartalı uçurdu.

Günün Fikrasi

Temel’e seks durumunu sordular:
O taraftan ne haber"
Av köpeği gibi”
Ne demek yani. Nasıl?”
Nasılı var mı? Evdekilere ses 

çıkmıyor. Ama hep dışandakilere 
havlıyor.”

A.%25c5%259e.de
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Körfez OFSET

İLAN ve REKLAMLAR KAZANDIRIN

MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCİLK

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

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

&
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Gençlik Haftası’nda
Gençlik Konserin ı

15-21 Mayıs tarihleri arasında,kut
lanan Gençlik Haftası nedeniyle. 
Gernlık Belediyesi Sâhât ve Kültür 
Demeği Gençlik Korosu, könser v£r- 
di. • üsop nnfiüsısi ılee/nj

20 r Mayıs ^2003£> ğürftpo shab 
20.30 da Gemlik: Belediye Düğün Sa
lonu nda verilen konseri.. Şef Asljhan 
Erkişi yönetti.

ikibölümden .oluşan konser in. b’TİÇVr 
ci bölümünde koro ikinci bölümde ise, 
sofistler tarafından segah ve uşşak ma
kamında eserler şedfen^ipİdi. .

Konserin son bölümünde Şef Aslı- 
an jkendisi gibi müzisyen1

। ar} ^^SüJİtrkışi^ıHTıirfiUt^^S-6 
indirdikleri eserler büyük beğeni t°P.”

: 20.m, de

^32 \ (§3^
İ6TİKLAL CAD. No : 17 GEMLİK
Tel ■ (0.224) 515 53 67 - 514 91 80

c k

A.

<■ F

I 1' *

OTO GfîMZE
Elektrik Akşamı Filtre 
Derse Akşamı Civata

TOFAŞ - M <fi6i SMC
RENO1 FATİH

VOLVO DODGE

SCANIA KARG0

ANADOL ■ FORD

Tahir DOLAŞKAN
Gemlik Girişi Baytaş Apt. Altı No : 42 GEMLİK

Tel: (0.224) 514 59 37 Cep Tblî (0.546) 586 00 43

Fatih Sarı

ı .i 1. ayak : 4 nolu Gıcırbey bankom.
2. ayak . İlk defa koşacak olan yebctidfc 

N ' atırri. Pıdvanhah. Aparan rakipleri
3. ayak : 1 Speciaî Girl, Alone arasın 

_ filgolîiffst >1919^1 
it4. ayak : Göktürk. Young Lıon ve Hi®- 

Jhestt Glassic bü koşunun' birincisini tayit

fl 5. ayak : Son yarişı başanh PasabafcR 
öncelikle yazılmalı. Buracan. Eart hoMaka 
Uya,fe^wfâh rakîperî.
'" 6. \ ।ayak : 1 ^safkan VeziroğM 
KpcareiŞi Gid, Varehberk bu koşu 
yet^rjC, ,^7/

Bpl^an^ır.

PVC KAPLAMA VE 
PLASTİK KART SİSTEMLERİ
O Plastik Kimlik Kartı

O Pefrsonel Kartı
“^Öğrenci Kartı

I M Tanıtım Kartı 
O Fatura Kartı

1 AYLIK PAKET REKLVI 
100 milyon + KDV i Sürpriı

BİR TELEFON YETERLİ
Tel : (0.224) 513 17 97



Muratfer Gürboga
Eğitimci Yasar

Bebeğinize yaşamının 
ödülünü verin 2

h

I Aydınların sorumluluğu 
büyük

Heışev m aMak bullak olduğu, değerlerin 
aşuKİığ*. kavram kargaşasının yaşandığı bir 
dönemden geçiyoruz.

şınmış d»gederin, toplumsal doku üze- 
îki tahribatı çok büyük.
lydudaı bu toplumun en bilinçli üyeleri 
umunda oîduklanndan radikal bir tavır

Llkderuıe. geleceklerine ve yaşama sev
dalı aydmkurm sorumluluklarının bilincinde 
otanalan gerekir

Sikir' .an. bunalımlara direnme gücünü 
herkesten önce kendilerinde bulmalılar.

Bu zor koşullarda aydının özrü kabul edi-

Maalesef toplumsal belleğimiz çok zayıf.
Toplumun belleğini güçlendirmek, unut- 

tuklanru ya da unutturulduklannı hatırla
mak aydınların görevidir.

Bu bağlamda aydının görevi şok ver
mektir.

Ne yazık ki toplumumuzda aydın kendi- 
smı ifade edemiyor

Insiyatıf kurmakta zorlanıyor.
Hakkını verelim...
Olumlu insyatif işaretleri. Atatürkçü Dü

şünce L ' emekleri ve Çağdaş Yaşamı Des- 
tefdeme Dernekleri gibi örgütlerde görül-

Dünden devanı
Anne sütünün öneminin bir. 

linmefine rağmen uygulamada 
anne sütüyle beslenen bebek 
oranının düşük olduğuna dikkat 
çeken uzmanlar, ‘Yaşamın ilk 
4-6 ayında bebeklerin sa
dece emzirilmeleri hemen 
bütün farklı toplum ve kül
türlerde en üstün beslenme 
şekli olarak benimsenmiş
tir. Ülkemizde ortalama an

ne sütü alım süresi 10 ol
masına rağmen yaşamın ilk 
üç ayında anne sütüyle 
beslenen bebeklerin oram 
yüzde 13.8’dir’ diyorlar.

Bir çok ülkede annelerin bü
yük çoğunluğunun bebeklerine 
yapay yiyecek ve içecekler ver
meye 4. aydan çok önce başla
dıkları, 2 yaşından çok önce 
anne sütü ile emzirmeyi kestik
leri belıı iılıy ui.

Bu durumun sık rastlanan 
nedeni annelerin sütlerinin ye
terli olduğuna inanmamaları 
veya emzirmede bazı güçlükler
le karşılaşmalarından ileri geldi
ğini belirten uzmanlar. baz-n 
de bu durum, annenin ev dhşte'r- 
da çalışması ve işine devam 
ederken aynı zamanda nasıl 
emzireceğinin bilmemesinden 
kaynaklandığını belirtiyorlar.

Devamı var.

Yasemin Mobilya
DEĞİRMENCİOĞLU Mobilya va Koltuk Çeşitleri
□ Yatak Odası Takımları 
O Oturma Odası Takımları 
O Misafir Odası Takımları 
O Yemek Odası Takımları 
Ö Kanepeler
□ Abajur Çeşitleri 
O Zigo n Seh pa la r 
YeTLİ İşyerimizde Rengin 

mobilya çeşitleri ile 
hizmetinizdeyiz

Gazhane Caddesi No : 21 (Eski Uzunlar Tic. Aygaz Bayii) 
Tel: (0.224) Si 2 20 20 GEMLİK

Benim aydınlanmızda gözlemlediğimiz 
ve önemli saydığım bir özellik de söylem-. 
eylem tutarklığtntn olmaması.

Bu genelde yaygın bir tavrımız.
Adan kendini dışarıda tutarak, şorumju- 

rJüğu başkalarına yüklememek...
Aymazlıktan kurtulmalı, daha derinle-- 

f meşine ve kapsamlı düşünerek çözüm üret- 
melı. ürettiği çözümü yaşama dönüştür 
mektedır

Çünkü her aydının yapabileceği bir kah 
fo vardır elbette.

Aydır. okuyarak, bilinçlenerek sorunları 
ve çözümleri halka aktarabilir.

Bağlantı kayışları oluşturabilir.
Halkla gönül bağı kurarak onları duyarlı

1 hale getirebilir
Eğitim vakıflarında çalışarak destek ye- 

rebüir
Siz nder düşünüyorsunuz bilemem?
Ben, birikimlerin, katkıların büyüyerek 

sıçramalar oluşturacağını ve toplumu- 
muzun sorunlarının böyle çözüleceğini 
düşünüyorum.fi
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Halk Eğitim’den
özürlüler sergisi
Gemlik Halk Eğitimi 

Merkezi Müdürlüğü, dün 
ilçemizde başlayan 3 ncü 
Gemlik özürlüler Şenliği 
nedeniyle. şenliğe katılan 
Erzincan, Niğde. Saru- 
han. Gemlik. Malatya, Si
vas. Çaycuma. Adıya
man. Aydın özürlüler 
Okulları nda özürlü ve 
engelli öğrencilerin yap
mış olduğu resim, el işi. 
ağaç oyma, ağaç boyama 
gibi etkinlikleri Gemlik 
Belediye Düğün Salo- 
nu nda sergiledi.

Sergiye Kaymakam 
Sadettin Genç. Belediye 
Başkanı Mehmet Turgut, 
İlçe Emniyet Müdürü Sa
lih Golcü, ilçe Halk Eği
tim Müdürü Kemal Çeti- 
noğlu. İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet Tuna 
katıldılar.

Sergi izleyenler tara
fından büyük beğeni ve 
takdir topladı.

SAYIN ODAMIZ ÜYELERİNE 
DUYURU I

5590 Sayılı Kanunun 2567 Sayılı kanunla değiştirilen 25. mad| 
desi gereğince 2003 yılı ODA AİDATI ile 26. madde» 
gereğince 2003 Yılı ODA MUNZAM AİDATI birinci taksi
leri 02 Haziran 2003 Pazartesi Günü mesai bitimine kadarg 
tahsil edilecektir.

2003 Yılı birinci taksit aidatlarının süresi içinde öde» 
memesi halinde 6183 sayılı kanun gereğince ödemede geciken tar 
ay için ayrı ayn % 7 oranında gecikme zammı uygulamak zonndfl 
kalınacaktır.

Sayın üyelerimizin gecikme zammına muhatap olmamalan iği 
ODA AİDATI ile MUNZAM AİDATI birinci taksitlerini yukarda 
belirtilen süre içinde ödemeleri önemle duyurulur.

GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI

VESTEL MAYIS
JVC AYI

3. Özürlüler Şenliği başladı
Birinci sayfanın devamı

Vali Oğuz Kaan 
Koksal ise, hiç kimse
nin özürlü doğmak is
temediğini ancak, do
ğuştan veya sonradan 
insanların özürlü olabi
leceğini belirterek, 
“Buradan . Gemlik 
Kaymakamına, Be
lediye Başkanma ve 
bu şenliği düzenle
yenlere teşekkür 
ediyorum. Onlar, 
özürlülerin unutul- 
madığını, buradan 
bütün ülkeye hatır
latıyorlar. Özürlüle
re her türlü saygıyı 
göstermeliyiz. Bu
rada özürlü ailelere 
de görev düşüyor. 
Bunlar çocuklarını 
toplumdan kaçır
dıkça sayılarının az 
olduğu sanılıyor. 
Sayılan ortaya çık
tıkça devletten, ka
mudan ve sivil top
lum örgütlerinden, 
yerel yönetimlerden 
destek görecekler
dir. Onlann anne ve 
babalarını takdir 
ediyorum çocukları
nı buraya getirdikle
ri için.” dedi.

Yaklaşık 300 özür
lünün katıldığı şenliğin 
birinci gününde şiir ve

kompozisyon yarışma
larında derece alanlara 
ödülleri verildi. Ardın
dan da özürlü ve engel
liler arasında koşu ve 
tekerlekli sandalye ya
rışları yapıldı.

Burada da dereceye 
giren özürlü ve engelli
lere, ödülleri Bakan 
GürdaI Aksit. Başta -

kanlık Özürlüler Daire 
Başkanı Dr. Mehmet 
Özer, Vali Oğuz Kaan 
Köksal, Kaymakam 
Sadettin Genç. Beledi
ye Başkanı Mehmet 
TUrgut ve diğer ilgililer 
tarafından verildi.

Gece ise halka açık 
konser düzenlendi.

KAMPANYASI
Peşin Fiyatına 8 taksit
Tüm ürünleri 3 yıl garanti 

GEMLİKLİLERİN 
HİZMETİNE AÇILDI

W W
A KITLAR

İbrahim & Bülent AKIT

BEYAZ EŞYA &

İbrahim Akıt Cad. No : 8/A GEMLİK
Tel : (0.224) 514 05 55 Fax : (0.224) 514

ELEMAN ARANIYOR

İngilizce bilen tecrübeli 
garson ve resepsiyonist 

bay ve bayan 
eleman aranıyor.

Tel: 573 90 25 ORHANGAZİ

Okuyııaj 
pkutUM 

abo0| 
oluM
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den-

Haydariye Köyü Muhtarlığı önünde hiç yoktan çıkan tartışmada Faruk Aydın (43) adlı şahıs 
İlyas Maviş (19) adlı genci yanında taşıdığı tabanca ile tek kurşunla vurarak öldürdü.

I| 
i

■ İlçemize bağlı Haydari
ye Köyü nde dün akşam 
meydana gelen olayda, Fa
ruk Aydın İlyas Maviş i ta- 
rnca ile öldürdü.

Olay, dün akşam saat 
I8.00 sıralarında Haydari
ye Köyü Muhtarlığı ve Köy 
Kahvesinin bulunduğu yer
de meydana geldi.
* Bütün Haydariye Kö
yü nü yasa boğan cinayet 
olayının şöyle geliştiği öğ
renildi.
I Köy gençlerinden İlyas 
Maviş in Faruk Aydın’ın 
ikizini sevdiği ve ailesinden 

istettiği ancak, ailenin bu
na razı olmadığı belirtildi.

Köyde söylentilerin ço
ğalması üzerine dün ak
şam köy kahvesinin önün
de Faruk Aydın ve İlyas 
Maviş tesadüfen karşılaştı
lar.

Görgü tanıklarının be
lirttiğini göre, tartışma sı
rasında Faruk Aydın ya
nında taşıdığı ruhsatsız si
lahını çıkararak, İlyas Ma
viş.’e bir el ateş ederek, 
olay yerinde ölümüne ne
den oldu.

Şîiah şeşi üzerine Köy 

kahvesinde oturanlar dışarı 
çıktıklarında İlyas Maviş’i 
can çekişirken buldular.

Hiç yoktan elini kana 
bulayan Faruk Aydın olay
dan sonra kayıplara karı
şırken, cinayet olayı jan
darmaya bildirildi.

Küçük Kumla Jandar
ma Karakol Komutanlığı 
bir ekiple Haydariye Kö- 
yü’ne giderek, olayla ilgili 
soruşturmayı başlattı.

Faruk Aydın'ın silahın
dan çıkan tek kurşunla ya
şamını yitiren İlyas Ma
viş'in cesedi otopsi yapıl

mak üzere Adli Tıp Kuru- 
mu’na gönderildi.

KOMUTAN 
HAYDARİYE’DE
Cinayet olayının Hay

dariye Köyü'nde duyulma
sı üzerine Haydariyeliler 
Köy Muhtarlığı önünde 
toplandılar.'

İlçe Jandarma Bölük 
Komutanı Jandarma Üst- 
teğmen Murat Karaman, 
olayı yerinde incelemek 
üzere Haydariye Köyü’ne 
gitti.

Jandarma köyde cina
yet işleyen Faruk Aydın ı

T

68

Gönç Bakış
Kadri Güler
gemlik_korfez@yahoo.com

TEMA Vakfı
TEMA Vakfı Gemlik Temsilciliği dün törenle 

açıldı.
I Türkiye’de yeşili koruma deyince akla iki isim 
I gelir.

Bunlardan biri dün aramızdaydı.
Nihat Gökyiğit.
İleri yaşma karşın, yeşil için savaşan bu gönlü 

genç insan, servetinin ve zamanının büyük bir bö
lümünü toprağın yeşillenmesi, erezyonun önleme
si için harcıyor.

Gökyiğit, dün sabah TEMA Vakfı’nın Gemlik 
Temsilciliği’nin açılışında bulunduktan sonra Bur
sa da üniversiteli gençlere seslenmeye gitti.

Anadolu topraklan insanımızın yeşili katletme
si nedeniyle her gün çölleşiyor.

Bunu önlemenin en güzel yolu yerel yönetimler 
başta olmak üzere, kitle halinde yeşili korumak ve 
yeşil alanları çoğaltmakla olur.
ı Gemlikli olarak TEMA Vakfı’na destek olmayı
nız.

tlC

M

Haşan ve İbrahim Gürle kardeşlerin yaptığı jest 
be takdire değer.

TEMA’nın Umurbey’deki gibi büyük çaplı pro
jelerine, yurt genelindeki projelerine maddi ve ma
nevi desteği esirgememeliyiz.

Bu ülke bizim, bu toprak bizim.

TEMA bürosu açıldı
TEMA Vakfı Gemlik Temsilciliği Bürosu, dün törenle acık* 
Açılışa Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Gökyiğit katık*.
. TEMA Vakfı Gemlik Temsilci- 
ligi Bürosu, Vakıf Yönetim Kuru
lu Başkanı ve Kurucusu Nihat 
Gökyiğit ve TEMA Genel Müdü
rü Ümit’Gürses’in katılımıyla 
açıldı.

Dün, Gürle İş Merkezi 4. ka
tındaki vakıf bürosunun açılışına, 
Kaymakam Sadettin Genç. 
Umurbey Belediye Başkanı Fatih 
Mehmet Güler. İlçe Emniyet Mü
dürü Salih Gölcü. İlçe Spor Mü
dürü Burhan Arıkan. Ticaret 
Borsası Başkanı Melih Kazanç. 
TEMA İl Temsilcisi Şaban Uyar, 
sivil toplum örgütleri temsilcileri, 
izciler katıklılar.

Açılışta konuşan Nihat Gokvt 
ğit. bu yıl TEMA Vakti tun Avru
pa Birliği Çevre Komisyonu nda 
Türkiye ile gelişmeler hakkında 
bilgi aktığını, vakfın çabşmaian

bâgt verikâgârû. her türiâ pror 
nin TEMAV^h t»atretar des 
tddeneceğsrâ söytedi.

Büroyu ücretsiz atarak Gem- 
fek Temsddiği ne verer İbrahm 
w Haşan Gurk kardeşlere 5t- 
şekkıar eden Gdk\K?t taensSten-

Gex ise. fc ücrete bass-
«onra, ba tadronarı tem- 

sfrfrgne b»fr*wııtwaateJL

mailto:gemlik_korfez@yahoo.com
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Yeşil alanlar 19 Mayıs....
Aza tamah çok zarar getirir.
İyi bir atasözüdür. Eminim ki yaşanmış 

deneyimlerin sonunda söylenmiştir.
Ve gelecek kuşaklara ışık tutmayı 

amaçlamıştır.
Ama nerdeee!
Anlamak isteyen kim.
Gerçi anlayana sivrisinek saz, anlama

yana davul zurna az da demiş atalarımız.
Hükümet gelir elde etmek için yeşil 

alanları satışa çıkanyor.
Eğer doğruysa, tasan gerçeğe dönü

şürse vay halimize...
Mevcut yeşil «ıLmkm korumak için ça- 

balarken bir de elimizdekileri satışa çıkar
dık mı yandığımızın resmidir.

Rant için satılan yerler mezbeleliğe 
dönüşecek.

En kötüsü birilerine peşkeş çekilecek. 
Söz konusu uygulamayla, geleceğimizin 
yeşil ve maviden griye dönüşeceğini kes
tirmek için kahin olmaya gerek yok.

Yıllar önce benzeri uygulamaların ge
tirdiği sonuçlar ortada..

Özellikle Akdeniz ve Ege kıyıları imara 
açılınca oralar beton yığınlarına dönüştü. 
Çok mu iyi oldu?

Siyasal otorite müflis tüccar mantığıy
la hareket edemez.

Etmemeli...
Vebalini ödeyemez.
Bizi yönetenler ülkedeki yeşil alanları 

satmanın hesaplarını, yaparken Antal
ya’daki Çıralı sahili en mükemmel sahil 
geçiliyor.

Oysa buraları elde tutup gelir sağlama
nın yollarını aramak yerine işin kolayına 
kaçıp satışa çıkarmak....

Ucuz ticaretin daniskası...
Mirasyedi evladın elindekini avucun- 

dakini satıp sonra da aç kalması gibi bir 
durum...

Bursa’da örnekleri yaşandı... Yeşil 
alanlar sanayicileri satıldı. Kısa vadeli ge
lirler kazanıldı..

Şimdi ne oldu...
Zamanında toprağını satıp üç kuruş 

para kazananlar şimdi fabrika kapıların
da iş arar duruma geldiler.

Hem topraklarından oldular hem de 
güzelim .tarım alanlarını doğaya kirlilik 
saçar hale dönüşmesine neden oldular.

Günü kurtarmaya dönük yaklaşımlar 
uzun dönemde başımıza çok iş açar. r

Açıyor da...
IMF’nin başımıza tebelleş olmasının 

altında yatan etken ne ola ki...
öÇocuklanmızı borca batırdık...
Geleceklerini bari karartmayalım.

■■■ $11NIÜK 1İVA1I 0A1III ■■■

19 Mayıs tan bir gün önce akşama doğru 
Güner Hanım’la konuşuyoruz, hava biraz 
nanemolla. “Galiba yine yağmur yağa
cak” diyor ve anılarına dönüyor .

“Biliyormusun, biz Gülgün'le (rah
metli Ali Tezd in kızı, ne yazık kî zamansız 
yitirdiğimiz Gülgün Suriçi ’nden söz ediyor) 
on sekiz mayıs akşamlarında hava bo
zacak diye kaygılanırdık, ertesi sabah 
Gençlik ve Spor Bayramının tatsız tut- 
suz geçebileceği kokusuyla.

Öyleydi, 23 Nişanlan, 19 Mayıstan. 29 
. Ekim’leri bir başka coşkuyla beklerdik o çağ
larımızda. Ama >zellikle Gençlik ve Spor 
Bayramı, bizim gençliğimizin en ■ »nemh 
olayı idi. Işıklar'da Öğrenci iken stadyuma 
gidişte marş söyleyişimiz, silahlı (kuşkusuz 
biz asker öğrenciydik) ve silahsız beden eği
timi gösterilerimiz, hele Kara Harp Oku
lu’nda Yugozlavya Cumhurbaşkanı Mareşal 
Tito onuruna yapılan bir gösteride ters dü
şerek yaşamını yitiren Ziya Aksak ın aletli- 
aletsiz jimnastik gösterileri olağanüstü beğe
ni alırdı BursalIlardan.

Bizim kuşağımız, 1960 yılında “Ata
türk’ün Gençliğe Hitabesi”nin ve “19 
Mayıs kutlamaları”nın yasaklandığına da 
tanık oldu. O günlerin acılı duygularını en 
güzel Çetin Altan yansıtmıştı Milliyet teki 
köşesinde yerleştirdiği “Bugün canım yazı 
yazmak istemiyor” yazılı kartvizitiyle.

Ve bizim kuşağımız. “12 Eylül cunta
sının Gençlik ve Spor Bayramı’nın adının 
başına “Atatürk’ü Anma” sözcüklerini ekle
yerek ş.ulandn ılışma da tanık < 4du Sanki 
Atatürk ü anmak »çın özel bir gün gerekliy
miş gibi; sanki bu ülkede yaşayanların, öze
likle son yıllardaki gelişmeler sürecinde Ata- 
türk'a anmadıkları gün, saat varmış gibi.

Biz. bu bayramı gençliğin hem “umuda 
ilk adım”ın yıldönümü, hem de “spor şö
leni” olarak kutlardık; aramızda yarışma
larda yapar. “Gençlik Marşı”nı inanç ve 
gururla haykırırdık. Kızlarımızda. erkekleri
miz de “spor giysileri” ile katılırlardı tö
renlere. Hani kimse, ben asla sanmıyorum 
kimse, kızlarımızın bacaklarını dikizlemek 
için izlemeye koşmazdı bayram şenliklerini - 
bir sevgili yazar kızımın kulağı çınlasın -

Ama şimdi öyle mi? Paçalı don giydirdik 
kızlarımıza, bedenlerini sarıp sarmaladık. 
Sevgili eşimle televizyonlardan Ankara'daki 
bayram şenliğini izlerken kızlanmızm yem h

yafederi iğimi çekti. “Yafa»* defa» “fa 
uzun yırtmaçlı giysileriyle spoteafa 
çok, kabare sanatçılarına benzem 
misler mi?” 1

Hûzûnienden K*fa». erkeğr> eşrM 
görmemekte, ansefağ»» bu *Mta* ğfağ

fazalt ar “ zihniyetin. Avrupa ydhnfte MM

Ne dem iş AbduAah Gul KKTC CfadH 
başkanı Denktas a

“Refah-Yol döneminde âmaaafaMH 
okulu ve ilahiyat fakültesi açtvMHM 
ğm için, bugün senin insanLan» Ra» 
larla bir (eşmedin diye peoMMl 
ediyorlar?” |a

Ama senin iktidarının esten 19 Ifağfl 
r<?nterırw

“milli bilinç “ten antedbğvmz bu mudur» 
zin?

Efendiler, gözlerinizi kadran bacaMfl 
dan beynine doğru kaicfanrı aui uygaifaiM 
insanlaşma budur

ne içtenlikle sahip çıkın, aaâ gerçe^çs 
salcı “muhafazakarlık ’ da budar

Hande Keser yazısında te
“Bir annemin şortlu, UoAmm.

elinde çemberle ne kadar güzel göriMİ 
düğünü düşündüğüm restmme batej» 
rum; bir de cinselliği kışkırttığı «fa»» 
nülen genç kızların grvdıgı tacuMh M 
yafetlere...”

kalmaz 
arım di

TBMM de duzenfanm “fa»fa»araa Fer 
mu “nda bir genç “19 May» "fate < 
gencin gomdsuz katrfdhğı »MMfa»» g 
miş hamaset dfafau vtefateNTte» «Badğl 
gösterileri ve gecü torefaterttete MI 
erdirilmesmı' ufaMMfaR» 

büsünüzc yürekten

Yazarımız 
Araştırmacı - Yazar 

Yılmaz Akkılıç'ın yazt
4 Ciltlik 

BURSA ANSİKLOPOİ

J

Gaîetemırde satılnrairta*. I »

sı * ?. Cad Bora Soa
No 3 8 GEMLİK Tel : 0 22«» f’3
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Emin Dalkıran 
Kordonu kayaları 

güçlendiriliyor

Şiddetli fırtınalarda dalga
ların etkisiyle yer yer denize 
göçen Emin Dalkıran Kordo
nu kayalıkları. yenileri ile 
güçlendiriliyor.

Dalgalar sonucu yerlerin
den oynayan ve deniz taşma
larına neden olan kayaların 
yerlerine yenilerinin takviyesi 
üe kordonda meydana gele-

cek her türlü deniz taşmasını 
önleyeceği. bildirildi.

Damperli kamyonlar ile 
getirilen büyük kaya parçala- 
n, Emin Dalkıran Kordonu 
kıyılannda bozulan yerlere 
döküldükten sonra, greyder
ler ile dökülen kayalar yerle
rine yerleştiriliyor.

Belediye Başkanı Mehmet

Turgut, “Kordon boyunda 
daha önce bazı noktalara 
doldurulan kayalar dibe 
kaydı. Bu yüzden fırtına
lı havalarda dalgalar sa
hilde zarara yol açıyor.

Ek dolguyla bunu en
gelleyeceğiz. Vatandaşla
rımız rahatça sahilde ge
zebilecek” dedi.

GEDİĞİ NE
^Irıan {Şamer

TATLI 
SERT
Erol GÜRCAY

Vergi Banşı...

‘Vergi Barışı” yapıldı...
Heyhat!
Hâzineye para 
akıtılamadı.
Cep delik, 
cepken delik... 
Unakıyor sunuz da...
Parayı?
Bir kez daha görüldü : 
Hininin......

CHP’lilerin 
Emel Ablası 

vefat etti

Şeffaflık
Şeffaflık deyince aklımıza ne geliyor.
Pek çoğumuzun akima, devlet 

ihaleleri geliyor.
İhalelerde şeffaflık tabi ki, çok önemli.
Ama. Esas insanın şeffaf olması 

önemli.
Tabi. Kurumun şeffaf olması da, 

bir o kadar önemli.
: Kendi kendimizi bir sorgulayalım.
kYeterince şeffafmıyız.
.Eşimize karşı.
İş arkadışımıza karşı.
Yakınlarımıza karşı yeteri kadar 

a çakınıyız.
Yoksa. Gizemli havalarda ve karan

lıkta mı kalıyoruz.
Kuramlarda, ayni durumda.
Bilgi almaya bir gidin.
Karşınıza mevzuat hazretleri çıkar.
Yönetmelikler çıkar.
Bakan baskısı çıkar.
Tüm kamu kurumlan böyle.
Asker kesimde de böyle.
Sivil kesimde de böyle.
İnsan, şeffaf olmayan insana da 

kuruma da güvenemiyor.
Sanki oralarda bir takım işlerin 

döndüğünü sanıyor.
Şüpheleniyor.
Herhangi bir yamuk iş olmasa da. iş- 

gilleniyor.
Karanlık, her zaman kötüdüı 
İrtica olarak da, kötüdür.
İhale olarak ta kötüdür.
Bu işin özelliği var, ihale süresi 

mecburen kısa tutuldu.
Bu laf bir aldatmacadır.
Veya. Belli firmalardan teklif al

ma mecburiyeti vardı.
Lafı da, ayn bir aldatmacadır.
Bu gerekçeler, karanlığa kılıf için 

uydurulur.
İletişim çağında, halk artık her şe

yi merak ediyor.
Enerji santralı ihalelerinin nasıl 

bağlandığını da, öğrenmek istiyor.
Savunma ihalelerinin nasıl yapıl

dığını da, merak ediyor.
Kurumlar bu işlemleri gizledikçe, 

halk bu kuramlara olan saygısını kay
bediyor.

Şeffaf olmayan ihsana da, kuruma da 
şüpheyle bakıyor.

Cumhuriyet Halk 
Partisi' Küçük Kumla 
Belde Yönetim Kuru
lu Üyesi Emel Gür- 
kan, tedavi gördüğü 
Gemlik Muammer 
Ağım Devlet Hasta- 
nesi’nde vefat etti.

CHP örgütlerinde 
kadın komisyonu ve 
yönetim kurullarından 
uzun yıllardır etkin bir 
şekilde görev yapan 
ve CHP’lilerin ‘Emel 
Ablası’ olarak adlandı
rılan Emel Gürkan’ın

ölümü CHP camiasın
da üzüntü yarattı.

Emel Gürkan’ın bir 
süreden beri kanser 
tedavisi gördüğü ve 
önceki gece vefat etti
ği öğrenildi.

Gürkan’ın cenazesi 
dün ikindi namazın
dan sonra. Küçük 
Kumla Yalı Camii nde 
kılınan cenaze nama
zından sonra^ Beledi
ye Mezarlığımda se
venleri tarafından 
toprağa verildi.

Günün Fikrasi
Temel böbürlenerek karşısındaki

ne anlatıyordu.
“- Bizim memlekette üç tane ka

badayı vardır.”
“- Kim bunlar”
“- Biri amcamın oğlu, bîri dayımın 

oğlu, diğerini söyleyemem”
Karşısındaki gülerek sordu.

Diğeri de sakın sen olmayasın.” 
“- Uy gözünü sevdiğim. Nasıl da 

bildin.”
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3. Özürlüler Şenliği Fatih Sarı

devam ediyor
Önceki gün başlayan 

3. ncü Gemlik Özürlüler 
Şenliği dün de değişik 
etkinlikler ile devam et- 
ti.

Hasanağa ve Karaca- 
alli Gençlik kamplarında 
kalan yurdun değişik 
yerlerinden gelen özürlü 
ve engelliler, dün sabah 
kahvaltıdan sonra, Or
hangazi’ye gittiler.

Saat lO.oo’dan 
lö.oo’ya kadar Orhan
gazi’de piknik, yapan 
özürlüler, saat 17.oo ile 
18.oo arasında kampta
düzenlenen basketbol turnuvasına katıldılar.

Özürlüler daha sonra.’ serbest olarak

9 Fatura Kartı

Körfez OFSET

: 20. m- ete

MATBAACILIK - WMCU - REKLAMOUK

Gemlik Girişi Btytaş Apt. Altı No : 42 GEMLİK i
Tel: (0.224) 514 59 37 Cep Tel: (0.546) 586 00 43 |

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

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

ı 
4 
5 
6 
7

KAŞE

MÜHÜRDE 
BEKL.I

YOK

KÖRFEZ OFSET

Matbaamızda 
Bilgisayar 
Sistemiyle 

Kaşe ve 
Mühürleriniz 

30 dakikada 
yapılır.

MATBAACIL1K-YAYINC1LIK-REKLAMCILIK
İstiklal Cd. Bora Sk. (Akbank Aralığı) No: 3/B
Tel: (0.224) 513 17 97 GEMLİK

İSTİKLAL CAD.No : 17 GEMLİK
Tel : (0.224) 513 53 67 - 514 91 80

açıhşacak sergi için hazırlık çalışmalarını 
yaptılar. Gece ise, düzenlenen eğlence i*.» 
günün programı son buldu

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

OTO GfıMZE
Elektrik Akşamı Filtre 
Derse Akşamı Civata

TOFAŞ 
RENO
VOLVO
SCANIA
ANADOL

Tahir DOLAŞKAN

BMC 
FATİH

DODGE 
KARGO 
FORD

1. ayak : Bebeğim. Royal 
Breymin, Guattro. Yekayet

2. ayak : Sihir. Hırat. Aldepran bu kcşJ 
için yeterli olacak. ।

3. ayak : Bu koşu çok zor bir yaq| 
hepsi yazın.

4. ayak : September storm bankodur I
5. ayak : Royal note günün o<aaJ 

bankosu.
6. ayak : Simonkala. Kartalkaya. Hxa| 

Burhan. Karaaslan. Soylukan yeteri 
çaktır.

Bol şanslar.

PVC KAPLAMA VE 
PLASTİK KART SİSTEMLERİ
® Plastik Kimlik Kartı
9 Personel Kartı

9 Öğrenci Kartı
9 Tanıtım Kartı

İLAN ve REKLAMLAR KAZANDI
1 ARIK PAKET REKLAM 

100 milyon + KDV + Sörprii

BİR TELEFON YETERLİ
Tel : (0.224) 513 17 97

r. »OGrlJŞ FEN DERSHANELERİ 
^^9 "Her zaman bir adım önde"
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Muzaffer Gurboga

Casino
Yanlarımda çoğu kez sorunların veya 

obykmn eğitim ile olan ilişkisini ortaya koy- 
maya çahşıyvnım.

Eğitim Ue olan bu ilişki bire bir olması bi- 
le bazen etkileyKi. bazı kere de belirleyici 
öneme sahiptir Kumar tutkusu da toplumsal 
çalalarımızdan biri. Eğitimsizlikten ve kişisel 
geh;.~'>IF> tamamen oluşmadığından kumara 
eğüirrun arttığını düşünüyorum.

Kumarda kaybeden sadece o birey değil 
ailesi, çevresi geniş anlamda düşünürsek 
toplum meğer ve kalite kaybetmektedir.

Başlangıçta kaybeden sadece o birey de- 
ğti ailesi, çevresi anlamda düşünürsek top
lum değer ve kalite kaybetmektedir.

Başlagınçta masum isteklerle başlayan ku- 
mar oyunları, daha sonra kendini tatmine 
dönüşmekte nihayet insanın kendini tahrip 
etmesine, aile içi ilişkilerin bozulmasına ka
dar varan olumsuz sonuçlar üretmektedir. 
Kumarda Öne çıkanları değer talih olmakta 
or. emek değil.

I Birey de özseverlik duygularının tatmin 
^1 çıması geçici olarak sağlanmaktadır. Kültürü- 

rrrüzde başarıyı takdir etme geleneği olmadı

19

95

ıN

ğından birey takdir etme yoksunluğu kumar 
la sağlamaya çalışmaktadır. Çünkü kumarda 
kazanılsın veya kaybedilsin tatmin vardır. Ku
marda kişyı taramamız hiç zor değildir. An
cak kumar oynayan kişi ne yazık ki kendi 
özünü, kişiliğim kaybetmektedir. Kendine ya- 
banaiaşmaktadır

Unutmayalım kumar asla kazandırmaz. 
Bizi bizden ahr. kendimize yabancılaştırır. 
Alışkanlık şöyle seyreder. 1. Balayı dönemi. 
Kumarla yeni tanışılmış, ufak tefek kazanma 
kar olmuştur Oyun zevkli gelmiştir. 2 Kayıp 
lar dönemi. 3. Kayıplar telafi süreci ancak 
daha çok kaybetmeler, batmalar.

Kumar oynayan kişilerde görülen özellik
ler nelerdir'
' * ketışımlen zayıftır. Derin nitelikli ilişkiler 
kuramazlar

* Vücutta serotonın az salgılanıyorsa ku
mara eğnim o denb artmaktadır.

* Yap boz davranışları görülmektedir. Oy
namamaya söz vermeler. caymalar.

* Ptobiemi kabul edip yüzleşmediği süre
ce birey olup bitenin farkında değildir. Bura
da bilinçsiz süreç söz konusudur.

* Ibplumumuzda para harcama kültürü

■ ttyAnakta bu da kumarı beslemektedir.
I Peki ne yapmaZgerek?
I Kendimize soracağız ilk soru ben kumar
I oynamakla hangi ihtiyacımı karşılamakta- 

lİ 111^n^r önce problemi kabul edip, onunla
1 ■ SMizleşecegız çözüme ilişkin seçeneklerin ol 

yVB dbğunu düşüneceğiz
izle barışık olacağız.

NÖBETÇİ ECZANE
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ENGİN ECZANESİ

Sayfa

Bunlara balayor musunuz?

Bebeğinize yaşamının 
ödülünü verin 3

Dünden devam
ANNE SÜTÜNÜN 
YARARLAR!
Anne sütünün mükemmel 

besin içeriği kolay hazmedilir 
olmasının en önemli özelliği ol
duğuna dikkat çeken uzmanlar, 
anne sütünün yararları hakkın
da şöyle bilgi veriyorlar.

‘Anne sütü sadece ideal bes- 
leyeci değil, süt çocuğunu en
feksiyondan koruma özelliğini

de gösteren bir besleyicidir. An
ne sütünün bu özelliği içerdiği 
direkt etkili antimikrobiyal »ak
törler ve bağışıklık sistemini 
modüle eden uıyoaktif faktörler 
sonucunda oluşmaktadır. Anne 
sütüyle beslenmenin sağlığa 
olumlu etkileri sadece verildiği 
süreye kısıtlı değildir. Anne sü
tüyle beslenen süt çocuğunun 
ileri ’n^ama eristiğinde büyü
mesinin mvuiu normal olduğu

bilinmektedir. Yapılan
larda anne sütü ile beslenen ço
cuklarda şişmanlık, koroner 
kalp hastalıklarının gelişmesi
nin önlenebiküğini destekler ni
teliktedir.

Anne sütü île beslenen ço
cuklarda konuşma problemleri
nin daha az izlendiği ve mate
matik skorlarının daha yüksek 
olduğu rapor edilmiştir.'

Devamı var.

Yasemin Mobilya
DEĞİRMENCİOĞLU Mobilya ve Kol tun Çeşitleri
*1 Yatak Odası Takımları 
n Oturma Odası Takımları 
<1 Misafir Odası Takımları 
*1 Yemek Odası Takımları 
fi Kanepeler
□ Abajur Çeşitleri 
fi Zigon Sehpalar
Yeni İşyerimizde zengin 

mobilya çeşitleri ile 
h İzm etin iz.dey iz.....

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

□ GEREKLİ TELEFONLAR □ RESMİ DAİRELER □ UÇAK __________ J

Ifldiye ..................................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
C. Savcılığı..................513 10 53
C. Savcı Yard...............513 29 54
Emniyet Müdürlüğü......513 10 28

□ ULAŞIM

TEK Arıza .... 513 20 66
TEK işletme .... 51145 03
Turizm Der. .... 513 12 74
Spor Sah......... 514 00 95
Orm. Böl. Şf... 513 12 86
Milli Eğt Md.... 513 11 74
Halk Egt. Mrk.. 513 18 46
Haİk Kutup...... 513 13 53
As. Şb. ............ 513 10 57

1 Karayolları...... 513 13 08
Liman Bşk....... 513 11 33
Mal Md.ü........ 513 10 95
Nüfus Md....... 513 37 42
Özel İd. Md...... 513 15 07
Tapu Sic. Md. 513 14 14
Müftülük.......... '13 13 64
Gümrük Md..... t>13 14 11
Tekel Md......... 513 10 42
Ver. Da. Md..... 513 23 60
ilçe Tar. Md. ... 513 1186
İlçe Seç. Md. .. 513 77 73

Türk Hava Yollan ...... .224 06 72
Şafak Havaahk....................245 90 82 
Havalimanı....
□ DENİZ OTOBÜSÜ
Bursa...........................    ..256 77 84

i Mudanya..............    .5443060
Yenikapı.................. .('212)516 1212

□ VAPUR
(226)814 10

□ FERİBOT
Topçular...............  (226) 363 43 19
Eskihisar........................4263 655 60 31
□ OTOBÜS

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

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

□ TAKSİLER

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

□ BELEDİYE ŞehîrlerarasOta.Tenn. 261 54ÎX>{İSHaft
Santral...........513 45 21-23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta............ 513 24 32 _
Otobüs işlet....513 45 21-122-
Su işletmesi ...513 45 21-115
İtfaiye............. 513 23 25 _
Muhasebe M . .513 45 21-182
Yazılş. Md......513 45 21-111
Su Anza........ Yalnız 185
i ’k GEMLİK ŞOFÖRLER VE 

OTO. OOA.SI

Ambulans......0.532.4868116
Kurtancı......... 0.533 2556505

513 11 85

□ TÜP DAĞITICILARI
Avgaz. .............................. 5131295
Özgaz............................... 51* 17 00
Tdnaz................................... 513 16 37
Ocahgaz............................... 513 16 37
Ergaz............. .......... 5138843
İpragaz.................................. 513 22 59
Habaşgaz . 513 45 46
Likitgaz............................. 514 28 41
Yeni lâlâtgaz ...................... 513 65 00
Atevgat................................. 513 40 95
BP Gaz................................ 514 59 81

r ¥ MUHTCLİf ESMA E
l| Vt SANAİKARLARt OOAH

Ambulans . . .0.532.57167S7
Yeriıvurtlar Petrol................ 513 30 33
Aktan Petrol......................... 513 17 79
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DUYURU
ÖZEL GEMLİK KÖRFEZ FEN DERSHANESİ 

MÜDÜRLÜĞÜNDEN
2003-2004 öğretim yılında dershanemize devam edecek öğrenci

lerle ilgili ücret çizelgesi aşağıya çıkarılmıştır.
Bir ders saati ücreti

1- İlköğretim Okullan 4-5. Sınıf 2.000.000.-
2- İlköğretim-Okullan 6-7. sınıf 2.500.000.-
3- Anadolu-Fen Lisesi

Hazırlık 8. sınıf 2.700.000.-
4- Lise 1. - 2. Sınıf takviye 3.100.000.-
5- Üniversiteye hazırlık 3.500.000.-
NOT : Ücretlerimize KDV dahildir.

DUYURU
ÖZEL GEMLİK KÖRFEZ ETÜT EĞİTİM 

MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1

2003-2004 Öğretim yılında Etüt Eğitim Merkezimize devam ede
cek öğrencilerle ilgili ücret çizelgesi aşağıya çıkarılmıştır.

İlköğretim I. Kademe
1. Dört ay 314
2. Dört ay 315
3. Dört aya 316
İlköğretim ' II. Kademe
1. Dört ay 339
2. Dört ay ' 340
3. Dört ay 341
Ücretlerimize KDV Dahildir. Yemek ve servis dahil değildir.

Belediye Meçlisi toplanıyor
* Belediye Meclisi Haziran ayı ola

ğan toplantıları 2 Haziran 2003 Pa
zartesi günü başlıyor.

Belediye Başkanı Mehmet Turgut, 
belediye meclis üyelerine gönderdiği 
davet mektubunda, 2 Haziran günü 
saat 14.oo’de toplanacak olan meclis
te. 1580 sayılı yasanın 307 sayılı ka
nunla değişik 76 ncı maddesi hüküm
leri dahilinde meclise vermekle yü
kümlü olduğu 1.5.2002-30.4.2003 
tarihleri arasındaki çalışma raporu 
okunarak, görüşülecek ve oylanacak.

Daha sonra 1 Mayıs 2003 ile 30 
Nisan 2004 tarihleri arasında belediye

VESTEL
JVC

Başkanının hazırladığı çalışma prcg® 
mı okunarak, görüşülecek, oyianaofl

Gündemin diğer maddesinde frej 
2002 yılına ait kesin hesaplan görü
lerek. karara bağlanacak daha soad 
ise. 2 meclis vekili 2 meclîs katibi | 
encümen üyesi seçimleri yapılacak 1

Seçimlerden sonra, açık oyia bâoe 
ve kesin hesap komisyonu befiriaae- 
cek, ardından tarife ve imar koroHjJ 
nu seçilmesine geçilecek.

Belediye Saıayı altında bulunar. 13 
Nolu büronun Gemlik Belediye® 
Sanat ve Kültür Demeği adına tahsi 
edilmesi kr ’ t nacak. j

MAYIS 
AYI 
KAMPANYASI

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
Sîzim İsimiz"

J

Peşin Fiyatına 8 taksit
Tüm ürünleri 3 yıl garanti

GEMLİKLİLERİN
HİZMETİNE ACİLDİ

A KITLAR

İbrahim & Bülent AKIT

BEYAZ EŞYA & ELEKTRONİK
İbrahim Akıt Cad. No :.8/A GEMLİK

Tel : (0.224) 514 05 55rax : (0.224) 514 18 68

ELEMAN ARANIYOR

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

İngilizce bilen tecrübeli 
garson ve resepsiyonist 

bay ve bayan 
eleman aranıyor.

FAMİLYA OTEL
Tel: 573 90 25 ORHANGAZİ



s Antika otomobiller 
â Gemlik’ten geçti
IS Chronoswıss saat firmasının sponsorluğunda İstanbul’dan yola çıkan 

antika otomobilller, Gemlik’te konakladı daha sonra Bursa’ya start aldı.
■ Gemlik dün öğle sa- yola çıkan 40 antika 
Merinde İstanbul'dan otomobile ev sahipliği

yaptı;
Chrönoswıss saatle

rinin sponsorluğunda, 
Yalova-Armûtlu üzerin
den Gemlik’e gelen bir
birinden güzel 1920 
yıllarından 1967 yılına 
kadar kullanılan Chaw- 
rolle, Mercedes, Ford, 
Opel gibi ünlü firmala
rın günümüzde yaşayan 
ender örnekleri, saatte 
48 kilometreyi aşmaya
cak şekilde yarıştılar.

Öğle yemeğini Bok

sör Restaurant’ta yiyen 
ralliciler, daha sonra İs
keleden hareket ede
rek, Kurşunlu üzerin
den Bursa’ya start aldı
lar.

Antika arabaları İs
kele Meydanı’nda gö
ren Gemlikliler meraklı 
bakışlarını dakikalarca 
arabaların üzerinden 
alamadılar.

Ralliciler, yanların
dan eşlerini de ayırma
dığı.

KIT

gemlik_korfez@yahoo.com

Güne Bakış

Antika otomobiller
harikaydı

Diin, İskele Meydanı ndan geçenlerin, birbirinden 
güzel eski model antika değerindeki otomobilleri 
goriipte şaşırmamış olmaları mümkün değil.

Özel bir saat firmasının sponsorluğunda düzenle
nen antika otomobil rallisi parkurunun Gemlik’ten 
geçmesi sonucu bu birbirinden güzel otomobilleri 
görme olanağımız oldu.
j Çok güzel organize edilmiş bir yarıştı bu..

Boksör Restaurant önü yarışın Gemlik 
bölümünün bitiş noktasıydı.

Eski araçlarda düzenleyici firma elemanları yer
berini ahp, gelen araçları kaydettiler.

Birbirinden güzel, eski ama hoş bu araçlar, 
İnsanoğlunun zaman içindeki beğenisinin nasıl 
MUjÜtin göstergesiydi sanki.

Bir tarafta teknoloji, diğer tarafta estetik zevk 
ffifee ve gönüle hitap ediyor...

Böyle düzenlemelerin ilçemizden geçmesi, ilçe* 
mezde konaklaması hem ilçe tanıtımına hem de ilçe

Adliye Binası’na 
mermer döşendi

Gemlik Adliyesi koridor ve merdivenleri mermer
döşenerek, güzelleştiriliyor.

ırf|, tekoncmisme katkıda bulunur.
F Gönül isterdi ki, ilçeni, ilçemizin yöneticileri bu
karalamada bulunsunlar ve birinci gelen yarışmacıya

Yoksa, bu çok ^uzel bir şova dönüştürülüp, 
Gemlik m tanıtımı daha güzel yapılırdı.

bir demet çiçek «unsunlar.
Ancak, ya davet edilmediler, ya da haberleri

Uzun yıllardan sonra Adliye Bi
nası’na kavuşan ilçemizde yap- 
ranmış durumda olan koridor ve 
meriven döşemeleri mermer ile 
yenileniyor.

İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Ay
han Aygün'ün girişimleri ile başla
tılan ve Gemlik’teki mermer sana
yicilerince desteklenen kampanya 
sonucu 5 kat olan Adliye Bina
sı’nın tüm koridor ve merdiven 
basamaklarına mermer döşendi.

Başsavcı Aygün, Adliye Bina
sı’na kaynaşan Gemlik'e yakışır du
ruma getirmek için çaba harca
dıklarını, yaklaşık 4 milyar lira tu
tarında bir maliyet ile Adliye nin 
bina girişenden itibaren tüm katla
rının mermer döşendiğini söyledi.

mailto:gemlik_korfez@yahoo.com


Gürhan ÇETİN KAYA

Buluşma
Tayfun Çavuşoglu
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Cumhuriyet kervanı 
yürüyecek

Silah çıktı mertlik bozuldu...
Teknoloji düşünce sistemimizi hırpa

lıyor mu ne?
Makinasız dört işlemi bile yapamaz 

olduk.
Ne ilgisi var?
Çok ilgisi var.
Hep konuşup duruyoruz ne olacak 

bu memleketin hali? Ruh yok, düşün
mek yok, saygı yok, sevgi yok. Nasıl 
bir toplum olduk bilmem?

Aslında bugün gelinen süreç çök sis
tematik olarak kurgulandı. Planlandı...

Türkiye’den beklentileri olanlar hem 
içeriden hem dışarıdan aportta bekle
di.

Ortamını bulunca da sinsi emellerini 
gerçekleştirme yolunda adımlar atıl
dı...

İçeriden çanak tutulmasa amaca 
ulaşmak olanaksızdı. Çalışıldı çabalan
dı o da bulundu...

Allah rahmet eylesin, Turgut Özal 
da Türkiye’yi uluslararası platforma ta
şıyorum diye yolları açınca yandı gü
lüm keten helva.... *“*

Vizyon diye diye, kalemi gözümü
zün içine batıra batıra önce beslenme
den giyime bir çok alanda tüketim alış- 
kanlıklannı değiştirdi...

Rokfor peynirsiz, havyarsız sofrala
ra oturamaz olduk. Nerede zırtapozluk 
varsa aldık ithal ettik... Ruhumuza ka
dar yerleştirdik...

Sonra düşünce yapımız.değişti...
İşin içinden nasıl çıkılacak...
Eğitimle...
Eğitim planmasını kim yapıyor.
Yönetenler...
Sorgulamasız, yorumsuz bir eğitim 

sistemi ile buraya geliniyor... Kimse 
soran araştıran insan istemiyor.

Kendi adıma bu ülkenin son 30 yılı
nı, öncesini de kitaplardan okuduğum 
kadarıyla bilirim. .

30 yıl önce parlamento sıralarında 
oturanların niteliği neyse 30 yıl sonra 
da aynı...

Değişen tek şey var o da sıraların 
cinsi....

Eskiler, “zarfa bakma mazrufa 
bak” derler.

Zarf çok süslü ya mazruf?
Mazruf da değişecek...
Hem süslü olacak hem nitelikli..
Ama bugün, bugün olmazsa yarın...
Hiç üzülme Yücel ağabey...
Sen konuşacaksın, ben yazacağım...
Yılmak yok..
Cumhuriyeti numaralandıranlar da 

kim oluyor? *
Çumhuriyet kervanı İlelebet yürüye

cek...

Idare-i maslahat
Bursa’nın öyle kronik sorunlar var ki, 

bazıları meslek hayatımızla yaşıt, hatta 
daha eski...

Bu sorunlardan biri de, deniz kirliliği. 
Yine havalar ısındı, sıcak yaz günleri 
kendisini hissettiriyor. Çok değil, 10-15 
gün sonra Marmara Denizi nde de deniz 
sezonu açılacak...

mı acaba?
İşte bu kez, pek öyle görünmüyor. 

Çünkü sahillerimizin durumu tam bir fa
cia.

Haber merkezindeki toplantımızda 
gündemdeki olayları değerlendirirken 
Bursa Hakimiyet Yazı İşleri Müdürü Sev
gili İhsan Bölük, “Ben bu konuda 
mesleğe başladığım ilk günlerde de 
haber yapmıştım, bugün hala aynı 
haberler gündemde” deyiverdi...

Ne tesadüf!
Ben de öyle...
Bu konuda birçok kez haber yaptığımı 

çok net hatırlıyorum.
Üstelik 20 yıldır hiçbir şey değişmedi. 

Her yıl yaz aylarının başlangıcında öl
çümler yapıldı, sonuçlar açıklandı, za
man zaman yazın ortasında “Sakın de
nize girmeyin!” uyarıları yapıldı, gün
lük uyarılarla geçiştirildi.

Sorunu kökünden çözecek adımlar 
atılamadı, deniz kirliliği önlenemedi, kı
sacası idare-i maslahat edildi, hepsi bu...

Dünya Sağlık Örgütü (WHOî or 
yüzüle bilmesi için 100 mitibtrede ’* hod 
basiti (fekal kolibasili) düzeyini 200 & J 
nıriandırmış. Bu sayı temızbğı deği. afl 
hk açısından “kritik” düzeyi ifade eâ* 
yor. Daha açıkçası, deniz suyunun 
kabul edilebilmesi için 100 rrubtereddl 
kotibasili sayısının 200 den az oknasjd^ 
ğil, O’a yakın olması gerekiyor.

Bursa sahillerinde yapılan oiçûnMfl 
deyse 100 mililitrede 1200-2400 M 
basili saptanmış. Yani bırakın kritik d|9 
yin 8’e, 10a katlanmış oknasnJbı 
oranlar deniz kirliliğinin “insan yasdM 
açısından kırmızı alarm düzeyinde* 
olduğunu ortaya koyuyor.

Ama göreceksiniz!
Yine hiçbir tedbir alınmayacak antad 

tesisleri tamamlanmayacak, artık bdiad 
hk getirmiş ve ciddiye bale almmayal 
“Aman denize girmeyin!” uyarianğfl 
yetinilecek...

Yurdum insanı da. denize bayolafl 
arıtma yapmaksızın kanalizasyon atalii 
ender uluslardan binicin eviatian oiaaa| 
hiçbir şey yokmuş gibi yine denize ğMİ 
cek...

Bu söze gerçekten inanmaya ban 
ladım...

Başka Türkiye yok!
15 Mayıs 2003 günlü KsJ 

Gazetesi’nden alınmıştır.

GEMLİK

■■■ GÜNLÜK SİYASİ gazete ■■■■

Yıl: 30 SAYI: 1549

Fiyatı: 200.000 TL. (KDV Dahil)
Sahibi: Kadri GÜLER

Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER
İstiklal Cad. Bora Sok. (Akbank Aralığı) No : 3/B

Tel: 51317 97 Fax : 513 35 95 GEMLİK
Basıldığı ver ; KÖRFEZ OFSET

Matbaacılık -Yayıncılık - Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. Demir Apt No : 3/B GEMLİK 

(Dini Bayram Günleri ve Pazar Günleri yayınlanmaz)

Yazarımız 
Araştırmacı - Yazar 

Yılmaz Akkılıç’ın yazcfl
4 Ciltlik 

BURSA ANSİKLOPEDİ
Gazetemizde satılmaktadır.

İstiklal Cad Bora Sok. Atoank Ani
No : 3 B GEMLİK Tel : (0-224) 5131

KİRALIK DAİRE SATILIK DAİRE

Kumla’da Havuzlu 
Eşyasıyla birlikte Kiralık Daire 

Tel: (0.224) 513 17 97

Kumlada Havuzlu 
Satılık ve Kiralık Daiıc 
Tel : (0.224) 513 17 97

Okuyun, okutu 
abone ol



Sayfa 324 Mayıs 2003 Cumartesi
HABER

Körfez Fen Dershanesinden
askeri liselere 11 öğrenci

Gemlik Özel Körfez Fen 
Dershanesi nde yetiştirilen 
11 öğrencinin askeri lise giriş 
anavİanru kazandığı öğrenil
di.

Körfez Fen Dershane- 
si’nden yapdan açıklamada. 
2002-2003 eğitim ve öğre
tim yılı öğrencilerinden ders
hanede öğrenim gören Deniz

Akkurt, Yavuz Özgönül, Mu
rat Bilgiç, Can Ümit Altınbaş,' 
Furkan Oztürk, Bahadır Yedi- 
kardeşler. Doğan Çelik, Yusuf 
Banş Fidan, Burçin Akıncı, 
Caner Küçük ve İbrahim Ak- 
şen adlı öğrenciler, yapılan sı
navlarda başarı göstererek, 
sözlü sınavlara çağırıldılar.

Dershane kurucularından

ve Müdürü Hüseyin Soyer, 
öğrencilerin başarısının dü
zenle, programlı ve özverili 
çalışmalarının sonucu olduğu
nu belirterek, “Öğrencileri
mizin gelecek sınavlarda 
da başarılarını sürdüre
ceklerini umarak, hepsini 
içtenlikle kutlarız” dedi.

Belediye Balkanından yakındılar
GEDİĞİNE

Afnan ojTamer

ÇIĞLIK

Bolu İzzet Baysal Üniversitesi 
uygulamalı ana okulunda 
3-6 yas grubu çocuklar 
arasında “En güzel çığlık atma 
yarışması” düzenlenmiş.
Ve süpanallah?
Nelerle uğraşıyoruz.
Anaların, babaların hergün 
attığı çığlıklar yetmiyor mu? 
Çığlığın da güzeli olmaz 
ohun!„

Fenerbahçe
Milyonların sevgilisi Fenerbahçe sn-jtrha I 

takım haline geldi.
Kulübün başına geçenler bir turta ayni- I 

mak bilmiyor.
Sezon başında ve ortasında alınan futbol- I 

culann haddi-hesabı yok.
Bir antrenör altı ay zor dayanıyor.
Çünkü Fenerbahçe bir rant aracı haline I 

geldi.
Büyük adamlar uluslararası komisyon- I 

culuklann peşinde.
Küçük adamlarda, büyük adamların I 

enirinde ve hizmetinde.
Büyük adamlar, Rüştü’yü dövün diyor. I
Küçük adamlar da, emri yerine getiri- I 

yor.
Küçük adamlar, büyük adamların terör I 

makinası gibi çalışıyor.
Taraftarı tetiMiyorlar.
Tezahürata etkili oluyorlar.
•Yerine göre provakasyon yapıyorlar. |
Bazen tetikçi bile oluyorlar. i
Hiç bir olaydan sonra yakalanmıyorlar. |
Sorgulanmıyorlar. I
Rüştü’yü Fenerbahçe kulübünün içinde ka- I 

meri karşısında dövdüler. I
Döven de, dövdüren de yakalanmış 

değil.
İtalya’da da bir milan var.
Fenerbahçe’yi andırıyor.
Milan’da, antrenör değiştiren senatör fut

bolcular var.
Başkan Berluscani.
Aynı zamanda İtalya Başbakanı.
Milan’da, birkaç yıldan beri uykuda 

idi.
Bu sene biraz toparlandı.
Ve. Şampiyon kulüpler finaline kadar uzan

dı.
Mesut Yılmaz’ın da Galatasaray’a sağ

ladığı desteği biliyoruz.
Sayın Tayyip Erdoğan koyu bir Fener

bahçe taraftandır.
Onun bu konumundan, Fenerbahçe’yi ilti

mas beklemek hoş olmaz.
Ama. Fenerbahçe'nin, kulubü çörekle

nen bu büyük ve küçük rantçılardan te
mizlenmesi gerekmektedir.

Belki Tayyip Erdoğan'ın, bu direncin 
kırılmasında bir faydası olur.

Yoksa Fenerbahçe, hem kan kaybediyor, 
hem de taraftar kaybediyor.

Siz genç neslin yerinde olsanız.
- Üst üste 9 maç kazanamayan.

- Liderin 30 puan gerisinde kalan, bir 
Fenerbahçeyi destekler misiniz?

Saadet Partisi’nin 
haftada bir düzenledi
ği ‘Gemlik Yerel 
Gündem’ adlı top
lantının bu hafta ki 
konukları ilçemizdeki 
Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Başkanı ile Şo
förler Odası, Mini- 
büscüler Odası baş
kan ve yöneticileriy
di.

Oda başkanları 
yaptıkları konuşma

larda, Belediye Baş
kanı Mehmet Tur
gut’tan dert yandılar.

Saadet Partisi İlçe 
Başkanı Recep Ay- 
gün’in açılış konuş
ması ile başlayan top
lantı, Gemlik Yerel 
Gündemi adlı toplan
tıların amacının ilçe
deki eksikliklerin tes
pit edilmesi olduğunu 
söyledi.

Dev. syf 6 ’da

Günün Fikrasi
Ula Cemal al bu kızı. Biliyorum 

güzel değildir. Ama çok zengindir.
Sabah işe gidersin, akşam karan

lığında dönersin. Gece yüzünü de 
görmezsin. Hafta sonlan da seyaha
te çıkarsın.

“- İyi ama uşağım. Nüfus sayımı 
olduğu günler ne edeceğimi.”
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Abiyenin adresi İnci Butik
Kayhan Mahallesi Birinci 

Cadde üzerinde bulunan İnci 
Butik te yaz sezonu açıldı

Birbirinden güzel bayan kı
yafetlerinin Gemlik halkının 
en uygım fiyatlarla satışa sun
duklarını belirten İnci Butik 
Sahibi inci Gügercin. abiye kı
yafetlerinin yanında hamile 
kıyafetleri, spor giyim, iç ça- 
maşırian. ayakkabı ve çanta

ların da görülmeye değer 
olduğunu söyledi.

Gügercin, zaman za
man kampanya düzenle
diklerini de belirterek, 
“Amacımız Gemlikli 
bayankiii kaliteli ve

seçkin markaları tanıt
mak. Seçkin markalardan 
oluşan yaz kreasyonumu
zu en uygun fiyatlarla sa
tışa sunuyoruz. Mutlaka 
görmeliler.” dedi.

I Ganyancı
Fatih Sarı

1. ayak : Günün ilk ayağında son yanşvfl 
kazanan 7 Nolu Naimbey ve son koşusun» 
ölçü almadığım 5 olu Melgenli yeterli.

2. ayak : 3 yaşlı Arapların Maîden yanşm-1 
da 2 Nolu Besnibeyi ilk atım. BabamüsŞ®! 
Saathan Neşecanoğlu, Şahinoğlu rakipleri. |

3. ayak : Uzun mesafeli bu zor yarışta sqb| 
müthiş ikinciliğiyle göz dolduran Tiryaki fa-1 
vorim. Ozan, Kırferat rakipleri. Tümerhanl 
Sürpriz.

4. ayak : Külyutmaz, Doğanım, AshieyJ 
Hand to hand Jolly Jumper arasında bîr ya-| 
nş. I

5. ayak : Kalite safkan Mukadder, Dürdal 
ne İkilisi bu yarışı bitirirler.

6. ayak : Son yarışını kazanan ve kalite jo-| 
key farkıyla 4 Nolu Kalachoe bankom.

Bahtınız açık, şansınız bol olsun.

7
5

2.

_5
4_
6

9
7 
T
4

10
7
4
8
1

12
15

4

Matbaamızda
Bilgisayar
Sistemiyle

Kaşe ve
Mühürleriniz 

30 dakikada
yapılır.

KÖRFEZ OFSET
MATBMCHJK-YAYINCI1.IK-REKLAMCIUK 
isîiktal Cd, Bora Sk. (Akbank Aralığı) No: 3/B 

Tel: (0.224) 513 17 97 GEMLİK

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

PVC KAPLAMA VE 
PLASTİK KART SİSTEMLERİ
® Plastik Kimlik Kartı

® Personel Kartı
® Öğrenci Kartı

® Tanıtım Kartı
O Fatura Kartı

Körfez OFSET
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

OTO GAMZE
Elektrik Akşamı Filtre 
Derse Akşamı Civata

TOFAŞ BMC
RENO FATİH
VOLVO Ç&l&r DODGE

SCANIA Ç ~ - KARGO

ANADOL 'ıl'.'.'JJ FORD

Tahir DOLAŞKAN
Gemlik Girişi Bo/taş Apt. Altı No : 42 GEMLİK 

Tel: (0.224) 514 59 37 Cep Tel: (0.546) 586 00 43

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

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

İLAN ve REKLAMLAR KAZANDIRIR 
1ATUK PAKET REKLAM I 

100 milyon + KDV + Sürpriz

BİR TELEFON YETERLİ
Tel : (0.224) 513 17 97

Gâh DOÖUŞ FEW I>ERSIIA.VIXERİ 1
"Her zaman bir adım önde"
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Muzaffer Gurboga

Dinleme Becerisi
sükut akındır" özdeyi-

dinlemeninmtatûmak îstenen

Dünden devam seyrek görülüyor.
Yapılan bir araştırmada 2 „ Emzirme sırasında bebeğin 

yaşından sonra çocukların ze- - pozisyonuna daha uygun ol-

zirilmesini öğretilmesinde ço
cuk sağlığı ve hastalıkian uz-

Bebeğinize yaşamının 
ödülünü verin 4

rtı

I

çok önemli olduğunun vurgulanmasıdır.
Toplum olarak konuşmayı çok seviyo

ruz. Ancak okuma ve yazma kültürümüz 
I yeterince gelişmiş değil. Konuşmayı çok 
| seviyor olmamız birbirimizi anladığımız 
i anlamına gelir mi? Elbette hayır. Konuş - 
I ma île kendimizi ifade ediyor olabiliriz. 
I Ancak anlaşılmak iyi bir dinleme beceresi 
I ister. Bu gerçekten bir beceridir. Üzerinde 
I çalışmakta geliştirebileceğimiz bîr beceri. 
I Dinlemek sadece karşımızdaki kişinin ko- 
I nuştukiannı duymak değildir. Bunun ötc- 
I sinde bîr şeydir. Pasif bîr dinleme değil 
I aktif (etkin) bîr dinlemedir. Katılımlı dinle
me de diyebiliriz. Etkinlik ve katılım işin 
püf noktalandır. Somutlaştınrsak dinler
ken kenefimizi onun düşünce ve duygula
rım azaltıp, çoğaltmadan olduğu gibi algı
lamalıyız. (Empatik dinleme) Kendi yo
rumlarımızı işin içine katmamak, yargıla
madan dinlemek ve geri bildirim cümlele
riyle onu anlayıp, anlamadığımız test et
meli. anlaşıldığımızın onayını almalıyız.

Öğüt vermenin faydası olmadığı gibi, 
karşımızdaki kişide direnç ve savunucu 
tepkiler oluşturur. Konuşma kilitlenebilir.

Çoğu kez tartışmalarda kimin kazana
cağı önemli hale gelir. Sağırlar diyalogu 
diye tanımlanan bu tür tartışmalarda din
lemek ya da anlamak büsbütün unutulur. 
Zaten tarafların birbirini dinlemek ya da 
anlamak gibi bir sorunu yoktur. Böyle du
rumlarda herkes puan almanın savaşımı
nı vermektedir.

İyi bir dinleyici olmak olgunluk bir işa
retidir. fetişim yetenekleri güçlü olan, bil- 
gelik niteliği olan, iyi bir yönetici ya da li
der konumundaki kişiler konuşmaktan 
daha çok dinlemeyi ve bilgi almayı yeğler-

kalan değerlendirildiğinde ze
ka yaşı (IQ), biberonla besle
nenlerden daha yüksek bulun
muştur.

Verilen bilgiler göre; anne 
sütü ile beslenen çocuklarda 
çene ve ağız gelişimine ait bo
zukluklar, diş çürükleri daha

masına bağlı olarak orta kulak 
iltihabı daha az rastlanıyor.

Ayrıca yaşamın erken ayla
rında inek sütü, endüstriyel 
formül mamalarla beslenen 
çocuklarda tip 1 diyabet daha 
fazla görülüyor.

Bebeğin doğru şekilde em-

yardıma olmaları gerekiyor
Emzirme eğitimi gebelik sı

rasında başlamalıdır. Annelere 
kendileri veya bebekleri yalnız 
sağlıklı olduklarında değü has
talandıkları zaman da emzir
menin sürdürülmesi öğütlen
melidir.

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

mobilya çeşitleri ile 
h izm etinizdeyiz....

5

Rlfi

m

* Okullarımızda halen öğretmen mer
kezli bir öğretim yapılmaktadır. Öğret
men bilgi sunan, öğrenci bilgi sunulan ve 
smaviarı için ezberlemekle yükümlü bir 

1 durumdadır
Bu durumu öğrenme süreci için tam 

bir çelişki olarak görmekteyim. Öğrenci 
merak etmeli, sormalı, düşündüğünü söy
lemeli. tartışmalı, araştırmalı ki bilgiler 
daha kalıcı ve dayanıklı olsun.

Öğretmen daha çok dinlemeli öğrenci
yi anlamalı ki ona faydalı olabilsin.

NÖBETÇİ ECZANE

24 Mayıs 2003 Cumartesi
VEZİROĞLU ECZANESİ

25 Mayıs 2003 Pazar
ONUR ECZANESİ

Gazhane Caddesi No : 21 (Eski Uzunlar Tic. Aygaz 

Tel : (0.224) 512 20 20 GEMLİK

□ GEREKLİ TELEFONLAR □ RESMİ DAİRELER

M

İffaiye ..................... 
Polis İmdat .............. 
Jandarma İmdat.......
Jandarma K........1... 
Polis Karakolu.......... 
Gar. Kom.......... ........

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

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

.............156
...51'3 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 Has.anesi........... ..513 23 29
Mer. Sağ. Ocağı..... ...513 1068

□ TAKSİLER

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

TEK Arıza......
TEK işletme .... 
Turizm Der. .... 
Spor Sah.........
Orm. Böl. Şf... 
Milli Eğt. Md.... 
Halk Egt. Mrk 
Halk Kütüp...... 
As. Şb. ...........
Karayolları......
Liman Bşk.......
Mal Md?......... 
Nüfus Md. ...... 
Özel Id. Md......
Tapu Sic. Md. . 
Müftülük...........
Gümrük Md.....
Tekel Md. ......
Ver. Da. Md..... 
ilçe Tar. Md.

513 20 66
5B 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
5131133
513 10 95
513 37 42
513 15 07
513 14 14
513 13 64
513 14 11
513 10 42
513 23 60
513 1186 
$13 77 73

□ BELEDİYE
Santral........
Başkanlık 
Zabıta. .........
Otobüs işlet.. 
Su İşletmesi 
hfarve...........
Muhasebe M 
Yan İş Md..
Su Anza......

.513 45 21-23

.513 45 20 
513 24 32 
.513 45 21 İS

u
.513 45 2111
Yâfrm 185

Ambulans......0.532.4868116
Kurtancı Q 533 2556505

EsngwStKwdKdKoc^ 513 11 85

VI. OOAS»
Ambulans......0.532.57167Ş7

□ UÇAK 
TtiAHmMa

□ DENİZ OTOBÜSÜ

Mudan^s

Yalova
□ VAPUR

□ FERİBOT
Topçular

□ OTOBÜS

71 TÜP D AĞrnCKAPf

Tthnaı
Ocakg, 
Ergaz

Atagaz. 
BPGm

Ahi

L4

51330 3$
51317 7»
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Haydariye cinayeti 
faili yakalanamadı

önceki gece Haydariye Kö- 
yü'nde hiç yoktan yere meydana 
gelen cinayetten sonra kaçan Fa
ruk Aydın, dün de tüm aramala
ra karşın bulunamadı.

Önceki gece saat 16.oo sıra
larında köy kahvesi önünde Fa
ruk Aydın (43) İlyas Maviş (19) 
adlı gencin kızıyla ilgili köyde çı
kan söylentiler üzerine yaptığı 
tartışma sonucu yanında taşıdığı 
tabancayla bîr el ateş ederek, II- 
yas Maviş'i öldürmüş ve olaydan 
sonra kaçmıştı.

Jandarmanın cinayet olayın
dan sonra başlattığı arama çalış-

malarına dün de devam edildi.
Ancak gazetemiz yayına veril

diği saate kadar Faruk Aydın ya
kalanamadı.

İlçe Jandarma Bölük Komuta
nı Üsteğmen Murat Karaman, ci
nayet faili Faruk Aydın’a seslene
rek, teslim olmasını istedi. Teslim 
olmadığı takdirde mutlaka kendi
ni yakalayacaklarını söyledi.

Öte yândan, söylentiler yü
zünden genç yaşta, can veren İl- 
yas Maviş’ih cenazesi dün seven
leri tarafından Haydariye Kö- 
yü’nde ikinci namazından sonra 
toprağa verildi.

Hfyi lıMıı jakıntlılar
Üçüncü sayfanın devamı

Esnaf ve Sanat
karlar Odası Başka
nı İbrahim Talan ko
nuşmasında “Esna
fın ve değerli 
dostların yardım
larıyla birçok ba
şarıya imza attık
larını, Gemlik’e 
örnek bir oda ka
zandırdık, bu bir
lik içinde daha 
çok şeyler yapa
rız.” dedi.

Talan, bin 200 
ün üzerinde basit 
usul üye defterini tut
tuklarını. Bağkur şu
besi açtıklannı, oda
ya ambulans aldıkla-
nnı belirterek,
“Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
bölgenin en iyi 
odalarından biri 
haline geldi” dedi.

Oda olarak, ya
kında cenaze arabası 
alacaklarını ve Gem
lik halkının hizmeti
ne sunacaklarını be
lirten Talan, üyeleri 
bedava tedavi etmek 
için çalışma yaptıkla
rını ancak, Tabipler 
Odası nın buna karşı 
çıktıklarını söyledi.

Belediye Başkanı- 
ndan pazar yerinin 
işletme hakkını iste
diklerini söyleyen Ta
lan, “Amacımız, 
pazar yerinin iki 
tarafında yer alan 
esnafı korumak 
kayıtsız ruhsatsız

VESTEL MAYIS
JVC AYI

KAMPANYASI
Peşin Fiyatına 8 taksit
Tüm ürünleri 3 yıl garanti

GEMLİKLİLERİN
hizmetine acildi

BEYAZ EŞYA 4 ELEKTRONIk
İbrahim & Bülent AKIT

A KITLAR
İbrahim Akıt Cad. No : 8/A GEMLİK 

Tel : (0.224) 514 05 55 Fax : (0.224) 514 18 d

ve kaçak satış ya
panları buraya 
sokmamak, kendi 
zabıta ekibimizi 
kurup, kendi de
netimlerimizi ken
dimiz yapacaktık. 
İlçemizde ve pa
zar yerinde bir ba
yanın rahatça tu
valete girebileceği 
yer yok. Belediye 
başkanımız buna 
izin vermedi. İçin
de çocuk kreşi da
hi olan modern 
bîr tesis yapmaya 
gücüm ve param 
var. Ancak, bele
diye başkammızm 
izni yok.” dedi.

Talan, depremden 
sonra 550 esnafın iş
yerini kapattığını, be
lediyenin imar iznini 
geciktirerek, inşaat 
sektörünü bitirdiğini, 
bu sektörde çalışan 6 
bin işçinin ilçeden 
göç ettiğini iddia etti.

Talan, şehir için
deki büyük marketle
ri de eleştirerek, şe
hir dışına çıkarılması
nı istedi, Belediye ile 
yapılan, girişimlerin 
sonuç vermediğini 
söyledi.

Minibüscüler Oda
sı yönetim kurulu 
üyesi Halit Yeşilbursa 
ise, konuşmasında 
odalarına kayıtlı 350 
üyelerinin olduğuna 
değinerek, üyelerin 
aidat ödememelerin
den yakındı.

Yeşilbursa, “Biz- 
lere ödenen aidat
lardan yapılan ke
sintiler sonucun
da bize bir şey 
kalmıyor. Oda 
olarak, Gemliki- 
mize yakışan ter
minal istiyoruz” 
diyerek konuşmasın
da odalarının yaptığı 
çalışmalara da yer 
verdi.

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

11 Matbaacılıkn : i ~ n

Körfez OFSET
MATBAACILIK - REKLAMCILIK - YAYIMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak
(Akbank Aralığı) No : 3 / B Gemlik 

Tel: (0.224) 513 17 97 Fax : (0.224) 513 35 95
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TARAFSIZ SİYASİ GAZETE

FİYATI : 200.000. TL.

ÇALIŞIR DURUMDA

DEVREN SATILIK
AKARYAKIT 
İSTASYONU

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
ALAATTİN AKCAN

Petrol Ofisi Dörtyol İstasyonu

I Rotary’de Atatürk fırtınası
Başbakanlık Atatürk Kültür Araştırma Merkezi üyesi İlknur Kalıpçı Gemlik Rotary Derne
ğinin konuğu olarak katıldığı toplantıda, Atatürk’ün insanlık yönünü anlatırken duygu*
sul anlar yaşandı. Kalıpçı, Atatürk’ün 21. yüzyılda yaşayan tek lider olduğunu söyledi,
t Gemlik Rotary Der- ’ * ' ’'

V

mğı nm konuğu oturak 
İçenuzt gelen Başba- 

| kanhk Küîtur ve Araştir- 
I ma Merkezi üyesi İlknur 
[ fehpcı. Atatürk'ün in- 
ı san yönünün çok bilin- 
| ınedrğîni belirterek.

"Atatürk 21. yüzyıl
da hala yaşayan tek 
Wcrdrr Gönümüzde 
Ederler yaşadıkları 

mlerden sonra

unutuldular. Ya da 
baskı ile yaşatılmaya 
çalışıldı. Ama o, öl
dükten sonra bile ya
şamaktadır.” dedi.

Gemlik Rotary Der- 
neğinin Dönem Başka
nı Gazetemiz Sahibi 
Kadri Güler in davetlisi 
olarak ilçemize gelen 
İlknur Kalıpçı yı Kayma
kam Sadettin Genç, 
Garnizon Komutanı Kı-

demli Tank Kurmay Al
bay Nihat Irkörücü, Be
lediye Başkanı Mehmet 
Turgut, eşi Nuriye Tur
gut, Cumhuriyet Baş
savcısı Ayhan Aygün ve 
eşi, Yargıç, Hilmi Temiz 
ve eşi, Umurbey Beledi
ye Başkanı Mehmet Fa
tih Güler ve eşi, İlçe 
Emniyet Müdürü Salih 
Golcü, İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet Tuna 
ve eşi ile dernek üye ve 
eşleri dinlediler.

YAŞAYAN LİDER
25 yıldır kurumu adı

na Atatürk’ü yurdun 
dörtbir yanında değişik 
yönleriyle topluma ta
nıtmaya çalıştığını söy
leyen İlknur Kalıpçı, 
UNESCO tarihinde ilk 
kez bir liderin 100 do
ğum gününün tüm dün
yada kutlanması karan 
alındığını, bu kişinin de

adıyla bilinir” şeklin
de konuştu.

Atatürk’ün doğa sev
gisinden de söz eden 
kalıpçı, “En büyük 
çevreci Atatürk’tür. 
Yalova da yazlan gi
dip dinlendiği köşkü
nün bahçesinde bu
lunan ulu bir çınar 
ağacının köklerinin 
köşke zarar vermesi 
üzerine, çınarın ke
silmesine karar alan 
ilgililerin çınarı kes
meye başladığını du
yûn Atatürk, Yalo-

va’ya giderek kesimi 
durdurur ve bir süre 
inceleme/ yaptıktan 
sonra, İstanbul’dan 
getirttiği tranvay 
yaylarını köşkün altı
na yerleştirerek, bi
nayı 4 metre çınar
dan uzaklaştırır. Bu 
da Atatürk’ün ağaca 
ve çevreye verdiği 
önemi gösterir. O 
köşk hala Yalova’da
dır.” dedi.

Gençliğinde “Mim- 
ba” adlı bir gazete ç.- 
kardığı, ekonomiye çok

büyük değer verdiğini 
ve türk lirasının kıymeti
ni korumaya çok önem 
verdiğini söyleyen İlknur 
Kalıpçı, “Atatürk’ün 
yaşadığı 19 yılda 
bankonotun artışı 
sadece yüzde 8'di. 
Son 4 ayda ise yüzde 
15 olmuştur. 5 Ara
lık 1937 de 1 liraya 
2 dolar alınıyordu. 
Ya şimdi öyle mi? 1 
milyon 500 bin lira 
ile 1 dolar alabiliyo
ruz” şeklinde konuştu.

Devamı syf 4’de

e

p

Kadri Güler
gemlik_korfezQyahoo.com

Güne Bakış

İnsan Atatürk
Birleşmiş Milletlerde temsil edilen, yaklaşık dün

yada 15$ ülkede örgütlü, 30 bin üyesi bulunan tek si
li toplum örgütü olan Rotary International, toplum* 
ferma hizmet etmeyi sürdürüyor.
i Türk Rotary smin 2440. Bölge kulüpleri arasında 
olan Gemlik Rotary Demeği, 2002-2003 dönemi 
Mfcanfac n önümüzde ayın * kiminde sona eriyor.

- Rotary demeklerinde hizmet devamlı olmasına 
karşın, birer yıllık dönemlerle yönetimler görev ya
par
[ Ben ve arkadaşlarımın donem sonu etkinliklerin
de» birini geçtiğimiz günlerde protokol ve dernek üye 
«e eşleriyle birlikte, bir konuşmacı dinleyerek geçir- 
dfc*
E Çok güzel bir gece yaşadık.
[ Nedeni ise, İlknur Kalıpçı adlı bayan konuşmacı
mı güzel hitabet sanatı ve Atatürk’ün bizim biİmedi- 
jfcne yönlerini anlatması idi.

imanlar Eder doğmuyor, ama bu özelliğini taşı-> insanlar lider doğ 
r yanlar. toplu mlannın 
| an olabtty xiar

öncüsü ve lideri, hatta kurtan-

Atatüricti büyük Eder yapan, o’nun kişiliği, uzak
fMtdüğü, devrimci yapısı yanında, bilmediğimiz 
yönlerinden biri ohı insan Atatürk’ü dinledik, öğren* 
dk. İlknur Kahpe» Türkiye'yi dolaşarak büyük 
devrimciyi Türk insanına tanıtıyor.

Biz dinledik yakında Gemlik'te dinleyecek.

J Mustafa Keme? Ata
türk’ten" başkası olmadı
ğını söyledi.

151 ülkenin televiz
yonlarında bir yıl sürey
le alman kararın metni
nin yayınlanmasına kar
şın, bir tek bizim ülke
mizde bunun yayınlan
madığını, Atatürk'ü ço
cuklarımıza hep, mavi 
gözleriyle, karga kovala
ması gibi basit yönleriy
le tanıtılmaya çalışıldığı
nı söyleyen Kalıpçı, 
“Türkiyenin sorunu 
ekonomik değildir. 
Atatürk’ten sonra 
onun gibi bir lideri 
yetiştirememesidir. 
Sorun lider sorunu
dur.’' dedi.

Atatürk’ün ilgilenme
diği hiç bir konu olmadı
ğını örnekleriyle anlatan 
İlknur Kalıpçı, dünyada 
“Kültürel antropo
log” sıfatının bir tek 
Atatürk’e verildiğini, yi
ne dünyada tek bir lide
re çiçek adı verildiğini 
hatırlatarak, "Dünya
nın nereome giderse
niz gidiniz, kırmızı 
yapraklı Atatürk çi
çeği, Atatürk’ün

MHP’de yeni donem
Dün yapılan MHP İlçe kongresinde tek liste ile 
gidilen seçimlerde, İlçe Başkanlığına Mehmet 
Kayaoğlu getirildi.

Milliyetçi Hareket 
Partisi Gemlik olağan 
ilçe kongresinde tek 
liste ile gidilen seçim
lerde, ilçe başkanlığına 
Mehmet Kayaoğlu ge
tirildi.

Bayraktar Düğün 
Salonu'nda dün yapı
lan MHP İlçe kongre
sinde 363 delegeden 
220 delegesi oy kulla
nırken, eski ilçe başka
nı Mehmet Çelik se-

çimlere katılmadı.
Divan başkanlığına 

Bursa İl Başkan Yar
dımcısı Mehmet Çe
tin, yazmanlıklara ise. 
Asım Günay. Osman 
Doğan ve Naci Öztürk 
getirildiler.

Genel kurulda, ça
lışma raporunun oku
nup, kabul edilmesin
den sonra seçimlere 
geçildi.

Tek liste île yapılan

seçimlerde, i]

yaoğtu getirilirken, yö
netim kurulu üye Hık.

Süren. Mikdat Özden. 
Recep Çefik. Alpaslan 
İnan. Selahattin Terzi. 
Rüştü Doğan. Mu
hammet Hanefi Kan
tar. Ayhan Kır. Çentil 
Dursun. Şenel Çakır 
seçildiler.

gemlik_korfezQyahoo.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Buluşma

Coşku içinde 
yaşamak için

i,SIRASI GELDİKÇE
■ İnan TAMER

Engelliler Şenliği Üzerine
Baharda doğa canlanıyor. Renkler bin 

bîr çeşit. Yeşilin de mavinin de sayısız tonu 
doğaya renk katıyor. İnsan yaşamına dina
mizm' getiriyor. Yaşama .gücü veriyor. Ya
şama anlam katıyor.

Pazar günlerini doğada geçirmek insanı 
gerçeklerden anlık da olsa kurtarıyor.

Yoksa dayanılır mı bu karmaşaya...
Ülkede hergün yeni bir sorun dikiliyor 

toplumun karşısına.. Nedense yapay so
runlar yaratmakta üzerimize yok. Elimize 
kimse su dökemez.

Oysa milyarlarca yıllık dünyada insan 
ömrü dolu dolu 60 bilemedin 70 yıl.

Değer mi bu kısa dönemi harcamaya... 
Olumlu olsak.. Yaşamın güzelliklerinden 
yararlansak...

Kendimizle de çevremizle de barışık ol
sak.

Doğanın tüm olanaklannı verdiği güzel 
yurdumuzu korumaya dönük çaba sarfet- 
sek...

Akıl almaz gerginlikler yaratıp da hem 
kendimizi hem çevremizi mutsuz kılma- 
sak...

Doğanın bize sunduğu doyumsuz ola
naktan iyi değerlendirebilsek..

Kim kazançlı çıkar...
Kesinlikle önce kendimiz..
Sonra toplumu muz..
Atalarımızdan bize kalan doğal ve kültü

rel mirası korumak için elimizden ne geli
yorsa sonuna kadar yapmamız gerekiyor 
aslında...

Bu ülkenin topraklarına sahip olabilmek 
için verilen çabaları gözlerinizi .kapayıp dü
şünün biraz..

Olmadı tarih kitaplarına göz atınız.
Verilen çabanın, feda edilen yaşamların 

hiç de azımsanacak gibi olmadığını gözle
yeceksiniz.

Ah keşke dememek için ülkemizi de in
sanlarımızı da çok ama çok sevmeliyiz.

- Birbirimize saygı göstermeliyiz.
Sevgi insana mutluluk veriyor.
Sevgi yaşama kişilik katıyor.
Müziğimizle Avrupa Birliği’ne gir

dik...
Alkışlar Sertap Erener’le Demir 

Demirkan’a...
Yıllardır katılırız kısa adı Eurovısıon olan 

Avrupa Yayın Birliği’nin beste yarışmaları
na,.

Ne hikmetse yarışmaların sonu hep 
hüsran olur du..

Bu kez Sertap Erener ve Demir De- 
mirkan İkilisi göğsümüzü kabarttı..

Alınan sonuç müzikte de gelişme kay
dettiğimizin somut bir göstergesi....

Erener-Demirkan İkilisinin başarısı ülke
mizin uluslararası ilişkilerine turizmden ti
carete yeni bir boyut kalacak....

Avrupa Birliği’ne giriş sürecinde Euoro- 
vısıonda alınan birincilik bir kilometre taşı 
olacak...

Mutluyuz, gururluyuz.

Zihinsel ve Bedensel Engelliler Şenliği nin 
üçüncüsü 22 Mayıs Perşembe günü başladı. 
Şenliğe Erzincan, Niğde, Saruhan, Malatya, 
Sivas, Çaycuma, Adıyaman, Aydın ve Gem
lik özürlüler okullarından engelliler de katıldı
lar.

Böylesi insancıl bir etkinliği Gemlik’e ka
zandıran Özel Türe Özürlüler Özel Eğitim 
Müdürü Sayın Tamer SİVRİ’ yi gönülden kut
larım. Sağ olsun, var olsun.

Kaymakamamımız Sayın Sadettin GENÇ 
ile Belediye Başkanımız Sayın Mehmet TUR
GUT un büyük destekleri, Gemlik halkı adına 
sosyal yaşama verdiği değer ve Gemlik’in ta
nıtımını sağlayan çabaları unutulmaz hizmet
ler olarak daima anılacaktır.

Umarım ileriki yıllarda da engelliler şenliği 
gelenekselleşerek Gemlik’te kutlanır.

Ne ulvi görevdir engelliye hizmet.
Bir ana, bir baba, özürsüz sağlam çocukla

rına söz dinletemezken çalıştıramazken onla
rı eğitmek, beceri kazandırmak, başarmanın 
mutluğunun en büyüğüdür herhalde.

Acınacakların kendilerinin olmadığını, asıl 
acınacak kişilerin ruhsal ve bedensel sağlıkla
rına rağmen yaşamı har vurup harman savur
mak olarak algılayanların olduğunu, engellile
rin yarattıkları ile tüketici değil, üretici olduk
larını, sağlıklı yapılarına rağmen hala halleri
ne şükretmeyenlere bu şenlik aracılığı ile ge
rekli mesajı verdiklerini ve toplumu uyardıkla
rını sanıyorum.

Asıl engelliler bizleriz. Nefsimiz, egomuz 
engelli kılıyor bizleri. Böylesi hayra çalışanla
ra yardıma, engellilere daha iyi bir yaşam ve 
ortam hazırlamak için maddi ve manevi des
tek olmaya, engellilere önere etmeye, nok
sanlarını hissettirmemeye kaçımız özen gös
terip çaba harcıyoruz.

■■I GÜNLÜK SİYASİ GAZETE HMM

Yıl: 30 SAYI: 1550

Fiyatı: 200.000 TL. (KDV Dahil) 
Sahibi: Kadri GÜLER

Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER
İstiklal Cad. Bora Sok. (Akbank Aral 41) 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

Gemlik Halk Eğitim Merkez Müdüdûğ 
öncülüğünde engelli öğrencâerin yapmış d 
duğu resim, el işi, ağaç boyama -ergien I 
düşünce ve duygularım dile getiren topken 
uyan ve öğütte bulunan kompozisyon ve şâa 
ler Belediye Düğün Salonu nda scnjdendl 1

Kaçımız gezdik, gördük, gurur duyulacak a 
yavrulann yarattıklan eserleri? Yalnızca. pro
tokol. birkaç vatandaş ve engeüerin ban ya
kınlan. Bir avuç insan seyretti sportif etkMM 
lerini, verdikleri konsere adince Büyük k» 
labalıklar, doğru mu bu!

Elmayı hiç görmemiş. kn nunhğn w 
varlaklığını mutlaka söyleyen birinden oğreaj 
miş engelli, beyaz kağıda o elmayı nasd dÜkS 
gün çizmiş, etrafına taşırmadan bir guzd ntiH 
sil boyamış kırmızıya. Çaycumalı engeB kafl 
deşimiz, adını da “sesli elma” koymuş esen 
rinin. Harttt diye ıslaklığında yenen meyuafl 
nın elma olduğunu anlamış, elmayı boylecafl 
sinden tanımış. j a

Kendilerinin hiç bir etkisi olmadan, baştafl 
larınm cehaletinin ve dikkatsizliğinin kuroan» 
olan engelliler, kendilerine acınılmassm sari 
meyip ilgi ve yakınlık gösterilmesini bekfeorS 
lar. Çünkü başarıyorlar, biz sağlamlardan chfl 
ha iyisini daha da güzelini. I

Yüzlerinden, bakışlanndan onların buâenB 
acıdıklarını seziyorum. I

Şükürsüzlüğümüze, vurdumduyTnazbğpaM 
za. her şeyi hafife aldığımıza, vur
oynasın havailiklerimize, maddi çıkar peşm^H 
koşulmasına mutlaka uz .. r. riarc - - -mciH

Kendisini engellilere adamış oğretmesi^B 
eğitmenler, usta öğreticiler ve h-avır sah^h^H

Sizler. alınlanndan öpülecek hevKdl 
lecek insanlarsınız Allah m rızası uzerra^H 
dir mutlaka.

Sizlere sevgi ve derin saygdar B

Yazarımız 1
Araştırmacı - Yazar J 

Yılmaz Akkılıç'ın yazdtj
4 Ciltlik

BURSA ANSİKLOPEDİSİ
Gazetemizde satılmaktadır.

Isıik'-â’ Cad. Bora Sok Akbank AraldH I 
No 3 B GEMLİK Tel : (0.224) 513 İTİ |

SATILIK DAİRE
Kumla'da Havuzlu 

Satılık ve Kiralık Daire 
Tel : (0.224) 513 17 97



*26 Mayıs 2003 Pazartesi Sayfa 3
HABER =

T.eyva-' Sağlıklı Yaşam 
prhkyp-l Demeği Bursa Şubesi 

tarafından ilçemizde 
\iki gün Sahaya Yoga 

r konusunda
t ücretsiz bilgi verildi ve 

•m uygulamalı meditas- 
rekfoorI yon gösterisi düzen

lendi:
Cumartesi ve pa

zar günleri Esnaf Ke
falet Kredi Kooperati
fi Toplantı Salonu’n- 
da yapılan Yoga öğre
tileri beklenen ilgiyi 
görmedi.

îlk günkü toplantı
ya yaklaşık 30 merak
lı katıldı.

Öğreti hakkında 
gizli bedenimiz şema
sından bilgi verildi. 
Öğretinin kurucusu

Shri Mataja Nirmala 
Devi hakkında da bilgi 
verilen toplantıda, bu 
öğretinin insana hu
zur verdiği, dünya ba- 
nşına katkı sağladığı 
iddia edildi.

GEDİĞİNE L
ar „ 
zdıg

clnan ofamer

DİS 

tır.

Yerinde Karar...

13 f

Belediye Başkanı 
Sayın Mehmet Turgut 
“-Artvinlilerin Ağası” 
ilan edilmiş.
Ne güzel...
Yerinde karar.
Kardeş şehirlerde 
“Ataban” oynayarak daha 
iyi tanıtır bundan böyk....

Halk Eğitimin sergileri 
devam ediyor

Belediye Seçimleri
Belediye seçimlerine 10 ay

kaldı.
Tüm partiler sessiz ve derinden ha

zırlıklara başladılar.
Herkes şimdi AK Partiye yüklene

cek.
Hükümetin hatalarını gündeme getire

rek prim yapmaya çalışacak.
Artık irtica üzerine siyaset yap

mak, akılcı bir proje değil.
Emekli Orgeneral Çevik Bir, irtica teh

likesi konusunda ilginç bir yarat vermişti.
“- Aynı su ile iki defa yıkanılmaz." 

demişti.
Tesbit doğrudur.
Bu saatten sonra
- En müslümanlık,
- En milliyetçilik,
- En laiklik
üzerine siyaset yapmak prim yap 

m az.
Belediye seçimlerinde yerel projeler 

önemlidir.
Başkan adayının karizması önemli

dir.
Artık bağımsızlık ve onurlu üyelik 

masalları da geride kaldı.
Amerika’nın kabadayılığı, Türki

ye’nin yol haritasını yeniden gözden 
geçirmesine neden oldu.

Avrupa Birliği karşıtlığı yaparak oy 
toplamaya çalışanların elindeki bos
lar gitti.

Artık, (AB) yi tüm meclis destekliyor
Asker kesimde, destek vereceğini 

açıkladı.
Zaten Avrupa Birliği üyeliği :
Büyük Atatürk’ün,
“- Muasır medeniyete ulaşma" 
ilkesiyle de örtüşmektedir.
Medya sahibi bazı partiler, irtksyi 

kaşıyarak, asker kesimi siyasal alana 
çekmeye çalışıyorlar.

Ama. Belediye seçimlerinde bu t elit A 
etkili olamaz.

Belediye seçimlerinde, aday ve proje 
ler önemlidir.

İlçemiz Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürlüğü ta
rafından düzenlenen 
mesleki ve genel bilgi 
kurslarının yıl sonu ser
gi açılışları ve belge da
ğıtım törenleri devam 
ediyor.

İlk serginin 21 Ma
yıs 2003 tarihinde zi
hinsel özürlü çocukların 
yaptığı el sanatları ser
gisinin Belediye Düğün 
Salonu nda açıldığını 
belirten İlçe Halk Eği
tim Merkezi Müdürü 
Kemal Çetinoğlu, 22 
Mayıs 2003 günü Ka- 
racalli Köyü nde ve 
TÜGSAŞ Tesisleri nde 
açılan el nakışlan ve gi
yim kurslarında başarı

gösteren kursiyerlere 
belgelerinin dağıtıldığı
nı ve Engürücük Kö
yü nde sergi açılışının 
yapıldığını söyledi.

Çetinoğlu. bugün 
Muratoba Köyü nde gi
yim. Kafirli Köyü nde 
ise makine nakışı sergi
lerinin olduğunu belir
terek. 29 Mayıs günü 
Samanyolu Sitesi nde 
belge dağıtım töreni ve 
Umurbey de makine 
nakışı sergisinin açıla
cağını ve 9 Haziran gü
nü saat 15.oo‘de Halk 
Eğitim Merkezi binasın
da yapılacak olan belge 
dağıtım töreni w sergi 
açılışına tüm Gemlik 
halkını davet etti.

Günün Fikrasi

Temelin koyunlan hastalıktan öl
meye başlamıştı.

Hocadan akıl danıştı, hoca sunu 
önerdi.

Akşamlan iki rekat namaz kıl 
ve dua et"

Temel namaza başladı. Ama ko
runların ölmesini durduramadı ve 
namazı bıraktı.

O sırada iyileşerek hayatta kalan 
tek koyun, bahçede zarara sebep ol
du.

Temel koyunu karsısına aldı.
"Bana bak uslu duracaksan dur. 

iki rekattık canın var, kıldığım gibi 
seni de tahtalı köye yollarım."
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Rotary’de Atatürk fırtınası
Birinci sayfanın devamı 

Türkiye'nin yıllardır 
egemen ülkelerce bir 
labaratuvar olarak kulla
nıldığına da dikkat çe
ken Kalıpçı, sağı sola, 
sunniyi. aleviye. türkü 
kürde kırdıran bir dü
zende Atatürk’ü gerçek
ten anlamayı değil, onu 
anladığımız zaman 
'' t. unla yaşayacağımızı 
ve düşündüklerini yaşa
tabileceğimizi söyledi.

İlknur Kalıpçı’nm 
konuşması büyük 
beğeni topladı.

Garnizon Komutanı Kıd. Tank Alb. 
Nihat Irkörörücü, Umurbey Belediye 
Başkanı Mehmet Fatih Güler ve İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Mehmet Tuna Kalıpçı’yı, 
Gemlike davet ederek konuşma yapmasını 
istediler.

Gemlik Rotary Derneği Başkanı Kadri

KAŞE 
ve 

IVIUHURDE 
BEKLER 

YOKS-

Matbaamızda 
Bilgisayar 
Sistemiyle 

Kaşe ve 
Mühürleriniz 

30 dakikada 
yapılır.

KÖRFEZ OFSET
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCIUK 
istiklal Cd. Bora Sk. (Akbank Aralığı) No: 3/B 

Tel: (0.224) 513 17 97 GEMLİK

Güler, konuşmasından dolayı İlknur 
Kalıpçı’ya teşekkür belgesi ve çiçek verdi.

Kalıpçının yazdığı ve gelirini Uludağ 
Üniversitesi Eğitim Vakfına bağışladığı 
‘'Bilinmeyen Yönleriyle İnsan 
Atatürk” adlı kitaların tümü toplantı son
rası satıldı.

A

Düğün & Nişten & Kına 
Sünnet Fotoğraf Çekimleri 

ve albümleri yapılır.
I Vesikalık ve her türlü 

resimleriniz için bize 
uğrayın.

FARKI YAŞAYIN 
Özel günlerinizde vi'leo çekimleri ve 

CD’ye kayıti ı»ı yapılır.

Mehmet Mülazımoğlu
İstiklal Cd. Bora Sokak Akbank Aralığı No : 3 - A GEMLİK 

Tel & Fax : (0.224) 513 94 94 Tel: (0.224) 51« 94 94

I Ganyancı
Fatih San

1. ayak : 3 Nolu Dıstant Musıc baofc|»
2. ayak : 2 Nolu Gobakbey ire 

banko.
3. ayak : Bu zor yanşta ilk atım 4 Nofa 

Polatbey, rakiperi Denizcan ve Ağa SefaJ
4. ayak : Kalite safkan MuratJ 

favorim. Bayduhan, Thecelo. Uru 3-aöjj 
rakipleri Tera Mela sürpriz.

5, ayak : Son yanşıyla göz dc.düai 
Burak Reis ilt atım. Gwynt DDV ve Eade 
Princess rakipleri alacaktır.

6. ayak : Günün son ayağı çok kan» 
Babaatığ, Akınbey, Sen yaşa, Ali Efendi 
Poyraz, Özgenkan yeterli olacaktır. *

Bol şanslar.

PVC KAPLAMA VE 
PLASTİK KART SİSTEMLERİ
O Plastik Kimlik Kartı

O Personel Kartı
O Öğrenci Kartı 

O Tanıtım Kartı 
♦ Fatura Kartı

Körfez OFSET
MATBAACILIK - YAYINCILIK -

Mat : 20. m-'de
OTO GAMZE
Elektrik Akşamı Filtre 
Dorse Akşamı Cıvata

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

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

İLAN ve REKLAMLAR KAZANDI

İSTİKLAL CAD.No : 17 GEMLİK
Tel: (0.224) 513 53 67 - 514 91 80

TOFAŞ

RENO

VOLVO

SCANIA
ANADOL

Tahir DOLAŞKAN

BMC 
FATİH

DODGE 

KARGO 
FORD

Gemlik Girişi Baytaş Apt Altı No : 42 GEMLİK 

Tel: (0.224) 514 59 37 Cep Tel: (0.546) 586 00 43

1 AYLIK PAKET REKLAM
100 milyon + KDV + Sürpti

BİR TELEFON YETERLİ
Tel : (0.224) 513 17 97
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önyargı

b önyargıları kırmak. atomu parçala
maktan daha zor demiş Einstein.

önyargılı tutum konusunda yaşadık- 
hnmu Eînstcın'ı doğruluyor.

BûrUrimizle çok konuştuğumuza ba- 
kıp. anlamaya çalıştığımızı sanmayın. 

ı Herkes bir biçimde kendini anlatmapa 
I çakşıse: Karşınuzdakini anlamakta ön- 

: yargı büyük engel oluşturuyor.
önyargılı davranışları terketmek ko- 

hy değil Önce bilinçli olacaksın, sonra
I eyleme dönüştüreceksin. İnanın önyar

gılı iFjkilenmızde kalır bir duvar oluştu-
I ruyor önyargılı düşünme kolaylığı var

ken neden kendimizi zora sokalım ki.
Karşımızdakinin hep kötü yönlerini 

öne çıkarıyoruz İyi yönlerini, güzellikle- 
I rint «enginliklerini, değerlerini göremi- 
I yoruz. Gözümüze perde inmiş. Farkın

da değiliz. Farkmdalığı yakaladığımızda 
her şey güzelleşerek, ilişkilerimiz değer 

I kazanacak Önyargı nedeniyle hapsolan 
। enerji açığa çıkacak Onu daha doğru 
* .K-ii-ide kullanabileceğiz

yargılayıcı- davranışlar hiç hoş 
nunı. neden, ne hakla hangi öl- 

| çuüfct yargılıyoruz. Üstelik önryargılar 
I hata nayı içerir. Yargılannızda yanılabili- 
I ranız. Doğruların patenti hiç kimsede 
I değil.

Önyargı nedeniyle kötümser senar- 
I yolar üretmek bizi nelerden koruyor 
I olabilir

Ne gibi işleve sahip, iletişim kurma- 
I yarak, iletişimsizlik becerisi kazanarak, 

ilişkilerde yaşayabileceğimiz kırılmaiarı 
■yaşamamak, daha güvenli bir konul el- 
■ de etmek olabilir mi? Kirpiler derilerin- 
■ deki lodan kabartarak kendi kişisel ala- 
■ nuu tehditlerde korurmuş.
■ Bırakalım birbirimizi kırmayı. Çekiş- 
■ Örmeyi. Bunlardan kişiliğimiz yara al- 
■ masın Kendimizde olumsuz özellikleri 
■ azaltırken, başkalarının güzel yönlerini 
■ keşfe çıkarak arttıralım. Bu değişikliği 
■ bir ana önce gerçekleştirmemiz gereki- 
■ yor

I Sevgimiz özgürlüğümüz olmalı.
! Ne dersiniz?

Çocuklara ödül ve 
ceza yöntemleri 1
Çocukların zamanında 

müdahale edilmeyen hata
ları devam edebilir veya şe
kil değiştirebilir. Bazen de 
anne ve babanın yersiz ve 
aşırı tepki ortaya koyması, 
çocuğu olumsuz etkiler. An
ne baba elbette sadece ço- 
çuğunu olumsuz davranışla
rını cezalandır mamah, 
onaylanması gereken tavır-

lannı ödüllendirmeyi de bit
melidirler.

Çocuklara güzel bir şekil
de eğitim vermek, onlan 
hayata iyi şekilde hazırla
mak bütün anne babaların 
temel hedeflerindendir. An
ne ve babanın her davranı
şının, yorumunun çocuk 
üzerinde etkisi vardır. An
ne-baba ve çocuk arasmda-

ki etkileşim devam eden bir 
süreçtir.

Bu etkileşimin kalitesi 
çocuğun bütün hayatını et
kileyebilir. Çocuklar hatalı 
ve yanlış bir şey yapnğı ve 
en önemlisi bunu tekrarla
dığı zaman anne babaların 
tepkisiz kalması, o yanlışın 
devam etmesine yol açar.

Devamı var.

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

mobilya çeşitleri ile 
h izmetinizdeyiz....

Okuyun, 
okutun, 

abone 
olun.

NÖBETÇİ ECZANE

26 Mayıs 2003 Pazartesi 
YİĞİT ECZANESİ

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

□ RESMİ DAİRELER □ UÇAK

56 01
□ DENİZ OTOBÜSÜ

M

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

□ KAYMAKAMLIK

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

□ ULAŞIM

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

□ HASTANELER_________

Devlet Hastanesi......... .513 92 00
SSK Has.anesi............ .513 23 29
Mer. Sağ. Ocağı..... .5.13 10 68

□ TAKSİLER_____________

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

TEK Arıza......
TEK İşletme .... 
Turizm Der. .... 
Spor Sah. ...... 
Orm. Böl. Şf... 
Milli Eğt. Md...
Halk Egt. Mrk.. 
Halk Kutup......
As. Şb. ..T...... 
Karayolları......
Liman Bşk.......
Mal Md........... 
Nüfus Md. ...
Özel Id. Md.
Tapu Sic. Md. . 
Müftülük.......... 
Gümrük Md.....
Tekel Md 
Ver. Da. Md..... 
İlçe Tar. Md. ... 
İlçe Seç Md

513 20 66
51145 03
513 12 74
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 18 46
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07
513 14 14
513 13 64
513 14 11
513 10 42
513 23 60
513 1186
513 77 73

□ BELEDİYE

BaşkanlıkL\‘.“"“513 45 20
Zabıta........... .513 24 32
Otobüs İşlet .513 45 21- e.. **---

Muhasebe M
Yazı la Md....
Su Anza......

Ambulans

□ VAPUR

□ FERİBOT

□ OTOBÜS

□ TÜP DAĞITICILARI

VeriâAJrttor Petrol

14

514 59
513 30 33
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Beşiktaş şampiyon
Dün İnönü Statyumu'nda karşılaşan sarı kırmızı ve siyah beyazlıla- 
rın heyecanlı geçen karşılaşmasının tek golünü 90 ncı dakikada 
Sergen atarak, Beşiktaş'ın şampiyonluğunu ilan etti.

Şampiyonluk için 1 puana 
ihtiyacı olan Beşiktaş, dün ezeli 
rakibi Galatasaray'ı İnönü Stat- 
yumu' Kİa gergin geçen bir ma
çın son dakikasında Sergen in 
ayağından kazandığı golle elde 
etti.

Maçın son dakikasına kadar 
karşılıklı mücadele ile geçen ve 
gol bulamayan iki takımın fut- 
bckulan. zaman zaman sert fut- 
boHeri ile karşılaşmanın durak
lamasına ve bol miktarda san

kartın çıkmasına neden oldu.
Dün saat 19.oo sıralarında 

Türkiye'de 7 den 70’e herkes 
307 nci kez karşı karşıya gelen 
siyah beyaz ve san kırmızı raki* 
bin maçını izlemek için maçı ve
ren Dıgıtürk kanallarının yayın
landığı gazino, çay bahçesi Ve 
salonlara koştular.

Çok gergin geçen karşılaş
mada direklerden dönen toplar 
vardı ama gol yoktu.

Karşılaşmanın son dakika

sında karşılıklı ataklar devam 
ederken, Beşiktaş kalesi önün
deki karambolden çıkan t '■ 
orta sahadaki Sergen'i buldu.

Kaleci ile karşı karşıya ge
len Sergen, topu 90 ncı daki
kada Galatasaray'ın'kalecisi 
Mondragon’u avladı.

1-0 öne geçen Seşiktaş 
şampiyonluğu elde ederken. 
Ümit Karanda golden bir süre 
önce rakibine attığı yumruk ne
deniyle, kırmızı kart görerek.

oyun dışı kaldı. coşturdu. Yüzlerce BesâfeJ
Beşiktaş’ın Galatasaray’ı caddelerde ve meydar. »rda 

yenmesi Gemlikte de taraftarını şampiyonluğu coşku ie kucai

Kumlaspor ezdi geçti
s &

Kumla Belediyespor futbol 
takımı, rakibi Orhangazi Sölöz 
Gençlerbirliği futbol takımı ile 
yaptığı karşılaşmada ezdi geçti. 
Kumlaspor, Sölöz Gençlerbirli- 
ği ne 6-1 farklı skorla yendi.

Dün Gemlik Statyumu’nda 
yapuan karşılaşmanın birinci ve 
ikinci yansında rakibine nefes 
aldırmayan Kumla Belediyes
por. karşılaşmanın 5 nci dakika; 
sında Niyazi’nin golüyle 1-0 
öne geçti.

Kumla Belediyespor’un üs
tünlüğü ile devam eden karşılaş
manın 41. ve 43. dakikada Al
parslan'ın golleri ile ilk yari 3-0

sona erdi.
İkinci yarıda da üstünlüğünü 

devam ettiren Kumla Belediyes
por, 71 nci dakikada Hakan’ın 
golü ile-4-0 öne geçti.

75 nci dakikada ise, Sölözs- 
por, Erol’un ayağıyla ilk gölünü 
kazandı.

İlerleyen dakikalarda Mem- 
duh takımını 5-0 öne geçirir
ken, 93 nci dakikada Mern- 
duh’un ikinci golü ile karşılaşma 
6-1 sona erdi.

Maçın 84 nci dakikasında 
Sölözspor’dan Cemil kırmızı 
kart görerek, saha dışı kaldı.

SAYIN ODAMIZ ÜYELERİNE 
DUYURU

5590 Sayılı Kanunun 2567 Sayılı kanunla değiştirilen 25. mad
desi gereğince 2003 yılı ODA AİDATI ile 26. maddesi 
gereğince 2003 Yılı ODA MUNZAM AİDATI birinci taksit
leri 02 Haziran 2003 Pazartesi Günü mesai bitimine kadar 
tahsil edilecektir.

2003 Yılı birinci taksit aidatlarının süresi içinde öden
memesi halinde 6183 sayılı kanun gereğince ödemede geciken her 
ay için ayrı ayrı % 7 oranında gecikme zammı uygulamak zorunda 
kalınacaktır.

Sayın üyelerimizin gecikme zammına muhatap olmamaları için 
ODA AİDATI ile MUNZAM AİDATI birinci taksitlerini yukarıda 
belirtilen süre içinde ödemeleri önemle duyurulur.

GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI

VESTEL
JVC

MAYIS
AYI
KAMPANYASI

Peşin Fiyatına 8 taksit
Tüm ürünleri 3 yıl garanti 

GEMLİKLİLERİN 
HİZMETİNE AÇILDI

A KITLAR

İbrahim & Bülent AKIT

BEYAZ EŞYA & ELEKTRONİK
İbrahim Akıt Cad. No : 8/A GEMLİK

Tel : (0.224) 514 05 55 Fax : (0.224) 514 18 68

ELEMAN ARANIYOR
İngilizce bilen tecrübeli 
garson ve resepsiyonist 

bay ve bayan 
eleman aranıyor.

FAMİLYA OTEL
Tel: 573 90 25 ORHANGAZİ

KAYIP
Gemhk EndusM

mi kaybettim.

Hükümsüzdür

ÜMİT
SİREN
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Körfez
R e nldi Etiket £ B ro*ar k El Üau £ KiUp £ Der$ 

Afiş £ Ydfak Bamm £ Patan Irtaliye £ B£et 
Gi4er Makkvza £ Davetiye £ Kartmit £ Kase

Mttâr £ Ot jmpm £ FMk ImMi Km»
1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR 

Her türlü matbaa islerinizde 
________ hizmetinizdeyiz__________

Körfez OFSET

|-1> 27 Mayıs 2003 Sah FİYATI : 200.000. TL.

MATBAACILIK - REKLAMCILIK - YAYMCHJK
İstiklal Caddesi Bora Sokak (Akbank Arai^)

No:3/BGearifc
Td : (0.224) 513 17 97 Fas: (0.224) 513 35 95

İşçi Bursa’da kükredi
=3 Petrol-İş Sendikâsı’nın öncülüğünde İşçi ve memur sendikalarının 

desteğiyle onbinlerce işçi Gökdere Meydam’nda hükümetin özel
leştirme politikalarını protesto etti.

Gemlikteki TÜĞSAŞ ve 
BP işlerlerindeki işçilerin ör
gütlü olduğu Türk-İşe bağlı. 
Türkiye Kimya Lastik işçileri 
Sendikası (PetroLİş) öncülü
ğünde isçi ve memur sendika- 
ianrun desteğiyle AKP hükü

metinin uyguladığı özelleştir
me programım protesto için 
düzenlenen “özelleştirmeyi 
durdurma mitingi" ne yir- 
tnibin işçi, memur ve aileleri 
kankh.

Bursa Gökdere Meyda
nında pazar günü toplanan 
faanbul Ankara. İzmir. Balı
ksa; Kütahya, Aydın. Eskişe
hir, Alaşehir. Kırıkkale, Koca- 
efi. Yalova ilerindeki sendika

larında desteklediği miting 
son aylann en büyük işçi mi
tingi oldu.

Yaklaşık 20 bin kişinin 
toplandığı Gökdere Meyda- 
nı’rida işçiler yeri göğü inletti.

Miting öncesi alanda ha
laylar çeken, türküler söyle
yen işçiler, coşkulu anlar yaşa
dılar.

Hep birlikte Özelleştirmeye 
direnme sözü veren işçiler, el
lerindeki pankart ve bez afiş
le.- ne hükümetin özelleştirme 
politikalarını protesto ettiler.

İşçiler, gerekirse genel gre
ve gideceklerini söylediler.

Alanda işçilere karşı konu
şan Petrol-İş Sendikası Genel 

Başkanı Mustafa Öztaşkın, 
hükümetin özelleştirme adı al
tında tüm kamu değerlerini 
satışa çıkardığını söyledi.

AKP Hükümetinin karpu 
kurumlarının yanı sıra sit 
alanlarını, ormanları ve kıyıla
rı bile satmak istediğini söyle
yen Öztaşkın, hükümetin bu 
yaklaşımı iie 70 milyona sa
vaş açtığını belirtti.

Öztaşkiri konuşmasını şöy
le sürdürdü :

“Seçim meydanlarında 
işçilerin, işçinin, memu
run, emeklinin, dar gelir
linin hakkını koruyacağı
nı, işsize iş, aşcıza aş ve
receğini söyleyen AKP,

bugün emeği ve alın teri 
ile kazananları gözden çı
kardığını ortaya koyuyor. 
Bizler alın terimizi sonu

na kadar koruyacağız. 
AKP’nin yoksul halka 
karşı giriştiği saldırıya 
dur diyoruz.”

Kadri Güler
gemftk_korfez@yahoo.com

Güne Bakış> DYP ilçe yönetimi istifa etti
Yeni gelişmeler

Yerel seçimler yaklaştıkça siyasette hareketleni-
I ?or'

3 Dun. aksam saatlerinde DYP İlçe yönetimi toplu 
I halde istifa etti.

btifaa yönetim kurulu basını da davet ederek is- 
I tifaianm kamuoyuna duyurdu.
I Öte yandan, bir haftadır DYP İlçe Başkamndan 

Q I partiden ayrılma izni alan Yönetim Kurulu üyesi Nu-
I retim HocaoğJu da Genç Parti İl Başkanı ile yaptığı 

^2 SPfû&neterden sonra GP’nin ilçe yönetimini oluştur- 
inak için görevlendirildi.

L Bu İcede siyasi transferlerin b^şLı gıcıdır.
H Merkez sağın eski partileri DY7 ve ANAP, mevzi- 
S Itrini Genç Parti ve AKP’ye kaptırıyor.
■ Düne kadar islamalığmı kimseye bırakmayan ve 

İM uğurda cezaevlerine giren AKP Genel Başkanı 
j Tayyip Erdoğan bile, kendilerini eski Demokrat 

Partinin devamı olarak görüyor.
Edd demokrat olmak kimsenin tapulu malı değil.
Görünen o ki DYP’liler geleceklerinden umutlu

j ' UMmözdeki aylarda siyasi hareketlilik daha da
I fazfanacak.

ANAP ve DYP’nin dibini oymak için her türlü 
ifjMİ entrika çevrilecek.

ktidar koltuğunu kaybedenler, kendilerine yeni 
kokok arayışında bulunabilirler.

Bekleyelim ve görelim bakalım neler olacak.

Doğru Yol Partisi İlçe Başkanı Mehmet Avcı’nın istifa kararı üzerine 15 ki
şilik yönetim kurulu da “Başkan nerede biz oradayız” diye görevlerin
den istifa ederek, İl Başkgnlığı’na istifaları faksladılar.

Doğru Yol Partisi Gemlik İlçe Yö
netim Kurulu, İlçe Başkanı Mehmet 
Avcı ile birlikte toplu halde görevlerin
den istifa etti.

Dün saat 19.oo sıralarında, Meh
met Avcı başkanlığında toplanan DYP 
İlçe Yönetim Kurulu İlçe Başkanı 
Mehmet Avcı il yönetimi ile uyumsuz
luk yaşadığını bu nedenle görevinden 
istifa etml karan aldığını <u ka< »aşları
na bildirdi.

İlçe Yönetim Kurulu, başkanlannı 
yalnız bırakmayarak, “Başkanımız 
nerede biz oradayız” diyerek, ha
zırladıkları toplu istifa dilekçesini il 
başkanlığına faksladılar.

DYP’liler istifalannda “Gördüğü
müz lüzum üzerine ilçe yönetim 
kurulu olarak görevimizden istifa 
ediyoruz. Gereğinin yapılmasını 
saygılarımızla arz ederiz” dediler.

İstifa eden İlçe Başkanı Mehmet 
Avcı, yeni il yönetiminin siyaseti bil-

çalışmam mümkün değildi. O ne
denle bu görevden ayr.îdım" dedi

Öte yandan D\'P yv ne tîmîıxî€n ve

isâmier yer ahyor : Mehmet Ava. Sa- 
ddbh Uçan. Haşan Kıia. Sedat Gür
le. Mukaddes Serim. Pevarm Cağtac

partiden istifa eden Nurettin Hocaoğ- 
lu'nun Genç Parti İlçe Başkanhğı gö
revi akhgı ve iki gün içkide yeni yöne
timi oluşturacağı öğrenddi.

DYP kadın ve gençlik kollan go-
x«iernden avutmadılar.

Hüseyin Cefilder. Nuret&r Hocaoğkı.
K. Afi Dom. .Ahmet ÇoMl
Çakar. Sarw Akscy. Bcrkay Krmızî 
ay. Mehmet Baraktan Adıan Set 
k^a.

mailto:gemftk_korfez@yahoo.com


Basından Seçmeler

Dinçer Aydın

Yazılı bir tepki

Sormuş kendisine gazeteci-yazar yakış
tırması yapılan biri dünkü köşesinde “Meş
rutiyet tutkunları da demokrasiye 
düşkün mü?” diye...

Okuyunca üzerime alındım, çünkü ben 
de bu ülkenin meşruiyete tutkun cumhuri
yete aşık neferlerinden birisiyim.

Onun içinde tepki veriyorum ve gazete
min okurlanyla paylaşıyorum.

Evet yüksek tirajlı gazetenin smokinli ya
zan...

Meşruiyet tutkunlan demokrasiye de tut
kun.

Hem de herkesden çok..
Hele hele ayaklarına basıldığı zaman 

eleştiri oklarını onlara döndüren numaralı 
cumhuriyetçilerden kat be kat daha fazla 
tutkunlar.

Çünkü onlar hedeflerini günü birlik poli
tikalarla saptamıyorlar.

Geleceğe dönük bakışları uzun dönemli.
Toplumsal çıkarlar canlarından daha 

önemli..
Ayrıca kulakdan dolma sonradan olma 

bilgilere göre davranmıyorlar. '
Okuyorlar, düşünüyorlar, araştırıyorlar.
Kararlarını sonra veriyorlar.
Geniş çerçeveli bir strateji saptırıyorlar.
Ona ulaşmak için de karşılarına çıkan 

engelleri bir bir aşıyorlar.
Engelleri aşarken de demokrasiden ödün 

vermiyorlar.
Ayrıca onlara sütunlarında yer verenler, 

manşetlere taşıyanlar kışkırtıcılık yapmıyor
lar.

Haberciliğin tüm ölçüt ve gerekliliklerini 
yerine getirerek kamuoyuna bilgi veriyorlar.

Çünkü onların amaçları ortalığı karıştır
mak değil. Cumhuriyetin kuramlarının bo
zulmasını önlemek, Cumhuriyet kuralları
nın işlemesini sağlamak.

Onları ve onların-düşüncelerini gazetele
rine manşet yapanları kendi sütunlarına ta
şıyıp da anlamsız sorular yöneltmek sana 
mı kaldı.

Asıl kışkırtıcı ssnsin.
Senin yazdıkların, sanıyorum Kurtuluş 

Savaşı sonrasını yaşayan ve Türkiye Cum- 
hurlyeti’nin kuruluş döneminde sorumluluk 
üstlenen rahmetli babanın kemikleri de su
latıyordun

Sana ve senin yazılarına gösterdiğim 
tepkiyi okumanı çok isterdim. Okumazsın 
ki, daha doğrusu okuyamazsın ki gazete- 
ml...

Çünkü sen sırça köşkte yaşıyorsun. Çün
kü sen ciğercinin kedisisin. O ciğercide de 
ne ciğer varmış ama... Gidip gidip yine ge
liyorsun. Demek ki onun ciğeri çok tatlı. 
Onu anladık da...

Seni anlayamadık bir türlü..
Aynı kedi gibisin kavutsan da ayrılmıyor 

sun ciğercinin kapısından.
Sen git önüne konan ciğerini ye
Devlet, millet meselesiyle uğraşma.
Çünkü bu işler ciddi işlerdir.
Seni aşar.

Ormanlar yanmasın diye!
Yaz ayları gelince yetkilileri bir “yangın te

laşı” alır.
.. Yaz aylarıyla birlikte piknik sefaları, mesire 
eğlenceleri, kır ve orman gezileri artınca, or
manlarda da yangın vakaları artar.

Yetkililer bu konudaki kaygılarında son de
rece haklılar. ,

Bilgisizlik, bilinçsizlik adına “inatla dire
nen” bir toplum olunca, kaygılar da haklılık 
payı kazanıyor.

Doğadaki “ciğerlerimiz” dediğimiz or
manlarımızın yanması ve faciaların yaşanması, 
yurttaş olarak hepimizi yaralar.

Bütün bunlar yaşanmasın diye; önlemler alı
nır, yasaklar getirilir, denetim ve kontroller art
tırılır.

Ama ne acıdır ki, yine de onlarca yüzlerce, 
binlerce hektarlık orman alanlan; dikkatsizlik, 
duyarsızlık, ilgisizlik ve hepsinden önemlisi bil
gisizlik ve bilinçsizlik yüzünden kül olup gider.

Kül olan kuşkusuz sadece yanan ağaçlar de
ğildir.

Ulusal varlıklarımız, kaynaklarımız çok olur. 
Milli servetimiz, değerlerimiz yanar kül olur. 
Oksijen depolarımız, geleceğimiz, yok olur.

Ve., her seferinde, yeniden koyuluruz orma
nı yaratmaya...

Atalarımdan kalma öğütle “Türklerde va
tan yeşildi/” diyerek.

Çare mi çözüm mü?
Bakanlar Kurulu, 15 Haziran 31 Ekim ta

rihleri arasında ormanlara giriş çıkışları yasak
lıyor.

Karar, başta il olmak üzere bütün ilçe or
man işletme müdürlüklerince uygulanacak. 
“Orman yangınları ile Mücadele Komis
yon Kararlan” ile orman işletme müdürlük- 
leh tarafından yürütülecek.

Kararlar önemli, ancak, uygulanması ra 
toplumun bilgilendirilmesi çok daha önemli.

Kararlar l
*- Yasak getirilen tarihler içerisinde orman 

larda piknik yapmak, mesire yeri olarak kullan 
mak, toplanmak, piknik veya eğlence ateş 
yakmak yasaktır.

* - Ormanlarda izin verilen ve ocak yeri ola 
rak belir’enen yerler d--nda ateş yakmak va 
saklanmıştır.

YH: 3B SAYI: «1

Fiyatı: NB.BBB H.
taMM: BMri BİUB 

n» Mart MMM : «İUB
istiklal Cad. Bara Sak. (Mkeak AmAğB Ma : M 

Tkl: 513 17 S7 Baa : 513 W « OEKte 
Basıldığı yer : KÖRFtZ OFStT 

NMkeacMi MM
teMMM Bat. Baıa Sak. Baa* M Ba M BHBdB 

(BM ter mi BBMaH ra Firar BBalaH va«MaaaaM

* - Yakılan ateşi söndürmeden. mesai pj 
nik yapılan mahalli terk etmek veya s-zmoM 
sigara ile yangma ne d —ı olabüeceK -aaaril 
atmak suçtur. j

* - Ormanlara, en az 4 kilometre mesteİ I 
bulunan köylerde, anız ve zeytin dah gowİ I 
lardan çıkan benzeri bitkisel maddeten yakaj I 
yasaktır. ।

* - Analık amacıyla orman içinde 
maya kesinlikle izin verilmeyecek.

* - Orman İşletme Müdürlüğü »ten W e 
irtifak hakkı almış olan. taş. mermer va hi 
ocağı gibi tüm özel ve tüzel kişiler omMjM 
gınına sebep olmamaları konusunda «rMi 
cak. yangın olması halinde, buralardı caepfl 
tüm'personel ile makin* parkı gucünûRİtefl 
mı Sağlanacaktır.

- Orman yangmlanna karşı işletme büBM 
sinde, koruyucu ekipler kurutacak Bu 
devriye ve gözetleme görevi yapacak UnbİH 
da bulunacak, uymayanlar hakkında «aadfl 
lemlerin başlatılması konusunda ıkpb 
ra bilgi (rapor) sunacak

Kanunların görevleri :
Bakanlar Kurulu kararlan, jandarma taJMI 

tanhklanna, güvenliğin sağlanman 
bar ve istihbaratları takıp görevi yan w» 
man alanları na giriş çıkışların 
kontrol f etkisi de veriyor.

TEDAŞ’a ise, ormankk bâtaatetdan f<|

Yar.ınmır
Araştırmacı * Yasar 

Yılmaz Akkılıç*m yar#
4 Ciltlik

BURSA ANSİKLOPEDİ!
GaHtaatiM» mMmMMb.
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otary’e onur üyesi Erol GÜRCAY
Rotary Derneği, Umurbey Celal Bayar Kütüphanesi projesine 
>destek veren Umurbey Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler’i 
derneğin 3 ncü onur üyesi seçti.
| Umurbey Belediye 
Başkam Fatih Meh- 
met ' euter. Gemlik 
Rotary Derneğî'ne 
onur üyesi seçildi.
[ Rotary Deme 
ği'nin Umurbey Celal 
[Bayar Kütüphane*

J ri ciltlendirme ve Ro- 
ı tary etkinlikler mı des- 
] teklemesinden dolayı 
I Umurbey Belediye 
I Başkanı Fatih Meh- 
V met Güler e yönetim

J.ÇİI3İ

kurulu karan ile onur 
üyesi yapılması karan 
alındı

Kaymakam Sadet
tin Genç. Garnizon 
Komutanı Kıd. Alb. 
Nihat Irkörücü. Bele
diye Başkanı Mehmet 
Turgut. Cumhuriyet 
Başsavcısı Ayhan Ay-

gün, Hakim Hilmi 
Temiz, İlçe Emniyet 
Müdürü Salih Gölcü, 
İlçe Milli Eğitim Mü
dürü Mehmet Tuna 
ile dernek üye ve eş
lerinin katıldığı tören
de, Rotary Derneği 
Başkanı Kadri Güler, 
Fatih Mehmet Gü- 
ler’e Rotary rozeti ta
karak, desteklerinden 
dolayı kendilerine te
şekkür etti ve kutladı.

Fatih Mehmet Gü
ler ise, kendisine gös
terilen ilgiye teşekkür 
ederek, topluma ve 
insanlığa hizmet et
mekte her rotaryen 
gibi destek olacağını, 
taşıdığı rozete layık 
olmaya çalışacağını 
söyledi.

îaeoaf

Hünkar Hacı Bektaşi Veli 
Derneği genel kurul yaptı
Gemlik H’"nkar dördüncü olağan ge- 

Hacı Bektaşi Veli Da- nel kurul toplantısı ya- 
yanışma ve Yardım- pildi.
laşma Derneği’nin Dernek binasında

Eofaşiffl 
scçıhrl

GEDİĞİNE
Çİnan oJcımer

VEFA

P0Ö

Gemlik AKP Teşkilatının 
26 kurucusu ve eski yöneticisi, 
ilçe kongresine katılmayıp tüzük 
gereği oy kullanamayacaklarmış. 
“Gelenekçi”liği terk ettiklerini, 
“Yenilikçilik”lerini 
kanıtlamak için olsa gerek. 
Unutulmasın, kimseler yok iken 
onlar var idi.
Her biri cevval idi.
Vefa mı?
O, boza, sirke canım...
Ve de lUanbul’da bir semtin adı...
(Cevval: Hareketli)

yapılan 'cçimli top
lantıda, Kazım Bulut 
yönetim kurulu baş
kanlığına yeniden se
çildi.

Genel kurulda ko
nuşan Bulut, “Gem
lik Hünkar Hacı 
Bektaşi. Veli Daya
nışma ve Yardım
laşma Derneği’nin 
amacının büyük 
düşünür Hünkar 
Hacı Bektaşi Ve
li’nin felsefe ve öğ
retisini araştırıp, 
Cumhuriyet’in ku
rum ve kuruluşları 
doğrultusunda öğ
retip yaşatmak ve 
değişik kültürlere 
sahip insanların 
birbirleriyle kay
naşmasını sağla
mak. Bu kültürü 
gelecek nesillere 
aktarmaktır.” dedi.

Kazım Bulut, Gem
lik'te kendilerine ait 
bir binalarının olması
nın c.ı büyük arzu ve 
isteği olduğunu belirte
rek, “Bu konuda sa

Kazım BULUT
yın belediye başka- 
nımızın ilgi ve yar
dımlarını bekliyo
ruz.” dedi.

Yapılan seçimlerde 
yönetim kurulu şu kişi-
lerden oluştu: 

Kazım Bulut.
Kalkan, Taylan Ars
lan, Ali Er. Hıdır Tun- 
cel. Ali Kaya» Hüseyin 
Arslan, Alışan Kurt. 
Müslüm Kuruean. Ha
lil Çelen. Ethem Yıldı
rım. Ali Ekber Kaş. 
Ozcan Aksu. Haşan 
Kaya» Hıdır Çelik. Hü
seyin Aday»

TATLI 
SERT

Beşiktaş ve Bursaspor
Beşiktaş, şampiyon oldu.
Birkaç kez avucuna konan kısmeti 

kaçırmıştı.
Ama. Bu sene bu hatayı yapmadı.
Kupaya, Gençlerbîriiğine e^nerek ve

da etmişti.
Ama. Bu maç belki de, son yılların 

en muhteşem maçıydı.
Böyle bir maçın sonucunda, yenen de 

yenilen de alkışlanmıştı.
Beşiktaş süper ligin bitimine bir 

maç kala :
- Galatasaray’a 8 puan.
- Fenerbahçe’ye 32 puan 
fark attı.
Böyle bir şampiyonluk, Beşiktaş’ın 

1000 yılına yakıştı.
Bu sene yeni bir moda yaşanacak.
- Siyah beyaz renkler kapışılacak.
- Ve. Kayahan’ın “Bir aşk Hikaye

si” kaseti tavan yapacak.
Kasette en anlamlı bölümlerde, “si

yah ve beyaza” vurgu var.
Beşiktaş’ın bu sene şampiyon olaca

ğı, süper liğin başından belli oldu.
Lucescu mücadele eden ve koşan 

bir takım yarattı.
- İbrahim bütün sene takımı taşı

dı.
- Ronaldo süper ligin tamamında mü

kemmel oynadı.
- Cordoba ise, harika maçlarıyla 

ibreyi Beşiktaş’a çevirdi.
- Ufak tefek olumsuzluklarına rağmen 

Zago’da çok yararlı oldu.
- Pancu ilk devre mükemmel oy

nadı.
- Sergen başrol oynaması gereken 

maçlarda .başrol oynadı.
- Zaman zaman Ahmet Dursun ve 

İlhan Mansız yıldızlaştı.
Beşiktaş takımı hiç bir zaman tek bir 

yıldıza endekslenmedi.
Her maçta bir adam yıldızlaştı.
Ve. Şampiyonluk, tüm takım ele

manlarının paylaşması ile kazanıldı.
Gelelim Bursaspor'a.
Bursaspor Adana'dan bir puan ge

tirdi.
Ama. Hala ateş çukurunda.
Gençleri., ligini yenmesi şart.
İş. Bununla da bitmiyor.
Diyarbakır-Elazığ ve İstanbul-Al- 

tay maçlarının da sonucunu bekle
mek zorunda.

Kaderi, başka takımların eline 
kalmış bir Bursasporu acı günler 
bekliyor.

Günün Sözü

Mutluluk.
Varacağımız bir istasyon değil.
Bir yolculuk şeklidir.

M on tesffuieu ”
»50^



y/ MAVİ» >İllin SrTT

27 Mayıs 2003 Salı

Bursa Hünkar Köşkü 
yeniden açılıyor

Padişah Abdülmecit ta
rafından 19? yüzyılda av 
köşkü olarak yaptırılan 
Atatürk’ün Bursa ziyaretle- 
rinde konakladığı mülkiyeti 
Burua Büyükşehjr Beledi
yesi’ne ait olan ‘Hünkar 
Köşkü yapıan düzenleme

klerden sonra yeniden açılı
yor.

30 Mayıs 2003 cuma 
■günü saat 18.oo’de Türki
ye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı Bülent Annç’ın da 
katılımıyla açılacak plan 
‘Hünkar Köşkü’ Milli Saraylar Daire Baş
kanlığı’nca onarıldı.

Orjinal eşyaları Dolma Bahçe Sarayı 
Atölyesi’nde onarılan üst katı müze, alt ka- 
-h ise Cumhurbaşkanı, Başbakan, TBMM 
Başkanı ve üst düzey büro) « atların uluslara

KAŞE 
mühürde 
BEKLEME

YOKS__ .

Matbaamızda 
Bilgisayar 

k Sistemiyle 
) Kaşe ve 

Mühürleriniz 
30 dakikada

yapılır.

KÖRFEZ OFSET
MATBAKILMIICIIHUU
■İstiklal Cd. Bora Sk. (Akbahk Aralığı) No: 3/B 
Tel: (0.224)513 17 97 GEMLİK

s SANAT - KÜLTÜR

rası İlişkilerde kabul mekanı olarak kullanı
lacak olan Hünkar Köşkü, Bursa’nın tarihi 
eserler dizisine bir yenisini daha katacağını 
söyleyeli Bu» a Büyükşehir Belediye Baş
kanı Erdoğan Bilenser, Temenyeri. parkı 
üzerinde, bulunan Hünkar Köşkü "nün açılı-; 
şına tüm vatanda?'m « davet'etti'.'"

'Jotofadf "DütUftMutda. defâti
Düğün & AH90R & Kına 

Sünnet Fotoğraf Çekimleri 
ve albümleri yapılır.

Vesikalık ve her türlü 
resimleriniz için bize 

uğrayın.
FARKI YAŞAYIN 
Özel günlerinizde video çekimleri ve 

CD’ye kayıt» »■ • yapılır.

Mehmet Mülazımo&lu

İstiklal Cd. Bora Sokak Akbank Aralığı No : 3 • A GEMLİK 
Tel & Fax : (0.224) 513 94 94 Tel: (0.224) 51«94 94

Sayla 4

1. ayak : İlk defa koşacak atlar bukoşrf 
yu f zorluyor. Benim sıralazy^l 
3,6.4,2.1,5 yeterli olacaktır.

2. ayak : Ara vermesine rağmen A nn 
Dam a favorim. Danakay ve Wotfganç 
kipleri olur.

3. ayak : 3 Nolu Türedi banko.
4. ayak : Bu zevkli mücade’ede ilk atan ı 

Yelpınan. Yaz dostum. Yourhıghness wl 
Hakan Bey koşunun sürpriz isimleri.

5. ayak : Günün en kalabalık yansı fcı- ’ 
come. Denizatı. Lonely Wolf. Happy Eyes 
yeterli

6. ayak : Tam bir karakolluk yarış. Hep- i 
si derseniz rahat edersiniz.

Bol şanslar.

PVC KAPLAMA VE 
PLASTİK KART SİSTEMLERİ
O Plastik Kimlik Kartı

O Personel Kartı
O Öğrenci Kartı

O Tanıtım Kartı
O Fatura Kartı

Körfez OFSET
MATBAACILIK - Y A YMCAIK •

Mat : 20. m de 
etüde de

Inh'İL^J Mİd

kılıfa
İSTİKLAL CAD.No : 17 GEMLİK' 
Tel: (0.224) 513 53 67 - 514 91 80

OTO GfiMZE
Elektrik Akşamı Filtre 
Derse Akşamı Civata

TOFAŞ 
RENO 
VOLVO
SCANIA

ANADOL

BMC 
FATİH 

DODGE 
KARGO 
FORD

Tahir DOLAŞKAN

İstiklal Cd. Bora Sk. Aktenk Aralat 
No: 3/B GEMLİK

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

İLAN ve REKLAMLAR KAZAHDİRIR 

1 AYLIK PAKET REKLAM 
100 milyon + KDV + Surprâ

BİR TELEFON YETERLİ 
Töl : (0.224) 513 17 97 ,Gemlik Girişi Bay taş Apt. Ah» No :42 GEMLİK

TM : (0.224) 514 59 37 Cep TM : (0 5-0*1 596 00 43
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Muzaffer Gurboga
Eğitimci - Yazar

Büyük Ustalar, 
Küçük Ressamlar

Çocuklarımız herhangi bir alanda ya 
da derslerinde başarısız olduklarında he
men olumsuz sıfatları yapıştınyoruz. Ap
tal, gen zekalı diyerek.

Bu nitelendirmenin eğitim kurumların- 
da da yaygın olarak kullanıldığına tanık 
olmam, bir eğitimci olarak beni üzmekte- 

jdir.
öğrenci bir konuda başarılı değil ise 

bu, öğrencinin olduğu kadar öğretmenin 
de üstlenebileceği bir sorumluluk olmalı. 
Demek o konuda yeterli ilgi ve merak 
oluşturamamış. Belki başka bir alanda ye
teneği var olup, açığa çıkarılamamış ola
bilir. Keşfedilmeyi beklemektedir. Sadece 
öğretmene düşen bir görev değil bu. An
ne babalar da çocuklarının ilgi alanlarını 
keşfetmek için çaba göstermelidir. Daha
sı onlara düşünmeyi öğretmek, öğrenme 
yi öğretmek, bilgi edinme yollarını göster
mek görevleri olmalıdır. Onlarda yaratıcı
lığı ‘geliştiren, düşlemleyebilme gücünü 
kullanarak üretkenliğe, yaratıcı edimlere 
ulaşmalarına olanak tanımalıyız. Einstein, 
Mozart, Picasso gibi büyük ustalar nasıl 
yetişti zannediyorsunuz?

Okullarımızda ezberci eğitim bilerek ya 
da bilmeyerek geliştirilmiş. Çocuklarımı
zın ister, okulda ders ile ilgili, veya yaşam
da karşılaştıkları sorunları çözmede zor
lanmaları, başedememeleri hep bu ezber
ciliğin ürünüdür. Ezberin yerine düşünen, 
sorgulayan, araştıran, deneyen, test 
•den, bilimsel çalışmayı temel alan bi" 

■ yöntemi koymak gerekir.
I Son 5 yıl içinde yapılan bilimsel çalış
malarla ortaya çıkan sonuçlara göre yara
tıcı zekanın % 20 sİ doğuştan, % 80 ise 
‘bazı yöntemlere geliştirilebiliyor, önemli 
plan İçimizde taşıdığımız uyuyan devi 
uyandırmak. Bu da beyni geliştirecek 
yöntemlerle olur. Onların spor yapmaları
na olanak tanımalı, en az bir müzik aleti 
çalabilecek beceri geliştirilmeli. Yapılan 
bir araştırmada müzikle matematik ara
lında derin bit‘ilişki olduğu belirlenmiş.

Çocukların şarkı ve türkü söylemeleri 
desteklenmeli. Hayal güçlerini geliştire
cek etkinlikler onları yaratıcı konumuna 
getirecektir.

Dahiler sayısal, sözel w analitik vvte 
iteklet itil hayal güçlerine borçludurlar l'e 
şln olarak başarısız Havı ettiğimiz çocvHe» 
t imiz belki de küçük ressamlarımız, küçük 
müılsyenlerlmifdlr

NÖBETÇİ ECZANE

27 Mayıs 2003 Sah 
SEDA ECZANESİ

Çocuklara ödül ve 
ceza yöntemleri 2

Dünden devam
Bazen de anne babanın 

yersiz ve aşırı tepki ortaya 
koyması veya tutarsız bîr 
şekilde cezalandırması ço
cuktaki sıkmt’- ı arttmr ve 
yeni davranış sorunlarının 
ortaya çıkmasına zemin 
hazırlar.

O nedenle bebekken bi
le anne babanın çocuğa uy

guladığı cezalandırma sekli 
önemlidir.

Genelde çocukların yaş
lan ve hat?1 - nn büyüklüğü
ne göre cezalandırılmaları 
'şu aşamalarda yaptimahir

CEZALANDIRMA
NASIL OLMALI
1- Uyarılmalı : Çocuk

ların ilk yaptığı hata eğer 
çok büyük sonuç doğurma-

Yasemin Mobilya
DEĞİRMENCİOĞLC1 Mobilya va Koltuk Çeşitleri
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GENEL KURULA DAVET
GEMLİKSPOR KULÜBÜ BAŞKANLIĞINDAN
Kulübümüz olağan genel kurul toplanası 13.06.2003 Cuma 

günü saat 18.oo’da Gemlik Belediye Meclis Salonu’nda yapılacak
tır.

Çoğunluk temin edilmediği taktirde toplantı 20.06.2003 Cuma 
günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Tüm üyelerimize duyurulur.

YÖNETİM KURULU
GÜNDEM :
1- Açılış ve saygı duruşu
2- Divan heyeti seçimi
3- Yönetim ve denetim kurulu çalışma raporlarının okunması, 

görüşülmesi ve kabulü.
4- Yönetim ve Denetim kurullarının ibrası
5- '/eni yönetim ve denetim kurullannın seçimi
6- Dilek ve temenniler
7- Kapanış.

ÖZGÜR EL
KALİTBLİ-GARANTİLİ- O AYARINDA HER TÜRLÜ 

CEP TELEFONU - TELEVİZYON - BUZDOLABI - FIRIN 
ŞOFBEN - ÇAMAŞIR MAKİ NAŞI - BULAŞIK MAKİNASI 

ELEKTRİK SÜPÜRGESİ ve BENZERİ EŞYALAR ALINIR

UYGUN FİYATLARLA SATILIR
EVLENECEKLER!
BUZDOLABI - ÇAMAŞIR MAKİNASI - 

FIRIN ve ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE

TL
11 UĞRAMANIZ MENFAATİNİZEDİR
V Beyaz eşyaların boya işleri yapılır.

Demirsubaşı Mah. Taksim Sok. No: 1 (Eski belediye karşısı) 
Tel: (0.224) 513 01 76 GEMLİK

SAYIN ODAMIZ ÜYELERİNE 

DUYURU
5590 Sayılı Kanunun 2567 Sayılı kanı nla değiştirilen 25. mad

desi gereğince 2003 yılı ODA AİDATI ile 26. maddesi 
gereğince 2003 Yılı ODA MUNZAM AİDATI birinci taksit
leri 02 Haziran 2003 Pazartesi Günü mesai bitimine kadar 
tahsil edilecektir.

2003 Yılı birinci taksit aidatlarının süresi içinde öden
memesi halinde 6183 sayılı kanun gereğince ödemede geciken her 
ay için ayrı ayrı % 7 oranında gecikme zammı uygulamak zorunda 
kalınacaktır.

Sayın üyelerimizin gecikme zammına muhatap olmamalan için 
ODA AİDATI ile MUNZAM AİDATI b rinci taksitlerini yukanda 
belirtilen süre içinde ödemeleri önemle duyurulur.

GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI

— İngilizce bilen tecrübeli garson 
< ve resepsiyonist bay ve bayan
5 Z eleman aranıyor.
-3 < FAMİLYA OTEL
w < Tel : 573 90 25 ORHANGAZİ

VESTEL
JVC

MAYIS 
AYI
KAMPANYASI

Peşin Fiyatına 8 taksit
Tüm ürünleri 3 yıl garanti

GEMLİKLİLERİN
HİZMETİNE AÇILDI

İbrahim & Bülent AKIT

BEYAZ EŞYA & ELEKTRONİK

İbrahim Akıt Cad. No : 8/A GEMLİK
Tel : (0.224) 514 05 55 Fax : (0.224) 514 18 68

Renkli Etiket & Broşür & El İlanı & Kitap 
Dergi & Afiş & Yıllık Basımı

Fatura İrsaliye & Bilet & Gider Makbuzu
Davetiye & Kartvizit & Kaşe

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

DAVETİYE BASILIR
Her türlü matbaa işlerinizde 

hizmetinizdeyiz
" M at b a a c 11t k
Bizim İşimiz"W

Körfez OFSET
MATBAACILIK - REKLAMCIM - YAYBKUK

İstiklal Caddesi Bora Sokak
(Akbank Aralığı) No : 3 B Gemlik 

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



Renkli Etiket £ Brosor k D İMİ k Ktaf k Derfî 
Afiş & Yıllık Basımı & Fatma İrsaliye & Met 

Gider Makbuzu & Davetiye £ Kartvizit £ Kase
Mühür k Ok ya şmh k Plastik Khrift Kartı

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR 
Her türlü matbaa isleriaizde 

hizmetİMİzdeyiz

■■■Ki TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
28 Mayıs 2003 Çarşamba ■-FİYATI : 200.000. TL.

Körfez OFSET
MATBAACILIK - REKLAMCILIK - YAYINCILIK 

istiklal Caddesi Bora Sokak (Akbaah Arafap) 
No : 3 / B Gemlik

Tel: (0.224) 513 17 97 Faz: #224) 513 35 95

=18 bin 742 çocuk aşılandı
|| |-25 Mayıs tarihleri arasında sürdürülen Kızamık Aşısı kampanyası sonun- 
1 ja ilçemizde 18 bin 742 çocuk aşılandı. [VT"

i Bakanhğı’nın
gut çapında acmıs oldu-

UTkkızamık aşı kampanya- 
I ilçemizde tamamlandı.

■cal 8-25 Mayıs tarihleri 
/■asında sürdürülen ve 0-

■■Rİyaş grubu çocukların tü
pünün kızamık aşısının 
ppılmasını amaçlayan

3 68 hmpanya ilçemizde de 
_ -fce Kaymakamı Sadettin 
j^Senç ve Belediye Başka- 

Mehmet Turgut’un ka
lımıyla Merkez Sağlık

RJ kağı nda başlatılmıştı.
I İlçedeki tüm sağlık 
löaklan ile ebe. hemşire
min yürüttüğü kampan

yada, ilköğretim öncesi 
0-6 yaş grubu çoscklar 
sağlık ocaklarında, 7-9 
yaş arasındaki, çocuklar 
ise, okullarında kızamık 
aşısı yaptırdılar.

Gemlik Merkez Sağlık 
Ocağı Sorumlusu Dr. Be
sim Çavuşoğlu, kampan
yanın sonunda, Gemlik il- 
çe ve köylerinde 18 bin 
742 çocuğun aşılandığını 
ve bu rakamın yüzde 96 
gibi bir başarıyla sonuç
landığını söyledi.

Çavuşoğlu, 11 bin 165 
aşılamanın okullarda, 7 
bin 577 aşının ise gezici 

ekipler tarafından yapıldı
ğını belirtti.

Dün, İl Sağlık Müdürlü- 
ğü’nde aşı kampanyası ile 
ilgili Bursa Merkez ye il
çelerinin» ■ değerlendirmesi 
yapılırken, hedeflenen 
amaca ulaşıldığı açıklan
dı.

Dr. Besim Çavuşoğlu, 
Gemlik’te yüzde 96 ora
nında çocuğun kızamık 
aşısı yaptırılmasının bek
lenen hedefin üstünde ol
duğunu belirterek, sorum
lu anne ve babalara ilgile
rinden dolayı teşekkür et
ti?

gemlik_korfe.-J>yahoo.com

Güne Bakış

Dost Kabakçı
I İnsanlar doğarlar yaşarlar ve ölürler..
r Doğum ile ölüm arasındaki çizgide insanların izler 
bırakması önemli.
| Yani, doğan ve gelişen insan, önce kendisine, sonra 
ailesine ve toplumuna daha sonra da insanlığa yararlı ve 
güzel eserler ve izler bırakırlarsa ölmezler. Toplumu- 
muzda her ne kadar doğum He ölü arasındaki standart 
60 yaş üzerine çıktıysa da, bazı beklenmedik erken 
ölümler, bilhassa sevenlerini üzüyor.
[ Dün, sevgili dostum Ahmet Kabakçı’yı toprağa ver- 
dik.
r Ahmet ile aynı mahallede büyüdük.

Ahmet, yoksul bir çiftçi ailesinin oğluydu. Küçük 
yaşta Arifiye Öğretmen Okulu’na girdi. Bitirmedi, ayni- 
m. Çoöıkluğunda ayakkabıcı çıraklığı yaptı.

Askerden sonra ise, kardeşim Nuri ile birlikte seyyar 
zeytincilikle uğraştı bir süre. Bir yaz birlikte Küçük 
Kumlada kamp işlettik. 0 yıl dostluğun ve arkadaşlığın 
güzelliğini onda gördüm.

Daha sonraki yıllarda Vergi Dairesi'ne memur oldu, 
dediye'ye geçip, emlak şefliğinden namusuyla emekli 
BU.

Mutlu bir evliliği vardı. İki kızı oldu, onları okuttu ve 
evlendirdi, torunları oldu. Tam emekliliğin tadını çıkara
caktı. Küçük yaşta başladığı sigaranın damarlarını tü
kettiğini geç öğrendi.
[ Birlikte top koşturduğumuz, çelik çomak, ceviz oy- 
nadığımız, dertlerimizi paylaştığımız Ahmet'i genç yaşta

_______

M denizlerin yasak kralı
Denizlerimizde av yasaklarının başlamasıyla küçük balıkçılar dışında 
Körfez’de balık yakalanmayınca, başka il Ve ilçelerden gelen tonklec 
tehgahların süsü oldu. 3-4 Kiloluk torik 13 milyon liradan satılıyor.

Denizlerin* 3 başlayan avlan
ma yasaklan ■ eniyle, boşalan 
tezgahların susa bandırmadan il
çemize bol olarak gelen torik balığı 
oldu.

1 Mayıs ile Ağustos ayı sonuna 
kadar Marmara Denizinde her tür
lü araçla avlanmanın yasaklanması 
üzerine, balıkçılar teknelerini kara
ya çekerek, onanma alıp ağlannı 
tamir ederken, balık sahcıları ise 
boşalan tezgahlarda küçük balıkçı
ların yakaladıktan balıklan satarak 
4 aylık süreyi doldurmaya çahşıyor.

Bu arada Barıdır madan ilçemi
ze bol olarak getirilen torik balıkla 
n balık satıcılarının yüâtnü güldür' 
dü<

Her biri yaklaşık 3.5-4 kilo ağır
lığında gelen torikler alıcı bukırkav 
bir torikin 13 ile 15 mîK\xı hradan

sabkfegt açıdandı
Bahkçtfac baa «Miri

yahoo.com
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Eski Beşiktaşlı
Futbolcunun Yorumu

Erol GÜLER

Gemlik’te siyaset...
Yerel seçimler yaklaşıyor ya...
Gemlik'in siyasal yapısında da hareketlen

meler başladı...
önce AKP dalgalandı.
Ardından Genç Parti hareketlendi...
Sonra MHP titredi...
Şimdi de DYP ilçe yönetimi şahlandı..
CHP sırada... _
DSP henüz seçim depresyonundan kurtu

lamadı...
. ANAP da beklemede...

Tüm bu gelişmeler doğaldır. Hareket ola
caktır. Nerede hareket orada bereket...

Ancak...
Bu gelişmeler koltuk kapma uğruna yapılı

yorsa kötü... Öyle olmadığını düşünmek isti
yorum.

Siyaset topluma hizmetle eş anlamlı anılır-
i l sa yüce bir görev.

Gönüllü görev alanlan kutlamak gerek. İşi 
gücü bırakıp, mahalle mahalle dolaşmak, top
luma yapılacak hizmetleri sıralamak... halkla 

i paylaşmak ve on1 ır; güvenini istemek...
Her baba yiğidin harcı değil.
Ama bugüne dek bizdeki babayiğitler hep 

, i önce can dediler.
Politikayı çıkarlarına alet ettiler. Gündelik 

yaklaşımlarda bulundular.
Gemlik’in anımsadığım kadanyla son 30 

yılma bakıyorum da soldan sağa belleğim de 
î ı iz bırakan bir politikacı yok.

Bu demek değildir ki gelecekte olmaz.
Olur olmasına da...
Toplumsal çıkartan kişisel çıkarlarının önü

ne alan insan malzemesi gerekli.
' : :<■' 'emenin oluşması da kolay değil k ... H.’ 

; Ai! xen başlıyor; okulda b’rimlenıyor, çeV'e- 
|| den besleniyor.

Ama msanoğlu garip bir canlı.. Dolduruşa 
geliyor.

Onun için insanı dolduruşa karşı koruyan 
zırhla donatmak gerek. O zırh da insanın yü
reğinde...

E^yinle yüreğin aynı duygu kavşağında ke
sişmesi zırhın cidarı... Kim yapacak bunu... 
İnsanın kendisi...

içimizdeki şeytana bir iki giydireceğim 
ama, şeytan bile insandan masum.

Öyle ki şeytana bile pabucunu ters giydiri
yor insan.

Bir fıkrayla bitirelim :
Fıkra bu ya, Şeytanla po’iükacı ortak bir iş 

yapmak için bir araya glemişler. Politikacı, 
şeytana, "öyle bir bitki ekelim ki kökü 
benim üstü senin olsun” demiş. Şeytan da 
uyanık ya hemen atlamış. “Tamam” demiş. 
Patates ekmişler.-

Hasat zamanı gelmiş. Biçmişler, politikacı
nın dediği gibi kökler yani patatesler politika
cıya saplar şeytana...

Saplan eline alınca şeytan isyan etmiş...
“Peki” demiş politikacı, “bu kez tam 

tersi olsun, üstü senin sapı benim.” 
Şeytan yine atlamış : “Tamam” demiş.

Hasat zamanı gelmiş.. Biçmişler kabaklar 
politikacıya saplar şeytana..

I Şeytan yine isyanlarda.
“Allahım madem politikacıyı yarata

caktın beni niye yarattın”

Beşiktaş’ın 100. yılında
Lucescu ile gelen şampiyonluk

2002-2003 yılı futbol sezonunda, Beşiktaş 
Kulübü Romen Lucescu’yu teknik patron ola
rak, Galatasaray’dan alması ile, “bu yılın şam
piyonu daha sezon başında belli oldu” dedim 
kendi kendime.

Süleyman Seba’nın talebesi, genç, dinamik 
ve uyumlu Başkanı Serdar Bilgili ile yetenekli, 
inanmış yönetim kurulu, 8 
yıllık şampiyonluk özlemiyle 
bilenmiş genç oyuncu kadro
su.

Yine kar-kış demeden o çi
lekeş, sabırlı, sebetkar, takı
mın iyi ve kötü gününde hep _ _ 
inançlarını hiç yitirmemiş ta- 
raftarları ve yine birbirlerine ’ 
devamlı destek veren eski 
muhalefet yöneticileriyle, bu 
sene şampiyonluğa kitlenmiş 
bir topluluktu. Eski Başkan 
adaylarından Sayın. Nevzat 
Demir” yaptırıp dâ Beşiktaş 
Kulübü’ne hediye etmiş oldu- - 
ğu, Avrupa’da da eşi enderi , 
bulunmaya o koca spor., 
kompleksi ile de şampiyonlu- 
ğa zaten baştan kilitlenmişti 1 
Beşiktaş.

Şampiyonluktaki inancını 
hiç yitirmediler, Kurt hoca
Lucescu sakin, sessiz, dikkatli ve alçak gönül
lüğü ile çalıştılar, kısıtlı kadro ile iki kulvarda 
mücadele ettiler, liglerin en az gol yiyen; en 
fâzla galip takımı oldular.

-Erol Güler

/ Bu sene Beşiktaş spn. yılların en iyi ' dfansı- 
nı oluşturdu, defansın, 3 y„jdncış\ sa.ı’d yıllar
dan beri bizden binleri gibi idiler. Tarh profes
yonel Zagp, Ronald ve Cordoba ve bunlara da 
hemen uyum sağlayan “Çengel” Ahmet Yıldı
rım. -

Ara transferlerde de İtalya’dan Lucescu’nun 
tavsiyesi ile alınan Cunti ise çok kısa zamanda 
takıma uyum sağlayarak orta sağın supapların
dan biri oldu.'

Yine Lucescu’nun vatandaşı olan Pancu’da 
Romen milli takımının son maçında sakatlanın
caya kadar takım kucaklayanlardan biri'oldu. 
Yani, bu yıl Beşiktaş’ın Teknik Patronu Luces- 
cu’ınuh akıllı ucuz yabancı transferleri ile ligle
rin en isabetlisini.-yaptı. Takımda arkadaşlık ru
hunu hep önde turiu, futbolcularına bir baba 
bir arkadaş şevkati ile yaklaştı.

Bir zamanlar yaşantısı ve davranışları ile ar- 
tık futbol hayat bitti dedikleri Sergen i ilk önce

Yıl: 30 SAYI: 1552

Fiyatı: 200.000 TL. (KDV Dahil) 
Sahibi î Kadri GÜLER

Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER
İstiklal Cad. Bora Sok. (Akljank 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)

Galatasaray’a ve daha sonra da yuvasına Be 
şiktaş’a kazandırdı.

Sergen, Türk futbolunun son zamanha 
yetiştirdiği en büyük değerlerinden bîri om 
Real Madrit’teki Zidan, Renaldo gibi taknH 
nı en kritik zamanlarda kurtaran bir lider oW 
Tabiki bunların oluşumunda takımın meneâej

Sinan Ergin in de varlığı 
unutmamak gerekir. LuceJ
Sinan ve Feyyaz ile de çd 
uyumlu bir teknik kadro kuni

Bütün bu olumluluklar içi 
de maçlan hep sessizce kazaj 

dbl dılar, bir Diyarbakır maçı hfl

kımda biraz bocalama aidi 
herkes Beşiktaş’ın dağılacağı 
zannetti ama. onlar inandd 
ve hep kazandılar. Liglerin e 
az gol yiyen, en çok maç kaa 
nan takımı oldular, danana 
kuyruğu kopacağı GALATI 
SARAY maçına kadar. Bitti 
maçlar stres içinde geçti ve m 
sonunda beklenen DERBİ ne 
çı, GALATASARAY maçı gdfl 
çattı. 11

Bu maç iki takımında kadfl 
maçı idi ve iki hocanında pres® 
tij maçı idi, intikam maçı ifl

LUCESCU için. O gün İnönü Statyumu şamy 
yontuk turu atılacakmış gibi süslendi, çüh 
BEŞİKTAŞLILAR inanmışlardı Şampiyonk 
turunu atacaklarını.

Maç başladı, her iki lakım’ Ja n e :ok tesı 
kinli başladı. Aynı Lucescu-luı. karakteri 
Beşiktaş sakın ve akıllı, yine defansının sıkı İG 
payarak kanatlardan. İbrahim’in ataklzite I 
han İle göl aramaya başladı.

Ilhan’ın agresifliği üstünde olmasaydı, atöj 
şutlar kaleyi bulsaydı, Beşiktaş işi çok erkenfl 
bitirecekti. Galatasaray ise çok sinirli Beşik® 
defansının açık verip bir gol bulup maça yata 
düşüncesi ile oynadı durdu. Onlarda gol pof 
yonlanna girdiler ama Beşiktaş’ın direkten 
nen topları daha çoktu, zaman azaldıkça Gal 
tasaraylılar sinirlendiler ve iki kırmızı kartla I 
eksik kaldılar, 89 ncu dakikada Sergen’in gül 
golü ile de Beşiktaş maçı kazanarak, 2003 ■ 
bol sezonunun şampiyonu gönüllerin, şaibes 
şampiyonu oHu. Eski bir Reyktaşk nxbol 
olarak gurarl uıdım. gözlerim doldu KultaB 
sizi kartallılar, kutlarım sizi tüm BeşiktaşHat

Yazarımız 
Araştırmacı - Yazar j 

Yılmaz Akkılıç’ın yazdıfl
4 Ciltlik 

BURSA ANSİKLOPEDİSİ 

Gazetemizde satılmaktadır. 1

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Araltğ
No : 3/B GEMLİK Tel : (0.224) 51317!
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Üreticileri desteklemek amacıyla başlatılan kampanya, ya
vaş gidiyor. İlçe Tarım Müdürlüğü’ne 250 çiftçi başvurdu.

Tanm ve Köyişleri Bakan- 
hğınca üç yıldır üreticileri 
desteklemek amacıyla, dö
nüm başına verilen destekle
me primi için başvuruların 
başlatılmasına karşın ilgi 
beklenenden az oldu.

İlçe Tarım Müdürlüğü’ne 
geçtiğimiz hafta, başlatılan 
başvurulara bugüne kadar 
250 kişinin başvurduğu öğ
renildi.

Tarım ve Köy İşleri Ba
kanlığı dönüm başına üreti- 
dîere 13 milyon 500 bin li
ra destekleme primi veriyor.

Başvuruların İlçe Tarım 
Müdürlüğü ne doğrudan ya
pılması istenirken, burada 
bulunan başvuru formlannın 
doldurulması, tapu kayıt ör
neği, ilgili formların dolduru
larak, bilgisayar kayıtlarına 
işlenmesi gerekiyor.

Başvuruların Eylül ayma 
kadar süreceğini söyleyen il
gililer, daha sonra bilgilerin 
Bakanlığa gönderileceğini 
ve ödemelerin Kasım ayı 
içinde Ziraat Bankası aracılı
ğıyla üreticilerin hesaplarına

yapılacağı açıklandı.
Öte yandan üreticilere 

geçtiğimiz yıl verilmesi plan
lanan destekleme primle
rinin bir bölümünün AKP 
Hükümeti tarafından öden
mediği. öğrenildi.

Yangın korkuttu
r Eşref Dinçer Ma- 
hallesi’nde dün ço
cukların ateşle oyna
ması sonucu çıkan 
yangın, kısa sürede 
itfaiyenin müdahale-

kak Irmak Apartma
nında Sadullah De- 
mir’e ait teras katta 
ateşle oynayan - ço
cuklar çatının tutuş
masına neden oldu.

İtfaiye anında mü
dahale ederek, pazar 
yerindeki binaya za,- 
rar vermeden yan
gını söndürdü.

Ahmet 
Kabakçı’yı 
kaybettik

i

dü.
I Saat I6.00 sırala
rında Eşref Dinçer 
Mahallesi Irmak So-

m

jJ -si sonucu söndürül-

cfnan oJamer

MESCİT

GEDİĞİNE

Her, apartmanın altına 
bir mescit.
Mescitlere zorunlu 
birer de imam... 
Oh! İmam Hatiplilere 
gün doğdu desenize....

Gemlik Belediyesi 
Emekli Emlak Şefi Ah
met Kabakçı (53), ge
çirdiği kalp ameliyatı 
sonunda yaşama veda 
etti.

Gemlik Vergi Da
iresi’nde memur ola
rak görev yaparken, 
yatay olarak Gemlik 
Belediyesine geçen 
vö burada uzun yıllar 
emlak şefliği yapan 
Kabakçı, geçtiğimiz 
yıllarda emekli olmuş, 
bir süre esnaflık yap
tıktan sonra, zeytinlik
leri ve satın aldığı tek

ne ile denizde balık ya
kalayarak, emekliliğin 
tadını çıkartmaya ça
lıştı.

Geçtiğimiz günler
de ahi kalp krizi geçi
ren Kabakçı, önceki 
gün Uludağ Üniversi
tesi Tıp Fakültesinde 
kalp ameliyatı oldu.

Ameliyattan çıkan 
Kabakçı nın yoğun ba
kımda hayatmt kaybet
tiği öğrenildi.

Ahmet Kabakçı, 
dün sevenlerince ilçe 
mezarlığında toprağa 
ver idi.

İnsanlar Neleri 
Seviyor

İnsanlar neleri seviyor.
- Cinselliği seviyor
- Dostluğa önem veriyor.
- Doğayı seviyjf
- Pek çoğu hayvanlan seviyor.
- Nefis yemeklerden hoşlanıyor.
- Kitap okumayı seviyor.
- Tatil yapmayı seviyor.
- Ailesi ile beraberliği seviyor.
- Çiçeği ve yeşili seviyor.
- Aslında bu tespitlere, birkaç ilave 

daha yapmak mümkündür.
Gençlik çağında da, ileri yaşlarda 

da sevdiğimiz şeyler bunlar.
Ama. Yaşadığımız döneme göre, bu sı

ralama değişiyor.
Çok genç bir insan için, cinsellik 

ilk sırada yer alıyor.
İleri yaşlarda bir insan için, muhab

bet ve çiçek sevgisi ilk sırayı alıyor.
Bu vesile ile, Ankara’dan bazı anıları

mı sîzlerle paylaşmak isterim.
Lojmanımız Dikmen yokuşunday- 

dı.
Polis evinin biraz üstünde.
Genel Müdürlük binamız ise, Konya 

yolu üzerindeydi.
•Sabancı Kız Yurduna yakındı.
Tam karşımızda, o zamanki adıyla 

Gazi Eğitim vardı.
Odamın pencereleri Gazi Eğ’nr'on 

bahçesine bakıyordu.
Mezun olanların atladığı havuzu ve 

sağlıklı çam ağaçlarını çok rahat gö
rüyordum.

Şu tesadüfe bakın.
İlk gönül ilişkim, Gazi Eğitimde İn

gilizce Öğretmenliği eğitimi gören 
bir bayan ile olmuştu.

Arada bir bu anıları hatırlardım.
Nasıl ama. Türk filmine döndür

dük.
Aslında konu değiş*».
Biz yine »adede dönelim.
Lojmanlardan bizi bir m' :'»üs 

alırdı.
Sabahııı cır—ı «s*-...irinde. balkonlar

da ileri yaşta bazı insanları görür
dük.

Çiçekleri sular.
Saksıları eşelerler di.
Onlara şaşardık.
Sabahın bu saatlerinde nelerle uğra

şıyorlar diye.
Aslında o insanlar, artık birinci 

^hediklerini yakalamışlardı.
Şimdi. Bizim de önceliklerimiz 

arasında çiçekler vardı.
Dostlarla olan muhabbet vardı.

Günün Sözü

Beni az, ama uzun sev .
Marioıce
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BAŞSAĞLIĞI Fatih Sarı

Ganyancı

Değerli Dostumuz 
iyiliksever İnsan

Serap & Kadri GÜLER

Ahmet KABAKÇI’nın 
ölümü nedeniyle duyduğumuz 

üzüntü sonsuzdur.
Merhuma Allah’tan rahmet, 

Kabakçı Ailesi’ne ve yakınlarına 
başsağlığı ve sabırlar dileriz

KAŞE

Matbaamızda 
Bilgisayar 
Sistemiyle 

Kaşe ve 
Mühürleriniz 

30 dakikada 
yapılır.

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

2

KÖRFEZ OFSET

6

LJuğun & Phşun & Kına . 
Sünnet Fotoğraf Çekimleri 

ı ve albümleri yapılır. 
Vesikalık ve her türlü 
resimleriniz için bize 

uğrayın.
FARKI YAŞAYIN 

Özel günlerinizde vt-ieo çekimleri ve 
CD'ye kay iti » ı yapılır. /

Mehmet Mülazımoçiu
İstiklal Cd. Bora Sokak Akbank Aralığı No : 3 - A GEMLİK 

Tel & Fax : (0.224) 513 94 94 Tel: (0.224) 511 94 94

14 
1
10 
9

1. ayak : Uzun süre koşmmasına rağ-1 
men Selcan banko atım.

2. ayak : Solo ve Adayeli arasında tef 
mücadele olur. Türkmentay ve Terafetspt|j

3. ayak : Son İkilisi bile safkanlar Hasat! 
ve Yaltalı yine ikili biterler.

4. ayak : Kalite safkan nefes yönünden! 
etkilenmezse Prefect Strom bu kr n te® 
hine çevirir. Yinede suîi bu yanş sürp-| 
riz safkan.

5. ayak : Wır Rıver Wın ve Shınmal 
Wolf arası bitebilir. Yine de tabela ayağl 
olduğu içir sürprize açık yanş. Anafartalar| 
ve Klubrika rakipleri olacaktır.

6. ayak : Pallina favorim.
Bol şanslar.

PVC KAPLAMA VE 
PLASTİK KART SİSTEMLERİ
O Plastik Kimlik Kartı 

Personel Kartı 
‘O' Öğrenci Kartı 

Tanıtım Kartı 
< Fatura Kartı ’

Körfez OFSET
MATBAACILIK ■ YAYIMCILIK -REŞLAMOUK

Mat : 20.mele
OTO GAMZE
Elektrik Akşamı Filtre 
Derse Akşamı Civata

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

Tel: (0.224) 513 17 97 tac 513 35 95 IV

İLAN ve REKLAMLAR KAZANDIR»
TOFAŞ 
RENO 
VOLVO 
SCANIA 
ANADOL

Tahir DOLAŞKAN

BMC 
FATİH 

DODGE 
KARGO 
FORD

1 AYLIK PAKET REKLAM
100 milyon + KDV + Sürpriı

İSTİKLAL CAD.No : 17 GEMLİK
Tel: (0.224) 513 53 67 - 514 91 80

Gemlik Girişi Baytaş Apt. Altı No : 42 GEMLİK 

Tel: (0.224) 514 59 37 Cep Tel: (0.546) 586 00 43

BİR TELEFON YETERLİ 
Tel : (0.224) 513 17 97
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Muzaffer Gürboga
Eğitimci - Yazar

Hot Defteri

Mor Çatı
Şiddet olgusu üzerinde durulması gereken 

bîr gerçeklik. Çeşitli şiddet olaylarını yaşıyo
ruz veya tanık oluyoruz. Medyada maalesef 
şiddeti öne çıkarıyor. Toplum bu konuda du- 
yet adaşmış konumda. Şiddetle'beraber ya
şamaya alıştık gibi. Umutla, sevgi ile kurulan 
aile kurumu da bu şiddet yüzünden çatırda
makta. Daha çok etkilenen kadın olmakta
dır. Kadının benliği örselenmektedir. Erkeğe 
bağımlı bîr birey konumuna getirilmek isteni
yor. Bu konuda aile bireyleri kendilerini sor
gulamalı. davranışlarını olumluluğu dönüş- 
türmelidir. Yoksa çocuklar da bu durumdan 
çok etkilenmekte, o kadar ki şiddetli anne- 
baba kavgası çocuk üzerinde deprem etkisi 
kadar etkili olabilmektedir.

Sözlü şiddet biraz da eğitim eksikliğinden, 
tartışmayı bilmemekten kaynaklanmakta. 
Maalesef insanlarımızda dialog ve dinleme 
alışkanlığı yok. İnsanlar birbirlerini dinleme
yince anlayamıyorlar. Sözel iletişimi zayıf.. 
Şiddet uğrayan tarafta başka bir alanda.şid
dete başvuruyor. Etki-tepki yasası burada da 
işleme edir.

Kırsa kesimde kadınlara baskı daha fazla 
kadın birey olduğunun farkında değil. Erkek 
kendi benliğini öne çıkarmak istiyor. Aile içi 
demokrasi yok. Erkek kuralları koyan duru
munda. Baba özellikle erkek çocuklar için 
kötü model oluşturmaktadır. Kuşaklar boyu 
hep böyle sürdüğünden kültürümüzün bir 
parçası olmuş. Eğitimin rolü sanıldığının ak
sine sorunu çözümleyici değil. Eğitimin nite
liği cinsel ayrımcılığın giderilmesine uygun 
değil. Kız ve erkek rolleri ta baştan belirlen
miş, değiştirilemiyor. Bağımsız, özgür kişilik 
verici eğitim dizgemiz yok. Eğitim sadece 
meslek edinmeyi sağlıyor. Eğitim politikasın
da köklü değişiklikler, reformlar gerekiyor. 
Kadınlar tuz erkekle eşit haklara sahip oldu
ğunu bilmeli. O gücü kendinde görmeli. Ka
dınlar politikada yerini almalı. Kendi ayakla- 
n üzerinde durmayı öğrenmeli. Tepki etmi
yor. Kadın, erkek ।beraber şiddete karşı ol
malı.

Şiddet yön ve kılık değiştirebiliyor. Bazı 
kere kadın erkeğe şiddet uygulayabiliyor, ör
neğin mal varlığını öne sürüp güç odağı ha
line gelebiliyor. Duygusal taciz, duygu sömü
rüsü ve aldatmakta şiddetin değişik türleridir.

Devlet şiddete karşı bireyi koruyucu yasa
ları kesinkes uygulamalı. Haklar içselleştiril
miş olmalı. Önce kendirpiz eğitim kalıpları 
yakmak, kalıplanmış rolleri değiştirmek ge- 
rekiyoı

Deme, .ratik aile ortamlarını oluşturmak 
için katkılar birleştirilmeli.

28 Mayıs 2003 Çarşamba
ÇAMLICA ECZANESİ

Çocuklara ödül ve 
ceza yöntemleri 3

Dünden devam
2r Konuşulmalı : Yapı

lan hatanın şiddeti artmış ise 
ya da tekrarlayan bir hataysa; 
çocuk ile yaşına uygun bir şe
kilde, bu durumun hatalı ol
duğu ve doğrusunun ne oldu
ğu, davranışın tekran halinde 
zararının neler olacağı konu
şulmalıdır. Bu açık olarak si
zin tarafınızdan bu davranışın

istenmediğinin belirtilmesidir.
3- Cezalar hatırlatıl

malı : Yapılan hatanın deva
mı durumun^. hatanın bü
yüklüğü ne olursa olsun anne 
baba tekrar çocuğu ile sevgi 
ve ılımlı bir ortam oluştura
rak, çocuğa yönelik aşın tep
ki ve yargılamadan kaçınarak 
konuşmalı ve çocuğa bu dav
ranışın tekran halinde ne tür-

lü cezalan alabileceğini belirt
melidir. Bu noktada çoçugun 
yaşına göre anne babanın 
konuşma tarzı ve üslubu çok 
önemlidir. Kesinlikle durum 
mücadele ve rt'^ma ortamı
na dönüştürülmemelidir. 
Çünkü bu ortam iki tarafa da 
zarar verir, derleyen dönem
lerdeki ilişkiyi zedelen

Devamı var.

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

mobilya çeşitleri ile 
h izmetin izdeyiz....

□ REŞMLDAİRELER □ UÇAK

...513 10 55 J DENİZ OTOBÜSÜJandarma K. ...

513 45 03

514 00 95

□ GEREKLİ TELEFONLAR
İtfaiye ..........   110
Polis İmdat...........................155
Jandarma İmdat.......................156

Gazhane Caddesi No : 21 GEMLİK 
Tel : (0.224) 512 20 20

M
Polis Karakolu..............513 18 79
Gar. Kom.. 513 12 06

□ KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık......
Kaymakamlık Ev 
C. Savcılığı........

Emniyet Müdürlüğü......
□ ULAŞIM ~

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

□ HASTANELER
Devlet Hastanesi

..513 1051 
.513 10 52 
.513 10 53 
.5132954 
.513 10 28

TEK Anza 
TEK İşletme 
Turizm Der

MJbEğt M? 
Halk ât Mrl 
Hal1. Kutup 
As. vb 
Karayotan 
Liman Bşk 
Mal Md 
NüfusMd 
Özelki Mu 
Taptı Sc Mu 
Müftülük

□ VAPUO

J FERiaOT

□ BELEDİYE

J TÜP DA&TKMARl

NÖBETÇİ ECZANE
Körta Taksi 
Çm w Taksi

Taksi .
Gtmkk Taks»
Manastı» Taksi

Mtr 513 10 68

□ TAKSİLER

J OTOBÜS

13 UB54ü

‘ 50
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Domates düştü

Geçtiğimiz günlerde 2 milyon li
raya kadar yükselen domates fiyat
tan. dün salı pazannda 600 yüz bin 
liraya kadar düştü.

Yaz sebze ve meyvelerinin bol
laşmaya başlamasıyla, pazarda fi
yatlardaki düşüş tüketiciyi sevindir
di.

Sah pazannda en lüks domates 
1 milyon liradan alıcı bulurken, alt 
fiyat 600 bin lirada kaldı.

Öte yandan cerliston ve sivri bi
ber 500 bin, patlıcan 500 bin, taze 
fasülye 750 bin 1 milyon 500 bin. 
kiraz ve kayısı 3 milyon, çilek 1 mil
yon 500 bin lira 1 milyon 750 bin. 
elma 750 u* 1 milyon 250 bin 
arasında ..

Mevsimin en güzel sebzelerin
den olan enginar ise, tanesi 500 
bin lira 1 milyon lira arasında al.-i 
buldu.

VESTEL MAYIS
JVC AYI

KAMPANYASI
Peşin Fiyatına 8 taksit
Tüm ürünleri 3 yıl garanti 

GEMLİKLİLERİN 
HİZMETİNE AÇILDI

İbrahim & Bülent AKİT

BEYAZ EŞYA & ELEKTRONİK
İbrahim Akıt Cad. No : 8/A GEMLİK 

Tel : (0.224) 514 05 55 Fax : (0.224) 514 18 68

ÖZGÜR 2. EL
KALİTELİ-GARANTİLİ- O AYARINDA HER TÜRLÜ 

CEP TELEFONU - TELEVİZYON - BUZDOLABI - FIRIN 
ŞOFBEN - ÇAMAŞIR MAKİ NAŞI - BULAŞIK MAKİNASI 

ELEKTRİK SÜPÜRGESİ ve BENZERİ EŞYALAR ALINIR 

UYGUN FİYATLARLA SATILIR
n EVLENECEKLER!

BUZDOLABI - ÇAMAŞIR MAKİNASI - 
FIRIN ve ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE

UĞRAMANIZ MENFAATİNİZEDİR 
Beyaz eşyaların boya işleri yapılır. 

Demirsubaşı Mah. Taksim Sok. No : 1 (Eski belediye karşısı) 
Tel: (0.224) 513 01 76 GEMLİK

s4<fuca

Renkli Etiket & Broşür & El İlanı & Kitap 
Dergi & Afiş & Yıllık Basımı

Fatura İrsaliye & Bilet & Gider Makbuzu 
Davetiye & Kartvizit & Kaşe

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

DAVETİYE BASILIR
Her türlü matbaa İşlerinizde 

hizmetinizdeyiz
" M at baacılık
Bizim İşimiz"

MATBAACILIK - REKLAMCILIK • YAYMCHJK

FARKI YAŞAYIN YAŞATIN 

Büyükkumla Meydanı İskele Karşısı Büyük Kumla / GEMLİK 
Tel: (0.224) 538 00 9u

İstiklal Caddesi Bora Sokak
(Akbank Aralığı) No : 3 B Gemlik

Tel: (0.224) 513 17 97 Fax : (0.224) 513 35 95 I
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-Final için hazırlanıyorlar
8 Haziran 2003 günü Umurbey’de yapılacak olan liseler arası şar
kı yarışması finalleri için hazırlıklara başlandı.

Umurbey Belediye-
Ssi’nce ilk elemeleri ya
pılan ses yanşmasının 
final programı belli ol-

31 Dün. Umurbey’de
Belediye Başkanı Fatih
Mehmet Güler başkan
lığında toplanan tertip 
komitesi, finallerin

__ | düzgün bir şekilde so

kaktan görüştü.
Yerel basın ve radyo 

I temsilcilerinin katıldığı 
I toplantı belde kahve- 
I nanesinde yapıldı.

| Toplantıya. Umur

Güne Bakış
Kadri Güler 

gemlikkorfez@mynet. com

Kabuğu kırmak

bey Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler’in 
yanısıra, İlçe-Milli Eği
tim Müdürü Mehmet 
Tuna, Gemlik Beledi
yesi Sanat ve Kültür 
Demeği Başkanı Edip 
Özer, sponsor firmalar 
Körfez Fen Dershanesi 
Sahibi Ahmet Aydın, 
2000 Dershaneleri or
tağı Ahmet Küçük ka
tıldı.

Umurbey Belediye- 
si’nin 50. yıl etkinlikle
ri çerçevesinde, Gem
likli gençleri biraraya 
getirmeyi amaçlayan 

"Umurbey Liseler Ara
sı Şarkı Yarışması- 
2003"ün finalinin 8 
Haziran 2003 günü 
Umurbey Statı’nda sa
at 19.30 da yapılaca
ğını söyleyen Belediye 
Başkanı Fatih Mehmet 
Güler, ön elemelerde 
pop müziğinde 9, Türk 
Halk Müziğinde 18, 
Türk sanat müziğinde 
20 kişinin yarışmaya 
katıldığını ve finallere 
her dalda 8’er kişinin 
kaldığını söyledi.

Fatih Mehmet Gü
ler, "Yarışmanın ge
lenek haline gele
bilmesi için çaba 

harcadıklarını, 
gençler arasındaki 
dostluk ve arkadaş
lık bağlarının kuv
vetlendirilmesi, bir
birleri ile kaynaş
malarının sağlan
ması, tatlı bir reka
bet havasında bir
lik ve beraberlik 
içinde hoşça vakit 
geçirmelerinin he
deflendiği yarışma
nın ön elemelerin
de, Gemlik ve çev
resindeki çok sayı
da kurum ve kuru
luşların desteği bü
yük ölçüde hisset
miş olup, aynı ilgi

ve desteğin finaller
de de devam edece
ğine kuşkumuz yok
tur" dedi.

Umurbey Liseler 
arası Şarkı Yanşma-

sı'nda dereceye giren 
birinciye 300 milyon. 
İkinciye 200 milyon 
üçüncüye 100 milyon 
lira para ödülü verile-

Hep kötümser olmamak gerek.
Ülkemizde güzel şeyler de oluyor.
Geçtiğimiz yıl Türk Milli takımının uluslara

rası başarısına, bu yıl da Sertap Erener’in 
| Eunvısıon birinciliğinin eklenmesi, toplanan 
| vergi gelirlerinin faizlere yetmemesini bile 
i unutturuyor.

Avrupa Birliği’ne bir türlü alınmayan Türki
ye’nin uluslararası başarısını gördükçe içimiz 

| içimize sığmıyor.
Bû başarılar bize moral oluyor ve olumsuz

luklarımızı unutturuyor.
Ve tabii buna Beşiktaş’ın şampiyonluğunu 

। da eklemek gerek...
Yaşanan bunca olumsuzlukların içinden en 

büyük-başarıların çıkması, olsa olsa Türk’e öz
gü bir davranıştır.

8 Haziran günü Umurbey de Liseli Gençler 
i ses şarışmasının finalleri yapılacak.

i İlk kez böylesine kapsamlı bir yarışma ilçe
mizde düzenleniyor.

& Belki bir gençlerin arasından geleceğin Ser- 
lapları çıkacak..

Geçtiğimiz günlerde Gemlik'imizin sesini 
duyurmak için üçüncüsü düzenlenen Özürlüler 
Şenliği de bize ait güzel bir etkinlikti.

Türkiye'de bir ilkti.
Bir bahar ayının bu en güzel günlerinde 

olumsuzlukları bir tarafa bırakıp, güzel ilkle
rin de yaşandığını unutmayalım.
—— !■” ....

CHP’de seçim takvimi başladı
Haziran ayı sonunda yapılacak olan CHP İlçe kongresi için start 
verildi. Üye listeleri askıya asıldı. 12-15 Haziran günlen arasında 
delege seçimleri yapılacak.

Cumhuriyet Halk Partisi ilçe 
örgütünde, ilçe kongresine yö
nelik seçim takvimi başladı.

CHP İlçe Başkanı Uğur Ser- 
tarslan, partiye kayıtlı üyelerin 
listelerinin askıya çıkarıldığını, 
kayıtlı 493 üyeden 400 civarın
da üyenin oy kullanacağını be
lirterek şunları söyledi:

"Askıya çıkarılan üye lis
telerine 30 Mayıs akşamına 
kadar itiraz edilebilecek. 
Bu süreden sonra 125 ilçe 
delegesi seçilecek. Ayrıca 
89'da ön seçim delegesi 
belirlenecek.

Delege seçimleri ise 12 - 
15 Haziran günleri arasında

yapılacak. Ardından ise Ha- çe kongremizi gercekleşti- 
ziran ayı sonlarına doğru İl- receğiz dedi.
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Ekonomide 
ılıman iklim

Siyasal yaşamda enteresan gelişmeler 
ola dursun, ekonomi de işler yolunda gi
bi...

Dövizin özellikle dolann önlenemeyen 
düşüşü tasarrufçulan Türk lirası’na yönelt
ti.

Borsa sürekli yükseliyor.
İyi de oluyor.
Piyasalarda pozitif bir hava yaşanıyor.
İkinci altı ay, yılın ilk yarısına göre da

ha hareketlenecek.
Otomobil satışlarında gözlenen canlan

ma dalga dalga diğer sektörlere de yansı
yacak.

İnşaat sektörü depreminde etkisiyle 
gözden düşünce otomotiv sektörü son yıl
larda ekonominin lokomotifi oldu.

Otomotiv üreticileri çok mutlu ye umut
lu... Bu yılın ikinci yarısında satışların kat
lanarak artacağını belirtiyorlar.

Aynca; beyaz eşya satışlarında artış var.
Doğaldır ki bu sonuçta beyaz eşya üre- 

I ficilerinin uyguladığı kampanyalar ve tüke
ticiyi hedefleyen yeniliklerin de payı çok.

Şimdi.... ,
Piyasalarda ılık rüzgarlar eserken ortalı

ğı bulandırmamak gerekiyor.
Ekonomideki istikrarlı tutumun siyasal 

yaşama da taşınması gerekiyor.
İktidarı sorumluluğu çok büyük.
Ülkesi için ulusu için sorumluluğunun 

bilincinde olmalı...
Hata yapma lüksü yok.
Toplumun insanlarını tümüyle kucakla

mak zorunda.
Artık onlar ülke adına siyaset yapıyor

lar.
Sen ben ayırımının dünde bugünde 

toplumda derin yaralar açtığı ülkeyi geri
lettiği deneyimlerle kanıtlanmış durum
da...

Zikzak yok;..
Hedef ülke insanının mutluluğu, barış 

ve refah içinde yaşaması ise gereksiz ger
ginliklerden kaçınmak gerekiyor.

Devletin kurumlan arasında çatışma or
tamı yaratmak anlamsız.

İktidar, muhalefet, basın ve sivil toplum 
örgütlerinin işbirliği yapmasalar bile diya
log halinde olmaları şart...

Ülkede ne güzel şeyler oluyor...
Türk futbol takımı dünya üçüncüsü olu

yor.
Atletizm de peşpeşe dünya rekorları kı

nlıyor.
Müzikde Avrupa’da birincilik kürsüsüne 

çıkılıyor.
Sinemada yaptığımız filmler dünya dev

leriyle yarışıyor.
Türkiye bahan doya doya yaşıyor. Kışa 

çevirmenin anlamı yok.
Soyut kavramlarla uğraşmak yerine so

mut adımlar atmak gerekiyor.
Çünkü gelişmenin koşulu ne giydiğin

den değil ne ürettiğinden geçiyor.

TEMA Vakfının Erozyonla Mücadelede 
Örnek Uygulama Projeleri

Uygulama projelerinin birkaç tanesinden bahse
deceğim:

1- MERA ISLAH PROJESİ : AMAÇ: Mera 
alanlarının korunarak ıslah edilmesi ve bölge halkı
nın kalkmdınlmasıdır.

Bolu-Seben-Taşlı yayla
Eskişehir -Seyitazi- Arslan beyii
Adıyaman - Kuyulu meralarında çalışmalar de

vam etmekte ve başarılı sonuçlar alınmaktadır.
2. AĞAÇLANDIRMA VE BİTKİLENDİRME 

PROJELERİ : AMAÇ : Yanlış yapılanma ve tahrip 
nedeniyle hızla yok olan yeşil alanların kaybını önle
mek, doğa ve ağaç sevgisini yaygınlaştırmak, orman 
alanlarının doğal bitki örtüsüne yeniden kavuşturul
masını sağlamaktır. Bu proje Türkiye’nin çeşitli böl
gelerinde uygulanmaktadır.

3- ENDÜSTRİYEL PLANTASYON (AĞAÇ 
TARIMI) PROJESİ : AMAÇ : Doğal ormanları ko
ruyarak temel işlevlerini yerine getirmelerini sağla
mak, ülkemizin odun ham maddesine olan ihtiyacını 
karşılamak terkedilmiş tarım alanlarının ağaçlandırıl
masıyla odun hammadde açığını karşılamak amaç
lanmaktadır.

4. 10 MİLYAR MEŞE KAMPANYASI PRO
JESİ : Bu kampanya projesi yılın 365 günü devam 
etmektedir. Hedef Türkiye genelinde 10 milyara 
ulaşmaktadır. Çünkü erozyonu önlemede önemli bir 
etkinliğe sahiptir.. Neden meşe ağacı dersek;

- Derin ve saçak kök sistemi ile toprağı korur, 
erozyonu önler .

- Toprağın geçirgenliğini arttırır. Yağış sulannı yer 
altına indirir.

- Yer altı sularının, kaynakların ve akarsuların bes
lenmesini sağlar.

- Çeşitli hayvanlara doğal barınak olur.
- Yapraklar ile toprağı besler, ıslah eder.
- Ekolojik, ekonomik ve biyolojik değere sahiptir.
- Ülkemizin her coğrafi bölgesine yayılmış 18 tü

rü vardır.
Sakarya Üniversitesi Genç TEMA kulübünde ça

lışan Endüstri Mühendisliği II. sınıf öğrencisi Fidan 
KİBAR’ın meşe palamutu hakkında yapmış olduğu 
araştırması sonunda meşe palamudu hikayesini siz 
değerli okuyucularıma nakletmek istiyorum, umanm 
çok beğeneceksiniz.

MEŞE PALAMUDU HİKAYESİ
Uzak diyarların birinde toprak ananın mucizevi 

bir dokunuşuyla uyanmış küçük meşe palamudu. 
Toprak altındaki o küçük hayat belirtisi, toprak üs
tünde göstermiş kendini bir zaman sonra. Yeryüzüy- 
le tanışmış yâ, hemen hayaller edinmiş kendine. Bü
yük bir ailesi olsun istiyormuş.

Yıllar geçmiş ve bir zamanlann küçük meşe pala
mudu, artık koca bîr ağaç olmuş; dallarından düşen 
her bir palamut da birer yavru meşe ağacı. Yalnız

■■M GÜNLÜK SİYASİ GAZE1E ■■■
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Fiyatı: 200.000 TL. (KDV Dahil) 
Sahibi: Kadri GÜLER
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Basıldığı iter : KÖRFEZ OFSET
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UIL-I-LLU---------- .1., , SSSSSSS—.................... „ , ____________=

hissetmıyormuş kendisini. tıpkı hayalenaddi da I 
bir ailesi varmış çünkü. I

En büyük zevkiymiş geceleri yddofan
Hafif bir bahar rüzganyia saçianrur. '.aranmaa^l 
çok hoşlanırmış. Bir de insanlar, cocıidar 
yanı başında oynayan, eğlenen, gülen. L'adnaJ 
aşıklar otururmuş bazen. Onlarla gc* kapaifa 
şahit olurmuş, olurmuş da kimseye bar.seMiMİ 
bundan. Gövdesine kazılan kap sekilerine seadJ 
karmazmış asla. ı

Dayanıklıymış, en hoyrat fırtınalara, yafan scm 
lara aldırmazmış. Bu yönüyle örnek olmuş aln* 
her zaman. Saati hiç geri kalmamış kısa da yaza* 
Dallarında ki tomurcuklar baharda açacaklarsa M 
bilirmiş.

Tüm bu güzelliklere kapılıp görevini ihmal 
mîş. Güçlü kökleri varmış, toprağın derinMAala 
inen ve onu sıkıca sarmalayan izin vermemiş 
ğın ayaklarının altından akıp gitmesine Br yuh* 
nefes olurmuş yapraklarından süzülen hava Anfa» 
cağınız doğadan bir güzellik alıp bin edip katmam 
ğaya yeniden güzellikleri. Ama bu aradan vaueil 
hiç sıkılmamış, yorulmamış....

Gelir görün ki; iyilikler kadar çnkin&dierin de ■I 
şandığı şu hayattan bizim meşemiz de kendi 
düşeni almış, hem de fazlasıyla. Üstelik bu kötüEM 
en sevdiği canlılar olan insanlar yaprraş Kends®L 
den oldukça uzakta bir yerlerde gözünü para 
müş caniler, hain planlara pazarlamışlar meşe aic» 
ni. Bir teneke yanıcı madde ve bir fa«lr—HM 
fermanları hazırlanmış. Doğanın en güzel tofMH 
nu, koca bir ateş topunun içindeymiş artdı Ta&M 
ana, kendisine ait olanı korumak istercesine en MM 
yülü göz yaşlarını akıtmış, ama nafile

Meraklı birkaç soruya verilen basit cevaplada M 
bas edilmiş bu olay .

- Yangın nasıl çıkmış?
. - Sönmemiş sigaradan galiba1
Yılların emeğinin mezarlığa dönüştüğü o mNM 

şimdilerde bir tatil mekanı var. İnsani* HdIemim 
eğlenmek için müyonbm yaönyoriar, o beton yfl 
nına. Etrafta toprak örtüsü yok denecek kadar* 
(hiç anlamam toprağı doğru dürüst gormeder *■ 
mur sonrası toprak kokusunu solumadan bn 
nasıl dinlenir'» Yeşillik dedikten alan ise brkaç 1MB 
den ibaret.

Kuşların ziyareti gerçekleşme? r artk. 
de saatini şaşırmış. Baham gelişim fark etr*wcMİ 
nuz bile tomurcuklanan bir dai govvmKfağnMM 
Peki aşktan mı soruyorsunuz, onlar da askı 
ni kaybetmiş sanki.

Böler ise. güzdhiderin yok edöraesne “der” M 
meden. en azandan tüm buniam fariona bit 
dan yaşamaya devam eckyoruz Sona bir .asaM 
hakkımız olmadığım bit bîr

Yazarımız 
Araştırmacı - Yazar 

Yılmaz Akkılıç'ın yazdıjl
4 Ciltlik

BURSA ANSİKLOPEDİSİ!
Gazetemizde satılmaktadır. ]

■■s «Mk jkaLi biun aani

ıStik'S.' Oad. Bora Ses. AKöa,?k ArafaJ
No 13B GEMLİK Tel : (0224) 51317
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CHP’li hanımlardan 
giysi yardımı

TATLI 
SERT

BBKfl

tan
■âa

ızaal

1 33E

Cumhuriyet Halk Partisi Kadın 
Komisyonu üyeleri, muhtarlarla 
yaptığı temas sonucu mahallelerde 
muhtaç durumda olan ailelere ikinci 
el giysi yardımı yaptı.

CHP Kadın Komisyonu Başkanı 
Behîce Tekin, “Amaçlarının ihti
yacı olan ailelere vatandaşında 
yardımıyla giysi ihtiyaçlarını 
karşılamaktı.

Bu konuda başta esnaf ve ai
lelere yaptıkları katkıdan dola
yı teşekkür ediyoruz. Bunun gi
bi çalışmalarımızı sürdürece
ğiz." dedi.

İANAP Genel Başkanı
Umurbeye geliyor

TAŞI 
GEDİĞİNE

Gelde ölme...

Cenaze giderlerinde 
KDV oranı % 18’den 
% l’e indirilmiş.
Gel de ölme...

Anavatan Partisi 
Genel Başkanı Ali 
Talip Özdemir, bu
gün Umurbey Bel- 
desi’nde Beledi- 
ye’yi ve Celal Ba- 
yar’ın Anıt Mezarı’- 
nı ziyaret edecek.

Saat ll.oo de 
Umurbey’e gelecek 
olan ANAP Genel 
Başkanı, önce Be
lediye Başkanı Fa
tih Mehmet Güler 
makamında ziyaret 
ederek, belde ve

Ali Talip Özdemir

lediye çalışmaları hakkında bilgi alacak.
Daha sonra Celal Bayar m Anıt Mezarı na gi

decek olan Ali Talip Özdemir. burada saygı duru
şunda bulunduktan sonra. Celal Bayar müze ve 
kütüphanesini gezecek.

m Erol GÜRÇAY

İyi ki masaya oturmadık
Tuhaf savaş bitti.
Şimdi yağmalama dönemi başladı.
Başlangıçta Bağdat halkının kendi şeh- 

rini yağlaması görüntülendi.
Esas yağmalamaya. zemin hazırlandı.
Irak savaşının ne anlama geldiği şimdi 

anlaşılacak.
Global anlayış önce küçükleri yedi 

bitirdi.
Şimdi iriler birbirine düştü.
Başına bir hastalık musallat olan Cin. 

kendi derdine terkedildi.
Ama. Amerika rakip tanımıyor.
Avrupa’nın birleşmesinden ve güçlen

mesinden rahatsız.
Amerika bu.
Oyunları bitmek bilmiyor.
- Doların süratle düşmesine engel ol

muyor.
Çünkü bu gelişme. Amerika .un ihraca

tını arttıracak.
Ekonomik dur günlük aşılacak.
- Euro’nun yükselmesinden de çok 

memnun.
Çünkü Avrupa’daki stoklar, şişe

cek.
Yani. Amerika ekonomisi ısınacak.
Avrupa ise, durgunluğa devam ede

cek.
Amerika’nın bir başka kozu daha 

var.
İran dışında, tüm Ortadoğu petrolleri

ni ele geçirdi.
Şimdi Ortadoğu petrolü ile beslenen Av

rupalIları terbiye edecek.
Almanya vce Fransa’nın petrol ik

malini sıkıntıya sokacak.
Tek ülke olmayı kafasına koyan Ameri

ka’nın, bir özelliği daha var.
Bölmek.
- Natoyu böldü.
- Birleşmiş Milletleri böldü.
- Irak Savaşı sırasında. Avrupa Birliği

ni de böldü.
İspanya, İtalya, Portekiz ve Polon

ya’yı yanma aldı.
İngiltere .se. her zaman ve her konuda 

Amerika'nın yanında.
Bütün bu oyunlar ortadayken, hala biz 

Amerika’nın yanında olsaydık, şimdi 
masaya oturmuştuk, diyorlar.

İyi ki oturmamışız.
Yakın bir zamanda. Amerika'yı des

tekleyenlerin pişmanlığını duyacağız.
Biz de. bir zamanlar desteklenmiş

tik.
Üç koyduk, bir bile alamadık.

Günün Fikrasi |
Teme] ölüm döşelindedir.
Kansı Fadimeyi yanma çağırır :

Fadime, hizmetçi kızla aldatı
yordum seni, beni affet."

“- Bileyrum. boşuna mi zehir
ledim seni sanaysun."
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Terasta kokteyl Ganyancı

Gemlik Rotary Derneğinin 
geçtiğimiz günlerde yapılan 
yemekli toplantısı öncesi ko
nuklara terasta kokteyl verildi.

Başbakanlık Atatürk Kültür 
ve Araştırma Merkezi Üyesi 
Araştırmacı-Yazar İlknur Ka- 
hpcı'nın konuşmacı olarak ka- 
nldığı gece öncesi. İlçe Kay
makamı Sadettin Genç. Gar
nizon Komutanı Kıd. Alb. Ni
hai Irkörücü. Belediye Başka
nı Mehmet Turgut. Cumhuri
yet Başsavcısı Ayhan Aygün. 
Hakim Hilmi Temiz, Umur- 
bey Belediye Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, İlçe Emniyet 
Müdürü Salih Golcü. İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Mehmet Tuna 
onuruna dernek yönetimi 
üyeleri tarafından kokteyl ve- 
rildi.

Dernek binası önündeki te
rasta. gün batınımda biraraya 
gelen demek üyeleri, eşleri ve 
(konuklar hos dakikalar geçir- 
diler.

Fatih Sarı

1. ayak : Apça batur, Kim vaikyne] 
Akçatkızı.

2. ayak : 2 erkılıç banko.
3. ayak : 3 Eartavake ikinci banko. 1
4. ayak : Eküriler ve Özgünay yetada
5. ayak : Günün en zor yanşı buran 

çok at yazılmalı.
6. ayak : Turning Point ve Şapkakhl 

favorilerim Çığ ve ik defa start alaca 
olan Master of the Rose rakipleri oİm 
çaktır.

Bol şanslar.

İKofJ

PVC KAPLAMA VE 
PLASTİK KART SİSTEMLERİ
O Plastik Kimlik Kartı 

Personel Kartı 
Öğrenci Kartı 

Tanıtım Kartı 
Fatura Kartı

Körfez OFSET
MATBAACILIK - YAYINCILIK • REKLAMCI*

Mat : 20. m de
OTO GAMZE
Elektrik Akşamı Filtre 
Dorse Akşamı Civata

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

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

İLAN ve REKLAMLAR KAZANDIR»

İSTİKLAL CAD.No : 17 GEMLİK
Tel: (0.224) 513 53 67 - 514 91 80

TOFAŞ
HEMO ggggp
VOLVO
SCANİA
ANADOL

Tahir DOLAŞKAN

BMC 
FATİH

DODGE 
KARGO 
FORD

Gemlik Girişi Baytaş Apt. Altı No : 42 GEMLİK 
Tel: (0.224) 514 59 37 Cep Tel: (0.546) 586 00 43

1 AYLIK PAKET REKLAM 
100 milyon + KDV + Sürpriz

BİR TELEFON YETERLİ
Tel : (0.224) 513 17 97

dershakeijeri
S "Her zaman bir adım önde"
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Bunlara İnliyor musunuz? 

Çocuklara ödül ve 
ceza yöntemleri 4

Biraz değişiklik 
yapalım

Bu yazımda sözüm babalara olacak.
Babanın topKımumuzda genel özel- 

Hkleru't? ' tatarsak, nasıl değişmelinin 
yanıtların, 'rmiş oluruz.

Kuşaktan kuşağa geçen klasik baba 
rolleri üzerinde gençtim kodlanmanın 
da etkisi büyük. Baba nasılsa, çocukta 
büyüyünce açnt özellikleri, davranıştan 
gösteriyor Erkek çocuk üzerine baba- 

I ran gölgesi fazlaca düşüyor. Bu neden- 
■ b ocuk kendi serüvenini yaşayamıyor. 
U .-.abasının çizgisinden ayrılmamak kural 
■ gibi Erkek egemen toplumda yaşadığı- 
I nazdan baba otoriteyi temsil ediyor. 
■ Baba korkutmacısı son derece yayagın. 
I O kadar da yanlış. Babana söylerim 
I ha.”

I Baba sevgisini göstermekte zorlanı- 
■ yor. Sevmek zayıflık işareti sayılıyor.

Sevgisini çocuğunu karanlıkta, uykuda 
■ öperek gösteriyor. Her baba çocuğuna 
I günde ortalama bir saat zaman ayırma- 
I E Ayırdığı zaman kaliteli olmalı, dolu 
■ dolu olmalı. Yapılan anket ve araştır- 
■ r ‘fcrda babaların çocuklarıyla günde 
| rtatama 1.5 dakika konuştukları sap- 
■ tanmış. Bunda işi eve taşımanın, baba- 
I mn evden sıkılmasının etkisi var. Çoğu 
I baba evde ne yapacağını bilmiyor. Aile 
■ üe iletişim kopuk. Yani evde varolma- 
■ yan baba, işten yorgun geldiğinde eşi- 
■ ne ve çocuklarına toleransı azalıyor. İliş- 
Iki şiddete dönüşüyor. Sevgi azalıyor. 
■ Sorun derinleşmeden, kopuklaşma ol

unmadan çözüm üretmek gerekiyor.
| | Çünkü özellikle, erkek çoçuğun 
I olumlu bir baba figürüne ihtiyacı vardır. 
I Eğer çocuğun üzerinde aşın otorite kur- 
■/ kalkışırsanız bu geri teper. Sonra- 
I -an isyana dönüyür. Çocukta değerli 
I bir bireydir. “Sen sus bakalım anla- 
I mazsın” ne demek?
| öyle bir anlar ki. Çocuğun kendisi 
■ ohrnasına. sorumluluk taşımasına des- 
I tek olmalıyız
| Baba dürüstlük, hoşgörü, cesur ve 
I sevgi modeli olabilmeli. Ev içinde ben- 
I den bize geçmeli. Sevgi paylaşıldıkça 
I büyür. Vermediğiniz şeyi geri alamazsı- 
■ nız.

NÖBETÇİ ECZANE

29 Mayıs 2003 Perşembe
YASEMİN ECZANESİ

Dünden devam
ÖDÜLLENDİRME 
NASIL OLMALI
Anne babanın çocu

ğun davranışlarının şekil- 
•enmesinde çocuğun ba
şa» nnı, doğru davranış
lara . onaylanması gere
ken tavırlarını, ödüllendir
mesi önemlidir.

Nasıl ki istenmeyen 
davranışların ve yanlışla-

nn kalmaması için ceza
landırma yöntemine baş
vurulur, aynı şekilde ödül
lendirme yöntemini de 
uygun kullanmaları ç^cuk 
eğitimi açısından önemli
dir.

Çoçuğun olumlu kıv
ranışlarının tasdiklenmesi 
bebeklik döneminde baş
lar. Bir hareket yaptıktan 
sonra bebek, annenin ve

ya babanın yüzüne ba
kan ve onlardan tasdik 
bekler. Eğer o davranış 
tasdiklenirse bebeğin o 
davranışı giderek güçle
nir. Ama anne baba ta
rafından o davranıştan 
sonra olumsuz bir tavır 
olursa o davranış uzun 
süre devam etmeden gi
derek gücünü kaybeder.

Devamı var.

Yasemin Mobilya
DEĞİRMENCİOĞLCI Mobilya ve Koltuk Çeşitleri
O Yatak Odası Takımları 
O Oturma Odası Takımları 
•O Misafir Odası Takımları 
O Yemek Odası Takımları 
O Kanepeler

. O Abajur Çeşitleri
O Zigon Sehpalar
Yeni İşyerimizde zengin 

mobilya çeşitleri ile 
hizmetinizdeyiz....

Gazhane Caddesi No : 21 GEMLİK 
Tel : (0.224) 512 20 20

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

□ RESMİ DAİRELER
TEK 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 Kt. Mrk 513 18 46
Halk Kutüp...... 513 13 53
As -^b. ... 513 1057
Karayolları .... . 513 13 0b
Liman Bşk....... 513 11 33

□ UÇAK
Türk Hava YoBan . '4 0672
Şahk Havacılık 5 90'82
Havalimanı.
□ DENjZ OTOBÜSÜ
Bursa......... ...... ............ 2S6 77 M
Mudanya.. 544 30 6B
Yenikapı............. .....CIZ 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 MuduHuğu......513 10 28

Mal Md.J......... 513 10 95
Nüfus Md....... 513 37 42
Özel Id. Md.... . 513 15 07
Tapu Sic. Md. . 513 14 14
Müftülük..........  513 13 64
Gümrük Md..... 513 14 11
Tekel Md. ........51310 42
Ver. Da. Md..... 513 23 60
İlçe T-r. Md. ... 513 11 86
İlçe Seç. Md. 513 77

□ VAPUR__________________ _

□ FERİBOT
Topçular ?22b; 363 43 19
Estalssar_____________ 2^8 65S 60 31
□ OTOBÜS________________ ___□ ULAŞIM

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

□ BELEDİYE Şeh&terarasOu? Tem. 2c1 54 00 1SHaB j
Santral.......... 513 45 21-23
Başkanlık....... 513 45 20
Zabıta............ 513 24 32
Ota üs işlet 513 45 21-122
Su işletmesi .. 513 45 21-115 
itfaiye.............513 23 2ş
Muhasebe M.. 513 45 -l-l^r
Yazı İş. Md.... ji3 45 21-111
Su Anza.......Vakıız 18o

□ TU P D A ĞIT1GT LARI

-= --
Ösgaz.................... 514 17 00
"Mn*......................... 5131637 1
Ocaklar
Ergaz..........................— Ş13SS43 !

Habasgaz.----------- . 51- 45 46 i
UMgaz.............. ......... 514 2841
Yeni bMgaz - ..... 5136500
Alevgaz .................... 513 40 45 !
BPĞm_______________ 514 59 81 j

Yer&urtiar Pıcrd 513 30 33 |
Ahcan Petrol............... 513 17 79

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

□ TAKSİLER l—I 9TO. C2&AS!

Körfez Taksi....................... 513 18 21
Çınar Taksi......................... 513 24 67
Güven Taksi........................ 513 32 40
Gemlik Taksi....................... 513 23 24
Manastır Taksi....................514 3b 50

Ambulans......0.532 4868116
Kurtarıcı......... 0.533 2S56505

EsnH vy r w? 513 11 S5
l~i ««.MUK M VHTBJt İSNAT

VÎ İANA' OCASI

Ambulans.... 0 532.5716757
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Beğenilen sergi

cü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet 
Tuna ve İlçe Spor Müdürü Burhan 
Arıkan ile okul rhüdürü Emir Şa- 
hin’in. de katıldığı sergi açılışında 
okul koruma derneği ve aile birliği 
ile öğretmenler de hazır bulundular.

Öğrencilerin 2002-2003 eğitim 
ve öğretim yılı içinde bir yıl boyunca 
yaptığı el emeği göz nuru çalışmalar, 
sergilendi.

Cumhuriyet İlköğretim Oku
lu nun orta 1-2-3 sınıfı öğrencileri
nce hazırlanan el işi. resim, ağaç oy
ma sergisi ilgi gördü.

Geçtiğimiz günlerde Belediye 
Sergi Salonu nda Kaymakam Sadet
tin Genç ve Belediye Başkanı Meh
met Turgut tarafından açılışı yapılan 
sergi, izleyenlerce beğeni topladı.

Üçe Emniyet müdürü Salih Göl-

VESTEL
JVC

MAYIS
AYI
KAMPANYASI

Peşin Fiyatına 8 taksit
Tüm ürünleri 3 yıl garanti

GEMLİKLİLERİN
HİZMETİNE AÇILDI

A KITLAR

İbrahim & Bülent AKIT

BEYAZ EŞTA & ELEKTRONİK

İbrahim Akıt Cad. No : 8/A GEMLİK
Tel : (0.224) 514 05 55 Fax : (0.224) 514 18 68

KALİTELİGARANfİLİ- O AYARINDA HER TÜRLÜ 
CEP TELEFONU - TELEVİZYON - BUZDOLABI - FIRIN 
ŞOFBEN - ÇAMAŞIR KAKINASI - BULAŞIK MAKİNASI 

ELEKTRİK SÜPÜRGESİ ve BENZERİ EŞYALAR ALINIR 

UYGUN FİYATLARLA SATILIR
EVLENECEKLER!
BUZDOLABI - ÇAMAŞIR MAKİNASI - 

FIRIN ve ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE

ıQ

UĞRAMANIZ MENFAATİN İZE D İR 
Beyaz eşyaların boya işleri yapılır. 

Demirsubaşı Mah. Taksim Sok. No : 1 (Eski belediye karşısı) 
Tel: (0.224) 513 01 76 GEMLİK

Körfez OFSETBöyukkumla İskelesi karşısında 
2003 yaz sezonunu açtı. 

Değişik atmosfer. nezih, farklı, otantik bir mekan.

FARKI YAŞAYIN YAŞATIN 
Büyükkumla Meydanı İskele Karşısı Büyük Kumla / GEMLİK 

Tel : (0.224) 538 00 9u

Renkli Etiket & Broşür & El İlanı & Kitap 
Dergi & Afiş & Yıllık Basımı

Fatura İrsaliye & Bilet & Gider Makbuzu 
Davetiye & Kartvizit & Kaşe

Mühür & Cilt yapımı & Plastik Kimlik Kartı

1 GÜNDE KALİTELİ ve UCUZ 
DAVETİYE BASILIR

Her türlü matbaa İşlerinizde 
hizmetinizdeyiz

At at baacıtık
Bizim İsimiz"

MATBAACILIK - REKLAMCILIK - YAYINCILIK

istiklal Caddesi Bora Sokak
(Akbank Aralığı) No : 3 / B Gemlik 

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



GEMLİK GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

rfez
R e aidi E tiket k B r «w k D İm> k KiU* k Der 

Afi* k YÜA Baaaaı k FaMn İraaİpeA Met 
Gider Makbazs k Daıtüje k Kartriac k Kafe 

MâWr â C3t 4 PU*ta İLm Bartı
1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR 

Her türlü Matbaa islerimizde
_________ faizMetiaizdeyiz

Körfez OFSE

30 Mayıs 2003 Cuma FİYATI : 200.000. TL.

MATBAACILIK - REKLAMCILIK - YAYMOUK 

istiklal Caddesi Bora Sakak (Ahbaok Arabğd 
No:3/BGorik

Td : (0.224) 513 17 97 Faa: (0224) 513 35 95

Mira M la H
Anavatan Partisi Genel Başkanı Ali Talip Özdemir, dün Umurbey’de Belediye Par 
kı’nın açılışını yaptı. Fatih Mehmet Güler’in yerel seçimlerde adaylığını ilan etti.

i Anavatan Partisi 
I Genel Başkanı Ali Ta- 
I [ip Özdemir. ANAP'h 
I Umurbey Beldesi Bele- 
I cfîyesince yaptırılan 
(dinlenme parkının açı- 

kşını yaptı.

Dün saat 12.oo sıra- 
lannda, Petek Otobüsü 
ile Umurbey’e gelen 
Özdemir, ANAP İlçe 
Başkanı Adnan Tekin, 
yönetim kurulu üyeleri, 
Umurbey Belediye

Başkanı Fatih Mehmet 
Güler ve az sayıda par
tili tarafından karşılan
dı.

Kasaba meydanında 
bulunan Umurb’eylile- 
rin elini, sıkan Ali Talip 
Özdemir, daha sonra 
yaptığı konuşmada, 
Umurbey‘in çok güzel 
bir belde olduğunu be
lirterek, "Umurbey 3. 
Cumhurbaşkanımızı 
barındırıyor. Anava
tan, beldeniz beledi
yesinde birinci parti 
durumunda. Türki
ye’de 850 belediye 
bizim yönetimimiz
de Belediyelere çağ

atlatmayı biz getir
dik." dedi.

AKP hükümetinin 
belediyelere karşı uy
guladığı ekonomik tu
tumu eleştiren Ali Talip 
Özdemir konuşmasını 
şöyle sürdürdü:

"Bizim iktidarı
mızda devlet beledi
yelere yüzde 9.5 
pay vermekteydi. 
Bu hükümet bu payı 
yüzde 4’e düşürdü. 
Belediyeleri fakir 
hale getirdiler. Üre
timin artmadığı bir 
ülkede işsizlik ar
tar."

Özdemir daha son

ra, ANAP’ın özelleştir
meyi başlatan parti ol
duğunu ancak, AKP 
hükümetinin özelleştir
me adı altında SİT

alanları başta olmak 
üzere, her şeyi pazarla
maya başladığını söyle-
<3L

Devamı syf 4'de

gemlikkorfez@mynet. cam

ANAP
Dün, Anavatan Partili Umurbey Belediyesi 

ANAP Genel Başkanı Ali Talip Özdemir’i ko
li nuk etti.
I Saat ll.oo de beldeye gelmesi beklenen 
I Özdemir, bir saat gecikmeyle Umurbey’e ge

lebildi.
Umurbey, merkez sağın DP’den beri kale

si olarak bilinir.
DP’nın devamı olan AP ve daha sonra 

j DYP, Umurbey’de birinci parti olmak için bü
yük mücadeler verdiler.

ANAP ile merkez sağın bölünmesi sonrası 
bu kavga da galip gelen ANAP’tı

Celal Dayarın anma törenleri büyük siya
si sağ şovlara dönüştü.

Süleyman Demire!, Turgut Özal, Mesut 
Yılmaz, Tansu Çiller bu süreçte miras kavga
sı için Umurbey de gövde gösterileri yaptılar.

Son yerel seçimlerde Umurbeyliler 
İANAFtan yana oldu' Buna karşın Bayar’a ve 

■ DP*ye DYP’Jer sahip çıktı.
Dun, eski merkez sağın kale partisinin çö

küşüne tanık olduk.
ANAP Genel Başkanı Ali Talip Özdemir’i, 

I İrtanbtıldan gelenler olmasa, karşılayan bile 
I olmayacaktı
^lJmurbe^^ANAFw^ridiâimgözledim^

Afet planlaması için toplandılar
Deprem ve diğer afetlere hazırlıklı olmak için hazırlanan Afet 
Yardım Planı, dün Belediye Düğün Salonu’nda ilgililere anlatıldı.

Deprem, sel, yangın, deniz 
taşması gibi doğal afetlerde olu
şabilecek can ve mal kaybının 
en az seviyeye indirilmesi, doğal 
afet yardım ekiplerinin sorumlu
luk bölgelerinin ve görevlerinin 
belirlenmesi, ekipler arasında 
koordinenin sağlanması ve olay 
yerine en kısa zamanda ulaşıl
ması amacıyla, ilçe sınırları için
de meydana gelebilecek bir afet
te görev alacakların yapacaktan 
çalışmaların koordinesi için dün 
biraraya gelindi.

Belediye Düğün Salonu nda 
saat 14.30‘da başlayan toplantı
da, Piyade Yüzbaşı Mehmet Şe
ner, konu ile ilgili olarak toplan
tıya muhtarlar, öğretmenler, 
okul müdürleri, askeri yardım 
birlikleri temsilcileri, Bursa Ara

ma ve Kurtarma Birliği temsilci
leri, Orhangazi. İznik. Mudanya 
ilçe .emsilcileri, planda görev 
alacak kişiler katıldılar:

Piyade Yüzbaşı Mehmet Şe
ner. Gemlik'in.9 afet bölgesine 
ayrıldığını, bu bilgelerde göre

görev alacak kişilerin nasıl dav
ranması gerektiğini, yapıhcak 
koor<finasyonla>wi nasıl yapıla
cağını antetti.

Toplantıya katdanlara yapıla
cak olan görevleri içeren bîr 
dosya dağıtıldı.
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Basından Seçmeler
M. Naci ÜNVER

Belediye 
Başkanlığı mı?

Adamın biri bir gün diye başlar hep fık
ralar... Ama ben bugün fıkra yazmayaca
ğım.

Kimseye de dokunmayacağım.
Kendi halinde bir yazı yazacağım.
Belediye Başkanhğı’nı ele alacağım ör

neğin. Belediye Başkanını değil ama...
Kişilerle işimiz yok bizim.
Her ne kadar kurumlan yaşatan ya da 

yaşatmayan kişiler ise de...
Belediye; Halkı temsil eden yüce ma

kam..
Ama ne var ki halkı temsil ettiğini seçi

lince unutan makam.
Nankör de bir iş..
Alta yatırim yaparsın görünmez.
Üste yatınm yaparsın beğenilmez.
Yani aşağı tükürsen sakal yukarı tükür- 

sen bıyık.'
Kimseyi de memnun edemezsin ha- 

aaa...
Gece demezsin gündüz demezsin ma

halle mahalle koşturursun..
O toplantıdan bu toplantıya seyirtirsin.
Muhalefet partisinin belediye başkanı 

olsan bir türlü olmasan iki türlü.
Partin iktidarda ise para derdin olmaz.
Ama bu kez de milletin seçtiği vekille

riyle işin vardır.
Milletin iktidardaki vekilinin kartvizitini 

cebine koyan gelir yanına.
Kartın ön yüzünde anlı şanlı milletveki

linin adı soyadı Sağ üst köşede kocaman 
kıpkırmızı TBMM logosu.

Arkasını çevirip de “hamili kart ya
kınım olur” yazısını gördün mü için tit
rer, diken diken olan tüylerin de cabası..

Karşında da “Yapma da görelim” 
edasında bir bakış... Hafiften gülümsüyor 
da .

Karşı durman gerekse de sessiz kalıp 
tepki veremeyeceksin. Ama için içine sı- 
ğamayacak...

Hele hele onur ve gurur sahibiysen...
Onun için desteğini aldığın halkından 

hiç ama hiç uzaklaşmayacaksın.
Göstermelik değil gerçekten halkının 

katkısıyla belediyeni yöneteceksin.
Şeffaf olacaksın.
ihaleleri bile sadece belediye meclisinin 

değil halkının önünde yapacak, teklifleri 
birlikte değerlendireceksin.

Halkından başka kimseye eyvallah ol
mayacak...

En önemlisi de koltuk hırsına kapılma
yacaksın...

Eğer iyi bir belediye başkanı olmak is
tiyorsan okuyup gerektiğinde yazmayı da 
becerebileceksin.

Sen işte o zaman kalıcı olursun.
Eserlerin dünya durdukça anılır. '
Ölümsüzleşirsin.
Yoksa ....
Anımsatmaya gerek var mı?

Öteki Türkiye....

Genellikle iki yüzü vardır ülkelerin. Bun- 
landar biri görünen yüzü, öbürü görünme
yen ve gerçek yüzü...

Ülkelerin görünen yüzlerini yönetimle 
yansıtırlar dışarıya. Çoğu zaman gerçek 
yüzü değildir ülkenin dışa yansıyan bu yü
zü. Yönetimlerin yanlışlannın resmidir or
taya çıkan görüntü.

Ulusların gerçek kimliklerinin ve istenç
lerinin yansıması değildir. Tıpkı Başkan 
Bush yönetiminin dışarıya yansıttığı 
savaş yanlısı Amerika ile Amerikan ulusu
nun çoğunluğunun barış yanlısı tutumu 
arasındaki çelişki gibi...

Tarihe baktığımızda doğru yönetimlere 
kavuşmamış ulusların arenada hak ettikleri 
yerleri alamadıklarını görürüz.

Ülkemizin de son yarım yüzyıllık döne
mi yanlış yönetimler yüzünden kayıplar 
dönemi olmuştur.. Ülke, bu süreçte ulusla
rarası alanda hak ettiği saygın yeri alama
mıştır. Bunun da ötesinde, borç sarmalın
da kıvranan dışa bağımlı bir ülke konumu
na gelmiştir. Daha dün uygarlığın ABC'si
ni (alfabesini) bizden alan Avrupa, aynı 
ABC’den yararlanarak oluşturduğu ilginç 
metinleri büyük bedellerle bize satmaya 
başlamıştır.

Ulusal bağımsızlık ve ulusal onur gibi 
Vazgeçilmezlerimizi bir yana bırakmamızı 
öneren Wolfowitz gibilerinin sesini duy
maya başladık. Biz buna “Gerçek Türki
ye bu” diyebilir miyiz? Hiç kuşkusuz “Ha
yır” deriz. Getçek Türkiye’nin uluslararası 
alanda, kimi dallarda önemli başarılara im
za atarken görünen Türkiye olduğunu söy
lemeliyiz her zaman.

Gecenin ilerleyen saatlerinde, Leton- 
ya’nm başkenti Riga’da “Every Way

MM GÜNLÜK SIYASI GAZEH

Yıl: 30 SAYI: 1554

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

I
 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) 

Okuyun, okutur 
abone olıa

That I Can” adh şarkısıyla Turioye yı M| 
rinci yapan genç kadını izlerken UsÜfl 
düşündüm hep.

Onu ayakta alkışlayan Avrupai dosdafl 
mız da “Türkiye bizim bildiğimiz gfet 
değilmiş, buymuş gerçek Tüririyn 
der gibiydiler.

Sertap da bu gerçeği haykırdı ta] 
siyle tüm dün aya...

Hiç kuşkusuz sadece Sertap değddb İM 
kiye'nin gerçek yüzünün resmini msemh 
Ondan önce de nicelen onemb basanhm 
imza atmışlardı. Suna Kan, Idil Buret, 
Fazıl Say ve daha nicelen .. Bunlann da 
ötesinde tüm dünyada tanınan şa>rimnMfl| 
yazarlarımız aynı resmi verdiler herkesti 
Salt müzik ve edebiyatla sınai kaknadh M 
başanlar. SpoYda da gösterildi gerçek Tûfs 
kiye. Yapılan yanlışlara karşoı dûnyB üçün 
cüsü olabilen Ulusal Futbol Takvnonu n 
Türk Kadınının spordaki başarısını kenti 
layan Süreyya Ayhan Verdi ‘Öteki Tür- 
kiye’nin resmini. Örnekleri çoğaltıp IsMM 
uzatmak olası. Ancak bu sütuna türnmi 
sığdırmanın zorluğu ve olanaksızbğı da cr< 
tada. Bu bakımdan bizi bağışlasınlar. adtoı 
rını sayıp dökemediklerimiz.

Sertap Erener ve arkadaşlarının bu İMİ 
şans, bize. Ulu Önderimizin “Türk ulum 
çalışkandır, Türk ulusu zekidir" bam 
mindeki saptamasının ne denli gerçekçi sİ 
duğunu bir kez daha anlatmış oldu Umm 
yoruz ki insanlanmızm uluslararası alandM 
ki bu tür başanlannın bizlere yaşattığı oofl 
kular ulusal bilincimize güç katacak. bâyfl 
ce toplumumuza çağdışı ideoloflar erüdMİ 
ederek ulus-devlet kavramının içn boşdfl 
mak isteyenlerin çabalan boşa ç&acaktsl

29 Mayıs 2003 tarihli Cumhura^

Yazarımız 
Araştırmacı - Yazar i 

Yılmaz Akkılıç’ın yazdı
4 Ciltlik

BURSA ANSİKLOPEDİ
Gazetemizde satılmaktadır.

□aSS
■■■ CÖM3K CMn

İstiklal Cad. Bora AKbantk
No : 3 B GEMLİK Tel : (0224) 513
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Tersane rampasında 
tanker kazası

Dûn. Dörtyol kavşağı île Jandar
ma Boiük Komutanlığı arasında mey
dana gelen trafik kazasında. LPG 
yüUü bir tanker, önünde giden bir 
otobüse çarpınca tanker şoförü, şoför 
mahallinde sıkışarak ölümden döndü.

Olay .saat I6.00 sıralannda 41
KT 728 plakalı ıpragaz tankeri 
nin Tersane rampasında giderken 
önündeki otobüse çarpınca araç sürü
cüsü Ahmet Gülse nt 28) direksiyon ile 
kaporta arasında sıkıştı.

Olay yerine gelen Gemik İktfaiyesi
kurtarma aracı, yaralı şoförü kurtararak SSK ' Hastanesine gönderdi...Olayla ilgili somsiupna 

başlatıldı. ' - ■'

GEDİĞİ HE
İnan fiatncr

28 yıl sonra...
27 yıl Türkçe söyledik, 
kazanamadık.
Bu yıl İngilizce söyledik, şarkıyı 
“Erevizyon şarkı yarışmasını ” 
kazandık.
Vizyonumuz değişti.
Bastılar bağırlarına..

Nursel Çağlar ilköğretim 
Okulu sergi açtı

TATLI 
SERT

Erol GURCAY

Kim
Kimi Seçiyor

Başarıyı yakalamak hepimizin 
hedefidir.

Okulda iftihar listesine geçmek.
Teşekkür almak.
Hepimizin arzusudur.
Ama. Bu kadarla da kalmaz.
Mahalle de en iyi futbolcu olmak 

isteriz.
Kavgacı olmasak da, en kuvvet

li olmayı arzu ederiz.
Ama. İstekler burada kalmaz.
En yüksek puanı almak isteriz.
En iyi bölümü kazanmak isteriz.
Ve. Artık sıra duygulara gelir.
Sınıfın en alımlı kızı ile çıkmak 

isteriz.
Bir süre sonra okul biter.
Aş ve iş derdine düşeriz.
Artık seçme dönemimiz bitmiş

tir.
Şimdi seçilme dönemi başlar.
İş için müracaat ederiz.
Yazılı da iyi puan almak yetmez.
İmtihan heyet bizi görmek ister.
Konuşmamıza bakar,.
Ses tonumuza dikkat eder.
Fizik durumumuzu inceler.
İşe girip yerleştikten sonra, yine 

duygusal dürtüler başlar.
Çevremizi inceleriz.
Yakın çevremizi takibe alınz.
Aslında, kendimizin takip de ol

duğunun farkına bile varamayız.
Bir seçim yapılır.
Ama, seçimi artık biz yapmayız.
Karşı cins yapar.
Ve. Çok iyi bir zamanlamayla, kar

şımıza çıkar.
Biz de işi, kendimiz ayarladık 

zannederiz.
Ama. Seçimi yapan bayan, bir 

faktörde ikna olmuştur.
Sizin' çok yakışıklı veya çok zen

gin olmanız, fada önem taşımaz.
Ekonomik özgürlüğünü kazan

mış kadının, seçim kriteri farklı
dır.

O, başarılı bir erkek arar.
Kendisini de incitmeden yöne

tecek, başarılı bir erkek arar.

Belçikalısı, Yunan T, Kıbrıs Rumu
Verdi büyük oyu...
Herhalde göbek dansına, aradaki 
arap müziğine değil, 
diline. İngilizce ye...
Başarı başarıdır.
Sağdasın Sertap Erener.

Kurşunlu Nursel 
Çağlar İlköğretim Oku
lu öğrencilerinin karma 
sergisi beğeni ile izlen
di.

Geçtiğimiz günlerde 
Belediye Sergi Salo
nunda açılan sergi, izle
yenlerinin beyenisini 
kazanırken, bu yıl incisi 
düzenlenen serginin en
dikkati çeken çalışma*

lan aliminyum folyo ka
bartma ve ebru çalış
maları oldu.

Üç gün süre ile açık 
kalan sergiyi binlerce 
kişi gezdi.

ilçemizde son gün
lerde okulların sergile
rinin ard arda açılması 
nedeniyle Belediye 
Sergi Salonunda boş

Günün Fikrasi

gün bulunmuyor.

Temel ile Cemal lokantaya gir
erler.

Temel garsona beyin sipariş eder.
Cemal buna itiraz eder.
“- Uy Temel ne tuhaf adamsın 

sen. Allah'tan isteyeceğimi garson
dan isteysin.”
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SANAT - KÖLTHR

HEM’de sergi fırtınası
Gemlik Halk Eğitimi Merkezî Mü

dürlüğüne bağlı olarak 2002-2003 
eğitim ve öğretim yılında ilçemiz ve 
köylerinde açılan kurtların yıl sonu 
sergilerinin açılması ve belge dağıtım 
törenleri bütün hızıyla devam ediyor.

22 Mayıs günü Karacaali Köyün
de El Nakışı, Giyim, 23 Mayıs günü 
Engürücük Köyü Yazırova Mahalle
si nde Makina Nakışı, 26 Mayıs gü
nü Muratoba Köyü nde Giyim, Katır- 
lı Köyü’nde Makina Nakışı sergileri
nin açılışları yapıldı.

Ozdemir’den Güler’e tam destek
Birinci sayfanın devamı ;
BAŞKAN1NIZDAN
MEMNUN MUSUNUZ?
ANAP Genel Başkanı Özdemir, daha sonra 

Umurbeylilere "Belediye Başkanınızdan 
memnun musun. 10 ay sonra Fatih ile de* 
vam veya yenisini mi seçeceksiniz?” diye 
sordu.

Umurbeylilerden olumlu alkışı alan özdemir, 
“Gelecek yıl yapılan belediye başkanlığı se
çimlerinde yeniden Fatih Mehmet Güler’in 
adaylığını ilan ediyorum” dedi.

özdemir, belediye başkanının zeytin üreticisi
nin ağaçlarını sulam aprojesi yaptığını, ağaç başı
na elde edilen 10 milyon 500 bin lira gelirin pro
jenin tamamlanmasından sonra 30 milyon liraya 
yükseleceğini söyledi.

özdemir, 250 milyarım olsaydı, bu projeyi bi
tirmek için verirdim.” dedi.

Daha sonra Umurbey Müzesi'ne giden ANAP 
Genel Başkanı özdemir, müze defterini şunları 
yazdı:

“Bugün, Belediye Başkanımız ve heyetimiz ile 
Sayın Cumhurbaşkanımız Rahmetli Celal Bayar'ı 
ziyaret ettik. Anıt j lezar ve çevre düzenlemesi 
Anavatan Partisi tarafından yapılmış olması ve 
Başkanımız Fatih Mehmet Güler ile çevre düzeni
nin devam ettirilmesi Rahmetli Cumhurbaşkanına 
en kuvvetli bağlılığımızdır. Saygılarımla.”

AH T i özdemir, orad i da Celal Bayar Anıt 
Mezarı pojesi çe» 'vesinde istimlak edilen ve ye

rao

Fatih San

Giri S

ren#,' Ftsdı. N

Ganyancı

rinin açtığı el Sanatları, baskı resin-* 
sergisinin açılışı ile Umurbey Belde 
si nin makina nakışı sergilerinin açı
lışları yapıldı.

Kaymakam Sadettin Genç. Bele 
diye Başkanı Mehmet Turgut. Halk 
Eğitim Müdürü Kemal Çetinoğlu 
Milli Eğitim Müdürü Mehmet Tu- 
na’nın da katıldığı sergilerde, katılır - 
cılara belgeleri dağıtıldı daha sonra 
sergiler açıldı.

Birbirinden güzel tahta üzerine ış-

Umurbey deki m 
kışı sergisinde ise. I 
rin yaptığı el emeği 
isler büyük beğeni i k

Kursiyerler töreni 
rini aldı

rine Gemlik i kuşbaşı gören çay bahçesinin açı 
nı yaptı.

Özdemir. buradaki konuşmasında da. Un 
beklilerin Belediye Başkanlanna destek oknal 
n ulama projesimr mutlaka hayata geçinim 
ni istedi.

doğuş fent dershaneleri
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ı J Muzaffer Gürboğa 
j. Eğitimci - Yazar

Düşünen İnsan

I Toplumlunuzda biraz farklı ve yo
rumlayarak düşünen, düşündüklerini 
dile getiren ayrıntıya yer veren kişilere 
felsefe yapma denir.

Felsefe yapmak can sıkıcı ve anlaşıl
mazlık ile eşanlamlı tutulur. Ancak hiç 
ilgisi yoktur. Halkımızın, hatta pek çok 
aydının felsefeyi henüz anlamadığının 
kanıtıdır bu.

Sağlıklı düşünememizin, doğru ter
cihler yapamam izin, ileri gidersek az 

I gelişmiş bir toplum olmamızın neden
lerinden biri de felsefeye olan uzaklığı
mızdır.

Oysa felsefe yapmak, soru sormak, 
yanıt istemek demektir. Felsefeci de
nince yalnız felsefe öğretmenleri akla 
gelmemeli. Felsefeci eleştirel akla sa
hip kişidir. Olaylara bakış açısı nesnel 
ve geniş perspektiflidir. Olayları, dav
ranıştan, olguları, bilim adam şüpheci- 
liğinde inceler.

Her soruya yanıt bulmak için ola
ğanüstü gözlemler. Her ilişkide man
tıklı ve açıklanabilir yan görebilir. Açık- 
bmalan bilimsel destek ve dayanaktan 
yoksun değildir.

Felsefeci yanlış yaptığında doğrultu 
düzeltmesi yapıp temel felsefenin yö- 
rüngesine girebilir. Yanlışa demir at
maz.

Felsefeci sözcük ve kavram üretken
liği ayn bir özelliğidir.

Felsefeci bilinçaltını dinleyendir. Bi
linçaltı insanın kendi kendisine karşı 
eleştirisini sürekli yapar. Özetle felse
feci düşünce uzmanıdır.

Sorunun olduğu yerde felsefe var
dır. Felsefi düşünme sorun çözmede 
yaratıcılık oluşturması nedeniyle yar
dımcı olur. Pusulamız olur.

insana değer veren ve umut veren 
bir yol göstericidir.

Demek sorun beynimizde, anlayışı
mızda ve yetişmem izdir.

Bir öneri okuyun Nermi Uygur’un 
“Yaşama Felsefesi”

SATILIK DAİRE
Kumla’da Havuzlu 

Satılık ve Kiralık Daire 
Tel : (0.224) 513 17 97

NÖBETÇİ ECZANE

30 Mayıs 2003 Cuma
DEMİRİZ ECZANESİ

Çocuklara ödül ve 
ceza yöntemleri 5

Dünden devam
Çocuğu ödüllendirmenin 

derecesi ve şekli yaş ve aile
nin durumuna göre genelde 
değişiklikler gösterir. Ama 
şunu hemen belirtmeliyiz ki 
en iyi ödüllendirme maddi 
ödüllendirme değil, duygusal 
ödüllendirmedir. Kendisine 
sürekli bir şeyler alınmaya 
alıştırılan çocuk, gün gelecek 
en iyi ve en pahalı he

diyelerle bile doyum bulama
yacaktır.

Ama anne babasının öp
mesi, kucaklaması, gezdir
mesi, onunla oynaması, ona 
güzel sözler söylemesi şek
lindeki ödüllendirme; en 
sağlıklı ve en başanlı ödül
lendirmedir.

YAŞIN ÖNEMİ
Yaşa göre ödüllendir

me şu şekilde olmalıdır :

1- Bebeklik dönemin
de ödüllendirme şeklî s 
Öpme, okşama, sevme, ku
caklama. onunla rrynîîmr 
onu besleme, gezdirme, 
oru mpyyJ ofrna. onunla 
konuşma, onu sevdiğini his
settirme gibi.

Bu davraraşfam normal 
zamanda yapılması zaten 
gereklidir.

Devamı var.

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

mobilya çeşitleri ile 
hizmetinizdeyiz....

Gazhane Caddesi No : 21 (Eski itamlar Tic, M» Mü

Tel: (0.224) 512 20 20 GEMLİK

□ GEREKLİ TELEFONLAR
□ REŞMjDAİRELER !□ UÇAK

M

İtfaiye ....................
Polis İmdat...........
Jandarma İmdat., 
Jandarma K...........
Polis Karakolu......
Gar. Kom...............

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

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

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

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

TEK Arıza 
TEK Işletm

Milli Eğt. Md
Halk S* Mrk-
Halk Kutup

□ DENİZOTOBÜSÜ

□ KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık........
Kaymakamlık Ev., 
C. Savcılığı.............
C. Sava Yard........

........513 10 51
.......513 10 52
.......513 10 53
........513 29 54

Emniyet Müdürlüğü......513 10

□ ULAŞIM
Uludağ Turizm.,, 
Aydın Turizm......

.513 12 12

.513 20 77

□ HASTANELER
Devlet Hastanesi .
SSK Has<an«si......
Mer. Sağ. Ocağı,,

□ TAKSİLER
Körfez Taksi., 
Çknar Taksi,., 
Güven Taksa 
Gemlik Taksi., 
Manastır Taksa.

VAPUR

□ feribot

□ OTOBÜS

□ TÜP DAĞrnOLAJB

,513 92 00
.513 23 29
,513 1068

..... 513 İS 21 

..... 513 2467 
.....5133240 
.....513 23 24 
,,514 35 50
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DUYURU
ÖZEL DOĞUŞ FEN DERSHANESİ 

MÜDÜRLÜöÜ’NDEN
2003'2004 Öğretim yılında dershanemize devam edecek öğ-

I renctlede ıktdı ücret çizelgesi aşağıya çıkarılmıştır
Bir ders saati ücreti

1- ilköğretim OkuUan 4'5. Sınıf
2* ilköğretim OknUan 6'7.8. sınıf
3' Lise 1. 2' . sınıf takviye
4 Üniversiteye hazırlık
NOT 1 ' Ücretlerimize KDV dahildir.

3.000.000.-
4.000.000.-
6.000.000.-
6.000.000.-

2- Üniversiteye hazırlık, lise hazırlık kurslarına devam eden

VESTEL MAYIS
JVC AYI

KAMPANYASI
Peşin Fiyatına 8 taksit

B. S sınavında dereceye giren öğrencilere indirim yapılacaktır.
3- Peşin ödemelerde % 25 indirim.
4- Öğretmen çocuklarından ve kardeş olanlardan % 10 indirim 

,qulanr

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULA ÇAĞRI
20 Mayıs 2003 tarihînde toplanan yönetim kurulu Hak ve hakkani

yet Kurallarına uygun olarak hazırlanacak yönetim planı değişikliği yapa- 
bilraek için yönetim, planı değişikliği ile ilgili konuların görüşüleceği ola
ğanüstü genel kurul yapılması karan alınmıştır.

- Olağanüstü genel kurul 22 Haziran 2003 Pazar günü saat 13.oo’de 
sitemiz B Blok 57 Nolu işyerinde yapılacaktır.

- Yeterli çoğunluk almazsa 29 Haziran 2003 Pazar günü aynı yer ve 
saatte çapılacak. çoğunluk aranmayacaktır.

- Olağanüstü; genel kurula çağrı sitede oturanlara elde imza föyü im- 
TBİıftbı Jİr yapılacak site chşmda oturanlara posta veya fax ile gönderile
cektir. Ayrıca yerel, gazetede ilan edilecektir.

- Toplantıya katılamayan kat maliklerinin kendilerini temsil etmesi 
içir. vekil tayin etmeleri gerekmektedir.

- Daireleri hisseli olan kat maliklerinin eşlerinden vekalet almaları ge- 
rekmektedir

GÜNDEM :
1- Açılış ve saygı duruşu
2- Divan, başkanı ve divan üyelerinin seçimi
3- Yönetim planı değişikliği maddelerinin madde madde okunarak 

oyjnrması
4- Varsa başka önerilerin gündeme alınmasının oylanması
5- Dilek ve temenniler
6- Kaparaş.

BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ YÖNETİM KURULU

ÖZGÜR X. EL
KAUTCLİ-GARANTİLİ- O AYARINDA HER TÜRLÜ 

CEP T£L£PONU TELEVİZYON - BUZDOLABI - FIRIN 
ŞOFBEN - ÇAMAŞIR KAKINASI - BULAŞIK MAKİNASI 

ELEKTRİK SÜPÜRGESİ ve BENZERİ EŞYALAR ALINIR

UYGUN FİYATLARLA SATILIR
o EVLENECEKLER!

ağa BUZDOLABI - ÇAMAŞIR MAKİNASI - 
firin ve ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE

i H !ç®U®©®o|Wö.=- T3=.
t UĞRAMANIZ MENFAATİHİZEDİR

«Jr Beyaz eşyaların boya işleri yapılır.

Oemirsubası Mah. Taksim Sok. No: 1 (Eski belediye karşısı) 
Tel: (0,224) 513 01 76 GEMLİK

KAYIP
Bur$d Trafik İl Müdürlüğü’nden almış olduğum 

ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür, 
Osman AYPEK

Tüm ürünleri 3 yıl garanti 

GEMLİKLİLERİN 
HİZMETİNE AÇILDI

İbrahim & Bülent AKIT

BEYAZ EŞYA & ELEKTRONİK
İbrahim Akıt Cad. No : 8/A GEMLİK

Tel : (0.224) 514 05 55 Fax : (0.224) 514 18 68

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 I 
DAVETİYE BASILIR I

Her türlü matbaa işlerinizde 
hizmetinizdeyiz |

u Matbaacılık I
bizim İşimiz” I

Körfez OFSETJ
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



Renkli Etiket & Broşür & El İlanı & Kitap & Dergi 
Afiş & Yıllık Bilimi 4 Fatara İrsaliye 4 Bilet 

Gider Makbuzu & Davetiye i. Kartvizit i. Kaşe
Mühür İl Cilt yapuu 4c Plastik KİMİik Kartı

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR 

Her türlü matbaa işlerinizde 

_____________ hizmetinizdeyiz___________

1 pBEîARAFSIZ SİYASİ GAZETE HMH 
M31 Mayıs 2003 Cumartesi FİYATI : 200.000. TL.

Körfez OFSE
MATBAACILIK - REKLAMCILIK - YAYIMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak (Akbank Arahğı) 
No:3/BGeuA

Tel : (0.224) 513 17 97 Faz : (0J24) 513 35 95

Ali Okuroğlu “Aday değilim”
AKP İlçe Başkanı Ali Okuroğlu, dün düzenlediği basın toplantısında, yapıla
cak olan ilçe kongresinde, ilçe başkanlığına aday olmayacağını açıkladı.

Adalet ve Kalkınma Partisi 
Gemlik İlçe Başkanı Ali Oku- 
roğlu. görevinin kongrede so
na ereceğini ve ilçe kongresin
de aday olmayacağını. düzen
lediği basın toplantısıyla du-

Dün. saat 14.oo’de AKP 
İlçe binasında basın toplantısı 
düzenleyen Ali Okuroğlu. gö
reve getirilme amaçlarının 
ganîyi sorunsuzca kongreye 
götürmek olduğunu belirte
rek. “Herkesin düşüncele
rine saygı gösterdik. Kim-

rede sona erecektir. Ben 
şahsım olarak, kongrede 
ilçe başkanlığına aday ol
mayacağım.” dedi.

Yönetim kurulunda isteyen 
arkadaşlarının oluşacak yeni 
yönetimlerde görev alabilece
ğini de söyleyen Okuroğlu, 
aktif siyaseti bırakmadığını, 
zamanı geldiğinde başka gö
revlerde de çalışabileceğini 
söyledi.

AKP’de kongrelerde veya 
başka zamanlarda görev ala
cak bir çok arkadaşı bulundu-

sevi kırmamayı prensip 
edindik. Bize başvuran 
herkese çalışmalar hak
kında bilgi verdik- Bu ilçe 
yönetiminin görevi kong-

ğunu belirten Okuroğlu, parti
sinin Saadet Partisi ve eski Fa
zilet Partisi gibi kuralcı ve katı 
bir parti olmadığını, demokra
tik, katılımcı, paylaşımcı bir

parti olduğunu belirterek, 
“Biz tabandaki insanimi
zin görüşlerine değer ve
ririz, Bu nedenle partimiz 
içinde herkes her görevi 
yapabilir. Görevimi yerine 
getirmenin huzuru içinde
yim. Siyasetten ayrılma
yacağım. Değişik başka 
görevlerde görev alabili
rim de, almayabilirim de. 
Emekli öğretmen olarak 
da kalabilirim.” şeklinde 
konuştu.

“Belediye Başkanlığına
aday mısınız?” sorusu üzeri
ne konuşan Ali Okuroğlu, “İl
çe başkanlığına aday ol
mamam, belediye başkan
lığına aday olmam anla

mına gelmemelidir” der
ken, Merkez Karar Yönetim 
Kurulu’nun eski belediye baş- 
kanlannın yeniden aday olma
ları konusunda bir karan ol

madığını da söyleyerek, ken
disinin belediye başkanlığına 
aday olacağı konusunda açık 
kapı bıraktı.

Güne Bakış
Kadri Güler
gemlikkorfez@mynet. com

May olmamanın ardı..
AKP İlçe Başkanı Ali Okuroğlu, dün 

yaptığı basın toplantısıyla, ilçe kongre
sinde, ilçe başkanlığına aday olmayaca
ğını açıkladı.

Okuroğlu, görevlerinin şeffaflık için
de örgütü kongreye götürmek' olduğu
nu, bu mutluluğunu yaşadıklarını, an
cak kofıdisinin aday olmayacağını söy
ledi!

On ay sonra yapılacak yerel seçimle
ri düşünürseniz, AKP’nin ilçe başkalı
ğı çok önemli.

Parti içinde yaşanan dalgalanmaların 
ardında, yerel seçimlerde ortaya çıka
cak aday konusunun yattığını unutma
yalım.

Bugün ortaya çıkan ilçe başkan 
adayları güçsüz, ama yenileri çıkacak. 
I Ancak, yapılan delege seçimlerinde 

delege olanlara bakarsak, bunların Be
lediye Baş kanına muhalefet eden grup 
olduğunu görürüz.

Bu aday olmamanın ardında yatan 
beklentinin belediye başkan adaylığı ol
duğunu sezdiğimi söylersem, keanette 
bulunmuş olmam sanırım.

Annesini en güzel Özge anlattı
Gemlik Rotary Derneği’nin Anneler Günü nedeniyle düzen
lediği ‘Benim Annem’ konulu kompozisyon yarışmasında 
Ticaret Meslek Lisesi öğrencisi Özge Avcı birinci oldu.

Geçtiğimiz günler
de kutlanan Anneler 
Günü’nde Gemlik Ro
tary Derneği’nin, İlçe 
Milli Eğitim Müdürlü
ğü ile ortaklaşa dü
zenlediği lise ve dengi 
okullar arası “Benim 
Annem” konulu 
kompozisyon yarış
ması sonuçlandınldı.

İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafından 
oluşturulan komisyön 
tarafından değerlendi
rilen yazılar arasında, 
Gemlik Ticaret MoS- 
lek- Lisesi 9/D sınıfı 
532 nolu Özge Avcı 
adlı öğrenci ‘Batma
yan Güneş’ adh

kompozisyon yazısıy
la birinci seçildi.

Önceki gün, Gem
lik Rotary Derne
ği’nde düzenlenen tö
rende, birinciliği elde 
ede a Özge Avcı, Der
nek Başkanı Kadri 
Güler tarafından ödül
lendirildi.

Ticaret Meslek. Li
sesi ve Anadolu Tica
ret Meslek Lisesi Mü-1 
dürü Mehmet Ali Ba- 
raş ın da katıldığı top
lantıda konuşan Der
nek Başkanı Kadri 
Güler. “Can varlığı
mız annelerimizi 
yılda bir gün de ol
sa anmanın yanın

da, onlan <n güzel 
sözcüklerle anlata
rak birincilik elde 
ettiğiniz için sizi 
kutluyorum.” dedi.

Birinaliği elde 
eden Ticaret Lisesi 
öğrencisi Özge Av- 
cıya Atatürk'ün Nut
ku' ve kol saati arma
ğan edildi.
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Özelleştirme....

Gemlik Rotary Derneği'nin Anneler Günü nedeniyle 
açtığı kompozisyon yarışmasında birinci olan yazı.

Özge AVCI I
Ticaret Meslek Lisesi!

Mal sahibi Mülk sahibi
Hani bunun ilk sahibi...
Halk arasında söylenen bir deyimdir.
Özelleşen kurumlann ilk sahiplerini arar konu

ma düştüğünü görünce aklıma geldi.
Daha doğrusu özelleştirme hep aklımda... Na

sıl olmasın ki yatıyoruz özelleştirme kalkıyoruz 
özelleştirme...

Sağanak halinde insanlann beynine işleniyor.
Sanki tek çıkış noktası imiş gibi...
Olmadığını görmek için daha neyi bekliyoruz

[ kî?
Oysa alınacak bir tek önlem var.
O da kamu İktisadi Kuruluşlannı siyasetçilerin 

। elinden kurtarmak. Yani moda deyimle arpalık 
olmaktan çıkarmak.

Özel sektörüne de. sağdan pompalanan libe- 
I lolisderin de cup diye atladığı özelleştirme bizim 
ülkemizdre bir garip uygulanıyor.

Haraç mezat satalım. Bugün binlerini kurtara
lım, bizden sonra tufan.

Sanıyorum 4-5 yıl önceydi.
Ufuk Söylemezoğlu döneminin Özelleştirme 

İdaresi Başkam...
Bursa’dan bir grup ziyaretine gitmiştik.
O zaman Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nı 

görmüştüm de... İçimden geçirmiştim.
“Muhteşem bir yer. Ancak kendisi KIT 

olmuş. Burası mı özelleştirme yapacak ön
ce, bur anın özelleştirilmesi gerekir” diye...

Özelleştirme İdaresi aracılığıyla özelleştirilen 
kurumlar şimdi kendisine yeni bir patron anyor.

içine düştüğü durum bir yana... Olan işsiz ka
lan binlerce insana oldu.

Toplumsal açıdan sosyal bir yara.. Hala kanı
yor.

Kıl payı özelleştirme furyasından paçasını kur
tarabilenler ise karlılıklarına karlılık katıyorlar.

Özelleşip de zora düşenleri yazmanın gereği 
J yok, ancak diğerlerinin kamuoyunun bilgilerine 
I sunmak gerekir.

ülke yönetiminde etkin ve yetkin görevlerde 
bulunmuş gf nilir bir kaynak Zekeriya Temizel 

■ açıklamış.
T TÜRK TELEKOM

ı Özelleştirilediği süre içerisinde neredeyse 
i satış bedeli kadar kar sağlayacak olan Türk 
Telekom’un 2002 yılı kart 1.8 katrilyon lira.

özelleştirme baskısında kalmasaydı teleko
münikasyon alanında dünya devleri ile yarışa
cağı kuskusuzdur.

TEKEL
40 bine yakın çalışanı kapının önüne konu

larak özelleştirilecek olan Tekel’in bölündük
ten sonraki şirketlerinin 2002 yılında sağladı
ğı kar toplam 308 trilyon lira. Bu kuruluşun 
çiftçiyi kaderi ile başbaşa bırakmayacak eko
nomiye sağladığı yararların parasal katkısı ha
rfe

TPAO
2002 yılında 484 milyon lira kar sağlayan 

bu kuruluşun Azerbaycan'daki petrol aramala
rının olumlu sonuçlandığı öne sürülüyor. Ba 
kü-Ceyhan petrol boru hattının işletmeye açıl
masından sonra üretimi artacak olan kurulu
şun gelecek 10 yıldaki karının özelleştirme be
delinin kat kat üzerinde olacağı çok açık.

Yukarıda sayılanların özelleştirilemediğine 
şükredelim Özefleşörilernesin diye de dua ede 
fim.

Edelim ki yarın çocuklarımız özelleştirme en- 
kazmda gezinmesinler

Batmayan Güneş...

Anneler!....
Değeri paha biçilmeyen kıymetli ha

zineler. Güneş kadar değerli, güneş ka
dar parlak, güneş kadar sıcak ve güneş 
kadar aydınlardır. Her ne durumda olur
sa olsun karanlığa terk etmezler. Orta
dan kaybolduklarında biz çıkarız gökyü
züne.

Parlarız bizi görsünler diye...
Aslında bilmeliyiz onlar her şeyi gör

meseler, her zaman yanımızda olmasa
lar bile yürekleriyle duyarlar, hissederler 
bizi. Kaydığımızda bir burukluk hisse
derler. îşte o an geceyi gündüz yapıp bi
ze tutunacak bir dal uzatırlar.

Yeri gelir kızarlar, bağırırlar. Dargın
lık olur aramızda. Ananın öfkesi, baha

İLAN ve REKLAMLAR KAZANDIRIR 

1AYLIK PAIİIT REKLAM
100 milyon + KDV + Sürpriz

BİR TELEFON YETERLİ
Tel : (0.224) 513 17 97

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■

Yıl: 30 SAYI: 1555

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)

Okuyun, okuturu 
abone oluıj

rın kan gibidir. O kadar çabuk eriyip 
yok olur ki karın yağdığını bile unutur 
gideriz. Sanki hiç olmamış, hiç yaşan
mamış gibi...

Başta işlenmemiş hamur olarak mey
dana geliriz. Analarımız özenle, titizlikle 
şekil.verirler b ere. Kendi yaşamlarını 
bir .kenara atıp bizim hayatımızı ön 
planda tutarlar. Yemezler yedirirler, iç
mezler içirirler. Analarımızın hayatların 
dan çalarız. Bütün yıllarını, senelerinin 
hiç göz kırpmadan bizim için harcarlar.

Her ana bir güneştir. Bizim için bu 
kadar çalışan bu kadar emek sarfeden 
güneşlerimize hak ettikleri değeri ver
meli, biz yıldızlar sönmemeli her zaman 
parladığımız göstermeliyiz.

Yazarımız 
Araştırmacı - Yazar 

Yılmaz Akkılıç’ın yazdığı
4 Ciltlik 

BURSA ANSİKLOPEDİSİ
Gazetemizde satılmaktadır, ! 

saMt I

SsiSSBI I
■■i GÖNLÛK SİYASÎ CA2EW ■■■■ I

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı I 
No : 3/B GEMLİK Tel : (0.224) 51317fn
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Enginarın soyma ustaları
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Samimi Olalım

Herşeyin kralı olurda 
enginarın olmaz mı?

Bu krallar enginar soy
ma kraftan...

Türkiye’nin en büyük 
konserve fabrikalarında 
makmalaria soyulmayan 
enginarlar, enginar soyma 
ustalarının hünerli elleriy
le soyuluyor.

Gemlik’teki bir konser
ve fabrikasında iç ve . dış 
piyasa için hazırlanan en
ginar konserveleri için

Ankara’dan gelen 20, kişi
lik soyma ustaları tane ba
şına 50 bin lira ücret allı
yorlar.

Günde, bin 500, iki bin 
adet enginar soyabilen us
taların el becerilerini izle
mek bile bir başka zevk.

Türkiye’de 20’ye yakın 
soyma ekibi bulunduğunu 
söyleyen ustalar, ülkenin 
her tarafına çağrıldıklarını 
ve iki ay süreyle enginar 
soyduklarını söylüyorlar.

K İİIİIHL. .UUlit »Hiatfi-

GEDİĞİNE
^nan amer

Yaşam Vergisi
Şirketleri, tesisleri, ormanları, 
koyları satmaya satarsın-satamazsın 
tartışmalarına, toplumu huzursuz 
etmeye ne gerek var.
Satın havayı, koyun adını 
“Yaşam Vergisi” 
Toplayın katrilyonlan...
Bakın nasıl mı?
Bir insan saatte beşyiiz m3 
oksijen soluyor. Günde onikibin m3, 
ayda üçyüzatmışbin m3.
M3 yüz Ti den ayda otuzaltımilyon 
TL, yılda dörtyüzotuzikimilyon TL. 
Yetmiş milyon yurttaştan yılda 
otuzbir katrilyon TL. gelir.
Bütçenin üçte ikisi..
Kısa zamanda ne iç borç kalır, 
ne dış borç...
Çekersiniz IMF’ye desturu...
Bir düşünün...

Belediye Meclisi 
toplanıyor

Belediye Meclisi Ha
ziran ayı olağan toplan
tıları 2 Haziran 2003 
Pazartesi günü başlıyor.

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, beledi
ye meclis üyelerine, 
gönderdiği davet mek
tubunda, 2 Haziran gü
nü saat 14.oo’de topla
nacak olan mecliste, 
1580 sayılı yasanın 
307 sayılı kanunla deği
şik 76 ncı maddesi hü
kümleri dahilinde mecli
se vermekle yükümlü 
olduğu 1.5.2002- 
30.4.2003 tarihleri 
arasındaki çalışma ra
poru okunarak, görüşü
lecek ve oylanacak.

Daha sonra 1 Mayıs 
2003 ile 30 Nisan 
2004 tarihleri arasında 
Belediye- Başkanınin

hazırladığı çalışma 
programı okunarak, gö
rüşülecek, oylanacak.

Gündemin diğer 
maddesinde ise, 2002 
yılma ait kesin hesaplan 
görüşülerek, karara 
bağlanacak daha sonra 
ise, 2 meclis vekili 2 
meclis katibi, 2 encü
men üyesi seçimleri ya
pılacak.

Seçimlerden sonra, 
açık oyla bütçe ve kesin 
hesap komisyonu belir
lenecek, ardından tarife 
ve imar komisyonu se
çilmesine geçilecek.

Belediye Sarayı 
altında bulunan 13 
Nolu büronun Gemlik 
Belediyesi Sanat ve 
Kültür Derneği adına 
tahsis edilmesi karara 
bağlanacak.

Samimi olalım.
Her fırsatta Avrupa’ya gitmek iste

riz.
İmar konusunda oradaki disiplini met

hederiz.
Her konuda bir standart yakalayan Av

rupalIları öve öve bitiremeyiz.
Enflasyon nisbetinin (% 2) yi geçmemesi-1 

ne imreniriz.
Kanunlarımızı oradan örnek alarak 

seçeriz.
Çocuklarımızı eğitim için Avrupa’ya 

göndeririz.
Bir fırsat bulsak temizlik işçiliğine bile I 

göz kırpmadan gitmek isteriz. i
Oradaki ülkelerin sosyal ve eğitim I 

harcamalarının arttığını, savunma har-1 
camalarının git gide azaldığını öve övr bi-1 
tiremeyiz.

Peki. O zaman biz niye Avrupa Birliği- I 
ne karşıyız.

Neden durmadan Avrupa düşmanlığmı I 
körüklüyoruz.

50 yıldır her dediğini yaptığımız, I 
son savaşta bir dediğini tam yapmadığımız I 
Amerika’nın, bize olan aleni düşman- I 

lığını neden göremiyoruz. i
Bütün bunlar ortada iken, üyelik girişim-1 

lerini neden engelliyoruz.
Aslında, yanlı olanı da. ı
Yansız olanı da.
Avrupa standartlannın. Türk halkının ] 

yararına olacağını pek ala biliyor.
Ama. Bazı kesimler buna aleni dire- I 

niyor
- Değişime karşı olduğu için direni-1 

yor.
- Çıkarları bozulacağı için direniyor. I

Avrupa Biriiği’ne girince :
- Artık bankalar hortumlanamaya- 

cak.
j '; Siyasetçiler, verdimse ben verdim 

diyemeyecek.
- Yargının bağımsızlığı zedelen

meyecek.
- Sivil-asker ilişkileri Avrupa’da na

sılsa öyle düzenlenecek.
- Her alanda şeffaflık olacak.
- Tayinler de de. ihalelerde de şeffaflık 

zorunlu olacak.
- Devlet yeniden yapılanacak. *
- Bir işyeri açmak için onlarca imza 

gerekmeyecek.
- Enflasyon daha da düşecek.
- Gelir dağılımı istenilen ölçüde ol

masa bile, bir ölçüde adil hale gele
cek.

Peki. Ama hala neden karsısınız.

Günün Sözü

Hiç bir ordu.
Zamanı gelmiş bir düşünceye 
Karşı koymaz.

İle tor Hugo'
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Borusan İlköğretim 
Okulu’ndan 

yıl sonu kermesi

Ganyancı

1. ayak : Günün ilk ayağında 'eküriler 
banköndur.

2. ayak : Eloran, Sweety Melody, Fu- 
ego, Çıtımık ve Faır Black bu koşu için ye
terli.

3. ayak : Eküriler, Kadıbey, Canfez To- 
runkız, Star tumbul, Şam yeterli.

4. ayak : Atığbey günün kalesi.
5. ayak : 2 Nolu Mıss Better, Sansalva- 

dor Ace of Base, Tekarzum, Müzeyen, El- 
mabağ ve Kalimera.

6. ayak : Mürvet Sultan, Hürbey, Cilve, 
Üç kardeş, Kavalye, Yavuzhat ve Devir 
Paşa bu yarışı kapatır.

Bahtınız açık, şansınız bol olsun. •

M

r

Kermesten elde edilecek gelir
ler. okulun ve yoksul öğrencilerin 
ihuvaciannın karşılanacağı belir-

Borusan İlköğretim Qkulu ög- 
XQİ velilerinin hazırladiKİan eş- 
lar. Gemlik halkının beğenisine

1

Körfez OFSET
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

BMC 
FATİH 

DODGE 
KARGO 
FORD

Gemlik Girişi Baytaş Apt. Altı No : 42 GEMLİK 
Tel: (0.224) 514 59 37 Cep Tel: (0.546) 586 00 43

: 20.44 ete. ceuete.

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

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

TOFAŞ 
RENO 
VOLVO 
SCANİA 

ANADOL

Tahir DOLAŞKAN

Önceki gün. Belediye Sergi 
Solonu nda yapılan serginin açılı
şına İlçe Kaymakamı Sadettin') 
Genç. Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut. Üçe Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Tuna, üçe Spor Müdürü 
Burhan Ankan ile okul müdürleri 
ve öğrenciler, veliler katıldılar.

Kermeste, masa örtüleri, dan- * 
teller, havlular, el işleri, kıyafetler, 
yemeniler. el işi çantalar satışa

OTO GAMZE
Elektrik Akşamı Filtre 
Derse Akşamı Civata
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PVC KAPLAMA VE 
PLASTİK KART SİSTEMLERİ i
O Plastik KimlikU<arth> ' 1

O Personel Kartı j
<$• Öğrenci Kartı € I

O Tanıtım Kartı I
O Fatura Kartı I

İLAN ve REKLAMLAR KAZANDIRIR
1 AYLIK PAKET REKLAM 

100 milyon + KDV + Sürpriz

^■1 TARAFSIZ SİYASİ GAZETE ■■■

BİR TELEFON YETERLİ
Tel : (0.224) 513 17 97

Sız hiç Pizzamızı 
yediniz mi?

İSTİKLAL, CAD. No : 17 GEMLİK
Tel : (0.224) 513 53 67 - 514 71 80
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Yükümlülüğü Büyük

Eğitim insana yapılan bir yatırım
dır.

Ne yazık ki tophunumnz insan fak
törüme gereken önemi '.'ermiyor. Öğ
retmene büvük is düşmektedir. Kolay 
yolu değil, zor olanı aşmak zorunda
dır.

Klasik anlatan öğretmen, dinleyen 
öğrenci yöntemi terkedilmeli. Öğret-
men az anlatan, daha çok yol göste-

konumuna gelmelidir.

yor isek daha çok işbirliğine gerek
sinme olacaktır, işbirliği zaten önü
müze pek çok olanak ve seçenek ko
yacaktır. Başarının temeli kendine 
güvenmekten geçer. Bu özgüvenin 
kazanılmasında öğrenciye yardım 
C'dümelidir. Onlara yaratıcılıklarını 
nortaya acıkmasını sağlayan ortam 
hazırlanmalı ve kendi yeteneklerinin 
keşfetmelerine olanak tanımalıdır. 
Öğrencilerin iyi tanınması onlardaki 
gizli güçlerin çok iyi değerlendirilme
sin sağlayacaktır.

Öğrencilerin çoğunda belirli amaç
ların almadığını, bu konuda belirsiz
lik yaşdıklannı gözlemleyebiliyoruz. 
Bu nedenle öğrencilerle geleceğe yö
nelik amaç saptanması yapılırsa ya
rarlı olur.

Şimdiki gençlik farklı, çok soru so
ruyorlar, herşeyî öğrenmek istiyorlar. 
Bu motivasyon öğretmen için bir fır
sattır. Öğretmen birikimli değilse bu 
fırsatı değerlendiremezse, birşey ve
remez, hele inandırıcı olamaz. Eği
tim ve öğretim ancak güven temelin
de sağhkh gerçekleşir.

Öğretmen kendini sürekli yenile
mek, kalıplaşmış yararı olmayan ta
vırları terkedip, yeniliğe yelken aç-
-nahdır- Bilim adamı nasıl 
öyle çalışmalı. Tutarlı ve 
mak zorundadır.

Eğitim .sorunlarımızın 
sînde, çözümlenmesinde 
payın öğretmenlerde

çalışıyorsa 
duyarlı ol-

giderilme- 
en büyük 
olduğunu

NÖBETÇİ ECZANE

31 Mayıs 2003 Cumartesi 
SERİM ECZANESİ
01 Haziran 2003 Pazar 
SENA ECZANESİ

Çocuklara ödül ve 
ceza yöntemleri 6

Dünden devam
2- Okul öncesi dönemde 

ödüllendirme şekli : Öpme, 
okşama, sevme, kucaklama, 
onunla oynama, onunla 
gezme, birlikte vakit geçir
me, söz olarak onaylandığı
nı vurgulama, onun hoşuna 
gidecek iltifatlar söyleme, 
onun sevildiğini hissettirme, 
onun gelişim dönemine uy
gun oyuncak ve hediyeler

alma.
3- Okul döneminde ödül

lendirme şekli : Öpme, ok
şama, sevme, onunla oyna
ma, onunla ^ÎK,ikte gezme, 
birlikte ders çalışma, onay
landığının hissettirilmesi, 
onun kabiliyetlerini ön pla
na çıkaracak program ve 
aktivitelere yönlendirme, 
onun hoşuna gidecek iltifat
lar söyleme vb....

Yasemin Mobilya
DEĞİRMENCİOĞLU Mobilya ve Koltuk Çeşitleri

Gazhane Caddesi No : 21 (Eski Uzunlar Tic. Aygaz Bayii) 

Tel : (0.224) 512 20 20 GEMLİK

Ol Yatak Odası Takımları 
O Oturma Odası Takımları 
d Misafir Odası Takımları 
O Yemek Odası Takımları 
O Kanepeler
O Abajur Çeşitleri
O Zigon Sehpalar
Yeni İşyerimizde zengin 

mobilya çeşitleri ile 
h izme tinizdey iz....

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

□ RESMİ DAİRELER
TEK Arıza ...... 513 20 66
TEK işletme .... 51^ 45 03 
Turizm Der. .... 513 12 74 
Spor Sah....... 514 00 95 
Orm. Böl. Şf... 513 12 86 
Milli Eğt. Ma.... 513 11 74 
Halk Egt. Mrk.. 513 18 46 
Halk Kutüp...... 513 13 53
As. Şb. ...... 513 10 57
Karayollan ...... 513 13 08
Uman Bşk....... 513 11 33
Mal Md........... 513 10 95 
Nüfus Md......... 513 37 42
Özel Id. Md...... 513 15 07
Tapu Sic. Md. . 513 14 14 
Müftülük.......... 513 13 64
Gümrük Md....  513 14 11
Tekel Md......... 513 10 42
Ver. Da. Md..... 513 23 60
İlçe Tar. Md. ... 513 11 86 
ilçe Seç. Md. .. 513 77 73

□ UÇAK
Türk Hava Yollan  224 06 72 i
Şafak Havacılık.......... 245 90 82
Havalimanı..................... 246 5<

M
□ DENİZ OTOBÜSÜ
Bursa...... .. ......... .......................256 77 84
Mudanya....... ................................ 544 3060
Yenıkapt..............  ..4212)516 12 12 |
Yalova (2261811 13 23□ KAYMAKAMLIK

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

□ VAPUR
Yalova........................... (226) S14
□ FERİBOT
Topçular. .....____ ..........(226) 363 43 19
Eskîhisar.............______ (262) 655□ ULAŞIM
□ OTOBÜS

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

□ BELEDİYE ŞehirlerarassOto.Term. 261 544)0 (İSHat
Santral.......... 513 45 21-23
Başkanlık....... 513 45 20
Zabıta... .........513 24 32
Otobüs Iştet...513 45 21-122 -
Su İşletmesi ...513 45 21-115 
itfaiye.............513 23 25
Muhasebe M...513 45 21-182
Yazı İş, Md......513 45 21-111
Su Arıza........Yalnız 185

□ TÜP DAĞITICILARI
□ HASTANELER
Devlet Hastanesi.................513 92 00
SSK Has^nesi...................513 23 29
Mer. Sağ. Ocağı..................513 10 68

Aygaz.................________ 513 12 95
Ozgaz ..............-------------- 514 17 00
Tekgaz.................._______ 513 16 37
Ocakgaz.............. ................ 513 16 3/
Ergaz.................................... 513 88 43
İpragaz...................._____ 513 22 59
Habaşgaz .............. 513 45 46
Ukıtgaz...................   514 28 41
Yeni Ldotoaz ..................... 513 65 00
Alevoaz..................... ........— 513 40 95
BP Gaz . ..... .. ................ 514 59 Sİ

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

f \ OEN4LİK ŞOFÖPt-ÇR VS l_l c
Ambulans......0.532.4868116
Kurtarıcı.........0.533 2556505• Esn^ $«ı Krtd Kd Kav 513 11 85

(-- k »ikMUK MVHTtUf
1 | VI 5*NAIKARIARIX>CAJI Yerfiyurtlar Petrol............... 513 30 33 

Akcan Petrol..Ambulans......0.532.5716757
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Bursa Gezeği 
Gemlik’te

Bursa’nın tanınmış gezeklerinden Yeşil Bursa Gönül Dostları 
Gezeği, pazartesi günü akşamı Gemlik Belediyesi Sanat ve 
Kültür Demeği ile birlikte ortaklaşa gece düzenliyorlar.

Bursa’nın tanınmış 
gezeklerinden Yeşil 
Bursa Gönül Dostlan 
Gezeği. pazartesi günü 
Gemlik'te konaklaya
cak.

Gemlik Belediyesi 
Sanat ve Kültür Der
neği Edip Özer, der
neklerinin tüm konser
lerinin sona erdiğini ve 
tatil dönemine girdik

lerini son'olarak, Yeşil 
Bursa Gönül .Dostlan 
Gezeği ile birlikte bir 
gece düzenlediklerini 
söyledi.
* Gürle Restaurant’tc: 
yapılacak olan geceye, 
Yeşil Bursa Gönül 
Dostlan Gezeği ile bir
likte Gemlik Belediyesi 
Sanat ve Kültür Der
neği yöneticileri ve ko

ro üyeleri katılacaklar.
GEZEK 
OLUŞTURACAĞIZ

Gemlik’te gezek 
kültürünün bulunmadı-, 
ğını söyleyen Edip 
Özer, “Dernek ola
rak bu geleneksel 
kültürümüzü de il
çemizde yaşatma
nın adımım atıyo
ruz” dedi.

ACELE SATILIK KAYIK
DİZEL MOTORLU 5.80 AHŞAP SATILIK KAYIK

GSM : (0.535) 813 99 99

ÖZCSCİİ^ X. El-

KALİTELİ-GARANTİLİ- Ö AYARINDA HER TÜRLÜ 
CEP TELEFONU - TELEVİZYON - BUZDOLABI - FIRIN 
ŞOFBEN - ÇAMAŞIR MAKİNASI - BULAŞIK MAKİNASI 

ELEKTRİK SÜPÜRGESİ ve BENZERİ EŞYALAR ALINIR
UYGUN FİYATLARLA SATILIR

« EVLENECEKLER!
—BUZDOLABI - ÇAMAŞIR MAKİNASI - 

FIRIN ve ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE

V ©i@o@@©a©©@o= TL
II UĞRAMANIZ MENFAATİNİZEDİR 

Jr Beyaz eşyaların boya işleri yapılır. 
Demirsubaşı Mah. Taksim Sok. No : 1 (Eski belediye karşısı)

Tel: (0.224) 513 01 76 GEMLİK

caytfz fajattenujte, uafat 
cpe&nefateceğ&ufy fan yen.

PARKI YAŞAYIN YAŞATIN
Büvükkumla Meydanı İskele Karşısı Büyük Kumla / GEMLİK

Tel: (0424) S38 00 90

VESTEL
JVC

MAYIS 
AYI
KAMPANYASI

Peşin Fiyatına 8 taksit
Tüm ürünleri 3 yıl garanti

GEMLİKLİLERİN
HİZMETİNE AÇILDI

SAKITLAR

İbrahim & Bülent AKIT

BEYAZ EŞYA & ELEKTRONİK
İbrahim Akıt Cad. No : Ö/Â’OEMLİK

Tel : (0.224) 514 05 55 Fax : (0.224) 514 18 68

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 ÜÇÜZ 

DAVETİYE BASILIR
Her türlü matbaa işlerinizde 

hizmetinizdeyiz
"Matbaacılık
Bizim İşimiz"

Körfez OFSET
MATBAACILIK - REKLAMCILIK - YAYINCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak
(Akbank Aralığı) No : 3 / B Gemlik 

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