
S 2 Haziran 2003 Pazartesi FİYATI : 200.000. TL.

Reşidi Etiket İl Utit İl O Ih* A tÜUf İt Der^ 
Afi» i Yıllık E-h«m İl Fatura İrsaliye i Kilet 

Ctfcr Mahfaza* Da »eti ye £ Kartvizit £ Kase
Mahûr â Cih ya ftau İc Flaeük Kimlik Karü

I GÜNDE DAVETİYE BASILIR 
Her tirli Matbaa işleri»izde 

hizMetinizdeyiz_______

Körfez OFSET
I_____________________________________

MATBAACILIK - REKLAMCILIK - YAYMOUK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak (Akbaak ArahğM 
No : 3 / B Geudfc

Td : (0.224) 513 17 97 Fa»: (0.224) 513 35 95

ANAP eski İlçe Başkanı ve İl Başkan Yardımcısı Faruk Güzel’de sürpriz

llP’nin yeni başkanı Fani Güzel
Mehmet Avcı Başkanlığındaki eski ilçe yönetiminin toplu istifasından sonra, İl Yönetim 
Kurulu İlçe Yönetimini oluşturmak üzere Faruk Güzel’e görev verdi. ANAP’lı bilinen Gü- 
zel'in görevi kabul ettiği ve yönetimi oluşturmak için çalışmalara başladığı öğrenildi.

Yerel seçimler yak 
jaşhkca siyasetteki 
sürprizlerde başladı. 
k Geçtiğimiz günler 
de. görevlerinden istifa 
eden Doğru Yol Partisi 
Gemlik İlçe Yönetimi
nin. yenide n oluşturul
ması için sürpriz bir 
sır Faruk Güzel. gö
revi kabul etti ve ilçe 
yönetimini oluşturma 
çahşmalanna başladı. 
F Anavatan Parti 
s nin Gemlik kurucula- 
n.ırasında olan ve ilce 

Güne Bakış
Kadri Güler 

gem rfez@mynet. com

Girit ve Rumeli Türkleri
I 600 yıllık Osmanlı tarihi basanlar ve başarı- 
sızhklarla dolu.

[ Osmanlı Devleti nin kurucusu Osman Bey’in 
oğlu Orhan Bey ile başlayan Avrupa'ya yayılma- 
cıiık. Macaristan kapılarına kadar götürmüş 
Türkleri.

( Osmanlı işg^l ettiği topraklan kendine bağla
dıktan sonra oıuulannı geri çekmiş.

Ordularla birlikte Rumeli’ye götürüp yerleştir- 
tfikleri Anadolu Türkleri, uzun yıllar Balkanlarda 
ve Girit Adası’ndaki yerli halk ile birlikte yaşadı- 
lar.

I Bir rum kenti olan Gemlik (Kios), Kurtuluş Sa- 
vaşı ndan sonra Rumların Yunanistan’a göç et
mesiyle boşalınca. Lozan Antlaşması gereği Girit 
v^Rumeli deki Türkler, anavatanlarına döndüler.

I Cumhuriyet döneminde Gemlik'in ilk halkı bu 
insanlardı

i Çocukluğum bu insanların arasında geçti.
Bu anılar ayrı yazı dizisi olacak kadar geniş H 

konular,
; Dun, Girit ve Rumeli Türkleri Kültür ve Daya- n 
msma Derneği nin genel kurul toplantısını izler- II 
ken. orada da söylediğim gibi, bu derneğin kuru
luşu biraz geç oldu.

Gemlik e ilk yerleşenler, Anadolu Avrupa kül
türünü ilçemize getirenk.rdir.
I Uzun yıllar Gemlik’te o kültür yaşatıldı. Şimdi 
onlar azmhkta kaldı. Bu kültürü unutturmamak 
itin yola çıkanları kutluyorum.
■—-TL,. ., ------------------- --- ■ ■■ ■ ।

başkanlığı. milletvekili 
adaylığı, birkaç kez de 
İl Yönetim Kurulu üye
liği ve İl Başkan Yar
dımcılığı görevlerinde 
bulunan Güzel’in 
DYP’ye geçmesi ve İl
çe Başkanlığı görevini 
kabul etmesi. Siyasi ku-,- 
Esleri allak bullak etti.

Gemlik siyasetinin 
popüler isimlerinden 
olan Faruk Güzel, siya
setin yanı sıra, Gem- 
likspor Kulübü Baş
kanlığı ve yönetim ku

rulu üyeliği göi evlerin 
de de: bolundu.

, DYP. eski İlçe Baş
kanı Mehmet Avcı’nın 
il yönetimine ters dü
şerek istifa' kararı al
masından sonra, yöne
tim .kurulu arkadaşları 
da başkanlarıyla birlik
te görevlerinden istifa 
etmeleri üzerine, DYP 
İl Yönetimi, İlçe Baş
kanlığı görevini. kong
reye kadar Faruk Gü
zel’e teklif etti.

GÖREVİ
KABUL ETTİ
Güzel, ikna edildik

Yaşlı 
kadın 
intihar 
etti

Dün Belediye İs
kelesi yakınlarında 
denizde bir kadın ce
sedi görüldü.

Saat 09.oo sırala
rında karaya çıkarılan 
cesedin Ülkü Ben- 
hur(63) adlı kadına ait 
olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili olarak, 
Cumhuriyet Başsav
cılığı soruşturma baş
latırken, yaşlı kadının 
kordondan kendini 
denize atarak, intihar 
edeceği ihtimali üze
rinde duruldu.

Yaşlı kadının kan
ser hastası olduğu Öğ
renildi.

ten sonra görevi kabul 
ettiğini ilk kez Gemlik 
Körfez’e açıkladı.

Faruk Güzel, kendi
sine görev, verildiğinin 
doğru olduğunu, yöne
tim kurulunu oluştur
mak için çalışmalara 
başladığını, bunun bir
kaç gün. sürebileceğini 
bildirdi.

Yeni yönetimin be
lirlenerek, İl Başkanlı
ğına sunulmasından ve 
kabulünden sonra 
isimlerin kamu oyuna 
duyurulacağını söyle
yen Faruk Güzel, eski

Kazalar bitecek
Bursa’dan Gemlik’e dönüşte Jandarma karşısında 
meydana gelen trafik kazalarının nedeni olarak göste
rilen karayolunun onarımına başlandı.

Daha çok kış abların
da Bursa’dan Gemlik’e 
dönüşteki viraj ile zeytin 
satış mağazaları arasın
daki bölgede meydana 
gelen trafik kazaları ar
tık sona erecek.

Karayolları 14. Böl
ge Müdürlüğü tarafın
dan onanma alman ve 
geçtiğimiz günlerde yol 
düzenleme çalışmaları 
başlayan bölgede, her 
yıl onlarca maddi hasar
lı ve ölümle sonuçlanan 
trafik kazaları meydana 
geliyordu.

TEK YÖN
Geçtiğimiz günlerde 

başlayan çalışmalar ne

partisi için şuıılan söy
ledi:

“ANAP misyonu
nu yitirdi. Genel 
Başkan Ali Talip 
Özdemir’in Umur* 
bey’e gelişindeki il
gisizlik bunun gös
tergesidir.”

Siyasi hayatına 
bundan böyle DYP’de 
devam edeceğini söy
leyen Faruk Güzel, 
“Amacımız yerel se
çimlerde, DYP’yi 
iktidar yapmak ola
cak” şeklinde konuş
tu.

deniyle. Tersane

Araç süri

Faruk Güzel in DYP 
İlçe Başkanlığı görevini 
kabul etme si ANAPb 
lar arasında da sürpriz 

ak karşılandı.
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Bir acayip zor 
yarış...

Askeri lise, özel okullar sınavı der
ken, 8 Haziran’da Anadolu ve Fen Li
seleri sınavı yapılacak ve ilköğretim dü- 

I zeyindeki 8 yıllık yarış sona erecek.
Umut ile heyecanın yanı sıra, gergin

liğin birbirine karıştığı zorlu bir süreç.
Kolay mı, tam sekiz yıldır ana, baba, 

çocuk uzun soluklu serüvenin her etabı
nı yoğun ve yorucu bir biçimde yaşıyor.

önce iyi bir okul sas ışı. Serüvenin 
bitimine iki yıl kala bu kez başarısını ka-' 
nıtlamış bir dershane arayışı ve son yıla 
geliş. Yarışın en zorlu etabı. İyi okul ve 
iyi dershane tek başına yeter1; mi?

Tabii ki hayır...
Ne olacak?
Bu kez kısa adı LGS olan liselere gi

riş sınavının ana unsurları matematik,, 
fen, Türkçe ve sosyalden özel ders al
ma girişimleri başlayacak.

Gücü olan çocuğunun geleceği için 
mutlaka bunu da başaracak.

Yarışın son evresi için her şey hazır
dır artık.

Bir tek şey kalıyor. Mutlaka kazan
mak.

Hey gözünü' sevdiğimin ülkesi ne 
eğitim sistemi kurmuşuz ama.

Fırsat eşitliği diye de buna denir işte. 
Öğrenim hakkı anayasa ile verilmiş oy
sa olanaklar ve fırsatlar da önüne kon
muş işte. Paranı ve aklını kullan sonuca 
ulaş. Ulaşamazsan bedelini sen ödersin.

İşin vakası bir yana gerçekler çok acı.
Çünkü sistemde bir sakatlık var.
Kazanırsan Anadolu Lisesine.
Kazanamazsan normal liselere.
Oysa Anadolu Liseleri kimin? Devle

tin;
Normal liseler kimin? O da devletin.
Anadolu Liseleri ile düz liseler arasın

da eğitim kalitesi açısından çok önemli 
bir fark mı var?

Bana göre yok.
Eeeee . Bu ayrıcalık niye.
Devlet ikisine de aynı değer ve özeni 

göstermekten aciz mi?
Tabii ki hayır. O halde :
İşin içinde başka bir iş var.
Birilerine çıkar pompalayan acayip 

bir iş.
Galiba bu sistemi ciddi bir biçimde 

ele alıp, sorgulamak gerek. Geleceğin 
aydınlık yarınları için sağlıklı çözümler 
üretmek şart.

Anadolu'nun en ücra köşesindeki 
çocukla, batının en gözde yerindeki ço
cuğa eşit koşullan sunmak zorundayız.

İşte o zaman geleceğine güvenle ba- 
L»n Türkiye’yi yaratmış oluruz.

Halil Paşa’nın anıları...
Şimdilerde çok uzaklarda kalmışa ben

ziyor ama, OsmanlI’dan Türkiye Cumhu
riyeti’ne dönüşüm süreci, kadrolann ola
ğanüstü özveriyle ge: ekleştirdikleri ite 
doludur. Özellikte şu sıralarda bu olayian 
anımsamakta yarar olduğunu düşünüyo
rum.

Örneğin Enver Paşa’nın, kendisinden 
yaşça küçük amcası Halil Paşa nın (Kut) 
1916’da Irak’m Kutü’l-Amare bölgesin
de General Towshend komutasındaki İn
giliz ordusunu siim alış öyküsü zaman 
zaman yeni kuşaklara aktarılması gereken 
bir ders niteliğindedir.

Miralay (Albay) Halil Bey (bu savaştan 
sonra “paşa” olacaktır). Kutü’l-Ama
re’de kuşattığı İngiliz ordusunun komutan 
General Tovvshend in kendisine önerdiği 
önce 1, sonra 2 milyon sterlinlik ‘‘rüş
vet”! elinin tersiyle itmiş bir yiğit askerdir. 
Bu Olayı anılarında şöyle anlatır :

“General Towshend’e 26 Nisan 
1916 tarihini taşıyan bir cevap yaz
dım ve kendileri ile Dicle üzerindeki 
bir noktada görüşebileceğimi, bu iti
barla kendilerinin istimbotla, benim 
de kendi istimbotumla buluşma 
noktasına geleceğimi bildirdim. (....) 
Ve generalle böylece tanıştık. Boylu 
boslu ve yakışıklı bir kumandandı, 
benden daha yaşlıydı. Üzüntüsü her 
hareketinden belli oluyordu; bu da 
tabii bir neticeydi. Vakit geçirmeden 
müzakereleri başladık, bana şu tek
liflerde bulundu:

‘1- Dünya harbi devam ettiği 
müddetçe maiyetimden kimse ve 
ben, Türkiye aleyhinde hiçbir ha
reke ' '.e bulunmayacağım.

2- Ingiliz kuvvetleri elinde bulu
nan 40 top ve bilumum cephane 
Türklere verilecektir.

3- Arzu edeceğiniz herhangi bir 
Çankaya, adına yazılmış 1 milyon 
İngiliz sterlinlik çek teslim edile
cektir. Bu çekin verilmesine Ingiliz 
hükümeti muvafakat etmekted.r.

4- Bu şartlar kabul edildiği tak

Yazarımız 
Araştırmacı - Yazar 

Yılmaz Akkılıç'ın yazH
4 Ciltlik 

BURSA ANSİKLOPEDİ

tirde İngiliz kuvvetleri esir «fa» 
mayacak ve Basra istikametimi 
çekilmelerine muvafakat rdiirrtk 
tir*

Şahsıma verilecek bir rnihoo Ib^- 
Iiz sterlini bir İngiliz ordusunun biJ 
riyeti. Kumandan (General TcrkJ 
hend) anlaşılıyordu ki Türk subaşM 
ran, askerlerini ve sonra 
tanımamaktadır."

Halil Pasa an darında diyor kı
“Bu teklif herhalde başka sartiJ 

altında yapılsaydı, tek cevap, satateJ 
mm namlusundan cıkacak tek M 
kelime olurdu.”

Kendi ne hakim olur HaH Paşa Mİ 
karşısındaki general de inatla dovusaaM 
ve sempatisini kazanmıştır Yarat 
şöyle der :

“(....) Şahsıma teklif edilen hr 
milyon sterlinlik çek meselesini tefr 
fe kabul ediyorum. Biliyorsam 
Baltacı devirleri geride kaldı...*

General Tovvshend bununla da $MM 
mez, ünlü İngiliz casusu Laıvrence i MM 
derir Halil Bey e ve bu kez “Türk taiMH 
meti namına iki milyon Ingiliz Mm 
linlik çek” önerisinde bulunur Yan M 
vetin hedefini değiştirir güya. mAtamfl 
artırır. Tabii sonuç alamaz

General Tovvshend, tutsak ahndMM 
sonra İstanbul Büyükadada ka«Mn 
edilir. Osmanh da savaşı yitirdiği MMN 
kesinleşince, bu general, IngMricrir «M 
mızı bulmak için serbest bvaiobr “Mm 
doros Ateşkesi” onun arabukKutuMM 
imzalanır.

■ Halil Paşa m»? |
' O kadrolar uku peşmde koMubr I

Kafkasya'da savaştılar sorara OMb I 
ya ya sefer düzentedJcr Kurtulup SgB 
sürecinde Tûrtuye ye gemesme 
ta izin venlmedı HaH Paşa ran Sfl

rütbesiyte emckkye avnkk ■■ ■
iip OtLffdü

Ve 1957 de öidü.

Gazetemizde sahknaktadH

No 3B GEMLİK Tel : (0.224)5131
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Sayfa

j Nusret Mutman yeniden başkan
«4 Girit ve Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği’nin birinci 
Z -olağan genel kurul toplantısında konuşan Kurucu Başkan Nusret 

Mutman, “Anadolu’dan gelenlerden daha büyük bir coğrafyaya 
hitap ediyoruz” dedi.

ırsunı

Girit ve Rumeli Türk
leri Kültür ve Dayanış
ma Demeği birinci ola
ğan genel kurul toplan 
tısında. Kurucu Başkan 
Nusret Mutman yeni
den başkanlığa getirildi.

Dün. Esnaf ve Sa
natkarlar Kredi Kefalet 
Kooperatifi Topta. 
Salonumda yapılan ge
nel kurul toplantısında

man. “Kurtuluş Sa
vası nd an sonra
Gemlik* e yer îeşer 
Türkler olan Atal 
nuzın je**»»*^ rof 
ya bugün nfik e 
Anadolu’dan göçler
le gelenlerin coğraf- 
yasından daha bü- 

j? yük bir coğrafyaya 
hitap ediyoruz" dedi.

üz sar

camia

ere a

Mutman. Girit ve 
Rumeli den göç eden 
Türklerin bîr çatı altında 
oradan getirdikleri kü
ltürleri yaşatmalan için 
bîr çatı altında toplan
makta geç kaldıklarını. 
Osmanlı nm 600 yıllık 
Avrupa macerasından 
sonra, ana yurda dön
mek zorunda kalanların 
çocukları olduklarını, 
Gemlik’in ilk sahibi olan

m

Rumeli göçmenlerinin 
hak ettikleri yeri alama
dıklarını gördüklerini, 
Gemlik’e sonradan ge
lenlerin geldikleri yerle
rin kültürlerini yaşat
mak için bir çatı altında 
toplandıklarını ve ilçede 
hak sahibi olduklarını, 
bu nedenle bu derneği 
kurmak gereğini duy
duklarını söyledi.

Divân Başkanlığına 
İnan Tamer, yazmanlık
lara Yıldınm Akıncı ve 
Arif Çakmak’ın getiril
mesinden sonra, kurucu

GEDİĞİNE

Mümkün mü ?
CHP Grup başkan Vekili 
Sayın Haluk Koç, 
“CHP bir yere kaymıyor” 
diyor.
Kaymıyor da, 
kaydırılmak isteniyor. 
Mümkün mü?
Sağlam kazığa bağlı. 
Kazıklar Ata çeliğinden. 
Ne eğrilir, ne kırılır.
Kimse kendini zorlamasın.

yönetimin çalışma ra
poru okundu.

Raporda Gemlik’ten 
Yunanistan’a göç eden 
eski Gemliklilerin Atina 
yakınlarında Kios adlı 
bir yerde toplandıkları
nı, bunların geçen yıl 
Gemlik’i ziyaret ettikleri 
ve kendileri ile kardeş 
şehir olmak için çalışma 
başlattıkları belirtildi.

Yönetim- kurulu ça
lışma raporunun kabu
lünden sonra, yapılan 
seçimlerde yönetim ve 
denetim kurullarına şu 
kişiler getirildiler.

Yönetim Kurulu 
Nusret Mutman, Ahmet 
Çakmak, A. Cezmi 
Kahya, N. Selim Turan
lI, Adnan Süren, Volkan 

'□sun, Emir Dumanlı.
Denetim Kurulu 

İnan Tamer, M.Kemal 
Güngör, Yıldırım Akın
cı.

Seçimlerden sonra 
teşekkür konuşması ya
pan Nusret Mutman, 
Gemlik’te 10 bine yakın 
Girit ve Rumeli Türkü 
bulunduğunu, üyelerin 
gönüllü olarak yazıldığı
nı, bundan sonra amaç
larının üye sayısını ço
ğaltmak olduğunu söy
ledi.

Mutman', Girit ve 
Rumeli Türkleri gele
neklerini Gemlik’te ya
şatacaklarını söylerken, 
Divan Başkanı İnan Ta
mer'de derneğe bayan 
üye kazandınlmasını is
tedi.

Genel kurulda söz 
alan Gazetemiz Sahibi 
Kadri Güler ise, Kurtu
luş Savaşından .. _»nra 
Çemlik’e ilk yerleşimin 
Girit ve Balkanlardan 
gelen Türkler tarafın
dan gerçekleştirildiğini, 
bu insanların Anadolu 
ve Avrupa, kültürünün 
mozaiğrii yansıttıkları
nı, geliş ve yerleşimler
de başlarından geçen 
olayların yaşayanlar ve
ya onların çocukları ta
rafından dernekçe bel
gelenmesinin kültürü
müze katkısı olacağını 
söyledi.

TATLI 
SERT
Erol GÜRCAY

45. YIL
Bu sene Bursa Erkek Lisesi nin 120. 

yılını kutladık.
Biz 1958 dönemi (5-A) sının da 45. yı

lımızı kutladık.
Bu sent pek kalabalık değildik.
Yerimiz yine Büyük Yıldız’dı.
Ankara’dan
- Fahri Köprülü ve
- Nurettin Büyükyanbolu vardı.
Diğer arkadaşlar. Bursa dan katıldı.
Bakalım kimler gelmiş.
Bekir Koyuncular, Mehmet Özdeğir- 

m.:. i, Mesut Özbatır, Kenan Alpacar. 
Halim Özkartal, Taylan Aykaç. Şekip Yıl
maz. Lütfi Artuner, Öncü Boğatur. Or-| 
yal Kahraman, Cemal Pazarbaşı ve Erol 
Gürçay.

Bu sene^hepimiz buruk bir sene ge
çirdik.

Hastalıkla! .c kayıplar bir ölçü 
aç katılımı etkiledi.

Toplantın uzu 4 arkadaşımızın eşi de 
katıldı.

Bizim çocukları tanıyorsunuz.
Bu kez onları tanıyalım.
- Çiçek Boğatur.
Bazı kamu kumrularında çalıştı. Şair.
“Çok Çocuklar Sokaklarda” isimli 

bir şiir kitabı var.
- Gülay Kahraman.
Türk Kadınlar Birliğinde görev yapı

yor.
- Gülay Artuner
Emekli Bankacı.
Bursa’da sosyal alanda görevli bir der

nekte yöneticilik yapıyor.
- Levent Pazarbaşı
Emekli Banka Müdürü.
Halen Başak Sigorta Acentesi.
Gecemizin, iki zarif misafiri daha 

vardı.
Taylan Aykaç’m, kendi gibi mimar kızı 

Aysun Aykaç’da aramızda* •*4».
Lütfi Artuner’in Anadolu niversite- 

si’nde okuyan kızı, Hülya Artuner'de 
gecemize renk kattı.

Bu toplantıları onlarca yıl derleyen 
toparlayan Lütfi Artuner bu sene biraz 
dinlenmek istedi.

Görevi Cemal P- iarbaşı devraldı.
Cemal'imiz ilk yıhnda, elinden gelen 

her fedakarlığı yaptı.
İlk denemesi de. fena olmadı.
Gecede şamata ve gırgır boldu.
Biraz şımardık, biraz sohbet ettim.
Seneye noksansız toplanmayı te

menni ettik.

| Günün Sözü I 
tL 8

Ana ve babalarımız tesadüfle. 
Arkadaşlarımız seçimle kazanılır, 

“Paul De kock"
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“Uyuyan Güzel” sahnelenil
Kız Meslek Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan 

“Uyuyan Güzel” adlı tiyatro oyunu sahnelendi.
Geçtiğimiz hafta Kız Meslek Lisesi Salonu’nda okul 

öğrencileri tarafından sahneye konan ‘‘Uyuyan Güzel” 
minikler tarafından büyük beğeni topladı.

Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi dersi Drnma branşın
daki öğrenciler tarafından sahneye konan ve yönetmen
liğini Tanzer Özder’in yaptığı “Uyuyan Güzel”, ilçemiz
de bulunan Elma Şekeri Kreş Gündüz Bakımevi, Zübey- 
de Hanım Anaokulu, Candaş Kreş ve Gündüz Bakımevi, 
Gazi İlköğretim Okulu Anaokulu’ndaki minik öğrenciler 
için sahnelendi.

Ceren Alkan, İlknur Gamze Yozgatlıoğlu, Burcu Yola- 
çık. Pınar Özışık, Gözde Temel, Yasemin Sertkaya, Zey
nep Yavuz, Pelin Aydoğan, Betül Danabaş, Sevil Dalga, 
Hilal Eroğlu, Nazmiye Boz, Yasemin Filiz’in rolleri pay
laştığı “Uyuyan Güzel” adlı oyun branş öğretmeni Jale 
Utkugil tarafından da beğeni ile izlendi.

Oyunun bitiminde müzik eşliğinde, oyuncular ile birlik
te eğlenen minikler, hem tiyatro seyretmenin zevkini ya
şadılar, hem de doyasıya eğlendiler.

uzat : 20.»»de canlı 
ite AtyuetiHtyleifiy.

LKİ(^Jlk/(jÜ

Siz hiç Pizzamızı 
yediniz mi? 

İSTİKLAL CAD.NO : 17 GEMLİK 
Te* : (0.224) 513 53 67 • 514 91 80

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 4

fOFAŞ 
RENO 
VOLVO 
SCANIA 
ANADOL

Tahir DOLAŞILAN

ekeri Kreş ve Gu
Aivkj minik öğreneder L 

•ahneye koyan öğrcıu ıkr üe 
uodar.

Ganyancı

£3SL

OTO üflMZE
Elektrik Akşamı Filtre 
Dorse Akşamı Civata

Fatih San

1. ayak : Golden pepe 
mony yeterli

2. ayak : Volkan Koşan 
Tı inç bilek bu koşuyu kapatır

3. ayak
4. ayak 

aforce
5. ayak 

han. Hızır 
için yeter!*

6. ayak

Yıldır m ışı 
Ataızı. Ga

■te. B*

Bahtınız açık. ımmn W <

DOĞUŞ FEN DERSHANELERİ
"Her zaman bir adım önde"
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Şifalı bitkiler 1Muxaffor Gurboga

Sevgi Özürlü Toplum

•nonıik ve sosyal sıkıntılar

4

Bunun nedenlerini düşünmek ve çözüm 
| üretmek, zorundayız. Yazılarımda sıkça bu ko
nuyu işlemenin nedeni önceleri sevginin top- 
lunısal değerimiz olmasından kaynaklanmakta
dır. Bizim kuşak sevgisizlik ortamında büyüme-

Neler bu olumsuz ortamı oluşturmuş ise on
lar üzerinde durmak gerekiyor.

Çarpık kentleşme ve göç olgusu iletişimi en 
az düzeye indirmiştir. Kişilerde para hırsı akıl 
akna * boyutlarda. Toplumsal uzlaşma için or
tak yönlen çoğaltacak yerde farklılıkları öne çı
karıyoruz Siyasîlerin temiz toplum istemlerini 
topluma inandurmaian zor görünüyor, Kirlen- 
me hasette çok yoğun yaşandı. Çirkinlikleri 
izlemekten bıktık. Paranın alamayacağı değer
ler azaldı, insanlarımız birbirilerinden çok 
uzaklara düştüler. Türkiye'nin gündemi saat 
başı değişiyor. Güzel Türkçemizi dilimizi sev- 
seydik eğer yabana adlara özenir miydik? 
Kangren, haline gelmiş devlet içinde çeteleş
meyi göremedik, körleştik. Herkes kendi içine 
kapandı.. Haksızlıklara karşı örgütlülük oluştu- 
rulamadr Yaşamı ve doğayı sevseydik eğer do 
yayı Itirietirrniydik? Emeğe değer veren sol bi- 

■ tikim yok edildi. Toplum pusulayı şaşırdı. Em- 
re Kongar m çok değindiği gibi yağma kültürü 
aidi başmı gitti. Yağmayı önlemek için yam
yamlara ay vermeyelim. Ekolojik denge yağ
madan, sevgisizlikten bozulmadı mı?

Atatürk’ün görkemli devrimler! birbiri unut
turulmaya çalışılıyor. Halkın eğitim düzeyi, 
toplumsal ve ekonomik yapı, gelir dağılımında
ki eşitsizlikler toplumsal banşı ve uzlaşmayı 
zorfaştinyor. Temel hak ve özgürlüklerin ger- 
çekieştirilmesi ekonomik ve kültürel özgürlük 
fle doğrtıdan ifeıtiü. Yığmla neden var. Böyle 
bîr ortamda sevgisizliğin olmaması olanaklı de- 
çfl. Ne yapmak gerekiyor? Nedenlerini bilirsek 
sonucu da değiştirebiliriz. İnsanımızı, özdeğer- 
lerimizi sevmek, sahiplenmek gerek. Sevme
den mçbır şeyi aşamayız. Taşın altına hepimiz 
e&nizi sokalım. Sevenlere yol açalım. Hizmet 
ürütenlere engel ola maya hm. Ortak frekans
larda buluşabiliriz.

A

□ GEREKLİ TELEFONLAR □ RESMİ DAİRELER □ UÇAK

□ OTOBÜS
□ BELEDİYE

□ TÜP DAĞITICILARI

Eıu
Ukttgaı

OCMUK MWTW> tSNJKF
SİS 30 3350

0 532 5716757

M

SATILIK DAİRE
Ver. Da. Md"E 513 23 60
İlçe Tar. Md ... 513 11 86

Körfez Taksi. ..
Çınar Taksi......
Güven Taksi.....
Gemlik Taksi...
Manastır Taksi. Yeriyurtie P, 

Akcan Petrol

513

514
.... 513 24 67 
......513 32 40

Şafak Havacı 
Havalimanı..

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

Ambulans...... 0.532 4868116
Kurtancı.........0.533 2556505

□ DENİZ OTOBÜSÜ
Bursa
Mudanya ................................
Yenikapı........................42

□ VAPUR

□ FERİBOT

İ

Santral...........513 45 21-23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta..............513 24 32
Otobüs İşlet . . .513 4b 21-122
Su İşletmesi ...513 45 21-1 İt
İtfaiye............513 23 25
Muhasebe M. .513 4b 21-182

Kumla’da Havuzlu 
Satılık ve Kiralık Daire 
Tel : (0.224) 513 17 97
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ÖZER ECZANESİ

NÖBETÇİ ECZANE

Oregano Kekik (Oregano) : Karakte
ristik biberimsi aromasıyla Italyan mutfağının 
vazgeçilmez pizza baharatıdır. Domatesle 
mükemmel bir uyuma sahiptir. Akdeniz mut
fağında kullanılan bütün yemeklere eşsiz bir 
koku kazandırır.

Kullanıldığı yerler : Balık, tavuz, yaz tatlıla
rı, et yemekleri, makarna, pizza, her türlü kı- «. 
zartma ve ızgaralarda kullanılır.

Kekik (Thyme) : Farklı pişirme yöntem
leriyle yapılan pek çok yemekte, hem kokusu 
Kem lezzeti için kullanılan evrensel bir baha
rattır. Akdeniz mutfağının yani zeytinyağı ile 

Yasemin Mobilya
DEĞİRMENCİOĞLU Mobilya va Koltuk Çeşitleri 
n Yatak Odası Takımları 
O Oturma Odası Takımları 
n Misafir Odası Takımları 
L“l Yemek Odası Takımları 
O Kanepeler 
O Abajur Çeşitleri 
□ Zigon Sehpalar 
Yeni işyerimiz.de zengin 

mobilya çeşitleri ile 
h iz.m etin iz.dey iz....

Iffdiye -2.................
Polis. İmdat...........
Jandarma İmdat...
Jandarma K........
Polis Karakolu.......
Gar. Kom.......

................110
...... ."....155

................456
......513 10 55
......513'18 79
......513 12 06

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

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

□ HASTANELER________
Devlet Hastanesi........ ...513 92 00
SSK Has.anesi.......... . 513 23 29
Mer. Sağ. Ocağı...... ...513 1068

□ TAKSİLER

TEK Arıza ....... 
TEK İşletme .... 
Turizm Der. .... 
Spor Sah. ...... 
Orm. Böl. Şf... 
Milli Eğt. Md.... 
Halk Ğt. Mrk.. 
Halk Kutup...... 
As. Şb...............
Karayolları......
Liman Bşk.......
Mal Md............
Nüfus Md. ...... 
Özel İd. Md..... 
Tapu Sic. Md. . 
Müftülük.......... 
Gümrük Md....
Tekel Md.........

yapılan her türlü yemeğin tamamlayıcısıdır. 
Soğan, sarımsak, domates ve patlıcana eşsiz 
bir lezzet katar, mideyi rahatlatır.

Kullanıldığı yerler ; Balık, tavuk, yaz tatlıla
rı, ev yemekleri, makarna, pizza, her türlü ız
garave soslarda kullanılır. Sıcak çay olarak ta 
içilebilir. _

KİŞNİŞ : Meyvemsi aroması ile çok g âş 
bir kullanım, yelpazesi vardır. Özellikle Doğu 
ve Hindistan mutfaklarında kullanılır. Mideye 
ve baş ağrılarına iyi gelir.

Kullanıldığı yerler : Et, tavuk, balık, salata
lar ve çorbalarda kullanılır. Devamı var.

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

rimiz.de
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Gemlik Rotary 

Derneği üye eşleri, 
Gölyazı Beldesi*ne 
gezi düzenledi.

Geçtiğimiz gün
lerde düzenlenen 
Gölyazı Beldesi gezi
sinde Gemlik Rotary 
Derneği Başkanı 
Kadri Güler’in eşi 
Serap Güler, geziye

katılan hanımlara 
Gölyazı Beldesi ve 
Ağlayan Çınar hak
kında bilgi verdi,

Gölyazı Beldesi m 
gezen ve Ağlayan 
Çınar Restaurant’ta 
balık ziyafeti çeken 
hanımlar, güzel bir 
gün geçirmenin key
fini yaşadılar.

Dönem Başkan 
eşi Serap Güler. ge
ziye kırılanlara te 
şekkür ederek, 12 
Hazı ran günü Safta- 
bat Köyü Saitabat 
Çağlayanına düzen 
lenecek olan geziye 
de katılmalarını iste
di.

JVC AYI
KAMPANYASI

Peşin Fiyatına 8 taksit

ACELE SATILIK KAYIK
DİZEL MOTORLU 5.80 AHŞAP SATILIK KAYIK 

GSM : (0.535) 813 99 99

KALİTELİ-GARANTİLİ- O 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

UĞRAMANIZ MENFAATİNİZEDİR 
Beyaz eşyaların boya işleri yapılır. 

Demirsubaşı Mah. Taksim Sok. No : 1 (Eski belediye karşısı) 
Tel : (0.224) 513 01 76 GEMLİK

Büyükkümla İskelesi karşısında 
2003 yaz sezonunu açtı.

Değişik atmosfer, nezih, farklı, otantik bir mekan

ycçiteĞıteceğüccş çepuıe yet.
FARKI YAŞAYIN YAŞATIN 

Büyükkümla Meydanı İskele Karşısı Büyük Kumla / GEMLİK 
Tel: (0.224) 538 00 90

Tüm ürünleri 3 yıl garanti

GEMLİKLİLERİN
hizmetine acildi

İbrahim & Bulont AKIT

A KITLAR BEYAZ EŞYA&ELHTMB
brahim Akıt Cad. N< 
1224)514 05 55 Fz

Renkli Etiket & Broşür & 0 İlan 
Dergi & Afiş & Yıllık Bas 

Fatura İrsaliye & Bilet & Gider
Davetiye & Kartvizit &K

Mühür & Cilt vapımı & Plastik K

1 GÜNDE KALİTELİ ve UCUZ 
DAVETİYE BASILIR

Her türlü matbaa islerinizdı
hizmetinizdeyiz 

"Matbaacılık. 
Bizim İsimiz"

Körfez OFSET
(K

W

İngilizce bilen tecrübeli garson 
ve resepsiyonist bay ve bayan 

eleman aranıyor.

w Tel: 573 90 25 ORHANGAZİ

MATBAACIM»

istiklal Caddesi Bora Sokak
(Akbank Arahğt) No: 3 B Garik

Tel: (0.224) 513 17 97 Fax : (0224) 513 359$



GEMLİK QEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

rfez
Beaidi Etiket ti Brefar ti D ümi ti Kitap ti Der 

MttiTiiİMMtiFAn IraatipetiKkt 
CMerMakkeoati Baaetiye tiKartririttiKape

Mâbâr ti <31ti HMtik M Kar*
1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR 

Her türlü Matbaa islerimizde 
hizmetin izdeyiz

Körfez OFSET

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
■) 3 Haziran 2003 Salı FİYATI : 200.000. TL.

M ATB AACIUK - HLAMOUK - YAYMCUİ 
istiklal Caddesi Bora Şafak CAkfafa

N»3/BGefaft
Td : (0 224) 513 17 97 F* )0224 513 35 95

Başkan güven tazeledi
Belediye Meclisi nin dün yapılan olağan toplantısında, Belediye Başkanı Mehmet 
Turgutlun çalışmaları meclisçe onaylanırken, meclis organları için seçimler ya
pıldı. Encümen üyeliklerine, Erdinç Arabalı ve Kadir Gündüz seçildi.
| Gemlik Belediye 
Meclisi nin haziran ayı 
ıfiağan toplantısı, dün 
Belediye Başkanı Meh
met Turgut'un başkan
lığında yapıldı. Başkan 
Turgut. 2002 yılı çalış
malarından dolayı mec- 
listen güven oyu aldı.
I Saat 14.oo’de Bele
diye Meclis Salonu’nda 
toplanan Belediye 
Hedisi ne, CHP’li üye 
Mehmet Ali Kaya katıl

Güne Bakfş
Kadri Güler
gemlikko' @my

Faruk Güzel
Doğru Yol Partisi İlçe Başkanlığı görevinin, 

ANAP’lı Faruk Güzel e verilmesi. Güzelin de bu göre
vi kabul etmesi, siyasetle ilgilenler arasında dün “şok” 

1 etkisi yarattı.
Gemlik Körfezin manşetten verdiği haber, dün 

herkes tarafından konuşulan konuydu.
Çünkü bu görevi kabul eden kişinin, sıradan bir ki

şi iması, ilçenin siyasetinde, spor yaşamında ya
kından tanıdığı, etkili, popüler bir isim olmasından 
kaynaklanıyordu.

Faruk Güzel, siyasete ANAP’m ilçede doğuşuyla 
başladı.

İş hayatı ve siyaset hayatı birbirine paralel olarak 
büyüdü.

Kazandığını, salt kendisiyle değil, çevresindekiler- 
fe paylaştığı için sevildi.
r ANAP'ta önemli görevler aldı.

İlçe Başkanı oldu.
ı Milletvekili adayı seçildi.

I Yönetim Kurulu üyesi ve İl Başkan Yardımcılık
larında bulundu.

Ünü, Gemlik'ten dışarıya taştı.
Tanıyanı, seveni ve çevresi büyüdü.
Tüm bunlar Faruk Güzel'i ANAP'tan koparmadı.
ANAP'tâki son kurultay sonrası yaşanan değişim 

ive DYP İllerin etkili isimleri, böylesi popüler bir siyasi 
kişiliği ve eli açık olan Güzel’i kendilerine çekebildi. 
I Faruk Güzel ile birlikte DYP Gemlik’te neler yapa- 
cak bundan sonra birlikte göreceğiz.______________

madı.
Eski meclis tutanağı

nın okunarak kabul 
edilmesinden sonra, 
Belediye Başkanı Meh
met Turgut’un, 1 Ma
yıs 2002-30 Nisan 
2003 tarihleri arasın
daki çalışma raporu 
okundu.

Başkan Turgut, ça
lışma raporunda, 33 
kişiye ruhsat verdiğini, 
37 kişiye imar durumu 

hR,

düzenlendiğini, 6 eski 
yapının kontrol edile
rek, 3’ünün yıkıldığını,' 
23 bin 200 metrekare 
yola asfalt, 73 bin met
rekare beton parke, 19 
bin metre bordür döşe
diklerini söyledi. .

Manastır’da yapay 
şelale düzenlemesi yap
tıklarını ayrıca, yine 
Manastır Mevkiinde 
Kültür- Merkezi’nin ya
pımına'1 başlandığını, 
eski zeytin halinde- ise, 
alt. katında 68 işyeri 
olan 300 araçlık oto
parkı bulunan 1 trilyon 
40 milyar liraya malo- 
lacak katlı otopark in
şaatının devam ett. 
söyledi.

Başkan Turgut, be
lediye birimlerinde ya
pılan hizmetleri tek tek 
anlatırken, temizlik iş
lerine yeni bir araç alın
dığını, eski iki aracın 
yenilendiğin’, çöp kon- 
teynerlerinin çoğaltıldı
ğını, yeşil alanlara 
önem verdiklerini, 6 
adet yeni çocuk parkı 
yapıldığını söyledi.

İhale Yasası’ndan 
dolayı sıkıntılar yaşadı
ğını söyleyen Başkan 
Turgut, bu yasanın be
lediyeleri sıkıntıya sok
tuğunu örnekleri île an
lattı. Bu yasânın değiş
tirilmesi için çeşitli dü
zeyde temaslar yaptığı
nı da söyledi.

'Üniversite konusun
da Ankara'daki işlemle
rin devam ettiğini. De-

raraya geleceklerinikanla bir görüş ayrılığı 
bulunmadığını, devlet 
kademelerinde, devir

Yankı uyandırdı
ANAP İl Başkan Yardımcısı, eski Milletvekili Adayı Faruk 
Güzel’in ' İlçe Başkanlığına atanması G*. ik siyase
tine bomba gibi düştü. Dün, Gemlik bu konuyu konuştu.

Doğru Yol Partisi 
Gendik İlçe Başkanlığına 
Faruk Güzel in atanması, 
Gemlik siyaset çevresin
de konuşulan konu oldu.

Sürpriz atama en çok 
ANAP lılarda şok etkisi 
yaparken. Anavatan Par
tisi İlçe Başkanı Adnan 
Tekin, gazetemizin soru
lanın yanıtlarken. “Ha
yırlısı Olsun. Kendi 
tercihidir. Partimize 
uzun yıllar hizmette 
bulundu.” dernekte ye
tindi. 

işlemlerinin tamamlan
ması için Çarşamba gü
nü Bakan ile tekrar bi Devamı sy/ 6 da

Anavatan Partisi’nin 
Gemliklice Kurucusu 
Milletvekili adayı. İl Baş
kan Yardımcıhğı görevle
rinde bulunan Faruk Gü
zel in DYP İçe Baskanh- 
ğma sürpriz atanmasında 
etkili kişinin DYP Genel 
Başkanı Mehmet Ağar 
olduğu ve Faruk Güzel île 
telefonla yaptığı görüş
melerden sonra. Güzel'i 
ikna ettiği öğrendi
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Kazan kaynıyor ....
Geçen gün dedik ya yerel politikada* 

hareket var diye... Hem de ne hareket..
önce AKP dalgalanmış ve Ali 

Okuroğlu’nun ilçe başkanlığına getirilme
siyle durulmuş ve bekleyiş bac,amıştı.

Ancak sessizlik Okuroğıu başkan 
adayı olmayacağını açıklayınca;

Fırtına öncesi sessizliğine dönüşüverdi 
gibi...

Fırtına kopar da tayfuna çevirir mi bi
linmez ama bilinen bîr gerçek var. Bele
diye Başkanı Mehmet Turgut’un bir dö
nem daha başkar’’*' sürdürme isteği...

Çalışanları ve h Jk’a ilişkilerini bir ya
na bırakırsak bana göre hizmet açısından 
başarılı bir dönemi geçiren Baştan Tur
gut projelerinin tümünü yaşama geçire
medi diye düşünüyorum

Uzun yıllardır çeşitli formalarla poli
tika arenasında mücadele eden başkan 
tam hızını almışken başkanlık kürsüsün
den inmeyeceye benziyor.

,2004’e 1 kala başlatılan hamleler ve 
kenti süsleyen Turgut portreleri de tah
minimizi güçlendiriyor.

Ama politika bu, hiç belli olmaz..
Kimin ne yapacağını kestirmek zor

dur.
Faruk Güzel’in DYP Gemlik İlçe Baş

kanı olacağını kim kestirebilirdi ki...
ANAP formasıyla uzun soluklu bir ko

şu yapan DYP’nin çiçeği burnunda Bâş- 
। kanı Güzelin DYP’nin başına geçmesH1-

I: 3,1 '• * İl
♦••‘c heie ANAP’da İL Başkan Yardımı , 

| cıbğı’na dek ” '»selmiş olan Faruk Gü | 
zr Bin DYP’ye geçmesi ilginçlik katsayı • 
sini daha da yükseltiyor.

Gerçi Faruk Başkan'ın genel seçimler
de kendisine layık görülen milletvekili 
adaylığı sırasını beğenmediği ve o gün- 

• t bu yana da ANAP’a soğuk durduğu 
da biliniyordu ama böylesi hem ANAP 
hem DYP hem de Güzel cephesinden 
beklenmiyordu.

Kırat öyle bir şaha kalktı ki neredeyse 
eyerini bile düşürecekti.

Şimdi gözler Kırat in üzerine oturtulan 
Güzelin oluşturacağı kabineye çevrilmiş 
durumda..

Akılcı, sağduyulu, toplumsal çıkarları 
ön plana' alan bir .kabine Gemlikde iş ya
par.

Hem de sıkı iş yapar.
Moda tabirle 46 ruhunu yeniden şah- 

landırırlarsa tulum bile çıkarırlar.
Gerçi bu 46 ruhunu kimin taşıdığı da 

belirsiz ya..
Ama ahbap çavuş ilişkilerini siyaset 

sahnesine taşıyarak kabine oluşturursa 
DYP’nin taşıdığı 46 ruhu bir daha diril
memek üzere ölür.

Kırat da öyle bir şahlanır ki sırt üstü 
yere çakılır...

Aynı sırat köprüsünden geçiş gibi...
Başkanın işi zor..
Bakalım sağ duyu galip gelecek mi?

özen gösteriyor

Enstrüman Konsen
Gemlik Körfez Etüt Merkezi nin yıl sonu 

konseri; 1 Haziran 2003 Pazar günü akşamı 
saat 19.oo’da AS Kültür Merkezi nde ger
çekleştirildi.

Mandolin-Gitar-Keman çalmayı öğrenen 
40 öğrenci izleyenlere muhteşem bir enstrü
man konseri verdi. Usûl kaçırmadan, doğru 
sesleri vererek, sunulan konser izlenmeye de
ğerdi.

Başlarında yönetmen olarak. Gemlik'in 
yakından tanıdığı Emekli Öğretmen Mehmet 
Taşpınar v*- Jı.

Taşpınar, her şeyden önce çok iyi bir eği
timci ve öğretmendir. 6 yıldır, Gemlik Beledi
yesi Sanat ve Kültür Derneği Çocuk Koro- 
su’nu çalıştırdığı için kendisini daha da yakın
dan tanıma oİTı.ağım oldu. Her öğretmen gi
bi, çocukları çok sever. Sevecenliği ile çocuk
ların da sevgisini kazanır. Başarısının sırrf, 
çocukları anlamasmdadır.

6 yıldan beri, ikişer yıllık devreler halinde 
derneğimizde yetiştirdirdiği çocuklar, 23 Ni
san Çocuk ve Eğemenlik Bayramı’nda Bele
diye Düğün Salonu’nda başarılı konserler 
sunmaktadır.

Taşpınar meslektaşımı kutluyor, başarıları
nın devamını diliyorum.

GİTARI SEVMEYİ ÖĞRENDİM
Öğretmen Okulu’nda okumanın bir koşu

lu da enstrüman (özellikle mandolin) çalmak 
tı. Ben de mandolin ile başlamış. Sonraları az 
da c'sa ud, cümbüş, piyano ve - çalmışım.

Öğretmenlerimiz gi+ar cali ı. v • *«.n
II öğret, r emişlerdi. Lir-»' edeyim ki. er-

’de git- evmeyi çocuklardan öğr. tt
12 kişilik öğrenci grubu. 'K r ,k ayrı za

man ve süre içerisinde vurdukları mızrapla, 
parmak hareketleri ile “Samanyolu”, “Al
dırma Gönül”, “Artık Sevmeyeceğim”, 
“Senden Başka” gibi parçalan ustalıkla 
seslendirdiler.

Keman gibi, enstrümanları ile 10 öğrenci 
birer solo yaptı. Heyecanlarını görecektiniz

Mandolin de Ecem Danış. Yonca Özçelik 
ve Ekin Soydan da başarılıydılar. Her biri 
mandolini değişik tarzda tutuyordu.

KONSERİ DOĞRU YERDE İZLEMEK
AS Kültür Merkezi. 2-3 yıl önce sinema 

salonu olarak kullanılıyordu. Migros ve Kıraç 
Mobilya'nın arasında, 36 > kişilik güzel bir sa
lon. Yerler numaralı ancak, konseri idemevc 

izlediğim enstrüman konserienra hattâ» 
rum. Gürültü, çok rahatsszfak »ma boyaMtt 
db.

Gemlik Btkdbya Sanal ve Küte» De» 
ği 4 >su ile Gemfek te ydda 7-8 koara 
sunmaktadır. Dernek yönateranaı w teatti 
izleyenle rin en büyOk şikayeti kdİm 
dır

Askeri Veteriner Araştırma EiaHMM 
yesindk t zrw «tenan ve hala* nşaatı sr 
mekte olan Bck'diye Küte» Merkezîatel 
Gemlik haftana modern makanterda *ontt> 
ler izlemek olanağı sağlayacaktır

Konser, konser salonunda szienr
ÖNEMU BİR KÜLTÜR HIZMLTl
Kör fez Etüt Merkezi Müdürü Emckb. 0B 

retmen Ahmet Aydın Körfez Fen Dcrshaan 

nar güzel bir uçlu oluşturr 
eğitiminde çağdaşbğı yakak

Özel dershaneler aym 
amaçla kurulmuş öten eğıtr 
ruı ularıdır Fen. edebi vat ve 

sonrası, boy boy I 
’en öğrencilermiş 
Bunun yaran 1

maktır
İlimiz ve İ 

lar sunmakta

met

W

Araştırmacı * Yazar 
Yılmaz Akkılıç’m

4 Ciltlik
BURSA ANSİKLOPEDİ ■

0.22*15
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HABER

TATLI 
SERT
Erol GÜRCAY

I' Emlak, çevre temizlik vergilerinin ödenmesinde dün 
son gündü. Ancak, belediye veznelerinde beklenen 
izdiham yaşanmadı.

1 ’ık ve çevre 
temizlik veremlerinin 

i birinci taksitlerinin 
; ı ödemelerinin dün 

I son günüydü. Bek' 
•. diye vezneleri önün- 
. । de ise. her zaman 
I j son günlerde gördü

ğümüz uzun kuyruk 
lar bu kez yoktu.

Emlak ve çevre 
temizlik vergilerinin 

। Mayıs ayının son gu- 
‘ ne kadar öden 

I meşini üu. > 
[• beni • t^tvian sonra, 
f hafta sonuna gelen 
L cumartesi ve pazar 

günleri de belediye 
। gişeleri açık tutuldu.

Vatandaşa yapı
lan anons işe yaradı 
ve hafta sonlarında 

| daha çok çalışan 
mükellefler beledi- 

' yeye giderek, çevre 
1 temizlik ve emlak 
[ vergileri borçlarını 
i ödediler.

Belediye ilgilileri, 
bir gişede hafta so- 

[ nunda 2 bine yakın

makbuz kesilerek, 
işlem yapılmasına 
karşın, dün bekle
nen yoğunluğun ya
şanmadığını söyledi
ler.

Gemlik Belediye
si emlak ve çevre te
mizlik vergilerinden 
2003 yılı içinde büt
çelerine yaklaşık 
600 milyar lira katkı 
bekiniyor.

GEDİĞİNE
Qnan ç)amer

Hala kapalı...

Migros Mağazası, hafta 
tatili ruhsatı verilmediği için 
hala pazar günleri 
halkın istifadesine kapalı....
Gerekçe...
Trafiği kesiyormuş.
Peki.... Aynı güzergahtaki 
diğerleri ne kesiyor?
Onlar mı? Şey : 
Para kesiyor...

Genç Parti 
beklemede

Genç Parti ilçe yönetim kurulunu oluşturma 
görevini alan Nurettin Hocaoğlu, çalışmalarını 
sürdürüyor.

Bir hafta önce görevi k ’ ’ eden Hocaoğlu, 
daha önceki yönetimlerin içipde bulunmadığı 
yeni bir Genç Parti kadrosu kurma çabasını yü
rütürken, konuyla ilgili olarak görüştüğümüz 
Genç Parti İl Başkanı Haşan Basri Erdem, Nu
rettin Hocaoğlu’nun tam yetkili olarak yönetimi 
oluşturmakla görevli olduğunu söyledi.

Yönetim kurulu üyelerinin birkaç gün içinde 
kendilerinin onayına sunulacağını da söyleyen 
Erdem, Gemlik’te yaşananlann hoş şeyler ol
madığını, Genç Partiye gönül verenlerin ikbal 
peşinde değil, hizmet için partide görev alan ki
şiler olduğunu söyledi.

Partiye bir beklenti ve çıkar için katılanlan 
aralarında barındırmayacaklarını söyleyen îl 
Başkanı Erdem, Gemlik’in partileri için büyük 
bir potansiyel olduğunu belirtti.

Hayırlı Olsun
Salih Golcü, terfi etti.
îlçe Emniyet Müdürlüğü ne asaleten 

atandı.
Gemlik’te 3 yıldan beri görev yapan 

Salih Golcü, halka yakın çalışmala
rıyla dikkat çekmişti.

Son yıllarda kamu görevlileri 
halktan koptu.

Kendi kolonileri ve kendi sosyal 
tesisleri içinde halkı unuttular.

Zaman içerisinde bürokrasi ve halk 
arasındaki ilişkilerde buzlanma oldu.

Ama. Salih Gö i öyle yapmadı.
Muhtarlarla biraraya geldi.
Lokal ve kahvelerde, halk ile birebir 

dertleşti.
Sıra ile, bütün sivil toplum örgütle

riyle biraraya ge’d
Aslında güzel bir başlangıç yaptı.
Ondan sonra göreve gelecek ka

mu görevlileri de, bu tür ilişkileri ge
liştirmek zorunda kalacaklar.

Nitekim İlçe Jandarma Komutanı 
Murat Karamanda, ayni uygulama
ları seçti.

Halk için görev yapan kamu görevli
leri, halktan kopmamak.

Halktan uzaklaşmamak.
Halka tepeden bakmamak.
Ve. Halkı ezmemelidir.
Koruma ordusu tarafından koru

nan, kamu görevlilerine şaşıyorum.
Hizmeti kimin için yapıyorsun.
Halk için.
Peki. Kimden korunuyorsun.
Halktau.
Her işi olduğu gibi, L»u işi de abart

mışız.
Bürokrasi ve halk birbirinden tama

men koparsa, işte aşın koruma o zaman 
olur.

Bürokrasi ve halk arasında mesa
fe azalırsa, bazen korumaya bile 
gerek duyulmaz.

Gemlik Emniyet Teşkilatı birkaç 
yıldan beri, bu sıcaklığı yakaladı.

Bu güzel uygulama, jandarma 
teşkilatına da bulaştı.

Jandarmanın halk ile bütünleşme 
toplantılannı duyuyoruz.

Gemlik’te güvenlik görevi yap
mak. her babayiğidin harcı değildir.

Ama. Gemlik’te başarıyı yakala
mak, diğer il ve ilçelerden daha 
değerlidir.

Günün Sözü
Yopmamız gereken işleri.
Yanm bıraktık.
Hiç yapmamamız gereken işleri de 
Çoktan bitirdik.

“İncil “



3 Haziran 2003 Sah
SANAT - KÜLİÜR

Aykent’ten sergi
Özel Aykent İlköğretim 

Okulu öğrencileri, bir yıllık 
emeklerini Belediye Sergi 
Salonu nda izleyicilerin beğe
nisine sundu.

Resmi protokolün, okul 
yöneticilerinin, öğrencilerin 
ve velilerin katıldığı açılışta, 
Özel Aykent İlköğretim Oku
lu öğrencilerinin 2002-2003 
eğitim ve öğretim yılında 
yaptıkları el işi resim çalışma- 
lan beğeni ile izlendi.

Sulu boya ve kuru boya 
resim, baskı, afiş, ip tablo, 
alimünyum varak, ağaç işleri, 
ağaç kutular, çuval gibi birbi
rinden güzel yüzlerce çalış- 
malan 3-4 Mayıs günleri 
Gemlikliler izleyebilecek.

, Ganyancıe _
Fatih San

1. ayak : İlk defa koşacak atlar bu koşa-'I 
yu zor hale getiriyor. (H)

2. ayak : Son yarışı mükemmel AidaMFl 
levs. formda Nünü ve son yarışında sürpMİ I
yapan Şef yeterli.

3. ayak : Formda jokeyi ve güzel yanla
rıyla dikkat çeken Asyalı ilk arım. Işfcn
sürpriz.

4. ayak : 7 Nolu Blood»- Moor bankom. I
5. ayak : Eküri koşma a ıntajrda Beyfe-1 

raca ilk atım. Fenerlim ve* Onuralp rakiplerI 
olur. Buranın sürprizini Fedlacan dan bert-1 
yorum.

6. ayak : 4 Nolu Altaylım ikinci bankom. 1 
Bu safkan gelmezse bu ayak karışır.
Bahtınız açık, şansınız bol olsun.

kaşe 
_ ve 

MÜHÜRDE

Matbaamızda 
Bilgisayar 
Sistemiyle 

Kaşe ve 
Mühürleriniz 

30 dakikada 
yapılır.

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

3TODYO

Vesikalık ve her türlü 
resimleriniz için bize 

uğrayın.
FARKI YAŞAYIN 
Özel günlerinizde video çekimleri ve 

CD’ye kayıtları yapılır.

Mehmet Mülazımoğfu
İstiklal Cd. Bora Sokak Akbank AralığıKl : 3 • / JPMLİK 

Tel & Fax : (0.224) 513 94 94 Tel: (C.224) 514 ’4 W

Düğün. & F’i-. n & Kına 
Sünnet Fotc-^^j Çekimleri

1
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 - YA1

: 20.m-'de eatdc OTO GRMZE
Elektrik Akşamı Filtre 
Dorse Akşamı Civata

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

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

İLAN ve REKLAMLAR KAZANDIR!

Siz hiç Pizzamızı
■D yediniz mi?
İSTİKLAL CAD.No : 17 GEMLİK

L : <° 224) 513 53 67 - 514 91 80

TOFAŞ 
RENO 

VOLVO 

SCANIA 

ANADOL

Tahir DOLAŞKAN

BMC 
FA77H 

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 REKLLM
100 milyon + KDV + Sürpril

BİR TELEFON YETERLİ
Tel : (0.224) 513 17 97
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Muzaffer Gürboğa
Eğitimci * Yazar

Aktif Eğitim

Bunlara biliyor* musunuz?

Şifalı bitkiler 2
Aktif eğitim merkezinde öğrenci olan, sorgu

laman, araştıran bireyler yetiştiren eğitim dizgesi. 
Öğretmenin rolü sadece rehberlik olmaktadır. 
Aktif eğitim, ezber eğitime alternatif taban taba
na zıt bir eğitim yöntemidir. Eğitimde yaşanan 
sorunların kaynağında e^oer eğitim yatmaktadır. 
Kopya çekmek bildiğini unutmak sonra hiç o 
dersi okumamış konuma düşmek ezber eğitimin 
sonuçlandır. Çocuk eve geldiğinde kitaplan ma
saya niçin atıyor? Okulu bitirip mezun olduğunda 
kitaplan niçin yok edilmek isteniyor? Havaya fır- 
htohp yırtılması doğru bir hareket mi? Ezber eği
tim mantığına göre doğru. Öğrenciler okula gi
derken niçin sevinç duymuyorlar?

Aktif eğitimin ne kazandırdığını ve ezber eği
tim ile arasındaki farklan sıralayalım :

* Aktif eğitim grup çalışması gerektirdiği için 
öğrenciler arasında işbirliği ve dayanışma sağla
maktadır.

* Bilg: e nasıl ulaşılacağı ve bilgi edinme yok 
lan aktif eğitim sonucunda öğrenilmektedir. Bu 
nedenle kitap sevgisi gelişmektedir.

• Öğrencide merak oluşturma önemli bir gü-] 
dülenme sağlamaktadır.

* Sağlıklı iletişim kurma becerisi kazandırmak
ta. paylaşma öğrenilmektedir. Öğrenci deneye
rek, şüphe ederek gerçek bir bilim adamı çalış
ması içinde olmakta, neden-sonuç ilişkisini kur
mayı kavramaktadır. Yaratıcılık açığa çıkmakta
dır.

’ Ezber sisteminde kontrol merkezleri dışarıda, 
olup, öğretmen ne kadar ezberlendiğini kontrol 
eden, denetleyen konumuna düşmektedir. Habu- 
ki aktif öğretimde kontrol bireyin kendisindedir. 
Bireyde iç kontrol gelişmektedir.

* Bireysel farklılıklar bu sistemde kabul edili
yor. Derr' kratik bir sorun çözme yöntemi uygu-, 
lanmaktadır. Öğrenme olayında sonuçtan ziyade 
süreç önem taşımaktadır.

* Ezberci eğitimde bireysel amaç var, aktif

Dünden devam
ŞİNİKLAV (BİÇME SOĞAN) CHIVES:

Soğan aroması verir. Ancak soğanın aksine 
ağızda ekşimsi , bir tat bırakmaz. Salatalar için 
vazgeçilmez bir baharattır. Domates ile kusur
suz bir ikili oluşturur. Ayrıca salatalık, biber ve 
patlıcanla da uyumludur.

Kullanıldığı..verler : Özellikle salatalar, yu
murtalı ve etli yemekler, mantar ve ayrıca pey
nir baharatı olarak kullanılır.

ROZMARİN (ROZMARY) : Hafif baharat
ların gücünü arttırıcı yönüyle Akdeniz mutfağı
nın sebze yemeklerinde çok popülerdir. Şarap

lara ve zeytinyağına aroması 3e özel bâr lezzet 
katar.

Kullanıldığı yerler : Izgara, et ve bifteklerde, 
patatesli yemeklerde, balık ve tavukla kdfanfe. 
Musakkaya çok özel bir lezzet kazandsrr

TARHUN OTU (ESTRAGON) Çok hoş 
tadı ve kokusu vardır. Özellikle yeşil ve doma
tesli salatalara hoş bir lezzet katar. Güzel koku
suyla tuz, biber ve sirkenin yerini tutar.

Kullanıldığı yerler -. Çorba, balık. eti ve yu
murtalı yemekler, tavuk ve soslarda ozefiide 
mantar ve salatalarda kulanılır.

Devamı rar.

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

mobilya çeşitleri ile 
hizmetinizdeyiz....

| | yöntemde ise tabii ki amaç var. Toplumun mutlu- 
B tuğunu düşünen kaliteli bireylerden oluşan bir 
B toplum amaçlanmaktadır. Olayın toplumsal bo

yutu ise bireyler arası farklılığın azalması, top-

ııi
M 
prö

kırnsal eşitiğin sağlanmasıdır. Aktif eğitm sonucu 
oluşan kaliteli bireyler, kaliteli toplumu oluştura
caktır. Zaten özlenen de bu değil mi?

* Aktif yöntem yaratıcı yönleri açığa çıkartan 
öğrenciye düşleyebilmek olanağı tanımaktadır. 
Düş zenginliğine sahip olmak ne kadar güzel Ak
tif Öğrenme yöntemi özetle şaşırmak, merak et
mek, ilişkilendirmek ve anlamaktan ibarettir. Ka
lıcı bilgiye bu şekilde ulaşılır.

U 
d

SATILIK DAİRE
Kumla’da Havuzlu 

Satılık ve Kiralık Daire 
Tel : (0.224) 513 17 97

NÖBETÇİ ECZANE

3 Haziran 2003 Sah 
ONUR ECZANESİ

□ RESMİ DAİRELER□ GEREKLİ TELEFONLAR

513 15 07

□ BELEDİYE

Kurtarc

513 13 64

513 10 42

Muhasebe M
S azı iş. Md...

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

Santral ... - 
Başkanlık 
Zabıta...... 
Cta ’is fetet.

513 20 66
513 45 03
513 12 74
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 18 46

513 10 57
513 13 08
513 11 33

SİS 18 21 
.513 3467 
.5133240 
,5132324 
.514 3c 50

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

110
155
156

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

...513 10 55

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

□ KAYMAKAMLIK

Kaymakamlık............. ....513 1051
Kaymakamlık Ev....... ...513 10 52
C. Savcılığı.............. ...513 1053
C. Sava Yard............ ...513 29 54
Emniyet Müdürlüğü... ...513 10 28

□ ULAŞIM ___________

Uludağ Turizm.......... ...513 12 12
Aydın Turizm............. ...51320 77 -

□ HASTAN ELER__________

Devlet Hastanesi...... ....513 92 00
SSK Hastanesi. ... ...513 23 29
Mer Sağ. Ocağı.. ...513 1068

Gazhane Caddesi No : 21 GBU 
Tel : (0.224) 512 20 20

□ UÇAK
TEK Anza.....
TEK işletme 
Turizm Der. 
Spor Sah. ... 
Orm. Böl. Şf 
Milli Eğt. Md. 
Halk Kt Mrk 
Hal! Kutüp. 
As.-^b............
Karayolları 
Liman Bşk.
Mal Md. 
Nüfus Md. .. 
Özel Id. Md... 
Tapu Sc. Md. 
Müftülük...... 
Gümrük Md 
TeM Md.
Ver. Da. Md

□ DENİZ OTOBÜSÜ

□ VAPUR

□ FERİ BOT

□ OTOBÜS

[□ TÜP DAGÖKMARj
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Başkan güven tazeledi
Btr met sayfontu devamı
Bek\lKv Başkanınm ça- 

[tşma raporunun okunma' 
stndan sonra. yapılan oyla- 
mada. Belediye Başkam ça* 
Aşmalarından dolayı meclîs 
üyeler t tarafından oy çokta' 
ğuyfct güven oyu aldı.

Belediye Başkanı Meri- 
met Turgut, mecös tarafın' 
dan çalışmalarının onayian- 
masmdan. sonra, meclîs 
üveiefine teşekkür etti.

Burada yaptığı, konuş
mada, üniversite Gemlik în 
imar planlarım yapan Uta- 
dd$ Üniversitesi'ndekr plan
cıyla görüş ayrılığına düştü
ğünü belirten Belediye Baş
kanı Mehmet Turgut, plan- 
ctran işlen ağırdan aldığını, 
brrtncı ve ikinci etap planla
rın asrllanm kendilerine ver-, 
mevSğmı. yapılmayan üçün
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cü etap planlar için de para 
istediğini. konuyu Dekana 
ilettiğini söyledi.

"imar planlarındaki 
bir sıkıntı da denetim 
kurullarının çok yüksek 
fiyatlar istemesidir" di
yen Belediye Başkanı Meh
met Turgut, vatandaşın 
bundan çekindiğini ancak» 
mevcut yönetmeliğin dene
tim kurullannın onayını iste 
dîgini. bunun yanlış bir uy
gulama olduğunu söyledi.

Turgut. Gemlik'in imar 
durumunun ovada iki kata 
izin verdiğini, bundan fazla 
zaten imar izni alma imka
nının bulunmadığını, duru
mun böyle olmasına karşın 
vatandaştan sondaj yapması 
istendiğini belirterek, “Ben
ce bu hizmetler yapı de
netleme kurullarına de

ğil, eskiden olduğu gibi 
inşaat mühendislerine 
gerekli yetki verilmeli
dir.- Yapı denetimi olsun 
ama, mühendislerde bu 
işi yapsın" dedi. Uygula
manın 81 ilden 27'sinde 
uygulanmasının da haksızlık 
olduğunu söyleyen Belediye 
Başkanı, “Bu konuda çal
madığım kapı kalmadı. 
Bayındırlık Bakanına 
kadar konuyu götür
düm." şeklinde konuştu.

BURS KONUSU
Belediye- Başkanı n- 

met Turgut, öğrencilere ve
rilecek burs konusunda bek
lenenden daha çok talep 
geldiğini ve araştırmaya 
başladıklarını belirterek, öğ-, 
zencilere burslarının önü
müzdeki öğrenim yılı verile
ceğini, verilirken bir daha 

araştırma yapılmayacağını 
bildirdi.

Belediye Meclis üyele
rinden 15 günde bir toplan
tı yaparak, ilçenin sorunları 
için iştişare toplantılan yar 
pılmasını isteyen Mehmet 
Turgut, “Ben bunu geçen 
yıl da söyledim ama, ne
dense katılım olmuş. 
Burada memlekete hiz
met için varız. Bu ma
kamlara kimler geldi 
kimler geçti. Hepsi unu
tuldu. Unutulmamak 
için hizmet yapmak ge
rekir. Sizlerden her za
man gerekli yardımı ve 
desteği istiyorum” dedi.

Belediye Başkanı, çalış
ma raporu 17 evet oyu alır
ken, MHP'li Yusuf Tankut 
ve SP’li Ali Araş ile İbra
him Camcıoğlu red oyu ver
eli..- ■" . . '

TEŞEKKÜR ETTİ
Belçdiye. Başkanı, mec

lis üyelerine teşekkür ettik
ten sonra, 1 Mayıs 2003 
30 Nisan 2004 tarihleri 
arasındaki mesai programı
nı okudu.

Belediye Başkanı Tur
gut. Hükümet Kbnağı’nm 
ününe de. bir şelale yapıla
cağını, bir ve iki.nolu cadde- 
I yollarının onarılacağı-- 
riı, beton parke/yapımına 
devam edileceğini, hayvan 
barınma ‘ merkezi yapmayı 
düşündüklerini .ancak, bu 
işin çok zor .olduğuna dikkat 
çekti.

Eski itfaiye binasını Sağ
lık Müdürlüğüne verecekle
rini belirten ve sağlık evi ya
pılacağını, 2? Sağlık Oca- 
ği’nın da îl Sağlık‘Müdürlü
ğüne devredileceğini, ayrıca 
Manastır’da Kültür Merkezi 
yanında bir sağlık ocağı ye
rinin bulunduğunu belirtti.

Gemlik’e doğalğaz getir
mek için çalıştığını ancak 
Em l Yüksek Kurulu’nun 
özç. k bir kuruluş olması ne
deniyle, küçük ve geliri az 
plân - yerlerde belediyelere 
bu izni vermediklerini belir
terek, “Ben ilgililere 
Gemlik’te bulunan fab
rikaları da katın daha 
cazip hale gelir dedim. 
Teklifimi makul karşıla
dılar” dedi. Bu konuda bü
yük kademe kaydettiklerini 
söyleyen Belediye Başkanı,

Sunğipek Fabrikası ’nın. işi
nin Gemlik’te bir konsensüs 
istediğine de değindi. Ko
nuyla ilgili hiçbir sıkıntının 
kalmadığını söyleyen Tur
gut, konuyu Bakan Unakı- 
tan’a götürdüğünü sadece 
tapu, işinin kaldığını bunun
da çözüleceği müjdesini ver
di.

Kapalı Çarşı konusunda 
belediye meclis.üyelerinden 
destek isteyen Belediye 
Başkanı Mehmet Turgut, bu 
konunun her kesimde tartı
şılmasını istedi.

Konunun çok hassas ol
duğunu ve çözüm getirilme
si zor olduğunu söyleyerek, 
önce belediye meclis üyeleri 
arasında bir.birlik sağlanma
sını, daha sonra mal sahip
lerinin ikna edilmesini söy
ledi.

Belediye Başkanı Meh
met Turgut, “Eğer bu ol
mayacaksa, bu konuyu 
gündemden kaldıralım” 
dedi.

Belediye Başkanı Meh
met Turgut, Manastır’ın sa
hil yolunun da tartışılması 
gerektiğini, böylece ne ya
pılması gerektiğini belirtir
ken, dalgaların yamaçları 
böldüğünü ve zaman zaman 
toprak kaymaları meydana 
geldiğini belirterek, “Bu 
konuda önlem alınmak 
gerekir.” dedi.

Söz alan ANAP’lı üye 
Ali Avcı, Körfez’e deşarj ya
pan patlak borunun Kör- 
fez’i kirlettiğini, bu konuda 
ne yapıldığını sorarken, 
“Sayın Başkan, öneri 
getirmemizi istiyorsu
nuz. Ben size 3-4 konu
da öneri getirdim. Hiç 
dikkate almadınız. Gelin 

diyorsunuz ama geliw 
ruz bizi dini iyor» 
nuz” dedi.

DSP’li Ali Altıntaş ısı 
“Belediye İskelesini $e| 
hir dışına çıkartacak M 
siniz? Programım» 
göremiyorum.” dedi |

Soruların cevaplan» 
masından sonra. Bele» 
Başkanının çalışma proga] 
mı oy birliğiyle kabul ed»

Daha sonra 2002 ■ 
kesin hesaplan okuna» 
oy birliğiyle kabul edildi ■

SEÇİMLER 
YAPILIYOR
Daha sonra, Beieâg 

Başkan birinci vekil» 
Necdet Yılmaz. ? ‘ -i » 
ligine Kamil Hocaogb » 
diler.

Encümen üye » 
AKP’den Erdinç Arabab i
Kadir Gündüz seçildiler.

Meclis katipliklerine ■ 
AKP’li Kadir Gün* 
DSP’li Ali Altıntaş gennil

Açık oyla yapılan bûfl 
ve kesin hesap komıs» 
na AKP’den Necdet 1 
maz. Cemal Aydın Ada 
Enver Şahin. ANAP tan 
kay Ergene, Feza Sfl 
MHP den Yusuf Tana 
SP'den İbrahim Camc» 
CHP den Mehmet Ah j 
ya, DSP den Müfit AiT 
seçiktiler.

Tarife komisyonu üm 
1 erine Necdet Yılmaz. I 
dinç Arabalı. SelahattinJ 
kırcı. Kamil Hocaoğh». 
Şen. Ayten Sendil. Ki 
Yesildal seçildiler.

İMAR KOMİSYO3
CHP tilerin görev j 

mecfiği imar komis» 
ise şu isimler seçildiQ 
Aydın Aybey. Se» 
Bakırcı. Yüksel O» 
Kadir Gündüz. Kam» 
oğlu. Ali Altıntaş, 
Şendil. Hüseyin UM^

Belediye -Meclisi ne? I 
ziran ayı toplantılannM 
ha sonraki bölümünde 
belediye sarayı 3İtın*J 
nan 13 noıu dM 
Gemlik Belediyesi S» 
Kültür Derneği ne ■ 
edilmesi oy bittiği,S 
laştmldı.

DSP’li Ali Altıntaş,J 
lör derneğine <te uşjg 
yerin tahsis ediim«*r 
di.
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fal latan Hah taı"
Doğru Yol Partisi İlçe Başkanlığı’na atanan ve Yönetim Kurulu’nu oluşturmak 
ile görevlendirilen Faruk Güzel, listesini hazırlamaya başladı. Güzel, haftaso
nuna kadar Yönetim Kurulu listesini İl Bctşkanhğı’na sunacağını bildirdi.

Doğra Yol Partisi 
Gemlik İlçe Başkanlı
ğı r.a eski ANAP’h Fa- 

Iruk Güzelin atanması 
İlçede siyasi gündemi 
I allak bullak ederken.
■Güzel gazetemize 
»yaptığı açıklamada. ~ 
i uönetim kurulu listesi- 
, ni haftasonuna kadar 
I İtanın ılayarak. İl Baş- 
sjkanlığı’na sunacağını

Kadri Güler 
gemlikkorfez@my net. com

Güne Bakış

Dünya şampiyonları
Geçtiğimiz günlerde yazmıştım, herşeye karşı ka

ramsar olmamak gerek, iyiye giden işlerimizde var di- 

fete.. Erevizyon şarkı yarışmasında Sertap Er ener 
kabuğumuzu kıran bir rekora imza attı ve birinci seçil
di

Ardından bir hafta geçti geçmedi, bu kez Bursamı- 
zm Çınar Lisesi erkek öğrencilerinden oluşan basket- 

: bot takımı, Brezilya’da, Dünya Liseler basketbol şam- 
■ piyona oldular.

Genden kutlamamak elde değil...
Türk ve Türkiye imajı, iki yıldır dünyayı şampiyon- 

hklar ve birinciliklerle sarsıyor.
Gnar Lisesi öğrencilerinin arasında iki Gemlikli 

genç bufonuyor.
Öner Gultekin ve Sertay Gürsu...
Bu flu altın çocuk, dünya şampiyonasındaki başa

rmamdan dolayı Başbakan tarafından Ankara’da ku
ta! edilip kutlandıktan sonra, önceki gün Bursa da bü
yük bir törenle karşılanıp, Bursa içinde turlatılarak 

Jbasanİamı BursaMarla ile paylaştılar.
Ömer’i çocukluğundan beli tanırım.
Tofas alt takımında yıllardır yetiştiriliyor.
Dün, bu altın çocuklar Gemlik’e ailelerinin yanına 

$ekK ama, Bursalilarmm gösterdiği ilgiyi, biz, bu iki 
gencimize gösteremedik.

Gemlik şampiyon gençlerini böyle ilgisiz kalma
malıydı. Geç kalınmış birşey yok, bu telafi edilmeli.

Dün Gemlik’teki si
yasi kulisler yine hare
ketliydi. Gözler, 
AKP’nin haftasonun- 
da yapacağı ilçe 
kongresine çevrilir
ken, Faruk Güzel’de 
yönetim kurulu listesi
ni oluşturmak için te- 
maslannı sürdürdü.

Bu arada, Güzel’in 
İlçe Başkanlığı’na 
atanması nedeniyle, 

yoğun bir tebrik kulisi 
yaşanmaya başladı.

Faruk Güzel dün, 
Gazetemiz Sahibi 
Kadri Güler’e yaptığı 
açıklamada, her şeyin 
haftasonuna kadar bi
teceğini ve Gemlik’te 
Doğru Yol Partişi . çatı
sı altında yeni bir an
layışla çalışmalara 
başlayacaklarını söyle
di.

HERKESİ 
KUCAKLAYACAĞIZ

Güzel, ' amacının 
Gemlik’te DYP’yi 
merkez sağın partişi 

yapmak olduğunu, 
parti içinde kırgınlık
lara ve küskünlüklere 
yer verilmemesine ça
lışacaklarını ve birleş
tirici olacaklarını, bu
nun için elinden gelen 
gayreti göstereceğini 
belirterek, şöyle ko
nuştu :

“Amacım, Doğru 
Yol Partisi’ni Gem
lik’te birinci parti 
yapmak. Bunun 
için partilerin 
kongre dönemleri
ne girdiği bu gün
lerde Doğru Yol

Partisi, yönetimi
nin oluşmasından 
sonra büyük atak 
yapacaktır. Her 
an sürpriz geliş
meleri Gemlik ka
muoyu bekleyebi
lir. Benim, bura
dan çağnm bugü
ne kadar sağ ka
nattaki partilere 
oy veren vatan
daşların Gem
lik’te DYP çatısı 
altında toplanması 
olacaktır”

Faruk Güzel, oluş
turulacak olan ilce vö-

netim kurulunun 
Gemlik’te tanınmış ki
şilerden ve yeni yüz
lerden oluşacağını 
•îövledi:

Gemlik’in altın çocukları
Liseler arası basketbol karşılaşmalarında, Dünya Şampiyonu olan Bursa Çınar 
Lisesi’ndeki as oyunculardan Gemlikli olan Ömer Gültekin ve Sertay Gürsu, 
yuvalarına döndü. Gemlik genç basketbolcular ile iftihar ediyor.

Brezilya’da yapılan ‘Dünya lise
ler Basketbol şampiyonasında’ 
Dünya Şampiyonu olan Bursa Çı
nar Lisesi basketbolculanndan 
Gemlikli Ömer Gültekin ve Sertay 
Gürsu, Başbakan Recep Tayyip Er
doğan tarafından Ankara’da kabu
lünden sonra, Gemlik’teki ailelerine 
kavuştular.

Erovizyon yarışmasında Sertap 
Erener’in birinciliğinin ardından 
geçtiğimiz hafta rakipleri Ispanya'yı 
78-77 yenerek, altın madalyayı ka
zanan Bursa nın altın çocukları, 
yurda dönüşlerinde krallar gibi 
karşılandı. Devamı syf 6’da
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Politika sanatı...

Politika, laf olsun diye, yapılacak iş 
olmamalı.. Olursa ülke bu noktaya ge
liyor.

Dar çevrede günü kurtarmaya dö
nük uygulanan politika siyasal yapıyı 
da toplumsal yapıyı da, ekonomiyi de 
bozuyor.

Politika da amaç yerel sorunları ulu
sal düzeye taşıyıp çözüm üretmek...

İnsanlara yaşanabilir bir dünya ya- 
ratmak.

Biz de politikaya yöneliş yakın çev
reye çıkar sağlamak, yemek, içmek, 
gezmek, tozmak biçiminde algılanıyor.

Ne yazık ki genelde yaşanan bu.
Kuşkusuz toplum çıkarlarını göze

ten politikacılar da yok mu?
Var olmasına da azınlıkta kalıyor

lar... Azınlıkta kalanların sayısının art
ması gerek.

Artması içinde önce politik yapının 
paralel olarak da politikacı profilinin 
değişmesi gerek.

Onun için...
Gemlik’te politika kabuk değiştir

meli.
Politikacılar geleceğe dönük iz bıra

kacak işler yapmalı...
AKP.’de Ali Okuroğlu’na,
ANAP’da Adnan Tekin’e, 
CHP’de Uğur Sertarslan’a, 
DYP’de Faruk Güzel’e, 
Genç Parti’de Nurettin Hocaoğ- 

lu’na,
MHP’de Mehmet Kayaoğlu’na,
DSP’de Murat Gül’e
çok işler düşüyor Gemlik adına...
Toplum adına öne çıkmış olan bu 

insanlar gerek yaşam biçimleriyle, ge
rek düşünce yapılarıyla topluma örnek 
olmak zorundalar.

Gemlik’in turizmiyle, kültürüyle, ta
rımıyla çok iyi noktalara taşıma so
rumlulukları var.

Hatta yerel politikacıların uzlaşı ha
linde biraraya gelip ortak projeler üre
tip uygulamaları olmayacak şey değil.

Sonuçta bu insanların tek bir amacı 
var.

Topluma hizmet etmek.
Yöntemleri farklıymış hiç önemli 

değil.
Bir araya gelebilecek ortak bir nok

ta mutlaka vardır.
Gemlik’in geleceği tek ortak neden.
Kendi düşünce yapılarından ödün 

vermeden bu neden etrafında toplanıp 
Gemlik’i kalkındıranlar tarihe mal ola
caklar, toplum o insanları hep şükran
la anacaktır.

Gemlik'te yaşayan yurttaşlar vefalı
dır.

Gemlik’teki Tescilli Ağaçlar.

14 .Nisan 2003 tarihinde, Gemlik’teki 
tarihi çınarlar ile ilgili bir yazımı “‘Plata- 
nus O nen t al ıs” başlığı ile neşretmiştik. 
Buradaki başlık, bizim bildiğimiz çınar 
ağacının latince bilimsel adıdır. Doğu çı
narı demektir.

Tarihi çınar ağaçlarının tescil edilip ko
ruma altına alındıklarını öğrenmiştim. Bu 
nedenle tescil t :len çınar ağaçlarımızın 
tam listesini öğrenmek için Bursa Kültür 
ve Tabiat Varlıklarını Koruma'Kurulu Mü
dürlüğü ne bir yazı gönderdim. İlgili Mü
dürlükten 13.05.2003 tarihli yazıda 
ekinde liste gönderilmiş. Kendilerine gös
terdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür 
ederim.

Aşağıda tescil edilen ve koruma kurulu 
kapsamına alınan ağaçlarımızı liste halin
de veriyorum. Ancak konuyla alakalı ol
ması sebebiyle bir iki noktaya değinmek 
istiyorum.

Gemlik’te birkaç gün önce TEMA Vak
fı’nın temsilciliği açıldı. Uzun zamandır 
TEMA Vakfı’nın gönüllüsü olarak çalışan 
ve vakfın amaçları hakkında Körfez Ga
zetesi’nde yazılar yazarak, kamuoyunu 
aydınlatan İbrahim Yıldırım’ı tebrik ede
rim. >

Bu vakfa üye olmakla hem çevremizi 
daha yaşanır hale getireceğimizi hem de 
memleketimize faydalı olacağımızı düşü
nüyorum. TEMA Vakfı’nın üye olup faali
yetlerini desteklemekle erozyonun önlen
mesinde katkılarımız olacaktır.

Belediyemizde park ve ba ?ler işleri
ne Bakan Ziraat Mühendisi Peyzaj Mima
rı Gül Hanım’a hizmetlerinden dolayı te
şekkür etmek istiyorum;

Biliyorsunuz birkaç sene öncesine ka

GÖNIÜK SİYASİ GAZETE MHB
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Tel: 513 17 97 Fax : 513 35 95 GEMLİK
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Okuyun, okutun
GEMUk 1 —P"— ' ııa^—

■■■■ ■ >- ■ ■■ abone oluj

dar park çok kötü durumdaydı.
Gül Hanım, hem parkı hem de 2 na 

kordon ile Çarşı Meydanı ve çevresini cok 
güzel bir şekilde yeşillendirdi, bir selde 
soktu.

Bu çalışmalanna büyük bir azim ve 
meslek aşkı ile sevgiyle devam etmekle
dir. Başanlı çalışmalarının devamını dder 
ve teşekkür derim.

Şimdi tescilli çınar ağaçlanran listesiniı 
veriyorum :

1 - Balıkpazarı meydanındaki 
ağaçlar

2- 1 ve 2 Nolu Cadde keşisme 
noktası

3- 1 Nolu Cadde girişi 268 ada 
doğusu

4- Nusretiye Sokak girişi güney 
batısı

5- Çeşme Sokak - Vefa Cadde ku
zey batı kesişme

6- Mesudiye Sokak - Vefa Cadde 
si kesişme noktası

7- Şehit Cemal Sokak - Taksim 
Sokak kesişme noktası

8- Eski belediye binası batı köşe
si, Taksim Sokak.

9- Çukurbahçe Sokak - Tekel de
posu batısı

10- Kale altı Sokak - Kuyulu So
kak kesişme noktası

11- Kütüphane civan ve önü 8 
adet çınar

10.3.1990 tarihli bu Koruma Kundd 
kararı altında bir muhale, şerhi var

Sebebini anlayamadım, Muhalefet 
hi, Gemlik Belediye temsilcisi Seher Ay ■ 
aittir. Bir açıklama gelirse memnun dİ 
ruz.

. Yazarımız 
Araştırmacı - Yazar 

Yılmaz Akkılıç’ın yazdı*
4 Ciltlik

BURSA ANSİKLOPEDİSİ
Gazetemizde satılmaktadır.

İstiklal Cad. Bora Sek. Akbank Ar«
No : 3/B GEMLİK Tel : (0.224) 513
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Sayfa

‘Gönül Dostları’ 
gezekte buluştu

TATLI 
SERT
Erol GÜRÇAY

Yeşil Bursa Gönül Dostları Gezeği, Gemlik Belediyesi Sanat 
ve Kültür Derneği koro üyeleri ile birlikte, Gürle Resta- 
urant'ta Türk Sanat müziği dolu bir gece yaşadı. Gemlik’te 
gezek kültürünün yaşatılması için adım atıldı.
f Bursa Gönül 
Dostlan tiezegı 
Gemlik'te düzenledi 
ği gecede. Türk Sa- 

I nat müziğiyle dop 
i dolu bir gece yaşan- 
! dt

Gezeğin Gemlik li 
I üyesi Ahmet Bağ- 

cfrun organizasyonu 
île Gemlik Belediyesi 
Sanat ve Kültür Der
neği yöneticileri ve 
koro üyelerinin de 

, katıldığı gece Gürle 
Restaurant’ta yapıldı.

Gezek sazlarının 
fasıl geçidinden son
ra. konuk gezek na- 

‘ zande lerinın solo şar
tlan ile renklenen 
gecede. Gemlik Sa
nat ve Kültür Derne
ği korosu solistlerinin 

; şarkılarıyla süslenen 
gece geç saatlere de
ğin sürdü.

Türk Sanat Müziği 
ile dop dolu geçen 
gecede. Gemlik'te 
gezek kültürünün ilk 
tohumlarının atıldığı-

GEDİĞİNE

Burası Türkiye...
Yalova Belediye Meclisi; 
yabana isimleri yasaklamış. 
Türkçe isimler koyma 
mecburiyeti getirmiş.
Evet... Burası Türkiye!
Türkçe konuş!
Türkçe yaz.!

nı söyleyen 
Ahmet Bağcı, 
geceye katılan- 
lara teşekkür 
etti ve pazar 
günü aynı ge
zeğin Umurbey 
Aytepe’de bi- 
raraya gelece
ğini söyledi.

Yeşil Bursa 
Gönül Dostları 
gezeğinin ge
cesinde yapı
lan açık arttır
ma ile gezeğe 
gelir sağlandı.

Gemlik Endüstri Meslek
Lisesi’ndk ildiğim tastiknamemi 

kaybettim. Hükümsüzdür.
Ümit YILDIRIM

Partiler Nasıl Görünüyor
AK Parti (AB) üyeliğinde ısrar ederek irtica 

I şüphelerine karşı savunuyor.
Çünkü. Avrupa Birliği içinde :
- Din devletine izin verilmez.

I - Kati milliyetçi partiye izin verilmez. Avus&bt-
I ya’da iktidara gelen katı Milliyetçi Haâder'i aşağr-
I ya indirdiler

Belediye seçimlerinde de, AK partinin
I büyük şansı var.

- Genç Parti, bazı belediyeleri alabilir.
I Guçeı. \NAP. DTP w -İHI
I zarar veren Genç Parti, bu seçimlerde de
I (CHP) ye zarar verebilir.

Bunun en güzel örneğini, İzmir’de ve 
| Trakya’da göreceğiz.

Bu iki yöre hep (CHP) nin yanındaydı.
Bu iki yöre AK partiye oy vermez.
Bu iki yörede, CHP ve Genç Parti çeki-

I şecek.
- (ANAP) zaten bitmişti.
Ali Talip Özdemir döneminde tamamen çöke- 

I cek.
I ANAP içindeki keskin particilerin, yeni
I adresi Genç Parti olacak.

- (MHP) de proje yok.
Avrupa Birliğine karşı olması, yoksul-

I lukla savaş projesiyle örtüşmedi.
Hep direnen, ama hiçbir konuda somut bir

I öneri ortaya koyamayan parti konumuna 
düştü.

İlahiyat Fakültesinde okuyan bayanların 
baş örtüsü sorununu çözemedi.

Halbuki bu konuda söz vermişti.
Oylarının büyük bölümü, Genç Partiye 

gitti.
Ve. Henüz toparlanamadı.
- (DYP) Devlet Partisi görüntüsü veriyor.
Parti içi yapılanma, emir ile olamaz.
Siyasetin kendine has yumuşak dengelerini 

yakalamak şarttır.
Çiller’i kötülemek, partiyi büyütmez.
(DYP) geleneklerinde, eski partililerle iyi 

diyalog kurmak, ilk şarttır.
- (CHP) hükümete (AB) konusunda tam 

destek vererek olumlu puan aldı.
Ama. Orman Arazileri ve Yeni Is Kanu

nu konusundaki eleştirileri, taraftar bulma
dı.

(CHP) nin bürokrasi endeksli politikala
rı halk tarafından benimsenmiyor.

Halk askerle kavga edilmesini istemiyor.
Ama. Askere yağcılık yapılmasını da 

sevmiyor.
- Saadet Partisi, marijinal duruma düş

tü.
Halk için yapacağı bir şey yok.
Ama. Yapacağı tek şey var.
AK Parti’yi bölmek.
İşte. Bu konuda, bürokrasiden destek 

bile görebilir.
- (DSP) ise tamamen bitti.
Yapılacak yerel seçimler, bunu tasdik 

edecek.

II Günün Sözü 

°
Bir sn. stçi gelecek seçimi,
Bir dev t adamı
Gelecek kuşağı düşünür.

“Austin Maley"
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Folklörciıler Olay Tv.’de
Gemlik Folklör 

Derneği'folklör ekibi, 
Olay Televizyonu ’n- 
da yayınlanacak 
olan,“Türkü Diyen
ler” adlı programda, 
folklör gösteri yapa
caklar.

Dernek Başkanı 
Çağrı Selçuk gazete
mize yaptığı açıkla
mada, cumartesi ge
cesi Olay Tevl iyo
nunda gösterin. gi
recek olan ve yapımcı Ha
şan Basri’nin türkücü Süavi 
ile yapılacak olan progra
mı ı çekimlerinin yar Hığı- 
rı.( Gemlikli föklörcüLdn|

i® yörelerini

I______

türkülerin oyunlarını oyna
yacaklarını söyledi.

deErdal 
san.^çı

Selçuk 
bir ay 
Erzincan’ı!

' nce 
konuk

>ylenecel olduğu programda 
"i vac‘ mm

açıklamasında.

KAŞE 
iviOhİSrde 
BEKLEME 

YOKI . .

Matbaamızda 
Bilgisayar 
Sistemiyle 

Kaşe ve 
Mühürleriniz 

30 dakikada 
yapılır.

G<ml»k G*’$i Boytaş Apt Al» 43 GEM * 
TW (Ş.234V $14 $5 37 Cw N* CMS

İstiklal Cd Bora Sokak Afcbank Arakçı ** : 3 • t 
TM 4 Faı: (0.224) 513 M M Nt:|L134SM

SNC 
MDH 

OOOGE 
KARGO 
FORD

Oı »l guntorHMı* »Mae » •
CO'ye kaytderı yapıtı?

KÖRFEZ OFSET

(O 224) 51

Körfez OFSET 
1'H.iHJia

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

^cMtantedi 
Jant : 20. m de emde 

*tü?e£ de &eı*eete*eıdeejeı.

9lz hiç Pizzamızı 
yediniz mİ?

17 G6MI.İK 
f 514 91 ao

derneğin 21 Haziranda 
Gölcük Belediyesi nin fok 
lör festivaline, temmuz auı 
n»: ilk haftası ise E 
A»-.ya Kaş festiv. 
katılac; klannı sövled

OTO GAMZE
Elektrik Akşamı Filtre 
Derse Akşamı Civata

7ÜEAŞ 
PENO 
VOLVO 
SC4MA 
ANAOOL

Tabir DOLAŞMAN

Fafi h San

Ganyancı

PVC KAPLAMA VE 
PLASTİK KART SİSTEMLERİ
<> Plastik Kimlik Kartı

O Personel Kartı
O öğrenci K a rtı

O Tan itim Ka rtı
O Fatura Kartı

Tel: (O224) 513 17 17 Far 513 MU

İLAN ve REKLAMLAR KAZAMM
1 A\UK PAKET REKLAM

BİR TELEFON YETERLİ
Tel : (0 224) 513 17 97
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Yanlışlık Nerede

SATILIK DAİRE

Muzaffer Gurboga
Eğitimci - Yazar

Sakıtı beni yergi ustası dîye nitelendirmeyin. 
Mesleğim nedeniyle eğitim sorunlarını yaşamış 
ve görmüş biri olarak olumsuzlukları yansıtmaya 
çalışıyorum. Çözüme ilişkin görüşlerimi aktar
mak ve sîzlerle paylaşmak suretiyle sorumlulu
ğumun gereğini yerine getiriyorum. Hiç te ka
ramsar değil tam tersi iyimser sayılınm. Eğitim
de yaşanan sorunların nedenlerini ortadan kal
dırmaz isek sonuçlarını böyle olacağının ayırdın- 
da olamayız. Devlet Denetleme Kurulu nun ra
porlarına göre eğitim sistemimiz dağınık, eşgü- 
dümsüz. hantal, verims? ve savurgan. 65 mil
yon insanın yazgısı eğitim tarafından belirleni
yor. Eğitimin demokratik sürece etkisi ise bire
bir. Aşın merkeziyetçi yapılanma eğitim olayın
da yer alan tüm öğelerin katılımını engellemek
tedir. Bırakın öğretmeni, öğrenciyi, veliyi, yetki
lerle donatılmış yöneticiler bile uygulamada etki
siz. Alman yol sıfıra sıfır elde var sıfır. Sonuç : 
Süreğen bîr kalitesizlik. Soran, araştıran, sezen, 
yorumlayan ve bilgiyi kendi ve toplum yararına 
kullanacak bireyi böyiesi bir sistem yetiştirebilir 
mİ? Öğretmen, öğrenci, söz. yetki ve kararları 
ne zaman oluşturacaklar ve kullanabilecekler? 
Parah eğitim kimin yararına, kimin zararına? 
Köşe dönücü anlayış nasıl bir eğitimle yıkılabilir? 
Katılımcı anlayış ne zaman egemen olacak? So
rular. son fer

Bunlara kafa yormamız gerekiyor. Burada 
duyarsızlığın altını çizmek istiyorum. Aydınlar I 
çözümün parçası olmalılar, yoksa sorunun par- I 
ças olurlar. Önerilerim olacak :
[ * Demokrat nitelikli eğitimciler yöneticiliğe I 
talip olmalılar.
t * Okullarda fiziksel mekan sorunu aşılmalı. I 
Smrf mevcutlan azaltılmalı. I
| * Mesleki ve teknik eğitime yöneliş gerçekleş- I 
tirilmeli I
■ * Mezunlann. bir okulu bitirenlerin nitelik ye- I 
tersizliğı giderilmeli. I

}' * Yüksek öğretim önündeki yığılma aşılmalı, I
■ dershane yükü kaldırılmalı.

B * Ders kitaplarında kalite ve özgünlük sağlan- I 
malı, bilgi yükü hafifletilmek.
•- * Hizmetçi eğitimi süreci geliştirilmeli

I * Öğretmenlerin koşulları iyileştirilmeli I 
* Okullarda rehberlik ve danışma hizmetleri I 

geliştirilmeli
* Ezberci eğitim terkedilmeli. I

| Yerine öğrenci merkezli aktif eğitim uygula- I 
ması gelmeli. Benim önerilerime sizin eklemek I 
gedikleriniz neler? I
, Eğitimde yanlışlık nerede?_________________ I

Kumla’da Havuzlu 
Satılık ve Kiralık Daire 
Tel : (0.224) 513 17 97

I NÖBETÇİ ECZANE.
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S.SARAL ECZANESİ

Sayfa 5

Şifalı bitkiler 3
Dünden devam
FRENK MAYDANOZU : Genellik taze ye

nen bu baharat demir bakımından zengin olma
sının yanısıra kalsiyum potasyum ve A vitamini 
içerir.

Kullanıldığı yerler : Salatalar, makarnalar 
çorbalar, sandviçler.

ADAÇAYI (SAGE) : Yemeklere güçlü bir 
tat kazandırır. Soğanla nefis bir lezzet uyumuna 
sahiptir.

Yağlı yemeklerin sindirimini kolaylaştım, mi
deyi rahatlatır, bağırsaklara iyi gelir.

Kullanıldığı yerler : Soslar, balıklar, ördek ve

kaz ile yapdan yemeklerde *n Jntthr
Sıcak çay olarak da içttk
KIRMIZI FESLEĞEN (RED BASİL) 

Fesleğenin içenftği bütün âaeMdoe ek ala 
yemeklere pembemsi bir renk kazandn.

Mideyi fer ahla tır. Özellikle sosiarda fari± 
zetler yaratmak için birebâdbr Domates ve । 
Iıcanla harika bir uyumu vardır. Lezzetiyle d 
ğu kadar kokusuyfa da yemekleri ziyafete 
nüstürür.

Kullanıldığı yerler . Makarna, ptzza. o* 
lar. çorbalar, balık, et çeşitten ve soslarda la 
nılır., Devamı mc.

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

mobilya çeşitleri ile 
h izmetin izdeyiz....

□ RESMİ DAİRELER□ GEREKLİ TELEFONLAR □ UÇAK

!□ FERİBOT
13 23 60

□ BELEDİYE

□ TÜP DAĞITICILARI

Muhasebe M

M
513

İQ OTOBÜS

1507
14 14 
13 64

10 42

3 24 32
3 45 21 122
3 45 21115

513 20 66
513 45 03
513 12 74
514 00 95
513 12 86513 11 74

Oto is İşket

VAPUR

......110
.....155

İtfaiye .......
Polis İmdat

□ HASTANELER

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 1052
C. Savcılığı................ ...513 10 53
C. Savcı Yard........... ...51329 54
Emniyet Müdürlüğü... ...513 10 28

□ ULAŞIM _______
...513 12 12Uludağ Turizm...........

Aydın Turizm,........... ,513 20 77 -

.51392 00DtvM Hastanesi....
SSK Hastanesi.......
Mer Sağ. Ocağı.....

□ TAKSİLER

Körfez Taksi
Çınar Taksi .

Taksi.
Gemhk Taksi . 
Manastır Taksi

.513 1068

513 18 2 
.513 246'

.51323 24
5143 50

Gazhane Caddesi No : 21 GEMLİK

Te» : (0.224) 512 20 20

TEK Anza . 
TEK İşletme 
Turizm Der. 
Spor Sah. ... 
Orm. Böl. Şf 
Millî Eöt. Md. 
Halk öt. Mrk 
Hal: Kutup 
As.'v5.--......
Karayolları 
Uman Bşk...
Mal Md 
Nüfus Md. ... 
Ozelld. Md... 
TapuSic. Md 
Müftülük..... 
Gümrük Md. 
Tekel Md 
Ver Da. Md..

®

u
45 2J-111

J DENİZ OTOBÜSÜ

&•
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Körfez OFSE

Renkli Etiket 4 Broşür 4 B İlanı 4 Kitap 4 Dergi 
Afiş 4 Yıllık Basımı 4 Fatura İrsaliye 4 Bilet 

Gider Makbuzu 4 Davetiye 4 Kartvizit 4 Kase 
Mıihür 4 Cilt yapımı 4 Plastik Kirlik Kartı

I GÜNDE DAVETİYE BASILIR 
Her türlü matbaa islerinizde 

_______ hizmetinizdeyiz

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

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

rfez
GEMLİK

Türkiye'nin 157 yerinden gelen Yardımsevenler Derneği temsilcileri Umurbey’i gezdi

MiimiIci IMn
i. Kurulusunun 75. vıldönümünü kutlavan Türkive Yardımsevenler Dernedi. 13. Bölae TonKuruluşunun 75. yıldönümünü kutlayan Türkiye Yardımsevenler Derneği, 13. Bölge Top*

I lan tısı için Bursa’dâ toplandı. Yardımsevenler, dün Gemlik Yardımsevenler Derneği’ nin ko- 
| nuğu olarak Umurbey’i ziyaret ^ettiler. Yardımseven hanımlar, Umurbey’e hayran kaldılar.

Kuruluşlarının 75. yıl- (ustular.
dönümlerrnı Bursa da Umurbey Belediye

^ntfayacak olan Türkiye Başkanı Fatih Mehmet 
^ferdnıısevenler Demeği Güler tarafından karşıla- 
yöneticilen. Umurbey nan yardımsevenler, ön- 
bridesme yaptıkları ziya- ce Calal Bayar Anıt me-

| Ktte. Umurbey e hayran zannı ziyaret ettiler.
kairhiar Buradan Celal Ba-

Türkiye Yardımse- yar m doğduğu ev ve

F

«enler Demekleri Genel 
Başkam Bîrsen Elden ve 
157 bölgeden gelen 130 
delege, dün. Gemlik Yar- 
■nsevenler Derneği 
fekam emekli Doktor 
Bfar.et Ataoguz un daveti 
ferine, Umurbey de bu-

müzeyi gezdiler.
T- Belediye Başkanı Gü
ler, yardımsever hanım
lara Umurbey’in tarihçe
si ve müzedeki eserler 
hakkında bilgi verdi.-

AYTEPE’DEÇAY
Bayar’m evini ve zhü?

Kadri Güler
gemHkfcorfez@mynet. com

Göne Bakış.

zeyi gezen hanımlar hay-, 
ranlıklarını gizleyemedi 
ler.

Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler ko
nukları Aytepe ye davet 
ederek, dinlenmelerini 
istedi.

Aytepe’ye çıkmadan 
Kasaba Meydanı’rida 
Atatürk ve Cela.O Ba- 
yar’ın heykelini gören 
yardımsever hanımlar, 
heykelin çevresine topla
narak, Umurbey Hatırası 
oldrak fotoğraf çektirdi
ler.

Yardımsever hanımla
rın Umurbey’i ziyaret, et
mesi üzerine Marmarabi-

bir zeytin satış stantı 
hazırlandı. Yardımse
ver hanımlar, bu stant- 
tan Gemlik zeytini al
ma fırsatı elde ettiler.

Aytepe de çay içe
rek, Gemlik manzasmi 
seyreden hanımlar

AKP’de son tango
Adalet ve Kalkmma Partisi’nde kongreler mara* 

tonu başladı.
AKP’nm fldtidar partisi olması bu kongreleri da

ha da önemli kılıyor.
Kongrelerin önemli bir yanı da yerel seçimlerin 

paklaşmış olmasıdır.
Kongreden çıkacak yönetim, belediye başkan 

adaçmın belirlenmesinde önemli işlev yüklenecek 
ve partisini yerel yönetim seçimlerine götürecek.

Erbakan Hoca’nm MiHi Görüş doktrini ile yetişen 
AKP kadroları, bugün iktidarda bu görüşün ilkele
rinden koptuklarını ve eski Demokrat Partisinin de
vamı olduklarını iddia ediyorlar.

Bunun ne kadar doğru olduğunu geçecek zaman 
içinde ulusça göreceğiz.

Ancak, insanların 40 yıl aynı siyasi düşünceyi 
savunup, bir iki yılda değişmesinin mümkün olma- 
d^ma cananlardanım.

Bu, ögrencflik yıllarında solcu ve devrimci geçi
nen gençlerin, meslek hayatına başladığında kapita
list olması değfl kil

îfeyse,,.
AKP cumartesi günü Belediye Salonunda kong

reye gidiyor.
Adaylar âçleşri. Biri Belediye Başkanının sağ ko

fa, biri ortada, diğeri ise muhalifi...
Secilen defrader, kurucu yönetimin karşıtı isimler.
Bana göre bu seçimlerin sonucu Başkanın kade- 

rini befirieyecek. 

Umurbey’i çok beğen
diklerini, beldenin ta
rih ve doğa açısından 
harika bir yer olduğu
nu söylediler.

TEŞEKKÜR 
ETTİLER
Türkiye Yardımse- 

venler Dernekleri Genel 
Başkanı Birsen Elden, 
Belediye Başkanı Gü- 
ler’in kendilerine karşı

rlik Z< ’vtin Satış Mağaza- gösterdiği ilgiden dolayı 
sı t ırılından Aytepe de teşekkür ederken, birçok

il ve ilçeyi gezdiklerini, 
en büyük arzulanndan 
birinin Umurbey’i gör
mek olduğunu bunu da 
gerçekleştirmenin mutlu
luluğunu yasadıklarını

söyledi.
Yurdun 157 bölgesin

den gelen yardımsever 
harımlar Umurbey den 
sonra İznik i görmek için 
Umurbey'den ayrıldılar

Adliye güzelleşiyor
Gemlik Adliye’sinde başlatılan onarım çalışmalarıyla 
zemin, merdivenler ve duvarlar mermer döşeniyor.

Gemlik Adliyesi’nde bir süredir R 
başlatılan yenilenme çalışmaları de
vam ediyor.

Gemlik Gümrüğünün Serbest 
Bölgeye taşınması üzerine, boşalan 
binanın Adliye olarak tahsis edilme
sinden sonra yapılan1 kısmi onanın 
ardından hizmete açılmıştı.

Gemlik Adliye Sarayı, Cumhuri
yet Basavcısı Ayhan Aygün'ün giri
şimleri ve Gemlikli mermercilerin 
yardımı sonucu zemin, merdivenler 
ve duvarlar mermer kaplanıyor.

Çalışmaların birkaç gün içinde 
bitirilmesiyle Gemlik Adliye Sarayı 
yeni bir çehreye kavuşacak. ___
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Bir Numaralı 
Yayıncıyı yitirdik...

Basın yayın dünyası bir kayıp daha 
verdi.

Hem de trafik terörüne...
Türk basınının acısı büyük...
Ercan Arıktı geride derin izler bı

rakarak. aramızdan ayrıldı.
Toplumu bilgilendirmek için çaba 

harcamış olanlann kayıplan boşluk 
yapıyor.

Yerini doldurmak güç oluyor.
Ercan Anklı Türkiye’de dergiciliği 

benimseyip yayılmasından çok büyük 
katkılan olan bir idol.

Günlük gazete okutmanın bile çok 
zor olduğu ülkemizde, haftalık veya 
aylık olan dergiyi basmak, yayınlamak 
bir yana benimsetip okutmak çok 
önemli bir işlev.

Nokta yla başlayan yolculuk Er
kekçe, Kadınca, Gelişim Spor, 
Gelişim Yayınlan’nın onlarca ansik
lopedisi, Aktüel ve Bir Numara Ya- 
yıncılık’ın çok sayıda dergisi ile sür
dü.

Ne acı ki; sanki için<® doğmuş gibi 
Benim Finalim adın diği haftalık 
dergisiyle sona erdi.

Sabah Grubu’nda çalıştığım yıllarda 
Ercan Anklı’nın başkanlığını yaptığı 
Bir Numara Yayıncılığı’nda Bursa 
Temsilciliği görevini yürütüyordum.

Görev sorumluluğu çok büyük olan 
insanla birlikte çalışmak hem zor hem 
kolaydı.

Zordu, çünkü heyecanın? dikkati 
bizi sürekli baskı altında tutu ;rdu.

Sürekli iyiyi gerçcekleştirmek zo
rundaydık.

Kolaydı, çünk i yol göstericiydi.
Yardımcıydı.
Görevi tanımlarken tüm detayları 

veriyor, bize sadece uygulamak kalı
yordu.

Söz çok ama, gideni geri getirmi
yor ki...

Ercan Arıklı’nın ölümü acı...
Daha da acı olanı ise, bir trafik ca

navarının O’nu aramızdan alması.
Ne hikmetse, hiç bir güç trafik ca

navarını durduramıyor.
Toplum için çok önemli olan değer

leri hiç olmazsa trafik canavarından 
koruyabilmeliyiz.

Nur içinde yat Ercan Anklı...
Sevenlerinin, okurlarının, Türk Ba

sınının ve Vatan Dergi Grubu’nun ba
şı sağolsun.

Okurun ve seninle çalışmış olmak
tan onur duyuyorum.

Anadolu
Cumhuriyet’in haberine göre CHP 

içinde başlatılan “Anadolu Hareketi” 
pazar günü saat ll.oo'de Ankara’da 
Büklüm Sokak’tâki İTÜ Evi’nde ilk top
lantısını yaptı.

Hareket, beş eski CHP il başkanınm 
koordinasyonunda yürütülmekteymiş. 
Hareketin amaç ve niteliğinin tartışıldığı 
bu toplantıya il temsilciliklerinin yanı sıra, 
CHP eski Genel Başkanı Altan Öymen 
ile halen PM üyesi olan eski Genel Sekre
ter Adnan Keskin’in de katıldıkları belir
tilmekteydi haberde.

Yanılmıyorsam Bursa’dan eski millet
vekillerinden Yahya Şimşek, bu yeni 
“muhalefet eylemi”ne omuz vermek
te.

Bana kalırsa CHP’de yeni bir “kar- 
mahizip” oluşturma çabaları söz konu
su.

. Neden mi?
Seçimlerden sonra aralık ayı başların

daki bir yazımda, “CHP’de öteki parti
lerde pek bulunmayan bir omurga” 
bulunduğuna değinmiş, ne var ki, “sen- 
ben-b izim oğlan” bağlaşmaları ile bir 
muhalefet har .inin güven uyandıra- 
mayacağını, başarı sağlayamayacağını 
anlatmaya çalışmıştım.

Anlayabildiğim kadarıyla Anadolu Ha
reketi de aynı hastalıkla malul.

Eski il başkanları, saygı duyduğum ve 
gerçekten yararlı olacağına inandığım bir 
eski genel başkan ve de Baykal’lı 1999 
öncesi CHP’nin tüm olumsuzluklarının 
temsilcisi durumundaki bir eski genel sek
reter. ...

Bursa’dan da “Ben CHP’den değil, 
Bay kal’ın partisinden istifa ediyo
rum” dedikten sonra; yeniden partiye

■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE MMM

Yıl: 30 SAYI : 1559

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

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

Tel: 5İ3 17 97 Fax ; 513 35 95 GEMLİK

Basıldın» ver : KÖRFEZ OFSET
Matbaacılık -Yayıncılık - Reklamcılık Tesisi 

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

(Dini Bayram Günleri ve Pazar Günleri yayınlanmaz) 

Okuyun, okutun 
abone olun

hareketi...
alınınca maluz hiziple işbirliği yapa&l 
2002 seçimlerinde aday sıralamasmdaj^j I 
bir yer bulat ağını sanan bir eski 
kili...

Doğrusunu söylemek gerekirse bane ■ 
güven vermiyor Anadolu Hareketi kn I 
kompozisyonu.

Kaldı ki, Altan Öymen’in bu topiar.*Rs I 
o ünlü “zarafet”i nedeniyle katddıgsı 1 
sanıyorum.

Böyle bir oluşumun “yeni” hiçbir yap I 
yok. Oysa sosyal demokrasiyi “sağ“a I 
kaydırarak iktidar olma düşleri kuran ör I 
genel başkan ve ekibine karşı, gerçek fe- I 
“sos/sosyal demokrat” muhalefet yû- I 
rütürmesi gerekiyor. Partiyi‘yeniden kitle- | 
rin umudu yapabilmek, güvenini kazana
bilmek için şart olan bu...

* * *= |
Partiler eski kadrolarıyla, eski alışkan

lıklarıyla devam ettikleri sürece. Turta-' I 
ye’nin gereksinmelerini karşılayamazlar > 
Olanaksız bu.

ANAP ve DYP için yazdım, CHPnm 
de bu genellemenin dışında olduğu kan- 
sında değilim. Hele Feridun Pehlivana ;! 
yapılan yal- sız davranıştan sonra. HbJ 
zipçilikleri ayyuka çıkmış, mostrası dokütl 
müş bir mahut kadronun direnişi karşısm*I 
da, genel başkanın -adeta- tükürdüğünü I 
yalar duruma düştüğünü gördükten son- I 
ra... I

Onun için kimse kızmasın, alınmasın: ■ 
başlatılan Anadolu Hareketi nin 
sağlayacağına hiç ama hiç ihtimal vermnfl 
yorum. CHP kendini gerçek anlamda v*w 
nilemeden. Şeyh lebali mistisizminden® 
Atatürk gerçekçı.iğine dönmedikçe» 
AKP’ye seçenek olamaz. g

Halkın teveccühünü kazanamaz I

Yazarımız 
Araştırmacı - Yazar 

Yılmaz Akkılıç’ın yazdığı
4 Ciltlik 

BURSA ANSİKLOPEDİSİ
Gazetemizde satılmaktadır.

CJöjng
İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Ara» 

No : 3B GEMLİK Tel: (0.224) 513 F
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AKP’de seçim yarışı başladı 

Özaydın’dan 
bombardıman

TATLI 
SERT

Erol GÜRÇAY

Cumartesi günü yapılacak olan AKP İlçe Kongresinde aday
lar söz yarışına başladı. Adaylığını ilk açıklayan Yüksel Özay- 
dın, Enver Şahin’e yüklendi, “Bu güne kadar adaylığını açık
lamamasının nedeni, bir yerlerden işaret beklemesidir” dedi.

1 Cumartesi günü yapılacak 
I- obn Adalet ve Kalkınma Par- 
I tisi ilçe kongresi öncesi aday

lar ansındaki atışmalar başla- 
I dı Adaylığını ilk açıklayan 
L Yüksel Özaydın. Enver Şa- 

[ hinin adaylığını geç açıkla- 
I masını eleştirirken, “Dele

geleri kendilerinin yaz- 
masına rağmen aday lığ ı- 

,--3 m dine kadar açıklama- 
masının bir yerlerden 
işaret beklediklerin işa
retidir."’ dedi.

Gazetemizi ziyaret eden 
L Yüksel Özaydın 15 y ildir sı

hizmet vererek gönüller
de taht kurmak istiyo
rum. Bu nedenle AKP 
Gemlik İlçe Başkanlığına 
aday oldum.” şeklinde ko
nuştu.

Delegenin güveninin kim
senin cebinde olmadığını 
inandığını söyleyen Yüksel 
Özaydın, her delegenin oyu
nu kime vereceğini bilen şah
siyetli kişiler olduğuna inan
dığını söyledi.

Diğer adaylarından Sela- 
hattin Bakırcı ile bir sorunu 
bulunmadığını söyleyen ■ Yük- Yüksel Özaydın

yasetle uğraştığını, siyaseti 
■ temiz, dürüst ve vatandaşın 

lehine yaptığını belirterek, 
i “Bütün birikimlerimi

Gemlik’te yaşayan hal
kımla paylaşmak istiyo
rum* dedi.

İlçe Başkanlığını basamak 
t yapıp herhangi bir yere tır- 
| inanmayı düşünmediğini söy- 
| leyen Özaydın. “-Halkıma

sel, Enver Şahin'in dün aday
lığını açıklamasının geç kal
mış, bir açıklama olarak yo
rumladı.

Yüksel Özaydın sözlerini 
şöyle sürdürdü :

Delege seçimlerinde 
listeleri kendileri yapma
larına rağmen, düne ka
dar adaylığını açıklama- 
makla bir yerlerden işa-

ret beklediklerini ortada
dır. Seçime 4 gün kala 
adaylığını açıklamak ya
rışta geride kaldığının is
patıdır.

Selahattin Bakırcı için 
söyleyecek fazla sözüm 
yok. Son karan kongre
de delegeler verecek. Ga
lip olan ben olacağım.”

GEDİĞİNE

Olsun, varsın
- Tüm ordu tedirgin.” 
Olsun, varsın...
"Genç subaylar değil ya... 
Genç toplumsal güçtür.
O nu tutmak
Zor dur da....

GEMSIAO üyeleri 
Bosna Hersek yolcusu

Gemlik Sanayici 
ve İşadamları Der
neği, Türkmenistan 
gezisinden sonra bu 
kez de Bosna Her- 
sek’e gitmek için 
yollara düştü.

GEMSÎAD Yöne
tim Kurulu Başkanı 
Ahmet Avcı, bugün 
saat lO.oo’da Tür
kiye’den uçaklaBos- 
na’ya gideceklerini 
dört gün sürecek 
olan incelemelerden 
sonra yurda döne
ceklerini söyledi.

Avcı, yurt dışı ge-

Ahmet AVCI
tilerinin değişik za
manlarda devam 
edeceğini belirtir
ken, bu ülkeler ile 
ikili olarak ticaret 
yapmanın yollarının 
aranacağını söyledi.

Altın Çocuklar
Bursa’da iki büyük sevinç yaşadık.
Birincisi, Bursaspor küme düşmekten 

kurtuldu.
İkincisi. Bursa Çınar Lisesi basketbol da 

dünya şampiyonu oldu.
Bursaspor süper Eğ kalmasını, Istan- 

bulspor’un onurlu mücadelesine borç
lu.

Maç günü herkes suskundu.
Herkes gergindi.
Gerginliğin sebebi, Gençlerbiriiğini v 

ne :n yt li mayını idi.
Herkes genç-yaşlı. statyuma sel gibi

aktı.^
Ama. Herkes durgundu.
Flamalar kapalıydı.
Gözler sahadaydı.
Ama. Beyin ve kulaklar İstanbul'day

dı.
Diyarbakırdaydı.
Bursaspor maçı (3-1) kazandı.
Ama. Esas maçlar, daha bitmemişti.
Elazığ işi, erken bitirdi.
Diyarbakır’ı evinde yenerek paçayı kur

tardı.
Şimdi. Tüm kulaklar, İstanbul-Altay 

maçındaydı.
Stat dağıldı.
Ama. Kimsede tık yoktu.
Ben de st.ıtyum meydanında, parkı ve 

büfeleri izliyordum.
El radyolarının etrafında, kümelen

miş insanları gördüm.
Bu heyecan birkaç dakika sürdü.
Derken müthiş bir tezahürat oldu.
Hemen anladık.
Bursaspor paçayı kurtarmıştı.
İkinci sevinç, daha önemliydi.
Çınar Lisesi, Brezilya'da dünya şam

piyonu olmuştu.
Az daha, ödenek yokluğundan tur

nuvaya katılamıyordu.
Başbakan olaya el koydu.
Ve. Çocukların kabiliyetleri gürültü

ye gitmedi.
Sertap Erener’den sonra bu basan

da, ülkemize sınıf atlattı.
Aslında, ülkemize sınıf atlattı.
Aslında Türkiye’de değişim, her yan

da kendini gösteriyor.
Değişime, bürokrasi ve siyasetin bîr 

bölümü direniyor.

I Günün Fikrasi
iı--------  • ----- ----- 1

Temel Cemal'e misafirliğe gitmiştir.
Yağmur başlayınca. Cemal Temel in 

yatıya kalmasını ister.
Eve gitme, burada kal der."

Temel teklifi kabul eder, ama bîr ara or
tadan kaybolur. Bîr ara kapı çalar. Cemal 
sırılsıklam kapıdadır.

Temel. Cemal'e çdoşar.
Ula neredesun. merak ettik seni."
Eve kadar gittum. Geceieğumu aldım 

da..."
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Muzaffer Gurboga
I Eğitin kî - Yhzar

Bunlara biliyor nrausunuz'?

Şifalı bitkiler 3
Sevgiden kopuş

Bir okul duvarına boya ile yazıhpış bir yazı. 
'Ya tetirinsin. ya toprağm'* Belli ki. genç bir aşık 
ssvgifisii’tı uyarıyor. Demek çok seviyor. Yazdığı 
<evin anlamı beni sevmezsen seni yaşatmam. 
Daha da açalım Sen benim malımsın demeye 
getirmiş.

Doğal ki. sağlıksız bir sevgi. Gençlik dönem- 
farinte yaşanan sevgi ilişkisi daha olgunlaşma
mıştır. Sevgide denilebilir belki daha çok aşktır. 
Duygusaldır. gözü kördür. Ama yaşanan bir ger- 
çekiikrir. Biraz bencillik içerir. Benim dile getir
mek istediğim eşler arasında yaşanan ilişkinin ne 
kadar sevgi içerdiği, sağlıklı sevenlere lafım yok.

Birçok erkek önceden deliler gibi aşık olduğu 
kadının yanında daha sonralan ters, soğuk ve 
anlayışsız olabiliyor. Sevdiklerini savunan, ama 
eslerini aşağılayan, hatta onlan döven erkekler 
çok. Erkekler aşık olduktan kadına neden kaba 
davranıyorlar? İşte uzman psikolog Shere Hi
le hin yorumu: ‘Birçok erkek çoçuğun küçüklü
ğü. bilinçsizce de olsa yoğun bir şekilde annesiy
le ilişkileri ve duygusal bağı çevresinde yoğunla
şır. Çocukluklarında erkekler kendilerini annele
rine çok yakın hissederler. Ve zamanın çoğunun 

Dünden devam
FESLEĞEN (BASIL) ; Akdeniz mutfağının vazgeçilmez bitkisi...

Mideyi ferahlatır, özellikle soslarda farkı lezzetler yaratmak için bire
birdir. Domates ve patlıcanla harika bir uyumu vardır. 1,0772*1 He ol
duğu kadar kokusuyla da yemekleri ziyafete dönüştürür.

Kullanıldığı yerler : Markama, pizza, salatalar, çorbalar, balık, ta
vuk, et çeşitleri ve soslarda kullanılır.

LİMONLU KEKİ : (LEMAN THYME) : Limonlu kokusu ve ta
dıyla pek çok yemekte kullanılan evrensel ber baharattır. Normal ke
kiğe oranla daha hafif lezzetler elde etmek için harika bir seçimdir. 
Soğan, sarımsat, dometas ve patlıcana eşsiz bir lezzet katar, mideyi 
ferahlatır.

Kullanıldığı yerler : Balık, tavuzk, yaz tatlıları, et yemekleri, ma
karna, pizza, her türlü kızartma, ızgara ve .soslarda kullanılır. Özellikle çay olarak içilir.

jr babalarından fazla anneleriyle geçirirler. Buluğ 
| çağma geldiklerine ise toplumun annelerinin ete 
I ğınden aynlmalan yönünde yaptığı baskıyla kar 
I a karala kalır. Arkadaşlardan hanım evladı, ana 
I -kuzusu gibi nitelemeler duymaya başlarlar. Ve 
| anneden koparlar. Anneden küçük yaşta yaşa- 
I nan bu zorunlu kopuş, küçük erkek çocuklarda 
■ düşünsem ve duygusal açıdan ağır bir yük oluş 
■ turur. Çoğu belli etmese de annesine karşı ciddi 
■ bir aıçluluk duygusu içine girer. Ondan sevgisini 
■ sakınır, onu dinlemez, isteklerine karşı gelir, kı- 
■ nar. Ancak yaşadığı çelişkiler öyle boyutlara va- 
■ nr kt çocuk bunu taşıyamaz hale gelir. Bir sap- 
■ örma yapar ve uzaklaşanın. onu terkedenin an- 
■ nesi olduğuna inanmaya başlar. Kendileri rahat 
■ fanuslardır ancak bir düşmanlan vardır.
| I Bundan sonrasına akıl yürütelim. Bu düşman 

■ bazı kere ilişki kurduğu kadın olur, sevgilisi olur. 
■ karısı olur. Onlarla iletişim güçlüğü yaşar. Sevgi-

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

mobilya çeşitleri ile 
h izmetin izdeyiz....

Gazhane Caddesi No : 21 GEMLİK

Tel : (0.224) 512 20 20' sn göstermek istemez. Annesine ihanet ettiğini 
düşünür Mesafe koyar, bağımlılık onu sıkar. İle
tişimsizlik kronik hale gelmiştir. Duygusal çelişki 
cinsel yaşamda da etkisini gösterir.

Ne yapılmalı, ne yapmamalı?
- Hemen hemen bütün erkeklerde bu davra

nış kahp haline gelmiştir. Ana-baba bilinçlendiril
men Örneğin : Ana-baba okullan ile. Bu sayede 
çocuklarıyla kuracakları ilişki sağlıklı kıhnabilir.

* Buluğ çağmın özellikleri gözetilerek ergenlik 
bunatem üretkenliğe dönüştürülmeli. Spor, sa
nat, okuma, hoby geliştirme araç olabilir.

- Sevgi öğrenilebilir, geliştirilebilir bir etkinlik
tir. Okullarda sevgi eğitimi ve iletişim becerileri 
seminerleri yapılabilir.

' Çocuklar ve gençler üzerinde büyüklerin 
gölgesi kalkmalı. Genç, bireyselleşerek yaşamalı. 
Kendi kendine karar verebilen, bunun sorumlu
luğunuüstlenebilecek duruma gelmelidir.

NÖBETÇİ ECZANE

□ UÇAK
Türk Hava Yofen
Şaf-kHawe*k.

□ DENİZ OTOBÜSÜ
Bursa.
Mudanya
YenAapı (t

□ VAPUR

5 Haziran 2003 Perşembe
ÇAĞLAR ECZANESİ

□ GEREKLİ TELEFONLAR □ RESMİ DAİRELER

İtfaiye .................... 
Polis İmdat............ 
Jandarma İmdat.......
Jandarma K.........
Polis Karakolu..........
Gar. Kom....................

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

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

................. 156
...515 10 55
...513 18 79
...513 12 06

TEK Anza .. 
TEK İşletme 
Turizm Der. . 
Spor Sah. ... 
Orm. Böl. Şf 
Miffi Eğt. Md 
Halk Mt. Mrl 
Halr' Kutüp...

^17?* -_

513 20 66
.. 513 45 03

513 12 74
514 00 95
513 12 86
513 11 74

l. 513 1-8 46
513 13 53
513 10 57

□ KAYMAKAMLIK Karayollan ... 
Liman Bşk....

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

Kaymakamlık........... 
Kaymakamlık Ev....... 
C. Savcılığı.................
C. Savcı Yard.............

...513 10 51

...513 10 52

...513 10 53
...513 29 54
...513 10 28

Mal Md........ 
Nüfus Md. ... 
Özel ki. Md.. 
Tapu Sic. Md 
Müftülük....... 
Gümrük Md. 
Tekri Md. ... 
Ver Da Md..

Emniyet Müdürlüğü...

□ ULAŞIM____________ __ İlçe Tır. Md. 
üçe Seç. Md.

513 11 86

'Uludağ Turizm........... ...513 12 12%
...513 20 77

□ BELEDİYE_________
Aydın Turizm............ Santral ........ 513 45 21-23

□ HASTANELER_________
Başkanlık
Zabıta..—........
Ota ûs Met
Su işletmesi 
Itfaîve........
Ntufesebe M 
Yaa İş. Md..—

513 45 20
513 24 32 
513 45 21-122 
513 45 21-115

□ 13 45 21 182 
51345 21-111 
Yİîe IS5

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

...513 92 00
...513 23 29
...513 1068

□ TAKSİLER
Su Anaa......
L_I

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

...513 18 21 

...5132467
Ambulans....

Kurtancı.......
0.532 4868116

Güven Taksi.............. ...5133240 Esut w Sc 513 11 SS
Gemlik Taksi...............
Manastır Taksi...........

...5132324
...514 50

r~h, | w SAJ!»*.’
.Ambulans.... 0 532.57167S7

[□ TÜP DAĞrrKMARf

□ FERİBOT
Tcpcuiar
Estahear <3l
□ OTOBÜS
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Gemlik’in altın çocukları

' Sertay GÜRSU

Birinci sayfanın devamı
Yurt dışında elde ettikleri 

dünya şampiyonluğu ile birinci
lik kürsüsüne çıkan Çınar Lise
si öğrencileri, önceki gün An
kara'ya giderek, Başbakan Re
cep Tayyip Erdoğan tarafından 
kabul edilerek, kutlandılar.

Ankara’daki törenden sor 
ra, Bursa’ya dönen altın çocuk. 
lar, Bursa Valisi Oğuz Kaan 
Koksal, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Erdoğan Bilenser, Em
niyet Müdürü Reşat Altay, iı 
Spor Müdürü Sabri Sadıklar gi
bi üst derece bürokratlar ve 
okul yöneticileri tarafından kar
şılanan şampiyonlara, büyük 
sevgi gösterisinde bulunuldu

Dünya Şampiyonu On. > .J- 

sesi basketbolculannın arasında 
Gemlikli Ömer Gültekin ve 
Sertay Gürsu, bir haftalık yor
gunluk ve mutluluk sonunda ai
lelerine kavuştular.

Tofaş alt takımında yetiştiri
len Ömer Gültekin ve Sertay 
Gürsu’nun aileleri oğullannın 
başarısını sevinç gözyaşları ile 
karşıladılar. Onlara sarılarak, 
kendileri ile gurur duyduklarını 
söylediler.

Gültekin ve Gürsu, şampi
yonluğun ve ailelerine kavuş
manın mutluluğuyla aylardır sü
ren yoğun, çalışmanın yorgun
luğunu evlerinde aileleri ile gi
di rirken, yarın yeni bir karşı
lı m ı için Ankara’ya gidiyor-

Ömer GÜLTEKİN

ACELE SATILIK KAYIK
DİZEL MOTORLU 5.80 AHŞAP SATILIK KAYIK

GSM : (0.535) 813 99 99

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

Fatura İrsaliye & Bilet & Gider Makbuzu 
Davetiye & Kartvizit & Kaşe

Mühür & Cilt yapımı & Plastik Kimlik Kartı
İLAN ve REKLAMLAR 

KAZANDIRIR
1 AYLIK PAKET REKLAM 

100 milyon + KDV + Sürpriz

1 GÜNDE KALİTELİ ve UCUZ

DAVETİYE BASILIR
Her türlü matbaa işlerinizde 

hizmetinizdeyiz 
"Matbaacılık 
Bizim İsimiz”

ı *

TARAFSIZ SIYASI GAZETE

BİR TELEFON YETERLİ
Tel: (0.224) 51317 87

Körfez OFSET
MATBAACILIK -- REKLAMCILIK - YAYMCUK

Büyükkumla İskelesi karşısında 
2003 yaz sezonunu açtı. 

Değişik atmosfer, nezih, farklı, otantik bir mekan.'

/Icyuca, eafflL fajatâvutjta ua&it

FARKI YAŞAYIN YAŞATIN ,
Büvükkumla Meydanı İskele Karşısı Büyük Kumla / GEMLİK 

Tel : (0.224), 538 00 90

İstiklal Caddesi Bora Sokak 
(Akbank Aralığı) No : 3 / B Gemlik 

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

Gemlik Teknik ve Endüstri 
Meslek Lisesi nden metal işte 

bölümünden aklığım diplo
mamı kaybettim 

Hükümsüzdür.
Çaçan 

YEŞİLTEPE

o

Okın u 
okutuj

abort
oluS



5 Haziran 2003 Perşembe

Bağcı nm kupa as merayı Fatih San

Gapyancı

10 yıldır Türk Sanat Müziği’ne gönül ve
ren ve Yeşil Bursa Gönül Dostları Geze- 
ğınin sazandeleri arasında yer alan Umur- 
bey'li işadamı Ahmet Bağcı'nm gezeklerde 
en büyük merağı açık arttırmalarda ‘kupa 
as lı kartlan toplaması.

Geçtiğimiz günlerde Gürle Restaurant’ta 
yapılan gezekte iskambil kağıtları ile yapı
lan açık arttırmada, ‘Kupa As’h kartı alan 
Ahmet Bağcı “Bu benim uğurumdur” di
yor:

10 yıldır katıldığı tüm gezeklerde Gemlik 
zeytinyağını ve Gemlik zeytinini ikram etti
ğini söyleyen Bağcı, gezek kültürünü öğ
rendikten sonra arttırmalarda ‘Kupa As lı 
kartı kendine uğur olarak seçtiğini ve kim
seye kaptırmadığını söyledi.

Ahmet Bağcı; Gürle Restaurant’ta.vapı 
lan Yeşil Bursa Gönül Dostlan Gezegı mı. 
pazar günü Aytepe'de yapılacağını belirtti.

KAŞE 
___ vjş 

MÜHÜRDE 
BEKI_EI\ 

YOK! _

Matbaamızda 
Bilgisayar 
Sistemiyle 

Kaşe ve 
Mühürleriniz 

30 dakikada 
yapılır.

KÖRFEZ OFSET
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK
İstiklal Cd. Bora Sk. (Akbank Aralığı) No: 3/B

Tel: (0.224) 513 17 97 GEMLİK ?
— “

SANAT - KÜLTÜR

STÜDYO

uğrayın.
FARKI YAŞAYIN 

Özel günlerinizde video çekimleri ve 
CD’ye kayıtları yapılır.

Düğün & ■■ n & Kinci
Sünnet Çekimlu

• ve albümleri' yapılır.

Mehmet Mülazamo
İstiklal Cd. Bora Sokak Akbank Aralığı M : 3- / >CMLIK 

Tel & Fax : (0.224) 513 94 94 Tel: (C.224) 514 M

1. ayak : Lalegül. Hasgüi. BM 
Yabgu yeterli olacaktır.

2. ayak : Gıcırbey Sezenbey ftftN 
ter.

3. ayak . Kalite safkan Kusa Om 
Kepriati ve şapkalı kız burayı kapatıl

4. ayak : Dinyeper günün kalesi |
5. ayak Fastbreak. Yalım. Pofta 

Eagle Gırl tabela bahis ayağında bu s| 
kanlar tabelayı oluşturur. '

6. ayak : Apçabatur, Ağabey, Önd 
bey Şebboy ve Yarkız yeterli.

Bahtınız açık, şansınız bol olsun. ]

PVC KAPLAMA VE 
PLASTİK KART SİSTEMLER 
O Plastik Kimlik Kartı

O Personel Kartı 
Öğrenci Kartı 
O Tanıtım Kartı 

d Fatura Kartı.

Körfez OFSET
MATBAACILIK - YA1

ete ceutte

Siz hiç Pizzamızı 
yediniz mi?

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

OTO GflMZE
Elektrik Akşamı Filtre 
Derse Akşamı Civata

TOFAŞ 
RENO 
VOLVO 
SCANİA 

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) 536 00 43

İstiklal CM. Bora Sk. Akbank Aralığı 
No: 3/■ GEMLİK

Tel: (0.224) 513 17 37 Fax: 513 35 Sâ

İLAN ve REKLAMLAR KAZANDIM
1 AYLIK PAKET REKLAM I 

100 milyon + KDV + Sürpril

BİR TELEFON YETERLİ
Tel : (0.224) 513 17 97

DOGU$ FEN DERSHANELERİ
"Her zaman bir adım önde"
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GEMLİK GEMLİK İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

rfez
TARAFSIZ SİYASİ GAZETE

FİYATI : 200.000. TL.

Renkli Etiket 4 Bromr k El İla» £ Kitap & Der^i 
Afi» A Yıllık Basımı k Fatara İrsaliye fi Bilet

Gider Makbuzu & Davetiye & Kartvizit & Kaşe 
Mühür & Cilt yapımı & Plastik Kiodik Kartı

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR
Her türlü matbaa işlerinizde 
 hizmetinizdeyiz

Körfez OFSE
MATBAACILIK - REKLAMCILIK - YAYIMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak (Aktifi Arabğd
No:3/BGenifc

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

Saadet Partisi nin Gemlik Gündemi konulu toplantıbnnın konuğu muhtarlardı.

Muhtarlar dert yüklü
Saadet Partisi nin sürdürdüğü ‘Genilik Gündemi’ toplantılarında mahallelerinin sorunlarım di
le getiren muhtarlar, sorunlarına yerel yönetimlerin çözüm getirmesini istediler. Muhtarlar mev
cut seçmen listeleriyle seçimlere gidilirse, büyük bir kitlenin oy kullanamayacağını söylediler.

E Saadet Partisi’nin 
LKadamğî “Gemlik 
Gündemi" konulu top- 
fcntianr.ın bu haftaki 

nuğu merkez muhtar- 
ck.

Dün aksam. Saadet 
rtis Lokalinde topta- 
ı muhtarlar ve Saadet 

J^rtiiiler. muhtarlardan 
«hailelerin sorunlarını 
inlediler

1 Toplantının, açılışında 
nusan Saadet Partisi 
e Başkam Recep Ay- 

Lin. Saadet Partisi nin 
ıd seçimlere haznian- 

ğmı ve başarılı olacak- 
rım belirterek. Muhtar- 
r Demeği nin göstere
li bir adayı belediye 

1!

Muhtarlann sorunları
Gemlikli muhtarlar dün akşam Saadet Partisi’nin ko- 

nnguydu,
Bir muhtar dışında tüm muhtarlar toplantıya katıldı- 

lar...
Cumhuriyet Mahallesi muhtarının dışında tüm ma

halle muhtarlarının soranları olduğunu gördüm.
Ariotda sorunlar muhtarların değil, mahallenin so* 

tunları...
Deaunubası Mahallesi Muhtarı yollardan, eski ev

lerde*, parklardan...
Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı, muhtarların bilgisa- 

ve kira soranlarından...
Eşref Dmçer Mahallesi Muhtarı ise; imar palanları,

efad, yoL hurdacılardan, çevre yolundan dert yandı.
Yeni Mahalle Muhtarı ise, çevre yoluna dökülen ma- 

kvzbn kakhrtamadığından. ahşap evlerden yayılan ha
pse ve böceklerin mahalleyi sarmasından dertliydi.

Kaytan Mahallesinin muhtarının ise eski evlerdi sorunu...
Ata Mahallesinde ise, Gemzasın susuzluğu, sanayi 

yrimum tehlikesi. Ata Mahallesindeki 18 yıl sonra ge- 
fen altyapısız asfalttı derdi...

Hamidıye ve Dr, Ziya Kaya Mahallesinde sorun çok.
Basta yol ve seçmen listelerindeki hatalı yazımlar.

fam bu sorunların cevabı ise, çözümün Saadet Par-
I Ari'm* seçimleri kazanmasında bağlandı
I Tabii Muhtarlar Derneği nin göstereceği adayın da 
metlise üye yapılma sözü verilerek,.

[_ Bu oha olsa riyari bir rüşvet değil mi?_____________

M

meclisi listesine koymak 
için söz verdi.'

Gemlik Muhtarlar 
Demeği Başkanı İdris 
Kurt ta muhtarlann so
runlarının vatandaşların 
sorunu olduğunu, muh
tarların hurdan çözmek 
için çaba harcadıklarını 
ancak, yerel yönetimler
le bazı sorunların çözül
mediğini söyledi.

Daha sonra söz alan 
muhtarlar mahallelerinin 
sorunlarını sıraladılar. 
Demirsubaşı Mahallesi 
Muhtarı Necmi Şanlı, 
mahelle sinde ki eski evle
rin yapılmasını. 2 Nolu 
Cadde nin yollarının çok 
bozuk olduğunu, ilçenin 

tek parkının daha güzel 
hale getirilmesi gerekti
ğini söyledi.

Cumhuriyet Mahalle
si Muhtarı Mehdi. Ağrı, 
mahallesinde fazla sorun 
bulunmadığını ancak, 
muhtarların bilgisayarlı 
düzene geçmesinin kent 
hizmetlerinin kolay çö
zülmesine neden, olaca
ğını, muhtarların kira
dan kurtarılması gerekti
ğini, SP’nih bunları 
programına almasını is
tedi.

Hisar Mahallesi Muh
tarı İbrahim Köse ise, 
kanalizasyon, yol sorun
ları bulunduğunu heye
lan olan yerlerin soru-

Hatim 
töreni

Gemlik Müftülüğü 
Osmaniye Kız Ku’ran 
Kursu’pa devam eden 
kursiyerlerin hatim tö
reni yapıldı.

Dün, Bütünler Dü
ğün Salonu’nda saat 
13.30’da. başlayan tö
ren 'İstiklal Marşı ile 
açıldı. •

Kur’an-ı Kerim me-. 
alinin okunmasıyla de
vam eden törende, öğ
renciler adına Fatma 
Ergün sunuş konuşma
sı yaptı.

Günün anlamını be
lirten konuşmayı ise, İl
çe Müftüsü Tahir Ye- 
menoğlu yaptı. Daha 
sonra Kuran Kursu nu 
bitiren öğrencilere, 
belgeleri verildi. Tö
ren, öğrencilerin prog
ramı ile son buldu. 

nun çözülmediğini bildir
di. Dörtyol kavşağından 
şehre giremediklerini çe
şitli başvuralara karşın 
kavşağa lamba konma
dığını söyledi.

. Eşref Diriçer Mahal
lesi Muhtarı Eşref Şener 
ise, mahallesinin yarısı
nın imar planı dişında 
bulunduğunu, çevre yo
lunun. tehlike saçtığını, 
yolun, üzerine bir ilkokul 
yapılması gerektiğini 
söyledi.'

Kayhan' Mahallesi 
Muhtarı ise eski evlerin 
yıkılmasını istedi

Yeni Mahalle Muhtarı 
Nazmi Sevim ise, çevre 
yolu etrafında çöp ve

Tersane rampasında 
asfalt başladı

Tersane rampasında
ki trafik kazalan azalt
mak için Karayollan 14 
ncü Bölge Müdürlüğü 
tarafından yol onanm ve 
asfaltlama çalışmaları 
devam ediyor.

. Dörtyol kavşağından

maloz döküldüğünü, es
ki evlerden çevreye bö
cek dağıldığını yakında 
okulları saracağını du
yurdu.

Dr, Ziya Kaya Mahal
lesi Muhtarı Enver Şahin 
ise, 1994 yılında hazır

Ataköy durağına kadar 
başlatılan çalışmalarda 
.trafik tek yönlü olarak 
devam ederken. Gem
lik ten Bursa ya gidiş yö
nündeki çalışmalar ta
mamlanarak. asfaltlama 
işi tamamlandı.

lanan seçmen listeleri ile 
2004 yılında seçimlere 
gidilirse, seçmenin yan
sının oy kullanamayaca
ğını. listelerin mutlaka 
güncelleştirilmesi gerek
tiğini söyledi.

Göcek firması tara
findan. ihalesi ahnan ve 
hızh bir şekilde yapım 
çalışmalın dev^.m eden 
tersane rampası yol dü
zenleme çahşmalannm 
önümüzdeki hafta kinde 
bitirtmesi bekleniyor.
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Trafik, dipsiz kuyu...
Taş at da gör... „

Trafik canavarı kana doymuyor. Ercan 
Anklı ne ilk ne de son olacak.

Her gün onlarca, her yıl binlerce insan 
trafik canavannın kan kokan ihtirasına ye
nik düşüyor.

Bu canavar uzaydan ya da başka bir ge
zegenden gelmedi.

Bizim içimizde...
Yok etmek etkisiz kılmak da bizim işimiz.
Önce kendimizden başlayarak canavarın 

işinin bitirmek durumundayız.
Ama asıl önemlisi her alanda olduğu gibi 

eğitim.
Onbeş yirmi yıl öncesine kadar sürücü 

belgesini emniyet örgütü ve şoförler odası 
veriyordu. «

Yolsuzluk ve rüşvet skandalları ardarda 
patlayınca, iş tümüyle sürücü kurslarına bı
rakıldı.

. İşte ne olduysa da o dönemde oldu.
Sayışız canavarların aramıza katılması da 

genellikle o döneme rastlar.
Sonra sistem değişti eğitimi sürücü kurs

tan, sınavı bağımsız komisyonlar yapmaya 
başladı.

Şimdi olay biraz daha ciddi....
Nasıl bir yöntem izlersek izleyelim kanı

mıza işlemiş, iyiden iyiye nüksetmiş ve hat
ta nörolojik boyuta gelmiş olan suistima- 
tik hastalığından kurtulamazsak başarılı ol
mamız zo£

Aslında trafik başlı başına bir ent \ras- 
yon.

Yol yapımından araç üretimine, sürücü' 
belgesi verilmesinden kural hatalarına karşı 
uygulanan yaptırımlara kadar çok zincirli bir 
halka..

Zincirin tüm halkaları usta bir demircinin 
elinden çıkmak zorunda. Kopmamak duru
munda.

Halka zayıfsa kopar ki sıklıkla rastlanıyor. 
Sonuçları hem can hem mal kaybına yol 
açıyor.

Zayıf halkaların mutlaka güçlenmesi ge
rek.

Güçlü halka sağlam bir sistemi oluştura
cak.

Nas’l olacak?
Trafiğe çıkınca bir yığın çelişkiyi aynı an

da gözlemek olanaklı...
Hangi birinden başlayacaksın ki...
Çok yüksek modeli!, bilmem kaç beygirli 

lüks otomobillerden mi artık hurdaya çıkma 
zamanı çoktan geçmiş, şasesi kayık, yampi
ri araç müsveddelerinden mi, arkasındaki 
küçük araca yol vermeyip onunla dalga ge
çen daha doğrusu kompleksini tatmin eden 
büyük araç sürücülerinden mi, karanlıkta 
seyreden hayvanlı araçlardan mı, yollardan 
mı, yolsuzluklardan mı?

En iyisi kurallara uyup, trafikte seyret
mek.

Şimdi plandan, eğitimden, vicdandan sö- 
zedip de can sıkmanın ne gereği var?

Deprem riski testi...
Gemliğin saygı değer halkı, son günlerde 

çeşitli görsel ve yazılı basın organlarında, 
olası bir "Deprem riskinden" çokça bah
sedilir oldu. Bu söylentiler bir çoğumuzun 
uykularını kaçırır bir hal aldı.

17 Ağustos1999 depremini yaşayan 
herke-iiı bu endişeleri duymasını normal 
karşılamak gerekir. Bütün bu olanlara karşı
lık, bu konuda uyarı görevini yerine getir
menin Deprem plan müşaviri olarak, şahsı
ma da düştüğü kanaatiyle sizlere, kendi 
kendinize uygulayabileceğiniz,bir test yayın
lıyorum.

Bu test Türkiye’nin saygın üniversitele
rinden İstanbul Teknik Üniversitesi Mezun
ları Derneği tarafından hazırlanmıştır. İlgile
nenlere bu basit testi cevaplamalarını öneri
yorum. Testin cevaplarını ise yarınki yazım
da vereceğim. Bütün hemşerilerime dep- 
remsiz günler diliyorum.

Test-Deprem Yapı Riski
1- Binanızın bulunduğu yer:
Kayalık zemin: 0,
Yüksek ve tepelik yer: 1,
Eğimin yüzde 20’nin üzerinde olduğu ya

maçlar^,
Çevresine göre çukur yerler:3,
Dere yatağı ve dolgu zeminler: 4,
Sulu zeminler:5,
2-Binanız betonarme ise yaşı:
1-10 yıl:0,
10-11 yıl:l,
11-20 yıl:3,
21-30 yıl.4.
31 yıl ve üstü:5,
3-Binanızın taşıyıcı sistemi:

■ Çelik ya da ahşap bina:0,
Betonarme bina;l,
Tuğla örgü yığma bina:2,
Taş örgü yığma :3,
Kerpiç örgülü bina;4.
Kerpiç örgülü toprak damlı bina:5.
4-Binanızda bodrum kat ve rutubet 

sorunu var mı?
Bodrum kat var. hiç rutubet otmuy- r.Û.
Bodrum kat var,kış aylarında rutubetli: 1.
Bodrum kat var,sürekli rutubet var:3.
Bodrum kat var.su birikiyor:5.
5-Binanız zemin kat dahil kaç katlı?
Bir kath>0,
Üç kath:2.
Dört-beş katli:3,
Altı-sekiz kath:4.
Dokuz kat ve üstü5.
6-Binanızın temin katı nasıl?
Üst katlarla ayni:0.
Üst katlardan daha içerde.ancak duvarlar 

kapah:l.
Kat yüksekliği diğer katlardan daha fazla 

ancak duvarlar kapak:2.
Normal katlarla aynı.ancak ckıvar yok 3.
Normal katlardan daha içerdc.ancak do 

ğil:4.
kseklfcte değ**

var yok:4.
Kat küksekliği normal kadardan daha

fazla,ancak duvar yok 5.
7-Bina çıkmaları nasıl?
Binada hiç çıkma yok:0.
Yalnızca balkonlar çıkma: 1.
Binanın bütününde kapak pkraa ra 

80cm.e kadar 3.
A< ık çıkn d tr duvarlarla kapa®fcn»-4 1
Binanın bütününde 80 cm den 

ma var: 5,
8-Binaya yapılan müdahale rar raf
Binanın her hangi bir yerinde de^şira 

yapılmadı :0,
Binanın iç duvarlarında kaldmtan bâMra 

ler var:l.
Binanın iç duvariannda birden hdiM 

dırılan bölümler var 2,
Dış duvarlarda pencere açddb veya pra 

cereler büyütüldü:3,
Binanın bütününde ilave pencere 

ması ya da duvarların kaldırılması 4
İç bölme ve duvarların komple katara 

ması(l kat bile olsa):5.
9-Binanm kullanım amacı değlŞM 

rildi mi?
Bina yapım amacına göre kxdhrtayrara
Konut amaçlı yapılıp,normal kadar 

ye olarak kullanılıyor. 1,
Zemin kat konut amaçlı yepshp.dSÜH 

ya da atölye olarak kulanabyor 2.
Binaya sonradan asansör mani» ptafl 

ch:3,
Sonradan çatı arasına bir tondan İm| 

kapasiteli su deposu va**4dt 4.
Binaya sonradan w su

10-Binanızda su ana kadar 
Herhangi bir tamirat yepaknadı 0. 
Titreşimli bir alette tamirat yapddı 1. 
Yapının taşıyıcıları titreşimâi bir atet' ra 

mir edildi:2,
Kolon ve kinste re de&k w braram rHhdM 

hale yapıidı 3,

11 -Binarazdaki daha önceki hasra 
ya da çatlaklar

Binanızda gödte göcuhir çafâak
Drihnn döşemesinde ya da tebraMfl

Çıkmalarda Aş (karainaı hato W j 
isterin tAtaştiği yerde çok anec 
var: 2.

Pencere akı ra kUııhı ıırffc duvarda «M 
çatlaklar vw 3.

Dtş dw .tarda yatey w düşey ta» 
seköğınce çoAmmb rai 4,

12-Bİna şekfc. plan semass.
Kare ya dta çota^on O.
Dikdörtgen 1
Yddta çekinde 2.
Bmada derin bocuklar rar X
Bitişik bfokfer.ayra kat

var.su
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Zeytin güvesiyle 
mücadele başladı

Zeytin ağaçlarında çiçeğe zarar veren güvenin zeytinlik
lerde yoğun görülmesi üzerine ilçe Tarım Müdürlüğü 
mücadele için start verdi.

[ AçiMntiikîii. Bu tiftçteene 
«mada ta&anducak olun 
dadar m umandu zv\ t ın 
IMmuklu betMMf kar>a da vt - 
til ddu*jundjn pMuthhı 
■üv >cwb am bw
gnaft ha*HMNpKjaİblKr * daral*

methoate. Monocrotophos, 
Omethoatc. Diflubersuron, 
Lambdd CyhaJothrin, Phosphe- 
mHdon. Triflumuron adlı zehir
li ilaçlann kullanılabileceğini 
söylediler.

İlgililer, bu ilaçlann muadille
rinin de bulunduğu, ilaçların son 
kullanma tarihlerine mutlaka 
dikkat edilmesi gerektiği ve köy
lere gelen seyyar ilaç satıcıların
dan ilaç alınmamasını istediler.

İnternette virüs salgını
Tr.ı açanlar, virüs hrtmasryia kar-

a defterlerine giren Worm tipi 
I olarak kufemcıya gelen tüm

GEDİĞİ NE
İnun

Çarpıla, çarpıla...

CHP otobüsüne 
çarpmışlar.,. 
Çarpıla, çarpıla... 
İki büklüm, 
belini bir türlü 
doğrultamıyor. „

Sayfa 3

Dün, yaşanan ve nereden gönderildiği belirle
nemeyen virüs, bilgisayar kullanıcılarının heye
canlı dakikalar yaşamasına neden oldu.

Gemtrans Genel Müdürü .Rasim Çapanoğlu, 
dün bilgisayarını açtığında kendisine gelen mesaj- 
1 >r arasında kendi email ini gürünce şaşırdı.

Bu arada daha önce internet aracılığıyla yaptı
ğı tüm görüşmelere virüs girdiği saptandı.

Şirketin bilgisayar uzmanları durumu tüm bi
rimlere bildirerek internet kullanımını yasakladı
lar. Bu arada bilinmeyen virüsün temizlenmesine 
geçildi, z

ilgililer, bu tür virüslerin bir anda milyonlarca 
bilgisayarların çökmesine neden olduğunu, inter
nete girerken çok dikkatli olunmasını, bilhassa uz
man programcıların bu tür virüsleri salarak, çok 
sayıda bilgisayara zarar verdiklerini söyledi.

Neşter Operasyonu
Bugüne kadar yaklaşık 25 büyük 

yolsuzluk gündeme geldi.
Baştan çok gürültü çıktı.
Ama. Ses getiren bir karar çıkmadı.
İş uzadı.
Uzadıkça, sulandı gitti.
Şimdi gündem de. “Neşter Operas

yonu” var.
(SSK) yı, her konuda yemişler.
Sahte emekliler de yemiş.
İhale yapanlarda yemiş.
Sadece kardiyolojide 50 milyon do

larlık kazık var.
SSK 1984-1998 yılları arasında 

ihalesiz mal almış.
Tam 14 yıl ihalesiz mal alınmış.
Çök büyük cesaret işi;

) Ben 10 yıl sürekli Ticaret Daire
si Başkanlığı yaptım.

100 milyon dolarlık alım hacmi
miz vardı.

Çök olağanüstü bir durum olma
dıkça, özel anlaşma ile tek firma
dan mal almadık.

Yönetmelik müsait olmasına rağ
men, almadık.

Büyük rakamlı malzemeler sınırlı fir
malardan taahhütname ve protokol- 
la almak büyük cesaret işi.

Veya. Bu işin içinde bir iş var.
Çok acil bir malzeme, pazarlık 

usulu ile bir firmadan alınabilir.
Ama. Bu yola çok nadir baş vu

rulur.
Hele sıradan bir sarf malzemesi 

için, bu yolu seçmek hatalıdır.
Hem alım komisyonunun, hem 

de kurumun başını derde sokar.
(S.S.K.) da bu iş, 14 yıl devam et

miş.
Demek ki alan memnun.
Satan memnun olmuş.
Sağlık hizmeti, kötüye kullanıl

mış.
İnşallah bu iş, şeffaf bir şekilde 

sonuçlanır.
Öyle örümcek; sarmaşık, balina 

ve diğerleri gibi askıda kalmaz.

Günün Fikrasi

Maçın en heyecanlı yerinde, Te
mel bağırdı :

“Eyvah yazıhanede çıkarken ka
sayı kitlemeyi unutmuşumdur da...

Hamza bir sağma, bir de soluna 
baktı.

Bir de ortağına baktı :
' “- Ula, ne var bunda üzülecek 

da... “
İkimiz de burada değilmiyiz.”
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SANAT - KÜLTÜR

Sayfa

Kız Meslek’ten sergi
Gemlik Anadolu

Meslek Lisesi ve Kız

ncu sınıf öğrencileri
nin yıl boyunca yap
tığı çalışmalar sergi
lendi.

Gemlik Belediye 
Sergi Salonundan 
dün saat 15.oo’de 
resim sergisinin açılı
şını Kaymakam Sa
dettin Genç yaptı.

İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet Tu
na. ilçe Emniyet Mü
dürü Salih Golcü ve 
okul yöneticileri ile 
velilerin katıldığı açı
lışta, 9 ncu sınıf öğ
rencilerinin temel sa
nat eğitimi dersinde
kazandıkları bilgi ve beceri
leri sulu boya, guaj boya, si-

yah pilot kalem nokta vuru- lerin izlenimine sunuldu.
su, desen vuruşu ve guaj Sergi, Bugün sona ere- 
.jıotif çalışmaları Gemlikli- cek.'

Ganyancı

Fatih Sarı

■

1. ayak : Sarıkan. Celikı rıert, Red Sea. 1 
SilvcM. r . NıııLi* .m

2. ayak : Berkaybey. Zorlubey ve Tak-I 
lamakan yeterli olacaktır.

3. ayak : Gülbebeğimi tek yazınız.
4. ayak : Formda Mukadder Grenim w 
Çardakbey, Liderşah ve Hırat sürpriz | 
5. ayak : Yiğidim ilk atım. Kaçar kare

si en yakın rakipleri. Bababaydan, Sam- 
şeytanı sürpriz.

6. ayak : 7 nolu Hammşah ikinci ban
kom.

GEMİM

möf7?yı
■■■ GÜNLÜK SİY AST GAZETE İMİ

Yıl: 30 SAYI: 1560

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

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

Tel: 513 17 97 Fax : 513 35 95 GEMLİK

Basıldığı yer : KÖRFEZ OFSET 
Matbaacılık -Yayıncılık - Reklamcılık Tesisi 

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

(Dini Bayram Günleri ve Pazar Günleri yayınlanmaz)

Yazarımız 
Araştırmacı - Yazar 

Yılmaz Akkılıç’ın yazdığı
4 Ciltlik

BURSA ANSİKLOPEDİSİ
Gazetemizde satılmaktadır.

GEMLİK '■

■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE MM

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

PVC KAPLAMA VE 
PLASTİK KART SİSTEMLERİ

Plastik Kimlik Kartı 
Personel Kartı 

Öğrenci Kartı 
< Tanıtım Kartı 

O Fatura Kartı

Körfez OFSE
MATBAACILIK - YAYINCILIK -

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

OTO GflMZE
Elektrik Akşamı Filtre 
Derse Akşamı Civata

9ız hiç 
Pizzamızı 

yediniz mi?

TOFAŞ 
RENO 
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

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

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) 513 17 97

DOĞUŞ , DERSHAafEUERI
"Her zaman bir adım önde"



UVA koruması önemli midir?Muzaffer Gürboğa
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Ah gençlik, 
vah gençlik

Neden gençlik çağı önemMiı? Çünkü, gençlik 
yaşhhk için vatının yapılan bîr dönemdir. Meslek 
için donanım kazanılan» cinsel partner seçme, 
sosyal ilişkilerin arttığı en dinamik dönemdir. On
ların yatmiannmn yönetici adaylarıdır.

Gençlerin eğitimi ve onlarla kumlan iletişim 
önem taşımaktadır. Büyükler düşündüklerini» iste- 
diklerinr empoze etmeye eğilimlidirler. Konuşa
rak tartışarak gençlerin kendi kararlarını verme
lerini olanak tanımalıdır. Bunun sonucu olarak 
genç özgüven. özdenetim sağlamış olur.

Çocuklar anne-babalannın kopyasıdır. Arada- 
« fark anne babalar maske takar» onlar olduğu 
güâ tüm içtenliğiyle davranır. Bu yüzden engelle- 
neier ve yasaklar çatışma oluşturur. Gençler sos

yal sınır boyamazlar Kendilerini bazı kere aşın 
suçlarlar. Suçluluk ve güvensizlik duygulan oluşur. 
Burada ana-baba ilişkisi iyi model olma bakımın
dan önem taşımaktadır Onlara zaman ayırmalı
ya. Ayırdığımız zamanın süresi önemli değil, ka
litesi- önemlidir. Haydi konuş demekle de olmu
yor. Yargılamadan dinlemek gerekiyor. Gencin 

| güvenebileceği. desteğini alacağı tek kurum onun 
aiesâdr. Kendi başçım çaresine bak deyip güven
sizlik ile korkutmamak. Gencin umutlan sık sık 

, sönerse sonuçda depresyonla karşılaşibilir.
Yapılan bir yanhşık da cinsellik üzerine yapılan 

baskı ve korkutma. Kendi düşen ağlamaz denile
rek ortak sorumluluk, ortak duyarlılık geliştirile- 
nrnyor. Niteliksiz müzikle, sporda fanatikliği er
dem sayan düşünce ile. içi boş magazin kültürü 
ile beslenerek bilinçleri köreliyor. Köşe dönücü 
i'efeefe de para ile emek arasındaki ilişki kesiliyor. 
I Sevgi yanlış öğretiliyor. Erkek kıza yakınlık 
duyduğunda. ona kötü bir niyeti olmadığını belirt
mek gereği duyuyor Sevmek kötü bir niyet olabi-

UVA ışınlarının zararları 
ancak son yıllarda anlaşılabil- 
diği için şimdiye kadar gün
demde değildi. Aynı nedenle 
pek çok güneş koruma ürünü 
UVA koruması içrmemekte- 
dir.

Ancak UVA ışınlarının za
rarları yıllar boyunca biriktiği 
için' korunmaya çocukluktan 
başlanmalıdır.

Çünkü, insanlar ileri yaşla

rında ciddi sorunlara yol aça
bilecek olan UVA ışınlarının 
% 80-90’ma 18 yaşından ön
ce maruz kalırlar.

Kendiniz ve çocuklannız 
için kullanacağınız güneş ürü
nünün mutlaka UVA koruma
sı içermesine dikkat ediniz.

UVA koruması içerir mi?.
Bepanthol Sun Long Acti- 

on UVA ışınlarının % 99 ‘unu 
bloke eder. Bepanthol Sun

Long Action en yüksek UVA 
korumasına sahip olanlardan 
bîridir.

Bepanthol Sun i benzersiz 
kılan özelliği, içerdiği nano- 
p art İkililerdir.

Nanopartikül, yüksek tek
noloji ürünü bir molekül yapı
sıdır. Bu molekül yapısı saye
sinde güneş filtreleri ciltte çok 
daha iyi tutunur.

Devamı var.

Yasemin Mobilya
DEĞİRMENCİOĞLU Mobilya ve Koltuk Çeşitleri

□
Yatak Odası Takımları 
Oturma Odası Takımları 
Misafir Odası Takımları 
Yemek Odası Takımları 
Kahepeler
Abajur Çeşitleri.
Zigon Sehpalar

Yeni İşyerimizde zengin 
mobilya^ çeşitleri ile 
hizmetinizdeyiz....

E Gençler bağımlı kılınmak isteniyor. Genç ba- 
âmh kalınıp, bir de evde, okulda işyerinde ba- 
■miıiık ödüllendirildi mi, daha sonra otoriteyi 
kendisi arar konumuna sürükleniyor. Kendisi bir 
piç odağı olmaktan vazgeçiyor. En zehirli eğitim

I Farklı olmayı isteyebiliyor, dünya görüşü deği
şiyor Özerkleşme başlıyor. Yeterli anlayış bula
mayınca. isyanka” olabiliyor. Ergenlik krizine gi- 
’ebûiyor. Krizi üretkenliğe dönüştürmek önem ta 
»yor. Genç anne-babaya benzemek zorunda de

Gazhane Caddesi No : 21 GEMLİK 
Tel : (0.224) 512 20 20

I * Üniversre sınavları öncesi sınav sonu belirsiz
liği yaşıyor. kaygılanıyor. Beklentisi yüksek tuttu- 
jumuzda kapasitenin üzerinde yük yüklemiş olu
yoruz. Taşıyamıyor

Eğitim ezberleme, sınava girme, not alma üç- 
jenine Ukdenmiş durumda. Ezbercilik, şartlı ref-

Gençler sorunlarla yüzyüze geldiklerinde on 
arla sonuçlan tartışacağımıza nedenleri tartışma 
/iz

Gencin otoriteye karşı tavrına yetişkinler he 
len tam koyuyorlar. ‘Çocuğun bunalımı var."

NÖBETÇİ ECZANE
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İNCİ ECZANESİ
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Spor okulları açılıyoı
Yaz spor okulları 28 Haziran 2003 Cumartesi günü basketbol, futbol voleybol, karat 
güreş ve halk oyunları branşlarında başlayacak. Öte yandan 11 Eylül İlköğretim Oku 
öğrencileri, kara kucak güreşlerinde ilçemize Bursa birinciliği getirdiler.

İlçemizde her yıl okulla
rın bitiminden sonra açı
lan yaz okulları için kayıt
lar başlıyor.

İlçe Spor Müdürlü
ğü’nden yapılan açıkla
mada, 2003 yılı spor 
okullannın açılması nede
niyle, 9 Haziran 2003 
Pazartesi günü kayıtların 
başlayıp, 27 Ağustos 
2003 günü sona ereceği 

belirtildi.
İlçe Spor Müdürü Bur

han Arıkan, yaz okulları
nın 28 Haziran 2003 Cu
martesi günü saat 
17.30’da. açılış töreninin 
yapılacağını belirterek, bu 
yıl futbol, basketbol, vo
leybol, karate, güreş ve 
halk oyunları dalında her 
branşta 15 öğrencinin ka
tılımıyla kursların başlaya

cağını söyledi.
Kayıtların İlçe Statyu- 

mu’nda yapılacağını söy
leyen İlçe . Spor Müdürü 
Burhan Arıkan, katılacak 
öğrencilerden 2 adet vesi
kalık fotoğraf, nüfus cüz
danı fotokopisi ve branş 
katkı payı alınacağını söy
ledi.

7-14 yaş arasındaki ço
cuklara düzenli spor eğiti

mi verileceği yaz okullan- 
nın bu yıl her branşt a açıl
ım ası bekleniyor.

GÜREŞÇİ
YETİŞTİRİLECEK
Öte yandan. İlçe Spor 

Müdürlüğü, Gençlik ve 
Spor Müdürlüğü, Milli 
Eğitim Bakanlığı arasında 
yapılan bir protokol ile 
Güreş Eğitim Merkezleri
ne güreşçi sporcu seçrruk 

amacıyla. Dçe S«i

güreş karşılaşmadan. ta 
edildiği, burada 
çeler arası güreş banâ 
ğinde 11 Eyki
Okulu Hüsevm ÜndLfi 
Yavuz, Erkan Tem®,« 
yaz Aydın. MdhMİ 
Aslan ve İsmad AMm 
kilolarında Bursa İMfl 
okluktan * «jartüdl .4

“ACELE SATILIKKAYIK
DİZEL MOTORLU 5.80 AHŞAP SATILIK KAYIK

GSM : (0.535) 813 99 3°

İLAN ve REKLAMLAR 
KAZANDIRIR

1 AHIR PAKET REKLAM 
100 milyon + KDV + Sürpriz 

r-rtn-, . , BİR TELEFON YETERLİ 
===== Tel: (0.224) 51317 97

Renkli Etiket & Broşür & El İlanı & Kitap 1
Dergi & Afiş & Yıllık Basımı I 

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 İşimiz11 w

I Körfez OFSET
MATBAACIUK* İ-YAYUCUK

Büyükkumla İskelesi karşısında 
2003 yaz sezonunu açtı. 

Değişik atmosfer, nezih, farklı, otantik bir mekan, ’

FARKI YAŞAYIN YAŞATIN
F ükkumla Meydanı İskele Karşısı Büyük Kumla / GEMLİK 

Tel: (0.224) 538 00 90

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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Firmamızda çalışacak cn az 3yıl' 
tecrübeli EStL mezunu^ askerliğM 

yapmış^ Tornacı. Frezeci.
Teknik Ressam aranıyor.

Maat -b Si.eorra

FORMSAN MAKÎNA LTD.STV
Tel : (0.224) 524 80 30

K.Sanayi Slt. B Blok No: 8 GEMLiü



GEMLİK GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

Srfez
TARAFSIZ SİYASİ GAZETE

7 Haziran 2003 Cumartesi FİYATI : 200.000. TL.

ate. 
kulu

ı uslM 
■ :enç 
-dan i 
nr.cL

Renkli Etiket k Br»mr k O İm k Ktaf k Der£ 
Afiş k \A\k Bamm k Fatara 1 nafiye k Met 
Gfier Makbvzn k Davetiye k kartvizit k Kase

Mâknr £ Cilt ya^MM 4 HastA Kartı 
I GÜNDE DAVETİYE BASILIR

Her türlü matbaa islerimizde 
h izm etim ildeyiz j

Körfez OFSE3
MATBAACILIK - REKLAMCILIK - YAYMOUK 

istiklal Caddesi Bora Sokak (.Akbaok Arafip) 
No : 3 / B GariL

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

AKP de kongre günü
Adalet ve Kalkınma Partisi’nin ilçe kongresi bugün saat 11 .oo’de Belediye 
Düğün Salonu’nda yapılacak. İlçe Başkanlığı için meclis üyeleri Selahattin 
Bakırcı, Enver Şahin ve Yüksel Özaydın yarışacaklar.

İ
L Adalet ve Kalkınma 

ı Partisi Gemlik İlçe 
kongresi, bugün ilçe 

Yönetimini belirlemek 
toplanıyor

/ AKP'nin kumcu ilçe
I yönetiminin MKYK ta
kandan görevden 

. Mnrmnndır sonra, 
hu göreve Emekli Öğ
retmen Ali Okuroğlu 

I .baskınlığında oiuşturu- 
hn vönetim getirilmiş-

AKP de kongre tak-

köy ve mahalle delege 
seçimleri yapılmıştı.

Bugün saat
11.oo’de Belediye Dü
ğün Salonu’nda topla
nacak olan ilçe. kong
resinde ilçe başkanlığı 
için kıyasıya mücadele 
edecekler.

Selahattin Bakırcı, 
Yüksel Özaydın, Enver 
Şahin bugün Belediye 
Düğün Salonu’nda 
başkanlık için yanşır- 
ken. AKP’li Bursa mil
li ’ t vekillerinin kongreyi 
izlemesi bekleniyor. Selahattin BAKIRCI Yüksel ÖZAYDIN Enver ŞAHİN

k

Kadri Güler
gemlikkorfez@mynet. com

Güne Bakış

Kongre günü
Buğun Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe Kongresi 

Bdedke Düğün Salonunda toplanacak.
AKP. 3 Kasım genel seçimlerinde, kuruluşu çok 

yeni olmasına karsın en çok oyu alarak uzun 
yıllardır ilk kez tek başına iktidar oldu.

AKP’nin rktidar olmasının en büyük etkeni, seçim 
üstemi okluğu kadar Ecevit Hükümetininuyguladıgı 
IMF politikaları sonucu halkın sıfırı tüketmesidir.

Yaşanan devülasyon, iş dünyasını sarstığı gibi 
|ekonomik krizin dogması da iş yaşamını allak bul 
lak etti.

i Tim bu koşullarda yapılan seçimlerin galibi AKP 
oldu

Bu genç parti. Fazilet Partisinin içinden kopup 
ftkmşti ama değiştiğini ve Demokrat Partinin 

I devamı olduğunu iddia ediyordu.
I İşte bu partinin ilçe kongreleri yapılarak, büyük 
kurultayına doğru yol alınıyor.

Gemlik her parti için siyasi önemi olan bir kent-

| Bugün yapılacak > ar, AKP İlçe Kongresinde 
judu adayın Üçe bvşKahı olması, Gemlik’e gelecek 
hizmetlerin de Önemini arttıracak.

Bugün üç adayın yarışacağı kongrede adaylar 
İriye inebilir.

| İktidar partisi bu kongreye önem verecek.

Karapaşaoğlu yalanladı
İlçemizde yayınlanan bir yerel gazetede önceki gün yayınlanan haber
de, AKP hükümetinin 2003 yılında Bursa’ya yatırım için ayırdığı bütçenin 
305 trilyon lira olduğu konusunu AKP Bursa Milletvekili Alton Karapaşaoğ
lu yalanlayarak, “Bu hükümeti küçük düşürücü bir haberdir” dedi.

AKP Bursa Milletvekili ve 
Plan ve Bütçe Başkan Vekili 
Altan Karapaşaoğlu, önceki 
gün ilçemizde yayınlanan bir 
- erel gazetenin ‘Tayyip öem- 
lik’i unuttu’ başlıklı haberinin 
gerçek olmadığını, hükümeti 
ve Başbakanı küçük düşürücü 
bir haber olduğunu, bu konu
da gerekirse dava açacağını 
söyledi.

Dün, Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’u makamm- 
d ı ziyaret eden Altan Kara
yı »saoğlu, gazetenin manşet
te n verdiği haberde. Hükü
metin Bursa da yaptığı yatı
nı uların saptırıldığı ve yanlış

haber verilerek. Kamuoyunun 
yanlış bilgilendirildiğini söyle
di.

Karapaşaoğlu, Anka
ra’dan çıkmadan önce Bursa 
vilayetine köy hizmetlerinde 
kullanılmak üzere. 600 mil
yar lira' ödenek çıkartıldığını 
ve bu paranın Valiliğe ulaştı
ğını belirterek. Ankara'daki 
bürosunu arayarak. Bursa ya 
yapılan yatırımlar ve gönderi
len paralar ile ilgili bilgilerin 
ınternet kanalıyla ya da faks
la gönderilmesini istedi.

Karapaşaoğlu, bu bilgilerin 
kendisine ulaşmasından son
ra. açıklama yaparak, kamu-

oytuıu yanhş bilgSendirenİeri 
mahçup edeceğini söyledi.
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Şu bizim Fenerbahçe
Fenerbahçe'de Daum Dönemi başlıyor, 

i Beklenen oldu ve Atilla Kıyat gibi değerli bir 
I yöneticiye karşın Daum çok donanımlı yet
kilerle Fenerbahçe’nin patronluğunu üstlen- 

!<*• , ,
Türkiye ye gelişi ise büyük bir olaydı. 

Havaalanında karşılanışı tam bir nümayişe 
dönüştü. Öyle bir nümayiş ki ki coplar tek
meler havada uçuştu.

Bizim ülke ilginç...
Spora bakışımız bile bir acayip.
Aslında yaşan.m.gerçekte Çök basit bir 

karşılama.
Milyon dolarları alan mazisi başarılarla 

dolu bir teknik direktör bir Türk takımının- 
başına geliyor.

Doğaldır ki konukseverlik gösterilecek ve 
I karşılanacak.

Aşınya kaçmanın gereği var mı?
Bana kalırsa yok...
Ama gerek yönetici dolgusu. Gerek pa

ranın gücü gerekse şovmenlik biraz da fana
tizm* biraraya gelince işin tadı kaçıyor.

Karşılanmasın diyen yok. Şov da yapıl
sın. Gösteriş bizim ruhumuzda var. Sevgini 
göster, göstermesine de ancak, abartmanın 
ne alemi var?

Polisi tahrik etmeye, geleceğini riske et
meye değer mi?

Bırak polis görevini yapsın.
O polisin içinde de Fenerbahçeliler var.

Tahrik edeceğine saygı göster.
Ama yok.
Medyaya malzeme olmak dururken sakin 

olmaya ne gerek var?
Bu kadar fırtına kc ağuna göre
Fenerbahçe sey. çok şey bekliyor 

Daum’dan demektir.’
Daum’lu Fenerbahçe bakalım ne yapa

cak?
UEFAzede Fenerbahçe Ci şampiyon ya

pabilecek mi?
Ona kalırsa yapacak...
Bu düşüncesini şöyle dile getiriyor :
“Fenerbahçe dünyanın en büyük 

kulüplerinden biri. Ben bu taraftar
ları yakından biliyorum. Şükrü Sa
raçoğlu Statı’nda 65 bin kişinin 
önünde oynamak beni heyecanlan
dırıyor. Taraftarın da şampiyonluğa 
aç olması, ateşli olması benim için 
büyük şans, Medyanın da bu kadar 
ilgili olması beni rahatsız etmiyor.

Bu durum Fenerbahçenin büyük
lüğünü gösterir. Taraftar desteği ar
kamda olduğu sürece Fenerbah
çe’yi ve beni kimse tutamaz.”

Gaza bak gaza..
Eeee futbol da tribüne oynanıyor.
Sevgili Daum işini iyi hem de çok iyi yap

mam gerekiyor.
İşinde Fenerbahçe’yi şampiyon yapmak.
Fenerbahçe taraftarını çok iyi tanıyor

dun.
Yoksa... Sen bilirsin.

• Deprem riski testi 
değerlendirmesi...

Saygı değer Gemlik halkı;
Umarım, dünkü yazımda yayınlanan, 

"Deprem Yapı Riski" ile ilgili olan 
testi çözmüşsünüzdür.

İmtihanlarda genellikle ne kadar çok 
puan toplarsanız, o kadar başarılı kabul 
edilirsiniz.

Halbuki bizim testimizde çok puan 
toplayan, yapılar sınıfta kalmış olacak
lar. İnşallah içinde oturmuş olduğunuz 
yapı bu testten çok az puan toplamıştır.

Ancak test sonuçları sizi endişeye 
sevk edecek kadar çoksa da, lütfen 
paniğe kapılmayın, ama gerekli olan 
önlemleri de bir deprem felaketi, 
kapınızı çalmadan önce almanızı tavsiye 
ederim.

’ Önce daha kapsamlı bir test ki 
bunun için bir Deprem Proje müşavirine 
müracaat edin, sonuç yine içinizi karar
tacak kadar vahim ise, uzmanın öneri

YOK

KAŞE 
ve 

MÜHÜRDE

Matbaamızda 
Bilgisayar 
Sistemiyle 

Kaşe ve 
Mühürleriniz 

30 dakikada 
yapılır.

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

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

Yıl: 30 SAYI: 1561

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

Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 
İstikla! 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)

Gazetemizde satılmaktadır.

leri doğrultusunda ’’ Binama 
Güçlendirin", bir siyasi bOçuğümâaM 
dediği gibi: 1

"-Demokrasilerde çare tüken
mez" değil mi?

Bütün Gemliklilere bir kez dahi 
deprem siz. mutlu günk ’ iliyorum. I

DEPREM YAPI RİSKİ
TESTİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ

0-6 Arası puan binanızda ciddi ■ 
deprem riski bulunmamaktadır.

7-12 Arası puan binanızda dûjü 
deprem riski bulunmaktadır.

13-20 Arası puan orta deprem rtaM 
söz konusu, yapı uzmanlarca inecim, 
meli.

21-60 Arası puan deprem etkile «■ 
açık bir yapıya sahipsiniz.

utçrr-oı in

İstiklal Cd. Bora Sokak Akbank Arahğı No: 3 - A OBM 
Tel & Faz : (0224) 513 94 94 Tel: AJM 5M tt 9*|

Yazarımız 
Araştırmacı - Yazar 

Yılmaz Akkılıç'ın yazdıfl
4 Ciltlik 

BURSA ANSİKLOPEDİSİ

(0.224) 513
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HABER

750 kişi 
başvurdu

TATLI 
SERT
Erol GUttCAY

Seçim yaklaşıyor

Köy İşleri ve Tarım Bakanlığı tarafından üç yıldır 
uygulanan çiftçiyi destekleme uygulaması baş
vuruları devam ediyor.

I Türk köylüsünü destekle
mek amacıyla 57 nci hükümet 

i tarafindan başlatılan destekle
me primi uygulaması başvuru
lan ilçemizde ağır gidiyor.

Bugüne kadar 750 civann- 
da çiftçinin İlçe Tanm Müdür- 
lüğü ne başvurarak, destekle
me pirimi ve ucuz mazot piri- 
minden yararlanmak için baş
vurduğu açıklandı.

Dönüm başına 16. milyon 
pirim alacak olan çiftçilerin, 
başvuru formlan ile birlikte bir 
dizi formu doldurmasından 
sonra, tapu belgeleri ile birlik
te bilgisayarlara kayıtlarının 
yaptırılması gerekiyor.

Bu yıl üçüncüsü ödenecek 
olan çîftiyi destekleme pirinçle
rinin yüzde 60'ınm ©deneme
diğini söyleyen çif. _:ler, hükü

metten yakınırlarken,' hükü
metin çiftçilere ödenecek des
tekleme primi için kaynak ara
yışını sürdürdüğü ve çok kısa 
zamanda üreticilere olan det-'*

tekleme primlerinin ödeneceği 
öğrenildi.

* Destekleme pirimi en az 1 
dönüm, en çok 500 dönüme 
kadar ödeniyor.

21 yıldır şans dağıtıyor
GEDİĞİNE

Çİnan q) amer

Gemlikli Milli Piyango ve kazı kazan bayii 
Ali Cirit, 21 yıldır ilçe halkına şans dağıtmayı

Yan gel yat ha!

Siirt Valisi Sayış. Nuri 
Okutan, dört fıstık üretme ; 
istasyonundaki iki yüzbin 
fidanın kuruması üzerine 
Tarım İl Müdürü başta 
olmak üzere 157 personeli 
polis eşliğinde sulama, 
çapa, belleme işlerinde 
çalıştırıyor muş.
Yan gel yat ha! 
Helal olsun sana! 
Benim Aslan Valim!

sürdürüyor.
Belediye Meclis Salonu önünde, küçük tez

gahın da her gün Milli Piyango ve kazı kazan 
satan Cirit, bugüne kadar bir çok kişiyi milyo
ner yaptığını söyledi.

En büyük şansını 1987 yılında TÜGSAŞ 
Tesislerinde çalışan Ali Rıza Bayraktar’m ken
disinden aldığı bilete o gün için 500 milyon li
ra isabet ettiğini söyleyen Cirit, bu para bugün
kü ikramiyenin de en büyük rakamına isabet 
edendir dedi.

Belediye seçimlerine * azkı hr rım — 
kalmadı.

Ama Bir çok parti. 3 Kasen seçenle- I 
nnır. şokunu üstünden atamadı..

Ama. Bir çok parti hala. yeaodeoı 
yapılanmaya çalışıyor.

Btratan Başkan adaşAmm, flço bootaMfr» j 
lannı bile belirleyemeyenler var.

Her zaman söylüyoruz.
Belediye seçimlerinde :
- Partiler kadar adayiarm karizması 

da önemlidir.
- Sunulacak projeler de önemindir.
Bu seçimlerde, baraj maraı yok. Genel 

seçimlerde alman oylar le Belediye se
çimlerinde alınan oylar çok fark eder.

Son seçimlerde. Saym Nezih Dimi
li’nin aldığı oyları hatırlavm

CHP genel seçimlerde yaklaşık % k oy 
almıştı.

- Ama. Sayın Dimiliye % 18 oy ok 
tı.

•Bu bakımdan, adayın kanzmao çok 
önemli.

Genç Parti, genel sepnüetdr ANAP.
[Âp ve (MHP)nin tabanlarına el at- *

■

Şimdi. Eski yöne t k ilerine Imnoco 
atabilir.

(ANAP) ta istikbal gönovnuyor
Partiler arası transferlerde, en ç© za

rarlı çıkan parti ANAP olacak
(DYP) geçmişi ile yasayan bir par

tidir.
- Eğer Sayın Ağar, geçnepata kort po

litikacıları ihmal ederse, parti oy al- । 
makta zorlanır.

- AK Partinin sansı var
Ama. Bünyesel çekişmeler, çanta

da keklik gibi görülen secimi kavbet- 
tirebilir.

- (CHP) nin Gemİk te güçfe br potan
siyeli var.

Ama. Bu potansavekn octvpı çdaRMKSk. 
Bek'dry - ıskan adaymm İümkgv Oe . 
yakından ügüidiv

- Gene Pa vttvi de kooi etmrvoGm,
- (MHP) yi ise. bekievekm. gbrdfim.

| Günün Fikrasi |
Temel. İstanbul da buluşacağı Ce-! 

mal'e mektup yarar ve söyie rande
vu verir :

- Ha «saguna önümüzdeki pa
zartesi günü benî şafak \ aktı ternn- 
nahn karsusunda bekle. Yatsi eza
nıma kadar cektam. celdum. celme- 
dum. celmedum"
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sanat - kültür

Sa<

Seval mefruşat açıldı
Ganyancı

1. ayak Yelpınan ve Hakanbey rö- 
vanşında kim kazanacak Tamada spr.

2. ayak !*•■» 1’ülenî ıttvutnn T»
redi ve Hayalet rakipleri. ...

3. ayak .- Moskado favorim. Son yarı
şı müthiş Doğanım ve Orca en ufak hata
yı affetmek.

4. ayak : Bu yanş için Bursadan bura
ya gelen safkan Diva Kloş jokeyi ile kaza
nır.

5. ayak : Külyutmaz gelmezse bu ayak 
kanşır.

6. ayak : Günün en zor yanşa mümkün 
olduğu kadar çok at yazın. Bol şanslar.

Körfez OFSET
MATBAACILIK - YAYINCILIK -

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

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

Gemlik'te mağa
zalar zincirine bir ye
nisi daha eklendi.

İstiklal Caddesi'n- 
de açılan Seval Mef
ruşat. Belediye Baş
kanı Üçe Kaymakamı 
Sadettin Genç. Bele
diye Başkanı Meh
met Turgut. Üçe Em
niyet Müdürü Salih 
Golcü nün katılımıyla 
hizmete girdi.

Dün, saat 14.oo 
de açılan mefruşat 
mağazası müşteri 
akınına uğradı.

Tül perde kumaş
lar, çeyiz eşyaları, 
halılar, kilimler, yatak 
örtüleri, battaniyele
rin marka olarak sa
tılacağı Sevil Çeyiz 
yeni ev kuracaklara 
hizmete önem veri
yor.

Körfez FM.- radyo
sunun açılışı naklen 
yayınladığı ,dünkü 
açılışta palyançolar 
yoldan geçen halkı 
mağazaya davet ede
rek, ikramlarda bu
lundu.

OTO GfîMZE
Elektrik Akşamı Filtre 
Derse Akşamı Civata

PVC KAPLAMA VE 
PLASTİK KART SİSTEMLERİ 
> Plastik Kimlik Kartı

O Personel Kartı
0 Öğrenci Kartı 

O Tanıtım Kartı
O Fatura Kartı

İLAN ve REKLAMLAR KAZANDİBİ

w
Pizzamızı 

yediniz mi?

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

TOFAŞ 
RENO 
VOLVO 
SCANİA 

ANADOL

Tahir DOLAŞMAN

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 4 Sürpriz

BİR TELEFON YETERLİ
Telj(0.224) 513 17 97

noGl !!i DERSHANELERİ
"Her zaman bir adım önde"



UVB ışınları nedir?
Aşk ve Sevgi

□ RESMİ DAİRELER □ UÇAK□ GEREKLİ TELEFONLAR
. 513 20 66 

513 45 03 
513 12 74

Gazhane Caddesi No : 21 GEMLİK 
Tel : (0.224) 512 20 20

Muzaffer Gurboğa
Eğitimci Yazar

TEK Arıza ... 
TEK işletme . 
Turizm Der. .

Türk Hava Yolları 
Şaf^k Havacılık. 
Havalimanı..........
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. Aşkı kötülemek. sevgiyi yüceltmek değil 
jjtiâctnr yüksek yoğunluklu bu iki duyguyu 
yanmana koyup. azaltıp; çoğaltmadan nesnel 
(feğşdeadHeye tabi tutmak istiyorum.
I Berelendirmelerini. okuduklarına, göz- 
temlerine ve deneylerime dayanmaktadır.

Aştk olup da. mutlu otan hiçkimseye rast- 
teoM&m.

Aşkın tek yanlı, bencil yanını görmemek 
mümkün. değil.
! Sevgi öyle mi?

Koşulsuz. karşılık beklemeyen sevginin 
gerçek sevgi olduğunu belirtelim.

Bu bağlamda, aşkın doğal olmasına karşın 
bîr miktar sağlıksızlık içerdiğini söyleyebiliriz.

Bilinçli aşkın yaşanabîlirliğini. böyle bir 
dasliğı zayıf buluuorum.

Sevgi öğrenebilen, geliştirilebilmen bir

Dünden devam
UVB ışınları kısa dalga bo

yunda, yüksek enerjili ışınları
dır. Cildin renk değiştirmesin
den sorumludurlar. Yaz ayla
rında ve öğle saatlerinde şid
detlidirler.

UVB ışınlarının riski 
var mıdır?

Fazla maruz kalındığında 
güneş yanıklarına ve güneş 
çarpmasına neden olabilir.

Kahverengi güneş lekeleri 
oluşumunda ve çillenmede 
etkin rol oynar. Cildin yaşlan
masını hızlandırır, cilt kanseri 
oluşumuna zemin hazırlar.

UVB ışır'arından nasıl 
korunuruz? SPF ne de
mektir?

SPF- İngilizce güneş koru
ma faktörü anlamına gelen 
“Sun Protectiön Fac- 
tor”ın kısaltılmasıdır.

Sayfa 5

Faktör numarası. koruma
sız bir cilde göre kat kat daha 
uzun süre güneşte kalmabile- 
ceğini ifade eder.

Bu süre cit foto tipine göre 
değişmektedin

Ciltte bulunan maienin ad
lı renk verici pigmentlerin 
üretimi güneşe maruz kalınca 
artar ve bu şekilde derinin 
rengi koyulaşır.

Devamı var.

Sah

İZ
M.

NÖBETÇİ ECZANE

Spor Sah...... 514 00 95
Orm. Böl. Şf. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Egt. Mrk 513 İS 46

Şı

Yasemin Mobilya 
DEĞİRMENCİOĞLCl Mobilya ve Koltuk Çeşitleri

■O Yatak Odası Takımları 
O Oturma Odası Takımları 
O Misafir Odası Takımları 
O Yemek Odası Takımları 
ZJ Kanepeler 
O Abajur Çeşitleri 
O Zigon Sehpalar 
Yeni İşyerimizde zengin 

mobilya çeşitleri ile 
hizmetinizdeyiz....

Askın bu bağlamda bîr zayıflık olduğunu 
düşünüyorum.

Herkes hayatın bîr aranda aşkla tanışmış
ta-

insanlar- sürekli alışveriş halindeler.
Duygusal alışverişte buna dahil.
Sevgi yaşantımızı boyu ilandır an. zengin

leştiren bîr etkinliktir.
Ecilgin bîr durum değildir.
Aşk ise yaşantımızı, ruhsal yaşantımızı da 

raltan bir özelliğe sahiptir.
ı Ancak aşık olup ta pişman olana da rast
lamadan.
I Aşk şiddet içerir.
I Sevgi içermez.
I Sevgide kaybeden yoktur.
t Sevgi kendi içimizde bir bütünleşme ve 
kendini tanımadır...
t Sevgi geliştirme, aşk ise bütünlükten ko
puş,. parçalanma halidir.
E Aşkta çelişki yaşanırken, gerçek sevgide 
Büz bir çizgi hatta yükselen bir çizgi vardır...
| Aşk hayatın bize attığı bir goldür.

Çünkü golü yiyince şaşırırız.
I Sevgide o golü biz atanz.
I Sevgi çaba ve emek gerektirir.
E Aşk lehine bir söz : Farklı insanları ancak 
bir aşk biraraya getirebilir.

Sonuç olarak Yıldız Tilbe'nin bir şarkısın
da söylediği gibi Aşk bir yokoluştur.

Bu söylediklerimin tümüne katılmayabilir
siniz. —

Bundan doğal ne var?
Biz yazarlar bilim adamı çalışmasını örnek 

ahnz.
| Önce hayal gücümüzü ve bilincimizi çalış- 
fcrmz.

Yaşam doğruluyor mu sınamaya bırakırız.

7 Haziran 2003 Cumartesi
KAHRAMAN ECZANESİ

8 Haziran 2003 Pazar
SERİM ECZANESİ

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

...110
.....155
....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. Savci Yard............. ...51329 54
Emniyet Müdürlüğü... ...513 10 28

□ ULAŞIM
l ludağ Turizm;.......... ...513 12 12%.
Aydın Turizm.............. ...513 20 77

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

□ TAKSİLER

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

.......513 İS 21 
.......513 24 67 
.......5133240 
....... 51323 24
....... 514 3? 50

Milli Eğt. Md... Halk ât Mrk 
Hal!" Kutup... 
As.*4>5....... .
Karayolları ... 
Liman Bşk......
Mal Md......
Nüfus Md. ..
Özel İd. Mİ.

513 13 53
. 513 10 57

513 13 08
. 513 11 33

513 10 95
513 37 42

. 513 15 07

. 513 14 14Tapu Sic. Md -----------------
Müftülük...........  513 13 64
Gümrük Md.. .. 513 14 11
Tekel Md. .........513 10 42
Ver. Da. Md 513 23 60 
ilçe Tır. Md. ... 513 11 86 
çe Seç Md 513 77 <3
□ BELEDİYE

Santral.......
Başkanlık.....

513 45 21 23
Başkanlık........513 45 20
Zabıta.............513 24 Ş2 ..
Otft’is İşlet.. 513 4b 21-122 
Su İşletmesi 513 45 21-115Su işletme»
Itfaive..........
Muhasebe M
Yazılş Md

513 23 25 _ 
51345 21-182 
513 45 21-111

on? QQAŞ

Arributens.....0 532 4S>8116
Kurtarıcı.........0.533 2556506

Esnaf vt 'mlMI Ket 513 11 85

Ambulans.....0.532 571675'

□ DENİZ OTOBÜSÜ
Bursa
Mudanya............... .......
Yenikapı.............. (2

□ VAPUR
Yak»*
□ FERİBOT

□ OTOBÜS

□ TUP DAGITKJLARI

Almnar
BPĞaz

Yerkvrtbr Petrc»
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ıigi
Gemlikte her çıkışları ve ahşap

gün biraz daha

lerden biri daha 
ilgi bekliyor.

Demirsubaşı

NoKı Sağlık Oca
ğı karşısındaki yo
kuşta bulunan 3 
katlı ahşap bina, 
diğerlerinden 
farka olarak dim
dik ayakta durur
ken. onarım için 
ilgi bekliyor.

Türk ev tarzla
rından en güzelle- 
: inden birini tem
sil eden cumbalı

tarzı ev önlerinin 
güzel bir temsilci
si olan bu evde, 
oturan yok.

Bir süre daha 
bakım yapılmadı
ğı takdirde diğer 
evler gibi ya çeke
cek ya da bir ti
nercinin atacağı 
izmarit ile yok 
olacak.

Gemlik Beledi- 
yesi'nin geleceğe 
örnek olarak bı
rakılacak bu ev
lerden birine sa
hip çıkması iste
niyor.

ELEMAN
İşletme ve İ.T.İ Akadervsj 
mezunu ve
Kimya Fakültesi Mezunu
✓ Askerliğini yapmış
✓ Araç kullanabilen
✓ İngilizcesi konuşabilir 

düzeyde olan
✓ Çok iyi bilgisayar 

kullanan
ELEMANLAR ARANIYOR I

OZAN KİMYA I 
SANAYİİ

Tel : (0.224) 261 21 30 I

(6 Hat)

ACELE SATILIK KAYIK
DİZEL MOTORLU 5.80 AHŞAP SATILIK KAYIK 

GSM 4 (0.535) 813 99^0

İLAN ve REKLAMLAR 
KAZANDIRIR

1 ATTIK PAKET REKLAM 
100 milyon + KDV + Sürpriz 

BİR TELEFON YETERLİ
iT^ol U J JU

Tel: (0.224) 51317 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 

DAVETİYE BASILIR
Her türlü matbaa işlerinizde I 

hizmetinizdeyiz
" Matbaacılık 
Bizim İ s i m i z ” 9

Körfez OFSET
MATBAACILIK - REKLAMCILIK - YAYINCILIK

GAROEN PUB 
Büyükkumla İskelesi karşısında 

2003 yaz sezonunu açtı.
Değişik atmosfer, nezih, farklı, otantik bir mekan.

slcfuca caftp fafattancy&z yüyet u<z£ct

FARKI YAŞAYIN YAŞATIN
8 ükkumla Meydanı İskele Karşısı Büyük Kumla / GEMLİK 

Tel: (0.224) 538 00 90

İstiklal Caddesi Bora Sokak 
(Akbank Aralığı) No : 3 / B Gemlik 

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

V. ~ Firmamızda çalışacak en az Jvıl I 
< % tecrübeliEML mezunu, «îNÂcrZzermB
—3 yapmış. Tornacı, Frezeci,

— Teknik Ressam aranıyor.
X z Maat -+- Sigorta
ÜJ fŞ FORMSAN MRKİNA LTD.ŞTL I
J < Tel : (0.224) 524 80 30
W K.Sanayi SU. B Blok No: 8 GEMLİK
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9 Haziran 2003 Pazartesi FİYATI : 200.000. TL.

Renkli Etiket İl Broşür it D ilası İl Bitap İl Dergi 
Afi» iı Yıllık Basını it Fatara İrsaliye İl Bilet 

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

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR 
Her türlü matbaa işlerinizde 

hizmetinizdeyiz

Körfez OFSET
MATBAACILIK - REKLAMCILIK - YAYIMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak (Akbank Arshğı)
No:3/BGorik

Tel: (0.224) 513 17 97 Fa»: (0.224) 513 35 95

Şahinin listesi ezdi geçti
Adalet ve Kalkınma Partisinin cumartesi günü yapılan ilçe kongresinde, Enver Şa
hin listesi rakiplerine fark attı. Şahin 276, Bakırcı 29, Özaydın ise sadece 9 oy ala
bildi. Divanın Selahattin Bakırcı"ya söz vermemesi üzerine ortalık gerginleşti.
■b Adalet ve KclTa-tma

-ran birinci olağan 
.fcıngresE iyi başladı, Sela- 
hattfiı Bakırcı ya dîvanın 
söz vermemesi üzerine 
gergin bir şekilde sona er

Güne Bakış
I I

ki »ngreyv ğfcc gelmesi 
üzerine, saat II on de 
başlayacak olan AKP H - 
Kongresi nin başlama sa
ati 12.qo ye alındı.

AKP Bursa Milletvekil- 

paŞaoğlu, Sedat Kızılcıklı, 
Şerif Biriç, Mehmet Emin' 
Tutan, .Hikmet Şahin, 
AbdulmeĞit Alpbey, Fa
ruk Ambarcıoğlu, Zafer 
Hıdıroğlu, . İl Başkanı 
Mehmet Tüncak, il yöne-' 
ticilerî, Gemlik Belediye 
Başkanı Mehmet .Turgut, 
İnegöl Belediye Başkanı 
I likmet Şahin, Yenişehir 
Belediye- Başkanı Bülent 
Hamdi Cinğil, Umurbey

-tediye Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, İlçe Baş- 

kanları, Gemlik' ANAP, 
: )SP. MHP, SP İlçe Baş
kan ve yöneticileri, Muh

il la r Derneği yöneticile
ri. vöresel dernek yöneti
cileri, delegeler , ve partili
ler katıldılar.

Kongre Salonu, iktidar 
partisine yakışır bir şekil

de düzenlenmişti. Kong
re, çoğunluk sağlandıktan 
sonra açıldı.

Divan Başkanlığına’ İl 
Başkanı Avukat Mehmet 
Tunçak’ın getirilmesin
den sonra, yazmanlıklara 
da Bayram Yıldız, Ahmet 
Er, Nejat Çağlayan, Mu- 
ammet Gümüşsoy seçildi
ler.-

AÇILIŞ
KONUŞMASI
Açılış konuşmasını İlçe 

Başkanı Ali Okuroğlu 
yaptı.

Okuroğlu, seviyeli, dü
zeyli, demokratik bir 
kongre yaşanacağını be
lirterek, “ İnsana yapı
lan hizmet hizmetlerin 
en hayırlısıdır. B.urada 
seçilecek arkadaşları
mı kutluyorum. Ben

.mikrofonu seven biri
yim,- ama söz hakkımı 
başka platformlara 
saklıyorum” dedi.

İl Başkanı ve Divan 
Başkanı Mehmet Tunçak 
ise, 16. ve son ilçe kong
resinin yapıldığını belirte
rek, “Kongrenin neti
cesi gücümüze güç 
katacaktır” dedi.

İlçe çalışma roporu 
okundu. Raporda bir bu
çuk ayda partiye 2 bin 
600 üye yazıldı sözü bü
yük alkış topladı. Denet
leme kurulu raporu oku- 
narak, raporların aklan
masından sonra rroletne 
killerine söz verildi.

Devamı 
sayfa 6’da

Anadolu ve fen lisesi 
giriş sınavları yapıldı

Dün 614 bin 307 öğrenci Anadolu ve 
Fen Liselerine girmek için ter döktü.

Beklenen sonuç alındı
I Adalet ve Kalkınma Partisi nde önceki gün yapılan ilçe 
I famgresi, iktidar partisine yakışır bir düzenleme ile başla- 
I di. şetimlere geçildiği sırada divanın Selahattin Bakırcıca 
I söz vermemesi ile hoş olmayan anlar yaşanarak, Enver Şa- 
| hm [ertesinin zaferi ile son buldu.

AKP genç bir parti, geçmişi ise yok.
Partiye üye yazmayarak, dar kadroculuk anlayışı ile “az 

[dm bizim okun" mantığı ile hareket ederek, partiyi küçül
ten yönetimin MKYK tarafından görevden alınmasıyla baş- 
faşan çekişme kurucuların ve belediye başkanına muhalif
lerinin başarısıyla sonuçlandı.

AKFmn itindeki bu çekişme, aslında Gemlik’te Enver 
Şahin, Sefahattin Bakıra çekişmesi değil.

Bu çekişmenin ardında Ankara var.
Ankara'daki milletvekillerinin geleceklerinin garantisi

IKM...
' Kurucu yönetim, Gemlikli AKP’li Bursa Milletvekili Altan 
Karapasaoğju na desteklerken, yönetim dışınaa muhalefeti 
yürüten Avukatlar Necdet ve Refik Yılmazlar ve Enver Şa- 
hfrt. daha çok Faruk Cdik yanlısı olduğu biliniyordu.

Delege seçimlerinde listeleri yapan muhalefet, ilçe kon
gresinde büyük bir farkla fice Yönetimini kazandı.

Gemlik AKP'de artık yeni bir sayfa açıldı.
Bam göre, bu sayfada Mehmet Turgut artık yok.
Bunun böyle ohnamm kazananlar istemiyordu belki ama 

yapılan yanlışlar, bu sonucu doğurdu.
Tabandan kopuk siyaset yapanların sonunu, bu kongre 

füMenfe. Hayırlısı okun.

Milli Eğitim Bakan
lığı’nca . Anadolu ve 
Fen Liseleri ile bazı 
meslek- liselerine öğ
renci yerleştirmek 
amacıyla, dün bütün 
yurtta öğrenciler ve 
veliler, heyecanlı saat
ler yaşadılar.

Sınava başvuran 
614 bin 137 öğrenci
den 120 bin 152 si 
Fen, Anadolu ve Mes
lek Liselerine girmeyi 
hak kazanacak.

Dün, tüm il mer

kezleri ve bazı ilçeler 
ile yurt dışındaki bazı 
merkezlerde saat 
lO.oo’da başlayan sı
nav t iki saat sürdü.

Öğrenciler, sınavda 
ter dökerlerken, veli
ler de dışarıda çocuk
larını heyecanla bekle
diler.

Sıkı kimlik kontro
lünde salonlara yerleş
tirilen öğrenciler, yan
larında çağrı cihazı, 
telsiz, cep telefenonu. 
cep bilgisayan, defter. 

kitap, sözlük ve ben
zeri araçlarla sınava 
sokulmadı.

Öğrencilere, aka
demik yeteneği ölçme 
ağırlıklı Türkçe. Mate
matik. Fen Bilimleri 
ve Sosyal Bilimler 
alanlannda test uygu
landı.

Dün yapılan. Fen 
ve Anadolu Liselerinin 
sınav sonuçlan Tem
muz ayının son hafta
sında açıklanacağı ilgi
lilerce belirtildi.

İnan Tamer

AKP kongresini
izledi ve 
kongre ile 
ilgili izlenim 
notlarını yazdı, 

"Sırası
Geldikçe’" 

adlı köşesiyle 
2nci

sayfamızda....
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Gürhan ÇETİNKAYA

Buluşma

PETKİM... 
Uçanlar.... 
Genç Parti

özelleştirilen PETKİM Uzanlar’da 
kaklı. Değerin yüzde kırkı peşin, kalanı 
vadeli ödenecek.

Haberi okudum.
Düşünüyorum.
Cem Uzan;
Türkiye'yi yönetmeye talip bir başba

kan adayı.
Rüzgar böyle eserse oîH<i olasılık.
Söylemleri iç okşayr
Son seçimlerde rek «ûimpanyası- 

nın da etkisiyle oy verenlerin önemli 
bölümünün desteğini aldı.

{»öyle br «kınımda; | •
Uzan ailesinin bu tür ihaleye girmesi 

doğru mu?
Daha da ötesi kazanması...
Oyunu kurallanra göre oynasalar da

hi. hiç yönetim hatası yapmasalar bile, 
PETKİM'in verimliliğini Uzan ailesinin 

, yönetiminde artsa da doğru mu?
Dedikodusu da mı çıkmaz?
Demire! ailesi ile Yılmaz ailesinin 

devletle ilişkileri ülkeye verdiği zararlar 
hala konuşuluyor.

Uzan Ailemi misden ders , almaz
I mı?

Sessiz sessiz bunları sorgularken kar- 
şımda Genç Parti’nin aydınlık yüzlü ilçe 

' başkanı Sevgili Nurettin Hocaoğlu oelir- 
; meşin mi?

Uzun uzun söyleştik genç başkanla..-.
Ülkeden. Gemlik’den ve daha da 

1 önemlisi kuracağı ilce yönetim kurul’ın- 
[ döLl SÖZl

Edindiğim izlenim ülke ve kent mj- 
' runlarına hakim bir başkan.

Hedefini belirlemiş. .
Ökelerini koymuş.
Yönetim kurulu listesini oluştururken 

de çok titiz davranıyor.
İnce eliyor sık dokuyor. Hata yapma

maya gayret ediyor.
İsimlendirdiği adaylar davranışını pe

kiştiriyor.
Genç partiyi eski-yeni demeden, 

kimseyi karalamadan tümüyle kucakla
mış. Partinin, Gemlik örgütü üzerinde 
dolaşan kara bulutları dağıtmaya çalışı
yor.

Arabest politik yapıdan uzaklaşıp 
çağdaşlığa, akılcılığa yelken açabilirse 
kendisi de, partisi de, Gemlik’de ka
zançlı çıkar...

Ama ben hala
Uzanlar’ın aldığı PETKİM’i düşünü

yorum.
Aklım basmıyor.
İşin içir: • akamıyorum.

Sırası Geldikçe

ÂKP Kongresinden İzlenimler... Notlar... (1)
Adalet ve Kalkınma Partisi Gemlik İlçe 

kongresi Cumartesi günü Belediye Düğün 
Salonu’nda yapıldı.

Partinin ilk kongresinin olması ve bir
den fazla başkan adayının bulunması 
kongreye olan ilgiyi arttırmıştı. Kongreye 
siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgüt
leri temsilcileri, mahalle ve köy muhtarları 
ile geniş halk kesiminin katıldığı görüldü. 
Saadet Partisi temsilcilerinin ön sıralarda 
yer alması dik' c-.-.Kiyordu. Ne de olsa 
eski arkadaşlar. -.- ■. iKP’liler.

Kongre öncesi, eski gelenek mehteran 
gösterileri ve müziği yerine, Kafkas ekibi- 
ı in gösterisi sunul;’- - ' rhalde yehileşm« - 
ı'ıin.-uc-.değişil ı-nn mesajı verilmek isteniyor 
du.-

AKP Gemlik îlçe kongresi, partinin yurt 
genelindeki. 16. kongreşiydi. Toplantıya 
milletvekillerinin büyük çoğunluğu katıldı, 
Ertuğrul Yalçınbayır’ın katılmayışı dikkat 
Çekti:
' ■ Göreve talip olan adaylar, görücüye çı
kart ğeriç çiftler gibi şıktılar. Tüm milletve
killeri elbise ve kravatlı oldukları halde, 
partinin TBMM Grup Başkanı ve Bursa 
Mill<'tvckıli Faruk Çelik, Ankara’nın resmi 
hav. ।-imlan sıkılmış -buu. ilmiş < >l.u ık kıl 
yaka bağır açık spor giyinmişti. Bu davra
nışı çoğu kişi tarafından hoş -karşılanma- 
yip, yadırgandı.

Seçimlerin 3 listeyle yapılacak olması 
partide- tedirginlik yarattığından “Dost- 
luk-Kardeşlik-Birlik Günü” olduğu slo- 
ganTa-ri sık ık tekrarlandı.

İİ..- BaşI-. . ıv.laii." ..ıi i 1 ’ lalın i 
\ cirk.b.lasl.n iiiıı ı 'öncnlıgi >ckııJc livanın 
oluşması, sonucun ğgha.baslacuııçta,Enver 
Şahin, yerine, tecelli edeceğini gösteriyor
du.

Görevden alınan Vedat Emek in yerine 
ilçe, başkanı olarak atanan Ali Okuroğlu,

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

Yıl: 30 SAYI: 1562

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)

GCMUK

■■M GÜLLÜK ASI GA:TE ■■■■

Sa

İnan TAMER

her kesimi saygı ile anarak selamladığı hrf- 
de basın mensuplarını es geçti.

Basındaki son günlerdeki haber ve 
romlardan rahatsız olmuş olsalar gereiM

İlçe Başkanı Ali Okuroğlu açış kalk
masında, “Mikrofona hastasıyım. Za
manınızı şimdi fazla almak istemiyo
rum. Başka bir platformda k onan
maya zaman ayırıyorum” diyerek her
halde Beler!” Başkanlığına aday olacağa 
nın işaret. . ovordu.

Kongre . .Lkkat çeken bir husus da, 
bazı bayan delegelerin türbansız ve hfl 
açık oluşuydu.

Ge nel- kuış . ulan çalısr*a rapörtfl 
da “Görülen lüzum üzerine yönelim 
el değiştirmiştir” ifadesi yer alıyordu. S

Görülen lüzumun ne olduğu açıklarana-l 
dığından, konu merak ediliyordu.

Üç adaylılığa partide rekabet için imkas 
sağlandığı yine çalışma raporunda belirti-1 
diği halde, adayların hiçbirine konuş» 
hakki tanınmadı.

“Beraber yürüdük biz bu yollarda.- 
beraber devam edeceğiz” ifadesi bfl 
lünme endişesi ve korkusunun gösterge» 

<1. ırak . ıh;ıLnıdı.
İlçe I >. ışkan adayı \ ı ık- i r ’ vdm 

nı soyadı taşıyan yakın akruuuıannın. M] 
şı listelerde oluşu, şansını bir hayli azaM 
“Başarılı olacağına inansalar, akra 
baları kendisini desteklerdi” aksi dfl 
pagandası tuttu, seçilmesini engelledi.

Milletvekili Mehmet Şirin, c’ -ccdenH 
nan esi.. ııçc başkanı Vedat Emek ve arka 
«.kışlarını ı n 
k-ri överek. k.«< in miiadik vl ?•_» 
gösterdi. Emek le ilgilenen bir tek O dM

Eski İlçe Başkanı Vedat Emek e ön Şra 
larda yer verilmeyişi dikkati çeken diğerw 
husustu. Çoğu kimse tarafından vadırgfl 
dı. Devamı yarın I

Yazarımız
Araştırmacı - Yazar J 

Yılmaz Akkılıç'ın yazdığı
4 Ciltlik

BURSA ANSİKLOPEDİSİ
Gazetemizde satılmaktadır.

riöfTEH

No . 3B GEMLİK Tel : (0.224) 513 T
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(V
amiaâş^ 
t
'aber® J
brgraaj

Cumartesi günü yapılan AKP İlçe Kongresinde İlçe 
Başkanlığına aday olan Yüksel Özeldin, adaylara söz 
verilmemesini kınadı.

TATLI 
SERT

ta Erol CLBCAY

Ekonomide inat olmaz

se İd iği ayda

ısıyım. £ 
l istenç 
da konu 
iyerekSs

:use]

' yo nen 
snuorâ.

u.
içinmiş
:da

Âcnusa

vollara

ği azar 
r. afa 
aksig 
ledi.
edeni 
ve a|

Adalet ve Kalkınma 
^Partisinin ilçe kongre
sinden sonra yaşanan- 
lann tartışması devam 

■ ediyor.
’ Kongrede İlçe Baş

kanlığına aday olanlar
dan'Yüksel Özaydın, 
^gazetemize yaptığı ya- 
zıh açıklamada, 1. ola
ğan kongrenin AKP’ye 
yakışan bir kongre ol

amadığını iddia etti ve 
yapılanları kınadı.

AKP programındaki 
“halkın özgür irade- 

i sine dayanmadan 
kurulacak hiçbir ya
pı bireylere özgür
lük ve topluma hu
zur getirmez.” sözü- 
nü hatırlatan Özaydın, 
divanın 12 milletvekill

ine söz verdiği halde il
se başkanlığına aday 
. olmuş kişilere söz hak- 
kı vermediğini, dünya

cın hiçbir yerinde yapı
dan kongrelerinde baş
kan adayının konuşma

cı diye bir gündem 
maddesi olmamıyaca- 

jğmı. divanın ancak

adaylann konuşmasını 
sınırlayabileceğim sö< 
ledi.

Divan üyelerini yar’* 
olarak da niteley* 
Özaydın, delegelerin 
yönlendirildiğini savun
du.

Parti tüzüğünden ör
nekler veren Yüksel 
Özaydın, “İhtiraslar 
uğruna yapılan uy
gulamalar yüzünden 
de yara alınmıştır, 
parti içi demokrasi
si bireyin azınlık gö
rüş ve sahiplerinin 
de hukuku ve de
mokratik haklarını 
sağlayarak, gelişti
rir, der. Ancak parti
mizin söylemlerini 
kendi amaçlan için 
kullananların 
AKP’ye ne kadar za
rar verdiği ortada
dır.” dedi.

Hiçbir karşılık bekle 
meden parti içinde yıl 
lardlr çalıştığını söyle 
yen Özaydın, delege
nin tek adam olmak is- 
tcverilere ortak olmala-

. -r,ise “Partimiz 
geleceği açısından 
çok endişe verici 
bir durum” olarak 
niteledi.

Özaydın, aday oi 
masının en önemli 
nedenini ise “eyle
me dönüştürüle
cek söylemlere yer 
vermiş olmamız
dır” şeklinde ifade 
ederken, kendilerinin 
Gemlik .sevdalısı ol
duğunu belirterek açık
lamasını şöyle sürdürdü

“-Samimiyetle ve 
azimle aydınlık 
ufuklara doğru bir 
yürüyüş başlattık.
Varış 
onur 
zimle 
çıkan

noktasındaki 
ve gurur bi- 
birlikte yola 
herkesin ve

tüm AKP’lilerin ola
caktır. Bu yürüyüş
ten asla vazgeçmi- 
yeceğiz. Bize yapı
lan haksızlıkların 
cevabını bir gün yi
ne AKP’liler onların 
yüzüne bir şamar 
olarak indirecektir.’’

■M
Yüksel Özaydın

Seçimleri kazanlarn- 
ları kutlayan Yüksel 
Özaydın, “kongrenin 
Gemlik’e hayır ge- 
tirmiyeceğini düşü
nüyorum. İnşallah 
AKP’ye hayır geti
rir.” dedi.

Özaydın açıklaması
nın sonunda “Yapılan
haksızlıkları 
bir nefretle 
rum. Şahsi 
ihtiraslar

büyük 
kınıyo- 
kişisel 
içinde

olan siyasetçilerin 
bu toplum içinde ye
ri omadığını düşü- 
nüvn—<m.” “ dedi.

o cA 
ön J

I

İZM

Dİ$

*

fi

GEDİĞİNE

Dışa yatırım

Liseler araşı ses 
yarışması finalleri 
yapıldı
Umurbey Belediyesinin 50 yıl kutlamala
rı kapsamında düzenlenen Türk. Sanat 
Müziği, Türk Halk Müziği ve Pop müziği

Çünkü hesaba alınan maAar paketi 
gerçekçi değ il.

- Ruj fiyatları var
- Hamam ücreti -ar
- Soba borusu var.
- Patinaj zincî’-i .ar
- Böcek Hz r.
- Zımpara var.
- Hortum var
- Oto paspası var
- Tül perde var.
- Gözlük camı var.
Bunun gibi her ay zam go» «leyen. 

çok kalem var.
Etin, sütün, sebzenin, venin 

ve akaryakıtın arasına bunları ser
piştirirseniz, enfasyou sulanır.

Ve. Düşük çıkar.
Siz de bu rakamlarla hem ha&ı 

hem de kendinizi kandırırsınız.
Bir başka faktör daha var.
Zam yapmanız gereken bazı malla

ra zam yapmazsanız, belki bu ayı 
kurtarırsınız.

Ama. Gelecek ay batarsınız.
Hatta çökersiniz.
Ekonomi yönetiminde kandırma

ca olmaz.
Ama. Duygusallıkta olmaz.
İnat da olmaz.
Dolar'tüm dünyada düşüyor.
Biz de daha hızlı düşüyor.
Faizleri de düşürmek lazım
Dolar ile faiz arasındaki makas açı

lınca başımıza neler geldiğini hatır
layın.

Merkez Bankası bir kurum ola
rak özerktir.

Mikro hedefler için. Mm tattı

yarışmalarının finali dün akşam
Umurbey Sahasında yapıldı. Dereceye

Devlet, yabancı sermayeye 
yurtta yatırım yapsın diye 
çeşitli teşvikler veriyor. 
Gel gör ki; bu devletin 
palazlandırdığı kimi 
Türk işadamı yurt dışında 
beş milyar dolar 
yatırım yapıyor.
Tümü sağ görüşlü... 
Milliyetçi-Muhafazskar 
Lafta, lafta...

Umurbey Belediye
sinin kuruluşunun 50. 
yılı kutlamaları kapsa
mında düzenelenen 
“Liseler arası Ses 
Yarışması” finalleri 
dün akşam Umurbey 
sahasında kalabalık bir 
izleyici huzurunda ya
pıldı.

Pop Müziği, Türk 
Halk Müziği ve Türk 
Sanat Müziği dalların
da finale kalan sekizer 
öğrenci hünerlerini 
dün akşam Urtıur- 
bey de son olarak jüri 
karşısında gösterdi.

Kayamkam Sadet
tin Genç. Umurbey 
Belediye Başkanı Fa
tih Mehmet Güler. 
Kurşunlu Belediye 
Başkanı Bayram De
mir, İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet Tu
na, okul müdürleri ve 
çok kalabalık bir seyir
ci topluluğu karşısı:-da 
yapılan finaller heye
canlı geçti. Jürilerin so
nuçlan alması geç sa
atlere sürdüğü için so
nuçlan yarın yayınla
yacağız.

aktörlerde vardır.
Makro hedeflerde. Merkez Bankam 

direnirse, sorumlu otur.
Nitekim işin farkına vardı.
Ve. Faizleri bakaç puan düşürdü.
Ama. fine de zamanlama de gecik

ti.
Çünkü Dolardaki düşme. dünün 

bugünün haberi değildir.
Dolar; aylardır düşük haldeydi.

Günün Sözü I 
i I

Paranın değerini.
Öğrenmek isterseniz. 
Borç almaya çalışın 

“Franklin ”
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SANAT - KÜLTÜR i

Beşiktaşlılar
eğlendi

İLAN ve REKLAMLAR KAZAM
1 AYLIK PAKET REKLAM

100 milyon + KDV + Sürpri

BİR TELEFON YETt.TU
Tel : (0.224) 513 17 97

otayıp ç*4. w

uğratın.

Körfez OFSET

Siz hiç

KÖRFEZ OFSETyediniz mi?

MATBAACILIK - YAYIMCILIK

BMC 
FATİH 

DODGE 
KARGO 
FORD

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

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

MÜHÜRDE 
BEKLEME 

YOK!..

Beşiktaş'ın • bu yıl 
şampiyon olması 
Gemlikli Beşiktaşlıla
rın bir grubunun top
lanarak. bu zaferi kut
lamasına yol açtı.

Önceki akşam. 
Gemlik Memur ve 
Emeklileri Derneği ta
rafından düzenlenen 
Tibel Otel de yemek
te siyah beyaz tutkun
lan bir araya geldi.

Yerel basın men
suplarının bir bölümü
nde katıldığı gecede 
1960 yılında Beşiktaş 
Futbol Takımı’nda 
top koşturan Gemlik 
Güvenspor’lu Er< >1 
Güler şeref konuğu 
oldu.

Beşiktaş’ın başarı-: 
sini havai fişeklerle 
kutlayan Gemlikli Be
şiktaşlılar. gece bo
yunca bol bol “Şam
piyon Beşiktaş” 
sloganı ile Beşiktaş 
Marşını söylediler.

Beşiktaşlılar gece
nin geç saatlerine ka
dar yediler, içtiler ve 
eğlendiler

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

OTO GflMZE
Elektrik Akşamı Filtre 
Dorse Akşamı Civata

Ta hır DOLAŞKAN

TOFAŞ

RENO

VOLVO 
SCANİA 

ANADOL

Gemlik Girişi Baytaş Apt. Altı No : 42 GEMLİK 
Tel: (0.224) 514 59 37 Cep Tel: (0.546) 586 00 43

STÜDYO

Özel günlerinizde video <, - ««en w 
CDye kayıtlan yap*: -

Mehmet Mülazımoğlu
İstiklal Cd. Bora Sokak Akbank Aralığı No: 3 * A GEMJK 

Tel & Faz : (0.224) 513 94 94 Td : (0124) 514 94 X

PVC KAPLAMA VE 
PLASTİK KART SİSTEMLERİ 
O Plastik Kimlik Kartı

Personel Kartı
O Öğrenci Kartı 

0 Tanıtım Kc
Fatura Kartı

Bilgisayar 
Sistemiyle 

Kaşe ve 
Mühürleriniz 

30 dakikada 
yapıhr.

MATBAACIL1K-Y*YIIICMJK4İEKUWCU

Tel: (0.224) 513 17 97 GEMLİK

DOĞUŞ FEN DERSHANELERİ
"Her zaman bir adım önde"



9 Haziran 2003 Pazartesi Sayfa 5

Muzaffer Gürboga
Eğitimci - Vsaar

Şiddet ve Sevgi

Toplumunne şiddeti hiç bu kadar yo- 
ğtft yaşamadı ve konuşmadı. Değişik plat- 
(oordatda şiddet tartışılıyor. Ama çözüm 
öretienıiyor. Şiddet adeta kanıksanmış. 
Duyarsulaşttı nıa politikası o,denli etkili ol- 
kkiş ki şiddet bizim bir parçamız, oluver
miş
pr Şiddetle yatıyor, şiddetle kalkıyoruz. Ai
lede. televizyonda. >kukl v işyerinde her 
çerde karşılaşıp: UKulda öğretmen
öğrenciye eğitimle ters düşmesine karşın 
bırakın sözlü şiddeti fiziksel şiddete başvu- 
rabiliyor. Öğretmeninden dayak yiyen ço
cuk bir daha o öğretmenle sevgi temelin
de bir etkileşimde bulunabilir mi?

Evde erkeğin kadına ve çocuklara uygu
ladığı zor kullanma, kadının erkeğe duygu
sal şiddet yöntemlerinin hiç yabancısı de- 
ğHiz. Bu bihncsizce tutumun uygulayıcıları. 
Yeri geldiğinde herkesten çok demokrat 
kesilebiliyor. Bu tür çifte standartlan aş-

• İ* mamız gerekiyor. Aile ortamı kişiliklerin 
snandığı en iyi yerdir. Kimya öğretmeni 
olduğum için söyleyeyim, ev ortamı kişilik 

| özelliklerinin açığa çıkmasını sağlayan bir
ayraçtır diyebilirim.

Uzmanlar televizyonda görmeye alıştı- 
ğımız şiddet görüntülerinin gerçek yaşan
tıda olduğundan çok fazla gösterildiğine 
dikkat çekiyorlar. Bunun anlamı medya 
şiddeti büyütüyor, arttırıyor ve de yanlış 
yapıyor. Buna duyarlı bir halk tepkisi o TV 

! kanalım izlememek olabilir. O halde bu tür 
[programlar neden yüksek raîting alabilı 
yor. Buna, inlimin yanıt» şöyle. Bireydeki 
saldırganlık içgüdüsüne, eğilimine kaynak 
teşkil eden enerji bir biçimde üretkenliğe 
dönüşemeyince. şiddet izleyerek bu içgü
dü doyum bulabiliyor. Değişik tepkiler, en
gellemeler bu yolla deşarj olabiliyor. Spor 
sahalarındaki şiddetin nedeni ne olabilir. 
Fanatazmi kim körüklüyor9

Sevgiyi öğrenmedikçe, yaşam biçimi 
haline getirip hoşgörülü tavrı gösterme

ç I dikçe ne yazık kî şiddet hep olacak.
Şiddet içimizde kqlay örgütlenebileı

1 zahmet .gerektirmeyen bir şeydi1 
i ö/sa sevgi öyle "mi? Sevgi kolay bir s<
L değildir. Seni seviyorum derpekle de olmtı

yor. Sorumluluk ister, korunmak ister, sev
gi beslenmeyince biter, başka bir şey olur. 
Tanıyamazsırifz ne sevgiyi ne de kendinizi. 
Kıtaca sevgi emek ister.

Sevgi yaşam pusulamız olmalı.

NÖBETTİ ECZANE
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MURAT ECZANESİ

rfez
^Bunlara biliyor musunuz?

UVB ışınları nedir?
Cumartesi gününden devam
E vitamininin güneşe 

maruz kalan cilde katkısı 
nedir?

Güneş ciltteki serbest radi- 
kallari arttırarak kınşıklıklara 
ve erken yaşlanmaya neden 
olur.

Bepanthol Sun’da bulunan 
yüksek oranda E vitamini içe
riği antioksidan etkisi ile bu

süre,ci yavaşlatır..
Güneşte cildinizin ku

rumasını nasıl engelleriz?
Provitamin B5 cildi nem

lendiren, hÜL.c yenilenmesini 
hızlandıran ve yüz/boyunda 
esneklik kaybını önleyen bîr 
vitamindir.

Bepanthol Sun. yoğun pro
vitamin B5 içeriğine sahiptir.

Bepanthol Sun’u Ço

cuklar kullanabilir mi?
Bepanthol Sun hassas cilt

lerde ve çocuklarda güvenle 
kullanılacak şekilde formüle 
edilmiştir. Parfüm içermez.

Bepanthol Sun
O Suya dayanıkbdır.
O Terlemeye, kuma ve ku

rulanmaya karşı dirençlidir.
O Etkisi gün içerisinde 

uzun süre devam eder.

Yasemin Mobilya
PEĞİRMENCİOGLll Mobilya ve Koltuk Çeşitleri

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

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

-r

□ GEREKLİ TELEFONLAR

□ ULAŞIM

□ HASTANELER

Ambulans

513 92 00
.513 23 29
.513 10 68

513 18 21
..... 513 24 67

513 3240 
......513 23 24 
.....514 3. 50

Milli Eğt. Md.. 
Halk Eğt. Mrk 
Hal! Kütüp..

J,ığ Turizm.............513 12 12
Aydın Turizm...............513 20.77

İtfaiye .    .........110
Polis İmdat.................... 155
Jandarma İmdat....................156
Jandarma K................... 513 10 55
Polis karakolu................513 İS 79
Gar. Koın...... .............. .513 1._ ;<

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

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

J TAKSİLER 

Körfez Taksi...
Çınar Taksi...........
Güven Taksi........
Gemlik Taksi.......
Man«astır Taksi....

Gazhane Caddesi No : 21 GEMLİK 
Tel : (0.224) 512 20 20

□ RESMİ DAİRELER

TEK Arıza ......
TEK işletme.
Turizm Der.
Spor Sah. .... . 
Orm. Böl. Sİ. . 
Milli Eğt Md. .

Karayolları ... 
Liman Bsk.... 
Mal Md........ 
Nüfus Md. ... 
Özel Id. Md... 
Tapu Sic. Md. 
Müftülük ....
Gümrük Md.. 
Tekel Md. ... 
Ver. Da. Md.. 
ilçe Tar. Md. 
ilçe Seç Md.

513 20 66
513 45 03
513 12 74
514 00 95
513 12 86
515 11 74
■513 18 46
513 13 53
513 10 57
513 13 0S
513 II 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

□ BELEDİYE_____
Santral........ 513 45 21-23
Başkanlık... 513 45 20
Zabıta ........ 513 24 32
Otcsüs işlet....513 45 21-122
Su İşletmesi .. 513 45 21-115
Ittaîve............ 513 23 25
Muhasebe M 513 45 21-182
Yazı iş. Md..... 513 45 21-111

Ambulans 0 532 486SI16
Kurtarıcı........ 0 533 2556505

Esmİ w ~ Kr Kıy 513 11 S5
«Nl.SKS> reu.t ESN Af

0 532.5716757

□ UÇAK

Saf-kHavaahk

□ DENİZ OTOBÜSÜ
Bu

□ VAPUR

□ FERİBOT

□ OTOBÜS

□ TUP DAGHK4LAR1
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Şahin’in listesi ezdi geçt
Birinci sayfanın devamı
Bursa Milletvekili Abdülmeçit 

Ak>bev. siyasette AKPnip ğüzel 
sayfa açacağını söyledi.

Şevket Orhan ise. coşkulu 
konuşmasında, AKP nin zor 
sanlarda kıırutdugunu. partinin 
kapatılacağının söylenmesine 
karşın iktidar olduklarını belirte
rek. "Simdi meyve verme za
manıdır. Bu partide kavga 
olmasın, hırsızı, ahlaksızı 
partiye sokmasınlar. 
AKP'de hırsızlara yer yok” 
dedi.

KARAPASAOĞLl
Daha sonra Bursa Milletveki

li Akan Karapaşaoğlu söz aldı.
Karapaşaoğlu, yerel seçimle

re 11 ay kaldığını, belediyenin 
çalışmalarının partililerin topye- 
kün desteklemesi gerektiğini be
lirterek. AKP li belediyelerin az 
para ile çok iş yapma becerisine 
sahip olduğum söyleyen Kara- 
pasaoğlu “Bundan önce 600 
trilyon lira ile yapılan işi 
300 trilyon liraya yapıldığı
nı görüyoruz. Biz kimseyi 
hırsızlıkla itham etmiyoruz. 
Bu is beceri , kabiliyet işi
dir. ricıfi.

kJevhun parasının becerikli 
e!L:e bereketlen».: hm de söy

leyen Karapaşaoğlu, doların 
düştüğünü bunun sebeplerinin 
ise, halkın AKP hükümetine gü
venmesinden kaynaklandığını 
söyledi. Karapaşaoğlu, AKPriin 
Türkiyede demokrasinin, insan 
haklarının teminatı olduğunu be
lertti.

ÇELİK KONUŞUYOR
Daha sonra, Bursa Milletve

kili Faruk Çelik söz aldı.
Çelik, AKP’nin çiftçinin' 

borçlarını ertelediğini, peşim 
ödemede yüzde 30 indirime git
tiğini belirterek, "Bizden önce
kiler köylünün çiftçinin mal
larını icra ile sattırıyordu. 
Şimdi sıra SSK lılarda Vergi 
barışı ile esnafı, tüccarı ra
hatlattık 1.4 katrilyon lira 
nema ödemesi yapacağız. 
Ana parayı ödedik. Bizim 
başkanımız öyle bereketli ki 
Türkiye yeşeriyor.” dedi:

Enflâsyonun ve doların dü
ştüğünü söyleyen Çelik, sözleri-' 
ni şöyle sürdürdü:

“6 ayda çok şey mi yap
tık, çok şey yaptık çok şey. 
Ortalığa bu dönemde 
AKP’nin rüzgarı yetti. Rüz
garı. Havamız yetti, ama 
bunun altında güven yan 
Vatandaş bunlara güven ve

relim diyor. Ama binleri bir- 
şeyleri karıştırıyor. Resepsi
yon krizi dediler Şimdi de 
çatal kaşık krizi çıkardılar. 
İlericilik adına Türkiye’yi 
hep meşgul ettiler. Bu mil
let eski millet değil, bu mil
let değişti. Gemlik’te bunu 
görüyoruz. Türkiye de yeni 
gerinliklere bizi çekmek is
teyenler var, biz bunlara uy
mayacağız.”

Çelik, konuşmasının. sonun- 
dQ “Ankara küçülecek Tür
kiye büyüyecek. Türkiye bu 
hantal yapı ile yürüyemez. 
Yakında mahalli idareler ka
nununu değiştireceğiz. Her- 
şey yerinde çözülecek. Sıra 
soyguncuya geldi. Kim ne 
ettiyse hesap verecek. Siya
setçiyle bürokratta hesap 
verecek. AKP, ak icraatla 
milletin kanını emenlere tek 
tek hesap soracak”

Daha sonra uı*e yönetimine 
ûılip olan EnverMŞahin, Yüksel 
Obaydın ve, Sela\attin Bakırcı 
adaylarını, tanıttı.

Seçimlere gidileceği sırada,. 
Selahattin Bakırcı adaylar,ına 
söz verilmesini istedi. Divan 
Başkanı ve İl Başkanı Mehmet 
Tıınçak, Bakırcı’ya söz verme-

yince, Bakırcı buna tepk: göster 
di.

Delegelerin bulunduğu tarafa 
yönelen Bakırcı, “Bu partiyi 
bugünlere bizler getirdik. 
Kongremizde bize söz veril
miyor. Sizler kurşun asker 
değilsiniz” diye bağırdı.

Bakırcı arkadaşları tarafın
dan dışarıya çıkanldı. Yüksel 
Özaydın da söz verilmeyince 
elindeki listesini yırtarak divanın 
önüne attı.

Bir anda gerginleşen ortam 
Belediye Başkanı Mehmet Tur
gut ve Milletvekillerinin araya 
girmesiyle yatıştırıldı. Daha son
ra seçimlere geçildi.

İlçe Seçim Kurulu gözetimin

de yapıl, tu • > le. M 
ŞaHin’in ’irinri 2* Mİ 
tin Bakırcfnın listesi 291 
Yüksel Özaydın’m Üstesi m 
oy aldı.

Enver Şahinin yönefej 
ruhi listesi şu isimlerden c®s 
yor: Refik Yılmaz. Hasa fi 
jğur Çınar, Aslan OzayA^ 
cin Toksabay. Necati ■ 

Kemal Karsh, Ercan Banini 
lu, Şahbaz Aydın, Haraza Ga 
Arzu Bilgin, Berna Yavuz. ■ 
Berberler, Mustafa Şeniz.] 
man Sivas, İsmet Atış, Sm 
tin Şerit, Halil Ki?"?, Saflı 
did, Ersan Ozar 3. lâAod 
mail Kaya, Hı 
vet Coşkun.

rv- Firmamızda çalışacak en az 3yıl 
pF tecrübeli EML mezunu* askerliğini 

yapmış, Tornacı, Frezeci,
— Teknik Ressam aranıyor.

y Maat + Sigorta
W ££ FORMSHN MHKİNH LTD.ŞTi.
r? < Tel : (0.224) 524 80 30

K.Sanayi Sıt. B Blok No: 8 GEMLİK

ACELE SAÎlLİKKAYlkİ
DİZEL MOTORLU 5.80 AHŞAP SATILIK KAYIK

GSM : (0.535) 813 99 99

Suyükkumla İskelesi ^prşı^ındç^l , 
2003 yaz sezonunu açtı.

Değişik atmosfer, nezih, farklı, otantik bir mekan.

cafflz fafattanafa' 
yeçöı&fa£eceği*U% fan yen.

FARKI YAŞAYIN YAŞATIN
Büvükkumla Meydanı İskele Karşısı Büyük Kumla / GEMLİK 

Tel: '0.224) 538 00 90

Renkli Etiket & Broşür & El ilanı & Kitap j 
Dergi & Afiş & Yıllık Basımı .1

Fatura irsaliye & Bilet & Gider Makbuzu 1 
Davetiye & Kartvizit & Kaşe

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

DAVETİYE BASILIR I
Her türlü matbaa işlerinizde 

hizmetinizdeyiz 4
11 Matbaacrlık 
Bizim İsimiz” M

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



qemlîk gemlîk İn İlk günlük gazetesi

KErfez
■■i TARAFSIZ SİYASİ GAZETİKSM
>10 Haziran 20üö Sah FİYATI : 200 00' TL

e e akü E üket £ Er tir k H Om k iüta* k Der# 
Mh k YAfcBMM £ Fam InrtR £ Met 
Gider Makhm £ MaeeM/t £ Kartiot £ fafe

Mahir £ O ?a«m £ Pbti* Batik Kart
1 GÜNDE DAVETİYE BASIUR 

Her türlü Matbaa islerieizde 
hizreetinizde» ız

Körfez OFSET
M ATB AACIUK - REKLAMCILIK - YAHBOUK 

İstiklal Cadde» Bora Sabah (Ahbaafc Arahgd
N»:3 BGadk

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

Miting gibi sergi
Gemlik Halk Eğit’mi Merkezi Müdürlüğü’nün 2002-2003 öğretim yılı içindeki 
çalışmalarında başarılı olanlara belgeleri Müdürlük önünde düzenlenen törenden 
sonra dağıtıldı. Serginin açılışını, Kaymakam ve Belediye Başkanı birlikte yaptı.
e Gemlik Halk L..‘İîhh> 

I - Merkezî Müdürlüğü ismi 
| yd -onu belge dağıtım tö

reni ve sergisi adeta bir 
ı mitingi andırdı.

Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü binası önünde

dn?» t tl<rt iL'iı törci ıc./Kay"-’ 
ınakdiu Sadettin Genç, 
Belediye Başkanı Meh
met Turgut, Umurbey, 
Belediye Başkanı Meh
met Fatih Güler, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Mehmet

Kurslar ve yarışlar
Önceki gece Umurbey Belediyesi nin düzenlediği “Lise

ler Arası Ses Yarışması"™ izledim.
Mükemmel bir orkestra, biraz fazla açılmış ses düzeni, 

ve bir sahanın ortasına kurulmuş sahne, heyecanlı yanşma- 
cıiar ve ilgi ile izleyen seyirciler.

Bir ilk olması nedeniyle başarılı bir organizasyon..
Herseyden önce gençlerin seslerini dinledikten sonra 

şaşmamak elde değil.
Dileriz bu organizasyon devam eder ve Türk müzik ca

miasına Gemlik’im izden de yeni sesler kazandırılır.
Bu işi düzenleyen, akıl eden, çabalayan ve birlikte çalış

manın güzel örneğini sergileyen, paylaşmayı başaran 
Umurbey Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler i kutlarım.

Kendisine de söylediğim gibi, bu etkinliğin İkincisinin 
mutlaka bir açık hava tiyatro sahnesinde, derli toplu yapıl
masını görmek isterim.

Dün Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün bu yıl da açtı
ğı serginin güzelliğini ve bu kursa katılan kursiyerlerin yap
tığı başarılı çalışmaları gördükçe, insanın sevinmemesi el
de değil.

Halk Eğitimi etkinlikleri yetişkin insanlar için, daha çok 
okul sonrasını kapsıyor.

Kemal Çekinoğlu, bu konuda büyük tecrübeler kazanmış 
bir yönetici.

Herşeyden önce Ankara da açılan yarışmalarda katılımı- 
darın Gemlik e ödül getirmeleri, kutlanmaya değer.

Her Öd yöneticiye de, daha büyük başarılar diliyorum.

Tın id. II. | ■*-lıi-F"<
Burhan Ankan. siyasi 
parti temsilcileri, kursi
yerler ve yakınlan katılın
ca sokak adeta' miting 
meydanına döndü.

Törenin açılış konuş
masını Halk Eğitim Mer
kezi Müdürü Kemal Çe- 
tinoğlu yaptı.

Çetinoğlu, talebin ol-

Ucuz kurtuldular
Gemlik Manastır hattında sefer yapan 73 
Nolu Güzel Gemlik Taşıyıcılar Kooperati- 
fi’ne ait minibüsün içinde yolcular olduğu 
sırada elektrik kontağından çıkan yan
gında korkulu anlar yaşandı.

Dün, Manastır'dan 
Cıemlik'e yolcu geti
ren-minibüste elektrik 
sistemindeki bir arıza 
nedeniyle, yangın çı
kınca yolcular, korku
lu anlar yaşadılar.

Saat 14.oo sırala
rından meydana ge
len olayda. Manas
tır dan yolcularını 
alan 16 ZR 134 pla
kalı şehir içi hattı mi
nibüsün kablolarında

'/erde halk egı 
tim kürdanımı açılacağı 
nı, bu çalışmaların gönül
lülük esasına dayandığını 
belirterek, bireyin beşik
ten mezara kadar öğren
meyi sürdürdüğünü, bü 
nedenle okul eğitimi ya
nında halk eğitimin de 
birbirinden aynlmaz par
çalar olduğunu söyledi.

yangın çıktı.
İnan Market önle

rinde sürücü tarafın
dan durdurulan ara
cın. yolcuları boşaltıl
dı.

Yolcuların indiril
mesinden sonra alev
ler içinde kalan mini
büs önce çevre araç
lardan getirilen ve 
İnan Market'ten geti
rilen yangın söndürü
cüler ile söndürülmek

2UUZ-2003 cyitım v 
öğretim yılında 17 branş
ta kurs açtıklarım söyle
yen Çetinoğlu, .bin 119 
vatandaşın bu kurslardan 
yararlandığını belirtti.

Bu yıl da Bakanlığın 
açtığı makine nakışı bran
şında Geleneksel Türk iş
leri dalında Öğretmen Se
rap Fodul ile kursiyer Mu-

İnan Tamer

istendi.

terli gelmeyince. 
Gemlik İtfaiyesi ara
cın tamamen yanma
sını önledi.

Kooperatif Başka
nı Haşan Kıhç aracın 
sigortalı -olduğunu. 
yolcuların zamanında 
şoför tarafından tahli
ye edildiğini. kimse
nin burnunun kana
madığım söyledi.

AKP kongresini 
izledi ve 
kongre ile 
ilgili izlenim 
notlarını uazdt

"Sırası
Geldikçe’ 

adlı köşesiyle
2 nci 

sayfamızda....
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Sırası Geldikçe

İnan TAMER

Ressamın resim ve 
heykelle anlattıkları

Sanat topluma uyarıcı mesajlar verdi
ğinde bir anlam kazanıyor.

Resimde de, tiyatro da da, edebiyatta 
da. sinemada da, müzikde de kural değiş
miyor.

Sanat toplumun kültürel değerlerini 
gelecek kuşaklara aktarmaya yarayan ya
pıtlar bütünü...

Ankara'dan yola çıkan, İstanbul Devlet 
Güzel Sanatlar Akademisi nde yetenekle
rine akademik biçin veren Dünyanın de
ğişik ülkelerinde sergiler açan, çok sayıda 
ödülü hak eden ünlü ressam Mevlut Ak- 
yıldız'ın. Ankara ve İstanbul’da izlenime 
sunduğu, iki ayn sergisinin resim ve hey
kellerini bir araya toplayan tanıtım kata- 

| loglan ulaştı elime...
Toplumsal yapı üzerine ilginç ama ger

çek saptamalan yer alıyor katalogların
da...

Sergilerden birinin konusu Türk Mut
fağı... '

Heykeller ve ve camaltı yapıtlardan 
oluşuyor. --

Mevlüt Akyıldız, Türk yemek kültü
ründen örnekleri heykele ve camaîtına 
dönüştürdüğü sergisinin kataloğunda; 
“tatlı yiyelim tatlı konuşalım” demiş 
ve Armut tatlısının tarifini vermiş:

“Tatlı yiyelim tatlı konuşalım ama 
armut tatlısını mutlaka kaymaklı yiyin. 
Kollesterolü olanlara kaymak tavsiye 
etmiyoruz onlar sade yiyebilirler. Dört 
kişilik armut tatlısı için önce mazeme- 
lerimizi alıyoruz, dört adet armut, işte 
bu armudu seçerken çok dikkatli olma
nız gerekiyor, hangi cins armut alacağı
nızı biliyor musunuz? Akça armudu 
var, mustabey var, harcıhamza var, vil- 
yam var, frenk armudu var, kış armudu 
var, ankara armudu var, ama biz Anka
ra armudunu tercih ediyoruz, çünkü 
ne de olsa at udun iyisini an karada 

l bulabilirsiniz, birbuçuk su bardağı lle- 
jjker...w * ’ .

ı Akyıldız’m bir başka sergisinin adılda 
2001 Gece Masalları adını taşıyor 2001 
Gece Masalları nın ilki A La Turca..

Resimi tanımlamak zor, ancak Mevlüt 
Akyıldız’m yaratıcılığında resim ifadesini 
şu sözcüklerle buluyor :

"Evvel zaman içinde kalbur saman 
içinde deve tellal iken, körler sağırlar 
birbirini ağırlarken, kaf dağının ardın
da yumurtadan çıkıp da kabuğunu be
ğenmeyen insanların yaşadığı bir ülke 
vermiş, yıllar yılı kuşaklar boyu başka 
diyarlara bakar bakar ah!... çekerler
miş.',.

Onlara özenerek onlar gibi giyinip 
onlar gibi süslenir, onlar gibi yaşadıkla
rını zannederlermiş. Ama gelin görün 
ki ne yapsalar ne etseler onlar gibi 
alafranga olamamışlar çünkü onlar 
Alaturca'ymış. Onlar ermiş muradına, 
biz bakalım keyfimize. ”

Devamı sayfa 4'de

AKP Kongresinden İzlenimler.

Notlar... (2)

Dünden devam
Partinin ilk kurucu II Başkanı ve halen 

Bursa Milletvekili Şevket Orhan’ın “Bu 
partide hırsızlara, uğursuzlara, vur
gunculara, soygunculara yer yok” 
sözleri büyük alkış aldı.

“Az para bereketlidir. Daha çok 
iş yapar”, bunu da Bursa Milletvekili Al- 
tan Karapaşaoğlu’ndan delege ve izleyi
ciler Öğrenmiş oldular.

AKP Grup Başkanvekili Faruk Çelik’in 
'■ önemli deyişlerini de bir kez daha belirt

mekte yarar var. “AKP’nin havası yet-

“Ankara küçülecek Türkiye büyü
yecek”, “AK parti, AK icraat”, 
“Yolsuzlukların hesabı tek tek soru
lacak. Milletin kanını emenlerden 
hesap sorulacak”

İyi güzel de bu sözler havada kalmaz 
inşallah.

Siyasi parti kongrelerinde birden fazla 
adayın bulunması halinde, başkanlık di
vanınca söz verilmesi gelenek olduğu hal- 

.de, üç adayı bulunan kongrede adaylara 
söz verilmemesi tepkilere yol açtı. Aday
lardan Selahattin Bakırcı divan başkanı- 
na hitaben “Bu parti Adalet ve Kal
kınma Partisi; demokrasi anlayışı
nız bu mu? Davranışınız adalete uy
gun mu?” diyerek toplantı salonunu 
terk etti.

“Partiye üye kaydetmiyorlar” ge
rekçesiyle görevden almanlar delege ya
pılmamıştı.

Yeni kayıtlarla mevcut yönetime uaha 
üyelerin delege olması ve oylannı 
Şahin lehine kullanması beklenen ve iril 
nen sonucu verdi.

Ne var ki Okuroğlu’nun ilçe başkariMH 
döneminde Yönetim Kurulunda yer aha] 
lardan bazıları Enver Şahir lıstesmdJ 
aday gösterilmediler.

Bu durum Ali Okuroğlu’nun bir hagjl 
üzmüş olacak ki kendisini pek neşet gM 
remedik.

Esasında bu kongre İlçe Başkam. Yeri 
netim Kurulu secimi kongresi filan deM 
Yerel yönetim seçimlerine az zaman Kİ 
dı. Belediye Başkanı Mehmet Turgufl 
partide etkisiz kılıp, safdışı edebilmek® 
onun yerine aday olabilmek uğraşı be| 
ce.

Belediye Başkanı bu kongrede eâfl 
sütlüye karışmadı kongrenin selameti açk 
sından.

Gelişmeleri dışarıdan ve uzaktan bfl 
algıladığıma göre; Mehmet Turgut.arİH 
maz bilmez mi parti içi mücadeleyi. Hm 
nımca gelişmeler bundan sonra brştajH 
cak.

Benim bildiğim Mehmet Turgut, mm 
dam öyle kolayına teslim olup, bıraknati 
Partiye sağladığı 16.000 oyu her partH 
den vatandaştan alabilmiş, gelmiş geçafl 
kazanmış tek Belediye Başkanı'dır Bö» 
biline.

Yeni Başkan ve yöneticileri kutlayarak 
Gemlik’ime iyi hizmetler vermelerini dfl 
rim •

Afaştırmac! - Yazar j 
Yılıröaz Akkılıç’ın yazda

4 Ciltlik
BURSA ANSİKLOPEDİSİ

Gazetemizde satılmaktaki.

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Arafcj
No : 3/B GEMLİK Tel: (0.224) 51317

SATILIK DAİRE
Kumla’da Havuzlu 

Satılık ve Kiralık Daire 
Tel : (0.224) 513 17 97
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Ses yarışması 
ses getirdi

Umurbey Belediyesi’nin kuruluşunun 50. yıl etkinlikleri nede
niyle düzenlenen liseler arası ses yarışması finalleri yapıldı.

Umurbey Belediye
si tarafından bu yıl bi
rincisi düzenlenen li
seler arası ses yanş- 
ması finallerinde dere
ceye girenler ödülleri
ni akhlar.

Önceki gece, 
Umurbey Statında 
düzenlenen yarışmaya 
Kaymakam Sadettin 
Genç. Umurbey Bele

diye Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Tuna, okul 
müdürleri, Umurbey 
Belediye Meclis üyele
ri, öğrenci velileri ye 
gençler katıldılar.

Gece saat 24.oo’e 
kadar süren yarışma
dan önce Umurbey 
Belediye Meclisi’nde 
görev alan ve hayatta 
olan Bahattin Çil ve 
Bekir Atçı’ya Umur
bey Belediye Başkanı 
tarafından onur pla
ketleri verildi.

Gecede ;Umurbey’i 
tanıtan multivizyon 
gösterileri yapılırken, 
Türk Sanat, Türk 
Halk ve pop müziği 
dallarında finale kalan 
8 er öğrenci birer şar
kı ile Miri önüne çıktı.

Ö. - pop, ardın
dan k -üı^f^alk müziği

son olarak da Türk 
Sanat müziği dalla
rında gençler yarış
tılar.

2000 Dershane
si ve Körfez Fen 
Dershane’nin spon
sorluğunu üstlendiği 
gecede, gençler Ed- 
ya Orkestrası eşli
ğinde Ahmet ve İl- 
ke’nin şarkıları ile 
hoş dakikalar geçir
diler

Dev. svf:6fda

Ölümü Adli Tıp çözecek
Kurşunlu Atatürk Mahallesi Gümüş Yelken Site- 
si’nde oturan Yusuf Yarar’ın eşi Elif Yarar sabaha 
karşı fenalaştı. Genç kadın, SSK Hastanesi’ne 
götürülürken, yolda can verdi.

GEDİĞİNE
c1nan

An oğul veriyor...

DYP ilçe Başkanlığına 
Sayın Faruk Güzel atanmış. 
Desenize; petekte bal 
kalmayınca, 
an oğul veriyor...

Kurşunlu’da yaşa
nan üzüncü olay site 
sakinlerini yasa boğ
du.

Gümü? Yelken Si
tesi A Blok Daire 
2’de yaşayan Yarar 
Ailesi, önceki gece 
sabaha karşı saat 
05.oo sıralarında uy
kuda olduğu sırada, 
evin hanımı Elif Ya
rar (26) fenalaştı. ‘

Eşi tarafından ani. 
olarak Gemlik SSK 
Hastanesi’ne götürü
len genç kadını SSK 
Hastanesi’nde yaşa
mını yitirdiği görül
dü.

İki çocuk sahibi 
genç kadının ani ölü
mü üzerine kocası

Yusuf Yarar adeta yı
kıldı.

Olay üzerine, jan
darma tarafından 
Yusuf Yaran ın ifadesi 
alındı.

.. Cumhuriyet Savcı
lığı da olayla ilgili so
ruşturmayı başlatır
ken, genç annenin 
cenazesi Bursa Adli 
Tıp Kurumu’na 
otopsi yapılmak üze
re gönderildi.

Adli tıp Kuru- 
mundan gelecem 
raporla ölümün ne
deni ortaya çıkacağı 
belirtildi.

İki çocuk annesi 
Elif Yarar’ın ani ölü
mü sevenlerini büyük 
üzüntüye boğdu.

Hobi Noksanlığı
İnsanın iki türlü yorgunluğu var.
Biri, fiziksel yorgunluk.
Diğeri ruhsal yorgunluk.
Fiziksel yorgunluğu, bir süre dinlenerek 

geçirmek mümkündür.
Ama. Ruhsal yorgunluk dinlenmekte 

yatmakla geçmez.
Eğer ruhunuzun dilinden anlayan bir 

meşguliyetiniz yoksa, yandınız.
Günlerce, haftalarca hatta aylarca yatsanız 

dinlenemezsiniz.
Bırakın dinlenmeyi.
Daha da çok yorulursunuz.
(1970) li yıllarda, Ankara’da akşamlan 

Tenis Kulübü ne takılırdık.
Oraya üye arkadaşlarımız vardı.
Hele 19 Mayıs statınm yanındaki ku

lüp bir tabiat harikasıydı.
Yan yana tenis kortları vardı.
Asırlık ağaçlar vardı.
O muhteşem ağaçlann altında bazı yaz 

akşamlan dinlenirdik.
Yaşlı, orta yaşlı bir çok bürokrat ve üni

versite hocası akşam saatlerinde Tenis oy
nardı.

Zaman zaman kendi kendime sorar
dım.

Tam bir iki dube atılacak zaman da, 
spor yapmanın zamanımıydı.

Üstelik, 10 yıllık bir futbol yaşamım 
vardı.

Bir süre sonra görevli olarak Londra’ya 
gittim.

Proje Müdürü Mr. Felix ile çat pat soh
bet ederdik.

Mr. Felix bizlerin iş dışındaki meşguliyet 
alanlannı merak ederdi.

Bir gün beni soru bombardımanına tuttu
“- Tenis oynar mısınız” dedi.
Hayır, dedim.
“Balık takımınız var mı?” dedi.
Yok dedim.
“Av takımınız var mı?” dedi.
Yok, dedim.
“Bezik, satranç bilinmişin?” dedi.
Bilmem dedim.
“ Turlara katılmayı severmisiniz?” de

di.
Aslında severim, dedim.
Ama. Devlet iş kolik memurların izin

lerini bile tam kullandırmaz, dedim.
Mr. Felix tüm sorularına olumsuz ce

vap almıştı.
İnsanlan sadece meslek bilgisi ile de

ğerlendirmediği belliydi.
İş nedeniyle yorulmanın, spor yapa

rak dinlenme haline geldiğini yakalamış
tı.

Zaman içinde bu dinlenmenin, murik. 
resim ve yazı ile de sağlandığını anla
dım.

Bir ud çalmayı bile öğren mediğim' 
için, hala kendime kızarım.

Müzik insanların evrensel dilidir.
“Long Felknv"



SANAT - KÜLTÜR

Mitingıgibi
sergi
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Gemlik Girişi Baytaş Apt. Altı No : 42 GEMLİK
Tel: (0.224) 514 59 37 Cep Tel: (0.546) 586 00 43

BMC 
FATİH 

DODGE 

KARGO 

FORD

TOFAŞ 
RENO 

VOLVO 
SCANİA 

ANADOL

Birinci sayfanın deva' 
mı

Kitle bebek yarışma
sında Öğretmen Fatma 
Özöztürk ün çalışmala
rını sergilenmeye de
ğer olduğunu bildirdi.

Kursiyerlere el nakı
şı, yağlı boya, resim, 
giyim, ev mefruşatı» 
kalorifer ateşçiliği; oku
ma yazma, İngilizce 
kurslarının açıldığı ayn- 
ca, aile planlaması ko
nusunda konferans ve
rildiğini söyleyen Çeti 
noğhı. kurslara katılan 
kursiyerlere belgelerini 
.ye ödül âlân, öğretmen 
ve kursiyerlere de pla
ketlerinin verildiğini 

rtıçlutti.v
Daha sonra Kayma

kam ve Belediye Baş
kanı tarafından kurs 
sergisinin açılışı yapıl
dı.

Daha sonra proto
kol Ve Vatandaşlar, ser
giyi gezdiler.

Kaymakam Sadettin 
Genc’in ilgisini halı do
kuyan kursiyerler çekti. 
Kaymakam Genç, hâli 
dokuyan kursiyerler
den çalışmaları hakkın
da bilgi aldı.

OTO GAMZE
Elektrik Akşamı Filtre 
Derse Akşamı Civata

F’ızzamızı 
yediniz mi?

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

Tahir DOLAŞKAN

Gürhan C ETTİN KAYA

Buluşma

Ressamın resim ve 
heykelle anlattıkları

2. sayfanın devamı
Akyıldız, ironiyi resmin içme sanp 

sarmalayarak topluma sunan, bakarken 
düşündüren bir sanatçı..

Ö ııuıı resimlerine bakarken soyut 
somut birarada yakalanabiliyor.

Yine Akyıldız'ın sergisinde yer aar! 
“Az gittik uz gittik dere tepe düz 
gittik” biçiminde adlandırılan bir hıjjfil 
resminin anlatımına göz atalım.

Yine sanatçının yüreğinden akan duy
gularla 7

“Evvel zaman içinde kalbur so
man içinde, deve tellal pire ber
ber iken, az gittik uz gittik, yolda 
giderken buğday ektik, sonra da 
büyüyen buğdayların biçtik yolu
muza devam ettik. Çıktık açık 
alınla, on yılda on savaştan, on 
yılda on beş milyon genç yarattık 
her yaştan. Demir ağlarla ördük, 
her baştan... Sonra yolumuza 
tekrar devam ettik... az gittik uz 
gittik, dere tepe düz gittik ama 
birde dönüp baktık ki arkamıza, 
bir arpa boyu yol almışız. Onlar 
ermiş muradına, biz devam ede- 
Hm hala yolumuza...”

Eline, yüreğine, beynine sağlık MevÖ 
Akyıldız....

PVC KAPLAMA VE 
PLASTİK KART SİSTEMLERİ

Plastik Kimlik Kartı 
Personel Kartı 
O Öğrenci Kartı 

< Tanıtım Kartı 
Fatura Kartı

Körfez OFSET
HATİMCİM-YAYKU-

İstiklal Cd. Bora Sk. Akbank Aralığı 
Nt:3/BGEMUK

I Tel: (0.224) 513 17 97 Faz: 513 35 95

z. .«js DOĞUŞ FEN OERSHANEEERI
"Her zaman bir adım önde"
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1
 Çocuğunuzun

öğretmeni olmak
Ana -babatar okvak çocuğumuzun eğitim

de nasıl bu tutum göstermeliyiz? Ondan bah- 
wtaceğim

Nasıl ki öğretmenler çocuklarımızın diğer 
ana-babciv-i. ise. evce de ana-babalar çocuk- 
termun öğretmenlik işlevlerini üstlenmek zo- 
runuaüu öğı etmen u< veli ne kadar uyumlu 
bir işbirliği gösterirlerse, çocuğun öğrenme 
sorunları ile başetmeleri o denli kolaylaşır.

Ana-babalar çocuğun ilk 4-5 yılhk yaşa-
I cunda hem önemli kişiler, hem de ilk öğret- 
menencır Bir insanın tüm yaşamı boyunca 
ade edeceği bilgilerin yüzde 9O'ı bu dönem
de kazanılır Yetişkinlikteki kişiliklerinin çizgi- 
teri bu yaşlarca belirlenir.

Ana-babalar çocuklarını sürekli olarak 
dünyayı ve yaşamı öğretmelidirler. Bunu öğ- 
İMÜrken onları özgür bırakmalıdırlar.

Hata yapmalarına, yanılmalanna fırsat ta- 
mmaı:dır Deneme yanılma ile gerçeği öğren- 
meter.ne. doğruyu bulmasına olanak tanıma- 
İmz. Bu onlara neyi, ne zaman ve nasıl öğre
neceğinin. sorumluluğunu üstlenmesini, ye- 

\ teıekenr.e güvenmeyi sağlar.
p f Ocül ve cezayı sık kullanarak çocukları 

laoriamarnalıyız. Ödül sık kullanılırsa çocuk *’ 
har başardığı için için ödül beklentisi içine gi
rer Eğer verilmezse sevilmediğini, değer ve- 
rilaerliğinı düşünür Hatta küser. Başansızhk- 
fanm asla cezaiandırmamalıyız. Örneğin bir 
desrsren aldığı kmk bir not zaten çocuğu ye
terince üzmüştür. Notu ceza olarak algılamış
ta: Çocuk başarısızlığı kişiliği ile özdeşleştirir.
Kişiliğinin sınandığını ve olumsuz olduğunu 
düşürür

Ne yapılmalı3 Ben bu notu Rakettim diye
bilmek çocuk için büyük bir gelişme ve olgun- 
tektur Notla kişiliğin değerlendirilmediğini * 

I adatmak gerekir Neden böyle oldu? Neler 
yapanım, düzeltebilirim3 Sorularına ana-baba 
ite birlikte çözüm aranıp, uygulamaya geçil- 
mdidr Çocuğa sürekli konferans vererek, 

I olumsuz değerlendirilerek, suçlayıcı sen ileti- 
? teri (Sen hep boytesin vs. ) göndererek, güç 

1 ve otoriteye başvurarak ve bu gibi iletişim en- 
I geder ni kullanmak sorunu çözmek, büyütür.

jr Çccukianrr.ız öğrenirken zaman zaman 
I borunan olacaktır. Ana-babalar bunu kendi 
I borunlanyrnış gibi algılamaktan ziyade so- 
I Dunluluğunu almasını sağlamak ve dıyarıda 
I kalarak yem bir çözüm üretmesine izçin veril- 
I mefi zaman zaman çocuğun duygularını an- 
I fadıcjmızı onunla aynı duyguları paylaştığı- 

mızı ifade eden bildirim cümleleriyle katılım
da bulunmaktır f
E Ebette ana-baba olarak çocuğumuzun öğ- 
İtenmesî için onu yüreklendireceğiz. Ancak 
ne onun yerme öğrenebilir ne de onu öğren

il meye zorfabihriz.
B Çocuğumuzun duygularını dinlemek için 
zaman ayırıp, iletişimi daha sağlıklı kurabili
riz. Arı suya götür ebtiirsız ancak...

Bunlara biliyor musunuz"?

28 günde gençleşin!
Yaşlanmanın getirdiği izleri 

silmenin, bu süreci tersine dön
dürmenin sırrı yediklerimizde 
saklı. Bu tezi ortaya atan 'Kırı
şıklık Kürü’nün yazarı Dr. Nicho- 
las Perricone, Prestij Yayıne- 
vi'nden çıkan ikinci kitabi “Perri- 
cone’un Reçetesinde 28 günlük 
özel bir beslenmeyle kırışıklar
dan kurtulmanın sihirli formülü
nü sunuyor. Kitapları Ameri

ka’da 2 ayda 3 milyon satan 
Perricone, gözaltındaki şişlikler 
ve göz kenarındaki kırışıklıklar
dan kurtulmanın, daha ince bir 
yüz daha pencere cilde sahip ol
manın yolunun, yiyeceklerden 
geçtiğini savunuyor.

Yanlış yiyecek yaşlandırır
Yediklerimizin gençliğimizden 

çaldığını, yanlış yiyeceklerin hızlı 
ve erken yaşlanma ile- yorgun.

bezgin, kırışmış, kuru bir tenin 
sorumlusu olduğu anlatılıyor.

Sihirli formülüyle ilgili. “28 
günlük programı izleyerek ya
şam boyu kırışıksız bîr cilde ka
vuşmanız mümkün. Benim diye 
tim gençliği destekler, kırışıklıkla
ra yok eder, cildi forma sokar, 
pembe ışıltıyı geri getirir ve kas
ları belirgenleştirir diyor.

Devamı var.

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

mobilya çeşitleri ile 
hizmetinizdeyiz....

Gazhane Caddesi No : 21 GEMLİK 
Tel : (0.224) 512 20 20

NÖBETÇİ ECZANE
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ŞİFA ECZANESİ

□ GEREKLİ TELEFONLAR
İtfaiye ... ........................... ...........110
Polis İmdat ...........................155
Jandarma İmdat....................156
Jandarma K..............513 10 55
Polis Karakolu..;..........513 18x79
Gar. Kom....................513 12 06

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

□ ULAŞIM
'Uludağ Turizm.............513 12 12\<
Aydın Turizm..................513 20 77

□ HASTANELER_________

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

□ TAKSİLER

Körfez Taksi................... 513 18 21
Çınar Taksi......................513 24 67
Güven Taksi.....................513 32 40
Gemlik Taksi................... 513 23 24
Manastır Taksi................514 3b 50

□ RESMİ rDAİRELER
TEK Anza..... 513 20 66
TEK işletme ... 513 45 03
Turizm Der. ... 513 12 74
Spor Sah........ 514 00 95
Orm. Böl. Şf.. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Egt. Mrk. 513 18 46
HaUfKutüp..... 513 13 53
As.-Çb............ 513 10 57
Karayollan..... 513 13 08
Liman Bşk...... 513 11 33
Mal Md.......... 513 10 95
Nüfus Md...... 513 37 42
Özel İd. Md... 513 15 07
Tapu Sic. Md. 513 14 14
Müftülük.......... 513 13 64
Gümrük Md.... 513 14 11
Tekel Md. ..... 513 10 42
Ver. Da. Md.... 513 23 60
ilçe Tır. Md. 513 11 86
ilçe Seç. Md. 513 77 73
□ BELEDİYE

Santral............513 45 21-23
Başkanlık........513 45 20
Zabıta............:>13 24 32
Oto 'is İşlet .. 513 45 21-122
Su işletmesi ...513 45 21-115
itfaiye...............513 23 25
Muhasebe M . 513 45 21-182
Yazı 1$. Md.... ;>13 45 21-111
Su Anza........Ybkruz 185-
l'i «MMkİK XI ,
l_J OTO. OOAS BASK^NLKjl

Ambulans...... 0.532.4868116
Kurtancı.........0.533 2556505

Esnaf ve ûnKreti Keı Kcop. 513 11 85
i a&MUK M Q HTtUE KSMAt
l_J ODA»

Ambulans..... 0.532.5716757

□ UÇAK
Türk Hava Yollan..........
Şaf*k Havaahk.................
Hav ab manı

□ DENİZ OTOBÜSÜ
Bursa......................_......
Mudanya...............
Yenikapı......................t212i

□ VAPUR

□ TÜP DAGIPGILARl

□ FERİBOT
Topçular............. .............4BB
Esktear.....................(262p
□ OTCBUS___________
SehırterarasıOto Te^rr 261 54

Ocâkgaz................................ ' 1316 3
Ergaz............. .M
Ipögaz..........
Hckeşgaz......
Likitgaz.........
Yeni Eîkîtgaz 
Atevgaı.........
BPGaz

Ynrfiyurtbr Petrol.................. 513 30 33
Akcân Petrol........................... 513 17 79
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Ses yarışması
ses getirdi

3. sayfanın 
devamı 
BİRİNCİLER 
BELİRLENDİ 
Lise öğrencilerinin 

katıldığı şarkı yarış
masında, müzik yoru
mu, y«>resel tavır, ses. 
deten k sahne kııll<ı 
nırhı. orkestra uyum 
yeteneklerinin aran
dığını söyleyen Bele
diye Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, ken
dilerine destek olan

sponsorlara teşekkür 
etti.

Jüri yarışmanın 
sonucunu pop müziği 
dalında birinciliği 
Gemlik Lisesi’nden 
Ezgi, Şanlı, ikinciliği 
Anadolu Ticaret 
Meslek Lisesi’nden 
Burak Eğrikavuk, 
üçüncülüğü Gemlik 
Lisesi’nden Aslı Aksu 
alırken, Türk Halk 
müziği yarışmaların
da birinciliği Kız Mes-

lek Lisesi ’nden Ce
ren Alkan, ikinciliği 
Celal Bayar Sağlık 
Lisesi’nden Zeynep 
İnan, üçüncülüğü Ce
lal Bayar Lisesi’nden 
Gülşen Çakmak alır
ken, Türk Sanat Mü
ziği yarışmaların ! \ 
birinciliği Gemlik I ; 
sesi’nden birinciliği 
Zeynep Yüksel, ikin
ciliği Endüstri Meslek 
Lisesi’nden Güzide 
Biçmener, üçüncülü

ğü ise Gemlik Li
sesi’nden İlke Kır
ca kazandı.

Birinci gelen 
yarışmacılara, 
300 milyon, ikinci 
gelen yarışmacıla
ra 200 milyon. 
Üçüncü gelen ya
rışmacılara ise.
1.00 milyon para 
ödülü ve kupalar 
veri kh.

OZGCİR SPOT ve 2. EL
KALİTELI-GARANTİLİ- O AYARINDA HER TÜRLÜ 

CEP TELEFONU - TELEVİZYON - BUZDOLABI - AR» I 

ŞOFBEN - ÇAMAŞIR KAKINASI - BULAŞIK KAKINASI I 
ELEKTRİK SÜPÜRGESİ ve BENZERİ EŞYALAR JULMM
UYGUN FİYATLARLA SATILIR j

EVLENECEKLER!
BUZDOLABI - ÇAMAŞIR MAKİNAS - 

FIRIN ve ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE 
7L

UĞRAMANIZ MENFAATİNİZSE
Beyaz eşyaların boya işleri yapıt

Kayhan Mah. 2 Nolu Cadde No: 21 (Kumla Yolu ûzetl
Tel : (0.224) 513 01 76 GEMLİK

İŞTE ÖZEL MAVİ DÜNYA 
KOLEJİ’NİN FARKI

Her çocuğa bir enstrüman öğretilecek.
•Z 2 yabancı dil garantisi
•Z Her çocuğa bir yörenin folklörü
•Z Okulumuz 9 şiddetinde depreme dayanıklıdır. f 
“Ulusların Geleceği Çocuklara, Çocukların Geleceği Okullara BağMr j [ 

Ulu Önder Atatürk’ün net çizgilerle belirlediği, çağdaş gelişim düzeyinse ÖMN I 
çıkabilmek hedefinin gerçekleşmesi için, yapılması gereken en önemli fmpMİ I 

eğitim adına bir şeyler yapmak olduğuna yürekten inanıyoruz.

ÖZEL MAVİ DÜNYA KOLEJİ
Mudanya Yolu Kolej Caddemi No: 344 Çağrışan BUEİ

Tel: (0.224) 244 65 71 pb. Fax : (0.224) 244 65 A I

l'innanırda çalışacak en az 3yıl 
tecrübeliEML .mezunu, askerliğini 

yapmış, Tornacı, Frezeci, 
Teknik Ressam aranıyor.

M acıt + Sigorta
FORMSAN MAKİNR LTD.ŞTİ.

Tel : (0.224) 524 80 30
K.Sanayi Sit. B Blok No: 8 GEMLİKW

m

çeçinetdeceyâay din yn.
FARKI YAŞAYIN YAŞATIN 

Büyükkumla Meydanı İskele Karşısı Büyük Kumla / GEMLİK 
Tel: (0.224) 538 00 90

ÜJ

W

Fabrikamızda 
çalıştırılmak üzere 
BAKIM ELEMANI 

alınacaktır.
Müracaat 

Tel : (0.224) 514 OO 60

Büyükkumla İskelesi karşısında 
2003 yaz sezonunu açtı.

Değişik atmosfer, nezih, farklı, otantik bir mekan.

Renkli Etiket & Broşür & El İL tın & h <4 
Dergi & Afiş & Yıllık Basımı

Fatura & İrsaliye & Bilet & Gider MakbMİ 
Davetiye & Kartvizit & Kaşe

Mühür & Cilt yapımı & Plastik Kimlik Kartı

1 GÜNDE KALİTELİ ve UCUZ 
DAVETİYE BASILIR

I e r türlü matbaa I s I e r i nlı4<

“Matbaacılık Bizim İşimiz

Körfez OFSET
MATBAACILIK * REKLAMCILIK * YAYMCU

I stiklal Caddesi Bora Sokak (Akbank Ara hov \o : 3 B ûJI
Tel: (0.224) 51317 97 Faı: (0.224) 513 35 95



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

Gider Makbuzu k Davetiye k Kartvizit k Kaşe 
Mühür k Cilt yapımı k Plastik Kimlik Kartı

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR 
Her türlü matbaa İşlerinizde 

hizmetinizdeyiz_

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE ■■■■■■
>■ Haziran 2003 Sah _____FİYATI : 200.000. TL.

I Körfez OFSET
MATBAACILIK - REKLAMCILIK - YAYINCILIK

İ s tiki al Caddes i Bora Sokak (Akbank Arahğı) 
No : 3 / B Gemlik

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

AKP kongresine itiraz
Cumartesi günü yapılan AKP kongresinde ilçe baş
kanlığına aday olan Yüksel Özaydın, bugün İlçe Seçim Ku- 
rulu’na başvurarak, kongrenin iptalini isteyecek.

I Adalet ve Kalkın
Partisi nin geçtiği

miz cumartesi günü 
.yapılan ilçe kongre- 
' sinde. adaylardan 
lYüksei Özaydın, usül- 
isüziük. yapıldığı ge- 
inhçesiyie kongrenin 
iiptaii için bugün Dçe 
Seçm Ki’niı’na iti- 
ıraz ediyor
I Ozaydın gazetemi
ze yaptığı açıklama
da. olaylı kongre son

rası yaptığı değerlen
dirmede kongrenin 
parti tüzüğü ve seçim 
Kanunu’na . aykırı 
davranıldığını tespit 
edildiğini belirterek, 
bu nedenlerle İlçe Se
çim Kuruhı’na başvu
rarak, iptalini isteye 
c eğin i bildirdi.

Özaydın.- parti tü
züğüne göre, köngre 
tarihi duyurusunun 
15 günlük yasal süre 

ye uyulmadığı, kong
reye katılan delegele
rin en az delege se
çimlerinden üç ay ön
ce partiye üye kayıtla- 
nnın yapılmasının ge
rektiği halde, yeni ka
yıt!. üyelerin delege 
seçildiğini ayrıca, bâzı 
delegelerin diğer siya
si,partilere üye oldu
ğu halde,. AKP’ye de 
üye. yazılarak, delege 
seçtirildiğini, böylece 
siyasi * partiler kanu

nuna aykırı olarak 
davranıldığını söyledi.

Yüksel Özaydın, 
her partinin ve başta 
ilçe yönetimlerinin 
parti tüzüklerine ve 
siyasi partiler yasası
na- titizlikle uyulma >ı 
gerektiğini hatırlata
rak, “Cumartesi 
günü japıltfn 
kongrede buna 
uyulmamıştır. 
Uyulmadığı gibi di
van tarafından 

kongrede ilçe baş
kanlığına aday 
olan şahsımın ve 
diğer arkadaşıma 
konuşma hakkı ve
rilmemiştir. De
mokratik hakları
mızı kongrede kul
lanamadık. Parti
miz tüzüğüne uy
mayan siyasi parti
ler kanununa aykı
rı yapılan kongre
nin iptali için bu
gün İlçe Seçim Ku-

rulu’na yazılı baş
vuruda bulunaca
ğım” dedi.

Güne Bakış
Kadri Güler

t gemlikkorfez@mynet. com

Kongreye itiraz
Başkan adaylarına divan başkanı tarafından söz veril- 

nenesi nedeniyle olaylı kongre ye dönüşen AKP İlçe 
Ifyröresi’nr? iptali için bugün adaylarından Yüksel 
Ozaudın başvruda bulunacak.

Bu itidar partisinin içindeki huzursuzluğun ilk belirtileri...
Kurucu yönetimden yakınanlar, bugün ilçe yönetimin

de daha koltuklarına bile oturmadan yapılacak itiraz, İl
ce Seda Kurulu tarafindan yerinde görülürse, kongre- 
âı yenüenme olasdığı doğacak...
I Yüksel Ozaydın m itiraz istemleri eğer doğruysa ve 
belgelenirse: bu kongre iptal edilebilir.
I İe (fiyor Ozaydm: |
I Ddege obbdmek idn kongreden üç ay önce partiye 
kayA yaptırmak gerekirdi.
I Oysa, çoğu bu süreden daha kısa süre önce üye oldular.

B&r başka siyasi partiden istifa etmeyenler, yeni bir 
partiye üye olamazlar.

I Oysa, saptamalara göre delege ve yönetim listelerinde 
taka partilerden istifa etmeden AKP’li olanlar var.
(Genel Kurul İlanının yerel bir gazetede yayınlandıktan 
15 gün sonra kongre toplanır.

Bu flıeye de uyulmadığı bilertİliyor.
Mfar doğru olabilir. Ama adama, kongrede söz vc.il- 

Şfcymce ve 9 oy ahnca mı bunlar aklına geldi demezler

AKP de sular erken bulunmaya başladı.
Hüyıil bajMİM.

Gezek Umurbey’de
Yeşil Bursa Gönül Dostları Gezeği, Umurbey Ay- 
tepe’de kalabalık bîr davetli topluluğu ile bu
luştu. Gezeğe katılanlar geç saatlere kadar 
Türk Müziği’ne doydular.

Yeşil Bursa Gönül Dostları 
Gezeği bu kez Umurbey Ayte- 
pe’de düzenlediği gecede, 
Türk Müziği sevenlerle birara- 
ya geldi.

Gezeğin Umurbeyli sazan- 
desi Ahmet Bağcı’nın daveti 
üzerine Umurbey Aytepe res- 
taurant’ta buluşan Gönül 
Dostlan Gezeği gecesine, 
Umurbey Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, Umur
bey belediye meclis üyeleri, 
Gemlik Belediyesi Sanat ve 
Kültür Derneği Başkanı Edip 
özer, Giritliler Derneği Başka
nı Nusret Mutman, Artvinliler

Derneği Başkanı Servet Pehli
van, Genç Parti İlçe Başkanı 
Nurettin Hocaoğlu, DYP’den 
istifa eden eski İlçe Başkanı 
Mehmet Avcı ve yönetim ku
rulu arkadaşlan, Umurbeyliler 
ile kalabalık davetli topluluğu 
katıldılar.

Fasıl ile başlayan gezek, 
açık arttırma ile sürdü.

Daha sonra solistler geçi
dinde gezek sazandeleri ile 
Gemlik Belediyesi Sanat ve 
Kültür Demeği solistleri Türk 
Sanat Müziği’nin güzel eserle
rini geç saatlere kadar seslen
direrek, neşeli ve müzik dolu 
bir gece yaşadılar.
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Yaşam zor ama,
Yaşam felsefemiz ilginç. Daha doğru- 

| su felsefe de denmez ya....
Yannı sağlama alabilme kaygısıyla, 

| para kazanmak için sağlığımızı bozuyo
ruz sonra da sağlığımıza yeniden kavuş
mak için kazandığımız pumlan harcıyo
ruz.

Kısır bir döngü....
Aslında zorunluyuz da galiba..
Çünkü, ülkede sağlanan standart ya

şam olanaklanyla iyi, sağlıklı ve kaygısız 
yaşamak zor... Hatta olanaksız.

Bu nedenle de en azından kendi çaba
mızla sağlayabildiğimiz yaşam düzeyimi- 

ı zî korumak için çalışıyoruz da çahşıyo- 
•ruz.

İlginç bir süreç...
Doğuyoruz, büyüyoruz. Büyürken de 

büyüdükten sonra da işimiz zor. İşte bu 
aşamada bireysel sorumluluklar ve zo
runluluklarla başbaşa kalıp üstesinden 
gelme savaşı başlıyor.

Okumak, okuyup da elimize ekmeği
mizi almak için uzun soluklu bir yarış...

Alt yapın iyiyse biraz da gayret göste
rirsen bir işin ucundan tutabilecek kadar 
okuyabiliyorsun..

Sonra, evlilik, çocuk, çocukların eğitir 
mi, kooperatif taksidi, çocukların yaşa
mın içinde karşılaştığı güçlüklerle boğuş
ma dönemi...

Derken bir de bakıyorsun yolun yarı
sını geçmişsin.

O nedenle,
Yaşam madem böyle...
Değerlendirme gerek.
Nasıl yani?
Örneğin çiçek yetiştirerek...
Ağaç dikerek...
Böylece yeşili farkedeceksi'n. Yeşilin 

tonlarını göreceksin. Yeşilin ne denli hu
zur verdiğini anlayacaksın.

Sosyal derneklerde gönüllü sorumlu
luk al. Ama .gerçekten al. O zaman da 
insan olmanın insanca yaşamanın değe
rini algılayacaksın.

Ama biz; ne yapıyoruz?
Hiç ölmeyecekmiş gibi çalışıyoruz.

Hiç yaşamamış gibi ölüyoruz.
Yarınların endişesi ile çalışıyoruz ama 

ne yazık ki yaşadığımız günü kaçırıyoruz.
Oysa zaman hızla akıp gidiyor.
Gereksiz inat, anlamsız bir hırs insanı 

gerçek kimliğinden uzaklaştırıyor.
Değer mi?

SATILIK DAİRE
Kumla’da Havuzlu 

Satılık ve Kiralık Daire 
Tel : (0.224) 513 17 97

İnşaat Mühendisi I
Nusret MUTMAN :

Umurbey’de güzel bir gece.

Saygıdeğer Gemlik . Körfez gazetesi 
okuyucuları, hepinizin bildiği üzere, insa
nın hayatta, farklı -farklı kimlikleri vardır. 
Bendenizin gururla taşıdığı kimliklerim
den birisi de, Gemlik Celal Bayar Anado
lu Lisesinin, "Okul Aile Birliği" başka
nı kimliğimdir. 07 Haziran Pazar günü, 
Umurbey’de hem bir baba, hem de çok 
saygın bir eğitim kurumunun Aile Birliği 
Başkanı sıfatıyla hazır bulundum. 1970’li 
yıllarda,. Gemlikte sıkça, o zamanki yöne
ticilerin ve eğitimcilerin önderliğinde, 
Gömlikliğin kendi gençlerinin ve çocukla
rının gönüllü katılımlarıyla, şarkı yarışma
ları, tiyatrolar, münazara ve bilgi yarışma
ları yapılırdı, bu etkinliklere halkta çok ya
kın İlgi gösterir ve izlerdi. Bu tür etkinlik
ler, gençlerin, kendilerini.meşru yollardan 
gösterebilmelerini, yeteneklerini sergile
melerini ve ödüllendirilmeleri imkanı sağ
lardı. Bu olumlulukların teşvik edilmesine 
olanak sağlayan, etkinlikler daha sonra 
nedenini bilmediğim sebeplerden kesildi, 
ta ki Pazar gecesine kadar.

Pazar gecesi, Umurbey’de Gemliğin 
hasret kaldığı bu etkinliklerden biri yeni
den yapıldı. Umurbey Belediye Başkanı- 
nı, gönülden kutluyorum. Bir taşla birkaç 
tane kuş birden vurmak diye buna derler, 
her halde. Hem beldesinin kuruluşunun 
5O.yılıriı kutladı, hem ilk Umurbey yöne
timinde bulunan en eski iki yöneticisini 
plaket vererek, ahde vefanın en güzel ör
neklerinden birini verdi ve hem de ger
çekten yetenekli gençlerin kendilerini 
gösterebilmeleri için bir fırsat yarattı. 
"Bunları yaparken, kendisini aysbergin en 
üste görünen ufak bir kısmı olduğunu 
ama bu etkinliğin gerçekleşmesinde kat
kısı olan en azından 200 kişilik bir gönül
lü ordusunun olduğunu da ifade etme te- 
vazuunu da gösterdi.

GEMLİK niöffsı
■■■ GÜNLÜK SİYASİ CAKK MBH

Yıl: 30 SAYI: 1564

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
Bssıldifli yr : KÖRFEZ OFSET

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

(Dini Bayram Günleri ve Pazar Günleri yayınlanmaz)

Anladığım kadarıyla,başta sayın lU 
makamımız ve Milli Eğitim Müdürüe» 
olmak üzere idari kadronunda geniş 
teği ve yardımı olmûş, kendilerine bu m 
şileyle bende teşekkür ediyorum. Gel de
rini gençler üzerinden elde eden ve c rti. 
okullar gibi, eğitim kuruluşlarımızdan bn 
haline gelen dersanplerimizden, Geni 
Körfez ve Gemlik 2000 Dershanelin 
de kutluyorum, bu tür etkinliklerin genç
lerin eğitimlerine katkı sağladığının bftoH 
ciyle ve almak kadar vermeye de hear 
olduklarını gösterdikleri için. Ses yanşl 
masına katkı sağlayan ve işin mutfağın 
olan bütün herkese en içten teşekküHed 
Özellikle de 3 farklı dalda yarışma mede
ni cesareti gösteren, 24 yetenekli genoj 
mize, arkadaşlarını yalnız bırakmayan ve
falı arkadaşlarına ve öğrencilerini destdU 
leyen,Gemlik Lisesi, Celal Bayar Anada 
lu lisesi müdür ve öğretmenlerine en 
camanından bravo. Ha bu arada, bir 
çok dikkat çekti ve ^yadırgandı, söylernd 
den edemeyeceğim.

Orhangazi Belediye Başkanı çek™ 
göndermiş, Kurşunlu Belediye Başkan] 
Yeniköy Belediye Başkanı bizzat gelöâai 
ama Gemlik Belediye Başkanı bırafai 
bizzat gelmesini, en azından bir çiçeğra 
bile göremedik. Hayır bilelim yani Mj 
Gemlik olarak Umurbey’e küsmüyüz < 
bilmiyoruz. Gemliklilerin böyle bir kM 
ğü ypk aksine onları çok seviyoruz. ■ 
bir siyasi büyüğümüz ne demişti (-01 
lette küslük olmaz) .

Bu yazımı bitirmeden özel olarak. H 
ismindeki bir yarışmacı gencimize bir | 
söylemek istiyorumy (- Hilalciğım. «I 
Mutman ailesinin birincisisin ve özel 
ödülün olacak)

Not: Tahmin ettiğiniz üzere Hiai I 
nim kızım.

Yazarımız 
Araştırmacı - Yazar j 

Yılmaz Akkılıç’ın yazehf 
4 Ciltlik 

BURSA ANSİKLOPEDİSİ
Gazetemizde satılmaktadır.

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank An»
No : 3/B GEMLİK Tel: (0.224) 513 P
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Pazarda bolluk var

Yaz mevsiminin başla
masıyla, pazarlarda da 
sebze ve meyve bollandı.

Gemlik Salı pazarında 
dün, yaz sebzelerinin her 
türüne rastlamak mümkün 
dü.

Kemer patlıcandan, 
Ayşe kadın fasulyeye, 
kabaktan bezelyeye, engi
nardan barbunyaya, göbek 
maruldan kıvırcık marula 
mevsimin en güzel 
sebzeleri yanında, dut,

kiraz, karpuz, kavun, çilek, 
gibi yaz meyvelerinin her 
türü sergilendi.

Fiyatlarda da büyük 
düşüşlerin yaşandığı bu 
günlerde vatandaşın filesi 
ekonomik olarak dolarken, 
mutfaklarda şenlendi.

Sabahın erken saat; 
lerinde başlayan alışveriş, 
dün akşamın karanlığına 
kadar devam ederken, 
pazarcılarda alışverişler
den memnun oldular.

TAŞI 
GEDİĞİNE

Bir zamanlar
CHP, TOBB Genel Kurulunda 
neden bulunuyormuş.
Lafa bakın, lafa...
Kafaya bakın kafaya ... 
Bîr zamanlar o çiftliğin 
kahyası idi ya.
Bakan olunca TOBB’yi 
babasının malı sanıyor.
Alışmışlar yıllarca 
sen, ben, bizim oğlan...
Yok öyle.
O günler mazide kaldı 
Mazide Sayın Coşkun...

Belediye 
Meclisi yeniden 

toplanıyor
Gemlik Belediye 

Meclisi, Belşdiye 
Başkanı Mehmet 
Turgut’un çağrısı üze 
rine olağan olarak 
toplanıyor.

Başkan Mehmet 
Turgut tarafından
Belediye Meclis üyelerine gönderilen 
toplantı çağrısında, Meclisin gündem 
maddelerini görüşmek üzere. 13 Haziran 
2003 günü saat 14.oo de toplanacağı 
bildirildi. Meclis toplantı gündeminde imar 
konularının görüşül mesive başkanlığa 
havale edilen dilek çelerin görüşülmesi 
yer alıyor. 

Türkiye - Slovakya

Maça tedirgin başladık.
Ama. Zaman içinde oyuna ağırlığımızı 

koyduk.
İlk. yanda, oyun sağ kanadımıza yağıldı.
Gölü erken bulduk.
Yıldıray’ın gol öncesi dalışı mükemmeldi.
Geri pasa Okan’da iyi vurmuştu.
Ama. Gol olmadı.
Kaleciden dönen topla Nihat voleyi 

yapıştırdı.
Ve. İlk gölümüz geldi.
Eskiden bir lider vardı.
O da Hakan Şükür dü.
Şimdi dört beş tane lider adayı var.
İnşallah bu lider bolluğu takıma olum

suz yansımaz.
Nihat yine mükemmeldi.
Gerekli zamanda, gerekli vuruşu yaptı.
Ve. Milli takıma hayat verdi.
Eskiden olduğu gibi orta sahada yorul

madı.
İleri uçtaydı.
Hep taze kaldı.
Emre’de, orta sahada görevini yaptı.
Bazen fazla topla oynadı.
Ve. Lüzumsuz tekmeler yedi.
Ama. Geçmişte yaptığı gibi tekme 

vuranlara saldırmadı.
Okan artık dikkatli oynuyor.
Eskisi gibi, her topa ölümüne girmiyor.
Hem sakatlanmaktan korkuyor.
Hem de enerjisini, maçın tamamına yayıyor
Tugay yine mükemmeldi.
Top kontrolü harikaydı.
Oyun anlayışı da öyle.
Fizik gücünü 90 dakikaya çok iyi 

yaydı.
Hakan Şükür’ün, milli takıma büyük 

hizmetleri oldu.
Ama. Milli takımda oynamak için, son kul

lanma tarihi doldu.
Hem milli takımı, hem de Galatasaray’ı 

tek başına taşıdı.
Futbola olmasa bile, artık milli takıma 

veda etme zamanı geldi.
Hakan Şükür’ün bu kararını en uygun 

zamanda vereceğini umuyoruz.
Şimdi maç fazlasıyla, grup birinciliğini 

kaptık.
İnşallah, bu başarımız devam eder.

<(/A/(/A/

Akşam eve gelince. kansı :
- “Annem bugün büyük bir kaza 

geçirdi. Duvardaki sat az daha basma 
düşüyordu."

Adam mırıldanarak, konuştu.
O saatin zaten hep geç kaldığını 

bilirim."
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Sığınma taleplerinde 
düşüş var

2003 yılının Nisan ayın
da Almanya’da 4 bin 12 
kişi sığınma talebinde 
bulundu.

Geçtiğimiz yılın Nisan 
ayına göre yüzde 33,3 
oranında düşüş
kaydedilmiş, 2 bin 7 kişi 
daha az buşvuruda bulun
muş.

Geçtiğimiz yıla göre

yüzde 24,8 oranında 
düşüş olduğu gözlemleni 
yor, yani toplam 6 bin 258 
kişi daha az başvuruda 
bulunmuş.

Geçtiğimiz ayın oran
larına bakılırsa, 317 kişi 
daha az başvuruda bulun
muş. Geçtiğimiz yılın 
rakamlarına bakılarak 
sığınma taleplerinde

düşüş olduğu kaydediliyor.
Irak’taki olaylardan 

sonra İraklıların sığınma 
saysında artış gözlemlen
medi, aksine Nisan 
2003’de ilk defa başvuruda 
bulunanların sayısında 
geçen aya göre yüzde 25 
civarında düşüş kaydedil
di.

Yerel gazeteciler Alman 
Büyükelçiliğinde buluştu

İLAN ve REKLAMLAR KAZANI»»
1 AYLIK PAKET REKLAM 

100 milyon + KDV + Sürpriz

BİR TELEFON YETERLİ 
Tel : (0.224) 513 17 97

“DiiuufMatrla, dtyatı
Düğün & Nişan & Kına 

Sünnet Fotoğraf Çekimleri 
ve albümleri yapılır. | 
Vesikalık ve her türlü’ 
resimlerini* için bize l * 

uğrayın.
FARKI Y A Ş A Y 1 ■

Özel günlerinizde video ç ’• -Mri w 
CD’ye kayıtları yapÖ).,

Mehmet RVlulazımoğlU

İstiklal Cd. Bora Sokak Akbank Aralığı No: 3 - A G9LM 
Tel & Fax : (0.224) 513 94 94 Tel: (0.224) 514 94 91

Almanya Federal
Cumhuriyeti Ankara Büyük 
elçiliği Basın Bürosu, 30 yılı 
aşkm süredir yayınladığı 
DID adlı bülteninden say
falarında yer veren yerel 
gazetecileri, Büyükelçilikte 
ağırladı.

1994 yılından bu yana 
bültenden en fazla alıntı 
yapan ilk üç yerel gazeteye 
armağanlar verildi.

Mayıs ayının sonlarında 
Ankara’daki Almanya 
Büyükelçiliğinde gerçek
leştirilen ikinci yerel gazete

ciler toplantısına, Almanya 
Fedaral Cumhuriyeti 
Büyükelçisi Dr. Rudolf 
Schmidit ve büyükelçilik 
çalışanları öğle yemeğinde 
biraraya geldiler., ' .

Yemek öncesi Türkiye 
Almanya, Türkiye Avrupa 
Birliği ilişkileri Türk Alman 
Mali İşbirlik ve Almanya’daki 
yerel gazetecilik hakkında 
Türk yerel gazetecilerine bil
giler verildi.

Toplantıya, şu gazeteci 
ler katıldı :

Yurt Sesi (Kırkağaç/

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

Manisa), Günaydın (Gazi 
antep), Afşin’in Sesi (Afşin/ 
Kahramanmaraş), Batman 
Söz (Batman), Fatsa Yeni 
Haber (Fatsa/Ordu), Gazete 
Ankara (Ankara), Çukurova. 
Yenisesi (Afyon), Son Söz 
(Erzurum), Demokrat (İs 
kenderun), Saygın Malkara 
(Tekirdağ), Samandağ 
(Hatay), Yeşil Bornova 
(İzmir), İskenderun (Is 
kenderun / Hatay), Va- 
Postası (Van), İneğe. 
Yıldırım (İnegöl / Bursa. 
Midyat (Mardin). DID.

OTO GAMZE
Elektrik Akşamı Filtre 
Derse Akşamı Civata

TOFAŞ BMC
RENO FATİH

VOLVO DODGE
SCANIA KARGO

ANADOL " V F0RD
Tahir DOLAŞKAN

Gemlik Girişi Baytaş Apt. Altı No : 42 GEMLİK .
Tel: (0.224) 514 59 37 Cep Tel: (0.546) 586 00 43’

PVC KAPLAMA VE 
PLASTİK KART SİSTEMLERİ

Plastik-kimlik Kartı 
Personel Kartı 
O Öğrenci Kartı । 

O Tanıtım Kc *
O Fatura Kartı

Körfez OFSET
MATBAACILIK - YAYINCILIK -

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

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

Bilgisayar
Sistemiyle

Kaşe ve
Mühürleriniz 

30 dakikada
yapılır.

KÖRFEZ OFSET
MATMACIUK-YAYUICIUII-REKLAMCU
İstiklal Cd. Bora Sk. (Akbank Arakğı) No iî

Tel: (0.224)513 17 97 GEMLİK

z. DOĞUŞ FEN DERSHANELERİ
"Her zaman bir adım önde"
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İletişim : Bir canın 
bir cana dokunmasıdır

Bilgt çağında teknoloiık iletişimin gücünü bi- 
İKvruz. İnsan insana iletişimin gücünü biliyo
ruz. İnsan insana iletişim azaldığını bilmeyen 
söylemesen yok Bu konudaki düşüncelerimi 
paylaşmak istiyorum. Bizim toplumumuzda ile
tişim var. ancak sağlıksız iletişim var. Bunun 
nedenleri konusunda hem düşünce üretebiliriz, 
hem de btzler bireysel ve toplumsal sorumluluk 
duvarak kaliteli ilişkilere taze başlagmçlar yapa- 
bdinz. Denevttnlerirruzt r\wtav ırak çözüme kat
ida bulunabilire. Yaşamın tekdüzeleştiği. in
san ilişkilerinin sığlaştığı, değerleri altüst olduğu 
günümüzde kenetlenmemiz şart.

Nereden kayncudarayor öyleyse? Sevgi ve 
saygı eksikliğinden Sevgi ve saygı birbirini bes 
leyen. bütünleyen duygu ve davranışlarıdır. İle- 
tıŞmsziik aynı kültür içinde de, farklı kültürler 
arasında da yoğun yaşanıyor. Bunu sorgula
mak gerek. Avrupa da bireyselleşme yaygın 

| Biz de o da yok. Birey bilincine sahip olamadık 
henüz. Olumlu bir yaramız aile yapısını koru
yor. olmamız. Buna karşın aile içinde de ko
pukluklar var. Eşler iki kişilik yalnızlıklar yaşı- 

! vor. İç yalnızlıklar sürmekte. Oysa aile içi ileti
şim çok önemli. Aile bir sistem, bireyler arasın
daki ilişkide tıkanıklık bütün aileyi etkiliyor. Ço
cuklar bundan çok zarar görüyor. Aile içindeki 
şiddeti yaşayan, gören çocuklarda saldırganlık, 
içe kapanma ve yalan söyleme gibi olumsuz ki- 
cilîk yapılan gözlemleniyor. Hatta çetelere gir- 

I ne, uyuşturucu bağımlılığı oluşabilmektedir.
Oysa sorunlar konuşarak halledilebilir. Sev

gi sözcükleri kullanma yerine dayak, zor ve şid-' 
uet tercih ediliyor. Komşular iletişim kuramı 
vor. Mahkemeler iletişim kazalannı sonuçlan
dırmak için çalışıyor.

Apartman malikleri toplantısı sene de bir 
cefa ancak yapılabiliyor. Toplantılarda ise birbi
rini suçlama tepkileri ohıyor.

iletişim çift yönlü bir süreç. Özü kendini ifa 
de etme karşısındakini anlamadır. İstek ve İhtı 
yaçlara saygı duymaktır, iletişim çoğu kere br 
den dili He kuruluyor. Yüz en iyi dildir. Özellik
li gözler, kaşlar ve ağızlar çok şeyi yansıtır. Be 
deri dilinden kaçamazsınız, bizi hemen ele ve
rir. Buna yürek dili de denir. Boyutludur, renk
leri vardır, yanaklar'kızan verir.

İletişim kurmamak mümkün değildir. İyi ya 
da kötü

* Betişım kanatlan açık tutulmalı. Bu konuda 
beceri ve bakış açılan zenginleştirilmeli.

* İyi bir iletişim için herkes kendi haklarını. 
Mürianm bilmeli. Sınırlan korumak çok önem

* Toplum bu konuda bilinçlendirilmen, okul
larda insan ilişkileri dersi zorunlu olmalı.

* Sevgi yaşantımıza egemen olmalı. Sevgi 
eğitim ile arttınlabilen bir olgudur. Başkalarına 
sevgi ile ulaşabiliriz. Şiddetin örgütlenmesi ko
lay, CA/sa sevgi çaba, emek ister.

NÖBETÇİ ECZANE
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BAYER ECZANESİ

Bunlara biliyor musunuz?

28 günde gençleşin!
Dünden devam'
28 günlük programa başla-, 

madan, 3 günlük bir 'Besinsel 
Yüz Gerdirme Diyeti’ veren Per- 
ricone, “Yüz gerdirmenin sırn 
nın buzdolabınızda olduğunu 
fark edeceksiniz’ diyor.

ÜÇ GÜNLÜK GENÇ 
KALMA MÖNÜSÜ 
Başlamadan Önce
✓ Salpn bir hafta »onunu ter

cih edin.
✓ İhtiyaçlarınızın elinizin al

tında olduğundan emin olun ya 
da ulaşılabilir en taze yiyecekleri 
almak için her *y?n alışveriş yap
maya hazırlıklı okın.

✓ Günde iki porsiyon somon 
balığı yemek çok önemlidir. 
(>üı ide birden fazla olmamak 
üzere ızgara somon yerine kon
serve somon (çok ez mayonezli

la da taze limon suyu sıkılmış) 
kullanab: lirsiniz.

✓ Mönüde ne varsa yalnızca 
onları yiyin.

✓ Kahveyi tamamen
✓ Kahve, yaşlanmayı hıdan- 

dıran ve yağı depolayan Hor
monları yükseltir.

✓ Kötü yağların emilimirü 
yüzde 30 azaltan yeşil çay için.

Devamı ver.

Yasemin Mobilya
DEĞİRMENCİOĞLC1 Mobilya ve Koltuk Çeşitleri
O Yatak Odası Takımları 
O Oturma Odası Takımları 
□ Misafir Odası Takımları 
O Yemek Odası Takımları 
O Kanepeler
□ Abajur Çeşitleri
O Zigon Sehpalar
Yeni İşyerimizde zengin

mobilya çeşitleri ile 
hizmetinizdeyiz....

Gazhane Caddesi No : 21 GEMLİK 

Tel : (0.224) 512 20 20

□ GEREKLİ TELEFONLAR □ UÇAK□ RESMİ DAİRELER

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

□ KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık...............513 1051
Kaymakamlık Ev..........513 10 52
C. Savcılığı..................513 10 53
C. Savcı Yard...............513 29 54
Emniyet Müdürlüğü..... 51310 28

□ ULAŞIM

TEK Anza...... 513 20 66
TEK isletme .... 513 45 03
Turizm Der. .... 513 12 74
Spor Sah......... 514 00 95
Orm. Böl. Şf... 513 12 86
Milli Eğt. Md.... 513 11 74
Halk Egt Mrk. 513 18 46
Halk’Kutüp...... 513 13 53
As.-Çb. ...„...... 513 10 57
Karayollan ...... 513 13 08
Liman Bşk....... 513 11 33
Mal Md........... 513 10 95
Nüfus Md......... 513 37 42
Özel Id. Md...... 513 15 07
Tapu Sic. Md. . 513 14 14
Müftülük..........  513 13 64
Gümrük Md..... 513 14 11
Tekel Md........... 513 10 42
Ver. Da. Md..... 513 23 60
İlçe Tır. Md. ... 513 1186
İlçe Seç, Md. 513 77 73

Türk Hava Yollan............ 4 06 72
Şahk Havacılık.................... 59082
Havalimanı............................ .2- ■ 50 Ol
□ DENİZ OTOBÜSÜ_______
Bursa............................. 256 77 84
Mudanya...............   544 3060
Yenikapı............................ .(212) 516 12 12
Yalova............................................(226*811 1323

□ VAPUR____________________
Yalova.............................(226) 814 10 20

□ FERİBOT
Topçular...................... . (226) 363 43 19
Eskihisar.............--------- ,262T 655 60 31
J OTOBÜS___________________

Uludağ Turizm.............513 12 
Aydın Turizm...............513 20 7.7

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

□ TAKSİLER

□ BELEDİYE ŞehirterarasOto.Term. 261 54 00 (18HaO
Santral.......... 513 45 21-23
Başkanlık.......513 45 20
Zabıta.,......... .513 24 32 _
Ote üs İşlet 513 45 21-122
Su işletmesi ...513 45 21-115
İtfaive............. 513 23 25
Muhasebe M...513 45 21-182
Yazılş.Md......513 45 21-111
Su Anza.......V?Jnız 185

1 l OENM-İK SOfÖUkMt Vt ,
UJ ASI.SASîSAtyjâl

□ TÜP DAĞITKMLARI______
Aygaz.............................. ... 513 1295
Özgaz ..... ......... ............... 514 17 00
Tekgaz.............. ................ 513 1637
Ocakgaz.................... ?......... ■- »3 16 37
Erşaz...............................  5138843
İpragaz.................................. 513 22 59
Habaşgaz.............................. 51 ? 45 46
Likitgaz................................. 514'28 41
Yeni CSatgaz ........ ........ 513 65 00
Ateygaz...................................... 513 40 95
BPGae.................................... 514 59 81

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 2556505

Esnaf ve ;n Kredi Kel Koop. 513 11 85

Ambulans......0.532.5716757
Yeriivurtlar Petrol............. 513 30 33
Akcan Petrol 51317 79
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Kumlospor'do 
bourom

OZGUR SPOT v« 2. EL
KALİTELİ-GARANTİLİ- O 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
Bursa ikinci 

amatör kümede 
2002-2003 futbol 
sezonunda top 
koşturan Küçük 
Kumla Belediye 
spor Futbol Takımı 
’mn geçtiğimiz 
hafta kendi saha 
sında şampiyon 
olması Kumla’da 
büyük sevince 
neden oldu.

En yakın rakibi 
Sölözspor’u Gem 
lik sahasında 6-1 
farklı bir skorla 
yenerek, şampi 
yonluğu garan
tileyen, son karşı 
taşmada da şampi 
yontuğunu ilan

eden Küçük Kumla 
Belediyespor, artık 
Bursa birinci ligde 
top koşturacak.

Uzun yıllardır 
birinci ligin hayali 
ile yaşayan Küçük 
Kumlahlar, takım
larının başarısını 
Kumla’da sevinç 
gösterileri ile kut
ladılar.

Küçük Kumla 
Belediye Başkanı 
Ömer Bal,
“Futbolcuların 
başarısından dola 
yi kutladı ve 
amacı mız Kumla 
Bele diyespor’u 
birinci ligde ön 
sıralarda görmek

11 UĞRAMANIZ MENFAATİN İZEDİR 
J Beyazeşyaların boya işleri yapılır. 

Kayhan Mah. 2 Nolu Cadde No: 21 (Kumla Yolu üzeri) 
Tel: (0.224) 513 01 76 GEMLİK

tir.” dedi.
Bu yil güçlü 

transferler yapacak 
larıriı söyleyen Bal, 
sezona iyi hazırla
narak, beldelerini 
ve Gemlik’i Bursa 
birinci ligin en iyi 
şekilde temsil ede
ceklerini söyledi.'

İŞTE ÖZEL MAVİ DÜNYA 
KOLEJÎ’NİN FARKI

tt: „ Firmamızda çalışacak en az 3yıl
<- tecrübeliEML mezunu, askerliğini 

yapmış, Tornacı, Frezeci,
— Teknik Ressam aranıyor.

y Maat + Sigorta
w 2 FORMSAN MHKİNH LTD.ŞTİ.

< Tel : (0-224) 524 80 30
■*- K.SanayiSit. B Blok No: 8 GEMLİK

Her çocuğa bir enstrüman öğretilecek.
ı/ 2 yabancı dil garantisi
ı/ Her çocuğa bir yörenin folkloru
ı/ Okulumuz 9 şiddetinde depreme dayanıklıdır. ! I 

“Ulusların Geleceği Çocuklara, Çocukların Geleceği Okullara Bağlıdr l
Ulu Önder Atatürk’ün net çizgilerle belirlediği, çağdaş gelişim düzeyinin üzerine 
çıkabilmek hedefinin gerçekleşmesi için, yapılması gereken en önemli 

eğitim.adına bir şeyler yapmak olduğuna yürekten inanıyoruz.

ÖZEL MAVİ DÜNYA KOLEJİ
Mudanya Yolu Kolej Caddesi No: 344 Çağrışan / BURSA 

Tel: (0.224) 24^ 65 71 pb. Fax: (0.224) 244 65 70

Fabrikam ızda 
çalıştırılmak üzere 

ELEMANI 
czlııiCLCdJctır.

Müracaat 
Tel : (0.224) 514 OO 60

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

Fatura-& İrsaliye & Bilet & Gider Makbuzu 
Davetiye & Kartvizit & Kaşe

Mühür & Cilt yapımı & Plastik Kimlik Karta 

1 GÜNDE KALİTELİ ve UCUZ 
DAVETİYE BASILIR

Her türlü matbaa işlerinizde 
hizmetinizdeyiz 

^Matbaacı tı k Bizim İşimiz"

Değişik atmosfer, nezih, farklı, otantik bir mekan.

Körfez OFSET
MATBAACILIK - REKLAMCILIK - YAYINCILIK

Ftifice#, caytfr fapztLvuyfa, yüyel adil

PARKI YAŞAYIN YAŞATIN 

Büyükkumla Meydanı İskele Karşısı Büyük Kumla / GEMLİK
Tel; (0.224) 538 00 90

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

Nüfus cüzdanlarımızı ve sürücü belgelerimizi kaybettik. 
Yenisini çıkaracağımızdan eskilerinin hükmü yoktur.

Keramet AKBABA - Turnatel AKBABA



GEMLİK gEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ Reddi Etiket t Brovur İl D Ilaaı 4t KiUf İt Der£ 
Afif İl Yıllık Basımı 4 Fatara İrsaliye İl Bilet 
Gider Makbuza İl Davetiye 4 Kartvizit İl Kase

Mühür İl C ilt ya pimi İl P lastik Kimlik Kartı

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR 
Her türlü matbaa islerinizde 

______ hizmetinizdeyiz___________

MATBAACILIK - REKLAMCILIK - YAYIMCILIK
İstiklal Caddesi Bora Sokak (Akbank Arahğı)

No:3/BGeaBc
Tel: (0.224) 513 17 97 Faz: (0.2241 513 35 95

Körfez OFSET |

e

İtiraz reddedildi
AKP İlçe Kongresi’nin iptal edilmesi için İlçe Seçim Kurulu’na dün başvuran 
Yüksel Özaydm’ın istemi, süresi içinde yapılmadığı için İlçe Seçim Kurulu 
Başkanı Yargıç Akif Köylü tarafından reddedildi.

Adal e t ve 
.Kalkınma Partisı’nin 
geçtiğimiz hafta 
yapı lan ilçe kong 
resi, İlçe Başkan 
adaylarından 
Yüksel. Özaydın’ın 
usulsüzlük yapıldığı 
Kfcfiasryla, İlçe 
Seçim Kurulu’na 
dün yaptı ğı başvuru 
reddedildi.
f- Özaydın. dün İlçe

Çjüne tıkış
Kadri Güler

Seçim Kurulu’na 
başvurarak, kong 
rede kanuna aykırı 
davranıldığını belir 
terek, kongrenin 
duyurudan 15 gün 
sonra ilkesinin çiğ
nendiğini, kongreye 
katılan delegelerin 
en az delege seçim
lerinden üç ay önce 
partiye üye kayıt
larının yapılmasının 

gerektiği halde, yeni 
kayıtlı üyelerin 
delege seçildiğini ve 
siyasi partiler 
kanununa aykırı 
davranıldığı .
•gerekçesiyle kong 
renin iptalini 
istemişti.

Dilekçeyi 
inceleyen İlçe 
Seçim Kurulu 
Başkanı Yargıç Akif 
Köylü, kongrenin ' 
yasal olarak iptalinin 
kongreden sonra iki 
iş günü içinde yapıl
ması gerekirken, iti
razın bu sürenin 

aşmasından sonra 
yapılması nedeniyle 
dilekçeyi reddetti.

Öte yandan, AKP 
İlçe kongresinde 
rakiplerine büyük 
fark atan Enver 
Şahin, yapılan iti-, 
razın anlamsız 
olduğunu, hnr şey
den önce itirazın 
süresi içinde yapıl2 
ması gerektiğini . 
belirterek, “Arkada 
şımın yaptığı bu iş 
doğru değildir. 
Delegelere, delege 
seçimlerinin 
yapıldıktan sonra 

da itiraz edile 
bilirdi., Bu sürede 
itiraz yapılmadığı 
zaman seçimler 
Kesinleşmiş olur. 
Arkadaşımın 
yaptıklarını doğ 
ru bulmuyorum. 
Kongremiz ise, il 
teşkilatının kon
trolünde yapıl 
mıştır. İlçe Seçim 
Kurulu’nun red 
kararı doğrudur” 
dedi.

Enver Şahin, 
yeni yönetimin 
eski yöneticilerden 
görevi önümüzdeki

Yüksel Özaydın’ın 
isteği reddedildi

günlerde devrala
cağını da söyledi.

Geciken kararlar
Doğru Yol Partisi nde bir süre önce görev

lerinden istifa eden İlçe Başkanı ve Yönetim Kurulu 
üyelerinin istifaları kabulü gelmediği için, parti yeni 
görevlendirilen Faruk Güzel’e devredilemedi.

Çünkü Güzel in de Ankara’dan onayı gelmedi.
Siyasette işler ağır işliyor..
İstifaların üzerinden neredeyese bir ay geçti...
İlçe Başkanlığına süpriz bir ismin görevlen 

dtrildiğj açıklandı ama ne istifa edenlerin istifaları 
kabul edildi, nede yeni gelenen onayı geldi.

Bu siyasi bir karmaşanın doğmasına neden olu 
yor.

DYP de durum böyle sürerken, Genç Parti nin 
■ yeni ilce başkanı, listesini onaylatmış, PTT karşısın
da tuttuğu parti binasını onarıp, hizmete açınca 
yönetimini de duyuracak. Bize öyle söyledi.

Sürpriz ve yeni isimler GP’de yeni yönetimle 
göreve başlayacakmış!

Yerel seçimler yaklaştıkça siyasette canlanma 
da başladı. Bundan sonra her gün yeni bir haberle 
karşılaşabilirsiniz.

Çünkü siyasette olmaz olmaz.

Avcı “Mühür bende”
Doğru Yol Partisi 

İlçe Başkanlığı göre 
vinden istifa eden 
Mehmet Avcı, parti 
mühürünün hala ken
disinde olduğunu, 
istifalarının kabul 
onayının gelmediğini 
söyledi.

Gazetemize açık
lama yapan Mehmet 
Avcı, istifanın üze 
rinden uzun bir süre 
geçmesine karşın, 
istifaların il yöneti 
mince kabul edilerek, 
kendilerine bildiril 
mediği, yerine atanan

Faruk Güzel’e de 
atama yazısının 
iletilmediğini söyle
di.

Avcı, “Şu anda 
DYP’deki göre
vimiz devam edî 
yor. Yeni atama 
yapılasıya kadar 
mühür bende.
Atama yapılıp,
onaylandıktan son 
ra partinin mühü 
rünü ve anahtar
larını yeni yöneti
cilere teslim ede
ceğim” dedi.

Öte yandan Faruk

Mehmet AVCI
Güzel ise, kendisinin 
il yönetimi tarafından 
DYP İlçe Yönetimini 
oluşturmakla görev 
lendirildiğini ancak, 

Faruk GÜZEL
kararın bugünlerde 
Ankara’dan gelme
siyle listesinin onaya 
sunacağını söyledi.
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Gürhan ÇETİNKAYA

Güvene dayalı 
ortak hedefler

Sık kullanırız güven sözcüğünü...
Çok önemlidir.
İnsan insana ilişkilerde, devlet-yurttaş 

ilişkilerinde de güven mutlu ve kalkınmış 
bir gelecek için olmazsa olmaz bir değer.

Ne var ki,
Birbirimize güvenmiyoruz.
Yurttaş devlete, devlet yurttaşına, sivil 

toplum kuruluştan devlete, devlet sivil 
toplum kuruluşlanna, yerli-yabancı gi 
rişimler devlete, devlet her ikisine de 
güvenmiyor.

Böyle olunca herkesin gündemindeki 
önceki ve hedefler farklılaşıyor daha 
doğrusu bireyselleşiyor.

İşin kötüsü yatay ilişkilerde bulunur gibi 
yapıyoruz ama birbirimizi dinlemiyoruz.

Toplumu oluşturan tüm kendisine göre 
çıkarlar belirliyor, toplumsal çıkarlara rağ
men kendi hedeflerine ulaşmak için 
çabalıyor.

Ortak çıkarlar üzerinde buluşup çabala
mayınca herkes kendi düşüncesini benim
setmeye çalışıyor.

Gücü yeterliyse karşısındakini sindiri 
yor.

Değilse de karşısındakinin etkisi altına 
giriyor.

Böyle bir yapı içinde tüm enerji, birey
sel güçlenme ve karşısındakini yenme 
doğrultusunda harcanıp gidiyor.

Oysa, toplumu oluşturan bireyler,
Toplumsal çıkartan ön plana alan ortak 

hedefler belirlese,
Karşısındakine de şans verse,
Dinlemeyi becerebilse,
Cesaretli olsa,
Kendi, içine kapanmasa,
Etik ilkelerden taviz vermese,
Sorumluluk alıp, uygulasa sanıyorum 

toplumsal kalkınmayı çok ama çok kısa 
zamanda gerçekleştirebiliriz.

Ortak akla dayalı toplumsal bilinçlenme 
ve uygulama ülkemizi çök güçlü kılar.

Sorunlan konuşarak, danışarak çözen 
bireyler olabilirsek, daha yaşanabilir çevre 
yaratır, güçlü ve ilkeli bir toplumsal yapıya 
kavuşabiliriz.

Ama önce toplumsal barışı ve güveni 
sağlamak gerekiyor.

Ancak,
Güven oluşturmak çok çaba ister.
Geleceği güvenceye almak ta..

SATILIK DAİRE
Kumla'da Havuzlu Satılık Daire 

Tel : (0.224) 513 17 97

Halk Eğitimi Çalışmaları.....
Halka hizmet, Hak’ka hizmettir.
İnsan, yaşatılanların en değerlisidir.
Yaradan, insanı akıl nimeti ile ödül

lendirmiştir.
İyi düşünce, iyi ahlak ve doğruluk insan 

oğlunun doğasında olmakla birlikte öğrenmek
le, iyi eğitim almakla en iyi duruma vanr. 
Eğitilmemiş, öğretilmemiş insan, aklını iyi kul
lanmayandır.

Okul öğretir. Hayat boyu eğitimi ise, halk 
eğitimi verir insana.

Halk eğitimi, her yaşta insana açıktır. 
Mesleği, toplumdaki yeri, yaşı, eğitim düzeyi 
ne olursa olsun herkese açıktır.

Halk eğitimi çalışmaları isteğe uygun olarak 
ihtiyaca göre, ilgi alanlarına göre düzenlenir.

Çalışma ve etkinliklerde insanlar kendi 
arzuları ile gönüllü olarak katılırlar. Zorlayan 
hiçbir makam ve güç yoktur.

İnsanoğlunun hayat boyu okul öğretimi, 
Halk Eğitim kurslarıyla desteklendiğinde, 
vazgeçilmez çalışma düzeni yaratılmış olur.

Öğrenmek, öğrendiğini öğretmek az mutlu
luktur. İnsan için.

Özbenlikte olan yeteneğin kanıtlanması, 
hak eğitimin kursları ile topluma yaratılıp, 
kazandırılmaktadır.

Sanat öğretimi, yeteneğin ortaya çıkarıl
ması^ işlenmesi ruhu da sağlıklı kılar.

Akıl ve ruh sağlığı beceri kurslan ile korun
makta akıl ve ruh hasatları beceri kursları ile 
sağlığa kavuşturulmaktadır.

Nakış, el sanatları, yağlı boya resim 
kurslarında sanat yeteneği, giyim ve ev 
mefruşatı kurslarında kumaşa şekil vermeyi 
anne-çocuk eğitim kurslarında çocukla sağlıklı 
iletişim kurma, bilgisayar, kuaförlük, kalorifer 
ateşçiliği ve lisan kursları ile işbulma işyer
lerinde ilerleme fırsatı yakalanabilmekte, 
okuma-yazma kursları, konferanslarla insanlar 
aydınlanma cehaletten kurtulma ve aile planla
masını ve yararlarını öğrenebilmektedir.

GEMLİK,

KSrfez
■■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■

YIL : 30 SAYI: 1565
FİYATI : 200.000 TL. (KDV Da^ll) 

Sahibi: Kadri GÜLER
Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B 
Tel: 5131797 Fax : 513 35 95 GEMLİK 

Basıldığı Yer: KÖRFEZ OFSET 
Matbaaclık-Yayıncılık-Reklamcıhk Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

inan TAMER

Gemlik Halk Eğitimi Merkezi, ydksdaa bal 
halkına bu hizmeti özveri de veriyor.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Say» Keaei 
Çetinoğlu. uzun yıllardır köyleri mizde. igj 
merkezinde maddi imkansızlıklara. yer tesrii 
nindeki güçlüklerin üstesinden geferda 
banamıdır demeden aşıyor tüm aoriukfan. .

Gemlik'imizin adsız yetenekleri vesdM 
ürünle rle başanlannı yurt çapında kanrfb xmJ 
Birincilik ödülleri alıyor.

Az çalışma mıdır bir öğretim donemi âpmİri 
18 branşta 54 kurs açıp. 779 kadın 340 erM 
toplanan bin 119 kişiye eğitim vermek, becafl 
kazandırmak....

Bunca yıldır, Gemlik’in en az 20 bin nsasi 
yararlandı Halk Eğitimi kurslarından.

Makine nakışlan yarışmasında “Gelenek» 
Türk İşlemeleri” dalında öğretici Say» Seram 
Fodul, kursiyerin Sayın Mukadder Koral 
Türkiye Birincisi oldular.

Ahşap boyama yarışmasında öğretici Sa^Bİ 
Hatice Parlak ve kursiyer Sayın Elif YapsaâMn 
firma ödülüne, kitre bebek yanşmasanrib 
öğretici Sayın Fatma Özöztürk ve kursiyer 
Sayın Emine Çeşmecinin ürününün sergfaM 
meye değer görülmesi onur verici bir başarı j

Başta Halk Eğitim Merkezi Müdürü Say» 
Kemal Çetinoğlu ve tüm öğretici ve kurejyera 
leri kutluyorum, başarılarının devamsa dByoH 
rum.

Büyük Ata ne demişti ‘ Öğretmeni», 
yeni nesil sizin eseriniz olacaktır”

Sayın Halkım, yeni neslin Gemlikli he»e*l 
ilerimizin Halk Eğitim Merkez bmas»fl 
sergilenen eserlerini geziniz, görünüz. nriM 
ortaya konmuş kendileriyle öğünün O csrii 
lerin sahipleri senin kızın, eşin, kardeŞM 
oğlun. Gururlanın, başarılan ile öğrinflM 
özenerek .

Bizler de vanz diye katılın kurslara
Yaratın güzellikleri.

Yazarımız

Araştrmacı-Yazar

Yılmaz AKKILIÇın yazdığı
4 Ciltlik 

BURSA ANSİKLOPEDİSİ 
gazetemizde satılmaktadır.

KKrfez
■■■■ GÜNLÜK SİVAS 11 İlil ■■■

İstiklal Cad. Bora Sok. Nu» 
Tel: 5131797 Fax: 513 35 95 GBüK
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I Gemlik Anadolu Meslek Lisesi ve Kız 
••eslek Lisesi Pratik Kız Sanat Okulu Ev 
Mefruşatı Parça Birleştirme ve Nakış 
Bctümlerinin yıl içinde yapmış olduğu çalış
malar sergilendi.
ı Dün saat 16.oo'da Kaymakam Sadettin 
Genç ve Belediye Başkanı Mehmet Turgut 
tarafından açılışı yapılan sergide 500 dolay
larında el işi çalışma sergilendi.
L Nakış öğretmenleri Hülya Elşan, Ayşe 
Daloğiıj. parça birleştirme öğretmeni

Ummühan Ergün; ev mefruşatı öğretmeni 
Leyla Alıca ve öğrencilerinin çalışmaları 
beğeni ile izlendi.1 '

Anadolu Meslek Lisesi ve Kız Meslek 
Lisesi Pratik Kız Sanat Okulu kursiyerlerinin 
yaygın eğitim kurslarında yaptıkları çalış
malar da izleyenleri hayran bıraktı.

2002-2003 eğitim.yılı içinde öğrenci ve 100 
kursiyerlerin el emeği göz nuru ile hazırladık
ları çalışmalar, Gemlik.halkının da izlemesi 
için bir süre okul salonunda açık kalacak.

TAŞI 
GEDİĞİNE

Bakanın Tepkisi

Yeni Buğday fiyatlarına 
tepki gösteren çiftçilere 
Tarım Bakanı Sayın 
Sami Güçlü “Gözünüzü 
toprak doyursun” demiş. 
A ..... Bakanım !
Mideleri doyurmayan toprak, 
gözleri nasıl doyurur ki...
Açlıktan gözlerde fermi 
kaldı....

CHP’de delege 
seçimleri başlıyor

Cumhuriyet Halk
Partisi’nde seçim 
süreci başladı.

Bir süre önce ilçe 
kongresi seçimlerinde 
esas teşkil edecek 
olan muhtarlık bölge 
seçim çizelgelerinde, 
delege seçimleri 
yapılacak olan her

mahallenin tarih ve 
saatini gösteren 
cetveller parti ilçe 
merkezinde askıya 
çıkarıldı.

CHP İlçe Başkanı 
Uğur Sertaslan, tüm 
üyelerin listeleri 
incelemesini istedi.

AK Parti’nin Rakibi Kim?
AK Parti’nin rakibi kim?
Bana göre, en büyük rakibi kendisi.
Partinin en önemli adamları, büyük 

açıklar veriyor.
Önce Sayın Bülent Annç, protokol 

krizine damgasını vurdu.
Bu kriz, AK Parti nin vergi barışı pro

jesini gölgeledi.
Ardından. Bayındırlık Bakanı sahneye 

çıktı.
Irak’ta yapılacak inşaatların kana 

bulanacağını ima etti.
Tüm işadamlarının ve müteahhitlerin tep

kisini çekti.
Daha sonra. Tarım Bakanı devreye girdi.

- Ve. Buğday taban fiyatlarını beğenmeyen 
köylüye :

“-Gözünüzü toprak doyursun” demeye 
gelen sözler söyledi.

Bir başka Bakan ise, 19 Mayıs beden 
hareketlerine kafayı taktı.

Yine bir başkası, (AB) uyum paketinin 
içine “her apartmana mescit” iznini soktu.

Ve. Hiç gerekli olmayan davranışlar sonucu, 
kendi partisine patinaj yaptırdı.

Aslında, AK Parti hükümetinin (AB) 
yolundaki kararlı tavrı her kesimden 
destek görüyor.

Ama. Parti ileri gelenleri tahrik edici 
davranışlarla, kamuoyundan tepki alıyor
lar.

Ve. AK Parti’nin bazı başarılı icraatleri 
güme gidiyor.

Aslında. Sayın Başbakan’ın hata yapan 
Bakanlar için halktan özür dilemesi, bir 
anlamda hatanın tasdik edilmesidir.

Bir üst yöneticinin, bu türlü hatalar 
yapması anlamlıdır.

Provokasyon olarak dahi, 
düşünülebilir.

AK Parti’nin içine bazı eller girmiştir.
Bu bakımdan kendisine başk rakip ara

masına gerek yoktur.
İçlerinde radikal olanlar vardır.
(AB) karşıtı olanlar da vardır.
İşte. Bunları, ellerini açmış olarak 

bekleyenler vardır.

GÜNÜN f İMZASI

Nikah memuru geline eğildi ve 
kulağına yavaşça fısıldadı:

“Maalesef nikahınızı kıyamaya-
cağım.”

Çünkü nişanlınız çok içmiş galiba.”
Gelin şiddetle karşı çıktı :
“ Öyle ama efendim.
Ayıkken bir türlü karşınıza 

getiremiyorum ki.”
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GESİAD üyelerine 
teknoloji destek 
paketi avantajı

Türkiye'nin KOBİ'lere 
yönelik ilk B2B pzaryeri 
TURKTİCARETNet. e- 
iş*e geçiş aşamasında 
işletmelerin gereksinim 
duydukları tüm hizmetleri 
kapsayan teknoloji destek 
paketi. GESİAD üyelerine 
yüzde 90 indirimli sunu 
yor.

Kısa adı GESİAD olan 
Bursa Genç Sanayici İş

Adamları ve Yöneticileri 
Derneği üyelerine uygu
lanacak olan bu fırsat ile 
önemli kolaylık ve avantaj 
sağlayacak.

Basın toplantısında 
tanıtılacak olan yeni 
hizmetin önemli kolaylıklar 
ve avantajlar sağlaya
cağını söyleyen yetkililer; 
tüm GESİAD üyelerinin 
bası'n toplantısına katık

malarını istendi.
Bugün saat H.oo’de 

Termal Kervansaray
Otel’de yapılacak olan 
basın toplantısına,
GESİAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Denizhan Sezgin 
ve TÜRKTİCARET.Net 
Genşl Müdür Yardımcısı 
A. Gökhain Yalçın konuş
macı olarak katılacaklar.

i 
t 
I 
i
I i
i I
ı i 
I I I j

İLAN ve RFKL AMLARİ 
KAZANDIRIR]! 

liHIIUlfTlflUi] 
l(( nAuHlIV4h{l

öKffirtez
BİR TELEFON YETERÜ J

11
TEL : (0.224) 5131797

I PIZZAPJA ıj| 
Fast Food Cafel

PVC KAPLAMA V€
PLASTİK KAAT SİST€MLCAI
0 Plastik Kimlik Kartı O Personel Kartı
0 Öğrenci Kartı

0 Fatura Kartı ve

0 Tanıtım Kartı
0 PVC Kaplama

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

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

Pizzamızı denediniz m:? ]
Vazgeçemeyeceksiniz. (

____________________ i
Ev ve işyerlerine servis yapılır 
İstiklal Cad. No: 17 GEMLİK 

Tel: (0.224) 513 53 6İ

Bağkur Sanayi Sitesi n$ I 
130 m2

KİRALIK DÜKKAN ı 
(Depo olarak da kullanılaMM 

GSM: (0.542) 716 7166

Her Zaman Bir Adım Önde

T%25c3%259cRKT%25c4%25b0CARET.Net
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Bunları biliyor musunuz?

28 günde gençleşin!
Kırık Plak

gramBir

yulaf

dilim
kntalup kavunu ve yarım fincan

NÖBETÇİ ECZANE

taze ufak taneli meyve.
1,5-2 bardak su.
Öğle: 110-170 gram ızgara 

somon ya da düşük sodyumlu 
konserve, ve su içinde tonbalığı 
ya da zeytinyağlı sardalya balığı.

2 nescafe fincanı dolusu yeşil 
salatalık lezzet için 1 çorba 
kaşığı ekstra doğal zeytinyağı ve 
tazı sıkılmış limon suyunda 
soslanmış.

Dünden devam
Başlamadan önce :
Kalkış : 1,5-2 bardak su.
3 yumurta beyazı ve bir 

yumurta sarısı ilme yapılan
omlet ya da 110-170 
ızgara somon.

Yarım fincan pişmiş
(hazır değil)

7,5 santimetrdelik bir

İnce bir dilim kavun ve 
çeyrek fincan taze küçük taneli 
meyve.

1,5-2 bardak su
Öğleden sonra, ara öğün:
60 gram düşük tuzlu, dilim

lenmiş tavuk göğsü.
4 tuzsuz fındık.
Yarım yeşil elma.
1,5-2 bardak su.

Devam var.

gazvtede okumuştum. Günlük

IMvuffcıt CÜRBOĞA
Eğitime İ-Yazar

konuşmalarda çok az kalemi kul- 
hndığttnu’ saptanmış.

Bunun anlamı ilişkilerin derinlikte yok
sun olmasıdır. Ya da yaşam fakirliği içinde 
ohnanuzv.: Sonuç olarak yaşantımızın 
hep tekrar ttdan * tuğunu düşünüyorum. 
Her akşam ayru saatte çarkıfelek izlemek, 
hep aynı yoklan evden işe gidip gelmek. 
0 yollarda bakıpta göremediğimiz şeyler. 
Ağaçlar. çiçekler, kediler... Bakıpta 
goremedıkie rimiz. Hep aynı içkiler ve 
nezeîer Farklıyı denemeye gösterilen 

(direnç.
Okullarda ezberci eğitimin çok zararını 

gördüğümüz halde anlamsız ısrar. 
Politikada denenmiş, başarılı olmamamış 
politikacıları seçip biri yönetmesini iste
mek. Çocuk ve genç eğitiminde kuşaktan 
kuşağa aktarılan pedegojîk (eğitim bilimi) 
kurallara ters düşen yanlış uygulamalar 
sürmekte.
■ Çocuklarımız bizim kopyalarımız 
■pakla. Onlan kendimize benzetmeyi 
marifet sanıyoruz. Gençlerin bizden daha 
zengin. üretken ve doyumlu bir yaşantı 
tarzı benimsemelerine engel olmamalıyız. 
Bırakın herkes kendi ha yatını özgürce 
yaşasın. Sonuçlanna katlanarak, sorum
luluğunu hissederek. Sorumluluk bilinci 
yaşayarak kazandır. Olumsuz izler bırakan 
izleyici, eşitsiz üniversite sınavlan çeyrek 
yüzyılı aşkın süredir tekrarlanıyor. 
Misafirlikte, ev ziyaretinde hep aynı ağır
lamalar, dedikodu, içi boş laflar, törenler, 
merasimler, ritüelier.
| Kahvede eğer oynamaya zorunluk isek 
niçin briç, bezik değil de hep ökey ya da 
pisti oynuyoruz.
; Çocuk rahatsız olmasına karşın, onlara 
gösterilen aşın ilgi neden tekrarlanıyor. 
Yaşam böyle tekrarlardan oluşursa kısır 
döngü yaşanmasına neden oluyor. 
Yaşantılanmızı, zevklerimizi, beğenilerim
izi tekrarlarken, sınırlandırırken, yaşamı 
üretiyor muyuz, yoksa tüketiyor muyuz. 
Belki de yaşamın bize verdiği, sunduğu 
zenginliklere layık olmadığımızı düşünü 
yor olabiliriz.

12 Haziran 2003 Perşembe 
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Yasemin Mobilya
DEĞİRMENCİOĞLCI Mobilya ve Koltuk Çeşitleri
□ Yatak Odası Takımları 
O Oturma Odası Takımları 
□ Misafir Odası Takımları 
O Yemek Odası Takımları 
O Kanepeler 
O Abajur Çeşitleri 
□ Zigon Sehpalar 
Yeni işyerlinizde zengin 

mobilya çeşitleri ile 
hizmetinizdeyiz....

Gazhane Caddesi No : 21 GEMLİK
Tel : (0.224) 512 20 20
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Hırsızlar can yaktı fl

Salı günü ilçemize gelen hırsızlar, güpegündüz 
evlere girerek, milyarlarca liralık altın çaldılar.

İlçemize dadanan 
hırsızlar, salı günü 
güpegündüz girdik
leri evlerden mil
yarlarca liralık altın 
çaldılar.

Atatürk Kordonu 
Adliye Lojman 
lannın yanında 
bulunan Mutman 
Apartmanında, ev 
sahiplerinin gezeye 
gitmesini fırsat bilen 
hırsızlar İnşaat

Mühendisi Nusret 
Mutman'ın ve 
ağabeyinin oğlu 
Cenk Mutman'ın ev 
kapısını kırarak, 
içeriye giren hır 
sızlar, Nusret 
Mutman'ın evinden 
300 milyon lira 
değerinde altın 
çaldılar.

Burada aradık- 
lannı bulamayan ev 
fareleri, bu kez yan

daireye girdiler.
Dairede bulunan 

çelik kasanın gizli 
anahtarını bulan 
hırsızlar kasadaki 
35 milyar lira 
tutarındaki ziynet 
eşyalarını ve altın
ları çalarak; kayıp 
lara karıştılar. 
Olayın emniyete 
bildirilmesi üzerine 
gelen görevliler par
mak izi bulamadılar.

b 
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m Firmamızda çalışacak en az 3 yıl tecrübeli 
EML mezunu, askerliğini yapmış,

5 Tornacı, Frezeci, Teknik Ressam aranıyor. 
Maat + Sigorta

FORMSAN MAKİNA LTD.ŞTİ.
Tel : (0.224) 524 80 30

< Küçük Sanayi Slt. B Blok No: 8 GEMLİK

— E Fabrikamızda çalıştırılmak üzere
* BAKIM ELEMANI
J îz alınacaktır.

= | TEL: (0.224) S14 00 60
KAYIP Sağlık karnemi kaybettim. Hükümsüzdür.

Meliha KAYA

h

iğ Biiyiikkumla İskelesi karşısında 2003 yaz sezonunu açtı. 

Değişik atmosfer, nezih, farklı otantik bir mekan. 

Ayrıca cazip fiyatlarıyla güzel vakit 
geçirebileceğiniz yegane bir yer

Büyük Kumla Meydanı İskele Karşısı 
Tel: (0.224) 538 00 90 BÜVÜKKUMLB

ÖZGÜR SPOT ve 2. EL
KALİTELİ - GARANTİLİ - SIFIR AYARINDA HER TÜRLÜ 
CEP TELEFONU- TELEVİZYON - BUZDOLABI - FIRIN- 

ŞOFBEN - ÇAMAŞIR MAKİNASI - BULAŞIK MAKİNASI 1 
ELEKTRİK SÜPÜRGESİ - ve BENZERİ EŞYALAR ALINIR

UYGUN FİYATLARLA SATILIR

UĞRAMANIZ MENFAATİNİZEDİR
BUZDOLABI - ÇAMAŞIR 
MAKİNASI- FIRIN ve 
ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE 
MÖDÖ.ÖÖÖJL

Beyaz eşyaların boya

Kayhan Mh. 
2 Nolu Cd. No:21 
Kumla Yolu üzeri 
Tel : 513 01 76 

GEMLİK 

işleri yapılır.
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İŞTE ÖZEL MAVİ DÜNYA 
KOLEJ! EARKT

✓ Her çocuğa bir enstrüman öğretilecek.
✓ 2 yabancı dil garantisi

✓ Her çocuğa bir yörenin folkIM 
ı/ Okulumuz 9 şiddetinde depreme dayanıkhdr.

"Ulusların Geleceği Çocuklara, 
Çocukların Geleceği Okullara Bağlıdır"

Ulu Önder Atatürk'ün net çizgilerle belirlediği, çağdaş gelişim düzeyinin tSat* 
çıkabilmek hedefinin gerçekleşmesi Içn, yapılması gereken en önemi grşrr ı 

eğitim adına bir şeyler yapmak olduğuna yürekten inanıyoruz.

tk
3ı

ÖZEL MAVİ DÜNYA KOLEJİ A

Mudanya Yolu Kolej Caddesi No: 344 Çağrışan / BURSA 
Tel: (0.224) 24465 71 pbx Fax: (0.224) 24465 70

RENKLİ ETİKET - BROŞÜR - EL İLANI - 
KİTAP - DERGİ - AFİŞ - YILLIK BASIMI - 

FATURA - İRSALİYE - BİLET - GİDER MAKBUZU] 
DAVETİYE - KARTVİZİT - KAŞE - MÜHÜR - 

CİLT YAPIMI - PLASTİK KİMLİK KARTI

GUNDC KALIKLI ve UCUZ 
DAVCTİYC BASILIR

Her türlü matbaa işlerinizde hizmetinizdeyiz-
Matbaacılık Bizim İşimiz

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

Tel : (0.224) 513 17 97 Fax : (0.224) 513 35 95
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AKP’de yeni dönem
Adalet ve Kalkınma Partisi Kongresi’nde seçilen yeni yönetim, eski Başkan 
Ali Okuroglu’ndan görevi aldı. Okuroğlu, partiyi emin ellere teslim ettiğin-
den dolayı mutlu olduğunu söyledi.

B Adafetve

İKaikınma Partisi İlçe 
[Kongresinde seçim
ken kazanarak yöne
lene gelen Enver 
■Şahin yönetimi, dün 

leski ilçe Başkanı Afi 
fckuroğlu ndan görevi 
| devral d .
■ AKP İlçe binasın- 
da dün saat 14.oo de 

■ûzenlenen devir 

Kadri Güler

^üne

teslim töreninde 
konuşan eski İlçe 
Başkanı Ali 
Okuroğlu, çok geniş 
katılımlı bir kongre 
yaptıklarını, herkesin 
seçilmesine önem 
verdiklerini belirterek, 
“Kongrede Enver 
Şahin’i yalnız ütcak- 
mayan diğer arka 
daşlara teşekkür 

ederim. AKP 
Kongrelerinde ilçe 
lerde tek liste ile 
seçimlere 
gidilirken, üç aday
la seçime gittik. Bu 
da bizim 
demokratikliğimizin 
bir göştergesidir. 
Toplumcu, katılım
cı, sosyal hukuk 
devletini savunan, 
özel teşebbüse 
önem veren siyasi 
mis yonun temsilci
leri olarak böyle bir 
kongre yapmamız
dan dolayı mut

luyum. Ayrıca 
Enver Şahin 
grubunun kazan
masından mutlu
luk duyuyorum. 
Çünkü sön yöne
tim kurulu toplan
tımızda yönetim 
kurulumuz kendi
ni başkan adayı 
seçmiştir. Bu 
arkadaşımızı 
belediye meclisin
deki çalışmaların
dan tanıyoruz. 
Partimizi emin 
ellere teslim ettik, 
inanıyorum ki bu

partimizi ileriye 
götürecektir. 
Gemlike yeni bir 
ivme kazandıracak
lardır, siyasete renk 
katacaktır, bireysel 

ve kurumsal ilişki 
lerde AKP yi güzel 
bir şekilde temsil 
edeceklerini inanı 
yorum” dedi.

Dev. sayfa 6 da

Sergiler ayı
2002 -2003 eğitim ve öğretim yılı sona eriyor.
Okullarda Mayıs ve Haziran ayları bilhassa el 

^becerilerini gerektiren derslerde elde edilen 
i ürünlerin sergilendiği aydır.

Bu nedenle, neredeyse günde bir den fazla 
sergi açılıyor.

Basında çalışan arkadaşlarımız bu sergilere 
koşuşturup duruyorlar.

Gemlik Körfez, günlük çıktığından beri 
Gemlikln nabzım daha güzel tutuyor.

Günlük gazetenin getirdiği yorgunluk ne 
kadar çok olsa da, gazete çıktığında bu yorgun
luk bitiyor, yerine yenisi başlıyor.

Çok kısa bir zamanda sayfa sayımızı art
tırarak, sosyal olaylara daha geniş yer vere
ceğiz.

Sergiler bugünlerde bitecek ama, bu kez sün
net ve düğün törenleri başlayacak.

Temmuz ayında daha içerekli ve daha 
okunur bîr gazete sunacağız sîzlere.

। Lütfen yerel gazeteleri yaşatmak için abone 
olunuz.

Umurbey de kep töreni
Umurbey Celal 

Bayar Sağlık Meslek 
Lisesi 7. dönem 
mezunları dün kep 
giyme töreni düzenle
di.

Dün Umurbey 
Sağlık meslek Lisesi 
bahçesindeki törene, 
Gemlik Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, Umurbey 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
İl Sağlık Müdürü 
Osman Ayyıldız, İlçe 
Milli Eğitim Şube 
Müdürleri, Okul 

yöneticileri ve öğret
menler ile öğrenciler 
katıldı.

Üç dönem hemşire 
mezun eden C.B. 
Sağlık Lisesi, 
dördüncü dönem 41 
öğrenciden oluşan 
Çevre Sağlık Teknis 
yenini mezun etti.

Okul birincisi 
Yasemin Ulutaş yaş 
kütüğüne plaket 
çaktı, îl Sağlık 
Müdürü Osman 
Ayyıldız tarafından 
diploma ve ödülü ve 
rildi.

Okul İkincisi
Zeynep inan, 
üçüncüsü ise Seval

Civan oldu.
Bu öğrencitere de 

ödül ve plaket verildi.
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Gürhan ÇETİNKAYA Mehmet OKUR
Yerel siyaset dalgalanıyor 
ama bir türlü durulmuyor Genç Kalmak ....
Politikacıyı toplumdan, siyasal partiye ise 

genel toplumsal yapıdan ayırmak olanaksız.
Hepsi içiçe..
Yumurta tavuk hikayesi gibi...
Nasıl ki hala tavuk mu yumurtadan 

yumurta mı tavuktan çıkar sorusunun yanıtı 
tartışmıyorsa, politikacı toplum ilişkisi de 
tartışılıyor.

Ama gerçek olan yumurtanın tavuktan, 
politikacının da toplumdan çıktığı..

Gemlik'te politik yaşamda ilginç 
gelişmeler oluyor.

Deniz bir türlü durulmuyor.
Körfezin açıklarından da beter.
AKP kongre yapıyor.
Yankılan hala sürüyor.
Adında adalet sözcüğü bulunan bir par

tinin kendi üyelerine dönük hukuk anlayışı 
tuhaf değil mi?

İktidarda olan, Türkiye’yi Avrupa 
Birliği’ne taşımayı düşünen parti, hem de 
ilçe düzeyindeki kendi kongresinde 
bölünüyor.

Siyasette farklı düşünceler doğaldır. 
Olması da gerekir.

Ama düşüncelerin aktarılması dışa yansı
ması kavga nedeni olamaz.

Akılcı olmak, seçmene barışçı mesajlar 
vermek gerekmiyor mu?

Ama balık baştan kokuyor.
Genel Merkez’in niyeti ve uygulamaları 

da model oluşturuyor doğal olarak

DYP’de başkan atanıyor.
Mühür verilmiyor.
İsim arkadan geliyor.
İki başlı bir parti..
Ülkeyi selamete götürmeyi hedefleyen 

partinin Gemlik'teki yapılanma yöntemi 
çok şeyi anlatıyor.

Yerel insiyatiflerden, yerinden yönetim
den bahseden partinin ilçe örgütü 
Ankara’dan talimat bekliyor.

Çeklerle, caklarla, mişlerle, mışlarla gün 
kaybediliyor.

Oysa yerel seçimlerin eli kulağında..
Zaman hızla akıp gidiyor.
Yeni atanan yönetime de strateji sapta 

yacak süre tanımak gerekmiyor mu?

Yerelde böyle de genelde farklı mı?
Dünyada politik dengeler değişti..
Yeni dengelere uyum sağlamak gereki 

yor.
Irak’taki yönetim değişikliği ve Orta

doğu’daki hızlı gelişmeler 21. yüzyılın ilk on 
yılını biçimlendirecek.

içeride popülist yaklaşımlarla, tabana 
şirin görünecek uygulamalarla yitirilecek 
zaman yok.

Ortadoğu treni yola çıkmak üzere hatta 
çıktı bile..

Onun için, hızlı ve doğru karar vererek, 
trendeki yerimizi almalıyız.

Genç kalmak ya dal....
Gün geçmiyor ki insanların geç kalması 

için yayın organlarında reçeteler çıkmasın. 
Bunların kimisi bitkisel çaylar, kimisi kültür 
fizik, kimisi de sağlam moral, neşe ve 
hoşgörü..... tümünde de gerçek payı var.

Şimdi dilerseniz önce, General Douglas 
Mack Arthur’un bu konudaki düşünce ve 
önerilerine yer verelim:

“Gençlik yaşamın bir dönemi 
değildir. . O, serüven tutkusunun 
rahatlık düşkünlüğüne üstün geldiği, 
cesaretin korkuyu yendiği, en iyi bir 
ruhsal durum, bir bilinç olgusu, bir 
hayal gücü, şiddetli bir heyecan, bir 
duygu yoğunluğudur.

İnsan belirli bir süre yaşadığı için 
değil, bir ideale yüz çevirdiği için 
yaşlanır. Yıllar kişinin yüzünü, bir ide
ale yüz çevirmesi ise ince ruhunu 
kırıştırır.

Düşünceler, kuşkular, korkular ve 
umutsuzluklar bizi yavaş yavaş toprağa 
yönelten ve ölmeden tozlaşmamıza 
neden olan düşmanlardır.

Öğrenmeyi algılamayı, bir şeye 
hayran olmayı, şaşır mamayı bilen kişi 
gençtir. Tıpkı doymak bilmeyen bir 
çocuk gibi. Ya sonra diye sorar. 
Olaylara meydan okur, mutluluğu 
yaşamın kıvançmda bulur.

Kişi inançların ölçüsünde genç, 
kuşkuları oranında yaşlıdır. Bir yerde 
kendine güveni derecesinde genç, 
kuşkuları oranında yaşlıdır.

İyiyi, güzeli, büyüğü, algılamaya açık 
olduğunuz sonsuzluğun insanın doğa

GEMLİK
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DOĞAYI SEV; YEŞİLİ KORU

nın mesajını algılayabildiğiniz surece 
genç kalırsınız.

Eğer bir gün yüreğinizi karamsad£ 
aşındırmaya, bezginlik kemirmese 
başlarsa, işte o zaman Tann dan tejj 
ruha rahmet dileyiniz.”

General böyle diyor fikirlerinde gerçdM 
yüzde yüz. Bir psikolog yada psikiyatrise M 
çıkartacak kadar gerçekler....

Biz de Generalin ruhuna Tann dan 
hamet dileyip, bunun tam aksini vurgdapi 
ve 48 yaşında (genç yaşta) yaşamını yüJ 
Şair Kemalettin Kamunun dizelerine ja 
verelim:

Sevginin güvenme güzelliğine, 
Şeninde saçların tarumar olur. 
Aldanma talihin pembe rengine 
Hayatın uzun bir intizar olur.

Sevgilim baksana bir yanda gülen, 
Bir yanda gözünün yaşını silen. 
Kimi benim gibi erir derdinden. 
Kimi de senin gibi bahtiyar olur

Sevgilim senin de geçen zamanın 
Ne şöhretin kalır, ne hüsnü anın, 
Böyledir kanunu kahpe dünyanın 
Dört mevsim içinde bir bahar oht

Sevgilim her insan doğarken ağlar 
Çiçeklerle açar, sularlar çağlar
Rehgüzarı olur bahçeler bağlar
Sonunda isimsiz bir mezar olur
Siz karamsarlık içinde bulunan şaire dM 

Generale kulak verin.
Kalın neşeyle ve sağlıc akla

Yazanınız 
Araştrmacı-Yazar 

Yılmaz AKKILIÇın yazda 
4 Ciltlik 

BURSA ANSİKLOPEDİSİ 
gazetemizde satılmaktadır.

KErfez
GÜNtÜR SSTAS GAZETE OOİ

İstiklal Cad. Bora Sok. No.SS
Tel: 5131797 Fax : 513 35 95 GBM
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Marmarabirlik’te üye 
l güncelleştirilmesine 

devam ediliyor
I Marmara Zeytin 
‘Tarım Satış Koope 
Ihatifler Birliğine bağlı 
Kooperatiflerde üye 
■güncelleştirme işlem
leri sürüyor.
I 72 Nolu Marma 

|rabirlik Zeytin Tarım 
■Satış Kooperatifi Yö 
■netim Kurulu Başkanı 
İbrahim Aksoy, gaze 

temize yaptığı açıkla
tmada, 10 Mart 2003 
I tarihinden itibaren 
■başlatılan ortaklık 

güncelleştirilme işlem 
İlerinin 31 Ekim 2003 
[tarihine kadar devam 
■edeceğini hatırlattı.

Aksoy, açıkla
tmasında, birlikler ve 
[kooperatifler için 
4572 sayılı tarım 

[satış kooperatifleri ve 
[birlikleri hakkındaki 
kanun gereği koope 

[latiflerin ana sözleş 

melerinde yapılan 
düzenlemelerle yasa 
lara uyum sağlanmış 
ve kooperatiflerin or 
tak sayılarının bilin
mesi için üye gün
cellemesine baş
landığını söyledi.

50 yıldır bu konu
da herhangi bir işle 
min yapılmadığını 
söyleyen Aksoy, ürün 
atımlarının ve depo 
(anmasının, gerekse 
ürün bedeli öde 
meleri ve diğer işlem
lerin planlanmasının 
sağlıklı yapılabilmesi 
için üye yenile 
meşinin yasal bir 
zorunluluk olduğu 
gibi kooperatifler 
içinde bir ihtiyaç 
haline geldiğini belirt
ti.

İbrahim Aksoy, bu 
amacın merkez ve 

köy ortaklan için 
mahalle ve köy 
muhtarlarıyla iletişim 
kurularak, kooperatif 
kayıtlarında görülen 
ortakların son durum
ları sağ veya ölü hali 
ile adreslerinin belir
leneceğini söyledi.

Aksoy, ana sözleş
menin 12. maddesine 
göre, kooperatifin çâ 
lışma konusuna giren 
ürünlerden birinin üre 
ficisi olduğunu kanıt
lanması için ortaklar
dan tapu senedi foto 
kopisi, kira sözleşme
si, üretici olduğunu 
ve yaklaşık üretim 
miktarını gösterir bir 
belgenin Ziraat Odası 
veya İlçe Tarım Mü 
dürlüğü’nden alın
ması gerektiğini hatır 
latarak, zeytinliğin 
hazine arazisi olması

Belediye 
Meclisi

toplanıyor
Gemlik Belediyesi 

Meclisi, Belediye Baş 
kanı Mehmet Turgut 
’un çağrısı üzerine 
bugün toplanacak.

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, bele 
diye meclis üyelerine 
gönderdiği çağrı mek
tubunda, imar ile ilgili 
konuların ele almaca 
ğını, ayrıca, belediye 
başkanlığına gelen 
imarla ilgili başvuru
ların teker teker görü 
şülerek sonuçlandın 
lacağını bildirdi.

İbrahim AKSOY
durumunda beledi 
yelere vergi ödemesi 
yapıldığını gösteren 
emlak beyannamesi 
veya eşdeğer sayıla
cak bir belgenin geti 
rilmesini ayrıca, 
nüfus cüzdanı foto 
kopisi ve 3 adet yeni 
çekilmiş fotoğraf geti 
rilmesi gerektiğini 
bildirdi.

Ortaklık yüklenen 
mektubu ile ortaklık 
beyannamesi de dü 
zenlenecek.

Provakasyon
Provakasyonda üstümüze yok. j 
Adam kullanmaya çok iyi beceriyoruz. I 
Her kesim tarafından kullanılmaya dal 

amadeyiz.
Çünkü ortamımız buna müsait.
- Mutsuz insanımız çok.
- Öfkeli insanımız çok.
Bir kibrit çaktın mı tamam.
Kibriti çakanlar işte böyle günleri ko&ıyor. i
1977 Mayıs ayı. ।
Görevli" olarak Fransa’ya gönder-1 

itmiştik.
2 Mayıs sabahı. Le Havre sehrindey-1 

dik.
Toplantı odasında yerimizi almıştık
Ve. Kompresör firmasının teknik heyeti- I 

ni bekliyorduk.
Az sonra, Fransız heyeti toplantı odasna I 

girdi.
Önümüze, bir kaç Fransız gazetesi kondu I
Fransızca bilmiyorduk.
Ama. Manşeti anlamıştık.
1 Mayıs kutlamaları sırasında 37 kişi I 

ölmüştü.
Kibriti çakan, taam yerini bulmuştu.
Ve. Ses getiren bir provakasyona. imzasmı I 

atmıştı.
Belki de bu katliam, 12 Eylül 

darbesinin ilk temel taşlarından biri 
olmuştu.

Provakasyon ülkemizde her dönem 
var.

Bugünde, devam ediyor.
Kısa bir süre önce, Bingöl'de deprem 

oldu.
Yardım malzemesi ve çadır gönderildi.
Ama. Dağıtım işi, mevzuat hazretler

ine takıldı.
Provakatörler bu fırsatı* kaçırmadı.
Öfkeli ve acil halkı, anında kışkırttı.
Türkiye, önemli bir değilim virajına 

girdi.
Para kaybedenler olacak.
Makam ve güç kaybedenler olacak.
Değişinin engellenmesi için, herim» tüm 

kozlarını ortaya koyacak.
Belki provakasyonlar bile, gündeme 

gelecek.
Yetkililer konuşmalarına çok dikkat 

etsinler.
Provakasyonlara sebep olacak, 

.tahrik edici açıklamalardan uzak dur
sunlar.

günün çözü
Belediye Meclisi* 

nin bu toplantısında, 
haziran ayı olağan 
toplantıları sona ere
cek.

Bizi bizden başka.
Kmise utandıramaz.

“J.G HoUand"
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Yemekte buluştular

Gemlik Lisesi 10/J sınıfı 
öğrencileri 2002-2003 
eğitim ve öğretim yılının 
sona erdiği bu günlerde, 
sınıf öğretmenleri Şuayip

Serdaroğlu ile birlikte 
Antep Sofrası’nda buluş
tular. ,

Öğrenciler, yıl sonu tati
line birkaç gün- kala dün

akşam yemeğinde topluca 
Antep Sofrası’na giderek, 
okul ortamından uzak bir 
mekanda birlikte hoş 
dakikalar geçirdiler.

| I i t I 
! ı i i ı 
i I ! i

İLAN ve REKLAMLA 
KAZANDIRIR

HHirnrniöUHi 
l(( mibditlMûrDri/.

BİR TELEFON YETERLİ

TEL: (0.224) 5131797
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PVC KAPLAMA V€ 
PLASTİK KAAT SİST€ML€Rİ
0 Plastik Kimlik Kartı 0 Personel Kartı
0 Öğrenci Kartı 0 Tanıtım Kartı

0 Fatura Kartı ve 0 PVC Kaplama

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

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

Pizzamızı denediniz mi?
Vazgeçemeyeceksiniz.

Ev ve işyerlerine servis vapıhr
İstiklal Cad. No: 17 GEMLİK

Tel: (0.224) 513 53 67

Bağkur Sanayi Sitesi'nde 
130 m2 

KİRALIK DÜKKAN
(Depo olarak da kullanılabilir)

GSM: (0.542) 716 7166
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Bunları biliyor musunuz?

28 günde gençleşin!
Edebiyat ve Gençlik1/ ızgara

ve
çeyrek fincan taze taneli meyve.

da 
ile

Muidim CURBOĞA
Egıtimci-Yazar

kuşkonmaz, brokoli ya 
ıspanak biraz zeytinyağı 
soslanmış.

İnce bir dilim kavun

Dünden devam
Akşam : 
110-170 gram

ı«Haziran 2003 Cuma
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Günümüzde genç kesimin bir bölümü 
®wka tutkunluğumla giyim kuşam merakını 
»derirken. bazıları barlarda vakit tüketmek
le bur bölümü de okuyarak ya da yazarak 
[edebiyatla ilgilenmektedir. Kitapçılarda 
yetişkinlerden daha çok gençleri görmek, 
onlar adına olumlu bir gelişmedir.
| Gençliğin okuma sevgisinin artması için 
eğitimciler m büyük görev düşmeklerdir. Bu 
konuda duyarlılık göstermek gerek. 
Okuyan, araştıran, düşünen, yurdunu ve 
■Banlarını seven aydın gençlere bu ülkenin 
ihtiyacı var.
I Okumak. öğrenmek, özgürleşmektir. 
M—obası bir uzlaşma rejimi olduğuna 
göre toplumun tüm kesimlerinin sesi duyul- 
eeL

Ofise değil, banş üretme çabalan etkin 
Jolmah. Edebiyatın bu tür işlevi üstlenebil
elim düşünüyorum.
E Gençlerdeki enerjiyi en olumlu şekilde 
edebiyatla kanahze edebiliriz. Ülkemizde 
W çok olumsuzluğa karşın, okuyarak, bilgi 
Sbeceri geliştirip, anlamlı ve verimli ilişki 
İne bütünleşmeler sağlanabilir. |
। Gençler kendisini geliştirerek ülke ve 
dünya sorunlarına çözüm üretecek gücü 
kendilerinde bulabilirler. Okumak böylelikle 
gencin hem kendine yatırımı, hem de 
Ökenin geleceğine bir yatınm olacaktır.
I Okumak ve yazmak edebiyattan tad I 
almayı sağlarken, bu sayede yaratıcılık I 

| geliştirilebilir.
Kültürün korunması, gelişmesi ve taşın- I 

iması başka bir deyişle süreklilik kazanması- I 
na edebiyatın önemli katkısı vardır.
i Edebiyatla dostluk gerçek bir serüvendir. I 
Heyecan verici bir serüven. Hayata farklı I 
bakmayı öğrenebilir, çok seçenekli bir I 
dünyada yaşadığımızın farkına varabiliriz. I 
Kalıplarla düşünme yerine özgür düşün-1 
meyi tercih edebiliriz. Okumakta edinilen I 
sözcük zenginliği yaşamımızın kolaylaştıran | 
gerçek bir zenginliktir. Ancak yaratıcılık ve I 
özgürlük adına gencin edebiyat uğraşısı I 
kendi haline bırakılmamalı. Yeterli bilgi ve | 
ustalığı öğrenmeyen öğrenci, kendi kendini | 
yineler Gence edebiyat eğitimi alması için I 
destek verip, önünü açmalıyız, I

somon.
2 nescafe fincanı dolusu yeşil 

salatalık, lezzet için 1 çorba 
kaşığı ektra doğal zeytinyağı ve 
taze sıkılmış limon suyu sosuy
la...’

1 fincan buharda pişmiş

Yatmadan önce:
60 gram az yağlı, az 

hindi ya da tavuk göğsü.
Yarım armut ya da 

elma.

tuzlu

yeşil

3-4 badem ya da zeytin.
1.5-2 bardak su (istenirse 

daha fazla)
NOT Her gün hemen 

hemen aynı şeyleri yiyeceksiniz. 
Proteini her zaman önce 
yemeyi unutmayın. Mönünün 
dışında gün boyunca iki bardak 
su daha içilmelidir.

Devam var.

Yasemin Mobilya
DEĞİRMENCÎOĞLU 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....

□ GEREKLİ TELEFONLAR

□ OTOBÜS
□ BELEDİYE

□ TUP DAĞITICILARI

M 513 18 46
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07
513 14 14
513 13 64
513 14 11
513 10 42
513 23 60
513 11 86
513 77 73

Karayolları ...... 
Liman Bşk....... 
Mal Md........... 
Nüfus Md. ...... 
Özel Id. Md...... 
Tapu Sic. Md. . 
Müftülük..........
Gümrük Md.....
Tekel Md. ...... 
Ver. Da. Md.. 
İlçe Tar. Md.
İçe Seç. Md. .

514 17 00

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

—J OtÇ.OPA}. BAŞKAMI»»

Spor Sah....... 514 00 95
Orm. Böl. Şf... 513 12 86
Milli Eöt. Ma.... 513 11 74 
Halk EBt. Mrk .-------------
HaLV Kutup......

□ VAPUR

□ FERİBOT
Topçular....
Eskıhısar............

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

□ KAYMAKAMLIK .

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

□ ULAŞIM

Uludağ Turizm.............513 12 12%
Aydın Turizm.................513 20 77
□ HASTANELER ~~

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

□ TAKSİLER

□ RESMİ DAİRELER 

TEK Anza...... 513 20 66
TEK işletme .... 513 45 03 
Turizm Der. .... 513 12 74

Gazhane Caddesi No : 21 GEMLİK 

Tel : (0.224) 512 20 20

□ UÇAK
Türk Hava Yollan ....
Şahk Havacılık....
Havafcmanı...........................
□ DENİZ OTOBÜSÜ 
Bursa......
Mudanya 
Yenflcapı.. 
Yhkjva.....

NÖBETÇİ ECZANE
13 Haziran 2003 Cuma 
SAĞLIK ECZANESİ

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

....... 513 18 21
....... 513 24 67
........51332 40
....... 513 23 24
.......514 3i' 50

Ambulans.....0.532.4868116
Kurtarıcı Q 533 2556505

Kd Kcv'ü 513 11 85

ve a m
Ambulans..... 0 532 5716757

Aygaz........... 
Özğaz..........
T&kgaz...........
Ocakgaz......
Ergaz............
Iprâgat-------
Hat-aşgaz......
Lüdtgaz.........
Yeni Ckügaz 
Atevgaz........
BPGaz........

5? " 45 46
514 28 41
513 65 00
513 40 95
514 59 Sİ

YerSwrtiar Petrol 
Akçen Retrol.

513 30 33
513 17 79
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AKP’de yeni dönem
. Birinci sayfanın 

devamı
Daha sonra söz 

alan AKP'nin yeni 
ilçe Başkanı Enver 
Şahin, Alî Okür 
oğlu'na kısa za 
manda yaptığı çalış 
malardan dolayı 
teşekkür etti.

Kendisinden ilçe 
başkanlığını sür 
dürmesine isteme
sine karşın, ısrarla 
ilçe başkanlığına 
sıcak bakmadığını 
söylediğini bildirdi.

Enver Şahin, 
kendi adının yöne
tim kurulunda öne 
çıktığında ise, zor 
günleri zor ortamda 
zor atmosferde 
görev almak zorun-
da kaldığını
belirterek, çalışma 
arkadaşlarını tanı 
tırken, “Yöne 
timdeki bir çok 
arkadaşın esnaf 
lık dalında uzman
laşmış kişilerdir. 
Çalışmalarımızda 
geriye dönük de

Enver ŞAHİN

ğil, ileriye dönük 
çalışacağız” dedi.

I 
i 
i I
I I
i I
I i I I i

ÖZGÜR SPOT ve 2. EL
KALİTELİ - GARANTİLİ - SIFIR AYARINDA HER TÜRLÜ 
CEP TELEFONU- TELEVİZYON - BUZDOLABI - FIRIN- 

ŞOFBEN - ÇAMAŞIR MAKİNASI - BULAŞIK MAKİNASI - 
ELEKTRİK SÜPÜRGESİ - ve BENZERİ EŞYALAR ALINIR 

UYGUN FİYATLARLA SATILIR

UĞRAMANIZ MENFAATİNİZEDİR
BUZDOLABI - ÇAMAŞIR 
MAKİNASI- FIRIN ve 
ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE

Kayhan Mh.
2 Nolu Cd. No:21
Kumla Yolu üzeri | 
Tel : 513 Ol 76 I

4 GEMLİK I
Beyaz eşyaların boya işleri yapılır.

gg Firmamızda çalışacak en az 3 yıl tecrübeli 
EML mezunu, askerliğini yapmış, k, Tornacı, Frezeci, Teknik Ressam aranıyor.

Maat + Sigorta

5 FORMSAN MAKİNA LTD.ŞTİ.
3 Tel : (0.224) 524 80 303 Kûçûk Sanayi Sit. B Blok No: 8 GEMLİK

İŞTE ÖZEL MAVİ DÜNYA 
KOLEJİ FARK! İ

✓ Her çocuğa bir enstrüman öğretilecek.
tK 2 yabancı dil garantisi

Her çocuğa bir yörenin folklörü
V Okulumuz 9 şiddetinde depreme dayanıklıdır.

"Ulusların Geleceği Çocuklara, 
Çocukların Geleceği Okullara Bağlıdır"

Ulu Önder Atatürk'ün net çizgilerle belirlediği, çağdaş gelişim düzeyinin üzerine 
çıkabilmek hedefinin gerçekleşmesi içn, yapılması gereken en önemi girişilin. । 

eğitim adına bir şeyler yapmak olduğuna yürekten inanıyoruz.

— £ Fabrikamızda çalıştırılmak üzere 

BAKIM ELEMANI 
alınacaktır.

= i IEL: (0.224) S14 00 00

ÖZEL MAVİ DÜNYA KOLEJİ
Mudanya Yolu Kolej Caddesi No: 344 Çagnşan / BURSA 

Tel: (0.224) 244 65 71 pbx Fax: (0.224) 2446570

KAYIP Sağlık karnemi kaybettim. Hükümsüzdür.
Meliha KAYA

RENKLİ ETİKET-BROŞÜR - EL İLANI - 
KİTAP - DERGİ - AFİŞ - YILLIK BASIMI - 

FATURA - İRSALİYE - BİLET-GİDER MAKBUZUI 
DAVETİYE - KARTVİZİT - KAŞE - MÜHÜR -

CİLT YAPIMI - PLASTİK KİMLİK KARTI

1 GUNDC KALIKLI ve UCUZ 
DAV€TİY€ BASILIR

Büyükkumlo İskelesi karşısında 2003 yaz sezonunu açtı. 
Değişik atmosfer, nezih, farklı otantik bir mekan. 
Ayaca cazip fiyatlarıyla güzel vakit 
geçirebileceğiniz yegane bir yer

§ Büyük Kumla Meydanı İskele Karşısı 
H Tel: (0.224) 538 00 90 BÜVÜKKUMLB

Her türlü matbaa işlerinizde hizmetinizdeyiz. 
Matbaacılık Bizim İşimiz

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

Tel: (0.224) 513 17 97 Fax : (0.224) 513 35 95 ,
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Kadri Güler

Çjiine t^akış

GEMLİK GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE

rfe
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 ilanı & Kitap A Dergi 
Afiş & Yıllık Basımı & Fatura İrsaliye & Bilet 

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

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR 
Her türlü matbaa işlerinizde 

hizmetinizdeyiz

FİYATI : 200.000. TL.

Hocaoğlu, görevi
U’e iade etti

Nizamettîn Şanlı’nm istifasıyla boşalan 
Genç Parti İlçe Başkanlığı görevine atanan 
Nurettin Hocaoğlu, görevi geri iade etti.

Genç Parti Gemlik 
İlçe Örgütü.’ ndekî 
somnfar bitmiyor.

İlçe Yönetimini 
Gİuşturuirnak ile 
görevlendirilen Nuret 
tin Hocaoğıu da bek
lediği ilgiyi gö rem e 
yince, görevi İl yöne
tenine iade etti.

Nizamettîn Şanlı- ve 
yönetiminin görevden 
istifasıyla doruğa

çıkan Genç Parti krizi, 
Doğru Yol Partisi eski 
yönetim kurulu üyesi 
Nurettin Hocaoğlu’nun 
ilçe başkanlığı 
görevine atanmasıyla 
yeni bir boyut kazan
mıştı.

Yaklaşık bir aydır 
itçe yönetimini oluştur
mak için çabalayan 
Hocaoğlu, parti içinde
ki kırgınlan biraraya

getirmek için 
çaba harcarken, 
bunda da ba 
şanlı olduğunu 
söyledi.

Hocaoğlu, 
Kûmla ve 
Gemlik’teki 
kadın komisyon
larının kendile 
rjne tam destek 
vermelerine 
karşın yeterli 
oluşum 
sağlayamadığı

Nurettin HOCAOĞLU

için görevi iade’ ettiğini 
söyledi.

Resmi olarak görev 
almadığını da belirten 
Hocaoğlu, “Partinin

mühürü bende değil. 
Hiçbir resmi sıfatım 
yok. Bâna güvendi 
ler, görev verdiler. 
Ben de kendi 
isteğimle görevi iade

Balığın kokusu
Dün toplanan Belediye Meclisinde alınan bir 

' karar dikkatimi çekti.
Hükümet Konağı karşısında bulunan Balık 

Satış yerlerinde bir süre önce uygulanan ve daha 
I sonra kaldırılan balık pişirme olayına meclis onay 
verdi.

Bugün Balık satılan bu yerin kurulması için 
rahmetli Rait ReisfAydın) çok çaba harcadı.

Bu mekanlar bir dönem büyük ilgi gördü.. 
I Giderek burada bir iki satışyeri kaldı.

Bunun nedeni balık ticaretinden beklenen 
kazanan elde edilmemesi ve seyyar balıkçıların 
haksız rekabeti...

İş yapamayan bu yerlerde satış işlevi yanına bir 
de pişirme eklenince, Hükümet Konağının 

ı karşısında duman duman balık ızgara kokusu yal
nız Hükümet Konağını değil, yanındaki gazinoları 
da etirifiyecek.

Hatta o çevrenin tamamını...
Belediye Herifti bu tür bir karar alacağına, 

Gemlik e yakışır deniz kenardında, dışarıdan da 
gelecekler hitap eden yeni mekanlar kazandırmaya 
çafcştaydı daha iyi olurdu kanaatindeyim.

Körfez OFS

Sınıflarını Pekiyi ile geçen 
ilköğretim okulu öğrencilerinin 

fotoğraflarını gazetemizde yayınlayacağız. 
Bunun için öğrenjJerin karneleri ile 

gazeteiriize bir vesikabk fotoğraf 
getirmeleri yeteri olacak.

Ayrıca sınıflarını Pekiyi ile geçen 
50 öğrenciye Gürhan Çetinkaya’dan 

(BOSCH - Çetinkaya Ticaret) 
tatil kitabı hediyesi.

Okullarda yaz
tatili başladı
2002-2003 eğitim 

ve öğretim yılı ilk ve 
orta dereceli okullarda 
dün sona erdi.

Eylül ayında
başlayan eğitim , ve öğ 
retim yılı içinde ilçe 
mizde 12 bin öğrenci 
dün karne sevincini 
yaşarken, lise son sınıf 
öğrencileri yarın il 
merkezlerinde ve bazı 
ilçe merkezlerinde 
ÖSS sınavları için ter 
dökecekler.

Veliler, yıl boyunca 
çocuklarının üniversi 
teye girebilmesi için 
büyük paralar harca
yarak, okullarındaki 
eğitimlerinden başka 
dershanelere de gönde 
rerek, kazanmalan için 
büyük maddi sıkın
tılara girdiler.

Yann, Türkiye 
genelinde 1,5 milyon 
üzerinde genç, yüksek 
öğrenim görebilmek 
için sınavda çaba har
cayacak.

Güzel, “Onay çıktı
Doğru Yol Partisi İlçe Yönetimini oluşturmakla 
görevlendirilen Faruk Füzel’in İlçe Başkanlık Oluru 
dün Genel Merkez tarafından onaylandı.

Doğru
Partisi’nde

Yol 
yaşa

nan istifa şokundan 
sonra, ilçe başkan
lığı görevine geti 
rildiği açıklanan 
ANAP Eski İl 
Başkan Yardımcısı 
ve eski Gemlik İlçe
Başkanı 
Güzelin 
atanma

Faruk 
göreve 

onayının

dün DYP Genel 
Merkezi tarafından 
yapıldığı öğrenildi.

Faruk Güzel, 
haberin doğru oldu 
ğunu gazetemize 
yaptığı açıklamada 
belirtirken, en geç 
İlçe Başkanhğı’na 
atama yazısının 
Pazartesi günü 
eline ulaşabileceği

ni ve ardından ilçe 
yönetim kurulu ile 
ilgili çalışmalarını İl 
Başkanhğı’nın ona 
yına sunacağını 
söyledi.

Faruk Gözel’in 
listesinde ilginç 
isimlerinde bulun
duğu kulislerde ko 
nuşuluyor.

Faruk GÜZEL



14 Haziran 2003 Cumartesi

Gürhan ÇETİNKAYA

Kültür, Sanat, eğitim...
Jandarma 164. yaşını, Bursa Festivali 

de 42. yaşını kutluyor. Jandarma’nın 
toplumun asayiş ve güvenliği sağlamanın 
yanı sıra ülke yurttaşlarının tüm değerle 
rine sahip çıkmak görevleri de var.

Çevre, kültürel mirasın korunması 
gibi... Aynca. yasayla tanımlanmasa da, 
ülkede görev yapan bir kurum olma 
sorumluluğunun bilincinde olarak eğitime 
destek.

Cumhuriyet Gazetesinden bir haber.
“Jandarmaan öğrencilere burs”
Eğitim çapında olup da maddi imkan- 

I sızlıklar nedeniyle eğilimlerini sürdürmek- 
I te güçlük çeken 50 öğrenciyi Elazığ İl 
I Jandarma Komutanlığı personeli hima 
I yesine aldı. Çoğu kez ilköğretim çağında 
I ki öğrenciler, üniversiteyi bitirinceye 
I kadar komutanlığın sağladığı karşılıksız 
I burstan faydalanacak.

Haber önemli, önemli olmasına da...
Asıl, İl Jandarma Komutanı Albay 

I Sabrı Dikici’nin dikkat çektiği konular, 
I ülkenin eğitim gerçeğini ortaya koyması 
I açısından da daha dâ önemli...

Albay Dikici, Türkiye’nin modern çağı 
I yakalaması için en önemli adımı eğitim 
I konusunda atması gerektiğini vurguluyor 
I ve ekliyor:

“Ülkemizde geçmişte ve günü 
I müzde milletçe yaşanan bunca sı 
I kıntının ve çekilen acıların teme 
I linde eğitim noksanlığı yatmak- 
I tadır. Toplumumuzdaki her birey, 
I gerek anayasamıza göre, gerekse 
I insan olmanın getirdiği bir olgu 
I olarak fırsat eşitliği hakkına sahip- 
I tir. Ama bu hak zaman zaman 
I maddi imkansızlıklar nedeniyle 
I yeterince işlemiyor.”

Ekleyecek söz var mı

İyi ki varsın Jandarma... Dünya dur- 
I dukça sen de dur.... Bursa Festivali 42 
I yaşında.
' Ülkeleri aydınlık yarınlara taşıyacak üç 
I önemli kavram... Eğitim, kültür ve sana
ta yapılan yatırımların sonuçları çabuk 

♦alınmıyor. Ancak sanat bir toplumun en 
önemli tomurcuklan, eğitim insanın 
yeniden üretilmesi, kültür ise bütün bun
ların birikimi...

Bu alanlardaki bilinç düzeyinin sürekli 
yükseltilmesi gerekir.

Bu yıl 42 nci gerçekleştirilen Uluslar 
arası Bursa Festivali bu amaca ulaşılması 
için atılan en önemli adımlardan biri...

12 Haziran akşamı, T.C. Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Bursa Bölge Devlet 
Senfoni Orkestrası'nın seslendirdiği 
Mozart'ın Recjuıem'yle sanatseverlerle 
buluşan festivalin içeriği oldukça zengin. ‘

Devamı sayfa 4’de

ı 
I i

GtUilıçt
İnan TAMER

Safta

Bir Açıklama....
AKP İlçe Kongresinden İzlenimler... 

Notlar (1) yazımın bir yerinde, Eski İlçe 
Başkanı Sayın Ali Okuroğlu’nun kongreyi 
açış konuşmasında “Basını selamla
makta es geçti” diye, yazmıştım. 
Meğerse zikretmişler.

Sayın Okuroğlu, bu durumdan alınmış 
ve1 çok üzülmüşler ve üzüntülerini Sayın 
Enver Şahin ve Gazetemiz Sahibi Sayın 
Kadri' Güler’den bana iletilmesini 
istemişler. Onlar da bana iletmiş bulunuy
or.

Kendi partilisi bazı arkadaşlar yazdığımı 
teyit ve doğrulamış olsa da ‘‘Sağır işit
mez, uydurur” kabilinden olmuş olsun 
yazdığım... .

. Hiç kimseyi kamuoyu önünde küçük 
düşürmek, saygısızlık etmek gibi bir 
alışkanlığım yoktur, niyetim de yoktur. Hiç 
bir zamanda olmamıştır.

Beni muhatap bile kabul etmemelerine 
rağmen, ben kendilerinden özür diliyo
rum. Gönülleri hoş olsun.

Belki akranız, belki de kendisinden vas

İLAH ve REKLAMLAR KAZANDIRIRI

ICC m i I v< ıı । II Vı Sü rm iz
GEMLİK

■MMİ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

GEMLİK

KErfez
MBH GÜNLÜK SİYASÎ GAZETE MM

YIL : 30 SAYI: 1567
FİYATI : 200.000 TL. (KDV Dahil) 

Sahibi: Kadri GÜLER
Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER

İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B
Tel: 5131797 Fax : 513 35 95 GEMLİK

Basıldığı Yer: KÖRFEZ OFSET 
Matbaaclık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz) 

büyüğüyüm. Buna rağmen rnrnıuıiM 
öperim. Çünkü, Emekli öğrtemensnt. 1

Herkesçe bilinen öğretmenlere duy- 
duğum saygı ve beslediğim sevgi neden 
ile...

‘Lütfen Sayın Hocam, o kadar ahngm 
olmayınız. Küçük bir eleştiri bile sâa 
üzerse, uzun uzun konuşacağınızı beyan 
ettiğiniz başka platformlarda yalnız sat 
konuşmazsınız. Başkaları da karşmaı 
geçer konuşur. Sözünüzü keser, laf atat: 
çürük yumurta, ezik domates atat; 
eleştirir, ithamda bulunur. Sonra nasi 
dayanırsınız.

Alıştırın kendinizi siyasette bunlar hep 
var.

Siyaset öyle zor sanattır ki, 50 yİ 
içindeyim hala öğrenemediğim çok 
var.

Yalnız bilinen bir şey şu:
Tahammül eder, dayanırsanız, başfcnr 

siniz....
Saygılar Hocam?....

BİR TELEFON YETERLİ 

TEL : (0.224) 5131797

Yazarımız
Araştrmacı-Yazar

Yılmaz AKKILIÇ’ın yazdığı
4 Ciltlik 1

BURSA ANSİKLOPEDİSİ j 
gazetemizde satılmaktadır, I

KKrfez
■MM CÜMLÜK SİY ASİ GAZETE MM

İstiklal Cad. Bora Sok. No:3B 

Tel: 5131797 Fax: 513 35 95 GEN
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Başkan maaşına 
zam istemedi

Belediye Meclisinin dün 
yapılan donem sonu toplan
tısında. Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut maaşına 
zammı kabul etmedi.

İmar konularını görüşmek 

üzere toplanan belediye 
meclisinde. İmar Komisyonu 

Başkanı Cemal Aydın Aybey. 
beş yıllık imar planına işlen
mek üzere tahsis edilmesi 
istenen Hamidiye Mahallesi 
çevre yolu. mevkiindeki okul 
yeri için plancıdan görüş 
isteneceğini belirterek, eski 
belediye karşısındaki Vakıf lara 
ait harap binanın imar planına 
işlenmesi önerisi oy birliğiyle 
kabul edildi.

Muammer Ağım Devlet 
Hastanesi yanında Kayma 
kanlık Lojmanının bitişiğindeki 
yerin Hizmet binasına tahsis 
edilmesinden sonra, geçtiğimiz 
meclis toplantısında, meclis 
üyeleri tarafından yol tahsisinin 
red edilmesinden sonra, İlçe

Emniyet Müdürlüğü tarafından 
yeniden verilen dilekçe ele 
alındı.

Uzun yıllardır vatandaşların 
kullandıkları yolun kapanması 
nın mümkün olmayacağını 
savunan Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, “Bu yolu ka 
pattrsak, emniyet ile vatan
daş karşı karşıya gelir, yol 
kapandığı için eylem yapar. 
Mal Müdürlüğü burayı nasıl

Coplanın ki....
Bilmem yalan, bilmem doğru. 
İnsanın inanası gelmiyor. 
Gazetedeki habere göre, Adana’da 
bir grup genç İngilizce Öğretmen
liği hakkı için basın açıklaması 
yapacaklarını ulusal bir haber 
ajansına bildirmişler.
Ajansta görevli bayan 
ne dese beğenirsiniz?
Coplanmak var mı?
Biraz taşkınlık yapın, coplanın 
yerlerde sürüklenin haber olsun!
Yoksa gelmeyiz. 
Aman Yarabbi! 
Ne günlerde yaşıyoruz 
ve de kimlerle...

tahsis ettiyse, başka yer de 
bulabilir” dedi.

Belediye Başkanı soruna 
alternatif çözüm getirilmesini 
istedi.

Konüyu görüşen meclis, 
emniyet, > Çiftçi. Malları ve 
ırieclis üyelerinin biraraya gel
erek, sorunu yerinde görüp, 
çözüme kavuşturulması kararı 
aldı.

Devamı sayfa 6’da

Eğitim-Bir-Sen 
2002-2003 yılını 

değerlendirdi
Eğitim-Bir-Sen Gem 

lik Temsilciliği, 2002-2003 
eğitim ve öğretim yılına 
ait değerlendirme yaptı.

Eğitim-Bir-Sen Gem 
lik Temsilcisi Şükrü 
Subaşı, Gemlik'teki 
eğitim ve öğretimin bir 
çok yönden verimli 
olmadığını belirterek, 
şunları söyledi: “Hemen 
hemen her okulumuzda 
sorunların, sıkıntıların 
sürdüğünü görüyoruz. 
Kaliteli ve verimli , bir 
eğitimin alt yapısı oluş
turulamamıştır. Arzu 
iadığımız ve özlemini 
çektiğimiz hedeflenen 
sınıf sayılarına ulaşıla
maması gerçeği, hem 
eğitim çalışanlarının 
hem de halkımızın en 
önemli sıkıntısı olmaya

devam etkmektedir.”
Subaşı, Gemlik’e ikin

ci ,bir lisenin gereksinim 
olduğunu, nüfusu 80 bini 
aşan Gemlik'te bu ihti 
yacın bir an önce gide 
rilmesî gerektiğini söyledi.

Öğrencilerin yoğun bir 

çalışma temposu sonucu 
tatil yapmyı hak kazan 
dıklarını söyleyen Subaşı, 
çocukların başarısının 
anne ve babanın yakın 
ilgisi ile orantılı olduğunu 
da bildirdi.

Şükrü Subaşı, eğitim 
kademesindeki yönetici 
ve öğretmenlerin de bu 
yılın muhasebesini yap
malarını, eksik ve aksak
lıktan tespitinin yeni öğre
tim yılı için önemli ola
cağını söyledi.

Türkiye - Makedonya

Makedonya diri bir takım.
Her zaman bize ters geldi. 
İlk yan kapalı bir defans yaptı. 
Defansı delmekte zorlandık.
Süratli ve çabuk oynuyorlar.
Nitekim ilk yan, iki gol bulmakta 

zorlanmadılar.
İlk yan akılda kalan tek hareket.

Nihat’ın unutulmaz golüydü. 
İkinci yarı gol ile başladık.
Ve. Beraberliği yakaladık.
Ardından Hakan Şükür'ün 

golü geldi.
Çok top tutan Emre sakat

landı.
Ve. En kritik zamanda takımı yal

nız bıraktı.
Yerine giren Gökdeniz, takımı 

beraberliğe götüren golü attı.
İkinci yarı Makedonya’nın tem

posu düştü.
Bursasporlu Okan ise, forvete 

canlılık getirdi.
Gölü bulamasa bile, çok gol pozis 

yonuna girdi.
Milli takımda Ümit Karan’ın

eksikliğini hissettik.
Son birkaç aydan beri, Türkiye'nin 

en formda adamını milli takımda 
görmek isterdik.

A Milli Takım, hem yoruldu.
Hem de yaşlandı.
Artık Fenerbahçeli Tuncay’ın ve 

Denizli spor Tu Servet’in A takıma 
transferi gerekiyor.

Fatih’in, Alpay’ın, Bülent’in 
Ergün’ün ve Hakan Şükür'ün 
yerine adam bulmak gerekiyor.

Yerlerine adam hazırlamak gerekiy
or.

Emre iyi oynamadığı zaman, 
hem kendine hem de takıma 
zarar veri yor.

Dünyanın en büyük kulübünde 
oynayan Emre, çok amatörce 
davranışlarda bulunuyor.

Ve. Olumsuz tepki alıyor.
Artık. Grup birinciliği için 

İngiltere’yi bekliyoruz.

C(/A/(/A/ COZV

Hoşgörü, en iyi dindir, 
Alctor Hugo”
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sanat kültür

Moral depoladılar
Doğuş Fen 

Dershanesi öğ 
rencileri. 15 Ha 
ziran 2003 günü 
yapılacak olan 
Öğrenci Seçme 
Sınavı önce 
sinde moral de 
poladılar.

11 Haziran 
2003 Çarşamba 
günü Karacalli 
K a m p ı n ’ d a 
piknik yaparak 
stres atan öğren 
etler, 2002- 
2003 eği tim ve 
öğretim yılının
sona ermesi nedeniyle de 
eğlendiler.

Her yıl geleneksel 
olarak Doğuş Fen Ders

Sayfa*

Gürhan ÇETİNKAYA

Kültür, Sanat, eğitim...

hanesi tarafından yıl so 
nunda düzenlenen, piknik
te öğrenciler, halay çekti 
ler, oyunlar oynadılar ve 
güneşli havanın tadını

çıkardılar.
Piknik gününe Özel 

Doğuş Fen Dershanesi 
öğrencileri, öğretmenleri 
ve yetkililer de katıldı.

PVC KAPLAMA V€
PLASTİK KAAT SIST€ML€AI
0 Plastik Kimlik Kartı 0 Personel Kartı
0 Öğrenci Kartı 0 Tanıtım Kartı
0 Fatura Kartı ve 0 PVC Kaplama

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

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

2 nci sayfanın devamı....
Program çerçevesinde 15 Haziran'da 

Mercan Dede. 20 Haziranda 
Müzeyyen Seriar ile aralarında Am» 
Anıl, Recep Birgit, Erdinç Çelîkkol 
Güzin Değişmez, Burhan Dikencik. 
Seher Dilmaç, Yaşa Özel, Kutlu Payask. 
Mustafa Sağyaşar. Mediha Şen Sancak 
oğlu. Necdet Tokatlıoğlu ve Zekai 
Tuncanın da yer aldığı “Bir Bursa 
Akşamında Sanat”, 21 Haziranda 
Türkülerle Türkiye, 23 Haziran’da 
.Ahmet Özhan, 3 Temmuzda Mine 
Koşan, 5 Temmuz’da Emre Altuğ," 6 
Temmuz’da Recep Kaymak konserleri 
var.

Bursa Kültür ve Sanat Vakfı Genel 
sekreteri Banu Demirağ,

“Evdeyiz, bekliyoruz” diyerek 
sanatseverleri davet ediyor.

Dansı başımıza....
Okullar tatil.....
2002-2003 öğretim yılı bugün sona 

eriyor.
Karneler alınıyor.
Kimine göre aile ekonomisine katta 

dönemi başlıyor.
Karne dedik de...
Karne de zayıt varsa onlar sadece 

ocuğa değil... Anne babaya da. 
. Onun için baskı yok.

Durumu hep birlikte gözden geçirme 
var.

Uzmanlara danışmak gerekiyor.
Çünkü başarı da başarısızlık da hep 

birlikte sağlanıyor.
Unutmadan,
Karnesini alıp da getiren ilk 50 

ilköğretim öğrencisine iyisinden 
bir kitap benden.

İyi tatiller çocuklar....

KİRALIK DÜKKAN
Bağkur Sanayi

KİRALIK DÜKKAN 
(Depo olarak da kullanılabilir) 

GSM: (0.542) 716 71 66

Her Zaman Bir Adım Önde



KErfez

Benden Bize 
Geçmeli

a*
ai
sa

flnt 
oi, 
k.

S I 14 Haziran 2003 Cumartesi

A

lQn vıhndan sonra insanlarımızın hızla
valnuıosür^-

Bu olum:

ıs

baktığınız da bu yağ- 
hemen görebilirsiniz, 

egoizm ve bir miktar

ediyor. Etrafımıza 
ananın örneklerini 
jnsanın doğasında 
saldırganlık var.

4^101^.
lanan Hc •

MuzaFFer GÜRBOĞA
Eğitimci-Yazar

^«rbîrînden koptuklarını
'»dik ve .»<

...... vc*kli yakınmamıza 
«o ilkkin seçeneKİeıi görmekte

•’ süreçte uygu- 
yöntemiydi. Herkes 

v* * QZ<JUx noktada bulu-.
na<~

örgütlenmeyen bir toplum 
•Hu. Gemisini kurtaran kaptandı.

Her koyun kendi bacağından asılırdı.
.t li>yiesine anlayışlar kişilerin kafalarında 
[yerleşik konuma geçti. Bireycilik yükselen 
■ jerler arasında en üst sırayı aldı. “Birey 
olma başka bir şey, kulun zıddı”. 
Topluma değil, bireye yatırım önem 
kızandı.

Daha doğrusu birey kendine yatırım yap
aya başladı. Önce ben dedi.

* Önce ben köşeyi dönmeliyim dedi. 
Ulusal zenginlikler sınırlı olduğundan ve de 
bu zenginlik arttınlmadığı için pastanın 
bölüşünü hiçte adil olmadı. Mal kapış kaçan 
eutde kaklı. Biraz önce bireye yatırımın 
"'nem kazandığını söylemiştim.
t UhMiatli okurlar ve kitap severler son 
bamanlar4 t . n \ok satan kitaplar arasında 
[bireysel yatınm kitaplan olduğunu hemen 
^anımsayacaklardır.

;erli bilimadamı Emre Kongar 
Türkiye’nin en temel sorunlarından bir 
: -.nesinin yağma kültürü olduğuna işaret

। Peki eğitimin işlevi bu eğilimleri kırmak 
İve doğru yöne kanalize etmek değil mi: 
Demek eğitim sistemimiz böyle bir işlevi 
yerine getirmekten uzak.

Bana göre eğitim sistemini sorgulamak 
ve düzeltmek gerekiyor. Eğitim sistemimiz 
başka amaçlarının yanısıra Ben den bize 
geçmeyi kolaylaştıracak bilinci verilmeli.

NÖBETÇİ ECZANE
14 Haziran 2003 Cumartesi

SENA ECZANESİ

15 Haziran 2003 Pazar
BAYER ECZANESİ
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Başkan maaşına 
zam istemedi

Üçüncü sayfanın- 
devamı

Öte yandan Manas 
tır’a yapılan şelale 
tesisinin kira bedelin
in ve kira dönemleri, 
bi ten mezbaanm kira 
bedelinin encümen 
tarafından tespit edil 
mesi kararlaştırıldı.

DİLEKÇELER 
GÖRÜŞÜLDÜ
Belediye . Mec 

lisi’nin dünkü toplan
tısında, vatandaşların 
meclise verdiği dilek 
çeler, oy birliğiyle ko 
misyona havale edil
di';

Meclisin bir başka 
konusu da, Hükümet 
Konağı karşısındaki’ 
balık satış yerlerinde 
vatandaşın aldığı balı 
ğı pişirerek, satma 
istemi ele alındı.

Balık satış yerinde 
pişirerek balık; satıl

masına izin ve 
rilmemesini isteyen 
diğer esnafın yürüt
meyi durdurma kararı 
aldığını söyleyen Bele 
diye Başkanı Mehmet 
Turgut, hijyenik şart
lara uyulması ve 
vatan daşın aldığı 
balıkları pişirmeleri 
halinde buraya izin 
verilebileceğini söyle
di..-.

Bu konu meclisçe 
tartışılarak, kabul edil-, 
di.

Daha sonra Bele 
diye Başkanının ma 
aşı ele alındı.

Bütçe Komisyonu 
tarafından, belirlenen 
başkanın maaşı Ana 
yasa' Mahkemesi tara 
fından belediye mec 
üsleri tarafindan belir
lenmesi yönünde ka 
rar alınması üzerine 
halen 2 milyar 120

milyon' lira maaş alan 
Belediye Başkanı maa 
şına zam yapılmasını 
istemedi.

Mehmet Turgut, 
yeni düzenlemenin 
yapılmasından sonra, 
gelecek rakamlara 
göre zammı kabul 
edeceğini belirterek, 
“Şu anda zam iste 
miyorum. Yeni uy 
gulamada maaşım 
şimdikinden düşük 
gelirse tamamla 
rız. Fazlasını iste 
miyorum” dedi.

Şirketimize alt AF 90802974 nolu Beko Casio marka
■■ yazat kasa ruhsatımız kaybolmuştur.
Ki enlslnl çıkaracağımızdan eskisinin hükmü yoktur.

KONYALI YEMEK YIKAMA 
S AN. ve TİC. LTD.ŞTİ.

§GARDEN PUB
Büyiikkumlâ İskelesi karşısında 2003 yaz sezonunu açtı. 

Değişik atmosfer, nezih, farklı otantik bir mekan. 
Aynco coz/p fiyatlarıyla güzel vakıf 
geçirebileceğiniz yegane bir yer

BüyükKumlcı Meydanı İskele Karşısı 
Tel: (0.224) 538 00 90 BÜVÜKKUMLR

Beyaz eşyaların boya işleri yapılır.

KALİTELİ - GARANTİLİ - SIFIR AYARINDA HER TLRLL 
CEP TELEFONU- TELEVİZYON - BUZDOLABI - FIRBi-

ŞOFBEN - ÇAMAŞIR MAKİNASI - BULAŞIK MAKİNASI - 
ELEKTRİK SÜPÜRGESİ - ve BENZERİ EŞYALAR ALINR

UYGUN FİYATLARLA SATILIR

ÖZGÜR SPOT ve 2. EL

UĞRAMANIZ MENFAATİNİZEDİR
BUZDOLABI - ÇAMAŞIR
MAKİNASI- FIRIN ve 
ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE

Kayhan Mk 
2 Nolu Cd. No: 21 
Kumla Yolu üzeri 
Tel : 513 01 76 

GEMLİK

m Firmamızda çalışacak en az 3 yıl tecnjod 
g EML mezunu, askerliğini yapmış, 
S Tornacı, Frezeci, Teknik Ressam aranya.

S Maaş + Sigorta

5 FORMSAN MAKİNA LTD.ŞTİ.
3 Tel : (0.224) 524 80 30

3 Küçük Sanayi Sit.B Blok No: 8 GEMÜK

— SE Fabrikamızda çalıştınlmak üzere
S BAKIM ELEMANI
* alınacaktır.

a g İH: (0.224) 514 00 60
RENKLİ ETİKET-BROŞÜR - EL İLANI - 

KİTAP-DERGİ -AFİŞ-YILLIK BASIMI- 
FATURA - İRSALİYE - BİLET - GİDER MAKBUZU-! 

DAVETİYE-KARTVİZİT-KAŞE-MÜHÜR- 
CİLT YAPIMI - PLASTİK KİMLİK KARTI

1 GÜNDC KfiÜTCÜ ve UCUZ 
DAVCTİVC BASIDA

Her türlü matbaa işlerinizde hizmetinizdeyiz. 
"Matbaacılık Bizim İşimiz*

MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCIIJK
İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3 B GEMUK

Tel: (0.224) 513 17 97 Fax : (0.224) 513 35 95
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ARAFSIZ SİYASİ GAZETE

j 16 Haziran 2003 Pazartesi FİYATI : 200.000. TL.

Sınıflarını Pekiyi ile geçen 
ilköğretim okulu öğrencilerinin 

fotoğraflarını gazetemizde yayınlayacağız. 
Bunun için öğrencilerin karneleri ile 

gazetemize bir vesikafek fotoğraf 
ğetirmeleri yeterfc olacak.

Aynca sınıflannı Pekiyi ile geçen 
50 öğrenciye Gürhan Çetinkaya'dan 

(BOSCH - Cetinkaya Ticaret) 
tatil kitabı hediyesi.

>IR
n Mk

üzeri 
II 76 
MLİK

i

i üniversite için ilk adım
$11

crûbsf 
* 
nvor

ÖSS sınavları, dün bütün yurtta yapıldı. Bir milyon 500 
bin kişi, üniversiteye girmek için dün üç saat ter döktü.

Üniversiteye girmek isteyen bir Bütün yurtta ve bazı ilçelerde 
Jbüyon 500 bin öğrenci, dün yapılan ÖSS sınavlarının soru 
Büyük sınavın heyecanını yaşadı. kitapçıkları merkezlere iki gün

emik

Kadri Güler

Çfüne f^akış

zere

önceden gelerek, bü 
yük güvenlik önlem
leri altında sınav saa
tine kadar korundu.

İlçemizde de dün 
sınav yapıldı. İlçe Milli 
Eğitim Müdürü.: Meh 
met Tuna’dan aldığı 
mız bilgilere göre, 
Gazi İlköğretim, Gem 
lik Lisesi, Kız Meslek 
Lisesi, Anadolu Lise 
si’nde 2 bin 650 öğ 
renci sınava girdi.

lerde bulundular.
Öte yandan, sınav 

lara katılan tek özürlü 
aday olan Mustafa 
Güneş’in sorularını çe 
vaplândırmak için ise 
Doç. Dr. Ümit Kaya ö 
zürlü öğrenciye yardım 
cı oldu. Sınavlar, saat 
12.30’da sona ererek, 
toplanan cevap anah 
tan hazırlanan tuta 
naklarla Ankara’ya 
gönderildi.

Gemlik, Orhan
gazi, İznik ve Bursa’

31. yıl
I Gemlik Körfez Gazetesi elinizdeki sayısıyla 31. 

■ kaşına bastı.
I Yere! bir basının çeyrek yüzyıldan daha fazla 

■ ara vermeden yayın yaşamını sürdürmesi 
I tatemizdc ender görülen olaydır.

[ 16 Haziran 1973 tarihinde el dizgisiyle , say- 
I Man katlayarak basarak çıkarmaya başladığımız 
I bugazeteye, ilk çıktığı günden beri hiç ara verme- 
I pen emek veren tek kişiyim.

I Geçen 36 yıllarda aramıza kimler katıldı, kimler 
| Mü... Dizgicisinden, yazarına, bilgisayar öper 
I Hüründen, basanma ve dağıtanına kadar yüzlerce 
I Man...

[ Basım teknolojisinin en ilkelinden, bu gün en 
| Misine kadar tümünü yaşayarak geldik bugün

lere.
Gemlik KÖRFEZ, 3 Şubat 2003 tarihinden beri 

I günlük olarak okurlarının karşısına çıkıyor.
[ Amacıma daha çok sayfalı, daha okunur içeri k- 
K bir gazete olmayı sürdürmek,

Bizleri bugünlere getiren okurlarımıza, 
gazetemize hiçbir karşılık vermeden yazı yazan 
yazarlarımıza. benimle birfikte büyük emek har
cayan sevgili eşim Serapa, baskıdaki arkadaşları
na sonsuz teşekkürler,,.

dan ikinci 
olarak yazan ı 
site adayları,

tercih 
üniver- 

, saat
09.30’da sıkı kontrol 
den geçerek, sınav 
salonlarına alındı.
- Birer kişilik sıralara 
oturtulan adaylar, sa 
at 12,30’a kadar ken 
dilerine verilen soru 
kitapçıklarındaki soru-' 
ları cevaplandırdılar.

ÜNİVERSİTEDEN 
GÖZCÜ
Gemlik’te yapılan 

ÖSS sınavlarını izle
mek üzere Ortadoğu 
Teknik Üniversitesi 
Öğretim Görevlilerin 
den Prof. Mesude İş 
can, Hacettepe Üniver 
Sitesi Öğretim Üyele 
rinden Prof. Filiz Keyif 
ilçemizde sınav yapı 
lan okullarda, gözetim-

31 yaşındayız
16 Haziran 1973 günü yayın yaşamına 
başlayan Gemlik Körfez, bugün 31 yaşma girdi.

Gazetemiz Gem 
lik Körfez, bugün 31. 
yayın yılına başladı.

16 Haziran 1973 
günü ilk sayısını haf
talık. olarak çıkar
maya başlayan 
Gemlik Körfez Gaze 
tesi, 30 yılı geride bı 
rakırken, teknik ola 
rak ta kendini yeni
ledi ve ilçemizin 
günlük gazetesi 
ma onuruna da 
vuştu.

ilk 
ol 
ka

talık olarak yayın 
yaşamına baş 
layan Gemlik Kör 
fez Gazetesi, el 
dizgidffıden 1983 
yılında makineli 
dizgiye geçti.

1994 yılında 
ise, ofset baskı 
makinelerinin alın 
masıyla bilgisa
yar dizgisi, ofset 
bas kı tekniği ile

€{JUÎI

CMHR

İlçemizde yayın
lanan Gemlik Gaze 
tesi’nden sonra haf-

basılmaya 
landı.

3 Şubat
günü ise

2003 
haftalık

baş-

Gazetesi, günlük ola
olan Gemlik Körfez rak yayınlanmaya

başladı.

6
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Gürhan ÇETİNKAYA

Krizden 
Çıkıyor(mu)yuz?

İnşaat Mühendisi 
Nusret MUTMAN

Özel An’lar.
Ekonomi gündemi değişken.
İzlemek de. anlamak da zor.
Ekonomi siyasetle içiçe...
Siyasal günahlar da sevaplar da 

ekonomiyi çok etkiliyor.
Enflasyon indi.
Dövize talep geriledi.
Merkez Bankası da direndi ama 

baskılara dayanamayarak faiz indirdi.
Faiz indi ama esnaf yine bekliyor.
Demek ki güven denilen olgu hala 

oluşmadı.
Tüketici tedirgin.
Dolayısıyla piyasalar henüz beklenen 

istikrara kavuşamadı.
Güven ve istikrar birbirini tamam

layan iki kavram.
Hükümetin ekonpmi dışı uygula- 

malan. örneğin laik, düzene bağlılık 
derecesi netleşmedi.

Belir- k uygulanan ekonomik p'o- 
grumı susacak bir olaya neden olabilir 
mî?

Tedirginliğin ana nedeni bu.
Bu konuda hükümetin tavrı çok 

önemli.
Atacağı adımlar ekonomiye yön vere

cek.
Şu bir gerçek ki,
Çok krizler yaşadık. Ama bu kez uzun 

sürdü.
Son iki yılı gerileme olmak üzere yak

laşık 5 yıldır ekonomi yerinde sayıyor.
Gerçi, krizi sadece bizim ülkemiz 

yaşamadı.
ABD’de, Avrupa'da, Japonya'da 

yaşananlar bizden geri kalır değil.
Onlar bize ' göre altyapı açısından 

daha iyi oklukları için dayanabildiler.
Şimdi tüm dünyada doğal olarak da 

ülkemizde toparlanma dönemi başlıyor.
Sinyaller bu doğrultuda...
Ne var ki 90'11 yıllarda elde edilen kâr

lılık artık olanaksız.
Üretim-tüketim dengesi sağlanıncaya 

kadar, aşın lüksten uzak, mütevazi ve 
tasarruflu bir yaşam tarzı 21. yüzyıla 
damgasını vuracak gibi gözüküyor.

Onun için,
İçeriden ve dışarıdan kaynaklanan 

nedenlerle tekerleklerini döndürmek 
üzere marşa basan ekonomiye hız ver
mek gerek.

Kimsenin tekere çomak sokmaya 
hakkıyok.

SATILIK DAİRE
Kumla'da Havuzlu Satılık Daire 

Tel s (0.224) 513 17 97

Hiç düşündünüz mü, bir dost toplantısında, 
eı. ok nelerden bahsedersiniz veya hangi 
va- olursanız olun, hayatınızda iz bırakan, 

, ıeı ' ı. bir çırpıda anlatabileceğiniz, hatır
la ;zda sizi mutlu eden, kaç tane anınız

Bunları bir aklınıza getirin. Eğer peş 
: « şe böyle on tane anınız varsa, siz hayatına 
anlam katabilmiş, normal bir insansınız, on 
tane den çok fazla, işe, siz hayatı çok anlamlı 
yaşabilen ender insanlardansınız ama on 
taneden bile azsa ve hele hele, bir iki tanesi
ni bile hemen anlatamıyorsanız, o zaman 
durum vahim, bilesiniz ki, hayatı ıskalayanlar 
grubundansınız. Acil bir değişikliğe ihtiyâcınız 

.var. Nereden mi çıktı bu şimdi anlatayım.
. Geçen gün,, küçük kızımın sene sonu 

müsameresine gittim; Gelen velilerin .çoğu 
annelerdi, babalar grubundan ise 4 veya 5 
tane temsilci olarak vardık. Eminim babaların 
hepsinin, küçük'kızlarını ve oğullarını seyret
mekten çok. daha önemli işleri . vardı. 
Müsamere izlemek gibi önemlisiz şeylere 
zaman ayıramazlardı. Para kazanmaları, fatu
ra ödemeleri, iş toplantıları, memleket mese
lelerinin çözümü ve hatta belki dünyayı kurtar^ 
mak gibi fikir tartışmaları, kahvelerde 
arkadaşlarıyla pişpirik ve okey toplantıları-, 
yani bir sürü son derece önemli ve ertelene
mez işler, müsamere izlemek içih nasıl zaman 
ayrılsın, değil mi? Evet bence "Değil". 
Çünkü ben kızımın 15 yaşındaki müsameresi- 
lii izleme fırsatını asla yakalayamazdım. 
Bildiğiniz bir çok şeye hükmedebilen 
insanoğlu, henüz zamana hükmedemiyor ve 
kaçan bir zamanı bir daha asla yakalaya
mazsınız. O zamanda tabii ki çocuğunuz sizi 
yanında görmekten duyduğu mutluluğu onun 
gözlerindeki sevinç pırıltısını bir daha göre
mezsiniz. ' . ,

Her gün yaptığımız, günlük işlerimizi biraz 
ert'eleyemez miyiz, sevdiklerimize biraz daha

YIL : 31 SAYI : 1568
FİYATI : 200.000 TL. (KDV Dahil) 

Sahibi : Kadri GÜLER
Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B 
Tel: 5131797 Fax : 513 35 95 GEMLİK

Basıldığı Yer: KÖRFEZ OFSET
Matbaaclık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 
(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz) 

zaman ayırmak çok mu zor, yoksa beyie 
katılımlar, racona aykın mı, bizi "I 
erkek mi yapar?

Yaşlı bir komşumuz var, apartmanımıaiaa: 
5 ay kadar önce bir daire aldı. İçine del bir 
hayli masraf etti, çok özendi ama maalesef 
beyin kanaması geçirdi ve şu anda yaşan 
mücadelesi veriyor. Yanında sadece iki kış ve 
muhterem eşi var, aslında iki oğlu da var ama 
onların çok işleri olduğundan, babalarını! Üç 
ziyaret etmiyorlar. Mühim işleri var, para 
kazanıyorlar, ticaret yapıyorlar, asla ertelen
mesi mümkün olmayan işler yani. Babalanma 
onlara en ihtiyaç duyduğu anda yanlarında 
değiller ve bence bugünler çok özel anlar, 
belki son kez bile babalarını göremeden, onun 
ellerinden öpemeden, her şey bitecek. «

Özel anlar, çoçuklarımızm, • annelerimizin.; 
babalarımızın, eşlerimizin, bütün sevdikleri 
mizin ve bizi sevenlerin bizi yanlannda- 
görmek istedikleri anlar, acı veya tatlı özel 
anlar, eğer ıskalarsak, bir daha asla ikindsaa 
yakalayamayacağımız özel anlar. Yakan 
dığımızda ise hep ilk önce hatırlayacağımız? 
kaçırmadığımıza sevineceğimiz, belki bir dost 
toplantısında dostlarımıza, belki yaşlılıkta 
torunlarımıza anlatacağımız, belki de kimseye! 
anlatmayıp kendi özelimizde saklayacağın» 
ama aklımıza hep ilk önce gelen, özel anlan 
Bence bu an’lan hiç kaçırmamalıyız, gürde 
rimizi birbirinin fotokopisi gibi olmakta® 
ancak böyle anları yakalayarak çıkarabüd 
ona gerçekten bir anlam katabiliriz.

Bir atasözü ile yazımı noktalamak istiyo
rum, unutmayın;

(- Acılar paylaşıldıkça azalır, sevinçler ise 
paylaşıldıkça çoğalır.)

Not: Geçen Sah günü, evimize hırsız girdi 
epey bir zarar verdi. Bu acımızı bizle pay
laşan, geçmiş'olsun diyen dostlar sayesinde? 
acımız oldukça azaldı,hepsine çok teşekküri»

Yazarımız 

Araştrmacı-Yazar 
Yılmaz AKKILIÇ’ın yazdığı 

4 Ciltlik 
BURSA ANSİKLOPEDİSİ 
gazetemizde satılmaktadır. ’

İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B I 
Tel: 5131797 Fax : 513 35 95 GEMlk
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İ Açılışta izdiham
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Demirler Alışveriş Merkezi’nin açılışında, büyük 
izdiham yaşandı. Yüzlerce kişi yeni açılan 
mağazaya girebilmek için kuyruklarda bekledi.

« I 

lanniB 
ri âdil 

ondsî
Yaka

Gemlik yeni bir alışveriş 
merkezine daha kavuştu.

14 Haziran 2003 Cumar 
tesi gönü saat 13.00’de 
Eşref Dînçer Mahallesi, Yeni 
Pazar Cadde 17 numarada 
hizmete açılan Demirler Alış 
veriş Merkezi’nin açılışında 
böyök izdiham yaşandı.

Kaymakam Sadettin 
Genç, Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, AK Parti İl 
Başkanı Avukat Mehmet 
Tuncak, İlçe Emniyet 
Müdürü Salih Golcü, İlçe

TAŞI 
GEDİĞİNE

İlahiden Şarkıya...
Başbakan Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan, 
şarkı söylüyor. 
İlahiden şarkıya.... 
Değiştiğinin kanıtı değil mi?

Milli- Eğitim Müdürü Mehmet Tuna, İlçe 
Müftüsü Tahir Yemenoğlu, AKP İlçe 
Başkanı Enver Şahin, Saadet Partisi İlçe 
Başkanı Recep Aygün, belediye meclis 
üyeleri ve kalabalık bir vatandaş topluluğu
nun katıldığı açılış, İlçe Müftüsü Tahir 
Yemenoğlu’nun duasıyla başladı.

Halıcı Kamil Demir’in çocukları tarafın
dan kurulan Kamiloğulları Ltd.Şti. tarafın
dan hizmete açılan alışveriş merkezinde 
gıda, temizlik maddeleri, et ürünleri ve yedi 
bin 500 çeşit ürün yeralıyor.

Açılışa katılanlara dağıtılan pilav ve 
meyve suyu büyük ilgi topladı.

Akıl ve Hırs
Genç Part i.
Uzan Grubu.
Ve Petkim İhalesi
Bu öç kurumun yan yana rjrimrri. haç 

şık olmadı.
Aslında, Genç Parti Başkan: Cem izan 

Ticari İşlerden elini çektiğini açık
lamıştı.

Ama. Gelişmeler Genç Parti nin aley
hine olacak.

Ve. Genç Partinin yükselişi duracak.
Belki bir süre sonra. Gene Parti inişe 

geçecek.
Petkim ihalesi, Genç Parti nin basına 

bela olacak.
İhale bedelinde, sıkıntı olacak.
605 milyon dolarlık fiyat dedikodusu, 

bitmeyecek.
2-3 milyar dolar fiyat biçilen Petkim. cok 

ucuza gitti, denilecek.
Genç Parti nin mitingleri de. eskisi 

kadar rahat olmayacak.
Mitingler proveke edilecek.
İşini kaybedenler, İzmir'de ve Marmara 

Bölgesi nde Genç Parti'yi yıpratacaklar.
Sendikalar, Petkim ihalesini diline 

dolayacak.
Genç Partinin rakipleri de, bu partiyi 

Petkim ihalesi ile vuracaklar.
Aslında,
- İşçiye sahip çıkan,
- Çiftçiye sahip çıkan
- Dargelirlinin yanında

olduğunu söyleyen Genç Parti Bajfalm 
Cem Uzan bu ihaleyi engellemeliydi

Peki. Bir vatandaşın devletle iş yap
maya hakkı yok mu?

Tabii ki var.
Ama. Siyaset kulvarında iddialı isen, 

devletle iş yapmayacaksın.
Böyle özelleştirme, kamulaştırma 

gibi işlerden uzak duracaksın.
Çiller'in çiftliğini hatırlayın.
Direkt veya ındırekt yo*a bir çrftkk akü.
Aldığına, alacağına bin pişman oldu.
Çiftliği örtülü Ödenek parası He aidi, 

iftiraları bile atıldı.
Netice olarak. Gene Parti ailesinin 

aklı, hırsına yenildi.

— I
Temel, pencereden Cemale ses 

İenir.
Ula Cemal, senin ineklerinin 

içinde pipo ve nargile içen var mıdır?" 
1la. öde şey olir mu?"
Öyleyse ahırın yanayi."
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Babalar Günü’nde ÖSS
sınavı heyecanı yaşandı

Dûn, Babalar Günü'ydü.
Mayıs ayının ikinci pazar 

gönü Anneler Günü kutla
malarının ardından Haziran 
ayının ikinci pazar günü 
Babalar unutulmasın diye 
babalara ayrılmıştı.

Ancak, dün babalar, 
kendi günlerini- unutmuş, ço 
.çoklarının ÖSS sınavlarında 
■'başarılı olabilmeleri için okul 
kapılarında, başka bir heye
canı yaşadılar.

Babalar Günü’'nedeniyle,
bu yıl geçtiğimiz yıllara göre, büyük, bir 
hareketlilik yaşanmadı.

Hareketlilik, ÖSS sınavlarının yapıldığı 
okulların önündeydi.

Yukarıdaki fotoğrafta görüldüğü gibi 
babalar ve anneler, çocukları sınavdayken 
.onları beklediler. Zamanı geçirmek için de 
bol bol gazete’ okudular. Gün babaların 
günüydü ama onlar çocukları için yaşadılar.

m Firmamızda çalışacak en az 3 yıl tecrübeli 
EML mezunu, askerliğini yapmış, 

S Tornacı, Frezeci, Teknik Ressam aranıyor.
Maat+Sigorta

FORMSAN MAKİNA LTD.ŞTİ.
2 Tel : (0.224) 524 80 30 ■

< küçük Sanayi Sit. B Blok No: 8 GEMLİK

TİTİZ ALÇI DEKORASYON
KARTONPİYER - ASMA TAVAN 

GİZLİ IŞIK - BÖLME DUVAR - KEMER ve
GÖBEK ÇEŞİTLERİ

HER ÇEŞİT BOYA İŞLERİ YAPILIR

111: 51115 îî OSM: 0.S33.640 5S 01
Em S
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ÖZGÜR SPOT ve 2. EL
KALİTELİ - GARANTİLİ - SIFIR AYARINDA HER TÜRLÜ 
CEP TELEFONU- TELEVİZYON - BUZDOLABI - FIRIN- 

ŞOFBEN - ÇAMAŞIR MAKİNASI - BULAŞIK MAKİNASI - 
ELEKTRİK SÜPÜRGESİ - ve BENZERİ EŞYALAR ALINIR 

UYGUN FİYATLARLA SATILIR

UĞRAMANIZ MENFAATİNİZEDİR
BUZDOLABI - ÇAMAŞIR 
MAKİNASI- FIRIN ve 
ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE 
MöoöJööJl

Kayhan Mh.
2 Nolu Cd. No: 21 
Kumla Yolu üzeri
Tel : 513 01 76

GEMLİK
Beyaz eşyaların boya işleri yapılır.I—* y d G^ydldllll L/Uyd I^ICII y d |Z ■ I ■ I •
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İSİM 
TASHİHİ

Gemlik Asliye 
Hukuk 

Mahkemesinin 
22.05.2003 gün 
2003/223 esas 
2003/328 karar 

sayılarıyla 
"Günnürü' olan 
İsmim "Günnuri" 
olarak değiştiril 
miştir. Duyurulur.

Gûnnuri 
GÜNEŞ

z r 2.3. 2.3.

I 
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İLAN ve REKLAMLAR 
KAZANDIRIR

uvLirnrfiıtruH
Kİ nıihıntlimürpri/1

GEMLİK

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

•iı’ifilr'ii

BİR TELEFON YETERLİ

TEL: (0.224) 5131797

Pizzamızı denediniz mi? 
Vazgeçemeyeceksiniz.

Ev ve işyerlerine servis yapılır
İstiklal Cad. No: 17 GEMLİK

Tel : (0.224) 513 53 67

Bağkur Sanayi Sitesi’nde 
130 m2

KİRALIK DÜKKAN 
(Depo olarak da kullanılabilir) 

® (O.SM) 116 M

I doğu;
|i ■ “Her
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MviaHh» GURBOĞA
Eğit imci-Yazar

Bunları biliyor musunuz?

28 günde gençleşin!
Baby step

Babc step İngilizce'de bebek adımları, 
küçük adımlar anlamına geliyor. Büyük 
adımlara ulaşmak için önce küçük adımlar
la başlamamız gerekiyor.
| Yasanı felsefemizi bir bağlamda mutluluk 
anlayışlarımızı sorgulamak w irdelememiz 
.yararlı olacak, yaşamı basamaklar halinde, 
algılayıp her şeyin yukarısını görmek, ula* 
mok gibi bir amaca sahip olmak, tok bir 
basamakta yasanan sürece gereken öne 
mîn verilmemesine neden olmaktadır.

Cumartesi gününden devam
2. GÜN
Günün egzersizi : Ağırlık 

çalışması
Kahvaltı : 3 yumurta beyazı 

ve 1 sarısıyla yapılmış omlek. 
dilimlenmiş domates, yarım fin
can yabanmersini. çay yâ da su.

Öğle : $)0T80 gram ızgara- 
somon, domates -salatalık- ve

soğan ve iki çorba kasığı, nohut
lu yeşil salata, (zeytinyağı, limon 
suyu ve sarmısak eklenmiş). 
Öğleden sonra : Yarım fincan 
az yağlı süzme peynir. 4 küçük 
siyah zeytin. 4 hindiba sapı.

Akşam : 120-180 gram 
fırında ya da ızgarada pişmiş pisi 
balığı. 1 kase tavuk-sebze çor
bası. marul avakado. domates.

yeşil soğan, kerevizk

Yatma zamanı : 
fırında hindi, göğsü 6 
dilim kantakıp kavunu

Diğer günler bir ö 
ile değişmeli olarak a 
leri kullanmanız gene 
için yeterli olacaktır.

. Başka bir deyişle hep gelecekteki, sanal 
mutlu gi'uılcr için yatırımları yapıldığındc 
bugün yasanamamaktadır. Sürece değil 
sonuca önem veren bir anlayışın ürünü bu. 
O muhteşem sonuca bir türlü ulasılamadığ 
kân mehter yürüyüşü yapıyoruz adeta 
Önce kendimize su soruyu sorun sorup 
dürüstçe yanıtını vermeliyiz Mutlu olmak 
için mi dünyav ı geldik

Mutluluk bir amaç mı. yoksa araç mı?
- Bir deki dünya mutluluk için var olmı^ 

değil. Hep pozitif ucun peşindeyiz. Atiıd 
negatif ucun varlığı da bir gerçek.

Zıtlan dengeli yasamalıyız. Dünyayı bir 
deney yeri gibi algılamalıyız. Doğru; neye 
göre doğru; ilişkilerimizde yüzeyselleşme 
var. Yalancı mutluluklar, yalancı sevğileı 
peşindeyiz. Nostalji fırtınası esiyoı 
Değişime açık değiliz. .Geçmişteki sayfayı 
kapatamıyoruz. Takılıp kalıyoruz, adın, 
atamıyoruz. İlişkilerimiz, yaşantılarımız he 
tekrarlar. Bu da gelişmemizde engelleyim 
bulabiliyor. Sonu i. m üzerimize çekiyoruz 
fakat cabük bırakıyoruz. Bıraktığımızdaı. 
Maha büyümüş olarak geri geliyor..

Bencilliğimizi tartışmalıyız. Düne.; 
darımızda çok az insan var. Sayın istersen:/ 
[dünyanın merkeziyiz adeta. Maddesel 
şeyler vererek, alarak mutlu olmaya çalı-: 
yoruz. Ötemiyoruz.
L İçsel bir arayışa geçsek kendimizi tanıya 
bileceğiz. Duygularımızla tanışacağız 
Dinginliğe ulaşacağız.

Ancak biz mutluluğu tanımlar iken mut
suzluğu anlamaktayız.

NÖBETÇİ ECZANE
16 Haziran 2003 Pazartesi

OZAN ECZANESİ

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

mobilya çeşitleri ile 
hizmetinizdeyiz....

Gazhane Caddesi No : 21 GEMLİK 

Tel : (0.224) 512 20 20
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TEŞEKKÜR
Alışveriş Merkezimizin 

Gemliklilerin hizmetine açılışını onurlandıran 
İlçe Kaymakamı Sayın Sadettin Genc'e, 

Belediye Başkanı Sayın Mehmet Turgut'a, 
AKP Bursa İl Başkanı Sayın Av. Mehmet Tuncak'a, 

İlçe Emniyet Müdürü Sayın Salih Gölcü'ye, 
|| İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Mehmet Tuna'ya, 

İlçe Müftüsü Sayın Tahir Yemenoğlu'na, 
AKP İlçe Başkanı Sayın Enver Şahin'e, 
SP İlçe Başkanı Sayın Recep Aygün'e, 

belediye meclis üyelerine ve • 
Gemlik halkına teşekkürü bir borç biliriz.

I DEMİRLER ALIŞVERİŞ MERKEZİ 
m Eşref Dlnçer Mah. Yeni Pazar Cad. No: 17 GEMLİK K Tel: (0.224) 512 08 48 Fax: (0.224)51308 53



GEMLİK

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
FİYATI : 200.000. TLQ 17 Haziran 2003 Sah

rfe
Sınıflarını Pekiyi ile geçen 

ilköğretim okulu öğrencilerinin 
fotoğraflannı gazetemizde yayınlayacağız. 

Bunun için öğrencilerin karneleri ile 
gazetemize bir vesikalık fotoğraf 

getirmeleri yeterli olacak.
Ayrıca sınıflannı Pekiyi ile geçen 

50 öğrenciye yazarımız 
Gürhan Cetinkaya'dan 
tatil kitabı hediyesi.

M Deniz otobüsü
seterleri başlıyor

Yaz mevsiminin başlaması nedeniyle, İstanbul, Mudanya, Küçük Kumla, Gemlik deniz otobüsü 
seferleri Cumartesi günü başlıyor. Cuma günü İstanbul’dan hareket edecek olan deniz otobüsü, 
Cumartesi günü saat 17.30’da, pazar günü ise saat 19.15’te Gemlik’ten kalkacak.

İstanbul Belediyesi'ne bağlı olan deniz 
etmesirm yaz seferleri bugünden itibaren

Yazlıklara haftada bir gün yapılan deniz 
otobüsü seferleri. 16 Haziran 2003 tarihinden 
Sbarer her gün yapılacak.

İDO Pazarlama Müdürü İsmail Demir yap
tığı açıklamada, Kartal-Yalova, Bostancı- 
Yalova-Esenköy, İstanbul-Marmara Adası, 
Avşa Adası. İstanbul, Armutlu, Mudanya tam 

ı 15 milyon, indirimli fiyatların ise

Kadri Güler

£jüne

Dinlensinler, eğlensinler

1,1 milyon lira olacağını belirtti.
GEMLİK - KUMLA
Öte yandan İDO tarafindan hazırlanan 03 

yaz tarifeleri de dağıtılmaya başlandı.
Bu tarifelere göre, İstanbutdan 

Bostancı’dan saat 19. 30 da kalkan deniz oto
büsü saat 21.30 da Küçük Kumla’ya.gelecek, 
buradan da de Gemlik’e saat 21.oo Je vara
cak.

Gemlik’ten cumartesi günü saat 17.30’da, 
Kumla’dân 17.45’de hareket edip, 18.15’te 
Mudanya varacak, saat 18.45’te Armütlu’ya, 
saat 20.oo’de Yenikapı, saat 20.20’de de 
Böstancı’ya varacak.

Pazar günü ise saat 19.15’te Gemlik’ten 
hareket eden deniz otobüsü, saat 19.30’da 
Kumla’dan hareket edip, saat 20.oo’de 
Armutlu’da, saat 21.15’de Yenikapı, saat 
21.45’de ise Bostahcı’da olacak.

Belediye Başkanı Mehmet Turgut, deniz 
otobüsü seferlerinin cumartesi günü başlaya
cağını, İstanbul’a gitmek isteyen Gemliklilerin 
seyahat planlarını deniz otobüsü yaz tarifele 
rine .göre yapmalarını istedi.

11 2002-2003 eğitim ve öğretim yılı okullarda
11 tamamlandı.

Yurtu genelinde milyonlarca öğrenci karne 
I tatiline başladı.

Bu onların hakkı. Dinlensinler, eğlensinler ve 
i I gelecek öğrenim yılına hazırlansınlar.

ilköğretim okullarında öğrenim gören öğren- 
11 cifer, Anadolu Liselerine veya Fen Liselerine 
I Hazırlanmak için yıl boyu yarış atı gibi okulların- 
| da ve dershanelerde koşuşturdular.

Lise öğrencilerinin çilesi ise daha lise ikici 
I sınıfta başlıyor

İyi okullarda okuyabilmek için büyük emekler, 
I aüeferde büyük paralar harcıyorlar.

Eğitim sistemindeki bu bozukluk, özel okul 
L I sistemiyle giderilmeye çalışılıyor.

Bu sistem ise parası olanın okuması, 
i olmayanın okuyamaması demek,.

Gemlik KÖRFEZ Gazetesi sınıflarını Pekiyi ile 
büren öğrencilerin fotoğraflarını yayınlayarak, 

। öğrencilere moral desteği verecek.
Fotoğraf bekliyoruz.
Yazarımız Gürhan Çetinkaya ise, ilk 50 öğren

ciye krtap armağan edecek. Süprizleri bekleyin.

M fa ü0ıl«i tnM
Cumhuriyet. Halk 

Parti Gemlik İlçe Ör 
gütü’nde bir süre 
önce başlayan köy 
ve mahalle delege 
seçimleri tamam
landı.

Geçtiğimiz hafta 
parti binasında as 
kıya çıkartılan dele 
ge listeleri ve seçim 
takvimi delege 
seçimlerinin yapı 
larak, tamamlan

masıyla son buldu.
Seçim sonuç 

larının İl’e gönde 
rildiğini söyleyen 
ilçe yöneticileri, bun 
dan sonra ilçelerde 
kongre sürecinin 
başlayacağını söy 
lediler.

CHP İl Yönetimi 
tarafından belir
lenecek olan ilçe 
kongre takvimleri 
Genel Merkezin ona 

yına sunulmasın
dan sonra, kesin
leşecek ve CHP’de 
ilçe kongre seçim
leri başlayacak.

CHP İlçe kongre
sine şimdi ki İlçe 
Başkanı Mehmet 
Uğur Sertarslan’ın 
yeniden aday olma 
sı beklenirken, sür
priz adayların da 
çıkacağı belirtiliyor.

UğurSERTARSLAN
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Gürhan ÇETİNKAYA

Okur olarak da, yazar olarak da 
gazetemi çok seviyorum

Yıl 1976.
Gazetecilik Yüksek Okulu na başladığım 

yıl. Gemlik Körfez yayın yaşamının 3. yılını 
sürüyordu.

Yıl 1980 okulu bitirdik. Genç bir gazeteci 
adayı olarak Gemlik e döndük.

Gemlik Körfez 7 yıldır yayın yaşamınday- 
dı.

Gazeteyi okurduk. Kadri Güler in ise adını 
duyardık.

Bir gün Kadri Ağabey i ziyarete gittim.
Hem tanışmak, hem de yerel bir gazete 

nasıl çıkıyor yerinde görmek için.
20 yılı aşan meslek yaşamımın en heye

canlı günlerinden biriydi.
O zaman Şirin Pasajı ndaydı. Gemlik 

Körfez.
Gazetenin sahibini sordum.
Benim dedi buyrun bir şey mi vardı?
Merak ve biraz da tedirgin bir şekilde.
Kendimi tanıttım rahatladı.
Ben sordum o yanıtladı... Uzun uzun soh

bet ettik. Karşılıklı bilgi alışverişinde bulun
duk.

.Kadri Ağabey gazetecilikle ilgili ■ bilgiler 
verdi, örnekler gösterdi... Rahatladım. Güven 
duydum.

Bursa Hakimiyet le gazetecilik serüvenim 
başladı..

Ama Kadri , Ağabey ve Körfez’le hep 
iletişim halinde oldum.

Yılmaz Ağabeyle birlikte Bursa 
Ansiklopedisi ’ni hazırlarken de. Bursa1 
Hakimiyet ve Olay Gazeteleri nde çalışırken 
de Kadri Ağabeyle yakın mesai arkadaşlığı 
yaptım. , ' .

Derken meslekte uzun bir yolculuk ve 
2002’nin sonlarında emeklilik.

. Bu kez Gemlik Körfez 30 yaşında ve hala 
dimdik ayakta.

Anadolu Basınını’nın uzun soluklu 
gazetelerinden biri olarak yayınını sürdürüyor.

Yetiştirdiği sayısız gazeteciyi de ulusal ve 
yerel basına armağan ederek...

Ve...
Tarih 03.02.2003
Gemlik Körfez Gemlik'te bir ilki gerçek

leştirerek günlük olarak yayına başlıyor.
Yine bir ilk gün heyecanı...
Yine Kadri Gülerle yine. Gemlik 

Körfez’de... Ama bu kez Gemlik Körfez in 
yazarı olarak ve Kadri Ağabey le paylaşarak.

Gazetemiz bugün 31 yaşında....
Atatürkçü çizgisinden ve Cumhuriyet in 

ilkelerinden sapmadan ancak büyük bir 
özveriyle yayın yaşamını sürdürüyor.

Yılmaz AKKİUÇ

Üç önemli olay
Geçtiğimiz hafta üç önemli olay yaşandı bulunan “PKK’nin 

- konusunu.
devamı" oldı

Türkiye'de. Üçüncüsü medyamızda önemli 
yer bulurken, ilk İkincisi nedense ihmale 
uğradı.

Birinci olay şu : Pazartesi ve salı günleri 
Şırnak'm Şilopi ilçe merkezinde bir toplan
tı düzenlendi. Bölgenin çöken .ekonomisini 
kalkındırmayı amaçlayan bu toplantıya 
Güneydoğu illerimizin ticaret ve sanayi 
odaları temsilcileriyle, Bağdat, Musul 
Kerkük, Zaho, ve Dahuk kentlerinden 
gelen 45 dolayında Irak lı işadamı katıldı. 
Görüşmelerde Irak’la Türkiye arasında başta 
inşaat olmak üzere tekstil, otomotiv, elektrik- 
elektronik...sektörlerinde hemen hemen dur
muş olan ekonomik ilişikilerin yeniden can
landırılarak geliştirilmesi kararı alındı.

Kuşkusuz Güneydoğu açısından önem taşı
maktaydı bu toplantı, umarız ki olumlu 
sonuçlar alınır. ■

Peki bu toplantıyı kim, hangi kurum 
düzenlemişti?

Bölgedeki ticaret ve sanayi odaları mı?
Eh, istek onlardan gelmiş-olabilir, olmalı...
Türkiye'nin Dışişleri veya Ticaret bakanlık

ları mı?
Bilgi vardır, bilgilendirilmişlerdir herhalde.
İyi de kimdi, hangi kurumdu böylesine 

. önemli bir toplantıyı organize eden?
Yanıt : Türk Silahlı Kuvvetleri...
İyi de AB normlarına' ve medyatnızın 

“AB’den fazla AB’ci“ yorumcularına göre 
_ yanlış olmuyor muydu TSK'nın bu tür “sivil 
işler”e burnunu.sokması?

Simitis dayımız, Papandreu biraderimiz, 
.başmüfettiş Verheaugen hazretleri veya 
Claüdia Roth bacımız misali Türkiye aşıği 
dostlarımız kaşlarını çatıp suratlarını sarkıt
mazlar mıydı?

Bizim “Haşan Cemal sendromu”yla 
malul "zevat-ı kiram” bu gelişme üzerine 
“İşte TBSK yine sivil konulara el attı.” 
kaygısıyla huzursuz olmuşlardır...

İş bu kararla dâ kalmadı. Aynı Pazartesi 
günü Genel Kurmay Başkanlığı, AB 
ülkelerinin Ankara büyükelçiliklerine uzun

Peki iş bu Hükümet’in. Dışişleri nin göre» 
değil miydi?

Elbette öyleydi, ama Hükümet, ne Tâfc 
Genelkurmayına “Yavuz hırsız” dryebfcoA 
kadar densiz Yunanlıya, ne de “Türkiye'de 
hükümet ve Erdoğan değil, generaller 
iktidarında; Ege sorunu çözülemezse.
Türkiye’nin AB üyelik
erelerinin başlamasını bloke edebiliriz” 
diye tehdit savuran Savunma Bakanına yarat! 
verme gereğini duydu.

Dışişileri Bakanı Gül, konuya ilişkin sav
ları ”mahçup" ve “baştan savma” maıf 
danmalarıyla geçiştirmeyi yeğledi.* * *

Üçüncü olaya gelince...
Pazartesi günü William Safireın “»yi 

çocuklar” mdan TÜSİAD Başkanı Tuncay 
Özilhan Dışişleri Bakan ıyla havlet oldu bir 
süre. Dışarıya yansıdığı kadarıyla. ABD 
Dışişleri Bakan Yardımcısı Mart 
Grossmandan mesaj getirmişiti Özilhan.

Öyle ya, “Bizim Dışişleri bir süre 
ABD’ye iyi olur” dememiş miydi hazret?

Her neyse acaba içeriği neydi bu mesapM
Özilhan mesajın içeriğini TÜSİAD Yüksek- 

İstişare Konseyi toplantısında Başbakan 
Erdoğan ın gözlerinin içine baka baka aç» 
ladi:

1- Ermenistan sının açılmalıydı.
2- Ortadoğuda Suriye ve İran'a karşı ABD 

iile uyumlu bir politika geliştirilmeliydi.
3- Kıbrıs'ta “Annan Planın 

çerçevesinde çözüm aranmalı, yani Denktas 
devre dışı bırakılmalıydı peki kimdi bu Tuncag 
Özilhan?

Dışişlerinin bir görevlisi, bir siyasetçi, 
fikir jimnastikçisi miydi?

Hayır!
Bütün özelliği ”iyi çocuklar” ki 

gorisinde bir işadamı, hani o yetlendii 
zaman mangalda kül bırakmayan "shril 
toplum kuruluşları”ndan birinin başkara 
olmasmdaydı.

haftanmfl
vazgeçmiştim yayımlamaktan. Ama

gerektiğİB

“Terör

GEMLİK

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■

okurlarımıza

■■■ GÛMLÛ» St V *S G KZt ~E İM

KSrfez

gazetemizin 
gururla dal-

Gazeteyi bugünlere taşıyan 
sonsuz teşekkürler.

Sizin desteğiniz sürdükçe 
bayrağı Gemlik semalarında
galanacak, meşalesi ise sönmeden toplumu 
aydınlatacak.

Aslında bu yazı geçen

Listesi”nde yer verilmeyen KADEKin, 
önceki terör listelerine lütfen dahil edilmiş

okurlarımla paylaşmam 
düşündüm.

soluklu bir dizi”bilgilendirme” 
lerinde bulunmaya karar verdi.

Hangi konuşyu kapsıyordu
. gilendirme etkinlikleri? l 

AB nin açıkladığı yeni

bu bil-

etkinlik-

YIL : 31 SAYI: 1569 
FİYATI : 200.000 TL. (KDV Dahil) 

Sahibi : Kadri GÜLER
Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B
Tel: 5131797 Fax : 513 35 95 GEMLİK

Basıldığı Yer: KÖRFEZ OFSET 
Matbaaclık-Yayıncılık-Reklamcıhk Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

Evet, asker konuşmamak, görmemeLdua 
mamalıydı.

Neden olduğu açık değil mi?..

Yazarımız

Araştrmacı-Yazar 

Yılmaz AKKILIÇ’ın yazdığı 
4 Ciltlik 

BURSA ANSİKLOPEDİSİ
gazetemizde satılmaktadır

İstiklal Cad. Bora Sok. No:3B
Tel: 5131797 Fax : 513 35 95 GEMLİK
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B Gazetemiz Sahibi Kadri Güler 
ve Yazı İşleri Müdürü Serap 
Güler in oğullan Banş Güler. 3 
yaşına girdi.

Geçtiğimiz günlerde. Elma Şe

K( mibt n+rımümılz

BİR TELEFON YETERLİ

TEL : (0.224) 5131797

keri Kreş ve GündüZ'Bakım evirî- 
de küçük Barış’ın üçüncü doğum 
günü arkadaşları-, kreş yönetici 
leri ve öğretmenleri ile'birlikte 
kutlandı

Anne ve baba Gülerlerin '.de 
katıldığı kutlama gününde, Bartş 
kendi fotoğrafı bulunan pastasın
daki mumları üfleyerek /eni 
doğum, gününü kutladı. (

H'iır tun urun

GLNLCK Sn ASİ GAZETE ■■
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PVC KRPLRMR V€ 
PLASTİK KART SİSTCMLCRİ

Pizzamızı denediniz mi? 
Vazgeçemeyeceksiniz.

0 Plastik Kimlik Kartı 0 Personel Kartı
Ev ve işyerlerine servis yapılır 
İstiklal Cad. No: 17 GEMLİK

Tel: (0.224) 513 53 67

0 Öğrenci Kartı

0 Fatura Kartı ve

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

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

0 Tanıtım Kartı

0 PVC Kaplama KİRALIK 
O OKKAN
Bağkur Sanayi Sitesi nde 

130 m2 
KİRALIK DÜKKAN 

(Depo olarak da kullanılabilıı> 

GSM: (0.542) 716 71 66

I DOĞUŞ FEN DERSHANELERİ g
Her Zaman Bir Adımı Önde
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Coşkunlar büyüyor
Amerika Neden Küstü

Esat Coşkun ve çocuklarına ait olan Coşkunlar Mobilya 
Telekom Ltd. Şti. Orhangazi’de de yeni bir şube açtı.

İlçemizde BEKO - İPEK 
Mobilya ve TURKCELL Baş 
Bayiiliklerini yürüten Coş 
kunlar Mobilya Teleköm 
Ltd.Şti. Gemlik’ten sonra, 
komşu ilçe Orhangazi'de de 
yeni bir işyerini hizmete açtı.

Dün 
gazi

saat 14.oo’de Orhan
Belediye

Turgut Ünlü
Başkanı 

ve ANAP
Gemlik İlçe Başkanı Adnan 
Tekin tarafından açılış kur- 
delası kesilen Orhangazi 
İpek ve Telekom Mağaza 
sı’nın açılışında konuşan 
Orhangazi Belediye Başkanı 
şirketin kurucusu Esat Coşkun ile 30 yıldır 
süren bir arkadaşlığı olduğunu, Gemlik’ten 
sonra Orhangazi’de de modern bir mağa 
za açmalarından dolayı büyük bir mutluluk 
duyduğunu söyledi.

Bol kazançlar getirmesi.dileğiyle Ünlü, 
davetliler ile birlikte mağazayı, gezdi.

Gemlik’ten de konukların katıldığı açılış
ta, Orhangazi’nin tanınmış işadamları ve 
siyasi çevreleri Esat Coşkun ve çocuklarını 
yalnız bırakmadılar. v

MBkTAŞI 
GEDİĞİNE

"7amer

Yazıklar olsun!

Sanayiciler, müteahhitler, 
kuyumcular yoksulluk sınırı 

altında gelir beyan etmişler. 
Milletin paraları ile krallar 
gibi yaşayın, vergi vermeyin 

Yazıklar olsun sizlere.
Bir de vatandaşsınız ha.
Taşsınız, taş... kayan taşı...

Gemlik ve Orhangazi'den sonra 
Kumla da şube açan BEM Group, 
Bursa’ya şube açmayı hedefliyor.

BEM Mağazalar Zinciri’ne bir yenisi 
de Küçük Kumla’da eklendi.

Gemlik ve geçtiğimiz aylarda Orhan 
gazi’de şube açan BEM Group. 
Cumartesi günü saat 14.oo’de Gemlik 
Kaymakamı Sadettin Genç, Belediye 
Başkanı Mehmet Turgut, Küçük Kumla 
Belediye Başkanı Ömer Bal ve kalabalık 
bir davetli topluluğunun katıldığı törenle 
üçüncü mağazasını hizmete açtı.

Küçükkumla Abdullah Aslan Cadde 
Akay Sitesi altında hizmete açılan BEM 
Group 3’te et ve sebze ürünleri dışında 
her türlü ihtiyacı karşılayacak ürünlerin 
satışı yapılıyor.

Amerika bize küstü.
İddiası ise şöyle.
Beni oyaladınız.
İsteklerimizi yapmadınız.
Aslında, biz Amerika’nın her dediğini 

yaptık.
Kabul etmediğimiz bir şey var.
62 bin Amerikan Askerinin

Türkiye'ye yerleşmesini kabul etmedik.
- İncirlik’i serbest bıraktık.
- Hava koridorlarını açtık.
- İskenderun limanından her türlü 

teçhizatın girmesine izin verdik.
İlk tezkere kapsamında olan da, 

olmayan da İskenderun Limanından hani 
harıl geçti. . i

Peki. Bütün bunlara rağmen Ameri» 
bize neden küs.

Neden ikide bir de sitem ediyor.
Sebep Irak ile ilgili değil.
Özellikle yapay bir gerginlik yaratı 

yor.
Sebebi İran operasyonu.
İran operasyonunda Türkiye’yi mut

laka yanma almak istiyor.
Küsme numaralarının sebebi bu.
Çünkü İran operasyonu, pek kolay ı 

olmayacak.
Geçmişte Samsun ve Trabzon 

Limanını bu yüzden istemişti.
Amerika’nın hedefi şudur.
Türkiye’yi mutlaka savaşa bulaştır- I 

mak istiyor.
İslam ülkelerinden tamamen I 

koparmak istiyor.
- Avrupa Birliğinden tamamen uzak- I 

taştırmak istiyor.
Amacı bizi İngiltere gibi kullanmak I 

istiyor.
Yani. Hem Avrupa Birliğine üye ola- I 

çaksın.
Hem de her zaman Amerikan poS-| I 

tikalarına tam olarak destek vere- I 
çeksin.

Son aylarda, bize yaptığı diplomatik I 
cilvelerin sebebi bu.

Yarattığı gerginlik, gerçek değil.
Yapay bir kriz politikası uyguluyor.

Günün

Bir diplomat ‘eve” derse.
“Belki” anlamını çıkarın.
“Belki” derse, “hayır”
Ama. Bir diplomat “hayır” derse.
O adam diplomat değildir.

“Anonim”
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MuiaHcr GÜRBOĞA
Eğitimcî-Yazar

Yaratma 
Özgürlüğü

ıtıcıhk deyince genellikle sanatta w 
alandaki anlatım çeşitleri, olanakları

Oysa yaratıcılık yaşamın her alanında
olanaklı olan biı ıreçlir. Öyle bir süreç kî

'insanın özgürce kendini. düşüncesini yan- 
sıtabtMıği bir süreç. Yaratıcılık herkeste vuı 
obbÜen yatkınlıktır

Eğitim bireylerdeki yaratıcılığı ortaya 
çıkarmak ue geliştirmektir bir bakıma. Eğer 
eğitim sistemimiz yaratıcılığı geliştiler.- k

ımlara sahip
sonjnbnmrzr daha kol

Eleştirel bakma, 
sorgulamak, yeni

tcbiln
-> ’n.

sentezlere
I neden-sonuç ilişkisi, sorgulamak, cer* cen- 
I tezlere ulaşabilme yaratıcılığın değişin 
■ görüntüleridir Bilgi çağında yasıyor 
lokmamız yaratıcı eğitimin önemini arttır- 
I maktadır. Eğitim sistemimiz bırakın 
I yaratıcılığı ortaya çıkarmayı, teşvik etmeyi. 
I lastlayıcı ve engelleyici niteliktedir.
| Yaratmak bireysel özgürlüktür. Yaratıcı 
I süreçte hayal zenginliği yaratıcılığı 
I besleyen öneme sahiptir. Oysa çocuk 
I ianmızın hayallerine bile ipotek koymaya 
I çalışıyoruz. Herkesten farklı düşünme w 
algılamak hakkımız değil mi? Başkalarına 
benzemeye çalışarak, zorlayarak kendi 
kişiliğimizi kaybettiğimizin farkında

| mısınız? Feda edilen benlik olunca 
î kendimize ne denli yabancılaşıyoruz 
i Davranışlar, düşünceler, beğeniler hep 
■anonim. Protip insan tipi böyle oluşturul) > 
yor. Geleceği senin adına başkaları kurgu 
lasın. Düşünmeye, düşünce üretmeye n* 
hacet Binleri senin adına düşünsün 
Yaratıcılık, yaşamı algılamamızda ve tarri- 
mamızda bir soruna çözüm getirmede, 
başvuracağımız hazinemizdir. kişisel zengin 
kgimizdir Daha iyi bir yaşamda, kendimiz 
olmamızda yaratıcılığın önemi büyüktür. 
Olayların birbiriyle ilintilerini bağlarını 
kavramamızda vazgeçmeyeceğimiz özgür 
yenimizdir.

Yaratıcılığın geliştirilmesinde entellektüel 
birikimin payı oldukça büyüktür.

NÖBETÇİ ECZANE
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ERÇEK ECZANESİ

Bunları biliyor musunuz?

Dayak yiyen şiddete 
başvuruyor

Bîr araştırmaya göre şidğet 
gören lise .öğrencilerinin 
yarısından fazlası., bir başkası
na şiddet uyguluyor.

Bir lise ve bir süper- lisede 
yapılan araştırmaya göre, fizik
sel şiddet gören çocukların 
v'.’de 54‘ü bir başkasına şid

det uyguluyor. Bu çocuklar
dan. kızların yüzde 58 i. erkek2 
lerin de yüzde 413 kendi 
kardeşine şiddet uyguluyor.

SONUÇLAR 
KORKUTUCU
Fiziksel, şiddetle karşılaş

mayan çocuklarda- bu oran

yüzde 14 te kalıyor. 1000 
öğrenci üzerinde yapılan 
araştırmaya göre. lise öğren
cisi her 6 çocuktan biri “tokat, 
tekme. - bir cisimle vurma, 
bıçak kullanımı, ateşli silah kul
lanımı ve diğer" türlerdeki şid
dete maruz kalıyor.

Yasemin Mobilya
DEĞİRMENCİOĞLCİ Mobilya ve Koltuk Çeşitleri
O Yatak Odası Takımları

□ RESMİ DAİRELER□ GEREKLİ TELEFONLAR □ UÇAK

Gazhane Caddesi No : 21 GEMLİK 
Tel : (0.224)5122020

O Oturma Odası Takımları 
fi Misafir Odası Takımları 
O Yemek Odası Takımları 
□ Kanepeler
□ Abajur Çeşitleri
□ Zigon Sehpalar
Yeni İşyerimizde zengin 

mobilya çeşitleri ile 
h izmetin izdeyiz....

İtfaiye ...............
Polis İmdat ........
Jandarma İmdat. 
Jandarma K. ..... 
Polis Karakolu.... 
Gar. Kom...........

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

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

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

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

□ ULAŞIM

Uludağ Turizm. 
Aydın Turizm...

.513 12 12

.513 20 77

□ HASTANELER

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

□ TAKSİLER

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

.513 92 00
.513 23 29
.513 İO 68

.513 18 21
.513 24 67
.513 32 40
.513 23 24
.514 3.? 50

TEK Arıza......
TEK işletme .... 
Turizm Der. .... 
Spor Sah.........
Orm. Böl. Şf... 
Milli Eğt. Ma.... 
Halk Egt. Mrk.. 
HaPKutüp..... 
As.-vb............ 

. Karayolları ......
Liman Bşk....... 
Mal Md...........
Nüfus Md........ ..
Özel Id. Md......
Tapu Sic. Md. . 
Müftülük.......... 
Gümrük Md.....
Tekel Md. ...... 
Ver. Da. Md..... 
İlçe Tır. Md. ... 
11$ Seç. Md. ..

513 20 66
513 45 03
513 12 74
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 18 46
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513.37 42
513 15 07
513 14 14
513 13 64
513 14 11
513 10 42
513 23 60
513 1186
513 77 73

□ BELEDİYE
Santral......... 513 45 21-23
Başkanlık...... 513 45 20
Zabıta............513 24 32
Oto" üs işlet... .513 45 21-122 
Su işletmesi ...513 45 21-115 
İtfaiye............513 23 25 
Muhasebe M. . 513 45 21-182 
Yazı iş. Md......513 45 21-111
Su Arıza ....... Yalnız 185

□
 GtMÜK SOFOR1.ER 
_____OTO. OC-Ml 8ASKANİ.ia<

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

lw -?n.Kırf Kt) fayı 513 11 85

□
 »İMLİK.

Ambulans 0 532 5716757

Türk Hava Yollan...............
Şaf-k Havacılık.....................
Havalimanı.............................
□ DENİZ OTOBÜSÜ
Bursa..................
Mudanya...........
Yen ika pı............
Yalova.....
□ VAPUR
Yalova................
□ FERİBOT 
Topçular.....
Eski hisar............

90bT2 
59082
150 01

...........256 77 84 
............544 3060
....(212)516 12 12

226)814 1020

261 >3 43 10

□ OTOBÜS
ŞehirlerarasOto.Term. 261 54 00
□ TÜP DAĞITICILARI
Aygat....
Ozgaz......
Tekgaz.. .

Erg az.............
Iprögaz.-------
Haûaşgaz......
Likitgaz.........
Yeni Likitgaz 
Aîevgaz.........
BPGaz........

513 16 37
13 16 37

513 22 59
5' v 45 46
514 28 41
513 65 00
513 40 95
514 59 Sİ

Yerfiyurtiar Petrol...
Afacan Petrol..........

513 30 33
S13 17 79
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TEŞEKKÜR
31. kuruluş yıldönümümüz 

nedeniyle, 
Gazetemizi ziyarete gelerek, 

bizleri onurlandıran
ilçe Kaymakamımız 

Sayın Sadettin Genç’e,
gazetemiz yazarlarına, 
telefon ile arayarak ve 
gelerek bizleri kutlayan 

dostlarımıza, sevenlerimize ve 
okurlarımıza 

teşekkürü bir borç biliriz.

! 
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ÖZGÜR SPOT ve 2. EL
KALİTELİ - GARANTİLİ - SIFIR AYARINDA HER TÜRLÜ f 
CEP TELEFONU- TELEVİZYON - BUZDOLABI - FIRIN- I

ŞOFBEN - ÇAMAŞIR MAKİNASI - BULAŞIK MAKİNASI - V 
ELEKTRİK SÜPÜRGESİ - ve BENZERİ EŞYALAR ALINIR |

UYGUN FİYATLARLA SATILIR

UĞRAMANIZ MENFAATİNİZEDİR
BUZDOLABI - ÇAMAŞIR 
MAKİNASI- FIRIN ve 
ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE 

65o.ooo.ooo.TL
Kayhan Mh. 

2 Nolu Cd. No:21 
Kumla Yolu üzeri 
Tel : 513 Ol 76 

GEMLİK
Beyaz eşyaların boya işleri yapılır.

m Firmamızda çalışacak en az 3 yıl tecrûbel 
EML mezunu, askerliğini yapmış. 

Tornacı, Frezeci, Teknik Ressam aranıyor."

S Maaş + Sigorta

Î FORMSAN MAKİNA LTD.ŞTİ.
Tel : (0.224) 524 80 30

f
V.
B

Küçük Sanayi Sit. B Blok No: 8 GEMLİK■

Serap - Kadri GÜLER

TİTİZ ALÇI DEKORASYON
KARTONPİYER - ASMA TAVAN 

GİZLİ IŞIK - BÖLME DUVAR - KEMER ve
GÖBEK ÇEŞİTLERİ

HER ÇEŞİT BOYA İŞLERİ YAPILIR

TEL: SU IS IS SSN: 0.S33.S40 SS 01

RENKLİ ETİKET-BROŞÜR-EL İLANI■ 
KİTAP-DERGİ-AFİŞ- YILLIK BASIMI - 

FA m ■ İRSALİYE -BİLET- GİDER MAKBUL
DA VETİYE ■ KARTVİZİT - KAŞE - MÜHÜR -

CİLT YAPIMI-PLASTİK KİMLİK KARI1 ‘

1 GÜNDC KALİTELİ ve UCUZ 
DAVETİYE BASILIR

Biiyiikkumla İskelesi karşısında 2003 yaz sezonunu açtı. 
Değişik atmosfer, nezih, farklı otantik bir mekan. 
Ayrıca cazip fiyatlarıyla güzel vakit 
geçirebileceğiniz yegane bir yer

BüyükKumla Meydanı İskele Karşısı 
Tel: (0.224) 538 00 90 OÜYÜKKUMlfl

Her türlü matbaa işlerinizde hizmetinizdeyiz. 
Matbaacılık Bizim İsimiz

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

Tel: (0.224) 513 17 97 Fax: (0.224) 513 35 95
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TARAFSIZ SİYASİ GAZETE

0 İS Hatıran 2003 Çarşamba FİYATI : 200.000. TL.

Sınıflarını Pekiyi ile geçen 
ilköğretim okulu öğrencilerinin 

fotoğraflarını gazetemizde yayınlayacağız 
Bunun için öğrencilerin karneleri ile 

gazetemize bir vesikalık fotoğraf 
getirmeleri yeterli olacak.

Aynca sınıflarını Pekiyi ile geçen 
50 öğrenciye yazarımız 
Gürhan Cetinkaya'dan 
tatil kitabı hediyesi.

İR
Mh. I 

k211 
ızeri j 
76ı

ELİK I İslamköy’de yangın
W.

Dün saat 14.oo sıralarında, TÜGSAŞ yolundaki İslamköy de bir ağılda başlayan I 
yangın kısa sürede ot yığınlarını sarınca, bir ev, iki ağıl ve kuru ot yığınları yandı. I 
Vali Oğuz Kaan Koksal, Islamköy’e gelerek, yangını Kaymakam Sadettin Genç ve
Belediye Başkanı Mehmet Turgut ile birlikte gözlemledi.

u. [TÜGSAŞ yolunda
islamköy “ün

■a bötımtennde. dûn 'M lir hayvan yetiştiricinin 

ğiırda başlayan
gagın, kuru adarın

| Yangında bir ev. iki 
çl ve ol kümelen 
tedı.
|Saat T4.aQ srralann- 

anereden çıktığı belli 
■ayar yangın. Hacı 
fce/r Mutlu ya ait

Kadri Güler

İL

İslamköy
Dün. yangın olmasaydı İslamköyü bu kadar- 

tanıma olanağım olmayacaktı.
B Gemlik'ten TÜGSAŞ doğru giderken, Bursa 
«tartından 500 metre sonra, sola döndüğünüzde 
btamköy ün giriyorsunuz.

|, Ben. hep önünden geçtiğim için Azot’un 

■mdmjııyla birlikte yerleşime açılan ve 
gecekondu biçiminde büyüyen bu yerin, küçük 
fâr kabasa olduğunu bilmiyordum.

1 Çarpuk çurpuk sokakları ve düzensiz yerleşi
mi ite bize benzeyen bir köy.

t Yaklaşık 30 yıl önce, Milli Selamet Partisi ile 
CHP nin koalisyon hükümeti döneminde, Sanayi 
Bakanlığının MSP’de olduğu zaman, Afyon ve 
çevresinden getirilen insanlardan oluşan bu 
kdye, MSFnin İslamcı bir parti olması nedeniyle- 

Jjalk tarafından İslamköy dendi.
r Sözün kıaası felamköy, sanayi ve liman böl- 
I gesinin ortasında köy yaşantısını sürdürüyor. Bu 
I nedenle Hacı Hüseyin de hayvancılık yapıyor, top 
I juğmten oluşturuyor...

E islamköy un Serbest Bölgenin de gelişme- 
I üyte orada kalması imkansız.
| Bugünden, bu köyün başka bir yere taşınması 
|iteşûnükneli ve planlanmalı.

hayvan yetiştiricisinin ev 
ve ağıllarının birden 
alevler içinde kalmasına 
neden oldu.

GEMPORTa ait 
konteyner deposunun 
arka taraflarındaki hay
van ağıllarındaki kuru 
otların hızlı bir sürede 
yanması, Hacı Hüseyin . • 
Mutlu nun oturduğu evin 
de bir anda yanmasına 
neden oldu.

Yangının jandarmaya 
iletilmesi üzerine, Gem 

Ç/üne t?akıı

lik Belediye İtfaiyesi’h- 
den yardım istendi. 
İzinde olan itfaiyeciler, • 
anonsla göreve 
çağrılırken, tutuşan ot 
yığınlarına ve ağılları 
söndürmek içinr 
TÜĞSAŞ Orman Yangın 
Söndürme ekipleri, 
Kurşunlu Belediyesi Olay 
yerine gelerek, söndür 
me çalışmalarına 
katıldılar. ...

VALİ GELDİ
Olayın, İl’e duyuru!-.•' 

ması üzerine, Bursa 
Valisi Oğuz Kaan 
Koksal, Gemlik Kayma 
kamı Sadettin Genç, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, İlçe 

Emniyet Müdürü Salih 
Golcü, İlçe. Jandarma 
Bölük Komutan .Üsteğ
men Murat Karaman, 
yangın söndürme çalış
malarını olay yerinde 
gözlemlediler.

Vali ve Belediye 
Başkanı Mehmet Turgut, 
zaman zaman itfaiye
cilere talimatlar yağdırdı.

Kuru otların çok hızlı

bir şekilde alev alması 
yangının hızlı yayılması
na ve İslamköy halkının 
Hacı Hüseyin.Mutlu’ya 
ait ey in etrafına toplan
masına neden oldu.

Yangını söndürmek 
için bir greyder ve bir 
kepçe olay yerine ge 
lerek, söndürme çalış
malarına katıldı.

Yangında, Hüseyin, 
Mutlu’ya ajt 70 küçük 

baş hayvan ile 8 büyük 
baş hayvan çevre halkı 
tarafından ağılların 
kapısı açılarak kurtarıldı.

Yangın söndürme 
çalışmaları geç saatlere 
kadar devam etti.
Yangın ile ilgili soruştur
ma başlatılırken, ağıllan 
ve evleri yanan yaşlı 
hayvan yetiştiricisi 
Hüseyin Mutlu, buğulu 
gözlerle yangını izledi.
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Gürhan ÇETİNKAYA
Güngör MENGl

Tesadüfün böylesi...
3
>1 
i.

ıp

h

M

Gemlik'te Genç Parti adı gibi genç olmak
tan kaynaklanıyor olsa gerek. Kıpır, kıpır... 
Atanan ya da seçilen yöneticiler bir türlü 
yerinde duramıyor.

Genç Parti Gemlik İlçe Yönetimini oluştur
mak üzere görevlendirilen Nurettin Hocaoğlu 
gördüğü gerek üzerine görevi iade etti.

Genç Parti için önemli bir kayıp.
Yazık oldu.
İade gerekçesi de beklediği ilgıvi göre

memek.
Bana göre direnmeliydi.
Politika adına yapacağı çok işler vardı.
Olan oldu... Ancak. Hocaoğlu adını başka 

bir partide görme olasılığını da gözardı 
etmemek gerek.

Hocaoğlu'nun görevi iade ettiği sıralarda 
Uzan ailesinin özelleştirme yoluyla aldığı elek
trik santrallerine de el konuyordu.

Ya ilginç bir tesadüf, ya bilinçli ya da 
zamanlama hatası..

Genç Parti yıldızı yükselen bir parti.
Yükselen yıldız gözleri kamaştırıyor ve 

tedirginlik yaratıyor.
Tedirginliğin ne zaman eyleme dönüşeceği 

merak ediliyordu.
Gerekçe kendiliğinden ortaya çıkıverdi.
Uzan Ailesi nin PETKİM ihalesine girişi ve 

satmalma hakkını, kazanışı Genç Parti’ye 
yönelik tepki-hareketlerini tetikledi.

Ve...
Düğmeye basıldı..
Gerekçeler de haklılık payı olabilir... Vardır 

da....
Ancak zamanlama ilginç..
Bugüne kadar aklınız neredeydi:
Gerçi Genç Parti nin arkasında duran grup 

sütten çıkmış ak kaşık değil.
Onlan. savunmak gibi bir düşüncemiz asla' 

yok.
Ülke çıkarlarını koruyanların sonuna kadar 

arkasında, ülkeyi satanların da karşısındayız.
Burada tedirginlikten kaynaklanan bir 

uygulama var ve buna dikkat çekmeye çalışı 
yorum.

Biz de politika böyledir işte...
Dümen suyunda gidersen sorun yok.
Fincancı katırlarını ürkütmeye gör.
Güçlenip potansiyel tehlike oluşturmaya 

başladığın zaman rakip partiden ya da içeri
den olsun ayağından çekerler...

Eski defterleri bir bir açarlar.
Onun için geçmişin çok temiz olacak 

çoooooook.....

SATILIK DAİRE
Kumla'da Havuzlu Satılık Daire 

Tel; (0.224) 513 17 97

İstiklal Cad. Bora Sok. No:3B 
Tel: 5131797 Fax : 513 35 95 GEMIÂ

Cesaret beyler!
Bazıları korku sever... Ama bu 

bizim için bir tercih değil mahku
miyet sorunu.

Çünkü korku Türkiye’nin menüsünde 
ana yemek. Şevsek de sevmesek de hep
imiz yemeye mahkumuz! .

Türk insanı dış dünyadan korkar,, çünkü 
yabancı dost değildir.

Siyasetçiden korkar, çünkü tümü kendi 
lerihe yontar.

Memurdan korkar, çünkü rüşvet yer, 
eziyet eder. Şikayet edersen suçlu çıkarsın.

Yıllardır bu korkular yaşıyorsa, kasten 
yaşatılıyor demektir. Ülkeyi yönetenler 
bu korkulardan yararlanıyor demektir.

Çünkü korku terbiye aracıdır!
Ayrıca sorunlara “canavar” veya “oli

garşi” gibi isimler takarak büyük güçler 
vehmetmek, korkuyu silah olarak kullan
maktan vazgeçemeyen iktidarların kurna
zlığıdır.

Fırsatı kullanalım
Türkiye bu öcülerden kurtulmanın fır

satını ele geçirdi. İki partiye dayalı meclis, 
ezici çoğunluğa sahip iktidar.. 
Parlamentonun iki kanadı da temiz bir 
başl’angıci büyük hasar görmeden gerçek
leştirilebilir.

İktidar AB hedefine yürürken “dış düş
manlar korkusu”nu üreten tabuları yık
makta cesur davranıyor. Bu iyi ama yolsu
zluklarla mücadele alanında, işe yara
madıkları. ispatlanmış aletleri kullanmaya 
devam etmesi, samimiyetine gölge 
'düşürüyor.

Mesut Yılmaz Yolsuzluk Komisyonu'nda 
doğru şeyler söyledi :

“Siyasetçi siyasetçiyi yargılaya
maz, kararı yargı verecek. Türkiye

GÜNLÜK SİYASI GAZETE MBi

YIL : 31 SAYI: 1570 
FİYATI: 200.000 TL. (KDV Dahil) 

Sahibi: Kadri GÜLER 
Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B 
Tel: 5131797 Fax : 513 35 95 GEMLİK 

Basıldığı Yer: KÖRFEZ OFSET 

Matbaaclık-Yayıncıhk-Reklamcıhk Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 
(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz) 

bir baş bakanı, görevi sırasında 
yargının önüne çıkarabilmeli. AKP w 
CHP seçimde verdikleri sözü tutup
dokunulmazlıkları 
malıdır.”

sınırlandır

Türkiye bunu yapmadı. Partiler normda 
“suçluların değişimi” yöntemi ile ydss 
zlukların üstü örtüldü ve sistem ptskğe 
battı.

Şimdi siz de Meclis Başkanı Anne gM 
Mesut Yılmaz a “Hadi oradan, daha 
önce akim neredeydi?” diyebilirsiniz.'' 
Ama bu çağrıya, “yılların tecrübesinden 
süzülmüş pişmanlık” olarak bakmak w 
yararlanmak daha doğrudur.

Niçin dokunulmaz?
Türkiye'nin hızını yalnız yolsuzlukta» 

değil iftiralar da kesiyor. Siyasetçi suçkjyofl 
siyasetçi yargılıyor. Ülke ve kurumlar 
zaman, itibar, kaynak kaybediyor.

Oysa siyasetçi iktidarda iken de 
mahkemeler tarafından yargılansa bu kayı
plar olmaz.

Suçlanan kirliyse hemen gider. Teni» 
çıkarsa güçlendiği gibi iftirayı atanlar nötl 
den düşer.

Çamur atmanın maliyeti olduğuna 
anlayan muhalefet de fitne üretmek yarini 
adam gibi denetim görev yapar ve siste» 
kendini korur, ülke ranat eder.

Milletvekilleri korkmamalıdır.
Yargı denetimini kabul etmek, namudl 

siyasetçinin ekstra sigortasıdır.
Namussuzların cüretinden üreyen 

yıkımı, sadece ve sadece namuslu insan
ların cesareti durdurabilir.

Hayat cesur insanlara karşı her 
zaman daha cömerttir.

Vatan

Yazarımız

Araştrmacı-Yazar

Yılmaz AKKILIÇın yazdığı
4 Ciltlik

BURSA ANSİKLOPEDİSİ
gazetemizde satılmaktadır.
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HABER

Tersane rampası 
üç şerit oldu

Kazaların azaltılması amacıyla onanma alınan Tersane 

rampasında, yol çalışmaları devam ediyor. Gemlik-
Bursa çıkışı üç şerit haline getirilerek, trafiğe açıldı

Daha çok kış 
aylan nda Bursa’dan 
Gemlîk’e gelen araç 
lann korkulu rüyası 
olan İlçe Jandarma 
Komutanlığı karşı 
sındaki yol Kara yol
lan 14. Bölge Müdür 
lüğü tarafından yeni 
den asfaltlanıyor.

Dörtyol kavşağın
dan başlayan yol 
yapım çalışmaları 
Tersane rampası 
nın çıkışında İlçe 
Jandarma Bölük 
Komutanlığına doğ 
ru Ata Mahallesi 
durağına kadar as 
faltlanarak, geliş 
gidiş trafiğine açıldı.

Rampa çıkışında 
iki şerit olan yol, 
yükseltilerek üç 
şerife çıkarıldı.

Öte yandan Gö

çek İnşaat tara tın
dan ihalesi alınan ve 
yoğun bir şekilde 
devam eden yol 
yenileme çalışmala 
rının Bursa Gemlik

arası toprak doldur
ma ve düzeltme 
işlemleri devam 
ederken, trafiğe ye 
ni yapılan yoldan 
akış verildi.

İlgililer, geliş yolu
nun da asfaltlanarak 
tamamlanmasından 
sonra buradaki kaza 
ların ortadan kalka
cağını söylediler.

TAŞI 
GEDİĞİNE Güzel, bugün

mühürii alıyor
Hukuk.....
Başbakan yakınıyor: 
“■ İktidar olamadık” 
Hukuk, ferman 
dinlemez de ondan...

Doğru Yol Partisi’ 
nde yaşanan istifa 
krizinden sonra ilçe 
yönetimini oluşturmak
la görevlendirilen eski 
ANAP İlçe Başkanı İl 
Başkan Yardımcısı 
Faruk Gûzel’in ilçe 
başkanlığına atama 
emri Ankara’dan geldi.

Bugün, DYP İl 
başkanlığına giderek, 
görev yazısını ala? 
cağını söyleyen Faruk 
Güzel, oluşturduğu 
yeni yönetim kurulunu 
da önümüzdeki gün

lerde tl’e sunacağını, 
onayından sonra da 
basın toplantısıyla 
kamuoyuna duyura
cağını söyledi.

Gurbetin Yaran
Üniversite sınavları yapıldı.
Şimdi. Bekleme dönemi başladı.
Bir süre sonra yeni bir heyecan 

başlayacak.
Kaç puan aldım.
Hangi üniversiteyi kazandım.
Bu telaş, bazen hayal kırıklığı ile 

souuçlanaak.
Bazen bir aileyi sevince boğacak.
P j konuda bana danışan yakınlanma, 

gurbeti öneriyorum.
' Eğer ailenin imkanları var a çocuklarını 
başka şehirdeki bir üniversiteye 
yazdırsınlar.

Öyle çok uzak bir şehîre değil tabî.
Üç-beş saatte gidip gelinecek, bir 

şehir en ideal olanı.
Niçin gurbet diyorum.
- Birincisi gurbette insan paylaşmayı 

öğreniyor.
- Kişiliği gelişiyor.
- Kendi ayaklan üzerinde durmaya 

çalışıyor.
- Her hareketinde dikkatli ve titiz 

olmak zorunda kalıyor.
- Bütçenin önemini anlıyor.
- Ailesinin kıymetini daha iyi anlıyor.
- İnsan ilişkilerini öğreniyor.
- Dostluklan korumayı öğreniyor.
- Kapris yapmayı bırakıyor.
- Yemek seçmeyi unutuyor.
- Uyumsuzluğun faturasını en acı 

şekilde ödüyor.
- Çevresindekilerin azaldığını gö 

rünce, ister istemez yola giriyor.
Okul bitince aile ocağına geri 

dönüyor.
Diploma ile birlikte, uzlaşmacı bir kişi

lik kazanıyor.
Ailesi bu değişikliği hemen farkedi 

yor.
Bizim ki, adam oldu deniyor.
Ama. Adamlık diplomadan gelmi 

yor.
Çocuk toplumsal alanı yakalıyor.
Hayat için gerekli olanları, sosyal 

alandan öğreniyor.
Gurbet bazen, hüzün demek.
Özlem demek.
Ama. Her zaman, olgunluk demek.

£(/A/VA/

Dünya benim ülkem.
İnsanlar benim kardeşlerim, 
İyilik yapmak da. 
Benim dinimdir.

**Thomas Paine”
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Velilere karne uyarısı | ı ı 
i
i

İLAN ve REKLAMLARI 
KAZANDIRIR

2002-2003 eğitim ve öğretim 
yılının sona ermesi nedeniyle 
karnesinde zayıf olan öğren
cilere karşı ailelerin sert bir 
tutum içinde olmaması gerektiği
belirtildi.

Yapılan açıklamada,
ailelerin çocuklarına kızmak 
yerine, kırık notun sebebini 
araştırarak, gelecek yıllarda 
nasıl daha başarılı olabilecek
leri özerine kafa yormalarını 
istendi.

Çocuklara bir arkadaş gibi 
yaklaşılması gerektiği belirtilen 
açıklamada, "Önlaryn yanynda 
oldudunu belirtmemiz çok 
önemli. Baparysyzlyk isten
meyen bir olaydyr. Ancak, 
hatayy hatayla telafi etmek 
mümkün deöildir. O yüzden 
çocudunuzu kaybetmek ye 
rine, kazanmak için neler

mırurtntruH

GUNLCK SİYASİ GAZETE

BİR TELEFON YETERLİ

TEL: (0.224) 5131797

dikkat çekildi.
Uzmanlar, anne ve babalara 

karnelerinde kırık, not olan 
çocuklarına sıcak yaklaşarak,
tatil boyunca telafi etmesine 
çalışmalarını, öğütlediler.

E

l(( mih(n4[ Mim

yapabıleceöımzı dupunmenız 
gerekir" dendi.

Kırık notlarla dolu bir kar
nenin hayatın sonu olmadığını 
vurgulanan açıklamada, öğren
cilerin de başarılı olmanın yok 
farını öğrenmeleri gerektiğine.

fizzakia 11 
f ast Caft ■■

PVC KAPLAMA V€
PLASTİK KAAT SIST€ML€RI
0 Plastik Kimlik Kartı 0 Personel Kartı
0 Öğrenci Kartı 0 Tanıtım Kartı

Pizzamızı denediniz mi? 
Vazgeçemeyeceksiniz.

Ev ve işyerlerine servis yapılır
İstiklal Cad. No:17 GEMLİK

Tel: (0.224) 513 53 67

0 PVC Kaplama KİRALIK0 Fatura Kartı ve

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

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

Bağkur Sanayi Sitesinde 
130 m2

KİRALIK DÜKKAN 
(Depo olarak da kullanılabilir) 

GSM: (0.542) 716 7165

DOĞUŞ FEN DERSHANELERİ |
Her Zaman Bir Adımı Önde
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MuuffcR gür boca
Eğitimci-Yazar

Eğitime farklı bir bakış

j

umu olarak eğitimin 
etanonrk altyapı belirleyici olmayan, ama 
etkileyici bir öneme sahip olduğunu söyleye 
bibi.*. Eğitimin sağlıksız ilişkileri değiştirme 
mtzde önemli bir işlevi olacağını düşünüyo
rum Eğitimin ayrıca kimi yanlış ve yararsız 
'düşünce kalıplarından kurtulmamızda da 
yaran vardır. Öğrenilen her şeyin bizi sınır* 
tayan i&şkıleri değiştirmek gibi bir işlevi vardır. 
Bârşeçieri bilmek, bilgi biriktirmek, eğer o bil
gilen kullanamayacak bir olumluluk değildir. 
Eğitimin, amaçlarını biliyor olmamız onu uygu- 
bdığımız sûrece bir işe yaramaz.

Ne yapıldığı kadar, hatta ne yapıldığından 
çok eğitimin nasıl ve niçin yapıldığı önemlidir. 
Yapılan ne olursa olsun, eğitimin temel işlevi 
özgürleştirmek, yaşama sanatını öğretmek

jbl olmalı Öğreten-öğretilen gibi mikro-iktidar 
|| fckilen kaçınılmaz olarak öğrenileni öğretene

I karşı edilgen kılan, özgüvenini sarsan, veren- 
I alan ilişkisi konuma dönüştürülmektedir. Oysa 
|sır>x bir lıkte yaşanmalı
i j. Lnkeieruı rw»h«ami<Jik düzpınni belirlemede 
■ okuryazar L. on ölçül olmaktadır. Okur- 
■ yazarlık kenefi başına bir şey ifade etmiyor. 
■ Yapılan eğitimin özü önemlidir. Ezber gibi dur- 
I madan tekrarlanan, insanı aptallaştıran yön- 
I temlerin yerine aktif eğitimi koymak gereki 
■ yor
| İlköğretimin rolünün önemli olduğunu 
■ düşünüyorum. Çünkü ezber burada öğrendi 
I yor. Öğrenci o kolaycı düşünme biçimini kolay 
■ kolay terketmiyor. Liseye gelince iş işten 

i I geçmiş oluyor.
U Eğitimde beynimizi ekonomik kullan- 

■ madiğimizi söyleyebilirim. Yığınlarca bilgi istif 
■ leniyor. bir iki yıl sonra hangisi aklımızda kah 
■ yor. Beyni ekonomik kullanmak demek daha 
1 yararlı kullanmak demektir.
| Felsefe öğretmeni arkadaşıma, eğitim felse- 
I fimizin olup olmadığını sorduğumda, “Var, 
■ insanı aptallaştırmak gibi bir felsefesi var” 
■ dediğinde ne demek istediğini anlamıştım.
I Söylemden gerçeğe giden yolda soru 
Inumuz var İyi şeyler söylüyoruz, ancak 
■ gerçekler farklı. Eğitime yönelik değer- 
■ lendırmelerim olumsuzda olsa, bu konudaki 
■ yanlışlıklarımızın ayırdına varırsak, eğitim 
I dizgemiz yanlışlıklar içermeseydi kolay yoldan 
I köşe dönücülük ve toplumsal yozlaşma 
■ olmazdı.

NÖBETÇİ ECZANE
18 Haziran 2003 Çarşamba

ENGİN ECZANESİ

Sayfa 5 >

Bunları biliyor musunuz?

Sağlık ve güzellik 
kaynağı zeytin

Zeytinde kansere karşı etkili 
birçok maddenin yanı sıra A, 
D, E ve K vitaminleri de 
bulunuyor. Sindirim bozukluk
tan, safra kesesi hastalıkları; 
özellikle bağırsak kanseri ve 
kalp rahatsızlıklarında etkili 
olan zeytinden istenilen yararı

alabilmek için acısını yemek, 
yağında ise ı afine değil sızma 
olanını tercih etmek gerekiyor. 
Yeni çağın mucize bitkisi 
olarak nitelendirilen ve kanser 
ilacı yapımında da kullanılan 
zeytinin sayısız faydalarından 
yararlanmak için doğal haliyle

tüketilmesi gerekiyor. Türkiye 
de tüketimi düşük olan zey

tinin insan sağlığı için bilinen 
birçok faydasının yanında 
halen keşfedilmesi bekleyen 
çok sayıda özelliği de bulun
maktadır.

Devamı var

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

mobilya çeşitleri ile 
hizmetinizdeyiz....

Gazhane Caddesi No : 21 GEMLİK 
Tel : (0.224) 512 20 20
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TEŞEKKÜR
Coşkunlar Mobilya ve 

Telekom Ltd.Şti. Orhangazi 
Şubemizin açılışına katılan 

Orhangazi Belediye Başkanı 
Sayın Turgut Unlü’ye, 

ANAP İlçe Başkanı 
Sayın Adnan Tekin’e, 

açılışımıza katılanlara, 
çiçek ve çelenk gönderenlere 

teşekkürü bir borç biliriz. 

Esat Coşkun ve Oğullan

i i i 
I I ı
İ 
İ İ I i I
I i I i I i

ÖZGÜR SPOT ve 2. EL
KALİTELİ - GARANTİLİ - SIFIR AYARINDA HER TÜRLÜ 
CEP TELEFONU- TELEVİZYON - BUZDOLABI - FIRIN-

ŞOFBEN - ÇAMAŞIR MAKİNASI - BULAŞIK MAKİNASI 
ELEKTRİK SÜPÜRGESİ - ve BENZERİ EŞYALAR AUMR

UYGUN FİYATLARLA SATILIR

UĞRAMANIZ MENFAATİNİZEDİR
BUZDOLABI - ÇAMAŞIR 
MAKİNASI- FIRIN ve 
ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE

Beyaz eşyaların boya

Kayhan Mh.
2 Nolu Cd. No:2İ 
Kumla Yolu üzeri
Tel : 513 01 76

GEMLİK
işleri yapılır.g ı->cya4 cşydidiııı uuya ışıoıı y«a|zıııı.

E [gfgJgfgfg[gfg|gfgfgIgJg|glgIgfgJBig|gIgfg|gIBIg|gigigfgJgJBIB|g|gJfaiFHFİg>l ı 3r

m Firmamızda çalışacak en az 3 yıl tec/toei 
EML mezunu, askerliğini yapmış, 

5 Tornacı, Frezeci, Teknik Ressam aranıyor. 1 
Maaş + Sigorta

FORMSAN MAKİNA LTD.ŞTİ.
2 Tel : (0.224) 524 80 30 11
3 Küçük Sanayi Slt. B Blok No: 8 GEMLİK i

TAKSİTLİ TATİL EN İDEAL TATİL!
id&cıl sahiplerine

VADE FARKSIZ

taksit imkanı

3

✓ VİZE İŞLEMLERİ
✓ YURTİÇİ - YURT DIŞI OTEL REZERVASYONLARI
✓ PAKET TURLAR
✓ HAC - UMRE
✓ YURTİÇİ - YURTDIŞI UÇAK BİLETLERİ
✓ KÛNGRE VE SEMİNER

dwv turizm
s

TÜRK HAVA YOLLARI

KAYABEYOĞLU TURİZM SEYAHAT

Demirsubaşı Mh. Çeşme Sok. No:9/A GEMLİK
Tel : (0.224) 514 47 71 Fax : (0.224) 514 40 44



Sınıflarını Pekiyi île gecen 
ilköğretim okulu öğrencilerinin 

foroğraflannı gazetemizde yayınlayacağız 
Bunun için öğrencilerin karneleri ile 

gazetemize bir vesikahk fotoğraf 
getirmeleri yeterli olacak

Ayrıca sınıflarını Pekiyi ile geçen
50 öğrenciye yazarımız
Gürhan Cetinkaya'dan 
tatil kitabı hediyesi.

Celal Bayar Anadolu Lisesi altıncı mezunlarını verdi.

Mezuniyet töreni
rı.

Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi’nde dün düzenlenen törenle, 196 öğren
ciye mezuniyet madalyası verilirken, okul birincisi Gökhan Ungören, mezu
niyet kütüğüne altıncı plaketi çaktı. Ceren Güney okul İkincisi, Çiğdem
Uzuntepe okul üçüncüsü oldu.

Kurulduğu gönden beri 
«şanlı öğrenciler 
Eştiren Gemlik Celal 
Sayar Anadolu Lisesi, bu 
^altıncı mezunlarını 
»erirken. 196 öğrenciye

kamı Sadettin Genç, 
Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut, Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih Mehmet 
Güler, İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet Tuna,

dün düzenlenen törenle, 
mezuniyet madalyaları 
akıldı.

Okul bahçesinde 
üzenler en tören saat 
RJffda başladı.

Törene. İlçe Kayma

İlçe Emniyet Müdürü Salih 
Golcü, siyasi parti başkan 
ve yöneticileri, il genel 
meclis üyeleri, bürokratlar 
ile veliler, öğrenciler 
katıldılar.

İstiklal Marşı’nın

Ç/iine f^akış
Kadri Güler

6. mezunlar
Eğitim kurumlan bir ulusun en önem verdiği 

burumlardan birincisidir.
Toplumlan çağın önüne veya arkasına koyacak 

olan insanın aldığı eğitimdir.
. Onun için büyük kurtarıcı, en büyük yol gösterici 
olarak bilmi gençliğin önüne koymuştur.

Bilim en büyük danışmandır.
Çağdaş eğitim kurumuları ise bilmin yayıldığı 

merkezlerdir.
Dûn, ilçemizin güzide eğitim kuruluşlarından 

Celal Bayar Anadolu Lisesinde diploma töreni ve 
pilav günü vardı.

Benim için de bu gön önemliydi.
Bu okulun kurulmasında emeği geçenleri unut

mamak gerektiğini düşünüyorum.
Hatta okulun bir köşesinde bunu yaşatmak 

gerekir diyorum.
Bu yıl altıncı kez böyle bir törene katıldım, 

f Anadolu Lisesi öğrencileri diğer okul öğrenci
linden daha farklı, çünkü zor bir sınav sonucu

şanlı öğrenciler bu okuldan yetişiyor.
Öğretmen kalitesini düşürmemek gerekir.

Buna dikkat edilmeli.
MteHyritera...

1
Okul birincisi
Gökhan

Gökkan Ungören, Ceren Güney, Çiğdem Uzuntepe, 
Kaymakam Sadettin Genç île birlikte görülüyorlar.

söylenmeliyle başlayan . 
mezuniyet töreninde, 
okulû birincilikle bitiren 
Gökhan Öngören, yaptığı 
konuşmada, “Önümüzde 
yepyeni bir sayfa açılı 
yor. Kısa bir süre önce 
ÖSS sınavlarına girdik.
Yıllarca emek verdik, 
efor harcadık ve bugün
lere geldik. Bu binayı 
unutmayacağız. Her yıl 
binanın üzerine taşlar 
koyup, bugünlere daha 
geldik. Bize emek veren 
değerli öğretmenlerimizi 
saygıyla anıyoruz” dedi.
' Öğretmenler adına 

konuşan Mahmut 
Aydoğdu ise, öğrencilere 
seslenirken, “Bilgi istedi
niz, hiç karşılıksız 
verdik.

Sevgi dediniz, size 
sevgiyi sunduk. Yanlışı

gördük. Doğruyu gös
terdik. Çabamız, sîzlerin 
en iyiyi almanız içindi” 
dedi.

Dçyamı sayfa 6'da



19 Haziran 2003 Perşembe

Gürhan ÇETİNKAYA
Hurşit

ı

1

Avrupa Birliği’ne ilk adım
Avrupa Birliği ne uyum yasalarını içeren 7. 

paket TBMM gündemine taşınıyor.
Paketlerin TBMM deri geçmesi önemli aşa

malar.,, Ancak daha önemlisi söz konusu 
paketlerde yer alan yasalara toplumun uyması.

Sosyo-ekonomik açıdan hazır mıyız? Siyasal 
açıdan hazır mıyız? Ona bakalım.

Ben yaptım oldu mantığıyla yaklaşmak 
olanaksız.

Onun için önce kamuoyunu bilinçlendirmek 
gerekiyor.

AB ye giriş sürecinde ele geçen her fırsatı iyi 
değerlendirelim düşüncesi de doğru değil.

Toplumsal mutabakatın sağlanması gerek.
Hiç bir kuruma rağmen AB ye girilmez.
Sivilleşmeyi gerçekleştireceğiz diye. 7. 

paket te MGK'nın yapısına müdahale ediliyor.
Bilindiğr üzere asker MGK'da Genelkurmay 

Başkanı, Kara. Hava. Deniz Kuvvetleri 
Komutanları ile Jandarma Genel K-»metanı 
tarafından temsil ediliyor.

Ancak yeni düzenleme bu uygulamaya sön 
vermeyi öngörüyor.

Tasan yasalaşırsa TSK, MGK’da tek asker ile 
yani Genelkurmay Başkanı ile temsil edilecek.

Cumhuriyeti korumak, ve kollamak görevini 
TC. Anayasası’ndan aldığı yetkiyle kayıtsız 
koşulsuz yerine getiren TSK’yle uğraşmanın 
gereği ne?

Sanki AB’nin önünde tek engel TSK’ymış 
gibi bir hava yaratmanın ne anlamı var?

AB ye girerken eğitimden-ihale yasasına, 
nüfus planlamasından-sağlığa kadar pek çok 
uygulamanın gözden geçirilmesinde yarar var.

Bu bir gerçek.
Ancak MGK’nın kurumsal yapısı ve bu yapı 

içindeki TSK'nın yeri en son ele alınacak 
konu...

Çünkü.
TSK popülizmden çok uzak, Türk Ulusu nun 

anayasayla verdiği görevlerdi en üst düzeyde 
yerine getiren bir kurum.

Aynca coğrafi açıdan çok -stratejik bir ko 
numda olan ülkemizde, komşularımızla ilişkile 
rimiz ideal düzeye gelmeden bütçeden savun
maya ayrılan pay dahi tartışılmamalı.

Bu tür tartışmalar doğaldır ki yapılır. Ancak, 
zemin, zaman- ve koşulların oluşması gerekir. 
Onlar oluşmadan yapılan tartışmalar ise sadece 
kurumlar arası ilişkileri gerer.

Hürriyet 'ten Oktay Ekşinin anımsattığı gibi, 
AB'ye uyum çerçevesinde tartışılan MGK 
sayesinde yaklaşık 6 yıl önce tehlikeye giren 
laik Cumhuriyetin kurtulduğunu da unutma 
yalım.

Laik demokratik Türkiye Cumhuriyeti nin 
gelecekte bir tehlikeye girmeyeceğinin garantisi
ni kim verebilir.

Diyelim ki girdi;
Ağırlıklı olarak AKP li bakanlardan oluşan 

MGK mı önleyecek?
Bir atasözü, ile yanıtlayhm :
“Ainesi iştir kişinin lafa bakılmaz.”

Bütçe iyi gitmiyor!
Bir süredir yazıyorduk. Ekonomide iyi 

gelişmeler olsa da,’ bütçeye ilişkin 
kaygılarımız bulunuyor. Ve ne yazık ki, 
dün açıklanan bütçe verileri bunu 
pekiştiriyor.

Bütçe ödenekleriyle, gerçekleşmeleri 
arasında her yıl farklar olur. Mesela geçen yıl 
bütçe harcamaları, ödenekleri yüzde 25 
oranında aşmıştı. 92.3 katrilyonluk ödenek 
aşılarak, 115.5 katrilyonluk harcama 
yapılmıştı. Faiz-dışı harcamalar, da 55 katril 
yonla sınırlı olacakken- 64 katrilyon olmuş
tu. Yani yüzde 16 şaşmıştı. Faiz harcamaları 
da yüzde 21 oranında şaşmıştı. 43 katrilyon
luk ödenek aşılarak, bütçeden faize 52 katril 
yon lira edinmişti.

Bu erlin bütçelinin hic şaşmamasını bek
lemek hata olur. Olsa olsa yüzde 25 yerine , 
yüzde 15 şaşma sağlanabilir. Bu durumda 
bile 2003 bütçesi ciddi sorunlar yaratacaktır. 
Bu yıl harcamalara 146 katrilyonluk ödenek 
ayrılmış. Ancak yüzde 15Tik bir şaşma 
bile bu kalemi 168 katrilyona yük
seltiyor.

Gelirler kısmına gelince. Gerçekten 101 
katrilyonluk bütçe gelir hedefi önemli. Ciddi 
bir mali disiplin izlenimi veriliyor. Üstelik 
açıklanan bir gelir artırıcı paket var. Bu 
paketten beklenen rakam biraz abartılı olsa 
da*, bizde 4 katrilyon civarında bir gelir bek
lenebilir. Vergi barışı ile içki ve sigaraya 
konulan ek vergiler (ÖTV) bunu sağlayabilir. 
Giderlerdeki tasarrufların ise sınırlı 
kalacağını sanıyoruz. Sağlık sistemi 
dahil, elde edilecek tasarruflar 1 katril 
yonu geçmeyebilir.

Bu durumda, yani, gelirlerin 
bütçedeki rakamlardan 5 katrilyon 
fazla olması durumunda, 105 katril 
yonda kalacağı anlaşılıyor.

GÜNLÜK SİYASI GAZETE BM

YIL : 31 SAYI: 1571
FİYATI: 200.000 TL. (KDV Dahil) 

Sahibi: Kadri GÜLER
Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B
Tel: 5131797 Fax : 513 35 95 GEMLİK

Basıldığı Yer: KÖRFEZ OFSET
Matbaaclık-Yayıncıhk-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 
(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

Bu da yıl sonunda bütçe acığaa 
62 katrilyona ulaşacağını gösteriye 
Yani geçen yılın bütçe gerceklesm 
sine göre tam yüzde 60’lık bir artv 
Kısacası vahim bir gelişme.

Bu durumda faiz-dışı fazla da hası 
görcektir. Geçen yıl (hedef 16 katrilyon 
zar zor 12.8 katrilyon olan faiz-dışı fazia.li 
yıl en iyi olasılıkla 15 katrilyon olacak 
mış görünüyor. Yani topu yüzdt 
23'lük bir artış sağlanacak gibi.

Bütçedeki bu yapısal sıkıntı mevcut paş 
formans düşüklüğünden de gözlen» 
IMF’ye verdiğimiz taahütlere göre maya 
sonunda 9.5 katrilyon TL’lik faiz-dışı faa 
üretmemiz gerekiyordu. Oysa nisandı 
hedef kıl payı tuttururken, mayıs tadı 
hedef kıl payı kaçırıldı. Gerçekleşme! 
9.4 katrilyonun altında kaldı.

Bu gelişmenin nedenleri ise bdmtfl 
Harcamalar yine hızlanmış Mesela yi 
sonu gelir hedefinin yüzde 37’si * 
beş ayda sağlanmışken, yıl sonu ter* 
camalar hedefinin yüzde 4O’ı M 
pilmiş. Hal böyle olunca da, faiz-dn 
hedef tutturulamıyor.

Pekiyi, tutmazsa ne olur? BirindşH 
enflasyon hedefi tutmaz. Zaten edfl 
yon hedefinin yakalanması meslektaşlarsa! 
arasında da öngörülmüyor. Öte yanda 
kamu borcu dinamiklerindeki iyileş» 
duraksayabilir. Borç milli gelir içinde pal 
olarak düşse de, bu beklenenin altında k» 
Ve nihayet beklenen gelişme olur ve kur» 
ki hareketlilik hızlanır. |

Tabii bütün bunlar faiz-dışı fazladaki | ı 
manın ölçüsüne bağlı. Şimdilik Jk ûrTTîdjB 
yarar yar. I

18 Haziran 2003 Milliyet Gazetesi. 1 I

Yazarımız

Araştrmacı-Yazar

Yılmaz AKKILIÇTn yaz»
4 Ciltlik

BURSA ANSİKLOPEDİSİ |
gazetemizde satılmaktadr.

I GÜNLÜK SIVASI GAZETE MM

İstiklal Cad. Bora Sok. No:36 J

Tel: 5131797 Fax : 513 35 95GHM
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HABER
Sayfa 3
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Yüzlerce küçük teknesi bulunan ilçemizde, tekneleri çeke
cek yer olmaması tekne sahiplerinin şikayetlerine neden 
oluyor. Kordonda uygun yerlere çekek yapılması isteniyor
I Deniz mevsiminin 
Başlamasiyia. san
dal ve bot sahıp- 
tennde çekek soru 
nu da başladı
B Marmara'nın en 
güzel Körfezine sa 
hp olmamıza karşın 
küçük sandal ve 
bottan m çekecek
.sahilin bulunma
ması nedeniyle zor
arlar yaşıyorlar
i Körfez m bir tara 
Andan Emin Dalkı 
ran Kordonu diğer 
tarafında Atatürk
Kordonu nur bulun-
orası nedeniyle san
dal çekecek kıyıla 
nrr kalmadığını

ilanda l 
vede

ı bot ve 
sahipleri, 

ne doğru
[dürüst bîr barınak, 
'ne de bot ve sandal
lar çekecekleri çe

kek yerlerinin bulun
madığı nı belirterek, 
ilgili lerin bu duruma 
çözüm bulmalarım 
istiyorlar.

Bot sahipleri 
adına gazetemize 
uğrayarak, sorun
larını anlatan sandal

ve bot sahipleri, 
öncelikle beledi 
yenin iki kordonda 
uygun yerlere çekek 
yeri yapmaları 
gerek tiğini söyledi 
ler.

Deniz kıyısı olan 
her kasaba bu

soruna nözürh 
getirirken, hiçbir 
dönemde bele 
diyenin., sandal ve 
bot sahiplerini çe 
kek konusunda 
yardımcı olmadık
larını söylediler.

TAŞI 
GEDİĞİNE

Gemlik Rotary 
Derneği bugün 

genel kurul yapıyor

Posta

Hîkâmet Kepez ve 

ÇEAŞ’a el koydu.

Başbakana posta

Gemlik Rotary 
Derneği, yıllık olağan 
genel kurul toplan
tısını bugün dernek 
merkezinde yapacak.

Her yıl Haziran 
ayında genel kurul ya 
pan Rotary Derneği, 
bugün saat 20.oo’de 
başlayacak olan ge 
nel kurul toplantısın
da, 2002-2003 dönem 
çalışmaları ve gelir 
gider bütçesi oku
narak, aklanacak.

Daha sonra, yeni 
yönetim ve denetim 
kurullarının seçimleri

yapılacak. ♦
2004-2005 yılı ve 

2005-2006 yılı dönem 
başkanlarının belir
lenmesinden sonra, 
bu yıl yeni kurulan 
•Rotary 2440. Federas 
yonu’na gönderilmek 
üzere 3 delege seçile
cek.

Öte yandan Gemlik 
Rotary Derneği, 27 
Haziran tarihinde Ro 
-manya Köstence kar 
deş Rotary Kulübü’yle 
1000. toplantısını ger 
çekleştirecek.

Siyaset ve Ticaret
Siyaset ve Ticaret bir arada olmuyor.
Genç Parti kurulmadan önce Uzan’larm 

astığı astık, kestiği kestik idi.
Yasalara aykırı olmasına rağmen, star 

televizyonunu kurdu.
İtiraz edenleri televizyonda yıprattı.
Bazılarını rezil etti.
Özelleştirme kapsamında, sekiz adet 

çimento fabrikası aldı.
Uüneydöğu’da, çimento konusunda 

tekel haline geldi.
Sabancı ile kapıştı.
Yine televizyonunu kullandı.
Ve. Sabancı’yı ringten kaçırdı.
Sıra Çukurova Elektrik’e geldi.
En büyük hissedar Sabancı idi.
Paralar da, Akbank’ta toplanıyordu.
Yine Star Tv devreye girdi.
Sabancı grubu, Çukurova Elektrik'te 

devire dışına itildi.
Para trafiği de, İmar Bankasına geçti.
Bir ara İmar Bankasına geçti.
Bir ara İmar Bankası batıyor, dediko

dusu çıktı.
Vatandaş parasını kurtardığına 

şükretti.
Faizden falan vazgeçti.
Hiçbir kişi ve kurum, vatandaşın faiz 

kaybını sormadı.
Hukuku zorlayan bu davranışlann sahibi 

medyacı ve işadamı Uzan Grubu idi.
Hükümetler de, Uzan Grubunun üzerine 

gidemedi.
Koalisyon ortaklarının tamamını olmasa 

bile, bazılarını yanına aldı.
Ama. Genç Parti kurulunca, işler değişti.
Şimdi. Ticaretin içine siyaset karıştı.
Çukurova ve Kepez de önce tekel 

leşme ile suçlandı.
Sözleşme şartlarına uymamakla itham 

edildi.
Bu arada Petkim İhalesi de Uzan 

Grubunda kalınca, siyaset hukuku yanı
na aldı.

Ve. Harekete geçti.
Genç Parti, zaman içinde Uzan 

Grubunu çok yıpratacak.
Belki de, kâzandıklannı bile kaybettirecek.
Eskiden, Medya sahibi Uzan Grubu 

nun tüm partiler avucunun içindeydi.
Ama. Parti sahibi Uzan Grubu, her 

kesimin hedefi haline geldi.

Ona koca dünya yetmiyordu. 
Şimdi, bir mezarcık çok bile.

“Büyük İskenderun’in mezar taşı”
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Sayfa

Coşkunların mutlu günü
Coşkunlar Mobilya ve Telekom Litd.Ştî. Türk 

Te-eKom ve İpek Evita bayiliklerini Gemlik sınır* 
lanm aşarak. Orhangazi'ye de taşıdı.

Geçtiğimiz günlerde. Orhangazi'de 700 
metrekare^ alanda hizmete giren yeni şubenin 
açt’ış törenine tanınmış isimlerde katıldı.

Esat Coşkun, oğullan Ahmet. Atalay, Arda ve 
getirten ite aile yakınlan Orhangazi Belediye 
Başkam Turgut Ünlü ve Orhangazi'nin tanınmış 
isimlen açılışta bîraraya geldiler.

Açthşta Esat Coşkun un mutluluğuna diyecek 
yoktu. Her bir oğlunun yöneteceği mağazaları 
açan Coşkun, zaman büyüme zamanı diyor.

Orhangazi Belediye Başkanı Turgut Ünlü, ANAP İlçe Başkanı 

Adnan Tekin ve Esat Coşkun birlikte görülüyorlar.

Coşkunların Orhangazi Şubesinin Telekom bölümünde Nazım Bayrak ortağı Turgay ve eşi, CoşkuH ailesini bu 
Vrmet Coykun ve mağaza çalışanları birlikte görülüyorlar mutlu günlerinde yalnız bırakmadılar.

I 
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İLAN ve REKLAMLAR 
KAZANDIRIR

1WlwWürpriz
GEMLİK

tez
MH GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■

BİR TELEFON YETERLİ

TEL : (0.224) 5131797

PVC KAPLAMA V€ 
PLASTİK KAAT SİSTCMLÇAİ
ö Plastik Kimlik Kartı 0 Personel Kartı 
0 Öğrenci Kartı 0 Tanıtım Kartı

0 Potura Kartı ve 0 PVC Kaplama

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

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

Pizzamızı denediniz mi? 
Vazgeçemeyeceksiniz.

Ev ve işyerlerine servis yapılır
İstiklal Cad. Nö:17 GEMLİK

Tel: (0.224) 513 53 67

Bağkur Sanayi Sitesi’nde 
130 m2 

KİRALIK DÜKKAN 
(Depo olarak da kullanılabilir) 

GSM: (0.542) 716 7166

j | DOĞUŞ FEN DERSHANELERİ
“Her Zaman Bir Adımı Önde”
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Empatînin Gücü

I Empotı ılt$kkk' bulunduğumuz kişinin duygu* 
teni'.; «ıhçabilme yeteneğidir. Yakın ilişkilerde 

Lmpahnm önemi büyüktür Empati sadece din* 
m» <Amaytp onunla duygulan paylaşmaktır. 
Karşjn'uzdaktnı anlamaktır Onun duygularını 
Msttmeden ve yoğaltmadan anladığımızı belirt* 
Haktir Okulda ve ailede çocukla kurduğumuz 

onu anlayıp destek vermenin yolu hem 
sözel dürü hem de beden dilini kavramakla 
olanaklıdır İletişimlerde beden dili "Jest ve 
ı»aıutu< •’n. el ve kol hareketlen, beden duruşu, 
löz ' >r«*U. •'‘ti. sc* tnmr da çok kullanılmak* 
«hr

Berter ata Konusunrta oılgili ve donanımlı 
ofriku-. btr avantajdır Dalu» az yanılacağımız 
jrtlamma gelmektedir. Bedenimiz bizi daha cok 
ele veriyor demek Cinsel ilişkilerde, sevişme 
terde empatik kavrayış en üst düzeyde gerçek* 
tesir. Empatik ilişki sorun çözme yeteneğini de 
geliştirir

Öğretmen eğer empatik ilişki küremiyorsa 
öğrencisine nasıl yardıma olabilir: Empatik iliş
ki kurabilmede akademik yeteneğin, zekanın 
bire bir belirleyici etkisi yok. Çoğu kere yeterli 
eğitim almamış kişilerde yüksek empatik 
kavrayış gözlenebilmektedir. Psikolog veya 
danışmanın sorununu anlatan kişiyle kurduğu 
ifeki "Seni anlıyorum şeklindedir. Anlaşıldığını 
hisseden eğer yaşama sevincimiz daha bir ara 
taraktır. Ben insanların kişisel sorunlanndan 
daha çok ilişkilerinde sorunu olduklarını 
düşünüyorum.

Aile içindeki iletişimsizlik ve geçinememe 
sorununun ilişkide hastalıkla ilintisi vardır. İlişki 
sağhklı olursa sorunlar rahatlıkla çözülebilir. 
Empatik ilişki kurabilmek için önyargılı 
davranıştan terketmek gerekecektir. İlişkide 
olumlu değişme bir anlamda davranış değişik
liğini öngörür. Empatik davranış kazanılınca 
görülecek ki birbirini suçlama ve savunmacı tep
kiler ortadan kalkacaktır. Toplumdaki duyarsız 
bğı empatînin eksikliği ile açıklayabilir miyiz: 
Herkesin kendi doğrularını dayatması doğru 
mu:

İkili ilişkilerde her zaman kazanmak olanaklı 
değildir. Zaten biri sürekli kazanıyorsa ilişki 
kalite kaybediyor demektir. Kaliteli ilişkiler kura- 
bien kişilerden oluşan toplum da da kaliteli 
olur. Eğitimde amaçlanan bu değil mi: 
Okullarda her şeyden önce İLETİŞİM 
DERSLERİ pratik olarak yer almalıdır.

Bunları biliyor musunuz?

Sağlık ve güzellik 
kaynağı zeytin

Dünden devam
‘ Zeytinde ve yapraklarında 

bulunan "oleuropein" adlı 
doğal madde özel bir ayrıştır
ma yöntemiyle tablet haline 
getirilmiştir. Başta ABD 
olmak üzere birçok gelişmiş

I«. kansere karşı yapılan

ilaçlarda kullanılan oleiropein 
zengini zeytinin, aynı zamanda 
hücreleri yenileme özelliğiyle 
yaşlanmanın etkilerini gecik
tiren mucivezi bir ürün olduğu- 
vurgulandı. Batı. ülkelerinde 
zeytinden yapılan tablet şeklin
deki ilaçlar antibiyotik gibi

satılmaktadır. ■
İnsanları, virüs, bakteri ve 

mantarların neden olduğu bazı 
hastalıklardan koruyan zey
tinin, kansere karşı koruyucu 
özelliğe sahip olduğu 3 yıl 
kadar önce yapılan araştır
malardan sonra ortaya çıktı.

Yasemin Mobilya
DEĞİRMENCİOĞLU Mobilya ve Koltuk Çeşitleri
□ Yatak Odası Takımları

□ RESMİ DAİRELER□ GEREKLİ TELEFONLAR □ UÇAK

Gazhane Caddesi No : 21 GEMLİK
Tel : (0.224) 512 20 20

O Oturma Odası Takımları 
O Misafir Odası Takımları 
Ö Yemek Odası Takımları
O Kanepeler
□ Abajur Çeşitleri
’O Zigon Sehpalar
Yeni İşyerimizde zengin 

mobilya çeşitleri ile 
h izmetin izdeyiz....

İtfaiye ............... 
Polis İmdat.....
Jandarma İmdat. 
Jandarma K. ..... 
Polis Karakolu.... 
Gar. Kom...........

..............110
.........155

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

NÖBETÇİ ECZANE

Güven Taksi.................513 32 40

□ KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık......... ..513 10 51
Kaymakamlık Ev......... .513 10 52
C. Savcılığı................. .513 10 53
C. Savcı Yard,............. .513 29 54
Emniyet MildllHliğü..... .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. 
Çınar Taksi...

.513 18 21

.513 24 67

Gemlik Taksi....
Manastır Taksi.

....513 23 24
514 3e 50

TEK Anza ...... 
TEK işletme .... 
Turizm Der. .... 
Spor Sah....... 
Orm. Böl. Şf... 
Milli Eğt. Md.
Halk Ebt. Mrk..
Haİ1 Kutup.......
As.-vb.......... .
Karayollan .......
Liman Bşk........
Mal Md.............
Nüfus Md....... 
Özel Id. Md.......
Tapu Sic. Md. . 
Müftülük............
Gümrük Md..... 
Tekel Md.......

513 20 66
513 45 03
513 12 74
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 18 46
513 13 53
513 10 57
513 13 08

.513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07
513 14 14
513 13 64
513 14 11

.513 10 42
Ver. Da. Md...... 513 23 60
ilçe Tır. Md. ... 513 11 86
çe Seç. Md. " 513 77 73

□ BELEDİYE
Santral .513 45 21-23
Başkanlık.......513 45 20
Zabıta .............513 24 32 _
Oto üs İşlet.. . 513 45 21-122
Su işletmesi ...513 45 21-115
İtfaiye..............513 23 25 „
Muhasebe M...513 45 21-182
YazıIş.Md.......513 45 21-111
Su Anza...... Yaba 185

□
 ÇİMÜIÇ S Qf ORVER Yt 
QTQ. OPASEftASKANJ.

Türk Hava Yollan............
Şaf-k Havacılık...................
Havalimanı.....

□ DENİZ OTOBÜSÜ
Bursa................
Mudanya ............
Yenikapı............
Yhlova...............
□ VAPUR
V^lova..............
□ FERİBOT
Topçular...............
Eskihisar..............
□ OTOBÜS

4 0» 72

50 i

. .(212)516 12 12 

..,.(226)811 1323

262) 6556031

ŞehirierarasıOto.Term. 26154 00 (18HM9

□ TÜP DAĞITICILARI
Aygaz...
Özgaz

Ergaz......

513 12 95
514 17 00
513 16 37
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VEZİROĞLU ECZANESİ

Ambulans.......0.532.4868116
Kurtancı...........0 533 2556505

Esnaf ve ,'în.Kredi Ket Kooa 513 1185

□
 SKMklICMMHIEUEJSNAE 
YK aAhtAJKAHlAKLOOAai

Ambulans.......0.532.5716757

Habaşgaz.......
Likitgac........
Yeni Uotgaz 
Alevgaz..........
BPGaz..........

513 22 59 
51-45 46
514 2S41 
513 65 00 
513 40 95
514 59 Sİ

Yertiyurtlar Petrol
Afacan Petrol.......

............... 513 30 33
................. 513 17 79
I —



19 Haziran 2003 Perşembe □âj^g Sayfı

Mezuniyet töreni

Uİ

Bmnci sayfanın devamı 
Aydoğdu. öğrencilere 

"Bilimin önderliğinden 
şaşmayın. Zorluklar 
karşısında eğilmeyin. Asıl 
zorluklar bundan sonra 
başlayacak. En güç 
koşullarda bile Atatürk'ü 
hatırlayın" dedi.

Daha sonra konuşan 
Okul Müdürü İdris Aka, 
törende dört kuşağın biram
da toplandığını, ilk mezun- 

' tann göreve başladığını 
! belirterek. “İşte öğret
menin tek sermayesi budur” dedi.

Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi'nin 
■ basanlarının küçümsenmeyeceğini 
söyleyen Aka. geçen yılın başarısının 
yüzde 61 olduğuna dikkat çekerken, 
Türkiye ortalamasının yüzde 49, Bursa 
ortalamasının yüzde 47 olduğunu hatırlattı.

Disiplin olmayan yerde başarının 
mümkün olmayacağını söyleyen İdris Aka, 
anne ve babalara seslenerek. “Çocuk
larınıza meslek seçimlerinde baskı yap
mayınız ama. tercihler konusunda pasif 
de kalmayınız” dedi.

Öğrencilere de seslenen Aka, “Sîzler, 
altına mezunlanmızsınız. Sîzleri unut
mayacağız. Kapımız sîzlere her zaman 
açık olacak” dedi.

ŞÜKRAN PLAKETİ
Programda, okul öğretmenlerinin sür-

r1 M 
k

i

priz olarak Okul Müdürü Idrls Aka’ya 
şükran plaketi vermeleri Aka’nın gözlerinin 
yaşarmasına neden oldu.

Daha sonra bayrak teslim töreni 
yapıldı.

. Okul birincisi Gökhan Üngöreri, İkincisi 
Ceren Güney, üçüncüsü Çiğdem 
Uzuntepe’ye, Kaymakam Sadettin Genç, 
armağanlar ve madalyalarını verdi.. .

Daha sonra tüm okul öğrencilerine 
gruplar halinde mezuniyet madalyaları 
takıldı.

Madalyaların takılmasından sonra tüm 
öğrenciler birlikte keplerini havaya fır
latarak, mezuniyeti kutladılar.

Kep töreninden sonra, öğrencilerin 
hazırladığı Türk Halk Müziği, Hafif Batı. 
Müziği gösterileri yapıldı. Ardından da . 
törene katılânlara geleneksel mezuniyet 
pilavı ikram edildi.

TÜRK HAVA YOLLARI

0UfU turizm

KAYABEYOĞLU TURİZM SEYAHAT

i TAKSİTLİ TATİL EN İDEAL TATİL!

VADE FARKSIZ

taksit imkanı
✓ VİZE İŞLEMLERİ
✓ YURTİÇİ - YURT DIŞI OTEL REZERVASYONLARI
✓ PAKET TURLAR
✓ HAC - UMRE
✓ YURTİÇİ - YURTDIŞI UÇAK BİLETLERİ
✓ KONGRE VE SEMİNER

Demirsubaşı Mh. Çeşme Sok. No:9/A GEMLİK 
Tel: (0.224) 514 47 71 Fax : (0.224) 514 40 44

i
ÖZGÜR SPOT ve 2. EL
KALİTELİ - GARANTİLİ - SIFIR AYARINDA HER TÜRLÜ 
CEP TELEFONU- TELEVİZYON - BUZDOLABI - FIRIN- 

ŞOFBEN - ÇAMAŞIR MAKİNASI - BULAŞIK MAKİNASI - 
ELEKTRİK SÜPÜRGESİ - ve BENZERİ EŞYALAR ALINIR

UYGUN FİYATLARLA SATILIR

UĞRAMANIZ MENFAATİNİZEDİR

I
ılı

BUZDOLABI - ÇAMAŞIR 
MAKİNASI- FIRIN ve 
ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE 

M®W.WD.ft

Kayhan Mh.
2 Nolu Cd. No: 21 
Kumla Yolu üzeri
Tel : 513 01 76

GEMLİK
Beyaz eşyaların boya işleri yapılır.

0

Firmamızda çalışacak en az 3 yıl tecrübe! 
EML mezunu, askerliğini yapmış. 

Tornacı, Frezeci, Teknik Ressam aranıyor.
Maaş + Sigorta

FORMSAN MAKİNA LTD.ŞTİ.
Tel : (0.224) 524 80 30

Küçük Sanayi Sit. B Blok No: 8 GEMLİK

■■
i



t
öt

a

GEMLİK

ARAFSIZ SİYASİ GAZETE
020 Ha/iraıı 2003 C uma FİYATI : 200.000. TL.

Sınıflarım Pekiyi ile geçen 
ilköğretim okulu öğrencilerinin 

fotoğraflarını gazetemizde yayınlayacağız 
Bunun için öğrencilerin karneleri ile 

gazetemize bir vesikalık fotoğraf 
getirmeleri yeterli olacak.

Ayrıca sınıflarım Pekiyi ile geçen
50 öğrenciye yazarımız
Gürhan Cetinkaya’dan 
tatil kitabı hediyesi.

Belediye Başkanı Mehmet Turgut, üniversite konusunda değişen bir şey olmadığını söyledi.

“Herşey konuşulduğu dH”
57. Hükümet tarafından Uludağ Üniversitesi’ne eğitim amaçlı tahsis edilen Sunğipek 
Fabrikası nın büyük bir bölümünün Belediye Başkanı Mehmet Turgut tarafından 
Belediye’ye verilmesi konusunda plan hazırlatıldığının iddiası üzerine, Başkan Mehmet 
Turgut iddiaları yalanlayarak, “Böyle bir şey yok. Her şey konuşulduğu gibi” dedi.
’ Yerel bir gazetede 
dûn çıkan haberde.

. Sİ Hükümet tarafın
dan Uludağ Ûnıver- 
stes/rre tahsis edilen 
Sunçıoek Fabrikası 
kazısının AKP h yerel 
■neücriennin AKP 
Hükümetini etk
imeleri ve AKP li 
■tetkyenın ısrarla 
araz üzer nden pay

istemesinin. Uludağ 
Üniversitesinin aça
cağı okulların gele
ceğini tehlikeye 
düşürdüğünün iddia 
edilmesi üzerine, 
görüşlerini sorduğu
muz Belediye Başkan i 
Mehmet Turgut, 
üniversite Rektörü ile 
daha önce yapılan 
görüşme lerde talep

Kadri Güler

t^üne tŞakış

s

e Üniversite
Dûn yayınlanan yerel Gündem Gazetesi, 

üniversite konusunu başlık yaptı.
Haber. 57. hükümet döneminde Uludağ 

■temsitesine eğitim kurumlan açılması için tah
lif edilen Sunğipek arazisinin küçük bir 
Mumunun Üniversiteye bırakıldığını yazdı.

Haberi iyice incelediğimde, hiçbir kaynaka 
jdbyanoıarlığını gördüm.

İşin muhatapları olan Üniversite rektörü, 
Gemlik Belediye Başkanı veya AKP İl Başkanı'nın 
x paylaşımı doğrulayan bir açıklaması yok hab- 

[grtfe...
| Biz dön bu haberin doğru olup olmadığını 
Belediye Başkanı Mehmet Turgut’a sordum.

I Yandı yukaradaki haberde var.
Sayın Turgut, daha önce ne konuşulmuşsa o 

LsoğrJtuda hareket edildiğini; yani Gemlik halkı 
pçin Sunğipek'in eteniz kenarındaki banda serbest 
mm ve bu alanlara yapılacak gazinolardan 
yarar! jmtocağffM söyledi.

I Gemlik kamuoyu Üniversite konusuna herşey- 
den çok önem veriyor.

Yerel seçimlerin en önemli malzemesi Üniver- 
MMMk.

B» konuda kim yanlış yaparsa cezasını çeker.

edilenin d ışında xbir şey isten
mediğini belirterek, şunları 
söyledi :

“Baştan ne konuşul
muşsa, ne de anlaşılmışsa 
bunun dışında her hangi bir 
talep sözkonusu değildir. 
Rektöre ben o gün ne 
demişsem, onların da kabul 
ettiği ne varsa, bugün de 
onları talep ediyoruz. Bu 
haber niye yazıldı bilmiyo
rum ama, bir şeyler karıştırıl
mak isteniyor. Biz isteklerim
izi televizyon karşısında 
açıkladık. Rektörümüz ile 
mutabakata vardık. 
Geçtiğimiz günlerde, AKP İl 
Başkanıyla, Rektör Mustafa 
Yurtkuran Sunğipek arazisini 
gezmeye gelmişler. Beni de 
davet ettiler. Bu yerleri İl 
Başkanımıza da gösterdik. 
Rektör ile aramızda herhangi 
bir anlaşmazlık sözkonusu

değil ama varmış gibi 
göste rilmek isteniyor. 
Rektör Bey, okul kura
cakları alanları Sayın 
Mehmet Tuncak’a göster
dim. Daha sonra kendi
lerini yemeğe davet 
ettim. Konuşulan şeyler 
resmi protokole 
dökülmüş değildir. 
Ortada bir planda yoktur. 
Tarafların iyi niyetli, 
karşılıklı talepleri vardır. 
Bizim taleplerimiz, 
Gemlik halkının talep
leridir. Gemlik halkının 
menfaatine olan talep
lerdir?’

Konunun AKP İl 
Başmanının ilçe örgütünü 
pas geçmesi anlamına 
gelmediğini, daha önce İl 
Başkanlarının da bu tip konu
larda doğrudan ilişkilere girdiği
ni belirterek, “Birileri birşeyler

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut

karıştırmak İsti yor ama 
yakında hepsi ortaya çıkar. 
Biz, üniversi teye karşı 
göstermek isteyenler yanıla
cak” dedi.

Mühür Güzel’e teslim edildi
Doğru Yol Partisi 

eski İlçe Yönetiminin 
toplu istifasından sonra, 
İlçe Başkanlığı görevine 
sürpriz bir şekilde geti 
rildiği öğrenilen Faruk 
Güzel, dün İl Başkan 
lığından görevlendirme 
yazısını resmen aldı.

Kendisinden 15 gün 
içinde ilçe yönetim 
kurulunu oluşturması 
istenen Faruk Güzel, 29

Haziran 2003 tarihinde 
Bursa’yı ziyaret edecek 
olan DYP Genel 
Başkanı Mehmet 
Ağar’ın Gemlik’i ve 
Umurbey’i ziyaret ede
ceğinin öğrenilmesi 
üzerine yönetimini daha 
kısa zamanda onaya 
sunacağı Öğrenildi.

Faruk Güzel, yöne
tim kurulunun oluşturul
masına başlandığını,

bazı isimler üzerinde 
durduğunu, en geç 
önümüzdeki hafta orta
larında listenin İl 
Başkanlığına götürü 
lerek. onaya sunacak
larını söyledi.

Gözel’in, DYP Genel 
Başkanının Gemlik! 
ziyaretinde yönetim ile 
birlikte karşılaması bek
leniyor.
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olan

ceza 
ceza

fctivorum

Gürhan ÇETİNKAYA

Vekil şoförüne halkın tepkisi

Olay Ankara'da geçiyor.
AKP h bir milletvekilinin camında TBMM 

milletvekili- logosu bulunan aracı kırmızı ışıkla

Orada görevli bulunan trafik polisi de doğal 
görevini yaparak ceza kesmek istiyor.

Ancak kendini yasa ve kuralların üzerine 
koyan şoför hemen itiraz ediyor.

U? tehdidini savuruyor :
“Siz benim kim olduğumu biliyor 

muşunu: Seni sürgüne gönderirim."
Buyun üzerine orada bulunan halk polise 

destek veriyor ve şoföre tepki gösteriyor.
Şoför de olay yerinden kaçıyor.
İki olay-.
Birincisi cok sıradan
Nüfusa dayalı muamele talebi...
Cok sıklıkla rastlanılan türünden.
İkincisi ilginç.
Toplumsal tepki.
Bizim ülkemizde pek rastlanmayan türün-

den.
Demek ki artık

Bunun işaret le” 
- * ı> «Kiyı.

Bir hikavr lah«

ülkemizde bilinçlenme ve

Hikaye, değil <
Geçenlerde bir dostum anlatmıştı.
Yine trafikle ilgili.
Olay Jandarma Bölgesi nde geçiyor.
Galiba Güneydoğu ya da Karadeniz 

Bölgesinde... Nerede geçtiği çok da önemli 
değil...

Önemli olan uygulama...
Bilindiği üzere. Jandarma kendi görev böl

gesinde trafikle denetimleri de yapıyor.
Yine _bu denetimlerin birisinde. Jandarma 

hız sınırını aşan bir askeri durduruyor. İlgili bek
gelerini istiyor. Denetim sonucunda da 
yazılması gerektiği ortaya çıkıyor. Ve 
yazılıyor.

Ne tuhaf?
Asker kişi kendisinden rütbece ast 

görevliye itiraz etmiyor.
Jandarma da kendinin üstü olan kişiye 

uygulamakta bir cekince görmüyor.
Topluma iyi örnek olma sorumluluğu 

askere yakışan bir davranış biçimi....
olan

I Olayı dinlediğim zaman tüylerim diken diken 
I olmuştu.
| Türkiye'de olacak iş değil diyerek hayret 
I etmiştim.

Ama ayniyle vaki... Tanıkların önünde 
I yaşanmış ve kayıtlara geçmiş bir olay.

Demek ki ülkemizde iyi şeylerde oluyor.
Görevinin bilincinde olan bir kamu görevlisi 

ve haksızlıklara karşı duyarlı olan yurttaşların 
sayısının artması, toplumsal bilinç düzeyinin 
yükselmesini sağlayacak.

İşte o zaman milletvekili şoförü de kendisini 
yasa ve kurulların üzerinde göremeyecek. O 
şoförü önce milletvekili cezalandıracak.

Obcak... Bir gün mutlaka olacak.
Perşembenin geliş çarşambadan belli ...

GEMLİK KÖRFEZ
Günler, aylar, yıllar su gibi akıp gidiyor.
Tam 31 yıl nasıl da gelip geçmiş.
16 Haziran 1973 günü Gemlik. Gemlik 

Gazetesi nden sonra ikinci gazete olarak 
“Gemlik Körfez” gazetesine kavuştu.. '

Gazetenin lejantı “Durmayalım, düşeriz” 
idi. Bununla’topluma şu mesaj verilmek işteni 
yordu. Türkiye'nin gelişmesi, emek gücü ve 
eğitimle mümkündü. Çok çalışmak, az tüket
mek. çok okuyup’, araştırmak olmalıdır. *

Hür ve tam bağımsız ülke olmanın yolu 
insanın özgücü ve özgüveni ile yeraltı ve yerüstü 
varlıklarının hayata geçirilmesi’ ile mümkündür..’ 
Uygar olmanın vazgeçilmez unsurları Atatürk 
ilke ve devrimleridir. .

. Taassup, durağanlık.- yeniliğe açılış ileriye 
gidiştir. ■;

Demokrasi halkın kendi kendini idare etmesi, 
bir noktada yönetime katılmasıdır.

Açıklık, şeffaflık, berraklıktır.
.Düşmemenin, gerilememenin yolu dene

timdin.
Deı;ıctiıniı1 ilk aşaması ven ’l babındır.
Yere. İrasın iıcıL. :ı,g<'mı..kulağı..dilidir.
“Gemlik Körfez” gazetesi 31 yıldır bu ilke 

ler doğrultusunda' kamu görevi uğrasını başarıy
la veriyor kendisini durmadan yenileyerek.

El dizgiden linotipe, linotipten ofset baskıya, 
haftalık yayından Gemlik’in ilk günlük gazete- 

’ sine dönüşerek içeriği ile gelişiyor.
.Amacından sapma yok. Atatürk ilke ve 

devrimlerinden taviz yok. Demokrasiye gönül 
den bağlı ve onun yılmaz savunucusu. 
Gerçekleri sıkıyönetim dönemlerinde' bile dile 
getirmekten çekinmeyen ve cesurca yazan, 
yazarları . sıkıyönetim • mahkemelerinde 
yargılanan, beraat eden, .kapanan Gemlik 
Körfez in değerli yazarı Sn.Yılmaz AKKILIÇ 
“Gemlik Körfez” de yazmaktan gurur ve onur 
duyuyor.. Bizlerde onunla birlikte olmakla gurur 
ve onur duyuyoruz.

GÜNLÜK SİYASI GAZETE

YIL : 31 SAYI : 1572 
FİYATI : 200.000 TL. (KDV Dahil) 

Sahibi : Kadri GÜLER
Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B
Tel: 5131797 Fax : 513 35 95 GEMLİK

Basıldığı Yer: KÖRFEZ OFSET
Matbaachk-Yayıncıhk-Reklamcıhk Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 
(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

İnan TAMER

Gemlik Körfez şehit veren bir gazetedir de. 
Yazı İşleri Müdürü ve fıkra yazan rahme® 
Cengiz GÖRAL düşüncelerinden ötürü 
öldürülen yerel basın mensubudur. Sn. Av. Afi 
AKSOY. Sn. Necati KARTAL ve Sn. Sıtkı 
HAYIRLIÖĞLU da “Gemlik Körfez” de 
yazdılar. 20 yıla yakın zamandır "Taşı
Gediğine” koymaya. “Sırası Geldikçe” yerd 
ve genel konulardaki görüşlerimizi hiçbir müda- 
hele olmaksızın yazabiliyorum. “Tatlı Sert” 
eleştirileri ile Sn. Erol GÜRÇAY. son zaman
da “Buluşma” şansına kavuştuğumuz Sn. 
Gürhan ÇETİNKAYA siyasi, edebi ve sanatsal 
yazıları ile değerli eğitimci. Sn. Muzaffer 
GÜRBOĞA “Not Defteri”nden sunduğu: 
eğitim konularındaki yazıları ile topluma ve 
yaşadıkları Gemlik e yararlı olma uğraşı veriyor.

Sn. Kadri GÜLER e gelince.. O. gazeteni» 
herşeyi başyazarı, muhabiri, foto muhabiri, dizgi 
operatörü, dağıtıcısı velhasıl gazete mutfağına! I 
vazgeçilmez çalışanı. Hepsinin üstesinden 
yor.

Yazı İsleri Müdiirümüz Sn Serap GÜLER 
de duı Lİuı.ık >k. Yazılan:. .onr »lü. haberlerin' 
yazımi; mizanpaj, matbaa ve gazetenin- 
sekreterya-görevleri hep onun omuzlarında. |

Yılgınlık yok. bıkkınlık ve bezginlik yok. 
korku yok hiçbirimizde.

Uğraşımız “Hep bu vatan, hep bu halk 
için”

Belirtmeye çalıştığım ilkelere inanan, gönül 
veren her vatandaşımıza Gemlik Körfezin’ 
“Serbest Kürsü” sütunları açık.

Gemlik Körfez toplum için, sizler için vaM 
Gemlik Körfez sizlerin desteği ile] 
yasıyor.yaşayacak. Abone olun. O nu daha çofl 
okuyun, okutun. I

Gemlik Körfez in bizlerden sonra da yasaj| 
maşı ye uzun ömürlü olmasını dileyeni 
yazarını, teknik elemanlarını gönülden kütlansa

Yazarımız

Araştrmacı-Yazar
Yılmaz AKKILIÇ’ın yazdığı]

4 Ciltlik
BURSA ANSİKLOPEDİSİ I

gazetemizde satılmaktadır, i

İstiklal Cad. Bora Sok. No;3/B 
Tel: 5131797 Fax : 513 35 95 GEMLİK
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Cezaevinde nikah
Gemlik Kapalı Caza ve Tutukevinde bulunan tutuklu bulunan Niyazi Uçar, imam nikahlı 
eşiyle evlendi. Belediye Başkanı nikah kıydı, Kaymakam ve Hakim nikah şahidi oldu.

Gemlik Kapalı Cezaevi
tarihinde bir ilke 
yaptı
r Cezaevinde bir

tanıklık

tutuklu 
Uçar

bulunan
süredir 
Niyazi

adlı şahıs, İlçe
Başsavcılığına başvurarak 
ekonomik durumunun 
bozuk olduğunu, imam 

[nikahlı eşi ve bir oğlu 
bulunduğunu bildirerek 

[kendilerine resmi nikah 
kıyılmasını istedi.
| Tutuklunun isteğini 
olumlu bulan Cumhuriyet 
'Başsavcısı Ayhan Aygün 
Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut'tan nikah kıymasını 
istedi.

Önceki gün gerçekleşen 
nikah töreni, Gemlik Ceza 
evinde gerçekleşti.

Belediye Başkanı
Mehmet Turgut nikah kıyar 
ken. Kaymakam Sadettin 
Genç ve Hakim Hilmi 
Temiz ‘de nikah şahitliği

Niyazi 
imam 

eşi 
ve 

Şahin

yaptı.
Tutuklu 

Uçar, 
nikahlı 
Mevlude 
oğulları
Uçar’ın katıldığını 
nikah töre ninden 
sonra yeni evliler 
törene katılanlar 
tarafindan kut
landı.

Kara Kuvvetleri
Komutanı Hara’daydı

Kara Küvetleri Komutanı Orgeneral Aytaç Yalmaz dün Gemlik 
Askeri Vetermer Okulu ve Eğitim Merkezini inceledi. Vali Oğuz 
Kaan Koksal da dün Gemlik’e geldi.

TAŞI 
GEDİĞİNE

Yol, yol dur..
Bayındırlık Bakanı açıklıyor:

*■ Yoldaki yolsuzluk bir 

katrilyon lira.”

Yol, kimilerin yolma aracı...

Yolsuza, yol gerek...

Yol okun ki, yolsun..

Yol yol dur...

Yolun, yolun dur.

Kara Kuvvetleri 
Komutanı 
Orgeneral Aytaç 

.Yalman, incelemel
er ve denetimlerde 
bulunmak için dün 
ilçemize geldi.
Saat 10.oo da özel 
bir askeri helikopter 
ile Askeri Hara’ya 
inen Orgeneral 
Yalman ve bazı 
komutanlar, Askeri 
Veteriner Okulu ve 
Eğitim Merkezi 
Komutanı Kıdemli 
Tank Albay Nihat 
Irkörücü tarafından 
karşılandı.
Askeri Hara’yı 
gezen Orgeneral 
Aytaç Yalman’ın 
Gemlik’e gelmesi 
üzerine Bbursa 
Valilisi Oğuz Kaan

Koksal da ilçemize 
gelerek Askeri 
Hara’ya geçti. 
Kara Küvetleri 
Komutanına akseri 
hara hakkında bilgi 
verildi.
Orgeneral Yalman 
daha sonra Erdek’e 
geçti.
Akşam saatlerinde 
ise Bursa’ya 
dönerek Işıklar 
Lisesine helikopter 
ile indi.
Kara Kuvvetleri 
Koçnutanı burada 
da Bursa Valisi 
Koksal tarafından 
karşılandı.
Yalman, bir süre 
Askeri Hastaneden 
kaldı daha sonra 
Valiyi makamında 
ziyaret etti.

Erol GÛRÇAY

Gericilik ve İrtica
Gericilik.
Tarif edilmesi çok zor olan bir deyvn
Herkes bazı konularda, belli oranlarda 

gericidir.
Gerici olmasa bile muhafazakardır.
Veya tutucudur.
Ama. Bu gerici veya tutucu yakıştır

masından hiç hoşlanmaz.
Gericilik konusunda en şanssız kesim 

dindar kesimdir.
Çünkü onlara özel bir isim bulunmuş

tur.
Onlan irtica yanlısı olarak görülür.
Aslında, irtica yanlısı olarak görülür.
Aslında, irtica yanlıları sayesinde 

diğer gericiler kendini gözlemiştir.
Gericilik beyinle ilgilidir.
Üniversite tahsili ile düzelmez.
Şık giyinmekle, açık giyinmekle de yok 

olmaz.
Ülkemizde modern giyimli, yüksek tah

silli gericiler de vardır.
Bunların bir çoğu özgürgürlüklerin 

genişletilmesini tehlike olarak görür.
Sırf kendi küçük çıkan için, halkının 

demokrasi de sınıf atlamasını engeller.
Halkın refahına yarayacak:
- Siyasi kararlan,
- Sosyal kararlan,
Ve. Ekonomik kararlan sürekli erte 

ler.
Mevcut anayasadan sürekli olarak 

şikayet eder.
Ama. Yirmi seneden beri değiştirmez.
Modernliği, şık giyinmek ve güzel 

yaşamak olarak kabul eder.
Çağdaş hukuk sisteminden, sosyal hak

lardan hiç söz etmez.
Kendi geriliğini büyük bir kurnazlıkla 

gizler.
Ve. İrtica gericiliğini, hep gündemde 

tutar.
Aslında, ülkenin çağdaş bir çizgiye 

ulaşması, sadece irticai sayılan kesimin 
düzelmesi ile olmaz.

Modern gericilerin de. çağdaşlaşması 
ve özgürlüklerin önünü açmsı gerekir.

Allah, ülkemizi her türlü gericilerden 
ve gerici uygulamalardan korusun.

Güze 1 olmayan ve uzun süredir evlene- 
memiş kıza, iyi kalpli bir delikanlı talip 
olmuş ve evlenmeyi düşünmüştü.

Kızın babasına gitti ve teklifi yaptı.
Sevinerek kızın yanma döndü.
Kız sordu:

Ne dedi babam."
Allah razı olsun" dedi.
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^=1======^======== SANAT kültür

Grup Munzur Gemlik’te
Tuncelililer Kültür ve 

Dayanışma Derneği, kültür 
etkinliklerini sürdürüyor.

Türkiye'nin gruplarından 
•Grup Munzur" Gemlik'te 
Tuncelililer Kültür ve

Dayanışma Derneği yararına 
konser verecek.

21 Hazirân 2003 günü saat 
19.00‘da Gazi İlköğretim 
Okulu’nda verilecek olan 
konser için bilet satışları

başladı.
Konsere, Grup Munzur,. 

Grup Yorum, Gemlik Hacı bek- 
taş-i Veli Derneği Semah Ekibi 
ve halk oyunları ekibini gösteri
leri yer alacak.

Öğrenciler bugün karne alacak
2002-2003 eğitim ve öğre

tim yılının sona ermesi 
nedeniyle, geçtiğimiz hafta 
cuma günü yaz tatiline giren 
öğrenciler, karnelerini bugün 
alacaklar.

Bugün karne sevincini 
yayaşacak olan öğrenciler, yaz 
tatilinin keyfini çıkaracaklar.

Uzmanlar, ailelerin kırık 
notu olan çocuklara kızmak 
yerine kırık notun sebibini 
araştırarak, gelecek yıllarda 
nasıl daha başarı olaCakleri 
üzerine kafa yormaları gerek
tiğini belirtiyorlar.

Uzmanlar, anne ve 
babalara karnelerinde kırık not

olan çocuklarına sıcak yak
laşarak, tatil boyunca telafi 
etmesine çalışmalarını 
öğütlüyorlar.

Öte yandan, sınıfım pekiyi 
ile geçen öğrencilerin 
fotoğraflarını ve karnelerini 
gazetemize ulaştırmaları 
halinde yayınlanacak.

s İLAN ve REKLAMLAR
l"s i i i
I I
i
I 
!I i i I l 
i

KAZANDIRIR

HHirttrnttrun 
1(1 milun+rtVSürpriz

M
GlNLLK SIYASI GAZETE

BİR TELEFON YETERLİ

TEL : (0.224) 5131797

HZZAEIA

DOĞUŞ FEN DERSHANELERİ
“Her Zaman Bir Adımı Önde”
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MuzAffes GÜRBOCA
Eğîtimci'Yazar

Yürekler engel tanımaz

I i Ötöırtü vu ^a engelli diye tanımladığımız 
■pSiMikvimu. dostlarımız çalışma alanları
I kısıtlı, daralmış olmalarına karsın v .’ :- ’’!< 
İlerim sürdürüyorlar. Sevgi dolu

Mtevde kendilerini gerçekleştirmek, ç'sem 
lltenna anlam ve zenginlik katmak istiyoı r. 
gİEkonomtk değer oluşturma çabaları olum- 
kllu. Acıma duygusundan arınmış yaklaşım 
■berekli acıma yerine nasıl yardımcı olabili 
^rim diye düşünüp yardım edebilir, destek 
|çıkabiliriz
11 Çözüm için mevcut olusun ılar güçbir 

Kliğine gitmelidir. Çünkü bölük, pörçük 
■çalışma merkezileşmeye karsı engel olus- 
■turmaktadtr Evlere kapanan özürlülere 
■destek ve güç vermeliyiz. Bu konuda 
■ duyarlı olmak ve yaşam sevincini onların 

^»gözlerinde görmeliyiz. Toplum olarak biz 
K kavramı île hareket refleksi kazana 
1 madiğimlz için onlarla aramızda kopukluk 
Ilar var.
| Bu konuda projeler geliştirmeliyiz ve 
■ değişik demeklerin aktıviteleri desteklen 
Imelîdir Ayaklan yere basan merkezi 
■ örgütlenmeler gerçekleştirilip, kurumsalls- 
I ma sağlanmalıdır.
i F Özürlülerin sorunları değişik platform 
■ larda değerlendirilmeli. Onları daha 
■ üretken konuma getirmek için spor orga- 
■ nizasyonları kurulmalıdır. Antrenör ve 
■ hakem gibi yetişmiş elemanların sıkıntısı I 
I giderilmelidir. Rehabilitasyon merkezleri I 
I yaygmlaştnlmah. yerel merkezlere ulaştrıl I 
I malıdır. Özürlülerimizin kütüphane ahskan I 
I lığı geliştirilip yeterli yararlanmaları sağlan- I 
I malıdır.
I Özürlülerin ulaşım sorunlarına mutlaka I 
I çözüm getirilmeli. Yerel yönetimler konuya I 
[eğilmeli, mimarı engeller oluşturulcak pro- I 
I jelerfe aşılmalıdır. Onlara okul taşıtı olanağı I 
I vererek, üretken, etken ve anlayacağı I 
Emeslekler edineceği okullar açılmalıdır. I 
Avrupa’da olduğu gibi kaynaştırılmak I 
eğitime geçiş sağlanmalı. Eve kapatılmak I 
zorunda kalan özürlülere ziyaretçi öğret- I 
men sayesinde eğitim verilebilmelidir. I 
L Özellikle özürlülere iletişim açık tutul- I 
malı paylaşılabilecek değerleri, özellikleri I 
çoğaltmahyız. Onların yüreklerinde engel I 
tanımaz coşkusu yaratarak katkı verebiliriz. I

NÖBETÇİ ECZANE
20 Haziran 2003 Cuma

YİĞİT ECZANESİ

Bunları biliyor musunuz?

Et, kola ve çay 
böbrek tası nedeni

Uzmanlar uyarıyor 
“Hareket etmek ve bol 
sıvı almak, taş riskini 
azaltır". ,

Görülme sıklığı dünyada 
”üzde 1-5 olan böbrek ve 
idrar yolu tşlarının. Türkiyede 
< '• ineydoğu Anadolu ve

Akdeniz bölgelerinde yüzde 7- 
8 oranında nörüldüğü ortaya 
çıktı.

Böbrek ve idrar yolu 
taşlarının oluşmaması için asm 
kırmızı et. çay. kahve, kola, 
maden sıiyu. süt ve süt ürünü 
tüketilmemesi gerektiğini

belirten uzmanlar, günde 2.2- 
5 litre sıvı alınması gerektiği, 
yeterli sıvı alımı da tas riskim 
yüzde 60 azaltacağı, hareket 
etmek küçük taşların bile atıl
masını sağlayacağı, bunun ip 
atlama, dans etmede de ola
bileceği belirtiyor.

Yasemin Mobilya
DEĞİRMENCİOĞLU Mobilya ve Koltuk Çeşitleri
“1 Yatak Odası Takımları 
□ Oturma Odası Takımları

□ GEREKLİ TELEFONLAR □ RESMİ DAİRELER □ UÇAK

Gazhane Caddesi No : 21 GEMLİK
Tel : (0.224) 512 20 20

□ Misafir Odası Takımları 
O. Yemek Odası Takımları 
□ Kanepeler

’.O Abajur Çeşitleri 
O Zigon Sehpalar 
Yeni İşyerimizde zengin 

mobilya çeşitleri ile 
hizmetinizdeyiz....

M

İtfaiye ............ I...
Polis İmdat........
Jandarma İmdat. 
Jandarma K........
Polis Karakolu....
Gar. Kom...........

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

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

............ 156 
.513 10 55 
513 18 79
S13 12 06

Körfez Taksi.
Çınar Taksi...

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

□ ULAŞIM
Uludağ Turizm...'........ ...513 12 12^
Aydın Turizm........... ...513 20 77 -

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

□ TAKSİLER
.513 18 21
.513 24 67

Güven Taksi...................513 32 40
Gemlik Taks .........513 23 24
Manasur Taksi.......  ' 14 3 50

TEK Anza ...... 513 20 66
TEK işletme .... 513 45 03
Turizm Der. .... 513 12 74
Spor Sah.......... 514 ÖÖ 95
Orm. Böl. Şf... 513 12 86
Milli Eğt. Md.. . 513 11 74
Halk Egt. Mrk . 513 18 46
HaP Kutup513 13 53
As.-Çb. ........
Karayollan ... 
Liman Bşk....

. 513 10 57

Mal Md.........
Nüfus Md. .... 
Özel Id. Md.... 
Tapu Sic. Md. 
Müftülük.........

513 13 08 
. 513 11 33 
. 513 10 95 
. 513 37 42

513 15 07 
. 513 14 14 
. 513 13 64

. Gümrük Md..... 513 14 11
Tekel Md............513 10 42
Ver. Da. Md.....  513 23 60
ilçe Tır. Md. ... 513 11 86 
ilçe Seç. Md. ' 513 77 73

□ BELEDİYE
Santral............513 45 21-23
Başkanlık.......513 45 20
Zabıta............513 24 32
Ota ‘is Işlet....513 45 21-122 
Su işletmesi .. 513 45 21-115 
itfaiye.............. 513 23 25 ..
Muhasebe M.. 513 45 21-182
Yazı İş. Md...... 513 45 21 111
Su Anza ........ Yalnız 185

ore oo as ।

Ambulans.....0.532 4868116
Kurtancı.......... 0 533 2556505

Eşraf w ~n.Kre<İ Kf wp 513 11 85

Ambulans...... 0.532.5716757

Türk Hava Yollan....
Şaf-k Havacılık..........
Havalimanı..............................

□ DENİZ OTOBÜSÜ
Bursa..................................... .
Mudanya................ .....
Yenikapı......................(2.
Yalova.....
□ VAPUR_________
Ybiova............. (2.
□ FERİBOT
Topçular
Eskıhısar

□ OTOBÜS

□ TUP DAGmCILARI
Aygaz__ _............. ______ ?.....
Ozgaz......................
Tdnat......
Ocakgas.............

HaUasgar 
Lüotgaz...

BPĞm

Yeri&mrthr Rttroi..
Alacan Pecrvl.......... . 5131
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Kanalizasyon sulan
yollara akıyor

Cumhuriyet Mahallesi 
Cumhuriyet İlköğretim 
Okulu yolu* üzerinde 
günlerdir akan kanal
izasyon suları yakın
malara neden oluyor. 
Navodari Park'nın 100 
metre üzerinde Uğur 
Sitesi karşısında 
yapılan yeni bir sitenin 
bahçesine kazılan 
açık kanalizasyon 
çukuru, siteye yeni 
taşınan maliklerin art
masıyla üstü açık olan

çukurdan caddeye pis
likler günlerdir 
süzülüyor.
OKUL YOLU
Kanalizasyon sularının 
caddeye akması üzer
ine çevre sitelerden 
belediyeye defalarca 
şikayetlerde bulunul
masına karşın pisliğin ’ 
yola akışrnın önlen
memesi yakınmalara 
neden oltıyor. 
Çevre sakinleri bu 
yolun Cumhuriyet

İlköğretim Okulu’na 
çıktığını ve günde 
yüzlerce çocuğun 
kanalizasyon sularına 
basarak okullarına git
tiğini söylüyorlar.
Konunun Çevre Sağlık 
ekiplerine de iletildiğini 
belirten çevre sakin
leri, ilgililerin pis suları, 
neden engellemediğini 
merak ettiklerini, - 
konuyu gerekirse 
Valiliğe taşıyacaklarını 
bildirdiler,.

i i i I i ı I II I 
I ı i l I iI i

BEKO-CASİI MODEL 298 SR AF 90800701 
Nolu yazar kasa ruhsatımızı kaybettik. 

Hükümsüzdür. 
MAKROMED LTD. ŞTİ.

VADE FARKSIZ
sahiplerine

TAKSİTLİ TATİL EN İDEAL TATİL!

taksit imkanı

OKUL GEZİLERİ
VİZE İŞLEMLERİ

YURTİÇİ - YURT DIŞI OTEL REZERVASYONLARI 
PAKET TURLAR
HAC - UMRE
YURTİÇİ - YURTDIŞI UÇAK BİLETLERİ 
KONGRE VE SEMİNER

Sayfa ।

ÖZGÜR SPOT ve 2. EL
KALİTELİ - GARANTİLİ - SIFIR AYARINDA HER TÜRLÜ 
CEP TELEFONU- TELEVİZYON - BUZDOLABI - F1RIN- 

ŞOFBEN - ÇAMAŞIR MAKİNASI - BULAŞIK MAKİNASI - 
ELEKTRİK SÜPÜRGESİ - ve BENZERİ EŞYALAR ALINIR

UYGUN FİYATLARLA SATILIR

UĞRAMANIZ MENFAATİNİZEDİR
BUZDOLABI - ÇAMAŞIR 
MAKİNASI- FIRIN ve 
ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE

Beyaz eşyaların boya

Kayhan Mh. 
2 Nolu Cd. No: 21 
Kumla Yolu üzeri 
Tel : 513 Ol 76 

GEMLİK 
işleri yapılır.

§ ^jaoaaaagfgjgiBjaagjaaaafgrejaaaajgıgjgıgjaaaaBigj^^^3. -- --

m Firmamızda çalışacak en az 3 yıl tecrübe! 
EML mezunu, askerliğini yapmış,

5 Tornacı, Frezeci, Teknik Ressam aranıyor. I 
Maaş + Sigorta

3 FORMSAN MAKİNA LTD.ŞÎİ.
2 Tel : (0.224) 524 80 30
3 Küçük Sanayi Sit. B Blok No: 8 GEMLİK

TÜRK HAVA YOLLARI \T7

KAYABEYOĞLU TURİZM SEYAHAT
Demirsubaşı Mh. Çeşme Sok. No:9 A GEMLİK

Tel : (0.224) 514 47 71 Fax : (0.224) 514 40 44 9
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GEMLİK GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

rfez
| TARAFSIZ SİYASİ GAZETE

FİYATI : 200.000. TL.

Sınıflarını Pekiyi üe geçen 
ilköğretim okulu öğrencilerinin 

fotoğraflarını gazetemizde yayınlayacağız; 
Bunun için öğrencilerin karneleri ile ’ 

gazetemize bir vesikalık fotoğraf 
getirmeleri yeterli olacak.

Aynca sınıflarını Pekiyi ile geçen 
50 öğrenciye yazarımız 
Gürhan Cetinkaya'dan 
tatil kitabı hediyesi.

Kim doğru konuşuyor
I Sungipek Fabrikası arazisinin Uludağ Üniversitesine devrinden 

sonra Gemlik Belediyesinin arazi taleplerinde anlaşma sağlanması
na karsın, işler yine kanştı. Gemlik halkı U.Ü. Rektörünün dünkü 

I açıklamasından sonra, kimin doğru konuştuğunun anlaşılmasın için 
Rektör ve Belediye Başkanınm ortak açıklama yapmasını bekliyor.

Sungıpek fahrisinin 
I arazisi Uludağ Üniver- 
1 sitesine tahsis 
Sahnesinden sonra. 
I Gemlik Belediyesi'nîn 
I de te arazi üzerinde 

pay istemesi, tarafların 
televizyonlarda kamu 
oyu önüne çıkarak 
"Anlaştık" demelerine 
karan. dün U.Ü. 
Rektörü Mustafa 

pfartkuran m açıkla- 
I malan ile yeni boyut 
[kazandı ve kimin 
E doğru, kimin yalan

konuştuğu anlaşıla 
madı.

Gemlik kamuoyu
nun yakından izlediği 
Üniversite konusunda. 
AKP hükümeti kurul
duğundan beri öğrenim 
yılına yetiştirilmesi bek
lenen tapu devir işleri 
bir türlü bitirilemedi.

Geçtiğimiz fünlerde 
Uludağ Üniversitesi 
Rektörü AKP İl 
Başkanı ve Gemlik 
Belediye
Başkanınm

Sungıpek
Fabrikasını gezdikten 
sonra birlikte yemek 
yediler.

Rektör,. İl Başkanı 
ve Belediye Başkanı 
ile yaptığımız telefon 
görüşmelerinde her
ki t ngi bir değişikliğin

olmadığı bızcıimku 
Ancak önceki gün 
ilçede dolaşan söy
lentiler ve yerel 
basında, çıkan haber
ler üzerine dün • 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
gazetemize

Mustafa Yurtkuran
konuşulanın dışında 

hiçbir değişikliğin
olmadığını söyledi. Peki 
doğru hangisi.

Karne sevinci
A

djiine t?aüı§
Kadri Güler

Doğruyu Hm konuşuyor.
Gemlik halkı ilçemize yüksek okul içinde daha 

lonce açıklanan Huhuk Fakültesi bulunan bir 
1 Üniversitenin kurulmasını istiyor.

[ 3İ yıllık meslek yaşantımda halkla iç içe oldum, 
I hiçbir isteğin bu denli samimi, sıcak ve gönülden 
I Atmadığını gördüm.

■ Sunğipek Fabrikası arazisinin tamamının 
Uludağ Üniversitesine devri, Belediye Başkanı ile 
Üniversiteyi karşı karşıya getirdi.

| Başkan önce arazinin büyük bir bölümünü 
|i (yasal olarak belediyelere tahsisin yapılamaya
lı cağı açık) verilmesini istedi.

Belediye Meclisinden plan değişikliği yaptırdı, 
I muhalefet itiraz edip planı eğitim tesisi ve 
I Belediye kullanım alanına çevirdi.

Sonunda Üniversite kullanım alanları halka 
^Çıdayacağını söyledi. Rektör ve Belediye 
Başkanı televizyona çıkıp ‘"anlaştık” dediler.

Şimdi ne değişti de yine bu açıklamalar 
şapîkyor.

Rektör gazetede, “Dağı biz, ovayı belediye 
*dr diyor. Bitmiş olan bir şey neden kurcalanıy-

Kmi doğru. kimin yalan söylediği Gemlik halkı

Cihan İZMİR
2002-2003 eğitim ve öğretim 

yılının geçtiğimiz hafta sona 
ermesinin ardından,. ilk ve orta 
d- - eceli okullarda öğrenciler karne. 
s- vincini yaşadı.

Saat 10.oo ‘da okullara karne 
almak için • çağrılan öğrenciler, 
heyecanla öğretmenlerinin vere
cekleri karneleri beklerken, 
sınıflarını dolduran öğrenciler, birer 
birer karnelerini .alınca, sevinen
lerin yanında karnelerinde kırık not 
alanlarda buruk anlar yaşadılar. •

Minik Öğrenciler, karne sevin
ciyle birbirlerine sarılırlarken, 
ellerindeki karneleri ile birlikte 
koşarak, evlerinin yollarını tuttular.

Dün, ilçemizde ve' köylerinde 
yaklaşık 12 bin öğrenci karne 
alarak, bir üst sınıfta öğrenim gör 
menin mutluluğunu yaşadılar.

Gazetemizin objektiflerine sev
inç ve mutluluk pozları veren 
öğrencilerin halleri görülmeye 
değerdi.

Öğrenciler, eylül ayına kadar 
tatil yaparlarken, karnelerinde kırık 
notlan olanlar ise, zayıf dersine 
çalışarak, tatil geçirecekler.
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Gürhan ÇETİNKAYA

(cekete
Prof. Dr. Aydan AYBAY

Ahlaklı insan olmak

Aileden alınan eğitim çok önemli...
Ahlak ya da terbiye aile içinde oluşuyor 

ve gelişiyor.
Onun için anne babalara çok iş düşüy

or.
Sadece dünyaya getirip karnını doyu

rup sırtını giydirmekle iş bitmiyor.
Sevgi ile ve denetim gerekiyor.
Nasıl ki saf altın usta bir sarrafın elinde 

değerine değer katar.
Çocuk da öyle.._
Saf altın gibi.
Özenle eğitilmesi gerekiyor.
Yoksa dünyanın en değerli varlığı diye 

I adlandırılan insana yazık oluyor.
İlgisiz, sevgisiz denetimsiz bir ortamda 

■ yetişen insana en iyi akademik eğitim de 
İversen yeterli olmuyor. Olamıyor.

İnsan insana ilişkilerde de iş yaşamında 
I da. sosyal yaşamda da başarının anahtarı 
I önce aileden geçiyor.

Okul, yaşamı doğru yönlendirmeye 
I yanyor.

Kuşkusuz çok önemli yararlan var.
Ancak güzel laftır,
“Tahsil cehaleti alır.... baki kalır”

I diye...
Bilinen bir hikayedir.
Oğul varmış çok hayırsız, saygısız. 

I Ancak okulda da başarılıymış. Babası da 
I onun bu halini eleştirip, sen adam 
I olmazsın dermiş.

Gel zaman git zaman oğlan büyümüş 
I okumuş koca bir ile vali olmuş 
I Maiyetindeki görevlilere talimat vmıp 
I babasını makamına çağırt t ıı m:

Görevliler babayı bulup vali brı ’in huzıı- 
I runa çıkarmışlar
I Vali Bey babasın, i: ’

~ Bana adam olmaz u c ,u< di 
■ Bak okudum bu kocam. >n «. k »i. 
I oldum.

Adam önce derin bir iç geçi. ’üş m < I 
I oğluna dönüp,

- Ah oğul ben sana adam oi.ı- 
I mazsın dedim vali değil. Sen eğer 
I adam olsaydın, beni bu şekilde 
makamına çağırtmaz benim yanıma 
gelirdin demiş.

Aile-okul-toplum hepsi doğru insanı 
oluşturan parçalar.

Bu parçaların ilk halkası aile...
Çocuk aileden aldığını, gördüğünü 

topluma taşıyor.
Onun için, ailelerin çocuklan için doğru 

model olmaları, onunla da kalmayıp 
çocuklarını denetim -baskı değil- altında 
tutmaları gerekiyor.

Çünkü, ülkemizin iyi ailelerden yetişen 
iyi çocuklara çok ihtiyacı var.

Nemo Plus Juris
Türk halkına karşı oluşturulmuş, kökü ve idol- işte, devlet malını babasından miras mal ■ 

ojisi dışarda olan tuzakların en korkuncu karıştıran zatın açıkladığı heves ve niyetinin. İİ
ilkeye uyup uymadığını öncelikle saptasa! 
gerekir. Hemen şunu belirtelim: Özefleşfraia 

konusunu düzenleyen 24.11.1994 gün ve 
ayılı bir yasa bulunduğunu bili yoruz. Basbeiaq 

rr^fkin var mı. sorusuna büyük bir otasAHifl 
vahaya dayanarak olumlu yanıt verecektir.

Ne var ki, bu tür soyut bir yanıt bütün oiasüı 
lor için geçerli ve doğrudur denilemez. Cûnif 
burada, önce, söz konusu satış ve devir isonJ 

nın maliki olduğu babadan kalma svadM 
oır malla değil, kamuya ait bir değerin devri ■ 
ilgili olduğu gözden kaçınlmamalıdır. Başbakan ve 
onun altındaki kişilere bu yasayla KIT'lerin satqıl 
için verilen yetki, “ekonomide verimlilik artısı 
ve kamu giderlerinde azalma sağlamak' 
amacıyla (yasa m. 1) sınırlı olarak verilmiş bir çess 
temsil (vekalet) yetkisinden ibarettir. Böyle ofcn-1 
ca, kamusal malda “tasarruf” ile babadan kafes] 
malda “tasarruf”un farkı ortaya çıkar I 
Özelleştirme konusu mal veya değerde, tasami 
yetkisi ancak ve sadece, yasanın amaç mad-1 
desinin kapsamındaki işlemler için geçerlkfir. Bul 
nedenle -halk de yişiyle- “şıkır şıkır isleyip. | 
kar eden” ve kazancını Hâzine ye devreden Ur I 
kuruluşu (Tekel. Petkim. THY. vb.) baba mahgbl 
yok pahasına satıp özel ellere devretmenasl 
hukuksal dayanağı yoktur. Şunu da ekleye&n» 
Gerek Anayasa Mahkemesi nce iptal edilen önce | 
ki (3987) özelleştirme yasası hükümlerinde.! 
gerekse Türk halkına kendi parası ile özelleştaaM 
propagandası yaptırmak için dünya Bankas fel 
Türkiye Cumhuriyeti Devlet İrasında aktattflfl 
100 milyon dolarlık Kredi Anlaşma! 
metinlerinde, yukarıda andığımız amaç maddsil 
tekrarlandığı gibi, aynca özelleştirme sayesinde. 1 
“sermaye piyasasının geliştirileceğT I 
“kamu kesiminin finansman ihtiyaaMil 
azalacağı” gibi ifadelere de yer verilmiştir. Hdb 
kredi anlaşması hükümlerine dayanarak 
“tanıtma reklamlarında” (100 milyon dok* 
büyük kısmı bu reklamlan tezgahlayan ve yapB 
çoğu yurtdışı merkezli kuruluş ve kişilerin crifl 
girmiştir. Türk halkı, o günden bu yana sil 
konusu krediyi faiziyle birlikte taksit taksi M 
mektedir). utanmazlığını sının aşılarak, bu tasad 
flar sayesinde devletin sanki daha önce yvteat 
casma güvenlik, adalet gibi “asli görevieri* 
döneceği” söylenmişti.SONUÇ

Sonuç olarak, belirtilecek husus şudur. Tu^ 
bu özelleştirme aldatmacası ile açıkça. İm 
dışanda bir ideolojinin tezgahlandı W 
emperyalizmin kucağında güçsüz ve zaMİW 
ülke haline getirilmek istenmektedir ButmbM 
yabancılann. boyunduruklanndakı yeri: 
leri ile birlikte yürütecekleri X'enı kaprtûMH^ 
dur. Cumhuriyet döneminde tohumlarmı 
ilmiş halkın gözbebeği elan yüce çınarlar 
birer birer yok edilmiş olacaktır. Bu eyfematj 
alanlann Cumhuriyetin yetiştirdiği kad^*J 
gelmiş olmalan ise. herhalde su sürecin 
verici yanı olarak anımsanacaktır.

Cumhuriyet Gazetesi 15 Haziran 2003 j

“özelleştirme” adı altında tekrar yüzürlüğe 
konan işlemlerdir. Bu işlemlerle, uzun yılla: 
boyunca yoksul halkın, almteri ve çabaların n 
ürünü olarak oluşmuş kamuya ait ulusal varlıklar, 
yok pahasına “özel ellere” peşkeş çekilmekte
dir. Özel eller dediğimiz Türkiye'de Cumhuriyet 
döneminde, devlet desteği ile halkın sırtından 
palazlanıp zenginleşmiş yerli “holding”ler ile 
onların çoğunu gırtlaklarına geçirdiği halkayla tut
sak edip boyunduruğa almış yabancı anamalcı 
sömürücülerdir. Bu işlem sürecinin bir de bireyse! 
meddahları ya da goygoycuları vardır. Gazeteci ya 

.da uzman-yazar kimliği taşıyan bu kişiler, 
çanaklarına konacak üç -beş kuruşu hak etmek 
çabasıyla, tünedikleri çeşitli medya araçlarında, 
bir yandan özelleştirmenin erdemlerini sayıp dök
erken, öte yandan efendilerinden alacakları 
bahşişi çoğaltmak için, özelleştirmeye karşı çıkan 
yurtseverlere sövüp karalamayı görev sayarlar. 
Onlara göre bu karşı çıkış, yani halkın birikim
lerinin kamunun elinde kalmasını istemek 
düpedüz “komünistlik”tir, bunu yapanlar da 
“sağda solda kalmış komünist 
kalıntılaradır.

Tarihten, ekonomiden, kültürden, kısaca 
neyin ne olduğundan “bihaber” şimdiki politika 
esnaf da bu söyleme katılmakta: karşı çıkışa, - 
artık ne kadar komik kaçtığının bile farkında 
olmadan yine elli yıl öncenin komünistlik suçla
ması ile yanıt vermektedir. Türkiye'yi bire üç 

almak hayali ile ateşe atmaya kalkışan “vizyon
la” yönetim anlayışının egemenliği zamanında da 
şu komünistlik ithamı başka -başka kılıflarda dile 

. getirilirdi. O dönemde hızını alamayıp 
özelleştirme karşıtlarına sövüp saayan bir med
dahın, makalesini şöyle bitirdiğini anımsıyorum : 
“Özelleştirmeye karşı çıkmak ilkeliktir, 
laflet ve dalalettir, hıyanettir, işte o 

i «dar!" Ne kadar aydınlatıcı ve etkili bir açıkla- 
n d• ’il mi? Aynı hızla özelleştirme karşıtlarını
‘‘I »rnunist artıklar” olarak niteleyen yeni 
d< et ..in, halen yakın dostluk ilişkilerini 
si iğ ünüz Çin Cumhuriyetinde özelleştireye
X .ermeyen komünist bir devlet düzeninin eğe
ni- ı olduğundan haberi olmadığını mı kabul ede
ceğiz?

Şimdi bütün bunları, kimin hain, kimin 
komünist, kimin gaflet ve ihanet içinde olduğunu 
bir yana koyalım da özelleştirme konusu Türk 
halkının öz malı olan kamu kuruluşlarını 
“babamın malı gibi satarım” diyen yeni 
yetme politikacının bu cüretli yaklaşımını hukuk
sal yönden irdeyelim. Sorumuz şudur? Bu sayın 
zat, acaba, söz konusu satış* için gerekli “tasar
ruf ehliyetine” sahip midir? Bununla ilgili 
başlıktaki ilke-kural ta Roma hukukunda geliyor : 
“Nemo plus juris transfere quam potest 
ipso habe”. Kısaca nemo plus iure diye bilinen 
bu ilkeyi hukuk fakültelerinde birinci sınıfı tamam
layan her öğrenci biri: “Bir kimsenin bir hakkı 
başkasına devredebilmesi için ya bizzat o 
hakkın sahibi olması ya da o hakkı 
devretme yetkisine sahip olması şarttır”
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I Promasyonunun 
böylesi görülmedi
Gemlik in en eski pastanelerinden olan Sevim 
Şekerlememden 100 milyon liralık alışveriş yapan 
herkese bir tepsi baklava bedava.

I İstiklal Caddesi nde 
bulunan Sevim Şekerleme 
müşteri çekebilmek için 

[düzenlediği promasyonla 
igî odağı oldu.

Mağazanın camekanına 
yazdırdığı yazıyla
Gemliklilerin ilgisini çeken 
Sevim Şekerleme, bugüne 
kadar hiç duyulmamış bir 
promasyon uyguluyor.

Sevim Şekerlemeden 
100 milyon liralık alışveriş 
yapan her müşteriye bir 
tepsi baklava vereceklerini 
söyleyen işletme sahipleri 
piyasalardaki durgunluğu 
yenebilmek ve 67 nci 
hizmet yıllan nedeniyle 
böyle bir promasyon 
düzenlediklerini söylediler.

18 Haziran - 31 Aralık

TAŞI 
GEDİĞİNE

I L ■

I Hayret!...
■ "-Siyasetçiler. siyasetçileri 

yargılayamaz. Karan yargı verir. 
Cmit ediyorum yasama 
dokunulmazlığı kaldırılır.
İtalya'da nasıl bir başbakan görevi 
sırasında yargı önüne çıkabiliyorsa 
Türkiye’de de cıkabilmeli.” 
Bunlan kim mi diyor?
Sn. Mesut Yılmaz!
20 yıl Başbakanlık, Başbakan 
Yardımcılığı, Bakanlıkta bulun, 
yapma, şimdi bunlan savun. 
Hayret doğrusu!
insanla alay değil de ne?

tarihlerine kadar da fiyat
lara zam yapmayacaklarını 
söyleyen Sevim Şekeg 
leme işleticileri, world kart

la alışveriş yapanlara da 9 
ay taksitle satışlara 
başladıklarını duyurdular.

Hamidiyeliler 
geleneksel pilav 

gününde buluşacak
Hamidiyeliler Kültür ve Dayanışma 

Derneği, geleneksel pilav günü pazar 
günü yapılacak.

Merkezi Gemlik’te bulunan 
Hamidiyeliler Kültür ve Dayanışma 
Derneği, köyün tanıtımı, köyün dışında 
bulunan Hamidiyelileri biraraya getirmek, 
köyün kalkınmasına ve gelişmesine 
destek vermek için geleneksel pilav gün
leri düzenliyorlar.- -

Geçtiğimiz yıllarda da yapılan ve 
büyük ilgi gören Hamidiyeliler Pilav 
gününe protokol yanında siyasi parti 
lerde ilgi gösteriyorlar.

Dernek yöneticileri, senede bir gün 
bile olsa yıllardır birbirini görmeyen bir 
çok Hamidiyelinin pilav gününde biraraya 
geldiğini böylece doğup büyüdükleri yer
lerin unutulmadığını söylüyorlar.

Sayfa 3

Erol GÜRÇAY

Transfer Pazan
Transfer borsası açıldı.
Büyük kulüpler, transferin gözdeleri için 

kapıştılar.
Bu aşamada, dedikodu çok.
Ama. Henüz sonuç yok.
Beşiktaş bir adım önde görünüyor.
Okan Koç’u bitirdi.
Orta sahada böyle birine ihtiyacı vardı.
Sinan’ı aylar önce bağlamıştı.
GalatasaraylI Emre’yi aldı.
Hme de Ronaldo varken aldı.
Aslında iyi mi yaptı, kötü mü yaptı pek 

anlaşılamadı.
Beşiktaş Servet’i de almak istiyor.
Ama. Servet in talibi pek çok.
Fenerbahçe hep yaşlı yıldızlara takılı 

yor.
Arjantin’i, Brezilya’yı bıraktı.
Şimdi Hollanda ön planda.
Ama- Daum akıllı adam.
Servet’i, Selçuk’u ve Hüseyin’i istiyor.
Serhat ile, banş yapılmasını istiyor.
Galatasaray henüz beklemede.
Hava kapalı ve puslu.
Sanki fırtına öncesi bir sessizlik var.
Dış transferde şöhretlerin peşinde.
İç transferde ise, şimdilik başansız.
Gelelim Bursaspor’a.
Başkanlık Fikret Üstenci’ye yakışa

cak.
Antrenör Hagi konusunda birat tered

dütler vâr.
Hagi agresif bir tip.
Çabuk panik yapan, çabuk öfkeye 

kapılan biri.
Bu huylan, futbolcularla diyalog kur

masını engelleyebilir.
Ama. Dört Romen futbolcu ile gelme

si büyük avantaj.
Heıp kendisi için.
Hem de Bursaspor için.
Romen maçlarını izliyorum.
Çabuk oynuyorlar.
Top teknikleri mükemmel.
Keşke, diğer kulüpler de transfer 

rotalannı Romanya’ya çevirseler.

günün nue/rcı
Evin uşağı mücevherleri çalmıştı.
Evin hanımı durumu anladı. Şikayetçi 

olmadan önce uşağa şu teklifte bulundu.
“- Fehmi bir hata yaptığını biliyorum. 

Mücevherleri nereye sakladığını söyle, ben 
de seni polise şikayet etmeyeyim."

“- Olur mu hanımefendi" diye diklendi 
uşak.

Ve. İlave etti:
“- Bu sizin yaptığınıza şantaj derler..."
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işte Altın Çocuklar
2002'2003 eğitim ve öğretim yılı sonunda sınıflarını pekiyi ile geçerek, altın 

çocuk olmayı hak eden ilköğretim Okulu öğrencileri, dün karneleri ile birlikte 
gazete büromuza gelerek. Gemlik Körfez'de fotoğraflarını yayınlatmak için 
buluştular. Karnesini getiren ilk 50 öğrenciye yaz tatilinde okuyacakları tatil kitap 
lannı da Gürhan Çetinkaya’da almayı hak ettiler.

İşte bize ilk gelen Altın Çocuklar:

Uğur SİPER
Cumhuriyet
İlköğretim
Okulu
2/A sınıfı
883 nolu 
öğrencisi.

Merve 
YEDEK
Gazi İlköğretim 
Okulu 
5/D sınıfı 
1122 nolu 
öğrencisi.

Sayfa 4

Zeki Kağan 
AKMAN
Şükrü Şenol 
İlköğretim 
Okulu 5/B 
sınıf birincisi

■■■■ GÜNLÜK SIYASI GAZETE ■■■

YIL : 31 SAYI: 1573
FİYATI: 200,000 TL, (KDV Dahil) 

Sahibi: Kadri GÜLER
Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER

İstiklal Cad, Bora Sok. No:3/B
Tel: 5131797 Fax: 513 35 95 GEMLİK

Basıldığı Yer : KÖRFEZ OFSET
Matbaaclık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad, Bora Sok. No:3/B GEMLİK
(Dîni bayram Gûnferi ve Pazar günleri yayınlanmaz)

Mert 
ÖNGÖREN
Hamidİye .< 
İlköğretim 
Okulu 
3/B sınıfı 
öğrencisi.

Yazarımız

Araştrmacı-Yazar
Yılmaz AKKIUÇ’ın yazdığı

4 Ciltlik
BURSA ANSİKLOPEDİSİ
gazetemizde satılmaktadır.

GEMLİK

□öSS
■■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■

İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B

i

Pizzamızı denediniz mı? 
Vazgeçemeyeceksiniz.

Ev ve işyerlerine servis yapılır I 
İstiklal Cad. No: 17 GEMLİK | 

Tel : (0.224) 513 53 6^1 

ılık u;ı DEKIMIYIII
KARTONPİYER-ASMA TAVAN 

GİZLİ IŞIK ■ BÖLME DUVAR - KEMER ve
GÖBEK ÇEŞİTLERİ

HER ÇEŞİT BOYA İŞLERİ YAPILIR

TEL: S13 85 35
GSM : 0-533.640 55 OLTel: 5131797 Fax : 513 35 95 GEMLİK
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MılAÜtR GÜRBOĞA 
Eğîtimcî-Yazar

Sevgi Özürlü Toplum

I ‘ ekeneınik ve sosyal sıkıntılar
■nedeniyle sevgivı voğun yasamayan bir 

okluk çıkttk
Bunun nedenlerini düşünmek ve çözüm 

^■üretmek zonmdavız Yazılarımda sıkça bu 
|l ■koncvu islememin nedeni önceleri sevginin 
M değerimiz olmasından kaynakkm-
^■maktadrr Bizim kusok sevgisizlik ortanın kL 

fİKtyürneöt Neler bu olumsuz ortamı oluştu*
■ Imus ise onlar üzerinde durmak gerekiyor.

| Çarpık kentleşme ve göç olgusu iletişimi 
■ I en az düzeye indirmiştir Kişilerde para Hu m 
t I akıl atmaz boyutlarda Toplumsal uzlaşma 

II ■ için ortak yönlen çoğaltacak yerde farklılıkları 
■öne cıkarıvoruz Siyasilerin temiz toplum 
■ istemlerini topluma inandırmaları zor 
■ görünüyor. Kirlenme siyasette çok yoğun 
■ yaşandı Cikinlikleri izlemekten bıktık.

<1 foranın alamayacağı değerler azaldı. İnsan 
^■fanmız birbinlerinden cok uzaklara düştüler.

■ Türlüye nin gündemi saat bası değisiyoı 
■ Güzel Türkçe mizi dilimizi sevseydik yabancı 
■ atlara özenırmivdık ? Kangren haline gelmiş | 
■ devlet kanık» cetele^mevı göremedik, kör 
■leştik. Herkes kendi içine 
■ kapandı Haksızlıklara karsı örgütlülük oluştu
■ rulamadı Yasamı ve doğayı sevseydik eğer 
■doğayı kirietirmiydik? Emeğe değer veren sol 
■ birikim yok edildi. Toplum pusulayı sasırdı.
■ Emre Kongar m çok değindiği gibi kültürü 
■ aldı başını gitti. Yağmayı önlemek için 
■ yamyamlara oy vermeyelim. Ekolojik denge 
■ yağmadan.sevgisizlikten bozulmadı mı?
| Atatürk'ün görkemli devrimler! birbir 
■ unutturulmaya çalışılıyor. Halkın eğitim 
■ düzeyi, toplumsal ve ekonomik yapı, gelir 
tl dağılımındaki eşitsizlikler toplumsal barışı ■
I uzlaşmayı zorlastınyor. Temel hak ve özgür 
■ lüklerin gerçekleştirilmesi ekonomik Ve 
■ kültürel özgürlük île doğrudan ilintili. Yığınla 
■ neden var. Böyle bir ortamda sevgisizliğin 
I olmaması olanaklı değil. Ne yapmak gerek i 
■ yor? Nedenlerini bilirsek sonucuda değistire 
■ biliriz İnsanımızı, özdeğerlerimizi sevmek 
■sahiplenmek gerek. Sevmeden hiçbirşeyi 
■ aşamayız.
I Taşın altına hepimiz elimizi sokalım. 
■ Sevenlere yol açalım. Hizmet üretenlere 
■ engel olmayalım. Ortak frekanslarda buluşa 
■ biliriz Sevgiyi bilineli kılmak için 
I içseilestjrrneliyız Çirkinlikleri görmemezlik 
İten gelme sorumsuzluğuna düşmeyelim 
■ Sorunlar ir. özünü görmeye çalışalım.

NÖBETÇİ ECZANE

21 Haziran 2003 Cumartesi
SEDA ECZANESİ

Bunları biliyor musunuz?

Renkli beslenin 
sağlıklı yaşayın
Sebze ve meyvelere rengini 

veren maddeler, genellikle 
bağlınızı da koruyan mucize 
besinlerdir.

Karpuza, domatese, pembe- 
kırmızı. greyfurt ve portakala 
rengini veren "Lıkopen'." bilinen 
en güçlü . an t i t >ksıdanlardandır. 
Likopen. başta prostat beZi 
olmak üzere kalp,, ve akciğer ve

daha birçok organda kanser 
oluşumunu engelleyici bir 
maddedir. Siyah-kırmızt üzümde, 
kirazda, pancar, patlıcan, kır
mızı. biber, kırmızı elma ve erik
te bulunan Oligomerik proan- 
tosiyadinler "de (OPC’ s)e çok 
güçlü antioksidanlardır.

Antosiyanidinler" damar 
duvarını güçlendirir, kan pıhtılaş

masını azaltır, yaşlanmayı gecik 
tirirler.

“Lutein" ve ’zeoksantin' 
ıspanakta, bezel yede, kavunda, 
mac j brokolide bol mik 
tar ı. yaşhbğa bağh gör

* an katarakt ve rnaku 
la rah'aısızlıklarma karşı etkili 
bitkisel koruyuculardır.

Devamı var.

Yasemin Mobilya
DEĞİRMENCİOĞLU Mobilya va Koltuk Çeşitlari
O Yatak Odası Takımları

□ GEREKLİ TELEFONLAR □ RESMİ DAİRELER □ UÇAK

Gazhane Caddesi No : 21 GEMLİK 
Tel : (0.224)5122020

1 ‘M

O Oturma Odası Takımları 
O Misafir Odası Takımları 
□ Yemek Odası Takımları 
□ Kanepeler
O Abajur Çeşitleri
□ Zigon Sehpalar
Yeni İşyerimizde zengin 

mobilya çeşitleri ile 
hizmetinizdeyiz....

İtfaiye ...... ..........
Polis İmdat........
Jandarma İmdat. 
Jandarma K...... .
Polis Karakolu.... 
Gar. Koın...........

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

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

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

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

TEK Arıza ...... 
TEK işletme .... 
Turizm Der. .... 
Spor Sah. ...... 
Orm. Böl. Şf... 
Milli Eöt. Md.... 
Halk Efit. Mrk.. 
HaPKutüp......
.As.-^b........... 
Karayolları.....
Liman Bşk.......
Mal Md.:..,...... 
Nüfus Md. ...... 
Özel İd. Md......
Tapu Sic. Md. , 
Müftülük..........
Gümrük Md. 
Tekel Md. ..

□ ULAŞIM
Uludağ Turizm.
Aydın Turizm..

.513 12 12v

.513 20 77

□ HASTANELER

Devlet Hastanesi.. 
SSK Hastanesi.....
Mer. Sağ. Ocağı... 
□ TAKSİLER*

Körfez Taksi....:.., 
Çınar Taksi.......... 
Güven Taksi........
Gemlik Tak*’ ..
Manastır i<ın>.

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

...513 18 21

...513 24 67
...513 32 40
...513 23 24

’ 14 3 ? 50

513 20 66
513 45 03
513 12 74
514 00 95
513 12 86
513
513
513
513

11 74
18 46
13 53
10 57
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
Ver. Da. Md..... 513 23 60
ilçe Tir. Md. ..: 513 11 86
ilçe Seç. Md. .. 513 77 73
□ BELEDİYE

Türk Hava Yollan ..............." 
Şaf~k Havacılık................... 
Havalimanı............................
□ DENİZ OTOBÜSÜ
Bursa...................................
Mudanya............... ... ,..........
Yenikapı..............................(2
Yalova..................................(2
□ VAPUR_____
Yalova................................. (2
□ FERİBOT~
Topçular............................. {21
Eskihisar.............................(21
□ OTOBÜS

Santral...........513 45 21-23
Başkanlık........513 45 20
Zabıta.............513 24 32
Ota üs İşlet. . . 513 45 21-122
Su İşletmesi ...513 45 21-115
İtfaiye..............513 23 25
Muhasebe M.. 513 45 21-182
Yazı İş. Md......513 45 21-111
Su Anza .........Yalnız 185
r~k ŞEMLİKŞOFÖRLERVE 
ÇJ OTO. ÖPASl BAŞKANLIĞI

Ambulans......0.532.4868116
Kurtarıcı......... 0.533 2556505

Esnaf ve LnKrrf Kel Koop 513 11 85
«EMLlKMUHTELlF ESNAF 
VE S AN Al KARLARI OQ ASI

Ambulans......0.532,5716757

ŞehirlerarasıOto.Tenn. 261 54 00

□ TÜP DAĞITICILARI
Aygaz
Özgaz ..........
Tekgaz...........
Ocakgaz......
Ergaz.............
Iprügaz.........
Hauaşgaz......
Likitgaz........ 
Yeni Likitgaz 
Alevgaz.........
BPGaz........

514

5'45 46
514 28 41
513 65 00
513 40 95
514 59 $1

Yertiyurtlar Petrol................. 513 30 33
Akcan Petrol......................... 513 17 79



21 Haziran 2003 Cumartesi KErfez

PVC KAPLAMA V€ 
PLASTİK KAAT SİSTEMLERİ

0 Plastik Kimlik Kartı 0 Personel Kartı 
0 Öğrenci Kartı 0 Tanıtım Kartı 

0 Fatura Kartı ve 0 PVC Kaplama

MATBAACILİK-YAYINCILIK-REKLAMCIUK

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: 3/B GEMLİK
Tel: (0.224) 513 17 97 Fax: (0.224) 513 35 95

I
I 1

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım 
kimliğimi. Emniyet Teşkilatı Sosyal Tesisleri 

giriş kartımı kaybettim. Hükümsüzdür.
Sabahat GÛNSAL

ÖZGÜR SPOT ve 2. EL
KALİTELİ - GARANTİLİ - SIFIR AYARINDA HER TÜRLÜ 
CEP TELEFONU- TELEVİZYON - BUZDOLABI - FIRIN- 

ŞOFBEN - ÇAMAŞIR MAKİNASI - BULAŞIK MAKİNASII 
ELEKTRİK SÜPÜRGESİ - ve BENZERİ EŞYALAR ALINIR 

UYGUN FİYATLARLA SATILIR
EVLET4 ECEKLER
UĞRAMANIZ MENFAATİNİZEDİR

BUZDOLABI - ÇAMAŞIR Kayhan Mh.
MAKİNASI- FIRIN ve 
ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE 
üSö.Ooöjjyo.T!

2 Nolu Cd. No:21 
Kumla Yolu üzeri
Tel : 513 Ol 76

GEMLİK
Beyaz eşyaların boya işleri yapılır.

Firmamızda çalışacak en az 3 yıl fecrûba 
EML mezunu, askerliğini yapmış. 

Tornacı, Frezeci, Teknik Ressam aranıyor, j 
Maaş + Sigorta

FORMSAN MAKİNA LTD.ŞTİ.
Tel : (0.224) 524 80 30

Küçük Sanayi Sit. B Blok No: 8 GEMlİtı

İ TAKSİTLİ TATİL EN İDEAL TATİL!
sahiplerine
VADE FARKSIZ

taksit imkanı

I s

$ 
S 
xâ

g ✓ OKUL GEZİLERİ

g ✓ VİZE İŞLEMLERİ

g ✓ YURTİÇİ - YURT DİŞİ OTEL REZERVASYONLARI

§ ✓ paket turlar TÜRK HAVA YOLLARI
& ✓ hac - UMRE

$
§

I ✓ YURTİÇİ - YURTDIŞI UÇAK BİLETLERİ KAYABEYOGLU TURİZM SEYAHAT $
> ✓ KONGRE VE SEMİNER Demirsubaşı Mh. Çeşme Sok. No:9/A GEMLİK y
! Tel : (0.224) 514 47 71 Fax : (0.224) 514 40 44 ®
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Sınıflarını Pekiyi ite gecen 
ilköğretim okulu öğrencilerinin 

foıoğraflannı gazetemizde yayınlamaya 
devam ediyoruz.Bunun için öğrencilerin 

karneleri ile gazetemize bir vesikalık 
fotoğraf getirmeleri yeterli olacak. 
Ayrıca sınıflarını Pekiyi ile geçen

50 öğrenciye yazarımız 
Gürhan Cetinkaya'dan 
tatil kitabı hediyesi.

)IR 
ıM

UM
MLR

Belediye Başkanı Mehmet Turgut, Rektör ile yaptıkları anlaşmayı basına Sungipek Fabrikası nda anlattı.

İ üniversite sil baştan
57. Hükümetin Uludağ Üniversitesi"ne tamamını eğitim amaçlı olarak tahsis ettiği 
Sungipek Fabrikası, AKP Hükümeti tarafından Gemlik Belediyesi ve Üniversite arasında 
bölüştürülmek isteniyor. Belediye Başkanı Mehmet Turgut, Gemlik Belediyesi’ne aynlan 
»erleri dün, basma gösterdi ve Rektör Mustafa Yurtkuran ile anlaştıklarını söyledi.

w

4

I BetedKv Balkanı 
■ehmet Turgut, gün- 
brdir basında yer alan 
Bmersîte konusuna 
açıklık getirmek için, 
dün sabah yerel gazete 
der ile birlikte sabah 
kahvaltısı yaptı. Oaha 
sonra, gazetecileri 
Sungipek Fabrikası na 
MMürere k r Turla*? 
■mers^tesi Reni< r t

Kadri Güler

w
Paylaşım

Bunca yayından sonra, Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, önce Körfez FM radyosunda 
konuşup içini boşalttı.

Çünkü. Sungipek Fabrikası arazisi ve Üniver
site konusunda oklar basında kendine çevrilmişti.

Dûn, de yerel gazetecileri önce börekti sabah 
kavaltısana çağırdı, ardından Sungipek 
Fabrikasında Uludağ Üniversitesi Rektörü 
Mustafa Yurtkuran ile önceden Gemlik Belediyesi 
ne bırakılan alanları göstermeye götürdü.

Belediye Başkanına göre yeni bir şey yok.
Basında çıkan haberler, daha önceden iki taraf 

arasında /arılan. resmi olmayan, ancak söze day
ak uzlaşma!..

Bir türlü gerçekleşmeyen, sürekli geciktirilen 
Sungipek Fabrikasının Uludağ Üniversitesine tah
sis olayı, Belediye ye nasıl ve hangi hukuki 
prodesur ile verilecek bilinmiyor.

Başkana göre bir yolu bulunyr!..
Sungipek kapı girişinden, Düğün Salonu, 

yemekhane bölümünün alt tarafları bu paylaşım
da Belediye ye kalıyor. Plaj bitimi sınırı belirliyor.

Eğer söylenmeyen başka birşey varsa olay bu. 
"Ova Belediye ye. dağ bize” gerçeke değil.
Ancak, bu paylaşımın dayanağı ne olacak o 

Mi değil.

Mustafa Yurtkuran ile 
yaptıktan anlaşma ile 
Gemlik Belediyesi ne 
bırakılan yerleri göster- 

. di.
Başkan Turgut. “En 

güzel yerleri üniver
siteye bıraktık. 
Gemlik halkına 
bırakılan yer yolun 
alt kısmı olan gezi 
bandıdır” dedi.

Gemlik ve Bursa/ 
basınını günlerdir > ' 
meşgul eden Sungipek 1 
Fabrikası mn arazisine 
kurulacak üniversitenle 
ilgili spekülasyonların 
yanlış olduğunu 
söyleyen Belediye 
Başkanı Mehmet. 
Turgut, ortada hiçbir 
şey yokken fırtınaların 
koparıldığını söyledi.

Bazı kişilerin bunu 
kasıtlı olarak yaptığını’ 
belirten Turgut. Uludağ 
Üniversitesi Rektörü 
Mustafa Yurtkuran ile 
aylar önce yapılan, 
görüşmelerde varılan 
mutabakatla, Gemlik 
•halkının da girip, 
rahatlıkla dinlenebile
ceği itfaiye ile düğün 
salonunun yolunun alt 
bölümünün Gemlik 
halkı için ayrılacağını, 
bunun dışında herhangi 
bir farklılığın sözkonusu 
olmadığını söyledi.

Belediye Başkanı

Belediye Başkanı Mehmet Turgut, tütün depolan önünde 
“işte okul olacak alanlar" diyor. (Fotoğraf Gemlik Körfez)

Mehmet Turgut, yak
laşık 200 dönümlük en 
güzel ve okul olmaya 
uygun binaların bulun
duğu bölümlerin tama- j 
men Üniversitede 
kaldığını. Denizcilik 
Yüksek Okulu kurul
ması için denize 
inilebilecek geniş bir 
alanın yine Üniversite 
alanında bulunduğunu 
söyledi.

Mehmet Turgut, 
fabrikaya girişteki 
İskele ve plajlar 
bölümüne kadar olan 
bölümün'ise. Gemlik 
halkına açık olacağını 
gazetecilere tüm fab
rikayı gezdirerek, gös
terdi.

Sungipek
Fabrikası nın mi 
safirhane bölümlerinin 
huzurevi, yapılması için 
Rektörden istediklerini 
ancak, rıza göste 
ölmediğini de söyleyen 
Belediye Başkanı

Mehmet Turgut.
“Üniversiteye çok 
değerli alanlar 
kalıyor. Bir çok bina 
hemen yüksek okul 
olarak işletmeye 
açılabilir. Bunlardan 
biri şimdiki kul
lanılan yönetim 
binasıdır. Diğerleri 
tütün depolarıdır. 
Lojmanlardır.

Basın toplantısı gerginliği
DEHAP tarafından 
dün İskele
Meydanı nda yapıl
ması beklenen basın 
toplantısı nedeniyle 
yine gergin bir gün 
yaşandı.
Saat 14.oode 
DEHAP m İskele 
Meydanı nda basın 
toplantısı yapacağının 
duyulması üzerine, 
emniyet kuvvetleri.

Gemlik halkına 
bırakılacak yer ise, 
girişten itibaren plaj 
dahil olan kıyı ke 
simidir. Bunu bize 
çok görmesinler.
Bizim, üniversite ile 
hiçbir proble- 
memimiz yok. Ama 
binleri ortalığı 
karıştırmak istiyor.” 
dedi.

İskete de geniş güven
lik önlemleri aidi.
Ancak. DEHAP m bu 
önlemler üzerine 
yapacaklan basın 
toplantısını iptal ettik
leri öğrenildi.
Emniyet kuvvetleri, 
şehrin giriş ve 
çıkışlarında günboyu 
önlemler alarak, 
şüpheli gördükleri 
kişileri aradılar. <xı
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XI ___________
Gürhan ÇETİNKAYA

Üniversite hayali 
siyasal kaprise kurban ediliyor
Allah selamet versin, bir belediye 

I başkanımız var.
Dostlar başına.
Ayağımıza kadar gelen bir fırsatı öyle bir 

I tepiyor ki... Anlamak olanaklı değil.
Oysa seçim sandığı geliyor.
Sandıkta tepme sırası bû kez seçmende 

I olacak.
Olayın aynntılan gazetemizde ve diğer 

■ yerel gazetelerde geniş geniş yer aldı.
Ne kadar ses getirdiğini ise sonra anlaya- 

I cağız?
Üniversitenin daha da özü eğitim kurum- 

I lannın ilçe ekonomisine, sosyal ve kültürel 
■ yaşamına getireceği katkılan yedi yaşındaki 
I çocuk daha anladı artık.

Ancak ne hikmetse reisimin kabul edemi 
I y°r

Gemlik’i seven tüm kesimler tek yürek... 
| Üniversite diyor.

Gemlik’te halkın özgür iradesini temsil 
I eden başkan olmaz diyor.

Sözkonusu davranış biçiminin sözlükler 
I de tanımı yok.

Gemlik’in sosyal-kültürel ekonomik 
I yaşamına yıllar boyunca katkı da bulunmuş.

Gemlik’le özdeşleşmiş bulunan Sunğipek 
I Fabrikası artık üretir kimliğini yitirince 
I faaliyetlerinin durdurmuştu.

Bunun üzerine harekete geçen dönemin 
I yerel yöneticileri (belediye hariç) arazinin 
I eğitime hizmet koşuluyla Uludağ Ünrivre- 
I sitesi'ne devrini sağlamışlardı.

Başkanımız da bunun onur meselesi 
I yaparak bir türlü içine sindirememiş pusuya 
I yatmıştı.

Ne zaman ki şimdilik bağlı olduğu (çünkü 
I kendileri o dönem siyasal faaliyetlerini 
I sürdüren Fazilet Partisinden aday 
I olmuşlardı) oy çokluğuyla iktidara gelince 
I içine bir ok gibi saplanan takıntısını açığa I 
| vurmuş, sıkı sıkı Sunğipek arazisine]

I

I .... ’ «nnra ikna edilir gibi I
nrntokoller imzalan- I

I **”<- • v I
u^ııum iırtııu ua »evince boğulmuş, heye- I 

| Cctnia nn«»- meşalesinin Gemlik’i aydın- I 
latarağ' j'.ua^ıı oekliyordu... i

Yeni egitim-öğretım dönemine ramak I 
kala ortalık yine toz duman. I

Her kafadan bir ses çıkmaya başladı. i
Gemlik Belediye Başkanı’nm sözleri I 

Uludağ Üniversitesi Rektörü'nün sözleriyle I 
çelişiyor.

Henüz kimin doğruyu söylemediği ne4’ik I 
kazanmadı ama... I

Duyumlarımız, üniw»sit< t xı« ti ” tir » I 
’ı çıkarır nitelikte.. I

Devamı Suyjn •/ 'de I

İbrahim YILDIRIM
TEMA Vakfı Gemlik Gönüllü Temsilcis

17 Haziran Dünya Çölleşmeyle Mücadele Günü (1)
Dünya yüzeyinde her yıl 6 milyon hektar 

alan çölleşmekte. Dünya nüfusunun % 14’ü 
yani yaklaşık 750-800 milyon kişi çöl ve 
benzeri yerlerde açlık sınırında yaşamak
tadır.

Birleşmiş Milletler tarafından 1994 yılı 
Aralık ayında alman kararlı 17 Haziran tari
hi “Dünya Çölleşmeyle Mücadele 
Günü” ilan edilmiştir.

TEMA Vakfı 1995 yılında ülkemizde 
yapılan ilk etkinliğin ev sahipliğini üstlenmiş 
ye her yılı geleneksel olarak çölleşme soru
nuna dikkat çekmek bu yönde ülkemizde 
gerçekleştirilen başarılı çalışmaları ve 
başaranları halkımıza tanıtmak sorunlu böl
geler için halkın ve iktidarların desteğini 
almak üzere gerek çeşitli konferans ve pa 
neller düzenleyerek gerekse Konya- 
Karapınar. Ankara-Nallıhan, Burdur-Akkaya 
ve Iğdır-Aralık örneklerinde olduğu gibi bu 
soruna maruz kalan bölgelerde etkinlikler 
düzenlenmiştir.

Bu yılı 17 Haziran Dünya Çölleşmeyle 
Mücadele Günü’nde Ankara’da “Uluslar 
arası Çölleşmeyle Mücadele sözleşme
si ve Türkiye” konulu .bir panel düzenlen
miştir. Toplantıda çölleşmeyle mücadeleye 
yaptıkları katkılar nedeniyle Jandarma 
Genel Komutanlığı ve Orta Doğu Teknik 
Ûnivçı şitç'ne ödül verilmiştir.

ÇÖLLEŞME NEDİR?
ÇÖL NEDİR?
Birçok kimse “çölleşme” denince, 

Büyüksahra ve Taklamakan çölleri gibi sıcak 
ve kuru bölgelerde kum çöllerini meydana 
getiren süreçleri anlamaktadır. Oysa, kutup 
bölgelerinde olduğu gibi, aşırı derecedeki 
soğuk bölgelerde de çölleşme meydana 
gelmektedir.

GEMLİK

Karfez
MBMI GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■

YIL : 31 SAYI: 1574
FİYATI: 200.000 TL. (KDV Dahil) 

Sahibi : Kadri GÜLER
Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

İstiklal Cad. Bora Sök. No:3/B 
Tel. 5131797 Fax : 513 35 95 GEMLİK

Basıldığı Yer : KÖRFEZ OFSET 
Matbaaclık-Yayınçılık-Reklamcılık Tesisi 
»tik il Cad Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

. M i /ra n Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

1992 Rio Zirvesi’nde, Çölleşmece 
Mücadele Anlaşması Liderleri tarafında» 
yapılan tanımlamaya göre Çölleşme. “îldft 
değişiklikleri ve insan etkinlikleri de 
dahil olmak üzere çeşitli faktörleri» 
etkisi altında kurak, yan kurak ve az 
yağlı bölgelerdeki toprakların doğri 
özelliklerini yitirmesi veya kısacasa 
bozulmasıdır” -

Çöl ise: aşın derecede kuraklık ve» 
düşük sıcaklık nedeniyle, bitki örtüsün» 
gelişmesine ve insanlan yerleşip yaşamasm» 
elverişli olmayan çıplak arazilerdir.

Çölleşme koşullarına sahip dünyanın tün 
kurak bölgelerinde, üretim potansiyeli düşer, 
doğal toprak özellikleri bozulur. Bunun soru- 
cunda da besin gereksinimi ve kıtlığı, büy» 
bir baskı halinde kendini hissettirir.

ÇÖLLEŞMEYE NEDEN
OLAN FAKTÖRLER
Çölleşme üzerinde önemli rol oynayan üç I 

faktör bulunmaktadır:
- İklim koşullan
- İnsan etkinlikleri ve aktiviteleri I
- Bu iki faktörün ortak etkisi
Çölleşmede rol oynayan en önemli faktin 

iklimdir. Ortalama yıllık yağış miktan 10M 
mm’ye kadar olan yerler “çöl”. 100-3ÛÖİ 
mm arasında olan bölgeler “yan çöT| 
olarak kabul edilir. Buz çöllerinde ise çdH 
düşük sıcaklıktan dolayıyla donmuş haidedfl 
Böylece, fizyolojik kuraklık nedeniyle bitkMİ 
sudan yararlanamazlar. I

Çölleşmeye neden olan inseel 
aktiviteleri şu şekilde sıralanabilir : S

- Yoğun tarım yapılmasıyla. toprağfl 
sömürülmesi I

- Hayvancılık ve aşın otlatmayla 
örtünün yok edilmesi Devamı yarm. I

i

Yazarımız 

Araştrmacı-Yazar 

Yılmaz AKKIUÇ’ın yazdığı 
4 Ciltlik 

BURSA ANSİKLOPEDİSİ 

gazetemizde satılmaktadır.

Ksrfez
■■■■ GÜNLÜK SY*S GAZETE ■■■

İstiklal Cad. Bora Sok. No:34i 
Tel: 5131797 Fax : 513 35 95 GEMLİK
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rUmurbey sanayi
bölgesi gelişiyor

Ekonomik krize karşın Umurbey Sanayi Bölgesi’nde 
fabrikaların temelleri ard arda atılıyor. Sollac ek 
inşaatı başladı. İki yeni yapı tamamlandı.

’ Yaşanan ekonomik kriz- 
. den çıkılmamasına karşın, 
gıda sektöründe ilçemizin 
Umurbey Sanayi
Bölgesi’nde ard arda 
temeller atılıyor.

Bir süre önce ilçemizin 
ilk sanayi kuruluşlarından 
olan Kafoğlu Sabun ve 
Yağ Fabrikasını 1 milyon 
dolara satın alan Fransız 
Sollac firması, bitişiğindeki 
inşaatları yıkarak, bu alana 
büyük bir depolama ünite 
sinin inşaatına başladı. 
Sollac prefabrik olarak 
yapacağı inşaatın bitimin
den sonra, yurt dışından 
getireceği teneke ve saç 
ürünlerini bu tesislerde 
istenilen ölçülerde keserek 
satacak.

Sollac’ın yıllık kapa
sitesinin iki katı artacağı 
belirtiliyor.

Öte yandan Yalova 
asfaltının üzerinde Bak-Tat 
Gıda Sanayi’ni karşısında 
iki yeni fabrikanın temelleri 
atıldı.

Gemlik Konserve Sana 
yinin altında ise biri depola
ma diğeri gıda sektörüne 
hizmet verecek iki işlet
menin inşaatları ta marnla
narak üretim aşamasına 
girdi.

Erol GÛRÇAY

Kendimizi Tanımıyoruz

Kendimizi t anımıyoruz.
Yet eneklerimizin farkmriı değüu.
Sistemimiz iyi işlemiyor.
El yordamıyla önümüzü görüyoruz.
İstikbal gibi konulan tesadüfe bar tek - 

mak, cinayettir.
Peki Batı da bu işler nasıl oluyor.
Bir kere tesadüfe btrakılmıyor

Çocuğun küçük yaşlarda eğtemı sap-j 
tanıyor.

- Ve ona göre yönlendiriliyor.
- Müziğe karşı eğilimi inceleniyor.
- Spora karşı yeteneği araşönhyor
- Resim çalışmaları incelemeye abra 

yor.
İstikbal vadediyorsa. teşvik edftyor
Belki onlarda, bir çoban ressam yok-1 

tur.
Onlar yetenekleri erken keşfediyor.
Adam yıllarca çobanlık yapmış
Kendi de. yeteneğinin farkına vara-I 

mamış.
Toplum da varamamış.
Evren Paşa da öyle.
Emeklilik döneminde, resme karşı z 

li olduğunu anladık.

I TAŞI 
GEDİĞİNE

MI gezmez

*
İL

Mehmet Ağar 
ilçemize geliyor

Anadolu’da spor da! 
yetenek var.

Ama farkında değiliz.
Tesadüfen bazı uzman k 

leh görüyor

bâr

İçlerinden bazı Avrupa şampıyorten w 
dünya şampiyonları çıkıyor.

Bütün bu aksaklıklar sistemden bir
naklanıyor.

Hantal sistem. eleştirenleri

Körük
Tahran’da başlayan 
rejim aleyhtarı gösteriler 
ülkenin bir çok kentine 
yayılmış.
Velhasıl, yangın büyüyor.
Körük büyük...
Körükçü Azman
Habire körüklüyor... 
Huyları kurusun!

DYP Genel Başkanı Mehmet Ağar, 
Gemlik, Umurbey, Küçük Kumla ve 
Kurşunlu beldelerini ziyaret edecek.

Doğru Yol Partisi Genel Başkanı 
Mehmet Ağar, 29 Haziran 2003 tarihinde 
ilçemizi ziyaret edecek.

Önceki gün Bursa İl Başkanlığında 
yapılan değerlendirme toplantısında 
DYP Genel Başkanı Ağar’m Bursa 
gezisi programı ele alındı.

Ağar’m, 29 Haziran 2003 günü Gemlik 
İlçe Örgütü’nü ziyaret edeceğini, oradan 
Umurbey’e çıkarak, Celal Bayar Anıt 
Mezarında saygı duruşunda bulunacağı 
ve Küçük Kumla ile Kurşunlu Beldelerine 
de uğrayacağı öğrenildi.

Ağar’m ilçemize gelmeden önce İlçe 
Başkanlığına yeni atan Faruk Güzelin 
yönetimini belirleyeceği ve Genel 
Başkanlannı yeni yönetim kurulu ile 
karşılayacağı bildirildi.

yok ediyor.
Düzelmesi çok zor.
Çok az insan, sevdiği işte çalışıyor.
Çoğunluk sevmediği. hatta daha önce h 

düşünmediği bir meslekte çalışıyor.
Bütün bunların sebebi ne.
Çünkü sistem insanlarını t anıyarmyor
İnsanlar kendilerini tanışamıyor.

Kan * koca gezmeye gidecekti :
Annesi küçük çocuğa sordu :
-"Yavrum biz bu gece bebenin

ister misin? *
Küçük afacan babasına manalı ma 

nalı baktı.
Semra şeytanca gvdümseverek 

sordu:
* Sen ne dersin baba yatayım mı ? *
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Sayfa

işte Altın Çocuklar
2002-2003 eğitim ve öğretim yılı sonunda sınıflarını pekiyi ile geçerek, altın 

çocuk olmayı hak eden ilköğretim Okulu öğrencilerinin karneleri ile birlikte gazete 
büromuza getirdikleri fotoğrafları yayınlamaya devam ediyoruz

Karnesini getiren öğrencilere de Gürhan Çetinkaya’da tatil kitabı karne hediye
si.

İşte fotoğraflarını getiren Altın Çocuklar:

Anıl
AYYILDIZ
Şehit Cemal 
İlköğretim Okulu 
1/ B sınıfı 
899 nolu 
öğrencisi.

Ecem 
SEZGİNER
Şehit Cemal 
İlköğretim Okulu 
2/C sınıfı 
819 nolu 
öğrencisi.

PLASTİK KART SİSTEMLERİ
Personel Kartı

nıtım Kartı

□ Fatura Kartı ve |fC Kaplama

Körfez efsec

PVC KAPLAMA V€

□ Plastik Kif*K

O Öğrenci Ka

A

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

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

Gürhan ÇETİNKAYA

Üniversite hayali 
siyasal kaprise kurban edilh r
2 nci sayfanın devamı
Aklımızdan geçmiyor değil hant.
Yoksa yerelde ve genelde ıkhdar <ö| 

düşünce, üniversitenin Gemlik e saçacj 
ışıktan mı korkuyor.

Kimbilir belki de haklıdırlar...
Ama bir gerçek var ki o da bu siyasal M 

rasın Gemlik’e ve Gemlik halkına 
vereceği...

Onun için.
Aklı selimin galip geleceğini umut eda

OTUZ.
Eğer Başkan da Gemlik'i gerçekte® 

seviyorsa ki kuşkumuz yok.
Akılcı düşünerek, Gemlik’in çıkarand 

tehlikeye atmayacak.'

i 
ı 
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| 
I 
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i 
I 
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İLAM ve REKLAMLAR I 
KAZANDIRIR

HnirTArETEErLAHİ
1€€ milycn+l\DV+Sün>riz İ

BİR TELEFON YETERLİ 
TEL : (0.224) 5131797

Blıafgjafg/araajaafBfaErgjgjaıgjgoi

tîiîz uçı dekorasyii
KARTONPİVER - ASMA TAVAS

GELİŞK-BÖLME DUVAR-KBFıi
GÖBEK ÇEŞİO

HER ÇEŞİT BOYA İŞLERİ YAP»

TEL: 513 IS 35 
| GSM: 1.533,341 SS HJ

| DOĞUŞ FEN DERSHANELERİ



23 Haziran 2003 Pazartesi Sayfa 5

İyi ki 
öğretmen olmuşum

r öğretmenliğe 25 yılımı verdim. 
Geçtiğime aylarda emekli oldum. Uzun yıl- 
fer çahşmama karşı kendimi öğretmenliği 
Öğrenmiş uygulamış saymıyorum. 
Yaşadığım deneyler ve tatdığım yoğun 
duygular nedeniyle iyi ki öğretmen 
ofrnuşum diyorum kendi kendime. Öğret
menlik yapmak hayatımın en büyük ödül
lerinden biri oldu. Bitmeyen bir yolculuktu 
sanki. Öğretmenliği yüz metre koşusu gibi 
[algılamadığım için maraton koşucusu 
olmayı öğrendim.

Sevginin ne demek olduğunu, hem 
karşılıksız sevginin ne büyük bir vericilik, 
zenginlik olduğunu duyumsadım. Hem 
öğrendim, hem öğrettim. Bu iki süreç eş 
zamanlı olarak gerçekleşti.

Ekonomik olarak görkemli değildi ama 
yaşam olarak çok görkemliydi.

Başka hayattan tanımakla çok zengin* ve 
renkli dünyalarda yaşadım. Ttüm öğretmen
lik yaşantım toplum içinde benim konumu
mu sorgulamakla, yeniden saptamalar 
yapma uğraşı içinde geçti.

Hayatı yenden keşfeder gibi defalarca 
yorumladım. Arkamda acı ya da tatlı bir 
yığm anılar kaldı.

Anılarımı hatırladıkça yaşadığımı 
farkediyoTum.

Sevgi sellerinde akmtılannda sürük
lendim., Bazen mesleğim beni uyanyordu, 
bazen, ben mesleğimi.

Öğretmenlikten emekli olmak yaşamla 
vedalaşmak gibi geldi bana. Gıdalanmdan 
ayn kalmış gibi hissettim kendimi.

Eğitirken kendimi tanıma olanaklarını 
buldum. Gönlümle gerçeği gördüm. 
Gerçekler bazı kere gözle görülmüyordu. 
Meslek sorumluluğundan ötürü bazen 
yaşam çok ağır gelsede pes etmedim. 
Herşey öğreticiydi. Öğrendiğim her yeni 
şey hayatı kavrayışımda önemli dayanaklar 
oluşturdu. Düşünmekten ötürü her 
dönemde düşünce suçlusu olmaktan kurtu
lmadım. Tüm güçlüklere rağmen ben 
mesleğimi bırakamadım, mesleğim de beni 
'nç bırakmadı.

NÖBETÇİ ECZANE
23 Haziran 2003 Pazartesi

ÇAMLICA ECZANESİ

Bunları biliyor musunuz?

Renkli beslenin
sağlıklı yaşayın
Cumartesi gününden de 

varn
Havuç ve kayısıda, balka- 

bağında, şeftali ve zerdalid bol 
bol bulunan “karotenoid” 
yapısındaki maddeler de' çok 
güçlü antioksidanlardır,.

Yaşlılığa ve kansere karşı

güçlü bir diıenç oluştururlar, 
sebze ve meyvelere renk veren 
bu onlarca bitki kimyasalına 
kereviz, sanınsak ve soğanda 
bulunan “âllicin”ı, elma, armut 
ve üzümde bilinan “quer 
çetin”i, brokoli ve lahanada 
bulunan “sulforafan”ı ilave

edebiliriz.
Sağlıklı beslenmek istiyor

sanız, sbze ve myvelerin 
sadece taze ve organiz olan- 
lannı değil, daha parlak ve 
daha koyu renkli olanlarını ter
cih etmelisiniz.

Yasemin Mobilya
DEGİRMENCİOĞLU Mobilya ve Koltuk Çeşitleri
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 
hizmetinizdeyiz....

Gazhane Caddesi No : 21 GEMLİK 
Tel : (0.224) 512 20 20

İtfaiye ...............
Polis imdat.........
Jandarma İmdat. 
Jandarma K. ..... 
Polis Karakolu.... 
Gar. Kom...........

□ GEREKLİ TELEFONLAR
.............110 
..............155 
..............156 
...513 10 55 
....513 18 79 
....513 12 06

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

□ ULAŞIM yt ■

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

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

□ TAKSİLER
Körfez Taksi............. ...513 18 21
Çınar Taksi,................. ...513 24 67
Güven Taksi................. ...513 32 40
Gemlik Triksi ... ... ...513 23 24
Manastır Tok>. 314 3 ? 50

□ RESMİ DAİRELER
TEK Arıza.......
TEK işletme .... 
Turizm Der. .... 
Spor Sah....... 
Orm. Böl. Şf... 
Milli Eğt. Md... 
Halk Egt. Mrk.. 
Hal'V Kutüp...... 
As.-Çb............ 
Karayolları......
Liman Bşk....... 
Mal Md.......... 
Nüfus Md....... 
Özel İd. Md...... 
Tapu Sic. Md. .

Gümrük Md.....

513 20 66
513 45 03
513 12 74
514 00 95
513 12 86
513 11 745Î3 18 46
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 1133
513 10 95
513 37 42
513 15 07
513 14 14
513 13 64
513 14 11

Tekel Md. ...... 513 10 42
Ver. Da. Md..... 513 23 60
İlçe Tır. Md. ... 513 11 86
üçe Seç. Md. .. 513 77 73

□ BELEDİYE
Santral ..........513 45 21-23 
Başkanlık........ 513 45 20
Zabıta............... 513 24 32 .
Ota üs İşlet... 513 45 21-122 
Su işletmesi ...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

OTO. OEA,;ı SASKAKkl^l

Ambulans......0.532.4868116
Kurtancı 0 533 2556505

Esnaf ve ? >n Kred Kel Koop 513 11 85
OİMLİK MUHTELİF ESNAF
YE.JANAİ KARLARIODASI

Ambulans.......0 532 5716757

□ UÇAK
Türk Hava Yollan................ ."
Şahk Havacılık................... 
Havalimanı................. ..............

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

□ VAPUR 
Yalova.................

□ FERİBOT 
Topçular............ 
Eskihisar..............

Q OTOBÜS

.4 06 72
•5 90 82

2-3 50 01

",............256 77 84
..................544 3060

.......(212)516 12 12
..... (226)811 13 23

s?:':

.(226} 363 43 19

.(262)655 60 31

ŞehirierarasıOto.Term. 261 54 00 (İSHat)

□ TÜP DAĞITICILARI
Aygaz...........
Özgaz............
Tekgaz.......... 
Ocakgaz....... 
Ergaz..............
Iprâgaj......... 
Habaşgaz.......
Likîtgaz..........
Yeni Likîtgaz 
Atevgaz.........
BPGaz.........

513 12 95
514 17 00
513 16 37
• İ3 16 37
513 88 43
513 22 59
513 45 46
514 28 41
513 65 00
513 40 95
514 59 81

Yeriiyurtlar Petrol.... .
Akcan Petrol...............

513 30 33
513 17 79
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PVC KAPLAMA VE 
PLASTİK KART SİSTEMLERİ
0 Plastik Kimlik Kartı 0 Personel Kartı

0 Öğrenci Kartı

3 Fatura Kartı ve

0 Tanıtım Kartı

0 PVC Kaplama

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

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

— £ Fabrikamızda çalıştırılmak üzere 
BAKIM ELEMANI 

alınacaktır.

sİ 1 TEL: (0.224) S14 00 60

i 
ı
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ÖZGÜR SPOT ve 2. EL

I 
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I 
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KALİTELİ - GARANTİLİ - SIFIR AYARINDA HER TÜRLÜ 
CEP TELEFONU- TELEVİZYON - BUZDOLABI - FIRIN- 

ŞOFBEN - ÇAMAŞIR MAKİNASI - BULAŞIK MAKİNASII 
ELEKTRİK SÜPÜRGESİ - ve BENZERİ EŞYALAR ALINIR

UYGUN FİYATLARLA SATILIR

UĞRAMANIZ MENFAATİNİZEDİR
BUZDOLABI - ÇAMAŞIR 
MAKİNASI- FIRIN ve 
ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE 

w 0.000.000.71..
Beyaz eşyaların boya

Kayhan Mh. 
2 Nolu Cd. No:21 
Kumla Yolu üzeri 
Tel : 513 Ol 76 

GEMLİK 
işleri yapılır.

ir
İp İL un
i

I

m Firmamızda çalışacak en az 3 yıl tecrübe! 
EML mezunu, askerliğini yapmış. 

Tornacı, Frezeci, Teknik Ressam aranıyor.1 
Maaş + Sigorta

FORMSAN MAKİNA LTD.ŞTİ.
Tel : (0.224) 524 80 30

£ Küçük Sanayi Sit. B Blok No: 8 GEMLİK

Doj

dur 
İlke

.Güz
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Gürhan ÇETİNKAYA

Bir Bursa Akşamında Sanat 
Yaşar Özel.. Kutlu Payaslı

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bursa 
I Kültür ve Sanat Vakfı nın birlikte düzen- 
I ledikleri 42. Uluslararası Bursa Festivali 
I sürüyor.

Etkinliklerin tümü birbirinden güzel.
20 Haziran Cuma gecesi Bir Bursa 

I Akşamında Sanat adıyla tanımlanan ve 
I Bursa doğumlu ünlü sanatçı Müzeyyen 
I Senar'a ithaf edilen olağanüstü konser 
I vardı.

Konser veren sanatçılar arasında kimler 
I yoktu kimler.

Avni Anıl. Erdinç Çelikkol. Yaşar Özel, 
I Mustafa Sağyaşar. Güzin Değişmez. Seher 
I Dilmaç. Recep Birgit, Dilek Şafak, Zekai 
I Tunca. Burhan Dikencik. Necdet 
I Tokathoğlu ve Bursa Büyükşehir 
I Belediyesi Konservatuvarı İcra heyeti.

Tüm sanatçılar birbirinden güzel eser- 
I leri seslendirerek Bursalı sanatseverlere 
I anılardan silinmeyecek bir müzik ziyafeti 
I verdiler.

Bursa için iyi bir seçim olan Vali Oğuz 
I Kaan Koksal. Müzeyyen Senar Ödülünü 
I Senar adına Avni Anıl’a takdim ederken 
■ yaptığı konuşmada, sanatçıları övdükten 
I sonra.

"Gönül dalımızı titreten bu konser 
I unutulmaz. Bir şekilde unutulur, oda 
I aynı sanatçıların vereceği bir başka 
I konserle” diyerek sanata ve sanatçıya 
I verdiği değeri ortaya koydu.

Sazlardan dökülen tanıların dillerdeki 
I nağmeyle buluşması insana haz veriyor. 
I Yaşama dinamizm katıyor.

4
Küçük Kumla’da Yaşar Özel
Umurbey’de Kutlu Payaslı
Bir Bursa akşamında sanat konserinde 

Yaşar Özel’i dinler ve izlerken aklıma
I Küçük Kumla geldi.

Bilindiği gibi Türk Sanat Müziği nin 
anılarda ilk günkü diriliğini sürekli koruyan 
sesiyle Yaşar Özel yazlarını Küçük 
Kumla’da geçiriyor.

Büyük usta Kutlu Payaslı'da Umur 
bey’de yaşıyor. Hatta Kutlu Payaslı 'nın 
Gemlik ve Bursa’yla özel bağları da var.

Bu iki değerli sanatçıyı bağırlarında 
taşıyan Küçük Kumla ve Umurbey 
Belediyeleri Gemlik Belediyesinin de 
desteğiyle Yaşar Özel ve Kutlu Payaslı nın 
adlarını sonsuza dek yaşatacak bir müzik 
etkinliğini ülkemize kazandırırlar mı 
acaba?

Küçük Kumla’da, Umurbey’de Gem 
Uk de adlarını bir müzik tarihine yazdırırlar.

Gerçekleşmemesi için bir neden var

Çeıfat lüiMÜ
İbrahim YILDIRIM

TEMA Vakfı Gemlik Gönüllü Temsilcts

17 Haziran Dünya Çölleşmeyle Mücadele Günü (2)
Dünden devam
- Orman, mera, çayır gibi bitki örtülerinin 

kaldırılarak, burada tarım yapılması ve 
böylece bitki örtüsü korunması altında bulu
nan toprakların erozyona terk edilmesi, bu 
yolla toprakların sığlaşması ve kurak toprak 
iklimi yaratılması.

* Yanlış tarım tekniği uygulaması ile (hatalı 
toprak işleme, hatalı sulama ve gübreleme, 
hatalı kültür yetiştirme vb’ toprak kayıpları 
ve bozulmasına rıccl<’iı-.olrjıa.

- I latalı tarım ve el-, <nomı politikaları veya 
plansız, programsız tarım uygulaması.

- Marjinal topraklarda tarım yapar, çöl 
benzeri koşullarda yasayan fakir insanların 
kaderiyle baş basa bırakılması. Bu insanların- 
kendi geleceklerini kendilerinin tayin 
etmesinden başka bir seçenek olmadığı için, 
bulundukları toprağı, çölleşinçeye .kadar 
sömürmeleri.

TARİHTEN ÖRNEKLER
İnsanların binlerce yıl süren toprakla 

uyum halinde yaşam kurma çabası, bu uzun 
yolculuğun geride bıraktığı yıkıntı ve harabe 
lerden anlaşılacağı üzere, başarıdan çok 
başarısızlıklar ile doludur.

M.Ö. 2000 yıllardan kalmış' yazıtlar, 
orman tabiriyle çölleşmenin 4000 yıl önce 
başladığını göstermektedir.

Bu yazıtlardan anlaşıldığına göre Dicle ve 
Fırat nehirlerinin getirdiği alüvyal topraklar 
ile zenginleşen Aşağı Mezopotamya da 
M. O. 3000-19000 yılları arasında 
Sümerliler, M.Ö. 2300-700 lü yılları arasın
da da Astır ve Babil uygarlıkları hüküm sür
müştür. Bu uygarlıklar o Zamanın modern 
tarım teknikleri ile (yapılan kazılarda 
zamanın modern sulama sistemleri ve drenaj 
tesislerine ait kalıntılar bulunmuştur) gerçek

MM GÜNLÜK SİYASİ GAZETE MH

YIL :31 SAYI.: 1575
FİYATI : 200.000 TL. (KDV Dahil) 

Sahibi: Kadri GÜLER
Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B 
Tel: 5131797 Fax : 513 35 95 GEMLİK

Basıldığı Yer: KÖRFEZ OFSET
Matbaachk-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 
(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

ten refah içinde yaşayan toplumlardı. Ancak 
aşın derecede nüfus artışı, buna bağlı olarak 
tarım arazilerini genişletme ve ormarJan 
tahrip etme, yoğun tan m işletmecibğı m 
uygulamalar bu verimli topraklarda erozyoJ 
ve çölleşmeyi başlatmışlardır.

Verimli cennet gibi yerlerin nasıl cokr 
dönüştürüldüğünü gösteren diğer bir omM 
de bir zamanlar Roma İmparatorluğumJ 
buğday ambarı olan Kozey Afrika dır.

5000 yıl önce sedir imanları ile kaffl 
bulunan ve bayrağında lx» »■ . . n semböfânel 
yer veren Lübnan'da bugün var < 4an «m 
büyük sedir ormanı kalıntısı sadece 400’ 
ağaçtan oluşmaktadır. Bu örnek bile iman-j 
lan çölleşme üzerinde ne kadar etldM 
olduğunu göstermesi bakımından <km 
derece ilginçtir.

DÜNYADA ÇÖLLEŞMENİN 
BOYUTLARI

Bugün dünya üzerinde çölleşme tehikM 
si ile karşı karsıya bulunan 110 ülke bukafi 
maktadır

- Dünya nüfusunun " ■ 14 ü (750-SO0 
milyon kişi) çöl ve cöl benzeri yerlerde yasa ■ 
makta ve açlık sınırında bulunmaktadır

Dünya üzerindeki kurak bölgelerde ImAm 
narı ve tarımda kullanılan alanların ’ 70İ 
doğal özelliklerini kısmen .yitirmiş, vjm 
toprakları bozulmuştur. Dolayısıyla cnlk’sınel 
toplam kara alanlarının 30 na zarar 
inektedir.

Birleşmiş Milletler UNESCO OrgüJ 
tarafından 1977 yılında “Dünya Çölleşme 
Kongferansı”na sunulan bilgilere göre, 
dünyada çölleşme tehlikesi “çok yüksek* 
ve “yüksek” olan arazilerin genişhği 20 
milyon kilometrekaredir.

Devamı yann.

Yazarımız
Araştrmacı-Yazar

Yılmaz AKKILIÇ’ın yazdığı
4 Ciltlik

BURSA ANSİKLOPEDİSİ 

gazetemizde satılmaktadır.

İstiklal Cad. Bora Sok. Noc&'B

Tel: 5131797 Fax : 513 35 95 GEMLK
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Umurbey yolunda T

Erol GÜRÇAY

'kaza ucuz atlatıldı
Kazanın nerede geleceği belli olmaz. Bazen düz 
yolda, bazen de yokuş aşağıya inerken. Bu ilginç 
kazada, Umurbey’den Gemlik asfaltına inerken 
meydana geldi. Kamyon hurdaya döndü.

Karayollarımızda her 
gün meydana gelen trafik 
kazalarında onlarca kişi 
can verirken, milyonlarca 
Malık maddi hasarlarda 
meydana geliyor.

Kazaların büyük çoğun
luğu dikkatsizlik ve aşırı 
hızdan meydana gelirken, 

' bazen de teknik anzalar 
insanların canına ve malı
na kastediyor:

Kazalar bezin düz 
yolda, bazen de yokuş 
aşağıya inerken olabiliyor. 
Teknik nedenlerle frenleri 
tutmayan bir kamyon, 
Umurbey’den Gemlik’e 
gelirken, Gemlik virajına 
yaklaşık 300 metre kala

kullanıcının aracını uçmak- hurdaya döndü.
tan kurtarmak için zeytin- • Yukarıdaki fotoğrafta 
liğin duvarlarına çarpması kamyonun kazadan sonrar 
sonucu yepyeni kamyon, ki hali görülüyor.

TAŞI 
GEDİĞİNE

Dostlar alışverişte görsün

Türküye 
doyacağız

Futbol Federasyonu, Dünya 
Kupasında başarılı olmaları 
nedeni ile Ulusal takım 
oyuncularına ödül olarak 
(A) Lisans diploması vermiş. 
Dostlar alışverişte görsün... 
Topa vurmak başka, 
Topa vurdurmak başka 
Nice topa iyi vuran topa 
vurduramadığı için 
topu atmadı mı...
A Bey ler, en iyi bilen 
tizler degjlmisiniz.

Erol Akbaş’ın yönetiminde Arkadaş 
Müzikevi Korosu tarafından sunula
cak olan Türk Halk Müziği Konseri,

bu akşam Gemlik Belediye 
Düğün Salonu’nda verilecek.

Arkadaş Müzikevi Korosu tarafından bu 
akşam Gemlik Belediye Düğün Salonu’nda 
Türk Halk Müziği Konseri verilecek.

Sponsorluğunu Özhan Shopping 
Marketler Zinciri’nin yaptığı. Şef ve 
çahştıncı Erol Akbaş yönetiminde verile
cek olan Türk Halk müziği Konseri’ni Sema 
Tumal sunacak.

Belediye Düğün Salonu’nda saat 
20.30’da başlayacak olan konser, iki 
bölümden oluşacak.

Birinci ve ikinci bölümünde, bağlama 
üvertürü ile başlayacak olan konserde 
çeşitli yörelerin türküleri de seslendirilecek.

Gökhan Üngören
Alman düşünür Heinrich Mann, eğitim 

konusunda şöyle demiş:
“Eğitim, yoksullar için sermaye, zengin

ler için de bir faizdir."
Ülkemizde eğitim için bir çok atak yapılıy

or.
Ama alt yapı bozuk olduğu için iyileşme 

olmuyor.
Bugün üniversite tahsili, tamamen mali 

imkanlara bağlı hale geldi.
Hatta lise tahsili bile öyle.
Fakir öğrenci iyi puan kazanamadığı 

zaman tahsil hayatı bitiyor.
Zengin öğrenci, daha düşük puanla 

öğrenci alan özel üniversitelere giriyor.
Ama, büyük paralar ödüyor.
Ben bu bakımdan, Devlet okullarının 

başarılı öğrencilerini çok önemsiyorum.
Gökhan Üngören.
Bu sene, Celal Bayar Anadolu Lisesini bir

incilikle bitirdi. -
Babası Telekom da görevli.
Büyük bir ihtimalle, üniversite sınavlarında 

da başarılı olacak.
Devlet okulunun da kendine göre mas

rafları var.
Harç alınıyor.
Yurt ücreti almıyor.
Kitap parası var.
Yaşam ücreti var.
Özel üniversite de okumasan bile, yüksek tah

silin aileye maliyeti var.
Harç ücretleri dışında, asgari 150 - 200 

milyon para gerekecek.
Telekomda çalışan baba, bir hayli zor

lanacak.
Böyle başarılı çocuklara, Derneklerin ve 

Gemlik Belediyesi’nin destek olması 
gerekir.

Sayın Belediye Başkanı Mehmet Turgut’un, 
eğitim konusunda çok duyarlı olduğu biliniyor.

Gökhan Üngören’e destek verileceğini 
umuyoruz.

Her öğrenciye destek vermek imkansız 
olabilir.

Ama okul birincilerine ayrıcalık yapmak, 
bir görevdir.

Teşvik edici bir harekettir.
Bizde Gökhan Üngören’i, içtenlikle kutluy

oruz.
Başanlannın devamını bekliyoruz.
Gökhan Üngören için, esas zor dönem 

şimdi başladı. Hem ailesini hem de 
Gemlik lileri başarıya alıştırdı.

Şimdi herkes, her zaman Gökhan 
Üngören’den başan bekleyecek.

insan, tannya ancak, 
öteki insanlara iyilik 
yapmakla ulaşabilir.

“Ctcero

I
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İşte Altın Çocuklar c t^üne föakış
Kadri Güler

2002'2003 eğitim ve öğretim yılı sonunda sınıflarını pekiyi ile geçerek, altın 
çocuk olmayı hak eden ilköğretim Okulu öğrencilerinin karneleri ile birlikte gazete 
büromuza getirdikleri fotoğrafları yayınlamaya devam ediyoruz Karnesini getiren 
öğrencilere de Gürhan Çetinkaya'da tatil kitabı karne hediyesi.

İşte fotoğraflarını getiren Altın Çocuklar:

Alper Coşkun 
Düzensever
TSÖ Gazi 
İlköğretim Okulu 
1/B sınıfı 
895 nolu 
öğrencisi.

Didem 
Düzensever
TSO Gazi 
İlköğretim Okulu 
4/D sınıfı' 
526 nolu 
öğrencisi.

Özgün Tamer
Lale Kemal Kılıç 
İlköğretim Okulu 
2/0 sınıfı 
1061 nolu 
öğrencisi.

Güzide 
Yalçınkaya
TSO, Gazi 
İlköğretim Okulu 
5/B sınıfı 
1885 nolu 
öğrencisi.

Gülin KANAT
TSO Gazi 
İlköğretim Okulu 
4/B sınıfı 
602 nolu 
öğrencisi.

Pelin KANAT
TSO Gazi 
İlköğretim Okulu 
7/B sınıfı 
1315 nolu 
öğrencisi.

DP’nin misyona olmak
Birinci sayfanın devamı
Siyasi ikballerini ve oy avcılığını öylesine ileri 

götürdüler ki, merhumun mezarının taşınmasını! 
siyasi şova dönüştürdüler ve en büyük Bayarcı 
ben yarışlarını girdiler.

Seçimi zamanları geçince kimse Celal Bayarı 
ne aradı ne de sordu.

Bırakın sonmayı yapılan Anıt Mezar bile yıllar-. 
ca bitirilemedi.

İlk yıllarda Merhum Turgut Özal, Süleyman 
Demirel, Tansu Çiller, Mesut Yılmaz gibi siyaset 
liderleri mezar siyasetini ellerinden bırakmadık- ] 
lan gibi birbirleriyle gövde gösterileri yaptılar. |

Bunları unutmadık.
Son yıllarda merke? sağın çökmesi sonucu 

Celal Bayar unutuludu.
Turgut Özal öldü.
Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı oldu ve 

emekliye ayrıldı.
Tansu Çiller ile Mesut Yılmaz birer siyasi 

mefta oldular...
Merkez sağın yeni efendiler ise eski İslamcılar 

oldu.
Daha bir süre önce Başbakan Tayyip Erdoğan 

bir konuşmasında ne dedi. “Biz DP ta kendisiyiz.*
La havle velakuvvetin...' ?
Dün gördük ki DYP’liler DP’yi kuruluş gün

lerinde bile unutmuyorlar.
Eskiden yüzlerce kişi ile geldikleri Umurbey’eJ 

bu kez 30-40 kişiyle gelseler bile, AKP’liler bir kez ı 
bile gitmediler.

. Hi/mpt yaçımış kişilpri anmak vp anımsamak.’ 
güzel ama bunu siyaset için yapmak çok çirkin. .

Keşke Celal Bayar’ı her zaman hatırlasalar şu 
siyasetçiler.

İşlerine geldiklerinde hatırlıyorlar.
Biraz da medyayı kullanıyorlar.
DYP Demokrat Parti’nin misyonunu sürdürü 

yormuş.
Sürdürse ne olur sürdürmese ne olur.
5 Kasım 2002 günü halk onlarda ne misyonl 

bıraktı ne de Genel Başkan...

İLAN ve REKLAMLAR KAZANDIRIR
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Şiddet ve Sevgi
■ Itoptumurnıu şkMeti hiç bu kadar yoğun 
Ulamadı ve konuşmadı. Değişik platformlar' 
da şiddet tartışılıyor Ama çözüm üretilemiyor. 
Şiddet adeta kanıksanmış Duralsızlaştırma 
aoltikası o denli etkili olmuski şiddet bizim bir 
Miçamız <4uwnnîs
[ Şiddetle yatıyor, şiddetle kalkıvoruz Ailede, 
idcvuvenda. okukla. işyerinde her yerde* 
|^ffsıkasKX'*ruz Okukla öğretmen (»grencice 
mfende ters düşmesine karsın bırakın sözlü 
[şiddeti, fiziksel şiddete ( daha kaba deyimle 
jdaıak ) tasvurabdivvr Öğretmeninden dayak 
kcıı rncıık bir daha o öğretmenle sevgi 
temefinde bir etkileşimde bulunabilir m ‘

Evde erkeğin kadına ve çocuklara uygu

I n leraun hk yabancısı değiliz Bu bılincsızt . 
llutumurı ucguLıyıcıLtn. veri geldiğine. 
Iherife-sterı < k demokrat kcMİebıhvor Bu tür 
Bük sır rfarfan aynamız gerekir. ı. Km 
l»Tçrerm»*ni n|r)’i»wım hin <•’ ’ •İr»'»" im pv ortamı 
Ikisikk özeftkk ’ir ıu atığa çıkmasını sağlayan 
pir a'.Ys-rrr <fr/et ılırım

Uzmanlar leb»-vizyonda görmeye alıştığımız 
| şiddet görüntülerinin, gerçek yaşantıda 
olduğundan çok fazla gösterildiğine dikkat 
çekiyoriar Bunun anlamı medya şiideti 
büyütüyor, arttırıyor vede yanlış yapıyor. Buna 
duyarlı bîr halk tepkisi o TV kanalını izle
memek olabilir. O halde bu tür programlar 
neden yüksek reyting alabiliyor. Buna bilimin 
yanıtı söyle. Bireydeki saldırganlık içgüdüsüne. 

|fl eğilimine kaynak teşkil eden eneği bir biçimde 
■ üretkenliğe dönüşemeyince. şiddet izleyen i, 
■bu içgüdü doyum bulabiliyor. Değişik tepkiler 
IB engellemeler bu yolla deşarj olabiliyor. Spor 
BBahalarındaki şiddetin nedeni ne olabilir7 
H Eantazmi kim körüklüyor?
I Sevgiyi öğrenmedikçe, yaşam biçimi haline 

II getirip hoşgörülü tavrı göstermedikçe ne yazık 
| ki şiddet hep olacak.
I Şiddet içimizde kolay örgütlenebilen. fazla 

■zahmet gerektirmeyen bir şeydir. Oysa sevgi 
■ öyle mi? Sevgi kolay bir şey değildir. Seni 
I seviyorum demekle de olmuyor. Sorumluluk 
■ ister, korunmak ister, sevgi beslenmeyince 
■biter, başka bir şey olur. Tanıyamazsınız ne 
■ sevgiyi ne kendinizi. Kısaca sevgi emek ister.

NÖBETÇİ ECZANE
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Bunları biliyor musunuz?

Fakirlik baş ağrısı yapıyor
Türkiye genelinde 20 ilde 

yapılan Gezici * Başağnsı 
Merkezinde’ 10 binin üzerinde 
kişinin ücretsiz sağlık karamasın
dan, geçtiği bildirildi.

Uzmanlar, baş ağrısının’;çok 
çeşitli sebepleri olduğuna dikkat 
ççkerek. “En fazla strese 
bağh gerilimin yol açtığı bas

ağrısı görülüyor. Son yıllar
da yaşanan ekonomik kriz 
ve işsizliğin getirdiği aile 
içindeki yaşanan gerilimler 
insanlarda ciddi baş ağrısına 
neden oluyor” deniyor.

Fakirlerde daha cok baş ağrısı 
görüldüğünü belirten uzmanlar, 
“insanlar sıkıntılarını dışarı

atamadıkları zaman beden 
bunun yonunu ağn. migren 
ve ülser gibi psikosomatik 
rahatsızlarla dışa vurur. Bu 
dışa vurma sık sık kendini 
gösterirken, bazı insanlarda 
sıkıntının giderilememesin- 
den dolayı aağn kronikleşir" 
divorlar.

Yasemin Mobilya
DEĞİRMENCİOĞLU Mobilya ve Koltuk Çeşitleri

Yatak Odası Takımları
Oturma Odası Takımları

□ RESMİ DAİRELER□ GEREKLİ TELEFONLAR

□ ULAŞIM

□ HASTANELER

.513 10 55

.513 18 79

.513 12 06

Uludağ Turizm. 
Aydın Turizm...

.513 18 21

.513 24 67 

.51332 40

.513 23 24
*14 3 50

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

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

.513 12 12%.

.513 20 77

Gazhane Caddesi No : 21 GEMLİK 

Tel: (0.224) 512 20 20

Misafir Odası Takımları
Yemek Odası Takımları

513 65 00
513 40 95
514 59 81

Yerfiyurtiar Petrol
Akcan Petrol......

513 30 33
513 17 79

513 12 95
514 17 00
513 16 37

13 16 37

itfaiye ............... 
Polis İmdat........
Jandarma İmdat. 
Jandarma K.......
Polis Karakolu.... 
Gar. Kom.......

ri Kanepeler
£î Abajur Çeşitleri
fi Zigon Sehpalar

Milli Eğt. Md.
Halk rat. Mrk

Yeni İşyerimizde zengin 
mobilya çeşitleri ile 
hizmetinizdeyiz....

Müftülük...... 
Gümrük Md. 
Tekel Md. .. 
Ver. Da. Md. 
İlçe Tır. Md. 
İçe Seç. Md.

As.-Çb........
Karayolları . 
Liman Bşk.. 
Mal Md...... 
Nüfus Md. . 
Ozelld. Md.

..........544 3060
(212)516 12 12
.(226)811 1323

Ocakgaz

Iprogaz..........
Habaşgaz......
Likitgaz..........
Yem Likitgaz
Atevgaz 
BPGaz........

TEK Arıza . 
TEK işletme 
Turizm Der. 
Spor Sah. .

Ambulans......0.532.5716757

"Devlet Hastanesi.. 
SSK Hastanesi...

Mer. Sağ. Ocağı...

□ TAKSİLER

Körfez Taksi.....
Çınar Taksi...........
Güven Taksi.........
Gemlik Taksi ....
Manastır Faksı

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

Esnalvt ~>nKmİ Ket Kcep 513 11 85

□ OTOBÜS
ŞehirlerarasıOto.Tenn. 261 54 00 (18HM
□ TÜP DAĞITICILARI

Bursa..................
Mudanya...........
Yenikapı.....
Yalova.....
□ VAPUR 
Yalova.....
□ FERİBOT 
Topçular...
Eskihisar.............

□ KAYMAKAMLIK ,
Kaymakamlık...............513 10 51
Kaymakamlık Ev..........513 10 52
C. Savcılığı.................... 5İ3 10 53
C. Savcı Yard.................513 29 54
Emniyet Müdürlüğü......513 10 28

D UÇAK
Türk Hava Yollan  .......... .*
Şaf'k Havacılık...................
Havalimanı.....
□ DENİZ OTOBÜSÜ

□ BELEDİYE
Santral ..........513 45 21-23 
Başkanlık.......513 45 20
Za&ta ...........513 24 32 
Oto üs İşlet.. .513 45 21-122 
Su işletmesi ...513 45 21-115 
itfaiye............. 513 23 25
Muhasebe M...513 45 21-182 
Yazı İş. Md......513 45 21-111
Su Anza ........Yalnız 185

I | OEMLİK SOFORUtR VS
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PVC KAPLAMA V€ 
PLASTİK KAAT SİSTEMLERİ
0 Plastik Kimlik Kartı 0 Personel Kartı 

0 Öğrenci Kartı

0 Fatura Kartı ve

0 Tanıtım Kartı

0 PVC Kaplama

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

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

ÖZGÜR SPOT ve 2. EL
KALİTELİ - GARANTİLİ - SIFIR AYARINDA HER TÜRLlS
CEP TELEFONU- TELEVİZYON - BUZDOLABI - FIR1N-

ŞOFBEN - ÇAMAŞIR MAKİNASI - BULAŞIK MAKİNASI- 
ELEKTRİK SÜPÜRGESİ - ve BENZERİ EŞYALAR AUNIR

UYGUN FİYATLARLA SATILIR

UĞRAMANIZ MENFAATİNİZEDİR
BUZDOLABI - ÇAMAŞIR 
MAKİNASI- FIRIN ve 
ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE 
W,ÜÖÖ,WÖ.'fL.

Kayhan Mh. 
2 Nolu Cd. No:21j 
Kumla Yolu üzeri 
Tel : 513 Ol 76 

GEMLİKİ
Beyaz eşyaların boya işleri yapılır.

□ |glg|gJgfgfgfgJgJgfgOgIgE!gfgfgfgJgfgJgfgEjgjBig|g|gfgfgEfglBEfg|BIBIg|lddldrildl

— £ Fabrikamızda çalıştırılmak üzere 
BAKIM ELEMANI 

alınacaktır.

= i TEL: (0.224) 514 00 00

m Firmamızda çalışacak en az 3 yıl tecrüben 
v m EML mezunu, askerliğini yapmış, 
' - Tornacı, Frezeci, Teknik Ressam aranıyor. ]

Maat +Sigorta

I 3 FORMSAN MAKİNA LID.ŞTİ.
H 2 Tel : (0.224) 524 80 30

< Küçük Sanayi Slt. B Blok No: 8 GEMLİK

Kİ

I TAKSİTLİ TATİL EN İDEAL TATİL!
i W0RLD KART sahiplerine

VADE FARKSIZ

IADVANTAGE 
i RONUS KART

taksit imkanı

sg ✓ OKUL GEZİLERİ
& ✓ VİZE İŞLEMLERİ

✓ YURTİÇİ YURT DIŞI OTEL REZERVASYONLARI

✓PAKET TURLAR

✓HAC-UMRE

duru turizm?

TÜRK HAVA YOLLARI
W ✓ YURTİÇİ - YURTDIŞI UÇAK BİLETLERİ KAYABEYOĞLU TURİZM SEYAHAT §

✓ KONGRE VE SEMİNER Demirsubaşı Mh. Çeşme Sok. No:9/A GEMLİK
■ Tel : (0.224) 514 47 71 Fax : (0.224) 514 40 44
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O 26 Haziran 2003 Perşembe FİYATI : 200.000. TL.

Sınıflarını Pekiyi ile geçen.
ilköğretim okulu öğrencilerinin 

fotoğraflarını gazetemizde yayınlamaya 
devam ediyoruz.Bunun için öğrencilerin 

karneleri ile gazetemize bîr vesikalık 
fotoğraf getirmeleri yeterli olacak 
Aynca sınıflannı Pekiyi ile geçen

50 öğrenciye yazarımız 
Gürhan Cetinkaya’dan 
tatil kitabı hediyesi.

DYP'nin kuruluş yıldönümünde Celal Bayat’ın Anıt Mezan başında tören düzenlendi

l "DP’nin devamı tiziz”
'ei . Doğru Yol Partisi’nin kuruluş yıldönümü nedeniyle, Demokrat Parti Kurucusu 

3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın anıt mezarı başında toplanan DYP’liler, saygı 
I duruşunda bulundular. DYP’nin DP’nin devamı olduğunu söyleyen II Başkanı 

İlker Ozaslan, “DP’nin misyonunu bugün bizler sürdürüyoruz.” dedi. Faruk 
*Güzel, ilk resmi toplantıya ekibiyle katıldı.

tK
Doğru Yol Partisi nin 
20. kuruluş yıldönümü 
nedeniyle dün Umur 
bey de toplanan 
DYPliIer/merhum 3. 
Cumhurbaşkanı Celal 
Kayar ın Anıt mezarın
da saygı duruşunda 
bulundular.
DYP İl Başkanı Özas 
lan. DYP İl Yönetim 

.DYP

İlçe Başkanı Faruk 
Güzel. Küçük Kumla
Belediye Başkanı 
Ömer Bal, Kurşunlu 
Belediye Başkanı 
Bayram Demir.
Umurbey Belediye
Başkanı Fatih Mehmet 
Güler, DYP Gemlik 
Kadın Komisyonu 
üyeleri. Gençlik Kolu 
üyeleri, partililer hazır

bulundular. •
DYP İl Başkanı İlker 
Özaslari, yaptığı 
konuşmada şunları 
söyledj:
“Celal Bayar’ın Anıt 
Mezarı önünde yap
tığı konuşmada, 
Demokrat Parti’nin 
kurucusu, İstiklal 
Savaşı ’nm Galip 
Hocası Atatürk’ün

yakın silah 
arkadaşı, 3. 
Cumhurbaşkanı, 
Umurbey’in 
yetiştirdiği mümtaz 
insan Celal 
Bayar’ın kabrini 
ziyaret etmekten 
büyük mutlu»ak 
duymaktayız. 
Biz hiçbir şeyin 
devamı değiliz.

Çfüne t^nkış
Kadri Güler

Kumlada teali düzenlemesi
DP’nin misyona olmak

| Dûn, Doğru Yol Partisi’nin 10. kuruluş 
yıldönümü nedeniyle, kendilerini Demokrat 
Partinin devamı kabul eden DYP’liler, Umurbey’de 
merhum Celal Bayar’ın Anıt Mezarı başında topla
narak, misyonundan söz ettiler.

Yaklaşık 30-40 DYP’li, İl Başkanı ve Yönetim 
Kurulu üyeleriyle birlikte, Küçük Kumla ve 
Kurşunlu Belediye Başkanlarıyla, Gemlik’ten 
gelenler buluşup, Celal Bayar’ın Anıt mezarının 
başında “Fatiha” okudular.

i 1946 yılında Celal Bayar, Adnan Menderes ve 
arkadaşlarının CHP’den koparak kurdukları DP. 
1950 yılında yapılan seçimlerde tek başına iktidar 
olarak ülkeyi 27 Mayıs 1960 askeri ihtilaline kadar 
götürdü.

DP iktidarının sonrası malum...
Önce Adalet Partisi, ardından yeni Türkiye 

ff Partisi, sonra Doğru Yol Partisi, hep DP’nin

ATS tevamı olduklarını söyleyip durdular.
1984 yılında kurulan Anavatan Partisi de 

DP’nin devamı olduğunu söyledi.
Merhum Celal Bayar’ı sağlığında hiç kalem 

'•mayanlar, ölümünden sonra mezarını 
Redeyse türbeye dönüştüreceklerdi.

5S Devamı tayfa Çda

Küçük Kumla 
Belediyesinin 
Karayollan Bölge 
Müdürlüğü ile kış 
aylarında başlattığı 
kavşak düzenleme 
çalışması sona erdi. 
Gemlik'ten Büyük 
Kumla yönüne git
mekte olan araçlann 
Sağlık Ocağı ve Ali 
Kütahya ilköğretim 
Okulu önündeki 
kavşakta trafik 
kazalarına ve yaralan-

malara neden 
olduğunu söyleyen
Belediye Başkanı 
Ömer Bal.
“Kavşağın düzen
lemesini beğen
meyenler varmış. 
Bu konuda yolun 
daraltılmasının ve 
orta refüjün geniş 
tutulmasının nedeni 
TIR gibi büyük 
araçların rahat 
dönüş yapması 
için" dedi. ___

Demokrat Parti’nin 
ta kendisiyiz.” 
DP MİSYONUNUN 
DEVAMIYIZ 
Ozaslan, Demokrat 
Partisi nin ülkede yak
tığı demokrasi 
meşalesinin sön
mediğini. DYP'nin bu 
meşaleyi yakmaya 
devam edeceğini 
söyledi.
DYP İl Başkanı 
konuşmasında : 
“DYP bu milletin 
hizmetindedir. DP 
misyonunu sür 
dürmeye kararlıyız. 
Bu görevi devir 
alan bizler. bu kut
sal görevi devam 
ettirmekten gurur 
duvmaktapz." dedi 
GÜZELİN EKİBİ 
Dün düzenlenen 
DYP nm kurukjş 
vJdönümü törenler

m kanfck
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Sınıflarını Pekiyi iie geçen 
ilköğretim okulu öğrencilerinin 

fotoğraflarını gazetemizde yayınlamaya 
devam ediyoruz.Bunun için öğrencilerin 

karneleri ile gazetemize bir ves&ahk 
fotoğraf getirmeleri yeterli olacak 
Ayrıca sınıflarını Pekiyi ile geçen 

50 öğrenciye yazarımız
Gürhan Cetinkaya'dan 
tatil kitabı hediyesi.

Belediye Başkanı Mehmet Turgut dün Uludağ Üniversitesi ne giderek, görüşmeler yaptı

Sunğipek arazisinin Uludağ Üniversitesi’ne tahsis edilmesinden sonra bu arazi
mden Gemlik Belediyesi’nin pay istemesi ve Üniversite Rektörü ile Belediye 
paşkanı'nm harita üzerinde anlaşmaları sonrası başlayan spekülasyonlar bit-

bilmiyor. Belediye Başkanı Mehmet Turgut, Gemlik’e üniversite kurulması 
hararının çıkartılmasıyla taleplerinden vazgeçeceklerini yineledi.
[Gemlikliler, yüksek 
okul ve üniversite bek
lerken. Sunğipek 
arazisinin o7.
Hükümet tarafından 
lludağ üniversitesi’ne 
shss edfrnefanden 
scnra temlik

Üandan pay istemesi

ve tahsisin gecikmesi 
siyasi engellemeler 
yapılıyor söylentilerine 
yol açıyor.
Uludağ Üniversitesi 
Rektörü Mustafa 
Yurtkuran. dün Bursa 
basınına yaptığı açıkla
mada. Gemlikte önce
likle yüksek okul < ırdm-

Kadri Güler

k

İ3ıım> Sayın Rektör Mustafa Yurtkuran da 
fcyor

ılangıç, Meslek Yüksek Okulları ve 
fifc Yüksek Okulundur.
met Turgut’un bîr hedef belirterek Üniver- 
Gemfık e kazandırma çabası bu işi hız- 
jpfctr. önce Yüksek Okulları açalım.

i
^iine

dan üniversite 
kazandırmak için. 
kararlı olduklarını 
ancak, üniversitenin 
zaman alabileceğini 
biran önce yüksek 
okulların açılması için 
siyasi iktidarla ters 
düşmek istemediklerini 
söyledi. •
Yurtkuran,-geçtiğimiz 
günlerde AKP İl 
Başkanı ile birlikte. 
Gemlik'e gelerek, 
Gemlik Belediye 
Başkanrnın isteklerinin 
harita üzerinde

belirlediklerini yine 
ferken, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut da dün Uludağ 
Üniversitesi hi ziyaret 
ederek, konuyla ilgili 
görüşmelerini 
sürdürdü.
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, yap
tığı açıklamada,.
Uludağ Üniversitesi nin 
Gemlik e üniversite 
kurmak konusunda söz 
vermesi durumunda

Uludağ Ünv. Rek. 
Mustafa Yurtkuran

ceğini söyledi. 
Öte yandan

Sunğipek arazisindeki . Gemlik teki odalar ve 
sivil toplum örgütleritaleplerini geri çeke-

Beiediye Başkanı 
Mehmet Turgut 

yüksek okulların biran 
önce açılması için 
Ankara’dan tahsisin 
tamamlanmasını isti 
vortar.

Talepten vazgeçerim...
Belediye Başkanı Mehmet Turgut, Uludağ 

|ttwversîtesirnin Gemlikte Üniversite kurması 
Htonusunda söz vermesi durumunda, Sunğipek 
]F&rikası'ndakj arazî istemlerinden vazgeçeceği
ni dünkü Bursa Gazetelerine açıkladı.

■ Bu açıklama samimi ise, Öniversiteninin de bu 
pnuda timimi olduğunu kamuoyu biliyor ve 
amyor.

Çünkü Uludağ Üniversitesi Senatosunda 
iki değerli Dekanımız var.

Bu ıKi profesörf Gemlik’in çocukları ve doğup 
bûyûdûMeri, eğdim gördükleri, sevdikleri ilçele 
rine Yükse* Okut ve Üniversite kazandırmak için 
bûyûir uğraş veriyorlar.

Yan* bizim Uludağ Üniversitesi içinde saygın 
H6t^îf)âmfzyar,

Yeni bir Üniversitenin kurulması bir süreç

faşız fentte ■ sm m
Milli Eğitim Bakanlığı, başarısız olan ile yıl sonu basan ortalaması düşük 

ve sorumlu olarak sınıf geçen öğrencilere yeni bir smav hakta tanıdı.

Milli Eğitim Bakanlığı 
yayınladığı yeni bir genelge 
ile orta dereceli okul öğrenci
lerinden başarısız olanlara 
ikinci bir sınav hakkı daha 
tanıdı.

■ İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü'nden yapılan açık- 

a lamada. Milli Eğitim 
^Bakanlığı nın 2003/47 sıra 
, numaralı genelgesi ile

başarısız olan öğrenciler ile yıl 
sonu başarı ortalaması veya 
sorumlu olarak sınıf geçen 
öğrenciler için ikinci bir sınav 
hakkı tanıdığı belirtildi.

Öte yandan devamsızlık 
nedeniyle başarısız duruma 
düşen Öğrencilere ise. 
yetiştirme programlanna 
katılma hakkı tanındı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü

Mehmet Tuna, bakansız dan 
yıl sonu basan ortalaması 
düşük olan veya sorumlu 
olarak sınıf göçen öğrenci
lerin bugünden itibaren 
öğrenim gördükten okulanna 
başvurarak, bu haktan yarar- 

. lanmak istedikterini 
bildinneleri gerektiğini önem- 
Ic öğıvncüere w velilerine 
hatırlattı.
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L—-1 Gürhan ÇETİNKAYA

Yarınlarımız umut veriyor...

' Çocuklarla buluşmak çok keyif veriyor. 
Karneler ahnah 5 gün oldu.

Beş gündür onlarla haşır neşiriz. 
I Okumaları için kitap veriyoruz ya...

Bu arada duyanlar duymayanlara 
söylesin. Bizim kampanyamız sürüyor.

İlköğretim İ den 2*ye geçenle ilköğretim 
sona geçen Öğrenciler hepsi de pırıl pırıl...

Gözlerinden mutluluk ve umut fışkırıyor.
Tümü de okunması en zor olan ve en 

kalın kitaptan istiyorlar.
I Hele geçer^gün 1 den 2 ye geçmiş mini 
I mini bir çocuk elinde bizim gazeteyle geldi.
I Satarak aile bütçesine katkıda bulunuyor- 
I muş.
I Görseniz demezseniz ilköğretim 1. sınıf 
I öğrencisi..

Kitapları koydum önüne..
I Bir ona bakıyor, bir diğerine.. Hepsini 
İversem alıp okuyacak. Hem de bir çırpıda... 
I Beni etkiledi ve istediği kadarını aldı. Onları 
I bitir yine gel dedim. Gözleri coşkuyla par- 
I ladı.
I İlkokula Erzurum’da başlamıştım. 
I Coşkuyla parlayan gözler aklıma o günleri 
I ve bir anımr getirdi. Sözlerle de paylaşmak 
I istiyorum.
I İkinci- sınıftaydım. Okumayı da çok sevi 
■ yordum. Ancak Erzurum'un o dönemdeki 
■ olanaklarıyla her kitabı bulmak zordu. Bir 
I Ayşegül dizisi vardı. Benim yaşımda olanlar I 
I anımsarlar. İşte o diziyi bir türlü edinemiyor- 
I dum. Amcam bir mektup dileğimi ilettim. 
■ Sanıyorum 15-16 kitaplık bir diziydi. 
■ Onların postadan çıktığı günü hiç unutamı 
I yorum.
i Nur içinde yat Sevgili Amcacığım. 
I Anımsadıkça bugün bile gözlerim ışıldar ve 
I çok ama çok - sevdiğim amcam aklıma I 
I geldikçe de gözlerimden yaşlar dökülür. .
I Onun, için okuyan, okuma isteği olan I 
I çocuklara katkıda bulunmak, desteklemek I 
I bana hep ama hep tarifsiz mutluluk veriyor. I 
| Çocuklarımızın okuma istekleri geleceğe I 
I umutla bakmamıza neden oluyor.
I Bugünün çocukları yann büyüyecekler. I 
I kaymakam, vali, subay, öğretmen, I 
I mühendis, doktor, politikacı olarak ülkeyi I 
I yönetecekler.

Okuyan çocuk, kültürlü insan olur. I 
I Toplumu aydınlatır. Ufku açılır. Doğru karar-1 
11ar verir. Az hata yapar.

Onları işlemek, ışıl ışıl parlatmak, önlerini I 
I açmak biz büyüklere düşüyor. Olanak I 
I lanmızı. bilgimizi saf temiz, bilgiye ve öğren-1 
meye susamış dupduru çocuklardan esirge-1 

I mey el im.
Hiçbir şey yapamasak bile engel olma I 

। yalım. Onlar başlarının çaresine bakarlar.
Ben inanıyorum ve güveniyorum
Çünkü o parıldayan gözler çok şeyi I 

anlatıyor.

■»■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■

17 Haziran Dünya Çölleşmeyle Mücadele Günü (3)
Dünden devam
- UNEP’in verilerine göre dünya karaların 

yüzeyinin "o 48 i geniş anlamda “çöl” olarak nite
lendirilmektedir.

- Yeryüzünde insanların olumsuz etkilerinden kay
naklanan .9.1 milyon metrekare çölleşmîşy alan 
bulunmaktadır.

- Yeryüzünde her yıl 600.000 kilometrekare alan 
(6 milyon hektar) çölleşmektedir.

- Her yıl 10 milyon hektar sulu tanm arazisi yan
lış sulamadan dolayı çoraklaşıp, tüzfulaşmakta ve kul
lanım dışı kalmaktadır.

- Birleşmiş Milletler Çevre Programı UNEP, 
çölleşmenin yıllık maliyetinin 42 milyar dolar 
olduğunu bildirmektedir.

Afrika : Çölleşmenin-en etkili olduğu anakaradır. 
Tarım yapılmakta olan topraklann %73'ü şiddetli 
'.orta derecede bozulmuştur.

Asya: Tarım yapılan alanların çölleşmede etkile
nen miktarı 1.4 milyon hektardır..Kurak toprakların 
%71’ine ait topraklar önemli düzeyde bozulmuştur.

Latin Amerika Ülkeler ve Karayipler : Bu 
ülkelerde kurak bölgelerin yaklaşık olarak % 75 i 
Önemli ölçüde çölleşmiştir.

Kuzey Akdeniz: Avrupa’daki kurak toprakların 
yaklaşık üçte ikisi (%65) i- çölleşme tehlikesi ile karşı 
karşıyadır. Bu tehlike özellikle Akdeniz’in kuzeyinde
ki kıyı bölgeleri için söz konusudur.

Türkiye : Çölleşmeyle' savaş Eylem Planı verile 
rine göre düzenlenen 1/25.000 ölçekli “Dünya 
Çölleşme Haritası” üzerinde Anadolu, çölleşme 
tehlikesi ile. karşı karşıya bulunan bölgeler arasında 
yer almaktadır. Hem de Anadolu'nun çölleşme 
tehlikesi derecesi “yüksek” ve “çok yüksek” sını
fa sokulmaktadır. Anadolu'nun birçok bölgesinde yıl
lık yağış miktarının (yıllık 200-250 mm) “yarı çöl- 
ikimi", .değerlerine çok yakın olması, toprak eroz 
yonunun olanca hızıyla sürüp gitmesi, bitki örtüsü 
tahribinin yüksek derecede bulunması, ülkemiz için 
çölleşme tehdidin ne kadar tehlikeli olduğunu göster
mektedir. Bu da toprak ve orman kaynaklarının mut
lak suretle korunması gerektiğini gösteren önemli bir 
uyarı niteliğini taşımaktadır.

Ülkemizde gerçek anlamda “çöl” yoktur. Bazı 
marjinal alanlar “çöl benzeri” niteliklerini gösterse

YIL : 31 SAYI: 1576 
FİYATI : 200.000 TL. (KDV Dahil) 

Sahibi: Kadri GÜLER 
Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B 
Tel: 5131797 Fax : 513 35 95 GEMLİK 

Basıldığı Yer: KÖRFEZ OFSET 
Matbaachk-Yayıncılık-Reklamcıhk Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 
(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

İbrahim YiLDtRlv
TEMA Vakfı Gemlik Gönüllü Tem*ric<

de alınacak önlemlerle, yeşil örtüye f 
imkansız değildir. Bunun en tipâc ome^ ■ 
Karapınar'dır. Gerçek çöl koşullarının gioftgeo 
arttırdığı 1950'li yıllarda kum fvtmafan ae hm» 
ve hare ket eden kumlar, konutların içme kacâr] 
meye başlamış ve yasa mı son derece zc rîaâssM 
Bunun üzerine 196-1972 yıllanra İM|f 
dönemde Tanm Bakanlığı ve Eski Toprataa1 
Müdürlüğü nün uyguladığı profe ve vapdM| 

.çalışmalarla. Dünya va örnek olacak - î-vdej 
menin önüne gccihuı-tir.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER 
ÇÖLLEŞMEYLE MÜCADELE SÖZLEŞÖ 
Çölleşme bütün ülkeler için ekonomik loafl 

ekolojik boyutlanyla büyük sorun teşki 
Ancak bu sorun ülkelerin tek başına ataca^ 
la çözülemez. 1996 yılında yürüdüğe » 
“Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Sil| 
mesi” özellikle bu durumdan öncelde «âi» 
ülkelerde mücadeleyi öngörmektedir. Kısa adı CWı 
olan bu uluslararası anlaşma, çölleşme somMİ 
çözümü için uluslararası işbirliğinin temekni, «OH 
ve ağırlıklı konularını ele almaktadır.

Anlaşma bugüne kadar 159 ülke tarafariaaifl 
lanmıştır. Çölleşmeyle Mücadele Sekretasyasüı 
merkezi Bonn'da bulunmaktadır. Anlaşma 
çölleşmeye maruz olan ve gelişmiş ülkeler arssai 
doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimine 
işbirliğini mümkün kılan bir ortam 
Anlaşma aynı zamanda çölleşmeye mara âhj 
yaşayanların ekonomik ve sosyal stattırünii 
rilmesine de katkı sağlamayı amaçlamaktade

Türkiye bu anlaşmayı 1998 yılı Şubat set 
imzalanmıştı. Ülkemizde, Çölleşme fe Mkfl 
Sözleşmesi gereğince hazırlanması gerdel 
Eylem Programı henüz tamamlanmamışta A» 
ilgili kurum ve kuruluşlann. halkın w sivi İM 
Örgütleri nin de katılım ve desteğiyle UhsaiS 
Planı nın ivedilikle tamamlanması ve 
koymasıdır. TEMA Vakfı da bu süreç içinde 
lerini sürdürecektir.

TOPRAĞINA SAHİP ÇIK!
Kaynak : Prof. Dr. Necmettin Cepd'sı 

Idığı toprağın tanımı, sorun i an ve korunma 
anlatan "Toprak ile Söyleşi" adlı kitap.

Yazarımız

Araştrmacı-Yazar

Yılmaz AKKILIÇ’m yaalç
4 Ciltlik

BURSA ANSİKLOPEDİSİ
gazetemizde satılmaktadır.

İstiklal Cad. Bora Sok. No:3.'

Tel: 5131797 Fax : 513 35 95 G
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Türk Halk
Müziğine doydular Yorulduk Artık

Dün akşam Özhan Marketler Zinciri’nin katkılarıyla 
düzenlenen konserde izleyiciler, Şef Erol Akbaş yöne
timinde Türk Halk Müziğine doydular.

Yaz sıcaklarının 
başladığı bu gün
lerde Türk Halk 
Müziği ne gönül 
verenler dün 
akşam Gemlik 
Belediye 
Salonu’nda Şef 
Erol Akbaş’ın 
yönettiği koro ve 
bağlama ekibi ile

Arkadaş Müzik 
Grubu’nun ezgi
lerinden oluşan 
Türk Halk Müziği 
dolu bîr gece 
geçirdiler.

Protokolün katıl
madığı gecede, 
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, İlçe

GEDİĞİNE

I İlişki düzeltme arayışı...

H Dış işleri Müsteşarı,
U Sayın Uğur Ziyal Başkanlığındaki 
H bir hey’et ilişkileri düzeltme 
9 arayışı için Amerika’da.
*1 Herhalde söze şöyle başlayacak:
9 Geçmedi teskere
9 Oldu bir kere
9 Gücendiniz bize
9 Geldik önünüze
9 Bozulmasın aramız
9 Lazım bize paranız
9 Yıllarca gözünüze baktık
9 Ne dediyseniz yaptık.
9 Affedin bizi
9 Bırakmayız sizi
I El cevap:
9 Döndünüz sözünüzden

I Düştünüz gözümüzden 
f Girmeniz için göze 

F Düşün önümüze 
önden, biz arkadan 

Baedef Tahran, Abadan,
Denize- ı ____I yok para
siteflfa rinan kara, kara...

Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Tuna, 
Gemlik Belediyesi 
Sanat ve Kültür 
Derneği Başkanı 
Edip Özer ile Türk 
Halk Müziğine 
gönül verenler katıl 
dılar.

Konserin birinci 
bölümünde, küçük 
bağlamacılar 
Güneş Avcı, Özge 
Zalnız, Şervan- 
Dilan Aladağ, Sıla 
Çiftçi Dilay Nakış. 
Helin Kaya, Can 
Cihanbaş, Yaşar 
Ozden’in çalıp ve. 
söylediği türkülere 
yer verildi.

İkinci bağlama 
grubunda ise, 
Yaşar.Özden, 
Yusuf Sakar, 
Nurcan İstanbullu, 
Serap Arkış, Besim 
Dal, Şaliha Özden, 
Fatih Öztürk, 
Tanju Yazıcı, 
Mehmet Ekiztaş 
hem çaldılar hem 
söylediler.

Solo ve koro 
türkülerin 
söylendiği gecede, 
Erzincan, Van,

Erzurum, 
Diyarbakır, Yozgat, 
Sivas, Kütahya, 
Orta Anadolu, 
Balıkesir, Tokat, 
Doğu Anadolu 
yörelerinin sevilen 
türkülerine yer ve 
rildi.

Konserin sonun
da ise, Erol Akbaş, 
Serap Arkış, Ferhat 
Kahraman, Ferit 
Aktosün’un oluştur
duğu Arkadaş 
Müzik Grubu korno
suyla son buldu.

Gecede, konser 
izleyiciler tarafın
dan büyük alkış 
topladı.

Hele de bizim nesil çok yoruldu.
Yarım asır, kuşku île korku ile geçti.
1970 ile 1980 arasmda senaryo daha farklı 

idi.
Kominizm ha geldi ha gelecekti.
Bu kış gelemese bile, önümüzdeki kış 

mutlaka gelecekti.
Nitekim gelmedi.
Özgürlüğe alışan 1961 anayasasının nimet

lerinden yararlanan halk, kominizmi istemezdi.
Peki ikide birde neden kominizm gelecek 

uyarısı yapılıyordu.
Çünkü 1961 anayasası halka ve çalışana 

büyük haklar getirdi.
Halk haklarını öğrendi.
Sahip çıkmaya da başladı.
1961 anayasası ile halkın ve çalışanın 

tepesine binmek mümkün değildi.
Telkinlerle provakasyonlarla ülke adım 

adım darbeye götürüldü.
Anayasa kökten değişti.
Öyle bir yenisi yapıldı ki, aydınların anası 

ağladı.
İnsanlar konuşamaz hale geldi.
Politika yapamaz hale geldi.
Derneklere sendikalara üye olanların 

iflahı kesildi.
Bırakın onları, yakınlarının bile ocağına 

incir dikildi.
z İşte bütün bunlann yüzünden milli gelir geriledi.
Akıl almaz derecede asker yağcılığı gün

deme geldi.
Atatürk adını kullanmak ve o yüce insanın 

arkasına moda oldu.
Şimdi irtica tehlikesi gündemde.
Batı ülkeleri, zaten siyasallaşmış islamın 

canına okuyor.
Avrupa Birliği, din ağırlıklı devlete karşı.
Yeni nesil uyanmış.
Hepsi cıvıl cıvıl.
Çıkın caddeleri bir dolaşın.
Çay bahçelerini inceleyin.
Sitenizde yaşayanlarla konuşun.
Gerçekten irtica tehlikesi inanıyor- 

musunuz?
Aslında, tele-vole tehlikesi irtica tehdidinden 

çok daha önemli. Siyasal islamı düşleyen çok 
küçük bir azınlık var.

Ama bu tür marjinal gruplar her ülkede var.
Çağdaş gruplar, kısa zaman içinde bunları 

eritirler.
Devletin zor kullanmasına bile gerek 

kalmaz.
Korku ve kuşku ile, bizi daha fazla yor

mayın. Yoksulluğa çare bulun, yolsuzlukları 
önleyin.

GÜNÜN SÖZÜ
Ömrümüzün sonuna kadar, 
hep aldanacağız.

” Emile Zola "
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İşte Altın Çocuklar
2002-2003 eğitim ve öğretim yılı sonunda sınıflarını pekiyi ile geçerek, altın 

çocuk olmayı hak eden ilköğretim Okulu öğrencilerinin karneleri ile birlikte gazete 
büromuza getirdikleri fotoğrafları yayınlamaya devam ediyoruz

Karnesini getiren öğrencilere de Gürhan Çetinkaya’da tatil kitabı karne hediye
si.

Yfc>te fotoöraflaryny getiren Altyn Çocuklar :

Büşra Yıldırım 
Hamidiye 
İlköğretim Okulu 
4/A sınıfı 
43 nolu 
öğrencisi.

Emre KOTAN 
Engürücük 

.İlköğretim Okulu 
3/A sınıfı 
201 nolu 
öğrencisi.

I 

i i I i.

İLAM ve REKLAMLAR 
KAZARDfRfR 

unrttfniflu* s 
l((mih(n*r[Vföıwiz|

BİR TELEFON YETERLİ

TEL: (0.224) 5131797

PVC KAPLAMA V€ 
PLASTİK KAAT SİSTCMLCAİ
0 Plastik Kimlik Kartı 0 Personel Kartı

0 Öğrenci Kartı 0 Tanıtım Kartı

0 Fatura Kartı ve 0 PVC Kaplama

MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

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

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

HZZAf-.IA
Food Caft

Vazgeçemeyeceksiniz.

Ev ve işyerlerine servis yapılır
İstiklal Cad. No: 17 GEMLİK

Tel: (0.224) 513 53 67

SATILIK DAİRE

Kumla'da Havuzlu 
Satılık ve Kiralık Daire 

Tel: (0.224) 51317 97

DOĞUŞ FEN DERSHANELERİ |
“Her Zaman Bir Adım Önde”
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MuzaHer GÜRBOĞA
Eğitîmci-Yazar

Köşe Dönmece

r Köşe dönme felsefesi Türkiye gibi geri 
braktınlmış ülkelerde kolayca zemin bulup 

| gelişebiliyor.
k Ekonomik bakımdan dışa bağımlı, kapi
talist sürecin kendi iç dinamikleri ile 
nfişmedığL montaja dayalı bir ilkenin ege- 
ı men okluğu ülkemizde özellikle 1980 yılın
dan sonra uygulanan politikalar böyle bir 

1 tartenmenin ivmesini artırdı. Doğa tahribatı 
ve yağması uç noktalara ulaştı..
| Kentlerde arsa mafyası türedi. Çevre 

[sorunları yaşandı. Köşe dönmece anlayışını 
ahlaksal (etik) bir kirlilik olarak düşünüyo
rum. Medya buna olmadı mı? Kolay yoldan 
ev ve araba kazanmalar toplumda hangi 
fikrin gelişmesini artınr? Emek harcamadan 
köşeyi dönen ve gemisini kurtaran kaptan.

- Emeğin değer olmadığını.
- Hukukun işlemediğini.

Ekonomik yapılanmanın sağlıklı 
olmadığını.

- Fnrtimin n»tnlik«n7 \w> ptkfci? nldı ini ını.ı 
kanıtlar.

Bu gidişin önemsenmesi, durdurulması 
gerekiyor Birey kendi tavrını sorgulamalı 
ve kendisiyle hesaplaşmalıdır. Herkes kirli I- 
îğtn oluşmasında kendi payını ve sorumlu
luğunu araştırmalı. Bu sorumluluğun 
kendine ne gibi görevler verdiğinin bilincine 
varmalı.

Suçu başkalarına atma kolaycılığına 
düşmemeli. Böylesi bir tutum sorunların 

' örtülü kalmasına ve büyüyerek sürmesine 
hizmet eder.

Seçimlerde sessiz çoğunluğun oyuna göz 
dikenler, talip olanlar bu köşe dönme felse
fesinin yaygınlaştığı apolitik sürece katkıları 
olmadı mı? Toplum adım adım sessizleşti 
rilmedi mi? Şimdilerde sözleşme adi altında, 
halkın özlem ve umutlarını sömürmek isti 
yortar. sormak gerekir Ne hakla?

Aslında ağzı olan herkes konuşuyor. 
Ama kimse başkasını dinle'miyor.

Kirliliğe karşı tepkiler örgütlenemiyor. 
Sivil toplum örgütleri bu sorunları siyasi 
platforma taşıyamıyor.

Soru : Rant nedir? Bildiğiniz rant türler
ine çevrenizden hangi örnekleri verebilir 
siniz?

Bunları biliyor musunuz?

Gölgeye bile güvenmeyin
• Şimdi bronzlaşma zamanı 
ancak uzmanlar güneş ışın
larının zararlarına karşı uyarı 
yor! Bazı saatlerde koruyucu 
kremlerle bile güvende değil 
siniz!

Uzmanlar, cilt kanserine 
yakalanmamak için güneş ışın
larından uzak durmanız gerek
tiğini ve ultraviyole (UV) işim 
fırının deride ve bazı bağışıklık

sistemi' hücrelerinde hasara 
neden olduğunu belirtiyorlar.

UV ışınlarının uzun yıllar 
birikiminin kansere neden ola
bileceği söyle* "?n uzmanlar, en 
tehlikeli kanser türlerinden 
melanomun genç yaşlarda 
ciddi ratıslar gösterdiğine de 
dikkat çekiyorlar.

Çoçuklükta güneş yanığı 
geçirenlerin ileride melanom

olma riskinin çok yüksek 
olduğunu da belirten uzman
lar. normal sağlıklı bir cilt için 
15 faktör ve üstü koruyucular 
kullanılması gerektiğinin şart 
olduğunu hatırlattılar.

Çok açık renkliler, çilliler, 
ailesinde cilt kanserleri olanlar, 
ben sayısı fazla olanlar yüksek 
koruma faktörlü ürünleri' ter
cih etmeleri gerekivor.

Yasemin Mobilya
DEĞİRMENCİOĞLU Mobilya ve Koltuk Çeşitleri
□ Yatak Odası Takımları 
□ Oturma Odası Takımları 
O. Misafir Odası Takımları

.. O Yemek Odası Takımları 
O Kanepeler

\O Abajur Çeşitleri 
d Zigon Sehpalar 
Yeni İşyerimizde zengin 

mobilya çeşitleri ile 
hizmetinizdeyiz

□ RESMİ DAİRELER

. 513 20 66TEK Arıza ..... 
TEK işletme ... 
Turizm Der. ...

□ GEREKLİ TELEFONLAR
İtfaiye ......'............................110
Polis'İmdat.....,...............„....155
Jandarma İmdat....................156
Jandarma K. 1.............513 10 55
Polis Karakolu..............513 18 79
Gar. Kom......................'.513 12 06

□ UÇAK
Türk Hava Yollan................
Şaf'k Havacılık.....................
Havalimanı......
□ DENİZ OTOBÜSÜ

Gazhane Caddesi No : 21 GEMLİK 

Tel : (0.224) 512 20 20

M
□ KAYMAKAMLIK

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

□ ULAŞIM

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

.......513 10 42
Ver. Da. Md..... 513 23 60

.üçe Tır. Md. ... 513 11 86
İçe Seç. Md. " 513 77 73

Spor Sah.
Orm. Böl. Şf... 
Milli Eğt. Md.... 
Halk Egt. Mrk.. 
HalkKütüp...... 
As.-4*. ............
Karayolları ...... 
Liman Bşk....... 
Mal Md.'.........
Nüfus Md....... 
Özel Id. Md...... 
Tapu Sic. Md. . 
Müftülük...........
Gümrük Md.....
Tekel Md.........

Bursa..................
Mudanya...........
Yenikapı............
Yalova.....
□ VAPUR 
Yalova......
□ FERİBOT
Topçular........
Eskihisar.......
□ OTOBÜS

..........256 77 84

..........544 3060
.(212)516 12 12

(226)814 1

□ TÜP DAĞrnOtLARI

JaASKANVL<fe

^NÖBETÇİ ECZANE

Uludağ Turizm. 
Aydın Turizm...

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

.513 12 12*w

.513 20 77

.513 18 21

.513 24 67

.513 3240 

.513 23 24 
"'14 3? 50 513 30 33

513 17 79

Aygaz.
Özgaz..........

513 12 95
514 17 00
513 16 37

13 16 37

Yerfiyurtlar Petrol..
Akcan Petrol.........Ambulans......0.532.5716757

□ HASTANELER

Dçvlet Hastanesi..........51.3 92 00
SSK Hastanesi............. 513 23 29
Mer. Sağ. Ocağı............ 513 10 68

□ TAKSİLER

Ambulans ......0.532 4868116
Kurtancı........  0 533 2556505

Esnaf ut ' nKrccİ Koop 513 11 85

ŞehirierarasaOto.Terrn 261 54 00

Ergaz........... 
İprâgaz.........
Habaşgaz......
Likitgaz......... 
Yeni Likitgaz 
Alevgaz.........
BP Gaz........

51? 22 59
52-45 46
514 28 41 
5136500
513 40 95
514 59 81•*25 Haziran 2003 Çarşamba 

DEMİRİZ ECZANESİ

□ BELEDİYE
Santral..........513 45 21-23
Başkanlık.......513 45 20
Zabıta............513 24 32
Ot<> üs İşlet.. .513 45 21-122
Su İşletmesi ...513 45 21-115
İtfaiye..............513 23 25
Muhasebe M...513 45 21-182
Yazılş. Md......513 45 21-111
Su Anza........ Yalnız 185
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Mülkiyeti Belediyemize ait Cumhuriyet Mahallesi Manâstır

20 
çocul 
buror

Ka 
SL

Mevkii Şelale Çay Bahçesi 2886 sayıh yasanın 45. maddesi 
gereği aylık 250.000.000 - TL üzerinden 3 yıllığına 09.07J 
tarihinde saat 14.oo'de Belediye Encümeni .huzurunda ihale 
edilecektir.

2003

1~ İhaleye katılacaklardan ikametgah, nüfus sureti.
Cumhuriyet Savcılığından sabıka kaydı istenecektir.

Muammen bedel üzerinden % 3 geçici teminat (270.000.000} 
TL. alınacaktır.

2- İhale tarihî saat 12.oo'ye kadar teminat yatırım makbuzu 
ve ilgili evraklar Belediyemiz Tahsil Şefliğine teslim edilecek. Bu 
saatten sonraki müracaatlar kabul edilmeyecektir.

3- İlgililer ihale şartnamesini mesai saatleri dahilinde Belediye 
Tahsil Şefliğinde görebilirler.

4
Mehmet TURGUT
Belediye Başkanı

I I 
ı 
i i ! ı ı

I I 
ı i I | s i

ÖZGÜR SPOT ve 2. EL
KALİTELİ - GARANTİLİ - SIFIR AYARINDA HER TURLU 
CEP TELEFONU- TELEVİZYON - BUZDOLABI - FIRIN- 

ŞOFBEN - ÇAMAŞIR MAKİNASI - BULAŞIK MAKİNASI - 
ELEKTRİK SÜPÜRGESİ - ve BENZERİ EŞYALAR ALINIR

UYGUN FİYATLARLA SATILIR
EVLENECEKLER _

UĞRAMANIZ MENFAATİNİZEDİR |
UZDOLABI - ÇAMAŞIR Kayhan Mh. |BUZDOLABI - ÇAMAŞIR

MAKİNASI- FIRIN ve 
ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE 
9-50.0U0.000.ÎL.

2 Nolu Cd. No:21 
Kumla Yolu üzeri
Tel : 513 Ol 76 

GEMLİK
i

Beyaz eşyaların boya işleri yapılır.
0 [0gjgfBiBJBfBiEJ@iaBlBJBEIB]BIBIBf^lEJBIBJBIBIBIBIBIBfBIBEEIBIBIBEfgJBJgJgfgJğjğİ

Fabrikamızda çalıştırılmak üzere
> BAKIM ELEMANI
S alınacaktır.

“ 1 m: (0.224) 514 00 00

■ ö Nakliye firmamızda çalışacak
I ± ELEMAN ARANIYOR
■yİ Tel:(0.224) 514 56 09 
“S (0.224) 514 00 26

Îf TAKSİTLİ TATİL EN İDEAL TATİL!
[f W0RLD KART sahiplerine

VADE FARKSIZ

g ADVANTAGE
1 RONUS KART

taksit İmkanı

TÜRK HAVA YOLLARI

duru turizmf✓ OKUL GEZİLERİ

fig ✓ YURTİÇİ - YURT DIŞI OTEL REZERVASYONLARI 
O ✓ PAKET TURLAR

✓ HAC -UMRE
j ✓ YURTİÇİ - YURTDIŞI UÇAK BİLETLERİ 

• ✓ KONGRE VE SEMİNER
KAYABEYOĞLU TURİZM SEYAHAT

Demirsubaşı Mh. Çeşme Sok. No:9/A GEMLİK |
Tel : (0.224) 514 47 71 Fax : (0.224) 514 40 44



GEMLİK GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ Sınıflarını Pekiyi ile geçen 
ilköğretim okulu öğrencilerinin 

fotoğraflarını gazetemizde yayınlamaya 
devam ediyoruz.Bunun için öğrencilerin 

karneleri ile gazetemize bir vesikalık 
fotoğraf getirmeleri yeterli olacak. 
Ayrıca sınıflarını Pekiyi ile geçen50 öğrenciye yazarımız Gürhan Çetinkaya’dan tatil kitabı hediyesi.

BAŞ, Küçük Kumlada kaçak elektrik kullananlara 17 kişilik teknik elemanlarla baskın yaptı.

Kaçak elektriğe mit nk
Son yıllarda, Küçük Kumla Beldesinde ortaya çıkarılan kaçak elektrik kullanımını 
engellemek için TEDAŞ Bursa Müessese Müdürlüğü ve Gemlik İşletme Müdürlüğü,
dün sahillerdeki işyerlerineI

I EDAS. son yıllarda
I sahil beldelerinde 
[ kaçak elektrik kul- 

I brammın artmasının 
[ üzerine dün. Küçük 
I Kumla daki işyerlerine 

baskın düzenledi.
r TEDAŞ Bursa
f Müessese Müdürlüğü
[ ve Gemlik İşletme

r Müdürlüğü nün 17

teknik elemanı Kumla 
sahillerinde bulunan 
75 işyerinin elektrik 
saatlerini didik didik 
elden geçirdi.
Saat lO.oo’da 
başlayan ve üç saat 
süren denetimlerde. 
75 işyerinin 15'inin 
kaçak elektrik kul
landığı saptandı.

^üne t^alcıg
Kadri Güler
Romanya’ya gidiyoruz

Gemlik Körfez okurlarının eline geçtiğinde bizler
Bulgaristan sınırlarından geçmiş, Burgaz’a doğru 
hareket halinde olacağız.

Gemlik Rotary Demeği ile Romanya’nın Köstence
Rotary Kulübü kardeş kulüp olmaları nedeniyle 
karşılıklı ilişkide bulunmak için ve ortak toplantı yap
mak için Köstence de buluşulacak.

Öç yıl Önce Navodarı ilçesi ile Gemlik 
Bdedıyesi’nin kurduğu kardeşlik bağı, üç yıldır 
güçlenerek devam ediyor.

Rotary Demeklerine üye olan kişiler iş ve meslek
adamlanndan oluşuyor.

Karşılıklı ilişkiler ekonomik ve kültürel olduğu 
kadar, ülkeler arasındaki dostluk ve kardeşlik 
bağlarının da güçlenmesine neden uluyor.

Rotaryenler bu nedenle, dünya barışına katkı 
Şsağkyorf»;

Dünya da 30 bin Rotaryen barış elçiliği görevini 
yürütüyor.

Gemfik'ten giderken ilçemizde yetiştirilen başta 
zeytin oknak üzere üretilen ünrünlerden örmekler
RMkrûyoruz.

Bize bu konuda yardımcı olan tüm kuruluşlara 
teşekkür ediyorum.

Pazartesi gününden sonra Romanya anılarımızla 
NrMde olacağa.

baskın yaparak, elektrik saatlerini didik didik kontrol etti
Kaçak elektrik kul-., 
lanan işyerleri sahipleri 
Hakkında tutanak 
düzenlendiğini 
söyleyen TEDAŞ 
Gemlik İşletme 

Müdürlüğü ilgilileri, 
haklarından tutanak 
düzenlenen işyeri 
sahiplerinin. Savcılığa 
suç duyurusunda bulu-.

nacağı belirtildi. 
İlgililer, sahil 

beldelerinde zamansız 
baskınlar düzen-' 
leneceğini, ardından . 
da şehir merkezlerinde 
kaçak, elektrik kontrol
lerinin sıkı bir şekilde 
yapılmaya 
başlanacağını duyurdu
lar. • ' .

* - r

Kalbi Eylül’ü 
bekleyemedi

Marmara birlik 
Gemlik 72 
Nolu Zeytin 
Tarım Satış 
Kooperatifi 
Denetim 
Kurulu üyesi 
Niyazi Birlik 
(54) geçirdiği, 
kalp krizi •
sonucu hayata 
veda etti.
Yaklaşık bir aydır 
göğsündeki 
ağrılardan 
şikayetçi olan 2 
çocuk babası 
Niyazi Birlik'e 

I eylül ayında 
anjiyo için gün 
verilmişti. Dün. 
sabah saatlerinde 
zeytinliğe gitmek 
için evinden 
ayrılan Birlik, kul
landığı traktöre 
mazot aldıktan 
sonra hareket 
halindeyken 
rahatsızlandığı ve

evine yaya olarak 
dönerken, çevre 
yolunda bir anda 
yolun kenanna 
yığılarak Birlik'in 
kalp krizi '■ 
geçirdiği ve olay 
yerinde öldüğü. 
belirlendi.
Otopsi yapıldık
tan sonra ailesine 
teslim edilen 
Birlik'in cenazesi 
ilçe-mezarlığında- 
toprağa verildi.. 
Birlik'in ölümü 
sevenlerini ve 
Marmarabirlik 
personelini yasa 
boğdu.

Gemlik Rotary 
Romanya yolcusu
Romanya’nın Köstence Rotary Kulübü ile 

kardeş kulüp olan Gemlik Rotary 
Kulübü, yarın akşam Köstence’de 
düzenlenecek törende, kardeşlik 

protokolü imzalayacaklar.
Bölgemizde ilk 

yabancı kardeş 
Rotary Kulübü ile 
kardeşlik protokolü 
imzalayacak olan 
Gemlik Rotary - 
Kulübü üyelerinden 
oluşan bir heyet, 
bugün Romanya'ya 
hareket etti.

Gemlik Rotary 
Kulübü Dönem 
Başkanı Kadri 
Güler'in başkanlığın

da. Uluslararası 
Avenü Başkanı 
Râsim Çapanoğlu ve 
kulüp üyeleri ile 
eşleri. 30 kişilik bir 
grup ile bugün saba
ha karşı Gemlik'ten 
Köstence'ye hareket 
ettiler.

Yann akşam 
Köstence'de yapıla
cak büyük bir 
toplantıda. Gemlik 
ve Köstence Rotary

Kulüpleri
Başkanlann kardeşlik 
protokülünü imzala 
yacaklar.

İki ülke arasındaki 
dostluk, kardeşlik ve 
kültürel ilişkileri 
geliştirmek amacıyla 
başlatılan girişimler 
Köstence
Kulübü nün Gemlik 
Rotary Kulübünü 
ziyaret etmesiyle 
sürdürülecek..
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Toplumu yüceltmek için 
toplumsal düşünmek gerekir

öncelikle ulusal bağımsızlığın anlamı
na uygun bîr ahlak anlayışı edinmek için 
bireyler bu görevi yapacak bir eğitimden 
geçmelidir.

Çalışmak mutluluk kaynağı, tembel
liğin yıkımdır.

Her birey aynı derecede saygı 
değerdir.

Elişi gören emekçilerle, kafa ile 
çalışanların topluma hizmetleri eşittir.

Alınan bir işi savsaklamak, eksik yap
mak ya da başkasının üstüne yüklemek 
çıkarcılıktır.

Kişisel yarannı toplumun çıkarından 
i üstün görenlerin kurdukları yönetim ve 
! toplum yıkılmaya mahkumdur.

Gerçeği olduğu gibi görüp, her yerde 
! ve her zaman doğrulukta ayrılmamak, 
içtenlikli olmak gerekir.

Gösteriş ve şarlatanlık birey ve toplum 
için öldürücüdür.

Sosyal adalet toplumsal doğruluğun 
en güzel deyimidir. İnsanlar için hava, su 

‘■«e gıda kadar gereklidir.
Gerçeği candan sevmek, her zaman 

I gerçeği aramak en büyük başarı ve mut- 
I luluk kaynağıdır.

Düzen ve disiplin başannın simdir:
Aile toplumun çekirdeğidir.
Aileye maddi ve manevi zarar getire- 

I cek her türlü hareket topluma karşı 
■ büyük suçtur.

Zevk veren zehirleri kullananlar kendi 
I yaşamlarını tehlikeye sokarlar. İnsanlığı 
I ve toplumu soysuzlaştırır.

Büyüklenme bir küçüklüktür. Ahlaklı 
I insan olduğu gibi görünür.

Savurganlık toplum ve birey için 
I yıkıcıdır.

Sevecenlik ve acıma insanlığın yüksek 
I niteliklerindendir. İnsanları birbirine bağ 
I kır.

Geleceği düşünmek ve önlem almak, 
I bilgili ve erdemli olmayı amaçlamak mut- 
| luluk kaynağıdır.

Kendine egemen olmak her çeşit
I erdemin temelidir. Öfkeyi çabuk 
geçirmek ve etkisine kapılmamak olgun
luğun göstergesidir.

Yukarıda sıralanan ilkeler, Köy
I Enstitüleri’ni kuran İsmail Hakkı 
Tonguç un eğitim programından alıntı..

İnsan yaşamını ve toplumsal yapıyı 
düzenleyen olmazsa olmaz bir ilkeler 
dizisi Tonguç'un ilkeleri günümüzde de 
geçerliliğini koruyor.

Önümüze ışık tutuyor.

GEMLİK’TE ÜNİVERSİTE SORUNU
Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Mustafa 

Yurtkuran'ın geçen Cuma günü Bursa basını
na verdiği demecin özü şu: "Gemlik’te 
üniversite işi riske girdi"! Aynı gün ilçe 
Belediye Başkanımız yerel radyoda "Hayır, 
girmedi" diyordu,

Kime inanalım?'
Gerçeği zaman gösterecek. Her ikisinin de 

kararlarına yakında tanık olacağız. Yazılı ve 
görsel basın bunları saptayıp tarihe devrede
cek. Bir kısmını saptayıp devretti zaten.

Gelişmelerin tatsız bir yöne gittiği ortada.
Görünen o ki, başta Hukuk. Fakültesi ve 

Yüksek Denizcilik Okulu olmak üzere çeşitli 
akademik birimler Gemlik'te açılmayacak. 
Açılamayacak!...

Yanılmayı ve mahcup olmayı çok isterim... 
Keşke öyle olsa! .

Konuya ilişkin görüşlerimdir:
Hata en baştan yapıldı!
Belediye Başkanı Mehmet Turgut yaptı bu 

hatayı.,
Sunğipek arazisinin Uludağ Üniversitesine 

devrine- başlangıçta karşı çıktılar. Açılması 
düşünülen fakülte ve yüksek okulların, ilçenin 
•başka bir yerine yapılmasını istediler. Bunu. 
Gemlikli AKP milletvekili Altan Karapaşaoğlu 
ile birlikte hararetle savundular.

Ancak bu görüşleri yeterli destek görmey
ince, fabrika arsasının belediye ile üniversite 
arasında paylaşılmasını istemeğe başladılar. 
Böylece çomak sokulacaktı işe. Ve sonunda 
bunu başardılar: Arsanın deniz tarafı belediy
eye, zeytinlik olan bayır kısmı üniversiteye 
düştü.

Rektörün demecinden o çıkıyor ki. böyle 
,bir bölüşüm, amaçları okulları açabilmek, için 
uygun değil. Tasarladıkları okullar bu kadar az 
bir araziye sığmıyor.

Bugünkü durum: Üniversite istemeyenler 
için, "yaldızlı çerçeveli ayna"!

Gemlik’te üniversite bekleyenler için, "çal 
çal oyna"!...

Denizde kıyısı olmayan bir arsaya Yüksek 
Denizcilik Okulu yapmağa mahkum ettiler 
üniversiteyi. Okulun müstakbel öğrencileri, 
yarın "suyun kaldırma kuvvetini 
ölçmek" ve kapalı havuzlarda deneyler yap
mak için, artık ne halt ederlerse etsinler!

Hukuk Fakültesine gelecek müstakbel 
öğrencilerin cezası mı?. Onlar, Gemlik'te 
"çağdaş eğitim ve hukuk" derdi olmayan 
insanları gelip görmesinler!

Üniversite, verilen arsayı az bularak 
niyetinden cayar ise, -ki. öyle de görünüyor-, 
onları suçlamak keyifli olacak.

Ve asıl önemlisi...
Fakülte açmayan üniversitenin elinden 

yarın o arsayı tekrar geri almak ve buraya

Ali AKSOY

ticari amaçlı bir "özel iskele" yaptırmakça 
mümkün. Çok kârlı bir iş olur ha!

En büyük hatayı fabrika arsasına göz dik
erek Gemlik Belediyesi yaptı. Bu niyet, 
üniversitenin ilçemiz halkı ve çocuklan lehine 
planladığı, tasarıya, daha baştan "çomak 
sokmak" demekti. Nitekim sonuç da öyle 
oldu.

Bugün gelinen noktadan tez cayılmaz ise, 
görünen o ki, ilçeye üniversitenin girmesi bir 
hayaldir...

Bursa’nın ilçelerinden İnegöl, Karacabey,: 
İznik ve Orhangazi’de Uludağ Üniversitesine] 
bağlı çeşitli okullar açılmış; halen binlerce: 
öğrenci bu ilçelerde okurken, "Gemlik’in 
ileri gelen eşrafı ve yöneticileri", henüz 
bunu talep etme safhasında olamadılar.

İşbu eksikliği yazmayıp da ne yapalım?!.. 1
Ya Gemlik halkı ve sivil toplum örgüden ne 

yaptılar?
Onlar kuzu ma şallah, kuzu!
Bu noktadan öte yazacaklanm değerli rek

tör Prof. Mustafa Yurtkuran’a yönelik. 
Kurmayı düşündüğünüz Hukuk Fakültesini, 
Gemlik tasarınız yatarsa lütfen Orhangazi'de 
açınız.

Kırk yıl önce orada lise yoktu; bu 
Orhangazili çocuklar bu yüzden liseyi 
Gemlik’te okuduk. Yarın Gemlikli çocuklarda 
Hukuk Fakültesini Orhangazi’de okusunM 
canım. Ne var. yani? Sabah akşam gidip 
gelmeleri kolay olur.

Eğer Orhangazi olmaz derseniz. Yüksek 
Denizcilik Okulunu ve Hukuk Fakültesi 
Mudanya'da kurunuz. İleride onlara 
Bilgiler Fakültesi dahi eklenebilir. Kurtuluş 
Savaşı sonunda Mudanya Mütarekesinin 
imzalandığı bir ilçeye çok yakışır bu okullar. I

Hem/ başta devlet olmak üzere el bür| 
âlem bilir; Gemlik’in "kendi hukuku" var. 
Gençlerimize devletin resmi hukukuna 
öğretecek Hukuk Fakültesini ne yapalım biz? |

Değerli Yurtkuran... Gemlik’te üniversite 
kurmanız için lütfedilen ve ilk fırsatta geri 
almayı düşlediğimiz arsaya, öğretM 
üyelerinize lojmanlar ve güzel bir konuta! 
yapınız bari. O arsa böyle bir işe yarar. Sum 
her gün gelip giderken Gemlik halkı da karşı
dan sîzleri görüp "kendi hukuku" m 
övünür.

Olan bitenler o kadar mantık dışı ki, mizah 
yapılmayacak gibi mi ortalık?

Sonuç?
İşin bu noktaya gelmesi, üniversiteye ve] 

rilmesi gereken arsaya, belediyenin "askıntı 
olması" yüzünden oldu. Yerel yönLÜiNMi 
kafa ve gönül fukaralığı pahalıya mal oktej 
ilçemize.

Bu, iki kere iki, dört! (21.06.2OO3M
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Durmaz Zeytinleri

götürüyor
Gemlik zeytinlerinde ‘Durmaz’ markası kalite ile özdeşleşti. 1976 
yılından beri başta Almanya olmak üzere Gemlik zeytinini Avrupa?da 
ilk tanıtan Durmaz, modern tesisi ile İngiltere, Avusturya, Almanya, 
Hollanda, Belçika ve Fransa’ya sürekli ihracaat yapıyor.
Gemlik zeytininin 
yttrtîçinde ve yurt 
dışında tanınmasını 
sağlayan en önemli 
isimlerden biri olan 
Durmaz Zeytinleri’ 
Avrupa'da da aranan

bir marka oldu. 
Durmaz Zeytincilik 
A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkanı Cahit 
Durmaz, 1968’li yıl
larda Gemlik zeytini
ni İstanbul piyasa

Müzik Ruhun Gıdasıdır
Müzik ruhun gıdasıdır.
Gerçekten de öçle
Dinleyince de öyle.
Katılınca da öyle.
Ben, müziğe olar katılımdan bahset

mek istiyorum.
Çünkü, insana olan faydanın 

büyüğü burda.
Gene bir delikanlının, müzik koro

sunda görev aldığını düşünün.
İlk kazancı, toplum ile tanışmak ola

cak.
Kollektif görev bilincini öğrenecek.
Dikkati gelişecek.
Ruhsal olarak doyacak.
Ruhsal yönden dinlenecek.
Koronun çalışma günlerini, terapi 

günü gibi sevecek.
Önce bu işe birey olarak başlaya* 

cak.
Bir süre sonra, toplumsal insan 

haline gelecek.
Daha sonra, bir müzik aleti çalmayı 

öğrenecek.
Geçirdiği stresli günleri, evde müzik 

aleti ile giderecek.
'. İnsan ülkenin en sorumlu bir yöneticisi 

bile olsa, mutlaka bir müzik aleti ile 
yakınlığı olmalıdır.

Amerikanın eski Başkanı. Bili 
Clinton’u hatırlayın.

Boş zamanlarında saksafon çalıyor
du.

Hatta zaman zaman bu yeteneğini 
toplum içinde de gösteriyordu.

Clinton’un rahatlığına bakın.
Başkan Bush’daki, gerginliğe bakın.
Bu psikolojik rahatlığın temelinde, 

mutlaka müzik var.
Çocukların eğitimi, sadece okula gön

dermekle olmaz.
Yeteneklerini keşfederek, onu müziğe 

yönlendirmek lazim.
Resim yapmaya yönlendirmek 

lazım.
Ama bana sorarsanız müzik ile 

tanıştırmak lazım.
Müzik aleti ile tanıştırmak lazım.

sında satarak, 
zeytin ticaretine 
başladı; Bugün 
Karsak Köyü 
arazisinde kurduğu 
30 bin dönümlük 
alan içerisindeki 
modern zeytin 
işleme fabrikasın
dan dünyanın dört 
bir yerine Gemlik 
zeytini ile. kaliteyi 
götürüyor.
AVRUPA BAŞTA 
İstanbul piyasasın
da 196O’lı yıllarda 
ender markasıyla 
Gemlik zeytininin 
tanınmasından 
sonra, tanıtıma eh 
çok önöm veren fir
malardan olan Cahit 
Durmaz, bunun 
semeresini yıllar 
sonra aldı.
Cahit Durmaz, çok 
çetin bir ticari’ 
mücadele yılları 
yaşadığını bir çok 
zaman hemşerileri 
tarafından önünün 

; kesilmek istendiğini 
ancak, buna başarılı 
olamadıklarını, 
başarısının sırrının 
ise, kardan çok kali 
teye ve tanıtıma 
önem vermek

GÜNÜN FfM&Kf

arana

” Komiser Bey ne olur, beni tevkif 
edin. "

’’ Niçin ? *
" Kanma altı el ateş ettim. *
" Öldü mü ? "

" Hayır. Hiç birini isabet etti» eme 
dim. *

’’ Öyle ise, neden tevkif edilmeni 

istiyorsun ? •
’’ Şimdi, karan beni arıyor da. "

mushH
■ 7-3
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GEDİĞİNE

Verirmisin oyu

Ücretlere zammı... 
İlk altı ay sıfır! 
İkinci altı ay % 5 

Sonraki altı ay % 7 zam 
Beğenmiyorsanız 
işsiz yüzbinleri unutma! 
İşsizle çalışanı korkutma 

Ya işte böyle!
Verirmisin oyu 
Sonun dipsiz kuyu....

olduğunu söyledi. 
Başta Almanya’ya 
Gemlik’ten ilk kez 
zeytin ihracaatını 
gerçekleştiren fir
malardan olan 
Durmaz, Avrupa'nın 
Almanya, Fransa, 
İngiltere, Avusturya, 
Hollanda, Belçika gibi 
ülkeleriyle Amerika 
ve Kanada’ya da 
Gemlik zeytinini 
Durmaz markasıyla 
ihraç ediyor.
Gemlik zeytinini 
hijyenik koşullarda 
ambalajlayan ve 
pazarlayan Durmaz 
Zeytinlerinin başarısı 
her geçen gün artı 
yor.
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Gemlikli Şair Almanya'da 
ikinci kitabım hazırlıyor

Almanya’da yaşayan Gemlikli Şair Kemal Yar, öğren
cilik yıllarında Gemlik’te başladığı şiir çalışmalarını 
Almanya’da da sürdürüyor.

‘Aşkım Kartal Kanadında’ adlı ilk şiir kitabını yayınla
tan Yar, ikinci şiir kitabı için basım hazırlıklarına, 
başladığını bildirerek, yakında şiir severlere kitabını 
sunacağını söylüyor.

Gemlik Körfez’in ilk yayınlandığı 1973 yıllarında 
amatör olarak başladığı şiir yazma çalışmalarını profes 
yönettiğe taşıyan Kemal Yar’ın, yayınlanmamış yüzlerce 
şiiri bulunuyor.

İşte bunlardan iki örnek :

! i I 
ı !I
I I !I i i
I İ

HAN ve R0HAMUR 
KAZANDIRIR

unımiflUH
1(( mibınttlVlûmriz

Gl VI K SIYASI GAZETE

BİR TELEFON YETERLİ

TEL: (0.224) 5131797

ELLERİMDE GÖKKUŞAĞININ 
RENKLERİ

ÖLÜMSÜZ DENİZLER

Şu dağları görüyor musun? 
Ufkun en uç noktasında 
Mor salkımlar açmış ta 
Akasyalar onları kıskanmış 
Masmavi çizgilerinde 
Sanki aşkımızın izleri kalmış 
Yağmurun sesini dinle 
Bir sevda şarkısı 
Ondan bir şeyler almış 
Ve ondan akan her damla 
Sana olan aşkımı anlatmış 
Dağların eteklerine 
Akşam çökünce 
Bir başka olurum 
Her yerde seni bulurum 
Ellerimde gökkuşağının renkleri 
Saçlarımda bir meltem esintisi 
Gözlerinde dağların 
Demet demet çiçekleri 
BU ki seni anlatır hepsi 
Dur, gitme sevgili 
Rüyalarımda 
Hayallerimde kal 
Ben böyle de mutluyum 
Öylesine dağlarda, bulutlarda 
Benimle kaU...

Ben
Umutlar ülkesinden geliyorum 
Geldiğim yerlerde
Solmayan kardelenler
Batmayan kızıl şafaklar vardı 
Yağmurlarından ıslanmayan 
Dumanlarından, sis dağlarından 
Sevgilerinden hep umut fışkıran 
Çocuk gülüşlerinden umut saçan 
Deniz deniz umutları olan 
Yerlerden geliyorum
Öylesine sıcak umutlardan sonra 
Anılara çocuksu gülüşlere hasretim 
Özgürlük kuşları kanat çırpar 
Fidanların gidişi yürekleri yakar 
Onlar ki
Bakışlarını çevirir insanlıktan yana 
Ölümsüz denizler
Gemlik çamlarında, 
Munzur karlarında 
Bakar sanki bizlere 
El sallar kurtuluş günlerine 
Onlar zaten
Hep dizlerle kalplerimizde 
Deniz deniz umutları olan 
Yerlerden geliyorum
Özgürlük kuşları kanat çırpar 
Fidanların gidişi yürekleri yakar!

h faıaıaıaraıarajarafararararafaFafaıararafa

Ev ve işyerlerine servis yapılır
İstiklal Cad. No: 17 GEMLİK

Tel : (0.224) 513 53 67

GEMLİK

KErfez
GÜNLÜK SİYASI GAZETE ■■■

YIL : 31 SAYI : 1577 
FİYATI : 200.000 TL. (KDV Dahil) 

Sahibi : Kadri GÜLER
Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B 
Tel : 5131797 Fax : 513 35 95 GEMLİK

Basıldığı Yer : KÖRFEZ OFSET
Matbaaclık-Yayıncıhk-Reklamcıhk Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 
(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yapibrama)
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DOĞUŞ FEN DERSHANELERİ İ
Her Zaman Bir Adım Önde
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Bunları biliyor musunuz?

Dokunuşlar

Mezoestetik yöntemiyle

MuzaFFer GÜRBOGA
Eğitimci-Yazar

cildimize güç, ifademize genç
lik katmak mümkün.

Cildimizin daha sağlıklı.

Yaslılık kabusunu 
zihninizden kazıyabilirsiniz!

W 
IC7

Başkalarıyla kurduğumuz ilişkiler, bizim 
için ciddi sınav niteliğindedir. Hepimiz fark
tayız. inanın farkldıklanmızı kabul edersek 
ifişkik'rde yaşayabileceğimiz kırılmaları en 
aza indirebiliriz

İnsanların birbirlerine karşı en çok yap- 
İMm şeylerden birinin duvar örmek, iletişi
ni yahtmak olduğunu biliyor musunuz?

Öfkeyi, sağlıksız öfkeyi, nevrotik kızgın- 
hğ» sıklıkla kullanmak daha az ilişkiyi yeğle
mek değil mıdır?

Krşkîlerde tolere edememe yaygın hale
geldi, insanlar birbirleriyle inişli çıkışlı yaşı 
yortar Makinese! düzen içinde bedenler 
birer makine parçasına dönüşmüş durumda. 
Herkes kendisinin başkaları tarafından 
keşfedilmesini bekliyor. Oysa kişi 
başkalarındaki güzellikleri keşfetmeyi, tanı- , 
paya yönetse kendisiyle buluşacak.

Nisanlar birbirine yaklaştıkça kendi 
_ 1 • r r - x • | II . **

^piKioiı. ut»M-iıugutu«.• i uZarucıŞuuayıııı 

DŞfcne&fir. Konuşursak, çok şeyleri değiştire- 
[bfiriz. Anlayışımız, algılama biçimimiz (par- 
atfigmamız) değişirse, davranışlarımız da 
Ideğîşîr. Yaşamın anlamını sorguladıkça 
(dokunuşların önemi artacak. İnsanlara I 
önemli olduklarını hissettirin.

ülkemiz insanı kendisi olmaktan uzak. I 
Bu tipik bir özelliğimiz. Duygular gereğim I 
den fazla bastırılıyor. İnsan içindeki duy- I 
gusaliığı ortaya çıkarırsa, kendini daha I 
özgür ve güçlü hisseder. Kendimizi açmayı I 
öğrenebiliriz.

Duygularınıza ve aşklarınıza şans verin. I 
i Kişisel fantezi ile toplumsal kontrol arasın- I 
daki gerilim kimi germiyor:

Herkesin kendine sormaktan kaçındığı I 
sorulardan bazıları :

- Kendimi ne kadar açabilirim ya da sak- I 
Sayabilirim9

- Duygularımı dışarı nasıl vurabilirim?
I r Günü yaşamayı nasıl sevebilirim?

- İçimdeki zoriantılardan nasıl özgürleşe-1

t - Aşkta nasıl mutlu olabilirim?
Derin yaşam dersleri, bu gibi soruların 

doğru yanıtlarında gizlidir.

NÖBETÇİ ECZANE
26 Haziran 2003 Perşembe 

SERİM ECZANESİ

Her geçen gün cildimiz 
yaşlanmanın izlerini daha fazla 
gösteriyor.

Kırışıklarımız ve. mimik hat
larımız daha belirgin hale 
geçiyor, cildimiz canlı görünü 
münü kirli bir renge bırakıyor, 
pürüzlenme her geçen gün 
daha fazla artıyor, cilt nemini 
kaybediyor, ve memnuniyetsiz.

bir ifade ortaya çıkıyor.
Üstelik ülkemizdeki fazla 

olan sigara tüketimi ve bol 
güneşin getirdiği olumsuzluk
larda yaşadığımız cilt problem
leri daha belirgin kılıyor.

daha estetik ve daha genç 
gözükmesi için daha fazla 
yenilenme gücüne ihtiyacı var. 
Tabii ki daha fazla yenilenme 
gücü içinde daha fazla protein 
ve minerallere, daha fazla 
koenzimlere. daha fazla 
antioksidan ve vitaminlere 
ihtiyacı var.

Devamı var.

Yasemin Mobilyo
DEGİRMENCİOĞLU Mobilya ve Koltuk Çeşitleri
O Yatak Odası Takımları
□ Oturma Odası Takımları
□ Misafir Odası Takımları 

/^J Yemek Odası Takımları
□ Kanepeler

\O Abajur Çeşitleri
O Zigon Sehpalar
Yeni İşyerimizde zengin 

mobilya çeşitleri ile 
h izmetin izdeyiz....

Gazhane Caddesi No : 21 GEMLİK 

Tel : (0.224) 512 20 20

Uludağ Turizm. 
Aydın Turizm..

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

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

□ ULAŞIM
.513 12
.513 20 77

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

□ TAKSİLER
Körfez Taksi.................. 513 18 21
Çınar Taksi,.................513 24 67
Güven Ta^si.................513 32 40
Gemlik Taksi ...........513 23 24
Manastfr Taksi 514 3.? 50

- '1 w t ■ ■

□ RESMİ DAİRELER
TEK Arıza ...... 
TEK İşletme .... 
Turizm Der. .... 
Spor Sah. ...... 
Orm. Böl. Şf... 
Milli Eğt. Md... 
Halk rat. Mrk.. 
Hah Kutup....’.. 
As.yb...............
Karayolları ......
Liman Bşk....... 
Mal Md........... 
Nüfus Md....... 
Özel Id. Md...... 
Tapu Sic. Md. . 
Müftülük.......... 
Gümrük Md..... 
Tekel Md.......

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

12 86
11 74
18 46
13 53
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 60Ver. Da. Md__ __________

İlçe Tir. Md. ... 513 11 86
ilçe Seç. Md. .. 513 77 73
□ BELEDİYE

Santral ..........513 45 21-23 
Başkanlık....... 513 45 20
Zabıta.............513 24 32
Ota üs İşlet. . . 513 45 21-122
Su işletmesi ...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
CJ QTQ.Q.PAS

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

Esnaf w -ınKradi Kel Koop. 513 11 85
(MMIİK MUKTtllf
VISANA’KARLAÜI QPA8I

Ambulans .0.532.5716757

□ UÇAK
Türk Hava Yollan .*
Şaf"kHavacılık..... .............
Havalimanı.....................
□ DENİZ OTOBÜSÜ
Bursa......
Mudanya .
Yenikapt..
Yalova.....

Yalova......

4 <X> 72
590 »2
>50 01

........... 256 77 84
........544 30 60
..(212)516 12 12
(226)811 1323

(226) 814 10 20
□ FERİBOT
Topçular........_________(226) 363 43 19
Eskihisar............................(262) 6Sö 60 31
□ OTOBÜS ’
ŞehirlerarasıOto Ten-n 261 54 00 (İSHa:-

Q TÜP DAĞITICILARI
Aygaz........... 
Özgaz ...*...... 
Tekgai.JE.Lv. 
Ocâkgaz.......
Erg az........... 
Iprûgaz......... 
Habaşgaz......
Lîkitgaz.........
Yeni Likitgaz 
Alevgaz.........
BP Gaz........

Yerliyurt lar Petrol ....
Akcan Petrol ...........

513
514
513

13

12 95
17 00
16 37
16 37

51? 22 59
5? < 45 46
514 28 41
513 65 00
513 40 95
514 59 81
513 30 33
513 17 79

Tekgai.JE.Lv
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I
PVC KRPLAMA V€ 

PLASTİK KART SİSTEMLERİ
O Plastik Kimlik Kartı O Personel Kartı

0 Fatura Kartı ve

0 Tanıtım Kartı

□ PVC Kaplama

0 Öğrenci Kartı

MATBAACILIK-YAYINCIUK-REKLAMCIUK
İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3/B GEMLİK

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

ÖZGÜR SPOT ve 2. EL
KALİTELİ - GARANTİLİ - SIFIR AYARINDA HER TÜRLL’ 
CEP TELEFONU- TELEVİZYON - BUZDOLABI - FIRIN- 

SOFBEN - ÇAMAŞIR MAKİNASI - BULAŞIK MAKİNASI - 
ELEKTRİK SÜPÜRGESİ - ve BENZERİ EŞYALAR ALINIR

UYGUN FİYATLARLA SATILIR

Kayhan Mh. 
2 Nolu Cd. No:21 
Kumla Yolu üzeri 
Tel : 513 Ol 76 

GEMLİK

BUZDOLABI - ÇAMAŞIR 
MAKİNASI- FIRIN ve 
ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE 
BÖ.ÖÖÖMÖJL

Beyaz eşyaların boya işleri yapılır.

UĞRAMANIZ MENFAATİNİZEDİR

v E Fabrikamızda çalıştırılmak üzere 
BAKIM ELEMANI 

alınacaktır.
3 i m: (0.224) 514 00 00

■ o Nakliye Amamızda çalışacak
| £ ELEMAN ARANIYOR 
yİ Tel: (0.224) 514 56 09 
“S (0.224) 514 00 28

İ TAKSİTLİ TATİL EN İDEAL TATİL!
WORLD KARI
IREAL

sahiplerine
VADE FARKSIZ

ADVANIAGE 
RONUS KART

taksit imkanı

i ✓ OKUL GEZİLERİ

I ✓ VİZE İŞLEMLERİ
j ✓ YURTİÇİ - YURT DIŞI OTEL REZERVASYONLARI

duru turizm? t

| ✓ PAKET TURLAR
| ✓HAC-UMRE
İ K YURTİÇİ - YURTDIŞI UÇAK BİLETLERİ

2 ✓ KONGRE VE SEMİNER

TÜRK HAVA YOLLARI
KAYABEYOĞLU TURİZM SEYAHAT

Demirsubaşı Mh. Çeşme Sok. No:9/A GEMLİK
Tel : (0.224) 514 47 71 Fax : (0.224) 514 40 44
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Körfez
TARAFSIZ SIYASI GAZETE
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Duvarlılara tefekkür plaketi
zık

Û9
28

I Gemlik ve çevresinde 
11 çıkmasi muhtemel 
| yangınlara karşı 
I duyarlılık göstererek 
I önlem alan belediye 
| baskanlan ile muhtar- 
I lara Orman Bakanlığı 
[ tarafindan teşekkür bel- 
I gesi verildi.
I Gemlik Küçük Kumla 
a Orman Tatil köyünde 
‘^düzenlenen törene 
Y^Bursa Orman Bölge 
£ Müdürü Ali Girgin ile 
j \ Yalova ve Gemlik bölge 

şefleri. Gemlik Belediye 
Başkanı Mehmet
Turgut. Kumla Belediye 

' Başkanı Ömer Bal, 
^Kurşunlu Belediye

■ Başkanı Bayram Demir 
ile köy muhtarları 
katıldı.
Yar- 
rnuh

önlem‘alarak özveriyle, 
çalışan başkan ve 
muhtarları çalışmaların: 
dan dolayı kutlayan 
Orman Bölge Müdürü 
Ali Girgin. Bursa böl
gesinde ilk kez uygu
lanan plaket törenlerine 
Gemlik’ten start verdik
lerini söyleyerek. Bursa 
ve bölgesinde 2001 
yılında çıkan 28 yangın
da 79 hektar ormanlık 
alanın yandığını, 2002 
yılında' ise 18 yangında 

.99 hektar alanın tahrip 
olduğunu bildirdi.
Girgin, “Gemlik’te 
geçtiğimiz yıl sadece 
Narlı köyü üzerinde 
orman yangını olması 
bölgedeki muhtarların 
duyarlılığını ortaya koy
maktadır" diye konuştu, 
laıim ve Orman

ÇjÜMe (%akış
Kadri Güler
Yazanınız Kadri Güler yurt dışı gezisinde olduğun

dan dolayı yazılarına bir süre ara vermiştir.

Bakanı Osman
Pepe nin emriyle bu yıl 
ilk kez teşekkür plaketi 
uygulaması başlattık
larını söyleyen Ali 
Girgin, muhtarlara 
yönelik yaptığı konuş- 

’ mada. "Sîzlerle birlikte 
yapacağımız çalışmalar
la muhtemel orman 
yangınlarının azaltıl
masını sağlıyacağız. 
Özel orman alanları 
projesi başlatıyoruz. 
Köylerde yapılacak 
küçük bir kulübede 
hergün bir aile nöbet 
tutsa yangınlara dur 
dememiz kolaylaşacak. 
Ormanları ancak vatan
daşlarımız korur, 
yangınların yüzde 95'i 
insan elinden çıkmak
tadır. Orman müdür* 

, lüğünün belirlediği yer-

lerin dışında piknik 
alanına müsaade 
etmeyin" diyerek 
muhtarların duyarlı 
olmalarından memnun 
luk duyduklarını belirtti 
Düzenlenen plaket 
töreninde GemliK 
belediye başkanı 
Mehmet Turgut a 
yangııilanı duyarlı

olması ve 9» 
va>anan Narh lu 
yangınında ötve 
çahşmaM nedeni 
teşekkür plaketi 
ılirken kendisine 
teşekkür edddı 
Bursa Orman B« 
Müdürü Alı Garg

Manastır a yeni çehre
Reşat yeni yerinde 
| -İlçedeki güzellik merkezlerine yaptığı yenilik
lerle imza atan Reşat Güzellik Merkezi Sahibi 
Reşat Tebrizcik, dekore ettiği yeni yerinin 
açılışını yaptı.
' İstiklal caddesi üzerinde müşterilerine hizmet 

veren Kuaför Reşat, bundan böyle aynı hizmeti 
çarşı meydanında Erçek Pasajı nda sunacak. 
Belediye başkanı Mehmet Turgut'un açılışını 
yaptığı güzellik merkezinde bayan ve erkekler 
için kuaför salonları bulunurken ayrıca bayanlara 

.güzelleşmeleri içinde hizmet verilecek.

Belediyece yaptırılan şelale, Manastırdın çehresini 
değiştiriyor. Şelale’nin çay bahçesi, belediye 

encümenince ihaleye çıkartılıyor.
Gemlik Belediyesi tarafından 

Manastır da yaptırılan şelale, semtin 
çehresini değiştirirken. Manastır da 
bloklar arasında yeni bir dinlence yeri 
ve yeşil alanlar meydana getirildi.

Gemlik Belediyesi tarafından Emin 
Dalkıran Kordonu na yaptırılan şelale 
tuvaletten sonra. Manastır Kumla Yolu 
üzerinde bulunan trafonun arka taratın 
da yamaçlara yapılan şelale şeklindeki 
düzenleme ve ağaçlandırma semte bir 
başka hava kattı.

Geçtiğimiz günlerde gazetemizde 
çıkan bir ilanla Manastır semti sakin* 
terinin dinleneceği ve yorgunluk çayı 
içebileceği Şelale Çay Bahçesi aylığı 
250 milyon liradan kiraca çıkartıldı.
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Gürhan ÇETİNKAYA

Toprak
İnan TAMER

Toprak uğraşmak kadar kadar keyif 
veren başka bir haz yok. Ekmek, dikmek, 
bakmak sonra da semeresini görmek...

Toprakla uğraşmak keyifli ancak bir o 
kadar da zor. Çok çaba ister. Gayret, güç, 
kuvvet bunlardan daha da önemlisi sabır 
ister.

Ne var ki ülkemizde toprakla uğraşan
lar sadece manevi haz yaşayabiliyor, 
karşılığını alamıyorlar.

“Oysa bizim topraklarımız çok 
verimli... Açlığı, işsizliği, yoksul
luğu ortadan kaldıracak kadar 
verilmeli**

TEMA Başkanı Hayrettin Karaca 
söylüyor bunları.

Ve ekliyor,
“Bu toprağı işlemesini bilirsek 

dış borcumuz kalmaz. İMF*de 
ülkemizi terk eder**

Toprağın bu denli önemli olduğu 
ülkemizde böyle giderse yakında işleyecek 
toprak da bulayamacağız.

Çünkü bizi yöneten iktidar, ekonomi 
için ülkenin doğal kaynaklarını heba edi 
yor.

Doğal SIT alanlarını imara açan, 
ormanlan pazarlamayı amaçlayan yasalar 
üzerinde son değişiklikleri yapıyor.

Oysa BM Dünya Çevre ve Kalkınma 
Konferansı’nın Bildirgesi

“Çevre insanoğlunun esenliği ve 
temel insan haklarından yararlan
ması için ve hatta hayatın .kendisi 
için gerekldir” diyor.

Türkiye olarak biz de bu bildirgeye imza 
koyuyor.

imzayı koyuyoruz ama arkasında dur-
I muyoruz.
I Ne yapıyoruz:
I Neler yapmıyoruz ki?

Tarım Bakanımız hakkını isteyen
I çiftçiye,

“gözünümüzü toprak doyursun**
I diyebiliyor.

İktidar, dağları turistik tesis için kiraya 
verebiliyor.

Ormanlan ve Doğal Sit alanlarını imara 
açabilmenin yolunu yordamını arayabili 
yor

Kılıfı da hazır:
Devlete ekonomik kaynak sağlamak.
Kaynak sağlamak çin toprakları elden 

çıkaracağız.
Ya sonra...
Sonra elden çıkaracak toprak da bula

mayacağız. •
Süreç başladı bile.

Anadolu Lisesi 
Mezuniyet Törenleri Üzerine

Gemlik Celâl Bayar Anadolu Lisesi 
altıncı mezunlarını vermiş bulunuyor.

Geçtiğimiz hafta Çarşamba günü okul 
bahçesinde düzenlenen mezuniyet töreni 
ile 196 öğrencimize madalyaları verildi.

Kuruluşundan beri çok başanlı öğrenci 
ler yetiştirmiş- bij okuldur Celal Bayar 
Anadolu Lisesi.

Çeşitli imkansızlıklar içinde dört yer 
değiştiren okul, Okul Müdürü Sayın İdris 
Aka’nın üstün gayretleri ile bugünkü mo 
dern haline getirilmiş, yetenekli öğretmen
lerin sayesindedir ki, il ve yurt başarı orta
larının üstünde başarı sağlamıştır.

Bu başarı disiplinli ve programlı çalışma 
ile elde edilmiştir.

Öğrenciler, sevgi ile kucaklanmış, onlar
da öğretmenlere saygıda kusur etme 
finişlerdir.

Okulda baba oğul, baba kız ilişkileri gibi 
davranışlar velilerce takdirle karşılandığın
dan, her .mezuniyet törenine iştirak artmış, 
ilgi görür olmuştur.

Okul öğretmelerinin Müdürleri Sayın 
İdris Aka ya sundukları şükran plaketi 
öğünülesi bir vefa nişanesi. Sevgi ve 
saygının bariz bir nişanesi. Bu davranışla 
Sayın İdris Aka nın gözleri yaşardığı gibi, 
benim ve birçok veli ile katılımcının gözleri
ni de yaşarttı.

Böyle davranışlar sevgi bağlarını

GEMLİK

Ksrfez
W GÜNLÜK SİYASİ GAZETE MU

YIL : 31 SAYI : 1578 
FİYATI : 200.000 TL. (KDV Dahil) 

Sahibi: Kadri GÜLER
Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B 
Tel: 5131797 Fax : 513 35 95 GEMLİK

Basıldığı Yer: KÖRFEZ OFSET 
Matbaachk-Yayıncılık-Reklamcıhk Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz) 

DOĞAYI SEV, YEŞİLİ KORU

pekiştirir, güven duygularını arttırır. haşan 
sağlar. İyi. hoş görüntüler, davranışlar & 
riz. her okulda, her kurumda bö^ks 
davranışları inşallah izleriz.

Törende olumsuz gördüğüm konuya 
gelince..

Okulun dans grubunun gösterileri. Türfc 
Halk Müziği. Hafif Batı Müziği gösterini 
madalya dağıtımından sonra yapıkiğmdan 
ilgi azaldı, “davulcu gürültüsüne” gttı

İnanıyorum ki, o gençler ne emdi 
verdiler başarılarını sergilemek için.

Eğer bundan sonra, bu gibi çahşmafaK. 
diploma veya madalya dağıtımından önce 
yapılırsa, daha iyi olur, ç ocuklarıma 
üzülmezler emekleri boşa gitti diye.

Arı kardeşim. Pilavın pirinci süper, 
şahane, tavuk eti bol. Usta harika. Püm 
şıpır, şıpır, yağını biraz bol koydur be 
kardeşim. Dudaklarımızın kenarından biraz 
süzülsün.

Kolesterolümüz yüksek. Evde yedeni 
yorlar yağlı. Hiç olmazsa burada yıyefem.

Ayrana lafımız yok.
Bu'da işin şakası.
Celal Bayar Anadolu Lisesi nin boşM 

müdürleri Sayın İdris Aka olmak uzod 
bütün öğretmen ve öğrencileri kuttad 
mezunların arzu ettikleri üniversitdad® 
öğrenim görmelerini dilerim.

Yazarımız

Araştrmacı-Yazar
Yılmaz AKKILIÇ’ın yazdığı

4 Ciltlik
BURSA ANSİKLOPEDİSİ

gazetemizde satılmaktadır.

KHrfez
OMMLUK SHr ASI «METt ■■■

İstiklal Cad. Bora Sok. No
Tel: 5131797 Fax : 513 35 96 GEM*
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haber

Balıkçı Barınağı 
büyütülüyor

Kayıkhane semtinde bulunan ve balıkçılara yeterli 
hizmet veremeyen Balıkçı Barınağı, belediyenin gi 
rişimleriyle büyütülmeye başlandı.
I Gemlikli kik ük 
bahkçdann tek sığınağı 

ı olan Kayıkhane Balıkçı 
[ Barınağı. belediyenin gi 
rişimk'ri île dolgu

I yapılarak. büyütülüyor.
1999 yılının Ağustos

I ayında yaşanan deprem
den sonra. denize çö 
kerek. mendereği kısalan 
Balıkçı Bannağı. küçük 
sandal ve motorların dal- 
gah havalarda barınmasına 
olanak tanımıyordu.

Gemlik Belediyesi 
tarafından geçtiğimiz yıl 
kordonlardaki kayalıklann 
da depremden sonra 
denize çekilmesiyle boşluk
ların doldurulma çalış- 
malan. Liman Başkanlığı 
tarafından gerekli izin alın
madığı gerekçesiyle durdu
rulmuştu.

Belediyece yapılan proje
lendirmeden sonra, gerekli • 
izinler alınarak, Emin • • 
Dalkıran Kordonu ndan 
başlayarak, kaya ve taş 
takviye işlemleri 
başlatılmıştı.

TAŞI 
GEDİĞİNE

Af...
Vergi affı...
İmar affı...

Şimdi de hayalciye af 
kaçakçıya af!
Kokuyor, kokuyor, 
her taraf pislik kokuyor... 
Af değil (fa) lazım (fa).. 
Korkarım (fa) da gidermez 
Üstümüze öyle sinmiş ki...

Kayıkhane, semtinde 
bulunan küçük Balıkçı 
Barınağı nin da düzenleme
sine başlanılarak, daha çok 
küçük sandal ve mote darın 
barınması içip menderek 
taş dökerek, büyütülüyor.

Sineklerden 
şikayet var
Yaz sıcaklarının başlamasıyla, 

sivri ve karasineklerden 
şikayetler artmaya başladı.

Yaz mevsiminin sevilmeyen uçan 
hayvanlarından Sivrisinek ve karasinek
lerin erken görülmesi vatandaşların da 
şikayetlerine neden oluyor.

Gazetemize gelen Atatürk Kordonu 
sakinleri, ilgililerin dikkatinin çekilmesi 
için konunun gazetemizce haber yapıl
masını istediler,

Vatandaşlar, sivrisinek ve karasinekle 
geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da 
ilaçla mücâdele edilmesinin isterlerken, 
bu yıl ilaçla mücadeleye geç kalın
masının nedenini anlayamadıklarını 
söylediler.

Değişimden Korkmayalım

Değişim sürecine girdik.
Su kaderin cilvesine bakın.
Değişimin lokomotifi AK Parti oldu.
Gerici damgası vurulmak istenen Ak 

Partiyi, Avrupa Birliği adaylığı kurtardı.
Hepimizi şaşırtan bir hızla batıya dönen 

AK Parti, CHP den de destek gördü.
Aslında halk (AB) girişimlerini büyük 

çoğunlukla destekliyor.
Terör ve savaş ortamında yasamak

tan bıktı.
Korku ve kuşku ortamından yıldı.
Bu çabalar için:
" Egemenlik elden gidiyor. **
” Bunlar yıkım yasalarıdır. ’’ diyenler 

de var.
Halk gerçek egemenliğin güçlü 

ekonomi ile sağlanacağını anladı.
Birinci önceliğin, iş ve aş olduğunu 

gördü.
Bağımsızlığın silahlanma ile olmaya

cağını kavradı.
Her şeyin başında, ekonominin 

olduğunu anladı.
Nitekim halkın nabzını kamuoyu yokla

malarında görüyoruz.
ANAR’ın son yaptığı anket sonuçları

na bir bakalım.
- Ak Parti oylarını % 34.4 den % 38.8 

e yükseltmiş.
- CHP nin oylan, % 19.4 den % 14.7 

ye gerilemiş.
- Genç partinin oylan ise % 13.3 e 

yükselmiş.
Ama bu kamuoyu araştırması Çukuro

va ve Kepez hadiselerinden önce 
yapılmış.

Son gelişmelerin, Genç Parti oylarına ne 
şekilde yansıdığını, yeni anket 
sonuçlannda göreceğiz.

CHP karnından konuşuyor.
Anayasa değişikliğine soğuk bakıyor.
Ama AB uyum yasalannı destekliyor.
Yani hem değişimden yana görünüyor.
Hem de değişime açıkça direnen 

bürokrasi ile kötü olmak istemiyor.
Aslında ülkemizde kimin ilerici, kimin 

gerici olduğu biribirine kanstı.
AB uyum paketleri çıktıkça;
Kırk yıllık gericiler, ilerici oklu.
Kırk yıllık devrimciler de, gerici 

görüntüsü verdi.

4ÜV(/IV
Yeni düşüncelerle karşılaşınca. 
Zayıflar korkar. 
Aptallar karşı gelir. 
Akıllılar karar verir, 
Ve ustalar da yönetir.

” Jeanne Roland *
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Elma Şekeri nde 
yaz etkinlikleri

I MAMA MİA
| Pl^AKlA
। TaM Toocl Cafç

Gemlik Manastır mevkii
Cumhuriyet Mahallesi’nde bulu
nan Elma Şekeri Kreş ve 
Gündüzbakımevi’ndeki miniklere 
yaz mevsiminin başlamasıyla 
yüzme dersleri veriliyor.
Elma Şekeri Kreş, ve
Gündüzbakımevi Müdürü Erkan 
Akıncı, birçok anne ve babanın 
okulların tatile girdiğinde kreş ve 
bakımevlerinin tatile girdiği 
sandığını belirterek, şunları 
söyledi:
“Kreşimiz, yaz ve kış dönem
lerinde her zaman hizmet ver

Pizzamızı denediniz mi? 
Vazgeçemeyeceksiniz.

mektedir. Çocuklarımızı sıcakların başla
masıyla, haftada ikigün yüzmeyi öğrenmeleri 
için Bursa Altınceylan Spor Tesisleri’ne götür
erek, hem güzel bir. gün geçirmelerini hem de 
yüzmeyi öğretmenlerden öğrenmelerini 
sağlıyoruz.
Kreşimizde belirli tarihlerde değil, oniki ay 
süre ile kayıtlarımızı, sürdürmekteyiz.
Yaz döneminde de anne ve babalar, çocuk
larını günlük olarak ta kreşimize bırakabilir
ler.”
Eğitimin küçük yaşta başlayacağını’söyleyen 
Erkan Akıncı anne ve babalara seslenerek, 
“Sizin çocuklarınız bizim çocuklarımızdır.
Onların mutlu olduğunu görmek, bizlere daha 
çok mutluluk veriyor. Değişik aktivite lerle 
onları mutlu etmek bizim görevimiz. ” dedi;
Yaz döneminde saatlik, günlük, aylık bakım 
hizmetlerinin verildiğini de söyleyen Akıncı, II ve 
III dönem yüzme kursları kayıtlarının devam , 
ettiğini ve kreşlerinin 0-2 yaş kreş, 2-5 yaş' 
Anaokulu, 6 yaş anasınıfı gruplarının bulun
duğunu belirttir

IEv ve işyerlerine servis yapılır I 
İstiklal Cad. No:17 GEMLİK I 
^el: (0.224) 513 53 67.

İT CAFE 
B ŞEHZADE 
Ş GARDEN PUB

Büyükkumla İskelesi karşısında B 
Değişik atmosfer, nezih, 

|| farklı otantik bir mekan. 9 

g Ayncacaapfiyatlanyla güzel vakit B 
| geçirebileceğiniz yegane bk yer |
& Büyük Kumla Meydanı İskele Karşısı B 
1 Tel: (0.224) 538 00 90 
O BÜYÜKKIMB

p
■■■ GtMUÛK SIYASI GAZETE ■■

İLAN ve
1 AYLIK PAKET PEKLAM 
l(( ıııiN ıı>l I VMİiihİ/

REKLAMLAR
| KAZANDIRIR

BİR TELEFON YETERLİ
TEL : (0.224) 5131797

1
I II
Iİ

DOĞUŞ FEN DERSHANELERİ I

“Her Zaman Bir Adım Önde”
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MuiaHer GÜRBOĞA
* I Eğitîmci-Yazar

Demokrat Kişilik

Toplumsal değer ve kuralları bireye 
aktaran üç geleneksel kurum var 1- Aile 2- 
OkuL 3- Arkadaş grubu.
| İnsan yaşadığı çevrede o çevreye özgü 
diğerlerle biçimleniyor, ya da kimlik 
kazantkvr. Demokrat kişilik ya da tam tersi 
buyurgan kişilik yapısı önce evde, ailede 
oluşmaktadır Önce evden başlamak lazım. 
Demokrasiyi ilkin evde gerçekleştirmek 
gerekiyor demek Topkımumuzda aile içi 
eğitime gereken önemin verildiği söylene
mez. Ebeveyn ile çocuklar arasında eşitler 
arası bîr ilişki zaten düşünülemez. Ancak, 
anne ve baba güçlü konumunu, ölçüyü aşan 
tarzla hissettirmeme! i. Anne baba gölgesi 
düşmemeli çocukİann üstüne. Korumasız 
kişilikleri bundan zarar görmesin. Eğitimde 
aüe arası İlişkilerde denge ve ölçü çok 
önemi kavramlardır. Toplumsal sorunlar 
karsısında neden hep kurtancılara ihtivac 
duyuyor ız C » rklukta ohısan özgüven 
eksikliğinin bur H payı olamaz mı?s

Gençleri yetiştirmek, onları bize, 
kendimize benzetmek demek «.leğildir. 
Onların her birinin eşsiz ve biricikliğini 
kabul edelim. Farklılıklarını, renklerini 
korusunlar, geliştirsinler. Onlara yapa 
cağımız şey sadece destekle sınırlı kalsın. 
Yoksa farklılıklarından vazgeçip sürü insanı 
olmayı deneyebilirler. Kendi özgürlüğünü 
koruyarak, kendileri olmalarına olanak 
tanınmalıdır. Ebeveynlerin sergileyeceği 
tutarlı çizgi ne olabilir? Çocuklarımıza vere 
bileceğimiz, her zaman dürüst kalması ve 
hep inandığı şeyleri yapmayı savunmasıdır. ı

Aile içinde, kişinin kendisine ifade debile- 
cek yollan tıkalı olmamalıdır. Tutarlı nitelikli 
ve uyumlu bir takım çalışması görüntüsü 
özlenen, amaçlanan bir görüntü değil mi? 
lam tersi, doyum vermeyen aile ilişkileri, 
hastalıklı birey üretiyor. Aile içinde çatışma 
ne kadar çok ve çatışmaları çözme biçimleri 
ne kadar yanlış zeminde sürüyorsa, doyum 
suziuk o denli çoktur

Sorunlu çocuk, sorunlu aile iletişimi 
demek. Çoğu aile ortamları kendisi olmak
tan korkan, kendinden kaçan ve kendisini 
saklayan kişilikler yetiştirilor. sonuçta, 
demokrasi, yaşam biçimimiz olamıyor.

NÖBETÇİ ECZANE
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ÖZER ECZANESİ

Bunları biliyor musunuz?

Yaşlılık kabusunu 
zihninizden kazıyabilirsiniz!

Dünden devam....
Mezoestetik yönteminde 

küçük iğnelerle sinek ısırığı 
kadar bir acı ile cilt içerisine bir 
çok noktaya bazı maddeler 
enjekte edilerek cildin doğal 
yenilenme sistemine destek 
sağlanır. Bu maddeler kozmetik’ 
uygulama etkinliğinden farklı 
olarak tamamen cilt içerisine 
verildiğinden uygulamanın ertesi 
gün ciltte doğal gücün' pırıltıları

görülür ve cilt daha pürüzsüz, 
doğal rengine eşdeğer, daha 
sağlıklı ve daha kırışıksız görünü 
müne kavuşur. Ciltteki problem
li görünümün büyüklüğüne kavu 
şur. Ciltteki problemli görünü 
mün büyüklüğüne bağlı olarak 
her yıl birer ay arayla elde 2-3 
defa uygulama yapmak fay
dalıdır.

Mezoestetiğin yanısıra ciltte
ki belirgin kırışıklıktan ve mimik

hatlarını daha etkin olarak azalt
mak için ise bu bölgelere kıkır
daktan daha etkin olarak azalt
mak için ise bu bölgelere kıkır
daktan elde edilen asit türevleri 
enjekte edilerek genç görü 
nümde daha estetik halde 
kazanılmış olur.

Bu öneriler % 100 nature! 
ürünlerle yapıldığından cilde 
zararlı herhangi bîr durum mey
dana gelmez.

Yasemin Mobilya
DEĞİRMENCİOĞLU Mobilya ve Koltuk Çeşitleri
O Yatak Odas\Takımları 
“I Oturma Odası Takımları

□ GEREKLİ TELEFONLAR

□ KAYMAKAMLIK .

1 513 13 64

□ ULAŞIM
□ BELEDİYE

□ TÜP DAGmOfLARI
□ HASTANELER

513

BP

Uludağ Turizm. 
Aydın Turizm...

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

.513 12 12%

.513 20 77

. 513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95

VE SAMA t X. AREARt OOASt

İtfaiye ............... 
Polis İmdat.........
Jandarma İmdat. 
Jandarma K• 
Polis Karakolu.... 
Gar. Kom...........

Nüfus Md.”??? 513 37 42
Özel Id. Md...... 513 15 07

513 3033
513 17 79

513 16
13 16

Petrol.. .
Ahcan Petrol..... ...... .

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

.....'......155' 

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

........513 18 21

........513 24 67
.........513 3240

.....513 23 24
‘14 3 ? 50

513 22 59
S?"5 4546
514 28 41
513 65 00
513 40 95

Aygaz......... 
özgaz..........
Ttfcat
Ocakgaz.....
Ergaz.............
îpragaz.........
Haâasgaz.
bMgaz ..
Yeni L&tgaz

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

Tapu Sİc. Md . 513 14 14
Müftülük............ 513 13 64

Spor Sah...... 514 00 95
Orm. Böl. Şf... 513 12 86
Milli Eğt. Md. .. 513 11 74
Halk Eğt. Mrk.. 513 18 46 
Hal! Kutüp..
As.-vb.......r 
Karayolları ... 
Liman Bşk.... 
Mal Md.........

Gümrük Md.. .. 513 14 11
Tekel Md.......... 513 10 42
Ver. Da. Md... Sİ3 23 60
İlçe Tır. Md. . 513 11 86içe Seç. Md. 513 77 73

Santral........... 51345 21-23
Başkanlık........513 45 20
Zabıta..............513 24 32 ~
Ota üs işlet . 513 45 21-122 
Su İşletmesi ...513 45 21-115 
İtfaiye............513 23 25 ..
Muhasebe M. 513 45 21-182 
Yaalş. Md.. . 513 45 21-111 
Su Anza....... Yahnız 185

Apıbutons.....0 532.5716757

□ RESMİ DAİRELER 
TEK Anza...... 513 20 66
TEK işletme .. 513 45 03 
Turizm Der. .... 513 12 74

Ambulans......0.532.4368116
Kurtarıcı..........0.533 2556505

ı> 513 11 85

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

J TAKSİLER 

Körfez Taksi.....
Çınar Taksi»...........
Güven Taksi.........
Gemlik Taksi.... 
Manastır Taksi

□ UÇAK
Türk Hava Yollan .........
Şaf'k Havacılık........ .......
Havafanan»..........................
□ DENİZ OTOBÜSÜ
Bursa.....
Mudanya
Yenikapı..
Yalova.....

O Misafir Odası Takımları 
O Yemek Odası Takımları

; O Kanepeler
\ O Abajur Çeşitleri 
Ö Zigon Sehpalar
Yeni İşyerimizde zengin 

mobilya çeşitleri ile 
hizmetinizdeyiz

Gazhane Caddesi No : 21 GEMLİK 

Tel : (0.224) 512 20 20

M

□
 S EMIİK 5 OF OFtkSR ve

Yalova.....
□ FERİBOT
Topçular........ _
Eskihisar........
□ OTOBÜS
ŞehirierarastOtc-Tersi 261 54 OC
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PVC KAPLAMA V€ 
PLASTİK KART SİSTEMLERİ
0 Plastik Kimlik Kartı 0 Personel Kartı

0 öğrenci Kartı 0 Tanıtım Kartı

0 Fatura Kartı ve 0 PVC Kaplama

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

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

ÖZGÜR SPOT ve 2. EL
KALİTELİ - GARANTİLİ - SIFIR AYARINDA HER TÜRLÜ 
CEP TELEFONU- TELEVİZYON - BUZDOLABI - FIRIN- 

ŞOFBEN - ÇAMAŞIR MAKİNASI - BULAŞIK MAKİNASI - 
ELEKTRİK SÜPÜRGESİ - ve BENZERİ EŞYALAR ALINIR 

UYGUN FİYATLARLA SATILIR

Kayhan Mh. 
2 Nolu Cd. No:21 
Kumla Yolu üzeri 
Tel : 513 Ol 76 

GEMLİK

UĞRAMANIZ MENFAATINIZEDIR
BUZDOLABI - ÇAMAŞIR 
MAKİNASI- FIRIN ve 
ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE 
vîo.oou.oy'j.'fi

Beyaz eşyaların boya işleri yapılır.

— £ Fabrikamızda çalıştırılmak üzere 

BAKIM ELEMANI 
alınacaktır.

= | ni: (0.224) 514 00 00

■ e Nakliye Ihmamızda çalışacak
§ ± ELEMAN ARANIYOR 
yİ Tel: (0.224) 514 56 09 
“I (0.224) 514 00 28

i TAKSİTLİ TATİL EN İDEAL TATİL!
W0RLD KART 
İDEAL 
ADVANTAGE 
RONUS KART

sahiplerine
VADE FARKSIZ

taksit imkanı

✓ OKUL GEZİLERİ

✓ VİZE İŞLEMLERİ

✓ YURTİÇİ - YURT DIŞI OTEL REZERVASYONLARI

dürü turizm?

✓ PAKET TURLAR
✓ HAC - UMRE
✓ YURTİÇİ - YURTDIŞI UÇAK BİLETLERİ
✓ KONGRE VE SEMİNER

TÜRK HAVA YOLLARI
KAYABEYOĞLU TURİZM SEYAHAT

Demirsubaşı Mh. Çeşme Sok. No:9/A GEMLİK
Tel : (0.224) 514 47 71 Fax : (0.224) 514 40 44
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Sınıflarını Pekiyi ile gecen 
ilköğretim okulu öğrencilerinin 

fotoğraflarını gazetemizde yayınlamaya 
devam ediyoruz. Bunun için öğrencilerin 

karneleri ile gazetemize bir vesikalık 
fotoğraf getirmeleri yeterli olacak. 
Aynca sınıflarını Pekiyi ile gecen 

50 öğrenciye yazarımız 
Gürhan Cetinkaya dan 
tatil kitabı hediyesi.

h Senato Sunğipek’i gezdi

Rektör Yurtkuran. 
isteme Müdürlüğü 
temde senato uyeterine 
ara» paylaşımı hakkında 
hanra üzerinde açrfda- 
ptefar da bulundu 
Eter a sonra kencfiierine

Kadri Güler
»aranma Kadri Goin şort dan gezisinde olduöun-

<$ats dakxft çaztfatma bir sure ara vermişi ir.

taline f^afcış

Temizlik aradan yenileniyor
Gerdik Beterâyesı

Temizâk fater. doojrdakî
cöp icptarna 

aradan birer birer 
yeniyeni^r Temzüi işleri 
bünyesinde opfarr; 7 çöp 

aracı
oelrter. baskar 

.Merime' Turgpt. bınfardan 

buakürnası planlanan 
wrteri,gezıneye başlayan 
tüniversite hocalarının • 
Gemhk belediye başkanı 
Mehmet Turgut'a karşı 
arazi paylaşımı nedeniyle 
tepkilerinin olduğu 
gözlenirken. Rektör 
Yurtkuran. 9 Temmuz 
2002 de Üniversite sen
atosu nun aldığı 3 nolu 
kararda Hukuk 
Fakültesinin Sunğipek 
Fabrikası nın tamamının 
tahsisiyle olacağını 
belirterek. Sunğipek 
arazisinde ne olursa 
olsun anlaşmak istedik 
(erininde altını çizdi.

üniversite senato 
sundan cıkacak aksi 
kararın isi çıkmaza 
sürükleyebileceğini ifade 
eden senato üyeleri.
Bizter Yalova'ya gitmesi 

düşünülen Hukuk 
Fakültesirii aldığımız 
kararla duddurarak

4 ünün yenilendiğini bildir
di

Son olarak Bursa da 
3.5 mflyar liraya mal olan 
bîr araç daha yenilerek 
temizlik filosuna katılırken 
diğer araçlarında belidi 
zamanlarda yenileneceği 
öğrerdefi

Gemlik e açılmasını 
sağladık" diyerek pay- 
taşımdan memnun 
olmadıklarını dile 
getirdiler.

Arazinin gezimi 
sırasında üyelere bilgiler 
veren Rektör Yurtkuran.
"Arazi doğal sit alanı 
olduğundan ağaç kesimi 
olmayacağı için ihtiyaç 
duyulan binaları nerede 
kurucaz. Başkanla yap-, 
tığımız anlaşmayı oyla
ma'yapmadan önce 
üyelerimizle arazi 
üzerinde ’değerlendir-rri- 
eye karar verdik ve bura
dayız. Ben başkanla 
tekrar görüşücem, bize 
kesinlikle ihtiyaç duy
duğumuz iskele lazım.
Gemlik halkına şöz 
verdik ve mecburen 
Denizcilik Yüksek 
Okulu nu burada kurmak 
istiyoruz. Önümüzde 
günler var, makinelerin 
söküm ihalesi yeni 
sonuçlandı ve bir yılu 
geçer. Bir yıldan sonra 
tahsis yapılacak ama 
bize verilen yerlerden 
Gemlik balkıda feragat 
etmek zorunda kalacak" 
diye konuştu.
Fabrika girişinde bulu-. > 
nan eski yemekhane . 
binasına poliklinik kur
mayı planladıklarını 
söyleyen Yurtkuran, "En 
çok ihtiyaç duyduğumuz 
yerler başkana kalıyor, 
bunları tekrar gözden

geçireceğiz.
okulu için binamız var 
diyerek DPT’na
hildîvmiçtik '.çimdi jçc> o 
bölgede tekrar bina yap
mamız mümkün değil, 
çünkü DPT izin vermiy
or" açıklamasında bulun
du.

Günlerdir basında yer 
alan "Üniversite .
Gemlik’ten gidiyor" açık
lamalarımda değer
lendiren Yurtkuran 
"Gemlik’in ünevirsite için 
zaten şansı yok. onu biz 
yaratacaktık. Balıkesir’i ’ 
nasıl yarattıyşak. 
Yalova’yı nasıl yaratıyor
sak iler iki yıllardada 
Gemliği yaratacaktık 
ama bu paylaşımla 
mümkün gözükmüyor" 
diyerek ne olursa olsun 
Gemlik, için mücadele 

edeceklerini söyledi. 
Uludağ Üniversitesi nde 
kendilerine ait 26 bin 
dönüm arazinin olduğu
na' dikkat çeken 
Yurtkuran. "Gemliklin 
alternatifi zaten var, 
okullarımızı orada açarız. 
İl başkanı Mehmet 
Tünçak’a 'önümüzde 
seçimler var, yapılsın 
sonra görüşelim' 
dememe rağmen kabul 
etmedi. Mecburen 
anlaştığımız- yerler için . 
senato üyelerim fikirleri
ni açıklamalarından 
sonra kesin karar verile
cek ancak bu karar uza
yabilir. zaten sökümler . • 
zaman alacak" diyerek 
hayatı boyunca böyle 
zorlama yaşamadığına 
dikkat çekti.’ Yurtkuran 
"Ceketlerimizi alıp çek
ilebiliriz" diyerek, duru
mun ciddi olduğunun 
altın f çizdi.

Araziyi gezeri senato 
üyeleriyle birlikte İşletme 
toplantı salonunda 
durum değerlendirmesi 
yapan Rektör Mustafa 
Yurtkuran. işletmeye 
gelen AK Parti ilçe , 
başkanı Enver Şahin ve 
bazı partililerlede 
görüştü. Görüşmede 
Şahin’in "2 kişinin kendi 
anlaştığını, duyuyoruz. 

gerekeni birlikte yapmak 
isteriz" sözlerine sinir
lenerek "Senato üyeter- 
imiz yeri beğenmedikleri 
için buraya geldiler.
geçtiğimiz gün il başkanı 
ile geldiğimizde sîzler 
neredeydiniz, neden 
gelmediniz. İktidar 
sîzsiniz, hükümet 
sizsiniz. bizim bu şekilde 
anlaşmamız istendi bizde 
anlaştık. Gemliğe 
gelmek mecburiyetinde 
değiliz. Yolumuzu siz 
açacaksınız. Sunğipek 
sahilinde açılacaklokan- 
talar yarın içkili mey
hane olacak. Burada 
kesinlikle Zindan Bar lar 
istemiyoruz. Sahili 
verdiğimizde Gemlikliler 
bazı yatırımlan unutması 
gerekir" diyen 
Yurtkuran. hayatında ilk 
kez böyle durum 
yaşadığına değinde.
Yurtkuran. Mudanya'da 
Kaymakam ve belediye 
başkanı dahil tüm siyasî 
parti temsilcileri ve sivil 
toplum örgütlerinin 
kapısını aşmdırdıklannı 
belirterek "Gemlik'te 
sadece bir kişiyle muhat
ap oluyorum, sivil 
toplum örgütleri nere- 
deşiniz, neden beni yal
nız bırakıyorsunuz’' diy
erek sitemde bulundu.



28 Haziran 2003 Cumartesi

Gürhan ÇETİNKAYA Yekta Güngör ÖZDEN
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a.

Gemlik doğalgazı 
çok bekler

Gemlik dört gözle doğal gazı bekliyor. 
Gemlikln beklemesi sivil toplum örgüt
lerinin- Önderliğinde girişimlerde bulun
ması yetmiyor.

Çünkü sonucu ülkenin doğal gaz poli
tikası belirleyecek.

Doğal gazın sayısız yararları var. 
Başhcası hava kirliliğini önlüyor.

Ama ekonomik mi tartışılır.
1 Çünkü her alanda olduğu gibi doğal gaz
■ alanında da uygulanan yanlış politikalara 
I doğal gazı ekonomik olmaktan çıkarıyor.
I Özal döneminde yüzyılın projesi olarak
■ gösterilen mavi akım projesi ile devam
■ eden doğal gaz politikası ciddî sıkıntılara 
I neden oluyor.

Türkiye geçen hükümetler döneminde 
I elini kolunu bağlayan anlaşmalarla ve eh 
■ kısa süreli olanı 20 yıl olmak üzere Rusya. 
■ Ceziyar. Nijerya ve İran'dan doğal gaz 
I almak için taahhüde girmiş durumda.
I Çok miktarlarda doğalgazı almayı taah- 
Ihüd eden ülkemizin doğalgazı tüketecek 
I ortamı da yaratması gerekiyor.

Bu şu- demek.
I Doğal gaz halen Bursa. Eskişehir. İstan- 
I bul. Ankara ve Kocaeli'nde kullanılıyor.
I Doğal gaz kullanan beş ile 57 ilin daha 
I eklenmesi gerekiyor.

O zaman attığımız taş ürküttüğümüz 
| kurbağaya değecek.
I Aksi takdirde arz fazlası doğuyor ve 
I doğal gaz başımıza bela oluyor.
I Başımıza bu belayı sararak elimizi kolu- 
I muzu bağlayanlar, ellerini kollarını sallaya 
I sallaya ortalıkta dolaşabiliyorlar.
I AKP’li Enerji Bakanın’nın deyimiyle 
■ Türkiye'nin geleceğini ipotek altına alan'i 
I doğalaz politikamızdan satırbaşları:
I 14 Şubat 1986 ve 18 Şubat 1998 
I yılında Rusya ile yapılan anlaşmalar 
■ çerçevesinde Moskova'dan 14 milyar 
■ metreküp doğal gaz almamız gerekiyor.
I Anlaşma süresi de 23-25 yıl.
I Bu yıla ye bu miktara ne AKP 
I Hükümeti'nin ne de gelecek hükümetlerin 
I müdahale etme şansı yok.
| İşin kötüsü ve tehlikelisi 2005 yılından 
I itibaren “take or pay” riski bekliyor.
I Anlamı şu : Bu gazı ya alacaksın ya da 
I afrnasan bile parasını ödeyeceksin.

Biz kullanamadığımız doğal gaza 
ödeyeceğimiz parayı kara kara düşüne 
duralım.

Bir miyar üç yüz milyon ton dolayında 
taşkömürü rezervi Türkiye topraklarının 
altından çıkmak için atılacak adımları bek- 
fiyor

Neyi neresinden tutsan elinde kalıyor. 
Böyle giderse kalkınabilir miyiz?

gazetemizde satılmaktadır.

Yazarımız

Amasya Genelgesi ve Bu İktidar
Savaşarak alamadığını ekonorpik ve siyasal 

sıkıştırmalarla sağlamaya. Lozan Barış Antlaş ması 
na kazanamadıklarından yeni Sevr'ler gerçek
leştirmeye çalışan Batıklarla birlikte ‘AB dayat
maları, ABD gözdağları şakşakçılarının aymazlıkları 
artmıştır.

Sömürgeci ve yayılmacı dış güçlerle, dinsel ağır
lıklı baskıcı kişisel» yönetime karşı, tüm yoksunlukları 
sapkınlıkları göğüsleyerek tam bağımsızlık, özgür
lük, ulusal egemenlik ve aydınlanma amaçlı Ulusal 
Kurtuluş Savaşı nı kazanıp her yönden yepyeni bir 
devlet kuran Mustafa Kemal Atatürk'ün Müdafaa-i 
Hukuk ruhu ve KuVayi Milliye ateşiyle Anadolu İhti
lali bayrağını açtığı günün ,84. yıldönümünü, kurtu
luş ve kuruluşumuzun simgesi ilklerden, verilen 
ödünler nedeniyle buruklukla kutluyoruz.

Toplumu ümmetten ulusa, kişileri tebaalıktan- 
onur ve erdem saydığımız hak ve özgürlükleriyle 
ulusun eşit öğesi olan bireyliğe taşıyan yepyeni 
Türkiye Cumhuriyeti, ulus kurumu ile bağımsızlık 
kavramını il kez öngören Amasya Genelgesi doğrul
tusunda yaşama geçirilmiştir.
, Günümüzde Kemalizm/Atatürkçülere yönelik 
çirkin saldırılar. Atatürk'ü unutturma çabaları', 
gereksiz ve sakıncalı sormacalar. Mütareke basınını . 
anımsatan yabancı- kaynaklı ilkel tartışmalar, yurt
severleri uyarmalı, devletin teklifi, ülkenin tümlüğü, 
ulusun birliği, ulusal değerlerle varlıkların,- kamu 
malları, doğal kaynaklar, ulusal güvenlik ve ulusal 
çıkar, demokratik nitelikler, bilimsel dayanaklar 
ödün verilmeden özenle korunmalı ve güçlen 
dirilmelidir. Bu zorunluluk ve Amasya Genelgesi ilin 
ulusal yapımıza katkısının .önemi günden güne art
maktadır.

Savaşarak alamadığı ekonomik ve siyasal sıkıştır
malarda sağlamaya: Lozan Barış Antlaşması na kat- 
lanamadıklarından yeni Sevr'ler gerçekleştirmeye 
çalışan Batıklarla birlikte AB dayatmaları. ABD göz- 
dağları şakşakçılarının aymazlıkları artmıştır. .

Yapay sorunlar yaratılıp ikili oynayarak köti 
niyetlerini saklayan kimi komşularımızı-da iktidarın, 
suskunluğu ve beceriksizliğine bakıp görev gösteri- . 
terine girişmişlerdir.

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

YIL : 31 SAYI : 1579
FİYATI : 200.000 TL. (KDV Dahil) 

Sahibi : Kadri GÜLER
Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B
Tel : 5131797 Fax : 513 35 95 GEMLİK

Basıldığı Yer: KÖRFEZ OFSET
Matbaaclık-Yay inci lık-Reklamcıhk Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

Düşünce ve inanç özgürlüğünü birbirine 
karıştırıp sömürenler, sarma dolayı birbirieriyie 
yarışır durumdadır. Zorbalıklar, anayasaya ve huku
ka karşı direnmeler, dokunulmazlıkların sımrlandmL 
ması. siyasi .partiler ve seçim yasalan değişiklikleri, 
antidemokratik kuralları ayıklama unutulup 
anayasayı ve kimi yasalan kendi çıkartan doğrul
tusunda değiştirmeye koşulma. Türk düşmanı 
yabancıların önerileri doğrultusunda laik 
Cumhuriyetin bekçilerinden silahlı kuvvetleri 
sindirme ve zayıflatma hevesleri, demokrasi dışı, 
ahlak dışı yöntemleri gündeme getiren, yalanla ve 
değişik içerikli saldırılarla sürdürülen amaçlı yayın
ların desteğinde, toplum aldatılarak yürütülmektedir. 
Ülke koşullarının hiçe sayıp Terörle Mücadele 
Yasası nın 8. maddesini yürürlükten kaldırma. Milli 
Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği’ni sivilleştirme 
çabaları kimi güncel örneklerdir. .

Etnik ve köktendinci teröre, işsizliğe, yoksulluk 
ve adaletsizliklere ilgisiz kalan iktidar, laik 
Cumhuriyetin niteliklerine karşıtlığını zikzaklarla 
sürdürüp gerici kadrolaşmaya ve gereksiz 
.özelleştirmeye hız vermiş. Cumhuriyet protokolüne 
sokamadığı ayırıcı.- gereksiz sıkmabaşı uluslararası I 
protokole sokarak, kimi bakanların konuşmalannda 
eğitime dinsel dayanak göstererek yönünü ve yo 
lunu iyice belli etmiştir. Siyaseti hukuksallaştınp! 
eksik ve aykırı işlemlerle uygulamalara girişmiştir. İş 
yasası çelişkisi açıktır. Demokrasi, yargı bağımsı
zlığı." geçim koşulları, üniversite Özerkliği gençlik. 
Irka, Ege. Kıbrıs sorunu • umurunda görünmeyen, i 
ulusu ve ülkeyi kapsayan bir insan ve hukuk kurumu 
olan devleti savunanlara. Atatürk ilkelerini koruyan
lara ters bakan, kötü ve karakteri belli, karışık yapılı, 
karanlık.felsefeli. ulusal onuru korumakta başarısız, 
Türkiyemize yakışmayan, ver kurtulcu ve takıyyecij 
bu iktidar Amasya Genelgesi ni her gün birkaç kez 
okumalıdır. Ödün verilmesi olanaksız ilkelerin 
.koruyucularıyız. Mustafa Kemal Atatürk ve 
arkadaşlarını. Hacı Nafiz Tevfik ile Abdurrahmani 
Kamil Efendileri Amasya Genelgesi’nin amaç ve 
ereğine içtenlikle bağlı olarak saygı ile anıyoruz.

Cumhuriyet Gazetesi.

Araştrmacı-Yazar 
Yılmaz AKKILIÇ’ın yazdığı 

4 Ciltlik 
BURSA ANSİKLOPEDİSİ

GÜNLÜK SIYASI GAZETE

İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B 
Tel: 5131797 Fax : 513 35 95 GEMLİK
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Katlı otopark 
yapımı hızlı gidiyor
Belediye tarafından Hamidiye Mahallesi Eski Zeytin 
Hali’nin olduğu yere yaptırılan 68 işyeri ve 300 
araçlık kapalı otoparkı bulunan katlı otoparkın 
inşaatı hızlı bir şekilde tamamlanıyor.

Üniversite Kavgası

Gemlik Belediyesi 
I tarafından 1 trilyon liraya 
ihale edilen katlı otopark 
ve alışveriş merkezi 
müteahhit firmanın işi srkı 
tutması sonucu çok hızlı 
bir şekilde yapımına 
devam ediliyor

Gemlik"in ilk katlı ve 
kapak otoparkı olacak olan 
alışveriş merkezi ve katlı 
otopark 3 bin metrekare 
taban alanda. 3 kat ûze 
nne toplam 9 bin metre 
kare 300 araçlık otopark 
ve 68 işyeri yapılıyor.

1 trilyon 350 milyar 
liraya mal olacak olan 
Göçek A.Ş. tarafından 
yapılan katlı otopark ve 
alışveriş merkezinin ağus

tos ayında belediyeye tes
lim edilmesi bekleniyor*.

Belediye Başkanı
Mehmet Turgut, inşaat

çalışmalarının iyi gittiğini, 
Gemlik’i n yakında sağlıklı 
bir otoparka kavuşacağını 
söyledi.

Mehmet Ağar ilçemize geliyor
TAŞI 
GEDİĞİNE

*7z*/re*

Doğaldır

AB doruğundan övgü... 
Doğaldır!
Her istediklerini aynen 
yaparsan...
Yapma da
Ne alırsın gör....

DYP Genel Başkanı Mehmet Ağar, 
Gemlik, Umurbey, Küçük Kumla ve 
Kurşunlu beldelerini ziyaret edecek.

Doğru Yol Partisi Genel Başkanı 
Mehmet Ağar, 2 Temmuz 2003 günü ilçe 
mizi ziyaret edecek.

Ağar’ın, 2 Temmuz 2003 günü Gemlik 
İlçe Örgütü'nü ziyaret edeceğini, oradan 
Umurbey’e çıkarak, Celal Bayar Anıt 
Mezarında saygı duruşunda bulunacağı ve 
Küçük Kumla ile Kurşunlu Beldelerine de 
uğrayacağı öğrenildi.

Ağarın ilçemize gelmesi nedeniyle ilçe 
Başkanlığına yeni atanan Faruk Güzel, 
yoğun bir hazırlık çalışmasına girdi.

Faruk Güzel, yönetim sorunundan 
sonra, partiye yeni üye kazandırmak için 
çalışacaklarını, Genel başkanlannı 
Gemlik’e yakışır bir şekilde ağırlayacak
larını söyledi.

DYP Genel Başkanı Mehmet Ağar’ın 
kırat otobüsü ile şehiriçi ve Küçükkumla 
Beldesi’nde tur atması bekleniyor.

Gemlik’te Üniversite konusunda, 
sanal bir kavga var.

Vitrinde, eğitim kurumu mücadele- 
' si görünüyor.

Ama perde arkasında siyaset var.
İktidar mücadelesi var.
Bir taraf, Belediye Baskanını 

üniversite karşıtı gösterip, hem 
Belediye Baskanını ve hemde AK 
Partiyi hedef alıyor.

Başkan Mehmet Turgut ise, tek 
başına çalışmanın zararını çekiyor.

Odalar, dernekler ve sivil toplum 
örgütlerinden kopuk olmasının, 
sıkıntısını yaşıyor.

Belki de iki tarafın da hızla devr
eye sokulacak bir projesi yok.

Gecikmeleri ve problemleri birbir
lerinin üstüne yıkmaya çalışıyorlar.

Belki de, Sunğipek arazisi, bir ikti
dar mücadelesine alet oluyor.

İki tarafta da seçim var.
Üniversitede de seçim olacak.
Gemlik’te de Belediye seçimleri 

olacak.
Aslında, böyle bir hayırlı işte, kav

gaya gerek yok.
Yapılması gereken, her iki tarafın 

birlikte Ankara’ya giderek, devir 
işleminin hızlandırılmasını sağla
maktır.

Belediye ile üniversite arasındaki 
çatışma, sanki hükümet ile Y.Ö.K. 
arasındaki kavgayı andırıyor.

Aslında, üniversite isteyen kişi ve 
kurumlann her iki taraf ile de den
geli bir politika uygulaması yararlı 
olacaktır.

Taraflardan birinin yanında 
görünüp, diğer tarafa savaş açılırsa 
bu iş tıkanır.

Şu anda Gemlik’te görünen durum 
budur.

GÜNÜN
Kamyon şoförü, jandarma karako 

lündan içeri dalarak endişeyle sordu:
" Bu çevrede iri siyah köpekler var 

mı? "
" Yok. "
” Ya siyah inekler? "
” Yok. *
” Siyah atlar? "
" O da yok. "
" Eyvah yandık öyleyse. " dedi şoför 

ve ekledi.
” Şu halde ezdiğim köyün papazı 

olsa gerek. ”
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SANAT KÜLTÜR —

Rotaryen hanımlar GARDEN PUB

Ç 
t

gezi düzenledi

wKk’

Gemlik Rotary Derneği üye eşleri, 
Saitabat Çağlayanına gezi düzenlediler.

Geçtiğimiz günlerde Bursa'nın Kestel 
ilçesi Saitabat Köyü, Saitabat Çağlayam’na 
günübirlik gezi düzenleyen hanımlar ve 
Gemlik Rotary Derneği’nih üyelerinin eşleri 
stres attılar.

Saitabat Çağlayam’nda serinleyen 
Gemlikli hanımlar, ev ve iş yorgunluğunu 
unutarak, yeşillikler ve çağlayanın su ses
lerinin altında güzel bir gün geçirdiler.

Öğle yemeğini Saitabat Çağlayam’nda 
alabalık yiyerek tamamlayan hanımlar, gün 
batımında Gemlik’e döndüler.

Değişik atmosfer, nezih, 
farklı otantik bir mekan.

Aynca cazip Uyatlanyla güzel vakit 8
geçirebileceğiniz yegane bir yer

B Tel: (0.224) 538 00 90
S BÜVÜKKUMLfi

r MAMAMtA ■ 

| pizzakia | 
। Tast F vod Gap: ।

Pizzamızı denediniz mi? 
Vazgeçemeyeceksiniz.

PVC KHPLnMR ve
PLRSTİK KART SİST€İV1L€RI

I I Plostik Kimlik Kcırtı I | Personel Kcırtı

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

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

Fİ Foturcı Kcırtı ve

IEv ve işyerlerine servis yapılır
İstiklal Cad. No: 17 GEMLİK

■ Tel: (0.224) 513 53 67

SATILIK DAİRE
Kumla'da Havuzlu Satılık Daire 

Tel: (0.224) 51317 97

i DOĞUŞ FEN DERSHANELERİ i
“Her Zaman Bir A.dım Önde”
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Sanatla Buluşma
■ Acının, umutsuzluğun ve şiddetin dozu 
giderek artıyor..Bu tür uyuşturucu bağım
lılığı gibi. Günümüzde insanlar ya radikal 
görüşlere ya da apolitik tavırlara yöneliyor. 
Uzlaşmacı tutum sergilemek, en sağlıklı 
olanı. Dayanışmayı güçlendirmek için 
sanatı günlük yaşamın içine taşımak 
gerekiyor. Sanata eğilim, bireyin kendini 
anlatma olanağına kavuşturur. Ayrıca 
insanın duygularını inceltir, geliştirir. 
Ulusların uygarlık düzeyi ekonomik güç- 

fterinden başka, bilimsel güce ve de özellikle 
sanat gücüne dayanmaktadır. Sanatta et 
kilenme ve esinlenme kaçınılmazdır. 

[Paylaşım olgusu bu şekilde yaratılmış olur. 
Sanat, banş. kardeşlik ve sevgi bağlarını 

; güçlendirir.
Ortak kültürel ve sanatsal etkinliklerin 

gündeme daha sıklıkla getirilmesinin yararı 
na inanıyorum. Maç sonunda oluşan kala 
balıklan sanat etkinliklerinde görebilsek. ne 
iyi olur. Birleştirici ve yapıştırıcı öğe olarak 
kültürel, sanatsal değerler önem taşıyor.

i Ancak aklı doğmalardan özgürleştirmek 
^gerekiyor. Sanat ancak özgür ortamlarda 
gelişir. “Hayat gücü bilgiden daha 
önemlidir” diyor Albert Einstein. Sanatta 
amaç içsel kaynakla ilişki kurmaktır. 
Kendini tanıma ve ifade etmektir.
F Eğitim kurumlannda sanata önem verili 
yor mu? Öğrenciler sanatla ne denli iç .içe 
ler? İçlerinde sanata ilişkin var olan gizli 
güçler açığa çıkartılıp geliştiriliyor mu? Bu 
sorulara evet demeyi arzu ediyorum. 
Okulların temel amaçlarından birisi- de 

| demokratik ve yaratıcı kişilik yaratma eğiti
mi değil midir? Eğitim sistemimizin en 
büyük eksikliklerinden birisi öğrencinin 
sınırlandınlması ve kuşatılmışlığıdır. Gençler 
sanat yolu ile ilgili olumlu imaj geliştirebilir 
ve kendisi olma, cesaretini kazanabilir. Ama 
yine de sanatın karşısında en büyük tehdit 

’kendimiziz. Oto sansürden daha, düşmanı 
olabilir mi sanatla uğraşanın ya da 
sanatçının?
k Okullarda yalnızca diploma için değil, 
üretim için, sanatsal üretim için eğitim 
olmalı, diye düşünüyorum.

NÖBETÇİ ECZANE
28 Haziran 2003 Cumartesi 

ONUR ECZANESİ

29 Haziran 2003 Pazar 
ERÇEK ECZANESİ

Bunları biliyor musunuz?

Can düşmanınızdan 
hemen kurtulun

Tıp- dünyasında hangi taşı 
kaldırsanız. altında sigara çıkı 
yor. Uzmanlar, sigaranın zarar 
lan sıralaya sıralaya bftiremi 
yorlar. Ama bütün bu uyanlara 
kulaklarını tıkayan milyonlar*, 
sigaralarınızı keyifle bazen de 
dertli dertli tüttürmekten vaz 
geçemiyorlar. Biri size ben 
sigara tiryakisiyim diye bir

açıklama yapınca, onu düzelt
melisiniz. sigara kullanmak bir 
alışkanlık değil, bağımlılıktır. 
Sigara bağırdığından insan
lığı kurtarma için harekete 
gecen sağlık kurumlan, çeşitli 
sosyal kuruluslar hic bıkmadan 
usanmadan sigaraya karsı biz- 
leri uyarıyorlar. Bir sigara yak
madan kafasını toplaya-

en sadbfc dört. en

radan beş dakikada vazgeçme-
si mümkün

Elbette 
vazgeçmek 
geldiğinde 
sorular seki

konusu gündeme

Devamı var.

Gazhane Caddesi No: 21 GEMLİK 
Tel : (0,224) 512 20 20

T1

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 
ntobilya çeşitleri ile 
h izmetin izdeyiz....

M

□ GEREKLİ TELEFONLAR
İtfaiye .................Z................110
Polis İmdat...............  .......155
Jandarma İmdat..................... .156
Jandarma K...............513 10 55
Polis Karakolu..............513 18 79
Gar. Kom.................... ..513 L2 06.

□ RESMİ DAİRELER

□ 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'

TEK Arıza .....
TEK işletme ... 
Turizm Der. ... 
Spor Sah. ... 
Orm. Böl. Şf 
Milli Eğt. Md.
Halk Ebt Mrk 
Hat!' Kutüp... 
As.-^5..........
Karayolları 
Liman Bşk.....
Mal Md......
Nüfus Md. ... . 
Özel id. Md... . 
Tapu Sic. Md. 
Müftülük.........
Gümrük Md... 
Tekel Md ... 
Ver Da. Md... 
İlçe Tûr. Md. ..
İçe Seç Md

513 20 66
513 45 03
513 12 74
514 00 95
513 12 86

• 513 11 74
513 18 46
513 13 53
Ii| itâ

■ 513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07
513 14 14
513 13 64
513 14 11

• 513 1042
513 23 60
513 1186
513 77 73

□ UÇAK 
TürkHMıMA

Havalimanı.
□ DENİZ OTOBÜSÜ

Mudanya
Yenikapt

Q VAPUR
Yalova....
□ FERİBOT

EsHm

Aydın Turizm. .513 20 77

......513 18 21

......513 24 67

......513 32 40

......51323 24
'14 3'50

□ HASTANELER_____

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

□ TAKSİLER

KöYfez Taksi.....
Çınar Taksi.......
Güven Taksi ... 
Gemlik Taksi.... 
M.malttı Taksi

□ BELEDİYE

J TÜP DAĞITICILARI

Atevaaı.
&Mİw>Mİb*lte!ta» 5131185

OOAJH

Ambulans.....0.532 4868116
AMttnct....... 0 533 2S56505

Santral......... 513 45 21-23
Başkanlık...... 513 45 20 
Zabıta.™......513 24 32
Ota? üs işlet- 513 45 21-122 
Su İşletmesi 513 45 21-115 
itfaiye............513 23 25 _ 
Muhasebe M. 513 45 21-182 
'malş.Md— 513 45 21-111
Su Ana»...... Yriru» 185 fpragaz

HaCa^aî

□ OTOBÜS
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Hava sıcaklıkları 
île birlikte nem . 
oranının, da yüksek

Gemi 
»aitabat

Geçti 
çesi Sa 
[ünübiri 
«emükl 
tresatt

iemüklj 
nutaral 
»finin a

masının insan 
üzerinde asın 
yorgunluk. bitkinlik, 
baş ağrısı, baş dön
mesi gibi etkiler yap
tığı öğrenildi

Yaz aylannda 
güneş çarpmasına 
karşı vatandaşları 
uyaran uzmanlar, 
çok sıcak havalarda 
ve rutubetin arttığı 
durumlarda vücut 
ısısının 40.5-41.5

santigrat dereceye 
çıkabileceğini 
belirterek. "Bu 
seviyeye yükselen 
vücut sıcaklığı, 
vücut hücreleri ve 
özellikle de beyin 
hücrelerine zarar 
verir. Bu durum
da, güneş çarp
ması denilen aşırı 
yorgunluk, bitkin
lik, baş ağrısı, baş 
dönmesi, bulantı, 
ter boşalması, 
sendeleyip düşme, 
şuur bulanıklığı 
gibi belirtiler

ortaya çıkar. 
Hemen tedavi, 
edilmeyen güneş 
çarpmasında ölüm 
riski çok yüksek
tir” dediler.

Sıcaklığın arttığı 
özellikle öğle saat
lerinde halkın gölge
lik ve serin yerleri 
tercih etmesi gerek
tiğine de işaret edil
erek, bolca meyve ' 
tüketilmesi ve sulu 
gıdalar alınmasının 
önemine dikkat çe 
kildi.

I I
i II ı 
i ı
I II I i I ı i
0

labalfk 
atımın* — SE Fabrikamızda çalıştırılmak üzere 

BAKIM ELEMANI
' • alınacaktır.

= İ İH: (0.224) 514 00 60

ÖZGÜR SPOT ve 2. EL
KALİTELİ - GARANTİLİ - SIFIR AYARINDA HER TÜRLÜ 
CEP TELEFONU- TELEVİZYON - BUZDOLABI - FIRJN- 

ŞOFBEN - ÇAMAŞIR MAKİNASI - BULAŞIK MAKİNASI - 
ELEKTRİK SÜPÜRGESİ - ve BENZERİ EŞYALAR ALINIR 

UYGUN FİYATLARLA SATILIR

UĞRAMANIZ MENFAATİNİZEDİR
BUZDOLABI - ÇAMAŞIR 
MAKİNASI- FIRIN ve 
ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE

Beyaz eşyaların boya

Kayhan Mh. 
2 Nolu Cd. No:21 
Kumla Yolu üzeri 
Tel : 513 01 76 

GEMLİK 
işleri yapılır.

■ e Nakliye firmamızda çalışacak
| S ELEMAN ARANIYOR
S 3 Tel : (0.224) 514 56 09 
“S (0.224) 514 00 28

» i TAKSİTLİ TATİL EN İDEAL TATİL!
i W0RLD KARI

İDEAL
sahiplerine
VADE FARKSIZ

ADVANIAGE taksit imkanı
BONUS KART

OKUL GEZİLERİ dürü turizm?
VİZE İŞLEMLERİ

YURTİÇİ - YURT DIŞI OTEL REZERVASYONLARI 
PAKET TURLAR
HAC - UMRE
YURTİÇİ - YURTDIŞI UÇAK BİLETLERİ
KONGRE VE SEMİNER

TÜRK HAVA YOLLARI
KAYABEYOĞLU TURİZM SEYAHAT

Demirsubaşı Mh. Çeşme Sok. No:9/A GEMLİK §
Tel : (0.224) 514 47 71 Fax : (0.224) 514 40 44 S



GEMLİK mmGEMLİ]ÇİN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

KSrfez
TARAFSIZ SİYASİ GAZETE !■■■■■■

Q 30 Haziran 2003 Çarşamba FİYATI : 200.000. TL

Sınıflarını Pekiyi ile geçen 
ilköğretim okulu öğrencilerinin 

fotoğraflarını gazetemizde yayınlamaya 
devam ediyoruz.Bunun için öğrencilerin 

karneleri ile gazetemize bir vesikahk 
fotoğraf getirmeleri yeterli olacak. 
Ayrıca sınıflarını Pekiyi ile geçen

50 öğrenciye yazarımız
Gürhan Cetinkaya'dan 
tatil kitabı hediyesi.

Küçük Kumla da bulunan Orman Bakanlığı na ait kamp;, ikinci satışta da alan olmadı

Orman kampı satılanuyor
Küçük Kumla girişinde bulunan 300 metrekare alanda 10 binalı Orman Kampı, 

j özelleştirme kapsamında iki kez satışa çıkarılmasına karşın, fiyatın yüksek 
olması nedeniyle satılamadı. Üçüncü kez ihaleye çıkarılacak Orman Kampı için 

L bu kez taksitli satış düşünülüyor.
İr Ozdfescrmv kapsarm- 
T na alman ve 950 mü-
1 çar lira ve KDV
1 hedefle sahsa çıkarılan

I Küçük Kumla Orman
| Kampı na ikmcı satısta

: da aha çıkmadı
I İgjüerden aklığımız
I hadlere pre. 15
| Nfcan 2003 tarihinde
| birinci kez satışa
I sunulan ancak, fıvatn»

t^üne (Şakış
Kadri Güler
laarrou Kadri Goier yurt drvı gezisinde olduğun 

dan May* yazılanna bir sure ara vermiştir.

Kapalı spor 
salonuna 

ödenek geldi
I Yapım* yılan hikaye- 
. sme dönen 4çe kapalı 
spor salonuna 300 
m#yar ira ödenek

I gönderilerek çabş- 
kmatara tekrar 
Haşlanılıyor.

I
 Teme* işlemlerin m 
bürifcnestrm ardından 
ödenek yetersizliği 
i nedemyte durdurulan 
[çalışmalara tekrar 
। baştatrfırker 36G rrwP 

yüksek olması 
nedeniyle, alıcı bula
mayan Orman Kampı, 
20 Mayıs 2002 tari
hinde Orman Bölge 
Müdürlüğü nde 
yeniden satısa sunuldu. 
Bu satışta da fiyatın 
muhammen değerinin 
yüksek olması 
nedeniyle, alıcı çık
madı.

yar liranın yetersiz 
olduğu ve ancak işçi 
ücretlerine yeteceği 
ifade ediliyor.
Kapalı Spor salonu 
inşaatı için 2004 yılı 
için yaklaşık 2 trilyon 
lira ödenek ayrıldığı 
ve salon inşaatının 
bitirilmesinin 2005 yılı
na sarkacağı tahmin 
ediliyor.

İlgililer satışların daha 
sonra belirlenecek bir 
tarihte tekrarlanacağını 
açıkladılar.

Taksitli Satış

İlk ihalede 950 mil
yar lira istenen ancak 
alıcı bulamayan 
Orman Kampı,.' ikinci 
ihalede yine aynı ücret

GjÜ29İ Ustasını

Mehmet Avcı ve 
yönetim-kurulunun il : 
başkanı İlker 
Özarslana tepki 
göstererek istifa 
etmelerinin ardından 
DYP Genel Merkezi 
tarafından Gemlik İlçe 
Başkanlığı’na atanan 
Faruk Güzel, onay
lanan yönetim kurulu 
listesini il başkanlığına 
sundu.

Yönetim kurulu lis
tesinin il başkanlığı 
tarafından da onay
landığını bildiren 
işadamı Faruk 
Güzelin listesi şu 
isimlerden oluşuyor.’ 
Peyşmi Çağlar, 
İbrahim Yiğit, Haşan 
Yıldırım, Nuray Erten, 
Berkay Kırmızıay, 
Aptullah Güler, 

istenince ahCı yine 
bulunamadı;

Üçüncü kez ihaleye 
çıkarılacak plan Küçük 
Kumla girişindeki 
Orman Tatil Kampı ■ 
için Orman Müdürlüğü 
tarafından yeni şart
name hazırlanırken bu 
kez taksitli satışa 
gidileceği öğrenildi.

Yaz Okulları Açıldı

Mustafa Margılıç, 
Salih Mete,. Cemal 
Çağlayan, Latif 
Çakan, Yaşar Tutar; 
Selime Fermon, 
Osman Bıyıklı.

Görev dağılımını 
önümüzdeki günlerde 
belirleyeceklerini 
belirten Güzel, ilk 
icraatlarını Genel 
Başkanlan Mehmet 
Ağar'ın ilçeyi ziyare
tinde yapacaklarını 
söyledi.

Gemlik Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün 
düzenlediği Yaz Okulları ilçe Atatürk stadında 
düzenlenen törenle açıldı.
Siyasi parti ilçe başkanlannm katıldığı açılış 
töreninde konuşan İlçe Spor Müdürü Burhan 
Arıkan, büyük paralar harcayarak çocuklarını 
Bursa'daki spor kuruluşlarına gönderen 
velilere sitem ederek, "Bünyemizde buiunan 
hocalarımız kariyer sahibi öğretmenlerdir. 
Gemlik'te en güzel spor derslerini vermek için 
çaba harcıyoruz. Gemlik dışına çıkılmasını 
üzüntüyle karşılıyorum” diye konuştu. 
7-14 yaş gurubunda Futbol, Basketbol, 
Voleybol, Karate, Halk Oyunları. 7-18 yaş 
gurubunda Masa Tenisi, Satranç ve Güreş 
dersleri branşlarında iki ay ders görecek 
gençleri Turgut Akcan ile Ömer Erdem 
çalıştıracak.
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Soteft Küfü
Gürhan ÇETİNKAYA

Bizim üniversitelerimiz
Yunus KARDEŞTUNCER

f 
Sat

I 
ilçe 
gür 
Geı 
stre

Geı 
um, 
leni

slal 
□at

Gemlik© üniversite açılacak ya...
Yılan hîkayesine döndü..
Tenis maçı gibi..
Top bir o yana bir bu yana gidiyor.
Marşa basıldı bir kez eninde sonunda 

oacak ama Gemlik Halkına da kök sök
türecek.

Histeri nöbetine tutulup da kriz yarat
maca da gerek yok aslında.

Ama ne var ki politika işte..
Malzeme gerekli ya.. Tanı da yerel 

seçimlere gidilirken.
Sağdan soldan siyasal partilerin 

. neredeyse tümü olayın üzerine gidiyor. 
I Biraz da kaşıyorlar.

Gemlik te üniversite açılması ve tartışıl
ması önemli ancak daha da önemli bir 

Iolay var.
Genel olarak üniversiteler üzerinde 

oynanan oyunlar.
Türkiye'de üniversiteler siyasetçilerin 

öteden beri ilgisini çeker.
Oysa oralar bilim yuvalan.
Bırakın kendi kararlarını verebilsinler 

ve kısır çekişmelerin dışında kalıp toplumu 
aydınlatsınlar.

Yok olmaz..
Illede elimiz üstünde olmalı..
Biri geliyor YÖK diye bir kurumu 

demoklesin kılıcı, gibi üniversitelerin başı
na getiri yor.

O gidiyor diğeri gelirken çantasına 
YÖK'ün yerine başka kılıç koyuyor.

Gelir gelmez de çekiyor kılıcını başlıyor 
sallamaya..

Şimdi de onu yaşıyoruz.
Öyle bir uygulama düşünülüyor ki. dün 

YÖK e karşı çıkanlar bugün YÖK ün ve 
başkanı Kemal Gürüz "ün önünde çelikten 
duvar ördüler.

Demek ki üniversiteler ciddi bir saldırıy
la karşı, karsıya..

Acaba neden?
Yoksa iktidar üniversiteleri kayıtsız 

koşulsuz egemenliği altına almak mı isti 
yor?

Gemlik'te üniversitenin açılmasını iste
mek kadar, üniversitenin özgür yapısına 
sahip çıkmak da önemli..

Olur ya yârın öbür gün bir de bu sorun 
karşımıza çıkabilir.

Şimdiden hazırlıklı olmak da yarar var. 
Dikkatimiz çekmek istedim.

SATILIK DAİRE
Kumla'da Havuzlu Satılık Daire

Tel: (0.224) 513 17 97

Yeni Ekonomide Varolmanın Gereksinmeleri

Digital teknolojiler, kablosuz iletişim, gen 
teknolojisi ve tüm dünyayı, saran iletişim 
ağları.. Bugün her alanda devamlı umul
mayan tahmin edilemeyen ani değişikler ola
biliyor. Değişikliğin yönü ve büyüklüğü kesin
likle tahmin edilemiyor. Umulmadık olabili 
yor. Değişikliğin yönü ve büyüklüğü kesinlik
le tahmin edilemiyor. Umulmadık yerlerden 
piyasada yeni r< »kipler peydah oluyor. Birden 
pazara çok kısa zamand^ tutulmasını veya 
yok olmasını sağlayabiliyor. Hergün bir 
evvelki günden çok daha, fazla seçeneğe çok 
daha fazla rakibe sahip oluyoruz.

; YENİ EKONOMİ diye adlandırılan bu 
ortamda değişikliğe ayak uyduramayan fir
maların hayatta kalabilmeleri de çok zor.

. Şimdi .Ürünün yaratılmasından pazara 
sunuluşuna kadar geçen süre ne kadar hızlı 
ise rekabet gücümüz o denli artıyor. Mühim 
olan' mükemmel ürün , değil iyi ürün... 
Mükemmelleştirmek için harcanacak ek süre 
sizin pazar payını başka bir firmaya kaptır
manıza nfeden olabiliyor... İlk pazara çık
masın avantajlarını rakibinize kaptırmış ola
biliyorsunuz...

Peki şirketler ne yapmalılar da bu hızla 
değişen rekabetçi ortamda, hayatta kalıp 
başarılı olabilmeliler....

Bilginin devamlı olduğu ve yayıldığı 
çalışanların edindikleri bilgiyi bir şekilde fir
manın gelişimi için kullandıkları bir sistem 
olmalı..

Bu da ancak bilginin standart eğitim pro
gramları ile değil. İş., iletişim ve yönetim 
süreçlerinizin bir parçası olması ile 
'mümkündür. Kurum akıl ve bilgisinin devam
lı geliştirilmesi gerekir.

Rekabet edebilmenin en önemli faktörü 
rakiplerinizden çok daha hızlı olmanızdır. O 
halde HIZ'lı davranmanın kendisi bir amaç

■■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE MH

YIL : 31 SAYI: 1580
FİYATI: 200.000 TL. (KDV Dahil) 

Sahibi : Kadri GÜLER
Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B
Tel: 5131797 Fax : 513 35 95 GEMLİK

Basıldığı Yer: KÖRFEZ OFSET 
Matbaachk-Yayıncılık-Reklamcıhk Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

olmalı bu konuda yeterli kaynaklan (para, 
zaman, eleman) şirket ayırabilmelidir.

Şimdi firmalan yönlendiren iç dinamikler 
değil dışarıdan gelen müşteri istekleri! 
Yatırımcılardan müşterilere herkes önündeki 
seçenekleri çok rahat değerlendirip sizden 
vazgeçip kolaylıkla başka bir firmaya anında 
geçme şansına sahip...

İnterhetk ortamında' veya internet ortamı
na giremeyen müşterilerinizden gerçek 
zamanda gerek anketler gerek formlar ile 
elde edeceğiniz bilgiler müşteri isteklerinin ve 
beklentilerinin tam olarak anlaşılabilmesi ve 
bu isteklerin yerine getirilebilmesi için analiz 
edilmeli ve değerlendirilmelidir.

• Böylece müşteriye neyi ne zaman istiyor
sa verebilmeksiniz aksi takdirde bunu 
yapacak bir başka firma muhakkak olacaktır.

Firmalar ürünlerini müşteri istekleri 
doğrultusunda geliştirip kısa zamanda pazara 
sürmelidirler. Firmalar tüm iş akışlannı 
gerçek zamanda aldıkları bilgiler doğrul
tusunda ürün elde edecek ve pazara sürecek 
şekilde bütünleştirmelidir.

Yeni Ekonomide mühim olan formal hi 
yerarşi değil büyük fikirler, güçlü vizyonlar. 
En yukarıdaki kişinin yeni teknolojiyi değişen 
pazar paylarını veya organizasyon içinde 
farklılık yaratabilecek kişileri yakından takip 
edebilmesi çok zor. Her firma devamlı olarak 
yeni fikirlere yeni bakış açılarına açık ola-; 
bilmeli.

Üst yönetim; istekleri, beklentileri ve şir-, 
ketin hedefleri konusunda çok açık olmalı bu 
prensipler dahilinde çalışanlara tam yetki | 
verebilmelidir.

Başka, türlü YENİ EKONOMİ nin 
gereksinimi olan HlZın yakalanması 
mümkün değildir.

Yazarımız
Araştrmacı-Yazar 

Yılmaz AKKILIÇ’ın yazdığı 
4 Ciltlik 

BURSA ANSİKLOPEDİSİ 
gazetemizde satılmaktadır.

■BBIB GÜNLÜK SİYASİ GAZETE 1MB

İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B 

Tel: 5131797 Fax : 513 35 95 GEMLİK
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gKumla pazarına 
— • ! • 1 ••ilgi büyük

Yazlıkların dolmaya başlamasıyla Kumla Pazan da 
canlanmaya başladı. Binbir çeşit ürünün satıldığı 
Kumla Pazan’nda, ne ararsan var.

Ben esMİb | Küçük Kumla’da oturan
ların ve gezmek için giden
lerin uğrak yeri olan Küçük 
Kumla pazarı, dolup dolup 
boşalıyor.
ı Kumla Belediyesi tara 
tından metrekaresi 1 mil 
yon liradan belediyeye 
büyük gelir kaynağı teşkil 
ederken. Kumlahların da 
hem alışveriş yaptıkları

SMBB 

icapaBB 

irtişana 
r Jağd

hem de hoşça 
geçirdikleri bir 
haline geldi.

Çantacısından, 

vakit 
mekan

ayak
kapıcısına, takıcısından, 
hediyelik eşya satıcıların
dan her çeşit giysi 
satıcılanna kadar yüzlerce 
çeşit esnafın ürünlerini sat-
tığı Kumla Pazarını 
ekonomik bulan Kumlalılar, 
bilhassa gün batımından

sonra, en önemli gezdikleri 
yerler arasında ön sırayı 
alıyor.

Geceleri ancak
sürtünerek geçilebilen
Kumla Pazarı, bu tyıl ilginin

TAŞI 
GEDİĞİNE

İ
H

Herkes Aynaroz’a...

Selanik Zirvesi sonrası 
herkes Aynaroz’a, 
Sayın Başbakanımız 
Atatürk’ün doğduğu eve... 
Ata’sına bir de yasin 
armağanı...

Atatürkçü olduğunu 
daha nasıl ispatlasın ki...

haber

fazlalığından satıcılar, ara 
sokaklara bile tezgah kur
dular.

Kumla’ya gidip de Kumla 
Pazan’na uğramadan geri 
dönen yok.

1 ve 2 Nolu 
Cadde ilgi bekliyor 

Yaz, kış Gemlik'in en önemli 
caddelerinden olan 1 ve 2 Nolu 
Cadde, bu yıl da onarılmayınca 

şikayetler arttı.

Gemlik Manastır ile Kumla yolu güzer
gahının geliş ve gidişlerini sağlayan 1 ve 2 
Nolu Caddelerin parke taşlarındaki bozuk
luklar vatandaşların şikayetlerine neden 
oluyor.

Araçların ön takımlarının can düşmanı 
olan ve birçok yeri çukurluklarla dolu olan 
1 ve 2 Nolu Cadde’nin Haziran ayının 
bitmesin karşın halen onarılmaması 
hayretle karşılanıyor.

Belediye Başkanı Mehmet Turgut'un 1 
ve 2 Nolu Caddelerin bu yıl onanlacağını 
açıklamasına karşın, yaz sezonunun başla
masına rağmen yolun yapılmaması yakın
maların da artmasına neden oluyor.

Ay akla r yerden kesilmesin

Ay akla r yerden kesâmesm
Başbakan Erdoğan, partililere 

böyle söylüyor.
Vergi Bansı sonucu 7 katrilyon 

civarında bir gelir sağlanmalı
Bunun 2 katrilyonu hırbırye girdi 

veya girmek üzere.
Bu para, iç borç faizlerinin öden

mesine yarayacak.
Kısa vadeli borçların daha rahat 

döndürülmesin! sağlayacak.
Ama önemli bir tehlike var.
Cari açık artıyor.
Yani ihracat gelirleri ile ithalat 

gelirleri arasındaki makas, acılıyor.
Peki, ne olur?
Kış aylarına doğru döviz daha 

pahalılanır.
Hatta kış aylarına bile varmadan döviz 

fiatları artar.
Neden kış aylarında?
Çünkü kış aylarında petrol ve doğal- 

gaz alımı artar.
Bu hammadelerin fîatı da artar.
23 milyon ton, petyrol hammadesı 

ithal ediyoruz.
Liberal ekonomide, her şeyin ithalatı 

serbest.
Fındık, fıstık, çukulata ve muz bile 

dışarıdan geliyor.
Daha neler neler geliyor.
Rezervler azalınca, hem devlet 

hem de iş dünyası döviz aramaya 
başlayacak.

İşte o zaman döviz kontrolsüz bir 
şekilde artacak.

Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen doğru 
söylüyor.

Sonbaharda, döviz yükselmeye j 
başlayınca balayı biter.

Sivil toplum örgütleri sofada bek
liyor.

Bir anda ekonomik kriz, siyasi 
krize dönüşür.

Aman dikkatli olalım.
Ayaklarımız yerden kesilmesin.

Temele sorarlar.
’’ Dünyanın en mesut adamı 

kimdir? ”
Temel cevap verir.
” Adem babamızdın **
Neden odur?
” Uy onun kaynanası yokturda 

ondan mutludur. w
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SANAT KÜLTÜR

İyiki doğdun Gizem
Orhangazi 

Döktaş Döküm
Sanayi Fabrikası 
Bilgi İşlem 
Müdürü Yunus
Kardeştuncer ile
Serpil
Kardeştuncer’in 
biricik kızları 
Gizem, beşinci 
yaşgününü Elma 
Şekeri Kreş ve 
Bakımevi’nde 
arkadaşları ile
birlikte kutladı.

Gizem, fotoğrafının 
bulunduğu pastanın 
üzerindeki beşinci 
y^şgünü mumunu üfley
erek, yeni yaşma girdi.

Kreş öğretmenleri, 
anne Serpil Kardeştpncer 
ve arkadaşları. Küçük 
Gizem in mutluluğunu 
birlikte paylaşırlarken, 
minikler Gizem’in 
yaşgünü nedeniyle do 
yasıya eğlendiler.

| çare |
ŞEHZADE a

S GARDEN PUB
1 i
gf Büyiikkumla İskelesi karşısında §

Değişik atmosfer, nezih,
|| farklı otantik bir mekan. S

geçrebieceğinizyeganebiyer
|| Büyük Kumla Meydanı İskele Karşısı S

Tel :(0.224) 538 00 90 g
# BÜVÜKKUMLA |

■ HAMA MIA ।
| HZZAELA I
■ Fast f Cafe «i

Pizzamızı denediniz mi? 
Vazgeçemeyeceksiniz.

KAYIP
End.Mes;Lisesinden Almış Olduğum Diplomamı Kaybettim.Hükümsüzdür 

Metin Zengin

KAYIP
Anadolu Hayat Sigortadan Almış Oduğum Sözleşmemi Kaybettim hükümsüzdür.

- ■■V7'./. 1 ' _____ Güller Parlak _____ _

KAYIP
Yeşilkart Tanıtım Kimlik Kartımızı Kaybettik hükümsüzdür.

Süphan Aktaş Emrah Aktaş

IEv ve işyerlerine servis yapılır I 

İstiklal Cad. No:17 GEMLİK ■ 

■ Tel: (0.224) 513 53 67 |

SATILIK DAİRE
KAYIP

Beko Casio 10 PSR AE 00803143 Nolu Yazar Kasa Ruhsatımı Kaybettim Hükümsüzdür.
Yaşar Tümer

, KAYIP
IstTrf.Şb.Müdürlüğünden Almış Olduğum Sürücü Belgemi Kaybettim Hükümsüzdür.

Hüseyin Yıldırım

Kumh'dâ Havuzlu Sutılık Daire 
Tel: (0.224) 51317 97

I DOĞUŞ FEN DERSHANELERİ |
“Her Zaman Bir Adım Önde” g
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Uzlaşma Kültürü

NÖBETÇİ ECZANE

I MviaHer GÜRBOĞA
J Eğîtimcî-Yazar

l internet aracılığı ik' yapılan bir ankette 
; “Sûvc sağhkh Ur toplum muyuz?" sorusuna 
hayır yanıtı vvrenler K\»94. Bu veriyi Vorum- 
byacak olursak. hastalıklı gelişen sosyal 
yaptmun kabul ediyoruz. Bu bile başlı başına 
bizi çözüme götürebilecek bir gelişmedir. 
Bir de çözümlerde ardaşabilsek. uzlaşabilsek 
ne iyi olacak. Sağlıklı toplumlarda uzlaşma 
bilincinin oldukça gelişmiş olduğu bilinen biı 
gerçekliktir

İnsanlarımızda var olan her türlü enerji 
zıt yönlü kulanıldığında yok olmakta. aynı 
yönlü çahşbğında toplanıp önemli bir güc 
haline dönüşebilmektedir Bu toplumsal bi 
fence ivme kazandırmak olanaklıdır. Heı 
kesin aynı sorumluluk duygusuyla hareket 
etmesi gerekir. Gerçek hayatın pratiği bize 
uzlaşmayı dayatmaktadır.

Uzlaşma bir tarafın kazandığı, diğer 
tarafın kavbettîği bir davranış etkinliği 
değildir ll. rkvsjik «tvnı anda kazandığı bir

■yaklaşımı da denir. Uzlaşma olgunluğun 
Ibelirtisidir Sevgi ve saygı içeren bir tutum
dur. Hoşgörü temelinde başkalarının 
düşüncelerine katılmasa da dinlemektir. 
Kaybeden yok anlaşıdır

Farklılıkları. farklı görüşleri kabul etmek, 
yok saymak anlamına gelir. Böyle bir 

I anlayış gerçekle bağdaşmaz. Farklı görüşler 
görüş açımızı daha da genişletecek kazanım 
sağlayabilir. Aklı duyguların önüne geçi 
rirsek uzlaşma ile aklın özgürleşmesine 
olanak tanımış oluruz.

Ne yazık ki. toplumumuzda. uzlaşma 
kültürü çok zamandır yerini çatışma, 
kültürüne bırakmış durumda. Bundan yarar 
h çıkan var mı? Türkiye'ye yaran var mı?

Girilen yol iyi bir yol , değildir. Yiııeli 
yorum, başka düşünceleri kabul etmesek 
de. bizim düşüncemize ters düşse' de 
dinleyelim Farklı yanları değil, ortak yanları 
öne çıkarıp çoğaltalım. Rekabet yerine, bir
lik olup çabalarımızı birleştirirsek daha 
Kazançlı, daha başarılı olabiliriz. Bu uygarlık 
sınavından basarıyla geçelim. Demokrasinin 
özünde uzlaşma vardır. Uzlaşmanın. । 
yaşanan sorunların çözümüne katkı sağla 
yacağını düşünüyorum.
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SEVİNÇ SARAL ECZANESİ

Bunları biliyor musunuz?

Can düşmanınızdan 
hemen kurtulun

Cumartesi gününden devam
Sigarayı bırakmak istiyo

rum ama o beni bırakmı 
yor. Ne yapabilirim?

İstemek sözde kalmamalı. 
Bazen başka konularda da laf 
olsun diye aşla gerçekleşmeye-: 
cek istekleri ortaya ■ atarız. 
Gerçekten istemek, bu uğurda 
her fedakarlığı göze almak ve

mücadeleyi sonuna kadar 
sürdürmeye kararlı olmaktır.

Sigarayı bırakmak için 
belirli bir zaman saptan
malı mı?

Evet. Kesin kararınızı verdik
ten sonra sigarayı bırakmak için 
bir .tarih Saptayın. Bu tarih, 
sizin ve de yakınlarınızın ha 
yatında önem taşıyan bir gün

olmalı. Örneğin çocuğunuzun 
doğum günü. özel bir 
yıldönümü ya da ayın ilk günü 
veya son günü gibi.

Evinizde. sigarayla ilgili ne 
varsa hepsini ortadan kaldırıp 
yeni bir düzen içinde yeni bir 
hayata başlayabilirsiniz.

Devamı var

Yasemin Mobilya
PEĞİRMENCİOĞLU Mobilya ve Koltuk Çeşitleri
□ Yatak Odası Takımları
□ Oturma Odası Takımları
□ Misafir Odası Takımları
□ Yemek Odası Takımları
□ Kanepeler

\ □ Abajur Çeşitleri
H Zigon Sehpalar
Yeni İşyerimizde zengin 

mobilya çeşitleri ile
> hizmetinizdeyiz.

Gazhane Caddesi No : 21 GEMLİK
Tel : (0.224) 512 20 20

□ GEREKLİ TELEFONLAR □ RESMİi DAİRELER □ UÇAK
İtfaiye ..........................:........110 TEK Anza .. .... 513 20 66 Türk Hava Yollan....
Polis İmdat ............
Jandarma İrpdat........

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

.............156
TEK işletme 
Turizm Der. 
Spor Sah. .. 
Orm. Böl. Şl 
Milli Eğt. Md

.. 513 45 03
... 513 12 74

. 514 00 95
Şaf*k Havacılık..............
Havalimanı...

..........  .. *5tK) S2 
............2 >50 01

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

..513 10 55

..513 18 79
..513 12 06.

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

Halk tqt. Mrk.. 513 18 46
Hal1-'Kutup...... 513 13 53
A. . u ciomcı

Bursa...................... .....^
Mudanya............... ....
Yenikapı.....................
Yakma.....

............256 77 84
...........544 3060

□ KAYMAKAMLIK .
.........

Karayolları ...
Liman Bşk...

513 13 08
.... 513 11 33

....(212)516 12 12
.....(226)811 1323

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

...513 10 51
..513 10 52

Mal Md........ .... 513 10 95
Nüfus Md. ... 

* Özel İd. Md...
Tapu Sic. Md 
Müftülük.......
Gümrük Md.. 
Tekel Md. ... 
Ver. Da. Md.. 
ilçe Tır. Md. 
ilce Sec. Md.

.... 513 37 42
... 513 15 07

ı. . 513 14 14 
... 513 13 64 
... 513 14 11. 
....513 10 42 
... 513 23 60 
... 513 11 86 
.. 513 77 73

□ VAPUR______________
..513 10 53 Yalova..... ... (22b) 81 i 1020

C. Savcı Yard.............
Emniyet MüdılHUğu....

..513 29 54
..513 10 28

□ FEgİBOT
ToptJtÇIU.................... ... 22c 363 43 19

□ ULAŞIM EskiMrf*..... (262)65560 31

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

..513 12 12 %

..513 20 77
□ BELEDİYE

_] UIUBUÖ
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“Yaşıyor mu, yaşamıyor mu? araştırması
Nüfus vç Vatandaşlık ni. bu kapsamda doğum Özellikle kırsal kesimde

İşleri Genel ve ölümlerin bilgisayar , ölen vatandaşların akra
Müdürlümü nün tali ortamına aktarıldığını baları bize bilgi vermiy
matıyla il müdürlükler vurgulayan öztürk. or. Böyle olunca kayıt
ince kayıtlarda görülen canlı nüfusu belirlemek larda 150 yaşında bile
90 ve üzeri yaştaki için de il müdürlükle yaşayanlar çıkıyor." 90
toplam 566 bin 470 rine genelge gönder ve üzeri yaşta olan kişi
kişinin yaşayıp yaşa diklerini bildirdi. Öztürk. lerin yüzde 70 inin
madığı araştırılıyor. genelge ile 90've üzeri kadın olmasının da

Nüfus ve Vatandaşlık yaşta olan 401 bin kendilerini
İşleri Genel Müdürlüğü 153'ü kadın toplam düşündürdüğünü vurgu
İstatistik Daire Başkanı 566 bin 470 kişinin layan Öztürk. "Babalar
Nejdet Öztürk. ülkem yaşayıp yaşamadığının ya da dedeler
izde bilgilerin yıllardır araştınl dığını belirterek. öldüğünde miras
defterlerde tutulduğunu. şunları anlattı: "Bu konusu işin içine girince
bu nedenle verilerin rakamın 252 bin 905'i . kayıtlan hemen
kurumlan yanılttığını 95 ve. üzeri yaşta olan- . bildiriliyor. Ancak kadın
söyledi. Mernis lan içeriyor. Bü rakam larda aynı durum söz
Projesi nin devanı ettiği- bize oldukça fazla geldi. konuşu değil" dedi.
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