
Enerji Dağıtımı Düzenleme Kıırumu’ndan gelen uzman, ilçemizde incelemeler yaptı.

Doğalgazda olundu gelişme
Gemlik'e doğalgaz getirmek için Belediye tarafından yürütülen çalışmalar, yeni bir aşa
maya geldi. Enerji Dağıtımı Düzenleme Kurumu Uzmanı Mehmet Koray Candur, ilçemizin 
doğalgaz ihtiyacını yerinde inceleyerek, olumlu rapor hazırladı. Haberi sayfa 7’de

GEMLİK GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

rfez SSK’lılara müjde

O 1 Temmuz 2003 Salı FİYATI : 200.000. TL.

Gemlik-Orhaugazi ve İznik'teki SSK 
Iılarm sağlık karneleri artık, Gemlik’te de 
verilecek.

Sosyal Sigortalar Kurumu ndan sağhk 
karnesi alan sigortalılar artık Bursa ya git
mekten kurtulacaklar. 20 Temmuz 2003 
tarihinden itibaren SSK'nın sağlık karnesi 
hizmetleri Gemlik'te verilecek Syf 7 de

Demokratik kuruluşlar, dün üniversite konusundaki olumsuz gelişmeleri biraraya gelerek, değerlendirdiler.

Adi eylem plim tartarer
Çjüne f^alcış

Kadri Güler

Şok açıklama..
Gemlik'ten birkaç günlüğüne gittiğimiz 

Romanya'dan döndüğümde, ilk işim Gemlik 
Körfez in yokluğumdaki sayılarını okumak oldu.

Uludağ Üniversitesi Senatosu'nun Sunğipek 
Fabrikasını gezeceğini gitmeden biliyordum.

Senato haberini yazan arkadaşlarım 
haberinden sonra, herkez gibi ben de şok oldum.

Sunğipek Fabrikası arazisinin Üniversiteye 
tahsisinden bugüne kadar geçen süreçte 
yaşananlar büyük bir cilt roman olabilir.

Oynanan Bizans oyunlarının kime faydası 
j dokunacak bilmiyorum ama, kaybeden herhalde 
il Gemlik olacak..

Kendilerine tahsis edilmiş bir arazinin, tahsisi 
| kalkmadan, bir başka kuruma buradan yer ver* 
| ilmesini anlayamıyorum.

Ne olduysa U.Ü. Rektörünün Gemlik 
| Belediyesi'ne gezi bandı adıyla bir alanı verme 
I sözü ve ardından paylaşım planlarının yapıl

masıyla başladı.
Sayın Rektörün basın önünde söylediği 

sözler, bir devlet adamına yakışmıyor.
Rektör ve Belediye Başkanı aralarında yaptıık- 

lan paylaşımı önce kabul edip, sonra ben beğen
medim demek, yanlış oluyor.

Bu paylaşımda açıklanmayan bir şeyler varsa 
Sayın Yurtkuran bunları kamuoyuna açılamalıdır.

Gemlik halkı yüksek okul ve üniversite istiyor.
Biz, gezilecek ve çay içilecek yerlerden çok 

eğitim kurumlan istiyoruz.
Gezmekle çağ yakalanmaz.

Uludağ Üniversitesi Rektörü Mustafa Yurtkuran’m senato üyeleri ile yap
tığı incelemeden sonra açıklamalan şok etkisini sürdürürken, sivil toplum 
örgütleri dün biraraya gelerek, acil eylem planı hazırlama karan aklı. 
Toplantıya katılan oda ve dernek temsilcileri, bugün üniversite konusun
da ortak karar almak için yeniden biraraya gelecekler. Haberi sayfa 7'de

Gemlik Rotary’e kardeş
Köstence’de yapılan törene Gemlik’ten 24 kişilik bir grup katıldı. İki kulübün 
kardeş kulüp olmaları için hazırlanan belgeyi Gemlik Rotan. Kulübü adına 
Kadri Güler Köstence Rotary Kulübü adına ise Todor Gearap imzaladı.
Gemlik Rotary Kulübü ile 
Romanya nm Köstence 
Rotary Kulübü Kardeş Kulüp 
oldular.
Geçtiğimiz Cuma günü 
akşamı Köstence Zorila 

, Restaurant'ta düzenlenen 
gecede, iki kulüp başkanı 
hazırlanan Kardeşlik pro- 
tokolünü birlikte imzaladılar. 
Gemlik'ten Köstence'ye giden 
Rotary Kulübü üye ve eşleri 
düzenlenen törende hazır 
bulundular.

Haberi sayfa 7'de
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Gürhan ÇETİNKAYA 

Yine Üniversite
Üniversite konusu daha çok yazılacak 

ve beyinlere çakılacak.
Gemlik'te yaşayan yurttaşlar olarak ne 

denli istekli olur olursak olalım öyle 
anlaşılıyor ki üniversitenin Gemlik'e 
gelmesi zor.

Belediye Başkanımızın Gemlik Halkı' 
nın geleceğini riske sokan gereksiz ve 
anlaşılması zor inadına şimdi de AKP 
Gemlik İlçe yönetiminin “davranış biçi
mi” eklendi.

Logosunda aydınlık geleceği (!) simgele 
yen ampul olan AKP’de doğal olarak 
Belediye Başkanının yanında yer alarak 
üniversitenin kendi istedikleri alanda kurul
masını istiyorlar.

Aslında sürpriz değil.
Çünkü dinsel yaşamı politikaya alet 

eden düşüncenin bilim yuvasına karşı çık
masından karşı çıkması demeyelim de 
güçlük çıkarmasından daha doğal ne ola
bilir ki.

Gemlik’te yaşayan insanlar bu durum
dan ve gelişmelerden çok rahatsızlar.

Düşünce ve tepkilerini her fırsatta dile 
getiriyorlar.

Yolda gördüklerinde ya da gazetemize 
gelerek bizlerin desteğini istiyorlar.

Sanıyorum ve inanıyorum ki aynı 
destek ve dilekler saygıdeğer başkana da, 
AKP’nin çiçeği burnunda başkanma da 
yapılıyordun

Doğal olarak burada sivil toplum örgüt
lerine çok iş düşüyor. Söz konusu kuru
luşlar toplumun tepkisini ilgili kuruluşların 
gündemine taşıyabilirler.

Gemlik'te yaşayan yurttaşların tepkileri
ni dikkate almak ve duyarlı olmak gereki 
yor.

Bugün önümüze kadar gelen fırsatı hala 
anlayamadığım nedenlere dayandırarak 
kaçırmanın sorumluluğunu sanıyorum 
karar veren makamındaki hiç bir yerel 
yönetici taşımayacak.

Daha da ötesi bu sorumluluğun altında 
, kalacak.

Yani sandıktan çıkamayacak.
Ünlverslte'nin topluma ve bulunduğu 

çevreye saçacağı ışığın ampulünü elektrik 
vermeyenler sadece sandıktan çıkmamak 
la kalmayıp, vicdanlarıyla gerçeklerin 
arasına sıkışıp kalacaklar.

Bu dünya da bu makamlarda kimseyi' 
kalmamış.

Size mİ kalacak?

SATILIK DAİRE

Kumla 'da Havuzlu Satılık Daire 
Tel: (0.224) 513 17 97

Mesleğimiz Sade Vatandaşlık

Değerli Körfez Gazetesi okuyuculan. her 
gün sıradan bir vatandaş olarak, çeşitli kuram
larla ilişki içinde oluyoruz. Bu kuramlarda da, 
bir çok özel ve kamu görevlisi kişiler görev 
yapıyor. Sade vatandaş olarak, her işimizi 
halledebilmek için çoğu kez bir tanıdık arama 
çabası içinde olma gereğini duyanz.

İşlerimizi hallederken hep bir tanıdık arama 
çabasını çok haklı bulamıyor olabilirsiniz, ama 
sıradan vatandaş olmak zor bir iştir bu mem
lekette, her zaman ezilme, itelenip kakalanma 
ve aşağılanmalara maruz kalabilirsiniz. Türk 
insanı maalesef, ta çocukluk döneminden 
itibaren, hep ezildiği için ezik bir toplum 
görüntüsü veriyor. Düşünün bir kez, evinde 
kardeşleri veya ebeveyni tarafından, sokakta 
kendinden daha büyük çocuklar tarafından, 
okulda öğretmenleri tarafından hakaret hatta 
dövülmeye maraz kalmamış kaç şanslı çocuk 
vardır, aslında bu tür davranışlar, çocukluktan 
sonra da, askerlikte, karakolda, trafikte, devlet 
dairelerinde yani sade vatandaşın baş vurduğu 
tüm kuramlarda karşısına sıkça çıkar, çıkar da 
sade vatandaş buna karşı durabilir mi, bana 
haksızlık yapılıyor diye ilgili makamlara 
şikayetçi olur mu: labii ki “Hayır” çünkü hak 
arayabilmenin yollarını dahi çoğu kez bilmeli 
yiz. Anayasal haklarımız nelerdir, sade vatan
daş olarak, bu haklarınızı nasıl ve nerelerde 
arayabiliriz, bilmeliyiz, özetle ve kamuya ait 
basın ve yayın kuruluşları da bunları öğretmen, 
kjm bilir belki de halkın böyle kalması, kim
selere hesap soramaması, bazılarının işlerine 
geliyordur.

Tek tük hak arama teşebbüsünde bulunan 
idealistlere de, analarından emdikleri süt 
burunlarından getirtilir ki başkaları da aynı 
şeylere özenmesin, diye. Ayrıca hak aramakta, 
öyle ucuz bir şey değildir, hak arayabilecek 
kadar paramız yoksa, zaten hiç yola çıkmayın, 
yan yolda kah verirsiniz haberiniz ola.

Hiç incelediniz mi bilmem ama ben kendim
ce inceledim ve gördüm ki, en fazla kahraman

GEMLİK
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(Dini bayram Günleri w Patar yMari yaaMmnaa)

Nusret MUTMAN
Sade vata n da ş

bizim tarihimizde var, diğer ulusların tarih
lerinde bizimkinin yansı kadar bde kahraman
lan yok. İlk bakışta bu. çok gurur verici gefiyor 
olabilir ama derinlemesine düşünürseniz, pek 
de gurur verici olmadığını anlarsınız- Çünkü 
herkes bilir ki. kahramanlar aslında, halkın 
yapmaya cesaret edemediği işleri üstlendik-i 
lerinden ve yaptıklarından kahraman payesine 
yükselmişlerdir, bu kahramının kendisi için «çok 
güzel ve onur verici, zaten bu yüzden kanra- 
man olmuşlar, peki kendi yapması gereken bir 
işi yapmayıp ta, kendi yerine birisinin çıkıp 
gelmesini bekleyen halka ne demeli. Ben 
söyleyeyim, böyle haklara. “Ezik, korkak ve 
çocuk beyinli halklar” diyorlar.

Bizleri böyle nitelemelerine karşı çıkmalıyız, 
sözle değil eylemle, bizleri sürüdeki koyun yap
mak isteyen, kendilerini de bizim çobarama 
yerine koyanlara karşı çıkmalıyız. İnsanın 
çobana ihtiyacı yoktur. Hakkını konıyataien. 
başkalarının haklarını da saygı gösteren, olgun 
bireyler olabilirsek, o zaman “Sade vatan
daşlığın” hiç de azımsanacak bir şey 
olmadığını görürüz. Kendimize olan saygaran 
kazandığımızda ise, zaten diğer dünya mdbetten 
de bizi hak ettiğimiz saygın yere koyacaklar w 
sayacaklardır. Ne mi yapmalıyız, ben etafe M 
herkes işe önce Anayasamızı okumakla tat 
başlasın, bakalım vatandaş olarak ne hak
larımız var. arkası gelecektir

Bu arada, Gemlik'te son zamanlarda. 
Üniversite konusu ile ilgili çok spekuiasvontar । 
dönüyor. Merak ediyorum, böyiesıne ön»nl 
bir konuda, Gemlik halkının yerine. bir »M 
parti başkanı ve belediye başkanı n*nl kar ar i 
verme sorumluluğunu almaya cüret edrbaİM** I 
lar, yarın öbür gün, Gemlik haftana w gdeockl 
nesillere hasıl hesap verecekler.
Gemlik halkı koyun sürüsü hekr halel 
onlar çoban hiç değiller Buyuran. bu hayMl| 
önemdeki konuyu. Gemili haSuran cyuMçI 
referanduma götürün Haftı n<M Man» 
olsun. E »an kalın

———gM 
Yazarıma

Araştırmacı-Yazar

Yılmaz AKKILIÇ'ın yazdığı 
«Ciltlik

BURSA ANSİKLOPEDİSİ 

gazetemizde saMmektadv.

CkL Bora Sok. No:3®
W: 5131757 Ra : 513 ® S5 GEMLİK
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Haberimiz ses getirdi.

1 Nolu Cadde’nin Belediye Başkan adayları

yolu yapılıyor
ilçemizin en önemli caddelerinden olan ve ilçe 
merkezini Kumla yoluna bağlayan 1 Nolu 
Cadde’de yol çalışmaları başladı.

♦

Geçtiğimiz yıl yeniden 
parke taşı döşenmesi bekle
nen, ancak esnafın Haziran 
ayında yol çalışmalarının 
işlerini olumsuz etkileyeceği 
için yapıma tepki gösterme
si üzerine durdurulan 1 ve 2 
Nolu Caddelerin nihayet 
yeniden parke taşı döşen
mesine başlandı.

Dün sabah Belediye Fen 
İşlerine ait araçlar, 1 Nolu 
Cadde’nin başlangıcından 
başlayarak eski parkeleri 
sökmeye başladılar.

1 Nolu Cadde’nin parke 
döşeme işinin bitirilmesin
den sonra 2 Nolu Cadde’nin parkelerinin 
döşeneceğini söyleyen ilgililer, çalışmaların 
çok kısa süreceğini belirttiler.

Milletin Malı Millete!

gediğine

Sunğipek hükmedenlerin 
değil;
Milletin malıdır!
Milletin malı millete!
Binlerce gencimin 
yüksek öğrenimi için, 
İnsanımın sağlıklı kılınması için..
Hastamın tedavisi için
Tarihi varlık
Ulusal eğitimin yüz akı kuruluşu 
Uludağ Üniversitesi ne!

Kabotaj Bayramı 
kutlanacak

1. Temmuz Deniz 
cilik ve Kabotaj Bayra 
mı’nın 77 nci yıldönü 
mü bugün düzenlene 
cek törenlerle kutlana 
cak. Saat O9.oo’da 
Atatürk Anıtı’na çelenk- 
lerin konmasının ardın
dan saygı duruşunda 
bulunulacak.

İstiklal Marşı’nın 
söylenmesinden sonra. 
Uman Başkanı Dr. 
Harun Özmağden gu

nün anlamını belirten 
konuşma yapacak. Da 
ha son ra topl uca bir 
römorkör ile denize 
açınılacak. Atatürk ve 
Deniz şehitlerini anmak 
üzere hazırlanan çe 
lenk Kaymakam Sadet 
tin Genç tarafından 
denize atılacak. Bu ara 
da limanda bulunan 
tüm gemiler soenteor» 
çalarak, saygı duru 
şunda bulunacaklar.

J

Yerel Seçimler yaklaşıyor.
5 yıllık süre' ( Nisan / 2004 ) de dolacak.
Ama kulislerde Kasan ayı lafı dolaşıyor.
Eğer bas km seçim Kasan ayında olursa, 

fazla bir süre kalmamış.
Adaylar ufak ufak ortaya çıkmaya 

başladı.
Keçiören Belediye Başkanı. Turgut 

Altmok AK Partiden aday olacağım açık
ladı.

Ama bu defa Keçiören’e değil
Büyükşehir’e talip, Turgut Altmok 

Keçiören Melih Gökçek’e de yabancı 
değil.

Gökçek’in ilk Belediye Başkanlığı 
Keçiören’di.

Ardından iki kez ard arda. Ankara 
Büyükşehir Belediye Başkam oldu.

Bu seçimlerde tanıdık isimleri. Belediye 
Başkanlık yanşmda göreceğiz.

Meclise giremeyen MHP, DYP, DSP ve 
ANAP lılar Belediye Başkanlıklarında boy 
gösterecekler.

Bunun en güzel örneğini belki Bursa’da 
yaşayacağız.

Mesela Sayın Turhan Tayan'm Bursa 
Büyükşehir Başkanlığı için adı duyulursa şaş
mayalım.

AK Parti Ankara Yönetimi ile pek antaqn- . 
mayan Sayın Ertuğrul YalçmbayırTn da, 
büyükşehir için adını duyabiliriz.

Sayın Yahya Şimşek geçmişle Deniz 
Baykal ile bir soğukluk yaşamasaydı, bdb 
onun adı da CHP ile birlikte duyulurdu.

Ama yinede belli olmaz.
Politika da her an her yerde, beyaz say

falar açılabilir.
Gelelim Gemlik’e.
Sayın Mehmet Turgut yıpranıyor.
Üniversite konusunda manşet olmak. । 

AK Partiye zarar verir.
Bana göre. Sayın Turgut’un yeniden 

adaylığı konusunda oy birliği yok.
Olsun diyenlerde var.
Olmasın diyenlerde var.
Sayın Turgut yeniden aday olmaz ise. 

üniversite konusundaki polemik imi 
adayın kafasında patlayacak.

Aday olursa, bu stfar fa seçer çantada । 
keklik olmayacak.

Aslında, karizma  tik bir aday. kangi I 
partiden olursa olsun Gemlik te secimi , 
kazanır.

Eylül ile birlikte, secim tantaMMM ( 
hazır olun.

1===—=——=y
SitMisefle. ahlakı ayıranlar, 
İkisinden de bir şey.
Anlamamışlar demektir.

“dohn Morley"
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işte Altın Çocuklar
2002'2003 eğitim ve öğretim yılı sonunda sınıflarını pekiyi ile geçerek, 

gazetemiz bürosuna karne ve fotoğraflarını getiren öğrencileri gazetemizde 
yayınlamaya devam ediyoruz. Karnesini getiren öğrencilere de Gürhan 
Çetînkayada tatil kitabı karne hediyesi.

İşte fotoğraflarını getiren Altın Çocuklar:

^5^5^ .
İsmail 
GÜLER
Şehit Cemal 
İlköğretim Okulu 
4/A sınıfı 
211 nolu 
öğrencisi. ■ .•■■-T-

Bahar 
ÖZBİLEN
Şükrü Şenol 
İlköğretim Okulu 
5/B sınıfı 
932 nolu 
öğrencisi.

Cansu 
YOKUŞ
TSO Gazi 
İlköğretim Okulu 
3/B sınıfı 
757 nolu "• 
öğrencisi.

Kamil Eray 
GÜMUŞTEKİN
TSO Gazi 
İlköğretim Okulu 
4/ D sınıfı 
1292 nolu 
öğrencisi.

Baran 
ÖZKAN
11 Eylül 
İlköğretim Okulu 
2/D sınıfı 
270 nolu 
öğrencisi.

Emre 
GÜMÜŞTEKİN
TSO Gazi 
İlköğretim Okulu 
8/D sınıfı 
1659 nolu 
öğrencisi.

Berkcan 
BALDİL
Özel Aykent
İlköğretim Okulu 
2/A sınıfı I
26 nolu 
öğrencisi. i

Berkehan 
SELİÇİ
TSO Gazi 
İlköğretim Okulu 
1/ C sınıfı 
1483 nolu 
öğrencisi.

Sayfa 4

g GAR DEN PUB

jg Büyiikkumla İskelesi karşısında 
H Değişik atmosfer, nezih,
P farklı otantik bir mekan,
fi hynca cazip fiyatlarıyla güzel vakit 
S geçirebileceğiniz yegane bir yer 
fi Büyük Kumla Meydanı İskele Karşısı
§ ■ Tel:(0.224)5380090
B BÜYÜKKUMlfl

Pizzamızı denediniz mi? 
Vazgeçemeyeceksiniz.

I
Ev ve işyerlerine servis yapılır I 

İstiklal Cad. No:17 GEMLİK ।

■ Tel: (0.224) 513 53 67 ■

SATILIK DAİRE

Kumla'da Havuzlu Satılık Daire 
Tel: (0.224) 513 17 97

DOĞUŞ FEN DERSHANELERİ
“Her Zaman Bir Adım Önde”



1 Temmuz 2003 Salı
■■M (»UMIU» »IV ABI OA/IJ» MHB

Bunları biliyor musunuz?

Can düşmanınızdan 
hemen kurtulun

Bağımlılık ilişkileri
Her türlü bağımlılık sağlıksızlık içerir. Bizim 

i kültürümüzün önemli bir özelliği bağımlılık 
| ilişkilerinin yaşamın türy alanlarında egemen
liğini sürdürüyor olmasıdır. Bağlılıkla bağım- 
hhğı ayıralım. Benim sözünü ettiğim korku ve 
şiddete dayalı, istismara yönelik bir tür 
sömürü İlişkisi. Özellikle kırsal kesimde çok 
yoğun yaşanıyor. Solgun yüzler, silik kişilikler 
bu hastalıklı ilişkinin sonuçları. Küçük yaşlar
da giydirilen bağımlılık kişinin tercihini de 
değildir. Ailedeki otoriter yapı bağımlı ilişkinin 
kaynağı. Eğitim kurumlannda süreğen hale 
geliyor, dahası bağımlılık ödüllendirilip 
pekiştiriliyor. Öğretmen merkezli ezberci 
eğitimle okullarımızda derste oluşan monolog
da bu ilişki yaşanıyor. Evde olsun, okulda 

। olsun disiplin diye dayatılan anlayış geliştirici 
değil. kısıtlayıcı nitelik taşımaktadır. 

; Bağımlı olmak denince ille de madde kul- 
[ lanımına dayalı bağımlılık düşünülmemeli,. 
Binbir türlü bağımlılık çeşidi var. Ama hep
sinin ortak özellikleri- kaynaklık eden neden
leri hemen hemen aynıdır. Bağımlılığın dozu 
o kadar aşırıya kaçıyor ki insan kendisi 
olamıyor. Tek tipleşme, anonimleşme bu nok
tada başlamaktadır. Bağımlı kılman, birilerini 
(sözde) memnun ederken ödenen bedel 
kenefinden uzaklaşma, eksik kişilik olmaktadır. 
Çoğunlukla kişi kendine verdiği zararı yaşam 
boyu algılayamaz, farkına varamaz. 

। Farkındahğa ulaşma kendi yaşamının kaptanı 
olması, bilinç, birikim ve daha önemlisi 
cesaret gerektirir.

Bağımlı kişi için maskelerle yaşamak 
kaçınılmazdır. Bir yığın sorunun kayağında bu 
sömürcü ilişkinin yattığını söylersek yanlış 
olmaz. Manipülasyona dayalı bu tarz bağım- 

| klik kişide yaratıcılığı öldürür, bireyselleşmesi- 
| ni engeller. Giderek ■ kendi iç dünyasındaki 
kısıtlamaları doyumlu bir yaşantıdan uzaklaş 
masını getirir. Kendine güvenmemek sorunu 
yaşar. Kendi ayaklan üstünde durmayı öğre 
nemez.

Farklılıklarımızı ve benzerliklerimizi sorgu 
temalıyız. Çocuklarımızın erken yaşlardaki 
özerk davranışlarını özendirmek gerekiyor. 
Birey olarak, eğitimci olarak bu toplumsal 
yarayı irdelemizi yararlı görüyorum. Bireysel 
farklılıkları kabul etmek ve o farklılık zemi
ninde çocuklarımızı geliştirmek zorundayız.

NÖBETÇİ ECZANE

Dünden devam
Diyelim mi, verdiğim 

kararı uyguladım ve bir 
günü sigarasız geçirebildim. 
Daha sonra sigaranın yok
luğuna dayanmak için neler 
yapmalıyım?

O önemli günün ertesinde 
önceki günlerden farklı bir prog 
ram uygulayın; Genelde sigara

içerek geçirdiğiniz dakikalarda 
ellerinizi boş bırakmayın. Derin 
derin soluk alıp vermeyi 
deneyin. Örneğin stres topu ya 
da tespih kullanın. Evde her 
zaman oturduğunuz koltuğa otur 
mayın. Şekersiz sakız çiğneyin. 
Karnınızı tıka başa doyurmaktan 
kaçının. Böyle durumlarda mut
laka canınız bir sigara tüttürmek

isteyecektir.
SOĞUKKANLI OLUN
Sigara içemezsem sinir

lerim bozuluyor. elim 
ayağım titriyor. Bunun önle
menin bir yolu yok mu?

Vücudunuz nikotinle yaşa
maya alıştığı için birden bire 
nikotinsiz kalmak bazı sonarlar 
yaratıyor. Devamı var

Yasemin Mobilya 
DEĞİRMENCİOĞLCI Mobilya ve Koltuk Çeşitleri
O Yatak Odası Takımları
3 Oturma Odası Takımları
□ Misafir Odası Takımları

/3 Yemek Odası Takımları 
□ Kanepeler

\O Abajur Çeşitleri 
O Zigon Sehpalar 
Yeni işyerlinizde, zengin 

mobilya çeşitleri ile 
hizmetinizdeyiz....

Gazhane Caddesi No : 21 GEMLİK 

Tel : (0.224) 5122020

1 Temmuz 2003 Salı
ÇAĞLAR ECZANESİ
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KONGRE İLANI
CHP GEMLİK İLÇE BAŞKANLIĞINDAN

CHP Gemlik İlçe kongresi 20 Temmuz 2003 günü Pazar günü saat 
14,oo de Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Toplantı salo
nunda yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde aynı yer ve günde saat 15.oo'de kongre 
yapılacaktır.

Kongre delegelerimize duyurulur.
Mehmet SERTASLAN

f CHP İlçe Başkanı
GÜNDEM :
1- Açılış'

r 2-Divanın oluşumu
' 3- Saygı duruşu

4' Faaliyet raporunun okunması, görüşülüp, oylanması
|. 5- Malı raporun okunması , görüşülüp; oylanması
L 6- Dilek ve temenniler

7- Başkan adaylarının konuşması
8- Seçimler
9- Kapanış.

z e Nakliye firmamızda çalışacak
Ş ELEMAN ARANIYOR 

yi Tel: (0.224) 514 56 09 
“S (0.224) 514 00 28

TALAŞLIİMALATTA ÇALIŞACAK ELEMAN VASIFURI
✓ Teknik Resim okuyabilen

V Talaşlı imalat tecrübesi olan
V Endüstri Meslek Lisesi tesviye 

bölümü mezunu
V Askerlikle ilişiği olmayan 

✓ 30 yaşını aşmamış NC ve CNC operatörü 
ARANIYOR 

Müracaatların şahsen yapılması rica dunu.

KIRPART OTOMOTİV PARÇALARI SAN. TİC. A.Ş.
Gedelek Köyü altı - ORHANGAZİ

METAL PRES DÖKÜM OPERATÖRLERİ 
✓ Endüstri Meslek Lisesi Mezunu 

V Askerlikle İlişiği olmayan 
V 30 yaşını aşmamış 

Metal Pres Döküm Operatörleri 
ARANIYOR 

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.

KIRPART OTOMOTİV PARÇALARI SAN. TİC. A.Ş.
Gedelek Köyü altı - ORHANGAZİ

İ TAKSİTLİ TATİL EN İDEAL TATİL! İ

WORLD KART 
İDEAL 
ADVANTAGE 
DONUS KART

sahiplerine
VADE FARKSIZ

taksit imkanı

M

✓ OKUL GEZİLERİ

✓ VİZE İŞLEMLERİ

✓ YURTİÇİ - YURT DIŞI OTEL REZERVASYONLARI
✓ PAKET TURLAR
✓ HAC • UMRE
✓ YURTİÇİ - YURTDIŞI UÇAK BİLETLERİ
✓ KONGRE VE SEMİNER

dOru turizm:

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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İMAM ASLAN
DİNLENME TESİSLERİ

Shell 
GAS

SATIŞLARIMIZ 
BAŞLADI

İDO
İstanbul Denil Otobiisii Bilet Satış Acenteliği

Rez. Tel: 513 23 94
Fax :5133102

GemlHâlovaYolu5.Kffl.6EMLİK/BURSA
BİR MOLA VERİN 
FARKI KEŞFEDİN
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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 geçen

50 öğrenciye yazarımız 
Gürhan Cetinkaya'dan 
tatil kitabı hediyesi.

Üniversite için el ele
Sunğipek Fabrikası arazisinin Uludağ Üniversitesi’ne tahsisinden sonra, Gemlik 

Belediyesi’nin bu alanda yer istemesiyle başlayan gelişmelerde paylaşım sonucu ortaya 
çıkan durum sonrası üniversitenin bundan rahatsız olması, sivil toplum örgütlerini 
harekete geçirdi. Dün yapılan geniş katılımlı toplantıda çoğunluk Sunğipek Fabrikası’nın 
tamamının üniversiteye bırakılmasını istedi.

Sunğipek Fabrikası 
arazisi üzerine Uludağ 
Üniversitesi tarafından 
kurulacak olan 
Denizcilik Yüksek 
Okulu, 10 branşta 
Meslek Yüksek Okulu 
ve Hukuk Fakültesi 

Kadri Güler

Ç/üne (%akış

Karar üniversite için
Gemlik Sunğipek Fabrikası arazisine kurula

cak olan Yüksek Okullar ve daha sonra oluşturu
lacak olan Gemlik Üniversitesi konusunda 
Üniversitenin Belediye ile yaptığı paylaşımdan 
hoşnutsuz kalmasıyla başlayan gelişmeler, dün 
yeni bir boyut kazandı.

İlçemizdeki bugüne kadar yapılan en geniş 
katılımlı sivil toplum örgütleri toplantısı, dün 
üniversite konusu için yapıldı.

Ticaret ve Sanayi Odasında toplanan gruplar 
salona sığmayınca toplantı, Esnaf Kefalet 
Kooperati Salonu’na alındı.

Burada yapılan konuşmalarda ortaya üçlü bir 
tercih kondu.

Ya üniversiteye sahip çıkılacak ve Sunğipek 
arazisi üniversiteye bırakılması desteklenecek, 
ya da bu arazi üniversite ile belediye arasında 
paylaşılacak. Veya Sunğipek arazisi tamamen 
Belediye ye bırakılacak.

Toplantıya katılanlar arasında MHP İlçe 
Başkanı ve AKP’liler, paylaşımın Üniversite ve 
Belediya arasında yapılmasını desteklerken, 
büyük çoğunluk Sunğipek arazisinin tamamının 
Üniversiteye bırakılması konusunda taraf oldu
lar.

Büyük çoğunluğu Belediyenin “nefes alı
nacak yer yok" tezine karşı çıktı.

AKP’liler Belediye Başkam’mn önerisine! 
sahip çıktılar ama çoğunluk görüşü arasında 
azınlıkta kaldılar.

Bu konuda sivil Inslyatif eylem kararı aldı. 
Gelecek günler bu bakımdan renkli geçecek.

konusunun son gün
lerde Uludağ Üniver
sitesi Rektörünün 
‘Gemlik Üniver
siteyi unutsun’ şek
lindeki açıklamaları 
üzerine, harekete 
geçen sivil toplum 

örgütleri, dün büyük 
bir katılımla durum 
değerlendirmesi yaptı. 
Önceki gün, 
Atatürkçü Düşünce 
Derneği’nin çağrısı . 
üzerine biraraya gelen 
sivil toplum örgütleri, 
olumsuz gelişmeleri 
değerlendirdi.
Daha geniş bir 
katılımla Gemlik’e 
üniversite kazandırıl
ması için alınacak 
ortak eylem kararını 
görüşmek üzere, 
Esnaf ve Sanatkarlar 
Kredi Kefalet 
Kooperatifi Toplantı 
Salonu’nda biraraya 
geldiler.
TOPLANTI 
BAŞLIYOR 
Sivil toplum örgüt
lerinin adına söz alan 
Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik Şube 
Başkanı Cengiz 
Ersoy, Gemlik'te 
‘Üniversitemi isti 
yorum’ adı altında bir 
kampanya başlatmak 
istediklerini, üniversite 
isteğinin yalnız ADD 
değil, tüm sivil toplum 
örgütleri ye Gemlik 
halkı olduğunu, bu 
katılıma hepsini kat
mak istediklerini 
söyledi.
Üniversiteye tahsis 
edilen Sunğipek 
arazisinden Gemlik 
belediyesinin pay 
istemesi ile başlayan 
tartışmalardan üniver

sitenin hoşnutsuz 
olması sonucu, 
Gemlik’in Yüksek 
Okul ve Üniversiteden 
mahrum bırakıla
cağının ortaya çıkması 
üzerine biraraya 
gelindiğini ve üniver
siteden yana bir tavır 
alındığını belirterek, 
bu konunun tüm sivil 
toplum örgütleri 
tarafından değer
lendirilmesini istedik
lerini söyledi.
Toplantıyı yönetmek 
üzere önerilen aday
lardan en çok oy alan 
Avukat Ali Aksoy 
Divan Başkanı, diğer 
adaylar Mimar Cemal 
Aydın Aybey ve 
Mimar Orhan Bulut 
yazmanlıklara geri 
fildiler.
Orhan Bulut un hazır
lanan bildiriyi oku
masından sonra, söz 

alan Cemal Aydın 
Aybey, bildirinin aksi 
düşünenlerin 
olmadığını sandığını 
ancak. U.Ü. Rektörü 
ile Belediye
Başkan mm nerede 
anlaşamadıklarını 
çözemediklerini söyle
di.
Üniversite ile belediye 
arasında imzalanmış 
bir plan olduğunu 
gördüklerini söyleyen 
Aybey. bu payiaşm 
planının Ankara ça 
götürüldüğünü. rat- 
letveküeri tarahndan 
incelendiğini. herhan
gi bir değişüdîğin 
bukmmadk^n ancak, 
basında çıkan haber
lerin tam tersini yan- 
sıttığmı söUeâ 
Kendilerine verilen W- 
gînin ISOdörâân 
aranran üniversiteye. 
90 dönümlük arazinin 

ise belediyeye ve 
rî İd iği şeklinde 
olduğunu söyleyen 
Aybey. bu konunun 
aydınlığa kavuşma» 
gerektiğini söyledi. 
Divan Başkanı Afc 
Aksoy ise. b&n 
■rtmıdwn hassas 
insanlar olduğunu. 
Gemfek e ûnftımMaflfti 
w yüksek okuftann 
kuruhrnasMa dçeye 
loîkuriu gençlerin 
geleocAinî belirterek. 
“Görülen o ki.
Rektör 9e Belediye 
Başkam arasında 
bir restleşme wr. 
Bugün buradan 
belediye W üniver
site senatosuna 
baskı yapacağız id, 
sîzleri GeaaHt 
ünrversttesrnden 
uzaklaştırmaya
cağız." dedi

Devamı syf 7'de
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Birbirimize el verelim
Yaşam koşulları ağır.
İnsan olmak ve sonuna dek insanca 

yaşayabilmek için iyi insan olmak gereki 
yor.

Ağır koşullara karşın iyi insan olmak 
çok da zor değil.

Suçlama yok... Kıyaslama yok..
İyi niyet ve dürüst olmak var.
Tüm sorunları karşılamanın çözmenin 

yolu da bu...
Dün sabah bir devlet kurumunda işim 

vardı.
Orada çök değerli bir. insanla kurumun 

santral operatörü Halil ile tanışma olanağı 
buldum.

İyilik yapmak genlerine işlemiş.
Bir de yaşam görüşü var Halil’in,
“Bizim çözümlemeyecek sorunu 

muz yok. Yardım sever olalım yeter.
Ne IMF, ne Dünya Bankası vız gelir 

bize....”
Yardımlaşma, dayanışma aslında bizim 

genlerimizde var. Konukseverliğimiz sim 
gemiz...

Ama ne var ki, bugün bize mal olmuş 
konukseverlikten söz etmek zor.

Çünkü, 19Ş0 H yıllarda bizi yöneten
lerin uyguladığı politikalar konukseverlik 
damarlarımızı •. tırpanladı. Hızla birey
selleştik.

Toplum için çabalamaktan uzaklaştık.
“Gemisini yüzdüren kaptan” düşün 

cesi kötü huylu bir ur gibi tüm benliğimizi 
sardı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kemal 
Sayar'ın saptamaları,var bu konuda.

Aktaralım :
“Türkiye popüler kültürün bütün 

hoyratlığıyla her şeyi silip süpür 
düğü, toplumsal hayatı bütünüyle 
egemenliği altına aldığı bir dönem
den geçiyor. Televole kültürü insan
ları ahmak otomatlara dönüştürüyor, 
magazin hayatlar her gece TV ekran
larından evlerimize boca ediliyor.

TV aygıtı ekonomik ve siyasi sıkın
tılarla bunalan ruhlarımızı popüler 
kültürün afyonuyla teskin etmeye 
çalışıyor. Teşhir kültürü bütün 
ülkede bir salgın hastalık halinde kol 
geziyor.

Türkiye toplununum en önemli 
statü göstergesinin para haline 
geldiğini, insanların sahip oldukları 
paraya göre önem sırasına dizildik
lerini her gün yakınma halinde işiti 
yor ur.

Eğitimin yetersizliği ve kültür haya 
tının güdüklüğü de bu tabloya 
eklendiğinde günümüz Türkiye'sinin 
boş benlikler ürettiği rahatlıkla İddia 
edilebilir.”

Sn. Belediye Başkanımıza
Sn. Başkanıml Merhaba.

. Size bu sütunlardan seslenmemin 
nedeni, düşüncelerimin toplumca bilin
mesi, bugüne kadar ki olumlu hizmet
lerinizin hatırlatılması ve unutulmaz 
hizmetlerinize kıymamanızın sağlan
masıdır. Toplumun arzu ve beklentilerine 
karşı size bir uyarıdır.

Ticaret ve Sanayi Odası çalışmalannız- 
dan, A.P dönemi ilçe yönetim kurulu 
üyesi olarak faaliyetlerinizden, belediye 
meclisindeki hizmetlerinizden sizi tanıdım 
ve hep takdir ettim.

Bunun sonucu olarak da; DYP’ den ve 
FP den belediye başkanlığına aday 
olduğunuzda sizi her zeminde bir CHP’li 
olarak açıkça destekledim. Benim gibi 
size inanan ve güvenenlerin destek oyları 
ile belediye başkanı yapabilmenin mutlu
luğunu duydum.

Sizler için’ şunları hep söylemişimdir: 
"Mehmet TURGUT dirayetlidir, 
çalışkandır, mücadeleyi sever, kamu 
malı yemez yedirmez." "Bir işe 
başlamışsa sonuna kadar kovalar, 
netice alır. " Bu düşüncelerimin tümünü 
yansıtan şu dörtlüğü de seçim sloganı 
olarak kullandım:

Adayımız Hacı Mehmet.
İşareti sakal.
Ö, gelince
Toz olacak kurtla çakal!
Başkan seçildiğinizde ilk işiniz olarak 

belediye personelini disiplin altına aklınız. 
Gereken otoriteyi kurdunuz. İşçilerle iyi 
bir toplu sözleşme imzaladınız. Kısa 
zamanda borçlan ödediniz. Şiddetli 
yağışlarla ve denizin kabarmasıyla bozu
lan Emin Dalkıran Kordonunu yeni baş
tan düzenlediniz. Sanayici ve iş 
adamlarıyla olan iyi diyalogunuz ile vatan
daşın gezip istirahat edebileceği yeşil 
alanı bol. yürüme bandı güzel bir eser 
yarattınız. Yaya kaldırımlarını yemden 
düzenlediniz. Manastır da bir parkı ve 
gazinoyu hizmete koydunuz Türk Sanat 
ve Türk Halk müziğinin destekçisi 
oldunuz. Kültür sarayı, katlı otopark 
inşaattan devam ediyor Deprem sonrası 
ilçenin büyük kesiminde ieokıiik w 
jeofizik araştırmalar vaptırarak bundan 
sonra depreme dayanıklı konut «MtebiF 
menin «kyapmAı hanriadhrar Bcaksu da 
açtırdığınız artezvvnle ikenin su sorununu 
büyük oraııda haBsttinir GannMt e gğMİ

Meriniz var. Haftm da görüştern afaeak 

gerçekleştirme çalışmalarınız takdire 
şayan. Kimseyi mağdur etmemek insaf ve 
anlayışı ile davranıyorsunuz.

Siz Ticaret ve Sanayi Odasında görev 
yaparken odanın sınırlı gelirlerine rağmen 
en başanh öğrencilere burs temini için 
uğraş veren, sağlayan, ha keza belediye
den de fakir ve başanh öğrencilere burs 
veren kişisiniz. Sunğipek tesisleri üretime 
son verdiğinde "Bacasından yıllarca 
zehir tüttü, bundan sonra dilci iı 
ilim tüter" diyen benden sonra, tesister 
Tekel e geçince "Bu tarihi tesislerde 
rakı kokmasın ilim tütsün" diyen, 
bunu temine çalışan kişisiniz. Çok şukur 
57. Cumhuriyet Hükümeti ilim yuvası 
olsun diye Sunğipek' i Uludağ Üniversite- 
sî’ne tahsis etti. 57.Hükümetin ömrü I 
yetmediğinden resmi devir işlemi gerçek
leştirilemedi. AKP iktidar oldu, ne hik
metse birileri tarafından sonradan olaya 
çomak sokuldu.

O, birilerinden biri bence siz değilstrsz. 
olamazsınız ve olmamalısınız!

"Ben sağ oldukça o yere üniver
site olmayacak" diyen ve manı oto- 
cağını konuşma ve sohbetlerinde açıkça 
beyan eden, üzülerek söylüyorum, ymt 
Gemlik’in bir ferdi. Sizin FP' den beketye 
başkanı adayı olmanızda büyük rolü 
olduğu herkesçe biliniyor Saygından 
doğan suskunluğunla, toplumun şimşek
lerini siz üzeri n ize çekiyorsa n uz Sız. raut 
böyle büyük bir hizmeti Gemlik ton çok
sun bıraktıran olarak nıtekrndmftp. 
toplumun tepkisini üzerinize aiassraı 
Toplumun sevgi ve saygısını yvtvesmte 

Sonra siz hukuk fakültesinde d» 
okudunuz. Sunğipek de tahsise tak 
sahibi Uludağ Üniversitesi dir.

Dedik ya. çalışırsınız. dnfinırv- I

Sâden bu hep bekteniz
Uludağ Üniversitesine beşuuvdmfl

Gemlik Belediyesi ne yer vmk 
KabuBencfeniz. TV de canlı yayamda muta 
bakahran hairttaaı. payteşcrmszı göSMr 

•mine döndüğü, dün kaboBendağM
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Kurşunlu’dan sonra Gemlik’e geliyor
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Başkan telaşı
Bursa ve ilçelerini ziyaret için üç gündür Bursa’da olan DYP 
Genel Başkanı Mehmet Ağar, önceki gün Kurşunlu’da açılışlar 
yaptı. Bugün Umurbey, Küçük Kumla Beldeleriyle Gemlik ilçe 
örgütünü ziyaret edecek.

Bursa ve ilçelerin 
deki ziyaretlerini 
sürdüren Doğru Yol 
Partisi Genel Baş 
kanı Mehmet Ağar, 
bugün Umurbey, 
Küçük Kumla 
beldeleri ile DYP 
Gemlik İlçe Merke 
zi’ni ziyaret edecek.

Öç gündür Bursa 
ve ilçelerindeki ziya 
retlerini jet hızıyla 
yürüten DYP Genel 
Başkanı Ağar, 
SİAD’lar, gazete 
terin köşe yazarları 
ile yaptığı görüşme 
terden sonra, geç 
tiğimiz pazartesi

günü saat 21.oo 
Kurşunlu Beldesi’ni 
ziyaret etti.

DYP İlçe Örgütü 
ve Kurşunlu Belde 
Teşkilatı tarafından 
belde girişinde 
karşılanan Ağar ve il 
yöneticileri, Bele 
diye Başkanı 
Bayram Demir’i ma 
kamında ziyaret et 
tikten sonra, Kurşun 
lu Beldesi’nde yap
tırılan sahil plajının 
açılışını yaptı.

Kurşunlu’da trak
törün çektiği trene 
binen Ağar ve DYP 
-Tiler, daha sonra

yine belediyece yap 
tınlan yürüyüş ban 
dinin açılışını yaptı.

Belediye Başka 
.hinin çalışmalarını 
takdirle karşıladığını 
söyleyen Ağar, 
oradan Mudanya’ya 
geçti.

HAZIRLIKLAR 
TAMAM
Bugün saat 

lO.oo’da Gemlik’e

DYP Genel
Başkanı 

Mehmet AĞAR

Gemlik - Köstence (1)

TAŞI 
GEDİĞİNE

Sukuk İcara

Sunulacakmış Arab'a 
"Sukuk İcara"
Kavuşacakmışız 
on milyar dolara 
Oh! Gel keyfim gel!
Yak bir sigara,
Asıl şarkıyı 
Tamara, Tamaraaa 
Paralar gitti haramaaa!...

gelecek olan Ağar, 
Doğru Yol Partisi 
İlçe Teşkilatı tarafın-: 
dan Engürücük’de 
bulunan Nâylonteks 
Fabrikası önünde 
karşılanacak.

DYP İlçe Başkanı 
Faruk Güzel, Genel 
Başkanları Ağar’ı 
karşılamak için her 
türlü hazırlıkları 
yaptıklarını, karşıla
manın Gemlik İlçe 
Örgütüne yakışır bir 
şekilde yapılacağını 
söyledi.

Mehmet 4ğar, 
Ümurbey’de Celal 
Bayar Anıt Meza 
rı’nı ziyaretinden 
sonra, Bayar Kütüp 
hanesi’ni gezecek.

DYP Gemlik İlçe 
Başkanı 

Faruk GÜZEL

Oradan da Küçük 
Kumla Beıdesi’ne 
geçerek, Belediye 
Başkanı Ömer Bal’ı 
makamında ziyaret 
edecek olan DYP 
Genel Başkanı Meh 
met Ağar, daha 
sonra Küçük Kumla 
Beldesi’ni de geze
cek.

GEMLİK 
ZİYARETİ
DYP Genel 

Başkanı Mehmet 
Ağar, Küçük Kumla 
’dan Gemlik’e gele 
rek, İlçe Başkanı Fa 
ruk Güzel’i maka 
mında ziyaret ede 
rek, çalışmaları hak 
kında bilgi alacak, 
yeni yönetim kurulu 
üyeleri ile tanışa
cak.

Ağar’ın gezisine 
Doğru Yol Partisi 
Bursa İl Başkanı ve 
yönetim kurulu ile 
gençlik ve kadın kol
ları üyeleri de 
katılıyor.

Gemlik Rotary Kulübü. Köstence 
Rotary Kulübü ile. “kardeş kulüp" olmaca 
karar verdi.

Yazışmalar başladı.
Ve. Sonunda Köstence'ye bir dostluk 

gezisi düzenlenmesi uygun bulundu.
Bazı mazeretleri nedeniyle, üyelerin 

tamamı geziye katılamadı.
Katılan üyelerin eşleride, yanlarınday

dı.
Aslında, seyahat kadrosunda Gemlik 

Belediye Başkanı Mehmet Turgut da vardı.
Ancak, aile bireylerinde ortaya çıkan bir 

sağlık sorunu yüzünden, Mehmet Turgut 
son anda seyahate katılmaktan vazgeçti.

Seyahat programının iki bölümü 
vardı.

- Esas bölüm, Köstence Rotary Kulübü 
ile dostluk protokolü yapmak.

- İkinci bölüm, Gemlik Belediyesi'nin 
kardeş ilçesi olan, Navodari Beledi 
yesi’ne kardeşlik ziyaretinde bulunmak.

Bu arada. Navodari ilçesinin. Köstence 
iline bağlı olduğunu belirtmiş olalım.

Seyahatin birinci günü yolda geçti.
Bulgaristan’ın tüm Karadeniz sahil 

şeridini taradık.
Evler ve yolların bir düzen içinde 

yapıldığı belliydi.
Ama son derece bakımsızdı.
Bakımsız boyasız ve badanasız evler 

dikkatimizi çekti.
27 Haziran günü yoğun geçti.
Öğleden önce Navodari Belediyesini 

ziyaret ettik.
Çok sıcak karşılandık.
Halkla ilişkiler yetkilisi Bayan Dora yine 

gündemdeydi.
Heyetimiz, Meclis Toplantı Odasında 

ağırlandı.
Gördüğümüz ilgiden dolayı çok memnun 

kaldık.
Gece ise, Gemlik ve Köstence Rotan. 

Kulüplerinin Kardeşlik ve Dostluk pro
tokolü imzalanacaktı.

Ancak, Navodari Belediyesinden 
gördüğümüz ilgiyi, Köstence Rotary 
Kulübü'nden görmedik.

Aklıma iki yıl önce Navodari'ye yap
tığımız seyahat geldi.

O zaman, hazır gelmişken Köstence 
Vali ve Belediye Başkanını da ziyaret 
edelim demiştik.

Ama randevu alırken. göbeğimiz çat
lamıştı.

Bu günkü yazımızda. gezimize genel 
açıdan baktık.

Sonraki yazımız Bükreş. Varna ve 1 
Köstence ağırlıklı olacak.

Başarıya ulaşamayanfarm yüzde 
doksanı. yenilgiye uğramamıştır.
Sadece pes etmişlerdir.

w Paul Mayer ”
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Bunları biliyor musunuz?

Can düşmanınızdan 
hemen kurtulun

A

Dünden devam
Vücudunuzun nikotin özle

mi nedeniyle yaratacağı 
sorunları soğukkanlılıkla ve 
kararlılıkla giderebilirsiniz. 
Sinir sisteminizde işlerin iyi 
gitmediğini fark edince, kendi
nizi rahatlatıcı önlemlere 
başvurun. Bol su için, açık 
havada dolaşın, kendinizi 
yorgun hissederseniz dinlen 
meye daha fazla zaman ayırın. 
Birkaç hafta dişinizi sıkar 
sanız, nikotinsiz yaşamaya 
alışacaksınız.

Yıllardan beri sigara 
içiyorsanız, sigarayı bırak
mak için kendinizi zora 
sokmanın bir anlamı 
olmaz mı?

Sigarayı bırakmak için 
hiçbir zaman geç kalmış 
sayılmazsınız.

Sigarasız günlere 
başlar başlamaz, vücü 
dunuz nikotinden 
gördüğü zararları gider 
meye başlayacaktır. 
Sigarayı bıraktıktan yak
laşık yirmi dakika sonra 
kan basıncınız ve nabız 
atışlarınız düzene gire
cektir. Bir ay sonra akciğer
lerin çalışma gücü yüzde otuz 
oranında artacak. Bir yıl 
içinde kalp krizi geçirme ihti
mali yarı yarıya azalacak.- On 
yıl. sigara içmezseniz, akciğer 
kanserine yakalanma tehlikesi 
de yari yarıya azalmış olacak..

Sigarayı bırakınca kilo 
alınır mı?

Bu ihtimali her zaman göz 
önünde bulundurmak gerekir.. 
Ama yediklerinize dikkat eder
seniz, sigaranın bıraktığı 
boşluğu abur cuburla doldur
maya kalkışmazsanız, kilo 
almaktan kurtulursunuz.

KErfez
■■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE M

YIL : 31 SAYI : 1582
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-Yayincılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 
(Dini bayram Gönleri ve Pazar gönleri yayınlanmaz)

Yazarımız 
Araştırmacı-Yazar 

Yılmaz AKKILIÇ’ın yazdığı 
4 Ciltlik 

BURSA ANSİKLOPEDİSİ 
gazetemizde satılmaktadır.

■■■■I GÜNLÜK SİYASİ GAZETE Mi

İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B 
Tel: 5131797 Fax : 513 35 95 GEMLİK

NÖBETÇİ ECZANE SATILIK DAİRE

2 Temmuz 2003 Çarşamba 
İNCİ ECZANESİ

Kumla'da Havuzlu Satılık Daire 
Tel: (0.224) 513 17 97

İnan TAMER I

Sn. Belediye 
Balkanımıza

2 nci sayfanın devamı I
Sonradan üniversiteye bırakılmakta I 

ısrarlı olunan büyük alan zeytinliktir I 
Dolayısıyla SİT alanı. Orada yapılaşma I 
mümkün müdür ki. Bu amaçla toptum- I 
da uyanan kanaat Üniversitenin I 
vazgeçirilmeye çalışılmasıdır. I

Bu durumda 57. Hükümet döne- I 
minde Gençlik ve Spor Bakanlığına I 
devredilen kamu arazisinde kurulu I 
Cübbeli Ahmet Külliyesinin Sunğipek II 
alanında hayata geçirilmesi ve bir de I 
belediyenin de ortak kılınacağı bir I 
kısım hatın sayılır zevatın iştiraki ile I 
oluşacak şirketçe iskele ve liman tesis- I 
leri olarak rant sağlanmak istendiği gibi I 
söylentiler de ortalıkta dolaşmaktadır I 
Gerçek olmasa da; bir şeyin şuy’u ba- I 
ması, olmasından daha kötüdür, takdir Ira 
edersiniz. O nedenle bu söylentileri I 
dikkate alarak tavrınızı yeniden gözden I 
geçiriniz. I

Sn. Başkanım, Hiç yakışık alıyor mu I 
caymak size? Hem de dini bütün I 
kardeşim olarak size. Allah ne buyuru I 
yor. "Vaat etme. Vaat ettin mi vaa- I 
dini tut, yerine getir."

Vaadini tut Sayın Başkanım. İyi I 
hizmetler verdin Gemlik e. Onlan unut- I 
turma. Üniversiteyi Gemlik ten yoksun ■ 
bıraktıran kişi olarak anılma. Aksme I 
böyle bir eserin kazandmlma gayretim I 
arttır. Böylesi bir müesseseyi kazandır- I 
ma şerefi her kişiye nasip olmaz. Sen. I 
eminim bundan sonrada bu dçeâe I 
yaşayacaksın. Toplumdan görecegm 1 
sevgi ve saygı devam etsin. Yetişecek I 
genç kuşaklarca elin öpülsün. I 
Hatırından çıkamadığın kişi zaten 
buradan kopmuş. Zaman geçip: smrt- ■ 
ki sıfatlarını yitirince O nu kimse hatr- I 
lamaz bile. la

Sağlık ve esenlik dileklerimle.

DOĞUŞ FEN DERSHANELERİ |
“Her Zaman Bir Adım Önde”
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Romanya
Kadri GÜLER

yolunda (1)

Dünyanın en 
yaygın sivil toplum 
örgütlerinden olan 
Rotary. bulunduktan 
bölgelerde toplum- 
lanna hizmet için 
kurulmuş kuru
luşlardır.

Kısaca Rotary. bir 
hizmet kuruluşudur 
ve yaptığı hizmetler 
için hiçbir karşılık 
beklememektedir.

Bursa ve 
ilçelerinde kurulan 
Rotary Kulübü nün 
sayısı 15 e yükseldi.

Gemlik Rotary ise 
kurulan ikinci kulüp. 
Kuruluş yılı ise 1983.

Bugüne kadar 
Gemlik te birçok 
hizmete imzasını atan 
Rotary. hizmet üre
tirken. bir yandan da 
dostluk ve kardeşlik 
bağlarının pekişmesi 
için aralannda ve 
ulustararasmda ilişki
leri geliştiriyor.

Yakasında Rotary 
rozeti olan tüm 
rotaryenler dünyanın 
neresinde olursa 
olsun, herhangi bir 
kulübün toplantısına 
katılabilir. Kendisini 
ve ülkesini tanıtarak 
fahri elçilik görevi de 
yüklenirler.

Gemlik Rotary 
Kulübü, Türk 
Rotary’sinin 2440. 
bölgesine bağlı olarak 
ancak bağımsız 
hizmet üretir.

1 Tem muz - 30 
Haziran tarihlerine 
kadar süren dönem
lerde her yıl yönetim
ler değişir.

2002-2003 
döneminin Başkanı 
olarak bir yıl kulüp 
başkanlığında bulun
dum. Bu görevi 
birkaç gün sonra 
düzenlenecek törenle 
Halil Özer arkadaşı
ma devredeceğim.

Rotary örgütlen
mesinde yönetim 
kurullarının yanında, 

yönetime yardımcı 
otan 4 ana komite 
görev yapar.

Bunlardan biri 
Uluslarası ilişkilerdir.

Gemlik Rotary 
Derneği uluslararası 
ilişkiler île geçmiş yıl
larda, Gemlik * 
Anadolu Lisesi’ne 
İngiltere kulüp
lerinden yüzlerce 
İngilizce kitap 
sağlamış ve okula bir 
kütüphane yapmıştı.

Yine 1999. depre
minden sonra 2440. 
Bölge Guvernörlüğü 
(Genel Başkanlık) 
yıkılan İzmit’e 600 
yataklı bir hastane 
yapılması sırasında

Uluslararası ilişkilerle 
internet aracılığı ile 
sağlanan ilişki sonu
cu, dünyanın dört bir 
yanından gelen otan
tik armağanların 
satışıyla hem ülke 
mizin tanıtımı sağ
landı, hem de has
tane yapımına gelir 
elde edildi.

İLİŞKİ 
KURUYORUZ
Geçtiğimiz 

dönem Aralık ayın
da Gemlik Kulübü 
uluslararasında bir 
külüple kardeş kulüp 
olma kararı aldı.

Ben Çekoslo
vakya’nın Prag 
Külübü ile kardeşlik 
kurulmasıdan yanay
dım.

Ancak genel kurul
da alınan kararla bu

Romanya olarak 
kabul edildi ve 
Köstence Rotary 
Külübü ile kardeşlik 
bağlarını kurmaya 
başladık.

Burada en büyük 
hizmet Uluslararası 
Komite Başkanım 
Gemtrâns Genel 
Müdürü Sevgili 
Raşim Çapanoğlu'na 
düştü.

Çapanoğlu, inter
net aracılığıyla 
Köstence Kulübü’nü 
bularak kendi gibi bir 
denizci olan 2003- 
2004 Dönem 
Başkanı Kaptan . 
Anddrian Mihefye 
genel kurul kararımızı 

iletti:
Kardeşlik 

bağlarımız bu iletişim
lerle sonucu başladı.

Önerimizin

Köstence Kulübü 
tarafından genel 
kurullarında kabulün
den sonra, ilişkiler 
koparılmadı ve

kardeşlik pro
tokolünün yapılması 
kararı alındı.

Bu protokol için 
ya Gemlik Kulübü 
Romanya’ya gidecek

ti ya da onlar 
Gemlik'e gelecekti.

Her iki taraf kış 
mevsiminin bitmesin
den sonra bu işlemin 

tamamlanmasına 
karar aldı.

Köstence Külübü 
27 Haziran günü 
yapılacak devir teslim 

törenine Gemlik 
Rotary Kulübü’nü 
davet edince 
Romanya yolculuğu
nun kararı çıktı.

Romanya’ya gidiş 
hem bu ilişkinin 
kurulması hem de bir 
bakıma Romanya ‘yı 
bilmeyen, görmeyen 
kulüp üyelerinin 
görmesini sağlamak 
için bir gezi proğramı 
hazırladık.

26 Hazsiran 
sabahında Bulgaris 
tan da olmak üzere 
yola çıkmak için 
hazırlıklar yapıldı.

Geziye külüpteh 9 
üye ve eşleri ile, 
bizlerle geziye katıl
mak isteyen bazı 
dostlanmız katıldı. 
Çocuklarla toplam 
27 kişi, bir de son- 

radarı aramıza raman
Erol Güler de 2 S kişi
okduk.

BAŞKAN
GELEMEDİ

Gezimize katılmak 
için son güne kadar 
hazırlık yapan 
Belediye Başkam 
Mehmet Turgut ve 
eşleri Nuriye Turgut, 

kızlarının doğum 
sorunu nedeniyle sor 
anda geziye katıla
mayacağını bakirdi 

Oysa biz katdan- 
ların listesini Kardeş 
Şehrimiz otan 
Navodan ya 
bildirmiş. kendiSenriı i 
27 Haziran sabahı 
saat 9.00 da ziyaret 
edeceğimizi faks 
lamıştık.

Romanya ya İstan
bul dan yolcu taşıyan 
Ödem Turizm 
fimasryta yapöğrmz 
anlaşma sonucu. 25 ı 
Haziran Çarşamba 
günü saat 24 oo de 
Gemhk ten hareket 
ederek Romanya'ya 
yolaçdedu

Önce IstanbU 
Dereköç Gümrük 
Kapı s’ndan 
Bulgaristan a £ 
derken * bonaMu 
efeğrraz yer Dere 
hay ûn köy kahvesi 
oldu. Safaahr. âk

yctaa)nK uan- 

nefis bir sabah kah- 
vafcsı yapaktan 
sonra sav güm
rüğünde işboderivM 
bitinp. Buîgansran a 
geçtik.

Whr .- Bu igorisaan
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ELEMAN ARANIYOR
Nakliye firmamızda çalışacak

V Şikelimizi yönetecek profesyonel yönetici 
V Ön muhasebeden anlayan deneyimli muhasebeci 

V Güvenlik görevlisi aranmaktadır

AKTAŞ NAKLİYECİLİK LOJİSTİK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.
Tel: (0.224) 514 56 09-514 00 28

H

W

M TALAŞLI İMALATTA ÇALIŞACAK ELEMAN VASFIM
✓ Teknik Resim okuyabilen

"' ✓ Talaşlı imalat tecrübesi olan
Endüstri Meslek Lisesi tesviye 

bölümü mezunu
✓ Askerlikle ilişiği olmayan

2ı 30 yaşını aşmamış NC ve CNC operatörü
J ARANIYOR

Müracaatların şahsen yapılması rica olunu

KIRPART OTOMOTİV PARÇALARI SAN. TİC. A.Ç.
Gedelek Köyü altı - ORHANGAZİ

s a a

mı

fit

Büyiikkumla İskelesi karşısında 
Değişik atmosfer, nezih, 
farklı otantik bir mekan.

Aynca cazip fiyatlarıyla güzel vakit 
geçirebileceğiniz yegane bir yer

Büyük Kumla Meydanı İskele Karşısı 
Tel : (0.224) 538 00 90 BÜVÜKKUMLA

w
w

1
a a a

METAL PRES DÖKÜM OPERATÖRLERİ
✓ Endüstri Meslek Lisesi Mezunu

V Askerlikle İlişiği olmayan 
✓ 30 yaşını aşmamış 

Metal Pres Döküm Operatörleri 
ARANIYOR 

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.

KIRPART OTOMOTİV PARÇALARI SAN. TİC. U
Gedelek Köyü altı - ORHANGAZİ

TAKSİTLİ TATİL EN İDEAL TATİL! i
WORLD KART 
İDEAL 

ADVANTAGE 

RONUS KART

sahiplerine
VADE FARKSIZ

taksit İmkanı

✓ OKUL GEZİLERİ

✓ VİZE İŞLEMLERİ

✓ YURTİÇİ - YURT DIŞI OTEL REZERVASYONLARI

duru turizm

✓ PAKET TURLAR
✓ HAC - UMRE
✓ YURTİÇİ • YURTDIŞI UÇAK BİLETLERİ
✓ KONGRE VE SEMİNER

TÜRK HAVA YOLLARI
t

KAYABEYOGLU TURİZM SEYAHAT gf
Demirsubaşı Mh. Çeşme Sok. No:9/A GEMLİK I’

Tel: (0.224) 514 47 71 Fax : (0.224) 514 40 44
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üniversite için el ele
Birinci sayfanın devamı 
KONUŞMACILAR 
Daha sonra söz alan eski 
il Genel Meclis 
üyelerinden Haşan 
Başaran. Sunğipek 
Fabrikası nın üniversiteye 
verilmesinin geçmişini 
anlattı. Başaran, konuş
masında “57. Hükümet 
Sunğipek Fabrikasının 
tamamını üniversiteye 
bıraktı. Ancak, şimdi 
Gemlik Belediyesi 
buradaki bir bölüm 
arazinin kendine ait 
olmasını istiyor.” dedi. 
Üniversiteye bırakılan yer- 
lerlerin bir bölümünün 
zeytinlik olması nedeniyle 
kesilemeyeceğini söyleyen 
Başaran, Denizcilik 
Yüksek Okulu kurulacak 
olan yerin deniz ile olan 
bağlantısının 50 metre 
yükseklikten sahile inile- 
ceğini, böyle bir paylaşım
dan üniversitenin rahat 
sizlik duyduğunu belirtti. 
Atatürkçü Düşünce

r Derneği, Muhtarlar 
Derneği, Esnaf 
Sanatkarlar Odası. 
Mimarlar Odası Gemlik 
Temsilciliği, ANAÇEV, 

1 Ticaret Odası Temsilcisi, 
Eğitim Sen, Kamu Sen,

J Tümbelsen, Petrol İş, 
İnşaat Mühendisleri Odası 

h Temsilciliği, Elektrik 
I Mühendisleri Odası

। Temsilciliği, Artvinliler 
I Derneği, AKP, CHP..
I MHP, DSP, SP, ÖDP ve 

t çok sayıda vatandaşın 
il katıldığı toplantıda daha 
S sonra söz alan MHP eski
i ilçe Başkanı Mehmet
> Çelik, Sunğipek arazisinin 
ı nasıl Üniversiteye 
) bırakıldığını anlattı. Bugün 
| gelinen noktada Üniver- 
) sitenin “ceketimi alır 
J giderim" demesinin 
< kolay olmayacağını, 
( üniversite konusunda 
s. büyük çaba harcayan iki 
{ Dekanın hatırına Gemlik 
J • halkının yararına sonuna 
( kadar İşin takipçisi olun- 
« masını İstedi, Mehmet 
( Çelik, Sunğipek 
j Fabrikası'nda belediye ile 
SI Üniversitenin yaptığı 

anlaşmaya sadık kalın-
S masını ve bir bölüm 
S| arazinin Gemlik halkına 
S bırakılmasını savundu. 
| Daha sonra İnşaat 
5 Mühendisi ve eski MHP 

L Belediye Başkan adayı 
§ Osman Doğan söz alarak

Sunğipek arazisinin 
tamamının Üniversiteye 
bırakılmasının gerektiğini, 
Gemlik te bu arazi içinde 
yapılacak bazı yatırım
ların birilerîne rant 
sağlayabileceğini, 
Gemlik’in yerleşim olarak 
beton yığını haline geti 
rildiğini belirterek, 
“Gemlik’te Üniversite 
kültürünün olmaması 
kahvehane kültürü 
nün gelişmesine yol

açmış. Türkiye’nin 
hiçbir ilçesinde bu 
kadar çok kahvehane 
yoktur. Bilme karşı 
konulmaz. Üniversi 
teye bırakılan alan
ların etkili ve kul
lanılabilir alanlar 
olmalı. Yapılan pay
laşımda tam'tersi 
olmuş, ben arazinin 
tamamının Üniversi 
teye verilmesini talep 
ediyorum.” dedi.
CHP Belediye meclis 
üyesi Dursun Özbey ise 
yaptığı konuşmada “Asıl 
Üniversite gelirse 
Gemlik’in nefes 
almasına engelleyen

etkenler ortadan 
kalkacak. Birileri bu 
ulam rant kapısı yap
mak istiyor.
Belediyenin her mülkü 
kiracının malı gibi 
değil. Üniversite ve 
yüksek okulun 
Gemlik’e getirilmesine 
Belediye Başkanı 
çomak »okuyor. 
Belediye meclisinde de 
bunu engellemek için

hile yaptı, meclis 
üyelerinin iradesine 
ipotek koymaya 
çalıştı. Belediye 
başkanına karşın reviz 
yon plan meclisten 
geçti. O gün onları 
yapan bugün neler 
yapacağını bilemeyiz.” 
dedi.
İktidar milletvekillerine 
halkın görüşü diye yanlış 
bilgi verildiğini de 
söyleyen Özbey.
“Aramızdan temsilci 
ler seçelim. Çıkalım 
televizyona biz sora 
hm onlar cevap versin, 
Üniversiteyi kimin 
engellediğine halk 
karar versin” şeklinde 
'konuştu.
Gazetemiz sahibi Kadri 
Güler de Üniversiteye ve 
rilen bir alanı Rektörün 
neden belediye ile pay
laştığını anlamadığını, 
bunun altında yatan 
baskıların halka anlatıl
ması gerektiğini söyledi. 
Güler. Gemlik'te nefes alı
nacak yerin kalmamasının 
sorumlularının gelmiş 
geçmiş belediyecilerin 
olduğunu hatırlatarak, il 
çeye yakın piknik alan
larının bulunduğunu, iki 
derenin ıslah edilerek 
gezi bandı yapılabileceği
ni. Gemlik’e piknik alanı 
yerine eğitim kurumu 
gerekli olduğunu söyledi.
Gazeteci Cemal Kırgız 
ise. üniversite senatosu
nun Sunğipek 
Fabrikası nda yaptığı 
inceleme sırasında 
gözkmlerimn ünavr- 
sitenin her an 
vazgeçmesinin bîr sMrpne 
oh t uyacağını Rektcnm 
AKP Üter âe tartış 
nuhmn tor, gearteritari 
korku ttıığun;: sovec- 
Kırgu. “AKPMmM 
tevr karşı mı. değil mi 
bunu bilmek ıw* 
daytr” Â\v
CHP Gemik içe BMM* 
Mshmri Seriaston m

“Üniversiteye verilen 
hakların elinden alın
maya çalışılıyor. Sivil 
insiyatifin vereceği 
karar ve reaksiyon bu 
sonucu değiştirebilir. 
Ayağımıza kadar 
gelmiş olan bu fırsatı 
kaçırmayalım. Siyasi 
becerisizlik sonucu 
kapatılan fabrika, yine 
siyasilerin becerik 
sizliği ile üniversiteyi 
elimizden kaçırma 
yalım” dedi.
Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Başkanı İbrahim 
Talan ise. üniversitenin 
Gemlik’e faydalı olacağını, 
esna fin ekonomik sıkıntı
dan kurt ulacağ ın ı 
belirterek. “Benim şahsi 
görüşüm üniversiteden 
yanadır” dedi 
AKP adına son konuş
mayı yapan Enver Şahin 
ise. bazı kararların alel 
acele alınmaması gerek
tiğini Sunğipek arazisinin 
tamamının üniversiteye 
bırakılmasının hata 
olduğunu belirterek. “İki 
insan arazi konusunda 
anlaşmış. Üniversiteye 
180 dönüm arazi ve 
rilmiş. Biz bu pay
laşımdan yanayız.
Üniversitenin faydası
na inanıyoruz ama. 
Gemlik halkının da 
yeşilliğe ihtiyacı var" 
dedi.
Konuşmalann soruda

ÜMumtoevr ImMhm* 
bik’ük çoğurkıhh MM 
gOMİMKk AKP Mt MHP 
İçe Başkam MM** 

ÇMK ka* D6PW w 
ANAÇEV Sı 
MMMMt mmM VMM* 
aMMMton 
tom MMMr 
OMMnMribn M 
MMfMpğtoMA*

«vtow |Am* Mbtovr 
etttar

Kabotaj Bayramı 
kutlandı

Denizcâk ve Kabotaj 
Bayramı nm 77. 
yıldönümü dün törenierte 
kutlandı. Saat O9.oo da 
Atatürk An* na çelenk 
konarak, saygı duruşunda 
bulunulmasından sonra 
günün anlamım belirten 
konuşma Liman Başkam 
Dr. Harun Özmağden 
tarafından yapkk 
Daha sonra törene katılan - 
lar. iskelede bekleyen br 
römorkörle denize aciarak 
bir dakikalık saygı duruşund _____
götürdükleri çelenki denize btraktâar 
Bu yıl da deniz kırfeğı nederuyie eski 
yarışmalar yapılamadı

ERENOĞLU SÜT VE SÜT 
ÜRÜNLERİ A.S.

Yönetim kurulumuz ftrtvt moriMMnd* 
01.07.2003 tarihinde toplanarak 1999- 
1999-2000 20012002 yrisna oteMı mM 
kurulunun aşağıdaki gunderra r*tta*k*r* 
etmek üzere 19.07.2003 Oanavta* 0MB 
saat 14 .oo de Osmaniye Mah aapAm 
İşhant Ka t 2 D 29 GerrAk / BURSA 
adresinde yap^masana karar wHMMM

VmttaaKmM

1998<199%-2000-2001.2002 Wb
(NMb*n G**M Kamet
Toplantı CMtaMaaM
1' AçAş w mv* Ommb
2- Başkan w pp tcMMıacaMn «MMiMM 

başkanAk dKarmm ImMImbi
3- 1990-1999*0000^0*1 Mk
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' Sivil toplum örgütleri yüksek okul ve üniversite kurulması için Rektörle görüşecek

Etkileme ziyaretleri başlıyor
Dün biraraya gelen sivil toplum örgütleri komitesi, durum değerlendirmesi yaparak ziyaret etme 
karan aldı. Uludağ Üniversite Rektörü Mustafa Yurtkuran 9 Temmuz 2003 günü ziyaret edilecek.

GEMLİK GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

KMrfe
O 3 Temmuz 2003 Perşembe FİYATI : 200.000. TL.

Gemlik e açılacak olan Yüksek Okul ve Unrver 
site için yapılan toplantıda Sunğrpek Fabrikas 

razisinin Uludağ Üniversitesi verümesı karan 
rine dün toplanan sivil toplum örgüden komüc

Uludağ Üniversitesi Rektörü Mustafa 
urtkuran’la görüşmek için randevu istedi

9 Temmuz 2003 günü saat 13.30 da rektör üe 
örüşmek için randevu aldıklarını söyleyen 
o misyon sözcüsü. Mimarlar Odası Temsilcisi 
rhan Bulut, ” Sivil toplum örgütleri okırak 

araflara Üniversitemizi istiyoruz çağrısını 
yapacağız. Bu isteğimizi yüksek okullar ve 
üniversite açılasıya kadar ısrarla sürdüre
ceğiz.” dedi.

Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Mehmet Ağar Bursa gezisini Gemlik’te sürdürdü.

Mehmet Ağar fırtınası
Çfüne

Kadri Güler

ı

Ağar’ın ziyareti
Doğru Yol Partisi kulduğundan beri 

Türkiye'de siyasete damgasını vuran ve eski 
Genel Başkanları Süleyman Demirel ile devamlı 
gündemde kalabilen bir siyasi güçtü.

Her partinin olduğu gibi DYP.’nin de yükselme 
ve düşme dönemleri vardı. Bu dönem Tansul 
Çillerle yaşandı ve DYP kuruluşundan beri en 
kötü oyu alarak sandığa gömüldü.

Geçtiğimiz ay merkez sağın eksi kalesi ANAP 
Genel Başkanı Umurbey’i ziyaret etti. Dün de 
DYP’nin Genel Başkanı...

ANAP'a göre DYP daha canlı, daha güçlü, 
daha hareketli, daha coşkulu..

DYP'liler her zaman Genel Baştanlarını 
karşlamanın yolunu biliyorlar.

Gemlik ilçe Başkanlığına yeni'atanan Faruk 
Güzel ve ekibi, Genel Başkan.ziyaretinden olum
lu puan aldı.

Dün DYP'de bir hareketliliğin yaşanacağının 
sinyallerini gördük.

Bu hareketlilik yerel seçimlere taşınabilirse 
yerel seçimlerin hareketli geçmesine neden 

Â olurlar.
| Mehmet Ağer, her seğcı lider gibi Celal 

Bayar'ın Anlt Mezardaki kabrini ziyaretle başladı 
Gemlik turuna.

Umurbey merkez «ağın edete kıblesi...
Küçük Kümle beldesinin ziyareti ardından 

Gemlik’te konfeti yağmuruna tutulması Ağar ın 
gözlerinin parlamasına neden oldu. Gemlik DYP 

I Genel Beştanlerınden iyi not eldi.

sahJA

tim Ağar dan emk 
puan aÜ

Doğru Yol Partisi 
Genel Başkanı Mehmet 
Ağar ve Bursa tl örgütü 
dün Gemlik'teydi.

Saat 10.30 da İlçe 
örgütü tarafından Bursa 
yolunda karşılanan Ağar, 
buradan Umurbey'e çıktı

ağar, beraberinde 
Genel Bakan 'ıbıdımcısı 
Bahattin Şeker. Turhan 
Tayan, Ilhan Parkeser. 
Mehmet Gazioğkı. M AK 
Bavar. Salim Ensarioğkı. 
Binnaz Oğuz. Bursa 6 
Başkanı İlker Özaslan ve 
yönetim kurulu üyeleri îte 
Bavar ın anıt mezardaki 
kabrini riyatat ederek <taa

etti Daha sonra muzevı 
gezerek ilgililerden biigr 
aldı Umutbey BekvKe 
Başkanı Fatih Mehmet 
Güler Ağar ı biran vanhz 
bıraklmadı Ağar, btradar

Başkam örntr Bal *

Ağar, daha sonra 
İçe örgütüne loşa 
ziyaret yaptı. Go 
Ağar i konte
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Gürhan ÇETİNKAYA İlhan Selçuk

Belediyeler

Hem temizlik hem de serinlik sağlamak 
için akşam üzerleri belediye kentin ana 
caddelerini temizliyor.

Kentin tüm caddeleri sulanıyorsa 
alkışlanacak bir davranış.

Ancak sulama yapan aracın sürücüsü 
biraz daha dikkatli olmalı bence... 
Kentimizin sokaklarını yıkarken ken
timizde yaşayan hejmşerilerimizin ya da 
konuklarımızın araçlarını kirletmemek 
gerekir.

Bir de ağaçları suluyorlar. Ona da daha 
dün tanık oldum.

Herhalde bir ağaç için harcanan suyla 
en az 20 ağaç sulanır.

Kentin sokaklarında arada bir 
gördüğümüz başkanımız ya da ilgili birimin 

ı yöneticisi sulama Sırasında denetim 
। yaparlarsa amaca ulaşılır.

Yoksa hiç de ucuza mal edilemeyen 
ı sular boşa akmaz.

Yani kaş yaparken göz çıkarılmaz.
♦. *• *

Yaz geldi...
■i Gemlik gibi Kurşunlu ve Küçük Kumla 

I Belediyeleri nin de işleri yoğunlaştı, 
Kurşunlu ve Küçük Kumlaya tatili 
geçirmek için gelen yurttaşlarımıza göste 
rilen ilgi çok önemli.

Temizlik, fiyatlar, güvenlik, huzur çok 
önem arzediyor.

Kuşkusuz kış döneminde hazırlıklar 
yapılıyor önlemler alınıyor.

Ancak yaz belediyelerin sınav dönemi... 
Yazın gösterdikleri performans bir sonraki 
bir daha çok konuğun gelmesi demek.

Yani bir turist bin turist getirir örneği.
Belediyle sınırları içinde yaşayanların 

sayısının çokluğu belgelendiği takdirde 
belediyelerin . kamudan daha çok pay 
almasına neden oluyor.

Yaz tatilf için gelenlerin memnuniyeti 
belde ekonomisine de destek oluyor.

• ‘ ■ * * *

Aslında belediyecilik zor iştir. 24 saat 
çalışma ister.

Alt yapıya ağırlık verirsiniz görünmez, 
üst yapıya yönelirsiniz göz boyuyor derler.

Gerçi iş başına gelen yöneticiler bu 
gerçekleri bilerek göreve aday oldular.

Beldenin finansal ve fiziksel olanakları 
da çok önemli ama..

Bizim yörelerimiz cazip yerler...
Hala ilgi görüyor...
Onun için,
Bizim başkanlarımız namerde muhtaç 

olmaz.
Kendi yağlarıyla kavrulabilirler.
Hele hele de gayretli, iyi niyetli ve de 

toplumun çıkarlarını kendi çıkarlarının 
önünde görüyorlarsa hiç sırtları yere 
gelmez...

Üniversite Dincilikle Bağdaşamaz...

Biz de iktidar düşkünü politikacı, 
üniversiteye ne gözle bakar? ....

1950'de Türkiye'de iktidar değişti, 
Menderes başbakan oldu, siyasal kavga 
çok partili rejimin çelişkisinde keskinleşti, 
üniversite de bu alana girdi, polis İstanbul 
Üniversitesi Rektörü Profesör Sıddık 
Sami Onar ın yakasına yapıştı, ak saçlı 
Hocayı yerlerde sürükledi, kıyamet 
koptu, o. günlerden bu yana üniversite 
tutucu ve gerici iktidarların hedefi olmuş
tur.

Bugün de değişmiş bir şey yok!...
AKP iktidarnrn başbakanı üniversitel

erden ne istemektedir?....
/ î’mŞcşJî;.

Türkiye’de yetmişi aşkın üniversite var, 
Anadolu'da üniversiteye rağbet büyük, 
bunlardan biri, de Bursa daki Uludağ 
Üniversitesi....

■ UÜ (Uludağ Üniversitesi) ‘Avrupa 
‘Üniversiteler Birliği nin (AÜB) üyesidir, 
kendi içinde gerekli reformları yaptıktan 
sönra programının doğruluğunu denetle
mek için AÜB.’ye başvurmuştu.

92 Avrupa Üniversitesi ‘arasında 
yapılan araştırma ve çalışmadan sonra 
UÜ ye verilen yanıt şu:

İlk üç sıra içindesiniz!”
Bizim medya bu güzel haberi elbette 

görmezlikten geldi, olayı ayrıntılı biçimde 
değerlendiren 'Cumhuriyet Bilim ye

YIL : 31 SAYI : 1583 
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 gunieri yayınlanmaz)

DOĞAYI SEV, YEŞİLİ KORU

Teknik" ekidir.

Üniversitelerimizde bu kımıldanma ve II 
canlılık süreci başladı. İyileşme sürüyor. || 
bilimsel1 makale artışında atılım var. gerçi || 
sayısal artış dünya büyükleriyle kıyaslanır-1 
şa küçük görünüyor, ama, 11 bin bilimsel 11 
makaleye doğru yürüyen Türkiye, 1990 II 
daki sıralamaya göre bu alanda II 

.'4.3'üncüyken, 2002 de 22 nci sıraya II 
yükselmiştir. |

Bilim yuvalarımızda dünyayla aşık I 
atmak, istencinin büyüdüğü bir gerçek..

v * * *
Peki, yeni siyasal iktidarımızda üniver- I 

sitelere karşı düşmanlığın gerekçesi ne?
Denebilir ki: I
- Üniversite bilim demektir, dinci ikti-II 

dar bilim kurumuna niçin sıcak baksın?
İmam okullarını temel öğretim kurum- I 

lamın yerine, koymak isteyen bir poli- Fİ 
tıkacı, üniversiteleri de dinciliğe aykın || 
saymak eğiliminde olacaktır. I

AKP Hükümeti'nin baştan beri ben- I 
imsediği siyaset bu yöndedir. I

Üniversitelerimizi dinciliğe kurban I 
etmeyelim, siyasal iktidarın egemenliğine M 
teslim etmeyelim, böyle bir teslimiyet yal- ■ 
nıZ üniversitelerin değil, Türkiye || 
Cumhuriyeti nin de sonu anlamına gelir. I

Cumhuriyet Gazetesi.

Yazarımız
AraştırmachYazar

Yılmaz AKKILIÇ’ın yazdığı
4 Ciltlik

BURSA ANSİKLOPEDİSİ
gazetemizde satılmaktadır.

G3ÖH2S I
■■■gunum syas gaîîtî ■■■

İstiklal Cad. Bora Sok. No:3B 
Tel: 5131797 Fax : 513 35 95 GEMLİK I
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İşyerlerinin önlerine araç parkını önlemek isteyenler, 
kafalarına göre çözüm buluyorlar

Yollar çiçek. Erol GÜRÇAY

Gemlik - Köstence (2)

açıyor
Gemlik’teki trafik karmaşası otopark sorunu düzgün çözülmemesi 
nedeniyle sürerken, işyerleri sahipleri mağazalarının önlerine 
yabancı araç parkını önlemek için ilginç yöntemler geliştiriyorlar.

Gemlik sokakların
da ilginç manzaralara 
rastlarsanız şaş
mayın.

Bir çok mağaza ve 
işyerinin önü, işyeri 
sahipleri tarafından 
araçların parketme 
mesi için ilginç yön
temler geliştirmişler. 
। Kimi büyük sak
sılara diktikleri çam 
ağaçlan koymuşlar 
işyerlerinin önüne, 
kimileri bisiklet, kimi 
çiçek saksıları ile 
doldurmuş yolları.

Hiçbir yetkilinin bu

işgallere. aylardır ve 
yıllardır, seş çıkarma
ması giderek, yolların' 
çiçek ve benzeri 
malzemeler ile döf* 
mâsına sebep olu 
yor.'

Ana caddelerdeki 
kaldırımların işgalleri 
yetmezmiş zgibi, araç 
trafiğine açık olan 
yolların da gelişi, 
güzel bir şekilde işgal 
edilmesi çarpık bir 
kentleşme ve dene
timsizliğin güzel bir 
örneğini teşkil ediyor.

İşte örnekleri.

GEDİĞİNE
. A

UYUM, UYUM, UYUM

Uyum paketi...
Habire uyum paketi 
1-2-34-5-6-7 
Uyum, uyum, uyum. 
Uyuma!
Çuval ağzı aç!
Saat kaç?
Emekli, dul, yetim 
İççi, memur, köylü Aç!

Karadeniz kıyılan-Jıer yerde güzel.
Yeşim her çeşidi var.
Ama turizm dönemi çok kısa.
Sadece Temmuz ve Ağustos i .fen.
Gezimiz sırasında. Bulgaristan ve

Romanya’da, turizmin uyandığım gördük.
Her iki ülkede de hala Sovyetier 

Birliği’nîn izlerini gördük.
- Liman şehirleri ticaret ve turimden cok. 

savunma sanayi için tanzim edilmiş.
Mesela, Romanya nr Mangalia limanı tam 

anlamıyla bir askeri liman konumundaydı
Köstence Limanı’nda savunma amacı 

kadar, ticari amaç da görülüyordu.
Ama her iki liman da teknolojiden cok 

yoksun kalmıştı.
Özellikle Köstence bir vinç mezarlığına 

dönmüştü.
- Köstence de ■ arkalojı

müzesi var.
- Akvaryum var.
- 1852 de yapılan Ceneviz Feneri var.
- Nefis bir liman var.
- Bükreş’te çok geniş ve düzgün caddeler 

var.
- Çavuşeski’nin 265 bin metrekarelik 

sarayı var.
- Sarayın konumu ve rakımı bizim anıtte- 

peyi andınyor.
- Sarayın olduğu bu hafif tepelik bölgede 

fakir fukara bu grup yaşarmış.
- 1977 depreminde burası yıkılmış.
- Çavuşeski bunu fırsat bilmiş.
- Bu alana saray yaptırmış.
- Sarayın oda sayısı hala belli değilmiş
- Daha keşfedilmemiş odalar vartms
- Bir zamanlar Paris ile birlikte bir kuttur 

merkezi olan Bükreş, şimdi Kapitalizme 
adapte olmaya çalışıyor.

- Aslında, Bükreş’i tam gezemedik.
Geçen seyahatte Bükreş ı görememiştik.
Bu seferde göremeseydik içimizde bw ah 

kalırdı.
- Gelelim Varna'ya.
Bulgaristan henüz demirperde hm anar

dan tam kurtulamamış.
Yollardaki tabelalar bile. Bulgarca
Ama Varna bambaşka
Tam MİMMh bir turizm başkenti

görünümünde.
Yollan, tatil vitrim ve

iniştik.

* Bemoni Shenr *



3 Temmuz 2003 Perşembe Sayfa
.......... SANAT KÜLTÜR *

işte Altın Çocuklar
2002-2003 eğitim ve öğretim yılı 

sonunda sınıflarını pekiyi ile geçerek, 
gazetemiz bürosuna karne ve 
fotoğraflarını getiren öğrencileri 
gazetemizde yayınlamaya devam ediy
oruz. Karnesini getiren öğrencilere de 
Gürhan Çetinkaya’da tatil kitabı karne 
hediyesi.

İşte fotoğraflarını getiren
Altın Çocuklar:

Sümeyya 
Aybüke 
SAVAŞ 
Hamidiye 
İlköğretim Okulu 
3/A sınıfı 
öğrencisi.

İ I 
! 
ı i ı 
i
I 
i

İLAN ve REKLAMLA^
KAZANDIRIR 

unriArnuriM 
1(( mily(n4lVMz

[30533 I
■■■ cOnu* gazete HM

BİR TELEFON YETERLİ 

TEL : (0.224) 5131797

Melih
ZEYNEL
11 Eylü 
İlköğretim Okulu 
1/A sınıfı 
481 nolu 
öğrencisi.

Semanur 
BİÇİM 
Atatürk
İlköğretim Okulu 
1/A sınıfı 
1150 nolu 
öğrencisi.

” MAMA MIA

I PIZZAE1A 
■ ©af?

PVC KAPLAMA V€ 
PLASTİK KAAT SİST€ML€Aİ
0 Plastik Kimlik Kartı 0 Personel Kartı
0 Öğrenci Kartı

0 Fatura Kartı ve
0 Tanıtım Kartı
0 PVC Kaplama

Pizzamızı denediniz ni? 
Vazgeçemeyeceksiniz.

I
Ev ve işyerlerine servis yapılır

İstiklal Cad. No:17 GEMLİK 
■ Tel: (0.224) 513 53 67

NÖBETÇİ ECZANE

3 Temmuz 2003 Perşembe 
KAHRAMAN ECZANESİ

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

SATILIK DAİRE
Kumla'da Havuzlu Satılık Daire 

Tel: (0.224) 513 17 97

| DOĞUŞ FEN DERSHANELERİ
“Her Zaman Bir Adım Önde”
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* Bulgaristan (2)

Sabahın erken 
saatinde Türkiye 
Gümrüğüne girmemiz 
gün boyu 
Bulgaristan 'dan 
geçmemiz anlamına 
geliyordu.

Pasaport vizelerini 
yaptırdık, ardından 
harçtan yatırdık, işimiz 
çabuk bitti.

Türkiye’den yurt 
dışına çıkan turistlerin 
ödemek zorunda 
oldukları harç tutan 
70 milyon lira.

San basın kartı 
taşıyanlar bu vergiden 
muaf tutuluyor. Bu 
nedenle ben 70 mily
on lira ödemeyen iki 
kişiden biriydim.

Grubumuzda bulu
nan Eczacı Ay 
Onur"un Alman pas
aportu olması, yani 
çifte vatandaş olması 
nedeniyle, o da bu 
vergiyi ödemedi.

Gümrük Tekel 
Bayiinden eksport 
rakılarımızı da alarak. 
Türkiye sınırlanndan 
Bulgaristan'a girdik.

Komşularımız pa 
saportlanmızı istedi ve 
tüm pasaportlar geçiş 
vizesi için bankaya 
götürüldü.

Bulgaristan ülkeler
ine giren Türklerden 
51 dolar vize bedeli 
alıyor.

Aramızda bulunan 
Doktor Naci özokur, 
yazarımız Erol Gürçay 
ve onun emekli Albay 
arkadaşı Mesut 
özbakır, gibi 
arkadaşlarımız yeşil 
pasaport sahibi olduk
ları halde Bulgarlara 
giriş vize bedelini 
ödediler.

Bulgaristan güm
rüğündeki işlemler 
yaklaşık bir saat sürdü 
ve biz Burgaz'a doğru 
yci almaya başladık.

Kırklareli'nden 
Dereköy Sınir 
Kapısı na giderken 45 

kilometre yolu rampa 
olarak çıktık.
Bulgaristan'dan ise 
rampa aşağıya inerek 
yaklaşık 45 dakika 
sonra Burgaz'da ola
cağız.

Ben, yol boyu hiç 
uyumadığım için bu 
ara biraz kestirmişim.

Burgaz girişinde 
uyandırıldım.

Bulgaristan'ın 
liman ve turizm kenti 
olan Burgaz limanın
dan ağır ağır ilerle 
yerek çevremizi 
gözlemledik.

Bulgaristan’a 
girdiğimizden beri yol 
boyu uzanan ıhlamur 
ağaçları çiçek mevsimi 
olması nedeniyle, her 
tarafta mis gibi ıhla
mur kokusu yayılıyor.

Geniş yolları ile 
düzenli bir şehir 
Burgaz.

En önemli yanı ise 
yeşin bolluğu.

Saat 10.oo geli 
yordu ve Özlem 
Turizmin yol üstündeki 
yazıhanesine uğradık. 
Bu arada kahvaltı için 
yakında bulunan bir 
Bulgar Restaurantında 
isteyen arkadaşlar 
kaymtılarını yaptılar.

Saat ll.oo e doğru 
Varna’ya doğru yol 
aldık.

Yol boyu ıhlamurlar 
kokularını yaya yaya 
sıralanmışlar...

Bulgaristan'ın her 
yanı yemyeşil. Karşı 
yamaçlar ormanlarla 
kaplı.

Yolun sağ tarafı 
tamamen deniz turizm 
sezonu tam başlama
masına karşın kıyalara 
gidenleri görüyoruz.

Bizimle geziye 
katılan 
arkadaşlarımızın büyük 
çoğunluğu buraları ilk 
kez görü yor.

Arabada bulunan 
kırdan yaşlı ileri olan 
Doktor Naci Özokur

Nuran ablamız. Ziya 
Alkan ve eşi Gülten 
ablamızı kaptanların 
arkasındaki ilk koltuk
lara yerleştirdik, 

Ardında Teoman 
Ekim ve Eşi onların 
arkasında Erol Gürçay 
ve Mesut Özbakır, 
karşılarında Rasim 
Çapanoğlu eşi Leyla 
Hanım ve sevgili 
oğulları Refik.
Teoman ağabey yol 
boyu muzipliklerini 
sürdürüyor ve Naci 
Özokur’a takılmadan 
yapamıyor.. Tabii 
bana da.

Bulgaristan'da 
toprakların bazı yer
lerinin ekilmediğini 
görüyoruz ama birçok 
yerde yağmurlama 
usulü geniş alanlar 
sulanıyor..
Kilometrelerce 
ayçiçeği ekili alanlara 
rastlıyoruz. Sonra kilo
metrelerce bağlar ver
imli topraklar-..

VARNA’DAYIZ
Varna uzaktan 

görüldü.
Büyük bir liman 

Varna'ya, damgasını 
vuruyor.'

Gemportun eski 
Genel Müdürü olan ve 
yıllarca İzmir Devlet 
Deniz Yolları Liman 
İşletme Genel 
Müdürlüğü yapan 
Kaptan Ziya Alkan’a 
nasıl liman diye? 
soruyorum?

Ziya amca gözleri 
limanda çok eski bir 
teknoloji ama çok 
büyük bir liman diyor.

Dakikalarca liman 
çevresinden ve 
giderken bir tarafta da 
sunni gölü gözlü 
yoruz.

Varna çok moden 
bir kent.

Burgaz ile Varna yı 
kıyasladığımızda 
Varna’nın bir Avrupa 
kenti olduğunu söyle
memiz yeterli.

Otobüs Kaptanına 
uygun birde durmasını 
ve 2 saat sonra aynı 
noktadan bizi almasını 
söylüyorum.

f ' A M . ,V je/Li 1 İÜ I İMCİ V t İZ 
lüğünü ben yapıyo
rum.

Ne de olsa birkaç 
kez gelip gitti bu 
topraklara ve eı 
tecrübeli yolcu benim. -

Varna eski bir kent 
olmasına karşın geniş 
caddeleri ve Burgaz a 
göre yeşilinin fazlalığı 
ile bana 2000 yılında 
Gemlik Belediyesi ile 
yaptığımız Navödan 
gezisi sırasında 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un

“Burası dünya 
cenneti" sözünü 
anımsattı.

Cidden Varna ıhla
mur kokusu ve yeşilin 
her tonu ile mükem
mel bir kent.

Grubumuz birkaç 
kolae ayrılarak yemek 
derdine düştü. Biz. 
Teoman Ekim. Dursun 
Özbey. Yunus 
Kardeştuncer. Erol 
Güler. Mehmet Yaşar. 
Tuncer Kurtul ve eşleri 
merkez caddelerden 
birinin camekanlanna 
bakarak bir pizzanda 
karar kılarak karnımızı 
doyurduk

Varna caddelerinde 
dikkatimizi çeken 
yaba nac ı markala nn 
Bulgaristan ı sarmış 
olmasıydı.

i » ■ tMLİV < «• U •
gittiğim bu ülkede de 
yabancı sermaye daha 
cok tüketim maddeleri 
olarak kendini sok! - 
muş. Sahile doğru 
yürüyerek gidiyoruz. 
Şanssızlığa bakın 
fotoğraf makinemi 
otobüste unutmuşum 
Alma olasılığım yok.

Arkadaşlar bol bol 
fotoğraf çekiyorlar.

G i rd iğ i m iz cadde 
kentin plajına iniyor. 
Bulgaristan ve 
Romanya da sah iller 
tamamen haB~a 
açılmış, en az 50 
metre kumsal kamuya 
açık, binalar daha 
sonra bashyor. Konut 
değil bu boalar ya 
otel yada kafeterya 
türü işyerleri. ..

GrtığöTuz caddenin 
sağı w solu yüzyılfck 
ağaçların bulunduğu 
parklara aafayor.

Hersey mükemmeL 
her yer te mil

Varna ran bekri bir 
bölümünü görüyoruz. 
Bulgaristan nda honat 
sorunun olmaebğı aok 
çünkü gecekondu yok. 
Varna viöa kenti aym
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ELEMAN ARANIYOR

Nakliye Utmamızda çalışacak
V Şirketimizi yönetecek profesyonel yönetici 

V Ön muhasebeden anlayan deneyimli muhasebeci 
t/ Güvenlik görevlisi aranmaktadır

AKTAŞ NAKLİYECİLİK LOJİSTİK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.
Tel: (0.224) 514 56 09 - 514 00 28

□ 0

i

1

i

CAFE
ŞEHZADE
G4URDEM N»UB

Büyükkumla İskelesi karşısında 
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 BÜYÜKKUMLR

1 

i

I

1

İ

1
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M TA LAŞLI İMALATTA ÇALIŞACAK ELEMAN HA9FLAB 
ı 5 s Teknik Resim okuyabien

* Talaşlı imalat tecrübesi olan
J ✓ Endüstri Meslek lisesi tesviye

9 bölümü mezunu
* ✓ Askerlikle Utff olmayan
S 30 yaşını aşmamtşNC ve CNC operatörü

'5 ARANIYOR
W Mûracaatlann şahsen yapdması rica dunu

KIRPART OTOMOTİV PARÇALARI SAN. TİC. A.Ç.
Gedelek Köyü attı - ORHANGAZİ_________

g METAL PRES DÖKÜM OPERATÖRLERİ
9 M ✓ Endüstri Meslek Lisesi Mezunu

S Askerlikle ilişiği olmayan
* * S 30 yaşını aşmamış

* Metal Pres Döküm Operatörleri
W 9 ARANIYOR
■ 5 Mûracaatlann şahsen yapılması rica olunur.

U 9 KIRPART OTOMOTİV PARÇALARI Mİ TİL AŞ.
9 Gedelek Köyü altı-ORHANGAZİ

I TAKSİTLİ TATİL EN İDEAL TATİL! 1

WORLD KART 
İPEAL
ADVANTAGE 
RONUS KART

sahiplerine
VADE FARKSIZ

taksit İmkanı

✓ OKUL GEZİLERİ

✓ VİZE İŞLEMLERİ

✓ YURTİÇİ - YURT DIŞI OTEL REZERVASYONLARI

dOru tufizmf

✓ PAKET TURLAR
✓ HAC UMRE
✓ YURTİÇİ - YURTDIŞI UÇAK BİLETLERİ
✓ KONGRE VE SEMİNER

TÜRK HAVA YOLLARI
1

^8*88888088

i KAYABEYOĞLU TURİZM SEYAHAT 1
Detnirsubaşı Mh. Çeşme Sok. No:9/ A GEMUK w

Tel: (0.224) 514 47 71 Fax : (0.224) 514 40 44 S



Devlet latanı Aydm'a tepki yagıyn
Gemlik Hünkar 

Hacı Bektaşi Veli 
Derneğinden 
yapılan yazılı açıkla
mada, Diyanetten 
Sorumlu Devlet 
Bakanı Mehmet 
Aydın ın “Cemevi 
diye bir ibadet- 
name yoktur” 
diye yaptığı açıkla
malara Gemlik 
Hünkar Hacı 
Bektaşi Veli Derneği 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Kazım 
Bulut, bu açıkla
manın Sivas 
katliamının 
yıldönümüne rastla
masının 
düşündürücü 
olduğunu.' Bakanın 
hedef gösterdiğini 
söyledi.

Alevi toplumunun 
ibadet yeri olan 
cemevlerine karşı 
sürdürülen iftira ve 
karalamaların yeni 
olmadığını söyleyen 
Kazım Bulut, “Her 
devirde irtica 
ininden çıkmakta 
salyalı ağızların
dan kanlı dişleri
ni göstermekte, 
laik Cumhu 
riyetin temellerini 
kemirmeye çalış
makta, toplumun

birlik ve beraber
liğine saldırmak
tadır" dedi.

Bulut, bu açıkla
manın ve fetvanın 
hem alevi toplumla» 
rencide ettiğini, 
hem de anayasaya 
darbe olduğunu 
söyledi.

Eski Diyanet İşleri 
Başkanı Mehmet 
Nuri Yılmaz ın 
aleviler! ateistlerin 
kışkırttığını, 
alevilerin de ibadet 
yerinin camii olması 
gerektiğini, cemev- 
lerine camii işlevi 
kazandırmanın mil
letin birliğine darbe 
vurur sözlerini de, 
eleştiren Kazım 
Bulut, açıklamasını •. 
şöyle sürdürdü.

“Bu iftira ve 
yalanlara rağ
men, hızını ala
mayan Diyanet, 
bu sefer de 
Müfettişi 
Abdulkadir 
Sezgin’i sahneye 
sürdü.
Yüzyıllardan beri 
alevi topluluğuna 
reva görülen 
yalan ve iftiralara 
bir yenisini daha 
ekledi. Bu müfet
tiş, 'Aleviler,

ülkemize 
Alevistan kurma 
hayalindeler’ 
dedi”

Devlet 
Bakanının açıkla
masını üzüntü ile 
karşladığını 
söyleyen Bulut, 
cemevlerinin bir 
yıldan fazla bir 
zamandır var 
olduğunu 
belirterek.
“Cemevleri alevi 
ve bektaşi 
toplumunun 
kendi inanış ve 
kültürlerini 
geliştirme 
mekanlarıdır. 
Kadın erkek 
ayrımının asla 
yapılmadığı 
mekanlar cemev- 
leridir.” dedi.

Yapılan yazılı 
açıklama şöyle 
sürdürüldü.

“Diyanetten 
Sorumlu Devlet 
Bakanı Prof. Dr. 
Mehmet Aydın, 
verdiği fetvalarıy
la alevi ve sunni 
inanıştaki insan
ları birbirine 
düşürerek, iyi 
komşuluk ilişki
lerini bozarak 
ideolojik çıkar

Kazım BULUT

elde etmek isti 
yor. Ama yağma 
yok! Tüm 
Türkiye'de 
olduğu gibi, 
Gemlik ve 
çevresindeki iki 
bin haneyi geçkin 
aleviler, bakanın 
bu tuzak ve 
kışkırtmalarına 
asla alet olmaya
caklar. Şimdiye 
kadar olduğu 
gibi, bundan 
sonra da cemev- 
lerimizde kendi 
inanış ve 
kültürümüzü icra 
ederek ve daha 
da geliştirmek 
kararlılığında 
olduğumuzu 
basın yoluyla tüm 
kamu oyuna 
arzediyoruz."

MALİDE ÖZALP.

İLAN
KÜÇÜK KUMLA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- Küçük Kumla Belediyesi nin Küçük Kumla hattında otobüs çalıştmlmasma ilişkin idari 
şartname ve bunların ekleri ile belirlenmiş olan yerleşim birimlerine ve yine belirtenmiş gü 
zergahlardan geçmek ve belirlenen sayılarda sefer yapmak üzere en az 4 otobüs veya yeteri 
kadar araç çalıştırılması ve belediyelerin ulaşım alt yapısını kullanma hakkı 3 yıl süre ile 2886 
sayılı yasanın 45 nci maddesi uyarınca açık arttırma suretiyle ihale edilecektir.

2- İhale 16 Temmuz 2003 tarihinde Çarşamba günü saat 14.oo de Küçük Kumla Belediye 
Başkanlık odasında yapılacaktır.

3- İşin muhammen bedeli birinci yıl için KDV hariç 130.000.000,000- TL. 
(Yüzotuzmilyar) olup, ikinci ve üçüncü yıla ait kira bedeli şartnamede belirtilecektir.

4- İhaleye ait şartname mesai saatleri içinde Belediye Hesap İşleri Müdürtüğünden şart
namede belirtilen bedeli karşılığında satın alınabilir.

5- İhale için son başvuru tarihi 1.6 Temmuz 2003 tarihinde saat 13.30 a kadardır.
6- İhaleyle ilgili hertürlit vergi, resim, harçlar ihaleyi kazanan firmaya aittir.
7- İhaleye katılabilme şartları şartnamede belirtilmiştir.
8- Posta ile yapılacak müracaatlardaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır

SEKER SİGORTA A\OVW
ŞİRKETİNDEN

9- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
İlan olunur. Ömer BAL

Belediye Başkanı2003/9
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İMAM ASLAN
□İNLENME TESİSLERİ

Shell 
GAS

OTO GAZ 
SATIŞLARIMIZ 
BAŞLADI

OzeViVek Cb* ^£221
'Ko&fe Yeşil Zeytin ve

tatil Mı Otıtiıi Bilet Satış Acenteliği
Rez. Tel: 513 23 94

Fa* :5133102
mum;»

t/^cctû Tffatyığt,

BİR MOLA VERİN 
FARKI KEŞFEDİN



Sinğipek Fabrikası arazisinin Uludağ Üniversitesi’ne tamamının verilmesi için sivil insiyatif harekete geçti.

Eylem planı belirlendi
Dün ADD'de yapılan toplantıda, üniversiteye sahip çıkan sivil toplum örgütleri temsilcileri, 
“Üniversitemi istiyorum” kampanyası başlatmak için bir dizi eylem planı yapma karan aldı. İlk 
eylem. Pazartesi günü Belediye önünde basın bildirisi okunacak. Haberi sayfa 3 de

GEMLİK GEMLİK İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

■■■ TARAFSIZ SİYASİ GAZETE ■■■■■
O 4 Temmuz 2003 Cuma FİYATI : 200.000. TL.

Kurşunlu’da meydana gelen kazada, 5 kişi öldü 3 kişi yaralandı

Bir aile yok oldu
^üne t^akı§

. Kadri Güler

nutalmıyorsun
Dün, rahmetli' gazetemizin Sorumlu Müdürü 

Mehmet Cengiz Göral’ın ölüm yıldönümüydü. <
Cengiz, 3 Temmuz 1979 günü Butsa Atatürk 

Caddesindeki Avukat yazıhanesinden çıktıktan 
sonra, Çağdaş Hukkukçular Derneğine uğrayıp, 
oradan Setbaşı'ndaki Gümüşçeken Caddesindeki 
Örnek Apartmanındaki evine girerken, arkasından

Kurşunlu’ya eşya götüren 
Oztürk Ailesini taşıyan 
kamyonetin, köy içinde 
frenleri boşalınca facia 
yaşandı. Kamyon, bele diye 
önündeki rampadan yola 
uçtu, 5 kişi öldü,: 3 kişi 
yaralandı. Haberi syf 7’de

yaklaşan bir faşist katil tarafından* vurularak 
i öldürüldü.

Avukat Mehmet Cengiz Göral neden 
: öldürdüldü?

Cengiz, Atatürkçü, çağdaş, devrimci, aydınlık 
bir insandı.

O günleri anımsayanlar bilirler, iktidar bir tarafı 
kollarken, diğer taraftan gençleri kamplara bölerek, 
iti ite kırdırma politikası oynuyordu.

Cengiz, hem iyi bir hukukçu, hem* iyi bir yazar 
hem de iyi ibir siyasetçiydi.

1974'den sonra bugün hala AKP milletvekili 
olan Ertuğruİ Yalçınbayır, eski CHP milletvekili 
Yahya Şimşek ve DSP milletvekili olan Ali Arabacı, 
bugünkü Bursa Baro Başkanı Asude Şenol'un da 
bulunduğu CHP Yönetim kurulu üyesiydi.

CHP o günlerde, Yılmaz Akkılıç ağabeyimizin de 
başında bulunduğu İl Başkanlığı ile merkez sağın 
kalesi bilinen Bursa’yı sallamışlardı.

Cengiz'i faşistler katletti.
Aydınlık bir insanı yok ettiler.
Sandılarki aydınlanma bitecek.
Bitmedi, ne Cengizler ne de onunu gibiler bit* 

mezler.
Bu yıl senin anma gününe görevim nedeniyle 

gelemedim. Beni affet.
Cengizler unutulmaz. Unutturulmaz..

Cengiz Göral anıldı 
3 Temmuz 1979 tarihinde evine* girerken, kiralık bir faşist tarafın
dan öldürülen gazetemizin Sorumlu Müdürü Avukat Mehmet Cengiz 
Göral, dün Adliye Köyü’ndeki mezarı başında bir kez daha anıldı.

Gazetemizin yazan ye 
Sorumlu Müdürü siyasetçi, 
hukukçu Avukat Mehmet 
Cengiz Göral. ölümünün 
24. ncü yıldömünde Adliye 
Köyü ndeki mezarı başında 
törenle anıldı.

Dün. saat 12.30 da 
Göral'ın annesi Renginaz 
Görel eşi Ayhal Göral ve 
kızı Özgür Göral. 
Cumhuriyet Halk Parti 
Gemlik İlçe Örgütü, avukat
lar. Cengiz Göral'ın yakın 
dostları, mezarı başında

biraraya gelerek, mezanna 
çelenkler kondu. Saygı 
duruşunda bulundular.

Daha sonra Cengiz 
Göral'ın siyasi kişiliği, hukuk 
adamlığı, yazarlığı ve 
mücadeleciliği konusunda 
dostlan konuşmalar yaptılar.

Avukat Mehmet Cengiz 
Göral'ın bir devrim şehidi 
olduğunu söyleyen 
Araştırmacı Yazar Yılmaz 
Akkılıç. ‘O bir aydmhkçıy- 
dt. Atatürk ilk ve 
devrimlerinin yılmaz

savunucusu olması 
yanında çağdaş bir 
avukattı.

Ka ragiiçle r onu bil - 
erek yok ettiler. Cengiz 
Göral'lar ölmezler. “ dedi

Akkabç. Cengiz Göral âe 
yasanan bir antsan anlattı

3 gün önce. Gemlik Körfez 
Gazetesinde 'Haftadan 
Haftaya adh köşesinde 
yazdığı Demokrasi Adına 
adh yazıyı 2 nci sayfamızda 
yayvnkyoruz. *
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S SufaçfnA
Gürhan ÇETİNKAYA

W*(t*y*
Mehmet Cengiz GÖR AL

Üniversite için 
ortak girişim

Gemlik’te sivil toplum örgütlerinin 
üniversite için biraraya gelmeleri çok 
sevindirici.

Alınan kararlar yaşama geçirilir, gi 
rişimler de sonuç verirse toplumsal 
duyarlılık açısından iyi bir örnek oluştu
racak.

Yurttaşlık bilincinin oluşması ve ortak 
platformlar oluşturulması kalkınmanın 
ve gelişmenin en somut göstergesidir.

Gemlik’te yaşanan bu gelişme, 
ülkenin daha etkin halk katılımına 
dayanan bir toplumsal ve . ekonomik 
düzene doğru geliştiğini de ortaya 
koyuyor.

* ♦ w
Ulus devlete geçişin vazgeçilmez 

sonucu olan demokratikleşmeyi toplum 
olarak benimsiyoruz.

Sivil toplum örgütleri demokratik 
mekanizmaların en etkili kurumların- 
dan. Bilinçli, akılcı ve yapıcı politikalar 
ürettikleri takdirde demokrasinin doğal 
işleyişine önemli katkı yapacakları bir 
gerçek.

3 ♦ * ♦

iyi insan - iyi vatandaş - çağdaş genç 
yetiştirmenin en önemli kaynağı eğitim. 
Çağdaş üniversite, verdiği eğitimle 
insana araştırma sorgulama yetenekleri
ni, de katıyor.

♦ ♦
Sivil toplulm örgütlerinin Gemlik’te 

üniverdsite kurulması için attıkları adım 
bu nedenle de önem taşıyor.

Araştıran, sorgulayan; sürekli üreten 
insafların yetişmesi toplumun dinamik
lerini harekete, geçirir.

İşte o zaman sivil toplum örgütlerinin 
ülke yönetimine katılımı artacak ve 
sonuç alması kolaylaşacak.

• ♦ •
Gemlik, yelkenlerini sivil toplum 

örgütlerinin rüzgarıyla şişirmiş, rotasını 
üniversiteye çevirmiş engin ufuklara 
doğru yol alıyor.

Yolun açık olsun...
Fırtınaları da aşacaksın...
Beyaz bir martı gibi süzülerek limana 

yaklaşacaksın.
Limana ve çevreye ışıklar saçacaksın.
Ve de...
Karanlıklan aydınlatacaksın...

Demokrasi Adına....

Mehmet Cengiz Görelin öldürülmeden 
üç gün önce gazetemizin ‘Haftadan 
Haftaya" adlı köşesinde yazdığı 
‘Demokrasi Adına" başlıklı yazısını, 
ölümün 24. yıldönümünde tekrar yayınh 
yoruz. t

Demokrasinin Türkiye’de ne menem şey 
olduğu yavaş, yavaş ortaya çıkmaya başladı. 
Solu yasaklayan, bir anlayışla demokrasi, 
sadece bir aldatmacadır. Egemen güçler 
arasında al gülüm, ver gülüm biçiminde 
oynanan ve halkla dalga geçilen bir cıvık 
oyundur, bir acı aldatmacadır.

Halkın cehaletinin ve şartlandırılmışhğının 
yanına, polis baskılarını, yargılamaları, hapis
leri koyun ve ondan sonra bir sol siyasal 
Örgütten sağlıklı örgütlenme bekleyin! Bunun 
olanağı var mıdır?... Ondan sonra da. kendi 
aranızda bağırıp, çağırın “Vay komünist, 
vay Rus uşağı” diye ona, buna... Ve bunun 
adına da demokrasi deyin.....

Demokrasi varsa, toplumun tüm sınıf ve 
katmanlarının sesini duyurabilme olanağı da 
olmalıdır... Sağda istediğin gibi örgütlen, iste
diğin biçimde propaganda yap. ama sola 
gelince, bir kitap çevirirsen karşılığı en azın
dan beş yıl... Bunun adına değil demokratik 
toplum düzeni, bedevi toplum düzeni bile zor 
denilebilir. Sadece hayvanlar düşünmezler... 
İnsanların düşüncesini yasakladığınız ve sınır 
koyduğunuz zaman, onu hayvanlaştırıyor
sunuz ve sınır koyduğunuz zaman, onu hay
vanlaştırıyorsunuz demektir. Onun için en 
aşağılık düzen, düşüncenin suç sayıldığı 
düzendir...

Parlamentoda bir gecede parti değiştiren, 
bir gecede bakan olan, bakanlıktan ayrılıp, 
transfer yapan milletvekilleri pek de azım- 
sanacak sayıda değildir.. Parlamentonun bir 
tek işlevi kalmış gibidir, o da partiler arası 
transferi canlı tutabilmektir. Milletvekillerinin 
bundan şikayeti bir yana, hoşnutlukları söz 
konusudur.. Ve bütün bunlar demokrasi adına 
yapılmaktadır... Türk halkı da demokrasi 
adına geri bıraktınlmaktadır... Gençler de 
demokrasi âdına öldürtülmektedir. Yer altı, 
yer üstü zenginlikleri de demokrasi adına 
yabancılara sömürtülmektedir... Yazarlar, çiz
erler de demokrasi adına hapsedilmektedir.. 
Sömürü de. demokrasi adına sürmektedir.... 
Yazarlar.’ çizerler de demokrasi adına 
hapsedilmektedir.. Sömürüde, demokrasi 
adına sürmektedir...

Velhasıl herşey demokrasi adına olmak
tadır. Türkiye’de... Demokrasi adına yapıl
mayan tek şey de. demokrasinin kendisidir...

Bir şekil yüzünden 5 yılını cezaevinde 

geçirmeye mahkum edilmiş ve kamu hak
larından yoksun bırakılmış gençler de -j», 
demokrasiden nasibini almışlardır. Mob^s । 
ihraç edip, vergi iadesi alan gençler de

Her iki genç de bu ülkenin ve ba 
demokrasinin çocuğudur... Bir çeviri 
nedeniyle yıllarca çürümeye terkediecck 
bilim adamı yazar da. demokrasiden nadbn 
almaktadır demokrasiden, bilmem nerese* 
boyamak için yurt dışından şu. bu getrrer, 
bayan da... Her ikisi de bu ülkenin ve bv 
demokrasinin kadınıdır... Ve nedense 
demokrasi binlerinin pek o kadar işe yarala
maktadır... Bunu söylediniz mi. zihnar 
demokrasiyi incikmiş olursunuz, knarsmsz 
demokrasiyi!... Çünkü, naziktir, incedir bezm 
demokrasimiz....

Türkiye’de sol yasaktır, ama demokrasi 
serbesttir. Bunu söylediniz mi. zihnar 
demokrasiyi inciltiş olursunuz, kırarsınız 
demokrasiyi!... Çünkü, naziktir, incedir bizim 
demokrasimiz...

Türkiye'de sol yasaktır, ama demokrasi 
serbesttir. Bunu ortaya koymak gerekir 
Tartışmak, konuşmak topluma mal etmek 
gerekir bu konuyu... Halka açık açık anlat 
mak gerekir ki, demokrasiler sola kapak ola
mazlar... Kapalı olurlarsa, bu demokrasime 
özüne aykırı olur. Demokrasi, her snfan 
örgütlenmesine aynı biçimde olanak tara
malıdır... Aksi takdirde buna halk demokra
sisi değil, azınlığın demokrasisi deriz ki. azn- j 
lığın yararlandığı bir toplum düzeninin adı ab 
garşidir. Demokrasinin ölçülerini anlatmanız 
ve bu tartışmayı gündeme getirmeli yiz haki 
önünde.. O zaman, halk anlar bu ksr 
döngünün nedenini ve parlamento mıüePek- 
ili transferlerinden başka şeylerle de uğraşa
bilir belki... Kamu oyundan ürkmeyen, hak 
uyutacağını bilen bir kişinin çıkarından basie 
uğraşacak bir konusu da- yoktur... 
Korkulacak, ürkütecek halk da. açehruanar. 
bilinçlenen halktır... Çünkü, denetlenmesini 
bilir, oynanan oyunu bozan..

Yoksa, her türlü düşünceyi işine gelmezse 
yasakla, oradan oraya geç. seçildikten sonra 
ve gazeteciler sorsunlar "Kaç para aidm. 
diyerekten... Futbolculara bile bu kadar rahat 
sorutamıyor bu soru.. Ama. bir parlamentere 
sorulabüiyor.. Çünkü demokrasi var! Hey co 
dünya heyy!

Tüm demokratik örgütler, meslek knr- 
luşlan. yazarlar çizerler birleşiniz ve haiaı 
anlatınız gerçek demokrasiyi.. Politika yap
manın demokrasi demek olmadığını anlatn^ 
hafta... .

Ne bekliyorsunuz ki?
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Eylem planı 
belirlendi

Sunğipek Fabrikası’na 
kurulması planlanan 
Denizcilik Yüksek Okulu ve 
10 branşta Meslek Yüksek 
Okulu, ardından da Hukuk 
Fakültesi’nin kurulması 
konusunun belediyenin 
Sunğipek Fabrikası arazi 
sinden pay istemesi üzerine 
tehlikeye girmesi nedeniyle 
biraraya gelen sivil toplum 
örgütleri, ortak eylem kararı 

Ş aldı.
Dün saat 18.oo’de, 

Atatürkçü Düşünce Der 
i neği’nde toplanan Muhtar 
। lar Derneği, Mimarlar Odası 
r Gemlik Temsilciliği, Petrol 

İş Sendikası, Eğit-Sen, 
rEğitim-Sen, İşçi Emeklileri 
Derneği, Esnaf ve Sanat 

: karlar Odası, İnşaat Mühen 
dişleri Odası, Gazeteciler 
Derneği, Tüm Bel-Sen tem- 

t silcileri “Üniversitemi 
İstiyorum” konulu bez afiş

ve el ilanları bastırma kararı 
aldı.

Katılımcılar, pazartesi 
günü Gemlik kamuoyuna 
saat 12.30’da Belediye 
Binası önünde bir basın 
toplantısı düzenleyecekler.

Alınan kararla, 9 Tem 
muz 2003 günü Uludağ 
Üniversitesi Rektörü Muşta 
fa Yurtkuran, ziyaret edile
cek.

TAŞI 
GEDİĞİNE

panter

Laik Devletin 
Koruyucuları.

Diyanet in talebi 
1500 imam kadrosu... 
Meclis ten al sana 
15000 imam kadrosu 
Sn. Bakan Prof. Mehmet AYDIN 
ne diyor:
"İmamlar laik Cumhuriyetin 

koruyucusudur."
Tabii ecinnilerden...
Okuyup, üfleyerek olsa gerek...

Komitelerin her biri 
Başbakana, milletvekille 
rine fakslar çekecek.

Onbinlerce el ilanı bastı 
rılarak, tek tek evlere 
dağıtılacak. Bursa’daki ye 
rel medya kuruluşları ziya 
ret edilecek. Radyo p 
rogramları yapılacak.

Sivil irisiyatif aralarında 
Yürütme Kurulu da belirledi.

CHP ilçe yönetimi 
Sivas katliamını ve 

Cengiz Göral’ın 
öldürülüşünü kınadı

Cumhuriyet Halk Partisi Yönetim 
Kurulu, 2 Temmuz 1993 günü ve 3 
Temmuz 1979 tarihinde katledilen Sivas 
katliamı aydınları ile Gazeteci. Yazar, 
Siyasetçi ve hukukçu Avukat Cengiz 
Göral’ın öldürülmesini kınadılar.

Basın bildirisinde, Sivas'ta bulunan 
aydınlarımızın kaldığı Madımak Otel »m n 
gözleri kan bürümüş olan onbin gerici 
tarafından sarılarak, otel ateşe verildi. 
Bu katliamda $7 yiğit aydınımız 
yaşamını yitirdi. Türk ve dünya tarihi 
böyle bir vahşeti başka hiç bir yerde 
yaşamadı denildi.

Öte yandan» "Ülkeyi karanlığa 
götürmek isteyen gerici güçlerin 
maşaları 3 Temmuz günü Avukat 
Cengiz Göral'ı katlettiler. Türkiye'nin 
aydınlanması için verdiği yiğit 
mücadeleyi unutmayacağız " dernkfc.

Gemlik - Kmtence (3)

Romanyo4a4a. BdfNMaı4a 4b nmnmı 
memtedn4e sabi m4bmı 3 - 4 İmt 44m an» 
yor

0u böigdmı «odeon tadfcder ydayn
\anhrMcdrr 4r grkym
Goapcdm 4b gMpor.
Romanya 4e «ahdi Imnânbade. Mr «oy* * 4b 

erkeğin tek bayma jMohM aamehâm dnRt

* Soksanan be_ Renim haenm cok mfin* 
rif. Pazsr gmm S. pnaartesı MU sak 
400. perşembe SM S istedL *

* AcMna sana he VRmm Timcge Imrcmm 
bu kadar parası? *

* V bRryâm. venfigpm yok kal *

Hala be tarhtSerm tftdbc*  hnaanbaf» 
aniaedraa. resmen giaaRme gMtmmnmar

Kadın tekidi. dayaadmm aahonpo >4bm
Hele konuşma konmamda «adam anmam 

verirseniz, yancfemz
Olay gasp adRmaye kadar gjddHhc
Su anda, gaspcdar «MI atymr
KemMerimr resmi bir adam flmmm w 

rerek. turistleri ethdrmrye cahyayarim
Romen Hümmatt gasp Imnaaamda yem 

tedbirler almak zorunda kabam.
Ve hapis cezalanm arttamm
Bu sevimsiz konuyu baMdm
Romanya uretanmr geçidim.
Romanya da buğday «iretİMM gmMMr tada, 

veriyormuş.
. Kafile arkadasm» Dr. Mbay Wrmn 

Özbatır'm baba yeri Mecıdh*  4r bağday 
deposu gibi.

Mecidiye. Çimento fabrikam dr w baRdm 
siloları ile bizim Poiatb ’yt andmynr

. Romen kovhnmum bir andRRm daha 
öğrendik

Domatesleri w şeftaMeri tam «fcamhm. 
toplarlarmış.

S?beb. ürür u erkenden paraya damdârmek 
için.

Romanya verimli bir arazi
Mısır ve ayçiçeği her yeri haydama
İyi Mdandddan ve iyi bohddMhm bdB 

oluyor.
Cönkü tarlada çok sağhkb danamribar.
. Birde amgaam haberi mrakm
Kafilemizde Saym Teoman Bam 4e «ardt.
Onun aleyleamaâyle «da (mMamam m 

Hagp'am otelim grthk
Resim çektirdik
Saym Ekim. oradaki yedâfiye (adamamam 

bayrağı verdL
Otel de bâr yatağm I» S ekbağam»/

Ama cnri cnh 4amnmnbp4 «*  «pm j 
P JL - M.— JL

Birde özetesriri vapafan
Hanoi ta» dnmmde edmsak otabmu 

grup kakmmm yadun 4eğ4st Basmaadb 
resim bâr tm rehberi oimaâğF cml zaman î 
zaman tapmimmmİb amteMv MMR.
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işte Altın Çocuklar
2002-2003 eğitim ve öğretim yılı sonunda sınıflarını pekiyi ile geçerek, 

gazetemiz bürosuna karne ve fotoğraflarını getiren öğrencileri gazetemizde 
yayınlamaya devam ediyoruz. Karnesini getiren öğrencilere de Gürhan 
Çetinkaya’da tatil kitabı karne hediyesi.

İşte fotoğraflarını getiren
Altın Çocuklar:

Afra Nur 
SERDAROĞLU
TSO Gazi 
İlköğretim Okulu 
2/D sınıfı 
908 bq1u 
öğrencisi.

Gül SÖZLÜ
TSO Gazi 
İlköğretim Okulu 
7/G sınıfı 
1645 nolu 
öğrencisi.

1 ■
| İLAN ve REKLAMLARI 

KAZANDIRIR t
I I
i HHirtArtıttrıtH!
0 |

11(( ınilwlIWiiiPriz îl _ _ _  f
5 GÜNLÜK Sn ASİ GAZETE ■■

i ilI BİR TELEFON YETERLİ
| TEL : (0.224) 5131797

0

■ MHOM ]
| HM» |
■ Tiist C eıfe ■

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

Pizzamızı denediniz mı? 
Vazgeçemeyeceksiniz.

IEv ve işyerlerine servis yapılır I
İstiklal Cad. No:17 GEMLİK ■

■ Tel: (0.224) 513 53 67 ■

NÖBETÇİ ECZANE

4 Temmuz 2003 Cuma 
MURAT ECZANESİ

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
SATILIK DAİRE

Kumla'da Havuzlu Satılık Daire I
Tel: (0.224) 513 17 97

——————

| DOĞUŞ FEN DERSHANELERİ j
“Her Zaman Bir Adım Önde”
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Kadri GÜLER

A/frf <AM Romanya (3)
Gezimizin ilk 

| gününü
Bulgaristan'da 
geçirdikten sonra, 
Romanya'ya git
mek üzere sınıra 

' yöneldik.
Bulgar sınır 

kapısı da girişte 
olduğu gibi kimse
cikler yok. inle cin 
top oynuyor sanki. 
Pasaportlar kon
trolden geçip çıkış 
mühürleri basılın
ca, Romkanya 
Gümrük Kapısı’na 
geçiverdik.

ilk işimiz pasa 
portlarm bilgisa
yarlara girişi 
yapılırken, 
Romanya tabelası 
altında bir hatıra 
fotoğrafı çek
tirmek oldu.

Romanya

boş...
Bu durum bizim 

işimizi kolay
laştırıyor. İşler çok 

I çabuk tamam
lanınca 
Romanya’ya ayak 
basıyoruz.

Üç yıl önce aynı 
günlerde, 
Navodarı 
Belediyesi ile 
Gemlik 
Belediyesi’nin 
kardeşlik pro
tokolü için 
Gemlik’ten gelen 
heyetle geldiğim
den bu yana, 

| Köstence de ne 
gibi değişiklikler 
olduğunu gör
menin telaşı var 
İçimde.

Bir yandan da 
Avrupa Birliği’ne 
alınan yakın 
komşumuzda 
bunun etkilerini 
görebilecek miyiz 
diyorum?

Köstence’ye bu 
gelişimi de 
sıralarsak 1977- 
1999-2000 ve

2003 yıllarında bu 
sonuncusuyla 4 
kez oluyor.

1977 yıında 
Sosyalist Rejim 
dönemiyle 
bugünkü 
demokratik 
Romanya’yı görüp 
değerlendirme 
yapma şansımız 
doğuyor.

Yanlız şü 
kadarını söylemek 
gerekirse, 
Romanya’ya ne 
yapılmışsa o 
dönemde yapılmış.

Geniş yollar, 
toplu konutlar, 
Köstence’nin sim
gesi liman ve 
kanallar....

Sonra yeşillik
ler...

Şoförümüz ip 
gibi uzanan yolda 

sonra hızlanarak, 
şehre doğru yol 
alırken, araçtaki 
pencereden herkes 
dışarıya meraklı 
bir şe kilde 
bakarak, 
Köstence’yi tanı
maya çalışıyorlar.

Romanya ile 
Bulgaristan arasm- 

bir de uyan.
KaLabahk yer-

ı
dikkat edin.

kil

daki farkı hemen 
herkes görebiliyor.

Asfaltından 
tutun da sahile 
doğru uzanan

özelleştirdiği için 
yenilenme çalış
malarıyla dış 
cephe boyalan ve 
iç dekorasyonları

yeşillik ve yerleşim 
düzeni büyük fark 
atıyor 
Bulgaristan’a.

Şöforümüz düz 
yoldan Mangalya 
sahillerine doğru 
kırıyor direksi 
yonu. Araçta çıt 
yok..

Herkes çevresini 
süzüyor.

Romanya’ya 
sahilden girişte ilk 
bölgenin adı 
Mangalia...

Bu bölgede 
Neptün, Platun, 
Starun, Mars... 
gibi 9 gezegenin 
adı verilmiş. 
Turistik otellerin 
bulunduğu 
Romanya’nın göz 
bebeği olan bir 
yer. 1977 yılında 
Neptün’de Neptün

kalmıştım.
' Bıraktığımız gibi 

duruyor.
Yeni çok az şey 

, var. Herşey
Çavuşesku 
zamanında 
yapılanlar, bir 
farkı yeni yönetim 
bu otellerin 
tümünü

bokjeden
Rommyı
Gümrüğüne

değiştirilmiş.
Bir Türk 

Restaurant’ının 
önünde duru 
yoruz.

Otobüsün arka 
koltuklarının 
önünde moderni 
ze edilmişler. 
Bulunan tablo 
büyüklüğünde iki 
paket güç bMa 
araçtan indirilip 
sahibine teslim 
edilirken, bizlerde 
otobüsden inerek 
hava alıyoruz ve 
çevremizi gözlem-

liyoruz.
Her yer 

yemyeşil, terte miz 
ve düzenli.

Oteller ve satış

mağazalarından 
geçilmiyor.

Hava güzel, 
çevre güzel ge 
zimiz güzel gidi 
yor....

Ve yola devam 
ediyoruz.

Neptün’den 
geçip Mangalya’yı 
baştan sona 
dolaşıyoruz.

Her yer aynı 
güzellikte ve yeşil
likte.

Ortalıkta 
olmayan yalnız 
turistler.

Şoföre soruyo
rum “ neden 
yabancı turist yok” 
diye?

yanıt, 
“Avru pahlar 
Romanya’yı tercih 
etmiyorlar.
Genelde Köstenve 
Romen turistler 
geliyorlar.”

anlattım ark

satts ma£azalana 
dan sigara atmak

giy—«I erkek

cuzdamm ç—p

1999 ydmda
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i TAKSİTLİ TATİL EN İDEAL TATİL!
i W0RLD KAKI sahiplerine

VADE FARKSIZ

g ADVANTAGE 
I BONUS KART

taksit İmkanı

✓ OKUL GEZİLERİ

✓ VİZE İŞLEMLERİ

✓ YURTİÇİ - YURT DIŞI OTEL REZERVASYONLARI

duru turizm

I ✓ PAKET TURLAR
j ✓HAC-UMRE

✓ YURTİÇİ - YURTUIŞI UÇAK BİLETLERİ
✓ KONGRE VE SEMİNER

TÜRK HAVA YOLLARI
KAYABEYOĞLU TURİZM SEYAHAT Ç

Demirsubaşı Mh. Çeşme Sok. No:9 A GEMLİK 
Tel: (0.224) 514 47 71 Fax : (0.224) 514 40 44 *
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Bir aile yok oldu
Gemlik'te son gün
lerin en korkunç 

ı trafik kazalarından 
biri dun Kurşunlu 
Beldesiride 
yaşandı.
Bursa'nın Hürriyet 
Mahallesinden 
Kurşunlu'da aldık
tan yazlık daireye 
eşya taşıyan Ekrem 
Öztürk (35) adlı 
pazarcı, kamyone
tinin kasasına eşi ve 
çocuklanyla. 
komşulannı ve 
yakmlannı alarak 
yola çıktı.
Herşey Kurşunlu 
Kasabası na gelene 
dek iyi gidiyordu. 
Ekrem Öztürk, yolu 
kısaltmak için 
Gündoğdu köy yo 
lunu tercih etti.
Ancak, kasaba için
deki yokuştan

* aşağıya doğru 
inerken, aracın 
frenlerinin boşal
masıyla. kamyonet 
yokuş aşağıya

doğru hızla yol 
almaya başladı. 
Bu arada, yolda 
bulunan tümseklerin 
birinin üzerinden 
geçerken aracın 
sarsılmasıyla kasada 
oturanlardan kayın-1, 
peder Sabri Okur 
yola fırlayarak yara
landı.
Hızla giden kamyo
nette direksiyon 
hakimiyeti kaybo 
lunca, eşya ve insan

yüklü kamyonet. 
Belediye önünden 
inişten 15 metre 
yükseklikteki asfalt 
yöla takla atarak 
yuvarlandı.
Saat 10.30 da 
meydana gelen 
kazada, şöfor 
Ekrem Öztürk ağır 
yaralanarak, Bursa 
Devlet Hastanesi ne 
sevk edildi.
Arabada bulanan
lardan şoförün eşi 
Neriman Öztürk 
(31). Asilcan Öztürk 
(4), Reyhane 
Öztürk (53), yakını 
Kadriye Öztürk (26) 
komşuları Niyazi 
Güler Bursa Devlet 
Hastenesi'ne 
kaldırılmalarına 
karşın öldüler.
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi ne

KErfez
■MB GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■

YIL : 31 SAYI: 1584
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

BâftiWıâL Yer i Körfez OFSET 
Matbaaclık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 
(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

kaldırılan 8 yaşların
daki ailenin kızı 
Dilek Öztürk, başın
dan aldığı darbe 
sonucu 
yaralanırken, kam 
yon şoförü Ekrem 
Öztürk ve Sabri 
Okur da Bursa da 
çeşitli hastanelere 
kaldırılarak tedavi 
altına alındılar.
Kaza ile ilgili olarak 
Kurşunlu 
Jandarması olayla 
ilgili olarak 
inceleme 
başlatırken. Gemlik 
Cumhuriyet Savcısı 
Ulviye Ulusoy . 5 
kişinin öldüğü, 3 
kişinin ise, ağır 
yaralandığını 
belirterek, kazayla, 
ilgili olarak soruştur
manın başlatıldığını 
söyledi.

Yazarımız
Araştırmacı-Yazar 

Yılmaz AKKILIÇ’ın yazdığı 
4 Ciltlik 

BURSA ANSİKLOPEDİSİ 
gazetemizde satılmaktadır.

İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B 
Tel: 5131797 Fax: 513 35 95 GEMLİK

Anlaşamama Oyunu

Günlük yaşantvnoda sdddda detısr 
kazalarına tanık oluyoruz İliskderd 
kopukluk oluşturan, bizi geren b 
kazalarda nerede hata ynp^crur** He 
sorunu eğitime fatura etmek koiayfağn 
düşmeyelim

Çünkü iletişimsizlik günümzde eğUn 
görmüş ya da görmem iş ayal etmtym 
toplumsal bir sorunumuz.

Kuşaktan kuşağa aktarılan yanlı 
değerler, iletişimsizliği süreğen kAyor Bi 

1 tür anlaşamama oyunu oynuyoruz 
İletişim kuramaymca özgür ve özgür 
isteklerimizi kullanamıyoruz

Kendi gerçeklerimizin ne denli tartan 
dayız? Yanılgılardan ders almak gibi ha 
sorunumuz var mı? Betişimsizkğn say
makla tükenmeyen türlü nedenleri var 
Benim önemli saydığım birkaç noktayı 
vurgulamak istiyorum.

. Kişisel gelişmişlik düzeyimiz Bireyin 
kendini gerçekleştirmesi. ohaniamaaı ve 
onaylaması, özetle. kendMyle banalı 
olması iletişimi olumlu yönde etkiyor.

. Demokrasi anlayışımız. Aynı kavı — 
lan kullanırken aynı şeyleri mi «oyluyoruz 
acaba? Siz demokrasiden ne anbyor- 
sunuz? O ne anlıyor?

İletişimsizliği gerçekten bir sorun 
olarak görüyor muyuz? Sorun atarak 
görmeyen çözüm için tavır abp. dsvraneş 
değişikliği oluşturur mu? G. K 
CHESTERTON un benimde lıatıiıtfı 
görüşü şöyle " Sorun, çözümü göre
memeleri değil, sorunu görememetendk

. Farklı bireyler kendn ifade etmede 
ne denli eşitler? İlişkiler eşit koşularda rm 
yürütülüyor?

Yaşamı algılayış tarzsrrssz. dünya 
görüşümüz, paradigmaianmum iarMb 
olması ilişkiye nasri yansycr?

Farklılıkları başkılanna dayatmak 
iletişimsizlik becerisi değd de necâr’i*

. Birey seçimlerinde özgr mu? 
Davranışianna kaynaidk eden güdüSer ne 
ölçüde doyum buiabfcyor ?

İyinin tnımda ne kadar çata^ 
mocuz’ İyi. görecek değg kt ö&çSt 
gerektirirse, iyi nitelemesi neye, niçin, 
nasd. neden, ne kadar srnAanm yontf 
vermek değâ rai?

Özede ibetişânt kadar doğal bir 
şey- yoktur.
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YSK, yerel seçimler 
için sandık seçmen 

sayısı ilkelerini belirledi
YSK. yerel 

seçimler için sandık 
seçmen sayısı 
ilkelerini belirledi

Yüksek Seçim
Kurulu, 2004'te 
yapılacak Mahalli 
idareler Genel 
Seçimlerinde 
sandık seçmen 
sayısına ilişkin 
ilkeleri belirledi..

YSK'nın konuya 
ilişkin karan Resmi 
Gazetenin

bugünkü sayısında 
yayımlandı. Karara 
göre Mahalli İdare 
ler Genel 
Seçimleri' nde ,yurt 
genelinde sandık 
alanlarının yetersiz 
olması ve tasarruf 
ilkeleri göz önüne 
alınarak, sandık 
seçmen sayısının 
köylerde 200. 
şehirlerde 150 
olmasını öngören 
hüküm uygulanma

yacak.
Karara göre, 

toplam seçmen 
sayısı 300’ü aşan 
seçim bölgelerinde 
sandık seçmen 
sayısı 280-330 
arası olarak belir
lendi.

Köylerde seçmen 
sayısı 400 ü 
aşmadığı taktirde 
•bir sandıkta oy kul
lanılabilecek.

I--------------1
ELEMAN ARANIYOR

Gazeteciliğe meraklı
I Bilgisayar kullanabilen
| BAY veya BAYAN

| ELEMAN ARANIYOR.
Müracaatların'şahsen yapılması rica olunur.

İstiklal Cad. Bora Sok. No: 3 B
(Akbank Aralığı Stüdya Prestij Yanı) 

GEMLİK



Şok sıcaklar yakıyor
Dün, öğle güneşinde Çarşı Meydanında sıcaklık 49 derece idi. Sıcaklık, gölgede ise 37 dereceyi gösterdi.

Sıcak dalgası ortalığı buram buram yakıyor. Daha sonra gölgeye alınan termometre -olmadığı hallerde sokağa çıkılmamasını istiyor-
Yuıdumuzu etkisini alan ve giderek, artan 

sıcaklar, tehlikeli olmaca başladı.
Dün, gazetemiz saat 12.30 da Yapı ve 

Kredi Bankası önünde termometre ile yaptığı 
SK'akhk ölçümtemesinde. güneşte ısının 49 
dereceye yükseldiğini saptadı.

gölgede 37 dereceye indi. 1ar.
Sıcakların artacağı bildirilirken, kalp rahat

sız lığı bulunanların sıcak havalarda sokağa
çıkmamaları gerektiğini anımsattılar.’

Güneşte şapka’takılmasını ve vücudun susuz 
kalmamasını isteyen uzmanlar; gerekli

——m imi 11 ■ ı
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Gazeteci Murat Kuter, köşesinde Sungipek Fabrikası ile ilgili yeni bir iddia ortaya attı.

Şok iddia
Kadri Güler

Çjüne f^akış

Yeni iddialar
Üniversite konusu herhalde Gemlik’in gün

demini uzun süre meşgul edecek.
Dûn, Bursa Hakimiyet Gazetesinde köşe 

yazılan yazan Murat Kuter, ortaya yeni iddialar 
attı.

Gemlik, Amerika Birleşik Devletlerinin 
Florida Ehaleti Lauderhill ile kardeşşehir olduk
tan sonra, bu kentin Belediye Başkanı Ricahard 
Kaplan ın Gemlik e katkıda bulunmak istediğini 
söyler. Belediye Başkanı Mehmet Turgut ise 
Sunğik Fabrikasına sahil şeridi ve tatiil köyü 
yapılmasını talep eder.

Bu iddia Murat Kuter’in..
Ayağının tozuyla Ankara’dan gelen Başkan’a 

böyle bir durumun olup olmadığını sorduğum
da, tatil köyü diye bir şeyin olmadığını, ancak iki 
yıl önce Sungipek Fabrikasinın sökülecek olan 
Karbonsülfür. bölümlerinin temizlenmesi 
konusunda talepleri bulunduğunu söyledi.

Şimdi, ABD’de kardeş şehir bir konsorsiyum 
oluşturmuş ve hazırladığı projeyi Amerikan 
Kalkınma Yardım Fonu’ndan talep etmiş.

Amerikalıların Üniversite konusunda bilgi
lerinin olmadığı öğreniliyor.

Yazar, bu bilgileri büyük olasılıkla BursalI 
hemşehrimiz Tarkan Öcal’dan aldı. Haber uydur
ma değil. Ama eksik olabilir.

Şimdi gündeme bir de Amerika İle varılan 
sözlü anlaşmalar girdi.

Acaba, Belediye Meclisinin bilgisi damadan 
Başkan böyle bir istemde bulundu mu?

Bu konunun bir basın, toplantısıyla Gemlik 
kamuoyuna açıklanmasında ydrar var.

Dün yayınlanan, Bursa Hakimiyet Gazetesinde “Mehmet Turgut ikili 
mi oynuyor?” adlı bir yazı yazan Murat Kuter, Sungipek Fabrikası 
konusunda “İşin Amerikan ayağı” konulu bölümünde kardeş şehir 
Lauderhill’in Belediye Başkanı Richard Kaplan’ın Gemlik’e katkıda 
bulunmak için fabrikaya sahil şeridi oluşturulması ve tatil köyü yapıl
ması konusunda proje yaptıklarını iddia etti. Yardım için Amerikan 
Kalkınma Fonu’nun bir proje hazırladığını belirtti. Haberi sayfa 7'de

Yazlıklar dolmaya başladı 
Okulların talil olması ve ÖSS sınavlarının tamamlanması ardından 
sıcakların da bastırmasıyla, başta Küçük Kumla olmak üzere yazlık
lara akını başlattı. Hafta sonunda tüm sahillerin dolması bekleniyor.

Sıcakların birden bastır
ması sıcaklardan bunalan 
vatandaşların yazlıklara 
hücum etmesine neden 
oldu.

Dün, ilçemizde hava 
sıcaklığının güneşte 49 
dereceye kadar yükselmesi. 
Bursa da bu sıcaklığın daha 
da insanları bunaltmasına

neden oldu. Başta Küçük 
Kumla olmak üzere.
Kurşunlu. BiKük Kumla gibi 
sahillerimizde daireleri bukı- 
nanlann esterini terk ederek 
yazhldara dolmalarına ne
den oldu.

\ann. hafta sonu olması 
nedeniyle sezonun en kala
balık pazarlanndan bîrinin

yaşanacağı sanarnaıaaL
Küçük Kunnla Belediye 

Başkanı Öner Bal. bu yi 
kumla da hâçftâr sfcrrtnn 
yaşanmaması kin loş

befirterek. **ba^wa su 
sorununu ek kuyular 
açarak çöadük" dedi.
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■ Gürhan ÇETİNKAYA Yılmaz AKKMJÇ

Özgürlük bizim
karakterimiz

Geleceğe sürekli olumlu bakmak. Ve de 
kararlı olmak... Çıkış noktalarımızx

Karamsar olmak için bir çok neden olsa 
bile. .

Buna karşın umut'...
Bizim en çok gereksinim duyduğumuz 

olgu..
insan düşünüyor doğal olarak.
Ülkeyi nereye götürdüğü bugün için belir

siz olan bir iktidar...
Eleştiriye nereden başlayacağını bile 

meyen bir muhalefet.
Eğitim, sağlık. sqsya| güvenlikte yaşanan 

diz boyu sorunlar..'
Sürekli yayılan ve her geçen büyüyen iç 

borç, dış borç...
Özellikle de dış borç..
AB ye giden bol zikzaklı zorlu, tehlikeli, 

dar bir yol ...
İki yanı da uçurum.

i • Böyle durumda kaptanın becerisi ve 
î dikkati öne çıkıyor.

Hata yapma sansı yok...
Nereden çekersen cek fotoğrafımız 

böyle...
Ne kadar rötuş yapsan da durum 

değişmiyor
Böyle bir ortamda gel de karamsar olma.
Gelecekten umutlu ol.
Asıl önemli olan böyle bir tabloya rağmen 

karamsar olmamak.
İyi kaptan ve kaptana inanan yolcularla ne 

fırtınalar atlatılıyor/ ne yollar aşılıyor.
Önemli olan inanç verebilmek...
Güveni sağlayabilmek.
Biz ki Mustafa Kemal in önderliğinde zin

cirleri kırıp özgürlüğümüze kavuşmuş' bir 
ulusuz.

Başarırız.
Ama önce önderimizi yaratmamız gerekir, 
önder nasıl yaratılacak?
Atatürk'ü nasıl yarattıysak Öyle...
Süreç başladı bile...
Kurtuluş Savaşı sona erip de Lozan da 

zaferi perçinlediğimiz gün bize yönelik kuşat 
ı ma yeniden başladı.

Çünkü kuyruk fena sıkışmıştı.. Doğal 
olarak da acımıstı Kuyruk acısı hiç dinlen- 

! miş Onların da dinmedi.
İçeriden para. güç. çıkar heveslileri arandı, 

işbirlikçi mi yok?
Hem de çok...
Bulunanlarla kuşatma desteklendi.
Bugünlere gelindi..
Ama. biz Türküz .
özgürlüğe düşkün bir ulusuz.
Kimse bizi boyundurluk altına alamaz
Özgürlüğüne düşkün bir ulusun toplumsal 

kararlığıyla Gemlik te üniversite de kumla 
cak.

24. yılda yine Cengiz Göral

3 Temmuz 1979. yani 24 yıl önce... 
Akşam saatleri, kırık ayağım nedeniyle evden 
çıkamıyorum, daktilomun başında bir şeyler 
yazmaya çalışıyorum.

Pat... Pat...
İki el silah sesi. İçim cız etti, pencereye git

tim aşağı sarkarak. Sakaldöken'in alt başları
na doğru baktım. Şükrü Naili Caddesi’yle bir
leştiği köşede' bir yoğunluk var. Büsbütün 
kaygı doldurdu benliğimi, çaresizlik içinde *O 
olmasın, o olmamalı Tanrım!” diye mırıl-, 
dariıyoruni.

Kapı çalındı. Bir ateş düştü yüreğime, 
anlamıştım oydu. Kapıyı açtım. Uğur 
Esendemirdi gelerf. gözlerinde yaşlarla 
“Ağabey vurdular” diyebildi, ayakkabılığın 
üstüne Öylece yığıldı, hıçkıra hıçkıra ağla
maya başladı.

Adını ahamıyordum. sanırım bir arada 
düşünemiyordum Mehmet Cengiz 
Göralla “ölüm” bir arada. Öylece 
bakakaldım Uğur un yüzüne. Sonra beynime 
bir demir kazık gibi çakıldı gerçek. O duy
duğum iki el silah sesi. Cengiz i vuran kurşun
ların sesiydi.

Belleğimde çişentili bir nisan akşamının 
bulanık görüntüsü belirdi. Ben. Cengiz ve 
Yahya Şimşek evlerimize dönüyorduk. 
Cengiz tehdit ediliyordu, bu durumu “polis” 
ve “vilayet” de biliyordu üstelik. Setbaşı 
Köprü üzerine geldiğimizde. Cengiz birden 
durmuş. “Başkan” dedi, “beni vururlar, 
siz duvarlara 'Cengizler ölmez' diye 
yazarsınız, ama Cengizler bal gibi ölür” 
demişti.

Öyle oldu. Cenğiz'in cenazesini Bursa'nın 
aydınlık insanları birlikte kaldırdılar. 
“Cengizler ölmez” haykınşlarıyla çınlattılar 
her yanı, duvarları onun adıyla doldurdular...

Ama Cengiz bal gibi ölmüştü, kalleşçe 
katledilmişti İşte...

Bir bakıma evladım gibi sevdiğim, zekası
na. algılama yeteneğine, konuşmasına ve 
insanları/kitleleri etkileme gücüne hayranlık 
duyduğum için abarttığım düşünülebilir. ama 
havır. Cengiz bu dünyaya, bu ülkeye çok 
uzun aralıklarla gelebilecek, ülkesine, halkı
na. hukuka ve demokrasiye sıkı sıkıya bağlı, 
inançlı, olağanüstü bir insandı. Onu vuran 
katil de. azmettirenler de bu özelliklerini bili 
yorlardı kuşkusuz, sapkın ideolojileri için çok 
ciddi bir tehlike/teiıdit olarak görüyorlardı, 
susturma kararını bu nedenle almışlardı

Yakalandılar, hatta ölüm cezasına çarp
tırıldılar. cezaevlerine konuldular, sonra bir 
kesim için “özel torpil” niteliğinde 

çıkartılan artık sayılarını unuttuğumuz btrkaj 
“af yasası ”ndan yararlanarak çıktılar 
Bırakınız ellerini kollarım sallayarak dolaş
malarını. her biri ya mafyanın, ya da daha usl 
kademe soyguncu/hortumcunun yanaşma» 
oldular, ferah fahur yaşamaktalar Hatta bu 
eli kanlı katil güruhundan kimileri jrcııâ|j 
şaibeli bir siyasal partiden milletvekili sedkft 
ler. kongrelerde il başkanlığı yarışına 
katıldılar.

Ama Cengizler öldü. Cengizler buz gibi 
öldü dost okurlarım, daha niceleri öldü 
karanlık namluların kustuğu mermilerle, ve 
de bir daha dönmeyecekler.

Cengiz’i en son Devlet Hastanesi nm 
morgunda gördüm. Sırt üstü yatırmışlardı, 
ayak başparmaklarını bir bezle birbirine 
bağlamışlardı, oha ölümü yakıştıramadım, 
ürperdim. Sonra yüzünü açtılar, baktım bak
tım... o bıyık altından gülümsemesi kazın
mıştı yüzüne sanki, alay ediyordu »hürde 
onu vuranlarla sanki

Cengiz buydu işte.
> 3 Temmuz günü Bursa Barosu ve 

Cenğiz'in arkadaşları, aydınlık insanlar, eşi. 
güzelim hukukçu kızı ve ailesi Adliye 
Köyü ndeki mezarı başında andılar onu. 24 
yıl sonra bile eksilmeyen bir özlemle.

Cengiz i tanımak, onu kitleler karsısında o1 
müthiş belagatıyla izlemek, o yorulmak 
bilmeyen hukuk ve demokrasi savaşımına 
tanık olmak harika bir şeydi dost okurlarım, 
yitirmek'ise anlatılamayacak kadar hazin

Sevgili kardeşim, doğru, öldün, ter 
akşamın, alacakaranlığında kalleşçe vurdular 
seni. Artık ne sesini duyabiliyor, ne o capkn 
ve alaycı gülümseyişini görebiliyoruz Ama 
bak 24. yılda da mezannm başında tanıyaray- 
la. tanımayanıyla seni anıyoruz.

Yani 'Cengizler ölmez' diyenler j 
haklı imişler, Cengizler eğer gerçekten 
Cengiz iseler ölmüyorlar mis.
öldürülemiyorlarmıs Sevgili Cengiz...

Bursa Barosu na bir öneri :
Ölümünden sonra Cenğiz'in yazılan bir 

kitapta toplanmıştı : Demokrasi Adına— 
Bence onun yılmak bilmez hukuk ve 
demokrasi savaşımının öyküsü olan, bu sâtate 
yeniden bastırmak, genç hukukçulara. 
demokratiara dağıtmak, okutmak gerekte 
Baro bunu yaparsa, bir zamanlar karanlıktan 
aydınlığa çıkmak için genç insanların nasâ 
savaşım verdiklerinin, neleri göze akhkiarmm 
çarpıcı bir belgesini kazandırmış ofef 
Bursa ya. Türkiye ye...
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Karsak Deresi
ilgi bekliyor

İlçemizin girişinde bulunan İznik Gölü’nün sularını 
Körfez’e, akıtan Karsak Deresi’nin denize ulaştığı 
yerde toplanan kumlar, derenin pis kokmasına 
neden oluyor. Çevre halkı, dere ağzının temiz 
letilmesini istiyor.

İlçemiz içinden geçen 
derelerden Karsak Dere si’nin 
denize dökülen bölümünde 
kum birikintileriyle dolması 
üzerine derenin suları denize 
zor akıyor.

İznik Gölü’nün sularını 
Gemlik Körfez’ine akıtan 
Karsak Deresi’ndeki toprak ve 
kumların dere ağzını kapa
ması nedeniyle, çevrede pis 
koku da oluşu yor. Derenin 
çevresinde oturan vatan
daşlar Belediye ve Devlet Su 
İşleri’nin dereyi temizle
memesi karşısında Valililiğe 
başvurmak zorunda kalacak
larım söylüyorlar.

TAŞI 
GEDİĞİNE

Lütfen biraz sabır...

Sayın Prof. Dr. Mustafa Yurtkuran, 
Lütfen biraz sabır, 
Kararınızdan vazgeçmeyiniz 
Gemlik’te üniversiteyi kuracaksınız 
Uğraşınız halk için, hak için 
Halka karşı, hakka karşı kim 
başarılı olmuş ki 
Biraz »bir...
Halk da, hak da sizinle.
Saygılar.

Zeytinde sapdibi 
mücadelesi başladı 5

Zeytin hastalıklarının amansız 
hastalıklarından olan sapdibi ite 
mücadele başladı.

İlgililer, zararlı ile mücadelede geç 
kahnmamasını isterlerken, zeytin üreti
cilerinin geniş bilgi almak için Uçe Tanm 
Müdürlüğü ne başvurmalarım istecMer.

Sapdibi ile mücadele yapılmadığı 
takdirde, ürün haşatından önce sap* 
kırılarak, yere dökülüyor.

ErolGtJPÇty

GemÜlt ■ KostfYice (4)

RoMMia grnmndr "Dcdar’m gcndne 
dust uğana gordak

Otel tdar esme Lan kdndB.
Hdk henüz Enraya tananayar
Ama. IracdbaAyaa
Köstence gr zamda ba iarem aadd 

okluk.
28 Haziran Pazar gama, KmSraw nm 

ünlü Ortodoks kifaesânde * mm >am * ad» 
altında bir töreni ızleddı

Köstence-Mmsgalâa arasaada tdr d&ğa 
harikası vardı.

Yolun bir tarafında Karadenar.
Öbür ta raf mdan Tekar Gala vardk
Tekir Gölü çamur banyona İMMamaaada 

büyük üne sahip.
Vaktiyle bir adam, ise yaramayan obr 

bir eşeğini Tekir Golüne sürerek.. obnm 
terk etmiş.

Ama. Bir zaman sonra ba çamur ew9r 
sağlık vermiş.

Doğru veya yanhs hikaye böyle.
Ama. Bir gerçek vra.
Bu bölgeye çamur banyosu trmdrvi 

yapılmış.
Bir çoğumuzun akhna. “Anna Aatm* 

geldi.
Tabii. Gezimizin eğlence tarak da mmdk
Otelimizin yakınındaki bir bir lokaaS»- 

da, “Rus Revüsünü" seyrettik.
Ama. Bu revü, 4 kisifik henüz ananlar 

bir revüydü.
Kaldığımız oteli. Arap sermayesi 

almıştı.
Yemek yediğimiz lokanta itinde., sam 

şeyler söy lendi.
Bir ilgine tesbitimude. dalanı halkamda 

oldu.
Hem Bulgaristan, hem de Homanşn ı 

piyasa ekonomisi üe yeni tanasmaga i 
başlamış.

Yarm gehr dağken bamdım» w issâdBk 
daha da artinca bnynk sdomh yaşanacak.

İşte. O zaman sadece tinsel ahlak değL 
ticari ahlakta. sosyal ablakta enermmn 
ağr ayardı

Kapitakzm 9e bürükte yasamak, haini 
değildir.

Sonuç olarak, bn geziyi düoBedhenen 
Gemhk Rotan» Kalaba ne ve organsas 
yooda emeği gecen Dönem Başkam kadri 
Güler e tesekkar ederiz.

EBakadak otm.
Pazar eviedk görürü.
Yaradbm bosgöc
Yaradan da ötürü

'YmnsEmre
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işte Altın Çocuklar
2002-2003 eğitim ve öğretim yılı sonunda sınıflarını pekiyi ile geçerek, 

gazetemiz bürosuna karne ve fotoğraflarını getiren öğrencileri gazetemizde 
yayınlamaya devam ediyoruz. Karnesini getiren öğrencilere de Gürhan 
Çetinkaya’da tatil kitabı karne hediyesi.

İşte fotoğraflarını getiren
Altın Çocuklar:

Bahar 
ÖZBİLEN
Şükrü Şenol 
İlköğretim Okulu 
5/B sınıfı ı 
932 nolu 
öğrencisi.

Berkehan 
SELİÇİ
TSO Gazi 
İlköğretim Okulu 
1/C sınıfı 
1483 noîu 
öğrencisi.

PVC KAPI AMR 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
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İLAN ve REKLAML 
KAZANDIRIR

I AHir İUIIIBUH
1(( mih(n*nvtüıw

■■M ClMI* SHMU GAZİ r F

BİR TELEFON YETERLİ

TEL : (0.224) 5131797

• MAMA MİA
| HSABA

Pizzamızı denediniz mi? 
Vazgeçemeyeceksiniz.

IEv ve işyerlerine servis yapılır 
İstiklal Cad. No: 17 GEMLİK

Tel: (0.224) 513 53 67

NÖBETÇİ ECZANE
5 Temmuz 2003 Cumartesi 

$İFA ECZANESİ

SATILIK DAİRE
Kumla'da Havuzlu Satılık Da**

Tel: (0.224) 513 17 97

I DOĞUŞ FEN DERSHANELERİ
“Her Zaman Bir Adım Önde” J
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Kadn GÜLER

Temaslar başlıyor (4)
Mangalia gezimiz 

sonucu gezerek, 
Manıia’ya yöneldik. 
Mamia. Köstence’nin 
oteller ve plajlar böl
gesi.

Alacağımız otel 
Manila’nın ortasında 
Bursaspor'a Teknik 
Direktör olarak geti 
rilen Hagi’nin oteline 
5 dakika uzaklıkta.

Üç yıldızlı bir otel.
Otobüsten inenler 

oda rezervasyonlarım 
yaptırmak resepsiyona 
doluşuyorlar.

Pasaportlarını 
bırakanlar anahtarını 
alır almaz odalarının 
yolunu tutuyorlar.

20 saatlik bir yolcu
luk sonrası, herkes

| tatlı bir yorgunluk 
içine girdi.

Bu arada resepsi 
yona Kardeş Şehir 
Belediyesi ’nin eski 
Hukuk Müşaviri Bayan 
ve kaptan eşi geliyor.

Bizlere hoş geldiniz 
derken, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut ve eşini soru 
yor. Başkanın son 
anda geziyi iptal 
ettirdiğini söylüyoruz 
ve şaşırıyor. Bu 
bayanın Köstence 
Valiliği’nde Hukuk 
işlerine getirildiğini 
öğreniyoruz. Tokalaşıp 
ayrılıyorlar.

Duşunu alan ve 
yorgunluğunu gideren
ler, teker teker 
odalarından çıkarak 
çevre turuna başlıyor.

Biz de bu kervana 
katılıyoruz.

Otelimizin hemen 
karşısında mağazalar 
var.

Her çeşit yabancı 
marka giysiyi her 
mağazada görmeniz 
mümkün.

Italyan ayakkabıları 
revançta, bir 
mağazadan eşime pan* 
ton alıyoruz etiketi 
Türkiye, Kasada sahibi 
de Türkiyeli çıkıyor. 
Türk mallarım 
Köstence’nin her 
mağazasında görebil! 
yortunuz, Çarşı 
oldukça uzun, ardın
dan gazinolar ve 
diskotekler geliyor. 
Sokaklar gençlerle 

dolu, gençlik eğlence 
yerlerini doldurmuş, 
akın akın geliyorlar.

Giyimlerine bak
tığımızda marka me 
rağı bu ülke gençlerini 
de sardığını görü 
yoruz.

Televizyon reklam
ları beyinleri yıkamayı 
sürdürüyor.

Avrupa malı spor 
ayakkabılar ateş 
pahası ve mağazalar 
insan dolu.

Bize tercümanlık 
yapacak arkadaşa 
soruyorum maaşlar ne 
kadar diye asgari 
ücretin 50 dolar 
civarında olduğu en 
yüksek maaşın ise 200 
dolar olduğu ama, 
kimsenin bu para ile 
geçinemeyeceğini 
söylüyor.

Ticari geçmişi 10 
yılı bulmayan bu 
ülkede karapara kol 
geziyor. '•

Genç bayanlar 
bakımlı ve şık.

Kilolularına rastla
mak mümkün değil. 
Romenlerin genç 
erkekleri yakışıklı, 
genç kızları da güzel.

Kimse bu konuda 
tersini söyleyemez 
ama yaşlılıkları için 
aynı şeyleri söylemek 
mümkün değil.

Karnımız acıkıyor 

ve yemek yemek için 
yer arıyoruz. Yabancı 
ülkelerde en güzel 
karın doyurma ya 
hamburger türü yiye
cekler ya da pizza 
çeşitleri.

Bir de tavuk...
Miydeler dolduktan 

sonra sahil yürüyüşü 
yapıyoruz saat 24.oo 
çoktan aşmış, Otele 
dönüp yorgunluğu
muzu çıkarmak için 
kendimizi atıyoruz 
yatağa.

Sabah saat 9.oo da 
kardeş şehir Navodari 
Belediyesi'nin ziyaret 
edileceği, Gemlik'ten 
yola çıkmadan birkaç 
gün önce farksla 
Köstence ziyaretimizi 
bildirmiştik kendile 
rine.

Hareket saatinde 
otel lobisine iniyoruz 
ama bize götürecek 
olan otobüs ortalıkta 
gözükmüyor. 15 daki
ka geçiyor hala yok. 
Rezil olduk. 
Randevumuza uya
madık. Navodan 
Belediyesi’ne telefon 
ediyoruz bağlantı 
sağlanamıyor.

Bu arada Külüp 
Uluslararası Avenü 
Başkanımız Rasim 
Çapanoğlu ile internet 
ve telefonla temas 
kuran, bu kardeşliğin 
tohumlarını eken 
Kaptan Andrian Mıheı 
saat 10.oo rande
vusuna sadık kalıp 
otele geliyor.

Gelecek Dönem 
Başkanı ile tanışı 
yoruz.

Akşam yapılacak 

proğram üzerinde 
konuşuluyor. Sonunda 
otobüs geliyor ve yola 
konuşuyoruz. Mıheı 
den başka bizi karşıla
maya gelen olmuyor. 
Resmi görüşmeler, 
tamamlanınca onlara 
Gemlik'ten

getirdiğimiz armağan
ları teslim ediyoruz. Ve 
otobüsümüze binerek 
yola koyuluyoruz.

Çevremize baka 
baka Navodariye giri 
yoruz. Navodan ile 
Köstence çok yakın, 
adeta Köstence’nin 
devamı gibi.

Şehrin içinden 
Belediye Binasını 
buluyoruz. Heyetin bizi 
Meclis Salonunda bek
lediğini, Belediye 
Başkanın ise 
Köstence’deki bir 
toplantıya gittiğini 
söylüyorlar.

Navodan Meclis 
üyelerinden bir adını 
anımsayamadığım bir 
miman görüyorum. 
Beni görünce geliyor 
ve el sıkışıp öpüşü 
yoruz.

Belediye Başkanı 
Dobre lon'un bizi bek
lediğini ancak, toplan
tısı olduğu için 
Köstence'ye gittiğini 
tekrarlıyor.

Yürüyerek Meclis 
Binasına gidiyoruz. 
Boy İrce şehrin içim de 

görmek olanağı doğu 
yor.

Meclis binası -daha 
önce Gemlik 
Belediyesi’yle 
geldiğimiz bina- şehrin 
ortasındaki yeni apart
manların altında.

Bizi kapıda karşılı 
yorlar. El sıkısıp 
öpüşüyoruz. Kültür 
Müdürü Dora, Kadri 
diye bağınp, şapur 
şupur yanaklarımdan 
öpüyor...

Salonda bizim için 
masalar hazırlanmış..

Belediye Başkan 
Yardımcısı Belediye 
Baskanının Köstence 
de bir toplantısı 
olduğu için ayrılmaz 
zorunda kaldığını 
belirterek, adına özür 
üstüne özür diledi.

Navodan Belediye 
meclis heyeti tek tek 
kendini tanıttı. 
Ardından biz.

Başkan Dobra 
yoktu ama eşi bizim
leydi. Belediye 
Başkanmın gelememe
sine üzüldüğünü söy le
di.

Çok büyük bir 
ilgiyle karşılaşıldı.

Gemlik’ten 
getirdiğim bâr d doku
ması kilimi günün 
anlamına Bask mi 
yardamctsana armağan 
ettim. Bîr de Cemal 
Kardeş tarafından fc 
bedıcv edfcu m fes

daha ar bvormm.
Bu Sgiyi Kesâeuce

Rotan, Kuhriku ufem

Gemfik zcvtiuâm..
Aramazda taCb bâr 

sohbet basiadu 
Konuşmadan Korteme» 
Dts Hri.—Uîği 
Fakukesâni yem bâtîr- 
uûs Bitfefi bir Türk 
olan Sefa yapt- 
Beyîece bârbirimmie
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ELEMAN ARANIYOR
Nakliye firmamızda çalışacak

V Şirketimizi yönetecek profesyonel yönetici
Ön mutaebeden anlayan deneyimli muhasebeci 

Güvenlik görevlisi aranmaktadır
AKTAŞ NAKLİYECİLİK LOJİSTİK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.
Tel: (0.224) 514 5609-514 00 28
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Büyükkumla İskelesi karşısında 
Değişik atmosfer, nezih, 
farklı otantik bir mekan.

Aynco cazip fiyatlarıyla güzel vakit 
geçirebileceğiniz yegane bir yer

Büyük Kumla Meydanı İskele, Karşısı 
Tel : (0.224) 538 00 90 BÜYÜKKUMLA

İmam ve doktoru 
Vali atayacak

Kamu Yönetimi Tasarısı'na göre il 
müftülükleri valiye bağlanacak. Vali, 
imam, öğretmen ve doktor ata
malarında söz sahibi olacak.
Kamuoyunda tartışma konusu olan 
doktor, imam, öğretmen atamaları 
merkezi hükümetin politikaları doğrul
tusunda yerel yönetimlerce yapılacak. 
Hükümet, kamuda yeniden yapılan
mayı öngören "Kamu Yönetimi Temel 
Kanunu Tasarısı'na son şeklini 
verirken, doktor ve imamların atan
ması. okul, hastane, kütüphane ve 
müzelerin konumu ve yönetiminin de 
ayrıntıları netleşti. Tasarıya göre, dîn 
alanındaki politika ve stratejileri 
merkezi yönetim olarak Diyanet İşleri 
Başkanlığı belirleyecek. Ancak illerde 
il müftülükleri valiye bağlı olacak.. Vali, 
ilindeki imam eksikliklerini tespit 
ederek Diyanet İşleri Başkanlığı nın 
oluru ile boş camilere imam atayabile
cek.
Milli Eğitim . Bakanlığı taşra teşkilatının 
görev ve yetkileriyle bina ve okulların 
araç gereç, taşınır - taşınmaz malları, 
alacak - borçları, bütçe ödenekleri ve 
kadroları il özel idarelerine bırakıla
cak. Böylece valilerin belirlediği, ihtiya
ca göre öğretmen atanmasıyla, özel
likle büyük illerdeki öğretmen yığıl- . 
ması önlenecek.
Belediyelere yeni yetkiler 
Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatının

görev ve yetkileri ile önleyici sağlık | 
hizmeti veren sağlık evleri, sağlık 
ocakları, sağlık merkezleri, dispanser
ler gibi tesisler: araç gereç, taşınır - 
taşınmaz mallan, borçlan ve lodra^ 
ile birlikte nufusu 10 binin üzerinde 1 
olan yerlerde belediyelere devredile
cek.
Belediyelere devredilen yerler dışında
ki eğitim hastaneleri hariç diğer has- I 
taneler ise bina ve kadroları ile biriİM 
il özel idarelerinin kontrolünde nlar<| 
Böylece bölgedeki doktor ve sağlık ] 
çalışanı eksiğini vali, kaymakam ve I 
belediye başkanları belirleyecek.
Bazı müzeler yerel yönetime 
Kültür ve Turizm Bakanlığı na bağlı I 
ulusal nitelikli olmayan müze ve 
kütüphaneler, kültür merkezleri ile 
Çevre ve Orman Bakanlığı na bağlı I 
fidanlıklar, piknik yerleri, dinlenme I 
tesisleri ve kadroları belediye sınırlan I 
içinde belediyelere: belediye sınırlan I 

. dışında vali ve kaymakamlara 
devredilecek. Çocuk Esirgeme 
Kurumu’nun taşra teşkilatındaki, 
huzurevi, çocuk yuvası, kreş gibi 
tesisler ile Gençlik ve Spor Genel 
Müdürlüğü’ne bağlı spor sahalan. 
spor salonları, stadyumlar ve diğer 
tesisler de bütün mal ve kadrolan ile 
birlikte belediye sınırlan içinde 
belediyelere, dışında ise il özel 
idarelerine verilecek.

i TAKSİTLİ TATİL EN İDEAL TATİL!
i W0RLD KART

VADE FARKSIZ

f ADVAHTAGE taksit İmkanı
RONUS KARI
✓ OKUL GEZİLERİ

✓ VİZE İŞLEMLERİ

✓ YURTİÇİ YURT DIŞI OTEL REZERVASYONLARI 
✓ PAKET TURLAR 
✓ HAC UMRE

«Jüru turizm?

TÜRK HAVA YOLLARI
✓ 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
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Şok iddia
Sunğipek 
Fabrikasının 
Uludağ Üniver
sitesi ne tahsis 
edilmesinden 
sonra, yaşanan 
•olaylara her gün 
bir yenisi daha 
ekleniyor.
Dün. Bursa da 
yayınlanan 
Bursa 
Hakimiyet 
Gazetesinin 10 
ncu sayfasında 
köşe yazısı 
yazan Murat 
Kuter.

‘.‘Mehmet 
Turgut ikili 
mi oynuyor?” 
adlı yazısında.
Belediye 
Başkanı Meh 
met Turgut'un 
partisi AKP ile 
birlikte siyasette 
yarattığı bir 
kaos yaşanıyor 
diye başlayarak, 
fabrikanın 
üniversiteye, 
devri ile ilgili 
gelişmeleri özet 
ledikten sonra.
“İşin Ame 
rikan ayağı” 
adlı bölümünde 
ilginç iddialar 
ortaya koyuyor. 
2000 yılında 
Lauderhillin 
kardeş şehir 
olmasından 
sonra. 2002 

yılında Lauder 
hill Belediye . 
Başkanı Richard 
Kaplan ın Gem 
lik’e geldiğini ve 
Gemlike Ame 
rika'dan bir 
katkı yapmak 
istediklerini 
belirterek, 
yazısını şöyle 
sürdürüyor.
“Bunun için 
Sunğipek’in 
olduğu yerin 
hemen bir 
sahil şeridi 
oluşturulması 
ve üzerine bir 
tatil köyü 
yapılmak için 
bir proje geliş 
tirir. Ama, 
Mehmet Tur 
gut, onlara 
üniversitenin 
talebinden 
söz etmez. 
Üniversiteye 
de Amerika 
linin bu tale 
binden söz 
etmez. Daha 
sonra Lauder 
hill’in Bele 
diye Başkanı 
Richard Kap 
lan, Lauder 
hill, Northla 
udeal, Tama 
rac ve Sun 
rise şehirleri 
ile bir konsor
siyum oluştu
rur.

Bu konsor
siyum, Gem 
lik’e yardım 
etmek için 
Amerikan 
Kalkınma 
Fonu’na bir 
proje hazır
layarak, 
gönderirler. 
Bu projeye 
yanıt Ekim 
ayında gele
cektir. Bu iş 
için Lauder 
hill Ticaret 
Odası Baş 
kanı Mic 

0

hael Dran 
nan, Gem 
lik’e 2002 
Ocak ayında 
gelir* Kanım 
ca, ona da 
sorun tüm 
yönleriyle 
anlatılmaz. 
Sadece 
üniversite 
nin bir yer
lerden yer 
istediği söy 
lenir.
Drannan, pro
jeyi yeniden 
oluşturmak 
için geri 
döner.”
Bu iddialar 
üzerine dün., 
Ankara'dan geç 
saatlerde dönen 
Belediye Baş 
kanı Mehmet 
Turgut'a iddialar

CWU 4 IMM8Z 2M3

Mehmet 
Turgut ikili 
mi oynuyor?

Uhıdag t ntvvr9îfe»i 14
Ocak 2002 - 
Özelleştirme İdaresi

Üniversitenin talebi

4 SU; «a-
' I ıırkiv» nın gwrek 

AB tr girme surecinde 
olınast. gerekse yerel 
bazda eğitim öğretime 
olan gereksinim. me*lek 
liselerinden meslek 
viıkeekokı ı Harına 
doğrudan geçiricin 
bölgesel ihtiyaçlar dikkat» 
alınarak; Gemlik'le bit 4 
yıllık Denizcilik 
Yüksekokula kurulması 
bu ürünleri Meslek 
Yüksekokulu kurulması, 
dolayısıyla Sosyal Kilim icr 
ve Teknik Bilimlerle ilgili 
meslek yüksekokullarının 
pragramMİ düzeyde 
orada hizmet vermesi 
gcrekirliltği dikkate 
»iuıarak ve 1998'de

. ıtu, ıl.

için ne dediğini 
sorduğumuzda,' 

■iki yıl önce 
konuşulan bir 
konunun bugün 
ısıtılarak, gün
deme getirildiği
ni. kesinlikle

- Sunğipek 
arazisinde bir 
tatil köyünün 
yapılmasının 
sözkonusu

ok.
r •

İ$in Amerikan aya<ı

.'OOO

olmadığını. 
Amerikalıların 
fabrikanın kar- 
bonsülfir alan
larının temizlen
mesi konusunda 
yardımcı olmak 
istediklerini, 
bunun ötesinde 
başka bir şeyin 
sözkonusu 
olmadığını 
sövledi.

GÜNLÜK SİYASI GAZETE ■■■

YIL : 31 SAYI: 1585
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

Ba&ıl0ığı Yer. körfez ofset 
Matbaaclık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 
(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz) 

Yazarımız 
Araştırmacı-Yazar 

Yılmaz AKKILIÇ’ın yazdığı 
4 Ciltlik 

BURSA ANSİKLOPEDİSİ 
gazetemizde satılmaktadır.

İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B 
Tel: 5131797 Fax : 513 35 95 GEMLİK

BHgtsoyor kulanabâen 
BAY veya BAYAN 

ELEMAN ARANIYOR.
Wr—-V—,-p- । 

İstifa! Cad. Bora Sot Ncc 3 B 
(Akbank Arairâ Scûdva Prestf Yan' 

GEM*
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Körfez

GELENEKSEL

CUMALIKIZIK
ŞENLİĞİ

6 TEMMUZ 2003 PAZAR SAAT 11.
700 YILLIK OSMANLI KÖYÜ

KAYABEYOGLU TURİZM SEYAHAT
Demirsubaşı Mh. Çeşme Sok. No:9 A GEMLİK

Tel : (0.224) 514 47 71 Fax : (0.224) 514 40 44

700 yıllık bir Osmanlı yerleşimi olan 

Cumalıkızık'ın korunarak yaşatılması ve 

var olan değerlerin geliştirilerek 

geleceğe aktarılması amacıyla. 

Cumalıkızık'ın doğal ve tarihi ortamında 

gerçekleştirilecek olan

6. Cumalıkızık Şenliği'ne ve

EMRAH KONSERİNE 
TÜM HALKIMIZ 

DAVETLİDİR
Otobüsler, 

Gemlik'ten saat 10.30'da 
Çarşı Camii önünden, 

Kumla'dan saat 10.30'da 
Hah Saha ve İskele'den 

hareket edecektir.



Sivil toplum örgütleri, üniversite için harekete geçti

•Üniversitenıi istiyorum1 eylemleri başlıyor
Uludağ Üniversitesi’ne tahsis edilen Sunğipek Fabrikası’nm bir bölümünün Gemlik Belediyesine 
verilmesini istemeyen sivil toplum örgütleri bugün saat 12.30 da Gemlik Belediyesi önünde basm 
bildirisi okuyarak* programlanan eylemlerini başlatıyor. Basın toplantısına, halk da davet edildi.

GEMLİK GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

Körfez
TARAFSIZ SİYASİ GAZETE

O 7 Temmuz 2003 Pazartesi FİYATI: 200.000. TL.

Sivil toplum örgütleri tarafından geçtiğimiz 
hafta yapılan toplantılarda alınan kararlar 
hayata geçirilmeye başlıyor. Komite, bugün 
ilk eylemini, Gemlik Belediyesi önünde 
düzenleyeceği basın toplantısıyla başlatı 
yor. Komitece bu sabah hazırlanacak olan 
‘Gemlik Kamuoyu' diye sunulacak olan 
basın bildirisinde, Gemlik halkının ileride 
kurulacak olan üniversiteye sahip çıkması 
istenecek. Yann ise, Bursa milletvekili ve 
bakanlara faks çekilecek. Eylemler 
programlı bir şekilde devam edecek.

Kumla’da deniz dibi araştırılıyor
Küçük Kumla Belediye Uludağ Üniversitesi Sualtı Araştırma Grubu ile ortaklaşa Kumla sahillerindeki deniz dibindeki 
değişimleri araştırmaya başladı. Dün öğrencilerden oluşan bir grup Kumla’da 40 metrede dalarak, dip örnekleri aldı.

Ç/üne
Kadri Güler
Üniversitemi istiyorum

Gemlik’e kurulacak yüksek okul ve hukuk fakül
tesi olayının bu boyutlara geleceğini kimse 
düşünemezdi.

Hiçbir ilçeye bize yapılmak istenen kadar büyük 
bir kompleks için Uludağ Üniversitesi Sena tosun
dan karar çıkarılmamıştır.

Bunun nedeni, Sunğipek Fabrikası nın Uludağ 
Üniversitesi ne tahsis edilmesidir.

Tahsisi bir kamu kuruluşuna yapılan bina ve 
arazinin, bir başka kamu kurumu tarafından hiçbir 
yasal dayanağı olmadan pay istenmesi ise akıl ve 
mantıktan yoksunluktur.

Burada yine tekrar ediyorum.
Uludağ Üniversitesi Rektörü Sayın Mustafa 

Yurtkuran, kendisine tahsis edilen Sunğipek 
Fabrikasını Gemlik Belediyesi ile imzalı bir pro
tokolle bölüşmeye kalkmasaydı, bugün bunlar 
yaşanmazdı.

Bu paylaşmayı zorlayan nedenler ve baskılar 
varsa, sayın Rektör “vazgeçtik”, “Gemlik Üniver
siteyi Unutsun” gibi açıklamalar yapacağına, bun
ları kamuoyuna açıklamalıydı.

Bu paylaşımdan Gemlik Belediye Meclisi’nin 
haberi bile olmadı. Bırakın haberi, böyle bir pay
laşım için kimseye yetki bile vermedi.

Sayın Rektör Gemlik halkı üniversite de istiyor, 
yüksek okul da.

30 yıllık meslek yaşamımda ilk kez sivil toplum 
örgütlerinin siyasi hiçbir çıkar göstermeden yalnız 
üniversite ve yüksek okul içini böyleslne geniş bir 
platformda biraraya geldiğini görüyorum.

Gemlikliler Üniversite istiyor.
Anlamsız karıştırmalar bir yana bırakılıp, Gemlik 

Üniversitesi’ne doğru yol alacak adımları kolay- 
laştırmalıyız. 

Küçük Kumla 
Belediyesi sön yıllarda 
kıyıalarda kum azal
ması ve yosunların art
ması nedeniyle, bir 
araştırma başlatılması 
için Uludağ Üniversite-- 
sine baştvurdu. 
Üniversite Su Altı 
Araştırma Grubu ile

anlaştı.
Dün, Küçük Kumla' 

ya gelen Doç. Dr. 
Senih Yazgan başkan- 
lındaki Şu Altı Araş
tırma ekibi, Seçkin 
Sitesi önlerinde deni
ze girenek örnekler 
aldı.
Devamı sayfa 6'da

htary'de nöbet debini
Gemlik Rotary Kuliibü’nün devir 
teslim töreninde, 2003-2004 
dönem Başkanı Halil Özer görevi 
Kadri Güler’den devir aldı.

Gemlik Rotary Kulübü’nün 
2002-2003 dönem devir teslim 
töreni önceki gece yapıldı.

Seçkin konukların katıldığı 
gecede, Dönem Başkanı gazetemiz 
sahibi Kadri Güler, görevini 2003- 
2004 dönem Başkanı Halil Özer e 
devretti.

Gecede yönetime destek olan 
rotaryenlere teşekkür plaketi verildi. 
Gecede, multivizyon gösterisi 
yapıldı. Haberi sayf 4*de



7 Temmuz 2003 Pazartesi

.3. ButlıffffA
Gürhan ÇETİNKAYA

Şimdi toplum için vardır 
Ve olduğu gibi 
görünmelidir

İnat, hırs ve öfke önce çevreye sonra 
da insanın kendisine zarar verir.

Sağlıklı düşünen aklı, fikri, zikri bir- 
biriyle çelişmeyen yöneticiler sağlıklı 
toplumlar yaratır.

Kendi içinde tutarlı ülkesini, ulusunu 
ve de kendisini seven-beğenen değil- 
politikacılar doğru kararlar verebilirler.

İlkeler çok önemlidir ve ikiye aynlırlar.
Birincisi toplumsal yaşamı, İkincisi ise 

insanın varlığını maddi ve manevi açıdan 
düzenler.

insanlar özellikle yöneticiler toplumla 
ve kendisiyle çelişmemelidir.

Genellikle ve olması gerektiği gibi 
toplumsal ilkelerle bireysel ilkeler arasın
da çatışma da olmamalıdır.

Aynı toplumsal ve bireysel çıkarların 
birbirleriyle örtüştüğü gibi..

Bir de insan ikili oynamamalıdır.
Olduğu gibi görünmeli.
Kimin arabasına binerse onun türküsü 

söylememek, diline düşüncesine sahip 
çıkmalı, tutmayacağı tutamayacağı 
sözler vermemeli...

Verdiği sözünde arkasında durmalı 
insanoğlu..

İnsanlık da, delikanlılık da, müslüman- 
lık da bunu gerektiriyor.

Çünkü güneş balçıkla sıvanmıyor.
Gerçekler ve perde ardından verilen 

sözler bir gün insanın karşısına çıkıveriy- 
or.

Ve hem de hiç ummadığı anda, hiç 
ummadığı yerden olumsuz davranışlar,

İyi insan olmak için önce gerçekten 
iyi insan olmak gerek.

Ama iyilği önce yüreğinde duyumsay
acaksın.

Bir de özümseyeceksin.

GEMLİK,

Ksrfez
■■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■

YIL : 31 SAYI: 1586
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)

Zenginler Toplantısı

Eminim, çoğunuz Avutralya’da yaşayan 
"Aborgin" yerlilerini duymuşsunuzdur. 
Onlar, bütün dünya insanlannın kabul 
ettiği gibi, hayatı en sade ve dürüst 
yaşayan insanlardır. Aborginlere göre, 
zenginliğin en önemli ölçüsü, toplum 
içinde ne kadar çok seveninizin 
olduğudur.

4 Temmuz, Cuma günü, Atamer 
Tesislerinde; 1973 senesi Gemlik Lisesi 
Mezunlarının anma gecesi vardı.

Bu geceyi. 73 mezunlan ikinci kez 
düzenlediler. Otuz seneden beri birbirleri
ni görme fırsatı bulamamış, halatın yur
dun çeşitli yerlerine savurduğu bir çok 
arkadaş birbirleriyle yeniden görüştü, has
ret giderdi, çok mutlu anlar, bir kez daha 
yaşandı, hatıralar canlandı. Hani bir okul 
şarkısında söylendiği gibi, "Dostluğun 
biz sevgisiyle toplandık, her an 
burada, bu sevgi bağı hiç kopmaz 
hiç, dağıtsak bir gün yurda".

Gerçekten eski dostlar, arkadaşlar 
arasına ne kadar mesafe ve zaman girerse 
girsin, hiç kopanlamayan bir sevgi bağı 
oluşuyor ve bunu koparmaya zamanın ve 
mesafelerin gücü de yetmiyor.

Bu organizasyonu yapan üç bayan 
arkadaşımıza, bu vesileyle ben bütün 
arkadaşlarım adına bir kez daha teşekkür 
ediyorum. Şeyda, Mürüvvet ve Şerife 
sizler müthişsiniz, bravo doğrusu. Yahu ne 
yapsak, biz erkekler bir kenara çekilipte 
acaba bütün yönetimleri ve organizasyon
ları, bayanlara mı bıraksak diye düşünüyo
rum, eminim bizlerden daha başanlı ola
caklardır. Bu özel gecemizde çok değerli 
ve özel bazı ihsanlarda davetliydi, özel ve 
çok zengin insanlar, "Bizim Öğretmen
lerimiz ". Çok zengin diyorum, sakın 
şaşırmayın, Türkiye’de bir öğretmen nasıl 
zengin olur diye de aklınızı zorlamayın, 
ben materyalist dünyanın kriterlerine göre 
değil, Aborgin yedilerinin kriterlerine göre 
çök zenginler, diyorum. Çünkü onlan çok 
seven 73 Gemlik Lisesi mezunlan olan ve 
bizim gibi Türkiye’nin her yanında

Erzurum Trafik İl Müdürlüğünden aldığım ehliyetimi kaybettim. 
Hükümsüzdür.

Mevlüde ÇANKAL

Nusret M UTMAN

dağılmış olan, binlerce, öğrencileri var 
Onlar sevgi zengini, bundan daha güze 
ne olabilir.

Bize sadece bilgiyi öğretmediler, öğren
cilere bilgiyle birlikte sevgiyi de, anlayış 
ve hoş görüyü de öğrettiler, kırmadan 
dökmeden, nasıl öğretmen olunacağım, 
öğretmen olmanın yanı sıra örnek insan 
olmanın da örneklerini, bizzat kandı 
yaşam felsefeleri ve davranışlanyla birlikte 
sundular. İşte bunun için 73 Gemlik 1 isesi 
mezunları gecesi, bir Zenginler toplan
tısıydı.

O gece, bir araya gelen sınıf 
arkadaşlarının arasında, bizlerden bir 
dönem önce mezun olmuş, çok sevgili bir 
arkadaşımız daha vardı.

Halen Uludağ Tıp Fakültesi Dekanı 
görevini başanyla yöneten, Müfit PAR
LAK.

O tek tek bütün masaları dolaşıp 
arkadaşlarına merhaba deme nezaketini 
gösterirken, farkında olmadan, 73 Gemlik 
Lisesi mezunu olan tüm arkadaşlannm da, 
onun Gemlik’e bir üniversite kazandırma l 
kavgasında, yanında olduklannm, manevi 
desteğini de kazanıyordu.

İlgilenenlere bu vesileyle buradan duyu
rulur, biz 1973 Gemlik Lisesi mezunlan ve 
onlann öğretmenleri olarak, Gemlik'imize I 
üniversite kazandırılması konusunda, 
sonuna kadar, arkadaşımızın yanındayız, 
böyle biline....

Yazımı burada bitirirken, çeşitli maze 
retlerle gecemize katılamayan sınıf 
arkadaşlarıma, buradan sesleniyorum, 
üzülmeyin, gelecek sene yine hep beraber 
olacağız, o zaman görüşürüz. E

sen kalın, sayın Gemlik Körfez okuyu- 
culan.

1973 Gemlik Lisesi Mezunu 
Nusret MUTMAN

Not: Siz hiç düşündünüz mü. 
Avustralya yerlilerinin, kriterlerine, acaba 
ne kadar ” ZENGİNSİNİZ " diye? Bence 
bir düşünün.
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Bahkpazan Mahallesi’ne bin metre yeni su borusu döşeniyor

Önce alt yapı
1 ve 2 Nolu Caddelerde bozuk olan yolların yapımı 
için başlatılan çalışmalar devam ederken, 1 Nolu 
Cadde'nin parke taşlan sökülünce, eskimiş olan su 
şebeke borusu da yenileniyor.

Geçtiğimiz yıl yapılması beklenirken, bu 
’ yıla sarkan 1 ve 2 Nolu Caddelerin yol 

onarım çalışmaları hızla devam ediyor.
1 Nolu Cadde’nin Manastır yolundan 

’ başlayarak, tamamının eskimiş olan ana su 
boru şebekesi Belediye Su İşleri ekipleri 

• tarafından yenilenirken, evsel bağlantılar, 
gözden geçiriliyor.

1 ve 2 Nolu Cadde’ye yaklaşık bin met 
reye yakın ana su borusu döşeneceğini 

: söyleyen ilgililer, önce alt yapının tamam- 
' (anacağını, ardından parke taşı döşemele 
{ rine başlanacağını belirttiler.

Belediye Fen İşleri’ne ait makinalarla su 
\borusu döşeme çalışmaları yürütülürken, 
^eskimiş olan evsel bağlantılar da bu arada 
I yenileniyor.

Belediye Başkanı Mehmet Turgut, 1 ve 2 
; Nolu Cadde’nin ana su borusu şebekesinin 

uzun yıllardan beri değiştirilmediğini, yol 
' çalışmaları sırasında bu borunun da değişti 
l rilerek, sağlıklı bir hale getirileceğini söyledi.

TAŞI 
GEDİĞİNE

Genç Parti’ye 
yeni başkan
Genç Parti’de

Bezdiriyorlar....

KESK, AKP nin "Çalışanları 
enflasyona ezdirmeyeceğiz" 
diyerek göreve geldiğini, 
oysa tam aksini 
uygulamasından yakmıyor. 
"Bezdirmeyeceğiz" demediler ya. 
Bezdiriyorlar, lanet olsun dedirtip, 
Vazgeçirinceye kadar.

Konfederasyon Kupası 
Maçları

FIFA 6. Konfederasyon Kupasında ilk 
rakibimiz Amerika idi.

Sahaya 7 yeni oyuncu ile çıktık.
Amerika’yı ( 2 - 1 ) yenerek iyi bir 

başlangıç yaptık.
ikinci rakibimiz ise Kamerun idi.
Bu maça tamamen gençlerden kurulu 

bir ekip ile çıktık.
İyi mücadele ettik.
Ama takımda bir lider yoktu.
. Oyunu yönlendiren,
. Bazen soğutan, bazen hızlandıran bir 

liderimiz yoktu.
Volkan, sıcakla birlikte eridi ve oyun

dan düştü.
Kamerun gibi diri, çabuk ve tecrübeli 

bir ekip karşısına, bir kaç tecrübeli futbol
cuyla çıkmak gerekirdi.

Servet, Alpay’ın Beşiktaş’a ilk geldiği 
seneyi andırıyor.

Mükemmel bir kesici.
Oyun stili, penaltı riski taşıyor.
Yeni milli takımımızın futbol tekniği çok 

iyi.
Ama yardımlaşma ve paylaşma henüz 

istenen düzeyde değil.
Fransa’daki Konfederasyon Kupası 

değişim için tam bir fırsat oldu.
Gruptaki son maçımız, Brezilya ile oldu.
Maçın ilk yansında tam bir kabus 

yaşadık.
İkinci yanda aksayan Volkan ile yorulan 

Ergün çıktı.
Okan ve İbrahim Toraman ile takviye 

edilen takımımız Brezilya’yı eledi.
Berabere biten maçta, takımımız tarihi 

bir farkı kaçırdı.
Yan finalde Fransa’ya elendik.
Son dakikalarda penaltı kaçırdık.
Kolombiya’yı yenerek üçüncü olduk.
Yaptığımız maçlarda, sürekli yeni takım 

denedik.
Tamamen gençlerden ve yenilerden 

kurulu kadromuz bocaladı.
En verimli kadromuz, tecrübe ile 

gençliğin kanşımı olan kadroydu.

başkan sorunu çö 
züldü.

DYP İlçe örgütün
den başkanları Meh 
met Avcı ile birlikte bir 
süre önce istifa eden 
yönetim kurulu üyesi 
Haşan Kula, Genç
Parti İlçe Başkanlığı’na getirildi.

Önceki gün Bursa’ya giderek, il başkanı 
ile görüşen Kula, Gemlik’te yönetim kuru
lunu oluşturmak ile görevlendirildi.

Gazetemize açıklama yapan Kula, 
çarşamba gününe kadar ilçe yönetimini 
oluşturarak, İl yönetiminin onayına 
sunacağını söyledi.

Genç Parti’de kurucu ilçe başkanı 
Nizamettin Şanh’nın görevden ayrılmasın
dan sonra, ilçe yönetimini oluşturmakla 
görevlendirilen Nurettin Hocaoğlu'nun 
görevi iade etmesinden sonra, aynı görev 
bir başka DYP’liye verildi.

<(/*/(/*/ FhÜSACf
Delinin biri kibrit kutusunu açtı.
İçinden bir kibrit çekti.
Çaktı, yanmadı.
Attı onu, bir yenisini çıkardı.
Çaktı, yanmadı.
Onu da attı.
Sonunda, üçüncü kibrit ateş akb.
Defi:
"İyi "dedi
" Bu yanıyor. saklayayım onu. "
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Rotary’de nöbet değişimi
Gemlik Rotary Kulübü’nün devir teslim töreninde 2003*2004 
dönem Başkam Halil Özer görevi Kadri Güler’den devir aldı.

Gemlik Rotary 
Kulübünde bir nöbet 
devir teslim töreni 
daha yapıldı.

Geçtiğimiz 
cumartesi günü 
Pucinella Cafe Bar 
da düzenlenen devir 
teslim törenine, 
Kaymakam Sadettin 
Genç, eşi Kutlu 
Genç. Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut ve eşi Nuriyet 

. Turgut, Urnurbey 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Gülef, 
Guvemör Temsilcisi 
Dinçer Avdıcı, yeni 
Dönem Guvemör 
Yardımcısı Fahrettin 
Yılmaz ve eşleri, 
Bursa 2.Bölge kulüp 
başkan ve eşleri, 
Gemlik Rotary 
Kulübü üyeleri ve 
eşleri katıldılar.

Dönem Başkanı 
Kadri Güler, 2002- 
2003 dönem çalış
malarını multivizy on 
gösterisiyle anlattı.

. Yönetim Kurulu 
üyelerine ve anenü 
başkanlarinı teşekkür 
belgesi veren Güler, 
Romanya Köstence 
Kulübü ile kardeş 
kulüp plmayı . 
sağlayan Uluslararası 
Avenü Başkanı, 
Rasim Çapanoğlu’ha 
ise bir çini tabak, 
armağan etti.

Güler; dönemi 
boyunca toplantılara 
yüzde 100 katılım, 
sağlayan Dr.’Naci 
"Özokur’a teşekkür 
belgesi sundu.

Ote yandan, 
konuşmasının sonun
da, eşi Serap Güler’e 
iş hayalında, ev hay-, 
atında ve 
Rotary’deki başkan
lık dönemi sırasında 
gösterdiğini destek 
ve çabalarından 
dolayı teşekkür 
ederek, altın bir 
maşallah ile ödül
lendirdi.

Kadri Güler

İLAN ve REKLAMLAR 
KAZANDIRIR |

1(( milyon WWmriz
ırana

BİR TELEFON YETERLİ

TEL : (0.224) 5131797

■ mm mm
| pizzaha
■ fast Gaf?

Pizzamızı denediniz mi? 
Vazgeçemeyeceksiniz.

I
Ev ve işyerlerine servis yapılır

İstiklal Cad. No:17 GEMLİK
■ Tel: (0.224) 513 53 67

konuşmasında 
Rotary’nin topluma 
hizmet üretmek için 
kurulmuş dünyanın 
en büyük sivil 
toplum örgütü 
olduğunu, dünya 
batışına katkıda 
bulunduğunu, 
eğitime, sağlığa 
insanlığa hizmet ide
alini yaşattığını 
söyledi.

Urnurbey Celal 
Bayar Kütüphane 
sine Gemlik Rotary 
Kulübü tarafından

200 cilt' eski yıllara 
ait gazetenin 
ciltletildiğini de 
söyleyen Güler, yeni 
Dönem Başkanı 
Halil Özer’e kulüp 
madalyonunu ve 
dönem başkanlık 
rozetini taktı.

Halil Özer de 
konuşmasında 
hizmetleri sürdür 
meye devam edecek
leri belirterek, 
geçmiş döneme 
çahşmalanndan 
dolayı teşekkür etti.

NÖBETÇİ ECZANE

5 Temmuz 2003 Cumartesi
ŞİFA ECZANESİ

SATILIK DAİRE
Kumla'da Havuzlu Satılık Daire

tel: (0.224) 513 17 97
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Kültür turu (5)
Navodan

Belediyesinden 
ayrıldıktan sonra 
yine Mama* bölgesin- • 
den geçerek.
Köstence'nin içine 
giriyoruz.
w Bugün program
daki aksama bazı 
yerlerin gezilmesini 
engel olacak.

İlk durağımız 
Köstence Müzesi.

Eski bir yapı müze 
olarak düzenlenmiş.

Daha önceki geliş
lerimde müze 
önünde bir hatıra 
fotoğrafı çektirmiş
tim.

İçini gezme olana 
ğırn olmamıştı.

Drakula resminin 
önünde, gruba daha 
önceki yıllarda

baŞgösterdi. .
Geldiğimizden beri 

düzgün birşeyler

Grubun tamamı 
müzeye giriyor.. San 
Basm kartı, eşimin

basın kartı ücret
ödemememize neden 
oluypr.

Bir saatlik bir süre 
tanıdık müzeyi 
gezmek için. Ancak 
bir saat gezmeye 
yetmedi.

Tarihsel süreç 
içinde sıralanmış 
müzedeki eserler, 
ilginç şeyler var. 
Ancak bizim 
Ayasofya Müzesi’nin 
yanında sıfır kalır.

Bir yerde Yurius 
Kardeştuncer, krallar 
ye ünlüler tablo
larının olduğu bir 
tablo önünde, 
Romenlerin Köstence 
de yaşayan ünlü.

geldiğinde dinlediği
Drakula öyküsünü 
anlatıyor. Herkes 
kulak kesilmiş 
Yunus’u dinliyor.

Müzeden saatinde 
çıkıyor ve yürüyerek, 
200 metre ötesinde 
bulunan Romen 
Kralı’nın yaptığı 
‘Kral Camii’ne gidi, 
yoruz. Cuma saati 
olduğu için camiiyi 
gezemiyoruz. 
Önünde grubu 
toplayıp, bir hatıra 
fotorğrafı çektiri 
yoruz.

Saat 13.oo’e 
geldi. Herkesin.karnı 
acıktı.

Yemek derdi 

yemek sorun oldu.
, Nerede ne yiye

ceğimizi kestiremi 
yoruz.

Otobüse binerek, 
■ tercümanımız Türk 
Restaurantma 
götürüyor bizi.

İtirazlar başlıyor 
Türkiye’de lahma
cun, pide burada da 
mı? diye...

Sonunda öğleden 
sonra programımız 
Köstence alışveriş 
Merkezinin gezilme- 
siydi.

Öneri üzerine, 
yemeğimizi TOMİS 
Mağazasında yiye

ceğiz.
Sanki buradaki 

yiyeceklerimiz Türki 
yeninkinden farklı.

Tomis Mağazası, 
Köstence’nin en 
büyük alışveriş 
mağazalarından biri.

Bizim Özdilek gibi 
falan...

Ben geçtiğim yıl
larda bu mağazayı 
gezmiştim.

İçeriye girmek 
istemiyorum.

Satılan malların 
büyük çoğunluğu 
yabancı, mağazada 
ne ararsan var..

Dışarıda bir pizza- 
cıda oturup, pizza
mızı bekliyoruz.

Bu arada Tommis 
çevresinde çok çin
genenin bulunduğu 
ve dikkatli olmamız 
gerektiği tercü
manımız tarafından 
belirtiliyor.

Ceplerinize ve

cüzdanlarınıza, 
dikkat etmemiz hatır
latılıyor.

Erol Gürçay, 
Mesut Bey ve Serap 
sebzeli pizzada karar 
kılırlarken, ben man
tar ve salamlıyı ter
cih ediyorum.

Cidden Tomis in 
çevresi çingene dolu. 
Bir ara bir küçük 
çocuk bir garson kız 
tarafından kovalanı 
yor..

Burada da 
zamanımız sınırlı.. 
Tomisin içini gezi 
yoruz. Zaman doldur
mak için...

Birkaç küçük 
biblo ve bir Romen 
porselen tabak alıyo
rum.

Tam saatinde oto
büsün bizi alacağı 
yerde oluyoruz.

Bugün. otobüsün 
dışında herkes ran
devusuna sadık.

Şehir içinde bir 
turdan sonra gece 
yapılacak kardeş 
şehir olma toplantısı 
için otelimize dönü 
yoruz.

Saat 19.oo da 
baslıyacak.

Önce bizim kardeş 
şehir olma 
seronomisi gerçek
leşecek. ardından 
Köstence Kulübü nun 
nöbet devir teslim 
töreni yapılacak.

Kardeş Kulüp ten 
gelen giden olmadı.

Ne arayan var. ne 
soran .

Gece btrarava 
gthceftir .

Herkes gece tören 
giysilerini giyiyor.

Biz Serap fle 
dönem remsi kıvale- 
tamzi...

Yo rm .- Kardeş 
kulüp ile protokol 
imzalanacak.
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ELEMAN ARANIYOR

Nakliye firmamızda çalışacak
V Şirketimizi yönetecek profesyonel yönetici
Ön muhasebeden anlayan deneyimli muhasebeci

V. Güvenlik görevlisi aranmaktadır
AKTAŞ NAKLİYECİLİK ftjISTIK HİZMETLERİ LTD.ŞTI.
Tel: (0.224) 514 56 09-514 00 28

0 0

Büyükkumla İskelesi karşısında 
Değişik atmosfer, nezih, 
farklı otantik bir mekan.

Ayrıca cazip fiyatlarıyla güzel vakit 
geçirebileceğiniz yegane b'ır yer

Büyük Kumla Meydanı İskele Karşısı 
Tel : (0.224) 538 00 90 BÜYÜKKUMLA

0 10000000000000000000000 0

Kumla’da su altı araştırması
Uludağ Üniversitesi 

Su Altı Araştırma 
Grubu, Küçük 
Kumlada deniz dibi 
araştırması yapıyor. 
Küçük Kumla Belediye 
Başkanı Ömer Bal, 
son yıllarda Kumla 
sahillerinde kumlarda 
azalma görülmesi ve 
yosunların artması 
üzerine bir araştırma 
yapılması için Üludağ 
Üniversitesine başvur
du.
Başvuru sonunda çeşitli 
birimlerde öğrenim 
gören ikisi kız, 4 erkek 
öğrencilerin oluştur
duğu Su Altı Araştırma 
Grubu, başlarında Doç. 
Dr. Semih Yazgan 
olduğu halde dün, 
Küçük Kumla‘ya geldi. 
Doç. Dr. Yazgan, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, 
belediyenin istemleri 
doğrultusunda bir 
araştırma başlattık- 
lannı, öğrenci balık 
adamlann Gemlik 
Körfez’inin çeşitli nok
talarından dip örnekleri 
alarak başta kum

eksilmesinin nedenleri
ni araştırılacak.
Bunun için deniz 
dibindeki feofizik yapı, 
canlı tabakada ne gibi 
değişimler olduğu sap
tanarak, örnekler alı
nacak.
Bunlann proje haline 
getirileceğini söyleyen 
Doç. Dr. Senih Yazgan, 
açıklamasını şöyle 
sürdürdü :
“Elimizde makro alg 
projeler var. Erdek 
Körfezinde, Gemlik 
Körfez’inde alman 
örnekler^ Belediye
lerin de Üniversiteye 
yapacakları yardım
larla ancak sonuç
landırılabilir.

Bu tür Projelerin 
bitirilmesi zaman 
ister ye kaçmak 
ister. Üniversitenin 
bütçesi buna yeterli 
değil, onun için 
belediye lerden 
destek bekli 
yoruz. "şeklinde konuş
tu.
Kıyıda hazırlıklarını 
tamamlayan-öğrenciler, 
dalış takımlannı giyerek 
bir bot ile kıyıdan 40 
metre uzaklıkta bir nok
taya dalarak örnekler . 
aldılar.
Araştırmanın sonuçlar 
daha sonra Küçük 
Kumla Belediyesi ne 
resmi bir rapor hainde 
duyurulacak.

taksit İmkanı

TÜRK HAVA YOLLARI

duru turizm

W0RLR KARI
IPEAL
ADVAHTAGE
RONUS KARI

OKUL GEZİLERİ

KOHGRE VE SEMİNER

TAKSİTLİ TATİL EN İDEAL TATİL!
sahiplerine
VADE FARKSIZ

VİZE İŞLEMLERİ

YURTİÇİ - YURT DIŞI OTEL REZERVASYONLARI
PAKET TURLAR 
HAC - UMRE 
YURTİÇİ - YURTDIŞI UÇAK BİLETLER İ KAYABEYOĞLU TURİZM SEYAHAT i

Demirsubaşı Mh. Çeşme Sok. No:9 A GEMLİK $
Tel: (0.224) 514 47 71 Fax : (0.224) 514 40 44
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Küçük Kumla’da 
intihar şov

'•JT | MuzaKer GÜRBOĞA 
M - I Eöftimci-Yazar

Küçük Kumla Paradisko olduğu ve karar verir ve ara kendini
da seçtiğimiz önünde bulu eşinin 10 yaşın yer olarak da atmaya yel
günlerde bir nan Birlik 7 daki oğlunu kalabalık bir tenirken, jan
sitenin çatı katı Sitesi nin çatı alarak, evini mekan olan darma tarafın
na çıkan katına çıkan bir terk ederek, Diskotek dan ellerinden
Ahmet Salih kişinin intiharr Büyük Kumla çevresini yakalanarak,
Gezgin adlı bir edeceğinin daki baba evine seçer... çatıdan indirilir.
vatandaş. eşi ve anlaşılması donduğu öğre Karısının ve Aşağıda bek
çocuğu üzerine, olay nildi. oğlunun geti leşen vatan
gelmezse inti yerine jandar İntihar girişi rilmesini daşlar, bu anı
har etmeye ma ve itfaiye minde bunan isteyen Ahmet alkışlarla
kalktı. çağnldı. bunalımlı baba, Salih Gezgin, karşılar.
Büyük Kumla Bir anda bir kayınpederinin jandarma Jandarmada
Köyünden miting alanına evine gittiğini . tarafindan ikna ifadesi alınan
evlenen Ahmet dönen site ne kârısıyla ne edilmek istenir bunâlimlı baba
Salih Gezgin önünde, Çatı de oğluyla ama, saatlerce bir süre din
(37) Hizmet katma çıkan görüştürülme dil dökülmesine lendirildikten .
Caddesinde şahsın Ahmet yihce bunalıma karşın ikna sonra serbest.
bulunan Salih Gezgin girerek, intihara olmaz ve bir bırakılır.

PVC KAPLAMA V€ 
PLASTİK KART SİSTCAALCRİ
n Plastik Kimlik Kartı n Personel Kartı 
n Öğrenci Kartı |"1 Tanıtım Kartı
O Fatura Kartı ve I I 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

En haklı sîzsiniz

Yanılıyor olabilirim, ancak özür dile
mek konusunda fazla cimri olduğumuzu 
düşünüyorum.

Hata yapan özür dilerse bilinçli bir 
tavır sergilemiş olur. Nedense haklı çık
makla zafer kazanmış oluyoruz, ya da 
kişiliğimiz yara almktan kurtuluyor. Oysa 
doğru davranışlar paylaşılsa daha iyi 
olmaz mı? Hep aklı üstelik en haklı çık
mak her zaman olanaklı mı? Aşın 
savunucu- bu tutumun temelinde neler 
yatıyor? Eğer nedenleri doğru kavrvya- 
bilirsek uygun çözümler öngörülebilir. 
Sonuçlara değil, nedenlere bakarak 
çözüm aranmalı. Aşın savunucu tutum 
bir tür şiddet sayılmaz mı? Ya da bir tür 
bencillik. Kendimizi ifade edeceğiz, aça- I 
cağız ancak ilişkilerde dengeyi sürekli 
korumak gerekir.

Ben daima haklı çıkma davranışını 
engellenme sorunu olarak görüyor ve 
şiddetin kaynaklarından sayıyorum.

Eğitim ve deneyimle giderilebileceğini 
düşünüyorum. Beyin ve yüreklerde 
değişimi bu nedenle zorunlu görüyorum.

Yaptığımız bireysel seçimler ile genel 
ahlakın, genel doğrulann, gerçeklerin 
çok dışına düşebiliriz. Hata yapma 
hakkımız var. Ancak hatalarda, yanlışlar
da n ders alma bizi geliştiren deneyim- I 
lerdir. Ders almamak, hatadan yinelemek I 
yanlışta ısrar etmek hem kendimizi hem 
de başkalannı sevmediğimizi gösterir. I 
İdeal ile gerçek arasındaki açının I 
küçülmesidir.

Doyumlu yaşamın böyle oluşabileceği
ni düşünüyorum.

ELEMAN ARANIYOR
- Gazeteciliğe meraklı

- Bilgisayar kullanabilen 

BAY veya BAYAN ELEMAN ARANIYOR.
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.

İstiklal Cad. Bora Sok. No: 3/B 
(Akbank Aralığı Stüdyo Prestij Yanı) GEMLİK
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Kumla tıklım tıklım Öğrenciler,
Ard arda gelen sıcaklardan bunalanlar, sabah yağan yağmura 
aldırmadan soluğu Kumla’da aldı. Küçük Kumla sahilleri dün, 
dışarıdan gelenlerle tıklım tıklım doldu.

Yaz sıcaklarının başla
ması nedeniyle, yazlıklar da 
tamamen doldu.

Geçtiğimiz hafta sonun
da aşın sıcaklardan 
bunalanlar, dün soluğu 
deniz kenarlannda aldılar.

Dün sabah başlayan sağ- 
nak yağmurun uzun sürme 
mesi ardından, yakıcı sıcak
ların çıkmasıyla çevre ilçe 
lerde oturanlar ve 
Bursa’dan gelen günübir
likçiler, yakın sahil 
beldelerini doldurdular..

Dün, Kumla sezonun il^ 
kalabalık gününü yaşadı.

Denizin dalgalı olması 
nedeniyle, Kumsal’da

güneşlenenler ve sahil 
bandında gezenler, 
Kumla’da hareketli bir

günün yaşanmasına neden 
oldular.

Harayı
Kara Kuvvet 
lerinin davet 
lisi olarak Bur 
sa’ya gelen 
39 başarılı öğ 
renci, Gemlik 
Askeri Vete 
riner Okulu 
Eğitim Mer 
kez Komutan 
lığı’nı gezdi. 
Öğrencilere, 
köpek eğitim 
merkezi tara
tından gösteri yapıldı, yanş atlan gezdmidl 
Trabzon, Düzce, Zonguldak, Rize, Samsun 
Amasya, Eskişehir, Ordu, Sinop, To«y>d?w 
gelen genç öğrenciler, Gemlik'i de gezerek 
güzel bir gün geçirdiler.
Öğrenciler, Gemlik’ten Bursa Işıkla 
Lisesi ’ne gittiler.

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 GÜND€ KRLİTCLİ ve ucuz 
DRVCTİVC BASILIR

Her türlü matbaa işlerinizde hizmetinizdeyiz 
"Matbaacılık Bizim İşimiz"

M ATB A ACI Ll K-YAYINCI l_l K-R E KLAMCI l_l K
İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3/B GEMLİK

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



BUSEB ile 10 bin metrekarelik alan için pazarlıklarını sürdüren firma, eleman arıyor.

h Japon Yaıaki Gemlik'e fabrika kuruyor
-Ol JaP°nVa n,n Otomotiv kablo donanımı alanında dünyada yüzde 30 paya sahip olan dev firma Yazaki, 

’ Bursa Serbest Bölgesinde fabrika kurmak için BUSEB ile pazarlığa oturdu. BUSEB Genel Müdürü Basri
Sönmez, ön görüşmelerin yapıldığını, görüşmelerde gerekirse istenilen büyüklükte fabrikayı BUSEB’in 
kurarak, Yazaki’ye verilebileceğini belirterek, fabrikada en az 2-3 bin kişinin çalışacağım söyledi.

GEMLİK GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

Körfez
TARAFSIZ SİYASİ GAZETE

O 8 Temmuz 2003 Salı
ârüdL | FİYATI : 200.000. TL.

Bursa’daki yerel gazetelere ilan veren YAZAKİ, 
Mühendislik bölümü mezunu, konusunda 
uzman İngilizce ve Almanya bilen. MC Office 
uygulamalarına hakim mühendisler, üniver
sitelerin iktisat, işletme, sosyal bölümlerinden 
mezun uzmanlaşmış yabancı dil bilen işlet
meciler, ayrıca yüksek okul mezunu veya 
ticaret lisesi, meslek lisesi, teknik lise mezunu, 
bekar üretim operatörü bayanlar arıyorlar. 
Yazaki’nin serbest bölgeye bu tür bir fabrika 
açması halinde en az yüzde 70’inin 
Gemliklilerden alması bekleniyor.

Sivil toplum örgütleri yaptığı basın toplantısında, Belediye Başkanı, AKP İlçe teşkilatı ve Rektöre seslendi

“Görevinizi yerine getirin”
tjiine föaktş

Kadri Güler

YAZAKİ
Gazete ilanında “Gücümüze Güç Katın” 

diyor..
Diyen kiıp.
Otomotiv kablo donanımı alanında dünyada 

yüzde -30 paya sahip tamamı Japon sermayesi 
olan YAZAKİ firması.

Bu firma şu anda Bursa Serbest Bölge de 
kuracağı fabrika için eleman alımı için yerel bası
na ilanlar veriyor.

BUSEB Genel Müdürü Basri Sönmez, anlaş
ma sağlanırsa kurulacak fabrikada çoğunluğu 
bayan olmak üzere 2-3 bin işçinin çalışacağını
söyledi.

Gemlik'te birşeyler olacak ama yerli 
yabancı sermaye güven istiyor.

Türkiye de yarınına güven duyan yok.
İhracatçı, dolann düşmesinden yakınıyor.

ve

Yıllardır yükselen dolar rantçıya ve ihra- 
cakçıya yarıyordu.

Bugün bu kesim şikayetçi..
Bursa Serbest Bölgesi büyük umutlarla kuru

luda ama ülkedeki istikrarsızlık iş adamlarının 
yatırım yapmasını engelledi.

Bir süre önce döndüğümüz Romanya'da 
Türk işadamları fabrikalar kuruyor.

Keza Bulgaristan da da. Neden bu iki ülke 
bizden önce Avrupa Birliğine girecek. Bu iş 
adamları Avrupa'ya Türkiye üzerinden sata
madığı mallan Bulgaristan, ve Romanya 
üzerinden rahatlıkla satıp rekabet edebilecek.

\AZAKl Gemlik'e gelirse bir hareketlilik de 
gelecek. Haydi hayırlısı..

Sivil Toplum ., 
’ Kuruluşlarının sözcüsü

Mimarlar ve Mühendisler 
Odası.Temsilcisi, Orhan

■ Bulut, Sunğipek 
arazisinin Özelleştirme 
Yüksek Kurulu’nca eğitim 
amaçlı kullanılmak üzere, 
Uludağ Üriiv.ersitesi’ne 
devredilmesine karşın, 
çeşitli ayak oyunlarıyla 
■bunun engellenmek 
istendiğini öne sürdü. 
Oluşturulan Komite 
adına, Esnaf Kefalet. 
Kooperatifi Toplantı. 
Salonu nda tüm sivil’ • 
toplum örgütleri temsilci
lerinin de hazır bulun- . 
duğu toplantıda konuşan 
Mimarlar ve Mühendisler 
Odası Gemlik Temsilcisi 
Orhan Bulut "Uludağ 
Üniversitesi 
sözkonusu Sunğipek 
ve Viskoz Mamulleri 
fabrikasının 
bütününün kendile 
rine tahsis edilmesi 
halinde Hukuk 
Fakültesi, Denizcilik 
Yüksek Okulu ve 
Meslek Yüksek Okulu 
olarak açılması 
yönünde senato karan 
almıştır. İlçe miz için 
tüm bu önemli 
gelişmeleri büyük bir 
dikkatle izlerken,

Üniversite ile Belediye 
arasında yaşanan bir 
takım olayları üzün
tüyle takip ediyoruz. 
Özelleştirme İdaresi 
ve Uludağ Ünivertesi 
Senatosunun aldığı 
kararların biran önce 
uygulamaya geçi 
rilmesini istiyoruz.", 
dedi.
Öte yandan sözkonusu 
alanın tatil merkezi olarak 
projelendirildiği yönünde 
iddialar bulunduğunu da 
dile getiren Mimarlar ve 
Mühendisler Odası 
Temsilcisi Bulut, konuş
masını şöyle sürdürdü: 
“Belediye Başkanı

Mehmet Turgut’tan bu 
konuda açıklama yap
masını bekliyoruz.
Başta Başkan Turgut 
olmak üzere AKP ilçe 
teşkilatını ve Uludağ 
Üniversitesi 
Rektörünü üzerlerine 
düşen görevi yerine 
getirmeye davet edi 
yoruz. Bu işin sonuna 
kadar takipçisi ola
cağız."
Bu arada komite tarafın
dan Belediye Sarayı 
önünde yapılacağı açık
lanan basın toplantısının 
Abdullah Öcalan ın 
İmralı'da bulunması ve 
.Gemlik’in birinci dere

cede açık hava toplan- 
tılanna yasaklı bölge 
olduğu gerekçesiyle izin 
verilmediği ve bu 
münasebetle Esnaf 
Kefalet Salonu na alındığı 
öğrenildi.

Mimarlar Odası
Temsilcisi Orhan Bulul

Gemlik’e üniversite kazandırmak isteyen sivil toplu örgütleri. Esnaf 
Kefalet Kooperatifi toplantı salonunda okunan basın bildirisini can 
kulağıyla dinledi. Yann Bursa Medyası ziyaret edilecek.
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Yaman Törüner

İnsan toplum için vardır 
Ve olduğu gibi görünmelidir
Dünkü yazımızda bazı dizgi hataları ve paragraf 

düşmeleri oklu. O nedenle de yazının anlamı bozuldu. 
Bu kez yazıyı bir de örnekle destekleyerek yeniden 
yayımlıyoruz Teknik hata için özür dileriz.

İnat, hırs ve öfke önce çevreye sonra da insanın 
kendisine zarar verir.

Sağlıklı düşünen aklı, fikri, zikri birbiriyle 
çelişmeyen yöneticiler sağlıklı toplumlar yaratır.

Kendi içinde tutarlı ülkesini, ulusunu ve de kendisi
ni seven -beğenen değil- politikacılar doğru kararlar 
verebilirler.

İlkeler çok önemlidir ye ikiye ayrılırlar.
Birincisi toplumsal yaşamı. İkincisi ise insanın var

tamı maddi ve manevi açıdan düzenler.
İnsanlar özellikle yöneticiler toplumla ve kendisiyle 

çekmemelidir.
Olması gerektiği gibi toplumsal ilkelerle bireysel 

ilkeler, arasında , çatışma da olmamalıdır. Aynı toplum
sal ve bireysel çıkarların birbirleriyle örtüştüğü gibi...

Bîr de insan ikili oynamamak, olduğu gibi görün
mek Diline, düşüncesine sahip çıkmalı, tutmayacağı 
tutamayacağı sözler vermemeli... Verdiği sözünde 
arkasında durmalı insaoğlu..

insanlık da, delikanlılık da. müslümanlık da bunu 
gerektiriyor.

Çünkü güneş balçıkla sıvanmıyor.
Gerçekler ve perde ardında verilen sözler bir gün 

insanın karşısına çıkıveriyor. Ve hem de hiç ummadığı 
anda, hiç ummadığı yerden.

Olumsuz davranışlar:
- Vicdanı yaralıyor bir....
- Gelecek tehlikeye atılıyor iki...
- Ve de toplumsal gelişme gecikiyor üç...
Ölünceye dek başın dik, yüreğin açık dolaşmak 

için iyi insan olmalısın.
Bir örnekle yazıyı destekleyelim:
‘Manastırlarına geri dönmekte olan iki keşiş, hızla 

akan bir ırmağın kıyısına gelirler. Tam geçmek 
üzereyken kendileriyle aynı kıyıda bir'kızın da nehri 
geçmek için beklediğini görürler. Hava kararmak 
üzeredir. Ve kız karşıya geçmeye cesaret edemediği 
için korkmuş görünmektedir. Birinci keşiş kıza bakar 
ve ona yardım etmemeye karar verir. Çünkü keşiş 
olurken asla bir kadına dokunmayacağına yemin 
etmiştir. İkinci keşiş kıza bakar ve eğer yardım 
etmezse, kızın geceyi ırmağın kenarında sabaha kadar 
suyun sakinleşmesini bekleyerek geçireceğini düşünür.

Kızın başına kötü bir şey gelirse kendisiyle bir daha 
asla barışık olamayacağını bilmektedir. Kızı çağırır, 
onu nehrin karşısına geçirir, esenlikler dileyerek 
oradan ayrılır ve arkadaşla yoluna devam eder.

Beş saat birinci keşiş arkadaşına şöyle der,
- Kendinden utanmalısın. Bekaret yeminini boz

dun, İkinci keşiş rahat ve sakin yanıtlar:
- Evet ama ben onu beş saat önce karşıya 

geçirdim.

Sense hala kafanda taşıyorsun,”
Kıssadan hisse,
İyi insan olmak için Önce gerçekten iyi insan 

olmak gerek,
Ama İyiliği önce yüreğinde duyumsayacaksın.
Bir de özümseyeceksin.
Din adamı da olsan farketmez.

BDDK doğrusunu yaptı

İmar Bankası’na el konuldu. 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme , 
Kurumu (BDDK)nun bu karan bek
leniyordu, sürpriz olmadı. İmar 
Bankası, topladığı mevduatın yaklaşıkx% 
80'ini bankanın sahibi olan Uzan 
Çrubüna kullandırılıyordu. Aslında, bu 
durum Bankalar Kanunu’na göre suçtu ve 
çok daha önce bankaya el konulmasını 
gerektiriyordu.

Ancak, Uzan Grubu’nun elinde 
borçlarını karşılayacak yeterli aktifin 
bulunduğu göz önüne alınarak, bankaya 
şimdiye kadar el konulmamıştı. Çukurova 
ve Kepez’e hükümetçe el konulmasından 
sonra, Uzan Grubu’nun. aktifleri bankaya 
olan borçlarını karşılayamaz hale geldi. 
Zaten, o gün Uzanlar için sonun 
başlangıcı idi.

BDDK bu sefer önceki uygula
malarda yaptığı hataları yapmadı. 
Bankayı Tasarruf Mevduatı Sigorta 
Fönu’na devretmedi, sadece yönetim ve 
denetimini devretti. Bankanın “bankacılık 
yapma ve mevduat kabul etme yetkisi”nin 
kaldırılmasıyla da Fon, bankadaki tasarruf 
mevduatının tamamını hak sahiplerine 
ödeyip, bu ödemeler karşılığında 
bankanın iflasını isteyecek. Böylelikle, 
Ecevit hükümeti ve Derviş yönetimi 
sırasında başvurulan, “halkın vergilerinin 
bankaların kurtarılması için kullanılması” 
uygulmasına da son verilmiş oldu. Bu 
uygulama nedeniyle BDDK’yı tebrik 
etmek lazım. Nihayet,, iş öğreniliyor.

Şimdi, bankalara' el koyma siste
mi ile ilgili yalnızca 3 eksikleri kaldı. 
Bunlar:

1) El konulan bankalann hisselerini 
ellerinden bulunduran borsa yatırım
cılarının zararlarının karşılanması.

2) Bankaların iflası halinde Fon’un ve 
arksından da kamunun öncelikli alacaklı 
olması durumunun kaldırılması

3) Bankalann off-shore şubelerinde 
hesap açtıran mudilerin durumu

Borsada hisse senetleri alınıp 
satılan bankalara el konulması ile, 

Bursa Trafik Şube Müdürlüğünden aldığım ehliyetimi kaybettim. 
Hükümsüzdür.

Mehmet OKAY

borsa yatırımcıları bîr anda büyük 
zarara uğruyor. İMKB’nin yerli ve 
yabancı yatırımcıları Türk mali sistemine 
ve otoritelerin yaptığı "sağlam" uyanlara 
güvenip,. Türk bankalarının hisselerini 
alıyorlar.

Çoğu ekonominin genel durumundan 
kaynaklanan el koymakla, banka hisse | 
senedi almış oylaan yatırımcıların yatıran
ları bir gün içinde yok oluyor. Oysa, diğer 
borsa yatmmlan için bu durum yok. Bu 
sorunun mutlaka çözülmesi lazım.

Öte yandan, yasaya göre el konulan 
bankaların varlıkları ile önce Fon’un, 
arkasından da kamunun alacaklan ödeni 
yor. Bu alacaklar tahsil edildikten sonra da 
geriye bir şey kalmıyor. Oysa, el konu
lan bankalara borç veren Türk veya 
yabancı banka ve mali kuruluşlar da 
hiç olmazsa verdikleri borcun bir 
bölümünü tahsil edebilmek istiyor
lar. Avrupa. Birliği yasalanna göre, Fon ve 
kamu dahil, her alacaklının eşit haklara 
sahip olması lazım. Masadaki bu sıkıntı 
nedeniyle de hiçbir yabancı banka nispe
ten küçük sayılan Türk bankalanna borç 
vermek istemiyor. Verseler bile, çok yük
sek risk primi talep ediliyor. Bu sıkıntının 
giderilmesi, iflas sırasında kamu ve özel 
herkesin eşit haklara sahip olması lazım. ı

Türk vatandaşlarının, biraz fazla 
faiz için, aynı bankanın off-shore’ım- 
da hesap açtırması uygulaması bir 
türlü önerilemiyor.

Off-shore bankalar, mevcut bankalarla 
aynı adı taşıyor. Fakat, bu bankanın sahibi 
Türkiye'deki banka değil. Böylelikle, bir 
bakıma mudiler kandırılıyor. Türk 
bankalarının, off-shore bankalar içn türk 
vatandaşlanndan mevduat toplama uygu
laması durdurulmalı. Bu 
sadece yabancılar için 
gerekli.

uygulamanın 
yapılabilmesi

BDDK’nın eskiden ders almış
olması bizi çok umutlandırdı.

7 Temmuz 2003 tarihli Milliyet 
Gazetesi nden alınmıştır.
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Eskişehir Milletvekili’nin acılı günü

Cevdet Selvi’nin acı günü
Petrol-İş Sendikası’nın eski Genel Başkanı Cevdet 
Selvi’nin annesi Fatma SelVi’nin cenazesine CHP
Genel Başkanı Deniz Baykal ve Genel Sekreter Atilla
Önder Sav, çelenk

Cumhuriyet Halk Partisi Genel 
Başkan Yardımcısı, CHP Eskişehir 
MMetvekifi Cevdet Selvi’nin annesi 
Fatma Sehn (80) vefat etti.

Kalp yetmezliği rahatsızlığı bulunan 
Fatma Selvi, dûn tedavi gördüğü 
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 
yaşama veda etti.

Fatma Selvi’nin ölümünü Ankara da 
öğrenen oğlu CHP Eskişehir 
Milletvekili Cevdet Selvi. annesinin 
cenazesi için dûn ilçemize geldi.

Dun. öğle namazından sonra. Çarşı 
Camiinde kılman cenaze namazından 
sonra Fatma Selvi ilçe mezarlığında 
toprağa verikf.

Cenazeye CHP Eskişehir Milletve 
killeri Mehmet Ali Arıkan. Vedat 
Yucesan, Yalova Milletvekili Muharrem 
İnce, CHP Bursa Milletvekili Mehmet
Kûçükaşık ve Kemali Demirel, Eskişehir 
Odun pazarı Belediye Başkanı, Gemlik Belediye 
Başkan» Mehmet Turgut, Petrol İş Genel Eğitim 
Sekreteri İsmet Yiğit, Türk İş Bölge Temsilcisi 
Mehmet Kanca, Petrol-İş Bursa Bursa Şube

TAŞI 
GEDİĞİNE,

HIkIH
Erkeklere Etek....

Dnjain ta önemli moda merkezi 
Paris'te iali modacı GAULTIER, 
2M ilkbakarçaz erkek kreasyonu olarak, 
erkeklere etek modası yaratmış. 
İıü erkek mankenlerce 

etekleri defilede sanım 
Eı çok btek kaaji alkeden 
feür denhiz...

Başkanı Nuri Han CHP Gemlik İlçe Başkanı ve 
yönetim kurulu üyeleri ile vatandaşlar katıldılar.

Cenazeye, CHP Genel Başkan. Deniz 
Başkal ve Genel Sekreter Atilla Önder Sav ise 
çelenk gönderdiler.

t---------------- :

idam cezası kaldırıldı
Avrupa Konseyi bünyesinde hazırlanan 

İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri 
Koruma Avrupa Sözleşmesine Ölüm 
Cezalarının Kaldırılmasına Dair Ek 6 
Numaralı Protoköl'ün Uygun Bulunduğuna 
Dair Yasa, Resmi Gazete'de yayımlanarak 
yürürlüğe girdi.

Avrupa Konseyi bünyesinde 1983 yılında 
imzaya açılan sözleşmenin ek 6. 
Protokolü'nün birinci maddesi* 'İdam cezası 
kaldırılmıştır. Hiç kimse bu cezaya çarptırıl
maz ve İdam edilemez" kuralını getiriyor. 
Protokolün ikinci maddesinde, bu konudaki 
istisnai uygulama ise şöyle belirleniyor:

"Bir devlet, savaş zamanında veya yakın 
savaş tehdidi durumlarında işlenen eylem
ler İçin yasalarında ölüm cezasına ilişkin 
hüküm öngörebilir; böyle bir ceza, ancak 
yasada belirtilen durumlarda ve yasa 
hükümlerine uygun olarak uygulanabilir. 
Bu devlet, söz konusu yasaların ilgili 
hükümlerini Avrupa Konseyi Genel 
Sekreterine bildirecektir."

Atatürk’ü Gölge Etmeyelim

2 Temmuz tarihli Star gazetesi.
Erdal Bilallar’ın köşesinde ilginç bir 

haber vardı.
- “Ardahan’ın Karadağ sırtlarında her 

yıl Atatürk Silüeti oluşurmuş”
CHP Milletvekili Ensar Öğüt, tam o 

anda bir hayvan sürüsünün oradan 
geçirilmesini ihanet olarak nitelendirmiş 
ye eklemiş.

Bu dağda hayvan otlatmak terbiye
sizliktir”

Bu olay, ülkenin en önemli değerini 
yıpratmaktan öte bir işe yaramaz.

Erdal Bilallar yazışım, bir soru ile 
bitirmiş

“- Atatürk’ün gölgesinin düştüğü 
dağda koyun otlatmanın hainlik 
olduğunu söyleyen bir milletvekilinin, 
yatırlara çaput bağlayanları kınamaya 
hakkı olur mu?”

Sayın yazara aynen katılıyoruz.
Bu ülkenin Milliyetçilik, Müslümanlık, 

Laiklik ve Atatürkçülük gibi ortak 
değerlerini yıpratmaktan kaçınalım.

Ohlan kullanmaktan ve ardına sığın
maktan uzak duralım.

Bir fikrimiz veya önerimizi proje 
bazında tartışalım.

Ortak değerlerimizi, kendi küçük 
çıkarlarımıza alet etmekten vazgeçelim.

Geçmişte Milliyetçiliğin kantarım 
kaçırdık. .

Müslümanlık değerini de, yanlış kul
landık.

Milliyetçilikte ve müslümanlıkta 
hoşgörülü olamadık.

Baskıcı ve dayatmacı yollan denedik.
Ve. Hem milliyetçiliği ve hem de müs- 

lümanlığı yıprattık.
Şimdi sıra Atatürk’e geldi.
Dillerinden Atatürk’ü düşürmeyenler, 

şimdi hepimizin Atatürk’ünü yıpratmayı 
deniyorlar.

GÜNÜN
İlk kez İstanbul’a gelen Karadenizliler 

tramvaya binerler. Biletçi her durakta:
“- Atikali, Fatih, Osmanbey”
diye durak isimlerini söyledikçe yolcu- 

lan iner.
Biletçi bağırdıkça inen yolculan gören

Karadenizli arkadaşına:
“- Ula Haşan biz nerede ineceğuz” der.
Haşan arkadaşına küçümseyerek 

bakar:
Paltadm mı. Helbette bizim de 

ismimiz okunacak. Piletçi nerede ineceğu- 
muzu bilir”
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Hı sahifleri temizleniyor —

İLAN ve reklamlar!
KAZANDIRIR

Yaz sezonunun başlamasına karşın, yosundan geçilemeyen Küçük 
Kumla sahilleri, belediye ekipleri tarafından temizlenmeye başlandı.
Küçük Kumla 
Belediyesi yaz sezo
nunun başlamasıyla, 
kumsallarda biriken 
yosunlan temizleme 
çahşmalannı başlattı. 
ÖSS smavlannın 
tamamlanması ve 
okullann kapan
masından sonra.
yükünü tutan Küçük 
Kumla Beldesi'nde 
denizden yararlan
mak isteyen, tatile i 
ler. kumsallardaki 
deniz yosunlanndan 
şikayetçi olunca, 
belediye kollan 
sıvadı.
Küçük Kumla 
Belediye Başkanı 
Ömer Bal, Büyük

Kumla ya kadar 
tüm sahil 
şeridindeki 
yosunların 
toplatılarak, imha 
edildiğini ancak, son 
yıllarda Kumla'da 
yosunlarda büyük bir 
artış görülmesi üze 
irine, bu konuyu 
inceletmeye 
başladıklarını 
söyledi.
Uludağ Üniver- 
site’sinden gelen 
bilim adamları, 
denizde yapacakları 
araştırmalardan 
sonra, yosunların 
artışlarının neden
lerini ortaya koya
caklar.

1 mimin ıtrim
1(1 mikmlimürpru

BİR TELEFON YETERLİ 

TEL : (0.224) 5131797

£

Pizzamızı denediniz mi? 
Vazgeçemeyeceksiniz.

6

Ev ve işyerlerine servis yapılır 
■ İstiklal Cad. No:17 GEMLİK 1 
■ Tel: (0.224) 513 53 67 I

NÖBETÇİ ECZANE

8 Temmuz 2003 Salı 
GEMİÇ ECZANESİ

KAYIP
Ağn Hamur Nüfus 

Müdürlüğü nden aldığım 
nüfus cüzdanımı kaybettim. 

Hükümsüzdür.
Yaşar ALABALIK

I DOĞUŞ FEN DERSHANELERİ I
“Her Zaman Bir Adım Önde”
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Kardeş oluyoruz (6)
Gemlik'te iki 

kulübün kardeşlik 
protokolü için 
birkaç yazı yazdım. 
Bunu yine kulüpten 
tecrübeli 
arkadaşlarıma gös
terdim.

Ardından Yunus 
ve Rasim tarafından 
İngilizceye çevirip 
sertifika haline 
getirip matbaamda 
bastan. Güzel de 
oldu.

Bîr tanesini 
çerçeveletip 
Romanya'da dönem 
baskanına vere
ceğim. Bir tanesini 
de imzaladım. 
Dönem Başkanına 
imzalatan kendi 
kulübüme getire
ceğim.

19.20 de ancak 
törenin yapılacağı 
Restauranta vara
bildik.

Elimizde 
Türkiye’den 

götürdüğümüz fla
malar, bayraklar, 
Kütahya çinisi güzel 
bir tabak ve kulüp 
bayrağımız.

Mehmet Yaşar 
arkadaşım 
Bursa’dan 10 adet 
iki direkli masa 
bayrağı aldı. 
Bunlara Türk 
Bayrağı ve külüp 
flamamızı astık. 
Heyet kapıya doğru 
yaklaştı. Bizi 
karşılayanlar 
Rotarak gençlerdi.

Salon ağzına 
kadar dolmuş 
Herhalde bizi bekli 
yorlar.

Bîr süre bek
leşme oluyor. 
Hepimizde bir 
donukluk. Sonra 
birileri yer gösteri 
yor..

Bize iki masa 
ayırmışlar. Gelecek 
Dönem Başkanı 
sabah otelde 

görüştüğümüz 
Andnan Mıheı 
hoşgeldiniz diyor.

Arkadaşlarımızı 
iki masaya yerleştin 
yöruz. Uluslararası 
Avenü Başkanım 
Rasim Çapanoğlu 
eşi ve oğlu ile ben 
ve eşim, Adnan’ın 
masasına konuk 
ediliyoruz.

Külüp üyeleri 
Tatar Türklerinden 
birkaç kişi var, bun
lar düzgün Türkçe 
ile konuşuyorlar. 
Diğerleri Romence 
veya İngilizce.

Başlangıçta esen 
soğuk hava dağıldı.

Bir sıkıntı tören 
sırasında konuşulan 
Romenceyi bizim 
arkadaşlara 
çevirenin olmaması 
Oysa Tatar 
Türklerinden 
birkaçını bizim 
masalara dağıtmış 
olsalar bu sıkıntı

ortadan kalkardı.
Ancak bunu 

düşünemedikleri 
ortada.

Seremoni başladı. 
Ben Türkiye’de 
hazırladığım konuş
mayı yaptım. 
Köstence Külübü 
üyelerini Gemlik’e 
davet ettim.
Hazırladığımız 
İngilizce kardeşlik 
sertifikasını dönem 
başkanına verdikten 
sonra getirdiğim 
çini tabağı da günün 
anısına armağan 
ettim.

Köstence Kulubü 
Dönem Başkanı 
Tudor Gearap, bana 
kulüp bayraklarını, 
Köstence sembollü 
bir madalyon ve 
yine Köstence'yi 
tanıtan iki kitap 
armağan etti.

Böylece iki Külüp 
salonda bulunan
lara! alkışlarıyla 
kardeş külüp oldu
lar.

Köstence basmı 
ve televizyonları 
töreni baştan sona 
izledi ve çekim 
yaptı.

Daha sonra 
gazetelerde haber
lerin çıktığını 
öğrendim.

Köstence 
Kulübü’nün devir 
teslim töreni de 
araya girince işin 
resmi kısmı oldukça 
uzadı.

Bizim 
arkadaşların yavaş 
yavaş sıkıldıklarım 
da hissetmeye 
başladım.

Bu arada bizimle 
tanışmak isteyen

Tatar Türklerinden 
bir Dişçilik 
Fakültesi’nde Çene 
Bölümü Başkanı 
olduğunu bir 
başkasının İnşaat 
malzemeleri 
ticaretiyle 
uğraştığım 
öğrendim.

Seremoniler bi 
tince müzik başladı.

Müzikle birlikte 
herkes piste doluş
tu.

Romantik müzik 
derken Romen mü 
ziği ile birlikte halk 
danslarına 
arkadaşlarımız da 
katıldı.

En hwi—w Yunus 
Kardeştuncer'di...

Yunus bizi dansta 
en iyi bâr şekilde 
temsil etti.

Devamı var....
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ELEMAN ARANIYOR
Nakliye firmamızda çalışacak

V Şirketimizi yönetecek profesyonel yönetici 
V Ön muhasebeden anlayan deneyimli muhasebeci 

V Güvenlik görevlisi aranmaktadır
AKTAŞ NAKLİYECİLİK LOJİSTİK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.
Tel: (0.224) 514 56 09 - 514 00 28

Türk Kara Kuvvetleri 
2212 yaşında

Jetimizin birlik ve

Büyükkumlâ İskelesi karşısında
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 BÜVÜKKUMLA

0 H

Genelkurmay Başkanı 
Orgeneral Hilmi 
Özkök, Türk Kara 
Kuvvetleri personelin
in, geçmişte olduğu 
gibi gelecekte de 
Atatürk ilke ve 
devrimlerinin yol gös
tericiliğinde, 
Cumhuriyet’in temel 
niteliklerine yürekten 
bağlı olarak, dünyada
ki dönüşümü ve 
yaşanan gelişmeleri 
yakından takip 
ederek, Kara 
Kuvvetleri’ni geleceğe 
en iyi şekilde hazırlay
acağına inancının tam 
olduğunu ifade etti. 
Türk Kâra 
Kuvvetleri’nin 2212. 
kuruluş yıldönümü, 
Kara Kuvvetleri 
Komutanlığı * 
Karargahı Lozan , 
Salonu’nda düzenle

nen törenle kutlandı.
Törene, Kara 
Kuvvetleri Komutanı 
Orgeneral Aytaç 
Yalman, Kurmay 
Başkanı Orgeneral 
İlker Başbuğ ile karar
gahta görevli general, 
subay ve astsubaylar 
ve sivil personel 
katıldı.
Orgeneral Özkök, 
törene gönderdiği 
kutlama mesajında, 
Türkiye’nin jeopolitik 
ve jeostratejik konu
mu, kriz bölgelerine 
yakınlığı ve güçlü 
silahlı kuvvetleriyle 
bölgesinde güç ve 
istikrar unsuru 
olduğunu kaydetti. 
Kara Kuvvetleri 
Komutanı Orgeneral 
Yalman da, vatan 
topraklarının bölün
mez bütünlüğü, mil-

beraberiiğinin korun
ması ve kollanmasın
da kara kuvvetlerine 
çok önemli görevler i 
düştüğünü belirterek.
"Bu bağlamda, 
yüce milletimiz bta 
daima güven kay
nağı olarak 
görmekte, bizimle 
gurur duymaktadır. 
Milletimizin 
emrinde olarak, 
koruyup kol
ladığımız yüksek 
ideallere yönelik 
her türlü tehdit ve 
tehlikeye karşı, 
üzerine düşen 
görevi bugüne 
kadar olduğu gibi 
bundan sonra da 
en iyi şekilde yer
ine getireceğinize 
inancım tamdır’’ 
diye konuştu.

taksit İmkanı

TÜRK HAVAYOLLARI

duru turizm

TAKSİTLİ TATİL EN İDEAL TATİL!
WORLR KARI 
İREAL 
ADVAKTAGE 
RONUS KARI

sahiplerine
VADE FARKSIZ

OKUL GEZİLERİ

VİZE İŞLEMLERİ

YURTİÇİ - YURT DIŞI OTEL REZERVASYONLARI
PAKET TURLAR
HAC - UMRE
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
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MuzAffER CURBOĞA
Eğitimci-Yazar

SFden “Değişen Dünya 
Türkiye” konulu konferans

Saat Neden Önemli
TOD-

nne
’iier

Saadet Partisi Eski Devlet Bakanı, Genel Başkan Yardımcısı 
Teoman Güneri, Taytüydü Çay Bahçesi’nde Türkiye’nin yeraltı 

ve yerüstü zenginliklerine rağmen, bu duruma düşmesinin 
nedeninin yabancı mihraklar olduğunu iddia etti.r hü

A

ıbı
s

ze
* I

S

Gemlik Üçe Teşkilatı 
tarafından düzenle
nen "Değişen 
Dünya ve Tür 
kiye” konulu kon
feransta konuşan 
Eski Devlet Bakam 
Genel Başkan 
Yardımcısı Teoman 
Güneri, Saadet 
Partililerin 
Osmanlı yı en iyi 
tanıyan kişiler 
olduğunu söyledi. 
Kumla yolunda bulu
nan Taytüydü Çay 
Bahçesi’nde önceki 
gece saat 21.oode 
düzenlenen konfe 
ransa. SP Gemlik 
üçe Başkanı Recep 
Aygün. yönetim 
kurulu üyeleri, kadın 
ve gençlik kollan 
komisyonlan 
katıldılar.
Konuşmacı Teoman 
Güneri. Türkiye'nin 
yeraltı ve yerüstü 
kaynaklarının çok 
zengin olmasına

rağmen, bu duruma 
neden düştüğünün 
iyi irdelenmesi 
gerektiğini
belirterek, “Bizi bu 
duruma düşüren
ler dış mihrak
lardır. Amaçları, 
İslam’ı bitirmek
tir. Bu kararlar 
yüz yıl önceden 
alınmıştır” dedi. 
Güneri, eski Refah 
Partisi'nin Doğru 
Yol Partisi ile kur
duğu koalisyon

hükümetinde 
Türkiye’de ağır 
sanayiyi başlattık
larını ancak, belirli 
güçlerin o koalis 
yonu yıkarak, 
başlattıkları fab
rikaların bugün 
parça parça 
satıldığını söyledi. 
Dönemlerinde, işçi 
ve memura en iyi 
ücreti kendilerinin 
verdiğini de iddia 
eden Teoman 
Güneri. “Bizim

GEMLİK

KErfez
GÜNLÜK UYA SI GAZETf MM

YIL : 31 SAYI: 1587
FİYATI: 200.000 TL. (KDV Dahil) 

Sahibi: Kadri GÜLER
Yazı İşleri Müdürü .* Serap GÜLER 

istiklal 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)

dönemimizde 
ekonomi en üst 
düzeye çıktı. 
Ancak, iç ve dış 
mihraklar bu 
hükümetin yıkıl
ması için elinden 
geleni yaptı.
Amaçlan bizi 
iktidardan uzak
laştırmak ve 
milli görüşün 
başlattığı sanayi 
hareketini ve 
kalkınmayı dur
durmaktı” dedi.

Yazarımız
Araştırmacı-Yazar 

Yılmaz AKKILIÇ’ın yazdığı 
4 Ciltlik 

BURSA ANSİKLOPEDİSİ 

gazetemizde satılmaktadır.

«UNLUK SİYASİ GAZETE BM

İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B 
Tel: 5131797 Fax : 513 35 95 GEMLİK

İktidarlar ve erk sahipleri sanatın 
gücünden daima korkmuşlardır. 
Sanatçılar yaratma özgürlüğünü kul
lanırken, düzenle çatışmak zorunda 
kalmışlardır çoğu kez. Sanatçı düşünen, 
gören, yorumlayan, eleştiren, değiştiren 
kişidir. Sanatçı için sanat önce kafada 
doğar.

İnsana, yaşama ve olaylara farklı bak
mayı denediği için sanatçıya marjinal 
gözüyle bakılır toplumumuzda. 
Sanatçılar iyi bir gözlemcidir. Kendi ren
klerini kullanırlar. .Kendini arayan bir 
kişinin doyumsuzluğunu yaşarlar. 
Toplumumuzda entel. toplum kaçağı, 
uçuk tanımlamasını, sanatçılara yapılan 
haksız bir tutum olarak görüyorum. İyi 
sanatçının yanı sıra bencil, tutarsız, 
topluma yararı olmayan sanatçı yok 
mu? Diyalektik yasalarına göre her şey 
kendi zıddını içinde banndırmıyor mu?

Okulların kitaplığına kaç edebiyat ve 
sanat dergisi giriyor? Sergi ya da I 
müzeleri günde kaç kişi geziyor? Kaç I 
kişi sanatla uğraşıyor? Yakın çevremiz- I 
den haftada bir kitap okuyan kaç kişi I 
tanıyoruz? Sorular... sorular...

Sorulara verilen yanıtlardan bir I 
sağlıklılık belirtisi çıkacağını ummuyo- I 
rum. Her sevgi biçimi gibi sanat sevgisi I 
de paylaşarak çoğalır.

Güzel sanatlar ve özellikle müzik I 
halkla sık sık yüz yüze getirilmeli. Bu I 
çabalar ile ülkenin kalkınması hızlanır. I 
Gerilemenin karşısına ancak sanatla I 
karşı çıkılabilir. Ortaçağ karanlığına I 
gömülme tehlikesi sanatın gücüyle yok I 
edilebilir.

Sanatsal paylaşımlarla sorunlan şid- I 
detle çözmek azalır, yok olur. Kurtancı 1 
aramalar biter. Yılgınlıkla köşeye çekil- I 
menin yerini devinim alır. Nitelikli sanat I 
beğenisi geliştiğinde ilişkilere kalite gelir. I 
Konuşmayı, uzlaşmayı, öğrenmeyi I 
yaşam biçimi yapabiliriz.

SATILIK DAİRE

Kumls'da Havuzlu Satılık Daire
Tel: (0.224) 513 17 97
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İmar Bankası kapısı 
ağlama duvarına dondu

İmar Bankası’nın kapatılmasından sonra mevduat 
sahipleri Gemlik Şubesi’nin önünde alacaklarının peşine 

düştüler. Banka yöneticileri alacakların devlet 
garantisinde olduğunu söyledi.

Mevduat sahipleri. İmar 
Bankası nın kapısından 
ayrılmıyor. Bankacılık 
Düzenleme Denetleme 
Yüksek Kurulu tarafından 
bankacılık yapma hizmet
leri yasaklanan ve kA 
patdarak. fona devredilen 
imar Bankası nda mevduatı 
olanlar. Gemlik Şubesi 
önünden aynlmıyorlar. 
imar Bankasında mevduatı 
bulunan onlarca mevduat 
sahibi alman kapatma 
kararından sonra geceleri 
uyku uyuyamıyorlar.
Dün yine bankanın kapısın
da sabahtan akşama kadar 
bekleyen mevduat sahip
leri, paramızı isteriz diye 
banka yöneticilerini topa 
tutuyorlar.
imar Bankası yöneticileri 
ellerinden birşey gelmediği,

mevduatların devlet 
güvencesinde bulunduğuna 
dikkat çektiler.
Ofşort Hesaplar
İmar Bankası’nın yurt 

dışında bulunan fon garan
tisi olmayan bankalarında

hesap açtıranlar i§e, pa 
ralarının akıbetinden 
endişeliler.
Mevduat sahipleri pa 
ralârını alasiya kadar banka 
kapışından ayrılmayacak
larını söylüyorlar.

2002-2003 EĞİTİM VE ÖĞRETİM
I YILINDA SINIFLARINI PEKİYİ İLE | 

1 GEÇEN KARNE VE FOTOĞRAFLARINI ' 

GAZETEMİZE GETİREN
ÖĞRENCİLERİN FOTOĞRAFLARINI I

Z YAYINLAMAYA DEVAM EDİYORUZ. '
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HAN ve REKLAMLAR
KAZANDIRIR

1(C ıııiKtD+iLV+Siirpıiz
GEMLİK

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

BİR TELEFON YETERLİ
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TEL: (0.224) 5131797 İ

i



“Üniversitemi İstiyorum” kampanyasını sürdüren sivil toplum örgütleri basını ziyaret etti.

1 Bursa Medyasına teşekkür ziyareti
ı Sunğipek Fabrikası nın Uludaıg Üniversitesi’ne tamamının verilmesi için sivil toplum örgütlerince 

başlatılan eylemlerin ikinci ayağı Bursa Medyası idi. Dün, sivil toplum örgütlerinin oluşturduğu 
komite, Bursa Hakimiyet, Kent ve Olay Gazeteleri’ne teşekkür ziyareti yaptı. Haberi sayfa 7’de

Kadri Güler

Çjüııe t?akı§

GEMLİK GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

TARAFSIZ SİYASI GAZETE
O 9 Temmuz 2003 Çarşamba FİYATI : 200.000. TL.

Dörtyol'daki kazada, yeşil ışıkta karşıya geçen özel otoyu kamyon ortadan ikiye böldü.

Dikkatsizlik canına maloldu
Dörtyol kavşağına dikkat

. Dün, sabah Dörtyol Kavşağı’ndaki trafik 
kazasını gördüğümde içim cız etti...

Hisartepe Mahallesinden gelerek,, geçilmesi 
yasak olan* yoldan Gemlik’e geçmek 'isteyen 
sürücü, .özel arabasıyla Bursa yönünden gelen 
bir kamyonun altına almasıyla ortadan ikiye 
bölünerek bir facia yaşandı.

Burada sürücü hatası yüzde yüz..
Kamyon sürücüsü kavşağa hızlı girmişse o da 

kurallara göre hatalı...
Ama Dörtyol’a bir düzenleme getirmenin 

'kaçınılmaz olduğu artık gözler önünde...
Bursa yönünden gelen otobüsler yolcu almak 

için kahvehanelerin yanma yanaşarak, yolda, bir 
hayli tehlike yaratıyorlar.

Bu durum İşıklardan önce olmalı gerekirse bir 
ceple yolcu güvenliğini dikkate alacak bir durak 
oluşturmalı.

Dörtyol Kavşağı’na yapılan üst geçidin hiçbir, 
işe yaramadığını resmi kişiler dışında herkes 
biliyor.

Bir istatistik yapılsa, üst geçidi kaç kişinin kul
landığı ortaya çıkar.

Yolun karşısına geçmek isteyen yayalar, trafik 
akışı içinde yolu tercih ediyor.

Bu da her yıl birkaç kişinin ölümü demek 
oluyor.

Dörtyol Kavşağı’nda mal ve can kaybına 
neden olan kazaların önlenmesi yine 
Karayollarına düşüyor.

Tersane rampasını düzeltenler, Dörtyol’a da 
el atsınlar.

Hisartepe 
Mahallesi’nden- 
Gemlik’e yeşil ışıkta 
özel aracıyla geçen 
Süleyman Bayırh’nın 
kullandığı ai*aÇ karşı 
yönden gelen kâm 
yonun altında kaldı. 
Korkunç , kazada oto
mobil sürücüsü Bayırh 
hayatını kaybetti.
Dörtyol kavşağında 
meydana gelen kazada; 
yola hatalı giriş yapan 
Süleyman Bayırh’nın 
kullandığı araç, Bursa 
yönünden gelen kimye
vi madde yüklü kam 
yonun altına girdi. Dün 
sabah saat 09.15 
sıralarında Hisartepe 
Mahallesinden 
Gemlik’e hatalı giriş 
yapan 16 P 9821 
plakalı Bayırh’nın (53) 
kullandığı özel otomo
bil, Bursa yönünden 
İstanbul istikametine 
gitmekte olan 34 BR ■ 
536 plakalı Ahmet 
Koca yönetimindeki 
kamyonla çarpıştı. 
Özel aracı altına alıp 
yaklaşık 30 metre 
sürükleyen kamyon 
otomobili ortadan ikiye

böldü; Görenleri 
dehşete düşüren 
kazadaki otomobilden 
ağır yaralı olarak 
çıkarılan Süleyman 
Bayırh, kaldınldığı 
Gemlik SSK 
Hastanesi'nde yapılan
tüm müdahalelere rağ
men yaşamını yitirdi. 
Olayla ilgili soruşturma 
Cumhuriyet 
Savcılığınca 
başlatılırken kamyon 
şoförü gözaltına alındı. 
Kazanın otomobilin 
hem yol hem de yeşil 
ışık ihlali yapmasından 
meydana geldiği 
bildirildi.

Süleyman Bayırh 
canından oldu. Ahmet Koca
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I MM Gürhan ÇETINKAYA

Sağduyu...

I Aydın olduğunu düşündüğüm bir 
I arkadaş yeni üniversite yasasını benim- 
I semiş.

Diyor ki,
“Aslında yıllardan beri düşün 

I düğümüz, olmasını istediğimiz bir 
I yasa geliyor.

Bunu AKP hazırlıyor diye karşı 
I çıkmak mı gerekir?”

Böyle bir yaklaşım doğaldır ki 
I olanaksız.

Konunun yandaşları daz böyle yak- 
I taşmıyor zaten.

Tasarıya eleştiriler de var, olumlu 
I bakışlarda...

Eleştiriler yeni tasarının gizlilik 
I içerisinde hazırlanması ve laikliği tehli 
I keye sokacak uygulamalara yeşil ışık yak- 
I tığı noktasında odaklanıyor.

Üniversite yasasının, akademik açıdan 
I karşılaşılan aksaklıkların giderilmesi, 
I çağın gereklerine uydurulması için göz- 
I den geçirilmesi gerekir.

Ancak, üniversiteler tartışmâ ve 
I araştırma kurumlandır.

Misyonu toplumu geliştirme ve ileriye 
I götürme olarak tanımlanabilecek üniver- 
I sitelerin yasasının gizlice ve kapalı kapılar 
I ardında hazırlanması kabul edilemez.

O zaman insanın aklı karışıyor ve 
I kuşku duyuluyor.

İlgili tarafların görüşleri dikkate ah- 
I narak ve açıkça hazırlanan tasarı kuşku 
I bulutlarını da dağıtır.

Ancak tasarıyı hazırlayan siyasal 
I oluşum üniversite yasa tasarısında 
I getirdiği olumlu yönleri konuyu kapalı 
I kapılar ardına taşıyarak gölgeliyor.

Üniversite oyun alanı değil. Savaş 
I alanı da değil.

Bir o yana bir bu yana çekiştirmek ipi 
gerer.

Kopuncaya kadar çekiştirmenin zaran 
çok, yaran yok.

Popülist yaklaşımlar üniversitenin 
oluşum nedenine zarar veriyor.

Onun için, sağduyulu olmak, akılcı 
çözümler üretmek gerekiyor.

En iyi saptama Üniversite Üyeleri
Derneği Başkanı’ndan geliyor. :

“AKP iktidarının yüksek öğre
timde getireceği olumlu değişiklik
lerin yanında olumsuz laiklik karşıtı 
bir takım konuları da gündeme 
getireceği anlaşılmakta. Yasayı bir 
bütün olarak ele almıyoruz.

Üniversitelerin önünü açacak, 
demokratik, özgür, üretken üniver
site yolunu oluşturacak değişiklik
lere destek oluruz.

Laiklik karşıtı olumsuzluklara ise 
karşı çıkarız.”

—-göfnM-------------------------------

Yılmaz AKKkJÇ

Bir kriz böyle aşıldı!
6 Temmuz Pazar, saat 05.04...
Irak’ın tarafından İleri arkalarından 

kelepçelenerek ve başlarına çuval geçirilerek 
tutsak edilen Türk askerleri ile ilgili aydın
latıcı bilgi henüz yok. Başbakan ve Dışişleri 
Bakanı, birbirlerinden habersiz gibi konuşu 
yorlar.

Başbakan böylesine ciddi bir olayı adeta 
önemsemezden gelerek Samsun’a gidiyor, 
gece de eşiyle birlikte Ankara’daki akaryakıt 
istasyonu yangınını izliyor, hastaneleri 
ziyaret ediyor. Gerçi hoş, ama tümüyle 
“popülist” bir yaklaşım. Hükümetin 
sorumlu başının, Bakanlar Kurulu’nu topla
ması veya Cumhurbaşkanı ve TSK ile görüş 
alışverişinde bulunması gerekirken, ortada 
herhangi önemli bir olay yokmuş gibi 
davranması ile çekiyor.

Oysa 1974’ü anımsayınız. O günlerin 
Bülent Ecevit, ABD’nin ara rejim 
hükümetlerine baskı yaparak yasaklattırdığı 
“haşhaş” ekiminin serbest bırakılmasının 
ardından, Afyon’da, “Türkiye’de neyin 
ekileceğine ancak Türk halkı karar 
verir” açıklamasını yapıyordu. Aynı gün (15 
Temmuz 1974) Kıbrıs’ta EOKA’cı Nikos 
Sampson bir darbe ile Makarios’u devirt 
yor, 20 Temmuz’da ise Türk Silahlı 
Kuvvetleri adaya çıkarma harekatına başlı 
yordu -bilindiği gibi 14 Ağustos’ta da ikinci 
harekat gerçekleştirilecektir-. Bu gelişme 
lerin ardından ABD Senatosu, Türkiye’ye 
askeri yardımı kesiyor, başka deyişle 
“ambargo” karan alıyordu.

Ama Türkiye, burnunun dibindeki bir 
oldu bittiye kayıtsız kalmıyor, tarihine ve 
devlet geleneklerine yaraşır biçimde 
gerekeni yapılıyordu.

Saat 05.39...
Askerlerimizin durumu hala belli değil. 

İddia edilen, ABD’nin, Kuzey Irak taki Kürt 
grupların isteği doğrultusunda, Türk 
askerinin çekilmesini sağlamak amacıyla 
komplo düzenlediği...

Oysa Türkiye, silahlannın namlusu böğrü 
ne dönük PKK-KADEK saldırısına karşı, 
özellikle de bunlarla Barzani güçleri arasın
da gerçekleşebilecek bir açık ittifaka karşı 
güvenliğini sağlayacak önlemleri almak 
zorunda....

Öğle saatleri ....
CHP, Bakanlar Kurulu nun Cumhur 

başkanı'nm başkanlığında toplanmasını. SP 
misillemede bulunulmasını önerirken. D^P. 
MHP. ANAP ve DSP. Türk Ulusu na yanhş 

ve çelişkili bilgiler verildiğini. edfigeniâöe 
smyıp etkin önlemler alınması gereköğja 
dile getiriyorlar.

Bu arada Kerkük yakınlarında Anadon 
Ajansı nın iki muhabiri “Kürt Pe$merw 
ler” tarafından durduruluyor, uydu «etek» 
lan, fotoğraf makineleri, diz üstü bâp— 
yarlan ve araçlan gasp ediliyor.

Genelkurmay, şaşkın ve kendi içinde 
tutarsız hükümetin harekete geçmesrt ter 
süre bekledikten sonra -Karen Fog çok
larını kızdırma pahasına- gerekli admae 
atıyor: İncirlik ve Habur’da kısrtiamaten 
gidiyor, Ege Ordu Komutanı Org Hurtet 
Tolon’un Tampa’da yapılacak görev dofrj 
teslim törenine katılmayacağını, buradaki k 
irtibat subayının da geri çağınkbğmı açı
lanıyor. General Tolon, aynca ve de açıkça, 
olayda ABD-Kürt bağdaşmasının varhğra 
dikkat çekiyor.

Başbakan, Kayseri dönüşü partisine 
Ankara il kongresinde katılıyor, durvrat 
orada değerlendiriyor, ABD BaştaJ 
Yardımcı Dick Cheney ile telefon bağlan—! 
burada kuruluyor. Amacı olasıdır ki. tatarı
na ne denli güçlü bir başbakan olduğum 
göstermek...

Saat 23.32..
Ajanslar onbir Türk askerinin serbest 

bırakıldığı, güvenlik nedeniyle geoey. 
Bağdat’ta bir konukevinde geçirecekte» 
haberini geçiriyor.

7 Temmuz saat 07.30
Askerlerimiz, helikopterle Süleyom 

niye’deki görevlerinin başına dönüyor
Özet....
Bu ikinci olay -birincisi Kızılay kumum 

nun durdurulması kii biliyorsunuz-.
önce “Amerika’yla dostluk, vahşi bir 
hayvanla aynı yatakta yatmaya beaz 
yor.” diyen İsmet Paşa yı bir kez daha 
haklı çıkarıyor. Türkiye, kapalı kapm 
arkasında birtakım ilişkiler kurd uğunJ 
vehmeden yöneticilerie değil, geienektecm 
sahip çıkarak ve dedet teikiminin geım 
tirdiği önlemleri alarak sorunlanru aşabfcl 
ismet Paşa öylesine haklı ki, sz ABD'rteı 
“stratejik müttefiki" (!) kalma umuduuteJ 
1639’daki “Kasr-ı şirin anlaşması ~-can 
beri banş içinde yaşadığınız İran'la işM 
ierinizi örseleserüz de boş!

ABD, yine de Barzani yie Talabaru yn stea 
tercih edecektir.

Çünkü emperyal siyaseti bunu yuıteM 
yer.
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Kaymakam Genç, Mudanya Kaymakamlığına da vekalet ediyor.

JUÇ Bir koltukta Erol GÛRÇAY

Yol haritası

-aikren
ktiğn

ıaddu.1
□erge | 
riefcn-B
Tİgîsa-i

iki karpuz
içinde 
ra br 
ıccuk-

nafara 
lursit 

devir
akz iki

ıgma

Gemlik Kaymakamı 
[Sadettin Genç, bugünlerde 
■iki ilçeyi birden yönetiyor.

Mudanya Kaymakamı 
IMustafa Eserinin yıllık izne 
ayrılması nedeniyle bu 
görevi de vekaleten 

|yürüten Kaymakam 
' Sadettin Genç sabah öğl
eye kadar Gemlik

ı Kaymakamlığı’ndaki görev
lerini yerine getiriyor.

Öğleden sonra ise 
Mudanya'ya giderek

I Mudanya Kaymakamına

Ilvekalet ediyor.i
I Daha önceleri

»Kaymakamlar izne aynldık-

lannda bu görevlerine 
Yüksek okul mezunu bir 
daire müdürlerine bırak
abiliyorlardı.

Ancak, İçişleri 
Bakanlığı bir genelgeyle 
bu uygulamayı durdur
du. Kaykakamlann izne 
aynlmalan halinde en 
yakın ilçe Kaymakamını 
o Din Valisi tarafından 
vekaleten görevlendiri 
yor.

Gemlik Kaymakamı 
Sadettin Genç, Orhangazi 
Kaymakamlığı’na 25 gün 
vekalet edecek.

Gemlik Kaymakamı 
Sadettin 

GENÇ

Son zamanlarda sıkça kullanılan bîr 
deyim var.

"Yol Haritası "
Avrupa Birliği üyeliğinde, Türkiye'nin 

yol haritası be İli oldu falan deniliyor.
Aslında " Yol Haritası ’’ sadece ülkeler 

için değil.
. Şirketler için de gerekli.
. insanlar için de gerekli.
Şirketler için yol haritasını uzmanlar 

yapıyor.
. Hukukçular inceliyor.
. Mühendisler hesaplıyor.
. Finansmancılar tahmin ve analiz yapı 

yor.
İnsan da durum farklı.
Kendi haritasını maalesef istediği gibi 

çizemiyor.
. Bazen mali imkanları yetmiyor.
. Bazen sosyal yapısı elvermiyor.
Ama en önemli harita ülkenin yol hari

tası.
Bu haritayı da toplum mühendisleri çizi 

yor.
. Eğer ağırlık asker kesimde ise, güven

lik ve savunmaya önem veriliyor.
Hukuk ve insan haklan bir süre askıya 

almıyor.
Eski Başbakan merhum Nihat Erim in 

tabiriyle:
. " Demokrasinin üstüne şal örtülüyor. "
. Eğer ağırlık siyasetçiler de ise, özgür

lüklerin geri alınması savaşı veriliyor.
Ülke kendi içinde, bir kaos yaşıyor.
Bürokrasi ve siyaset savaşı başlıyor.
Bozuk ekonomi, yolsuzluklar ve hantal 

sistem her zaman siyasetçiyi yeniyor.
Bürokrasi her zaman, iktidarda kalıyor.
Bu güne kadar, durum hep böyleydi.bazı hizmetlerine

asker kesime havale

zam yapıldıKimlermiş ?
asker kesimin fikrine

her konuya asker

GÜNÜN ÇÖZÜ
Uyanan düşünce, bir daha uyumaz

' Cariyle

>cçu- 
yrilar

ecefi
’kiens

Her konu, 
edilmişti.

Her çözüm, 
endekslenmişti.

Siviller bile
çdar 
Şunfl 
srine 
srekd 
bdfc

Türk Telekom’un

gözlüğüyle baktılar.
Bu uygulama sivilleri tembelliğe itti.
Ve toplum da asker bağımlılığı arttı.
Ama Avrupa Birliği yol haritası

Türkiye’de tüm taşlan oynattı.
tikede değişimi başlattı.
Ve yeni bir yol haritası, devreye girdi.

TAŞI 
GEDİĞİNE

TED Aaasıfinın yıllığı 
yinnidört milyar lira 
MEB okulda inceleme yapacakmış. 
Okula inceleyeceklerine başvuran 
108 veliyi incelesinler. 
Kimlerdir, ne İş yaparlar, 
devlete bugüne kadar ne vermişler 
Bilinsin

Türk Telekom’un bazı hizmetlerinin 
ücretleri yeniden düzenlendi.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya 
göre, özel servis numaraları, çağrı 
hizmeti, 900'lü hatlar, 800'lü hatlar, 
Centrex, Turpak ve Kablo TV'ye ait 
bağlantı ücretleri ile tüm hizmetlere ait 
devir, kapama ve ünvan değişikliği ücret
leri yeniden düzenlendi.

Buna göre, devir, kapama, unvan 
değişikliği ücretleri 3 milyon 900 bin 
liradan 4 milyon liraya yükseldi. 
Uygulama, 7 Temmuz 2003 tarihinden 
itibaren başlandığı öğrenildi.
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Elma Şekeri Kreş ve Gündüzbakım Evi’ndeki miniklere yüzmeyi öğreniyor.

Minikler yüzme kursunda
Elma Şekeri Kreş ve 
Gündüz Bakımevi 
tarafından organize 
edilen "Yüzme 
kursları" son hızıy
la devam ediyor. 
16 Haziran 2003 
Pazartesi günü 
başlayan ve 3 
dönem halinde 
gerçekleştirilecek 
olan kursların ilk 
dönemi 10 Temmuz 
2003 Perşembe 
günü sona erecek. 
Bursa Altın Ceylan 
Spor Tesislerimde 
yapılan ilk dönem 
yüzme kursuna 4 yaş 
ve üstü gurubunda 
eğitim gören 16 
çocuğun katıldığını 
söyleyen Elma 
Şekeri Kreş ve 
Gündüz Bakımevi 
Müdürü Erkan 
Akıncı, kurslann 
büyük neşe 
içerisinde geçtiğini 
söyledi.
Miniklerin bakım ve 
eğitimine olduğu 
kadar sportif 
faalivetlerle beceri-

I i İ ! I I I I i l !I i İ 
i.

İLAN ve REKLAMLAR
KAZANDIRIR

IAM1IIUMIHIAH
1(( milwlWİün>ıiz

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE BM

BİR TELEFON YETERLİ

TEL : (0.224) 5131797

MAMAMSA

Pizzamızı denediniz mi? 
Vazgeçemeyeceksiniz.

Ev ve işyerlerine servis yapılır
İstiklal Cad. No:17 GEMLİK

Tel: (0.224) 513 53 67

NÖBETÇİ ECZANE
terinin geliştirilmesine de 
büyük önem verdiklerini 
belirten Akıncı, çahşmalann 
yüzme kursu öğretmenler
ince tamamen profesyonel 
bir ortamda geçtiğini belirtti. 
14 Temmuz 2003 - 9 
Ağustos 2003 ve 4 Ağustos 
2003-30 Ağustos 2003 ta 
rihierini kapsayacak olan 2. 
ve 3. dönem kursların 4 yaş 
ve üstü grubundaki bütün 
çocuklara açık olabileceğini

söyleyen Akıncı isteyen 
miniklerin yüzme kurslarına 
katılabileceğini de hatırlattı. 
Elma Şekeri Kreş ve 
Gündüz Bakımevi Müdürü 
Erkan Akıncı, minik öğren
cilere en iyi hizmeti verm
eye çalıştıklarını belirterek, 
“Miniklerimize hizmetin 
yanında sevgimizi de 
veriyoruz. Onların eğiti
mi ve faaliyetlere 
katılarak, sosyal

olmaları için çalışı 
yoruz.” dedi.
Kayıtlann devam ettiğini de 
belirten Akıncı, 0 yaş 
grubundaki miniklerin de 
kreşe kayıtlannın yapılabile
ceğini söyledi.
Elma Şekeri Kreş ve 
Gündüz Bakımevi, 
Cumhuriyet 
MahallesiMehmet Akif 
Sokak No: 20’de hizmetleri
ni sürdürüyor.
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SENA ECZANESİ

SATILIK DAİRE

Kumla'da Havuzlu Satılık Daire
Tel: (0.224) 513 17 97

I DOĞUŞ FEN DERSHANELERİ
Her Zaman Bir Adım Önde
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Kadri GÜLER

Kardeş oluyoruz (7)
Aramızda bulu

nan fanatik 
GalatasaraylI 
Teoman Ekim, 
Romen 
Bayrağında 
gördüğü San kır
mızı renklerden 
etkilendi ve 
Gelecek Dönem 
Başkam 
Adnan’dan 
bayrağı isteyerek 
imzalattı.

Romanya 
hatırası olarak 
san kırmızılı

duğumuz 
masalardaki 
Romenler tarafın
dan alındı.

Dil bilmemenin 
yarattığı iletişim 
noksanlığı dışında 
herşey mükemmel 
bir düzeyde 
devam etti.

Bu arada 
toplantıya katılan 
Gemlik Rotary 
Kulübü’nün tüm 
üyelerine Dönem 
Başkanı Tudor 
Gearap tarafından

Ardından 
arkadaşlanmız 
otele dönmek için 
bereketlendiler.

Onları 
uğurladıktan 
sonra eşim Serap 
ile protokolde 
olmamız nedeniyle 
programın sonuna 
kadar başkanın 
masasında Rasim 
Çapanoğlu ve 
eşiyle birlikte 
kaldık.

Sabaha karşı 
saat O3.oo’de

romen bayrağını 
katlayarak, 
Türkiye’ye getirdi.

Eee... fanatik
liğin bu kadarına 
da pes doğrusu...

Bunun karşılığı 
olarak Kulübü 
müzden götürerek 
salona astığımız 
büyük bir Türk 
bayrağını da 
Köstence 
Kulübü’ne 
armağan ettik.

Dostluk bayrak 
alışverişiyle de 
pekiştirildi.

Masalara koy
duğumuz Türk 
bayraklı ve kulüp 
flamalarımızın 
bulunduğu masa 
bayrakları da koy-

Fotoğrafta, koyu GalatasaraylI Teoman Ekim, Köstence 
Kulubü Gelecek Dönem Başkanı Adnan Mıhei’ye san 

kırmızılı Romen Bayrağı’nı imzalatırken görülüyor.

katılım belgesi 
verildi.

çağnlan iki taksi 
ile yorgun bir şe

kilde otelimize 
döndük.

Artık Gemlik

Be led iy es i ’ nden 
sonra Gemlik 
Rotary 
Kulübü’nün de 
bir kardeş kulübü 
olmuştu.

Bunun nasıl iliş 
kiler geliştireceği
ni gelecek yıllar
da göreceğiz.

Biz bir 
başlangıcı gerçek
leştirdik.

Komşu bir ül 
keye 28 kişilik 
bir grupla gidip, 
hem kardeş olduk 
hem de gezi p 
gördük.

D ilerim bu ilişki 
ler iyi ve güzel 
son uçlar doğurur.

Ertesi gün pro- 
gram değişti.

Pazar günü gjdıe- 
ceğimiz Bükreş 
gerisini öne akfak 
sabah erkenden 
yola çıkıp, akşam 
yine Köstence’ye 
döneceğiz.

Bunun nedeni 
ise, Bükreş 
üzerinden 
Bulgar'a çdoşta 
gümrükte büyük 
yığılmanın olduğu 
haberinin gelme
siydi.

Gümrüklerde 
beklemektense 
KÖnsence 
üzerinden Türkiye 
ye dönmek daha 
iyi geldi bize.

¥anm t Bükreş 
yolunda....
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ELEMAN ARANIYOR
Nakliye firmamızda çalışacak

V piketimizi yönetecek profesyonel yönetici 
V Ön muhasebeden anlayan deneyimli muhasebeci 

V Güvenlik görevlisi aranmaktadır
AKTAŞ NAKLİYECİLİK LOJİSTİK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.
Tel: (0.224) 514 E4 29 - Ci: 22 22

Ülkü Ocaklan’ndan
AKP’ye kınama

Ülkü Ocakları tarafından yapılan açıklama
da, ABD’nin 11 subay ve astsubayımızı 

esir alması olayı kınandı.

0 [jgjSJSfSISÎSJSEJSISJSJ^ H m nn m m r? d'

Büyükkumla Isketssi da
Değişik atmosfer, nezih, 
farklı otantik bir mekan.

Ayrıca cazip fiyatlarıyla güzel vaktt 
geçirebileceğiniz yegane bir yer

Büyük Kumla Meydanı İskele Karşısı 
Tel : (0.224) 538 00 90 BÜYÜKKUMLA

|^il te 
i
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Gemlik Ülkü Ocakları 
2.Başkanı Muhammet 
Tekin, geçtiğimiz gün
lerde Kuzey Irak’ta 
meydana gelen olay- 
lann Türk Devletinin 
itibanna yönelik 
nezaket smırlannı zor
layan bir tutum 
olduğunu söyledi. 
Sözkonusu çirkin olay
dan, Türk Milletinin 
esef duyduğunu 
bildiren Tekin, açıkla
masında şunlan söyle
di:
"Türk Silahlı 
Kuvvetleri aklı seli
mi ile beraber bu 
skandalin hesabını

soracaktır. Ağırlıklı 
olarak çeyrek 
asırdır bizlere kan 
kusturan, küresel 
kraliyetçilerin 
maşası PKK- 
KADEK terör 
örgütünün Türk 
Özel Timleri 
tarafından yapılan 
bir operasyonla 
lider kadrosundan 
Cemil Bayık adlı eli 
kanlı teröristin 
yakalanması ile 
başlayan gerginlik, 
bölgede bulunan 
Amerikan güçleri 
ve CIA 
peşmergelerinin

ortak tezgahla- 
malanyla 11 Türk 
Subay ve 
Astsubayın esir 
alınmasına kadar 
gitmiştir." 
Tekin, açıklamasında, 
Amerikancı lobi ve 
sermaye çevrelerine 
dayanmış olan AKP 
hükümetinin gaflet 
içinde olduğunu, 
Türk milletini sonu 
bilinmez bir anafora 
sürüklediğini 
belirterek, “Bu 
ucube AKP 
hükümetini şiddet 
ve nefretle kını 
yoruz” dedi.

taksit İmkanı

VADE FARKSIZ

✓ PAKET TURLAR

J TAKSİTLİ TATİL EN İDEAL TATİL! 
f WORLD KART sahiplerine

İDEAL 
ADVARTAGE 
RDNUS KART
✓ OKUL GEZİLERİ

✓ VİZE İŞLEMLERİ

✓ YURTİÇİ - YURT DIŞI ÜTEL REZERVASYONLARI

✓ HAC - UMRE
✓ YURTİÇİ - YURTDIŞI UÇAK BİLETLERİ

KONGRE VE SEMİNER

dürü turizm

TÜRK HAVA YOLLARI
KAYABEYOGLU TURİZM SEYAHAT

Demirsubaşı Mh. Çeşme Sok. No:9/A GEMLİK
Tel : (0.224) 514 47 71 Fax : (0.224) 514 40 44



9 Temmuz 2003 Çarşamba □ÖSS Sayfa 7

Bursa Medyası’na 
teşekkür ziyareti

Suğipek Fabrikasının 
Uludağ Üniversitesi’ne 
tahsisi için verdikleri 
destek nedeniyle, sivil 
toplum örgütleri Bursa 
medyasına teşükker 
ziyaretlerinde bulundu.

i Dün saat ll.oo’de 
Bursa medyasını 
ziyarete giden sivil 
toplum örgütlerinin ilk 
durağı Bursa 
Hakimiyet ve Kent

ı Gazetesi oldu. Bursa 
l Hakimiyet ve Kent 

Gazeteleri ’nin Genel 
Yayın Yönetmeni Nuri 
Kolaylı, Kent Gazetesi

I Yazı İşleri Müdürü 
I Tayfun Çavuşoglu ile 

Köşe Yazan Murat 
Kuter ile görüşen 
Muhtarlar Derneği 
Başkanı İdris kurt,* 
Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Başkanı İbrahim 
Talan, Mimarlar Odası 
Temsilcisi Orhan 
Bulut, İnşaat 
Mühendisleri temsilcisi 
Yıldırım Akıncı, ADD 
Başkanı Cengiz Ersoy, 
Mahrukatçılar Derneği 
Başkanı Ferhat Kurt, 
ANAÇEV temsilcisi 
Bergin Savcı, Belediye 
Meclis Üyesi Necdet 
Ersoy, Avukat Fehıpi 
Karacan, ile Nazım 
Karagöz kendilerine

destek verdikleri için 
teşekkür ettiler.
Geçtiğimiz günlerde, 
Bursa Hakimiyet 
Gazvesinde yazdığı 
köşe yazısında, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’un 
ikili oynadığını 
belirterek, bir anda 
ilçe gündemine yer
leşen Yazar Murat 
Kuter, sivil topluriı 
örgütlerine her zaman 
destek vereceklerini 
belirtti.
Kuter, “Sîzlerin 1 
yapacağı en iyi iş 
milletvekillerine 
giderek, derdinizi 
birebir anlatmaktır. 
Sizin muhatabınız 
onlardır” dedi.
Kendisine köşe yaza
sım hangi bilgilere 
dayanarak yazdığının 
söylenmesi üzerine, 
açıklamalarda bulun
mayan Kuter, 
Lauderhill Belediyesi 
ile Yatağan 
Belediyesi' ninde 
kardeş şehir olmalan 
nedeniyle, Yatağan’da 
tatil köyü projesi 
geliştirme 
düşüncesinde olan 
Amerikahlann, 
Gemlik’te de aynı 
düşüncede olabilecek-

■■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■

YIL : 31 SAYI: 1588 
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 

Basıldıöı Yer: KÖRFEZ OFSET 

Matbaachk-Yayıncıhk-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri vs Pazar günleri yayınlanmaz)

terinin sinyallerini 
aldıklarını belirtti. 
Kuter, “Yatağan 
daki projenin 20 
milyon dolar ola
bileceği yolunda 
duyumlar var. Meh 
met Turgut’un 
şahsi rant peşinde 
koşacağını hiç san
mıyorum. Amerika 
lılar üniversite 
olayını sonradan 
öğrenmişler, sizler 
öncelikle olarak 
Faruk Çelik ile 
görüşün ve üniver
sitenin gelmesiyle 
ilçenin neler 
kazanacağınızı ken
diniz söyleyin’’ dedi. 
Belediye Meclis Üyesi 
Necdet Ersoy ise, 
“Belediye 
Başkanının 
Sunğipek Fabrikası 
için hazırlanmış bir 
projesi yok, olsaydı

meclise açıklardı. 
Proje ürettiğini 
sanmıyorum” şek
linde konuştu.
Olay Gazetesi Bölge 
Haber Müdürü 
İbrahim Sönmez ile de 
görüşen sivil toplum 
örgütü temsilcileri, 
Sunğipek hakkında 
Sönmez’e bilgiler 
verdi.
Sunğipek konusunu 
yakından takip ettik
lerini söyleyen 
Sönmez, üniversitenin 
hazır binalar bek
lediğine dikkat çe 
kerek, “Üniversite 
Yenice’de temel 
attığı inşaatı halen 
bitiremedi.
Zeytinbağı ’ ndaki 
yeri tamamlaya
madı. Üniversite 
hazır binalar isti 
yor. Gemlik’ten 
vazgeçemez” dedi.

Yazarımız
Araştırmacı-Yazar 

Yılmaz AKKILIÇ’ın yazdığı 
4 Ciltlik 

BURSA ANSİKLOPEDİSİ 
gazetemizde satılmaktadır.

EBEBM «OmlGk SİVAS* «AJKVE

İstiklal Cad. Bora Sok. No:3B 
Tel: 5131797 Fax: 513 35 95 GEMLİK

Evlilik Renkleri
Her evliliğin kendine özgü ter ilişki 

dinamiği vardır. Sağlıklı bir evEbk. 
eşlerin kendi renklerini korumasıyla 
olanaklıdır.

Kişinin kendini geliştirmesi. özgür
lüğünü yaşaması son derece önembdr 
ve bir gereksinmedir. Eşler arasındaki 
ilişkiyi karşılıklı beklentiler behrbyor 
Zaten ilişki bir alışveriş değil mi? 
Herkesin yapabileceği şeyler srurhdhr 
Beklenti düzeyini gerçekçi tutmakta 
yarar vardır.

Kendini yeterince iyi anlatmak, 
karşısındakini anlamak için iyi dinle
mek, ilişkiye kalite getirir. İyi eş, anla
maya; kötü eş yargılamaya çalışır. Ben 
dilini kullanmak, iletişimi kolaylaştırır

Yaşamla barışık olmak için mutlaka 
güvenilir bir aile ortamı ve arkadaşhk 
ilişkisi gerçekleştirilmelidir. Yardım 
etme, destek olma ve yüreklendirme İ 
önemlidir. Biri bardağı tutuyorsa, Öğen 
sürahiden suyu boşaltmalıdır. Eşler arası 
ilişkide, gündelik işlerin payispmı bence 
aynntıdır.

Ne yazık ki çoğu evliliklerde kadm 
savunma, erkekse saldırma Pirim kur
muş stratejiyi. Erkekler kadına sahip 
olma yerine, sevgiyi ve zamanı paylaş
mayı deneseler. Sahiplenmekle. sahip 
çıkmak arasındaki fark görüiebitee ne M 
olur.

Tartışmalarda amaç ile de birinin 
kazanması değil, tarafların udaşmasadr 
Sorunlan örtmek kadar, hayali «orunlar•, 
la uğraşmak yanhşbr. Sorun çtaneran 
bir yolu, onu küçük ve başa çıkabilecek 
parçalara bölmektir

Uzun ilişkiler özveri isler. igi üster. 
özen ister. Bir şeyin değen ona 
verdiğimiz emelde MaflMb Çoğu 
zaman görülen o M. insanlar berberlerini 
tüketmek armayla yaBdaşavuriar Aüe 
nasd ise çocuk da öyte oknason.

SATILIK DAİRE

KuıalıMı Hsvada Pan 
Tel: (0.224) 58 17 97
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Tüketicinin dostu 
“Sazan balığı” oldu

! 2002-2003 EĞİTİM VE ÖĞRETİN
YILINDA SINIFLARINI PEKİYİ İLE 

1 GEÇEN KARNE VE FOTOĞRAFLARIN 
GAZETEMİZE GETİREN

ÖĞRENCİLERİN FOTOĞRAFLARIM 
I YAYINLAMAYA DEVAM EDİYORUZ

Diğer bahk tür
lerinin cep yak
tığı balık 
piyasasında 
vatandaş en 
ucuz balık olan 
sazanı tercih 
ediyor.
EN GÖZDE 
BALIK 
SAZAN 
Ağırlaşan 
yaşam şartlan 
vatandaşı her 
alanda olduğu 
gibi balık tüke
timinde de 
ucuzluğa sürük
lüyor.
Gerek giyim- 
kuşam gerekse gıda 
ihtiyaçlannı karşılamak için 
pazann kurulacağı günleri 
iple çeken insanlannvatan- 
daşlann, ihtiyacını da en 
ucuz tatlı su balığı olan

sazandan karşıladığı ortaya 
çıktL
Kilosu 4 milyon liradan 
alıcı bulan sazan balığı 
adeta yok satıyor.
12 yıllık balıkçı Ali Güven 
diğer bahk türlerine

İLAN ve REKLAML
KAZANDIRIR

lAHItiAiJTltrHH
ImiMVM

nazaran sazan balığının fi 
yatı itibariyle tercih sebebi 
olduğunu söyledi.
Güven, aynca az çıktığın

dan dolayı sazanın talebi 
karşılamadığını da sözle 
rine ekledi.

I 
i I 
i 
i | I i i i i I 
i 
I ı ı 
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BİR TELEFON YETERLİ

TEL: (0.224) 5131797

RENKLİ ETİKET - BROŞÜR - EL İLANI -
KİTAP - DERGİ - AFİŞ - YILLIK BASIMI - 

FATURA - İRSALİYE - BİLET - GİDER MAKBUZU - 
DAVETİYE - KARTVİZİT - KAŞE - MÜHÜR - 

CİLT YAPIMI - PLASTİK KİMLİK KARTI

T GÜND€ KRLİTCLİ vo UCUZ
DRVCTİYC »ASILIR

Her türlü matbaa işlerinizde hizmetinizdeyiz. 
"Matbaacılık Bizim İşimiz"

MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK
İstiklal Cad. Bora Sok. Akbaıık Aralığı No : 3/B GEMLİK 

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



' Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, ilçemizde inceleme yapan uzmanın raporunu olumlu buldu

i Doğalgaz ihaleye çıkıyor
1 Geçtiğimiz hafta, ilçemize gelerek, doğalgaz konusunda incelemeler yapan Enerji Piyasası Düzenleme
1 Kurulu Uzmanı Mehmet Koray Candur’un hazırladığı rapor kurulda ele alınarak, sanayi ve evsel

I
dogalgaz tüketiminin ilçeye doğalgaz verilmesine uygun olduğu karan alındı Haberi sayfa 3'de

GEMLİK GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

i

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
Q 10 Temmuz 2003 Perşembe FİYATI : 200.000. TL.

Gemlik’e ikinci 
bayan savcı atandı 

Tavşanlı Cumhuriyet 
Savcısı Leyla Malkondu 
Gemlik Cumhuriyet Sav 
cılığı’na atanan ikinci 
bayan savcı oldu. 
Gemlik’te yeni atamayla 
savcı kadrosu 4’e yükseldi.

Haberi sayfa 7'de
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Zeytin üreticisine ilk kez Marmarabirlik tarafından yıllık yüzde 40 faizli kredi desteği başlatıldı

Marmarabirlik şaşırttı
Kadri Güler

Ç/iine föakış

Dogalgaz
Nihayet doğalgazla ilgili iyi’bir haber geldi.
1 Temmuz günlü Gemlik Körfez • Gazetesi, 

Gemlik’e getirilecek olan doğalgaz çalışmalarıy
la ilgili olarak hazırlanan bir raporun olumlu
luğundan söz ediyordu.

Son haber ise, Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurulu’ndan geldi.

Kurul, Gemlik doğalgazını 'hayata geçirme 
karan aldı. ..

Bursa da doğal gaz dağıtımını yapan 
BOTAŞ'a ait Bursa Gaz, Özelleştirme Yüksek 
Kuruluna verilerek, özelleştirme kapsamına 
alındığından Gemlik in şansı daha da arttı.

Nedeni ise, Gemlik’te doğal gaz dağıtımı 
yapacak özel sektör için ihale açılması işin kolay
laşması anlamına geliyor.

Belediye Başkanı Mehmet Turgut’un belirt
tiğine göre, 26 Temmuz 2003 gününe değin 

| ihale tarihi belli olacak.
I. Belki Resmi Gazete de yayınlanacak.

Son 20 yıldır gelmiş geçmiş Belediye 
Başkanlar! doğalgazı Gemlik’e getirmek için 
çaba harcadılar.

Ancak, devlet bürokrasisini aşamadılar.
Aslında iş bürokrasiden çok, yatırım' ile 

toplanacak doğalgaz bedelinin orantısız olmasıy
dı.

Şimdi, aylık 50 milyon metreküp tüketimi 
bulunan sanayi sektörü de ihaleye dahil ediince 
iş cazip hale geldi.

Dileriz bu iş olur, ama doğal gaz fiyatlan da 
cazip hale getirilir. 

Sınırlı Sorumlu 
Marmarabirlik Zeytin 
Tarım Satış 
Kooperatifleri Birliği 
Genel Müdür 
lüğû’nce üreticiye 
parasal destek 
yardımında bulunul
ması kararlaştırıldı.

Mustafa Yurtkuran YÖK’ün çağrısı üzerine dün İstanbul'a gitti.

Rektör ile toplantı ertelendi
Dün, sivil toplum 
örgütlerinin “Üni 
versitemi İstiyo
rum” kampanyası * 
kapsamında, Uludağ 
Üniversitesi Rektörü 
Mustafa Yurtkuran 
ile yapacaklan 
toplantı, Yurt 
kuran ’m acil olarak 
İstanbul'da yapılacak 
olan toplantıya 
gitmesi üzerine. 
Cuma gününe erte
lendi.
Sivil toplum örgüt-

Adına destek denilen 
krediye yıllık yüzde 
40 üzerinden günlük 
faiz uygulanacak.
100 MİLYONDAN
AZ OLMAYACAK 
Birliğin en üst 
tepesinde alınan bu 
karann ayrıntılarını 

leri adına gazete 
mize yaptığı yazılı 
açıklamada bulunan 
Mimarlar Odası 
Gemlik Temsilcisi 
Mimar Orhan Bulut. 
Rektör Yurtkuran ın 
YÖK tarafından 
çağrılan toplantıya 
katılmak için İstan
bul'a gitmesi 
nedeniyle. Gemlik 
heyetiyle 11 
Temmuz 2003 
Cuma günü saat 
12.oo'de biraraya 

açıklayan Gemlik 72 
Nolu Marmarabirlik 
Zeytin Tanm Satış 
Kooperatifi Yönetim 
Kurulu Başkanı 
İbrahim Aksoy, söz 
konusu parasal des 
teğin ortakların...
Devamı syf 8’de

geleceklerini söyledi 
Bulut, bir yerel 
gazetede çıkan 
“Başkanla pro
grama çıkmaya 
cesret edemedi" 
şeklindeki yorumun 
gerçeği yansıt
madığına da 
değinerek. ken
disinin “Üniversite
mi İstiyorum" 
kampanyasını yürüt
mek için oluşturulan 
Yürütme Kurulu nun 
Basın Sözcüsü

olduğunu, kurulun

Orhan
Buhrt
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Cekete» Çetin ALTAN
Gürhan ÇETİNKAYA

Üniversite kurulsun ancak! ‘Akşam Güneşi’

Üniversite için ortak hareket etme kararı 
alan sivil toplum örgütleri, destek ziyaretle 
rine Bursa Yerel Basını ile başladı.

Sonuçlarının yararlı olmasını diliyoruz.
Görünen o ki;
Gemlikli yurttaşlar üniversitenin meşalesi

ni yakıp, Gemlik’i aydınlatmak istiyorlar. 
Onun için de ne gerekiyorsa yapıyorlar.

Gemlik hepimizin. Sanıyorum ve inanıyo
rum ki belediye başkanımız da toplumun 
sesine kulak verecek ve vicdanının sesini 
dinleyerek üniversitenin önünü açacak.

Bilgi çağında yaşıyoruz. Avrupa Birliği’ne 
adım adım yaklaşıyoruz.

Ekonomi, hukuk, siyaset, toplum kabuk 
değiştiriyor.

Doğaldır ki değişime ayak uydurmak 
। gerekiyor.

Gelişen ve sürekli büyüyen toplumsal 
yapısıyla Gemlik’te yaşayan insanlar da bu 
değişimin içinde olmayı hak ediyorlar.

Değişimi sağlayan yollardan biri de eğitim.
Gemlik dünyaya ün salmış zeytininin ve 

oya gibi işlenmiş Körfez’inin yani sıra üniver
sitesiyle de anılmak istiyor.

Bu isteğe karşı durmak, güçlük çıkarmak 
| Gemlik'in geleceğiyle oynamaktır.

Hiç bir güç Gemlik’e altın tepsi içinde 
sunulmuş olan bu hakkına engel olma sorum
luluğunu taşıyamaz, taşımak da istemez.

Hele hele bir belediye başkanı asla...
Akıl galip gelecek ve engeller bir bir aşıla

cak.
Ancak,
Üniversite açılırken dikkat edilmesi, 

üzerinde titizlikle durulması gereken konular 
var.

Açılsında sonrası kolay düşüncesi yanlıştır.
Üniversiteyi açalım açmasına da planla

mayı doğru yapalım.
Planlama ve paylaşımda Gemlik’in yüksek 

çıkarları öncelikli olmalı.
Bu ülke ve de Gemlik, öngörüsüzlük, plan

sızlık ve programsızlıktan çok çekti.
Onun için bu kez aynı yanlışa düşmeyelim.
Kapasitemizi ve potansiyelimizi dikkate 

alarak altyapımızı kuralım.
Gemlik’i yönetenlerin ve kamuoyunu oluş

turan sivil toplum örgütlerinin bu yönde de 
dikkatli olmalarında yarar var.

Çünkü son 20 yılda açılan üniversite ya da 
yüksek okulların beyin-araç-gereç yoksunu 
oldukları bir gerçek.

Gerçi üniversite girişimin önünde yüksek 
bilgi birikimine sahip Uludağ Üniversitesi’nin 
olması çok önemli bir avantaj.

Ancak bu avantajı akılcı, bilinçli ve çok 
detaylı düşünerek değerlendirmek de yarar 
var.

Üniversite olgusu bir bütün.
önü, sırası ve sonrası çok önemli.

• Üniversitenin gerçekten kurulduğu yöreye 
yarar sağlaması için tüm enstrümanların 
uyumlu ve birbirini tamamlar nitelikte olması 
gerekiyor.

Evlerde televizyonda şöyle dursun, ne rad 
yonun, ne de buzdolabının olduğu yıllardı. 
Nasıl olsun ki, zaten elektrik de yaygın değildi. 
Gaz lambası dönemi sürüyordu henüz. 
Gramafon en büyük lükstü. Türkiye’nin nüfusu 
ise yarım milyon ya vardı, ya yoktu.

Ne kimsenin adam başına düşen ulusal gelir 
birikiminden haberi vardı, ne kışlan kaç bin 
köy yolunun kapandığından...

Reşat Nuri’nin “Çalıkuşu**ndan sonra, en 
benimsenmiş, en yaygın romanıydı “Akşam 
Güneşi” İstanbul’da....

İnsan ömrünün son dönemini akşam 
güneşine, yani guruba benzetme geleneği 
vardır güncel dilde de, edebi yapıtlarda da...

Akşam güneşi... Yaşlanmış gözlerin gazete 
manşetleriyle ölüm ilanlannı da, aynı dikkatli 
süzmeye başladığı gurup vakti...

Birkaç gün önce Tomris Uyar’ı yitirdik, 
derken Neşe Düzel ile Dr. Eşber Ayaydın’ın 
annelerini, derken Çelik Gülersoy’u...

Doğrusu Gülersoy’un az emeği geçmedi 
İstanbul’a. Yıldız Parkı, Hıdiv Kasrı, 
Fenerbahçe Parkı türü düzenlemeleri bir yana, 
Sultanahmet’teki Yeşil Ev’le İstanbul kitaplığı, 
yeryüzünün en görkemli kentiyle evrensel 
boyutlarda bütünleşebilme özenleriydi.

İstanbul’u yazmış dünya kalemlerinin yapıt
ları, bizim yazdıklanmızın çok üstündedir.

Ve Çelik Gülersoy, bunlann hemen hepsini 
çevirtip İstanbul Kitaplığı na koymuştu.

Düşünün ki, İstanbul hakkında yazılmış ilk 
kitap, 1204’teki 4. Haçlı Seferleri’nde, gelip 
İstanbul’u alan, yağmalayan ve 60 yıllık bir 
Latin İmparatorluğu kuran, Katolik ordulannın 

' Başkomutanı Mareşal Villehardouin’in yazdığı 
“Konstantinopl’un Zaptı” yapıtıdır.

Gülersoy, İstanbul hakkında yazılmış o ilk 
kitabı da, Türkçeye çevirtmişti.

Genelkurmay Başkanı Org. Hilmi Özkök, 
hamaset klişelerinden annmış, dengeli ve 
düzeyli demecinde, Ankara-Washington 
arasında ortaya çıkan güven bunalımının 
büyüklüğünden söz edi yor.

Türkiye’de de “resmi tarih” yerine, eksisi- 
artısı’yla, objektif bir tarih benimsenme ve bir 
tarih bilinci yaratılmış olsaydı, belki de bu tür 
krizler hiç doğmazdı.

Örneğin ABD’nin, Türkiye ile olan ilişkileri, 
Türkiye’nin ABD ile olan ilişkilerinden çok 
daha eski ye derinlemesinedir. Bir Amerikan 
okulu olan Robert Kolej, 1863’te kurulmuştur. 
Yani Abdülaziz döneminde...

Abdülmecit tahta çıkar çıkmaz, Fransa’nın 
et kişi altında, Hariciye Nazın Büyük Reşit 
Paşa'nın Gülhane Parkında açıkladığı 
Tanzimat Fermanı ’yla tellallar sokaklarda :

- Bundan böyle gavura “gavur” demek 
yok, diye bağımken...

Ve faytonlarda imam, papaz ve haham bir 
arada, İstanbul sokaklannda dolaştınlırken.

Washington da 24 yıllık bir süre içinde Istan- 
bul'da okul kuruyordu.

Fransa’nın etkisi altındaki Tanzimat 
hareketi, sonra Almanya’nın etkisi altındaki 
İttihatçı hareketi, sonra daha Cumhuriyet 
kurulmadan Moskova’da Lenin iktidarıyla 
imzalanan Moskova Anlaşması...

Daha sonra 2. Dünya Savaşı na girmemek 
için Hitler’le aşın yakınlaşma...

1945 te Moskova’yla yeniden uzatılmak 
istenen eski Moskova Anlaşması ve isteğin 
reddi...

Ankara’nın ABD’ye doğru kaymaya başla
ması...

Derken ABD ile imzalanan birtakım anlaş
malar ve karayollan seferberliği...

Derken İsmet Paşa’nın iktidardan düşmesi 
ve Kore’ye asker gönderme.

Derken NATO üsleri yanında kurulmaya 
başlanan özel ABD üsleri..

Derken Menderes’in, ABD’den bir türlü 
alamadığı 3Ö0 milyonluk yardım konusunda. 
Sovyetler’e yaklaşma eğilimi..

Derken İsmet Paşa’nın yeniden 
Başbakanlığı ve Kıbrıs harekatıyla ilgili olarak 
gelen Johnson mektubu..

İsmet Paşa’nın demeçleri :
- Yeni bir dünya kurulur Türkiye'de orada 

yerini bulur. Büyük bir devletle dostluk, yırha 
bir kaplanla aynı yatağa girmeye benziyor.

Derken İsmet Paşa’nın iktidardan düşmesi 
ve bir Amerikan firması temsilcisinin başbakan 
olması..

ABD ile aşın içli dışlı olmanın sakıncaların
dan söz edenlerin kahredilmesi.....

1971 askeri harekatında Sunay Paşa nın 
sözleri -.

- Donumuza kadar her şeyimizi Amerika 
veri yor, karşı çıkmak niye...

Derken 1982 darbesi... “Asmayalım de 
besleyelim mi?” vurgulamalan...

Ve Pentagon dan Beyaz Saray'a gönderilen 
not:

- Bizim çocuklar başardılar...

21. yüzyıl, alışılmış şablonların çok dışında
ki bir değişim dinamiğiyle başladı... “LTus-
devlet” modeli Avrupa da aşıklı 

Pentagon. Kuzey İrak ta bizim
karşı giriştiği inadına 
Türkiye'de yaratacağı
muydu?

Elbet biliyordu.
öyleyse nereye

askerlere 
baskının.
bilmiyor

çirkin 
tepkileri

varmak istiyor
Washington?

Bunu bendeniz kestirmem kolay değil...
Ancak artık, hipnozlar, saralar, demagoöler. 

imaj yaratmalar ve bunlara inanarak trar 
akmalar dönemi erimekle...

Enseyi karartmayan. 20 yıla kadar her şey 
yeniden yer* yerine oturur....

9 Temmuz 2003 MiBiyet Gazetesi.
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Doğalgaz ihaleye çıkıyor

)

Gemlik'e doğalgaz geti 
rilmesi için belediyece 
düzenlenen çalışmalar, son 
noktaya geldi.

Haziran ayının sonunda 
belediyenin müracaatı ile 
inceleme yapmak üzere. 
Enerji Piyasası Denetleme 
Kurumu tarafından ilçemize 
gönderilen Uzman Mehmet 
Koray Candur'un sanayi 
kuruluşlarının kullandığı 
doğalgaz ile evlerde kul
lanılacak doğalgaz konusun
da yaptığı incelemeler sonu
cu. kurula sunduğu raporda. 
Gemlik'e doğalgaz geti 
rilmesinin olumlu göste 
rilmesi üzerine, konuyu 
inceleyen Enerji Piyasası 
Denetleme Kurumu, 
Gemlik'e özel sektör 
tarafından doğalgaz geti 
rilmesi kararını aldı.

Belediye Başkanı

Mehmet Turgut, gazetemize 
yaptığı açıklamada, 
geçtiğimiz hafta Cuma günü 
Ankara'da Enerji Piyasası 
Denetleme Kurumu yet 
talileri ile yaptığı 
görüşmede, kararın 
alındiğını, en kısa zamanda 
doğalgazın Gemlik’e geti 
rilme işinin ihale edileceğini 
söyledi.

Turgut, açıklamasında 
şöyle konuştu :

“Gemlik’teki sanayi 
kuruluşlarının tükettiği 
doğalgaz miktarı 50 
milyon metreküp 
civarında. Bu hazır 
pazar Gemlik’e doğal
gaz getirecek firma için 
caziplik kazandırıyor. 
Yaptığım görüşmelerde, 
26 Temmuz 2003 günü 
Bursa’ya gelecek olan 
Başbakan ve ARP Genel

Başkanı Tayyip 
Erdoğan’ın gelişinden 
önce ihalenin hazırlan
masının iyi olacağını 
söyledim ve olumlu 
yanıt aldım. Önümüzde
ki günlerde, Gemlik’in 
altyapısı özel sektör 
tarafından yapılmak 
koşuluyla, doğalgaz 
dağıtımı ihale edilecek. 
Böylece Gemlikliler 
daha temiz hava soluya
caklar”

Küçük Kumla esnafı dertli
TAŞI 
GEDİĞİNE

Eksi Enflasyon.. 
Haziran ayında enflasyon 
eksiye düşmüş. 
Gel de inan! 
Kim tespit ediyorsa,

Sahte paraya 
dikkat!

Pazarı gezsin de görsün 
Meyve ve sebzenin en bol olduğu 
mevsimde bir hafta içinde 
% 25 artan fiyatları görsün..

Yazlıkçıların gelme
siyle birlikte hareket 
kazanan yoğun bir 
yaşam temposunun 
bütün güzelliğiyle 
devam ettiği 
Kumla’da şu sıralar 
sahte para krizi 
yaşanıyor.
İnsanların akın ettiği 
tatil merkezindeki 
bu yoğunluğu fırsat 
bilen bazı vatan
daşların esnaflardan 
sahte para ile 
alışveriş yapmaya 
kalkıştığı bildiriliyor. 
İsminin açıklan
masını istemeyen 
bir market sahibi, 2 
kez böyle bir 
durumla karşılaş 
tığını, birinde

paranın sahte 
olduğunu farkedip 
geri iade ettiğini 
diğerinin ise, 
gözünden kaçtığını 
belirterek, 
"Sözkonusu kişi 
ler ellerindeki 
paranın sahte 
olduğunu biliyor
lar.
Bunu bilinçli 
olarak yapmaları. 
Şu an Kumla’da 
böyle bir 
şebekenin 
varolduğu kanaa
tini taşıyorum. 
Bütün esnaflar 
bu konuda 
duyarlı olup 
aldanmasınlar* 
uyansında bulundu.

Okus-Fokus
Vahşi Kapitalizm çok acımasız bir sistem.
Şimdi onu piyasa ekonomisi ambalajında görüy

oruz.
Ama bu zarif ambalaj bile, onun gaddarlığını 

gizleyemiyor.
Bu sistemde yükselme de çok hızlı oluyor.
Düşme de, daha hızlı oluyor.
Tıpkı okus - fokus gibi.
Bir anda imparator oluyorsunuz.
Bir an da, yıkılıp yerle bir oluyorsunuz.
Uzan grubu en iyi örnek.
Onları, hukuku zorlayan Star televiz yonunun 

kuruluşu ile tanıdık.
Ardından enerji sektöründeki ağırlığım gördük.
8 Çimento Fabrikasının bu gruba dahil 

olduğunu duyduk.
Geçen 10 yıl içinde, Uzan Grubu büyüdükçe 

büyüdü.
El attığı her iş de büyük kazanç sağladı.
Telsim de bunlardan biriydi.
Bu büyük kazanç, grubun yaşam biçimini de 

değiştirdi.
. New York’ta ve Londra’da katlar, malikaneler 

alındı.
. Helikopterler ve uçaklar alındı.
. Yaklaşık 50 ye yakın şirket kuruldu.
Grubun bir özelliği vardı.
Kavgayı ve didişmeyi çok sevdi.
Siyasetçileri, bürokratları, ve hatta hükümetleri I 

yıldırdı.
Zaman geldi, medyasını şantaj makinesi olarak I 

kullandı. |
. Her zaman alacağına şahin oldu.
. Ama hiç bir zaman borcuna titiz davranmadı. I
. Motorola ile mahkemelik oldu.
. Telekoma yaklaşık, 2 katrilyon borç taktı.
. İşler, borçlar ve alacaklar büyüdükçe hukuktan I 

uzaklaştı.
. Enerjide iletişim, üretim veya dağıtımdan biri- I 

ni seç dendi.
. Ne bu hükümeti. ne de bundan öncekileri sal- 1 

lâmadı.
. Üstelik bir de siyasete bulaştı.
. Eskiden siyasetçiler avucundaydı.
. Ama şimdi hedef haline geldi.
Nitekim yıkılma dönemi başladı.
Çukurova. Kepez derken, imar Banka® da I 

devrildi. I
Uzan Grubu kendi kurdaja ia^aratoria$a» I 

kendi hat alan ile bitirdi. I

İşte Kapitalizm bodur.
Sistem sizi bir anda zirveye tasar. I
Sonra bir anda yok eder. I
Sanki, okus - fokus yapar gftL I

•Verede roşoıvm bir yaratık gördüysem, 
Orada güçlü olmak isteme rastlad vm.

"‘Metndbe*
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Patatesin tahtş||||^W^
sallanıyor

Yılın zam şampiyonu patates, inişe geçti. 
Satıcılar patates fiyatlarının önümüzdeki 

günlerde daha da düşeceğini bildiriyorlar.

Geçtiğimiz yıl üreticinin 
emeğini karşılamayan 
patates, yeni sezonla bir
likte adeta patlama 
yaparak zam şampiyonu 
olmuştu.
Bir iki hafta öncesine 
kadar kilosu 1 milyon 
750 bin liradan satılan 
patates fiyatlannda düşüş 
başladı.
Mustafa Çekirge isimli 
pazarcı esnafı bu ütünün 
ulaştığı astronomik 
rakamın patates ekiminin 
az oluşundan kay
naklandığını söyledi.
Bu arada kilosu kalitesine 
göre 500 bin liraya kadar

düşen patates fiyatların- günlerde de süreceği tah- 
daki bu inişin önümüzdeki min ediliyor.

PVC KAPLAMA V€ 
PLRSTÎK KAAT SİSTCIVILCRİ
fi Plastik Kimlik Kartı O Personel Kartı
Fİ öğrenci Kartı 
n Potura Kartı ve

O Tanıtım Kartı 
Fİ 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

I I ı i I I I i
i

TAODÖITBffUn 
OfflilwlOTt$iirpriz I

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

3
BİR TELEFON YETERLİ | 

TEL : (0.224) 5131797 |
E fgJBJ0JBI3İpiİpi|îllgl@|glBİFİ|i3|FHi3l3JBIBJg[gJ5J5I^§

m ।
Pizzamızı denediniz mi? 

Vazgeçemeyeceksiniz.
Ev ve işyerlerine servis yapılır 

1 İstiklal Cad. No:17 GEMLİK

■ Tel: (0.224) 513 53 67

NÖBETÇİ ECZANE

10 Temmuz 2003 Perşembe 
OZAN ECZANESİ

SATILIK DAİRE

Kumla 'da Havuzlu Satılık Daire
Tel: (0.224) 513 17 97

DOĞUŞ FEN DERSHANELERİ
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Kadri GÜLER

Bükreş yolunda (8)
SS Gezimizin son 
| nünü yapmayı plan- 
1 ladığımız Bükreş 

j gezisini gümrüklerde 
[Beklememek için bir 
| gün önceye aldık.
| Köstence'den saat

! lO.oo sıralannda 
| aynldık. Aramızda 
I bulunan emekli Albay

i Mesut Özbakırın 
■edesi Dobruca 
Boğumlu olduğu için 
•bu geziye katılmıştı.
I Dedesinin doğduğu 
Ata topraklarını

■örmekti arzusu.
’ Bu nedenle 

Bükreş'e Dobruca yo 
I Bundan gitmeye karar 
■erdik.

i Biliyorsunuz, Bursa 
İ SSK Hastanesi’nin üst 
[taraflarının adı da 
Dobruca'dır.
Romanya’dan göç 
etmiş Türklerin yer?

■eştiği bir semte, son- 
ralan bu Dobruca adı

■erilmiş.
E Dobruca yaklaşık 
40 kilometre uzaklık-, 

jta. Tüm yol boyunca 
Kerimli bahçelerden 
Seçiyoruz. Otobüsün 
Kinde çevremizi 
gözlemleyerek yolu
muza devam ediyoruz.

e Dobruca, büyük bŞir . 
/kasaba. 60 bin 
■ürk'ün yaşadığı 
■öyleniyor. Tanm ve 
! sanayi kenti. Biz uza- 
■ından geçiyoruz 
fanca k. kentin büyük- 
İlüğü ve güzelliği uzak 
Kan bile belli oluyor.

E Dobruca'dan uzak- 
llpştıktan sonra, yol 
■aralıyor ama bakımlı 
Ke düzgün bir asfalt

tüm Romanya'yı baş
tan aşağı donatan 
kanallar ve Tuna var.

Toprak bakımlı, 
verimli ve de sulak...

Otobüs içinden 
Çavuşesku döneminde 
açılan dev kanalları 
yol boyu uzanıyor. 
Kanalların içinde taşı
macılık yapılıyor. 
Otobüsün en ön' 
koltuğunda oturan 
Gemport eski Genel 
Müdürü Ziya Alkan 
çok dikkatli bakıyor 
kanallardaki küçük 
gemilere, zaman 
iamanAdâ bizlere'bıF^ 
giler veriyor.

Kanalların yzerinde 
demir köprüler baha( 
Hamburg’a gİrerkeh' 
Hitler’in yaptırdığı 
demir köprüleri anım
sattı. ,

Yaklaşık üç saştlik 
bir yolculuktan sonra, 
Bükreş'e giriyoruz.

Bükreş çok büyük 
bir kent!, git gitbitmi' 
yor. _

Bu tarihi kentin 
doğal dokusu hiç 
bozulmamış, yine 
sosyalist dönemde 
yapılmış görkemli 
binalar, bütün

haşmetiyle yükseliyor.
En güzeli ise cad* 

delerin genişliği.
Bu gemimizde 

Çavuşesku’nun 
Sarayı’nı göreceğiz. 
En çok merak 
ettiğimiz bu saray.

Tercümanımız 
rehberlik bilgisi 
olmadığından bize 
fâzla yardımcı olamı 
yor. Ama daha Önce 
bu tarihi kenti 
arkadaşlanmız, bize 
saray hakkında bildik
lerini anlatıyor^

görüyoruz Anlatılana 
göre, ihtilal olduğunda 
yapılmakta olan tüm 
bu binalar yanm 
kalmış Demokratik 
dönemde ekonomik 
çıkmazda olan Romen 
Hükümeti, bu 
binaları yeniden 
tamamkıUyorreufr.

’ -^Çavuşesku, 1978 
■ yîiında Bükreş’te 

yaşanan bir deprem
den sonra yoksulların 

• mahallesi olan 
bugünkü saray böl- 
gesini tamamen 
yıkarak, tam 20 yılda 
dünyanın ikinci büyük 
sarayını yaptınyor. 
Amerika’daki 
Pentagon’dan sonra 
dünyanın en büyük 
yapısı Çavuşesku 
Sarayı.

Muhteşem bir 
caddeden geçip.

>sarayın önüne peliyo
£ruz- I

Herkes otobüsün 
camlarından dışarıya 
saraya bakıyor. 
Duracak bir yer an 
yoruz. Saraya giden 
ana caddenin sağında 
ve solunda muhteşem 
inşaatlar yapılmış. Bu 
Çavuşesku nun ikt i - 

V darın ihtişamının Skn- 
gesi olsa gerek diyo- 

| ruuv
Bazı binaların 

tamamlanmadığı, 
bazılannın ise yeni 
inşaatlann başladığını

Türidenn vapbğı

onunc

dolanıp bir kaptbut-

r~

marta mmfe

sona evayor. berat

roman dahi.
Ror-*nhr bû*k

yor. Ben bir 
mağazadan hedkeA 
bri«arban eMkcMa .

ton yemek yiyecek bir

>r

rehbere mumka

İr boyu verimli

I
 ftopraklar hep ekilmiş, 

Kerimli olmaması 
Bnümkün değil. Çünkü 
posyalistlik döneminde gönden»

Maalesef izin 
almadan gurihmiyor- 
muş

Bunun üzertw 
çevreyi gezerek 
yemek yiyecek bir yer 
aramava tovcJdkdt



ELEMAN ARANIYOR
Nakliye firmamızda çalışacak

V Şirketimizi yönetecek profesyonel yönetici 
V Ön muhasebeden anlayan deneyimli muhasebeci 

V Güvenlik görevlisi aranmaktadır
AKTAŞ NAKLİYECİLİK LOJİSTİK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.
Tel: (0.224) 514 56 09-514 00 28
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Verimli memur 
ödüllendirilecek

Tasannın en önemli 
bölümlerinden birini 
kamu çalışanlanna 
yönelik düzenlemeler 
oluşturuyor.
Memurlar ve kamu 
görevlilerinin işe alın- 
malan ve görevde 
yükselmeleri ehliyete

dayalı seçme sınavı ve 
liyakat esasına göre 
yapılacak. Diğer kamu 
görevlileri ve işçiler 
kadro şartına bağlı 
olmaksızın sözleşmeye 
dayalı olarak istihdam 
edilecek. Sözleşmede 
ilgili personelin görev-

leri, hak ve yüküm- i 
lülükleri ile perfor- I 
mans ölçütleri yer aa- 
cak. Memurlar ve 
diğer kamu görelileri 
performans ölçütlerini 
göre değerlendirilecek 
ve gerekirse ödül
lendirilecek.

Büyükkumla İskelesi karşısında 
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 BÜYÜKKUMLA

Köy hizmetleri kaldırılıyor
Köy Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü’nün görev 
ve yetkileri araç, 
gereç, her türlü taşınır 
ve taşınmaz malları, 
bunlara ait ödenekler
le birlikte İstanbul 
dışında il özel idarele 
rine, İstanbul’da ise

İstanbul Büyükşehir 
Belediyesine 
devredilecek.
Köy Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü’nün 
merkez teşkilatı per
soneli Tanm ve Köy 
İşleri Bakanlığı’na, 
İstanbul dışındaki

taşra teşkilatı perso 
neli, bulunduktan 
illerdeki il özel 
idarelerine, İstanbul'
da ise İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi 
Başkanlığı’na kadre 
ve pozisyonlar ile bir
likte devredilecek.

TAKSİTLİ TATİL EN İDEAL TATİL!

İDEAL
ADVANTAGE taksit İmkanı
BONUS KART

TÜRK HAVA YOLLARI

duru turizm

W0RLD KAKI sahiplerine
VADE FARKSIZ

s 
i 
< 
i

✓ OKUL GEZİLERİ

✓ VİZE İŞLEMLERİ

✓ YURTİÇİ - YURT DIŞI OTEL REZERVASYONLARI
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Mustafa Yurtkuran YÖK’ün çağrısı üzerine dün İstanbul’a gitti.

'ta ile toplantı ertelendi
ÜKh Birinci sayfanın devamı 
tor- İDrhan Bulut. açıklamasında 
?>®‘üİYürütme Kurulu'nun dışın-

Ma. kişilerin yaptığı açıkla- 
yalnız kendilerini ve 

HÜehsfenenstıp oldukları, kurumu 
“^aAağiayacağını. Yürütme

Kurulu toplanttİan. sonunda

Gemlik' e ikinci bayan savcı atandılOf
m

rcu’-

t Tavşanlı Savcısı Leyla 
■Malkondu (35), Gemlik 
■Cumhuriyet Savcılığı na
Kıfranrh
■Gemlik'teki bayan savcı
■sayısı Savcı Ulviye Ulusoy

edy®

ile®

Konya doğumlu olan Savcı
Leyla Malkondu. 1991 yılın

ortaya çıkan acil eylem 
planının sırayla uygu
landığını belirterek, “Bu 
hareket kesinlikle her
hangi bir siyasi görüşü 
veya kişiyi ön plana 
çıkarmayı hedefle- 
memektedir. Sadece

da Selçuk Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. 
1995/1997 yıllannda 
Karabük’ün Ovacık 
ilçesinde, 1997/2000 yılları 
arasında Giresun’un Eynesil, 
ilçesinde, 2000 yılından 
2003’ün Haziran ayma 
kadar da Kütahya’nın

İLANDIR
GEMLİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Dosya No: 2003/62

Davacı Hüseyin Zühtü Marangoz vekili Av. Mehmet Çatak tarafından davalı Hazine ve 
Umurbey Belediyesi aleyhine açılan senetsizden tescil davasında, Bursa ili, Gemlik ilçesi, 
Umurbey Beldesi, Bostanlık mevkii, pafta : 38’de kayıtlı taşınmazın doğusu ve güneyinde 
Hüseyin Zühtü Marangoz a, batısında Ali Girit’e, kuzeyinde Erhan ve Erhun Marangoza ait 
taşınmazlar İle çevrili taşınmazın harita mühendisi Cengiz Karakuş’un 30.05.2003 tarihli 
mevcut kroküt raporunda 8943.25 m2 kısım için davacı Hüseyin Zühtü Marangoz tarafından 
senetsizden tescili talep edildiğinden dava konusu taşınmaz hakkında hak iddia edenlerin son 
ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememizin 2003/62 esas sayılı dosyasına müra- 
cat etmeleri, aksi halde davacı Hüseyin Zühtü Marangoz adına tapuya tescil karan verileceği 
ilan olunur.
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GÜNLÜK SIYASI GAZETE

£

YIL ; 31 SAYI: 1589
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Sahibi: Kadri GÜLER
Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER

İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B
Tel: 5131707 Fax: 513 35 95 GEMLİK

Basıldıâ) Yer; KÖRFEZ OFSET 
Matbaaclık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

| (Dini bayram Günleri va Pazar günleri yayınlanmaz)

Gemlik halkının yararına 
olan bir projeye sahip 

' çıkılmaktadır” dedi.
Bulut, önümüzdeki günlerde, 
sağlık, çevre ve benzeri

' kuramlarda görüşlerine ve 
çözüm önerilerini kamuoyu
na duyuracağını söyledi.

Tavşanlı ilçesinde görev 
yapan Malkondu, 
Tavşanlı’dan Gemlik 
Cumhuriyet Savcılığı’na 
atandı. Hafta başında yeni 
görevine başlayan Savcı 
Leyla Malkondu ile 
Gemlik’teki savcı sayısı 4’e 
yükseldi.

Yazarımız
Araştırmacı-Yazar 

Yılmaz AKKILIÇ’ın yazdığı 
4 Ciltlik 

BURSA ANSİKLOPEDİSİ 
gazetemizde satılmaktadır.

GÜNLÜK SIVASI gazete

İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B 
Tel: 5131797 Fax : 513 35 95 GEMLİK

Umut Tacirleri ve Özgüven
Türkiye’nin önünün açılması, bir anlamda 

demokratikleşmenin önünü açmakla 
olanaklıdır. Var olan satüko, hepimizin 
özlediği daha sivil ve demokratik bir topluma 
ulaşmamızı engelliyor. Sosyal hukuk devletini 
yaratamadık. Siyasi istikrarsızlık bir türlü 
aşılamıyor.

. Türk toplumu gerçekten çok sabırlı, 
süreğenleşmiş (kronikleşmiş) enflasyon altın
da yıllardır eziliyor. Toplumun sağduyusu 
emniyet supabı işlevini görüyor. Günlük yaşa
maya alıştınlmış bir toplumun gelecekle ilgili 
bir beklentisi ve amacı olabilir mi? Modem 
kurumlanınız var, ama geleneksel ilişkimiz 
birbir ilişki (yani torpil) değişmiş değil. 
Gençler siyasi alanın dışında, ya topçu ya da 
popçu sloganıyla hareket etmektedir. 
Siyasetçiler sürekli umut vaat edip bir türlü 
yerine getirmeyince, seçmen, siyasetçiye 
küsüyor. Haklarından vazgeçiyor, hatta daha 
ileri giderek, öbür dünya için yatmm yapıl
maya başlanıyor.

Önemli bir nokta: Herkes var olan durum
dan şikayetçi olmasına karşın seçenek (alter
natif) çözüm üretmekten uzak. Bu görünümü 
ile seçmen hem politikacıya olan güveni hem 
de kendine olan özgüvenini yitiriyor. 
Toplumun talepleri Meclis’e taşınamıyor. 
Zaten birbirinin aynı olan parti programlarıy
la partiler seçenek olamıyor. Yüzde 20 
kararsız seçmen olması düşündürücü değil 
mi? Günübirlik çekişmelerle gün kurtarılıyor. 
Parti disiplinleri pranga gibi, kul olma statüsü 
burada da korunuyor. Hep seçtiklerimizden 
bir şeyler bekliyoruz. Sorunlarımızın 
çözümünü onlara havale ediyoruz. Bizim 
topluma özgü olan bu özgüven sorununu 
aşamıyoruz. Seçimde oy kullandıktan soma 
işimiz bitti sanılıyor. Asıl görevin, sorumlu
luğun o zaman başladığının aymhnda değihz. 
Okulda verilen eğitim, niteliği gereği itaatkar 
insan, güvensiz insan yetiştiriyor.

Siyasetçi, siyasetin emek isteşen aşamalan j 
yerine kolay rant sağlamayı tercih ediyor. 
Toplumumuzda yaygın bir kanı, siyasetin iyi 
bir şey olmadığı, uzak durulması gerektiği 
şeklindedir. Ancak yaşamın tüm alanlarında 
siyaset vardır. Okulda, ailede, işyerinde.... 
Öğrenciyi derste katılımcı yapmakla başlar 
siyaset. Halk ile siyaset arasındaki kopukkı 
giderilmeli. Duyarlı ve bilinçli bir toplum 
siyeaseti yönlendirebilir. Bölme bir toplum.; 
özgüveni tam bireylerden oluşur. Özgüvenin 
oluşumunda eğitimin birebir etkisi olduğu 
unutulmamalı.
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Marmarabirlik şaşırttı
Birinci sayfanın devamı 
2001/2002 ve 
2002/2003 kampanya 
dönemlerinde teslim ettik
leri zeytin bedellerinin brüt 
tutan üzerinden hesa
planacak aritmetik ortala
masının yüzde 5’i oranında 
olacağını aynca kredinin 
kişi başına 100 milyon 
liradan aşağı olmayacağını 
bildirdi.
UYGULAMA
DÜN BAŞLADI
Başkan Aksoy, 9 Temmuz 
Çarşamba gününden 
itibaren başlanılacak nakti 
krediden faydalanmak 

isteyen kooperatif ortak
larının liste toplamının her 
hafta cuma günü mesai 
bitimine kadar Genel 
Müdürlüğe gönderileceğini 
belirterek, kredi 
ödemelerinin
** Müteselsil Kefaletli 
Borç Senetleri ” düzen
lenerek yapılacağını kay
detti.
BU NASIL 
DESTEK ?
Bu arada adına parasal 
destek denilen krediye yıl
lık yüzde 40 faiz üzerinden 
günlük faiz uygulanacak. 
Kullanılan kredinin ana

para ve faiz borçlan 
toplamı teslim edilecek 
ürün bedellerinden mah
sup edilecek. Ürün tesli
matında bulunmayanların 
vade bitim tarihi 31 Aralık 
2003 olup bu tarihte kap
atılmayan kredi borçlan 
6183 sayılı Amme 
Alacaklan Tahsili Usulü 
hakkındaki kanunda yazılı 
gecikme zammı Uygula
narak tahsil edilmesi yolu
na gidilecek. Öteyandan 
sözkonusu uygulamadan 
vadeşi geçmiş borcu bulu
nan ortakların yarar
landırılmayacağı bildiriliyor.

- 2002-2003 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA SINIFLARINI ■
| PEKİYİ İLE GEÇEN KARNE VE FOTOĞRAFLARINI |

GAZETEMİZE GETİREN -
1 ÖĞRENCİLERİN FOTOĞRAFLARINI YAYINLAMAYA I
: DEVAM EDİYORUZ.

Şelale Çay Bahçe# 
ihaleediMİ

Belediye tarafından 
Manastır’da yap- 
tırılan Şelale de 
bulunan çay 
bahçesinin yeri 
dün, aylığı 355 
milyon liradan 
Şedat Sönmez adlı 
vatandaşa ihale 
edildi.
Dün, Belediye 
encümeni huzurun

da yapılan ihaleye, 
iki kişi katıldı.
Katılımcılardan biri 
300 milyon liraya 1 
çıkarken, Sedat 
Şönmez aylık 355 
milyon lira vererek,! 
ihaleyi kazandı. 
Şelale Çay Bahçesi, 
belediye tarafından 
üç yıllığına ihaleye j 
çıkanldı.

RENKLİ ETİKET - BROŞÜR - EL İLANI - 
KİTAP - DERGİ - AFİŞ - YILLIK BASIMI - 

FATURA - İRSALİYE - BİLET - GİDER MAKBUZU - 
DAVETİYE- KARTVİZİT - KAŞE - MÜHÜR -

CİLT YAPIMI - PLASTİK KİMLİK KARTI

T GÜND€ KALİTELİ vo UCUZ
DAVCTİVC BASILIR

Her türlü matbaa işlerinizde hizmetinizdeyiz. ' - *"Matbaacılık Bizim İşimiz"

MATBAACII_IK-YAYINCII_IK-F%EKL_AIVICII_IK
İstiklal Cad. Bora Sok. Akbaok Aralığı No : 3/B GEMLİK

Tel î (0.224) 513 17 97 Fax : (0.224) 513 35 95
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■^■^Üniversitemi istiyorum kampanyası çerçevesinde, sivil toplum örgütleri ziyaretlerini sürdürüyor

iBugûn Rektör ziyaret edilecek
■ınğipek Fabrikası’nın Uludağ Üniversitesi’ne tahsisini destekleyen Gemlik’teki sivil toplum örgütleri, Bursa Medyasından 
ionra ertelenen Uludağ Üniversitesi Rektörü ile olan görüşmesini bugün gerçekleştirecek. U.Ü. Rektörü Mustafa 
kırtkuran'ın İstanbul'daki toplantıya katılması nedeniyle ertelenen ziyaret, bugün saat 12.oo’de Gemlik’ten hareket edecek 
İvil toplum örgütleri temsilcileri tarafından gerçekleştirilecek. Sivil toplum örgütü temsilcileri, Rektörden Özelleştirme

GEMLİK GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

rfez
TARAFSIZ SİYASİ GAZETE

Dil Temmuz 2003 Cuma •FİYATI

Yüksek Kurulu’nun Sunğtpek 
Fabrikası’nm tamamının üniversi 
teye yerilmesi konusundaki belediye 
ile paylaşımın yapılmamasını isteye
cek. Gemlik’in gezi bandından cok 
eğitim kuramlarına ihtiyacının 
olduğunu söyleyen sivil toplum 
örgütü temsilcileri, Rektör Mustafa 
Yurtkuran’ı bu konuda yalnız bırak
mayacaklarını yineleyecekler.

ye. Öğretmenevi karşısındaki eski ev kundaklandı

55 OEski evler bir bir yakılıyor
ÇjÜMe t^alaş

Kadri Güler

Rektöre he sorulacak?
Bugün sivil toplum örgütleri Uludağ Üniver- 

I sitesi Rektörü 'Mustafa Yurtkuran'r ziyaret 
I ederde kendilerine tahsis edilen

Sunğipek arazisine sahip çıkmalarını isteye- 
I cek.

Gemlikliler ilçemize en kısa zamanda önce 
I yüksek okul, gelecek yıllarda da 280 dönümlük 
I Sungipek arasizisinde Üniversite kurulmasını 

istiyor.
Üniversitenin: bir süreç işi olduğunu biliyoruz.
Birilerin aklı hep yüksek okula takılı kaldı.
Önce, Belediye Başkanı, ardından AKP İlce 

yönetimi, üniversiteye bırakılan alana iktidar 
olmaları nedeniyle sahip çıkmaya çalışıyorlar.

Kimin adına sahip - çıkmaya çalışıyorlar. 
I Gemlik halkı adına.

Neden sahip çıkmaya çalışıyorlar.
Gemlikte yeşil alan yokmuş, nefes alacak 

I yer yokmuş. Piknik yapılacak alan yokmuş, çay 
| bahçesi vb. gibi yeterli yerler yokmuş.

Belediyelerin görevi bu alanları yaratmaktır.
Bir görevide mevcutlara sahip çıkmaktır.
Üniversiteye verilirse yeşil mİ azalacak, soluk 

alınacak alan mı?
AKP seçim öncesi siyasi rant peşinde.

I Bu tercih onların eğitime bakış açılarını 
I ortaya koymaktadır.

Üniversite gelirse Gemlik’te kafa değişecek 
| k^a.. Ekonomi de..

Bu be en çok Belediye nin işine yarayacak.
Anlayan olursa.
Bugün rektöre verilecek mesaj “Sana veri- 

I lene sahip çık** olacak.

■ Gemlik’teki eski?- . bina, kimliği belirsiz-.
■binalar, birer, birer yok-. . . kişiler tarafindan kûn-
oluyor.,
Bir dönemlerin , 
Gemlik’in en güzel 
konutları olan ahşap

daklanmak iştendi?
. Çevreden. görenlerin

binalar, bugün kullanıla
maz bir halde sahipleri ’ 
tarafından terkedilince, 
tinercilerin mekanı 
haline geldi. 
Önceki gece, 1 Nolü 
Cadde’de bulunan* 
Öğretmenevihin 
karşısındaki eski boş

‘ belirttiğine göre, 16 18 
. yaşlarındaki ğenç bir 
çocuk, elindeki benzini 
ahşap binaya dökerek, 
ateşledi.
Yangın büyümeden, . 
Gemlik İtfaiyesi ekip
lerinin müdahalesiyle

‘ .yanmaktan kur-, 
târıhrken, büyük’ tehlike 
atlatıldı.

DYP'de görev bölümü
Doğru Yol Partisi 
Gemlik ilçe örgütü dün 
akşam İlçe Başkanı.
Faruk Güzel 
Başkanlığında topla
narak görev bölümü 
yaptı.
Genel Başkanlan 
Mehmet Ağar i 
geçtiğimiz hafta ilçemi 
zde konuk eden DYP 
Gemlik İlçe Yönetim 
Kurulu, başarılı geçen 
karşılamadan sonra, ilk 
kez biraraya geldi. 
Devamı sayfa 8 de

Faruk Güzel Başkanlığındaki DYP ilçe Yönetim Kurulu birlikte gönüüyor
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Kırmızı Başlıklı Kız
Bir Kırmızı Başlıklı Kız hikayesi vardır. 

Çocukluğumuzda anlatılırdı.
Anımsayabildiğim kadarıyla şöy leydi 

sanırım:
“Küçük Ayşe, kırmızı başlığını takarak, 

annesinin yaptığı çörekleri anneannesine 
götürmek için yola çıkmış. Kırlarda oyna
yarak neşe içinde anneannesinin evine var
mış.

Büyük bir heyecanla kapıyı çalmış, ses 
yok. Israrla bir iki kez daha çalmış, yine ses 
çıkmayınca kapıyı itelemiş. Kapı açılmış. 
Koşarak anneannesinin odasına çıkmış. Bir 
de ne görsün anneannesi yatağında mışıl 
mışıl uyuyor.

- Anneanne anneanne,
diye seslenmiş. Sesi duyan anneanne 

i uyanmış,
- Gel yavrum koynuma gir,
demiş. Küçük Ayşe’yi koynuna almış.

I Küçük Ayşe bir olağanüstülük sezinlemiş ve 
sormuş:

- Anneanne senin kollann niye bu kadar 
büyük

- Seni daha iyi kucaklayabilmek için.
- Anneanne senin gözlerin niye bu kadar 

büyük.
- Seni daha iyi görebilmek için.
- Anneanne senin vücudun niye tüylü.
- Seni daha sıcak tutabilmek için.
- Anneanne senin ağzın niye bu kadar 

I büyük, deyince, anneanneyi daha önceden 
I yiyip onun kılığına bürünen kurt,

- Seni daha iyi yiyebilmek için diyerek 
I küçük kıza saldırmış ve onu yemiş.

Bizim ABD'yle yaşadığımız dostluk, strate- 
I jik ortaklık da anneanne postuna bürünmüş 
I kurtla aynı yatağa girmek gibi bir şey.

Sürekli uyanık olmak zorundayız.
Askerimizle, politikacımızla, diplomatımız 

I la, sanayicimizle, basınımızla Türk Amerikan 
I ilişkilerinde rehayete kapılmamak gerekiyor.

Yaşadığımız son olay iyi bir örnek.
i “Irak'a yapılan ikinci operasyon bölgede 
I yeni bir düzen kurulmasının ilk adımı. 
I Arkasından çok ilginç gelişmeler yaşanacak. 
I ABD dünyanın jandarması olduğunu bu 
I operasyonla bir kez daha ortaya koymak ve 
I dosta düşmana gözdağı vermek istiyor."

Bunu biliyorduk.
Şimdi, senaryo sahneye konuyor.
İlk perde savaştı.
İkinci perde de savaş sonrası oyunlar var.
11 Türk Askeri’ni sudan bir nedenle 

gözaltına almak bu oyunun bir sahnesi.
Onlar kararlı. İdeallerine ulaşmak için 

saldıracaklar.
Bize düşen bizi yönetenlere düşen 

ABD nin oyununu bozmak. Gerekli tepkiyi 
vermek.

Ama böyle bir hükümetle değil.
Ne diyor başbakan, "ABD’ye nota verildi 

mi?" diye soran gazeteciye, "Bu müzik 
notası değil aklınıza her istediğinde ve 
rilmez."

Bu işler böyle laflarla geçiştirilecek işler 
değildir. Ciddiyet ister.

kiiffii « Ş

Erkan AKMG
Elma Şekeri Kreş ve Gündüzbakjm evi Müdûrü 

Sosyal H izmet Uzman

Çocukların yaramazlık nedenleri.... (1)

Genelde, çocuklar mevcut düzenimize 
uygun davranmadığında onlara yaramaz, 
haşan damgasını vururuz.

Onların her davranışının, her eylemi
nin bir amacı vardır. Dolayısıyla “yara
mazlığın” da nedenleri vardır.

Bunun nedenlerini sizlere şöyle 
sıralayabilirim:

* Çocuk ilginin üzerinde olmasını, 
yetişkinlerin kendisine hizmet etmesini 
isten

Verdiği mesaj : Sizin ilginizi ancak 
yaramazlığımla çekebiliyörumdur.

* Çocuk mevcut otoriteye başkaldırın
Verdiği mesaj : Burayı ben yönete

ceğimde. (Çocukla bu savaşın içine giren 
anne ve baba genelde bu savaşı kaybe
den taraf olur)

* Çocuk etrafındaki insanlardan 
intikam almak isteyebilir. Dayak yiyen, 
sözel, şiddete maruz kalan çocuklar, 
yetişkinlerden intikam alabilirler.

Verdiği mesaj : Madem beni sevmiyor
sunuz o halde benden nefret edin.

Yaramazlık konusunun çözümünde, 
çocuğunuza aşağıdaki şekilde yaklaşım
larda bulunmanızın yararlı olabileceği 
kanısındayım.

* Ona daha fazla ilgi gösteriniz.
* Yaramazlıklarını önemsemeyiniz. 

Cezalandırma ve azarlama bu davranış 
biçimini (yaramazlığı) pekiştirir.

* Otoritenizi çocukla paylaşarak, ona 
da kontrol edebileceği ve yönetebileceği 
alanlar bırakınız.

Örneğin, odasının sorumluluğunu ona 
verebilirsiniz.

* Çocuğunuzu sevdiğinizi, onu 
anladığınızı, onun her zaman yanında 
olduğunuzu iletebilmelisiniz.

Bu davranış çok önemlidir. Çocuğunuz 
yaramazlık yaptığında “Ne yaparsan 
yap, seni sevmekten vazgeçmeye
ceğim” diyebilirsiniz.

* En iyi sonuçlar ödüllerle alınır.
Bu ödüller, övgü, onay ve ilgidir. 

Şayet ona ceza verecekseniz onları bu 
ödüllerden mahrum ediniz.

* Dayak ve hakaret bir işe yaramaz, 
ancak çocuklannıza bu tarz iletişimi ve 
davranış biçimini öğretmiş olursunuz.

Bazı durumda da ceza, çocuk tarafın

dan yetişkinin ondan intikam aknaa 
olarak algılanıyor ve yetişkine düşmana 
duygular beslemesine neden olababyor

Cezadan korkmak uslu olmana 
göstergesi değildir.

Ceza korkusundan kaynaklanan kural 
lara uygun davranışta, o kuralı kaou 
etmek değildir.

ÇOCUKLAR NEDEN
YALAN SÖYLER?
Yalan, bir hatayı gizlemek dolayîsyfa 

cezadan kaçınmak için söylenir.
Yaşamın ilk beş yılında çocuğum 

söylediği yalanlardan endişe duyulma- 
malıdır.

Çünkü gerçeği algılama ve ona sadâ 
kalma yetisi yaş ilerledikçe gelişmektdfr

Gerçeği ayırt edebilen bir çocuk vat 
de yalan söylemeye devam edebilir. |

Çocuk yalan söyler çünkü...... |
* Çevreyle olan ilişkilerinde yolunda 

gitmeyen bir şeyler vardır.
* Cezadan kurtulmak ister
* Kendini diğerlerinden aşağı görmek

tedir.
* İlgi çekmek ve çevresini şaşırtarak âe] 

doyum sağlamak istediğinden olmâdfc. 
şeyleri oluyormuşçasma ifade eder.

* Kendisini rahatsız eden gerçeÜerı 
gizlemek ister.

* Anne babasının sevgisine ihtrtac 
vardır.

* Çevresindekiler de yalan söylemekte-] 
dir, örnek alır.

* Bazen de anne ve babasının isteği] 
üzerine yalan söyler ve bunu ahşkanüJ 
haline getirebilir.

* Kendi hayatını gizlemek gereğrt 
duyar.

NASIL ÖNLENEBİLİRSİNİZ?
* Çocuğunuzu yalan söylemeye iteni 

nedenleri tespit edip, “böyle demek 
istiyor olabilir misin?” dîye irdeleyin.
* Anne ve baba olarak sîzler de yaM 
söylemeyin.
* Yalan karşısında çok sert ve aşağılaçıa 
tavır takınmayın.

Narın: Kardeş kıskançlığı re 
Çocuktan anne ve 

babaya mefrfMpj
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Kordon'daki tuvaletin gün boyu açık tutulması isteniyor

Tuvaletin mesailisi Transfer Pazarı

Emin Dalkıran Kordonumda bulunan ‘Şelaleli Tuvalet” saat 16.oo 
ile 24.oo arasında açılıyor. Belediye tarafından işletilen tuvalette, 
tek vardiya temizlik işçisi açık tutuyor. Kordonda tuvaleti gelen 
vatandaş, saat 16.oo’ya kadar beklemek zorunda.
Ali ÖZYURT 
Gemlik 
Belediyesi nce 
geçtiğimiz yıl yap
tırılarak kullanıma 
sunulan "Şelale 
Tuvalet- yapılış 
amacındaki f onksi 
yonunu yerine 
getirmekten uzak 
bir görüntü çiziyor. 
Saat 16.00-24.00 
saatleri içinde açık 
olan “Şelale 
tuvalet”in adı 
“Mesaili 
tuvalet”oldu. 
Yaşlı-genç, çocuk 
demeden mevsim

Gösterişi değilitibariyle yaşanan

Hala anlayamadık...

Ey! Büyük insan İsmet Paşa. 

Yıllar önce demiştiniz ki;

Büyük devletlerle dost 

olmak ayı ile yatağa 

girmeye benzer.'* 

Hala bir türlü 

anlayamadık gitti.

Bin bir örnek yaşansa da...

anormal sıcaktan 
bunalan herkesim- 
den insanın akın 
ettiği kördonboyun- 
da, varolmasına rağ
men tuvalet sorunu 
yaşanıyor.
Özellikle evde 
başedemedikleri 
çocuklarını kordon- 
boyuna getiren aile 
ler, tuvaletteki 
16.00 - 24 00 
uygulamasına bir 
anlam veremedik
lerini belirtiyorlar.
Gemlikliler, genellik
le alkollü mekanlar
da uygulanan bu 
mesai uygula
masının Belediye’ce 
tuvalete uyarlan
masından yakı
narak, "Sürekli 
açık tutulmaya
caksa neden 
yapıldı ? Bu man
tığı anlamış 
değiliz.

işe yaraması 
önemli.
Gündüzleri de 
açık tutulmasını 
istiyoruz. Çünkü 
çoğu zaman 
çocuklarımızın 
tuvalet ihtiyacı 
yüzünden sahile 
geldiğimize piş
man olup tekrar 
eve dönmek 
zorunda kalı 
yoruz.” diye tepki 
gösteriyorlar.
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut ise, 
kordondaki tuvaletin 
belediye tarafından 
çalıştınldığını, temiz
lik işlerinden saat 
16.oo-24.oo arasın
da tek vardiya ile 
işçi koyduklarını, iki 
vardiya işçinin 
maliyetinin yüksek
liği nedeniyle böyle 
bir tasarrufa 
gidildiğini söyledi.

Transfer pazarında bir çok isim 
konuşuluyor.

Ama bugüne kadar resmî sözleşme 
yapanlar azınlıkta kalıyor.

. Beşiktaş’ın en önemli transferi 
Okan Koç.

. Şu ana kadar Fenerbahçe’nin en 
önemli transferi, Trabzon’dan alınan 
Aurelio.

Bu oyuncu lider özelliği taşıyor.
Geçmişte Okocha’nın yerine aday 

olacak.
Fenerbahçe Hollanda’ya el attı.
Hooijdonk’un işini bitiremedi.
Şimdi Chelsea’de oynayan

Hasselbaink’in peşinde.
Hasselbaink alınırsa, Fenerbahçe I

seyircisi yerinde duramaz.
Sağlam yapılı, toplara iyi vuran ve 

kafa toplarında da etkili bu futbolcu 
çok tutulur.

. Galatasaray iç piyasadan B kalite 
bazı oyuncular aldı.

Sporting Lizbon’dan da, Cesar 
Prates’i aldı.

Gelelim Bursaspor’a.
Hagi Bursaspor’un çehresini 

değiştirecek.
Büyük bir ihtimalle Hagi de değişe

cek.
Agresif Hagi’nin yerini, babacan bir 

Hagi alacak.
Aslında, örnek aramaya gerek yok.
Luçescu’ya baksın yeter.
Bu sene Bursaspor, belki de Real 

Sociedad’a benzeyecek.
O da bir önceki yıl küme düşüyordu.
Ama geçen yıl şampiyonluğa oynadı.
Bursaspor şampiyonluğa oynamasa 

bile, puan cetvelinde onurlu bir yere
oturacağına inanıyoruz.

Dört Romen’in başarılı olacağın
umuyoruz.

Merinos’tan ve alt yapıdan ban 
yeteneklerin kadroya dahil olduğunu 
duyuyoruz.

Bursa’h olarak artık üzülmek 
istemiyoruz.

Gurur duymak istiyoruz.

gömün Fire/rcı
Temel bir kavgada sırandan becakfand* 
Sntmda bıçakla. ac9 servise götüriddc 
Doktor sordu:
" Canın yamvor mu evladım ? * 
Temel sakin sık» yanıt verdi.
' Yok doktor bey. Sadece güldüğüm zaman 

ağrıyor. ’
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Körîezciler
Karadeniz turunu

tamamladı

Özel Körfez Fen. 
Dershanesi, dönem 
sonunu öğretmenleri ile 
birlikte Karadeniz Gezisi 
ile tamamladı.
Öğrencilerini ÖSS 
sınavlarına hazırlayan 
Özel Körfez Fen 
Dershanesi öğretmen ve 
yönetici kadrosu, her yıl 
olduğu gibi bu yıl da 
dönem sonunu 
Türkiye’nin bir başka 
köşesinde gezerek 
sürdürdü.
Dershane Kurucu Sahibi 
Ahmet Hulusi Aydın, 
Gemlik’ten çıkarak, 
Kocaeli, Adapazarı, Bolu, 
Kastamonu, Sinop, 
Samsun, Trabzon, Giresun, 
Ordu, Rize, Sarp ve Artvin, 
Ardahan, Kars, Sarıkamış, 
Erzurum, Erzincan, Tokat,

Sivas, Amasya, Çorum’dan 
geri döndüklerini söyledi.
Bir haftada toplam 26 il ve 
İlçenin gezildiğini -söyleyen 
Aydın, “Yurdumuzun her 
yıl değişik bir köşesini 
gezerek, büyük mutlu

luk duymaktayız. Hem 
gezip, hem dinleniyoruz, 
hem de ülkemizi 
tanıyoruz.
Bu öğretmenlerimize de 
moral kaynağı oluyor” 
dedi.

i I i

ı I !I I I I.

İLAN ve REKLAMLAR
KAZANDIRIR -

ıvııtıuııııtiiH
1(( mil)(n»llVWnMiz

BİR TELEFON YETERLİ

TEL : (0.224) 5131797

ei

i

I «İZM» I 
■ t?ct Cafe J

Pizzamızı denediniz mi? 
Vazgeçemeyeceksiniz.

Ev ve işyerlerine servis yapılır I
1 İstiklal Cad. No:17 GEMLİK 1
■ Tel: (0.224) 513 53 67 I

NÖBETÇİ ECZANE

11 Temmuz 2003 Cuma 
ERÇEK ECZANESİ

SATILIK DAİRE
Kumla'da Havuzlu Safilik Daire 

Tel: (0.224) 513 17 97

i DOĞUŞ FEN DERSHANELERİ
S
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Kadri GÜLER

. Romanya’da son günümüz (9)

Bükreş ten saat 
22.00 ye doğru 
Köstence’ye gelip 
otelde dinlenmeye çek
ildik.

Bu gece Köstence 
de son gecemiz.
I Bir süre dinlendik

ten sonra karnımızı 
doyurmak için oteli 
mizin karşısındaki 
müzikli restuaranta 
gideceğiz.

Bir grup yaptık. 
Teoman Ekim ve eşi 
Nazmiye Ekim. 
Mehmet Yaşar eşi 
Ayşen ve oğlu Halil. 
Erol Gürçay. Mesut 
Özbakır. Yaşar Bektaş 
ve eşi Meryem. Dursun 
Ozbey. eşi Oya ve 
kızları büyük, bir masa 
oluşturduk.

Restaurant bir Arap 
tarafından çalış tınlıyor- ■ 
muş. çevremizde 
Türkler ve Araplar var. 
Temiz bir yer.

Müzik,baştan sona 
arap müziği, ses 
sonuna kadar açık.

Modem bir dans - 
gurubu oryantal dan 
yaptı. Sahneye birkaç 

kez kıyafet değiştin 
lerek geldiler. Grubun 
esmer olanı ve en 
güzel dans yapanı 
masalan dolaşarak 
para toplamaya 
başladı.

Bizim hemen 
yanıbaşımızdaki masa
da bulunan Türk grup
tan birinin önünde 
kıvırmaya başlayan 
dansözün her yanına 
dolarlar takılmaya baş
landı.

. Takılan dolarlar 
büyük olmasa da yön
tem tam magandacay- 
dı. j

Biz izlerken bu tür 
olayı ilk kez gören 
hanımların ağzı açık 
kaldı.

Hareketli bir gece 
yansı otelimize dönüp 
ertesi günkü yolculuğa 
hazırlandık.

DÖNÜŞ 
BAŞLIYOR
Bugün geri, dönü 

yoruz.
Programda değişik 

lik olduğu için. 
gezmediğimiz yerleri . 
görüp Mangalia'dan

Bulgaristan’a geçip, 
yurda döneceğiz.

Otelden ayrıldık. 
Hesabı kesmek için 
kent içinde Özlem 
Turizm'in yazıhanesine 
uğramadan yolumuz 
üzerinde bulunan 
Bursaspor’Un yeni 
Teknik Direktörü; 
Galatasaray’ın eski 
ünlü futbolcusu 
Hagi’nin oteline gide
ceğiz.

Teoman Ekim ile , 
bunun plânlarını önce-, 
den yapmıştık. Ancak 
toplu değil bir taksi 
tutarak gidecektik: 
Gecikme üzerine yön
tem değişti.

Oteller bölgesinde 
üç yıl önce başlayan 4 
yıldıklı lükş otel 
hizmete açılmış. 
Otobüsümüz otelin 
önünde durdu..Hep 
birlikte bir anı fotoğrafı 
çektirdik.

Fanatik 
GalatasaraylI Teoman 
Ekim, birçok poz 
fotoğraf .çekildikten 
sonra, otel resepşi. 
yortuna giderek yanın
da getirdiği “Avrupa 
Fatihi şampiyon” 
yazılı’sari kırmızılı 
bayrağı görevliye teslim 
etti. Bizde bu anı 
fötöğraf-ladık. (yanda)

Buradan ayrılarak 
gezmediğimiz 
Akvaryum Müzesi’ne 
gittik. Müzenin, 
karşısındaki ünlü gazi
no önünde fotoğraf 
çekilip içini gezdik.

Oradan; Ünlü 
Katolük Kilisesi’ne 
gezmek .için yürü 
yerek, kiliseye doğru 
yol aldık.

Ancak bugün 
kilisede büyük bir ayin

varmış.
Hıristiyanların 

“İsim Günü” imiş. 
Tüm grup bu ayinin bir 
bölümünü izledik ve 
fotoğrafladık.

Oradan ara
balarımıza binerek 
Mangalia’ya doğru yol 
aldık.

Bu gidiş Romanya 
dan ayrılışımızın son 
ânları sayılır.

Çevremize baka 
baka geldiğimiz yollar
dan Mangalia’ya 
vardık. Saat 15.oo’e 
gelmişti. Yine karnımız 
açıktı;

Hiçbirimiz doğru 
dürüst alışveriş yapa
madık. Alacak birşeyler 
bulamadık. Eski tecrü
belerimden Mangalia 
da otantik elişlerinin 
satıldığını bildiğimden o 
pazarı bulup alışveriş 
etme karan aldık.

Ama önce 
miğdelere birşeyler 
indirmek, gerekti.

Bunun için şoförle 
rimizin tavsiyesi üzerine 
gelişte tablolan bırak
tığımız Türk
Restâûrantma girdik.

Çok güzel tefriş 
edilmiş bir mekan. 
Tam Anadolu işi bir 
yer yapmış
hemşehrimiz.

Otantik bir Türk ___ _
ortamı.. kaTn

Grubun tümü çiğ 
börek siparişi veriyor. 
Grup bir saat yemek 
yenecek, sonra bir 
saat alışveriş ve yola 
devam...

Çiğ börek pişmek 
bilmiyor. Pişenler ise 
kapışılıyor.

Dört beş börekle 
ancak karnımızı doyu
ruyoruz ama yemek

süresi aşıyor.
Ardından otantik 

pazarı bulmaya koyu
luyoruz.

biten bu saricsaria öyle
sine safa pararMıtar 
yap^ocfa grubun oto
büste bekteyenteri srâr-

Sora sora yaklaşık 
bir kilometre ötede bâr 
yerde ağaç işleri 
yoğunluklu pazan 
bulup alışverişe koyu
luyoruz.

Grubun bîr bölümü 
ror

Bazdan ise gefip 
görüyorlar w geri 
dönüyorlar.

Biz büyük bir küp 
küçük

ter. rar zmt hed^dNeı 
ahyoruz.

Grupta en ski 
pazarbkçmm Eczacı Ay 
Onur olduğunu gödû 
yoruz.

Ay Harum Türkçe
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ELEMAN ARANIYOR
Nakliye firmamızda çalışacak

V Şirketimizi yönetecek profesyonel yönetici 
V Ön muhasebeden anlayan deneyimli muhasebeci 

V Güvenlik görevlisi aranmaktadır
AKTAŞ NAKLİYECİLİK LOJİSTİK HİZMETLERİ LTO.ŞTİ.
Tel: (0.224) 514 5609-514 00 28

Belediye Başkan 
adayları için 

anket yaptınlacak

0 IBIBJBIBIBIBJBJBfBElBJBJBEl'glgjEİJglgfBEJBIl □

Büyükkumla İskelesi karşısında 
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 BÜYÜKKUMlfl

Adalet ve Kalkınma 
Partisi (AK Parti). 2004 
yılının Nisan ayında 
yapılacak yerel seçimler 
öncesinde belediye 
başkan adaylarını belir
lemek amacıyla anket 
yaptırma karan aldı. 
AK Parti’nin Yerel 
Yönetimler Başkanlığı 
tarafından önümüzdeki 
günlerde yapılacak 
anketle, halkın yerel 
seçimlerle ilgili nabzı 
tutulacak.
Parti yönetimi tarafın
dan hazırlanan anket 
sorulan teşkilatlara gön
derilecek. Partinin il. 
ilçe ve belde teşkilatlan, 
anket soruiannı halka 
yöneltecek. Böylece. 
yerel seçimlerle ilgili 
tabanın nazbı tutulmuş 
olacak. AK Parti, 
önümüzdeki günlerde

yapacağı ankette, vatan
daşlara kendilerine 
hizmet etmelerini iste
dikleri 10 belediye 
başkanını soracak. Elde 
edilen sonuçlar rapor 
haline getirilerek.
Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan a da sunulacak 
AK Parti Genel
Merkezi nde bir seçim 
ekibi' de oluşturuldu. 
Seçim İşleri Başkanlığı 
bünyesinde oluşturulan 
seçim ekibi 7 bölgeden 

sorumlu tutulacak. İstan
bul Milletvekili Mustafa 
Ataş. İzmir Milletvekili 
Tevfik En sari. Eskişehir 
Milletvekili Muharrem 
Tozçöken. Denizli 
Milletvekili Ümmet 
Kandoğan ve Ankara 
Mustafa Tuna dan 
oluşan ekip. Seçim 
İşlerinden Sorumlu

Genel Başka
Yardımcısı Nı

çalışacak
Yerel Yönetimlerden

Yardımcısı Haki Ürün 
ise yerel yönetimlerde 
de benzer bir çahsma 
ekibinin kurulması 
yönündeki önerisini 
geçtiğimiz günlerde 
gerçekleştirilen Merkez 
Yürütme Kurulu (MYKj 
toplantısında gündeme 
getirdi. Ürün ün öneri
sine sıcak bakmayan 
Başbakan Recep Tayyq 
Erdoğan, yerel yöneüa 
lerde şu an böyle bir 
çalışmaya gerek 
olmadığını, konunun 
beklemeye alınmasının 
daha sağlıklı olacağını 
kaydetti

ısı0

İ W0RLD KART

ARVANTAGE taksit İmkanı
RONUS KART

OKlll GEZİLERİ

TÜRK HAVA YOLLARI

i TAKSİTLİ TATİL EN İDEAL TATİL!
sahiplerine 
VADE FARKSIZ

. RR - • o—* ■ Oduru turız
VİZE İŞLEMLERİ

YURTİÇİ - YURT DIŞI OTEL REZERVASYONLARI

PAKET TURLAR
HAC - UMRE
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
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Küçük Kumla ve Kurşunlu’ya gelen tatilciler, ATM yokluğundan dertli.

Yalnızlığa Övgü

Yazlıkçılar ATM 
istiyor

En gözde tatil mekan
larımızdan birisi olan 
Küçük Kumla ’da yazlık
ların dolup taşmasıyla bir
likte yoğunlaşan kalabalık
tan Gemlik te nasibini ah 
yor.
Tatile gelen yazlıkçılar, 
ilçemiz ekonomisine gerek 
alışveriş, gerekse yaptıkları 
diğer harcamalarla önemli 
katkıda bulunuyor. Gemlik 
adına yaşanan tüm bu

olumlu gelişmelerin 
yanısıra en büyük sorun 
ise ATM 1er önünde 
yaşanıyor.
Bilhassa yaz döneminde 
nüfusu onbinlere ulaşan 
yurdumuzun en güzide tatil 
beldelerinden birisi duru
mundaki Küçük Kumla’da 
hiçbir bankanın ATM si 
bulunmayışı büyük eksiklik 
olarak görülüyor. Bu 
nedenle İstiklal

Caddesi’ndeki yaya trafiği 
tatilcilerin ATM 1er önünde 
oluşturdukları kuyruklar 
nedeniyle zaman zaman 
felç oluyor.
Öteyandan bu durumdan 
rahatsızlığını belirten 
birçok tatilci biranönce 
bankaların bu soruna el 
atarak Küçük Kumla ve 
Kurşunlubeldelerine ATM 
kurulması girişiminde 
bulunmasını istiyorlar.

' 8 ■ - , -

PVC KAPLAMA V€ 
PLASTİK KART SİSTEMLEAİ

Bizim gjbi geri kaknaş topiumbrda «sar 
lar yalnız katmaktan Öcü gibi korkarlar 
Yalnızlığı tercih etmek, anormal sayafer 
Bunun temelinde çok değtşık etmenterin yan 
sara, eğitimin yattığını düşünüyorum Bear 
verilen eğitim, niteliği gereği ioşAk yetaraü 
fiği güvensizlik oluşturmaktadır Bu yetenad*1. 
ve güvensizlik duygulan. yakvzfafcta kabus gıir 
insanın üzerine çökebftr Yaksz kataMmak 
yaşamdan korkmamayı, güçte oknayı gerek 
tâfir. Zaten uygarlığı yaratan b&n adarrianr 
çoğunlukla yalnız değiller mıydP Muader 
buluşlarına katkı veren düşünceleri hep tek 
başına olduklanda oluşturmuşlardır Demek 
yalnızlığa hangi bakış açısıyla baküğruz 
önemli. Bu bağlamda yalnızlığa bataşanm. 
ona yüklediklerimizi gözden geçirmekle yarar 

O Plastik Kimlik Kartı
O Öğrenci Kartı
d Fatura Kartı ve

O Personel Kartı 
O Tanıtım Kartı 
O 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

■■MI GÜNLÜK S YY AS Y GAZETE BM

YIL : 31 SAYI: 1590

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

Yazy Ypleri Müdürü : Serap GÜLER

YstiklaI Cad. Bora Sok. No:3/B

Tel; 5131797 Fax : 513 35 95 GEMLYK

Basıldı Yer; KÖRFEZ OFSET 
Matbaaclık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

Yazarımız 
Araştırmacı-Yazar 

Yılmaz AKKILlÇ'ın 
yazdığı
4 Ciltlik 

BURSA ANSİKLOPEDİSİ 
gazetemizde satılmaktadır.

■■ Gt-’MCK SİYASİ GAZETE ■■

İstiklal Cad. Bora Sok. No:3 B 

Tel: 5131797 Fax: 513 35 95 GEMLİK

var.
Eğer yalnızlık marazi değilse utandacak 

sıkıhnacak bir durum ya da kusur değddtar 
Hatta erdemdir de. Çünkü yalnız iman 
düşünerek değer üretme avantajına sabite 
Bizim kültürde düşünme gibi bir torununa® 
olmadığını da ekleyelim. Yalnızlık hayati 
bunaltılardan dolayı toplum taraftndan soyut
lanma ya da bireyin kendi seçimi ie oh$â ı 
bilir. Hastalıklı (marazi) sayılsa bie otaym 
kendi içinde bir iç tutarlılığı vardır

Ben yalnız kaldığım zamanlarda Komo
tum. Çoğu kere tek başmayım ama yabae 
sayılmam. Ne mi yapıyorum? Dûşûnûyorurr 
kendimle temasa geçiyorum içsel zengmkğk* 
mi keşfe çıkıyorum. Keşke yobazken oluşan 
otantik süreci, sudan bahaneler’e bor- 
masalar. Yalnızlığı katlanılacak bâr küttet 
değil, bir armağan olarak aigriamak. Yafcnszb^ı 
sevmeli. Düşünmeye dalmış yaksz rtsanm 
akimdan neler geçmez ki? İç konuşrna^arr^a 
kendide dertle ^cbifa. kenefine utaşaMr. Bu 
olağanüstü bir bilinç akışı edonfağıdv 
Binleriyle üeşitim içokytan yaratsa 
düşüncelerin, sorvnbra çözümün ortaya çfc- 
masa çok zordur. Hoş. insanbr 
başka biriieri olsa da gerçekle yakaadriar. 
Kan kocalarm teicvizyuiM can simidi g^g 
sanknalanran yakazHda ünüsi yofeiur. Ne İe 
ilintisi vardır? Tek keömeyie fleÜşâmstaMe.

SevdHeriniae. yalan ftşkide bulduğu
muz kişilerin yainnhğı doyasıya îatmaiarna 
olanak verin. Böyiesi bk tutum, gerçek sesg 
etkinliği içinde oiduğunuau karadar Bize aa 
veren türden yalnızttdar da var. Eğer 
kenefimizi kabul edersek, kenefi pavçatararaa 
kabul edersek, ardan tarieştirerek bütünlen
me ile bu durandan nyrhfrhü.
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DYFde görev bölÜM
Doğru Yol Partisi 
Gemlik İlçe Başkanı 
Faruk Güzel. par
tisinin ilçe binasında 
yönetim kumlu 
üyeleriyle ilk kez 
biraraya geldi.
Oluşturulan yeni 
yönetimin omuz 
omuza verip büyük 
bir dayanışma 
örneği sergileyerek 
çalışacağını anlatan 
Başkan Güzel, hedef 
terinin DYP'yi 
Gemlik'te birinci 
parti konumuna 
getirmek olduğunu 
söyledi. İlçe yöneti
minin tam kadro 
hazır bulunduğu 
toplantının birinci 
gündem maddesini

oluşturan görev 
bölümü de yapılarak < 
üyelerin sorumluluk 
alanları belirlendi. 
Beyin kadrosuna 
yeni görevlerinde 
başanlar dileyen 
DYP Gemlik İlçe 
Başkanı Faruk 
Güzel. Yolumuz 
uzun ve 
meşakkatli Allah 
yardımcımız 
olsun. Bu mukad
des görevi layıkıy- 
la yerine getire
ceğimize inanıyo
rum/4 diye konuştu. 
Yapılan görev 
dağılımına göre 
■Peyami Çağlar.
(2. Başkan) • 
Berkay Kırmızıay

(Sekreter) 
Osman Bıyıklı 
(Muhasip) 
Ayhan Bayraktar 
İbrahim Yiğit 
Haşan Yıldırım 
Nuray Erten 
Abdullah Güler 
Mustafa Margılıç 
Salih Mete Cemal
Çağlayan 
Latif Çakan 
Yaşar Tutar
Selime Fermon (üye) 
Faruk Güzel, 
yönetim kurulunun 
daha, sonra, yeniden 
toplanarak görev’ 
dağılımlarında diğer 
kollarda da dağılım; 
ların yapılacağını 
söyledi.

Gazetemiz sahibi Kadri Güler in dairesine giren hırsızlar aradıklarını bulamaddar

Hralar kal geliyor
Son günlerde 
Gemlik’te ev soy
gunlarında büyük 
artış görüldü. 
Önceki gece 
gazetemiz sahibi 
Kadri Güler’in otur
duğu Manastır 
Samanyolu 
Sitesindeki 
dairesinin çelik 
kapısını kıran hırsız

lar. evde altın ve 
para aradılar. 
Aradıklarını bula
mayan hırsızlar, 
evin yatak ve çocuk 
odasındaki tüm 
dolapları altüst 
ederek etrafı dağıt
tılar. Polis yaptığı 
araştırmada hırsı
zlara ait parmak 
izine raastlana-

mazken. son gün
lerde hırsızlık dav
alarının arttığını 
belirterek.
evlerinden yazlığa 
veya dışanya giden
lerin komşularına 
haber vermelerini 
ve önlem almalarını 
istediler.
Hırsızlık olayları 
halkı korkutuyor.

■ 2002-2003 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA SINIFLARINI ■ 
PEKİYİ İLE GEÇEN KARNE VE FOTOĞRAFLARINI 

GAZETEMİZE GETİREN 
ÖĞRENCİLERİN FOTOĞRAFLARINI YAYINLAMAYA 

DEVAM EDİYORUZ. j

I taksitli tatil en ideal tatili

İDEAL

L RONUS KART

; W0RLD KART sahiplerine
VADE FARKSIZ

ARVAHTARE l ? ;cıy:
HUVMHIHW taksit İmkanı

! ✓ OKUL GEZİLERİ

✓ VİZE İŞLEMLERİ

► ✓ YURTİÇİ - YURT DIŞI OTEL REZERVASYONLARI 
✓ PAKET TURLAR
✓ HAC - UMRE
✓ YURTİÇİ YURTDIŞI UÇAK BİLETLERİ 
✓ KONGRE VE SEMİNER

dOru turizmİ 1 H

TÜRK HAVA YOLLARI
KAYABEYOĞLÜ TURİZM SEYAHAT

Demirsubaşı Mh. Çeşme Sok. No:9/A GEMLİK
Tel : (0.224) 514 47 71 Fak : (0.224) 514 40 44



Sivil toplum örgütleri Uludağ Üniversitesi Rektörü Mustafa Yurt kur an ile görüştü.

Rektör rest çekti
TARAFSIZ SİYASİ GAZETE

01» Truaırr 2003 Cumartesi FİYATI: 200.000. TL.

lludağ Ünversitesi Rektörü Mustafa Yurtkuran’dan randevu alıp Sunğipek Fabrikası arazisinin tamamının Üniver- 
steve veribıesini desteklediklerini söyleyen sivil toplum örgütlerine hitap eden Rektör, Belediye ile uzlaşma istediği
ni la nedenle Belediye Baskanı'nm paylaşım isteklerini Senatoya götürdüğünü, ancak red edildiğini söyledi. Rektör 
İMaran, *Ya Özeleştirme Yüksek Kurulu karan uygulanır, ya da AKR iktidarı Sunğipek’in tamamım Gemlik 
Bdedkes ne verir. Bundan sonra Belediye ile muhatap olmayacağız.” diyerek soruna son noktayı koydu.

taline f^uktş
Kadri Güler

lektör ipleri kopardı
. wri toplum örgütten vte birlikte Uludağ 

Cnnarafc jtrMk Rektör Mustafa Yurtkuran He 
i saptar güıtagmetert istedikten sonra, bürokrat- 
' tam eçMÜHT «arasında ne denk saf oldUdaona 
tar ter dbh» ttnfc oldum.

57 Hükümet "arafındar, Uludağ Unıvervte 
<ne GdM» edilen Sunğipek Fabrikası na açıla 
cafc Yüksek Okullar oe ileride kurvfabitetek btf 

t ymverktenm yetirme kınan tek nedeninin 
Retedtue Başkanı ’je AKP Gemlik Üçe örgütü I 
-Jduğunu ateyerter Öğrendi

Simdi bu gerçeği Gemlik halkına anlat 
mamm jamam •

Rektör Yjrkurar sekiz aydır devk tsiem- 
taMNM ağır ısteröğjm Belediye Başkanmın 
••enderine tür sataşma zemini içinde kulak 
eniğin viyierker. yanıldığını da hemen ifade 
em

Belediye Baskanırm e^tim kunjmlanndan 
çok %rw£pek arazteıre çay bahçesi, gezi 
ftondk «ak «e getrtp hamam kurmak gibi 

I MtaMfertoe her defasında bir başka*?* eklediği- 
î m beta^erek ber oetaemarwn vor» erdiğini akmı 
tata 0aptevte çizerek beta*

CbBMVtate arfrk Belediye Boşkanmın istem 
terin» dMfiHe atmayacak

Öaefcsfirne Yüksek Kur*Jkı nur» kararırım I 
ajyfenmasrt bekleyecek

Bb •onoç. Gemftfce kurutacak ofcutösrm I 
fMtametf dtoMMr

Burur sorjmtau >se AKPGemMc İlçe I 
WtaM w BeterSye Başkam otacakbr

Sunğipek 
Fabrikası nın 
Özelleştirme Yüksek 
Kurulu tarafından 
Uludağ Üniversite- 
si’ne verilmesinden 
sonra. 3 Kasım 
2002 tarihinde 
yapılan milletvekili 
seçimlerinde iktidarın 
değişmesiyle, geçen 
sekiz aylık sürede 
devir işlemlerinin 
tamamlanmaması 
sonucu, Gemlik 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un 
arazi istemlerini 
dikkate alan U.Üz 
Rektörü Mustafa * 
Yurtkuran, dün 
Gemlik’ten giden sivil 
toplum örgütlerinin 
t em slc ileriyle yaptığı 
görüşmede, Ya 
bize verilir, ya da 
onlar alır” diyerek 
aylardır kamuoyunu 
meşgul eden soruna 
son noktayı koydu. 
DESTEK 
ZİYARETİ 
Gemlik'ten saat 
12 15 de Uludağ 
Üniversitesi' ne 
hareket eden yaklaşık 
40 sivil toplum 
örgütü ve siyasi parti 
temsilcileri, Rektör 
Mustafa Yurtkuran 
tarafından Rektör 
lüğün 1 Nolu toplantı

salonunda kabul ■ 
edildiler.
Sivil toplum örgütleri 
adına konuşan 
Atatürkçü Düşünce 
Derneği Başkanı 
Cengiz Ersoy, 
gelişmeler üzerine 
rektöre üniversiteyi 
desteklediklerini, bu 
nedenle ‘Gemlik'te 
Üniversitemi İsti 
yorum’ diye bir kam 
panya başlattıklarını 
belirterek, “Bizier 
gerçekten Gem 
lik’e üniversite 
kurulmasını ve 
arazinin tama- 
mamının Üniver
siteyi verilmesini* 
istiyoruz. Bu 
arada basında 
çıkan yazılarla 

kafalarımız kanştı. 
Bugün burada 
sîzlerden 
gelişmeler 
konusunda net 
bilgi istiyoruz. 
Neden paylaşım 
gerginliği var. 
Öğrenmek isti 
yor uz.” dedi.' 
İPLER KOPTU 
Rektör Mustafa 
Yurtkuran, Gemlik’te 
kurulacak olan yük
sek okulların Üniver
sitenin sorunu 
olmadığını, birinci 
derecede Gemlik 
İllerin sorunu olduğu
na dikkat çekerek, 
Üniversitenin 
görevipin yüksek 
okullar açmak 
olduğunu, Yalova’da 

açılan yüksek 
okulların bugün 
bağımsız bir Yalova 
Üniversitesinin 
temelini attığına 
değinerek, “Bize 
bağlı olarak- bir 
Mudanya bir de 
Gemlik’te yüksek 
okul kurulmadı. 
Gemlikli iki 
dekanımız var. 
Gemlik’e yüksek 
okul kazandırmak 
istiyorlar.
Bunlar benim 
kararımla değil. 
Üniversite 
Senatosu’ nun 
kararlarıyla alınır. 
Gemlik’e 10 yük
sek
Devamı sayfa 8‘da
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I■■■■ Gürhan ÇETINKAYA
I Ah şu ATM’ler

j Nam-ı diğer bankamatikler

I Teknoloji başdöndüren hızıyla gelişi 
I y°r-
İ İletişim ve bilgi çağında yaşıyoruz.
I Bankacılık dünyadaki değişime en hızlı
I ayak uyduran sektör.
I Ama bankacılıkta yaşanan hı?h 
I değişimden Gemlik çevresindeki tatil 
I yöreleri payını alamamış.
I Dün bizim gazetede yayınlandı.
I Okuyunca çok şaşırdım.
| Küçük Kumla da ve Kurşunlu’da bir
I ATM cihazı yokmuş.
| Bankacılık Türkiye’de çağı atlayan bir 
I sektör.
I Paraya ulaşmak için yenilik üstüne 
I yenilik yapıyorlar.
I Bankacılık neredeyse yatak odasından 
I yapılır hale geldi.
I Ancak Küçük Kumla ve Kurşunlu’da 
I ATM yok.
I İnsanlar parasal işlemlerini ve basit 
I para transferlerini yapmak için Gemlik’e 
I gelecekler.

Küçük Kumla ve Kurşunlu kalıcı ya da 
I günübirlik tatilcilerle dolu.

Doğaldır ki para harcayacaklar.
I Taksit yatıracaklar.

Paralarını ceplerine doldurup öyle
I gelecekler Küçük Kumla’ya 
I Kurşunlu’ya...

Çünkü buralarda bankamatik yok.
I Alfabetik sıraya göre,
| Gemlik’de Akbank var, İş Bankası var, 
I Halk Bankası var, Vakıflar Bankası var, 
| Yapı Kredi Bankası var, Ziraat Bankası da 
I var.

Bu bankalann bir bölümünün yönetici- 
I terinin de tanıyoruz.

Yine alfabetik sıraya göre,
Ali İhsan Bey, Kemal Bey, Nurullah 

I Bey...
İlkokuldan arkadaşım Mehmet Akif 

Bey ve diğer yöneticiler.
Başarılarını ve çalışma perfor- 

manslannın yakından biliyorum.
Kuşkum yok ki hemen girişimlerde 

bulunmuşlardır bile..
En kısa zamanda sorunu hatta teknik

) olarak olanaklıysa ortaklaşa çözerler.
Küçük Kumla ve Kurşunlu’da tatil 

yapan yurttaşlar da derin bir soluk alırlar. 
Gemlik’e gelme ya da Bursa’ya gitme 
derdinden kurtulurlar.

Bankaların atacakları adım yöre tu 
rizmine de önemli katkı sağlayacak.

Hatta ATM ya da bankamatik, tatilin 
Küçük Kumla ya da Kurşunlu’da geçi 
rilmesinin nedeni olabilir.

İnancım o ki sevgili müdürler bu iyiliği 
esirgemezler adı geçen tatil yörelerinden.

Erkan AKINCI
Elma Şekeri Kreş ve Gündüzbakım evi Müdürü 

Sosyal Hizmet Uzmanı

Kardeş Kıskançlığı... (2)
Dünkü yazımda, sizlere çocuklann yara

mazlık nedenleri hakkında bilgiler vermiş
tim. Bugünkü yazımda, kardeş kıskançlığı
na değinmek istiyorum.

Kardeş kıskançlığı özellikle kardeşler 
arasındaki yaş farkının azaldığı durumlarda 
belirgin olarak ortaya çıkabilir. Kıskançlık 
tepkisi aslında çocuğun verdiği normal bir 
tepkidir.

Çocuklarda bazen kendine yönelmiş 
olan ilgi, sevgi ve dikkatin başkaları ile pay
laşılmasında problem olabilir. Kardeş 
kışkapçhğı genelde aileye yeni bir üye 
katıldığı zaman kendini gösterir.

Kardeş kıskançlığının engellenmesi için 
anne baba davranışlarının çok büyük 
önemi vardır.

Daha yeni birey doğmadan büyük 
kardeş bu yeni bireye karşı sevgi dolu 
hislerle hazırlanmasıdır.

Kardeş doğumundan sonra ise, anne 
babaların tutarlı davranışları ile problemler 
hiç yaşanmayabilir. Genelde küçük kardeş 
ilgi ve alakayı kendi üzerine çeker, bu zaten 
bakım açısında da gerekli olan bir olaydır. 

' Anne babanın bu ilgi dağılımı eğer ihmal 
derecesine varır ise, o zaman kıskançlık 
ciddi seviyelerde yaşanabilir. Hatta bu 
durumu belli etmeyen büyük kardeşte 
depresyon gibi veya anormal davranış
değişiklikleri gibi durumlara da yol açabilir. . Açıklamalannız kısa ve özlü olsun.
Anne babaların büyük çocuklara yönelik 
olarak aynlan vakit, verilen değer, ara sıra 
ona yönelik iltifatlar ile bu dengeyi sağla
maları gerekir.

Özellikle cinsiyet beklentisi ve farklılığı 
gözeten ailelerde kıskançlık olayı daha da 
artabilir.

Kıskançlığı aşmak için doğumdan önce 
hazırlık, diğer çocuğa sevgi ve ilgide azal
ma olmaması, yeni doğan bebeğe ait bazı 
sorumlulukların büyük kardeşe verilmesi 
(bebeğin günlük işlerinde anneye yardımcı 
olması gibi) aile ortamının altının çizilerek, 
birlik mesajlarının verilmesi çok önemlidir.

Ağır kıskançlık durumlarında büyük 
kardeş küçük kardeşe fiziksel zarar da vere
bilir.

Anne babaların bu konuda dikkatli 
davranarak, gerekirse çocuk psikiyatristin- 
den yardım almalan önerilir.

ÇOCUKTAN ANNE ve BABAYA 
MEKTUP

Sevgili Anneciğim, Babacığım,
Bütün duygu ve düşüncelerimi dile 

getirebilseydim, size şunları söylemek ister
dim.

Sürekli bir büyüme ve değişme içinde 
yim. sizin çocuğunuz olsam da sizden ayn 
bir kişilik geliştiriyorum. Beni tanımaya ve 
anlamaya çalışın. Bana ayak uydurmakla 
güçlük çekebilirsiniz. Bana oyunda, 
arkadaşlıkta ve uğraşlarımda özgürlük 
tanıyın. Beni her yerde, her işirrtde 
koruyup kollamaya çalışmayın. 
Davranışlanmıp sonuçlarını kendim 
görürsem daha iyi öğrenirim, 
ma payı bırakın. Kendi işimi, 
meye alıştırın. Büyüdüğümü 
anlarım?

Büyümeyi çok istiyorsam 

Bana yanıl- 
kendim gör 
başka nesil

da ara sıra
yaşımdan küçük davranmaktan kene imi 
alamıyorum. Bunu önemsemeyin. Am; siz
beni şımartmayın. Hep çocuk kalnak 
isterim sonra. Her isteğimi elde edem» :ye- 
ceğimi biliyorum. Ancak siz verd kçe 
almadan edemiyorum. Bana yerli yersiz 
söz de vermeyin. Sözünüzü tutmaynca 
sizlere güvenim azalıyor.

Beni dinleyin. Öğrenmeye en yatkın 
olduğum anlar, soru sorduğum anlaİdır.

Öğütlerinizden çok davranışlarınızdan 
etklendiğimi unutmayın. Beni eğitirkerf ara 
sıra yanlışlar yapabilirsiniz. Bunlan çdbuk 
unuturum. Ancak birbirine saygı ve 
sevginizin azaldığını görmek beni yaralar 
ve sürekli tedirgin eder.

Çok konuşup çok bağırmayın. Yüksek 
sesle söylenenleri pek duymam. Yumuşak 
ve kesin sözler bende daha iyi iz bırakır. 
“Ben şeninde yaşında iken...” diye 
başlayan söylevleri hep kulak ardına 
âtanm.

Küçük yanılgılanmı büyük suçmuş gibi 
başıma kakmayın. Beni, korkutup 
sindirerek, suçluluk duygusu aşılayarak 
uslandırmaya çalışmayın. Yaramazhklanm 
için beni kötü çocukmuşum gibi yargıla
mayın. Yanlış davranışım üzerinde durup 
düzeltin.

Devamı say/a 4’de
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Sayfa 3

I DTP gençlere yonefiy» Erol GÛRÇAY

Güzellik

Doğru Yol Partisi Gemlik Gençlik Kollan Başkanı Erdem 
Turan, Türkiye’nin en önemli dinamiğini oluşturan genç 
nüfusun siyasete ilgi duymayışının ülke sorunlarının 
çözümünde büyük bir kayıp olduğunu söyledi.
Ali ÖZYURT

Doğru Yol Partisi 
Gemlik Gençlik 
Kollan Başkanı 
Erdem Turan. Türk 
gençliğinin büyük bir 
bölümümün siyasete 
olan ilgisizliğinin 
yaşanılan açık bir 
gerçek olduğunu 
ifade ederek, her 
alanda önemli sofun
lar yaşayan 
Türkiye'de bu potan
siyelin harakete 
geçirilmesi gerektiği
ni belirtti.
DYP olarak gençleri 
sorumluluk almaya 
davet eden Başkan 
Turan, gazetemize 
yaptığı açıklamada;

” Sorunlar 
yumağıyla 
boğuşan ülke 
mizde bunlara 
çözüm üretecek 
temel mekanizma 
olan gençlerin 
siyasete uzak dur
ması Türkiye için 
önemli kayıptır. 
İşte bu anlayışla 

bütün gençlerimizi 
Türkiye’nin en 
köklü partisi olan 
DYP çatısı altında 
siyaset yapmaya 

davet ediyoruz. 
Geçmişteki "Hür 
genç" ruhunu 
yeniden can
landırıp, şanlı

TAŞI 
GEDİĞİNE

"7amer

İkiÖZKÖK....
İki ÖZKÖK...
Silahşör’ü köküne sadık 
"Ata" sı gibi kök 
söktürüyor.
Ulusal onuru koruyor. 
Kalemşör’ü kökünden 
kopmuş, "Ağa" sına 
yaransın diye 
inciler döktürüyor.

kıratımızı layık 
olduğu noktaya, 
yani yerelde ve 
genelde iktidara 
taşımak biz genç
lerin görevidir. 
Bu görevin bi 
linçinde olan biz 
demokrat gençler

bu ülkeyi bir adım 
daha ileriye taşı
mak azmindeyiz. 
Bütün genç 
kardeşlerimizi bu 
doğru olan yolu
muzda görmek 
istiyoruz." dedi.

HtMIM 
tattın 6#
Banvit, “Ayşe 
Tüter’le Lezzet 
Turları” adı altında 
tadım ve sohbet 
etkinlikleri düzenli 
yor.

• Banvit’in sponsor
luğunda gerçekleşe
cek bu etkinlikler 
çerçevesinde Ayşe 
Tüter, Bursa ve 
ilçelerinden gelecek 
bayanlara Türk ve 
Osmanlı mutfağının

incelikleriyle, lezzet 
sırlarını aktaracak.
Yann 14.00- 20.00 
saatleri arasında 
gerçekleştirilecek 
olan tadın ve sohbet 
etkinliklerinin 
Bursa özdilek 

Tesisleri nde yapıla
cağı bildirildi.
Banvit’in sponsor
luğunda gerçekleştir
ilecek olan etkinliğe 
basın da davet edildi.

Güzellik, tek başına yeterli olmuyor.
Pozitif davranışlarla da. desteklen

mesi lazım.
Aksi takdirde, insan güzelin de 

güzelliğin de tadına varamıyor.
Hani. Eski bir deyim vardır.
“- Yüzü mü güzel olsun.
“- Huyu mu güzel olsun" diye.
Medyanın vitrinin de olan insanlarda 

bu özelliği yakalamak mümkün.
Sinema, şarkıcı ve futbolcu çevre

sine bir bakalım.
Yüzü güzel olan ama son derece itici 

onlarca örnek bulmak mümkün.
Bana göre en çarpıcı örneklerden 

biri İlhan Mansız.
Tipi, fiziği, saçlan ve yüzü ile çok 

sempatik bir genç.
Onu Samsunspor'dan

Beşiktaş’tan tanıyorduk.
Ama. Dünya kupasında daha yalan- I 

dan tanıdık.
Bu kupadaki önemli gölü ve sem

patik görüntüsüyle daha farklı sevdik.
Başta Japonya ve kore olmak üzere 

tüm dünya sevdi.
Ama. Zaman içinde İlhan Mansız bu 

büyük ilgi ve sevgiyi t aşı yamadı.
Arkadaşlarına, antrenörüne ve 

hakemlere çok agresif davrandı.
Çok itici tavırlar sergiledi.
Kendisine gösterilen hoşgörüyü 

kötüye kullandı.
İyi oynayamadı.
Öfke ile gündeme geldi.
- Yakışıklılık var.
- Futbol yeteneği var.
- Çok düzgün bir fizik var.
- Ve. Çok sağlam bir bünye var.
Bütün bu güzelliklerin yaranda, agre

sif ve öfke dolu bir yapı var.
İtici bir tavır var.
Belki de hem Türkiye de hem de j 

Almanya’da yaşamanın ortaya çıkardığı 
bir sorun bu.

İnsanoğlu artık güzellikten sunu 
anlıyor.

Yüzünün veya vücudunun güzel 
olması, artık yetmiyor.

Pozitif elektrik vermesi lazım.
Eğer pozitif değilse.
Şairin dediği gibi.
Güzelliği, on para etmez.

GÜNÜN ÇÖZÜ

Soysur güzellik.
Kokusuz menekşe gibidir.

“Seneot
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SANAT KÜLTÜR

Sayfa 4

BORDUR VE PARKE YOL KAPLAMASI IŞI YAPTIRILACAKTIR 
Gemlik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nden

Gemlik İlçesi sınırlan içerisindeki;
1 Nolu Cadde ve 1 Nolu Cadde ile Mustafa Kemal Atatürk Kordonu arasında kalan sokakların asfalt yol yaptırılması işi 4734 

Sayılı K.İ.K. 18. maddesi gereğince açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
1- İdarenin :
a) Adı
b) Adresi
c) Telefon numarası
d) Faks numarası
e) Elektronik posta adresi
2- İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği ve mİktan
b) Yapılacağı yer

GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
GEMLİK BELEDİYESİ 
(0.224) 513 45 21 / 27
(0.224) 513 45 28
gemlikbel@ttnet.net.tr

1501,23 ton Plentmiks, 548,28 ton binder, 391,63 ton aşınma serme inşaatı 
: Gemlik Merkez

1 Nolu Cadde ve 1 Nolu Cadde ile Mustafa Kemal Atatürk Kordonu arasındaki sokaklar
c) İşin süresi
3- ihalenin :
a) Yapılacağı yeri
b) İhale tarihi ve saati

: Yer tesliminden itibaren 30 takvim günü

: Gemlik Belediyesi Yazı İşleri Makamı
: 24 Terhmuz 2003 Perşembe saat 14.oo

4- İhaleye katılabilme şartlan ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirilmesinde uygulanacak kriterler:
İsteklilerin ihaleye katılımında aranacak zorurjlu belgeler :
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odası, veya Meslek Odası belgesi
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya sanayi Odası veya meslek 

Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
2) Tüzel kişi olması, halinde, tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası’ndan veya idare merkezinin 

bulunduğu yer Mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, İha leye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içersinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile 
kayıtlı olduğuna dair belge.

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli-vekaletname Noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,
1) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi
2) Tüzel kişi olması halinde şirket ortaklarının hisse durumlarını veya şirketteki görevlerini belirten, son durumu gösterir Ticaret 

Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
d) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden önceki üç (3) ay 

içinde alınmış belgenin aslı veya aslını ibraz etmek şartı ile sureti
e) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair, son teklif verme tarihinden önceki üç (3) ay içinde alınmış 

belgenin aslı veya aslını ibraz etmek şartı ile sureti.
f) Bu şartnamenin 10. Maddesinin (c) ve (d) bentleri hariç olmak üzere, diğer bentlerinde yer alan ‘ihale dışı bırakılma’ sebep

lerinden herhangi birini taşımadığına dair yazılı taahhütname.
g) Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen teklif mektubu.
h) İsteklilerin imalatta TSE belgeli malzeme kullanacaklarına dair taahhütname,
i) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
j) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,
k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
1) İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c), (d), (e) ve (f) de yer alan belgeleri her bir ortakça ayn ayn verilmesi zorunludur.
m) İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
n) İsteklinin teklif edeceği bedelin % 10’undan az ve % 20'sinden fazla olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösterir belge
o) İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen en az % 50 si oranında ihale konusu iş veya benzer işteki tek sözleşmeye 

ilişkin, son 15 (onbeş) yıl içinde, yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70 ‘i oranında 
gerçekleştirdiği veya denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen bir işle ilgili deneyimini gösteren belge. (Aslı veya 
aslını ibraz etmek üzere sureti)

5) İhale, bu şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan sadece yerli isteklilere açıktır.
6) İhale dokümanı, Gemlik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 100.000.000.- TL. karşılığı aynı adresten 

temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almalaı ı zorunludur.
7) Teklifler, 24 Temmuz 2003 Perşembe, saat 13.oo’e kadar Gemlik Belediyesi Başkanlık Makamı’na verilebileceği gibi iadeli 

taahütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
8) İstekliler tekliflerini anahtar teslim götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye anahtar csfr- 

mi götürü bedel üzerinden sözleşme düzenlenecektir.
9) İstekliler, teklif edilen bedelin % 2 sinden az, % 4 ünden fazla olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vere- ] 

çeklerdir.
10) Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az (30) takvim günü olmalıdır.
11) İhalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

Tekliflerin eşit olması halinde iş deneyim belgesi tutan fazla olan isteklinin teklifi tercih edilecektir.
İLAN OLUNUR.

Basm: 200 10

mailto:gemlikbel@ttnet.net.tr
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RcMAhyA <«?< Nstlmt
Kadri GÜLER

Yurda dönüyoruz (10)
Mangalya'daki 

alışveriş sonrası
I Türkiye'ye dönüş 

başladı.
Romanya Bulgar 

[ sınır kapısı yanm saat
lik bir yol. Geldiğimiz 

I yerlerden geri dönüyo 
ruz.

Turisttik oteller 
i mevsime hazırlanıyor. 
[ Yüzlerce otelin bulun
duğu Mangaly a 
Bölgesi ‘nin

1 güzelleğini unutmak 
r mümkün değil.

Düzgün asfaltta 
; yolumuza devam ediyo 

ruz.
Bir süre sonra

I Romanya Gümrük 
• kapısı göründü.

Gelişte olduğu gibi 
f gidişte de gümrük 
[bomboş...

İnle cin top oynuy- 
Bor.

Çıkış polisi pasa 
| portlanmızı toplayıp 
.mühürlerken, biz de 
gümrükte alışverişe 
gidiyoruz.

Bulgaristan tarafın
dan girişte mağazalar 
kapalı olduğu için 
Romen Gümrüğünde 
alışveriş yapıliyor.

Buradan alınacak 
şeyler daha çok içki

Türkiye fiyatlanna 
Köre başta viski 
bedavaya geliyor.

Eski bir turizm 
rehberi olan Eczacı Ay 

|Onur, alışveriş yapan
dan uyarıyor “Türkiye 
[Gümrüklerinde paranızı 
[kullanın,” diye.

Ay’ın etkisinde 
kalanlar almıyorlar, 
ancak daha sonra piş
man oluyorlar.

Otobüs şoförümüz 
koca bir koli votka aldı, 
nedenini sorduğumda 
en ucuzunun Romen

Grubumuzu Türkiye den Romanyaya götürüp 
getiren Özden Tuurizmin soförö ekibi

Gümrüğünde olduğunu 
söyledi.

Sanırım Türkiye de 
bunları satarak birkaç 
dolar kazanıyor.

Söz şoförlerden 
açılmışken betirtmek 
isterim. Özden 
Turizmin şoförlerinin

• tümü tecrübeli. Yola üç 
şoförle çıkıyorlar. 8 
saatten fazla araç kul
lanmıyorlar.

Otobüsümüz çok 
yeni olduğu için rahat 
bir yolculuk yaptık. 
2000 yılında Gemlik 
Belediyesiyle giderken 
küçük bir araçla git
tiğimiz için içimiz 
dışımıza çıkmıştı?

Romanya ya 
vardığımızda kendi 
mize zor geldik.

Şoförlerimiz hem 
nazik kişilerdi hemde 
görevlerini iyi yaptılar, 
belirgin bir sıkıntı yaşa
madı gidiş gelişimizde.

Zaman zamanda 
bize bildikleri kadarıyla 

rehberlik yaptılar.
Romaanyadân çık

tıktan sonra 
Bulgaristan 
Gümrüğünde de hiçbir 
sıkıntı çekmeden işlem 
lerimizi- tamamlatıp 

yolumuza devam ettik.
Geldiğimiz yerlerden 

geriye dönüyoruz.
Her yer bıraktığımız 

gibi.. Bulgaristan'ın 
yeşilliği ve doğasını 
unutmak olası değil.

Türkiye den 
çıkarken Trakya da 
ormanı görmek 
olanaksız. Sağolsun 
dedelerimiz birşeyler 
bırakmamışlar, yerleri 
ne de birşeyler dik
memişler.

Gittiğimiz iki ülkede 
bu farkı büyük bir şek
ilde gördü ve yaşadık.

Varna ve Burgaz 
üzerinden yolumuz 
Dereköye. Bu arada 
İstanbul Restaurat'ta 
mola verip Türk 

yemeklerini yiyebil
menin .sevincini yaşıy
oruz.

Bulgarin 
kaşkavalının güzel 
olduğumu duyanlar, 
İstanbul Restaurant’m 

garsonundan kaşar 
istiyorlar. Garson bisik
letine atlayıp bir mar
ketten birkaç kaşar 
geliyor. Bunlar hemen 
alıcı bulunca markette 
kaşar kalmıyor.

Sınıra az kaldı. 
Otobüs Bulgar sınınna 
doğru bulunan son 
benzinciden depolannı 
ve yedeklerini fulluyor. 
Ihlamır kokuuiannı son 
bir kez daha içimize 
çekip bulgar 
Gümrüğünde de çıkış 
kaşeleri vurdurup 
Dereköy Gümrüğüne 
giriyoruz. Tüm 
arkadaşlardan En 
büyük Türkiye” bağnşı 
ve alkışlar.

BİTTİ

Erkan AK ' ~ I
Elma Şekeri Kreş ve Gûnrlfrrririr— evi I

Sosyal Hfasset Umum I

Çocuktan anne babaya mektup...
2 nci sayfanın devamı
Ceza vermeden önce beni dinle.m. I 

Suçumu aşmadığı sürece cezama kat- 1 
lanabilirim.

Beni yeteneklerim üstünde işlere zorla- I 
mayın. Ama başarabileceğim işleri yap- I 
mamı bekleyin. Başarmam için beni I 
destekleyin. Hiç değilse çabamı övün. I 
Bana güvendiğinizi belli edin. Beni I 
başkalarıyla karşılaştırmayın, umutsuzluğa 
kap ılın m.

Benden yaşımın üstünde olgunluk bekle
meyin. Bütün kurallan birden öğretmeye 
kalkmayın. Bana süre tanıyın. Yüzde yüz j 
dürüst davranmadığımı görünce ürkmeyen ! 
Beni köşeye sıkıştırmayın, yalana sığınmak 
zorunda kalırım. Sîzleri çok bunalttığım 
sırada bile soğukkanlılığınızı yitirmeyin. । 
Kızgınlığınızı haklı görebilirim ama beni ' 
aşağılamayın. Hele başkalannm yanında 
onurumu kırmayın. Unutmayın ki bende 
sizi yabancılarının yanında zor duruma 
düşürebilirim.

Bana haksızlık ettiğinizi anlayınca açıkla
maktan çekinmeyin. Özür dilemeniz ; 
olan sevgimi azaltmaz, tersine beni size 
daha çok yaklaştırır

Aslında ben sizleri olduğunuzdan daha 
iyi görüyorum. Bana kendinizi yanılmaz ve ; 
erişilmez göstermeye çabalamayın . 
Yanıldığınızı görünce üzüntüm büyük olur

Biliyorum, ara sıra sizleri üzüyor, bdkı 
de düş kırıklığına uğratıyorum. Bara j 
verdiklerinizin yanında benden rstedhk- ! 
lerinizin çok olmadığını da biliyorum | 
Yukarıda saydığım istekler size çok geldiyse 
bir çoğundan vazgeçebilirim, yeter ki beni 
ben olarak seveceğinize olan inancım 
sarsılmasın.

Benden “örnek çocuk" olmamı bekle
mezseniz, ben de sizden kusursuz annne- 
baba olmanızı beklemem. Sevecen ve 
anlayışlı olmanız bana yeter.

Sizin çocuğunuz olarak doğmak efemdfc 
değildi. Ama seçme şansım olsaydı, sudai I 
başka kimsenin çocuğu ölmek isteme dimi 1

Sevgiler
Çocuğunu

Kaynak : Prof Dr AtaSaç VârtMujk*. IMtaloe I 

Saynur Kay*. Dr. Osman Abah'nn baa Mtaşim
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ELEMAN ARANIYOR
Alman Büyükelçi Rudotf Schmidt ;

“Türkiye Avrupa’ya aittir”
Nakliye firmamızda çalışacak

✓ Şirketimizi yönetecek profesyonel yönetici 
V Ön muhasebeden anlayan deneyimli muhasebeci 

V Güvenlik görevlisi aranmaktadır
AKTAŞ NAKLİYECİLİK LOJİSTİK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.
Tel: (0.224) 514 56 09 - 514 00 28

El JEJgfE00I00G!00J0BI0E0I0000000 0

Büyükkumla İskelesi karşısında 
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 BÜYÜKKUMLA

0 0

Almanya nm Ankara 
Büyükçelcısi Rudotf 
Schmidt. başkentteki 
görevine veda ederken 
Türkiye 3e ügk gövem
lerim anlattı Siyasi kriter
lerin yerine geti rilmesi 
durumunda. 2004 yılı 
sonunda Türkiye He der
hal müzakereye başlan 
masmmın kararlaştırıla
cağını söyleyen Schmidt. 
“Türkiye, Avrupa'ya 
aittir. Alman Hükü 
meti Türkiye’yi AB'ne 
giden yolda, daha 
önce Helsinki ve 
Kopenhag’ta olduğu 
gibi, şimdi de tüm 
gücüyle destekleye
cektir." dedi.
ORDU. ASIL 
GÖREVİNİ YAPSIN 
Askerin sivil güçler 
tarafından kontrol 
edilmesinin Avrupa'da 
devlet ve demokrasi 
anlayışının temel 
unsurlarından birisi 
olduğunu belirten Alman 
Büyükelçi, "Bu nedenle 
siyasi kararlar, diğer 
AB ülkelerinde de 

olduğu gibi, demok 
ratik meşruiyete sahip 
organlar yani. paria- 
ment o ve hükümet 
tarafından ı eritebilir 
ve verilmelidir. Silahlı 
kuvvetler, dışarıdan 
gelen tehditlere karsı 
ülkeyi korumak olan 
asıl gd r evlerine kon
santre ola bilir ve 
olmalıdır. Bu tartışma 
su anda Türki ye de 
sür d ü rülmektedir. * 
diye konuştu
* Paketler olumlu sıra 
uygulamada;
Türkiye'de bulunduğu üç 
yıh aşkın süre içinde çok 
büyük derlemeler 
kaydedildiğini. Türk par
lamentosunun altı ayrı 
reform paketi yasataş 
irdiğim dile getiren 
Alman Büyükelçi 
Schmidt. "Ancak, daha 
önemlisi. Kopenhag 
kriterlerinin yerine getı 
rilmesinin AB ne taviz 
vermek anlamına 
gelmediği, aksine 
Türkiye nin reformlar 
sayesinde daha iyi

ayn zamanda ABsefe

AB de buyıta tairir

reform kanatamla I 
yıhn sonaıa kadar caan 
mas ve ondan sonra I 
uygulamaya ağsw wr- 1 
tanesi ptanlaruyor 

haSan reform kanurtaaı 
dan yararianabumes cu 
burtam idan makantafl 
ve mahkemeler tarak»- 1 
dan anlamana uyguı 
şekilde uygulanması 
gerekmekledir AB. yar
den geçirilmiş kattan ’ 

'öadfcMr vurgdtadt 
önemi otan her Tvek 
trtsanmn haldamn 
korunma» w 
güçiendbtanesKİr

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 GÜND€ KRLİTCLİ ve ucuz 
DAV€TİV€ 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



12 Temmuz 2003 Cumartesi Sayfa 7

Çevre bilindiniz yok 0 MuzaFFer CÜRBOCA
Eğitimci-Yazar

Dil Üzerine....

ABÖZYURT
Toplum olarak elim
ize geçirdiğimizi 
sokağa atma alışkan
lığından bir türlü 
vazgeçmedik.
Çevreyi korumaya 
ve temiz tutmaya 
yönelik bir yığın 
eğitici etkinliklerin 
yapıldığı hatta bu 
konuda örgütlenm
eye gidildiği ülkem
izde hala çevre bilin
ci oluşmadı.
Hemen hemen her 
yerde olduğu gibi 
ilçemizde de çevreyi 
hem de göz göre 
göre kirletme 
alışkanlığı devam

ediyor. Geldiklerinde 
tertemiz bir alan 
olan Emin Dalkıran 
Kordon boyunda 
insanların aynl- 
masıyla birlikte 
çöplük yuvası olup 
çıkı yor.
Özellikle çekirdek 
kabuklannın yerlere 
düşüncesizce atıl
ması, bunun yanısıra 
kağıt, poşet ve hatta 
petlerin bile sigara 
izmariti gibi yerleri 
kaplaması 
yaşadığımız çevreye 
ne denli saygı gös
terip sahip çık
tığımızı gözler önüne 
seriyor.

Koskoca bir şehrin 
göbeğinde bu çirkin 
manzaralar 
yaşanırken, diğer 
yandan Küçük 
Kumla Belediyesi 
ise, aldığı kararla 
sahil şeridinde

çekirdek ve kabuklu 
yemiş satışı ve yen
mesini yerlere atıl
ması nedeniyle 
yasaklamıştı. Bu 
örnek karann ilçe 
mizde de uygulan
ması bekleniyor.

GEMLİK

HJ! İÜ)

KErfez
GÜNLÜK SIYASI G AZE T E

YIL : 31 SAYI: 1591
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 
Matbaadık-Yayıncıhk-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

İLAN ve REKLAMLAR 
KAZANDIRIR

1AYLIIWAITT İTHAM
ICC milunttiv Sürpriz

BİR TELEFON YETERLİ

TEL : (0.224) 5131797

Kültür insan düşüncesinin ürettiği maddi 
ve manevi değerlerin tümüdür. Global kültür 
egemenliği ele geçirince yerel kültürler 
zayıflamaya başladı. Gitgide hızlanan bir 
kültürsüzleştirme süreci yaşıyoruz. Günümüz 
insanı seks, şiddet ve paranın altında eziliyor. 
Toplumdaki çözülmeye yabancılaşmış ve 
tüketime özendirilmiş birey kimlikleri eşlik 
ediyor. Dünyadaki dil ve kültür farklılıklarının 
ayakta kalması şarttır.

Değişik kültürler bir karşıtlık değil, zengin
lik oluşturur. Kültürü diğer ticari mallarla aynı 
kefeye koyamayız. Ülkemize egemen olan ı 
kuralsızlık zinciri, dilde de dilin kurallannda 
da sürmektedir.

Kanıksadığımız için dilimizdeki kirlen
menin ayırdında olamıyoruz. Emek harca
madan bir şeylere sahip olma tutkusu, köşeyi 
dönem, malı götürme anlayışı gözümüze 
perde indirmiş. Oysa ayakta kalmamız 
kültürün sürekliğine bağlı değil mi? Dil bizimJ 
değerimiz, zenginliğimiz. Değerleri olmayan I 
bir toplumun geleceği de olamaz.

Konfüçyüs’e sormuşlar :
- Bir ulusun tüm yönetimi sana verilseydi I 

ilkin ne yapardın?
- Dilini düzeltirdim, demiş. Dil ve toprak. I 

İkisinin ortak özellikleri şudur. Kaybedildi mi I 
kolay kolay kazanılmaz. Ana dili kirlenmiş bir I 
toplumun temiz kalmış yanlan olabilir mi? I 
Dilimiz direnme noktalarından biri olmalıdır. I 
Kültürün kavram kaynağı olan dili anlamak I 
çok önemlidir.

Dil becerisi, bize, kendini iyi ifade ede- I 
bilme gücü verir. Düşünmeyi iletişim kanalına I 
dökmekte kullanılan araçtır dil. Dille düşünce I 
arasında doğrudan bir ilişki vardır. Demek I 
istediğim dilde zenginlik düşyüncede zengin- I 
liktir. dil sevgisi de sevginin niteliği gereği I 
sorumluluk ister, saygı ve emek ister.

Dil sevgisini bilinçli bir sevgiye dönüştüre- I 
lim. dilimizdeki kirlenme konusunu sürekli I 
güncel tutmanın sayısız yaran vardır. I

Bağkur'dan aldığım sağlık 
karnemi kaybettim.

Hükümsüzdür.
ERGÜN ÇELİK

Balıkçılık Avlanma Ruhsatımı 
kaybettim.

Hükümsüzdür.
S2 MEHMET ALŞENER
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Rektör rest çekti
Birinci sayfanın devamı 
10 yüksek okul, 4 yıl
lık Denizcilik Yüksek 
Okulu, Hukuk Fakül 
tesi’nin açılması 
Senato tarafından 
kabul edilmiştir. Tüm 
bu okulların hayata 
geçirilmesiyle 
Sunğipek arazisi cıvıl 
cıvıl olursa, doğal 
olarak Bursa'ya ikinci 
üniversite kurulması 
gündeme geldiğinde, 
Gemlik bu şansı 
yakalayacaktır. 
Gemlik'e Hukuk 
Fakültesi, Denizcilik 
Yüksek Okulu 
açarsak, o bölgeyi 
istesek de istemesek 
de üniversite için 
Gemlik’in güçlü aday 
haline getirilmiş ola
caktır.” dedi.
57. Hükümetin 

Sunğipek arazisinin 
tamamını Uludağ Üniver
sitesi ne eğitim amaçlı 
tahsis ettiğini söyleyen 
Rektör Yurtkuran. açıla
cak her okul için Devlet 
Planlama dan onay 

alındığını. Özelleştirme 
Yüksek Kurulu nun 
karannda Gemlik 
Sunğipek arazisini tüm 
mal varlığı ile eğitim 
amaçlı olarak üniversiteye 
tahsis ettiğini yineleyerek, 
“Benim üniversitemin 
5 bin 900 tapusu var. 
16 bin dönüm arazi 
miz bulunuyor. Sunği 
pek Fabrikasının 
arazisi ile Hazine 
nindir. Yapacağımız 
her iş için Hâzineden 
izin almak zorun
dayız” dedi.
Rektör Yurtkuran. konuş
masını şöyle sürdürdü : 
“Gemlik’te yüksek 
okul süreci tahsis ile 
başladı. Hükümette 
değişiklik olunca, he 
pinizin bildiği neden
lerle işler yavaşladı. 
Belediye Başkanı 
sürekli olarak bu arazi 
den bazı istemlerde 
bulundu. Üç kez bir 
araya geldik. Bir 
keresinde 60 dönüm 
üniversiteye, 260 
dönüm belediyeye 

diye teklif getirdi. Bu 
teklifleri senatoya 
götürmek zorunday
dım. Harita üzerinde 
bunlar belirlendi ve 
imzaladık. Kendisi de 
bu teklifi belediye 
meclisine sunacaktı. 
Sunup, sunmadığını 
bilemiyorum. Bana 
yapılan son teklif, İne 
göl, Mudanya ve Gem 
lik Belediyesi’nin is 
temleri bir bütündür 
şeklindeydi. Siyasi 
iktidarın bize iması 
istemlerimizi vermez 
şeniz bu iş kalır şek
lindeydi. Bu kadar 
curcunadan sonra 
Gemlik’ten çekile
mezdik.”
Belediye ile uzlaşma‘yo 
lunu seçtiklerini anlatan 
Rektör Yurtkuran, 
belediyeden somut bir 
şeyler beklediklerini 
ancak, önlerine Başkan 
tarafından bir proje sunul
madığını, çayhane, piknik 
alanı veya nefes alacak 
yer veya sıcak su getirip 
hamam yapmak gibi tek 

liflerle geldiklerini, fabrika 
içinde bulunan tütünlerin 
hemen boşaltılamaya- 
cağını, makinalann 
sökülmesinin ise. bir iki 
yıl sürebileceğini belir 
terek. “Temel atamı 
yoruz, satmaya çalış 
sak satamıyoruz. İş 
uzun soluklu, uzun 
vadeli. Lüzumsuz 
hedefe dönük olmayan 
istemlerle geliniyor.
Çayhane lazımsa 
Gemlik’teki çayhane 
kadar çayhane açalım. 
Belediyeler siyasi 
kuramlardır. Üniver
sitelerin içinde bu tip 
yerler açarsanız önü 
nü alamazsınız. Soktu 
ğunuz yerden bu in 
sanlan çıkaramazsı 
mz. Üniversite genç 
liği bize emanettir. 
Onları bazı şeylerden 
korumak zorundayız. 
Yoksa, buralar bâr 
olur, pavyon olur, 
huzur bozulur” dedi.
Belediye Başkanmın 
bütün sahili istediğini de 
söyleyen Yurtkuran.
“DenizcilikYüksek 
Okulu’nun denize 
ulaşacak yeri yok. 10 
metre istedik onu da

vermedi. Senato bu 
nedenle bu durumu 
kabul etmedi” şeklinde 
konuştu.
Bu konuşmadan sonra 
Yurtkuran, “Belediye 
benim muhatabım 
değildir. Uzlaşarak 
yürütmeye çalıştık 
ama olmadı” dedi.
“Arazinin neden belediye 

ile paylaşıldığı" sorusunu 
yanıtlayan Rektör, 
“Sebebi şudur. Bu 
istekleri başkan kendi 
meclisine, bende se 
natoya götürecektik. 
Bu nedenle imzaladık. 
Aslını ona verdim. Fo 
tokopisi bende kaldı. 
Senatomuz karan red
detti.” dedi.
AKP Hükümetinin yapa 
cağı iki iş vardır diyen

Yurtkuran, “Ya 
Özelleştirme Yüksek 
Kurulunun kararım 
uygularlar. Ya da bu 
karan iptal ederek, 
arazinin tümünü 
belediyeye tahsis 
ederler”-dedi.
Yurtkuran, ilişkilerin iyi I 
gelişmesi için dengeleri 
sağlamak zorunda 
olduğunu, uzlaşma sağla
mak istediğini, bu neden
le Belediye Başkanın: 
muhatap aldığını, ama 
yanıldığını söyledi.
Yapılan konuşmalardan 
sonra, sivil toplum örgüt
lerinin Sunğipek j 
arazisinin Uludağ Üraver 
setisi ne tamamının .ak
sisi için çalışmaların 
devam edeceği açıklandı

TAKSİTLİ TATİL EN İDEAL TATİL!
WORLD KARI 
İreri 
ADVANTAGE 
RONUS KART

sahiplerine
VADE FARKSIZ

taksit imkanı

OKUL GEZİLERİ

VİZE İŞLEMLERİ

YURTİÇİ - YURT DIŞI OTEL REZERVASYONLARI

duru turizm?

PAKET TURLAR 
HAC - UMRE 
YURTİÇİ - YURTDIŞI UÇAK RİLETLERİ 
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



!yİM!e^nUludağ Üniversitesi Rektörünün açıklamalarından sonra, Gemlikliler de üniversiteye destek veriyor

I Vatandaş ‘üniversite’ diyor
Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Yurtkuran ın belediye ile uzlaşma konusundaki tavırlarının belli olmasından sorm 

I Gemlikliler de bir an önce Sunğipek Fabrikası arazisinin Üniversiteye bir an önce tahsisinin gerçekleştirmesini istiyorlar. CesÜ 
| mesleklerden kişiler ile yaptığımız görüşmelerde, belediyenin gezi edanı ve çay bahçesi işinden önce eğitime destek verme 

■ gerektiğini savunuyorlar. Vatandaşlar, belediyenin mevcut alanları yeşillendirmesini ve halkın yararına açmasını istiyorlar.

sonra.
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GEMLİK GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

Körfez
TARAFSIZ SİYASİ GAZETE

Ö 14 Temmuz 2003 Pazartesi FİYATI : 200.000. TL.

İsmail Öngör“Dikkat tehlike Nihal Bahar TAKLAK
(Tezgahtar):
“Ben İzmirliyim.
Fabrika arazisinin

değil. önce 0ıksek

üniversiteye bir an önce lanmızı okutmak tein

Gemlik Belediyesi tarafından yaptırılan katlı otopark ve işyerleri inşaatının çevresinde koruma
bandı bulunmaması nedeniyle, tehlike yaratıyor. İnşaattan sıçrayan tahtalar, yollara sıçra-J, UdlIUl UUllllLUIcullclM IICCİCI llylv, LCIllUvv ydıdUyUr. lIl^ddLLdll blÇrdydil LdllLdldr, yUUdıd MÇıd

varak, gelip geçen ve araçlar için tehlike oluşturuyor. Belediyenin kurallara uyması isteniyor.

1

Çfüne föakış
Kadri Güler

Üniversite konuşuluyor
Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof-f Dr. Mustafa 

Yurtkurah’m sivil toplum temsilcileri ile siyasi parti 
yöneticilere yaptığı açıklamalardan sonra, Gemlik 
halkı iki gündür bu söylenenleri konuşuyor.

Üniversite açıkça “Bizi siyasi iktidar ve’ o siyasi 
iktidarın belediyesi oyalıyor. Gemlikliler yüksek 
okul ve fakülte istiyorlarsa davalarına sahip çıksın
lar. Sorun Üniversitenin değil, Gemlik halkının”! 
diyor. ’

Söylenenler çok nettir.
Gemlik’e yüksek okul, fakülte isteniyorsa, -ki 

isteniyor. Halkın yüzde doksanı bu yönde üniver
siteyi destekliyor.

Geriye kim kalıyor.
AKP yöneticileri ve Belediyenin başı..
Gelsinler Gemlik’te bir referandum veya halkın 

büyük çoğunluğunu kapsayan bir anket düzen
lesinler.

Halkın gezi bendi, veya hamam mı, piknik yeri 
mi yoksa okul mu istediğini öğrenecekler.

Bırakın yapmasınlar bu iş geciksin.
Halk bunun hesabını AKP’den mutlaka sora

caktır.
Gelecek yıl yapılacak yerel seçimlerde bu 

malzeme AKP’nln dışındaki tüm partilere yeter de 
Brtar bile.

Belediye Başkanı oğlu Ali’yi ta.. Erzurum’da 
(okuttu.

Yüzlerce Gemlikli çocuklarını Anadolu’nun 
adını hiç duymadığımız ilçelerinde okutuyorlar. 
Onlar en azından bu sıkıntının ne olduğunu bili 

lyorlar.
AKP’liler aklını başına toplayıp bu konuyu 

[enine boyuna düşünüp, kolaylaştırmanın yolunu 
[bulmalılar kaybeden Gemlik oluyor.

Belediye tarafından yaptırılan katlı 
otoparkın çevresinde güvenlikle il 
gili hiçbir önlem alınmamış. Çivili 
tahtalar yollarda geziyor.

Gemlik Belediyesi 
tarafından yaptmlan 
Krom Sokaktaki işyer
leri ve katlı otopark 
inşaatının çevresinde 
koruma bandının 
bulunmaması vatan
daşın tepkisine neden 
oluyor.
Belediyenin İmar 
Yönetmenliği gereği 
istediği ve konmaması 
halinde ağır cezalar 
kestiği koruma bandını 
kendi inşaatında ara
mamasına vatandaşlar 
"Bu ne biçim iş" diyor. 
GÖÇEK inşaat tarafın
dan yapılan ve yaklaşık

4 aydır devam eden 
katlı otopark ve işyeri 
inşaatının hızlı ilerleme
sine karşın, çevre 
güvenliği açısından 
duyarsız olması vatan
daşların haklı tepküe 
rine neden oluyor. 
Gazetemizi arayan hr 
vatandaş “Okullar 
tatil olmasaydı her 
an çocuklarımız bir 
tehlike ile karşılaşa
bilirdi'* dedi.

verilmesini düşünüyo
rum. Üniversite, 
Gemlik’in ekonomisini 
canlandırır. Sosyal 
yaşam patlar. Üniver 
siteye gidemeyen, 
Gemlikli gençlerin şans 
ayaklanna gelmiş olur. 
Bunu kaçırmamak 
gerekir.” dedi.

Adıl YUKARKİ 
(Taksici):

istiyor». ÜriMnfeafa

{andıracak. Bafadfat
Başkanmm hangi

A *

başka yerlere gidi 
yoruz. Bu sabah.
Sunğipek Fabri kasına 
baktım. Okul olacak 
yerler sahil taraftan. 
İstenirse. Manastır a 
doğru gezi bandı yap
sınlar. Yüksek okul. 
Gemlik e hayat verir.* 
dedi.

Mustafa A5TDJS
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Abbas GÜÇLÜ

Önce Hamam

Biliyorduk da konduramıyorduk.
Sonunda üniversiteyi çıkmaza 

I sokanın, önünü tıkayanın Gemlik'in çok 
I engin görüşlü Belediye Başkanı Mehmet 
I Turgut olduğunu Uludağ Üniversitesi nin 
I Rektörü Prof. Dr. Mustafa Yurtkuran 
I açıkladı.
I Rektörün açıklamalarından sonra 
I yannlan bugünden gören vizyon sahibi 
I Belediye Başkanımız ne diyecek.

Şimdi kamuoyu merak ediyor.
Başkanın söyleyeceklerini.
Söyleyecek sözü varsa..

s Dün Rektör konuya açıklık getirirken 
I Belediye Başkanınm üniversite için 
I aynlan araziye hamam kurma isteğini de 
I dile getirdi.

Başkan bu isteğinde çok haklı.
Çünkü Gemlik’e gelen herkes önce 

I hamama girecek, yıkanıp paklanacak 
I sonra Gemlik’e girecek.

Sokakları temiz.
Çünkü bizim ana caddelerimiz hor gün 

I yıkanıyor.
Çevresi pınl pınl olan Gemlik i dışarı- 

I dan gelenlerin kirletmeye ne hakları var.
Hele hele de üniversite öğrencilerinin.
Evet önce yıkanacaklar sonra Gemlik’ 

I e girecekler.
Gerçi Gemlik’ in Yalova yönünden gi 

I rişinde Termal Kaplıcalan da var ama 
I demek ki orası işlevini yeterince yerine 
I getiremiyor.

Ne diyor Belediye Başkanımız kentin 
I belli başlı bazı noktalanna koydurduğu 
I açık hava panolarında

Hizmet sevgi işidir ** ,
” Gemlik’i çok seviyorum ’*
Seven insan tertemiz Gemlik’i de kir

lettirmeyecek doğal olarak.
Çok merak ediyorum o hamam da bir 

de beyin yıkama ünitesi olacak mı? 
Maazallah beyinler yıkanmazsa vay ha 
limize...

Çünkü biz ne çektiysek akıllı, akılcı, 
soran sorgulayan beyinlerden çektik.

Şimdi oraya üniversite kurup kente ışık 
saçmanın, kültür, bilgi, yenilik, teknoloji 
pompalamanın ne anlamı var.

Onların hepsi de kirlilik nedenidir.
Bırakalım oralarda çay bahçeleri 

olsun, hamamlar olsun.
Gezinti alanları olsun.
öyle ya Gemlik’in rekreasyon alanına 

da ihtiyacı var.
Ne mi demek ?
Onu ben bilmem bir bilene sorun.

Tatil, turizm ve beklentiler...
Bir haftalığına da olsa bir tatil kaça

mağı çok iyi geldi. Son birkaç yıldır 
olduğu gibi yine Antalya yollarına 
düştük. Çoluk, çocuk araba ile yolculuk 
zor gibi görünse de keyifli. Ama siz yine 
de 10 saati aşan yolculuklarda arada bir 
yerlerde, bir gün konaklamadan yola 
devam etmeyin. Hele hele kamyonların 
yoğun olduğu gece trafiğinde...

Önce Çeşme dedik ama sonra 
Antalya’da karar kıldık. Çünkü Antalya 
otel ve tatil köylerinde çocuklara yönelik 
animasyonlar yani eğlenceler çok daha 
fazla.

Hemen her konuda olduğu gibi tatil 
konusunda da onların tercihi önemli 
olduğu İçin biz anne babalara sadece 
onlara refakat etmek kalıyor.

Tatillerde, civardaki turistik tesisleri de 
genelde gezerim. Bu konuda Antalya 
müthiş. Öylesine görkemli tesisler 
yapılıyor ki, gurur duymamak elde değil. 
Ama üzücü, olan kolejler gibi otellerin 
pek çoğunun da yüzde 50’nin altında 
kapasite ile çalışmaları. Hükümet bu 
konuda da' projeler üretmeli. 
Yurtdışmdan, eğer olmuyor ise yurtiçin- 
den turist - akışını hızlandırmalıdır. Yoksa 
milyonlarca dolar harcanarak yapılan o 
tesisler zaman içerisinde yok olup gide
bilirler. Bu da sadece sahiplerine değil 
son yıllarda Türkiye’nin altın yumurt
layan tavuğu haline gelen turizme de 
zarar yerebilir.

1980’li yıllarda yurtdışmdan gelen tu 
rist sayısı bir milyona çıktı diye gazetelere 
manşetler atılmıştı.' Şimdi 10 milyonu 
çoktan aştık. Cumhuriyet in 100. yılı 
olan 2023 için 25 milyon turist hedefi 
konulmuş. Tüm altyapı çalışmalan bu 
yönde . Umarız gerçekleşir.

Turizm kimler için?
Turizm planlayıcılan tüm hesaplannı 

yabancı turist üzerine yapıyorlar. Yerli 
turiste olsa da olur, olmasa da olur gözü 
ile bakıyorlar. Bu yüzden de yabancıya 
verdikleri fiyatlar ile Türklere verdikleri 

Ksrfez Okuyun, Okutun, Abone Olun

fiyatlar arasında uçurumlar var. 
Akdeniz’deki tatil köylerine, Avrupa’ya 
gidip oradaki bir turla gelmek sanki daha 
ucuz. Neden böyle olduğunu sor
duğunuzda, size bir sürü hikayet anlatı 
yorlar. Anlaşılan o ki Türkiye’deki 
pazarlama yöntemlerinin değişmesi 
gerekiyor. Tatili son dakika karan ile 
değil aylarca önce rezervasyon yaparak 
gitmek çok daha avantajlıymış. Ama 
nedense bu yöntem Türkiye’de pek ilgi 
görmüyormuş.

Dikkatimi çeken bir diğer nokta ise 
turizmde mumun dibine ışık vermediği. 
Görkemli tatil köylerinin dışına çıktığınız
da sefalet ile karşılaşıyorsunuz. Yollar 
kötü, çevre perişan. Belli ki, elde edilen 
turizm gelirinin bölgeye bir faydası yok. 
Belediye başkanları da zaten bu konuda 
çok dertli. Turizm şirketlerinin merkezleri 
İstanbul’da olduğu için vergileri oraya 
ödeniyor. Bize de çöpleri temizlemek 
kalıyor diyorlar.

Eğitim gibi turizmde de sorunlar çok. 
Oteller, tatil köyleri yüz binlerce genç için 
iş kapısı. Büyük otellerde değil ama 
küçük işletmelerin çoğunda ne sigorta 
varmış ne de AB’ye uygun çalışma 
koşullan. Yazık çok yazık.

En önemli rant kapısı ise siyasetçiler 
ile arası iyi olanların kıyılan yağmala
yarak elde ettikleri tahsis belgelerini 
başkalarına pazarlamalarıymış. Kağıt 
üzerinde milyonlarca dolar vurgun vuruy
orlar mış.

Erkan Mumcu, hep zor bakanlıklara 
geliyor. Ama sanki burada duruma daha 
bir hakim. Savaş rüzgarlan turizmi biraz 
etkiler gibi de olsa kardan zarar durumu 
var. Önümüzdeki yıllar için çok daha 
umutlular.

Özetin Özeti : Türkiye, pek çok alan-] 
da belki dünya ile yanşamaz ama tu 
rizmde elindeki avantajlan iyi kullanır ise, 
bu konudaki en iyilere nal toplatması I 
işten bile değil.

13 Temmuz 2003 tarihli Milliyet.
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' Dadaşlardan net şöleni 
Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Derneği’nin organize 
ettiği "Sünnet Şöleni ”nde gelir düzeyi düşük ailelerden 
tespit edilen 13 çocuk sünnet ettirilerek erkekliğe ilk adımı 
attılar. Karnavala dönüşen etkinlikte, dadaşlar halay çekip

I gövde gösterisi yaptı.

(Y.Ö.K)e Büyük Öfke var

Ali ÖZYURT
[Erzurumlular Kültür 
ve Dayanışma 

[Derneği’nin düzen
lediği "Sünnet 
Şöleni” dün 
Orhangazi Caddesi 
üzerinde bulunan 
demek lokalinde 
yapıldı.
Sünnet şölenine,. 
İlçe Kaymakamı 
Sadettin Genç, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut., 
başta olmak üzete 
yüzlerce
Erzurumlunun iştirak 
ettiği sünnet etkinliği 
adeta karnavala 
dönüştü.

GELENEKSEL 
HALE
GETİRECEĞİZ 
Gemlik Erzurumlular

Kültür ve 
Dayanışma Derneği 
Başkanı Kadir Ozay- 
dın, gelir düzeyi iyi

"Derneğimiz 
hemşehrilerimizin 
gerek iyi gerekse 
kötü gününue her

olmayıp mütevazi zaman yanın-

TAŞI 
GEDİĞİNE

Paslı Çiviler...

”Paslı çiviler sökülecek." 

İyi de...

Sökelim derken 

ya batarsa.

Olursunuz tetanoz...

Yani, kazıklı humma.

Kurtuluş mu?

Umma...

bir yaşam süren 
hemşehrilerine 
dernek olarak 
düzenledikleri bu tür 
sosyal etkinliklerle 
kol kanat gerdikleri
ni söyledi.
Bu yıl ilkini gerçek
leştirdikleri sünnet 
şölenini geleneksel 
hale dönüştürüp her 
yıl daha kapsamlı şe 
kilde yapacaklannı 
belirten Başkan 
Özaydm,

dadır. Tabiri 
caizse doğana 
beşik’ ten, ölene 
mezar’ a kadar 
ellerimiz onların 
üzerindedir.
Dernek olarak 
her türlü sorun
larını paylaşıp 
çözüm üretmeye 
hazırız. Bu tür 
sosyal etkinlikler
imizi daha da 
artıracağız.” dedi.
Dev. say/o 5’de

(YÖK) den herkes şürayetçi-
Ama. (YÖK) bunu saptırıyor
İşi, başörtüsüne ve imam-Hatip okulan- 

na bağlamak istiyor.
Esas zarar görenler Endüstri Meslek 

Lisesi öğrencileri
Ve Anadolu Teknik Lisesi öğrencileri
Anadolu Teknik Lisesini bitiren bir 

yakınım var.
Bir yıl bazıriık okuyarak. 4 ydda teknâ 

liseyi bitirdi.
Yapı bölümünden mezun oldu.
Bir bakıma yarım inşaat mühendisi 

olmuştu.
Tam o sırada 28 Şubat kararlan gün

deme geldi.
Hedef İmam, Hatip okullarının kapatıl

masıydı.
Ama, akıllannca böyle bir görüntü ver

mek sakıncalı olacaktı.
Teknik Liseleri ve Meslek Liselerini de bu 

kıyımın içine kattılar.
Ardından üniversiteye giriş sınavları 

geldi.
Normal liseden mezun olanlar 50 soru 

yaptı 100 puan aldı.
Teknik Lise’ den mezun olanlar 80 soru 

yaptı 90 puan aldı.
Bu sayede, seçkin ailelerin hormonlu w 

torpilli çocukları daha rahat üniversiteye 
girebilecekti.

Güya, haksızlığın farkına varıldı.
Haksızlığa uğrayan teknik liselilere 2 yd- 

lık üniversite hakkı verildi.
Yani mühendis olacak çocuklar zorla; 

öğretmen yapıldı.
İki yıllık okullar bitirildi.
Ama çileler bitmedi.
4 yıla devam etmek isteyenlere dikey 

geçiş hakkı verildi.
200 bin kişi imtihana girdi.
Sadece 200 kişi alındı.
Sanki ikinci bir üniversite imtihanına tabi 

tutuldular.
Bir de ağır şartlan vardı.
İlk yıl tüm derslerini veremeyenler okul

dan atılacaktı.
İşte Y.Ö.K’ e en büyük öfke bu kesimden 

geliyor.
Hele Y.Ö.K Başkanı konuyu saptmhkca I 

bu kerim çıldırıyor.
Şimdi size soruyorom.
Mühendis olması an meselesi olan I 

çocuğuz zorla öğretmen yapd$ayxh.
Ve hala bâr talom entrikalarla mnvmft I 

tede mağdur edüneyrİ.
Olayları I adrBr ve Atatürkçülüğe irtibat-1 

landırmaya nğrif an Y.Ö.K Baskamml 
destekler miydiniz ?

4VA/VN CCZV
Eğitim, 
Oçmırilene saygıyla boşlar.

T: m en mi*
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Kumla yolu kavşağına 
sinyalizasyon isteniyor

Küçük Kumla Belediyesi 
ve Karayolları tarafından 
Sağlık Ocağı ve Ali 
Kütahya İlköğretim Okulu 
önüne yapılan kavşak 
düzenlemesinin yetersiz 
kaldığı bu alana sinyali 
zasyon konması isteniyor. 
Sürücüler, yolun rejüş 
bölümlerinin geniş 
bırakılarak, yol bandının 
dar tutulmasından yakınır
larken, düzenlemenin 
neden böyle yapıldığına 
anlam veremediklerini 
söylüyorlar.

İ i I ! 
i İ i ı i 
i i I
1.

İLAN ve REKLAMLAR 
KAZANDIRIR

1 AHir LATH LETUH 
1(( mifrın+IT VSüroriz

BİR TELEFON YETERLİ 

TEL : (0.224) 5131797
S

MAMA MİA I
rasm i

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

PVC KAPLAMA V€ 
PLASTİK KAAT SİST€ML€Rİ
□ Plastik Kimlik Kartı
□ Öğrenci Kartı 

O Fatura Kartı ve

□ Personel Kartı 

O Tanıtım Kartı 

O PVC Kaplama

Pizzamızı denediniz mi? 
Vazgeçemeyeceksiniz.

Ev ve işyerlerine servis yapılır I 
■ İstiklal Cad. No:17 GEMLİK ■ 
■ Tel: (0.224) 513 53 67J

NÖBETÇİ ECZANE

14 Temmuz 2003 Pazartesi
VCEZİROĞLU ECZANESİ

SATILIK DAİRE

Kumla'da Havuzlu Satılık Daire
Tel: (0.224) 513 17 97

DOĞUŞ FEN DERSHANELERİ
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“Diş sağlığına önem vermiyoruz”
Toplum olarak ağız ve diş sağlığına gereken önemi vermediğimizi söyleyen 
Diş Hekimi Nuriye Selvi, insanların ya diş ağrıdığında ya da başka bir prob
lem oluştuğunda hekime başvurduğunu belirtti.
M ÖZYURT
[Sağlıklı ağız ve dişlere 
sahip olabilmenin dişleri 
günde en az 2 kez 
[fırçalamanın yanısıra 6 
ay da bir kontrol yaptır
maktan geçtiği bildirildi. 
ERKEN TEŞHİS 
ÖNEMLİ
Toplumda ağız ve diş 
■sağlığına gereken öne

Dadaılardan Mit şöleni
J 4.ncü sayfanın devamı
' FEDERASYON
KURUYORLAR
Bu arada etkinliğe katılmak 
üzere gelen Bursa 
Erzurumlular Kültür 
Dayanışma ve Folklor 
Derneği Başkanı Ahmet 
Bek tas. gazetemize yaptığı 
özel açıklamada.
Erzurumlulara federasyon 
müjdesi verdi.
Bursa ve bağlı ilçelerinde 27

Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Derneği’nin düzenlediği sünnet 
şölenine, Kaymakam Sadettin Genç, Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut vi siyasi parti temsilcileri de katıldılar.

tane Erzurum Kültür ve 
Dayanışma Derneği bulun
duğunu bildiren Bektaş, bu
derneklerin azami 3 ay 
içerisinde "Erzurumlular 
Federasyonu" olarak tek 
çatı altında toplanacağını 
açıkladı. Bektaş ayrıca 
Bursa genelinde 400 bin 
civarında Erzurumlunun

1 yaşadığını tahmin ettiklerini 
de sözlerine ekledi.
Toplam 13 çocuğun düzen
lenen görkemli bir törenle 
sünnet ettirildiği etkinlikte» 
ailelerin mutluluğu da göz- 
den kaçmadı.
Başkan Kadir Özaydın sün
net olan çocuklara Kur an 
alfabesi ile futbol topu 
hediye etti.
Sünnet olan çocuklar ve 
yakınları Dernek Başkan»

Sünnet şöleninde, gençler ve sünnet sahipleri doyasıya eğlendiler.

Kadir özaydın *a gösterdiği 
bu duyarlılıktan ötürü 
teşekkür etti.
Anneler, sünnet olan

çocuklarının başlarından bir 
an olsun ayrılmazken 
babalar bu mutlu günü halay 
çekerek kutladı.

min verilmediğini, 
ancak diş ağndığında 
hekime başvurulduğunu 
belirten Diş Hekimi 
Nuriye Selvi, " Düzenli 
olarak 6 ayda bir 
hekime gidip kont 
rolden geçmeliyiz.
Çünkü dişte 
başlayan sorunlar

erken teşhis edilir ve 
tedavisi zamanında 
yapılır. Erken teşhis 
ve tedavi sayesinde 
küçük bir müdahale 
ile problem gide 
rilmiş olur. Böylece 
ileride daha büyük 
maddi kayıplarla 
karşılâşmaktan da 

kurtulmuş oluruz. 
Ayrıca çürüklerin 
önlenmesinde diş 
fırçası tek başına 
yeterli değildir. 
Fırça dişin 5 yüzün
den 3 ünü temizler. 
Ara yüzler yani diş
lerin birbirine bakan 
yan yüzleri iyi te 

mizlenemez. Bunun 
için diş ipi de kul
lanılması gerekir. 
Bazı vatandaşlarımız 
gerek yapısal 
gerekse çevresel 
etkenlerle oluşan diş 
lekelerini kendi 
kendilerine gider 
meye çalışıyorlar. Ya 
diş tozu alıp uygu
luyor ya da sivri >- 
uçlu cisimlerle diş
lerini kazıyorlar. 
Bunlar son derece 
sakıncalı uygula
malardır. Kişi far- 
ketmese de bu tür 
uygulamalar dişin 
yüzeyini çizmekte, 
çürük oluşumunu 
hızlandırmakta ve 
kirlenme oranını 
sonradan artırmak
tadır. Oysa bunlar 
hekim tarafından 
küçük bir operas 
yonla gidenle bilir." 
dedi.
Çocuk dişleri için* halk 
arasında ‘Nasıl olsa 
süt dişi, ye rine yeni 
diş gelecek. Çürükse 
çe kilsin' anlayışının 
kesinlikle yanlış 
olduğunu süt dişlerinin 
kalıcı dişler çıkana 
kadar çocuğun beslen
mesini, çenelerinin 
büyüme ve gelişmesini 
sağladığına dikkat 
çeken Diş Hekimi

Nuriye SELVİ 
Nuriye Sek-. Daimi 
dişlerin sürme 
zamanı gelene kadar 
süt dişlerinin ağızda 
tutulması gerekir. 
Süt dişi erken ce 
kilirse çene gelişimi 
bundan olumsuz et 
kilenecek ve yeni 
çıkacak daimi dişler 
çapraşık ve düzensiz 
çıkacaktır. 
Günümüzde erişkin 
dişine yapılan 
tedavilerin hemen 
hemen hepsi, cocuk 
dişlerine de uygula 
nabilmektedir. 
Bunun için çocuk
ların (fişleri de 
önemsenmeii. gerek
li tedavileri yaptınl- 
malı. kaba dişler 
ağızda yerini alana 
kadar süt dişleri 
mümkün olduğunca 
ağızda tutulmaya 
çalışılmalıdır." öne 
risânde bulundu.

Diş Doktoru Nuriye Seki. diş bakımının ihmal 
edilmemesi gerektiğini söyledi (FotoğraLAB Öjyurt)



Trafik hizmetlerini 
artık belediyeler 

yürütecek

Elektrik fiyatları 
10 bölgede artacak

Sözkonusu çalış
maya göre, trafik 
hizmetleri de 
belediyelere 
devrediliyor.
Karayolları Trafik 
Kanunu ile Emniyet 
Genel
Müdürlüğü ne ver
ilen trafik hizmet
lerinin denetimi, 
yönetimi ve düzen
lenmesi görev
lerinin tamamı veya 
bir kısmı belediye 
meclîslerinin karan- 
na dayanılarak 
yapılacak talep 
üzerine İçişleri

Bakanının onayı 
ile belediyelere 
devredilebilecek. 
Devredilen 
hizmetler belediyel
er tarafından genel 
trafik hizmetleri ile 
koordineli olarak 
yürütülecek.
Emniyet Genel 
Müdürlüğü’nün 
devredilen hizmetle 
ilgili tesis, araç ve 
gereçleri de ilgili 
belediyelere 
devredilecek.
Tasan ile Köy 
Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü 

kaldmlıyor. 
Başbakanlık 
Yüksek Denetleme 
Kurulu ise özel ihti
sar daireleri olarak 
Şayıştay’a bağlanıy
or.
Dışişleri Bakanlığı 
ile Türk İşbirliği ve 
Kalkınma İdaresi 
Başkanlığı hariç 
bakanlıkların ve' 
diğer kamu kurum 
ve kuruluşların yurt
dışı teşkilatları 
kaldırılarak, yurtdışı 
kadroları iptal 
edilecek.

Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu 
(EPDK) Başkanı 
Yusuf Günay, 33 
bölgede uygulanacak 
bölgesel tarifeye göre 
10 bölgede fiyat artışı 
olacağını, buna karşın 
23 bölgede de fiyat 
düşüşü görüleceğini 
açıkladı.
Elektrik ve doğalgaz 
piyasasında faaliyet 
göstermek üzere 
lisans başvuruları 
uygun bulanan fir
malara lisansları 
EPDK’da düzenlenen 
törende verildi. EPDK 
Başkanı Günay, bura
da yaptığı konuşma
da, bölgesel tarifeye 
geçiş ve şehiriçi 
doğalgaz lisans. 
ihaleleri hakkında 
bilgi verdi. * 
Bölgesel tarifeye 

geçiş yönündeki çalış- 
malan tamamlayarak, 
Bakanlar Kuruluna 
geçen hafta sonu 
sunulduğunu anlatan 
Günay, bölgesel tarife 
konusundaki nihai 
karan Bakanlan 
Kurulu nun vereceğini 
bildirdi.
33 bölge bazında 
uygulanması 
öngörülen tarifelere 
bakıldığında 10 
bölgede fiyat artışı, 
23 bölgede fiyat 
düşüşlerinin olacağını 
ifade eden Günay, 
fiyat artışı olan 10 
bölgenin 5’inde ise 
yüzde 6 civarında 
fiyat artışının 
yaşanacağını söyledi. 
33 bölge bazında 
dağıtım ve perakende 
satış tarifeleri belir
lenerek uygulama 

safhasına geçilmiş 
olunacağını belirten 
Günay. şunlan 
di: “Bölgesel tan 
feye geçilmesi ile 
birlikte şeffaf ve 
adil bir fiyatlandr- 
ma, sanayi abone 
fiyatlarında düşüş, 
özelleştirmede 
kolaylık, etkin ve 
verimli bir işlet
meciliğin teşvik 
edilmesi, kayıp ve 
kaçakların azaltıl
ması, tüketici bil
incinin gelişmesi, 
çapraz sübvansi 
yonım kaldırılması 
ile oluşacak ver
imlilik ve etkinlik 
paralelinde ortaya 
çıkacak artı değer
lerden bölge 
tüketicilerinin 
yararlanması 
sağlanacaktır. ’ ’

ELEMAN ARANIYOR
Nakliye firmamızda çalışacak

V Şirketimizi yönetecek profesyonel yönetici
Ön muhasebeden anlayan deneyimli muhasebeci 

✓ Güvenlik görevlisi aranmaktadır
AKTAŞ NAKLİYECİLİK LOJİSTİK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.
Tel: (0.224) 514 5609-514 00 28

0 E

CAFE

RENKLİ ETİKET-BROŞÜR-EL İLANI-
KlTAP■DERGİ-AFİŞ-YILLIKBASIMI-

FATURA ■ İRSALİYE - BİLET - GİDER MAKBUZU- 
DAVETİYE-KARTVİZİT-KAŞE-MÜHÜR- < 

CİLT YAPIMI-PLASTİK KİMLİK KARTI

1 GÜNDE KALİTCLİ ve UCUZ 
DAVETİYE BASILIR

GAR D EN PUR ^'T
Büyükkumlâ İskelesi karşısında 

Değişik atmosfer, nezih, 
farklı otantik bir mekan.

Aynca cazip fiyatlarıyla güzel vakit 
geçirebileceğiniz yegane bir yer 

Büyük Kumla Meydanı İskele Karşısı 
Tel: (0.224) 538 00 90 BÜYÜKKUMLÂ

Her türlü matbaa işlerinizde hizmetinizdeyiz. 
"Matbaacılık Bizim İşimiz"

Körfez Ofset
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



I) Mahalle sakinleri dertli
Dr. Ziya Kaya Mahallesi’nde bakımsızlıktan harabe haline gelip, 
başıboş insanlann mekanı olan eski evler, bulunduklan çevreye tehlike 
saçıyor. Harabe binalar, gece tinercilerin mekanı oluyor.
Ali ÖZYURT
Dr.Ziya Kaya Mahallesi Tekel 
Sokak ta bulunan bakımsızlıktan 
virane haline gelmiş 2 katlı eski 
ev, mahalle sakinlerinin korkulu 
rüyası oldu.
Harabe yapılann özellikle havanın 
kararmasıyla balicilerin mekanı
haline dönüştüğünü belirten
mahalle sakinlerinden Filiz Ülkü,bu 
yüzden büyük korku yaşadıklarını 
söyledi.
Bîr cephesi de sahile bakan 
harabe binanın ne olduğu belirsiz 
kişilerce gece mekan tutulduğunu

uzaklaştırılmasını 
istiyoruz." dedi. 
Öte yandan harabe 
yapıda yaklaşık 2 ay 
önce yangın tehlike
si de atlatıldığını 
hatırlatan Filiz Ülkü, 
yetkililerden bu 
soruna el atmalannı 
istedi.

MAHALLELİ TEDİRGİN : Gerek çocuk
larının geleceği gerekse doğabilecek bir 
yangın tehlikesine karşı Dr.Ziya Kcva 
Mahallesi sakinleri tedirginlik yaşıyor.

GEMLİK

söyleyen Filiz Ülkü, 
“Çocuklarımızı 
kapı dışan bırak
maya cesaret 
edemiyoruz. Her 
an başlarına 
birşey gelmesin
den korkuyoruz.
Bunların 
mahallemizden

KErfez
YIL : 31 SAYI: 1592 

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
Banfchâı Yer. KÖRFEZ OFSET

Matbaadık-Yaymahk-Reklamcılık Tesisi 
istiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

Kuşak Send r om u
Yetişkinler gençlen anfernakLa zotİufc 

çekiye* Gençler çok bÜomeyerilI den
klem gibi. Onları tananaMb znrlanmams 
yada kuşak çatışmadan gençler halfanda 
yeterli ve doğru bdcpye sahip olmamak*- 
tan kaynaklara yor. Geıısı in üg: udadp 
müzik, spor, sinema. internet w marka 
tutkunluğudur.. Kita p okuyanlar 
sanılanın tersine bir hayii fazla

Gençlik dönemi sınavla geçiyor.
Sınavlar gençler tarafvidan kişâğm 

sınanması ve değerlendirilmesi gibi algı
landığından bu durum güven boıaimm 
yaratıyor. Oysa insanoğlu yaşanan her 
anında, her alanında sınavdan geçmiyor- 
mu? Onları sınav endişesini nasıl 
yenecekleri konusunda bihnçiendrmek 
gerekir.

Gencin bunalımları diye nitelendirilen. 
aslında gencin doğal olarak yaşayacağı 
ergenlik krizidir. Bu kriz yaşanacak 
Önemli olan bu krizin kazasız belasız 
nasıl atlatılacağıdır. Eleştiriler tabii ki 
yapılacak, fakat bunu dayatma boyutları
na getirmemek gerek. Zaten genç ' Ben 
kimim? " in yanıtlannı aramakta, kendini
ve yaşamını sürekli sorgulamaktadır. 
Çocukluğundaki doğallık yitirilmiştir 
Yabancılaşmalara karşı kendini koru
maya çalışmaktadır. Düşünsel, bedensel, 
ruhsal ve duygusal var oluşunu ortaya 
koymaktadır. Kendi özgün kişiliğini oluş
turmaktadır. Gencin politik tavrına belir
lemesine, dahası kendini var etmesine 
olanak tanımalı. Düşünce olarak ürettik
lerini uygulamaya dönüştürme özgürlüğü 
tanınmalıdır.

Genç kalıplaşmak, kalıp davranışların: 
benimsemek yerine özgün olmayı 
yeğlemelidır. Gençlerimizi hatalarıyla 
seveceğiz. Gençler karar verirken duygu I 
ve coşkularını ortaya koyar. Genç kimili 
bunalımını üretken etkinliklerle aşabilir. 
Gencin davranışlarını aileleri onayla
mazsa çatışma çıkmaktadır.

Burada görev daha çok ana babalara, 
yetişkinlere düşmektedir. Ordan dinlem
eye ve anlamaya çalışmaları yerinde bir 1 
davranış olur. Gençlere bol kitap oku- : 
malannı önereceğim. Okuyarak hem - 
kendilerini hem de duygularını tanıya
bilirler. Bilgi insanı mutlu eder. 
Gençlerin en iyi donanımları bilgi otsun.
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yıl sonra biraraya gelıfil w
Gemlik Lisesi nden 30 
yıl önce mezun olan 
öğrenciler geçtiğimiz 
günlerde Atamer 
Otel de biraraya ge 
lerek. eski günleri 
andılar.
Gemlik Lisesi ni 1972- 
1973 yılında bitiren, 
bugün birçoğu 
mesleğinin zirvesinde 
olan veya emekli olan 
dünün öğrencileri, bazı 
öğretmenleri île birlikte 
öğrencilik yıllarını 
yeniden yaşadılar.
Uludağ Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Dekanı Müfit 
Parlak. Girit ve 
Rumeliler Kültür 
Demeği Başkanı İnşaat 
Mühendisi Nusret 
Mutman. Eczacı Şeyda 
Sarat, Mali Müşavir 
Nezih Karbay.

Matbaacı Mustafa 
Yılmaz, Zafer Yıldırım. 
Mehmet Ali Tokuç, 
Galip Özer, Metin 
Şanlı, Gülten Cantay, 
Ragipe Özipek, Şerife 
Alyüz gibi Gemlik’in 
tanınmış isimlerinin 
biaraya geldiği gecede, 
öğrencilik anılan 
pekiştirildi. Meslek 
sahibi, ev hanımı olan 
ve yaşlan 40’lara yak
laşan dünün öğrenci
leri, 30 yıl sonra öğret
menleri ile birlikte 
olmanın mutluluğunu 
yaşarken, öğrencilik 
günlerindeki başlann- 
dan geçen güzel anılan 
anlatarak, geceye renk 
kattılar.
Dünün öğrencileri, her 
yıl yeniden bir araya 
gelmek için antiçfiler.

İ TAKSİTLİ TATİL EN İDEAL TATİL!
W0RLD KART 
İreri 
ABVANTAGE 
RONUS KART

sahiplerine
VADE FARKSIZ 

taksit imkanı

OKUL GEZİLERİ

VİZE İŞLEMLERİ

YURTİÇİ - YURT DIŞI OTEL REZERVASYONLARI
PAKET TURLAR
HAC - UMRE
YURTİÇİ - YURTDIŞI UÇAK BİLETLERİ
KONGRE VE SEMİNER

TÜRK HAVA YOLLARI
1 KAYABEYOĞLU TURİZM SEYAHAT

Demirsubaşı Mh. Çeşme Sok. No:9/A GEMLİK 
Tel : (0.224) 514 47 71 Fax : (0.224) 514 40 44



Parke taşlan sökülerek, alt yapı hizmetleri tamamlanan 1 Nolu Cadde de yapım çalışmaları sürdürülüyor

GEMLİK GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

FİYATI : 200.000. TL.O 15 Temmuz 2003 Salı

1 Nolu Cadde asfaltlanacak
| İlçemizin en eski caddelerinden olan 1 ve 2 Nolu Caddelerin bozuk dan yollarını onarmaya başlayan Belediye. 1 Ndu CadrİHİriri parke 
I kakhnmlannı sökerek, ana su şebekesini yenileyerek, evsel bağlantılarını sürdürürken, kurulduğundan bugüne kadar parke tası İe kapfc 
t olan caddenin asfalt ile kaplanacağı öğrenildi. Gemlik Belediyesi tarafından gazetemizde çıkan ilanla 24 Temmuz 2003 Perşembe günü 
t asfalt işi ihaleye çıkarıldı. 1 Nolu Cadde’nin tamamlanmasından sonra, Belediye Fen İşleri ekipleri tarafından 2 Nokı Caddenin de parkeleri 

sökülerek, alt yapı çalışmalarının tamamlanmasından sonra, yolun asfalt ile kaplanacağı öğrenildi.

CHP Gemlik İlçe Başkanı Uğur Mehmet Sert as lan, kongrede aday olacağını söyledi.

CHP kongre havasına girdi
Kadri Güler
gemlikkorfez@mynet.com

Çjiiıte t^akış
20 Temmuz 2003 Pazar günü yapılacak olan CHP İlçe kongresi 
için şimdilik tek aday İlçe başkanı Uğur Mehmet Sertaslan, açıkla
masında siyasetin güvene ihtiyacı olduğunu söyledi.

Yazlan Kumla’da geçiriyorum
Temmuz başladığında genelde Kumla’daki yazlığa 

gidiyoruz.
Yaz sıcaklarından biraz kurtulmak için mi gidiyoruz 

bilmiyorum.
Bizim işten boş zaman bulup serinlemek, denize 

girmek veya havuzda yüzmek gibi bir lüksümüz bulun
muyor.

Ama. Kumla ya yine de gidiyoruz işte..
Gazetemizin günlük çıkmasından sonra bürodan 

ayrılma saatimiz en erken 22.oo’yi buluyor. Eve 
girdiğimizde arkamızdaki diskoteğin sonuna kadar 
açılmış anfisinden yükselen müzik sesiyle din
lenebilmek için gidiyoruz Kumlaya!

Kumla bugünlerde iyice kalabalıklaştı.
Binlerce çarpuk çurpuk daireye doluşmuş insanlar 

ne yapacaklar, en büyük zevkleri akşam serinliğinde 
sahilde yürümek...

Gündüzleri deniz, akşamları sahilde dolaşarak ve 
ucuzluk pazannda küçük alışverişler yaparak geçiriyor
lar günlerini.

Sitemizin dibindeki bakkalımız Nurettin’e soruyo
rum: “ işler nasıl" diye?

Bana kaldığı sitenin ve yandaki Kabakçı Sitesinin 
üçte birinin boş olduğunu gösteriyor.

Ben, “kalabalık var" diyorum.
0, “Sen kalabalığa bakma, her yıl gelenlerin sayısı 

azalıyor” yanıtını veriyor.
“ Ekonomik kriz kalkmış değil.

Kumla eskiden Bursa eşrafının, sanayicisinin ve 
hali iyi tüccarının dinlenme merkeziydi.

Bugün bu bitti.
Gelir düzeyi düşük orta sınıfın kaldığı bir yer halini 

aldı . Bu sınıf kalabalıktan ve gürültüden çok hoşlanıyor.

Ali ÖZYURT - Cumhuriyet. 
Halk Partisi’nde kongre 
dönemlerinin başlamasıyla, 
Gemlik’te de partilileri 
kongre heyecanı sardı. 
Delegelerin görev vermesi 
halinde siyasetin asli unsuru 
olan topluma hizmet için 
uğraş vereceğini söyleyen 
CHP îlçe Başkanı Sertaslan, 
"Demokratik 
hayâtımızın vazgeçilmez 
unsuru olan siyaset 
kurumu, maalesef uygu
lanan yanlış politikalar 
nedeniyle insanların 
güveni kaybettiği bir 
konuma gelmiştir. 
Öncelikli hedefim 
Gemlik’te siyaseti 
topluma hizmet .verir bir 
yapıya kavuşturmak ola
caktır. Bu kurumun 
içinde bulunduğu aç 
mazlan yine bu yapıda 
görev alacak insanların 
değiştirebileceği kanısın
dayım.
Topluma hizmet 
anlayışını ön planda 
tutup siyaset kurumu- 
nun ihtiyacı olan güveni 

yeniden tesis etmeye 
çalışacağım." dedi.
Başını yastığa koyduğu 
zaman vicdanlannı iyi 
hisseden insanlan siyasete 
kazandırmak çabasında 
olduğunu vurgulayan CHP 
Gemlik îlçe Başkanı 
Mehmet Uğur Sertaslan
"Siyasi partilerin 

topluma hizmet eder 
hale gelmesi için yine 
insana ihtiyaç var." şek
linde konuştu.
CHP’de 20 Temmuz Pazar 
günü yapılacak olan ilçe 
kongresi için ikinci bir aday 
ortaya çıkmadı.

Giil, “Çekilmeyi düşünüyorum” 
Demokratik Sol Parti Gemlik İlçe Başkanı Murat 
Gül, aktif siyaseti bırakmayı düşündüğünü söyledi.
Demokratik Sol Parti Gemlik 
İlçe Başkanı Murat Gül, özel 
işlerinin yoğunluğu nedeniyle 
aktif siyasetten çekilmeyi 
düşündüğünü söyledi. 
Bunun partiye olan ilişkisini 
kesmek anlamına gelmediğini

Mehmet Uğur SERTASLAN

ifade eden Gül. bu fikrini 
ancak Gemlik' te DSP’nin 
gücüne güç katacak yönetim 
kadrolarını oluşturduktan 
sonra, gerçekleştirebileceğini 
belirtti.

Devamı sayfa 4’de

mailto:gemlikkorfez@mynet.com
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Gürhan ÇETINKAYA
. «

Yazarımız Gürhan çetinkayaa’nm 
yazısı elimize ulaşmadığı için bugün 
yayın laya m iyor uz.

Özür dileriz. G.K

Cebele?
X < Haşan PULUR

• •
Üniversitede karşı devrim...

Memura 
66 l| 

milyonluk 
artış
AKP Hükümeti memurlara ortama 

| yüzde 9 zam yapılacağını açıkladı.
Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali 

Şahın dün yaptığı açıklamada 
memurların taban aylığında 66 puanlık 
bir artış yapılacağını, daha sonra aile 
yardımı için eş için 8 milyon 575 bin 
lira, her çocuk için de 5 milyon 145 bin 
lira yardım verileceğini, evli ve iki 
çocuklu bir ailenin aile yardımının 18 
milyon 800 bin lira olacağını vurguladı.

Şahin, evili ve iki çocuklu bir memu
run maşında 66 milyon lira artış ola
cağını , yapılan zam oranının yüzde 9 
olduğunu bildirdi.

Memur zamları dün Başbakan 
Tayyip Erdoğan, Başbakan Yardımcısı 
Mehmet Ali Şahın, Develet bakanı Ali 
Babacan ve Maliye bakanı Kemal 
Unakıtan’ın birlikte yaptıkları toplantı
dan sonra son şeklini aldı.

Buna göre:
1/4 dereeecede bir öğretmen, 702. 

210.000 Tl maaş alırken, zamdan 
sonra 767.800.000 TL. maaş alacak.

9/1’de kadrolu bir memur ise 
438.400.000 TL maaş alırken, bun
dan sonra 503.990.000TL maaş ala
cak.

1/4 dereceden maaş alan bir vali ise 
2.327.020.000TL. maaş alırken, 
2.392,610.000. TL. maaş alacak.

İstanbul Üniversitesi, 1933’te yasayla 
kurulmuştur.

Osmanlı Üniversitesi
“ Darülfünun ”u kapatıp, Cumhuriyet 
üniversitesini kuran yasa için “devrim” 
denilir.

Eğer, 1933 yasası “devrim” ise, 
şimdiki Milli Eğitim Bakanı Hüseyin 
Çelik’in çıkarmak istediği yasaya ne 
denir?

Karşı devrim! 
* * *

ACABA haksız bir yakıştırma mı?
Eğer, icat edildiğinden bu yana, İhsan 

Doğramacının YÖK’üne karşı çıkanlar, 
şimdi bu taşarıyı görünce, YÖK’ü 
savunur ve YÖK’e sarılır hale gelmişse, 
haksızlık yok demektir.

* * *
1933’te Üniversite devrimi yapan; 

Atatürk’ün Milli Eğitim Bakanı Dr. Reşit 
Galip, kestirip atmıştır, yeni kurulan 
üniversitenin, kapatılan “Darülfünun” 
ile hiçbir ilgisi yoktur, bütünüyle ayrı bir 
kurumdur.

Bu elbette bir devrimdir.
Acaba, bugünkü üniversite, “o 

devrim ”e ne kadar yakışmaktadır?
Çirkin politikacı, elini çekmemiştir ki! 

♦ ♦ *
,■ ŞU getirmek istedikleri yasaya, bakın.
Yasa yürürlüğe girince, YÖK Başkanı 

ve üyeler gidiyor. Bunun tercümesi, 
Kemal Gürüz’e yol göründü, demektir.

Yasa yürürlüğe girince, ikinci dönem
lerini yürüten rektörler de gidecektir, 

ABONE KAMPANYAMIZ DEVAM EDİYOR 
faMk w en etkin tf&ıel yayeteti 

GEMLİK

Ksrfez
GÜNLÜK SIYASI GAZETE ■■■

Okuyun, Okutun, Abone Olun

bunun tercümesi de Kemal 
Alemdaroğlu gidecek demektir. 

• * •
YÖK’ün yerini Üniversitelerarası 

kurul alacak, 17 kişilik bu kurulun 8 
üyesini hükümet tayin edecek.

İki üye cumhurbaşkanından, bir üye 
Genelkurmay’dan...

Bunun tercümesi de, siyasi iktidar 
üniversiteye hakim olacak, demektir 

♦ ♦ ♦
Bîr de “Yediler” komisyonunu var. 

rektörlükten, dekanlığa, ana bilim dah 
seçimlerine kadar, her işi bu komisyon 
yürütecek. Bu komisyonu kim seçecek?

Milli Eğitim Bakanı...
Bir örnek, üniversitede rektör secimi 1 

yapılıyor, dört aday çıkıyor, bu “yedi 
ler”, iki adayı -tabii bakanın istemedi^-] 
silecek, cumhurbaşkanına iki aday gön
derecek “Buyurun rektörü seçin!” 
diye...

Maksat, üniversiteyi AKP adına ele 
geçirmek...

Öyle ya, beyler hep iktidarda kalacak
lar, hiç gitmeyecekler!

♦ ♦ ♦
SÖYLEYEN ne güzel söylemiş: 
“Kimler geldi, neler istediler.
Hepsi de dünyayı burakıp gittik 

er
Sen hiç gitmeyecek gibisin değil 

mi?
Oysa gidenler de senin gibiydi 

ler.”
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Üreticiye destek 
ödemeleri sürüyor

İlçe Tanm Müdürü Hayati Küçükçakar, geçen yıldan kalan 
hakedişlerin yüzde 60' lık kısmının 16 Temmuz 2003 Çarşamba 
gününden itibaren çiftçilere ödenmeye başlanacağını bildirdi.

Ali ÖZ YURT 
İlçe Tanm Müdürü 
Hayati Küçükçakar. 
geçen yıl 500 mil
yarın üzerinde bir 
rakamın Gemlikli 
çiftçilere hakedıs 
olarak verildiğini 
söyledi.
Bu ödemenin yüzde 
40' nm gerçekleşti 
rildiğini belirten 
Küçükçakar. geriye 
kalan yüzde 60lık 
kısmının ödenmesine 
ise 16 Temmuz 2003 
tarihi itibariyle 
başlanacağını

TAŞI 
GEDİĞİNE

açıkladı.
DOSYALAR 
20 AĞUSTOS A - 
KADAR TESLİM 
EDİLECEK 
Çiftçiye destek kap
samında başlatılan 
uygulamalar 
çerçevesinde 2003 
yılı itibariyle Gemlik' 
te bin 250 üreticinin 
İlce Tanm Müdürlüğü’ 
ne müracaatlarının 
alındığını belirten 
Hayati Küçükçakar, 
bu başvurulann gün-: 
lük olarak bilgisayara 
işlendiğini belirterek,

Neymiş Şu Ladinler..

Usame bin Ladin 
dünyayı tehdit ediyor, 
Ladin böceği de 
Karadeniz ormanlarını. 
Nedir insanlığın ve 
doğanın Ladinlerden 
çektiği...

Gemlik İlçe Tanm Müdürü Hayatî Küçükçakar, 
üreticilerden dosyalannı 20 Ağustos 2003 tari
hine kadar kuruma teslim etmelerini istedi.
"Sıkışıklığa mey
dan vermemek ve 
üreticilerimizi 
mağdur etmemek 
açısından 
dosyaların 20 
Ağustos 2003 tari
hine kadar müdür
lüğümüze teslim 
edilmesi gerek
mektedir. Geçen 
yıl dekar başına 
13 milyon 500 bin 
lira olan ödeme, 
bu yıl 16 milyon

liraya yük
seltilmiştir. " dedi. 
Öteyandan bu üretim 
sezonu için, dekar 
başına verilen ve halk 
arasında ‘mazot 
parası’, olarak tabir 
edilen üç milyon 900 
liranın yarısı olan 
dekar başına-1 mil 
yon 950 bin lira olan 
paranın çiftçilerin 
Ziraat Bankası’ndaki 
hesaplarına geçirildiği 
bildirildi.

İkinci el cep telefonlarına 
rağbet azaldı

Yaşantımızın ayrılmaz 
bir parçası haline 
gelen cep telefonların
da özellikle son yıllarda 
yaşanan başdöndürücü 
teknolojik değişimle 
birlikte oluşan 2.el 
piyasa artık cazibesini 
kaybediyor.
İlçemiz İstiklal Caddesi 
üzerinde 2.el cep tele

fonu alım-satımıyla 
geçimlerini sağlamaya 
çalışan işportacı esnafı 
çoğu zaman günü sif- 
tâhsız kapatmaktan 
şikayetçi.
İkinci el cep. telefonu 
satan işportacılar, 
ekmek parası bile 
kazanamadıklarını 
belirtiyorlar.

Er/ol GURÇAY

Soğuk Kanlı Olalım
Çok önemli Gir hatamız var.
Daha çok 'Kenetlenmemiz gereken olay

larda, daha çok dağılıyoruz.
Amerikanlar tarafından esir alınan 11 

askerimi^ konusunda, bu eksiğimizi daha 
net yaladık.

Olay medyada duyulduğu an, panik 
b'aşladı.

Ve. Tahrik başladı.
Nota gönderelim, dendi.
Misilleme yapmamız, önerildi.
Bizim de 11 Amerikan askerini, esir 

almamız gerektiği vurgulandı.
Olay döndü dolaştı.
Hükümetin istifa etmesine getirildi.
Hatta bu konuda, Hükümetin Amerika ile 

işbirliği yaptığını söyleyenler bile çıktı.
Aslında bu konu, herkesin konusu idi.
Hepimizin sorumluluğu içindeydi.
İşin önemi, Hükümete yapılan eleştiri

lerin altında kaldı.
Yani. Kısacası bu kadar önemli olay, 

anında iç politikaya bulaştırıldı.
Bazı akıllılara uyulsa idi, Amerika’ya mi 

silleme bile yapılırdı.
Ö zaman Amerika’nın en yeni ve en bi 

rinci düşmanı, Türkiye olacaktı.
Amerika, belki de bizden böyle bir tepki 

bekledi.
Ondan sonra, Amerika'nın yeni bir devlet 

terörü ile tanışacaktık.
Ama. Yöneticiler tahrike kapılmadı.
Sabır gösterilmesi gereken zamanı, 

yerinde kullandı.
Bazı siviller, askerin şahin kanadından 

daha sivri davrandı.
Ama. Uzun yıllar Nato’da görev yapan 

Genelkurmay Başkanımız :
- Hem Amerika’ya diplomatik bir tepki 

gösterdi.
- Hem de, kriz tahrikçilerin dolduruşuna 

gelmeyeceğini ispatladı.
Artık Amerika ile komşu olduk.
Yıllar süren ortaklığımız yaralandı.
Amerika’nın eski dostlarına, bir anda acı

masız düşman gibi davrandığım da çok iyi 
biliyoruz.

Soğukkanlık olalım, tahriklere kapılma 
yalım.

Günün
Kontun atı Kontesi sırtından attı.
Ölen kontesin cenazesi muhteşem oldu.
Başsağlığı dileyen kişiler, kontun yanma 

kadar gelip kulağına birşeyler fısıldıyor
lardı.

Birinin ilgisini çekti ve Kont’a sordu:
“- Kuzum bunlar neden kulağınıza kadar 

gelip başsağlığı diliyorlar.”
“- Ne başsağlığı dilemesi yahu. Hepsi 

pazar günkü sürek avında kanlarını benim 
ata bindirmek için atı ödünç istiyorlar.”
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DÜZELTME 1
Gazetemizin 12 Temmuz 2003 günlü sayısında ve 4. sayfada yayınlanan Gemlik Belediyesine ait

“BORDÜR VE PARKE YOL KAPLAMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR” I
ilanındaki yukarıdaki başlık yanlış yayınlanmıştır. Aşağıdaki şekilde düzeltilir.

ASFALT YOL KAPLAMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR.

Gül, “Çekilmeyi 
düşünüyorum”

Birinci sayfanın devamı 
Bu duygulannın henüz 
verilmiş bir karara 
dönüşmediğini de vurgu
layan DSP Gemlik İlçe 
Başkanı Murat Gül, " 
Son dönemde özel 
işlerimin yoğunluğu 
nedeniyle parti çalış
malarına yete rince 
zaman ayıramadığım

kanaatine vardım. 
Kesinlikle DSP’ yi 
yarı yolda bırakmak 
gibi bir hareketin 
içinde yer almam. 
Maddi ve manevi par
timin her zaman 
hizmetinde olacağım. 
Bundan kimsenin 
şüphesi olmasın." ■ 
dedi.
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İLAN ve REKLAMLAR

1 AYLIK PAKET REKLAM
I < < milyon+KPV+Sürpriz

GEMLİK

Ksrfez
GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

BİR TELEFON YETERLİ

TEL : (0.224) 5131797
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PVC KAPLAMA V€ 
PLASTİK KAAT SİSTCMLCAİ
0 Plastik Kimlik Kartı

0 Öğrenci Kartı

0 fatura Kartı ve

0 Personel Kartı 

Ö 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

Feıs t T.oöıtl Csift |f
Pizzamızı denediniz mi? 

Vazgeçemeyeceksiniz.
Ev ve işyerlerine servis yapılır

İstiklal Cad. No: 17 GEMLİK
Tel : (0.224) 513 53 67

NÖBETÇİ ECZANE

15 Temmuz 2003 Salı 
YİĞİT ECZANESİ

KAYIP
İnegöl Nüfus Müdürlüğü nde kayıtlı olan 
Gemlik Nüfus Müdürlüğü'nden aldığım 

nüfus cüzdanımı kaybettim.
Hükümsüzdür.

RAMAZAN ŞENYOL

I0

DOĞUŞ FEN DERSHANELERİ |
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Sıcaklar denize koşturuyor
Yaz sıcaklarının başlaması nedeniyle, sahiller insan akınma uğruyor.

[ ••
Önceki gün Kumla sahilleri sıcaktan bunalan insanlarla dolup taştı.
Yaz sıcaklarının 
başlamasıyla birlikte 
sahiller dolup taşa 
yor
Okulların kapanması 
ve üniversite 
snadarmm tamam
lanmasının ardından 
sahillerdeki 
hareketlenme 
doruğa ulaştı.
Küçük Kumla. 
Büyük Kumla.
Karacaali. Narh ve
Kurşunlu sahil
lerindeki yazlıkçılar 
İe buralara günübir- 
Kk tatile gelenler 
soluğu denizde ah 

yortar.
Deniz kirliliğine 
akhnş etmeyen tatil
ciler doyasıya 
güneşin ve denizin 
tadını çıkanyorlar.
Meteoroloji yetkilileri 
önümüzdeki gün
lerde hava sıcak
lığının 5 derec' 
daha artacağını 
bildirdiler.
Öteyandan aşın 
sıcaklarda güneş 
altında fazla kalın
masının sağlığa 
zararlı olduğuna 
dikkat çeken uzman
lar. öğle güneşinden 

sakınılmasını istedi 
ler.
Sıcaklarla birlikte 
dolup Kumla sahil
lerinde kumsallann 
yosunlarla kaplı 
olması ise, 
yazlıkçıların en 
büyük sorunu. 
Küçük Kumla 
Belediye Başkanı 
Ömer Bal, hergün 
temizlik ekiplerinin 
sahillerdeki yosunlan 
temizlediğini ancak, 
denizden sürekli 
yosun aktığına 
dikkat çekti.

Bir Gemlik Masalı

Körfez Perisi
Zebercet COŞKUN

Bir varmış bir yokmuş...
Çok eski zamanlarda, Gemlik’te bir 

peri yaşarmış. San saçlı, mavi gözlü 

bir periymiş Bu. Körfez Perisi derler
miş adına. Günlerden bir gün, 
Uludağ’daki periler meclisi bir yarış
ma açmış. Dünyanın en güzel, en 

yararlı şeyini getirene “altın elma 

ödülü” verilecekmiş. Bunu duyan 

Körfez Perisi, hemen düşmüş ödülün 

peşine.... Gemlikli Yazar Zebercet 

Coşkun, romanları, anılan ve araştır

ma yazılarının yanı sıra özgün masal
larıyla da tanınıyor. Red Hause 

Yayınevinin satın aldığı “Kara Dev 

ile Kotan” adlı yapıtı, Dünya 

Masalları serisine girmiş ve 

Ermenice'ye çevrilmişti. Coşkun bu 

kez, yepyeni çok özgün bir Gemlik 

masalı armağan ediyor okurlarına....

Evvel zaman içinde, kalbur saman 
içinde, Cinler cirit .oynarken eski 
hamam içinde, Bir serçe kanadını 
kırk katıra yüklettim, Ne az gittim, 
ne uz gittim Kafdağı’na ilettim, Bir 
nefeste erittim o dağların karini, 
Dikilmedik ağacın orada yedim 
narını, Eğrilmemiş iplikle ne 
kumaşlar dokudum, A dedim, 
sonra dâ B, C, Alfabeyi okudum, 
Bir sinek bir kartalı sallayıp vurdu 
yere, Yalan değil tümü gerçek, yer 
yarıldı birdenbire, Kerpiç koydum 
kazana, poyraz ile kaynattım 
Nedir diye soranlara
Gemlik’in masalını anlattım.... 
Bir varmış bir yokmuş, dünyada 
yaşanan olaylar pek çokmuş. Bu 
olayların en anlamlılan anlatılâ 
anlatıla efsane olmuş, masal 
olmuş; biraz renklenerek, biraz da 
süslenerek nesilderi nesile 
aktarılmış, günümüze ulaşmış. 
Efendim, Anadolu Yarımadasında 
bulunan Marmara Denizi’nin 
güneydoğusunda yüksek mi yüksek 
bir dağ varmış. Bugün adına 
Uludağ dediğimiz bu dağın en yük

sek tepesinde Üçler, Yediler, 
Kırklar diye bilinen bir grup peri 
yaşarmış.' Bu periler bulunduktan 
yerden aşağıdaki dünyayı yönetir
ler, her ayın ondörtdünde bir araya 
geldikleri periler sofrasının başında 
dağdaki kurdun, gökte uçan kuşun, 
esen yelin, kıpırdayan yaprağın 
gizlisini saklısını araştırır, her sözün 
özünü bulmaya çalışırlarmış... Bu 
perilerin birtakım yardımcılan dâ 
varmış ki, bölge bölge ayrılmış 
olan topraklann koruyuculuğunu 
yaparlar, kendi bölgelerinde olup 
biten olaylan yukandakilere 
aktarırlarmış...
îşte o çağlarda, gecelerden bir 
gece, Uludağ’ın en yüksek 
tepesinde kurulmuş olan periler 
sofrasının tam orta yerine yedi kat 
gökyüzünden bir altın elma 
düşmüş. Kırklar Meclisi birbirine 
kanşmış, Yediler baş başa verip 
duruma bir açıklık getirmeye 
■çalışmışlar. Sonra da üç periden 
oluşan Üçler’in en yetkili olanı 
demiş ki: “Gökten ineri bu altın 
elma bize bir işarettir arkadaşlar.

Bu demektir ki hangi koruyucu- 
peri dünyanın en güzel, en iyi, 
en yararlı şeyini bu sofraya 
getirirse, bu altın elma ödül 
olarak kendisine verilecektir." 
Dağlan tepeleri ağaçlarla kaplı 
olan, ılıman iklimi, masmavi göğü, 
masmavi denizi ile her ulusun 
ilgisini çeken Gemlik Bölgesinin de 
böyle bir koruyucu perisi varmış. 
Yaşadığımız dünya şimdiki gibi 
değil o çağlarda. Avrupa buzul 
dönemini yeni aşmış, yeryüzünün 
bereketli topraklan arasında 
Anadolu da var ama yine de dünya 
ıssız ve sessiz. Dağlarda, tepelerde 
ve de deniz kıyılannda in cin top 
oynuyor. Körfez Perisi sadece bu 
cinlerle cirit atar, bir de denizin 
dalgalı olduğu gecelerde kıyılara 
kadar yanaşan deniz kıyılanyla 
şakalaşır, eyleşir, öylece vaktini 
geçirir ama hep aynı oyunlan 
oynamaktan sıkılır, oyalanacak 
başka başka eğlenceler bulmak 
umuduyla ufka bakar, hep oralar
dan gelecek bir işaret beklermiş.

Devamı yonn.
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Kredi kartına
yeni düzenleme
Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı nın Tüketici 
nin Korunması 
hakkında ki Kanun da 
yaptığı değişikliklerle, 
yıllardır satın aldıkları 
mallar nedeniyle 
mağdur olmalarına 
rağmen haklarını 
arayamayan milyon- 
larça tüketici için yeni 
bir dönem başladı. * 
ELEKTRONİK 
ALIŞVERİŞ YASA 
KAPSAMINDA 
Elektronik (telefon- 
intemet) ortamda 
yapılan alışverişlerde, 
de yasa hükümleri 
geçerli olacak. 
Her türlü abonelik 
sözleşmesi, yazılı 
bildirim koşuluyla tek 
taraflı iptal edilebile

cek. Firma, iptali 7 
gün içinde yerine 
getirecek.
Marketlerde, raf 
etiketindeki fiyatla, 
kasa fiyatı farklı olur
sa, düşük fiyat geçerli 
olacak.
Reklam veren, 
reklamlardaki somut 
iddiaları kanıtlamakla 
yükümlü olacak.
Sanayi mallarında 
asgari garanti süresi 
2 yıla çıkacak.
Tüm illerde kurulacak 
Tüketici Sorunlan 
Hakem heyetiİeri,. 
500 milyon liraya 
kâdar olan anlaşmaz 
lıklarda, mahkemeler 
gibi söz sahibi olacak. 
500 milyonun 
üzerindeki, davalara 

bakan Tüketici 
Mahkemeleri’ne 
açılacak davalarda 
resim ve harç 
parası ödenmeye
cek. Bilirkişi mas
rafları Sanayi 
Bakanhğı’nca 
karşılanacak.
Tüketici Mahke

' meşi nce ayıplı bulu
nan malın 3 ay içinde 
düzeltilmemeşi 
halinde firma ayıbı 
düzeltmekle yükümlü 
tutulabilecek.
Bu sağlanamazsa, 
mal piyasadan ’ 
kaldırılacak.
Satılan inalda açık 
ayıp Varsa, tüketici 
paraşînı almak, yeni 
ürühlö değiştirmek, 
ücretsiz tamir, ayıp,

oranında bedel indiri
mi isteyebilecek.
Bunun yanışira, 
Ölüm, yaralanma ya 
da somut zarar 
görme gibi hallerde 
tazminat isteme hakkı 
bulunacak.
Tüketiciye, mahn 
arızalı olduğunu 
bildirmek için tanınan 
süre 15 günden 30 
güne çıkacak.

Devamı var.

Bürokratların 
görev süresi 
hükümetlerle 

sınırlandırılıyor
Hükümetin görevi 
sona erdiğinde 
müsteşarlar ile 
başkanlık ve genel 
müdürlük şeklinde 
kurulan bağlı ve ilgili 
kuruluşlarda başkan 
veya genel müdür
lerin görevi kendi 
liginden sona ere
cek.
Ancak bu görevlere 
yeni bir atama ya da 
görevlendirme' 
yapılıncaya kadar bu 
kişiler görevlerine 

devam edebilecek. 
Bu şekilde görevi 
sona eren bürokrat
lar özlük haklan 
saklı kalmak üzere, 
kadro şartı aran
maksızın bakanlık 
müşaviri kadrolarına 
atanacaklar. Merkezi 
idarede memurların 
atamaları da bakan 
tarafından yapıla
cak. Bakan bu yet 
kişini istediği tak 
dirde alt kademelere 
devredebilecek.

ELEMAN ARANIYOR
Nakliye firmamızda çalışacak

✓ Şirketimizi yönetecek profesyonel yönetici 
ı/ Ön muhasebeden anlayan deneyimli muhasebeci 

V Güvenlik görevlisi aranmaktadır
AKTAŞ NAKLİYECİLİK LOJİSTİK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.
Tel: (0.224) 514 56 09 - 514 00 28
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CAFE O
ŞEHZADE S .
OARDEN PUB

Büyükkumla İskelesi karşısında 
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 BÜYÜKKUMLA

I 
ı

İ 
i 
1

RENKLİ ETİKEI-BROŞÜR-EL İIANI- 
KİÎAP-DERGİ-AFİŞ-YILUKBASIMI- 

FATURA - feSALİYE - BİLET ■ GİDER MAKBUZU - 
DA VEM-KARTV0T-KAŞE-MÜHÜR-!

CİLTYAPM-PlMİKKİMdKKARIl

1 GÜNDE KALİTELİ ve UCUZ 
DAVETİYE BASIDA

Her türle matbaa işlerinizde hizmetinizdeyiz. 
"Matbaacılık Bizim İşimiz"

Kürfez Ofset
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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Romanya Tekirgöl’den 
belediyeye davet var Ken tlilik B ilinci

Romanya’nın 
Köstence ili 
Tekirgöl Belediye 
Başkanı Prof. 
Petre Nicolae, 
Gemlik Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut’u Tekirgöl 
Şenliklerine davet 
etti.
Gemlik Rotary 
Derneği’nin 27 
Haziran 2003 
günü Köstence 
Rotary Kulübü ile 
yaptığı kardeş 
kulüp olduğu sıra
da, Gemlik Rotary 
Kulübü Dönem 
Başkanı ve 
Gazetemiz Sahibi 
Kadri Güler ile 
tanışan Tekirgöl 
Belediye Başkanı 
Prof. Petre

Nicolae, 
Gemliklileri 
Romanya 
Tekirgöl’de yapıla
cak olan Tekirgöl 
Şenliklerde 
görmek istedikleri
ni belirtmiş, ayrıca 
Tekirdağ 
Belediyesi ile de 
kardeş belediye 
olduklarını açık
lamıştı.
Tekirgöl Belediye 
Başkanı Prof.
Petre Nicolae, 1-3 
Ağustos 2003 
günleri yapılacak 
olan Tekirgöl 
Folklor 
Şenliklerinde 
Gemlik Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut’u da 
aralarında görmek

istediklerini 
belirten bir faks 
mesajı gönderdi. 
Mesajda, 
Gemlik'ten gelecek

olan belediye 
heyetinin kaç kişi 
olacağının 
bildirilmesi de 
istendi.

■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

ABONE OLDUNUZ MU?

Okuyun, Okutun, Abone Olun

KErfez
■M GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■

YIL : 31 SAYI: 1593
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

Basıldı» Yer: KÖRFEZ OFSET

Matbaachk-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

İLAN ve REKLAMLAR | 
KAZANDIRIR 

ıvııınttımuH | 

l(( ıııibcntirvsüroriz I

□öGSS |
■■■ SMSI GMHt ■■■

BİR TELEFON YETERLİ I 

TEL : (0.224) 5131797

Kentte yaşamak bktaksn sorusrâukji 
yükler bireylere. Kentin nanrtnden yarar 
lanmanm bedelleri olacak efcet O kartı 

mak. diğer nesillere taşmak gereâöycr 
Sadece kendimize dağA. yaşadğena kerte 
de zaman aytrabdmriryra Kert sorun
larının çözümüne katkı vermebyu. Fuarlar 
şehri “Güzel İzmir’ şimdilerde nata* 
alamıyor. ütüme doğru süratle çpden w 
boğulmakta olan bir organizma görüntüsü 
veriyor. Maalesef bu geminin içmde olan 
bizier de durumun vehametn görvrmyar. 
kötü gidişin farkmdabğına ıianeyorut

Dikkat çekmek istediğim önemi nokta 
olumsu? sanayileşme ve çevre kâtt^ne 
karşın ^ydm 1ar da dahil olmak üzere kentte 
yaşayanlann şaşılacak ölçüde duyarsuMı 
içinde olmalan. Bu duyarssrihk laanağn 
çözmek, aşmak gerekiyor Aydınlar tam bu 
noktada insiyatif alıp. topkena şok vermek 
zorundalar. Neler yapdabibP Neler yapda* 
maz?

Ya şan ı hr bir kent için tarihin ve doğaran 
korunmasını duyumsamak, çevre w hart 
duyarlılık çalışmaları, etkinlikleri yararlı 
olur. Bazı şehirlerde çevre fcstrvafien 
yapıldığını biliyorum. Öyle organizasyonlar 
kültür sanat ttkjnfrhitı ite baleşhrftarak 
gerekli duyuranlar, iletiler verflebftr Bekle 
yöneticileri, halkın kentlinin duyarlı yak
laşımına olumlu tepki vermek zorundadbr 
Teknik kurullann raporlama rağmen 
“Ben buraya ille de bunu yepaca^m* deye
mez, dayatamaz. Halkın ve kentin çıkar
larıyla çelişen tüm gürşimter engaflen- 
melidir. Etki düıryi yüksek olan yerci tele
vizyonlar kameralannı yerci sorunlara vur
malıdırlar. Kişisel görüş olarak yerel tete- 
vizyonlann üzerlerine düşen görevlerini 
yapma çabalarını okamhı görüyor ve 
aBoşbyorum

Üniversite ve araştırma merkezken. ki 
limsel ve teknk işbirliğine y*ip. çözüme 
ilişkin katkılarını sinerek biçimde çoğalta
bilirler. Kentin kültürel tambği korun-

Çevre dayında gönüAû kuruhjşiarvt 
yanında otenefeytt. CMan bhenı seyretmek 
yerine işin sorumlusu, öznesi olmak duru
mundayız- Hele aydmlar bu harti 
sahip«erüşte en önde olmahdeiar Uygrthk 
değerini bdmeyeniere. bertin tarihi 
dokusunu mahvedenlere yarrtme oimah.

Müzik kültür ahşvenşi için sanat 
etkînMderirtn en geniş kesmlene yayâmast 
sağlanmak. Kent narana lûriaifrrimrt 
çağday mrmlaırla vermenin yolm 
araştvdmahdr.
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“Sıcak demircilik sanatı öldü”
Gemlikli 37 yaşındaki sıcak demirci ustası İsa Bircan, 20 yıllık demircilik sanatın
dan karnını doyuramadığını, bu mesleğin de diğer el sanatları gibi insanı aç 
bıraktığını söyledi. İsa Bircan, iş bulamadığı zaman hamallık yaptığını söylüyor.
Ali OZYURT

Sıcak demircilik 
mesleğiyle uğraşan İsa 
Bircan. kor ateşlerde 
verdiği uğraşa rağmen 
evine ekmek götüremi 
yor. Mesleğin babadan 
kaldığını ve 20 yıldır bu 
meslekte çalıştığını anla
tan 37 yaşındaki genç 
adam, para kazanmak 
bir yana mesleğin artık 
kann dahi doyurmadığını 
söylerken adeta gözleri 
doluyor.
SANATKARI 
HAMAL ETTİK
3 çocuk babası İsa Usta, 

80 milyon lira olan ev 
kirasını bile ödemekte 
sıkıntı çektiğini anlatarak, 
"Eskiden iş yaptırmak 
için sıraya girilirken 
şimdi ayaklarına 
kadar gittiğimiz halde 
iş yok. Ne yapayım, 
ben de dışarda iş çık
tıkça dükkanı kapatıp 
hamallık yapmaya 
gidiyorum.
Ancak bu sayede 
ayakta kalmaya 
çalışıyorum." diyor. . 
Sanatın "altın bilezik" 
olmaktan çıkıp artık 

hamallığa dönüştüğünü 
söyleyen Bircan, yıllardır 
ülkeyi yönetenlerin 
sanatkarlar adına laftan 
başka hiç bir icraat yap
madığı küçük sanatkar
ların durumunun hiç iyi 
olmadığını belirtti.
Yaz sıcağında kor ateşin 
karşısında demire şekil 
veren İsa Bircan, kızgın 
ateş koruyla yanarken, 
yazlıklarda tatilciler ise, 
40 derece güneşin 
altında bronz laşarak, 
tatilin keyfini 
çıkarıyorlar.

Yaz sıcağında kor ateş karşısında soğuk demire şekil vermesi 
çalışan İsa Bircan, demircilik sanatının öldüğünü söylüyor 1

i TAKSİTLİ TATİL EN İDEAL TATİL! |
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Sivil toplum örgütleri, AKP’nin ve Belediye Başkanının Gemlik Halkının yararına davranacaklarım umuyorlar

.“Kararlar derhal uygulansın”
âc
•t.

Sunğipck Fabrikası nın 57. Hükümet tarafından Uludağ Üniversitesine eğitim amaçlı tahsisinin derhal uygulamaya ImnıAnaom isteyen • 
Ipphım örgütleri, “AKP Hükümeti ve Belediye Başkanı Mehmet Turgut’un Gemlik halkının yararına davranacakları umudumuzu korumak^ 
Bundan sonraki girişimlere, ilçe ve il örgütleri nezdinde devam edeceğiz. Tüm Bursa Milletvekillerini bu konuda üstlerine düşen göre *. 
malanın ve görevden kaçmamalarını isteyeceğiz. Gemlik’e üniversite kazanmanın başarısını iktidarıyla, muhalefetiyle Gemlik halada or_k_ 
paylaşacağız. Ya da karşı çıkanlara, engel olanlara üniversiteye kavuşmak sadece Gemlik halkının başarısı olarak kalacaktır" dediler.

GEMLİK GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

KSrfez
TARAFSIZ SİYASİ GAZETE

O 16 Temmuz 2003 Çarşamba FİYATI: 200.000. TL

Emniyetten 
hırsızlık alarmı

Son günlerde ilçemizde hırsızlık olaı - I 
lannın artması üzerine, üçe Emniyc I 
Müdürlüğü vatandaşlara hırsızlık oia$ I 
lanna karşı alınacak önlemleri içerer I 
broşür dağıttı. Haberi sayfa 5rde

Gem s az Erman Tesisleri’ nin önündeki tartışma kanlı bit t

■Alacak yüzünden cinayet
Ç/üne f^akış

Kadri Güler
gemlikkorfez@mynet.com

Hırsızlık alarmı
Gemlik .Emniyet Müdürlüğüne bağlı* emniyet 

görevlileri dün bir ilki başlatarak, vatandaşları hırsızlık 
olaylarına karşı broşür dağıtarak uyardı.

Evet, hırsızlık olaylarından iki kez canı yanmış biri 
olarak, bu kampanyayı destekliyor ve vatandaşın da 
dikkat etmesi gerekli şeyleri yerine getirmesi gerek
tiğine inanıyorum. .

Geçtiğimiz yıl işyerime giren hırsızlar, canımı yak
tılar.

Bu yıl da evime girerek aradıklarını bulamayınca, 
her yere darma dağınık bırakıp gittiler.

Hırsızlar yakalanamadı.
Benim canım yandı, ama. bazı dostlarımızın 

evlerinden ziynet eşyalarını çalan hırsızlar, onca yıllık 
birikimlerini alıp götürdüler.

Bu vatandaşlar devletten şikayetçiler...
Hırsızlık olayları bir iki değil..'
Yakalanan ise çok az...
Değerli eşyalan bankaların kasalarında veya sigor

ta yaptırılması gereğine artık inanıyorum ve bu yolu 
seçtim.

İlçe giriş ve çıkışlannda denetimler vatandaşın 
rahatsız eder derecede olmadıkça önemli.

Ama, asıl önemli olan apartman aralarında gezen 
ekipleri yakalayıp Adaletin önüne çıkarmak.

Tabii bunlan cezaevlerine tıktıktan sonra bir af 
yasasıyla da sokağa salmak!,. .

öyle veya böyle.
Emniyetin yapması gerekli olduğu işlerin yanında, 

dağıtılan broşürlerde yazılanları hafife almamak 
gerekir.

Çünkü onların tümü birer denenmiş sonuçlardır.
Allah, herkesi hırsızlardan korusun.

Engürücük Köyünden Haşan Demir ve Ahmet Temel adlı gençler, bir alacak meseli si 
yüzünden gezmeye gittikleri Gemsaz’da karşılaştılar. İki grubun arasında çıkan tartışmada 
Haşan Demir’in sol göğsüne isabet eden bıçak, gençin zamansız ölümüne neden oklu.
Belanın nerede geleceği 
belli olmuyor.
Önceki gece Gemsaz . 
Erman Tesisleri’nin 
önünde iki genç arasın
da çıkan tartışma 
sonunda, gençlerden 
Haşan Demir (24) adlı 
gencin sol göğsünden 
aldığı bıçak darbesiyle

ölümüne neden oldu. 
Her ikisi de Engürücük 
Köyü nden olan Haşan 
Demir ve Ahmet 
Temel, gezmek için 
Gemsaz’a gittiler. 
Erman Tesisleri’nden 
çıkarlarken alacak 
yüzünden gençler . 
arasında tartışma çıktı.

Bu sırasında kimin 
çıkardığı saptanamayan 
bir bıçak, kavga sırasın
da Haşan Demir adlı 
gençin sol göğsüne sap
landı. Gemlik SSK 
Hastanesi’ne kaldırıl
mak istenen Demir, 
yolda can verdi. 
Olaydan sonra. Ahmet

Temel 
firar 
ederken, 
Savcılık 
soruştur
ma 
başlattı 
Ölüm

Hasar
DEMİR

haberi Engürücük
Köyü'nü yasa boğdu

Atatürk Büstü yenileniyor
Atatürk Parkı’nda bulu
nan Atatürk büstünün 
yenilenmesiyle ilgili çalış
ma başlatıldı. Gemlik 
Kaymakamlığı nca iste
nilen proje çalışmalan 
Belediye Fen İşleri 
Müdürlüğü’nce yürütülü 
yor. Belediyenin teknik 
elemanlarınca hazır
lanacak proje, 
Kaymakamlık makamına 
sunulacak. Gemlik 
Belediyesi Fen İşleri 
Müdürü Ahmet Turan, 
bütün oturduğu kaidenin 
hazırlanacak proje ile

yenilenmesinin 
düşünüldüğünü söyledi. 
Turan, ölçüm çalış
malarının dün başladığını 
bildirerek, çalışmalarda 
Fen İşleri’nde görevli 1 
mimar ve 2 inşaat 
teknikerinin görev 
aldığını belirtti.
Atatürk Parkındaki 
Atatürk büstünün 
kaidesinin yenilenmesiyle 
ilgili başlatılan proje çalış- 
malannın en kısa sürede 
tamamlanıp ilgili 
makama sunulacağı 
öğrenildi.

mailto:gemlikkorfez@mynet.com
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3j HuluytnA
■ ^—■Gürhan ÇETINKAYA

Gemlik’te neler oluyor?

I Üniversite kamuoyunun ısrarlı isteğine 
I karşın belediye başkanının ve AKP'nin tutumu 
I nedeniyle askıda....
I Belirsizlik sürüyor.
S ata
i Gemlik Körfez’inin hal-i pürmelal.
| Yillardan bu yana kıyılardan su örnekleri 
I alınır. Hep kirlilik oranı yüksek çıkar.
| Hiç denizin temizlenmesi için çaba göste 
I rilmez mi?

Belediyemiz bu konuda ne tür girişimlerde 
I bulunur?

Çevre Bakanlığının Gemlik'teki ilgili birim- 
I leri ne yapar?

Denizi temizlemek olanaksız. Olan oldu bir 
I kez.

Ama hiç olmazsa bugünden itibaren kir- 
I letilmesi de mi önlenemez.

Gemlik’ten Narlıya, Gemlik’ten Kurşun 
I kı ya kadar deniz kıyılarının temiz ve denize 
I girilebilir nitelikte olmasının sayısız yararları 
I var.

önce sağlık....
Sonra turizm buna bağlı olarak ilçe 

I ekonomisine katkı.
Yazlıklarda çok nüfus. Paralel olarak 

I belediyelere daha çok pay.
Bunları görmemek olanaksız. Ancak 

I. duyarlı olmak gerekiyor.
Belediyelerin, Gemlik'te, Küçük Kumla da, 

I Kurşunlu'da, Gemsaz'da, Kumsaz'da, Büyük 
I Kumla'da, Karacaali’de, Narh'da yaşayan ya 
I da yazlık için gelen yurttaşların, Çevre 
I Müdürlüğü’nün, Turizm Müdürlüğü’nün üzer- 
I lerine düşen görevler var.

Belediyelerin önderliğinde Sivil Toplum 
I örgütlerinin katkılarıyla çalışmalara bir yerden 
I başlamak gerekiyor.
I t * *

Yine bizim gazetede bir haber vardı:
“Dikkat tehlike”

* Gemlik Belediyesi tarafından yaptırılan 
I katlı Otopark ve İş Merkezinin inşaatının 
I çevresinde koruma bandı bulunmamasına 
I dikkat çekiyor.

İnşaat alanına yakın geçen insanlar ve o 
inşaatta çalışanların emniyeti açısından güven* 
lik önlemi alınması birinci koşul.

Ayrıca söz konusu inşaatın hemen karşısın* 
l da okul var. Orada okulun olması, güvenlik 
önlemlerinin alınmasının olmazsa olmaz 
nedeni.

Bugüne dek önlem alınmamasını anlamak 
olanaksız.

Hem de kent içindeki inşaatları denetle
mekle yükümlü bir kuruma ait bir merkezse 
yapılan, o zaman anlamak hiç mümkün değil.

Anlaşılan Gemlik’te çevre, insan güvenliği, 
kültür, eğitim açısından yapılacak çok iş var.

Her işi bir kişiden beklemek olanaksız.
Kapasite, inisiyatif, araç-gereç ve kadro 

meselesi...
Yoksa olmaz.
Hepimize düşen görevler var.
Dersimizi iyi çalışalım.
Sınav günü yaklaşıyor.

tfaftAyA •
Yılmaz AKKMJÇ

**’•** Tayf... *r|
Temmuzun yansını bulduk. Bir kaç 

gün, hani eskilerin deyimiyle “eyyam-ı 
bahur” misali yakıcı geçti ama, sonra 
normaline döndü sıcaklıklar, zaman 
zaman yağmur çişelediği bile oldu.

Günler gelip gidiyor, çevreme bakıyo
rum bir “karamsarlık” egemen insan
larımızda. Birkaç gün önce fizik tedavi 
gördüğüm kurumda iki sağlık görevlisi 
umutsuzluklarını çarpıcı biçimde dile 
getirdiler. Eskiden “Ne olacak?” diye 
sorulurdu, şimdilerde bu soruyu sorma 
gereğini bile duymadan “hiçbir şey 
iyiye gitmiyor ve gitmeyecek” yargısı
na varanların sayısı bir hayli artmakta. 
Bu, kamuoyu yoklamalarında da ortaya 
çıkıyor.

Gündeme her gün yeni bir bomba 
haber düşüyor, ne yazık ki sevindirici 
değil, üzücü bomba haberler bunlar. 
Süleymaniye olayının travması henüz 
giderilemeden, PKK/KADEK
eşkıyasının terör eylemleri yeniden 
yoğunluk kazanmaya başladı. Birkaç gün 
içinde önce Tunceli Valisi’ne pusu, ardın
dan Bingöl’ün Genç ilçesi yakınındaki Pul 
mezrasına baskın..

PKK/KADEK yönetimi, temas 
halinde oldukları bilinen ABD yetkilileriyle 
nasıl bir ortak platformda buluşuyor, belir
siz. Ama bir nokta var ki, PKK/KADEK, 
Türkiye’nin çıkarma hazırlıklarını 
sürdürdüğü “topluma kazandırma 
/kısmı af” yasa tasarısını yeterli bulmu 
yor, Abdullah Ocalan’ı da kapsayan bir 
genel af ve de terör örgütüne siyasallaşma 
olanağı sağlayan bir yasal düzenleme 
yapılmasını, bu olmadığı taktirde Türkiye 
içinde terörist etkinlikleri yoğunlaştırarak 
sürdüreceğini öne sürüyor. Yani “tehdit” 
ediyor!

Peki nereden buluyor bu gücü?
İşte yanıtı hayli alacakaranlık soru bu...
Bir bakıyorsunuz Türkiye Cumhuri 

yeti’nin başbakanının, uluslararası terör 
listelerinde yer alan “Hizb-i İslâmî "nin 
lideri Hikmetyar’ın dizi dibinde çektirdiği 
fotoğraf yayımlanıyor gazetelerde. 
Başbakan Sayın (!) Hikmetyar’ın terörist 
olmadığı, bir zamanlar Afganistan'da 

■■■ cOnlVk sh asi «Mm ■■
ABONE OLDUNUZ MU?

Okuyun, Okutun, Abone Olun

ABD tarafından desteklendiği üzerine t» 
dizi laf salatasıyla kendini savunmaja 
çalışıyor.

Geçende aldı başında bir dost anszr 
“Vallahi, nasıl olsa hortumlarıma! 
tan kurulmam ayacağız, bari hor
tum culanmız laik olsun!” deyiverdi

Ürperdim, geniş halk yığınlanrun yak
laşık son elli yıl boyunca düştüğü 
kötüymüş, ötekini deneyelim” tuzağı
na bu ülkenin aydınlan da düşmek uz— 
sanki. O iki sağlıkçının -ikisi de pırıl peı 
genç insanlar- umutlannın tükendiğinden 
dem vurmaları ne denli düşündürücü ise 
az çok siyasal deneyim sahibi ve bana 
göre aklı başında dostun “Bari laik Kor
tu mcu olsun!” tevekkülüyle boyun eğ 
meye hazırlanması o denli ürkütücü.

* • •
Peki hiç mi iyi şey yok?
Var tabii. Cumartesi günü Bursa ■ 

Defteri nin Yazı İşleri müdürü Esinle H 
(Karagöz), rahmetli dostum NurettnU 
Aşan ın yeğeni eczacı Atilla Aşan ın rutak 
ve düğününde buluştuk.

Esin, o söğüt yaprağı gibi ince ve narin 
kız, sevgili eşinin kollarında dans ederi— 
öylesine “umudu” ve “mutluluğa' 
simgeliyordu ki, baktım... baktım, bak
tım... ve karar verdim ki, bu karanlık tam 
böyle devam edemez, elbet sabah Sacdı 
ve Türkiye aydınlanacak. Toplumland 
kaçınılmaz yasasıdır bu, tarihsel gehşıd 
sürecinin önüne geçilemez olgusudur bu...

Esin. sanki “kara”nın “ak”a 
dönüşümünü muştuluyordu o gece 
Atilla’yla birlikte...

Gerçi Türkiye nüfusunun yüzde 531 
yoksulluk sınırının altında imiş, acı arni 
gerçek. Ne var ki o gece “beyaz gelin* 
lik”le “siyah simokinTn o mûlM 
uyumu bir ışınımın ayrışmasından okjşM 
“tayf” gibiydi sanki. "ak”a döneceM 
eninde sonunda, bu da beni, bihnem 
kaçıncı kız yeniden umutlandırdı.

Benim ülkem, benim insanım bu kari 
döngüyü aşacak ve kurtulacak

Kafası kanşık. içten pazarlıkçı, takııye 
ci. yolsuzluklarla sarmaş dolaş siyasst 
kadrolarına karşın
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Sayfa 3

Muhtarlar
bilgisayarlanıyor

Erol GÛRÇAY

Kendimizle Yüzleşmemiz lazım
Kendi kendinle 

insan ilerleyemez.
Kendi kendinle 

ülke uygarlaşamaz.
Bugüne kadar

yüz leşe mey en

yüzlesemeyen

ülkemiz kendi

Hamidiye Mahallesi’nden sonra Cumhuriyet Mahallesi 
Muhtarhgı’da bilgisayarlı sisteme geçti. Bu yeni uygula
ma sayesinde; gerek nüfus cüzdanı sureti, gerekse 
ikametgah ve nüfus talep belgeleri için başvuranların 
işlemleri muhtarlıkta sadece 40 saniye sürüyor.
AlıOZYURT
İlçemiz Hamidiye
Mahallesi nden sonra
Cumhuriyet
Mahallesi Muhtarlığı 
da bilgisayara geçti.
Teknolojiyi geç de 
olsa yakalayarak, bu 

■ alanda yeni bir 
■ hizmet uygulaması 
I başlatan muhtarlıklar 

sayede işlerde
F büyük kolaylık
I sağlayacaklar.
I Eski muhtarın geçen 
I yıl vefatı nedeniyle, 
| bir yıldır bu görevini 

yürüten Cumhuriyet

TAŞI 
GEDİĞİNE

Ne varmış?

TBMM İzmit Su Projesi 
Araştırma Komisyonu 
milletvekilleri meclisten 
harcırah, ödenek, yolluk 
aldıkları halde, 
İSKİ müteahhitlerince 
ağırlanmışlar.
AKP ve CHP’li üyeler 
arasında söz düellosu! 
Ne varmış o kadar 
büyütecek.
Yolsuzluğu soruşturanlar 
yolsuz kalamazlar mı?

Mahallesi Muhtarı
Mehdi Ağrı, daha ve 
rimli ve süratli 
hizmet sunabilmek 
için bu yolu tercih > 
ettiğini söyledi.
İŞLEMLER 
40 SANİYE 
SÜRÜYOR
Yeni uygulamayı tam 
anlamıyla şiştemli bir 
biçimde çalıştırmak 
için sabırsızlanan 
Muhtar Mehdi Ağrı, 
mahalleliden nüfus , 
cüzdanlarıyla birlikte 
muhtarlığa gelip 
eksik bilgileri kaydet-

tirmelerini istedi. 
İşlerin daha çabuk ve 
kolay yoldan 
halledilmesi için 
kayıtların sağlıklı 
olması gerektiğini 
bildiren Muhtar 
Mehdi Ağrı, 
"Amacımız 
mahallemizde 
ikamet edenlere 
daha hızlı ve güzel 
hizmet su 
nabilmekdir. Altı 
binin üzerinde 
mahalle sakinimiz 
var. Bunların 
hemen hemen 
tamamına yakınını 
bilgisayar kayıt
larına geçirdik. 
Sistemi bugün 
faaliyete 
geçirdiğimiz 
halde, son derece 
verimli işliyor. 
Gerek nüfus cüz
danı sureti, 
gerekse ikamet
gah ve nüfus talep 
belgeleri için 
başvurunlann 
işlemleri takribi

40 saniye 
içerisinde gerçek
leşiyor." dedi.
Bu arada muhtarlığın 
başlattığı bilgisayarlı 
hizmet uygulamasın
dan ilk faydalanan 
şampiyon bir takım
da forma giyen bas- 
ketbolcu Sertay 
Gürsu oldu. 
Brezilya’da yapılan 
liseler arası basketbol 
şampiyonası’nda bi 
rinci olan Bursa 
Çınarcık Lisesi 
Basketbol 
Takımı’nda oynayan 
Gemlikli Sertay 
Gürsu, nüfus cüzdanı 
sureti almak üzere 
geldiği muhtarlıktaki 
işleminin çok kısa 
sürmesine şaşırarak 
duygularını, 
"Demek bundan 
sonra işlerimiz 
daha kolay ve kısa 
yoldan halledile
cek. Çok sevin
dim. Herkese 
hayırlı olsun." şek
linde dile getirdi.

kendine yüzleşmeye cesaret edeme 
di.

Belki de korktu.
Bu düzenden çıkarları olan kesim 

yüzleşme yanlılarını korkuttu.
Aman. Ha.
O kanuna dokunma.
Bu değişikliğin adını bile anma.
Diyerek daha yüzleşme ihtimalini 

yerinde yok etti.
Amerika’nın lehine oldu.
Kendimizi tanıdık.
Gücümüzü gördük.
Gerçek bir savaşı ensemizde his

settik.
- Amerikalılara depo kiralayan 

halkın mutluluğuna şaşırdık.
- Emperyalizmin baskısından 

zaman zaman bunaldık.
Barış döneminde askeri alan 

dahil bir çok alanda çok abartmalar 
yaşadığımızı çok iyi anladık.

Bir süre önce cirit attığımız K.
Irak sınırında takılı kaldık.

Aslında doğrusunu yaptık.
Ama. Yaklaşık on yıl önce kendi 

kararımızla orada yerleşmeyi iste
memiştik.

Şimdi. Başkasının kararıyla bir I
adım bile giremedik.

PKK konusunda, bizi 
bile bile Amerika’ya toz 
maya çalıştık.

Belçika’yı, Fransa’yı, 
suçladık.

aldattığını 
kondurma-

Almanya'yı

Suçlunun kralı olan, Amerika'nın 
adını bile bile anmadık.

Şimdi. En büyük dostumuzdan en 
iri kazığı yedik.

Ama olsun.
Bir türlü görmek istemediğimiz 

gerçeği, zorlanarak da olsa, görmek 
zorunda kaldık.

Şimdi. Kendi 
yüzleşmemiz lazım.

Abartmalardan 
lazım.

kendimizle

kurtulmamız

GÜNÜN ÇÖZÜ
Seni.
Kendi ağzın değil.
Başkaları övsün.

“İndi"
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üçe Sivil Savunma Müdürü Mustafa Emirkaya, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğüne de vekalet ediyor

Bir koltukta iki karpuz
Gemlik İlçe Sivil 
Savunma Müdürü 
Mustafa Emirkaya. 
önümüzdeki hafta 
Bursa'da gerçekleştirile
cek olan “Afet’e 
Müdahale ve 
Hazırlık Eğitim ” 
seminerine katılacak. 
Kızılay Derneği Genel 
Müdürlüğünün Kızılay 
île birlikte düzenlediği 
"Afet’e Müdahale, ve 
Hazırlık Eğitim 
Semineri” 21-25 
Temmuz tarihlerinde 
Bursa' da gerçekleşti 
rilecek. Bölgede ilk kez 
yapılacağı kaydedilen 
seminere Bursa nm 17 
ilçesinden görevliler ile 
Valilik birimleri ve

Bursa Kızılay Derneği 
üyelerinin iştirak ede
ceği bildirildi.
Eğitim seminerine 
ilçemizden Sivil 
Savunma Müdürü 
Mustafa Emirkaya’nın 
katılacağı öğrenildi, 
öteyandan 
Kaymakamlık Yazı İşleri 
Müdürü İbrahim Ay’ın 
15 günlük yıllık izne 
aynlmasıyla birlikte bu 
göreve İlçe Sivil 
Savunma Müdürü 
Mustafa Emirkaya 
vekalet ediyor. İş 
yoğunluğu nedeniyle 
başını kaşıyacak zaman 
bulamayan Emirkaya’ 
nın masası incelenecek 
evraklarla dolup taşıyor.

®J!

a laı a

İLAN ve REKLAMA) j
KAZANDIRIR f

lA'iırıuntınıtt
l(t milyfn*r£V*Wrwü

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

BİR TELEFON YETERLİ

TEL: (0.224) 5131797

AKLA

PLASTİK KART SISTCMLCAI
0 Plastik Kimlik Kartı 0 Personel Kartı

0 Öğrenci Kartı 0 Tanıtım Kartı

0 Fatura Kartı ve 0 PVC Kaplama NÖBETÇİ ECZANE

KAYIP
Gemlik Liman Başkanlığından aldığım 

Balıkçılık Avlanma Ruhsatımı kaybettim. 
Hükümsüzdür.

Mehmet Ali ŞENER . J

PVC KAPLAMA V€

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 n| 
Vazgeçemeyeceksiniz.

Ev ve işyerlerine servis yapıla
İstiklal Cad. No:17 GEMLİK

Tel: (0.224) 513 53 67

16 Temmuz 2003 Çarşambı 
SEDA ECZANESİ

DOĞUŞ FEN DERSHANELERİ
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İlçe Emniyet Müdürlüğü dağıttığı broşürlerle Gemliklileri hırsızlığa karşı uyardı

[ Emniyetten hırsızlık alarmı
AHÖZYURT- 
Gemüklilerden şüpheli 
gördükleri araç ve insanları 
vakit kaybetmeden 155 
Polis imdat’a bildirmelerini 
isteyen emniyet yetkilileri, 
"İlçemizde huzur ve 
güvenin tesisi için bu 
konuya özen göste 
rilmesini istiyoruz. Bu 
aynı zamanda sorumlu 
yurttaşlık görevidir." 
dediler.
Gemlik İlçe Emniyet Müdür 
lüğünce hazırlanıp üç ana 
başlık etrafında toplanan 
bültende; gerek yankesici
lik, dolandıncılık, ve kapkaç 
gerek oto ve otodan hır 
sizlik ve gerekse işyeri ve 
ev hırsızlığına karşı alınması 
gereken tedbirler bütün 
detayıyla anlatılıyor. İlk 
etapta 2 bin 500 adet 
basılarak dağıtımı gerçek
leştirilen bültende 
sözkonusu olaylara karşı 
alınması gereken tedbirler 
aynen şöyle; Yankesicilik, 
dolandırıcılık ve kapkaç 
olaylanna karşı alınacak- 
tedbirler "Toplu taşıma 
araçlanna binişlerde, pazar 
yerlerinde, maçlar vb. yer

lerde başkaları tarafından 
itildiğiniz anlarda cebinizi 
veya çantanızı kontrol edi
niz. Cüzdanınızda fazla 
para bulundurmayınız. Para 
yerine kredi kartı, çek, vb. 
ödeme araçlarını kullan
mayı tercih ediniz. Alışveriş 
esnasında çantalarınızı ve 
değerli eşyalarınızı alışveriş 
arabalarında ve tezgahlarda 
bırakmayınız. Yankesicilerin 
özellikle yaşlı ve bayanları 
tercih ettiğini unutmayınız. 
Oto ile'kapkaç olayına 
maruz kalmamak için yaya 
kaldırımının yola yakın 
kısımlarında yürümeyiniz ve 
çantanızı yola bakan ko 
lunuzda taşımayınız. Cami 
veya şadırvanlarda abdest 
alırken ceket ve palto gibi 
giysilerinizin ceplerinde 
para, cüzdan vb. 
eşyalarınızı bırakmayınız. 
Yolda yürürken kavga 
ederek size yaklaşan, 
yardım isteyen kişilere karşı 
dikkatli davranınız. Tedavi 
için gittiğiniz hastanelerde 

ve bankalardaki işlerinizi 
yaparken görevlilerin dışın
da yardımcı olmak isteyen 
kişilere itibar etmeyiniz.

Dolandırıcılann dili ser
mayedir. Kimsenin sizi iyi 
niyetinizden istifade 
ederek, hile ve desiselerle 
para veya eşyalarınızı 
almasına müsade 
etmeyiniz. Yolda giderken 
üzerinizdeki elbiselerde pis
lik olduğunu söyleyip de 
temizlemeye kalkışan şahıs
lara müsade etmeyiniz. 
Cep telefonunuzu kendi 
kartını takıp kullanmak 
suretiyle bile olsa tanı
madığınız kişilere ver
meyiniz. Cafe, pastane, 
lokanta vb. yerlerde otur
duğunuz sırada çanta ve 
değerli eşyalannızı görebile
ceğiniz bir yere koyunuz. 
Evinize gelen kişi resmi 
kurumdan (Emniyet, 
Elektrik veya Su İşlerinden) 
geldiğini iddia ediyor ise 
kimliğini kontrol etmekle 
kalmayıp polis merkezi 
veya şirket merkezine tele
fon ederek kimliğini teyit 
ediniz.
Oto ve otodan hırsızlık 

olaylanna karşı alın- , 
abilecek tedbirler ;
Kısa sürelide olsa (alışveriş 
yapmak, telefon açmak vs.) 

arabanızdan ayrtahğnoda 
mutlaka ana stop edn ve 
kontağı kapatıp kapdan kz 
fitleyip anahtar yaranma 
almayı unutmayınız.
Aracınızdan aynhrken araç 
içerisinde çanta veya paket 
gibi hırsızlan davet edecek 
eşya bırakmayınız.
Aracınızı park ettikten 
sonra mutlaka kapı cam
larını kontrol ediniz.
Tanımadığınız şahıslara 
kesinlikle otonuzun 
anahtannı vermeyiniz. 
Aracınıza alarm sistemi, 
gizli kontak ve baston kilit 
takınız. Aracınızdan uzun 
süreli ayrılmanız halinde 
oto teybini veya başlığını 
yanınıza alınız. Aracınız 
çalındığı zaman en yakın 
polis merkezine veya 155 
polis imdat telefonunu 
arayıp bilgi veriniz.
İşyeri ve ev hırsızlığına 
karşı alınabilecek ted
birler;
İşyerinizin çevresini ve gir
işini yeterli şekilde ışık

landırınız. İş yerinizin 
anahtarını kullanan işçi
lerinizi işten ayrıldığında 
kilidinizi değiştiriniz. Fazla 

nsfaarrfa naİdr pata w 
ziynet eşyatanrca iş 
yerinizdeki kasada baha- 
durmaynz. ^yerirâae 
mrsEİk oias^anna karşî 
sigorta yaçtenz. 
Oturduğunuz eve yeni 
taşmtağnzda multaka 
lapı ktatara değöfirirae. 
Yatmadan önce kapu 
pencere vb noktalan 
kontrol edip kapatanız.
Apartman cünle kapranrı 
gece gündüz kapak 
olmasına takkat «taraz 
Evinizde bukran para w 
zynet rşytanrae yatak 
odanızda bukrxkrrnayraz. 
Evinizden kısa sürek ayriF 
manız gerekse bile, kapno 
Iditleverek anahtar 
yanınıza ahnız. Gece taşan 
çıktığınızda ise evinizdeki 
lambalardan birini mutlaka 
açık bırakınız Apartmanda 
oturuyorsanız apartman 
içindeki seslere duyarlı 
dunuz. EvtnMn etrafında 
dolaşan şüpheli şahıslan 
madaki 155 Polis imdat 

telefonuna bdtannu 
•1 lırıı Ak olaylan olduğunda, 
bırakılan iz, emare ve 
ipuçlannın kaybolmaması

Bir Gemlik Masalı

Dünden devam ....
Derken, günlerden bir gün, o bekleyip durduğu işaret 
gelivermiş. Bir kıpırtı görmüş ufukta peri. Bu kıpırtı 
bir gemi imiş. Sarı saçlı, mavi gözlü, güzeller güzeli 
Körfez Perisi öylece bakakalmış ufka doğru, yüreği 
pır pır etmiş. O güne kadar sadece cinlerin cirit 
oynadığı bu yerlerde acaba gelecek günlerde neler 
neler olacak diye meraklanmış.... Yokuşun düzüne, 
dağlann öte yüzüne, kartal değil ki ufka doğru kanat 
açsın, bulut değil ki uzaklara doğru kaysın, yağmur 
değil ki deniz üstüne yağsın... Elini gözlerine siper 
etmiş mavi gözlü güzeller güzeli Körfez Perisi, 
dikkatlice bakmış. Evet, evet bir gemi bu gördüğü, 
yelken açmış, karaya doğru yanaşıyor. Kürekler hışır 
hışır... Hışırtılarını bile işitiyor. Vakit akşama yakın, 
deniz üstü kıpkırmızı, dalgacıklar kıpır kıpır. Körfez 
Perisi bütün gün kumsalda koşuşturmaktan yorgun, 
uykusu da var ama uydu durak düşünülecek bir 
zaman değil. Kalkmış oturduğu kayanın üzerinden, 
ufka doğru bir daha, bir daha bakmış. Kendisi açık 
seçik görüyormuş gemiyi, ama gemidekiler onu 
göremiyorlarmış. Ufka doğru bakarken heyecandan 
tir tir titreyen güzel peri, bir yandan da inanılmaz 
düşlere dalıyor, büyük bir ödül İçin umutlanıyormuş. 
Hangi bölgenin koruyucu perisi en iyi ve en yaradı 
şeyi periler sofrasına getirirse ona büyük bir ödül var 
ya, Körfez Perisi belki de bu gelen gemidekiler ona 
dünyanın en değerli şeyini verebilirler diye seviniyor, 

onun için umutlanıyormuş.
Gem ide kile re gelince...
Onların düşünceleri çok daha başka, çok daha 
değişikmiş.... Belki de aradıktan yer burasıdır, neden 
olmasın... Büyük savaşlardan sonra Kafkasya'dan 
dönmekte olan bu gemiciler en başta su almak, bir de 
gemilerini onarmak için demir atmışlar Körfeze. Yine 
de önce çevreyi kollamak gerekir diye karaya bir 
adamlarını göndermişler. Altın Post'u aramak için 
Karadeniz'e açılmış otan bu gözüpek leventler, yolcu
luktan boyunca çeşitli serüvenler yaşamışlar ve de 
düşlerdeki cenneti bulmak umudu hep varmış 
içlerinde.... Öyle umutlarla bakmışlar karaya doğru. 
Sonra da aralarından birini. İLAS adındaki genci 
karaya göndermişler. İlas kulaç kulaç yüzerek varmış 
kumsala.
Deniz masmavi, kumsal sessiz, ortalıkta kfrnsedkler 
yok. havada zeytin ağaçlarından yayılan buruk bir 
koku.... İlas elindeki su kabı âe zeytin ağaçtarmm 
aralarına girmiş, tepelere doğru yürûrncM? başlamış 
Bu arada gün iyiden iyiye akşama dyıüyormuş 
Denizin üzerinde kıpkırmızı bir tekeriek dan güneş 
ufukta yavaş yavaş yuvarlanmış, sonra yok olmuş. W 
de eşi benzeri bulunmaz bir kmfi* yaydmtş ortahğa. 
usul usul akşam inmiş....
Körfeze demir atan bu giren* geminin kumandaca 
SİYUS adında bir babayiğit imiş. Karaya su aknak ve 
de ortalığı gözlemek üzere göndenfikfen fes geri dön

meyince gemicier
Siyüs’ün emri ile ertesi Zebercet COŞKUN
sabah gün doğar doğmaz 
teker teker karaya çıkmaya başfarnıştar 
Günümüzden üç bin yd kadar önce Körfeze gefcraş 
otan bu ganadtar. arkadaştan fesi bıtanadar* buralar
dan ayrtanomoya karar verip şehrin Aı temete*» 
atmalar fes i perâerân kaorAğra sarar ger-adter A 
kaya, kara kaya. ycdojşun düzüne, yaydan 9te fMMk 
dağan döşü deşilmez, kurdun peşine dûşülmeî tatar 
demeden dağ tepe dobrayor. «Mor «MeyeMt 
perileri etkdemek umuduuta haytarıyar. he darcıadan 
oran atara çağ^eriartraş.
Buiuttanr a—iratar araktan göaferer- Körfez Ftart» 
gerçetae btawrmuş fes i poritarta hoçnatatra 
Perâerin bu işte hâ: suçu voK. cm 4a btaecnrae araa I 

insantarta aç* aç* konuşmak bir peranfc gûcû 
ötesinde bâr şeymiş O ancak riagam uğJtasuyh. 
vocraktam taşr&saçfe deatata dataataneta. dafcatam 
köçükkrKfe M-tat** no* dtaMAMa. İrsanfer ise I 
bu gibi işaredere kubk vermesin bârassierrta 
Ik çağtarda bu scdeac ad da vetara» O gerâdiet 
kaptartarrm ata Sîmb Atağa için, taerataertaı atah- 
tar bu tajeraata onun atan vermşs gömjâşier 
ve de * evleri yapmaya başıamsiar 0r yanda odos 
hesâder. bîr yanda de* örücüler. 4ri tactata 
dememeder. dçek vaprak dememater «esmstar de 
hesmştar ağaçtan .... DeMran «ar
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Kredi kartına 
yeni düzenleme

İ CAFE I 
| ŞEHZADE iş . Is I

Dünden devam 
KAMPANYAU 
SATIŞLARA 
BAKANLIK İZNİ 
Sözleşmelerde aksi 
belirtilmedikçe, 
tüketiciden yüzde 
40 tan fazla ön 
ödeme istenemeye- 
cek.
Sözleşmeyle alınan 
mal veya hizmet en 
geç 12 ayda tüketi
ciye ulaştınlacak.
Konut ve yazlık gibi 
taşmmazlann teslim 
tarihi 30 aydan fazla 
olamayacak.
Tüketici tüm bor
cunu öderse, 1 ay 
içinde mal ve hizmet 
teslim edilecek.

Sözleşmeler 
imzalanmış olsa 
bile, iyi niyet 
kuralına aykırı, 
tüketici aleyhine 
olan maddeler 
varsa sözleşme 
geçersiz sayıla
cak.
Konut ve tatil 
amaçlı taşınmaz 
motosiklet, oto
mobil ve minibüs 
olan kampanyalı 
satışlar için 
Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığımdan kam- 
panyalı satış izni bel
gesi alınması zorunlu 
tutuldu.
Hak arama yol
larının kapılarını

açan yasal değişiklik
lerle, tüketici mağ
dur olduğu abonelik 
sözleşmelerini tek 
taraflı iptal edebile
cek.

Kredi kartlanna 
uygulanan faiz 
artışlarından bir ay 
önceden haberdar 
edilecek.
Devamı var.

i

s
B

Büyükkumla 
İskelesi 

karşısında 
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 
BÜVÜKKUMLA

|
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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 KALİTCLİ ve UCUZ 
DRVCTİVC BASILIR

Her türlü mâtbaa işlerinizde hizmetinizdeyiz. 
"Matbaacılık Bizim İşimiz"

MATBAACİLIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK 
istiklal 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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Tünediler Uzman Çavuş için 
ne duyurusunda bululdu

AliÖZYURT
Geçtiğimiz hafta pazar günü 
çıktıkları kır gezisinde, bir 
uzman çavuş tarafından 
gördükleri muameleye öfkele
nen Tuncelililer, sözkonusu 
şahıs hakkında suç duyurusun
da bulundular.
Dün, suç duyurusunda bulun
mak üzer^ Adliye ye gelen 
Gemlik Tuncelililer Dayanışma 
Yardımlaşma ve Kültür Derneği 
Başkanı Murat Kalamış ve . 
beraberindekiler çıkışta bina 
önünde toplanarak basın açıkla
ması yaptılar.
Demek Başkanı Murat 
Kalamış, yaptığı açıklamasında 
şunlan söyledi:
"13 Temmuz tarihinde 

Gemlik Tuncelililer 
Derneği’nin düzenlemiş 
olduğu kır gezisinde, 
Gemlik Jandarma 
Komutanlığında görevli 
olduğunu söyleyen sivil 
giyimli, daha sonradan 
isminin Uzman Çavuş Yasin 
olduğunu öğrendiğimiz 
şahsın katılımcılara ve 
demek yöneticilerine karşı 
sürekli taciz ve provakatif 
davranışlar sergilemiştir. 
Gerek katılımcıların gerek 
dernek yöneticilerinin 
soğukkanlı yaklaşımlarına 
rağmen uzman çavuş 
Yasin, piknik alanına hiçbir 
neden yokken tam 

teçhizattı takviye kuvvet 
isteyip katılımcılara kimlik 
ve üst araması yapmak 
istemiştir. Bu duruma 
Başkanı kendisiyle 
görüşerek ne yapmaya 
çalışıyorsun deyince ben

• Tuncelililerin genel yapısını 
bilirim diyerek Tuncelilileri 
potansiyel suçlu olarak 

göstermesi ve resmi giyimli 
askerlere bunların hepsini 
gözaltına alın deyip peşin
den dernek başkanına 
merak etme elimizde bilgi 
ve belge var diyerek 
tehditler savurmuştur. Bu 
şahsın hem temsil ettiği 
kurumu zedeleyici hem de 
katılımcıları ve dernek 
yöneticilerinin kişilik ve 
vatandaşlık haklarının ihlal

Murat KALAMIŞ 
edilmesinden dolayı kimlik 
tespitinin yapılması ve 
görevden alınması için suç 
duyurusunda bulunduk. 
Geçmişte olduğu gibi bu 
tip saldırılara sessiz 
kalmadık, kalmayacağız."

KErfez
■■■■ <UNLUK SİYASİ GAZETE ■■■

YIL : 31 SAYI: 1594 
FİYATI : 200.000 TL. (KDV Dahil)

Sahibi: Kadri GÜLER
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İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B
Tel: 5131797 Fax : 513 35 95 GEMLİK

Basıldık Yer; KÖRFEZ OFSET
Matbaadık-Yayıncıhk-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora*Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

KHrfez
GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■■

i I I I 
i I ı i

İLAN ve REKLAMLAR KAZANDIRIR
1 AYLIK PALET REKLAM 

ICC milycn+l\PV+Sürpriz

ı
BİR TELEFON YETERLİ 

TEL: (0.224) 5131797
0



1
16 Temmuz 2003 Çarşamba □öES

■■■ ounMjk urr a*i OA2TTt HB

Saytai

Deniz araçları Ali’den sorulur
Gemlik’ te deniz araçları, su sporları aletleri satış ve servis hizmetlerini sunan Ali Obuz, denizciliği 
hafife alınır yanı bulunmadığını ciddi anlamda kafa yorulması gereken bir konu olduğunu söyledi.
AiiÖZYURT

Gemlik’ te deniz 
araçlannın satış 
bakım-onanm ve 
servis hizmetlerini 
sunan Ali Obuz. 
meslekte 40 yılı geride 
bırakmanın haklı guru
runu yaşıyor.
8 yaşından beri bu işin 
içinde olduğunu bildiren 
Ali Obuz, denizciliğin 
ciddiye alınması 
gereken bir sektör ko 

numunda bulunduğunu 
belirterek, 
"Vatandaşlarımızın 
mağdur olmaması 
açısından deniz 
araçlarının bakım- 
onanmını periyodik 
olarak büyük bir 
dikkatle yapıyoruz." 
dedi.
Doğayı sevelim ve 
doğru kullanalım 
Denizlerde oluşacak her 

türlü kazalann önlene 
bilir olduğunu ve insan- 
lann bu şekilde bi 
linçlenmesi gerektiğini 
söyleyen Ali Obuz, 
"Doğanın ve denizin 
insanların geleceği 
açısından büyük bir 
yeri olduğu kanısın
dayım. Doğayı seve
lim doğru ve temiz 
kullanalım. Çünkü 
gelecek nesillere 
bırakabileceğimiz 
tek şey çevredir.
Bunun için deniz 
lerde bilinçli bir 
tüketici olmak 
zorundayız.
Çevreci motorlar ve 
ekipmanlar kullan
malıyız. Motor 
anzalannın çoğu

denize atılan naylon 
poşet, petler gibi 
çöplerden kay
naklanmaktadır.
Bu konuda vatan
daşlarımızı ve yet 
kililerimizi daha 
duyarlı olmaya davet 
ediyorum." dedi.
Bu arada Gemlik 
Körfezi’ne yakışacak bir 
liman veya marina 
bulunmayışının büyük 
eksiklik olduğunu da 
dile getiren Ali Obuz, 
bu eksikliğin dikkate 
alınıp en kısa zamanda 
giderilmesi gerektiğini 
belirterek, "Bu durum 
Gemlikimizin turizm 
potansiyeli açısından 
büyük bir kayıptır." 
dedi.

VİZE İŞLEMLERİ
YURTİÇİ - YURT DIŞI OTEL REZERVASYONLARI
PAKET TURLAR TÜRK HAVA YOLLARI
HAC UMRE

TAKSİTLİ TATİL EN İDEAL TATİL! 

WORLD KART 
İDEAL 

ADVANTAGE 
RONUS KART

sahiplerine 
VADE FARKSIZ
4 veya 12 ay 
taksit imkanı

OKUL GEZİLERİ
duru turizm

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
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İD Bayandırlık ve İskan Müdürlüğü ekipleri dün Jandarma eşliğinde 32 kaçak yapıyı yerle bir etti

| Kumsaz’da kaçak yıkımı
^üne

Kadri Güler 
gemlikkorfez@mynet.com

Yıkım
Dün. Gemsaz’da jandarma gözetiminde hisseli 

parseller üzerine yapılan inşaatların yıkımına 
gazetemiz ve Bursa Hakimiyet Gazetesi muhabiri 
arkadaşımla gittik.

Meslek yaşamımda Bursa’da ' birçok yıkım 
gördüm.

Dün. aradan geçen yıllar sonra, uzun yıllar elde 
edilen birikimlerle, küçüklü, büyüklü birer .yazlık konut 
yapan insanlann, emeklerinin bir anda nasıl boşa çık
tığını, yasaların nasıl zayıftan, güçsüzden, yana 
işlediğini, buruk bir şekilde izledim.

Zaman zaman ağlamaklı oldum.
Yıkım alanından uzaklaştım.
Türkiye'de tüm sahillerimizin bir avuç azınlık 

tarafından nasıl parsellendiğini, belediyeler aracılığı 
ile o güzelim kıyılarımızın nasıl birer beton yığını 
haline getirildiğini bizler yaşıyoruz.

İşte Kumla, Kurşunlu ve Armutlu sahilleri ortada..
Kendi kendime soruyorum.
Devlet, bugün yıkımı kolluk gücüyle sağlarken, bu 

yapılar bitesiye kadar siz neredeydiniz Bayındırlık 
Müdürlüğü yetkilileri?

Rüşvetin, yolsuzluğun, adam kayırmanın kol 
gezdiği benim ülkemde güçsüz hep eziliyor.

Gemsaz sahilleri yağmalanırken arsa sahipleri, 
aracılar, malzeme satıcıları hep bu işlerden yarar 
sağladılar.

Bölgenin Belediyesi veya muhtarlığı ise yapılan
lara göz yumdu,, Neredeydiler?.,

Devlet gücü, sazlığa yapılan turistik tesis diye villa 
diken Yeşim'in sahiplerinin konutlarını yıkabildi mi?

Yıkamaz, onlar yasal kılıfı bulur, ama halk bula
maz.

Gençali Köyü nün Kumsaz Mevkiinde imar izni olmayan hisseli parseller
üzerine inşaat yapan 32 kişinin konutları dün sıkı güvenlik önlemleri alı
narak dozerle yerle bir edildi. Evleri yıkılan vatandaşlar yıkımı göz 
yaşlan ile izledi, baygınlık geçirenler oldu.
Bayındırlık ve 
İskan İl 
Müdürlüğü’nün 
başlattığı 
“Balyoz 
harekatı” dün 
Gemsaz’da 
hisseli arsalar 
üzerine inşaat 

•yapan 32 kaçak 
konutun 
üzerindeydi. 
Son yıllarda 
büyük bir hızla 
yapılaşmanın 
yaşandığı 
Gemsaz’da 
2002 Bursa 
imar durumuna 
aykırı olarak 
yapımı yasak 
hisseli arsalar 
üzerinde ruhsat
sız inşaat yapan 
şahısların evleri 
ve temelleri 
Gemlik, 
Kurşunlu ve 
Bursa jandar-

masının aldığı 
geniş güvenlik 
önlemleri altında 
gerçekleştirildi. 
İlk yıkım Fatma 
adlı bayana ait 
evde gerçekleşti. 
Evi arayan jan
darma içeride 
kimsenin bulun-

madığını tesbit- 
ten sonra, dozer 
kısa sürede 
yıkımı gerçek
leştirdi. Bu 
arada yıkım ye 
rine gelen evin 
şahibi fenalık 
ğeçirdk
Dev. svf 7’de

mailto:gemlikkorfez@mynet.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Çocuklarımız bizden 
daha duyarlı

Nusret MUTMAN
İnşaat Mühendisi

Dün Körfez kirliliğinden sözetmiştik ya.. 
Bu konuyu sürdürelim...
"Denizler ekonomik olarak çok büyük bir 

gizli güce sahiptir. Denizlerimizden çok çeşitli 
amaçlar için yararlanabilir ve bunu ülkemizin 
kalkınması için kullanabiliriz. Ülkemizin üç 

l yanı denizlerle çevrili olduğu gibi aslında bizler 
I ülke olarak çok- şanslı insanlarız. Hem turizm 
I îçîn hem de denizlerdeki canlı hayatının 
I devamı için görev bize düşmektedir.
I Denizlerimiz başta balıkçılık için önemlidir. 
I Birçok ülke balıkçılıkla geçimini sağlamak- 
I tadır. Üç yanı denizlerle çevrili olduğu için 
■ ülkemiz bu konuda başka ülkelere göre daha 
I fazla olanağa sahip bulunmaktadır. Denizlerde 
I kafes içinde balık üretimi yapılarak denizler- 
I den daha fazla balık elde edilmeye çahşılmak- 
I tadır. Bu balıklar hem yurtiçinde tüketilmekte 
I hem de ham yurt dışına satılarak döviz elde 
I edilmektedir. Ama kafeslerde balık yetişti 
■ rilirken denizlerimizin kirlenmemesi bundan 
I turizmin zarar görmemesi için gerekli önlem- 
I ler alınmalıdır.

Herkesin bildiği gibi denizler aynı zamanda 
1 turizm için de çok önemlidir. Yazın ülkemize 
I çok sayıda turist gelir ve bunlar dinlencesini 
■ deniz kıyısındaki turistik kuruluşlarda geçi 
I rerek ülkemize döviz bırakırlar.

Denizlerimizden ulaşım amacıyla da yarar- 
I {anabiliriz. Büyüklerimiz deniz ulaşımının 
■ karayolu ulaşımına göre daha ucuz ve daha az 
I tehlikeli olduğunu söylüyorlar. Öyleyse kara 
I yolu ulaşımı büyük ölçüde denizlere kaydınl- 
I malıdır. Böylece yollarımızın yükü hafifleyecek 
I can kaybına yol açan trafik kazalarında büyük 
■ ölçüde azalma olacaktır.
I Denizlerden turist gezi amaçlı olarak yarar- 
I (anmamız gerekir. Ülkemizin coğrafi konumu 
I gereği kıyıları doğal güzelliklere sahiptir. Ve 
■ yüzlerce girintili çıkıntılı koyu bulunmaktadır. 
I Bu koyların hepsi birer cennet gibidir. 
I Denizde yapılan gezilere mavi tur denildiğini 
I biliyoruz. Mavi turları ne kadar çok düzenleye- 
| bilirsek bu turları yerli ve yabancı turistler için 
I ne kadar eğlenceli duruma getirebilirsek .... o 
I kadar kazançlı olabileceğimiz ortada.
I Doğanın ve çevrenin korunması biz çocuk- 
I ların yaşamı, sağlığı ve geleceği için çok 
I önemlidir. Bir ekonomik değer olan denizle 
I rimizin değerini bilmeliyiz. Temiz doğa, temiz 
| çevre ve sağlıklı ortamlar biz çocukların rüyası 
| ve geleceğidir. Güzel yurdumuzda sağlıklı 
I ortamlarda yaşamak ve büyümek istiyoruz." 
| Bu güzel ve anlamlı yazı Milas Merkez 
İlköğretim Okulu 4. sınıf öğrencisi Sevgili 
Selinay Tüfekçi'den.

Ne de güzel vurgulamış denizin önemini... 
Marmaris yanıyor.
Bodrum ateşler içinde...
Marmara Denizi pislik içinde..
Durum böyleyken sevgili çocuğumuzun 

dilekleri ve saptamaları daha da anlam ve 
önem kazanıyor.

SOLIDARITY ISOLATION

Yukarıdaki başlığı sîzlerin ilgisini çek
mek amacıyla, İngilizce yazdım.

Anlamı ise, “Yalnızlığa 
edilmek.” Herhangi bir 
mahkum edilmiş olan insanlar,

terk 
suçtan 
hapise

konulurlar ve hapiste toplumdan soyut
lanmış olarak, suçlularının bedeli kadar 
süre kalırlar.

Muhakkak ki hapisliğin fiziki şartları, 
dışarısı gibi değildir, katlanması da 
oldukça zordur ama . gerçek ceza bu 
olumsuz koşullar değil, cezalı insanın 
yalnızlığa terk edilmesidir. Katlanılması 
en zor olan budur. Çünkü insanın en 
önemli özelliklerinden biri sosyal 
olmasıdır. Bu yüzden -bazı filozoflar 
insanı, “Sosyal hayvan” diye de nite
lendirmişlerdir. Buradaki sıfatı biyolojik 
anlamda tabii ki başka bir anlamda 
değil.

Yalnızlığa terk edilmek cezası, sadece 
yasaların uyguladığı bir ceza yöntemi 
değildir, çocukların bile bilinçli olmayan 
ama duygusal zekaları ile kavradıkları bir 
yöntemdir. Bunun için bazen küserler ve 
barışıncaya kadar küstükleri ile konuş
mazlar. Erginler toplumu da bu cezayı 
zaman zaman uygular. Onlar, çocuklar 
gibi açıkça belki “-küstüm, boz” 
demezler, ama sessizce ve bilinçli bir 
şekilde aralarında- mutabakata varır, bu 
ağır cezayı cezalandırmak istediklerine 
keserler. Kesilen bu cezanın hiçbir

gereksiz ve sebepsiz yere, halka zulüm 
etmiş, aşağılamış, hakaret etmiş, sahip 
oldukları makamın ve mevkiinin on! ra 
sağladığı avantajlarla, kendilerin» ae 
yakın çevrelerine menfaat etmiş kişiler, 
makam ve mevkii sahibi iken kimsenin 
hatırını sormamış, ne ölüm ne dü* un 
hiçbir cemiyete katılmamış, ve: -:ı 
selamı bile tenezzül edip almamışla* ‘e 
aslını unutup, ne oldum budalası olaı ir. 
toplumları ilgilendiren çok önemli k< ıh
larda, onların önlerine, makam ve 
mevkiilerinin verdiği güce engel çıkar
tanlar, bu acımasız cezanın kurbanı 
olurlar.

Çoğu kez görmüşüzdür, bazen • 
li falanca müdürü, emekli filanca yul k 
memuru veya seçilmişi yolda yürür 
bir selam verecek dost, dükkanın^ ve.a 
evine konuk edileceği bir arkadaş arar 
gözleri, ama nafile, onlar görevıc-irû 
yaparken insanları nasıl yok farz eti -e 
toplumda onları en ihtiyaçları olduğun .a 
yalnız bırakarak ve yok farz ederek ceza 
kesmiştir. Allah hepimizi bu acımasız 
cezadan korusun ve kulağımıza bu sözler 
küpe olsun, görev kutsaldır, gerçi -11 
kanunlara uygun bir şekilde muhal kak 
ki yerine getirilecektir, ancak kanu ılar 
bu görevleri yapanlara, insanlara gider 
yüz ve iyi niyetle yaklaşmayın der ivor 
ki.

l<

kanun kitabında yeri 
uygulayanlarda bunu 
mezler ve bu cezayı 
toplu cürüm işlemek

yoktur ve cezayı 
açıkça ifade et 
kesenlerin sayısı 
maksadıyla orga

Ha, unutmadan 
karşılıksız bir sevgi ile 
bana, “Fareler ve 
karakteri hatırlatıyor;

birde top
sevenler va*

İnsanlar"
okuyanlar

lU

nize suç örgütü oluşturmak fiiliyle 
suçlanamayacak kadar da. çoktur; bazen 
bütün bir şehrin insanlarıdır onlar.

Peki kimler bu acımasız cezanın kur
banı olurlar?

Zamanında, hasbelkader bir mevkii 
ve makamı işgal etmiş olan ve bu 
makamlarda görevlerini ifa ederken,

tüylü olan her yarattığı çok seveı 
aşın kuvvetli ve biraz-geri zekalı kc 
ter, tavşanlan, kedileri filan karşı! < 
büyük bir sevgi ile severken, o k.- 
sıkıyordu, ki, zavallı kediler ve tavsa; 
ölüyorlardı. Toplumu da öldüre 
kadar sıkarak, sevenlerden de, Allah 
leri korusun. Esen kalın.

K ez
MHİ GÜNLÜK SIYASI CAZI ît■■■

ABONE OLDUNUZ MU?

Okuyun, Okutun, Abone Olun
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•Nüfus Müdürlüğümden
fotoğraf uyarısı

Hiçe Nüfus Müdürü Fahrettin Sözlü, nüfus cüzdan- 
-lanna yapıştırılacak olan fotoğrafların son 6 ay 
İçerisinde çekilmiş olması gerektiğini bildirdi.
BUİÖZYURT

Hiçe Nüfus Müdürlüğü 
nüfus cüzdanlarına 
■apıştırılacak 
■fttoğraflar hususunda 
■eni düzenleme getir- 
|î.
Kurumun başlattığı bu 
teni düzenlemeyle ilgili 
ligi veren İlçe Nüfus 
ilüdürü Fahrettin 
özlü, fotokopi ve bil- 
Kayardan çıkarılacak 
isimlerin kesinlikle
ıbul edilmeyeceğiniS bul ec 
yledi.

Müflis cüzdanlarına
■apıştınlacak 
Bıtoğrafların son 6 ay 
Binde çekilmiş olması 
■arektiği şartını aradık- 
Brinı belirten

Fahrettin Sözlü, 
"Fotoğraf şahsın 
cüzdan aldığı anki 
görünümüne tam 
benzeyecektir. Başı 
açık sivil giysi ile 
ön cepheden çekile
cek aynca bayan
ların alın, yüz ve 
çene kısmı gözükür 
şekilde çektirilmiş 
başörtülü fotoğ 
rafları kabul 
edilebilecektir.
Cüzdan talep belge
si ile cüzdana 
yapıştırılacak 
fotoğrafların aynı 
olması zorunludur. 
Muhtarlarımızda 
cüzdan talep belge-

TAŞI 
GEDİĞİNE

AR

Gülbeddin Hikmetyar 
Ladin’e - Taleban’ a 
oldu yar 
0 nedenle kaçıyor 
diyar diyar 
Önünde diz çökmek 
insana getirir ar...

Erol GÜRÇAY

Transfer Bombalan

sine kullanılan 
fotoğraflar 
yapıştırılıp, yanlar
dan tel zımba ile 
zımbalanacaktır. 
Bu belirttiğimiz 
hususlara riayet 
edilmeden yapılan 

■ belgelere göre cüz
dan verilmeyecektir. 
Bu nedenle doğa
bilecek olumsuz 
gelişmelerden 
muhtarlarımız 
sorumlu olacaktır." 
dedi.

FOTOĞRAFÇ1LAR ve 
MUHTARLAR 
BİLGİLENDİRİLECEK 
Gemlik İlçe Nüfus 
Müdürü Fahrettin 
Sözlü, yeni düzenleme 
ile ilgili hem vatan
daşın yeniden resim 
çektirme gibi ikinci bir 
ekonomik külfete 
maruz kalmaması hem 
de işlerin daha süratli 
yürütülmesi açısından 
fotoğrafçılar ve 
muhtadann bu konuda 
bilgilendireceğini söyle
di.

Küçük Kumla 
Belediye otobüs 
ihalesi ertelendi

Küçük Kumla 
Belediyesi tarafından 
Kumla-Gemlik hattın
da çalışan otobüslerin 
hatlarının kiralanması 
ihalesine dün katılan 
olmadığı için ertelen
di.
Dün. saat 14.oo de 
encümen huzurunda 
yapılacak olan İha 
leye, işletici firmalar

dan katılan olmadı 
Bu nedenle ihale 
komisyonu ihalenin 
yenilenmesi ve 
gazetelere ilan ve 
rilmesi için ihaleyi 
ileri bir tarihe bıraktı. 
Küçük Kumla 
Belediyesi bir süre 
önce yapılan ihaleyi 
ödemeler nedeniyle 
iptal etmişti.

Transfer bombalan patlamaya başladı. 
- Fenerbahçe çok iyi iki adam aldı.
Hooijdonk Hakar Şukur gibi 
Mücadeleyi seven bir sitili var.
Üstelik topla ra cok iyi vuruyor.
- Brezilyalı Luciano bir savunma oyun

cusu.
Herhalde Libero oynayacak.
Geçen yıl Ümit Özat, bu görevi tam 

yapamadı.
Toplan oyuna iyi soktu.
Ama. Savunma da ağır kaldı.
Bu yüzden, Fenerbahçe gecen sezon 

çok gol yedi.
Tabii. Adamım unutan Fatih ile, eski 

gücünü kaybeden Abdullah’ın da hataları 
vardı.

Geçen sene Fenerbahçe için, gerçek
ten kara bir yıl oldu.

Selcuk'da, Fenerbahçe’de iyi işler 
yapacak.

- Bu sene Beşiktaş, yerli transfere 
önem verdi.

İyi de yaptı.
Ama. Çok iyi bir santrafora ihtiyacı 

var.
İlhan Mansız sorun yaratıyor.
Ahmet Dursun ise, hep sakat.
Her maçta sakatlanıyor.
Ve Sakatlığı uzun sürüyor.
Beşiktaş bu sene şampiyonlar liginde 

savaşacak.
En az, 20 formda futbolcuya ihtiyacı 

var.
Ayni adamlarla her cephede savaş

mak, bu takımı bitirir.
Daha önce, bunu yaş adık.
- Galatasaray’da bu sene iki eski ytkhz 

var.
HollandalI Boer geldi.
Popesku’dan sonra defansın göbeği 

hep aksadı.
Bu yaşıyla Kaptan Bülent, hep kada 

meye girdi.
Tehlikeleri önledi.
- Hakan Şükür yuvaya döndü.
Fatih Terim kırgınlığının devam ettiği

ni söyleyip duruyor.
Bana göre, basma bu demeçten mak

satlı olarak veriyor.
Belki de Hakan Şukur u hırslandmyov.
Çünkü Hakan'ı iyi tanıyor.
Onun duygu tarafının, ağır bastığm 

biliyor.
Hep birlikte, merakla bekliyoruz.

<(/*/(/*/

Hırs deyip $eçmeym.
Bu dünyada büyük okmak ne vtpıhm.
Onun Midesinde vapılır.

"Anotole Tr—cew
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7 5 kere maşallah İ I l
I

İLAN ve REKLANUR 
KAZANDIRIR

Ali ÖZYURT 
Gemlikli Hayriye Özmercan, 
verdiği hayat mücadelesiyle 
görenlere parmak ısırtıyor. 
75 yaşındaki Hayriye Nine, 
ilerlemiş yaşına karşın 
yaşamın el emeği göz nuruy
la yaptığı sabunluk, patik ve 
dantel gibi el işlerini satarak 
sağlıyor.
Bunları işyerlerini kapı kapı 
dolaşarak satmaya çalışan 
Hayriye Özmercan, 
“Hastayım. Ayakta dura
cak gücüm yok ancak 
başka çarem de yok.
Ekmek parası için 
uğraşıyorum” diyor.
Neredeyse her köşe başında ■ 
onun yarı yaşında bile 
olmayanların dilendiği ilçe 
mizde, yaşlı kadının göst.er-

Hayriye Nine yaptığı dantel işleri yaşamını kazanıyor.
Özmercan'ı görenler kendi
lerini “75 kere maşallah” 
demekten alıkoyamıyorlar.

diği bu davranışın topluma 
örnek olması gerekiyor. 
Dilenmeyi değil-, çalışmayı 
tercih eden Hayriye

unımBiın
Ktmihın+iimûnm

KErfez
■M GÜRLÜK SWS USlt

BİR TELEFON YETERLİ

|İ
TEL: (0.224) 5131797

11_______________

PVC KAPLAMA V€ 
PLASTİK KART SİSTCMLCRİ

O Personel Kartı
0 Öğrenci Kartı □ Tanıtım Kartı

0 Fatura Kartı ve 0 PVC Kaplama

O Plastik Kimlik Kartı

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.

ve işyerlerine servis yaşiı 
İstiklal Cad. No: 17 GEMİ! 

Tel: (0.224) 513 53 67

NÖBETÇİ ECZAN!

17 Temmuz 2003 Perşe^t j 
ÇAMLICA ECZANESİ ]

i DOĞUŞ FEN DERSHANELERİ
0 “Her Zaman Bir Adım Önde”
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Son 1 haftada azılı 10 hırsız yakalanarak adli makamlara sevkedildi.

Gemlik polisi beklemede
Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ne bağlı ekiplerin yapmış olduğu uygulamalar
da sabıkalı hırsızlar birer birer yakalanarak, adli makamlara teslim edildi.
AK ÖZYURT 
Gemlik İlçe Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri 
şüpheli araç ve yol 
kontrolü üzerindeki 
denetimlerini 
sürdürüyor.
Ekiplerin son bir 
hafta içinde gerçek
leştirdiği uygula
malarda çeşitli 
dolandıncıhk ve 
hırsızlık suçlarından 
aranan Ragıp Aktaşx 
(40), üzerinde 9 
mm çaplı .
Brovvvning marka 
tabanca ile yaka
landı.
Savcılığa sevkedilen 
Aktaş. tutuklanarak 
cezaevine gönderil

di. •
Bu arada çok sayıda 
hırsızlık suçlarına 
karıştığı tespit edilen 
dosyası kabarık 10 
azılı hırsız, polisin 
yaptığı gece dene
tim operasyonlarıyla 
gözaltına alınarak, 
yapılan sorgula
malarının ardından ■ 
adli makamlara 
sevkedildi.
DENETİMLER 
ARTARAK 
SÜRECEK 
Cumhuriyet 
Mahalleşi Akcan 
Petrol önünde 
yapılan bir diğer 
denetimde, Bakır 
köy 5. Sulh Ceza

Mahke meşi nce 
hakkında hırsızlık 
suçundan gıyabi 
tevkif kararı bulunan 
Eyüp Özmut, 
34 AJ 192 plakaİı 
çalıntı araçla birlikte 

. yakalanarak 
gözaltına alındı. 
Şüpheli şahıslar ve 
şüpheli araçlar 
üzerindeki uygulama 
denetimlerinin 
artarak devam ede
ceğini belirten 
emniyet yetkilileri, 
Gemlik'te kimsenin 
•huzur, ve güveni 
bozmasına müsade 
etmeyeceklerini 
bildirdi.
Bu arada Gemlik

polisinin site, cadde 
ve Salı pazarındaki 
uygulama nokta
larında tamamen 
hazır halde bulun
duğu. öğrenildi.

İsminin açıklan- mekanlarda ge
masını istemeyen resmi gerekse !
üst düzey bir yetkili, olmak üzere ya
özellikle Salı Pazarı lâsık l’öö'pol^î
ve vatandaşın görev yaptığını
yoğunluk gösterdiği söyledi

Bir Gemlik Masalı

Körfez Perisi
Zebercet COŞKUN

Dünden devam .... 
İnsanların buraları 
mesken tuttuğunu, 
koruyuculuğunu 
üstlendiği toprakların 
şenlendiğini gören ve 
onlara çok sevinen 
Körfez Perisi bir yan
dan da olup bitenlere 
bakıp kederleniyor- 
mus, Onca ağacın, 
onca dalın yok 
olduğuna yanıyor, bir 
yolunu bulup insan
lara seslenmeyi, 
arkadaşları İlas ı peri
lerin değil de orman
ların kuytu yerlerini 
kendilerine mesken 
edinmiş olan birtakım 
insanların kaçırdığını 
anlatmak İstiyor ama 
bunu bir türlü 
başararnıyormuş. 
Deniz yeşil, gök mas

mavi, dağlarda tepe 
lerde yeşil rengin en 
güzel tonları... Ağaç 
çok değerli o çağlarda 
da. Hem değerli, hem 
de kutsal'. Ama o ak 
yürekli insanlar 
ağaçlan keserken 
toprağı da ekip biçi 
yor, evler yapıp ıssız 
kumsalı şenlendiriyor, 
hiçbir yere bir zarar 
vermiyorlarmış. Bu 
bakımdan içi rahat 
olan Körfez Perisi 
bilmiyormuş ki kara 
günler daha sonraki 
zamanlarda gelecek, 
o kara günlerin 
geldiği zamanlarda ise 
olacaklara meraklan
mak falan yetmeye
cek, inim inim inleye
cek güzel peri, 
iniltisinden yer gök 

sarsılacak, denizin 
dalgaları köpük köpük 
havalara fışkıracak, 
buralara bu topraklara 
göz dikilecek olan bir
takım insanlar her 
yeri, her şeyi 
mahvedecekler.
Toprak bereketli, 
deniz sessiz, gökyüzü 
her zaman masmavi, 
ak kaya kara kaya, 
her kayanın dibinden 
pırıl pırıl sular fışkın 
yor. oralardan geçen 
bütün ulusların ilgisini 
çekiyor Körfez, burayı 
yurt edinmek istiyor
lar, bunun için birbir- 
leriyle dövüşüyorlar. 
Bu uğurda nice nice 
canlar gidecek, yer 
gök birbirine karışa
cakmış, Bu olacakları, 
gelecek olan o kara 

günleri o gemicilerin 
Körfez e geldikleri 
zamanlarda nereden 
bilecek Körfez 
Perisi... Her sarsıntı
da deprem oluyor gibi 
yerin yarılacağmdan 
da hiç haberi yokmuş. 
Yapılan o güzelim 
evler, saraylar ve tapı
naklar yanıp yıkılar 
cak, var olanlar hep 
yok olacaklar... Daha 
sonraları yeniden 
yapılacakmış bu yanıp 
yıkılan yerler, yeniden 
şehirler kurulacak, 
yeniden dünyaya şan 
dillere destan uygar
lıklar gelişecekmiş 
ama kumsala demir, 
atan gemideki deniz
cilerin de. Körfez 
Perisi nin de o gün 
için bunlardan haberi

yokmuş.
Körfeze gelen bütün 
uluslar vurt edinme k 
istemişler bereketli 
topraklan ya. kimileri 
bannamayıp geçip 
gitmiş, kimileri 
sahiplenmek için 
savaşmış da savaşmış
Hep kavga. hep

yapdanlar yarap 
ydobyor. insanlar dur
madan ölüyor, varlara 
yoklara karışıyor. -J 
uygarlıklar bir x«r bir 
yok. böyiece sürüp 
gidiyormuş yıllar, 
yüzyıllar. hatta bin
lerce yd...
Devamı var.
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Kredi kartına
yeni düzenleme
Dünden devam
FAİZ DEĞİŞİKLİKLERİ 
30 GÜN ÖNCEDEN 
BİLDİRİLECEK
Hukuk sisteminde ilk kez 
kredi kartlan ile ilgili yasal 
düzenleme yapıldı ve 
bankalara uyguladığı faiz 
oranlarında yapacağı 
değişiklikleri 30 gün önce
den kart sahiplerine 
bildirme zoruriluğu getirildi. 
Yasaya göre, kart borcunu 
geç ödeyen tüketiciye . 
gecikme faizi dışında para 
ödetilemey ecek.
Kart sahibi, borcunun 
bildirildiği tarihten sonraki 
60 gün içerisinde tüm bor
cunu öderse, sonradan 
artan faiz oranları, borca 
uygulanamayacak.

Kartla ödenen 
mal veya 
hizmetler için 
tüketiciden 
komisyon 
bedeli ödeçnesi 
istenmeyecek. 
Bankalardan 
tüketici kredisi 
alındığında, 
sözleşmenin
imzalandığı tarihteki faiz 
oranı değiştirilemeyecek. 
Temerrüt faizi, normal 
faizin yüzde 30’unu geçe
meyecek.
Banka asıl borçluya başvur
madan, parayı kefilden 
isteyemeyecek.
Borç taksitleri erken 
ödenirse, banka faiz indiri
mi yapmak zorunda kala

cak.
Tüketici kredisi ilealman 
araba vb. mallar zamanında 
teslm edilmezse, kredi 
veren de sorumlu olacak. 
Dövizle kredi, alınırken, 
ödemeler yapılırken, hangi 
tarihteki kurun uygu
lanacağı bilgisi sözleşmede 
yer alacak.

Devamı var.
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CAFE

GARDEN PUB
Büyükkumfa 

İskelesi 
karşısında 

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 
» BÜVÜKKUMLR

0

RENKLİ ETİKET - BROŞÜR - EL İLANI - 
KİTAP - DERGİ - AFİŞ - YILLIK BASIMI - 

FATURA - İRSALİYE - BİLET - GİDER MAKBUZU - 
DAVETİYE - KARTVİZİT - KAŞE - MÜHÜR -

CİLT YAPIMI - PLASTİÇ KİMLİK KARTI

1 GÜNDC KRUTCLİ ve UCUZ 
DAV€TİY€ BASILIR

Her türlü matbaa işlerinizde hizmetinizdeyiz. 
^Matbaacılık Bizim İşimiz"

IVIATBAACII_IK-YAYINCII_IK-REKI_AIVICII_IK
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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Kumsaz’da kaçak yıkımı
Birinci sayfanın 
devamı
Ekipler daha sonra 
bir başka bölgede 
bir konut temelini 
ve tek katlı yazlığı 
yıkıma başladı 
Evdeki aile konut
tan 
çıkmadı.
Yaşlı babaannenin 
ve çocukların 
bulunduğu konut, 
sahiplerinin ikna 
edilmesinden sonra 
yerle bir edildi.
Yıkımı aile göz 
yaşlan ile izlerken, 
konutlara elektrik 
ve su bağlayan 
resmi kurumlar ile 
köy muhtarı Mecdi 
Nalcı vatandaşlar 
tarafından suçlandı..

Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü ekipleri dozerle 
Kumsaz'daki kaçak evleri yerle bir etti.
Yıkım gün boyu şıkı güvenlik önlemleri altında devam etti.

Şikayetin mi var?
Alternatif çözüm üret

Bayındırlık İskan İl Müdürlüğü, İmar 
Şube Müdürü yıkımı yönetirken, 
zaman zaman vatandaşlar ile tartıştı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı’ndan 
getirilen komando birliği yıkım 
sırasında çok sıkı güvenlik önlemleri 
aldı. (Fotoğraf Gemlik Körfez)

Hayatı güzel yasamak herkesin en doğal j 
hakkı. Ama beklentilerle gerçekler çoğu kez 
örtüşmeyebiliyor. Toplumumuzda şikayet 
etme ya da söylenme kültürünün yaygm 
olduğu biliniyor. Davranışlar tepkisel olup. ; 
edilgen nitelikte.

Yaşadığımız karmaşık hayatı her gün 
sağlıklı göğüsleyebilmenin yokı yalmhktan 
geçiyor. Yani sorunu ve çözümleri ola
bildiğince basitleştirmek. Ayrıntılar arasında 
boğulunca temel sorun gözden kaçıyor. 
Önce doğrulan öğrenme hakkımızı kul- j 
lan alım. Medyanın kafa kanştıncı. koşul- I 
1 and inci, düşünme tembelliği oluşturan et 
kişinden kendimizi kurtaralım. Biraz kafa 
yorarak insan ve çevre arasındaki ilişkileri 
bilim adamı şüpheciliğinde, nesnel olarak 
gözleyelim.

İki yüzlü davranışlar baskı altında oluş- 
muyor mu? İnsanlarımız bazen baştınhnrş 
cinsel dürtülere yenik düşmüyor mu? Olanak ı 
olsa da mahkeme dosvalannı im eieyebiisek. j 
görürüz insanlanmızm gerçek sorti’ ’annı 

Toplumsal olaylar vç haksızlıklar diz 
boyuyken devinimsiz ve katılımsız bir genç
lik.

Arabesk, liberalizmin köşe dönmecıbğı 
yönlendirmesi, zamanı kullanmada becerikst- ' 
zl iğ i m izi. üretken emeğin kahvelerde har- j 
canışı. Örnekleri siz çoğaltabilirsiniz Ne yap
mak? Çok şey yapmalı.

- Demokrasi anlayışımızı sorgulamalı. I 
demokrasi her yerde yaşama geçirilmek

Okuyarak, tanıyarak bilinçlenme 
sürecine girip teori ve pratik arasındaki sda ■ 
bağı oluşturmalı.

- Sanatın gücünden faydalanmalı, sanatın 
evrensel boyudan ile ulusallığı bütüniemeh

- Sosyal sorumluluk bil incini harekete ı 
geçirerek sosyal fayda sağlamak

KErfez
■■i GÜNLÜK SİYASİ GAZETE Mi

YIL : 31 SAYI: 1595
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 

feflldığı Yer ; KÖRFEZ OFSET 

Matbaaclık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

İLAN ve REKLAMLAR KAZANDIRIR
1 AYLIK PALET REKLAM 

ICC ıııilu ipLIA «Mirnriz
GEMLİK

KHrfez
■MMMi GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■■
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BİR TELEFON YETERLİ 
TEL: (0.224) 51Î1797
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Gemlikliler yazın tadını çıkarıyor
Yaz sıcaklarının arttığı bugünlerde sahiller dolup taşarken, Gemlik kordonları da insan almıyor
Ali ÖZYURT i imjom

Son günlerde artan 
aşın sıcaklardan 
bunalan Gemlikliler.
günün stres ve 
yorgunluğunu atmak 
için deniz kenarlanna 
koşuyorlar.
Akşam serinliği ile

birlikte işlerinden 
çıkarak, yemeklerini 
yiyen âileler, Atatürk
ve Emin Dalkıran
Kordonlarında günün 
yorgunluğunu ve 
stresini atarlarken, bir 
yandan serinliyorlar.

bir yandan da • 
sohbet etmeye 
zaman buluyor
lar.
Kordondaki din
lenme yer
lerinde dinlenen 
Gemlikliler, 
hobilerini de tat
min ediyorlar. 
Kayalıkların 
üzerinden balık- 
tutarak, günün 
yorgunluğunu 
atmaya çalışır-, 
larken. aileleri 
de yardımcı . 
oluyor.
Yakalanan balık
lar, anında 
sofraya hazır 
hale getiriliyor.

Bunlardan biri 
de Almanya’dan 
gelerek. Gemlik 
teki akrabaları 
ile birlikte 
sahilde balık 
tutan Nevzat 
Ünsal. oltasına 
taktığı yemi 
denize fırlatarak, 
şansını deniyor. 
Ard arda gelen 
balıklar, aileyi 
keyiflendiriyor. 
Son günlerde,' 
Gemlik sahil
lerinde amatör 
balıkçıların 
çoğalması,- deniz 
lerdeki balık 
yasakları 
sürmesinden de

kaynaklanıyor.
Balığı bol bulan amatörler, 
oltalarını sıralıyorlar. - 
Kordonun en büyük sıkıntısı 
ise, yenen çerezlerin kabuk

larının çöp sepetleri yerine 
yerlere atılması.
Bu kordonun güzelliklerini 
kirletmeye yetiyor da artı
yor bile.

taksit imkanı

TÜRK HAVA YOLLARI

duru turizm

ra

TAKSİTLİ TATİL EN İDEAL TATİL!
W0RLB KAKI 
İDEAL 
ABVANTAGE 
BONUS KART

sahiplerine
VADE FARKSIZ

OKUL GEZİLERİ

VİZE İŞLEMLERİ

YURTİÇİ - YURT DIŞI OTEL REZERVASYONLARI
PAKET TURLAR
HAC - UMRE

✓ YURTİÇİ - YURTDIŞI UÇAK DİLETLERİ 
✓ 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



M Hastaneye Kardiyolog, Radyoloji Uzmanı, Dahiliye Uzmanı ataması yapıldı

f [Devlet Hastanesi kadrosu güçlendi
Belediye Başkanı Mehmet Turgut, Muammer Ağım Devlet Hastanesi ve SSK Hastanesi nde eksik olan kadroların tamamlan
ması için, Ankara’da yaptıkları temasların sonuç verdiğini ve Devlet Hastanesi’nde eksikliği hissedilen Kardiyolog. Radyoloji 
Uzmanı, Dahiliye Uzmanı ile 3 adet diyaliz makinası verilmesi kararının çıktığını söyledi. Turgut, SSK Hastanesi nde de eksik 
olan doktor kadrosunun tamamlanması için Bakanlık nezdinde çalışma yürüttüklerini bildirdi. Haberi sayfa 5 de

GEMLİK GEMLIKMN İLK GÜNLÜK GAZETECİ

Körfez
■■■I TARAFSIZ SİYASİ GAZETE ■■MM 
O 18 Temmuz 2003 Cuma FİYATI : 200.000. TL.

Araçların lastiklerini 
parçalıyorlar

Son günlerde Gemlikte başgosteren ev soy* 
gunlanna bir de özel araçianran hsâkferidh 
parçalanması eklendi.
Önceki gece, Samanyolu Sitesi önünde S 
aracın 2 lastiği birden kesildi.

Haberi sayfa 5’de

Önceki gün açıklanan ÖSS sınav sonuçlarında en büyük başarıyı yakalayan CBAL bayram sevinci yasıyor

te

OSS’de başarı sevinci
Cl

Kadri Güler
gemlikkorfez'/my net.com

^/üne f^akt§
Geçtiğimiz yıl, İstanbul Lisesini bitiren Esat Numan Kökbıyık sözelde Bursa 
birincisi, Türkiye 45. si olurken, eşit ağırlıkta Bursa birinci Türkiye 30. su 
oldu. Sayısalda Gemlik birincisi Gökhan Üngören, Türkiye 652. cisi oldu.

Şehir magandaları
Evet son günlerde yoğun bir şekilde devam eden 

konut şoygunculanna bir yenisi eklendi.
Özel araçların lastiklerini keserek, araç sahiple 

rine zaçar vermek...
Buna ne demeli bilmiyorum.
Hapgi akla, hangi mantığa sığar bu araçların 

lastiklerinin kesilmesi...
Bu işi yapanların insanlıkla ilgisinin bulunmaması 

gerekir,
» Bunlar olsa olsa ruh hastası kişilerdir.
t Sadıklı bir kişi kötü alışkanlıklarından hırsızlık 
yapabifir, ama bir aracın lastiğini keserek ele ne 
geçecek bunu anlamak güç.
İ Onan için bu kişilerin ruh sağlıklarından şüphe- 
hyim t

Hırsızlar ve diğerleri Manastır Bölgesini kendile 
| rine mikan edindiler.

Bizim sitede, 5 komşumun araçlarının lastikleri 
Juibnı|nayacak duruma gelmiş.

Bizim site, canı yanan ilk site değil.
' Başka sitelerde bu tür olaylar yaşanmış.

r Canı yananların sayısı hergün artıyor.
I Geçenlerde bir minübüs de çalınmış..
i İnsanları bir korku sarmaya başladı.
[’ Emniyet son günlerde bu olayların üzerine özel 
[timler koymasına karşın, bugüne kadar sonuç alın
mış değil.

I Vatandaşlar şüpheli gördükleri kişileri 155 e 
[bildirirlerse bir sonuca daha çabuk gidilebileceği 
tkanısındayım.

ÖSS sınav sonuçlarının açıklan
masıyla. sınavda başarı yakalayan 
öğrenciler, başarının sevincini 
yaşıyorlar.
Bu yıl da en büyük başarıyı Gemlik 
Celal Bayar Anadolu Lisesi 
yakalarken, geçtiğimiz yıl İstanbul 
Lisesi ni bitiren Esat Numan 
Kökbıyık. eşit ağırlık 296.650 ham 
puanla Türkiye 30.su ve Bursa 
l.si, sözel 295.097 ham puan ile 
de Türkiye 45.si ve Bursa birincisi. 
Celal Bayar Anadolu Lisesi 1 .si 
Gökhan Üngören de Türkiye 
genelinde 652’ nci olarak Gemlik 
birincisi oldu. Anadolu Lisesi nden 
yapılan açıklamada. 116 
öğrencinin 300 ve’ üstü. 69 
öğrencinin 250-299 puanlar 
arasında alarak. 189 öğrenciden 
187’sinin 4 yıllık ve 2 yıllık okullara 
girmeyi hak kazandıktan açıklandı. 
YEŞİÜRMAKTN SEVİNCİ 
Öte yandan dün Yeşilırmak 
Dershanesi ne devam eden sözelde 
Bursa bi rincisi Esat Numan 
Kökbıyık ve sayısalda Gemlik birin
cisi Gökhan Üngören aileleri ve 
dershane yönetici ile öğretmenleri 
ile birlikte başarının mutluluğunu 
paylaştılar.
Dershane öğretmenlerinden Hakan

M*IflMfiK YOİURMflK YUklfiMMYöİURfl

Yıldız, basannın uzun vaden bi 
çalışmanın ürünü okkığunu so 
di. Hiçbir fedakarlıktan kacıunı 
yarak öğrencilere her türlü imi 
sağladıklarını kaydeden \'ıkiız. 
“Bizim öğrencilerimiz 100 
tane deneme sınavına tabi 
tutuldular. Sunulan maddi 
imkanların yanına öğretmen
lerimizin sıkı takibi ve özve 
rili çalışmaları da ekle nince 
ortaya böyle bir başarı çıktı. 
Her iki öğrencimizi de kutlu 
yor ve başarılarının devamını 
diliyorum/’dedi.

luyuz. Beklediğimiz basarna 
kavuştuk.” derken. Gûüıan 

ise c.r.gufann “Kazandığı bu 
basandan dolayı GnHı—ila 
gurur dümenim. Ancak 
gerçeği söyteaaek gerek irse 
daha iyisini beklkorduk."

ien tapalan «ptiı

net.com
30.su
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Tıp Fakültesi 
şifa dağıtıyor

I Sağlık insan yaşamının en önemli 
a unsuru....
I Olmazsa olmaz.
I Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 
I Türkiye’nin yüz akı sağlık kurumlan 
I arasında...
I Gemlikli bir ağabeyimiz yönetiyor.
I Tıp Fakültesi Hastanesi Prof. Dr.
I Müfit Parlak, önderliğinde bölge insanı- 
I na moral veriyor.
] Güç katıyor. Şifa dağıtıyor.
i Nitelikli doktorlan, uzmanları Tıp
i dünyasına kazandınyor.
i Prof. Dr. Yurtkuran Sadıkoğlu...
I Prof. Dr. Gürsel Savcı....
I Radyoloji Ana Bilim Dalı’nın bilimi 
I ilke edinmiş henüz 4O’lı yaşların başın- 
I daki genç, dinamik öğretim üyeleri...
I Hastalığı belirleyen teknolojik araç 
■ gereçlerin virtüözleri...
I Yanılma olasılığı çok düşük tanılarıy- 
j la insanlan yeniden yaşama kavuşturu 
I yorlar.
I Karamsarlıkları umuda dönüştürü 
i yorlar.
| insana yaşama gücü veriyorlar.
I Mesleklerinin gereğini sonuna kadar 
I yerine getiren Uludağ Üniversitesi Tıp 
I Fakültesi’nin değerli öğretim üyeleriyle 
I birlikte bir orkestra uyumu içinde 
I çalışıyorlar.
I Sıkmtılan yok mu? Olmaz mı?
। Ama yılmıyorlar.

Olmazı, tükenmiş umutlan olanakları 
sonuna dek zorlayarak olura, umuda 

' dönüştürüyorlar.
Bu fakülte bizim yanı başımızda... 
Basında da Müfit Ağabeyimiz var. 
Gemlik’e el uzatmak için, gelmek 

için çok gayret ediyorlar.
Hele Müfit Ağabey çok ama çok 

çabalıyor.
Biz ne yapıyoruz?
Her şeyin başı olan sağlık için 

sunulan fırsatı geri tepiyoruz.
Hangi hukuka sığar...
Hangi vicdan bunu kabul edebilir?
Tıp Fakültesi’nin olanaklarını 

gördükçe, oradaki beyinleri yakından 
tanıdıkça aklım duruyor.

Beynim almıyor.
Sağlık da hukuk gibi bir gün bize de 

gerekli olur.
Bu gerçeği hiçbir zaman göz ardı 

etmeyelim.

Erkan AKlKc
Elma Şekeri Kreş ve Gündüz Bakımevi Uüdâg 

Sosyal Hizmet Uzrra-

Çalışan Anne ve Çocuk ...

Günümüz hayat şartlannda anneler - 
de babalar kadar yoğun bir iş temposuy
la çalışmak durumunda kalmaktadırlar.

Çalışan annelerin zihinlerini meşgul 
eden bazen de onlara rahatsızlık veren 
birtakım sorular vardır.

“Çocuğumla yeterince ilgilene 
biliyor muyum?”, “Çocuğumu 
ihmal mi ediyorum?”, “Çalış* 
masam daha mı iyi olacak?”

Anneler bütün bu sorulara ve benzer
lerine , kendilerince cevaplar vermekte 
bazen de “asıl doğru” konuşunda 
tereddütler yaşamaktadırlar.

Anneler bazen çocukları için meslek
te ve kariyer hayatlarını bitirmekte 
bazen de sonradan pişman olacakları 
kararlar almakta ve uygulamaktadırlar.

Tartışmasız her anne çocuğuyla bire
bir ilgilenmek, sürekli yanında olmak 
ister diğer yandan çocuğuna iyi bir gele
cek sağlamak, onun en iyi şartlarda 
büyümesi için de çalışmak ister. Çalış
mayı ve mesleğini seven bir annenin 
çocuğu için mesleğini bırakması anneyi 
de kötü bir şekilde etkileyebilir. Peki, 
mesleğinde başarılı kariyer sahibi “iyi 
bir anne” olmak için neler yapılabilir?

Bunun için anne adaylarının çalış
maya başlamadan veya meslek seçme
den önce kendilerine ve çocuklarına 
vakit ayırabilecekleri, fiziksel olarak da 
çok zorlanmayacakları meslekleri 
seçmeleri yerinde olacaktır.

Çok yoğun tempoda ve fiziksel olarak 
ta ağır işlerde çalışan annelerin kendile 
rine bile vakit ayıramadıklarını görmek
teyiz. Bunun yanında bir çocuğun 
bakımından birinci derecede sorumlu 
olmak ve ev işlerinin de üstesinden 
gelmek, bu tür işlerde çalışan anneler 
için oldukça sınırlı olmaktadır.

Hemen belirtmeliyiz ki, çalışan 
annelere mümkün olduğunca babalann 
da yardımcı olmalan gerekmektedir.

Çocuk bakımı ve ev işlerini sadece 

KErfez ABONE OLDUNUZ MU?
Okuyun, Okutun, Abone Olun

annelere bırakmak büyük bir haksızE-^- 
Babalann çalışan annelere yarrim^ 
olması onların ev ile ilgili işlere yanfca 
etmesi, çocuk bakımı ve eğitiminde 
destek olmalan gerekmektedir.

Çalışan annelerin hamileliğin son 
aylarında ve doğumdan sonraki ilk & 
yılda işlerine ara vermeleri çocuğun 
gelişimi ve sağlıklı bir anne-çocuk Sş 
kişinin kurulabilmesi açısından son 
derece önemlidir.

Hemen işlerine dönmek zorunda obn 

(

2

anneler için bu durum hem kendileri 
hem de çocuğu için bir stres etken 
olmaktadır.

Çalışan annenin iş saatleri dışında 
çocuğunun sevgi-ilgi ihtiyacını ve 
bakımını eksiksiz sağlaması daha çok 
önem taşımaktadır. Gündüzleri akra
balar, bakıcı ya da kreşte bakılan । 
çocuğun akşamları anne ve baba ile bir
likte sevgi ortamında kaliteli zaman 
geçirmesi gerekmektedir.

Bu zamanda çocuğa verilecek sevgi, 
ilgi ve ihtiyaçlarının karşılanması çocuk
ta herhangi bir psikolojik problemin 
ortaya çıkmasını engeller.

Anne babalar şunu unutmamalıdırlar 
ki, çocukla geçirilen zamanın süresinden 
çok kalitesi önemlidir yani o zamanın 
nasıl doldurulduğu, beraber nelerin pay
laşıldığı.

Akşamları eve geldiğinizde ya da 
hafta sonlan çocuğunuzun isteklerine 
kulak verin, birlikte yapabileceğiniz 
şeylere öncelik tanıyın.

Beraber oyunlar oynayın, küçük 
gezilere çıkın, balık tutun. Çocuğunuza 
sevginizi ve ilginizi göstermekten kaçm- ! 
mayın ona dokunun, saçını okşayın, din- 1 
leyin onu, hata yaptığında kızıp bağır- ) 
mak yerine bir daha yapmaması için 
öğütler verin, ona güvenin ve şans 
tanıyın.

Çocuğunuzla birlikte kaliteli zaman 
geçirmeniz umuduyla, esen kalın.
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Gemsaz yolu 
f tamamlandı
Gemsaz Bölgesi’nde bulunan şirketlerin ortaklaşa 
olarak aldığı kararla, 1 trilyon liraya onarılan ve 
asfaltlanan yol tamamlanarak, araç trafiğine açıldı.
Son yıllarda kullanıla
maz duruma gelen

İTÜĞSAŞ. BORUSAN 
I Bursa bağlantılı yol. 
[ bölgede bulunan şir- 
I ketler tarafından asfalt- 
| (anarak, hizmete
I sokuldu.
| BP. Gemport, Çimtaş, 
Borçelik. Tüğsaş, 
Borusan, Borusan 
Lojistik. Marmara 
Kimya Sanayi A.Ş. fir
maları tarafından hazır- 

jlatılan proje ile 1 tril 
yon liralık bir kaynakla 
Göçay A.Ş.’ye ihale 
edilen yol yapımına, 
Gemport. Tüğsaş ve 
Borusan teknik per
sonelinin denetiminde

21 Mayıs tarihinde 
başlanmıştı.
Hedeflenen tarihten 
önce bitirilen yola, 
toplam 172 adet trafik

Olacak iş değil...

Kuzey Kıbrıs Hava 
Yollarının başına 
altmış beş sabıkası olan 
bir zat atanmış...
Görülmüş iş değil!
Kül yutturmada deneyimli 
olduğundan, 
Kül yutturulamaz 
inana ile olsa gerek...

işareti koyma karan 
alınırken, 5 kilometre 
uzunluğundaki yolda iki 
ayrı noktada hız kont 
rolünü sağlamak 
amacıyla da radar 
konulmasına 
Kaymakamlık onuru 
alınarak karar verildi. 
Yol yapma komitesi 
adına basına, açıklama 
yapan Borusan Lojistik 
Teknik Hizmetler 
Müdürü Necdet 
Atılgan, kapasitesi 
üzerinde taşıma yapan 
araçların düzenli bir 
şekilde kontrolünün 
yapılması için İlçe 
Kaymakamlığının İlçe 
Emniyet Müdürlüğü’ne 
talimat verdiğini söyle
di.

BİR YILDA 40 KAZA 
Geçtiğimiz yıllarda, 
Borusan ile Gemlik 
Bursa arasındaki özel 
yolda yolun bozuk 
olması nedeniyle, ikisi 
ölümlü olmak üzere, 
40 maddi hasarlı kaza 
meydana gelmiş, 
bölgede oturan 
İslajmköy halki ile 
Gemsaz yazlıklannda 
oturan sakinler, yolun 
yapılması için büyük 
çabalar harcamışlardı. 
Bölge Şirketleri tarafın
dan 1 trilyon liraya 
asfaltlanan ve 
genişletilen yolun 
hizmete açılması 
çevrede oturanlarca 
memnunlukla karşı
landı.

IJ Erol GÜRÇAY

Deprem ve insan
Depremler ve insanlar.
Birbirlerine çok benziyorlar.
İnsanlar stres yüklü.
Depremler ise enerji yüklü.
İnsanlar stresten kurtulunca rahatlı 

yorlar.
Depremlerde, içlerindeki enerjiden ve 

gazdan kurtulunca rahatlıyorlar.
Dışa dönük insanlar ufak-tefek stres

lerini dışa vurdukça, büyük bir kriz 
yaşamıyorlar.

Depremler de böyle.
Sürekli 3 ile 5 şiddeti arasında 

deprem oluyorsa, bu enerji boşalması 
büyük deprem ihtimalini azaltıyor.

Depremlerde yıl gibi dönem dönem 
aynı olayı yaşıyor.

Bir yıl içinde, koca kan fırtınası olur.
Kırlangıç fırtınası olur.
Bazı aylarda, kırk ikindi yağmurlan 

yağar.
Tabiat takvimi hiç şaşmaz.
Bu sene ne olduysa, önümüzdeki sene 

aynı günlerde benzer şeyler yaşanır.
Uzmanlara göre 2006 ve 2007 yıllan 

kritik yıllar.
Biriken enerji belli aralıklarla dışa 

çıkıyor.
Beklenen İstanbul depremi için kritik 

döneme girildi.
Uzatmalan oynuyoruz, diyorlar.
Depremlerde sabırlı.
İnsanlar da sabırlı.
Her ikisi de patlama yapmadan önce 

suskun bir dönem geçiriyor.
Hele arada bir stres veya enerji 

atmamışlarsa, patlama çok tehlikeli olu 
yor.

İnsanlar sosyal bir deprem yaşıyorlar.
Deprem ise hem tabiatı hem de insan- 

lan harap ediyor.
Evrende öyle yüce bir sistem kurulmuş 

ki.
Her şey belli bir hesap kitap içinde 

oluyor.
Aslında, tabiat depremleri insanları 

yok etmek için üretmiyor.
Belki de insanlann iyiliği için oluyor.
Sıcak sular, doğal gazlar ve petrol 

büyük tabiat olayları sonucunda ortaya 
çıkıyor.

Deprem ölümlerini, depreme yükle
mek yanlıştır.

Bu ölümler, aklını kötüye kullanan 
insanlann eseridir.

GÜNÜN SÖZÜ

İnsanlann en büyük düşmanı. 
Kendisidir.

“Cicero"
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“Muhtarlıklara bildirin” MuzaFFer GÜRBOCA
Eğitimci-Yazar

Mesken sahiplerini uyaran Orhaniye Mahallesi 
Muhtan Arif Vural, “Konutlarınızı kiraya verirken 
mutlaka kim olduğunu muhtarlığa bildiriri’* dedi.

Ali ÖZYURt 
Orhaniye Mahallesi • 
Muhtarı Arif Vural, 
yaşanılan çevredeki 
sorunların . 
çözümünün sorumlu 
vatandaşlık bilinciyle 
mümkün olabileceği
ni söyledi.
Bu konuda, özellikle 
mesken sahiplerine . 
büyük görevler 
düştüğünü belirten 
Vural, “Muhtarın 
kapılan tek tek 
dolaşıp kimin 
gelip, kimin git- 
Tıyini kontrol 
etmesi mümkün 
değil. Konut

mutlaka kim 
olduklarını 
muhtarlığa 
bildirsinler. Aynı 
zamanda mahalle 
sakinlerinden de. 
bu konuya duyarlı 
yaklaşmalarını 
istiyorum.
Muhtarlık hizmet- 

. lerinin sağlıklı ve 
kolay yürüye
bilmesi İçin buna 
ihti yacımız var’* 
dedi.

‘ Mahalleyi (erkeden 
insanlann 5 yıl sönra 

; ^..p^nâklljistedikleı.- 
ni de belirten Vural, 
“Bu karmaşaların

Orhaniye Mahallesi Muhtarı .Arif Vural, 
“ mahallede karmaşanın yaşanmaması için 

mahalle sakinlerinden destek istedi.

sahipleri daireleri- - yaşanmaması için 
ni kiraya verirken mutlaka konut

sahipleri kiraya bildirmeli” şeklinde
yerdikleri kişileri konuştu.
muhtarlıklara

GEMLİK

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■

YIL : 31 SAYI: 1596 
FİYATI: 200.000 TL. (KDV Dahil) 

Sahibi: Kadri GÜLER
Yazı İşleri Müdürü: Serap GÜLER 

İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B 
Tel: 5131797 Fax î 513 35 95 GEMLİK 

Basıldıftı Yer: KÖRFEZ OFSET

Matbaachk-Yayıncılık-Reklamcıhk Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

mm mm

Pizzamızı denediniz mi? 
Vazgeçemeyeceksiniz.

| Ev ve işyerlerine servis yapılır
İstiklal Cad. No: 17 GEMLİK

I Tel: (0.224) 513 53 67

İtaat Eken İsyan Biçer
İtaat etme, kültürümüzün ve eğrjs 

anlayışımızın en önemli, en tipik özerk
lerinden biridir. Yanlış bulduğum. sorgdaj 
mak istediğim zararlı sonuçlara neden oha' 
körü körüne ve bağnazca bir itaat 
Demokrasi niçin yaşama geçirilemiyor’' 
Çünkü toplum kendi içine kilitlenmiş durum
da. Toplum kendini anlatamıyor. HaksM 
Jara karşı çıkmak erken itaatsizlik sayılıyor 
Bireye küçük yaşlarda güçlünün yararda 
olma öğretiliyor. Sadece körükörüne itaate 
kalınmayıp aşın bir denetim uygulanıyor 
Şiddet ve gözdağı ile denetim sağlanırken 
birey psikolojik yaralar alıyor.

İtaat ile saygılı ve ilkeli davranmayı ta
birine karıştırmayalım. Korkuya dayalı saygı 
varsın olmasın. Korkuların denetimi bize 
geçmeli. Gelişmiş birey tüm duygulanım 
denetimi sağlayabilen bireydir. Duygularım 
zın üzerinde denetim sahibi olmak öyle kolay 
bir şey de değildir. Önce duygu sonra 
düşünce değil. Çoğunlukla hepimizin yapbğı 
otomatik olarak yaptığımız temel yanıigı 
budur. Bana göre sağlıklı olanı önce 
düşüncenin arkadan duygunun buna eşhk 
etmesidir. Buna hazır mıyız? Hani deriz ya 
duygularımızı aklımızın önüne geçirmeydim 
Ya da öfkeyle kalkan zararla oturur. Keskin 
sirke küpüne zarar verir. Yılların deneyim
lerinden damıtılan ne güzel sözler bunlar.

Çocukların eğitiminde itaati temel enstrü
man olarak kullanırsanız çocuk kendini ifade 
edemez, kişiliği gelişemez, üretken ve 
yaratıcı olamaz.

Bağımlı kişilik yapısına sahip olur, sorun 
çözme yeteneği kazanamaz.

Bu dünyada sorunlarını çözemeyen öte 
dünya için yatınm yapmaya başlar.

Ya da otoriteye isyan eder.
Çok duymuşsunuzdur adı “İsyankar 

Çocuk” olur.

NÖBETÇİ ECZANE
<■»
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YASEMİN ECZANESİ

DOĞUŞ FEN DERSHANELERİ ||
Her Zaman Bir Adım Önde
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OSS başarı sevinci
ÖSS smavlannda Gemlik Celal Kıyar Anadolu Lisesinden katılan 189 
öğrenciden 187'sinin 4 yılhk 2 öğrencinin ise, 2 yıllık yüksek okula gire
ceğin» söyleyen Okul Müdürü İdris Aka, sayısal, sözel, eşit ağırlıklı ve 
yabaiKi efil puanlarında başarılı olanların öğrencilerini şöyle açıkladı.

SAYISAL
1 Gökhan UNGÖREN
2 Vfinm Şefim TORBAOĞLL’
3 Emre İSTANBULLU
4 Muharrem ASKIN
S Çiğdem UZUNTEPE
t> Kadem KARAMAN
7- Ceren GUNAY
8- Sinan CANDAU
Q-Cağlar ARSLAN
IC Sinem CERRAH

YABANCI DİL
1-Yasemin AGGUL 362.016
2 Erol ÇAKMAK 356.701
^Tufin KANMAZ 355.659
4 Sabıka ÖZARSLAN 351.080
5-A Nur SÖNMEZ 350.467
6- Çağatay TURHAN 350.312
7 Plnar KARAOGLU 345.842
ö- Nrhan ÖZGEN 341.866
9-BfBMK 341.866
10- Gökhan. Yusuf TOPLU 338.440

369,640
3b3 ,688
363.643
360.423
356.515

351.785
351.762
348.816
346.494.
345469

EŞİT AĞIRLIK
1- Özgecan GÜLER 354.762
2- Pınar AYAZ
3- Orçun

353.286

KAVAKUPINAR 347.891
4- Emrah Barış 

GÖNEN 341.432
5- Haşan KAÇAR 336.174
6- îlkim KAPAÇ 334.-702
7- Levent AYDIN 328.835.
8- Pınar ERKUL 327.350
9- Melih ALP 326.710
10-Zühal BEKİ 326.220

SÖZEL
1- Birce SENE -338.781
2- Canan PALA 336.213
3- Duygu GÜLER 326.399
4- Gülistan DÜZGÜN 321.927
5-İlker SUBAŞI 312.666"

Gemlik Nüfus Müdürlüğü nden almış olduğum nüfus 
cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.

ZEHRA ÖZAYDIN

Devlet Hastanesi 
kadrosu güçlendi

Ali ÖZYURT 
Gemlik Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, dün makamında 
düzenlediği basın 
toplantısında verdikleri 
uğraş sonucu Devlet 
Hastanesindeki doktor 
kadrolanna yeni ata
malar yapıldığını bildir
di. 1 
Sağlık alanında yaşanan 
yeni gelişmeleri gerek 
Belediye Başkanı 
gerekse Devlet 
Hastanesi Yaptırma ve 
Yaşatma Derneği 
2.Başkanı olarak 
kamuoyu ile paylaşma 
ihtiyacı hissettiğini 
belirten Başkan Turgut, 
“ Devlet Hastane 
mizdeki doktor 
kadrolarındaki 
eksikliklerin gide 
rilmesi için bir takım 
girişimlerimiz olmuş
tu. Bu taleplerimiz 
ilgili lerce dikkate 
alınıp değerlendiril
di. Hastanemize 1 
Kardiyoloji uzmanı, , 
I Radyoloji Uzmanı, 
1 Dahiliye uzmanı, 
pratisyen hekimler 
ile hemşire ata
maları yönünde 
kararlar çıktı.

Ataması yapılan 
sağlık personelle 
rimiz önümüzdeki 
günlerde ilçemize 
gelerek göreve 
başlayacaklardır. ** 
dedi.
DİYALİZ 
SORUNU DA 
ÇÖZÜMLENİYOR 
Gemlik’te yokluğu 
önemli ölçüdehissedilen 
diyaliz ünitelerinin 
kurulması yönünde de 
gelişmeler sağlandığını 
bildiren Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, Devlet 
Hastanesi’ ne 3 diyaliz 
ünitesi kurulması karan 
çıktığını ifade ederek “ 
Böylece yokluğu 
nedeniyle hastaların 
mağdur olduğu 
diyaliz ünitelerinin 
kurulması için ilk

adım atılmış oldu. 
Yapılacak yer tespi
tinin ardından 
faaliyete geçirilecek 
bu üniteler 
sayesinde hastane 
mizde diyaliz hasta
lan da tedavi 
imkanına kavuşmuş 
olacak.
Çünkü bu çok önem
li bir sorundu.
Bu branşla ilgili dok
torların atama yapıl
ması için de mil- 
letvekillerimiz 
konuyu takip ediyor
lar. Artık sağlık 
alanındaki eksiklik
ler konusunda 
herkes bir şeyler 
yapmak zorunda. 
Dernek olarak biz 
her türlü katkıyı 
sağlamaya hazırız.” 
diye konuştu.

Araçların lastiklerini 
parçalıyorlar

Son günlerde. ev soygunlarına bir de özel oto- 
lann lastiklerini yarma modası eklendi, 
önceki gece. Samanyolu Sitesi park yerinde 
bulunan 5 özel otonun 3 genç tarafından lastik
leri yarılarak, araçlar kullanılamaz hale getirildi. 
Gecenin geç saatlerinde sitelerin önlerinde park 
eden araçların lastiklerini bıçakla yaran şebekeyi 
yakalamak için emniyet seferber oldu. Ancak, 
yakalanan olmadı. Sabahleyin kalkan site sakin

leri, lastiklerin kesilmiş olduğunu görünce neye 
uğradıklarını şaşırdılar. Polis, olay yerinde 
inceleme yaptıysa da bir sonuç elde edilemedi. 
Manastır mıntıkasında başka sitelerde de araçların 
lastiklerinin kesildiği ve hırsızlık olaylarında artış 
olduğu gözleniyor.
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Balıkçılar barınak istiyor
Balıkçılar Derneği 2. Başkanı Hüseyin Dalarel, belediyeden balıkçı ban- 
nağının bir an önce faaliyete geçirmesini beklediklerini söyledi.
Ali ÖZ YURT
Gemlik Balıkçılar Derneği 2.
Başkanı Hüseyin Dalarel, kayıkçı 
barınağının bir önce önce 
yapılarak, hizmete sunulmasını 
beklediklerini söyledi.
Belediyenin Kayıkhane mevki
inde yapılmakta olan balıkçı ban- 
nağındaki çalışmalan yanda 
bırakmasına bir anlam 
veremediklerini belirten 
Başkan Dalarel, “Bu önemli 
sorunun sürünmecede 
bırakılmasını istemiyoruz. 
Bir an önce çalışmalara 
yeniden başlanıp barı
nağımızın en kısa zamanda 
tamamlanarak, hizmete 
sunulmasını bekliyoruz” dedi.

Bir diğer sorunlannın ise, sağlık 
raporu alınmasında yaşadıklannı 
belirten Balıkçılar Derneği 2. 
Başkanı Hüseyin Dalarel, 
“Kaptanlarımızın sağlık cüz* 
dam konusunda önemli 
sorunlar yaşıyoruz. 
Büyük kayık ve yatlarda, 
kaptanlık yapan 
arkadaşlarımız çok cüzi mik
tarda maaş almalarına rağ
men hastaneler kendi
lerinden 250-300 milyon 
liraya varan ücret istiyorlar. 
Bundan büyük rahatsızlık 
duyuyoruz. Sağlık raporu 
için talep edilen bu ücretin 
makul seviyeye indirilmesini 
bekliyoruz” şeklinde konuştu. Başkan Dalarel, balıkçı barınağında yanda bırakılan yapım 

çâlışmalanna bir an önce başlanmasını istedi.

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 GÜND€ KALİTCLİ ve UCUZ 
DAVCTİVC 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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Kredi kartına s

yeni düzenleme
Dünden devam 
KAPIDAN 
SATIŞTA
YETKİ BELGESİ 
GÖSTERİLECEK
Sadece Sanayi 
Bakanlığından 
yetkili firmalar kapı
dan alışveriş yapa
bilecek.
Firma yetkilisi satış 
yaptığı kişiye, yetki 
belgesini göster
mekle zorunlu ola
cak.
Tüketici malı sipariş 
ederken, para 
ödeme ya da senet 
imzalamakla 
yükümlü olmaya
cak. Mal tesylim 
makbuzu imzaladık
tan sonraki 7 gün

içerisinde malı alı- 
palmama konusun
da karar verebile
cek. Ön ödeme, bu 
süreden sonra 
yapılacak, 
sözleşmelerdeki 
tarih kısmı firma 
tarafından boş 
bırakılacak. Tarihi, 
tüketici kendi el 
yazısıyla doldura
cak.
Tüketiciye mal ver
ilirken “cayma 
bildirim belgesi” de 
verilecek. Tüketici 
malı bu belgeyi 
göndererek, iade 
etmek isterse, firma 
20 gün içinde malı 
geri almakla 
yükümlü olacak.

I

I
Biiyükkumla 

İskelesi 
karşısında 

değişik 
atmosfer, 

nezih, farklı 
otantik birI İ i i
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Bir Gemlik Masalı

Ayrıca cazip fiyatlanyia 
güzel vakit

yegane bir yer
Büyük Kumla Meydanı 

İskele Karşısı
Tel: (0.224) 538 00 90

BÜVÜKKUMLA
ş sıgıgıaaaaaagıgıgoageigarMrt^

Okuyun, 
—Okutun, 
Abone Olun 

ı

Körfez Perisi
Zebercet COŞKUN

Dünden devam....
Asya kıtasından Avrupa’ya doğru 
durmadan göç eden insan toplu
lukları üç kıta arasında köprü 
durumunda olan Anadolu yarım 
adasında birbirleriyle hep kav
galaşacaklar ama zamanla birbir
lerinden etkilenecek, kaynaşa
cak, karışacak, aynı hamura 
maya olacak, aynı maya ile 
yoğrulacaklarmış.
Sözü uzatmanın bir yaran yok
muş efendim.
Biz şimdi bırakalım başka başka 
insan topluluklarını da dönelim 
yine sözünü etmekte olduğumuz 
yerlere, yani buralara, Gemlik 
şehrine ve de çevresine...
Günler, aylar, yıllar ve yüzylllar 
böyle böyle geçip giderken 
Körfez Perisi kimi zaman 
gülüyor, kimi ağlıyor, kimi 
zamanda da cinlerin cirit 
oynadığı, yamaçlarında geyik 
kuzularının meleştiği, ağaçlarında 

peri kızlannın bekleştiği yerlerde 
zaman oluyor eşi benzeri bulun
maz evler, saraylar, ibadet yerleri 
yükseliyor, çeşit çeşit uluslar, 
Mısırlılar, Frigyalılar, Kimmerler, 
Bitinyalılar, Romalılar, Bizanslılar 
hepsi bir bir geliyorlar geçiyorlar 
bu topraklardan.
Temelli kalmak istiyorlar, onun 
için savaşıyorlar, o nedenle 
yakılıp yıkılıp ortalık, insanlar 
ölüyor, taş üstünde 
taş kalmıyor...
İyi kalpli Körfez Perisi hep 
yüreği paramparça olarak izlemiş 
bu olanlan bulutlann üzerindeki 
yerinde. Aşağı seslenmiş, bağırıp 
çağırmış, bu çılgınlıktan durdur
mak için bir şeyler yapmak 
istemiş ama insanlar onun sesini 
rüzgarın hışırtısı sanmışlar, 
yaprakların kıpırtısı sanmışlar, 
denizin uğultusu sanmışlar.
Hem duysalar, anlasalar bile göz
lerini hırs bürümüş olan bu 

savaşçılann, en verimli, en işe 
yarar toprakların sahibi olmak 
için birbirlerinin boğazına 
yapışan bu acımasız adamlann 
doğrunun doğrusunu görebilecek 
gözleri, iyiyi güzeli ayıracak akıl
lan yokmuş.
Böyleymiş işte dünya o çağlarda, 
böyle bir düzenin içerisindeymiş. 
Bu arada tüccarlar denizde 
gemilerle, karada kervanlarla 
ülke ülke dolaşıp mal götürüp 
mal getirirlerken, hem gezi, hem 
de ticaret, bir o kadar görgü 
görenek götürüyorlarmış ülkeler
den ülkelere. Gemiler adı ünü 
duyulmamış yerlere, bilinmedik 
adalara, kimselerin görmemiş 
olduğu kıyılara demir atıp, yeni 
yeni yerleri göre göre, tanıya 
tanıya iyi anlayıp, güzeli çirkini 
birbirinden ayırabilmeyi 
öğreniyodarmış. Bilinmedik 
işlere girip, tanımadık yerlerden 
geçip, o dağ senin bu dağ 

benim, tiril tiril ipekli kumaşlar 
en gözelerinden çanak çömlek 
inciler boncuklar. heykeler 
heykelcikler, dünyaran en ünlü 
yerlerinden tepeler gfci mal 
geliyor, oralara gemiler dolusu 
mal gidiyormuş.
O zamanlar adı Siyus olan 
Gemlik bölgesi de bu gidiş 
gelişlerden etkileniyor, pay atoyor. 
duyulmadık işitmedik masalar, 
efsanelerle insanlar yeni yeni 
şeyler öğreniyor, görgü görenek 
artınca da eşi benzeri 
görülmemiş gefcşmeierie şehir 
de. insanlar da güzdfeşökçe 
güzeSes^KDrrnuş Körfez Perisi 
bulutlann üzerindeki yemden 
aşağılara bakıp bu gekşmeleri 
izlerken sevinçten defi divane 
oluyor, en iyiyi, en güzeli bula
bilmek ve de periler sofrasına 
götürebilmek umudu içinde 
bakmıyor, arıyor, araruyormuş.

Deromı
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Vergi denetimleri meyvesini veriyor
İlçe Vergi Dairesi Müdürü Yakup Ceylan, yapılan denetimler sayesinde 
tahakkuk ve tahsilatta önemli mesafeler alındığını söyledi.
AfeÖZYURI
Gemlik İlçe Vergi 
Dairesi Müdürü 
Yakup Ceylan. 2003 
yılı Haziran ayı döne
mi itibanyle ilk 6 aylık 
vergi tahakkuk ve tah
silat rakamlannı açık
ladı.
6 aylık vergi tahakku 
kunun 26 trilyon 522 
milyar 258 milyon, 
tahsilatın ise 17 tril 
yon 293 milyar 550 
milyon olarak gerçek
leştiğini bildiren 
Ceylan, bu sayede 
tahakkuk edilen 
verginin yüzde 60.20 
olarak gerçekleştiğini 

lifadc etti.

GEMLİK 
2. SIRADA
Bursa il genelindeki 
19 bağımsız vergi 
dairesi içinde tahsilat 
nispeti açısından 
Gemlik'in 2.sırada 
bulunduğunu belirten 
İlçe Vergi Dairesi. 
Müdürü Yakup 
Ceylan. “Bu rakam
lara ulaşılmasının 
temel nedeni; vergi 
denetimlerinin 
teftişi, beyanname 
revizyonu, vergi 
incelemesi, yaygın 
ve yoğun vergi 
denetimidir.
Aynca benim

4811 sayılı Vergi 
Banşı Yasası' ndan 
yararlanıp da 1. ve 
2. taksiti öde
meyen mükellefler
le birebir görüşüp 
tahsitalm hız
landırılması çalış
malarına ağırlık 
vermemdir. Vergi 
denetmenlerimiz 
Mustafa Çotak ile 
Ali Ihsan Sazak 
tarafından servis 
teftişlerine paralel 
olarak yapılan 
beyanname reviz 
yonunda doktorlar 
ve avukatlar başta 
olmak üzere. 500’ 

ün üzerinde 
mükellef kurumu- 
muza çağrılmak 
suretiyle 1 trilyon 
800 milyarın 
üzerinde fatura 
tanzim ettirilmiş 
olup 500 milyarın 
üzerinde bir 
rakamın tahak 
kuku gerçekleşti 
rilmiştir.” dedi.
Gemlik Vergi Dâiresi 
Müdürü-Yakup 
Ceylan ayrica, daha 
işin başında- olduk
larım, inceleme 
oranının düşük olduğu 
ülkemizde verginin ■ 
tabana yaygınlaştırıl-

Gemlik Vergi Dairesi Müdürü Yakup 
Ceylan, vergi denetimlerinin artarak 
devam edeceğini söyledi.
maşı açısından.vergi, 
derietrnenlerinin yap
mış olduğu verimli

çalışmaların müdür
lükçe devariî ettirile
ceğine dikkat çekti.

S TAKSİTLİ TATİL EN İDEAL TATİL!
| WORLD KART
İ İDEAL
I ADVANTAGE 
i BONUS KART

sahiplerine
VADE FARKSIZ

taksit İmkanı

✓ OKUL GEZİLERİ

✓ VİZE İŞLEMLERİ

✓ YURTİÇİ YURT DIŞI OTEL REZERVASYONLARI 
✓ PAKET TURLAR
✓ HAC - UMRE
✓ YURTİÇİ - YURTDIŞI UÇAK BİLETLERİ

TÜRK HAVA YOLLARI

1 ✓ 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



Sunğipek Fabrikası nın Uludağ Üniversitesi’ne tahsisinin sağlanması için etkinlikU>ri sürdürecekler

Sivil toplum örgütleri strateji belirliyor
Sunğipek Fabrikası arazisinin Uludağ Üniversitesi’ne fahaMu u • .. . * *
dün biraraya gelerek, durum değerlendirmesi yaptı. Mimarbr 04^“™^ olu^urulyı Sivil ToP|um Örgütleri komitesi
izlenecek politikaları tartışarak karara bağlad. Halfan üîhZt» L i J^ohğ. nde toplanan komite, bundan sonra 
ması, milletvekillerine mektup gönderilmesi ve ziyaret edilmesi buX^r^tk^riTSS ^İk^

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE ■■■■■
Q 19 Temmuz 2003 Cumartesi FİYATI: 200.000. TL.

Dön, saat I6.00 sıralarında Park Pide 
Salonu’na gelen Ahmet Metin Tosun adfc 
şahıs, yemek yemekte olan Trthflf Geylani 
ipek e yanında getirdiği silahı de 3 d ateş etti, 
ayağından ve omuzundan yaralanmasına 
neden oldu. Devlet Hastanesi ne 1ı ıVs ?jii 
İpek, tedavi altına alındı. Haberi sayfa 5’de

Gemlik, Mudanya ve Karacabey kıyılarında yapılan bakteriyolojik su analiz sonuçlan ilçemiz için olumlu çıktı

Körfez temiz çıktı
Kadri Güler
gemlikkorfez@mynet.com

Ç/üne t^akış

Merkez sağda birleşir mi?

İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Gemlik çevre Sağlığı 

teknisyenlerinin Haziran ayında Gemlik Körfez’inde 
11 noktadan aldıkları su örneklerinden biri dışında 
tamamı temiz çıktı. Haberi sayfa 5’de

Umurbey Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, 
dûn yaptığı yazılı açıklamada, Umurbey’de merkez1 
sağın belediye başkanlığına bir aday çıkarması! 
halinde destek vereceğini söyledi.

Son bir iki aydır Umurbey Belediye Başkanı ’nın 
Gemlik Belediye Başkanlığına AKP’den aday olacağı, 

İ bu konuda Ankara'da girişimleri yürüten bir lobinin 
bulunduğu kulaktan kulağa anlatılıyordu.

ANAP’tan DYP’ye yapılan traansferler ise bar
dağı taşıran son damla oldu.

Milletvekili adayı ve İl Başkan Yardımcısı Faruk 
Güzel, DYP Gemlik İlçe Başkanı olmuştu..

ANAP Genel Başkanı Ali Talip Özdemir 
Umurbey i ziyaret etmiş, ama hiçte bir Genel Başkan 
gibi ilgi görmemişti..

Bu ANAP’ın erimesinin bir göstergesiydi ve Güler 
de bu durumdan memnun değildi.

Ama hangi partiye, nereden başkan adayı olacaktı?
Bu söylentilerden rahatsız olan Fatih Mehmet 

Güler, yaptığı açıklama ile yeni bir tez ortaya koydu.
Merkez sağ (ANAP ve DYP) Umurbey’de tek 

aday göstermeliydi.
Demokrasinin kıblesi! olan Umurbey'den bu 

hareket başlarsa, iki parti tavanda da tabanda da yurt 
genelinde birleşebilirdi

Güler, bu sağlanmazsa ANAP’ta yola devam 
diyor.

Sizce merkez sağda veya solda birleşme sağla 
nabilir mi.

Bence biraz zor. Haydi hayırlısı.

Umurbey Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, merkez sağın birleşmesinden yana. 

“Merkez sağda tek aday” 
Umurbey Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, merkez sağ partilerden gelen te
liflere karşın merkez sağda birleşme olmazsa, ANAP’tan aday olacağım söyledi.

Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, son 
günlerde adı kul
lanılarak, çeşitli 
merkez partilerin 
adayıymış gibi göster
ildiğini belirterek, 
merkez sağın 
Umurbey’de tek aday 
göstermesi halinde 
aday kim olursa 
olsun destekleyecek
lerini yoksa ANAP’la • 
yoluna devam ede
ceğini açıkladı.
Çazetemize açıklama 
gönderen Umurbey

Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
bugüne kadar 
Umurbey’e hizmet 
edebilmek amacıyla, 
Anavatan Partisi île 
birlikte siyasete 
girdiklerini ve 
belediye yönetimine 
talip olduklarını 
belirterek, “18 
Nisan 1999 
seçimlerinde 
arkadaşlarımla 
belediye yöne
timine seçildik.
Görevde 
kaldığımız süre

içinde Umurbey’e 
hizmet için 
çalıştık” dedi.
Bugüne kadar yaptığı 
çalışmalar kamuoyun
da Umurbeyliler 
tarafından takdirle 
karşılandığını 
söyleyen Fatih 
Mehmet Güler, açık
lamasını şöyle 
sürdürdü:
“Bunun sonucu 
olarak bir çok 
siyasi partide bir
leri kendilerine 
yakın hissederek, 
kendi partilerinde

Ver almamız 
konusunda tek
liflerde bulunuldu. 
Bu teklifler birleri 
mutlu etti.”

Devamı 
sayfa 5’de

mailto:gemlikkorfez@mynet.com
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3 Sufaff’A
Gürhan ÇETINKAYA

ÖSS’de Gemlik ve gençlik

ÖSS sonuçları açıklandı...
Bir milyon beş yüz bin öğrenci hedefle 

rine ulaşmak için yarıştılar. Bir milyon yüz
bin yüksek 
yakaladı. 

Aralarında 
doğal olarak.

Ama birisi 
yon beş yüz

öğrenim görme

Gemlikli öğrenciler

Sevgili Gökhan tam

şansını

de var

bir mil
bin öğrenci içerisinde 652.

I olarak ipi göğüsledi.
I Gökhan, Celal Bayar Anadolu Lisesi’ni 
I birincilikte bitirmişti.
I Disiplinli çalışma Gökhan’a başarıyı 
I getirdi.
I Yolun açık olsun Sevgili Gökhan.
I Çalıştın, çabaladın annene, babana.
I öğretmenlerine büyük mutluluk tattırdın.
I Gurur verdin.
I Şimdi ülken senden başarılarının
I sürekliliğini ve iyi bir yurttaş olmanı bekli 
I yor-
I Şen ve arkadaşların insanlarını seven, 
I önce toplumunun çıkarlarını gözeten birer 
I yurttaş olursanız, o zaman biz de dünyanın 
I güçlü ülkelerinden biri olacağız.
| ÖaŞimıza kimse çuval geçiremeyecek.
I Aralarına almak için kırk dereden kırk su 
I getiremeyecekler.
I Ekonomik, diplomatik, politik dayat- 
I malarla üzerimize gelemeyecekler.
I Eğitim yaşamınız sırasında ve ülke yörie- 
I timinde söz sahibi olduğunuzda bilginizi ve 
I çabanızı, toplumun ve .insanlığın yararı* ve 
I ortak gelişimi için kullanırsanız hukukun 
I üstünlüğüne inanan, insan hak ve özgürlük-, 
I lerine saygılı olursanız Gemlik i de ülkemizi 
I de hah ettiği düzeylere yükseltirsiniz.
| örice iyi bir insan sonra iyi bir doktor, 
I mi^aejıdis, diplomat, teknokrat, bürokrat.
I PPrmlgcı. subay, öğretmen, işadamı, 
I esnaf, sanayici olursanız toplumsal ve 
I bireysel ^Tunların çözümünü de sağlıklı ve 
I doğru yörttefhlerle gerçekleştirirsiniz.

Hedeflerinize ulaşmanızı sağlayacak en 
gerçek yol gösterici de Atatürk ilke ve 
devrimleridir.

Atatürk ne diyor,
“Memleketi ve milleti kurtarmak 

isteyenler için onur, iyi niyet, feda 
karlık çok gerekli olan nitelikler
dendir. Fakat bir toplumdaki 
hastalığı görmek, onu tedavi etmek 
toplumu asrın gereklerine göre iler
letebilmek için bu nitelikler “yeterli 
olmaz.

Bu niteliklerin yanında ilim ve fen 
lazımdır. Memleket ve milleti kurtar
maya çalışanların aynı zamanda 
mesleklerinde birer namuslu uzman 
ve birer bilim adamı olmaları 

'lazımdır.”
Sevgili Gökhan ve senin şahsında tüm 

gençler gelecek sizin.
Başaracaksınız.
Güveniyoruz,

Bir öykü ve bir açılış
Birkaç gün önce Saruhan Ayber'den din

ledim. BUSİAD’ın 10 Haziran daki “Yılın 
İşadamı Ödülü” törenine katılan Ticaret 
ve Sanayi Bakanı Ali Coşkun ilginç bir 
öykü anlatmış. Nedense o günden bugüne. 
Bursa medyasında bu öyküsünden söz 
edildiğine tanık olmadım. Oysa bana göre 
hem ders alması, hem de -halimize- katıla 
katıla gülünesi bir olay, öykünün konusu.

Onun için aktarayım istedim, şöyle :
BU Sİ A D Başkanı Celal Beyse!, 

inandığı doğruları genellikle pek sakın
madan söyleyen -bu niteliğiyle de özel sem
patim olan- biridir, o günde açılışta - 
sanırım- her zamanki gibi “hem nalına, 
hem mıhına” bir konuşma yapmış

Yani hükümete dokundurmuş...
Bakan Ali Coşkun söz sırası kendisine 

geldiğinde, Beysel'e doğru bakıp gülümse 
yerekten. “Bu söyledikleriniz sizin 
resmi görüşünüz müydü, yoksa şahsı 
görüşünüz mü?” demiş ve aşağıdaki 
öyküyü anlatmış:

Olay Diyarbakır'da geçiyor. Hollanda 
veya AB adına -orasını pek iyi bilemiyorum- 
Güneydoğu Anadolu'da “insan hak 
ları”yla ilgili yakınmalar konusunda bilgi 
edinmek üzere görevle gelen Türk asıllı 
Hollandah bir parlamenter. Diyarbakır 
havaalanında uçaktan iner ve bir taksiye 
biner. Yolda araç sürücüsüne sorar:

“Sizin buralarda hayat nasıl, hali 
nizden memnun musunuz?”

Sürücü dikiz aynasından göz ucuyla müş
terisini şöylece bir süzer, bakar ki temiz 
pak, eli yüzü düzgün, kravatlı biri, “Olsa 
olsa Ankara’dan gelen malum zevat
tan biri” diye düşünür.

“Vallaha Beyim” der, “Allah devlete, 
millete zeval vermesin, işimiz tıkırın
da, halimizden bit-tamam mem
nunuz.”

Hollandah parlamenter, işin içinde bir bit 
yeniği sezer ki. üsteler :

“Bak kardeşim, ben Türkçe 
konuşuyorum ama aslında Hollanda 
parlamentosunda milletvekiliyim, 
sizin şikayetlerinizi yerinde incele 
meye geldim.”

Yılmaz AKKILjÇ

bin türlü şfayetierini betan ardsndar; Mag
maya ..

İyi ama, az önce ‘Allah dn lelf

misin?” diyecek olur. sürücü gevre» gnaafc. 
gülerek:

“Bak Bey” der. “o birincisi ma» 
görüşümdür. İkincisi ise Mh» 
görüş ’ üm... ”

Fazla söze gerek var ma?

Büyükşehir Belediyesi bir kadVMMh 
örneği gösterdi. Hisar ın doğu efcğrşıâE 
ünlü karikatüristimiz Cemal Nadir GB* 
için bir “anı duvarı” yaptırdı De>ri- 
sanatçı Merih Ercan’ın hanriatfeğı rd|Mf âr 
üstadın Kültürpark'ta bulunan -w de bHaç 
kez hoyratça gözlüğü kırılan buMunAa 
oluşan bu “anı duvan önerin ririai 
törenle acildi. Bir süre ıvsüiı nrderiMto 
ertelenen açılış dolayısıyla. Turiuytna 
tanınmış karikatürcülerinin katrfacafr • İv 
“panel” düzenlenmişti. Ancak kasa Aav 
önce, adına bir karikatür yansı dmvnlvMII 
olması ve mevsim sıcaklan doüyMUtkto 
panelden vazgeçildi.

Üstat Cemal Nadir in an>»nı yaşatacak 
olan böyle bir yapıtın Bunaklara asmağvfe 
edilmiş olması takdire değer bir davraraş 
Ama açılış saatinin bir hayli geç oimaavtt 
karşın, bununla ilgili haberin düntab veri 
basında es geçilmiş olmasnı OoOmHM 
karşılamamak elde değil

Hemşerimiz Üstat Cemal Nadk *TûA 
karikatürünün öncülerinden bML 
hatta -bir bakıma Cem e birtid bete

yapıtın açılışından Bursa kamuoşuVMl 
sıcağı sıcağına haberdar edd<rney^ar® yadr-- 
g ad iğimi befetmehyim.

Öte yandan. Nahit Kayabaşı -m kv» 
süre önce değindiği üzere. Büyûksri* 
Belediyesi nce üstadın karikaMricnMV

bîr onur ve değerbdirEk örneği otusMaa*| 
kantsmdaymn

□aSS ABONE OLDUNUZ MU?
■■■ ava

Okuyun, Okutun, Abone Olun



19 Temmuz 2003 Cumartesi
■ HABER

Sayfa 3

“Vergi denetimlerini 
yaygınlaştıracağız”

İlçe Vergi Dairesi Müdürü Yakup Ceylan, özellikle 
kayıtsız çalışan mükellefler nezdinde denetimlerin 
yoğunlaşacağını söyledi.
Ali ÖZYURT 
Kamu harcamalarının 
sağlam kaynağının 
vergi olduğunu, vergi
lerin yeterli düzeyde 
toplanamadığı takdirde 
kamu borçlanma 
gereğinin arttığını ve 
bu olumsuz durumun 
enflasyonu körük
lediğinin bilinen bir 
gerçek olduğunu 
söyleyen Gemlik İlçe 
Vergi Dairesi Müdürü

Yakup Ceylan. “Vergi 
Barışı Yasası’nda 
hedeflenen vergi 
gelirlerine ulaşıl
masıyla enflasyonda 
buna paralel olarak 
düşme eğilimi

gösterecektir. 
Ülkemizin kalkın
ması açısından 
kayıt dışı ekono
minin asgariye 
indirilip vergi gelir
lerinin artırılması 
şarttır. Göreve 
başladığım 3 aylık 
süre içinde Gemlik 
Vergi Dairesi’ne 
kayıtlı mükellef 
lerde bu duyarlılığın 
oluştuğunu izlenimi
ni âldım.
Bunun yanında 
özellikle kayıtsız 
çalışan mükellefler 
nezdinde denetim
leri yaygınlaştıra
cağız” dedi.

İlçe Vergi Dairesi Müdürü Yakup Ceylan, dene
timleri yaygınlaştıracaklarını söyledi.

Düşük beyanda'bulu
nan mükellefler 
üzerinde de gerekli 
revizyonların yapıla
cağını belirten Gemlik 
İlçe Vergi Dairesi 
Müdürü Yakup Ceylan.

TAŞI 
GEDİĞİNE

“Mükelleflerimizin 
cezalı duruma düş 
memeleri için 
mükellefiyet ile ilgili 
ödevlerini tam ve 
zamanında yerine 
getirmeleri gereki 
yor” şeklinde konuştu.

Üzüntü....

Minik karateciler 
şampiyonluğa 

uğurlandı
Süleymaniye baskını 
üzerine toplanan 
ABD ve Türk heyetleri 
üzüntülerini not etmişler. 
Bizler unutmamak, 
Baktıkça hatırlamak, 
ÂBD ise unutturmamak 
için herhalde.

İlçemizde faaliyet 
gösteren Menderes 
Karate İhtisas Spor * 
Kulübü sporculanndan 
dördü geçtiğimiz hafta 
yapılan seçme lerde 
gösterdikleri başannın 
ardından Bursa Karate 
Takımına seçildiler. 
Gemlikli minik karate
ciler. 18 19 ve 29 
Temmuz 2003 tarih
leri arasında Konya'da 
yapılacak olan 
Minikler Türkiye 
Karate Şampiyonası

na uğurlandılar. 
Menderes Karate İhti
sas Spor Kulübü 
Başkanı aynı zamanda 
milli hakem siyah 
kuşak 4. Dan Karate- 
do Antrenörü 
Menderes Bingül. 
şampiyonaya katılacak 
Semih Fîdanfll). 
Cem Bayoğlu(13). 
Uğur Gülhan(12) ve 
Orhan Okur (13)un 
ilçemize başan ile 
dönmelerini bekledik
lerini söyledi.

B Takımı

Şu anda ülkemizi B Takımı yönetiyor.
Sayın Başbakanın bürokrasi tecrübesi 

1 yok.
Bakanların pek çoğunun yok.
Lisan bilmiyorlar.
Bazı acemilikleri de var.
Bu hükümet, içeridekinden fazla 

dışarıda saygı görüyor.
Çünkü değişim yolunda çok cesur 

adımlar atıyor.
Halkın büyük bölümü bu değişimin 

farkında değil.
Ama. Dış ülkeler bunu çok iyi izliyor.
En büyük avantajı.
365 milletvekili var.
Bırakın kanunları değiştirmeyi, 

anayasayı bile değiştirebilecek gücü var.
Bir kaç takviye ile bunu rahatça yapa

bilir.
Bir önceki hükümet görüntü olarak A 

Takımı gibiydi.
En seçkin liberaller, milliyetçiler ve 

demokratik solcular bu hükümeti 
ermindeydi.

Ama. Hiç bir şey yapamadılar.
Birbiri ile banşamayan bir A takımı 

başarılı olamadı.
• Hatta. Küme düştü.

Takım Kaptanı Ecevit hep sakat sakat 
'oynadı.

Sayın Yılmaz özel hayatını kontrol I 
edemedi.

Hep skandallar yaşadı.
Sayın Bahçeli ummadığı bir zamanda 

süper ligde oynamanın şaşkınlığını 
yaşadı.

Daha süper lige ahşamadan yeniden, 
küme düştü.

Aslrifda bu dönemde ülkeyi Ecevit 
Hükümeti yönetmedi.

Bürokrasi yönetti.
Bazen asker kesim yönetti.
Bazen yargı iktidar oldu.
Bazen ekonomistler dizginleri ele aldı.
Bir-değerlendirme yapalım.
- Bir öî^Oeki A Takımı, ülkenin küme 

Susmasına neden oldu.
«■ Bugünkır-Ö Takımı, şampiyon olacak ; 

kalitede, değil.
^hangisi ülkenin yararınadır.
•’ - Ne, dersiniz.

GÜNÜN ÇÖZÜ
İnsanlar çoğu zaman.
Biraz para yaptıktan sonra.
Her şeyi btldiHermi zannederler.

"Stere Jenkms"
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Ralliciler, Radar 
yolunu bozuyor

Ali ÖZYURT 
Rallicilerin istilasına uğrayan 
Radar yolu olarak 
adlandınlan Şahintepe yolu, 
köstepek yuvası haline geldi. 
19601ı yıllarda yapılan ve 
yaklaşık 20 kilometre uzun 
tuğundaki yolun, Radar*m 
kapanmasıyla 7 yıldır rallici
lerin pisti haline 
dönüştüğünü söyleyen 
Anavatan Partisi Gemlik İlçe 
Başkanı ve İl Daimi 
Encümen üyesi Adnan 
Tekin, bu yüzden yolun 
Önemli bir bölümün tahriba
ta uğradığını belirtti.
Duruma müdahale edilmemesi ve gerekli bakım-onarım 
çalışmalarının başlatılmaması durumunda, daha da 
tahrip olacağına ve kullanılamaz hale geleceğine dikkat 
çeken Başkan Tekin, ralli sporlarını düzenleyen kulübün 
bakımını yapmasını yada bunlara müdâhale edilmesini 
gerektiğini söyledi.

KErfez
MMB GÜNLÜK SİYASİ GAZETE MM

YIL : 31 SAYI: 1597
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-Reklaıncılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

I- FIZZMB : ■
Food Cajfe I

Pizzamızı denediniz mi? 
Vazgeçemeyeceksiniz.Ev ve işyerlerine servis yapılır

İstiklal Cad. No: 17 GEMLİK
Tel: (0.224) 513 53 67

Çocuk Olma Özgürlüğü
ülkemizde yaşanan eğitim âsîemint'Hğ 

bunalımdan en çok çocuklarımız etkilenmek
te. Vazgeçilmez hakkı ve ihtiyacı olan oyun
ları. sınavlar nedeniyle oynanamıyor hak
larını kullanamıyorlar. Oysa cocuk olma hac
ları. en remel haklarıdır.

Çocuk oyun içinde kendini tarayacak., 
paylaşmayı, ekip çalışmasını. ışböKmümi. 
yardımlaşmayı emeğe saygıyı öğrenecek.

Maalesef çocuklanmızın büyük bir bölümü | 
apartmanlara, evlere tıkılmış test çözerek 
günlerini, en güzel dönemlerini geçiriyorlar

Arkadaşlık ilişkilerini oyun içinde getire
meyen çocuğun ergenlik dönemine geçişi 
sorunlu olmaktadır.

Çocuk enerjisini bir biçimde harcamak 
zorundadır. O da neyle olacak? Oyunla, 
sporla, sanatla uğraşarak. İçlerindeki sanat- ı 
sal, artistik yanları uyandırmak, ortaya çıkar
mak gerek.

Çok zor koşullarda çalışmaya zorunlu Job- 
nan çocuk işçiler •' sorunu yare Emeklerinse 
sömürülmesi bir yanal sosyal güvenceden de 
yoksunlar.

İyi bir çocukluk, dönemi, çoşku dolu, zem' 
gin anılar içeren çocukluk vjaşaşyamayanlar. I 
yaşanmamış çocuklarını yetişkinliğe, taşıyor- j 
lar ki asıl sorun burada. Etrafımızda yetişksı 
çocuklan her an görebiliyoruz.

Sanatla ilgilenme çocuğun duygulan tie 
düşüncesini dengelemede yardıma olur. ] 
Hayal kurmalarına izin verilmezse nasıl i 
yaratıcı bireyler yetiştireceğiz.

Çocukları' en donanımlı eğitmenin yoF ı 
larını aramalıyız.

Çocuğun iç dünyasının zenginliğini değer
lendirmelerine olanak tanımalıyız

Yerel yönetimler çocuklar için oyw 
oynayabilecekleri tesisleri yapmakla yükün* 
hissetmeliler kendilerini.

NÖBETÇİ ECZANE

19 Temmuz 2003 Cumartesi 
DEMİRİZ ECZANESİ 

20 Temmuz 2003 Pazar 
ÖZER ECZANESİ

I DOĞUŞ FEN DERSHANELERİ II
■ “Her Zaman Bir Adını Önde”
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H Sağhk 
Müdürtüğü'ne 
bağh Gemlik 
Merkez Sağdık 
Ocağı Halk 
Sağlığı

I teknisyen
İerinin Haziran 
ayında ikinci

I tur olarak 
| Gemlik.

Mudanya, ve 
[ Karacabey 
I sahillerinden
i aklıklar. su ömek- 
I lerinden Gemlik bir 
| nokta hariç temiz 
| çıktı
I 1 Temmuz 2003 günü 
I ilçemizin Narh halk 
| Plan. Karacaali İzcilik 
| Kampı. Küçük Kumla 
| siteler önü. Küçük 
t Kurula »Orman Kampı, 
E. Hasanağa İzcilik 
| Kampı. Scmğipek 
£ Fabrikası, önü.
t Gems3z Halk plajı. 

Kfimsaz Halk Plajı. - 
Kurşunlu köy altı halk 
plajından 100 cc lik

L deniz suyunda bakteri 
> oranı en fazla 15 ile 
[ Gemsaz halk plajında
I görülürken, bunun 

kısan sağlığına zararlı 
olmadığı ancak.

Kurşunlu Siteler önün
deki su örneklerinin 2 
bin 400 kolibasili 
düzeyinde olduğu 
saptandı.
İlgililer bü bölgede 
denize girmenin 
tehlikeli olduğuna 
dikkat çektiler..
Denizlerdeki poyraz - ■ 
esintisinin olduğu? 
zamanlar, Kumla sahil
lerindeki su örnek
lerinin temiz .çıktığı^ 
lodostu havalarda ise. * 
bu sahillerin* kirli. 
görüldüğü bildirildi. • 
Alman önlemler ile 
denizlerdeki kirliliğin 
giderek azaldığına 
dikkat çekilerek, evsel 
atıkların ve kanalizas 
yon atıklarının deniz

lere verilmemesi' 
halinde Körfez’in 
suyunun her zaman 
temiz olacağı bildirildi.

Hiç yoktan vuruldu
Birinci sayfanın (fevarhı ğetirdÎği silahı İpek in ^ehetiHa^Jıe^he

Gemlik eski İlçe Tanm bacaklarına sıkmaya götürüidül|P
Müdürlerinden Nesim başladı. Burada yaplân tedavi
İpek’in oğlu Zülküf Ayağından iki kurşun den sonra yarak Bursa
Geylani İpek (23), yarası alan ve sekeri. Devlet Hasianesfüe
önceki gün İstiklal kurşunla o muzundan sevkedikfi-_
Caddesi’nde CD yaralanan İpek, kendi . İlçe Emni^t
satıcılığı yapan Ahmet ni yaralayan Ahmet Müdürlüğünden
Metin Tösünün iş Metin Tosun un öğrendiğimiz bilgiye
yerinden geçerken arkasından koşarak. göre, yaralanan İpek ve
başlayan tartışmanın takibe başladı. onu yaralayan
kavgaya dönüşmesi Bir anda meydana TöSun ün sahkah
üzerine, Tosunün gelen olay, herkesi olduğu, yaralama dayı
gözlüğünün kınlmasın- .. şaşkına çevirdi. na karışan Tosun'un
.dan sonra, dün Park Silah seslerini duyan yakalanmasının an
Pide Salonu’nda pide vatandaşlar da olay ye meselesi olduğu açık
yemek için masada otu- rine doluştular. landı.
rân Zülküf Geylani . Bu arada ayağından ve Olayla ilgili soruşturma

: . İpekle yaklaşan Ahmet omuzundan yaralanan devam ediyor.
Metin Tosun, yânında İpek; bir araçla Gemlik

“Merkez sağda tek aday”
Birinci sayfanın-devamı. 
anapla.d£vam • - : 
Güler teklifte bulunan Siyasî

• parti teşkilatlarının kendi- . . 
lerinden biri olarak kabul ettiği*

• ni. bupfin da çalışma dSriem-* 4 
terinde partizanca bir yaklaşım 

-içinde plmadıklarını ve tüm- 
insanlara eşitdâvranıldığmın ■ 
göstergesi olduğunu ♦ 
söyledi.
Umurbey Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, açıkla
masını şöyle sürdürdü :

“Sonuç olarak, bizim 
görüşümü^ bellidir. Biz,
merkezde siyaset yapan 
bir ekibiz. Anavatan 
Partisi’ne de merkez parti 
olduğu için dahil olduk. 
Hizmet etmenin dışında, 
hiç bir beklentinin içinde . 
olmadan da siyaset yaptık. 
Bundan sonra da 
merkezde ilkeli bir şekilde 
siyaset yapmaya devam 
edeceğiz.”
Urriurbeyde merkez sağın tek <

aday çıkartması gerektiğini 
c söyleyen‘Güfep.'Umurbey’iı

ziyaret eden DYP 
Teşkilatlandırma Genel Başkan 
Yardımcısı Haşan Subaşı nın ’
Bayar Müzesi ni gezdikten”’ 
sonra belediyeyi ziyaret ettiği, 
ve konuyu kendisine açtığını, 
merkez sağın birleşmesi ve bu 
hareketin- Ümürbey den başla
ması gerektiğini-söyleyen 
Güler. çıkacak ortak adayın 
kim olurşâ'olsun destekleye- . 
ceğıbi^yledi... '

■HAN ve REKLAMLARI
GEREKLİ TELEFONLAR

itfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma imdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Palfc Karakolu 513 18 79
Gar, Kom. 513 1206

KAYMAKAMUK

Kaymakamlık 513 10 51
Kaymakamlık ev 513 10 52
C^avcıfığı 513 10 53
C5avo Yrd. 513 29 54
Emniyet Mûd. 513 10 28

ULAŞIM

Uludağ Turtam 513 12 12
^f/<3xn Turtam 513 20 77

HASTANELER

Devlet Hastanesi 51392 00
SSK Hastanesi 513 23 29
MerJağtOca^ 513 10 68

TAKSİLER

RESMİ DAİRELER

KAZANDIRIR

ımrtmtı
1(1 nMMıvriz

BELEDİYE

■■■ CğMÛ »AS GMFK ■■

BİR TELEFON YETERLİ
TEL: (0.224) 5131797513 17 79

5133033

KErfez
613 1821 
6132467
6133240
613 23 24
614 36 60

Bursa 
Mudanya 
Yenlkapı 
Yalova

Körfez Tatal 
Çmar Taksi 
Güven Taksi 
Gem* Tokd
Monattır TaM

AKCAN PETROL 
YERLİYURTLAR 
PETROL

Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi, Md. 513 4521-111
Su Anza Yalnız 185

DENİZ OTOBÜSÜ

K 1
R

TEK Arıza 
TEK İşletme 
Statyum
Orm. Böl. Şef.
MIHI Eğt. Md.
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb.
Karayolları 
Uman Baş. 
Mal Mûd.
Nüfus Md.
Özel İd. Md.
Tapu Slcl. Müd.
Müftülük
Gümrük Md.
Tekel Md.
Ver. Dairesi Md.
İlçe Tarım Mûd.
İlçe Seç. Md.

613 20 66 
513 45 03 
514 00 95 
513 12 86
513 11 74 
513 18 46 
513 10 57 
513 13 08
513 11 33 
513 10 95 
513 3742 
513 1507
513 14 14 
513 13 64
İ13 14 11 

513 1042 
513 23 60 
51311 86
513 77 73

Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
9u İşlet.
İtfaiye

5134521-23
513 45 20
513 24 32 

5134521-122
513 45 21 -115

513 23 25

256 77 84
544 30 60

(212)516'12 12 
(226)811 13 23

VAPUR - FERİBOT

Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Esklhlsar (262) 655 60 31

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 513 12 95
özgaz .514 1700
Tekgaz. • 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 5134546
Ukitgaz 51428 41
YenlUkltgaz 513 6500
Alevgaz 5134095
BPGaz 514 59 81
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Yollar onarılıyor
Umurbey Sanayi Sitesi’nin yollarının yağmur giderleri şebeke döşenmesine baş
landı. Sanayicilerin desteğiyle, yol yeniden asfaltlanacak.
Umurbey Sanayi 
Sitesi'nin Gemlik 
mezbahasının yan 
tarafından bulunan 
sanayi bölgesindeki 
yolun yağmur suyu 
şebeke döşeme çalış
malarına başlandı. 
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler. 
Yalova yolundan 
Çalışkan Teneke 
önünde bulunan yağ
mur loganndan 
dereye kadar olan 
bölümüne 500 metre 
uzunluğunda 500 lük 
büzle boru döşenerek, 
bölgenin yağmur 
Milanndan ann- 

masının sağlana 
cağını söyledi. 
Fırat Zeytincilik ve 
özbir Zeytincilik’in 
katkıları ve Umurbey 
Belediyesi*nin orga 
nizasyonu ile yapılan 
çalışmaların Eski 
Kafoğlu Fabri kası nın 
önünde de Sollac 
Fabri kası nın maddi 
katkıları. Karayolları 
ve Umurbey 
Belediyesi nin 
desteğiyle gerçek
leştirileceğini söyleyen 
Güler, yolun daha 
sonra yine buradaki 
bu sanayi kuru- * 
tuşlarının destekleriyle 
asfaltlanacağını

bildirdi.
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
"Belediye 
bütçesinin kısıtlı 
olması nedeniyle, 
bilhassa sanayi 
bölgesindeki alt 
yapı çalışmaları 
ve yol asfaltlama 
çalışmalarında 
bölgedeki sanayi 
kuruluşlarından 
destek istemek 
teyiz. Bu konuda 
gerekli desteği de 
sağlıyoruz.
Teşekkür ederim" 
dedi.

TAKSİTLİ TATİL EN İDEAL TATİL! I
WORLD KART 
İDEAL 
ADVANTAGE 
BONUS KART

KONGRE VE SEMİNER

duru turizm?

taksit imkanı

OKUL GEZİLERİ 

VİZE İŞLEMLERİ 

YURTİÇİ - YURT DIŞI OTEL REZERVASYONLARI 

PAKET TURLAR
HAC • UMRE 

t YURTİÇİ - YURTMŞkUŞAK RİLETLERİ .

sahiplerine
VADE FARKSIZ

TÜRK HAVA YOLLARI
O

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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İnternette alarm!
Antivirüs prog 
ramlarını etkisiz 
hale getiren 

| 'Fizzer adlı 
virüs. bulaştığı 
bilgisayarlara 
hackerlann 
kolayca girmesi
ni sağlıyor.
İnternette hızla 
yayılan ve 
antivirüs prog 
ramlarını de 
etkisiz hale 
getiren "kar
maşık yapılı 
"Fizzer" adlı 
yeni bir tür 
virüs “yüksek 
riskli" ilan edil
di
Uzman lar. kul- 
lanıcılan şüpheli 
gördükleri e- 
posta eklerini

açmamaları 
konusunda 
uyardı.
Virüsle ilgili ilk 
uyanlar
Asya daki işyer
lerinden 
gelirken kısa 
sürede
Avrdupa'daki 
bilgisayarlardan 
on binlerce 
uyan alındı. 
Ingiliz virüs 
izleme kuruluşu 
Message Lab. 
24 saat içinde 
17 bin 765 
vaka saptarken 
virüsü yüksek 
riskli ilan etti. 
Uzmanlar, (iz 
zer'in antivirüs 
ve firevvall prog 
ramlarını etkisiz

hale getirmesi uyarısında bulu e-postayla da
nedeniyle ‘en nan uzmanlar, bulaşan virüsten
tehlikeli büyük bir hızla korunmak için
virüslerden yayılan virüsün kullanıcıların
olduğunu belir ♦özellikle dosya şüpheli gördük
tiyorlar. paylaşım prog leri “exe, pif.
Fizzer’in ramlarını kul com ve ser”
bulaştığı bilgisa lananlarla müzik uzantılı e-posta
yarla hacker- ve video alışve eklerini açma
ların girip, özel rişi- yapanları maları uyarısın
'tüm bilgilere tehdit ettiğini da bulundu.
ulaşabileceği „ vurguladı.

Bir Gemlik Masalı

0 00000000000000000000Î 0

İ
Büyükkumla 

İskelesi 
karşısında 

değişik 
atmosfer, 

nezih, farklı 
otantik bîr 

mekan.

ı
0

Ayrıca cazip fiyatlarıyla 
güzel vakit 

geçirebileceğiniz 
yegane bir yer

Büyük Kumla Meydanı 
İskele Karşısı

Tel : (0.224) 538 00 90 
BÜVÜKKUMLA

i

UMUK

—“ «««««— Okutun, 
Abone Olun

Körfez Perisi
Zebercet COŞKUN

Dünden devam....
Kuşkusuz çok garip ve çok kötü 
şeyleri de görüyormuş zavallı 
pericik.Savaş her zaman varmış.
İnançlar. yani dinler değişirken 
dünya da değişince. önceleri 
toprak için dövüşenler artık 
mançlar için de birbirlerine 
öldürmeye başlamışlar. Yeni 
inançlarla daha önceki dinler ve 
o dinlere bağlı olanlar birbirlerini 
düşman olarak görmeye, bu yüz
den de iç ve dış karışıklıklar 
bütün dünyayı altüst etmeye 
başlamış, uygarlıklar hep bu 
nedenlerle yerle bir olmuş, artık 
din ayrılıkları nedeniyle de dünya 
yanıp yıkılmış..,.
Gemlik ve çevresi güzel man
zarası, masmavi denizi ile yine 
bütün insanların sahip olmak 
istediği bir yer kuşkusuz.
Krallar, kraliçeler buralara 
hayran kalıyor. Körfez her 
zaman değerli olduğundan, ne 

kadar yanıp yıkılsa da, her yanıp 
yıkılmadan sonra, yeniden 
yeniden evler, saraylar, manastır
lar. kiliselerle doluyor, yeni yeni 
binalar yapılıyormuş..' Ve de bu 
dünyaya şan, dillere destan, 
gelişmeler Körfez Perlsi’nirl 
yüreğindeki umudu çoğalttıkça 
çoğaltıyormuş.
Ama olmuyormuş işte...
Büyük ödülün şartı çök ağır, ne 
yapılırsa yapılsın, ne gibi 
gelişmeler yaşanırsa yaşansın, 
hiçbiri bu ödüle ulaşmaya yet
miyor. ., Ne zeytin ağaçlarının 
bolluğu, yani zeytinin bereketi, 
ne ipek böceğinin verimi, ipekli 
kumaşların gösterişi, ne evleri 
sarayları süsleyen mermerlerin 
göz kamaştıncıhğı... Bunlar ne 
kadar övgü alsalar, periler 
meclisinde ne kadar yerleri de 
olsa hiçbiri, hiçbiri dünyaya şan, 
dillere destan bir ödül için yeterli 
olmuyormuş.

Zaten o sırada yeni yeni savaşlar 
başlamış dünyada. Din ardına 
yapılan bu yeni savaşlarda 
Avrupa ülkelerinden gelen bir
takım askerler Anadolu’yu altüst 
etmişler. Bu savaşçılann giysi
lerinde haç işareti olduğundan 
onların başlattığı savaşlara da 
Haçlı Savaşlan denilmiş. Din için 
savaştıklarını söyleyen bu asker
ler zeptettikleri topraklarda ne 
buldularsa silip süpürürler, insan
ları öldürürler, taş üstünde taş 
bırakmazlarmış.
Bu acımasız ordular Gemlik böl
gesine de gelmişler, burada da 
çok insan öldürmüşler, çok çetin 
savaşlar yapmışlar. İzmir şehri o 
zamanlarda Türklerin elindeymiş. 
Bu şehri Türklerden almak 
isteyen Haçlı askerleri İstanbul’
dan getirdikleri yüz kadar gemiyi 
kızaklar üzerine koymuşlar da 
insanlara, atlara, mandalara çek
tirerek karadan Gemlik

Körfez inden İznik Gölü ne kadar 
taşıtmışlar. Gemlik bu savaşlar 
sırasında bir askeri üs olarak, 
çok önemli bir yer tutuyormuş. 
Bir de gemıleiü* karadan 
yürütülmesi işi başarılınca önemi 
iyice artmış. ün olmuş. şan 
olmuş, dillere destan olmuş. 
Körfezin böyle üstün bir duruma 
gelmesi, o zamana kadar 
görülmemiş bir başarının bu 
çevrede başanlmış olması Körfez 
Perisi ni pek çok umutlandırmış, 
olaylan periler meclisinde de 
anlatmış.
“Büyük ödül için bundan 
büyük başan mı olur?" 
demiş. Ama periler meclisinin 
büyükleri bunu kabul etmişler. 
“Savaşlara ödül verilemez” 
demişler. “Ödül iyilikler, 
güzellikler ve yücelikler 
içndir.” Böylece yine boynu 
bükük dönmüş yerine zavalh 
Körfez Perisi. Devamı var.
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İtimat Süt Ürünleri A.Ş. İstanbul dahil Güney Marmara
Bölgesi’ndeki 27. şubesini
Ah ÖZYURT

Marmara Bölgesi nde faaliyet 
gösteren İtimat Süt Ürünleri 
Anonim Şirketi, Gemlik’e 
“Fabrika Satış Mağazası” 
açtı.
İtimat Süt Ürünleri A.Ş’riin 
Gemlik İstiklâl Caddesi Karsak 
Camii karşısındaki “Fabrika 
Satış Mağazası ”nın açılışı 
için düzenlenen törene, 
Gemlik Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, Yenişehir 
Belediye Başkanı Bülent 
Hamdi Cingil ve kalabalık bir 
davetli topluluğu katıldı.
Gemlik Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, açılan bu tür

tesislerin şehrin gelişimine 
olduğu kadar ekonomisine de 
büyük katkı sağlayacağına 
inandığını belirterek, firma 
yetkililerine ilçeye böyle bir 
hizmeti kazandırmalarından 
dolayı teşekkür etti.
Bursa Yenişehir’de kurulu bulu
nan fabrika, ISO 9001 kalite 
güvence sistemiyle üretil r। 
yapıyor. İtimat Süt Ürünleri 
A.Ş, Marmara’daki mağazalar 
zincirine Kumla ve 
Orhangazi’den sonra Gemlik’i 
de ekledi.
İtimat Süt Ürünleri A.Ş. 
böylece İstanbul dahil Güney.

Marmara’daki 27.şubesini 
Gemlik’e açmış oldu.
Gemlik Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut ile 
Yenişehir Belediye 
Başkanı Bülent Hamdi 
Cingil’ in hayırlı uğurlu 
olması dileğiyle kurde- 
lasını kesip açılışını yap
tıkları mağaza, adeta 
Gemliklilerin akınınâ 
uğradı. İkram edilen ürün
leri tadan vatandaşlar fi 
yatlarında uygunluğuyla 
bol bol alışveriş yaptılar.

İtimat Süt Ürünleri, İstiklal Caddesi Karsak Camii 
Karşısında 27. Şubesini görkemli bir törenle hizmete açtı.

\ •
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Kurdelasımn kesilmesiyle hizmete açılan İtimat Süt Ürünleri 
Fabrika Satış Mağazası» Gemliklilerin aktnına uğradı.

Kendilerine ikram edilen ürünleri tadan Gemlikliler, fiyatlar 
da uygun bulunca bol bol alışveriş yaptılar. ______ J

Mağazanın açılışına katılan Gemlikliler, kendilerine 
rilen, ilgiden memnun kaldılar.



Kiralık oto ile Yalova yönüne giden iki arkadaş, başka bir aracın sıkıştırması sonucu devrildi.

Cayır cayır yanacaklardı
BAirsa'dan Yalova'ya gitmekte olan 55 LP 916 plakalı kiralık oto, Kar Beton Tesisleri yakınlarında bir aracın sıkıştır
ması sonucu, iki yol arasına devrilerek, alev aldı. Kazada, araç sürücüsü Saldıray Kemal Sığın, kazadan hiç yara 
almadan kurtulurken, arkadaşı Ümit Sungurlu yaralanarak, hastaneye kaldırıldı. Kazanın bir anda olduğunu söyleyen 
Sığın, “Ne olduğunu anlayamadık. Yanımızdaki araç bizi sıkıştırınca direksiyon hakimiyetimi kaybettim, yuvarladık” 
dedi. Kazadan sonra, olay yerine yetişen Gemlik Belediyesi İtfaiyesi, aracı tamamen yanmaktan kurtardı.

GEMLİK GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

Körfez
■■■■ TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
Q 21 Temmuz 2003 Pazartesi________FİVAT1 : 200.000. TL.

Cumhuriyet Halk Partisi Gemlik İlçe Kongresi, dün yapıldı. Kongrede, seçimlere tek liste ile gidildi.

CHP’de Sertaslan ile devam
Kadri Güler
gemlikkorfez@rnynet.com

Çjüne f^akış

CHP Kongresi
Cumhuriyet Halk Partisinin.dün olağan genel 

kurul toplantısı yapıldı.
Bu toplantı CHP Kurultayının ikinci basamağı 

otıyor.
Siyasi.partilerde birinci basamak köy ve mahalle 

delegeleri seçimleri teşkil eder.
Gemlik CHP İlçe Başkanlığına Mehmet Uğur 

Sertaslan yeniden seçildi. Sertaslan Gemlik’in en 
genç ilçe başkanı..

İyi niyetli, dinamik ve geleceği parlak bir 
siyasetçi...

Meslek yaşamımda siyasetçilerin bir randevuları
na zamanında geldiğini görmedim.

Dünkü kongre bir saat geç başladı.
. Konuklann bu sürede içinde canlan sıkıldı.

Yenişehir Kongresine giden Bursa Milletvekilleri 
Kemal Demirelin gecikmesi delege ve konukların 
beklemesine neden oldu.

Rakipsiz geçen siyasi kongrelerde heyecan 
olmuyor.

CHP'nîn dünkü kongresinde AKP’deki gibi 
heyecan ve coşku yoktu.

İlçe Başkanının kısa konuşması yanında Haşan 
Çdikkale genel çizgileriyle CHP'nin misyonunu 
anlatması ve basın patronlarına çatması dışında 
Kemal Demirel in konuşması sonrası tek liste ile 
gidilen seçimlerde beklenen sonuç alındı. ‘

Güzel bir kongre geçirdi CHP’liler.
Anlaşılan o ki diğer partilerde olduğu gibi 

CHP de yerel seçimlere kolları, sıvıyor.

Cumhuriyet Halk Partisi İlçe kongresi, Bursa milletvekillerinin geç gelmesi 
nedeniyle, bir saat ertelenerek, başladı. Kongrede, 108 delegeden 68 kişi oy 
kullandı. Mehmet Uğur Sertaslan, 68 oyla yeniden ilçe başkanlığına seçildi.

Cumhuriyet Halk 
Partisi Gemlik İlçe kong 
resinde tek liste ile 
seçimlere 'gidilmesi 
nedeniyle heyecansız 
bir şekilde sona erdi.. 
Esnaf Kefalet 
Kooperatifi Toplantı 
Salonu’nda dün saat 
14.oo’de toplanması 
gereken ilçe kongresi, 
Bursa milletvekilleri 
Kemal Demirel ve 
Mehmet Küçükaşık’ın 
Yenişehir İlçe kong 
resinden geç gelmesi 
nedeniyle, bir saat 
gecikme ile 
başlayabildi.
Divan Başkanlığına 
Bursa Milletvekili 
Kemal Demirel, yaz
manlıklara da Belediye 
Meclis Üyeleri Dursun 
•Özbey ile Necdet 
Ersoy’un seçilmesiyle 
başlayan kongrede, İlçe 
Başkânı Mehmet Uğur 
Sertaslan, çalışmalar ile 
ilgili genel kurula 
bilgi verdi.
Sertaslan, 3 Kasım

seçimlerinde çok 
çalıştıklarını ve diğer 
ilçelere göre CHP’nin 
Gemlik’te daha çok oy 
aldığını söyledi.
Sertaslan, “Gitmediği 
miz köy, gezme 
diğimiz mahalle 
kalmadı. Amacımız, 
sosyal demokrasiyi 
Gemlik’te hayata 
geçirmekti. Bunun 
için çok çabaladık.” 
dedi.

Devamı 
sayfa 5’de

mailto:gemlikkorfez@rnynet.com
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Fonlar 5 ayda 
2.8 katrilyon büyüdü

İ
Büyükkumla

1
Yılın ilk 5 aylık döne
minde yatırım fonlarının 
toplam portföy büyük
lüğü yüzde 28 artarak 
13 katrilyon liraya yak
laştı. Yatırım bilincinin 
gelişmesi fonlara olan 
İlgiyi arttırırken, sektörde 
yüksek getirisiyle öne 
çıkan B tipi fonların ter
cih edildiği görülüyor. 
Fon sektörü hızlı büyüme 
trendini devam ettiriyor. 
Sektörde toplam portföy 
büyüklüğü yıl başından 
bu yana yüzde 28 
oranında artarak 12 
katrilyon 800 trilyon 
liraya ulaştı.
Yatırım fonları piyasasında 2002 yılından 
bu yana yaşanan hızlı büyümede, sektöre
yönelik arlan güven, yükselenin yatırımcı 

I bilinci, fonlardaki getiri istikran, vergi ve 

likidite avantajı et 
kili oldu.
A tipi yüzde 
3’lerde kaldı 
Aslında son 5 
yıldır süren hızlı 
büyüme trendi sek- 
U rü 2002 sonu 
i ahiriyle 10 katril 
y n turk lirası 
ev4 .esine kadar 

taşımıştı. Yatırım 
fanları portföy 
büyüklüğü 2002 
yılında yüzde 93 
jranında büyüme 
gerçekleştirmişti.
I on sektörü port

föy büyüklü; ;üı le hıi atırım fonlarının 
ezici bir ağn lığ hi se ili r.
Yatırım fonları .e» tö ir m yüzde 97 lik 
bölümü B tipi ;at ıı t f nl arından oluşuyor.

İ

I

Ayrıca cazip fiyatlarıyla 
güzel vakit 

geçirebileceğiniz 
yegane bir yer

Büyük Kumla Meydan 
İskele Karşısı

Tel: (0.224) 538 00 W 
BÜVÜKKUMLA

b fgjaaagfgji

———— Okutun,] 
Abone Olun!

Bir Gemlik Masalf

Körfez Perisi
Zebercet COŞKLB

Cumartesi gününden devam.... 
Son umudunu da yitirince gün
lerini yine eskisi gibi bulutların 
üzerinden aşağıları seyrederek 
geçirmeye başlamış. Ve de yine 
akşamlar olmuş, yine sabahlar 
olmuş, günler günleri, aylar 
ayları, yıllar yılları kovalamaya 
başlamış. Böylece yüzyıllar 
geçmiş aradan... Körfezdeki 
küçük şehir yine her zamanki 
gibi aranan, beğenilen bir yer
miş. Bitmek bilmeyen savaşlarla 
ne kadar yansa yıkılsa da, evler, 
köşkler, görkemli manastırlar 
yerle bir edilse de, yerlerine 
hemen yenileri yapılıyor, şehir 
yeniden güzelleşiyor, yine mutlu 
günlere geçiliyormuş.
Bu arada köklü değişiklikler 
yaşanmış. Türk onluları 
Anadolu’nun hemen her yerine 
sahip olmaya başlamışlar. 
Osmanlı devleti adı verilen bir 
büyük devlet kurmuşlar.

Bu devlet gün geçtikçe güçlen
miş. Asya’dan Avrupa’ya, hatta 
Afrika kıtasına kadar yayılmış. 
Siyüs şehri de artık Osmanlı 
Devleti’nin sınırlan 
içerisindeymiş. Bu arada adı da 
değişmiş şehrin, o güne kadar 
Siyüs olarak bilinen Körfez, 
Osmanlı Devleti zamanında 
Gemlik diye anılmaya başlamış. 
Siyüs'ü aldıklarında şehir gemi 
yapım yerleri ile dolu oluğundan, 
şehri GEMLİK demişler. Sonra 
da uyumu nedeniyle bu ad 
Gemlik olarak söylenmiş, 
öyle kalmış.
Osmanlılar denizciliğe çok önem 
vermişler. Bizanslılar zamanında 
yapılmış olan gemi yapım yer
lerini geliştirmişler. Padişahın î. 
Murat zamanında bu gemi yapım 
yerlerine yenileri, daha daha 
gelişmişleri eklenmiş. Artık yeni 
bir dönem başlıyor. Gemlik ter
sanelerine yapılan gemilerle

Osmanlı Devleti zaferden zafere 
koşuyormuş.
Ama Körfez Perisi biliyormuş ki 
bu başarıların, zaferden zafere 
koşmalann hiçbiri, hiçbiri 
Körfeze büyük ödülü getirmeye
cek, periler sofrasından verilecek 
olan ödül belki de sonsuza kadar 
sahipsiz kalacak, en iyiyi, en 
yüceyi, en güzeli hiçbir şehir 
başaramayacak. En iyi ve en 
güzel, ancak bütün insanlığın 
yararına olan bir değer olabilir
miş çünkü. Bu nedenle periler 
sofrasının söz sahipleri olan 
Üçler. Yediler. Kırklar bütün 
çevre şehirlerin ortaya getmkk- 
leri değeri şeyleri geri çeviriyor, 
verilecek ödüle değer buknupor* 
larmış. Bir nmanbm en ünlü 
şehirlerinden Bursa bile. taç için, 
taht için padişah oğuSan birbir
lerini öldürdüler diye ödüle aday 
olmadığı için koruyucu perilerin 
umudan biner birer çöktür, pok 

oluyormuş. Zaten çok gıaci 
olarak görülen her bir yan || 
bütün güzellikler birer brer 
çöküyor, değerierru sastı ffişy J 
ya. Gemlik şehrinin o es berse^M 
bulunmaz gemi yapan «erten dt || 
gün olmuş çökmüş, battkkb 
duruma gelip kufiandmaz otan* ■ 
Şehrin en büyük getr kas
naklarından olan ve bir zaruMr ■ 
köşkleri, sarayian sûsieven c 
güzelim mermeriem- ıi I 
mermer ocaklar bce şıetfeaep ■ 
işletilmeye kdhndamaz 
duruma gekrüş
Yine de kötü saydmazmş şehr i 
içinde yaşam. Türk ahek 1b 
ahafi bir arada uyum ıcnfe 
yaş^or bvbirtene cusmarva j 
duygdar bestaMyor su ıArriB t 
yor. söeün özü her şey gûaa . B 
<Syor. Gcmhk sok^ûam^ ta J 
K K W- K ®
rine dotaperak r^ıatça dJaşşsx.,j

ItaaaB eebi
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HABER '

Belediye Başkanından mahallesine sahip çıkması isteniyor

Hazırlık Maçları

Kod yüksekliği 
' sorun yaratıyor

Belediye tarafından 1 Nolu Cadde’de başlatılan 
altyapı çalışmaları sırasında, yolun yükseltilmesi 
mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu.

I AfcÖZYURT
1 Gemlik Belediyesi nce 
I ah yapısı tamamlanan 
! Hafit Paşa Mahallesi 1 
I Noiu Cadde de bordür 
I döşeme hazıriıklanna 
| başlandı.
I Ancak kaldınm kod 
t yüksekliğinin binaların 
I uygunluğu baz alınarak 
I yapdmayışı mahalle 
| sakinlerinin tepkisini 
B çekiyor.
I Yapılan hizmeti 
i beğendiklerini fakat 
| kod un yüksek verilmesi 
^pedeniyle, bina giriş 
< kapılarının her çalışma 
। sonrası gömüde
I kaldığını bildiren mahal- 
t leli bu duruma müda- 
r hale edilmesini istiyor.

TAŞI 
GEDİĞİNE

*7<&nez

evimize 
PENCEREDEN Mİ 
GİRECEĞİZ?
Çalışmaların bilinçli 

şekilde yürütülmesi

Mavi Boncuk...
THY uçaklarında bulunan
Atatürk’ün
"İstikbal göklerdedir.”
özdeyişi kaldırılmış.
Yerine mavi boncuk
asılmış.
Birde maşallah ...
Eksik kalmasın
Sonra nazar değer 
maazallah!

gerektiğini söyleyen - 
mahalle sakinlerindi ı 
Mehmet Kabakçı.
''Her kaldırım 
düzenlemesinde 
kod yüksekliğinin 
yanlış ve rilmesi 
yüzünden binala 
rımızın zemin kat 
havalandırma 
boşluk ve pencere 
leri kapandı. Şuan 
uygulanan çalışma 
da geçmişteki bi 
linçsizliğin devamı 
niteli ğini taşıyor. 
Böyle giderse 
yakında evlerimize 
pencereden girmek 
zorunda kalacağız. 
Belediye 
Başkanımızdan bu 
yanlış uygulamayı 
yerinde inceleyip 
derhal durdur* 
masını bekliyoruz." 
dedi.
Yağışlı havalarda 
evlerinin su almaması 
için kapı girişlerine 
kum torbası koyup 
kaldırmaktan bıktık* 
lannı ifade eden 
Kabakçı, Başkan 
Turgut’u daha önce 
yaşadığı mahal leye 
sahip çıkmaya davet 
etti.

Takımlarımızın hazırlık maçları 
sürüyor.

Bu sene gözde ülke Avusturya.
Avusturya’nın serin havası futbol 

için uygun bulundu.
Henüz takım kadroları tam otur

madı.
Bu sene futbolcularımızda aşın 

stres gözlendi.
Bazı davranış bozukluktan da göze 

çarptı.
Bunun en çarpıcı örneği Fatih

Tekke’den geldi.
Fatih Tekke hakemi tokatladı.
Geçen sezonu küskün geçiren

Haşan Şaş’a bu sezona farklı başladı.
Rakip futbolcularla didişti.
Hakemle sürekli dalaştı.
Hakemin, omuzuna sırtına dokun

du.
Futbol disiplininden kopuk bir 

görüntü verdi.
Gözler, Dünya kupasındaki Haşan 

Şaş’ı aradı.
Fatih Terim’de sezona çok sinirli 

başladı.
İtalya Macerası, Fatih Terim’in ruh

sal dengelerini etkiledi.
Kenar yönetimide de, kamera 

karşısında da rahat değil.
Bu hali, davranışlarım ve konuş

masını etkiliyor.
Maç anında, sürekli oyuna müda

hale ediyor.
Saha çizgisini zorluyor.
Fatih Terim artık dünya markası 

oldu.
Kenar yönetimde, herkese örnek 

olacak davranış sergilemesi lazım.
Bursaspor ruhu, Hagi ile yeniden 

dirilecek.
Dört romen takviyeli Bursaspor. bu 

sene taraftarlarım üzmeyecek.
Temmuz ayı çok kaliteli hazırlık 

maçları ile geçecek.
Ve. Yavaş yavaş kadrolar oturacak.

4(/A/(/N FhüSACf

İki küçük memur, konuşuyordu.
Eline müdür maaşı geçse ne 

yapar dm"
“- Onu bilmiyorum ama. 

Müdürün eline benim maaşım 
geçse ne yapardı, çok merak edi 
yorum"
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Zeytin üreticisi umutlu
u 
la

İlçe Tanm Müdür Vekili Gürkan Kantar, üreticilerden mem-
nuniyet içeren haberler aldıklarını ifade ederek "Bu yıl 
zeytinde yüksek verim bekliyoruz." dedi.
Ali ÖZYURT 
Hayatî Küçükçakar* 
in emekliye aynl- 
masıy la Gemlik İlçe 
Tanm Müdürlüğü* ne 
vekalet eden Ziraat 
Mühendisi Gürkan 
Kantar üreticileri 
uyararak.
"Doğrudan gelir 
desteği adı altında 
yapılan yardım
ların 2002 yılı 
ödemelerinin 2’ 
nci kısmının öden
mesine başlandı.
Çiftçilerimiz Ziraat 
Bankası ndan par
alarını alabilirler."

2 MİLYON AĞAÇ
İLAÇLANDI
Gemlik zeytinciliğine 
ekonomik olarak en 
büyük zararı veren 
zeytin güvesi' ile ilgili

ilaçlı mücadele 
çahşmalannın 
tamamlandığını 
aynca yüksek hava 
sıcaklığının etkisiyle 
halk arasında " 
sap dibi 
dökülmesi" olarak 
adlandınlan kayı- 
plann geçtiğimiz 
yıla nazaran bu yıl 
az olacağını bildiren 
İlçe Tanm Müdür 
Vekili Gürkan 
Kantar "Zeytin 
güvesi zararlısına 
karşı 2 milyonun 
üzerinde ağacın 
ilaçlaması yapıldı. 
Ancak hasat döne
mine kadar 2 veya 
3 ilaçlama daha 
gerçekleştireceğiz. 
Teknik eleman
larımız bu ilaçlama 
sürelerinin planla

özgürOnların düşünceli

GEMLİK,

GÜNLÜK SİYA Sİ GAZETE

KErfez

NÖBETÇİ ECZANE

ben merkezcilik 
bağlarını kopan

olmalarında 
düşünüyorum.

verişmelerinde c oğmatizmin yerine 
özgür inanç ve ini ancıl değerlere sahip

Okuduğum bir kitapta zehirli pedago
ji deyimi dikkatimi çekmişti. Anlatılmak

21 Temmuz 2003 Pazartesi 
SERİM ECZANESİ

eğitimin olabileceği idi 
evde ya da okulda eği- 
bilim kurallarına zaman 

düşmüyor muyuz?

İlçe Tanm Müdür Vekili Gürkan Kantar, 
"zeytin güvesi " hastalığına karşı Gemlik’ 
te 2 milyonun üzerinde ağacın ilaçlandığını 
belirtti.

pal 'imiz olmalı diye 
Gençlerimiz sınırsız

geleceği umutla

YIL : 31 SAYI: 1598 
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)

ma çalışmalarını 
yapıyor. Çiftçile 
rimizi ilaçlama 
zamanından önce 
haber edeceğiz." 
dedi.
Kantar, arzu 
edilmeyen doğa olay
larıyla karşılaşıl-

madıkça bu yıl mah
sûlde yüksek verim 
elde edileceği inancını 

taşıdıklarını belirterek, 
çiftçilerden bu konuda 
memnuniyet verici bil
giler aldıklarını da 
sözlerine ekledi.

HAHA MU.

Pizzamızı denediniz mi? 
Vazgeçemeyeceksiniz.

Ev ve işyerlerine servis yapılır
İstiklal Cad. No: 17 GEMLİK

Tel: (0.224) 513 53 67

Zehirli Pedagoji

tavır içinde olmalan, 
bakmayı engelliyor

Aşın bireycilik. -ve 
onların toplumla olan

istenen zehirli 
Çocuklarımıza 
tirken, eğitim 
zaman ters
Uygulanan yanlış eğitimin, nice büyük 
sorunlara kaynaklık ettiğin bilincinde 
olarak tavrımızı sorgulayalım.

Olumsuzlutkları kazanca
dönüştürmek mümkündür.

Gençlerimizin bugün içinde bulun
duğu sıkıntılı ve bezgin hayattan kurtul
maları, anlayışlarda düzeltmeler ve yeni 
açılımlar gerektirmektedir.

Gençlerimizin bir bölümünün toplum
sal sorunlara ilgisiz kalmalan, apolitik bir 

özgürlük olmadığıhıri bilincinde olmak. 
Onların özürlük diye düşündükleri şey, 
düzenin olumsuzluklarıyla bütünleşme 
olmasın sakın. Koşullandmlmışhk. tam 
bir zehirli terbiyedir.

Suçluyu, kazıyın, suç kısmını atın için
den saf insan çıkar. Demek zamanla 
bulaşıyor kötülük.! Ya da kötü eğitimle 
oluşuyor, besleniyor.

Çocuklann kendi içlerinde çıktıkları 
yolculukta onlara rehberlik edelim, 
seçenek sunalım, ama dayatmayalım. 
Doğruları deneyerek öğrensin.

DOĞUŞ FEN DERSHANELERİ
Her Zaman Bir Adım Önde”
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SSK’lı hastalar
serinde bekleyecek

SSK Hastanesi bahçesindeki prefabrik polikliniklerde yaşanan hava
landırma sorununu İşçi Emeklileri Derneği girişimleri ile başta Rotary 
Kulübü olmak üzere diğer sivil örgütlerin yaptığı katkılarla çözümlendi.

AhÖZYURT
Gemlik SSK Hastanesi 
bahçesinde bu yıl 
hizmete giren prefabrik 
polikliniklerde yaşanan 
havalandırma sorunu. 
Emekliler Derneği, 
Petrol-îş Sendikası 
Bursa Şube Başkanlığı 
ve AKP ilçe 
Başkanlığının ortaklaşa 
yaptığı katkıyla 
giderildi.
Yaz mevsimin başla
masıyla birlikte baş 
gösteren ve polik
liniklerde en önemli 
sıkıntı haline gelen 
sıcaklık ve havalandırma 
sorunu çözümlendi. 
Emekliler Derneği 
Başkanı Hüseyin Yener 
ile AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin çeşitli sivil 
toplum örgütleriyle 
geçtikleri temas sonucu 
polikliniklere takılmak 
üzere klima temin 
ettiler.
Başta, Gemlik Rotary 
Kulübü olmak üzere

birçok sivil örgütün 
ekonomik katkılarıyla 
alınan 3 klima 
geçtiğimiz günlerde pre
fabrik polikliniklere 
takıldı.
Bu arada Petrol'. İş 
Sendikası Bursa Şube 
Başkanı Nuri Han ile 
Yardımcısı Efraim 
Tümer’in katkılarıyla da 
poliklinik girişine hava 
perdesi yaptırılarak 
polikliniklerin aşırı sıcak 
alması önlenmiş oldu. 
Gösterilen bu örnek 
dayanışma sayesinde 
vatandaşlar daha serin 
ve rahat bir ortamda 
kaliteli sağlık hizmeti 
almaya başladılar. 
Gemlik SSK Hastanesi 
Başhekimi Dr. Neşet 
Ciğerli, sözkonusu kişi 
ve kurumlara sağlık 
alanındaki hizmetlerin 
rahat bir ortamda 
yürütülmesine yönelik 
bu duyarlı davranışların
dan dolayı teşekkür etti.

Prefabrik polikliniklerde artık sıcaklık değil serin 
hava hakim. Vatandaşlar bunaltan sıcaklara serinlik 
veren hizmetten memnun kaldı.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

lî İtfaiye
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K.

110
155 
İ 56

513 10 55

TEK Arıza 
TEK İşletme 
Statyum 
Orm.BöLŞef.

513 20 66
513 45 03
514 00 95
513 12 86

Bursa 
Mudanya 
Yenlkapı 
Yalova

256 77 84
544 30 60

(212) 516 12 12
(226) 811 13 23

Polis Karakolu
Gar. Kom.

513 18 79
513 12 06

MIHI Eğt. Md.
Halk Kütüphane 
A <?lzQr1llr

513 11 74
513 18 46 VAPUR- FERİBOT

513 10 57
513,13 08

Yalova
Topçular

(226) 814 10 20
(226)363 43 19KAYMAKAMLIK Karayolları■V Kaymakamlık 513 10 51 Uman Baş.

Mal Müd.
Nüfus Md.

513 11 33
513 10.95
513 37 42

Esklhlsar (262)655 60 31

Kaymakamlık ev 513 10 52 nmcı’ıc
C.Savcılıöı 
C.Savcı Yrd. 
Emniyet Müd.

513 10 531 K 513 2954
513 10 28

Özel İd. Md. 513 15 07 261 54 00
D (18Hat)Tapu Slcl. Müd. 

Müftülük
513 14 14
513 13 64

Ş©blrİ0f CM UM
Otobüs Termlnau ULAŞIM Gümrük Md.

TaUaİ Mri
513 1411
513 1042
513 23 60
513 11 86

TÜP DAĞITICILARI

M Uludağ Turizm
Aydın Turizm

513 12 12
513 20 77

IcKtJl IVKJ.
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tanm Müd.

Aygaz
Özgaz

513 1295
514 17 00■n HASTANELER İlçe Seç. Md. 513 77 73 Tekgaz 5131637
5131637
51888 43Devlet Hastanesi 513 92 00 BELEDİYE________ Ergaz

SSK Hastanesi
Mer.Sağ.Ocağı

513 23 29
513 10 68

Santral
Başkanlık

513 45 21 -23
513 45 20
513 24 32

513 45 21-122

Ipragaz
Habaşgaz
Ukttgaz
YenlUkltgaz

5132259
5134546
514 28 41
5136500E TAKSİLER Zabıta

Otobüs İşlet.
5134095

■ 5145981u Körfez Taksi 
Çınar Taksi

513 18 21
513 24 67

SU İşlet. 513 45 21 -MÖ
İtfaiye 513 23 25

Atevgaz
BPGaz

U Güven Taksi
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

513 32 40
513 23 24
514 35 50

Muhasebe Md. 513 45 21 -182 
Yan İşi. Md. 5134521-111
Su Aran Yaba 185

AKCAN PETROL 
YERÜYURRAR 
petrol

513 1779

5133033

CHP 
kongresi

Birinci sayfanın devace 
Sertasfan konuşmasın
da, kongrede Gemük «ı 
önemli sorunları bütan- 
duğunu ve bunların 
başında ürrâenâle 
geldiğini, Gemlik 
CHP ran buna çok 
önem verdiğini 
belirterek. “Üniversite 
konusu riske atıla
cak bir konu 
değildir. Bu konuda, 
ilkez Gemlik'te sivil 
insiyatif bir araya 
geldi. Bazıları bu 
biraraya gelmeyi 
dikkate almak 
istemiyor. Sivil 
insiyatifi taraf gibi 
görüyor. Bu yan
lıştır” dedi.
Gemlik’te serbest bölge 
gibi bir olgunun bulun
duğuna da dikkat 
çeken Sertaslan, 
serbest bölge fırsatını 
Gemlikin iyi değer
lendirmesini istedi ve 
serbest bölgenin öne 
mine değindi.
Mehmet Uğur 
Sertaslan, konuş
masının sonunda 
“Tekrar aday olarak 
huzurlarınızdayım” 
dedi.
DEMİREL 
KONUŞUYOR
Bursa il başkanı ve 
yöneticileri, Orhangazi, 
Mudanya, Orhaneli, 
İnegöl CHP ilçe 
başkanlan ve yönetici
leri, Küçük Kumla 
Belediye Başkanı 
Ömer Bal, Saadet 
Partisi İlçe Başkanı 
Recep Aygün ve 
arkadaştan. Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı İbrahim Talan, 
ÖDP üçe Başkanı 
İmran Akyavaş.
Emeğin Partisi İlçe 
Başkam ve çeşitli 
demeklerin başkan ve 
yöoeödieri fe Petrol4ş 
Sendikası temAj- 
terinin hazır buhrÛKc 
CHP içe kongresinde 
konuşan Bursa 
Müetveki Kemal 
Demirci. “CHP ye 
büyük görevler 
düşüyor. Biz. parla
mentoya gâraıtyuı 
diğer partileri de 
temsil görelindeyiz. 
CHP parlamentoda

Târkiye'aia sorur 
larra cozatk içâa 
büyük çabalar har* 
apar. Ba «onaoian 
çözmeye devam 
edeceğiz. Ancak, 
bunların ötesinde 
de gorevierimsz rar. 
Parlamentonun 
cfaşmda seç&fiğiarâ 
3 ve Sceiere gidip, 
köylü 3e ha& 3e 
birlikte olmak 
zorunhduğumuz 
var" dedi 
Gemlik m küçük bw

gerektiğini bctaierak.
“Herkesi görevini 
yapmaya çağırıyo
rum ve iktidar parti
sine sesleniyorum. 
Gemlik ? sahip 
çıkın” dedi..
Gemlik n dört dörfluk 
bir üniversiteye ihâyso 
olduğunu da soyteyan 
Demirci, “Bunu 
gerçekleştirmek 
zorundayız." dedi. 
Haşan ÇetmkaJe ise 
yapbğı uzun konuş
masında, Curnhuîyet 
Halk Partisi fikir par-

befaîerek. ıdusai

eline geçtiğim. CHP âe 
ilgili haberienr sansüre 
uğratkhğn. medya 
patronian hangi partks 
destekliyorsa yayan 
organlarında o yönde 
yaatar yaadAn söyie-

Çetinkate. “İyi ki 
yerel basan rar." 
dedi. Yaçüan seçim
lerde. seçimferc lek 
hste te fiMh 108 
ddegerân €8 ran oy | 
tnâwrW> gand kani- i 
da. Mehmet Uğur 
Sertaslan. yeniden içe 
başka» uçfchm. 
yöneörn tardına ete 
Cenâ Acar. Erdal 
Akvûrek. Al Araş.
BûteatÇjçafc. Feza 
Atasayur. Cem Gûtec ; 
Serap Gîrkan. Ömer 
Kara. Tahsin Kaya ra 
Cemi Kort secküer 
Este içe brajh'mhnm 
da bulunduğu 32 
i delegesi de genel 
taarufca seçki.
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Modern şelale
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Ali ÖZYURT 
İlçe Kaymakamı Sadettin Genç, 
Atatürk Parkında bulunan 
Atatürk büstü ile hükümet binası 
önünde gerçekleştirilecek çevre 
düzenlemeleriyle ilgili 
düşüncelerini aktardı.
Büstün mermer ve yazılarının 
bir hayli eskidiğini gözlemdiğini 
bilderen Kaymakam Genç, 
“Atatürk büstü bir hayli 
eskimiştir. Bakım ve onan
ma ihtiyacı vardı. Özelliği 
bozulmadan bu eksilikler 
giderilecek, eskiyen yazılar 
ve mermerler yenilecek7’ 
dedi.
kaymakam Genç, Hükümet 
binası önündeki düzenlemenin 
ise. binanın yenilenmesiyle bir
likte çevresinin de binaya uygun 
hale getirilmesinden kay- •

naklandığını belirtti.
Gemlik Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, hükümet binası 
önünde başlatılan çevre düzen
lemesi çalışmasının bir an önce 
bitirilmeye gayret edileceğini 
belirtti.
Alanın uzun süre işgal 
edilmesinin mümkün olmaya
cağını belirten Başkan Turgut; 
“Tek tek elden geçmesi 
gereken ve çok inceliği olan 
bir projeyi uygulayacağız. 
Bursa’da çok beğenilen bir 
proje. Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
santral garajının karşısında
ki Fomara Caddesinde bulu
nan şelale projesini 
hükümet binası önüne 
gerçekleştireceğiz” dedi. Başkan Turgut, Bursa’daki Fomara Caddesi’ndeki Şelale pro

jesinin aynısının Hükümet Binası önüne yapılacağını söyledi.

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 GÜND€ KALİTELİ vo ucuz 
DRVCTİYC BASILIR

Her türlü matbaa işlerinizde hizmetinizdeyiz. 
"Matbaacılık Bizim İşimiz"

MATBAACILIK-YAYINGILIK*RBKLAMeil_IK
İstiklal Cad. Bora Sok. Akba^t Andtği No t GEMLİK

t (0.224i^5U3 95
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Tartışalım
Barış içinde yaşayalım

Toplumsal yapıyı düzenlemeye dönük 
olursa yararlı.

Ancak tartışmada esas olan tarafların 
birbirlerine saygılı olmalan.

Dayatma değil olumlu düşünceleri Öne 
çıkarmak gerek

İnsanın yılların birikimi sonucunda 
belirlevBği doğrulan değiştirmek çok kolay

Doğruya ulaşmak için önce yürek 
tertemiz olacak.

insan kendini tanıyacak.
Kendisini tanıyan insan toplumu da o 

denli yarar sağlar.
insan kendi yüreğine ektiği sevgi 

topîumunu sürekli sulayacak, besleyecek, 
büyütecek ve meyvelerini çevresiyle pay
laşacak.
. Gelişme o zaman olanaklı olur.
Toplumsal iyileşme o zaman sağlanır.

Vurarak, kırarak, bağırarak, çağırarak 
barış içinde yaşanmıyor. Uzlaşma olmu 
yor.

Yaşanmadığını da görüyoruz
Mutluluk insanın yapısal oluşumuyla 

bağlantılı
insan var bir tebessümle mutlu olur.
insan var dünyayı bağışlasan mutsuz..
Tebessümle mutlu olan insanların 

sayısmı arttırmak gerekiyor.
Gemlik Marmara nın çok şirin bir ilçesi.
Bu şirin ilçe deniz havasını soluyan 

insanlarla bir huzur ve mutluluk yuvasına 
dönüşebilir.

Dönüşmemesi için hiç bir neden yok.
Belki bîr ütopya ama...
Gemlik in şirin çay bahçeleri birer 

tartışma ve söyleşiler platformuna dönüşe
bilir.

Oralardan topluma ışıklar saçılır.
Mutluluk rüzgarları dalga dalga

Gemlik in tüm kesimlerine yayılır.
Kente sahip çıkma, kent insanıyla banş 

içinde yaşama duygulan topluma aşılanır.
Kendilik bilincinin yerleşmesiyle de 

toplumsal kalkınma gerçekleşir.
Kim yapacak?
Yere! yöneticiler.
Kim yapacak?
Eğitim kurumlan
Kim yapacak?
Sivil toplum örgütleri
Kim yapacak?
Yurttaşlar.
Toplumun tüm kesimlerinin birbirleriyle 

kucaklaşması birbirlerini anlamak, dinle
mek için çaba göstermesi toplumsal huzu
run ve banş içinde yaşamanın tohumları.

Hep birilikte ekelim.
Mutki yaşayalım.

BakiUa* $eewe^e>
Emin ÇÖLAŞAN

Bir Ustanın kitabı....
Elimde şimdilik 4 ciltten oluşan ve 

gerisinin en kısa zamanda gelmesini 
dilediğim muhtaşam bir kitap var. Şimdi 82 
yaşında olan Bedii Faik ustamızın kitabi:

“Matbuat, Basın Derken, Medya.” 
(doğan kitap)

Genç kuşaklar Bedii Faik ismini bilmez. 
Geçmişin önde gelen gazetecilerinden biriy
di. Süslü, espirili ve muhalif yazılarıyla tozu 
dumana katar, başı bu yüzden” dertten kur
tulmazdı.

Bedii Faik ustamız artık gazetecilik yap
mıyor, anılarını yazıyor. Ben ara vermeden 
okumak için 4-. cüdi.bekledim ye şimdi okuy
orum. Bu anılar ilginç, öğretici. Özellikle 
gazetecilerin, kendilerine bir usta tarafından 
verilen kısa öğütleri mutlaka okuması gerek- 
ilyor.

Kitabı okurken gülüyorsunuz, .üzülüyor
sunuz, 1945 yılından başlayarak yakın 
geçmişimizi görüp eski ve yeni gazeteciliği 
kıyaslama fırsatı, buluyorsunuz. Bedii Faik 
ayrıca, tanıdığı . eski, ^şöhretleri’,, anlatıyor. 
Bunlardan biri de önlü edebiyatçı Recaizâde 
Ekrem’in oğlu, gazeteci yazar Ercüment 
Ekrem.Talu.

1920 1i yılların başları. Genç türk Devleti 
Ankara ’da görev verilecek kaliteli adam 
bulamıyor. .; Atatürk, çevresine “Gidin 
İstanbul’dan Fransızca bilen adam 
toplayın” diyor. İyi Fransızca bilen ve 
“hoca” diye anılar Ercüment Ekrem’i 
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri yapıyor. 
Ercüment Bey bir gün Atatürk'ün huzurun
da Atatürk direktif/verirken “not alınız 
efendim” diyor. Ceplerini yoklayan 
Ercüment Ekrem’in kalemi yoktur. Az ötede 
vazoları düzelten Latife Hanım’a seslenip 
“Bir kalem getirebilir misin?” deyince 
film bitiyor ve görevden ayrılmak zorunda 
kalıp İstanbul’a dönüyor. Hocalık ve gazete 
yazarlığı başlıyor.

Yıl 1950. Demokrat Parti seçimi kazanıp 
iktidar olmuş, Hoca siyasetin karargahı 
Ankara Palas’ta otururken yanına bakan ve 
milletvekili Seyfi Kurtbek geli yor. “Vay 
hocam, biz de burada mısınız?” ... 
Hoca yanıt veriyor : “Vay Seyfi, senin 
burada ne işin var?”... “Aman hocam 

ABONE OLDUNUZ MU?
■■ güni Ok sIyasI gazi:te ■■

Okuyun, Okutun, Abone Olun

ben milletvekili seçildim”... Talu 
şaşırıyor : “Haydi canım, şakanın 
sırası mı şimdi...” Bir daha görüşmüyor
lar.

(Rahmetli sonraki milletvekillerini görsey
di, herhalde aynı sözleri söylerdi)

Şair Halit Fahri Ozansoy, yolda Tali’ya 
rastlıyor : “Of sorma, dün akşam öyle 
içmişim ki, hiç kendimde değildim” 
Hocam anında taşı gediğine koyuyor: 
“Kimi bilir ne rahat etmişsindir.” 

♦ *

İstanbul’da Halit isimli biri var. Bir defter 
açmış,- merakı dönemin ünlü yazarlarına 
birkaç satıryazdınp imzalannı almak. Bir 
gün defterini Hoca ya götürüyor ve Hoca 
mecburen yazıyor.;. “Oğlum Halit, imza 
toplayacağına para topla. Onu 
toplâyamıyorsan pul? topla. Ama en 
iyisi, aklını başına topla.”

Hoca ile o donemin ünlülerinden Eşref 
Şefik aynı gazetede çalışıyor İkisi de yeri ve 
zamanı geldiğinde, birbirlerini iğneliyor

Günün birinde gazeteye Eşref Şefik in 
kendisine tıpatıp benzeyen oğlu geliyor. 
Bahadır Dülger, “Allah bağışlasın, sana 
çok benziyor” deyince Hoca atılıyor: 
“Sus, çoçuğun büyük felâketini 
saadetmiş gibi gösterip ne halde ede
ceksin.”

Bu lafin altında kalan Eşref Şefik, Hoca 
gidince Bedii Faik’e dönüp şöyle diyor :

“Ah be hoca, senin Muvakkar’mın 
(oğlu Muvakkar Ekrem Talu) şöyle bir 
görünmesi bize kısmet olmasa da, 
benzeyip benzemediğinize bir karar 
verebilsek diyecektim ama aile konu
ları bunlar, girmek istemem... “

t « *
Güzel espriler, başa gelenler, portreler, 

acı ve tatlı olaylar. .; Ve bir dönem gazeteci 
ligin perde arkası.

Önce matbuat, sonra basın ve 
günümüzde bizim anlı şanlı medya!

Bedii Faik ustamız yıüann deneyimini, 
yaşadıklannı, anılannı, görüşlerini, gazeteci
lik mesleğinin nerelerden nerelere geldiğini 
kitaba dökmüş ve çok güzel, öğretici, bir 
solukta okunan bir eser ortaya çıkarmış.

Ellerine sağlık.
Hürriyet 20 Temmuz 2003
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Tehlike devam ediyor
Belediye tarafından ihale edilen katlı otopark ve işyerleri inşaatının çevresinde 
koruma bandının olmaması yayınlarımıza rağmen devam ediyor. Çevre sakin
leri, belediyeyi önlem almamakla suçluyor.

Gemlik Belediyesi ne ait katlı 
otopark inşaatı güvenlik açısın
dan bulunduğu çevreye tehdit 
oluşturmayı sürdürüyor, 
inşaat alanı çevresinde hiçbir 
koruyucu önlemin, alınmayışına 
öfkelenen vatandaşlar, "Çalış
malar sırasında inşac.. 
çevresinden korkuyla gelip 
geçiyoruz. Belediye gerekli 
önlemi alması için bir facia 
mı yaşanmasını bekliyor." 
derken, o civarda oturan 
mahalle sakinleri ise "Çocuk
larımızı dışarı bırakmaya

Ali ÖZYURT 

cesaret edemiyoruz. 
Hayatları her an tehlikede 
altında. Olası bir acı olayın 
yaşanması durumunda 
sorumlu kim olacak. 
Belediye inşaatlarda 
yapılması gereken bu önem
li konudaki ödevini 
kendisine ait inşaatta 
yerine getirmezse 
diğerlerini ne hakla denet
leyip tedbir alınmasını 
sağlayacak." şeklinde 
sorumsuzluğa tepki 
gösteriyorlar.

TAKSİTLİ TATİL EN İDEAL TATİL!
WORLD KART 
İREAL 
ADVANTAGE 
RONUS KART

sahiplerine
VADE FARKSIZ

taksit imkanı

OKUL GEZİLERİ

VİZE İŞLEMLERİ

YURTİÇİ - YURT DIŞI OTEL REZERVASYONLARI
PAKET TURLAR
HAC - UMRE
YURTİÇİ • YURTDIŞI UÇAK BİLETLERİ
KONGRE VE SEMİNER

duru lurismf

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



Memura verilen yüzde 8’lik zamdan sonra ard arda gelen zamlar halla çileden çıkartıyor

Zamlar vatandaşın belini büküyor 
Kamu personeline kısa bir süre önce yapılan zamların ardından dün basta TEKEL ürünleri** grten ytczdr 1O hi artM 
piyasaları allak bullak ederken, vatandaş hükümete kaşıkla verdiğini kepçeyle götürüyor d^or TEKEL «■ zaaimMi 
ardından Philips Morris de ürünlerine yüzde 10 dolaylarında zam yaparak, kamunun zamiarva taiup etti Zanhra 
ard arda devam etmesi beklenirken, kamu çalışanları hükümetin IMF nin isteklerine boyna eyaMİdr «aclayor

L__ GEMLİK GEMLİKİN JLK GÜNLÜK GAZETESİ I Askeri Hara da 
nöbet değişimiKHrfe

MMH TARAFSIZ SİYASİ GAZETE 
bP22 Temmuz 2003 Salı FİYATI : 200.000. TL

Belediye tarafından açılan ve bir süre sonra kapatılan Sağlık Ocağı, Merkez Sağlık Ocağı tarafından caistvdacak.

|Atilla Mete Sağlık ocağı açıldı
Kadri Güler
gemlikkorfezti’mynet.com

t^üne f^ııkış
Gemlik Belediyesi tarafından Ha midiye Mahallesi nin arka taraflarına 
hizmet etmek amacıyla açılan ancak, çalıştınlamayan Sağhk Oca£ 
dün 1 Nolu Sağlık Ocağı’na bağlı olarak yeniden hizmete girdi.

Bankalar
Dün, bankalarda işi olanların hali dumandı.
Emekli maaşını almak isteyenler, TEDAŞ’a bor

cunu ödemek isteyenler veya çek, senet ödeyecek
ler saatlerce kuyruklarda beklediler.

Son zamanlarda bankalarda işlem yaptırmak için 
bir gününüzü ayırmanız gerekecek.

Bunun çeşitli nedenleri var.
Bir kez bankalar artık bankacılık yapmıyorlar.
Bankanın asıl işlevlerini yerine getirmek yerine. 

TEDAŞ'ın, bilmem ne fabrikasının maaşlarını, 
emeklilerin veya memurların maaşlarını ödeyen 
kurumlar haline geldiler.

Yani, işleri bir başkası adına tahsilatçılık yapmak.
। Esnafa, köylüye, tüccara veya sanayiciye kredi 
vermek o işler artık bitti.

Sabit geliri olanlara, parasını kolay tahsil edebile
ceklere istedikleri kadar kredi kartı veririp, ömür 
boyu borçlandırmanın modern yolununu sağlaya
caklar.

Gemlik’te İmar Bankası nin da kapanmasıyla
I banka sayısı giderek azaldı

Özel banka olarak Yapı Kredi, Akbank dışında 
banka yok

Kamu bankaları ise yukarıda değindiğim gibi 
başka işlerle uğraşıyorlar

Vatandaş az memurla görev yapan bankalarda 
en «t 3 saat kuyrukta bekleyerek günün en önemli . 

I saatlerini harcarken strese giriyor
Bankaların kendilerine çeki düzen vermeleri 

gerekiyor. Olan vatandaşa oluyor.

Ali ÖZYURT 
1 Nolu Sağlık 
Ocağı nın yükünü 
hafifletecek olan 
Gemlik Sağlık Grup 
Başkanlığına 
devredilen Atilla 
Mete Sağlıkevi, sağlık 
ocakları gibi hizmet 
verecek.
Dün düzenlenen sade 
bir törenle hizmete 
açılan Sağhkevinde 
sağlık hizmetleri veril
meye başlandı.
1 doktor, 1 hemşire 
ve 1 ebenin görev 
yapacağı Atilla Mete 
Sağlık Ocağı nda 
günde yaklaşık 40*a 
yakın hastaya sağlık 
hizmetlerinin ve 
rilebileceğini söyle 
yen Gemlik Sağlık 
Grup Başkanı Dr. 
Besim Çavuşoğhı, 
Gemlik Bckxin.vsi nin 
daha iyi sağlık * 
hizmeti sunabilmesi 
için sağhkevtni Sağhk 
Grup Başkanlığı na 
tahsis edildiğini

söyledi
Dr. Yasin Akar ve 
hemşire Sevim
Pehlivan ile 
sağlıkevine gelen 
Çavuşoğlu. doktor ve 
personele yeni işyer
lerini tanıtarak, 
bilgi verdi
Günde 250 nin 
üzerinde poliklinik 
hizmeti verecek olan 
sağlık ocağı. 1 Ndu 
Sağlık Ocağı nın 
yükünü hafifletecek

i, 511

mynet.com
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İMH Gürhan ÇETINKAYA

Yazarımız Gürhan Çetinkaya’nın bugünkü 
yazısı şehir dışında olması nedeniyle elimize 
ulaşmadığından yayınlayamıyoruz. Okuyucu 
(arımızdan özür dileriz.

Teoman EKİM

Gemlik Rotary ve Köstence Seferi

4 yeni 
Bakanlık 
kuruluyor

Tasanya göre. Adalet 
Bakanlığı, Milli 
Savunma Bakanlığı. 
İçişleri Bakanlığı, 
Maliye Bakanlığı, 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik
Bakanlığı nın taşra 
teşkilatı yerini koruy
or.
Taslak çalışmasında 
hükümet bakanlık
lasın taşra teşkilat- 
lannın kaldırılması 
konusunda iki ayrı 
seçenek ortaya 
koydu. Hükümet, 
önümüzdeki dönem 
Ekonomi Bakanlığı. 
Milli Eğitim ve Spor 
Bakanlığı, Bilim ve 
Teknoloji Bakanlığı, 
Haberleşme 
(Enformasyon) 
Bakanlığı.
Şehirleşme, Yerleşme 
ve Çevre Bakanlığı 
adı altında yeni 
bakanlıklar kuracak. 
İlk seçeneğe göre 
Dışişleri Bakanlığı.
Ekonomi Bakanlığı. 
Milli Eğitim ve Spor 
Bakanlığı. Sağlık 
Bakanlığı, Tarım

Bakanlığı, Ulaştırma 
ve Ticaret Bakanlığı, 
Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı, 
Orman ve Çevre 
Bakanlığı. Kültür ve 
Turizm Bakanlığı. 
Bayındırlık ve' Iskan 
Bakanlığı nın taşra 
teşkilatı ortadan 
kalkıyor. Hükümetin 
üzerinde durduğu 
diğer bir alternatife 
göre ise Dışişleri 
Bakanlığı, Ekonomi 
Bakanlığı, Milli 
Eğitim ve Spor 
Bakanlığı, Sağlık 
Bakanlığı, Tarım ve 
Orman Bakanlığı, 
Ulaştırma Bakanlığı, 
Haberleşme 
(Enformasyon) 
Bakanlığı, Bilim ve 
Teknoloji Bakanlığı, 
Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı, 
Şehirleşme, Yerleşme 
ve Çevre Bakanlığı, 
Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’nın taşra 
teşkilatı 
kalkıyor.

ABONE KAMPANYAMIZ DEVAM EDİYOR
(f&Mıuı at etti* <fctel

■■■■■ r.C.vı i »< M YA M <. \ / • 11 ■■■

Okuyun, Okutun, Abone Olun

Rotary, amacı bütün değerli girişimlerin 
temeli sayılan “hizmet idealini’7 teşvik etmek 
ve değerlendirmek olan, bir dernektir. Tanışıklığı 
bir hizmet fırsatı sayar, hizmet idealinde bir
leşmiş iş ve meslek sahipleri arasında dünya 
çapında dostluk ilişkileri kurmak suretiyle ulus
lararası anlayışın, iyi niyetin ve banşm gelişti 
rilmesine katkıda bulunur.

Rotary, bu amacına ulaşmak için çalış
malarını esas itibarıyla dört ana komite ile 
yürütür. Hemen sözümün başında söyleyeyim, 
son zamanlarda aşağıda değineceğim bu 4 ana 
komiteye, daha önce alt komiteler olarak çalışan 
Gençlik ve Vakıf Komiteleri de önemlerine 
binaen eklenmişlerdir.

Bu 4 ana komiteden birincisi olan “kulüp 
hizmetleri”, elbette çok önemlidir: Hizmetin 
ancak sağlıklı Rotary kulüplerinde üretilebileceği 
göz önünde bulundurulursa, Rotary kurallarına 
uygun alt yapıların kurulması ve sağlamlaştırıl
ması. sağlıklı büyümeleri ve düzenli faaliyet 
göstermeleri bu komitenin çalışmalarındaki 
başarılarına ^bağlıdır.

Elbette “Meslek Hizmetleri” komitesi çok 
önemlidir : Mesleklerimiz olmasa biz de burada 
olamazdık. Tüm mesleklerde yüksek ahlaki 
değerleri korumak, îiim yararlı mesleklerin 
toplumsal değerlerini takdir etmek ve kişilerin, 
daha doğrusu üyelerin mesleki becerilerinden 
yararlanarak pı ojeler üretmek, ortaya hizmetler 
çıkarmak ciddi‘çalışmalar ve emek ister.

Elbette ‘‘Toplum Hizmetleri” komitesi çok 
önemlidir: Toplum Hizmetleri Rotary’nin 
“kendinden önce hizmet” felsefesini.topluma 
yansıtmakta en etkin rolü oynar. Esasen her 
Rotaryenin, fert başına düşen milli geliri hala 
2500 Amerikan Doları seviyelerinde dolaşan bu 
topluma borcu vardır. Toplumdan aldığını 
topluma verme borcu vardır. Bu ülke olanakları 
ile belli bir seviyeye gelen insanlann belli grup 
lara borçları vardır. O borçlannı ödeyebilmeleri 
için de toplum hizmetleri önemli bir fırsattır. 
Çünkü her Rotary Kulübü önce ulusal bir 
dernektir, önce ulusuna yararlı olmak borcu 
altındadır. Zaten ulusuna yararlı olmayan bir kişi 
ya da kuruluşun uluslararası alanda başanlı 
olması beklenemez.

Rotary’nin 4. ve en önemli komitesi ise 
“uluslarası ilişkiler” komitesidir : Dünya 
çapında dostluk ilişkileri kurmak, ortak hizmetler 
üreterek uluslararası karşılıklı anlayış, iyi niyet ve 
barış sevgisini geliştirmek bu komitenin faaliyet 
alanı içindedir. Rotary’i benzeri birçok demek
ten ayıran en önemli özelliği de bu uluslararası 
niteliğidir. Yoksa benzer hizmetler üreten çok 
sayıda kuruluş vardır. Birleşmiş Milletlerde 
sayıları yüzleri aşan ülkeler arasında temsil 
edilen tek sivil toplum örgütü Rotary'dîr. Ne bir 
Devlet Başkanı, ne bir Hükümet Üyesi, ne de bir 
iş adamı bir çağn almadan uluslararası bir 
toplantıya katılabilir, kapısını açıp içeri girebilir.

Her Rotaryen istediği ülkede. istediği b» MBflf 
toplantısına ka t ila bilir, orada söz alarak »İmtutmi 
sözcülüğüne soyunur. BüyukdaBk yma jM 
lenir.

Gemlik Rotary Kulübü Köstence seferi > m 
böyle bir görevi yüklenmiş ve haşan flp m«m 
landırmıstır. Buna bilerek gezi değ: 'StİLf 
diyorum, çünkü bu bir “IS GEZİSİ’ p 
“GÖREV GEZİSİ” idi. Haziran ayım 
rucu sıcaklarında beyaz gömlek, kravat w taiaH 
elbise ile yapılan bir seferdi.

Kulübümüz, geçmişte fevkalade basanfe MBM 
ve turistik geziler düzenlemişti. Yurt içinden yM 
dışına. Ürgüp Göreme den Atina ve Sdmiifl 
kadar. Ve hepsi de açık kor ışmak gerefane ? I 
seferden daha başarılı organize edıimçtı J 
bu ayrıydı. Bu Rotary değeri yüksek bir 9ğm 
gezisi, iş gezisi idi, bu bir seferdi Romanya ya.

Külübümüz, aday kardeş kulüp KösMbhck 
Rotary Kulübünden devir teslim torerandr 
bulunmak ve “Kardeş Kulüp" pro: • 
imzalamak için bir çağrı almış ve bu - '' ı 
uyarak. Türk ve Romen bayrakları aknda 
duran kulüp flamaları ile. toplantıyı < nak aaM 
kapamış ve “Kardeş Kulüp” pro 
imzalamıştı. Gemlik ve Türkiye konusundM 
gerekli bilgi sahibi olmuşlardı Köstenceli'ier ....

Rotary konusunda, elbette Bursa ran 3. 
Kulübü olan 20 yıllık Gemlik Rotary KJsfcBj 
kadar Rotary bilgi ve deneyimleri yoktu, eksttâes 
vardı, ayrıca onları ne oraya varışımızda ne del 
ayrılışımızda aramızda görebildik. Fakat RoUm 
hoşgörü ve toleransı çok şeyi halleden» 
Ancak önümüzde bir fırsat var. Eylül aynM 
onlar Gemlik’e gelince eksikliklerini kentfiaM 
uygulamalı olarak Türk konukseverliği âe 
gösterme olanağı bulacağız.

Gemlikin kardeş kenti NavodM 
Belediyesi'nin ise kulübümüzü karşılaması, 
laması ve ilgileri ise yüksek düzeyde îdi. BöytaM 
bir taşla iki kuş birden vuruyor, yabana br 
Rotary Kulübü ziyareti yanında kardeş kenörnd 
Navodarı yı da ziyaret olanağı bularak KarsİM 
görüş alışverişinde bulunuyorduk

Sonuç olarak, Gemlik Rotary Kulübü heM 
hoş bir gezi düzenlemiş ve hem de yukancfe da 
belirttiğim gibi dönemin son günlerinde onead| 
bir uluslararası faaliyete imza atarak. Kcstenod 
Rotary’ Kulübü ile “Kardeş Kulüp" pro
tokolünü. kulübün son resmi toplanusmda dedr 
teslim töreninde imzalamıştır.

Bu konudaki çabalan nedeniyle Sevgi| 
Başkan Kadri ye ve yönetim kurulu arkaû:---ar-j 
na ne kadar teşekkür etsek azdır. Bir kcrsş® 
daha değinmeden geçemeyeceğim. Eskiden, hen 
başarih erkeğin arkasında bâr kadm varcm deaiM 
di. Zamanla bu söz. her başarılı erkeğin yanndM 
bir kadın vardır, biçimine dönüştü.

Sevgili Serap, sen kadının yerini bir ket dw 
değiştirdin.____

Tebrikler, teşekkürler.
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Bankalar, bankacılık dışında her iş yapıyor

Bankalarda
kuyruk çilesi

İlçemizde giderek azalan banka sayısı kuyrukların 
uzamasına neden oluyor. Az insanla, çok işi pren
sip Edinen bankalar, vatandaşların saatlerce 
kuyrukta sıra beklemesine sebep oluyor.

| Hl»ibi/»İvki ku 
KSıtviermın büyük 
t bir çoğunluğunun 
■npannıası vatan- 
I <l<ı>rfiı kuyrukta 
■ çile çekmesine 
I neden oluyor 
| âkn olarak ilce 
Kpızdekı İmar ' 
Bankası nm BDDK 
■rafından kapatıl- 
Kasıyla. is yükünün 
Jpk olan Ziraat 
■Bankası. Halk
■ Bankası. Akbank ve 
I Vakıflar Bankası.
I Yapı Kredi
f Bankası nın üzerine 
■eükl* »ninesiyle

TAŞI 
GEDİĞİNE

Yağcılık.....

Zeytinyağı ülkesi olacaksın, 
Kendi öz varlığın 
THY uçaklarında İtalyan 
menşeli zeytinyağı 
ikram edilecek.
Hangi akla hizmet. 
Kendi malını öldür, 
kalyanı güldür.
Yağcılığın daniskası.
AB dönem başkanı 
Berlusconi ya 
Yağlayın, yağlayın...

bankadaki kuyruklar 
da bekleme süresi 
en az 2 3 saat 
sürüyor.
Yaz mevsiminin 
.başlamasıyla, yazlık
lardan gelenlerin 
kuyruklara eklen
mesi bankalardaki 
işlemlerin yavaşla
masına neden olu 
yor.
İlçemizdeki bazı 
bankalardaki istifa ve 
başka banka şubele 
rine tayin edilmesi 
istemesi üzerine, 
kadrolarda meydana 
gelen azalma ile 
kuyruklar banka 
içlerinden caddelere 
taşıyor.
ÇİLE
BİTMEYECEK Mİ?
Ülkemizde 19701i 
yıllarda gördüğümüz 
şeker, yağ. sigara ve 
petrol kuyruklarına 
son yıllarda da 
emekli maaşı alma.

TED AŞ ve
TELEKOM a abone 
bedellerini yatırma 
kuyrukları eklenince, 
kuyruklarda sinirler 
de geriliyor.
Zaman zaman 
banka kuyruklarında 
sert tartışmaların 
yaşanmasına tanık 
olunuyor.
İlçemizdeki Ziraat 
Bankası ndaki ATM 
eksikliği ise.
Türkiye nin en 
büyük bankasının 
ayıpı olarak ortada 
duruyor.
Emekliler. Ziraat 
Bankası Genel 
Müdürlüğünün 
Gemlik'teki ATM 
sayısını arttırma
masını emekliye 
saygısızlık olarak 
nitelerken, 
emeklilerin kuyruk
larda ölmelerini mi 
bekliyorlar diye 
soruyorlar.

Depresyon ve Yorgunluk
Depresyonda olan bir ini — nasd belli 

olur.
Yorgundur.
Bitkindir.
Günlerce, haftalarca yatsa bdr dhnlc ! 

ne m ez.
Hic hali yoktur.
Çalışamaz.
Bırakın çalışmayı, yerinden bile kımıl 

dayamaz.
Ciinkü kafası yorgundur.
Karışıktır.
Kafasını taşımakta zorlanır.
Her insan yaşamının bir döneminde bu 

yorgunluğu yasar.
Ülkelerde depresyona girer.
Bizim ülkemizde uzun bir suredir 

yorgundur.
Hem de çalışmadan ve üretmeden 

yorulmuştur.
Ortak değerlerimiz birleştirici olmak 

yerine, bölünme amacı olarak kul- 
lanılmıştr.

Nedir bu ortak değerler :
- Milliyetçilik,
- Müslümanlık,
- Laiklik,
- Atatürkçülük.
Bu değerler, türk toplumunun ortak I 

paydasıdır.
Bu değerlerin hepsinin bir arada I 

olması gerekir.
Birini diğerlerinden ayırmak, veva biri

ni diğerlerinin üstüne çıkarmak bütün
lüğü zedeler.

Ülkeyi yönetenler zaman zaman bu 
yanlışı yapmıştır.

Bu ortak değerler, vatandasın bölün
mesi için, birbirine hasım gibi kul-1 I 
lanılmıştır.

Türkiye işte bu yüzden yorulmuştur.
Ülke bu yüzden depresyona girmiştir.
Aslında bu ülke için yapılacak en 1 

önemli yasa, ortak değerlerin kullanıl
masının yasa Ulanmasıdır.

Bu değerlerin politik arenada yasak
lanması sonucunda, politikacılar proje 
lerle uğraşmak zorunda kalacaktır.

T

^(/A/VIV FHü&Çt |
Genç kadın, sol gözü mosmor bir 

halde annesinin evine geldi.
"- Aman allahım kim yaptı buna 

kızım"
Kocam."

~- Peki. Ama o Londra'da değil 
miydi?"

Ben de öyle sanıyordum ya 
anneciğim.” J|
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Kalp teklemesine 
‘buz’ gibi çözüm

MizaFFek CLRBOĞi 
Eğ f imci-Yazar

Felsefe Kulübü

Kalbi geçici Yapılan bir
araştırmaya

duran hasta
duran ha

nin gerektiği
gelmelini ısısının 37

32-34 santi 
grata 
düşürülmesi 
durumunda 
ortaya çıktı.

leri ne 
Aradak 
dır Ya* 
edilen

i fark

tankımın
kurgu il

çözümlemek
Ja nakli hal

SATILIK TİCARİ TAKSİ
Çınar Taksi Durağında 

satılık faal durumda 
ticari taksi

GSM ; (0.532) 294 50 61

6ECE BEKÇİSİ ARANIYOR
Otoparkımıza emekli 
gece bekçisi aranıyor 

Tel: (0.224) 513 68 36

eğitim kurumlann j 

Burada bilgi üret: ‘ 
çeşitli ilkeler kazan 
lerinde kazanılan ı

Birey yaşamıyla he 
par Yoksa kendi <

Düşür

ilade edecek ve eylem < 
leştıtçccksin. Arkadaş! 
hakkında söyleşmek. yasa 
neler götürüyor bunları 
gerekiy< >r.

lazım. Bu düşün-, t

raöffEEI
■MH GÜNLÜK SIVASI GAZETE ■■■

sormak, yanıt aramak. s<

YIL : 31 SAYI : 1599 
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)

Pizzamızı denediniz mi? 
Vazgeçemeyeceksiniz.

felsefe bu. Felsefe bağnaz dusüfl 
kovar. Düşünerek seçenek ohışlUH 
böylelikle kendinizi umutsuz ve uoı 
hissetmezsiniz. Felsefe ile küçucti 
ayrıntıdan yola çıkarak büyük d 
çelerin yaratıcısı olmak mümkün, 
hayata bağlayan ne kadar çok 
olduğunun ayırdına varabihnz

Ev ve işyerlerine servis yapılır 
İstiklal Cad. No: 17 GEMLİK

Tel: (0.224) 513 53 67

NÖBETÇİ ECZANE

22 Temmuz 2003 SN>
ÖZER ECZANESİ

İ DOĞUŞ FEN DERSHANELERİ S
ü __ _ _11



22 Temmuz 2003 Salı

Başıboş köpekler kordonu mesken tuttu
■ÖZYURT
En gözde gçzüıtj akıp 
larımız fköpeklerinin 
mekanı halın»’ geldi * j 
Atatürk Kordonu nda her 
200 rrtp|redd|j|' s«eıerpe 
yatıp günesM t adn İ > 
çıkaran köpekleri görmek 
mümkün. ilçemiz çirkin manzaralara
Gemlik te yasanan çevre sahne oluyor.

sel sorunlar bitmek inimi 
yor.
Toplum olarak çevreci per 
kirletfne^e^anır verme 
alışkanlığımıza bir dejyet 
kilerin çevrç adına olan 
ödevlerini! yerine getirmek
teki ihmali eklenince; '

Son günlerde kordon 
boyunu istila eden ||| 
basıl* >s kopekler görüntü 
kirliliğinin yanısıra insöiF 
lara her an bir tehdit 
unsuru oluşturuyor. 
Sağlık acısından aşı^vb. 
gibi hidbrr kontrolü ve 
bakımı olmadığı açıkça 
görtfleıvsokak kfipekle 
rine belediyenin müda 
hale etmesini istelen 
vatandaşlar. “Bu manza 
ralara karşı yetkililer
den gereken müdaha
leyi yapmalarını isti 
yoruz. Bu görüntü 
Gemlik adına hiç de 
hoş değil.” şeklinde 
başıboş köpeklerin ilçenin 
en gözde gezinti alanların 
daki bu hakimiyetine son 
verilmesini istiyorlar.
Öte yandan yıllardır sis
temli bir biçimde çözüme

kavuşturulamayan çöp, 
sorunu da çevre sağlığını . 
olumsuz |'onde etkilemeye 
devam ediyor.
Cadde ve' sokaklarda ağzı
na kadar dokâ' çöp 
könteynerlerinin kapakları

bile kapanmıvor But4m 
. b< ışaltılmasının ögİc Me
lerini bulması hem ktma 
sağlığını olumsuz v»Mİr . 
etkiliyor hem de günMR 
kirliliğinin, yasanıTkMB 
fulden oluyor.

TAKSİTLİ TATİL EN İDEAL TATİL!
WORLD KART 
İDEAL 
ADVANTAGE 
RONUS KART

sahiplerine
VADE FARKSIZ

taksit İmkanı

✓ OKUL GEZİLERİ

J ✓ YURTİÇİ - YURT DIŞI OTEL REZERVASYONLARI

; ✓ raket turlar M TÜRK HAVA YOLLARI
kV ✓ HAC UMRE

✓ YURTİÇİ - YURTDIŞI UÇAK BİLETLERİ 
® ✓ KONGRE VE SEMİNER

KAYABEYOĞLU TURİZM SEYAHAT g 
Demirsubaşı Mh. Çeşme Sok. No:9 A GEMLİK 

Tel : (0.224) 514 47 71 Fax : (0.224) 514 40 44 &
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Evin geçimi kadından
bakımı erkekten

ABDde kadınların 
yüzde 30'u yönetici 
olarak çalışıyor ve 
eşinden daha fazla 
para kazanıyor. 
Bu durumda erkek
lere evde oturup 
çocuklarla ilgilenmek 
kalıyor.
EVİN REİSİ 
KADINLAR
Yapılan bir araştır
mada. ABD'de 
kadının, erkeğe 
kıyasla iş hayatında 
daha yoğun yer 
aldığını ortaya çıktı. 
Kadınların yüzde 
30 u iş hayatında 
kendini kanıtlayarak, 
eşlerinden daha 
fazla para kazanıyor. 
Erkeklerin de bazı

durumlarda kari 
yerinden fedakarlıkta 
bulunarak kansının 
kazancıyla geçin 
meye başladığı ve 
evde çocuğun 
bakımını üstlendiği 
belirtiliyor.
İŞ HAYATI
KADINLARDAN 
SORULUR 
Araştırmada
ABD deki ekonomik 
krizten etkilenen 
erkeklerin sayısının 
1.7 milyon olduğu 
belirtiliyor. Öte yan
dan. ekonomik kriz
den etkilenen aile 
lerde kadınlann 
kazançlarının 
ekonomik açıdan 
felaketi önlediği vur-

gulanıyor.
1983'te müdür 
seviyesinde bulunan 
ve yüksek ücret alan 
kadınların oranı

yüazde 34’ken, bu 
oranın 2001 de 
yüzde 50'lere yük
seldiğine dikkat 
çekildi.

Bir Gemlik Masalı
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Büyük kum la 
İskelesi 

karşısında 
değişik 

atmosfer, 
nezih, farklı 
otanfik bîr 

mekan.

Ayrıca cazip fiyatlarıyla 
güzel vakit 

geçirebileceğiniz 
yegane bir yer

Büyük Kumla Meydanı 
İskele Karşısı

Tel : (0.224) 538 00 90
8ÜVÜKKUMLA
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GEMUh

raöfîün Okuyun,
—»“s»»— Okutun, 
Abone Olun

Zebercet COŞKUN

Dünden devam....
Gemlik sokaklarında Rum kızları 
kollarını birbirlerinin bellerine 
dolayarak rahatça dolaşıyor, 
Türk ve Rum delikanlılar deniz 
kenarlarında kahkahalar atarak, 
şarkılar söyleyerek günlerini 
gün ediyorlarmış.
Ta ki yabancı gemiler Körfeze

I
 demir atana kadar... Gemiler 

gelmiş. karaya yabancı askerler 
çıkmış. Bu askerler şehirdeki 
Rum ahalinin koruyucusu olarak 
gösteriyorlarmış kendilerini ama 
gerçek amaçları buraların tek 
sahibi olmak, savaşmak ve 
Türkiyeri Anadolu'dan atmak
mış,

| j İşte o günlerden sonra şehir için
deki o şen şakrak insanların 
bakışları kararmış, o neşeli, o 
sevecen Rum kızlan birer birer 
ortalıktan çekilmeye başlamış. 
Delikanlılar deniz kenarlarında 
şarkılar söyleyemez, şen kahka

halar atamaz olmuşlar. Çünkü 
sokaklarda artık savaş denilen 
canavar dolaşıyormuş... Körfeze 
o gemilerin demir atmasından ve 
düşman askerlerinin karaya çık
masından önce birbirlerini 
kardeş, arkadaş gibi gören 
Türklerle Rumlar artık birbir
lerinden korkmaya, çekinmeye 
başlamışlar. Bir grup Türk 
delikanlının Rum çeteler tarafın
dan öldürülmesinden sonra ise 
Türkler iyiden iyiye korkmuşlar 
Rumlardan ve düşman asker
lerinden. Karşı koymak için 
Türkler de çeteler oluşturmuşlar. 
Şehir içinde çatışmalar başlamış, 
bu arada Rum çetelerin Türklere 
yönelik şiddeti çoğaldıkça 
çoğalmış. Gerçekte Rum ailelerin 
bundan bir suçu yokmuş ama 
onlar da artık anlamışlar ki bu 
yerlerden göçmelerinin zamanı 
gelmiştir ve yavaş yavaş göç 
hazırlıklarına başlamışlar.

Zengin Rumlar özel gemilerle 
gitmişler. Yoksul halk için ise 
Kızılhaç gemileri gelmiş, körfeze 
demir atmış. Rum ahaliyi alıp 
alıp götürmüş bu gemiler, şehir 
gün günden boşalmış. Türk 
ahaliye yapılan eziyetler gerçekte 
Rum çetelerin, Ermeni çetelerin 
işi ama bunun korkusunu suçsuz 
insanlar çekiyor, kendi millet
lerinin yaptığı kötülüklerin ceza
sını hiç suçları olmadığı halde 
kendilerinin çekeceği korkusu 
içinde gemilere binip binip 
gidiyorlar, durmadan, hiç dur
madan gidiyorlarmış. Deniz 
kenarları kalabalık mı kalabalık 
oluyor, denk denk eşyayla dolu 
yormuş. Türk askerlerinin şehre 
indiği o son gün ise, Kızılhaç 
gemilerine yüzerek yetişmek 
isteyen Rum ahalinin en geriye 
kalanlan birer birer denize atla
maya başlamışlar.
Körfez Perisi bulutlann üzerinde

ki yerinden yüreği tir tir titre 
yerek izlemiş aşağıda olup biten
leri.... Top seslerini dinlemiş. 
Soruyaormuş. Savaş canavan 
çekip gitmiş ama güzel olan 
hiçbir şey de bırakmamış 
arkasında... Gündüz olmuş, gece 
olmuş, gül kara, bülbül kara.... 
Körfez Perisi çırpınıp duruyorsa 
da sesine kulak veren yok... 
Aman Tannm. o da ne? Neler 
oluyor aşağıda, kumsalda? .. 
Çocuklar hep bir yere toplan
mışlar. bağnşıyorlar.. Denklerin 
arasında bir bebek var... Ağlayıp 
duruyor.... Giden Rumlar unut
muşlar onu deniz kıyısında.... 
Pembe kundağının kurdelelerini 
kemiriyor, ağlıyor, bağırıyor, ken
disini kucaklayacak birilerini bek
liyor, kendince sesleniyormuş 
insanlara. Bebeğin sesini önce 
kumsaldaki denklerin arasında 
dolaşan çocuklar işitmişler.

Devamı var.
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GEMLİK ÖZEL KÖRFEZ FEN DERSHANESİ NİN
2003 GURUR TADLOSU

ÖSS sınavlarında 300 puan üzerinde başan gösteren öğrencilerimiz
SÖZEL
Elif Kökseven 339,622
Elif Yıldırım 333,609
Fatih Korde 332,465
Zeynep Durmuş 330,627
Dilara Akgün 329,961
İhsan Öztire 328,801
Abdullah Bekar 328,670
Can Demircan 328,511
Caner Demircan 327,431
Elif Şimşek 324,359
Songül Çevik 323,704
Fatma Er 322,942
Ayla Yıldırım 322,767
Eser Uzun 320,860
Hatice Başpınar 320,581
Hilmi Nadir Çakır 319,702
İlknur Dakmaz 318,964
Ali Murat Özcan 317,848
Gülçin Bilişik 317,804
Didem Sevtap Yeşiltepe 317,800
Gökhan Doğan 317,453
Samet Aslantay 316,266
Şule Kuş 315,998
Örçun Diken 315,820
Şenol Çalışkan 315,333
Eif İşçan 314.502
Selçuk Gürpınar ’ 314,163
Galip Soykan 313.884
Mehmet Şenel 313.110
Seda Çavdar 312.787
Erhan Duran 312.654'
Dilek Çetin 312.610
Cemil Önder 312,384
Abdullah Ünlü 312,324
Gülşah Akçay 312,225
Esra Çevik 312,004
İpek Bilgiç 311,882
M. Şule Aldemir 311,411
Seda Manav 311,155
Serkan Dil 311,011
Gamze Yıldız 309,967
Nur Betül Baş 309,278
Serkan Şahin ' - 308,931
Onur Kabak 308.339
Sema Bayer 308,120
Erdi Serin 307,339
Meliha Demir 307,108
Ali Osman Şentürk 306,814
Gamze Gümüş 305,492
Gökhan Kavuk 305,255
Merve Meral 305,132
Çetin Pehlivan 304,145
İlham Gümüş 304,142
Serap Üzel 303,296
Pınar Kanik 302,764
Derya Başaran 302,206
Ayla Çolak 302,015
Yeliz Dönmez 301,848
Erman Ayaz 300,538
Müjgan Altın 300,495

SAYISAL
Emre İstanbullu 
Hazer Ayvaz 
Kadir Ustael 
Çiğdem Uzuntepe 
Ceren Günay 
Haşan Çavuş 
Tuba Özkan 
Özge Gürsoy 
Erhan Dinç 
İlker Sinan Doğan 
Nazlı Kılıç 
Alper Güral 
Mehmet Parlak 
Caner Mete 
Yeliz Soydan 

'Serdar Biçici
Nihal Uysal 
Fırat Örnek
Nadir Ayta 
Emrah Aytekin 
Alpay Kılıç 
Pınar Demiriz 
Derya Eren 
Gamze Koksal 
Bora Kuş 
Serpil Çil 
İbrahim .Korumaz 
Gözde Ünen 
Osman Ayhan- 
Merve Tankut 
Pınar Demirdaş 
Hüseyin Turan 
Hüsamettin Doğan 
Zehra Çırak 
Emrah Öztürk 
Beste Korun

363 643 
362.718 
359.682 
356,515 
351.762 
345.262 
343.682 
343,223 
337,410 
335.422 
332.224 
330.512 
329.963 
327.092 
325.868 
.321.500 
321.097 
318.935 
318.935 
318.581 
317,624 
316,459 
315,287 
313,817 
310,897 
310.509 
309.975 
308.986 
308.717 
308.658 
307.006 
302.482 
302,150 
301,904 
301,783 
301,146 
300,163

Ulaşamadığımız daha nice öğrencilerle de
gurur duymaktayız

EŞİT AĞIRLIK 
Özgecan Güler 
Meral Aşkın 
Pınar Erkul 
Gülşen Yeter 
Güliz Daşan 
Ümit Kenan Erdoğan 
Bora Esen 
Gül Okumuş 
İlker Akşen 
Şamet Şevdi 
Özgür İslam 
ElifKökseven 
Özlem Kaygısız 
Hüseyin Toktürk 
Hülya Uygun 
M. Beyazıt Sır 
Meliha Bilgin 
M. Emre Sal 
M. Mehmet Uluğ 
Gökçe Akyıl 
Pınar Gölcük 
Özlem Özen 
Nevin Comart 
Sinem Kabail 
Pınar Demirci 
Ümran Yılmaz

354,672 
345,146 
327,350 
326,168
323,105 
321,849 
321,409 
320,744
318,317 
315,532 
315,220 
314,027 
312,221
311.706 
311.638 
308,124 
308.007
307.999 
306,210 
305.099
304.389
303,914 
302.618 
302,392 
301.540
301.127

Özel Körfez Fen Dershanesi yönetici ve öğretmenlerine verdikleri emeklerinden dolayı teşekkür ederiz
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Yazarımız Gürhan Çetinkaya'nın bugünkü 
yazısı şehir dışında olması nedeniyle elimize 
ulaşmadığından yayınlayamıyoruz Okuyucu 
lanmızdan özür dileriz.

Yılmaz AKKIUÇ

Anlayamadığım

ÖSS’de 
başan puanı 
karmaşası
Öğrenci seçme 
sınavına giren 
İtalyan Lisesi 
ögrencilerinrin 
ortaöğretim başarı 
puanlan (OÖBP) 
yanlış hesapladı. 
Hatta ortaöğretim 
basyan puanlarının 
dönüştürülmesinde 
vasandı.
Başan sıralamasın
da sonlarda yer 
alan okul birincile 
rine verilen 100 
tam puan verildi. 
Yine sonlarda yer 
alan, sayısal.

- sözelden barajı 
dahi aşamayan 
S.S. ye de 
ortaöğretim başarı 
puanı olarak, çok 
başarılı öğrenci
lerin alabileceği 
096.429 puan 
verildi
ÖSYM Başkanı 
Prof. Dr. Savaş 
Büyükyavuz, 
olayın büyük kap
samlı olmadığını 
belirterek, “Adı 
geçer lisede 
birkaç öğren 
cinin ortaöğre
tim başan 
puanında hata 
olmuş. Bu konu 
İnceleniyor. 
Bunlar düzel 
tilir. Türkiye 
ortalamanın da 
etkilemez. 
Öğrenciler hak 
ettiklerini alır
lar. Birkaç 
kişinin notunda-

kı değişiklikler 
1,5 milyon 
adayı etktile- 
mez” dedi.
Rehberlik 
Uzmanları, Orta 
öğretim başarı 
puanında öğrenci
lerin yerleştirlme 
puanlarını et 
kilediğini belirte 
rek. “Yerleştirme 
puanlarını,

' dolayısıyla 
başarı sırası ve 
yüzdelik dilim
leri etkiler.
Bunun Türkipe 
çapında yapılan 
bir sıralama 
olduğunu 
dikkate alırsak, 
bir adayın 
puanında 
yapılan değişik
liğin dahi bin
lerce öğrenciyi 
etkiyeceğini 
görebiliriz” 
diyorlar.
Puan dönüşümü- 
lerinin de ÖSYM 
tarafından 
yapıldığına dikkat 
çekilerek, kılavuz
da bu açıkça belir
tiliyor ÖSYM 
kılavuzunda 10’luk 
veya 5’lik sisteme 
göre öğrencilerin 
ortaöğretik başarı 
puanlarının dönüş 
türülmesinin 
ÖSYM tarafından 
ylapılacağı, okul 
lann bir şey yap
mamaları gerektiği 
ifade edildi.

Türkiye, barışsever idealistlerin saygı 
duyduğum çabalarına karşın, “Irak 
olayT’na uzak duramazdı. Nitekim dura
madı, “Süleymaniye rezaleti”ni izleyen 
günlerde - yaşanan gelişmeler, Türk 
askerinin - Kuzey değil- Orta Irak’ta görev 
alacağını gösteriyor.

Orta Irak, olayları kulak ucuyla bile 
izleyenlerin bildikleri gibi, işgale karşı kanlı 
bir direnişin filizlenmeye başladığı bölge. 
ABD’nin kayıpları savaşın ■ başlangıcından 
bu yana 150’yi aşmış, resmen sona 
erdiğinden bu yana da 40’a yaklaşmış 
durumda. 3. Tümen, ülkeye geri çek
ilmesinin ertelenmesi üzerine homurdan
maya başlamış, protestolar yoğunlaşmak
tık:.

Ve Türk askeri bu . bölgede 
görevlendirilecek, yani cehennemin ta 
göbeğinde...

TBMM, 1 Mart’ta “İkinci tezkere”yi 
kabule yeter çoğunluk sağlayamayınca, 
sanıldı ki Türkiye savaşa bulanmamış ola
cak. Oysa Türk askerinin o zamanki 
koşullarda “stratejik müttefik” olarak 
Kuzey Irak’ta görev alması ile, bugün Orta 
Irak’ta sözüm ona Birleşmiş Milletler adına 
ateşe atılması arasında büyük fark var.

Türkiye, tezkerenin kabul edilmemesiyle 
Kuzey Irak’ta kendi güvenliğine yönelik 
tehdide 'karşı üstünlük sağlayabilecekken,
şimdilerde örneğin Berzani'nin
PKK/KADEK’e hiç değilse lojistik destek
sağladığı iddialarına izleyici kaldığı gibi, ~ dönüşy yoyluna koyulmuşlar. Yolun yansn-
Talabarii’nin “Kuzey Irak’ta Türk 
askeri istemiyoruz” demeçlerine gerekli 
karşılığı vermekte siyasetten zorlanıyor.

Süleymaniye olayı, bir bakıma Türkiye 
ile ABD arasında yeni bir dönemin 
debaşlangıcı oldu. 1 Mart tan sonra gergin
leşen ve gizli-açık bir tartışmalar sürecine 
gireri Türkiye-ABD ilişkileri, bu olaydan 
sonra -sanki- ABD’nin eline bir “koz” 
geçirmiş olduğu izlenimi uyandırır biçimde 
ve hızla gelişmeye başladı.

Medyamızın bir bölümüne göre 
Ankara’daki 28. Banş Tugayı, Irak’a intikal 
hazırlıklarına başlamış bile.' İlk partiden bin 
500, sonra 2 bin Türk askeri daha 
Bağdat’a gidecek.-

ABONE OLDUNUZ MU?

Okuyun, Okutun, Abone Olun

Dün ise bir başka gelişme yamıdr 
Hürriyet in ilk sayfasından. ABDİ; id üs 
düzey komutanı Ankara ziyaretinde. İrak a 
üç tugay büyüklüğünde, yani yaklaşık 1* 
bin dolayında askerimizin gönderilmesi 
konusunda “mutabakat”a varıldığı one 
sürülüyordu haberde.

Buna karşılık ABD. PKK/KADEKı 
bertaraf edileceğini garanti ediyor, Irak ■ 
yeniden yapılanmasında Türkiye’ye rol ver
meyi ve yeni Süleymaniye olayların® 
yaşanmaması için “işbirliği” vaat ediyor
muş.

Meşhur hikayedir, çiftlik ağası yayhsmı 
binmiş, şehre alışverişe gidiyormuş. Yan 
yolda, hinlik düşmüş aklına. “Ula Kezo’ 
diye seslenmiş yanaşmasına, “sana bu 
arabayla atlan versem, haltımı yer 
misin?”

Yanaşma boynunun bükmüş, he dese 
de, demese de ağa fikrini bozmuş bir kere.
“Yerim ağam” demiş.

Arabayı durdurmuşlar, ağa yolun kenarı
na gidip çakşırını çözmüş, bir güzel 
yestehlemiş, “E hadi” demiş yanaşması
na.

Yanaşma Kezo tiksinmiş miksinmiş ama. 
bir parmak alıp atmış ağzına, “şimdi 
arabaylar atlar benim mi ağa?" diye sormuş 
sonra.

“He” demiş ağa gülerekten, "senin!"
Şehre varmışlar. Ağa işini görmüş.

da, “Ula ne halt ettik de arabayla 
atları verdik?” diye hayıflanmaya 
başlamış ağa. Sonra. “Bak ula Kezo” 
demiş,. “Ben senin haltını yersem 
arabayla atlan yine bana verir 
misin?”

Kezo memnun, ağzı kulaklarında “He 
ağam” diye karşılık vermiş, durdurmuş 
arabayı, yolun kenanna çöküp çözmüş 
çakşınnı.

Yola devam etmişler, tam çiftliğin 
kapısından girerken ağanın aklı başına iyi
den iyiye gelmiş, “Ula Kezo” deniş, 
“madem değişecek bir şey yoktu, biz 
bu haltı niye yedik?”

Anlaşamadığım bu işte...
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AKP Gençlik Kollan 
gençleri bekliyor

AKP Gemlik Gençlik 
Komisyonu Başkanı 
Gencay Yılmaz, yap
tığı yazılı açıklama
da. ülkemizin 
gelişmekte 
ülkeler düZ‘*.’iı»» 
yetişmesi. ı? 
medeniyetle'ı ic > 
halinde ve J> t< <. ' 
yakın bir şekilde 
görülmesi için soz 
sahibi olması gerek 
tiğlnl belirtti.
Yılmaz açıklamasın 
da. yatırım yapac.ık 
en büyük güç ve 
etkinin gençlik 
olduğunu belirterek 
“Genç beyinler 
düşünce ve uygu
lamada dinamik, 
ve atik bir rota 
izleyerek, doğru 
ve mutlak bir 
başarı kazanmış 
olacaklardır.

Gençlik araştırma 
ve uygulama alan
larının gelişmesi 
sayesinde daha 
faydalı, daha 
yararlı daha ve 
rimli bir hale 
gelecektir” dedi.
\KP hükümetinin 

<j'” * ve dinamik 
vapıya sahip
»Iduğunu söyleyen 

(rencay Yılmaz, 
“Bu durum 
hizlere de aşın 
bir şevk ve heye
can vermektedir. 
Bu güç sayesinde 
yapabilirlik dere
cemiz artmakta, 
çalışma azmimiz 
her geçen gün 
katlanmaktadır. 
Bilinmelidir ki, 
yapmak iste
diğimiz her şey 
bu ülkede

KErfez
SHBM GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■

YIL : 31 SAYI: 1600
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) 

yaşayan istisnasız 
herkes içindir. 
Ülke menfaatine 
olmayan her 
şeyin ilk önce biz 
karşısında ola
cağız bilinmesini 
isteriz. Genç nesil 
olarak yapılan 
doğru şeylere 
karşı değil, 
onların mis 
yonunun geliştiri
ci ama yapılmış 
yanlış şeylerin 
karşısında en 
büyük bent ve 
engel olacağı 
mızın bilinmesini 
önemle duyuru
ruz.” dedi.
AKP (. iençlik 
K< »misyonu Başkan: 
Gencay Yılmaz.
“Mutlu bir 
Türkiye için heye
canını kaybet

memiş hala geniş 
düşünebilen viz 
yonu geniş görüş 
lü bir Türkiye 
için bütün dünya 
standartlarına 
ulaşmış bir 
Türkiye için hayal 
edilen bir Türkiye 
değil, tüm değer
leriyle hayal mi 
dedirten bir 
Türkiye için he 
pinizi yanımıza 
bekliyoruz.” dedi.

f&M Caf® ■
Pizzamızı denediniz mi? 

Vazgeçemeyeceksiniz.
Ev ve işyerlerine servis yapılır 

İstiklal Cad. No: 17 GEMLİK
Tel : (0.224) 513 53 67

Genç Filozoflar

Türk halkının sorun çözme çcafcj I 
üretme ve sağlıklı düşünme konusun^ J I 
ciddî sorun lan var. Bunlanr. bGşft M I 
bölümü bilime küskünlüğün I
Toplumda orijinal düşüncede uzak I
çoğunluğa uyma bir kural gibi ve rAfcA-J 
yaygın bir tutumdur. Tersi, reddedip 
olasılığını içerir. Tek başına bu bde 
feye olan uzaklığımızı kanıtlamaya I 
Bu ciddi soruna herkesin dçpsn m I 
duyarlılığını çekmek istiyorum.

Felsefe sevgisinin olusmasmda efM 
politikasının, uygulama I nn ve ne yaafc|| 
eğitimcilerin payı büyük.

Öğrencilerde soyut zekayı aktif 
gerekiyor. Oluşturulan bilgi bombardona® 
ile insanlara adeta siz düşünmeyn m 
verilenlerle yetinin iletisi verihnefeadfc 
Dersi sadece sınıfla sınırlamak doğru degi 
Doğru en büyük dershane değil mi?

Felsefe soru sormak, sorulması gerefe 
soruları sormak demektir. Felsefe bâ» 
lerin anasıdır. Doğmalara karşı 
ATATÜRK “Ben Türk milletine hiçte doğ | 
mayı değil, aklı ve bilimi miras terafcos- I 
rum" derken, bilimin önemine işaret ed II 
yordu.

Felsefenin çözümleyici, bütünleyici W II 
değerlendirici bir bakış açısı vardır.

Yaşamı anlamlandırmak, yaşadıklamz II 
kendimizin kılmak felsefe bürndde II 
olanaklıdır.

Felsefe düşünce ile öngörme yeteMK I 
sorunları karşılayabilme donanı n w I 
becerisi kazanılır. Yaşamın sırlama döA ; 
izlenim ve gözlem gücü artar.

Ancak ülkemizde bir şeyler değisşcr. 
Diyeceğim o ki. genç filozoflar 
Sevindirici ve umut yeşertıci bu etksdfe- 
lerin artmasını diliyorum.

NÖBETÇİ ECZANE

23 Temmuz 2003 Çarşamta 
ONUR ECZANESİ

i DOĞUŞ FEN DERSHANELERİ İ
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Gemlik Lisesi yabancı dil ağırlıklı hazırlık sınıfına, 2003-2004 öğretim yılında 
alınacak öğrenci sayısı belirlendi. J 58 öfkede 23 yıldır Mentkn doy!

60 öğrenci alınacak i I
betlnme ürünlerimle ve

Alı ÖZYURT
Gemlik İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Vekili 
Cengiz Özarslan.
Gemlik Lisesi Yabancı 
Dil ağırlıklı lise hazır
lık sınıfına, toplam 60 
öğrenci alınacağını 
söyledi.
Cengiz Özarslan. 
yabancı dil ağırlıklı lise 
hazırlık sınıfı ön kayıt 
ve kesin kayıt 
esaslarını şöyle 
açıkladı:
"ilçemiz okulları 8 
nci sınıfından 2002 
ve 2003 yılı 
Haziran ayında 
mezun olan (veya 
önceki yıllardan S 
nci sınıftan mezun 
olup, herhangi bir 
öğretim kurumuna 
hiç kayıt yaptır- 
marfıış olan) ilçe 
miz sınırlan içinde 
ikamet eden ve 4- 
5-6-7 ve 8 nci 
sınıflara ait yıl 
sonu ağırlıklı not
larının aritmetik 
ortalaması (diplo
ma notu) 4.00 ve 
daha yukarı olan

öğrencilerin ön 
kayıtlan mezun 
olduklan okuldan 
alacaktan başvuru 
tercih formuna 
göre 28 Ağustos 
2003- 2 Eylül 
2003 günleri 
arasında yapılacak
tır. Ön kayıt 

sırasında aynca 
ilköğretim diplo
masının aslı veya 
çıkma, ikamet bel
gesi, nüfus cüzdanı 
fotokopisi, 10 adet 
posta pulu teslim 
edilecektir.
Başvurular İlçe 
Milli Eğitim 
Müdürlüğü adına 
Gemlik Lisesinde 
kabul edilecektir. 
İlçemiz dışındaki 
okullardan mezun 
olan veya ikameti 
ilçemize ait 
olmayan öğrenci
lerin kayıtlan özel 
yükümlere tabidir. 
Süresi içinde ön 
kayıt yaptıran 
öğrencilerin not 
ortalamasına göre, 
düzenlenecek olan

Özarslan, yabancı dil Hazırlık sınıfına 
60 öğrenci alınacağını belirtti.
sıra listeleri 3 Eylül 
2003 günü okulda 
ilan edilecektir.
İlah edilen listedeki 
not ortalaması en 
yüksek olan ilk 60 
öğrencinin kesin 
kayıtları 3 Eylül 
2003 - 5 Eylül 
2003 tarihlerinde 
yapılacaktır. Kesin 
kayıt sonrasında 
açık kontenjan 
bulunması duru
munda 13 Eylül 
2003 tarihinde ön 
kayıt yapılıp, 14 
Eylül 2003 tari

hinde kesin kayıt
ları yapılacaktır. 
Bu tarihler dışında 
öğrenci kayıt ka 
bulleri yapılmaya
caktır. Açık konten
jan bulunması 
halinde de yeni 
öğrenci atımına 
gidilmeyecektir.
Ön kayıt veya kesin 
kayıt yaptıran 
öğrencilerden kay
dını almak isteyen
lerin kayıtlan 
silinir. Bu öğrenci
lerin tekrar kayıt
lan kabul edilmez”

RESMİ DAİRELERGEREKLİ TELEFONLAR DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye
Polis İmdat
Jandarma İmdat 
jandarma K.

no 
155
156

513 10 55

TEK Anza
TEK İşletme 
Statyum 
O rm. Böl. Şef.

513 20 66
513 45 03
514 00 95
513 12 86

Bursa 
Mudanya 
Yenlkapı 
Yalova

256 77 84
544 30 60

(212)516 12 12
(226)811 13 23

Pofc Karakolu
Gar. Kom.

513 18 79
513 12 06

MIHI Eğt. Md.
Halk Kütüphane
Ack«rllk 9K

513 11 74
513 18 46 VAPUR - FERİBOT

513 10 57
513 13 08

Yalova
Topçular

(226)814 10 20
(226) 363 43 19KAYMAKAMLIK Karayolları

Kaymakamlık 513 10 51 Uman Baş. 
Mal Müd. 
Nüfus Md.

513 11 33
513 10 95

Esklhlsar (262)655 60 31

Kaymakamlık ev 
CSavcılrğı 
CSavcı Yrd.
Emniyet Müd.

513 10 52
513 10 53 513 37 42 OTOBÜS

513 29 54
513 10 28

Özel İd. Md.
Tapu Slcl. Müd. 
Müftülük

513 15 07
513 14 14
513 13 64

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

ULAŞIM Gümrük Md. 513 14 11 
.513 10 42 
513 23-60
513 11 86
513 77 73

TÜP DAĞITICILARI

Uludağ Turizm
Aydm Turizm

513 12 12
513 20 77

IÖKOI IVIU.
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md,

Aygaz 
Özgaz

513 12 95
514 17 00

HASTANELER
Tekgaz 
Ocakgaz 
Ergaz

513 16 37
. 513 16 37

513 88 43Devlet Hastanesi 513 92 00
BELEDİYE________

■ SSK Kestanesi
MerJağOcaOf

513 23 29
513 1068

Santral
Başkanlık

>5134521 -23
513 45 20
513 24 32

513 45 21-122

Ipragaz
Habaşgaz
Llkitgaz
Yeni Llkitgaz

513 22 59
513 4546
514 28 41
513 65 00TAKSİLER Zabıta

Otobüs İşlet.
Su İşlet. 6
İtfaiye

i Si Körfez Taksi
Çınar Taksi

513 1821
513 2467

,13 45 21-115
513 23 25

Alevgaz 
BPGaz

513 40 95
514 59 81

GOzen Taksi 
Gemlik Taksi
Martadır Taksi

513 3240
513 23 24
514 3560

Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Su Anza Yalnız 185

AKCAN PETROL 
YERLİYURTLAR 
PETROL

51317 79

513 3033

I i i ! i İ

güvenilir çözüm UMpru.
Aç kalmadan tfyİjhiz pyeceHerı

AYRICA
Yahnme gereli «fenada* fen» e yarın

şirketin

RANDEVU İÇİN 
Zeynep AKINA?

TEL : (0.533) 221 73 08

İLAN ve REKLAMLAR 
KAZANDIRIR

unırTArfTEEruH 
ICC milycn*riUSürpriz

BİR TELEFON YETERLİ 
TEL : (0.224) 5131797

KAYIP
Ünye Nüfus Müdürlüğünden aldığım nüfus 

cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.
Murat BIÇAKÇI

KAYIP
Bağkur sağlık karnemi kaybettim.

Hükümsüz* x
SELMA TÜRÜDÜ

GECE BEKÇİSİ ARANIYOR
Otoparkımıza emekli 
gece bekçisi aranıyor 

Tel: (0.224) 513 68 36
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Sah Pazan’nda 
sıkı denetim

Ali ÖZYURT 
Gemlik Belediyesi 
Zabıta Müdür 
lüğü ne bağlı 
ekipler dün Sah 
Pazan'ndaki 
pazarcı esnafını 
denetledi.
Pazan tezgah tez
gah dolaşan 
ekipler, esnaf 
tanıtım belgelerini 
kontrol etti.
Tanıtım belgesi 
olmayanlan uyarıp 
tezgahlannı 
kaldıran ekipler, 
belgesi olmayan
lara bedel karşılığı 
yer gösterdi.
Bu arada zabıtanın

Belediye Zabıta ekipleri, dün Sah Pazarı' nda tezgah açan 
esnafların tanıtım belgelerini kontrol etti.

pazar denetimin
den .Seyyarlarda 
nasibini aldı.

Pazar içine kurulan 
seyyar satıcılara ait 
tezgahlara izin ve

rilmeyerek bulun
dukları yerden 
kaldırıldı.

Başarılı öğrencilere 
Kaymakam nasihati
Birinci syf devamı
Gelecek kuşaklann 
daha iyi olacağına 
inandığını, bazı kavram
ları gençlerin büyük
lerinden daha iyi bildiği
ni ve değerlendirdiğini

belirten Kaymakam 
Sadettin Genç, artfc 
çağımızda bir di ke
menin yeterli 
olmadığım 2 veya 3 dİ 
bilmenin zorunlu hale 
geldiğini ifade etti

OSS sınavlarında başarılı olan Gökhan 
Üngören ve Numan Gökbıyık'ı Kaymakaa
Genç, armağanlarla ödüllendirdi.

RENKLİ ETİKET - BROŞÜR - EL İLANI - 
KİTAP - DERGİ - AFİŞ - YILLIK BASIMI - 

FATURA - İRSALİYE - BİLET - GİDER MAKBUZU -
DAVETİYE - KARTVİZİT - KAŞE - MÜHÜR -

CİLT YAP^^^KSTİK KİMLİK KARTI —

1 GÜNDEWlİT€Ü ve UCUZ1
D AT İ Y € A A S1LIA I ।

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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İelceleei

değişik

nezih, Farklı 
otantik bir

Bebeğiniz konuşuyor 
siz anlamıyorsunuz!

H
M

.

i
I

Bebeğim henüz 
konuşamıyor diye 
endişelenmeyin. 
Sizden öğrendiği 
belirli hareketleri 
hafızasına kayde 
derek derdini işaret 
diliyle anlatıyor.
Araştırmacılar, 
ebeveynlerin 6 
aylıktan büyük ancak 
henüz konuşamayan 
bebeklerle iletişim 
kurubilmesi için 
“bebekler için 
işaret dili” geliştir- 

"dı ABD de çok tutu- 
sn 5 ri; m İngil 

fert le hız • yuvılı 
voı. bunun kin kurs 
lar acılıyor. ■

% 1

Bu iletişim tekniği, 
anne babaların, 
bebeklerin ihti 
yaçlannı karşıladık
ları sırada, çok basit 
işaretleri tekrar 
göstererek öğret 
mesi esasına 
dayanıyor. Öğren 
diklerini belleğinde 

tutan bebek, bu 
işaretleri yaparak 
ebeveynine haber 
veriyor. Süt em? 
rirken anne elini 
yumruk haline geti 
rerek bebeğine biı 
sözcük söylüyor.
Buna göre bebek 
acıktığında annesinin 

g

i1 g

S
h, n ketini taklit edi 

or. Sancısı olduğun
c iş.: ret parmağını 
a in & >kup ardın-

ö üı elinin avu-
üı
»iı
pn

t
;e
>r

Ayrıca cazip fiyatlarıyla 
güzel vakit 

geçirebileceğiniz 
yegane bir yer

Büyük Kumla Meydanı 
İskele Karşısı

Tel : (0.224) 538 00 90 
BÜYÜKKUMLR

st rarak, 
hareketler
Bu da 

n ı.ıt iz olduğunu 
gösteriyor.

□sES ®^u*un'
—gç^ksİvas.^— Okutun, 
Abone Olun

Bir Gemlik Masalı

Körfez Perisi
Zebercet COŞKUN

Dünden devam....
| O çocuklardan bir tanesi, 

büyükçe bir kız, pembe kundaklı 
bebeği kucakladığı gibi evlerine 
götürmüş... İşte böyle başlamış ö 
minicik bebeğin yaşam serüveni. 
Cennet bahçelerinde dolaşan 
güzel kızları anımsamışlar da 
bebeği HURİ adını vermişler, 
beslemişler, büyütmüşler... 
Sadece onu koynunda büyüten 
Remziye Ana değil, bütün 
Gemlik halkı sahip çıkmış 
Huri ye, düşmanlarımızın 
çocuğudur demeyip kendi öz 
çocukları gibi sevmişler, 
okşamışlar.
Huri bebeğin ondan sonraki 
yaşamı ayrı bir masal da, biz 
şimdi yine Körfez Perisi ne 
dönelim ve diyelim ki, bu olay 
san «açlı, mavi gözlü, güzeller 
güzdi peri te için de bir uğur, 
bir gönül muradı olmuş. Onun 
gönfl muraA periler sofrasından 

sihirli elmayı almak değil mi ya, 
daha fazla beklememiş, hemen 
güz çiçekleri ile süslü beşiğin 
yanına gelmiş, mis kokulu 
çarşaflar arasında mışıl ıpışıl 
uyuyan Huri bebeği kucakladığı 
gibi yükselmiş gözyüzüne, bir 
solukta Uludağ’ın en yüksek nok
tasındaki periler sofrasının 
olduğu yere varmış. i 
Bebeği koymuş masanın üzerine 
ve demiş ki: “Bu bebek birbir
lerini düşman olarak gören 
iki ulusun yüceler yücesi 
başlılığını olup, ak yürekli 
Gemlik halkı tarafından! ve 
irilmiş bir dostluk ve 
beraberlik işaretidir, yani 
barışın simgesidir” 
Uludağ’ın karlı mı karlı 
tepelerinde kurulu olan p > 
meclisin en akıllılan, yani Üçler 
lafa kafaya vermişler, düşün
müşler taşınmışlar, sonra da 
Yediler’e danışmışlar.

O da yetmemiş, Kırklar Meclisini 
toplamışlar ve de hep beraber 
son kararı almışlar. Demişler ki 
sarı saçlı, mavi gözlü, güzeller 
güzeli Körfez Perisi ne:
“Şu uluslar ulusu dağın yol
ların avuç avuç altın döksey- 
din, susuzluktan yanmış 
olanlara testilerce su dağıt- 
saydın, ya da ferman çıkart- 
saydın yokluk içerisinde 
olanlar bolluğa kavuşşun- 
salar diye, hiçbiri, hiçbiri 
şimdi buraya getirdiğin bu 
mutlu olaydan daha üstün 
olamazdı. Hiç kimse böyle- 
sine mutluluğu bizlere suna
maz, bizleri de böylesine 
mutlu edemezdi... Büyük 
ödül şenindir ve de yüce 
yürekli Gemlik balkınındır" 
Artık ne güne bakılacakmış ne 
de aya, dünyanın en güzel, en 
iyi yine verilecek olan büyük ödül 
Körfez Perisi nin olacakmış. 

bunu bütü dünya böyle bile... 
Üçler. Yediler, Kırklar, sihirli 
değnekleriyle Huri bebeği de 
kutsamışlar...
“Vurulsun davullar” demişler.
davullar vurulmuş. “Kurulsun 
sofralar” denilmiş, sofralar 
kurulmuş. Ama yükseklerdeki bu 
şenlikleri aşağıdaki insanlar 
hiçbir zaman bilemeyecekler, 
anlamayacaklarmış Bebeğin 
gidip geldiğinden büe habersiz, 
davulların gümbürtüsünü gök 
gürültüsü sanacak. havai fişek
lerin ışıltılarını görüp şimşek çdch 
diyerek şimşeklerin keskin kaban
dan sakınmak içki ederine 
kapanacaklarmış.
O günden sonra zaten periler 
sofrası da toplanacak, periler 
yedi kat gökyüzündeki yerlerine, 
yani uzaym derinlikte rinc çetefip 
ışıklarını söndürecek, yerlerini 
bilimin ışığına bırakacaklarmış...

Devamı var.
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Savunma sanatını öğreniyorlar
zamanda Milli Hakem 
ve 4. Dan Karate 
Antrenörü Menderes 
Bingül, özellikle 7-13 
yaş kategorisindeki

Ali ÖZ YURT 
İlçemizde faaliyet 
gösteren Menderes 
Karate İhtisas Spor 
Kulübü Başkanı aynı

onları spor ahlakını ve 
bilgisini en doğru şe 
kilde aktarmaya gayret 
ettiğini belirten Bingöl, 
“Sporun kitlelerin 
üstünde olumlu et 
kilerinin bir hayli 
fazla olduğunu artık 
bütün dünya kabul 
etmektedir. Olum 
suzların gide 
rilmesinde de doğru 
alınan sportif öğre
timin büyük yeri 
vardır.
Bu anlayıştan 
hareketle bu sporu 
ulusal düzeyde tem
sil edecek elit 
sporcu kadrosunu 
oluşturuyoruz. 
Hedefimiz 
budur” dedi.
Yaz antremanlarmm

yeni katılımlar ile bir
likte en üst . seviyede ve 
alt kademede devam 
ettiğini, sporculann 
seviyelerinin geçen her 
günde güçlendiğini 
belirten Bingül,

“Bundan sonraki 
dönemde başan 
ların peşpeşe gele
ceğine dair inan 
cimiz tamdır.
Bü yük grup, küçük 
grup ve acemi ant

remanlan sls’jbJ 
bir şekilde ck 
ediyor.
Yaz dönemi n: ea 
iyi şekilde <fc-et
lendiriyoruz" 
şeklinde konuş*' |

&

TAKSİTLİ TATİL EN İDEAL TATİL!
WORLD KAKI 
İDEAL

ADVANTAGE
BONUS KART

sahiplerine
VADE FARKSIZ

taksit imkanı

✓ OKUL GEZİLERİ

✓ VİZE İŞLEMLERİ

✓ YURTİÇİ - YURT DIŞI OTEL REZERVASYONLARI
✓ PAKET TURLAR
✓ HAC UMRE

duru turizmi

TÜRK HAVA YOLLARI
✓ YURTİÇİ - YURTDIŞI UÇAK BİLETLERİ 
✓ KONGRE VE SEMİNER

KAYABEYOĞLU TURİZM SEYAHAT
Detnirsubaşı Mh. Çeşme Sok. No:9/A GEMLİK

Tel: (0.224) 514 47 71 Fax : (0.224) 514 40 44



fjtebk yasaklarının başlaması nedeniyle, teknelerini karaya çeken ve 4 ay denize açılamayan balıkçılar, dertli.

Balıkçılar sezona hazırlanıyor
Bahklann üreme sezonu nedeniyle, denizlerde balık yasaklarının başlaması balıkçıları karaya çekti. Kıyıda tekne 
bakımı yapan ve ağlarını onaran balıkçılar, yasakların uzunluğundan şikayet ederlerken, yapacak bir şeylerinin 
de olmadığını söylüyorlar. Günlerini onanınla geçiren balıkçılar, sezona hazırlanıyorlar. Haberi sayfa 8'de

GEMLİK GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

Körfez
■■■■i TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
O 24 Temmuz 2003 Perşembe FİYATI : 200.000. TL.

Belediye Başkanı Mehmet Turgut, 
ikinci kez dede oldu

Batuhan’a 
kardeş geldi 
Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Turgut'un 
kızı Füsun ile damadı Eyüp Özkan’ın önceki 
gün erkek çocuklan dünyaya geldi. Bursa Tıp 
Fakültesi Doğum Polikliniği’nde doğan 
bebeğe ‘Efe’ adını koydular.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, küçük çocuklara destek amacıyla çalışmalar başlattı

[Vakıftan yardım projeleri
Çfüne f^ulctş

Ia J_ I Kadri Güler
igemMtfcorfez mynet.com

BOZULMAK
Bozulmak, anza yapmak. onanbnak istemek, 

sğjem otan bir şeyin sağlamlığını yitirmesi gibi 
adamlara getr

Bir de bozulmanın değişik adamı var ki; o. 
ııdEae olmak, beklenmedik bir anda değişik bir 
durur-ıa kartlaşmak. şaşa kalmak., gibi anlamlar 

[içerir.
önceki böyle mr durumla karşı karsıya kaldık.
Bb X basm uğraşanda 31. yılımı yaşıyorum.
Girmedim, cıkmadığjrn hiçbir yer kalmadı.
Yd izan bilen biriyim.
Başbakanlara bakanlarla söyleşiler de yaptım, 

giderce onfann peşinde haber için koşturdum.
Nerede oturJüç nerede kalkılacağını bıienler- 

Idenr

Asker; Hara nm kapisHAİar, geri 
Idfodtaridtak Aç*çaM refüze okkir bozulduk...

Bemfcm Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim 
I Merkez 'de önceki gün üst düzey komutanın devir 
I tetik* serem vardı Ardndan protokol ve belirli 
| hrantann davet edüâği bir kokteyl verildi

YAardr Asken Hara da bu tûr devir teslimle hep 
t bama açtic yapMı

B» kez niye yapılmadı bilemiyorum .
Biz «capıya ğîtfiğjmizcfe. davetli hstesirıde adımız 

obnadığı <r> içeriye abrrnadık
dashakarkk Basın Yayın Genel Müdürlüğünün 

yfiardr taçri$m San Basın Kartrnın
I®6 yaramadığmı da böytece gördüm

Ne kader jtamm

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarını güçlendir 
mek için, IMF ve Dünya Bankası’ndan sağlanan ek 
finansman kapsamında 500 milyon dolar fonun kul
lanımına ayrıldı.
Ali ÖZYURT 
Ülkemizde uygulan
makta olan ekonomik 
proğramı desteklemek 
amacıyla, Sosyal 
Yardım Sistemi’ni 
güçlendirmek ve 
ekonomik proğramın 
olası sosyal etkilerinin 
azaltılması için IMF ve 
Dünya Bankası’ndan 
sağlanan ek finans
man kapsamında 500 
milyon doların SYDT 
Fonunun kullanımına 
ayrıldı. 
Sosyal Hizmet 
Uzmanı Eyüp Usta, 
projenin 2 temel 
bölüm olarak tasar
landığını belirterek 
“Proje, yaşanan 
krizin yoksul nüfus 
üzerindeki etkileri
ni azaltacak Hızlı 
Yardım Bölümü ve 
Orta ve uzun vad
ede sosyal riski 
azaltma ve önle 
meye yönelik

programları 
takviye edecek 
Yatırım Bölümü 
olmak üzere 2 
aşamalı olarak 
gerçekleştirilecek. ” 
dedi.
SOSYAL RİSKİ 
AZALTMA 
PROJESİNİN 
HEDEFLERİ
Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma” 
Vakıflarının Şartlı 
Nakit Transferleri ve 
Yerel Girişimler bile 
şenlerinde esas baş 
uygulayıcı olacağı pro 
jenin birinci aşamasın 
da; yaşanan ekono 
mik krizin muhtaç 
nüfus üzerindeki, et 
kişini azaltmak, yol- 
sullara hizmet ve 
sosyal yardım sağla 
yan devlet kuram
larının kapasitesini 
arttırmak
Devamı sayfa 5'de

Sosyal Hizmet Uzmanı Eyüp Usta

Vakıf Çalışanı Berrin Vatansever

mynet.com
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Gürhan ÇETİNKAYA Tufan TÜRENÇ

Yazarımız Gürhan Cetinkaya nın bugünkü 
yazısı şehir dışında olması nedeniyle elimize 
ulaşmadığından yayınlaydı nıvorıız 'Okuyucu 
tanınızdan özür dileriz.

AKP’nin faturasını 
Mehmetçik mi ödeyecek?

Türkiye’nin 
yüzde 18’i 
yoksulluk 

sınırının altında
Türkiye’deki gelir dağılımın 

eşitsizliğini ortaya koyan 
Dünya Bankası raporuna göre, 

nüfusun yüzde 18'i günde 
2 dolardan az parayla geçiniyor.

Geçen yıl yaşadığı 
■ derin iktisadi kriz 
nedeniyle, dünya 
ekonomileri arasın-

den yüzde 2.3 
oranında pay. 
alıyor.
Raporda. Türkiye

■ da en kötü perfor kişi basın?! düsen •
11 >, ıı isi göst eren milli gelire göre
dördüncü ülke kon yapılan sınıflandırıl
rnnoııa düşen mada ise orta alı
Türkiye'de ulus kademede yer aldı.
lararası yoksulluk Kişi başına 2 bin
Miıırı altında 160 dolar gelir
vasatı ıların nüfusa düşen Türkiye.
oranı yüzde 18. Peru. Irak. Batı
Dünya Bankası nın Şeria. Basno. Fas.
raporunda. Türk Namibya. Bulga
nüfusunun yüzde ristan gibi ülkeler
2.4'ünün "asın aynı kategoride
v» >ksiıl dîye tanım bulunuyor.
lanan ve geliri 2003 Dünya
günde bîr doların kalkınma raporuna
«ıhında kalan gruba göre, aşırı yoksul
dahil olduğu, yüzde luk içinde yaşayan
18 inin gelirinin ise ların. yani günlük
uluslararası yoksul geliri bir doların
luk sının kabul altında olanların
edilen günde 2 sayısı 1990-1998
d< »larhk gelir döeminde 200
düzeyinin altında milyon azalarak. 1
kaldığı saptandı. milyar 200 milyona
Türkiye'deki gelir indi ancak
dağılımı eşitsizliğini Afrika'daki yok
de ortaya koyan sulların sayısı arttı.
Dünya Bankası nın Ülkeler arası gelir
verilerine göre. gelir eşitsizliği ise
Türkiye nüfusunun giderek artıyor. En
en zengin yüzde zengin 20 ülkedeki
10'hık bölümünün ortalama gelir.
gelir ya da tüketim dünyanın en yoksul
den aldığı pay 20 ülkesindeki
yüzde 32.3, ortalama gelirin 37
Nüfusun en yoksul katı. Bu oran son
yüzde 10 u İse, 40 yılda iki katına
gelir ya da tüketim- çıktı.

AKP Türkiye'yi 
içerde hem dışarıda 
acemilikler yapıyor.

yönetemiyor. Hem 
akıl almaz yanlışlar.

Şimdi dış politikada yaptıkları vahim 
yanlışların faturasını Mehmetçiğe Irak 
bataklığına göndererek ödemeye kalkıyor.

Ben buna öncelikle AKP grubunun izin 
vermeyeceğine inanıyorum.

Eğer böyle bir hata yaparlarsa bilsinler 
ki o milletvekilleri bölgelerine gidemezler.

Seçmenlerine bunun hesabını veremez 
ler. Anaların babaların yüzüne bakamaz 
lar.

Irak bataklığına askerlerimizi sürmeye 
Tayyip Bey ve bakanlarının gücü yetmez.

Oı um için bu sevdadan vazgeçsinler.
Bir tek Mehmetçiğin bile orada kılına 

zarar gelirse yalnız Tayyip Bey ve. üyeleri 
bunun altından kalkamaz.

■ Demokratik ülkelerde hiçbir iktidar

Mehmetçik >._• 'ece ve sadece Birleşmiş 
Milletler, kararı ile- oluşturulacak ulus
lararası bir güçte yer alabilir.

O gücün de Amerika’nın çıkarlarını 
korumak için değil. Irak halkının huzurunu 
sağlamak için gitmesi koşuluyla...

Bunun dışında Türk askerini Irak'a 
hiçbir irade gönderemez.

KoCa Amerika... Dünyanın süper gücü, 
tek egemeni...

Bakın ne hallere düştü.
Şimdi afrayla tafrayla gittiği Irak ta sap

landığı bataktan kurtulmanın yollarını 
ağrıyor.

Bunun için de Türk askerini gözüne 
kestirmiş.

En belalı bölgelere nöbetçi olarak Türk 
askerini dikecek, ama ipleri kendisi tuta

ABONE KAMPANYAMIZ DEVAM EDİYOR

(»I MI Ih

■MM GVNl.HK SİYASİ GAZETE

Okttyıifl, Okutun, Abone Olun
i',*- ♦ » 1

cak.
Ona yönelen saldırıları. atılan kurşun

ları, bombalara-Mehmetçik göğüsleyecek
Amerika’nın gerçekten de "beyin 

çip'leri bozulmuş”
Artık mantığını kullanamıyor.
Washingtondaki şahinler Türkiye den 

kuvvet isteyeceklerine önce Talabani nin 
aklıyla hareket edip Türk askerlerinin 
başına çuval geçirmenin hesabını versin
ler.

İlk teklifi bizim AKP hükümeti yapma 
gafletinde bulunmuş olsa' bile hangi yüzle 
gelip böyle bir istekte bulunabiliyorlar?

Geçenlerde Dışişleri Bakanı Abdullah 
Gül Irak olayları ile ilgili Meclis e bilgi 
sunarken Washington'a kapalı kapılar 
arkasında verilen bütün sözleri inkar etti.

Muhalefeti, gazele haberlerine daya
narak. politika" • yapmakla suçladı. 
“Bizden duymadığını hiçbir şeye 
inanmayın” dedi.

Oysa şimdi inkar ettiği önerilerin 
tümünü. Dışişleri Müsteşarı Uğur Ziyal 
aracılığıyla Amerika’ya yaptıkları antaşıh 
yor.

Bunların içinde Irak'a asker gönderme 
de var.

AKP gizli kapaklı politikalar yürüt
menin ne kadar yanlış olduğunu ilk 
tezkere tokadından sonra yaşamıştı.

Ama belli ki bu acı tecrübeden en ufak 
bir ders almamışlar.

Çünkü aynı iki oyunu sürdürüyorlar. I
Yine bol keseden tutamayacaktan 

sözler veriyorlar.
Yine hüsrana uğrayacaklar.
Böyle dış politika olmaz, böyle ülke 

yönetilmez. 23 Temmuz 2003 Hürriyet.
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HEM’de 20 branşta 
kurs açılacak

Gemlik Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün yeni 
dönem kurs programı belli oldu. 20 branşta kurs 
açılmasını kararlaştıran kurum, yeterli talep 
olması halinde belirlediği diğer 13 branşta da kurs 
açmayı planlıyor.

İMÖZYURT
Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi Müdürlüğü' 
nce yeni dönemde 
açılması planla nan 
kurslar belirlendi.
Yapılan yeni dönem 

|*4aniaiu.iMna yöre.
:,*~eı 1 * ilk Eğitim

[Mt. " nuc. _

işk't
■» .. >ji. Bilgisayarlı 
Muhasebe. İngilizce. 
Kalorifer Ateşçiliği. 
Kuaförlük. Giyim.
Makina Nakışlan. Ev

Mefruşatı, El 
Nakışlan, El Sanatları 
(Batik). Ahşap 
Boyama ve Ahşap 
Rölyef. Yağlı Boyama 
Tekniği, Kumaş 
Desenleme. El 
Sanatlan Baskı-Resim. 
Kilim Dokun ..k ı’-pı 

r ’ ni, 
I* ı*" •»cfıvrvYi*»'
(Kırkpnm > 
Uygulamalı Aı n w 
Çocuk Eğitimi (AÇV), 
I. Kademe Okuma- 
Yazma ve 11. Kademe 
Okuma-Yazma

TAŞI 
GEDİĞİNE

Doğal varlıklarımız...

Şırıl sini akan ırmaklar, 
An pınarlar, 
Güzelim koylar, 
Mavi denizler, göller 
Yemyeşil ormanlar 
Karlı dağlar 
Ulusumuzun doğal varlıktan... 
Kirletiliyor, yakılıyor 
Yağmalanıyor, ediliyor talan 
Gelecek kuşaklara, 
Yoz doğa arta kalan... 

kurslarının açılması 
kararlaştırıldı.
Talep halinde açılacak 
olan kurslar ise şöyle: 
Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi Müdürlüğü’n 
den alınan bilgiye . 
göre; Bartın İşi Tel 
Kırma. El Sanatları 
Vitray. El Sanatları 
Çam Süsleme ve 
Porselen Boyama. 
İğne Oyası, Sifilistik, 
Elektrikli Ev Aletleri 
Bakım Onarım, 
Bağlama Öğretimi, 
Santraç, Aile 
Planlaması, 
Uygulamalı Halk 
Oyunları, Aliminyum 
Kabartma, Turistik 
Eşya ve Takı ile Çini
cilik branşlarında 
yeterli kursiyer sayısı 
olduğu taktirde ihtiyaç

duyulan her dalda 
kurs açılabileceği, 
yeterli kursiyer sayısı
na ulaşılamadığı 
durumda ise açıl
masının sözkonusu

•olmayacağı kaydedildi. 
Kurslara katılmak 
isteyenlerin Halk 
Eğtim Merkezi

"Müdürlüğü ne. 
beldelerde Belediye 
Başkanlıklarına 
köylerde de muhtarlık
lara müracaat ederek 
kayıt olmaları gerek
tiği belirtildi.
Kayıt için nüfus cüz
danı fotokopisi, 
öğrenim belgesi 
fotokopisi, ikametgah 
senedi (resimsiz) ile 2 
adet vesikalık resmin 
yeterli olduğu açık
landı.

DYP Gençlik 
Kolu Genel 

Başkanı geliyor
Doğru Yol Partisi 
Gençlik Kolları 
Genel Başkanı 
Burak Küntay, 
cuma günü 
Gemlik’e geliyor. 
Adalet Parti eski 
Turizm bakanların
dan olan Barlas 
Küntay’ın oğlu olan 
Burak Küntay’ın 
cuma günü saat 
O9.oo’çla DYP

Gemlik Gençlik 
Kolları üyelerini 
ziyaret edeceği, 
oradan Umurbey’e 
çıkarak. Celal 
Bayar’ın anıt 
mezarına gideceği 
öğrenildi.
Burak Küntay, 
daha sonra Körfez 
FM radyosunda 
Şuayip Serdaroğlu 
ile söyleşi yapacak.

Takımların Hazırlık 
Maçtan

Galatasaray henüz takım olarak belli 
değil.

Oyuncularını çözmeye çalışıyor.
Sadece yeni oyuncuları değil.
Eski oyuncuan da, çözmeye çalışıyor. 
Xavier’in ne olacağı belli değil.
De Boer geldi.
Herhalde Xavier gidecek.
Haşan Şaş hırslı değil.
Çok top eziyor.
Sanki nekahat döneminde,' 
- Yenilerden kaleci, Aykut çok iyi. 
Aykut iyi bir kaleci.
Top sektirmiyor.
Eğer yan toplarda da iyi ise, Türk fut

bolu bir kaleci kazanacak.
- Orhan Âk çok kuvvetli.
Orta sahada bir kazanç,' 
Bu sene yıldızı parlayabilir. 
- Prates çok teknik bir adam. 

.- Madida’yı andıran bir tekniği var. 
Ama. Adam Markajı zayıf.
Galatasaray, bu kanattan çok nol yiye

bilir.
- Volkan hala kayıplarda.
Hem iyi değil.
Hem de koşmuyor. 
- Ümit Karan’da öyle.
Beşiktaş’a Kore’de yazık oldu.
Lyon maçında çok iyi idi.
Ama. Daha rahat alması gereken 

maçları alamadı.
- Tümer futbolu unutmuş.
- Ahmet Dursun kaytarıyor. 
Oynamamanın yollarını arıyor. 
- Okan Koç henüz kayıp.
- Sinan, aranan golcü olmadığını gös

terdi.
- Poncu’da, henüz kendini bulamadı.
İlhan Mansız’m bu kadar sinirli 

olmasının sebebi anlaşıldı.
Galiba, çok önemli sakatlığı var. 
Fenerbahçe henüz hazır değil.
Brezilya’dan gelen Libero, eski 

Fenerbahçeli Alpaslan ve Yılmaz Şen’e | 
benziyor.

Tipi de, stili de aynı.
Ama. Takım çok yavaş.
Belki Serhat yan ataklarla takıma 

hareket getirebilir.
Bursaspor’u henüz görmedik.
Yeni Bursaspor’u, ay sonunda seyre

deceğiz.

Katı bir yürek,
Kanlı bir elden de kötüdür 

“Shelley”
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Mahallenin Muhtarları dizisinin Temel’i 35 yıllık arkadaşını ziyaret etti.

Temel Gemlik'te MuzaFFer GURBOCa
Eğitimci-Yazar

Ali ÖZYURT 
Mahallenin 
Muhtarları dizindeki 
rolüyle halkın gön
lünde taht kuran 
Temel'in gerçek 
hayattaki adıyla 
Erkan Çan’ın aynı 
zamanda vefa 
iduygulanyla dolu bir 
kişiliğe sahip olduğu 
ortaya çıktı.
Bursa ya anne ve 
babasını ziyarete 
gelen Can. Gemlik-' 
te yaşayan 35 yıllık 
arkadaşı Fatih 
Mehmet Eryılmaz’ı 
da ihmal etmedi. 
Önceki gün ilçemize 
gelerek “Can dos
tum" dediği Fatih 
Mehmet Eryılmaz ı 
İstiklal Caddesi' nde 
işlettiği büfede 
ziyaret eden Erkan 
Can “Fatih ile

izcilikten, 
dağcılıktan beri 
beraberiz.
35 yıllık 
arkadaşlığımız 
var. Hiç kop-

GEMLİK

KErfez
GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

YIL : 31 SAYI : 1601 
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)

madik. Buraya 
geldiğimde kene
sine uğramadan 
gitmem. Aradan 
geçen uzun yıl
lara karşın hiç

kopmadık. Ne 
kadar uzak olsak 
uâ dün ayrılmış 
gibi dostluğumuz 
devam ediyor.” 
dedk

MAMA İ-IIA

Pizzamızı denediniz mi? 
Vazgeçemeyeceksiniz.

Ev ve işyerlerine servis yapılır 
İstiklal Cad. No: 17 GEMLİK

Tel: (0.224) 513 53 67

Meslek Liseleri

8 yıllık eğitimle önemli asamafar 
kaydedilmiş ve epey yol almm^M 
Ancak liseler için sistem değişikliğine, 
revizyona ya da köklü dönşümlot 
gereksinme vardır.

Klasik liseler üniversite sınavlanm 
endeksli olma konumundan çıkarılmak, 
meslek liselerinde ise verimliliği arttan 
çalışmalar yapılmalıdır.

Üretim ekonomisinden vazgeçmiş 
görünüyoruz. Daha önce sattığıma 
ürünleri şimdi dışandan biz alıyoruz. 
Bunlar hep ülkemizdemki kaynaklar» 
rasyonel
Sonuçlandır.

Çözüm 

kullanılmamasının doğal

için politikacılar, bilim
adamlan ve yöneticiler ortak çalışma 
içine girmelidir.

Türk sanayi ve hizmet sektöründe 
yeterli nitelikte işgücü bulunmamaktadr 
Mevcut eğitim, sanayinin istemlerine 
yanıt veremiyor. Meslek liselerinde kalite 
sorunu yaşanıyor. Bu durumda mesfefcl 
liselerine kime kazandırmak zorunlu 
görünüyor.

Türk ekonomisinin uluslararası reka
bet gücünü elde etmesi için nitefiHl 
işgücü sorununa çözüm getirmeliyiz. | 
Aranılan insan gücü :

1- Yaratıcı
2- Çevreyle kolay iletişim kurabilen.
3- Yeniliklere açık,
4- Problem çözme ve sorumluluk bt 

linçine sahip olmalıdır.
Sonuç olarak, okullarımız çevreye 

maalesef çok kapalı konumdadır.
Oysa mesleki üretim sürecinde yerd 

ve bölgesel özelliktler dikkate almmabdr

NÖBETÇİ ECZANE
24 Temmuz 2003 Perşembe
SEVİNÇ SARAL ECZANESİ

DOĞUŞ FEN DERSHANELERİ I
66*W -M -aı ■ £ J. 55 SHer Zaman Bir Adım Önde
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Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, küçük çocuklara destek amacıyla çalışmalar başlattı

Vakıftan
yeni projeler

i 
t i ! !I

58 ülkede 23 yıldır kullanılan doğal 
beslnme ürünlerimle sağlıklı ve 

güvenilir çözüm sunuyoruz.
Aç kalmadan sevdiğiniz yiyecekleri 

yiyerek kilo kontrolü yapmak isteyenler, İ 

AYRICA
*

s
Birinci sayfanın devamı 
... temel sağlık ve eğitim 
âdemlerinin iyileştirilmesi 
için -nüfusun en yoksul 
yüzde 6 lık bölümünü 
hedef alan temel bir sosyal 
yardım sistemi kurma ve 
aynca yoksulların gelir elde 
etme ve istihdam fırsat 
lannı artırma faaliyetleri 
yoluyla Türkiye'de kısa ve 
uzun vadede yoksulluğun 
azaltılmasına katkıda 
bulunmak hedefleniyor.
ŞARTLI NAKİT 
TRANSFERİNİN 
HEDEFLERİ
Gemlik SYDF çalışanların
dan Berrin Vatansever ■ 
Projenin yatırım 
bölümünde yeralan Şartlı 
Nakit Transferi. Bileşeni 
kapsamındaM hedeflerini 
şu şekilde açıkladı.
“Çocukların okula 
devamını sağlamak ve 

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER

VAPUR - FERİBOT

KAYMAKAMLIK

OTOBÜS

TÜP DAĞITICILARI

HASTANELER
BELEDİYE

TAKSİLER

Muhasebe Md. 613 45 21 -182
513 17 79

513 30 33

261 54 00
08 Hat)

51392 00
513 23 29
513 1066

513 1051
513 1062
513 10 53
513 29 54
513 10 28

(226)814 10 20
(226) 363 43 19
(262) 655 60 31

513 18 21 
513 2467 
5133240 
5132324
514 3550

Yazı İşi. Md.
Su Arıza

Körfez Tolal
Çrr» Tak*
Göven Taksi
GemJkTatai
Manartr lâka

Bursa 
Mudanya
Yenlkapı
Yalova

Devfef Hastanesi 
98K Hartar»ej| 
Mer^ağ-Ocağf

Yalova 
Topçular 
Esklhlsar

Şehirlerarası
Otobüs Terminali

AKCAN PETROL 
YERLİYURTLAR 
PETROL

513 45 21 -111
• Yalnız 185

256 77 84
544 30 60

(212) 516 12 12 
(226)811 13 23

________ULAŞIM_______

Uludoö Turizm 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77

KoymakamMc 
Kaymakamlık ev 
CJavafeğı 
CSavo Yrd, 
Emniyet MOd.

DENİZ OTOBÜSÜ

ABONE KAMPANYAMIZ DEVAM EDİYOR

Okuyun, Okutun, Abone Olun

SATILIK TİCARİ TAKSİ

İtfaiye 
Pofa İmdat 
Jandarma İmdat
Jandarma K.
Pofa Karakolu
Gar. Kam.

Aygaz 
Özgaz 
Tekgaz 
Ocakgaz 
Ergaz 
Ipragaz 
Habaşgaz 
Ukltgaz
Yeni Ukltgaz 
Alevgaz

Santral 
Başkanlık 
Zabıta
Otobüs İşlet.
Su İşlet.
İtfaiye

513 45 21 -23
513 45 20
513 24 32

513 45 21-122
513 45 21 - 115

513 23 25

110
155
156

513 10 55
513 18 79-
513 12 06

Nüfus cüzdanımı, ehliyetimi, vergi kimlik 
kartımı ve bankamatik kartlanmı kaybet

tim. Hükümsüzdür.
Alaattin DEYER

6 
E

1
K

1
1

1
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vaktinde aşılanmaları
na dikkat etmek,temel 
sağlık bakımı ve 
beslenme gibi konular
da olumlu davranış 
değişikliği yaratma 
amacıyla hedeflenen 
toplumun en yoksul 
yüzde 6’ lık kesimini 
kapsayacak bir sosyal 
güvenlik ağını SYDTF 
ve SYDV’ ler aracılığı 
ile finanse-edilecektir. 
Bu amaçla yoksullukla 
ilişkilendirilen hane 
halkı özellikleri için 
“puanlama” kullanılan 
gelişmiş ve sistematik 
bir hedef saptama sis
temi kullanılacaktır.
Yârdım transferi, okul 
çağındaki çoduklann 
okula devam etmeler
ine ve okul yaşının 
altındaki çocukların da 
sağlık-beslenme kon-

TEKAnzâ
TEK İşletme 
Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
MIHI Eğt. Md. 
Halk Kütüphane' 
Askerlik Şb.
Karayolları 
Uman Baş. 
Mal Müd. 
Nüfus Md.
Özel İd. Md, 
Tapu Slcl. Müd.
Müftülük
Gümrük Md.
Tekel Md.
Ver, Dairesi Md, 
İlçe Tanm Müd. 
İlçe Seç. Md.

513 20 66
513 45 03
614 00 95

/öl 3 12 86
513 11 74
513 18 46
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 96
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

!I
i

trolü için bebek-sağlık 
kliniklerine 
götürülmeleri şartıyla 
yapılacaktır. ”
Sözkonusu projeden fay
dalanmak üzere başvuruda 
bulunacakların SSK, Bağ- 
kur ve Emekli Sandığı gibi 
sosyal güvenlik kurumlann- 
dan herhangi birine bağlı 
olmamaları gerektiğine 
dikkat çeken Sosyal 
Hizmet Uzmanı Eyüp- 
Usta, Şartlı Nakit Sağlık 
Yardımı için 0-6 yaş 
gurubu, Şartlı Nakit Eğitim 
Yardımı için de "1. ve 11. 
sınıflar arasında okuyan 
çocuk sahibi ailelerin 
başvurabileceklerini 
söyledi. •
Usta ayrıca başvuruların 
Sosyal Yardımlaşma-ve 
Dayanışma Vakfı’na 
yapılacağını sözlerine 
ekledi. ’ .

i

Yatırıma gerek olmadan tamv e yar» 
gün çalışarak alanında önde gelen bir 

şirketin desteğinden yararlanarak 
şaşırtıcı bir gelir elde edebiMniz. 
RANDEVU İÇİN 

Zeynep AKIN Af
TEL : (0.533) 221 73 08 i

SATILIK VİLLA
Cumhuriyet Mâhallesi'nde

Trıblex Satılık Villa
GSM: (0.535)8864774

KAYIP

GECE BEKÇİSİ ARANIYOR 
^9

Otoparkımıza emekli 
gece bekçisi aranıyor 

Tel: (0.224) 513 68 36

513 12 95
514 17 00
513 16 37
513 1637
513 88 43
513 22 59
513 45 46
514 28 41
513 65 00
513 40 95
514 59 81

Çınar Taksi Durağında 
satılık faal durumda 

ticari taksi
GSM : (0.532) 294 50 61

e* etki*

CSsûEB
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İlçe Teşkilatı’nın düzenlediği şölen, kardeşlik havasında geçti.

DEHAP’tan toplumsal barış şöleni
Alı ÖZYURT
DEHAP Gemlik İlçe 
Teşkilatı tarafından organ
ize edilen “Toplumsal Barış 
için Elele ” şöleni Belediye 
Düğün Salonunda yapıldı.

Şölene, DEHAP Genel 
Başkan Yardımcısı Mehmet 
Abbasoğlu başta olmak 
üzere Bursa İl Başkanı 
Nizam Kaban ve kalabalık 
bir partili topluluğu katıldı.

DEHAP Genel Başkan 
Yardımcısı Mehmet 
Abbasoğlu şölende yaptığı 
konuşmada, Amerika'nın 
Irak'ı işgalini kınadı. 
Ortadoğu’ da yaşanan 
olaylara dünyanın seyirci 
kaldığını söyleyen 
Abbasoğlu, bundan böyle 
Türkiye’nin komşusunun 
Irak değil Amerika ola
cağını savundp. Yapılan 
konuşmaların ardından 
Diyarbakır Büyükşehir 
Belediyesi Erbani 
gurubunun seslendirdiği 
kürtçe türkülerle salonu 
dolduran kalabalık halarçT 
çekip doyasıya eğlendi.

Bursa İl Emniyet 
Müdürlüğü ne bağlı Çevik 
Kuvvet ekipleri ile Gemlik 
İlçe Emniyet Müdürlüğü 
ekipleri etkinlik nedeniyle.

Belediye Düğün Salonu 
çevresinde yoğun güvenft I 
tedbiri aldığı “Toplumsal' I 
Banş için Elele’’ şöleni 
olaysız şekilde sona eni

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 GÜND€ KRLİTCLİ ve UCUZ 
DRVCTİVC 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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En kıskanç erkek 
Brezilya’da yaşıyor

Karanlıkta

Brezilyalı erkek
lerin dünyanın en 
kıskanç erkekleri 
olduklan belirlen
di; Dünya halk- 
lannın kültürel ve 
psikolojik özellik
leri bakımından 
incelendiği ulus
lararası bir 
araştırmanın 
ortaya çıkardığı 
bulgulara göre 
Japonlar eşlerini 
en az kıskanan 
erkekler.
Ingilterede 
yapılan araştır
mada. doğurgan
lık ve kıskançlık 
arasında bir bağ 
olduğunu 
kefsedıkiı Buna 
göre, en kıskanç 
erkeklerin 

yaşadığı Brezilya 
doğurganlıkta da 
önde .Japonya ’da 
doğurganlık çok 
düşük.
KADINLAR 
AÇISINDAN 
Kadınlar erkek
lerin başka bir 
kadına duygusal 
yakınlık duyması
na tepki veriyor. 
Sadece İsveçli 
kadınlar partner
lerinin başka bir 
kadınla ilişki 
kurmasını 
affetmiyor.
Kadınlar kendi
lerini aldatan 
eşlerine "öteki 
kadına aşık olup 
olmadığı 
sorusunu yönel 
tiyor.

Kadınlar açısın
dan sa kıskançlık, 
çocuklarının ha 
yatta kalmasını 
garanti edecek 
erkek desteğini 
kaybetme 
korkusundan kay
naklanıyor. Yani 
kadın bilinç altın
da eşin başka bir 
kadına kaptırsa 
zorlukla karşılaşa
cağı korkusunu 
yaşıyor.
ERKEKLER , 
AÇISINDAN 
Kıskançlık 
erkeklerde daha 
çok eşlerinin 
başkalarıyla 
ilişkiye girmesi 
konusunda 
ortaya Açıktı.
Aldatılan erkekler 

kendilerinin öteki 
erkekle perfor
mansı açısından 
karşılaştırılması 
ihtimaline 
çok kızıyor.
Teoriye göre,

erkekler çocuğun 
kendinden oldu 
ğundan. hiçbir 
zaman tam

olarak emin 
olamıyor.

kalmak 
duyulan 
güçlendirir 
Karanlıkta 90 dakika geçir
menin. kişinin dokunma 
duyusunu geliştirdiği belirlendi 
Yapılan bir araştırmada, 
deneklerin, karanlıkta 90 daki
ka bekledikten sonra dokun
dukları yüzeyleri daha iyi 
algıladıkları saptandı. 
Araştırmanın bir duyunun yiti
mi sonucu diğer duyulann 
güçlendiği yönündeki bulgulan 
uzmanlar tarafından da

• destekleniyor.
İnsanın bir duyudan mahrum 
kalması durumunda, vücudun 
kaynaklarını bir diğer duyuya 
aktardığı belirtildi.

^DOĞAYI SEV, YEŞİLİ KORUj

Bir Gemlik Masalı

Körfez Perisi
Zebercet COŞKUN

Dünden devam.... 
O günden sonra 
zaten periler sofrası 
da toplanacak. peri 
fer yedi kat 
gökyüzündeki yerle 
rine. yani uzayın 
derinliklerine çekilip 
ışıklarını söndüre
cek. yerlerini bilimin 
ışığına bırakacak

I brmtş,,.
Masallar böyle 
baslar, böyle biter
miş işte.
Gemlik şehrinin 
nasalında da bu 
böyle olmuş.
Bütün öteki koruyu
cu periler gibi 
Körfez Perisi de 
Üçler. Yediler,

Kırklarda beraber 
yedi kat gozyüzüne 
çekilmiş. Gidenler 
son bir armağan 
olarak göyüzünden 
aşağı üç elma 
göndermişler.. 
Bu elmaların birin
cisi dünyadaki bütün 
barışsever insanlar 
içinmiş, Barış olsun, 
kardeşlik olsun, 
mutluluk olsun 
diye,,, 
İkinci elma Gemlik 
halkına, bolluk için, 
bereket için verilmiş, 
“Elmaların 
üçüncüsü ise, 
bu olayları dile 
getirip bir beyaz 
güvercinin kanat

mekan.

Ayrıca cazip fiyatlarıyla 
güzel vakit 

geçirebileceğiniz 
yegane bir yer

Büyük Kumla Meydanı 
İskele Karşısı

Tel : (0.224) 538 OO 90
BÜYÜKKUMLA

lan üzerinde 
masallar dünyası
na gönderen 
Zebercet 
Coşkun’un olsun, 
ona da uğur 
olsun, iyilik

0 JBfg0fgfB0IBIgJ50jgfBIBIBlgfgJBigjgfg||B|

değişiks
Farlcla a

I

sağlık olsun...” 
demişler.
Sonra da gökyüzüde 
yeni bir yıldız küme
si oluşturmak 
umuduyla çekmişler 
gitmişler....

■■■■ GLMlKSRASlGAfflT K (J I (J Ü /

Abone Olun
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i Balıkçılar sezona hazırlanıyor
J Teknelerinin bakım ve onaranını yapan balıkçılar, ağlarını yeniliyor
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AliöZYLLRT
Yeni M2on hazırlıklarının 
tüm hızıyla sürdüğünü 
belirten Balıkçılar Derneği 
2. Başkanı Hüseyin 
Dalarel. balık yasağına 
uyan meslektâşlanna 
teşekkür etti.
Gemlik Balıkçılar Derneği 
2. Başkanı Hüseyin 
Dalarel. balıkçı camiasının 
1 Eylül 2003 tarihinde 
açılacak olan yeni sezon 
hazırlıklannı tüm hızıyla 
sürdürdüklerini söyledi. 
Gırgır tekneleri ve karadiz 
mayın teknelerinin bakım- 
lannın yapılıp ağlannm 
onarım çalışmalarının 
devam ettiğini belirten 
Başkan Dalarel. “Gerek 
olta, gırgır ve manyet 

olmak üzere 
derneğimize kayıtlı 
250’ye yakın üyemiz 
var. Özellikle büyük 
kayıklar ve gırgırlar 
geçtiğimiz yıla nazaran 
bu yıl balık yasağına 
gösterdikleri has
sasiyetten dolayı kendi
lerine teşekkür ediyo
rum” dedi.
Gemlik Balıkçılar Derneği 
2. Başkanı Hüseyin 
Dalarel, ayrıca balık avlan
ma yasağına gösterilen bu 
uyumun yeni sezonda 
avlanacak balık miktarının 
da çoğalmasını sağlaya
cağını belirterek/'. “Bu 
sezon bereketli bir yıl 
yaşayacağımıza inanı 
yorum”.şeklinde konuştu. Ağlarını onaran balıkçılar, 1 Eylül’de başlayacak sezona hazırlık yapıyorlar

TAKSİTLİ TATİL EN İDEAL TATİL!
WORLD KARI 
İDEAL 

ADVANIAGE 
RONUS KART

sahiplerine
VADE FARKSIZ

taksit imkanı

OKUL GEZİLERİ

VİZE İŞLEMLERİ

YURTİÇİ - YURT DIŞI OTEL REZERVASYONLARI
PAKET TURLAR 
HAC - UMRE 
YURTİÇİ - YURTDIŞI UÇAK BİLETLERİ 
KONGRE VE SEMİNER

■I av CKataufa 91 * .jduru turizm?

TÜRK HAVA YOLLARI
KAYABEYOĞLU TURİZM SEYAHAT S

Demirsubaşı Mh. Çeşme Sok. No:9/A GEMLİK s 
Tel : (0.224) 514 47 71 Fax : (0.224) 514 40 44 f
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Temmuz ayı düğünlerle dop dolu geçiyor

Evlilik kriz dinlemiyor
Gendik te Temmuz ve Ağustos ayı en çok nikah ve düğünün yapıldığı ay olarak bilinir. Bu yıl da temmuz ayı hergün birkaç evlenme 
töreniyle geçiyor. Evlilik akitlerinin en çok Belediye Nikah Memurluğunca yapıldığı ilçemizde Nikah ve Evlendirme Memura Osman 
Aybey. görevi süresince 3 bin kişinin yaşamını birleştirdiğini söyledi. Evlenme yaşı gelenlerin kriz dinlemediği ülkemizde, önümüzde* 
ki ay da tüm salonlar evlenecek gençler için tutuldu. Nüfusun artması evlenenlerin sayısının da artmasına neden oluyor.

GEMLİK GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

Körfez
TARAFSIZ SİYASİ GAZETE

O 25 Temmuz 2003 Cuma FİYATI: 200000^^^

DYP Gençlik Kollan Genel
Başkanı bugün ilçemizde

Doğru Yol Partisi Gençlik Koflan Genel 
Başkanı Burak Küntay bugün Gemlik teşki
latını ziyaret edecek.
Saat 9.00 dâ İlçe Merkezine gelecek olan 
Küntay, daha sonra Umurbey Beldesine 
giderek, Celal Bayar'ın anıt mezarını ziyaret 
edip dua edecek.

Haşan Kula başkanlığında oluşturulan yönetim kurulu İl Yönetim Kurulu’nca onaylandı.

Genç Parti yönetimi belli oldu
Genç Parti Gemlik İlçe Başkanlığı’na atanan Haşan 
Kula, yerel seçimler nedeniyle, titiz bir çalışma 
sonucu 25 kişiden oluşan yeni yönetim kurulunun, 
İl yönetimince onaylandığını söyledi.

Sonunda kuruldu
3 Kasan 2002 seçimlerinde tepki oylarıyla bekle

nen» terinde oy alarak ayaset gündemine bomba gibi 
Üşen Cer. izan r Genç Par®. her ne kadar bir şirket 

parİB gjb görünse de. halan o günlerde sempatisini 

czarmst
Araöar. geçer, sekiz ayda. etindeki medya gruplarını 

puMrin yayın organı gibi kullanan Uzan, dur durmak 
| Ünden bu tamm sürdürerek. bugüne kadar siyasi rek

abet «e tabyerin amrianm aşarak geldi
Sorarda bu bol keseden narcarnalann nereden kay- 

ortaya çkö
(hanlar da elerindeki bankaların içini 'Boşaltarak 

wjb çrfte hesaplar yaparak halkın katrilyonlarını 
resmi ağdandan açıklandı.

brarıarn elemdeki en bü^Jk güçleri gitti
Şfo* gerye tek bir sfeHan kaldı
Oda foduğ» Genç Parti...

Genç Par*. bombası aynı şekilde patlamaya devam 

edecek mP

Bana göre ou biraz zor
İŞn Gerlf ydnft bizi uzun süre meşgul etti.

Kur ra fo yönetnwı kendi arafannda çekişmelerin 

%me*. hepgdecetekt payfonvı kamgalarıydı

'fcamemr. Sara drı0er çekildi
fcnö aday titan kuramadı

Scwjçta bir bud» Hasar. Kıjb zar yöne- 

M dfovarak, dyawt sahnesindeki yeni yerini aldı

Genç Parl h»rdar sonra ne yapacak hep bdıkte 

jSreceğiz

Bir türlü oluşturula- 
mayan Genç Parti 
Gemlik İlçe Yönetim 
Kurulu, sonunda eski 
DYP yönetim kurulu 
üyesi Haşan Kula’nın 
ilçe başkanlığına 
getirilmesiyle 
oluşturuldu.
Genç Parti Gemlik 
İlçe Başkanı Hasap 
Kula, dün basına yap
tığı yazılı açıklamada, 
uzun süredir ilçe 
teşkilatının kurula
madığını, onbeş gün 
önce görevin kendi
sine verilmesiyle yeni 
yönetimin oluştur
maya çalıştığını 
belirterek, şunları 
söyledi : “Görevi 
aldığım günden 
beri Gemlik’e 
yakışır, Genç 
Partiye yakışır bir 
yönetim kurulu 
oluşturmaya 
çalıştım.

Özellikle yerel 
seçimlerin yaklaş
ması Gemlik siya 
setinin taşlarının 
yerinden oynaması 
beni yönetim oluş
turmakta daha bir 
titiz çalışmaya zor
ladı. 25 kişiden 
oluşan yönetim 
kurulumuz genel 
merkezden onay
lanmış ve 23 
Temmuz 2003 
tarihinden itibaren 
görevine başla 
mıştır. Önümüz 
deki günlerde ilk 
toplantımızı yapıp, 
görev dağılımı 
ve divan 
heyetini 
oluşturacağız” 
dedi.
Gemlik Genç Parti 
Yönetim Kurulu 
içinde kurucu yöne
tim kurulunda görev 
almış kişiler de yer

alıyor.
Haşan Kula başkan
lığında oluşturulan 
Gemlik Genç Parti 
İlçe Yönetim Kurulu 
şu isimlerden 
oluşu yor : 
Haşan Kula (İşlet- 
meçj), İbrahim Talan 
(Esnaf Odası 
Başkanı), Mutluhan 
Uluocak (Yay-Sat 
Gameda Bayii), Eşref 
Güre (K. Kumla eski 
Bel. Bşk), Yıldınm 
Akıncı (İnşaat Müh), 
Adnan Tekkeş (Erçim 
Makine), Haşan Kılıç 
(73 Nolu Minibüs 
cüler Koop. Bşk), 
Tolga Gemicioğlu 
(Avukat), Sanver 
Aksoy (Emekli), Talat 
Şahin (Emekli Öğrt), 
Ergun Bekçe 
(Yönetici), Burhan 
Bütün (İpragaz Bayii), 
Kaya Ali Demir 
(Çiftçi), Oya Ünal (Ev

Haşan KULA
hanımı). Ömer 
Okumuş (Esnaf), 
Fatih Eryılmaz (Elekt 
ronik Teknisyeni). 
Eyüp Elüstü (Eser 
Kebap Salonu), 
Hüseyin Yurttaş 
(Ziraat Müh), Ercan 
Dostel (Aydın Turizm 
Oto. İşi), Murat Çen- 
geltaş (Tutku Sin), 
Atilla Aydın. Münür 
Turan (Muhasebeci), 
Turgay Arol (Arol 
Mobilya). Lütfü Ak 
(Mobilya), Sedat 
Mutlu (Reklam- 
Tabela)
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Gürhan ÇETİNKaVa

Yazanmız Gürhan Çetinkaya'nın bugünkü 
yazısı şehir dışında dlrnası nedeniyle elimize 
ulaşmadığından yayınlâyamıyoruz. Okuyucu 
lanmızdan Özür dileriz.

Herkese 
sağlık 

sigortası 
geliyor

Tüm vatandaşları 
sağlık güvencesine 
almayı hedefleyen 
"Genel Sağlık 
Sigortası" ile ilgili 
çalışmalar sürdüfü 
lüyor.

- Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı 
ile Sağlık,.
Bakanlığı nca 
sürdürülen çalış
malar kapsamında, 
toplumun 
tamamının sağlık 
açısından güvence 
altına alınması 
öngörülüyor.
Ödeme gücü 
olmayanların prim
lerini kısmen veya 
tamamen kamu 
kaynakları ile 
karşılamak üzere

kaynak oluşturulan 
cak.
Sağlık primleri 
havuzu', sosyal 

. güvenliğin diğer 
■■ dalarından 

ayrılarak kendi iç 
dengeleri kurula
cak .
Diğer yandan öiel 
Sağlık sigor
tacılığının da gelişi
mi desteklenecek, 
özel sigortaların 
tamamlayıcı rol ile 
sistemde bulun-- 
maları sağlanacak. 
Her Türk vatandaşı 
sigorta kapsamına 
alınacak ve tek 
numara sistemi 
benimsenecek. Bu 
numara MERNİS 
numarası olacak.

i MUTLU DOĞUM
Ayşe ve Abdullah Güler’in 

Sevgili Kızları Şerife ve•a
Damadı Gürkan’ın oğulları

I, YAĞIZ 
dünyaya geldi.

Güler ve Anar Ailesi’ni 
kutlar, bebekleri ile birlikte 

mutlu bir yaşam dileriz.

SERAP & KADRİ GÜLER

0

Böyle olmaz ...

I i I I I İ 
i i
İ

Yolsuzluk Komisyonu’nun
raporunu görünce biraz şaşırdım 
biraz da korktum”

Çünkü “namus timsali” sayılan 
Ecevit’in bile dahil olduğu, sayılan 25’i 
bulan eski başbakan ve bakanlar için ağır 
hapis yaptırımlarına konu suç isnatlarıyla 
Yüce Divan yolu açılıyor.

Rapordaki yolsuzlukların ülkenin ulusal 
birliğinibütünlüğünü ve geleceğini tehdit 
eder hale geldiğine ilişkin tespit doğrudur.

Temiz bir gelecek. için ibret yaratacak 
bir kararlılık ve cesaretle geçmişi deş
menin yararı vardır ama bunun yolu, çapı 
ve üslubu , inandırıcı olmalıdır.

İktidarın iradesini yansıtan komisyon 
sanki siyasetin düşkünler evine girmiş ve 
önüne kim çıktıysa sürüyüp götürmüş.

Bü görüntü AKPnin, geçmiş dönem 
siyasetçilerini toptan rezil ederek tasfiye 
etme peşin hesabı ile yola çıktığı şüphesi- 

■ ni uyandırıyor.
•Aynı 1960 darbe yönetiminin geri 

tepen “devri «abık” yaratma gayreti 
gibi...

Mahkeme gibi meclis
Yanlış baştan yapıldı.
Komisyon, toplumda iz bırakan belirli 

birkaç olay için kurulacak- yerde genel 
.olarak suç aramak niyetiyle kuruldu.

Halkın hıncını tatmin edecek birkaç 
olayı inandırıcı delillerle ortaya koyma 
imkanının bulamayınca dosyaların ve 
suçlananların sayısını artırma yanlışına 
düştü.

Halen mahkemelerde olan bazı yolsuz 
luk iddiaları bile, sorumlularının bugün 
dokunulmazlık zırhına sahip olmadıktan 
unutularak siyasi malzeme haline getirildi.

Raporu müzakere edecek olan meclis 
genel kurulu herhalde bu anlayışın yol

suzlukla mücadele amacına zarar vereceği- | 
ni görüp-tedbir alacaktır.

Unutmamak gerekir ki AKP nin Yüce 
Divan’a göndermek istediği başbakan ve 
bakanların iktidar oldukları dönemde 
manşyetlere çıkan onlarca operasyon 
yapılmış, 5 bine yakın insan kelepçelenip 
itile kakıla DĞM’lere sürüklenerek tutuk
lanmıştı.

Şimdi hepsi serbest.
Seçim malzemesi mi?
Dünya tecrübeleri, yolsuzlukla mücade

lenin ancak bağımsız yargı ile yapılabildiği- . 
ni gösteriyor. Cadı avı, anlık tatminler 
sağlıyor ama arada masumlan da yiyor. | 
Teftiş terörü bürokrasiyi, siyaseti, yani 
devleti kilitliyor.

Şimdi önümüzdeki dönemde yeni 
soruşturma ve araştırma komisyonları 
kurulacak, aynı kafayla gidildiği takdirde 
meclis en. büyük mesaisini bunlara vere
cektir. R

AKP “geçmiş dönemin tutulacak 
yeri yok” propagandansmdan yerel 
seçimler için yararlanmak istiyorsa bu bir 
politikadır ama adalete ve temizliğe hizmet 
değildir. ;

Yolsuzluk yapanfen yargıdan kaçıran 
dokunulmazlıklar kaldıkça ve Ulaştırma 
Bakanı bunca kanıta rağmen koltuğunda ı 
oturmayı sürdürdükçe AKPnin 
dürüstlüğüne kimse inanmayacktır.

Rakiplerini suçlayan ve yargılayan j 
siyasetçiler eliyle temizlik olmaz, yolsuzluk j 
önlenmez.

Sadece çamur içinde tahterevalli 
oynanır.

AKP bu işleri yargıya devretmenin I 
erdemini göstersin, gerçek bir devrimsi 
mucizesini yaratsın ve aldığı oylan hak 
etsin! ‘24 Temmuz 2003 Vatan'

ABONE KAMPANYAMIZ DEVAM EDİYOR
(faMk in en etfan yayetetâ

GEMLİK

KErfez
■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■

Okuyun, Okutun, Abone Olun
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3 bin çifti 
evlendirdi

T4T«

Gemlik Belediyesi Evlendirme Memuru Osman 
Aypek, bugüne kadar 3 bin çiftin nikahını kıydı.

Gemıik Belediyesi 
Edendirme Memuru 

Salih Aypek. yaz 
dönemiyle birlikte 
adilik oranında da 

büyük irtış olduğunu 

scyieci
Kış ayiarr.da evlenme 
oranı ortalaması ayda 

25 iken bu rakanvn 

yaz rnevsmırun başla
masın ia birlikte üç kat 
artarak 75’e ulaştığını 
biidiren Aypek, özel
ikle Ağustos aymda 

daha fazla olanağım 

tahmin ettiklerini 
ifade etti.
Bu arada düğünlerin 

hafta sonlan tercih 

etfefrnesi ve halkın 

düğün esnasında 
nikah yapılmasını arzu

etmesinin işlerine 

yoğun tempo 
kazandırdığını kayde
den Gemlik Belediyesi 
Evlendirme Memuru 
Salih Aypek.
“Halkımızın bu 
mutlu günlerinde 

bizden olan istek
lerini en iyi şekilde 

yerine getirmeye 
çalışıyoruz. Bazen 

1 gecede 6 nikah 
kıydığımız oluyor. 

Bunları aksat
madan p lanl anan 

saate yerine 
getiriyoruz." dedi. 
Görevde bulunduğu 5 

yıllık süre içinde 3 bin 
çifti evlendirdiğini 
belirten Salih Aypek, 

en duygusal anı ise 

geçen yıl dünya evine

TAŞI 
GEDİĞİNE

Dövmek....

Bir Milletvekili

IB.M.M nm

Yasb bahcevanını dövmüş > > >
Havanda su dövmeleri 

yetmezmiş gibi....

Evlendirme Memuru Osman Aypek, 

yaz dönemi ile birlikte nikahların da 
arttığını belirtti.

giren kızı Pınar’ ın 
nikah töreninde 
yaşadığını belirterek,

“3 bin nikah kıy
dım. Aslında 
bunun ne kadar 

zor olduğunu

kızımın nikah 

töreninde yaşadım 
ve sayın 

Başkanımızdan 

kendisinin kıy
masını arzettim.” 

diye konuştu.

Bilgisayar 
kursları 

devam ediyor
Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi Müdür 
lüğü nde yaz döne
minde başlayan 
Bilgisayar işletmen
liği kursları devam 
ediyor.
Bilgisayar kurslarının 
4 ’ünün devam ettiği 
Halk Eğitim 
Merkezi’nde 72 
kursiyerin bilgisayar 
öğrenimi gördüğü 
öğrenildi.
Oteyandan geçtiği

miz öğretim döne
minde bilhassa 
bayanlann kalorifer 
kursuna oldukça 
rağbet etmesi dikkat 
çekti.
Kurs yetkilileri 
kalorifer branşında 
bayanların erkekler
den daha başarılı 
olduğunu bildirerek 
10 bayanın Kalorifer 
Ateşçiliği branşında 
belge aldığını belirtil
di.

Faiz Dışı Fazla

Faiz dışı fazla.
Nedir bu faiz dışı fazla.
Aslında, basit anlamıyla tasarruf 

etmek demek.
Ama. Öyle basit bir yöntemle olması 

mümkün değil.
Bir çok aktörün, aynı dönemde olumlu 

sinyaller vremesi lazım.
Kim bu aktörler :
- Bir tanesi vergi gelirleri
Vergi gelirlerinin hem arttırılması 

lazım.
Hem de yaygınlaştırılması lazım.
- İkincisi tasarruf zihniyeti.

Tasarruf zihniyeti, çok vergi toplamak
tan daha önemli.

Eğer böyle bir disiplinin yoksa, çok 
para toplaman bir işe yaramaz.

Bir yerden gelen, diğer yönden gider. I

Hiçbir şey anlayamazsın.
Açığı da ömür boyu kapatamazsın.
- Üçüncüsü döviz dengesini sağlamak- I 

tır.
Yani. İhracaat ile ithalat arasındaki I 

makası iyi ayarlamak lazım.
Döviz gelirleri, döviz giderlerini 

karşılamıyorsa, ithilatı caydıran tedbir
ler almak lazım.

Yani. Bizim gibi çok borçlu bir ülke 

isen
- Bir, çok vergi toplayacaksın,
- İki, az harcayacaksın,

- Ve. Döviz gelirin, döviz giderini 

karşılayacak.

I
 İşte. O zaman tasarruf yapacaksın.

Yeni adı ile* Faiz dışı fazla.
Ve. Borcunun -bir bölümünü ödeye

ceksin.
Bu yılın ilk 6 ayı fena sayılmaz.
Ama. Yine de 25 karilylor açık var.
İlk altı ayda, saatte 8,6 trilyon faiz 

ödedik.
, Evet. Yanlış okumadınız, saatte 8,6 

trilyon.
Dikakada 134 milyar.
Eğer ufak veya büyük bir oranda 

tasarruf yapılmazsa, iç ve dış borç daha 

da büyüyecek.
Ve. Saatte ödenecek faiz ödemeleri, 

j daha da artacak.

|| «(zivva/ |
Doktorun oğlu da doktordu. Bir gün 

babasına:
“- Bak baka. Senin 20 senedir tedavi 

edip iyileştiremediğni kadını iyileştir 
dim" Baba doktor cevap verdi.

1
“- Bunu hiç unutma, senin tahsil mas
rafların 20 senedir onun sayesinde 
ödendi”
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Şapsa tatmamanın cezası yiMiliw
Türkiye de uygulama 
imkanı kalmayan 
şapka takmama suçu
nun kaldırılması bek
lenirken. Yeni Türk 
Ceza Kanunu tasarısı 
ile suça verilen ceza 
daha da arttınlıyor. 
Tasanya göre inkılap 
kanunlanndaki şapka 
takma mecburiyetine 
uymayan milletvekimi 
ve memurlar 6 aydan 
1 yıla kadar hapis ve 
750 milyon liradan 3 
milyar liraya kadar ağır 
para cezasına çarp- 
tmlacak.
Yürürlükteki TCK’nın 
526. maddesinde 
“şapka takma 
mecburiyeti” ve 
“Türk harfleri dışın
daki harflerin kul
lanılması” hükümle 
rine aykm davranan- 
lann 2 aydan 6 aya 
kadar hapis ve 11

. 790 bin liraya 
kx - para cezasına 

ce- anlmaM öngörü 
iûvnr Uygulanma 
imkanı kalmayan bu 
maddenin kaldırılması 
beklenirken, tasarının 
302. maddesindeki 

GEMLİK

KErfez
YIL : 31 SAYI : 1602 

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
Basıldık Yer ; KÖRFEZ OFSET

Matbaadık-Yayıncılık-Reldamcıhk Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yakınlanmaz)

Pizzamızı denediniz mi? 
Vazgeçemeyeceksiniz.

Ev ve işyerlerine servis yapılır 
İstiklal Cad. No: 17 GEMLİK

Tel : (0.224) 513 53 67

NÖBETÇİ ECZANE
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ÇAĞLAR ECZANESİ

yeni düzenlemeyle 
hem hapis ve para 
cezası artırılıyor; hem 
de ‘‘Bazı Kisvelerin 
Giyilemeyeceğine 
Dair Kanun** 
eklenerek maddenin 
kapsamı genişletiliyor. 
TCK’yı çağın gerekle 
rine uygun hale getir 
mek amacıyla hazır
landığı belirtilen 
tasannın gerekçesinde 
şapka takmamanın 
cezasının neden 
artınldığı konusunda 
bîr açıklama yer 
almıyor. Sadece 
Anayasa’nın inkılap 
kanunlannın korun
masına ilişkin 174. 
maddesine uyum 
sağlanması amacıyla 
tasanda bu cezaya yer 
verildiği belirtiliyor. 
Adalet Bakanı Cemil 
Çiçek, TCK tasarısının 
temel ve kapsamlı bir 
kanun tasarısı olduğu 
için eksik yanlarının 
olabileceğini belirterek, 
bunların Meclis Adalet 
Komisyonu nda ele alı
narak eleştirilen nokta
ların tekrar değer
lendirileceğini ve bir

takım düzeltmeler 
yapılabileceğini ifade 
ediyor.
TCK tasarısını hazır
layan komisyon 
üyelerinden ceza 
hukukçusu Prof. Dr. 
Bahri öztürk, inkılap 
yasaları arasında yer 
alan bu düzenlemenin 
sembolik bir değeri 
olduğunu, ancak 
kanunda yer aldığı için 
bir savcının, isterse bu 
kanuna göre soruştur
ma açabileceğini 
belirterek, “Böyle bir 
dava açacak 
savcmın önce ken
disinin şapka tak
ması lazım.” dedi. 
Anayasal zorunluluk 
olarak ,bu maddeye 
tasarıda yer verilmesi 
gerektiğini söyleyen 
Öztürk, kendisinin 
maddenin mevcut 
halinin aynen korun
masından yana 
olduğunu ve cezanın 
artırılmasına karşı çık
tığını; ancak komisyon 
üyelerin çoğunluğunun 
maddede bir yenilik 
yapılması ve cezaların 
diğer suçların cezala 

rıyla orantılı hale geti 
rilmesi amacıyla ceza 
miktarını artırdıklarım 
dile getirdi. Prof. Dr. 
Öztürk, TCK tasansı 
nın uzun süren çalış
malar sonucunda hazır 
lanari kapsamlı bir 
metin olduğunu 
belirterek, bazı eksik 
yanlannın olabileceği
ni, ancak bir bütün 
olarak ele alındığında 
tasannın Türkiye’nin 
önünü açacak nitelikte 
olduğunu dile getirdi. 
‘Meclis değiştirebilir' 
Anayasa hukukçusu 
Prof. Dr. Mustafa 
Kamalak ise, “Şapka 
Kanunu”, “Türk 
Harflerinin 
Kütlanılması” ve “Bazı 
Kisvelerin.
Giyilemeyeceği ” ne 
ilişkin yasaların 
Anayasa’nm 174. 
maddesiyle koruma 
altına alındığını hatır
latarak. bu kanunlarda 
yer alan hükümlere 
mutlaka Ceza 
Kanunu’nda yer ver
erek bir ceza vermenin 
gerekli olmadığını 
söyledi.

Yazma Cesareti

Öğrencilerime, dostlanma, en az oku
mak kadar, yazma uğraşı içine girrr.merî
ni ısrarla öneriyorum. Yazmak içir, oku
manın yararlı olduğunu söylemeye 
bilmem gerek var mı? Bu arada ota
manın yazmayı dürtüklediğini belimin

Yazmak bir anlamda yaşananlara 
müdahale etmek değil de nedir? Bana 
sorarsanız savunmak, tavır alış ya da 
yaşam tarzıdır. Ben yazarak hayatı bir 
yerinden yakalamaya çalışıyorum. 
Yazarken öğreniyorum. Öğrenme süre 
cimin bir parçası yazmak. Ne hissediyor
sam,. ne düşünüyorsam onu yazıyorum. 
Bolca soru sorarak okuyucuyu 
düşündürmek gibi bir derdim olduğunu 
sezdiriyorum. Tutkuları ve istekleri aynı 
insanların birbiriyle paylaşacaktan çok 
şey olduğunu düşünüyorum.

Umudu ve hayal etmeyi öğrenme 
mize, yazmanın katkısı yok mudur? 
Yazarak yeni değerler üretmek, yaşama 
anlam katarak var olduğunu haykırma? | 
olanaklıdır.

Yazarak daha da önemlisi okuyar 
kendi yolunu küçük ama sağlam ad. 
larla çizmeye çalışan çok insan olduğur 
gözlemliyorum. Bu yolla gün ışır 
ulaşarak, köşeye sıkıştığı noktal? uan 
çıkış yolları bulabilenlere aşkoisun. 
Toplumsal köşe sıkışmalarda çıkış yok 
lannı da düşünelim.

Yukarıdan aşağıya yaygınlaşarak 
hızlanan ahlaksal çküntü bireyleri 
kemiriyor.

Bizi bizden alıyor. Yazmak in sara, 
dünyayı deiğiştiriyor. güzelleştiriyor, tn 
güzel maceranız yazmak olsun.

DOĞUŞ FEN DERSHANELERİ i
Zaman Bir Adım Önde” S
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Çıraklık Eğitim 
Merkezi’ne 

kayıtlar başladı
Gemlik Mesleki 
Eğitim Merkezi’ne 
2003-2004 öğre
tim yılı çırak ve 
kalfa öğrenci kayıt- 

ı lannın başladığı 
I bildirildi.
[ Mesleki Eğitim 
| Merkezi Müdür 
I lüğü nden yapılan 

açıklamada. 26 
, Eylül 2003 tarihine 

kadar sürecek olan 
kayıt işlemlerinde 

'•liri meslek dalında 
menci kaydının 

‘varılacağı belirtildi.
’ Meşk ’• ;i Eğitim

Merkezi Müdür lük
lerine kayıt yaptıra
cak olan çırak 
öğrencilerin, en az 
ilköğretim okulu 
mezunu olmalan ve

14 yaşını doldur
muş olmalan ve 
kayıt işlemleri için 
üst yaş sınırının 
bulunmadığı 
belirtildi.
Yapılan açıklamada, 
ustalık eğitimi kur
suna kayıt olacak 
öğrencilerin kalfalık 
belgesi sahibi 
olmaları ve mesleği 
ile ilgili bir işyerinde 
Çalışıyor olma 
şartının arandığını 
belirten Gemlik 
Çıraklık Eğitim 
Merkezi Müdürü 
Erçin Bekmezci, 
meslek sahibi 
olmak ve çalışmak 
isteyen öğrenci
lerin, sanayi sitesin
deki Mesleki Eğitim

Merkezi
Müdürlüğü ’ nden 
sözleşme alarak 
kayıt işlemlerini 
yaptırmaları gerek
tiğini belirtti.
Bekmezci, “Çırak
lık Eğitim 
Merkezi Müdür 
lüğü’ne başvu
rarak çırak ve 
kalfa olmak 
isteyenlerin 
mesleklerinde en 
iyi şekilde 
yetiştirilmesini 
sağlamaya 
çalışıyoruz. 
Kurslarımıza 
katılanlara devlet 
tarafından sigor
ta yaptırılarak 
sosyal güvence 
altına da alı-

Çıraklık Eğitim 
Merkezi Müdürü 
Erçin BEKMEZCİ

nacaklardır. 
110 meslek 
dalında eğitim 
gören kursiyer
lerimiz teorik ve 
pratik eğitimi 
okulumuzda 
uzman öğret
menlerdin 
öğreniyorlar” 
dedi.

MKA

fsşvto bir frfr dfe eMİnbc 
RA H D E YU İÇİH
Zey ıtF AKIMA 

| Ta: <o.s») «i n oı

SATILIK Vİ
Cumhuriyet Mahallesi'nde 

Trıblex Satılık Villa

GSM: (0.535)8864774

KAYIP
İstanbul Üniversitesi Cerrahr tsa Tıp 

Fakültesi öorenci vaka kartım* 
kaybettim. Hükümsüzdür 

Süleyman Semih DEDEOĞLL

GECE BEKÇİSİ ARANIYOR

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat T56
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

KAYMAKAMLIK

Kaymakamlık 51310 51
Kaymakamlık ev 513 10 52
CJavafeO 513 10 53
CScrvcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Mûd. 513 10 28

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
MIHI Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 18 46
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Uman Baş. 513 11 33
Mal Mûd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Slcl. Mûd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 513 14 11
Tekel Md. 513 1042
Ver. Dairesi Md. 513 23 60
İlçe Tanm Mûd. 513 11 86
İlçe Seç. Md. 513 77 73

BELEDİYE

Santral 513 45 21-23
1 Başkanlık 5134520

Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 4521-122
Su İşlet. 51345 21-115
İtfaiye 5132325
Muhasebe Md. 513 45 21 -182 
Yan İşi. Md. 51345 21-111 
Su Arna Yalnız 185

Bursa 2567784
Mudanya 544 30 60
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226)81113 23

VAPUR - FERİBOT

Yalova (226) 814 10 20
Topçular <226) 363 43 19
Eskihlsar (262)6556031

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminal (18 Hat)

ULAŞIM TÜP DAÖmCllARI

Uludağ Turizm 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77

HASTANELER

Devlet Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
MerSag.Ocaöı 6131068

TAKSİLER

Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 613 32 40
Gemlik Taksi 613 23 24
Manastır Taksi 614 35 60

Aygaz 5131295
Tekgaz 513 16 37
Ocakgae 5131637
Bgaz 5138843
îpragcE 5132259

Habaşgaz 5134546
Yeni Uatgcc 5136500

BPGck 5145981
Bütünler UHtgaz 513 80 00

AMCAN PETROL 513 17 79
YERlfrURTLAR
PETROL 5133033

Otoparkımıza emeldi 
gece bekçisi aranıyor 

Tel: (0.224) 513 68 36

SATILIK TİCARİ TAKSİ
Çınar Taksi Durağında 

satılık faal durumda 
ticari taksi

GSM : (0.532) 294 50 61

ABONE KAMMNYANU KMN DIYR

Okuyun, Okutun, Abone Olun
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Bu da ‘dilek’ kuyruğu
Ali ÖZYURT
İlçemizde yaşanan kuyruk
lara bir yenisi daha eklendi.
Ancak bu. özellikle bankalar 
ve resmi dairelerdeki işleri 
için sıkıntıyla bekleyen 
insanların değil umutla 
bekleyenlerin oluşturduğu

kuyruk. Çünkü bunun adı 
dilek kuyruğu.
Yaşadıktan olumsuzluklardan 
etkilenip karamsarlığa 
düşenler ya da yaşamlarında 
ne gibi değişiklikler olacağını 
merak edenler, çareyi 
Hidayet Pınarcık adlı şahsın

Cabbar ağa ve Mariyana 
isimli tavşanlarında arıyorlar. 
Buraya gelenler içlerinden 
dilek tutuyor, bunlar 
40 çeşit dileğin yeraldığı 
dilek tahtasından 
tavşanlara çektiriliyor.
Seyyar dilekçinin önünde 
uzun kuyruklar oluşturarak 
akıbetlerini merak eden bir 
çok umutzede, çekilen dilek
lerin bazen yaşamlarına 
yansıdığını da savunuyorlar. 
Belediyenin yaptiğı yardım
larla geçimini sağladığını 
söyleyen 53 yaşındaki 
Hidayet Pınarcık, ”8 ve 13 
yaşlarında iki çocuğum 
var. Kirada oturuyorum. 
Hiçbir sosyal güvencem 
yok. Çocuğumun biri 
psikolojik tedavi 
görüyor.

Bu yaştan sonra ne 
yapabilirim. Bu işten 
kazandığım üç beş 
kuruşla geçim sağla
maya çalışıyorum." dedi. 
Pınarcık, ayrıca insanlann 
yoğun, ilgi gösterdiğini 
söyledi.

Çekilen dileklerin bazdan ise 
şöyle: “Bugün çok sıkıntı 
çekiyorsun. Merak etme 
sıkıntılann sona erecek. Miffi 
Piyangodan sevinip, mutlu 
olacaksın.”, “Çok yakınca 
gelecek müjde ile sevinecek 
sin. İşlerin düzene girecek.”

RENKLİ ETİKET - BROŞÜR - EL İLANI -
I KİTAP - DERGİ - AFİŞ - YILLIK BASIMI - 

FATURA - İRSALİYE - BİLET - GİDER MAKBUZU -
I DA VETİYE - KARTVİZİT - KAŞE - MÜHÜR -
I CİLT YAPIMI - PLASTİK KİMLİK KARTI

1 GÜND€ KALİTCLİ ve ucuz
DRV€TİV€ BASILIR

I Her türlü metbee işlerinizde hizmetinizdeyiz. 
| ^Metbeecılık Bizim İşimiz"

I îZ| g 1 J
I MATBAACILIK-YAYINCII_IK-REKL.AMCIL.IK

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3/B GEMLİK 
j Tel : (0.224) 513 17 97 Fax : (0.224) 513 35 95
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Bu ay taşıt 
vergisini unutmayın
Gelirler Genel 
Müdürlüğü, motorlu 
taşıt sahiplerinin

' motorlu taşıtlar ver- 
[ gisinin ikinci taksiti

ni bu ay sonuna 
kadar yatırması 
gerektiğini bildirdi.
Anayasa

' Mahkemesi’nin ek 
motorlu taşıt ver
gisiyle ilgili yürüt
meyi durdurma 
karan vermesi ve 
bu vergiyi iptal 
etmesinin ardından 
ek vergiyi ödeyen 
bazı vatandaşlann, 

' Temmuz daki nor- 
_ mal vergiye bunun 
mahsup edilmesini 
talep ettiği belirtildi.

[ Gelirler Genel 
! j Müdürlüğü yek

I - - L. . . . 

kikleri ise ek motor
lu taşıt vergisi ile 
normal verginin iki 
ayri düzenleme 
olduğunu ve bu 
yönde yeni bir 
Kanun çıkarılmadığı 
sürece birbirine 
mahsup edilmesinin 
de söz konusu ola
mayacağını vurgu
ladı. Yetkililer, bu 
nedenle vatan
daşların motorlu 
taşıt vergisinin ikin
ci taksitini 31 
Temmuz akşamına 
kadar mutlak 
surette yatırması 
gerektiğini, aksi 
halde bunu aylık 
yü2de 7 gecikme 
faizi ile ödemek 
zorunda kalacaklân- 

na dikkat çekti. 
Anayasa Mahkeme 
si’nin iptal 
kararının ardından 
bazı vergi 
dairelerinin daha 
önce ek vergi öde
meyen ve bugün 
taşıtının ilişiğini 
kesmek için gelen
lerden ek verginin 
ilk taksitini yatır
malarını istediği 
öğrenildi. Vergi 
dairelerinde, 
Anayasa 
Mahkemesi’nin ek 
vergiyle ilgili aldığı 
iptal kararının 
henüz Resmi 
Gazete’de yayım- 
lanmâmasının 
gerekçe gösterildiği 
belirlendi.

Uzmanlar ise 
Anayasa 
Mahkemesi ’nin 
bugüne kadar pek 
çok düzenleme için 
yürütmeyi durdur
ma ve iptal ka ra r ı 
verdiğini, bunların 
kamuoyuna ilan 
edilmesinin ardın
dan da o düzen
leme ile ilgili- uygu
lamalara son 
verildiğine işaret 
ettiler. Uzmanlar, 
vergi dairelerinin 
Anayasaya aykın 
bulunarak iptal 
edilmiş bir düzenle
meyle getirilen ek 
vergiyi talep 
etmesinin yanlış 
olduğunu 
kaydettiler.

Büyük Kumla Meydanı 
İskele Karşısı

Tel : (0.224) 538 00 90 
BÜYÜKKUMLA

a

Gemlik’te Yok Edilen Güzellikler....
Güzel mi güzel 
evleri, deniz kokan 
sokakları, denizle 
kucak kucağa plan 
yalıları, asırlık 
çınarları, tadına 
doyulmaz mesire 
yerleri ile Gemlik, 
eski günlerin 
görkemini 
taşımıyor artık... 
Gemlik’te o eski 
sandal sefaları, san
dalcıların hışır hışır 
kürek çekişleri, gece 
ateş böceklerinin 
kıvılcımları, dal
gaların kırıklarında 
yanıp sönen fosfor
la, denizden 
akseden şen kahka
halar yok artık. 
Evlerin 
pencerpierjnd&n 

çekip gitmişler... 
Biz geçmişimizin 
değerini hiç bile
memişiz, sokakları 
güzelleştirir, 
bahçeleri bahçe 
yapar, insanları bir
birlerine yakın
laştırır, gönüllere 
sevgi verir, birbirine 
bağlar, ağaç 
Şiirdir, yaşamdır 
dememişiz..
Gemlik şâhri, 
Marmara Denizi 
kıyısında, kendi 
adıyla anılan bir 
Körfez in bitiminde 
yer alır. Ay biçi- 
ûninde yayılmıştır. 
Binlerce yıllık 
gffirpişi bulunan bu 
ftfhrtn bir de kuru- 

öyküsü vardır ki,
MMhlttıbr.

“Altın Postu”u ara
maz üzere denize 
açılmış olan 
Argonoutlar adlı ilk 
gemiciler, mem
leketlerine döner
lerken günün 
birinde Marmara 
kıyılarındaki bu 
güzel Körfez e 
uğrarlar. Çünkü 
suları bitmiştir.
Açıklarda bir yerde 

demir atarlar ve 
aralarından îlas adlı 
bir genci su almak 
için karaya gön
derirler. îlas gider 
ama geri dönmez. 
Onu perilerin kaçır
mış olabileceğini 
düşünen gemiciler, 
arkadaşlannı bul
madan buralardan 
gitmeye karar ve 
rerek şehrin ilk 

teme Herini atarlar 
Bu gemicilerin 
başlarında Kios adh 
bir denizci varctar. 
Bu nedenle. b»—tık
lan bu yerleşim ye 
rina Kios adn 
verirler.
Şehrin kımJuşuoun 
bir arkeolonk yara 
vardır 1963 yûnda 
Şevket Aziz Kansu 
başkanlığındaki bğr 
heyet tarafından
İznik Goto
çevresmde yapdan 
kazılarda elde edBen 
bt^gulara ğuvih.

t» taa Bafartaş 
dOnemane Katisı 
mer ^iaaıztaş â.— 

mi demek, çok eski 
însantann arbk 
yemiş devşâmç ve 
avcıbk dönemlerini
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Körfez turları eğlendiriyor
ALOZYURT
Rafet Kaptan Gezi 
Gemisi, turlarına bütün 
hızıyla devam ediyor. 
Gündüz "Körfez" ve 
gece düzenlenen 
"Mehtap" turlanna 
Gemlikliler yoğun ilgi 
gösteriyor.

Rafet Kaptan Gezi 
Gemisi Sahibi Ahmet 
Dillioğlu, turların titizlik 
içerisinde organize 
edildiğini belirterek, 
yolcu kapasitesinin aşıl
madığını, hava rapor- 
lannın dikkatle takip 
edildiğini, ayrıca alkollü

Kaptan Gezi Gemisi 2 
kaptan, 1 cankurtaran 
ve 4 çımacı mürette
batından oluşuyor. 
Küçük Kumla, Büyük 
Kumla, Narlı, Karacaali, 
Kapaklı, Fıstıklı, 
Armutlu ve hava şart
larının uygun olması 
halinde de Mudanya’ya 
gezi turları 
düzenleniyor.
Rafet Kaptan Gezi 
Gemisi’nin gündüz 
gerçekleştirdiği ‘körfez 
turu’ programı şöyle; 
10.30 Gemlik iskelesi, 
13.00’ de Küçük 
Kumla iskelesi, 13.30’ 
da Büyük Kumla İskele
si, 14.00’ de Karacaali 
iskelesinden kalkış 
yapıp Fıstıklı’ da 1.5 
saat yüzme molası,

yolcu almadıklarını vur
guladı. Amaçlannın 
insanları huzur ve 
güven ortamı içerisinde 
bir nebze de olsa şehir 
stresinden uzaklaştır
mak olduğunu ifade 
eden Dillioğlu düğün, 
nişan gibi önemli günler 
ve yemekli gecelere 
özel turlar düzenleyerek 
bu yönde de hizmet 
verdiklerini belirtti.
Öte yandan, turlara 
katılan vatandaşlar 
piyanist Ahmet Akkuş’ 
un seslendirdiği canlı ve 
hareketli parçalara eşlik 
edip gezi boyunca do 
yasıya eğleniyorlar. 
7’ den 70’ e her 
kesimin büyük ilgi gös
terip katıldığı turları 
gerçekleştiren Rafet

yapılarak basbyor. 
Büyük Kumla 
dan Küçük Kıvnto irf» 
leşinde 1 saat çay w 
ihtiyaç molası

Gemlik tskeiesnde «on 
buluyor Ttrimn 15 
EyKÜ e kadar devam 
edeceği b&knkh

1 WORLO KARI

d 
3 
M

Armutlu’ da 1 saat çay 
ve ihtiyaç molası verip 
19.30’ da Küçük 
Kumla iskelesinde saat 
20.00’ de de Gemlik 
iskelesinde yolcu 
boşaltıyor.
‘Mehtap ’ turu ise 
Gemlik iskelesinden 
saat 22.00’ de kalkış

i TAKSİTLİ TATİL EN İDEAL TATİL!

IPEAL
ADVANTAGE
RONUS KART

sahiplerine
VADE FARKSIZ

taksit İmkanı

✓ OKUL GEZİLERİ

✓ VİZE İŞLEMLERİ

✓ YURTİÇİ - YURT DIŞI OTEL REZERVASYONLARI
✓ PAKET TURLAR
✓ HAC - UMRE
✓ YURTİÇİ • YURTDIŞI UÇAK BİLETLERİ 
✓ KONGRE VE SEMİNER

duru turizm

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



Belediye tarafından eski yıkılan Devlet Hastanesi yerine yapılan terminal 15 gün içinde hizmete açılacak.

Minibüsler terminale
Belediye Başkanı Mehmet Turgut, dün gazetecilerle Belediye Meclisi’nce imar planında terminal yeri olarak kabul 
edilmeyen eski Devlet Hastanesi ne giderek, buradaki çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Turgut, üçe içindeki 
minibüs garajının kapatılarak, köy minibüsleri ile birlikte 15 gün içinde nakledileceğini söyledi. Haberi sayfa 8 de

GEMLİK GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

KHrfez
■■■■■ TARAFSIZ SİYASİ GAZETE ■■■■■ 
O 26 Temmuz 2003 Cumartesi FİYATI : 200.000. TL.

Karsak Deresi 
temizleniyor

Fabrika atıklarıyla çevre sağbgmı 
tehdit eder hale gelen Karsak Deresi. 
DSİ Bölge Müdürlüğü'ne bağh ekip 
lerce nihayet temizlenmeye başlandı.

Haberi sayfa 5’de ı

DYP Gençlik Kollan Genel Başkanı Burak Güntay, Gemlik’te genel başkan gibi karşılandı.

'Gemlik'te yaktığımız meşale Hye'ye yayılacak"
Çfiine fŞakış

Kadri Güler
gem f îkkorfez* mynet.com

DYP’ce karşılama
Doğru Yat Partililer dün. Gençlik Kollan Genel 

I Başkanlarr.ı Gemlik ilçe örgütü girişinde görkemli 
bir şekilde karşıladılar.

Bir süre önce yine ilçemize gelen DYP Genel 
Başkanı Mehmet Ağar a da bu tarzda bir karşılama 

i yapdrmştı.
DYP'liler karşılama işlerinde uzmanlar..
Bu mirası eski Adalet Partisi’nden devralmışlar.
Bursa Hakimiyet Gazetesi nde politika muhabir- 

. ligi yaptığım günlerde, zamanın DYP Genel 
i Başkanı Süleyman Demirel'in Bursa Hava 

Alanından şehir merkezine gelişini izlemiştim.
Tıkanan trafikte kilometrelerce koştuğumu ve 

sağayak topuğumu incittiğimi anımsıyorum.
Süleyman Demire! i taşıyan otobüs. Altıparmak 

Caddesi ne girdiğinde tüm apartmanların tepesin 
den bırakılan rengarenk konfetinin müthiş görün
tüsü, ertesi gün gazetelerin manşetlerindeydi.

Aradan bunca ■zaman geçtikten sonra, bugün
lerde de ayrn karşılamalar yapılıyor.

I
DYP'liier bu başarılarını sandıkta da gösterebilir- 
ler mi bömiyorurn
3 Kasım 2002 seçimlerinde Tansu Çiller, partiyi 

ttibe vurdurdu ve çekilip gitti.

Ardında bir sürü şaibe ve söylenti bıraktı.
DYP Gençlik Kolları Genel Başkanlığına getire- 

len Burak Küntay, eski AP’li ve DYP'li 
Bakanlardan Badas Küntay'm oğlu.

DYP’Iiler vefa bilirler.Birde solcular bunu öğrenebilsek

Dün Gemlik’e gelen DYP Gençlik Kolları Genel Başkanı 
Burak Güntay, kendisine gösterilen ilgiye teşekkür edip, 
"Bursa’yı yeniden DYP’ nin kalesi yapacağız. Gemlik'te 
yaktığımız bu meşale Türkiye’ye yayılacak.” dedi.
Muhteşem Karşılama 
Doğruyol Partisi Gençlik 
Kolları Genel Başkanı 
Burak Küntay, ilçeye 
gelişinde Gemlik DYP 
Gençlik Kolları tarafından 
konfeti ve meşaleler ile 
muhteşem bir 
şekilde karşılandı.
Mutluluk duydu
Küntay, kendine gösterilen 
ilgiden büyük mutluluk 
duyduğunu belirterek, 
DYP’nin meşalesini 
Gemlik’te yeniden 
yakacaklarını söyledi. 
Gemlik'ten Umurbey e 
giden DYP Gençlik 
Kollan Genel Başkanı 
Celal Bayar'ın mezan 
başında saygı duruşunda 
bulunarak, dua etti.
Bayar Müzesini gezdi 
Umurbeyİllerden sıcak ilgi 
gören Küntay. Celal 
Bayar Müzesi'ni 
gezerken, hayranlığını 
da gizlemedi.

AH Özyurt'un haberi 
sayfa 6'da

mynet.com
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8 I Bkfafp'A
■MM Gürhan ÇETINKAYA

Yazarımız Gürhan Çetinkaya'nın bugünkü 
yazısı şehir dışında olması nedeniyle elimize 
ulaşmadığından yayınlayamıyoruz. Okuyucu 
larımızdan özür dileriz.

8
Ali AKSOY

LOZAN’DAN BUGÜNE ABD

Sabun kir
tutmaz
inanışı 

doğru değil
Halk arasmdak- 
isabun kir tutmaz 
inanışının 
doğru olmadığı 
ortaya çıktı.
Katı sabunlarda 
bakteri üreme riski 
bulunduğu ve elde
ki kir ve mikrop 
lann katı sabunlara 
geçtiği belirtiliyor. 
Uzmanlar tarat n- 
dan "yapılan acıkl • 
mada, bakici i 
irrmr» riski pilava

"sabunlar terccih 
pdiîmrlidîr. Ancak

uunu k»»”

sağlıksız bir ortam 
doğar. Bu nedenle 
ortak kullanım 
alanlarında sıvı

m; ’utıd testten 
sağlık

Bakı: liığı’ndan 
una’.lı ürünler 
olmalı.
içeriği belli 
olmayan ürünler 
başta egzama, 
birçok cilt hastalığı
na yol açabiliyor 
dendi.

24 Temmuz 2003 Lozan Antlaşmasının 80. 
yıldönümü...

Ulusumuzun verdiği Kurtuluş Savaşında sonunda 
dış güçler, yeni kurulan Türk devletini bu antlaşma 
ile uluslar arası düzeyde tanıdılar....

Çünkü Türk ordusu karşısında yenilmişlerdi...
Tanımak zorunda kaldılar!
Osmanlı devleti, 1. Dünya Savaşı bitirken imza 

ladığı Sevr Antlaşması ile yurdun paylaşılmasını ne 
güzel kabul etmişti oysa! Mustafa Kemal’in başını 
çektiği ulusal güçler, bu antlaşmayı tanımadı. Yeni 
açılan TBMM ile ona bağlı ordumuz, düşmanın 
bütün hesaplarını alt üst etti. Hiç ummadıktan bir 
şeydi uğradıkları ağır yenilgi.

Düşman tarafı için "Canım, alt tarafı Yunanistan" 
diyenler yanılıyorlar...

• İzmir’i işgale giden Yunan donanmasına İngiliz 
gemileri de eşlik ediyordu. Çünkü emperyalizmin -o 
aşamadaki patronu* İngiltere, Çanakkale 
Savaşında ağır bir yenilgi almıştı. Bu kez tedbirli 
davranarak Yunanistan’ı kullanıyordu Türklere 
karşı.

Ankara hükümeti Sovyetler Birliği ile anlaşıp 
doğu sınırım güvenceye almış; ve o cephede rahat
lamıştı. Batıya asker ve silah kaydınldı. İnönü 
Savaşları. Fransa ile İtalya için savaşın akıbeti 
konusunda uyarıcı mesaj oldu; Ankara hükümetiyle 
sulh yaparak çekildiler.

Artık Yunanistan’la karşı karşıya idik...
ötesi malûm!...
İzmir'de denize dökülen düşmanlan > kendi gemi

lerinin yanı sıra İngiliz cemileri de toplayıp geri
götürüyordu. Çünkü onlara Anadolu’ya 
çıkartırken de 6 gemiyle destek vermişlerdi.

Hem işgal öncesi, hem yenilgi üzerine 
gemilerini tahsis etmiş bir devlet daha 
Amerika Birleşik Devletleri!

Adları neydi o dört geminin?

asker

onlara 
vardı:

Adları: Arizona, Dyer, Manley ve 
Englevvood...

I I 
i I 
I I i iI I ı

malûm prensipler!

İLAN ve REKLAMLAR 
KAZANDIRIR

İAVLIlfumniAH
l(( mihtırilVHİİroriz

M M I* CAZ»T» İM

BİR TELEFON YETERLİ

TEL : (0.224) 513 17 97
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Lozan Antlaşması için masaya oturan devletler 
arasında ABD "taraf" değildir. Fakat yapılan tüm 
görüşmeleri "gözlemci" sıfatıyla izledi. 24 
Temmuz 1023'te imzalanan antlaşmayı, taraf 
devletler kendi meclislerinden hızla geçirip onay
ladılar.

Antlaşmaya taraf olmayan ülkeler dahi, Türkiye 
ile ilişki kuracaktan zaman kendi meclislerinden, 
"Lozan Antlaşması ile kurulan Türkiye ile 
diplomatik ilişki kurmağa" karar verdik dedik
leri halde...

Görüşmeleri "gözlemci" olarak izlediği zabıtlara 
geçen bir dçvletin de aynı antlaşmayı yasama 
organından geçir onaması gerekirken.... ABD bu 
antlaşmaya dört yıl hiç tınmadı bile!

Nihayet, 17 Ocak 1927 de ABD Senatosuna 
getirilen Lozan Antlaşması metni, ulu önder 
Mustafa Kemal’i ve Kurtuluş Savaşımızı aşağılayan 
görüşlerle reddedildi.

Neden?
Sevr Antlaşmasından önce Osmanlı'nın defterini 

dürüp Anadolu'yu etnik yapılara göre parselleyen 
Wilson Prensipleri. Kurtuluş Savaşı ve Lozan 
Antlaşması ile geçersiz kılmıştı...

Bu yüzden reddedildi!...
Sonraki yıllarda ülkemizle diplomatik, mali ve 

askeri ilişkiler kuran "sadık müttefikimiz", acaba 
uygulayamadıktan VVilson Prensiplerini unutmadan 
mı baktı bize?

HanişuKürdistan'a ve Ermenistan’a kıyak çıkan

Üniversiteli gençler, 1968 de Doknabahçel 
rıhtımına çıkan ABD askerlerini denize atarken *11 
sloganlan şuydu:

"-Hoşt Amerika!... Puşt Amerika!...”
Bu üslubu şimdi çok ağır bulabiliriz...
O günlerde karşıt görüş sahiplerinin ağzrrfe II 

adeta özdeyiş olan bir cümle daha vardı:
"-Amerika gitsin de Rusya mı gelsin?
Çoğu kez küfür ve hakaretle biterdi bu arter® 11 

sonu...
Sonuç ne oldu?
Geleneksel kökleri olmayan yerli burjuvazinEZ. I 

devletin onca desteğine rağmen, sermaye birikmn I 
yapamadı bir türlü. Ticareti, sanayii becerip kalan-1 
maya öncülük edemedi. Yabancı sermayeye 11 
"ibrikçi" olmakla yetindi. Anayasamıza giren 11 
"hukuk devleti" ilkesi ile "sosyal devlet’I 
ilkesinden sürekli yakındılar. Ve en kötüsü... I 
Soygun düzeni kurup bankalan ve hazîneyi böseri 
mayı marifet saydılar!

Öte yandan... 1
Bizde hangi kurumun tarihten gelen köklen var’I 
Ordunun...
İşte bu nedenle Kurtuluş Savaşma; yeni kunda I] 

Türkiye Cumhuriyeti’ne ve modernleşme sürecine 11 
hep ordu öncülük etti. Yurt ve ulus bütünlüğüne II 
koruma görevi, laik rejime bekçilik görevrofeli 
beraber yürütülmekte. I

Halkımız işte bu nedenle, en güvenilir kımn 11 
olarak partilere değil, orduya görüyor!_ [

O kadar ki, cenaze toprağa verilirken dua eden II 
hocalar, "Ordularımızı karada, havada ve denizde 11 
muzaffer-eyle ya Rabbi!" demekteler... Hiç bet I 
"Filân partiyi veya falan politikacıyı da 11 
utandırma ya Rabbi!" demiyorlar bizde.

Amerika'nın, 1950 sonrası girdiği ideoloji 11 
taarruz" bir ara orduyu da etkiledi. ABD güdün*II 
askeri müdahaleler oldu. Türk ulusunun Harp 11 
Akademilerini bitirmek yetmiyordu; bir dönerli 
ancak ABD Harp Akademilerini bitirenler gdebi^H 
ordu en üst ve amir rütbelere... Yatan ra? II 
Hatırlayınız: MÖ imgesinin "Milattan Önce* II 
anlamına geldiğini ve böyle okunduğunu bifrnefeH 
resmi törenlerde "MÖÖÖ!..." diye böğürer. esk İl 
paşalar ve Cumhurbaşkanlan gördü bu ülke.

Şimdi çok ilginçtir...
12 Mart tan (1971) sonra Ziverbey KöşkûnfeM 

işkence gören İlhan Selçuk ile 12 Eylül (198@|H 
döneminde zaman zaman kapatılan Cumhj-şelİ 
gazetesi, bugün orduya egemen anlayışın en 
destekçileri durumundalar.

Bu destek, sadece Cumhuriyetle sınırlı değak İl 
Türkiye’nin tam bağımsızlığını, kendi hhBU 
sanayiini" kurmasını; dış borçtan kurtutap .aso-H 
masını isteyen tüm "zinde kuvvetler" bugün hşH 
aynı saftalar. . Ş

Onlar şunu iyi biliyorlar: ABD, bizim "kiKaKİl 
milliye" kavgası verdiğimiz dönemde eğeri 
bugünkü güçte olsaydı, Mustafa Kemal'in w|l 
ordumuzun karşısına ilk önce o dikih^-lj 
Çünkü verdiğimiz Kurtuluş Savaşı. ;
Prensiplerine de meydan okuyordu...

Yanılıyorsam ayıbı benim boynuma c4sun’
İnsan yakın dönemde otan bitenleri görünce 

madan edemiyor: ABD, bizimle "dost ve müttefikiI 
oluşuna mı, yoksa hâlâ malûm prensiplerine I 
sadık? I I

Siz ne dersiniz!? I I

I
I

2$
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SSK doktoruna
çiçekli ödül

AKP Gemlik İlçe yöneticileri, SSK Hastanesi Doktoru Belgin 

Ak ın hastalarına gösterdiği ilgiden dolayı hastanede ziyaret 
ederek, çiçekle ödüllendirdiler. Dr. Belgin Ak, siyasilerin 
jestinden dolayı duygulandı.

Afi ÖZYI RT
. -Gemlik SSK
: Hastanesi nde

görev li Dr. Belgin
Ak. hastalara

r gösterdiği yakın ilgi 
I ve alakadan dolayı 
| AKP''iler tarafından 
’■ ödüllendirildi.
• Kuramlarda halkla 
, bütünleşerek çalışan 
| personellerin. diğerle 
f rine örnek olması 
I açısından ödül verip 
t onore edilmesi
| yönünde yeni bir 
t uygulama başiattık- 
I lannı belirten AK 
I Parti flçe Başkanı

Enver Şahin, "SSK’ 
ya gelen hastalar 
gösterdiği duyarlı 
yaklaşımından 
dolayı Belgin 
hanımdan o 
kadar övgüyle

sözediyorlardı ki 
bizde bu davranı 
şını diğer çalışan
lara da örnek 
olması açısından 
çiçekle ödül
lendirmeyi düşün

TAŞI 
GEDİĞİNE

*7<n*nen,

Standart.....

T.S.E kapıcılar için 
standart hazırlamış 
Siyasetçiler için de 
hazırlasalar
İyi olmaz mı?

AKP İlçe Başkanı Enver Şahin, SSK Hastanesi doktoru
Belgin Ak’a, Baştabip Dr. Nejet Ciğerli’nin odasında hasta
lara gösterdiği ilgi nedeniyle çiçekle teşekkür etti.

dük." dedi.
Özellikle hastanelere 
gelen, insanların 
güleryüze ihtiyacı 
olduğunu belirten 
Şahin, "Bir tebes 
süm belki onların 
hastalığını bile 
unutturur.
Bu örnek 
davranışından 
dolayı doktoru
muzu kutluyor 
diğer personele 
de örnek olmasını 
diliyorum." dedi.
Meslek hayatında 13 
yılı geride bırakan 
Pratisyen Doktor

Belgin Ak ise duygu
larını "3 yıl Lüle 
burgaz’da çalış 
tim. 10 yıldır da 
Gemlik SSK 
Hastanesi’nde 
görev yapıyorum. 
Çalışma yaşamım
da ilk kez ödül
lendirildim. Çok 
heyecanlı ve çok 
mutluyum." şek
linde dile getirdi.
SSK Gemlik 
Hastanesi Baştabibi 
Dr. Nejet Ciğerli'de 
AKP'lilere gösterdik
leri ilgi ve alakadan 
dolayı teşekkür etti.

ABONE KAMPANYAMIZ DEVAM EDİYOR
(faMt i* en etkin tpd

Okuyun, Okutun, Abone Olun

Sınavlarda Adalet Yok

Üniversiteye giriş sınavları Be AgâÜ 
puanlar belli oldu.

Yine Y.Ö.K. adaletsizliği insanı 
çıldırtıyor.

İletişim liman bitiren bir çocuğumuz 
var.

İletişim Fakültesine girmek istiyor.
Normal bir lise mezunundan 50 kayıp 

puanla hesaplamaya giriyor.
250-300 puanlık bir toplamda. 50 

kayıp puanla yarışmaya itilmek bir 
cinayettir.

Bütün bu haksızlık 56 bin Imam-Hatip 
mezunu için yapılıyor.

Ama. Anadolu Teknik, Ticaret lisesi ve 
diğer meslek yüksek okullarında oiınym 
lar 800 bin den fazla.

Yani. 56 bin kişi için, 800 bin kişi 
daha yanıyor.

O zaman bu oyun daha mertçe oyna 
nabilirdi.

- Arkadaş 100 binlerce İmam Hatip j 
mezunu bu ülkeye fazla.

- Bu ülkenin tamamında zaten 75 bin 
cami var.

- Bundan böyle Imam-Hatip açılmasına 
müsaade etmiyorum.

- Bu okuldan mezun olacaklara da 
sadece ilahiyat, fakültesini acık tutuyo
rum, denilebilirdi.

Halk bunu daha kolay anlardı.
Ve. Bir milyona yakın meslek lisesi 

mezunu da yanmazdı.
Aslında (Y.Ö.K.) ün irtica ile mücadele 

ettiği falan yok.
(Y.Ö.K) fakir fukara ile mücadele edi 

yor.
Meslek Lisesine giden çocuklar, genel

likle orta halli ailelerin çocukları.
(Y.Ö.K) bu çocukların önünü tıkıyor.
Normal lise ve kolej mezunlarına 

başlangıçta avantaj sağlıyor.
Bu ne biçim uygulama.
Bu ne biçim adalet anlayışı.
(Y.Ö.K) eleştirenlere de. hemen suçla

ma hazır.
- “Sizi irticacılar sizi'* deniliyor.
Ama. Toktamış Ateş Hoca da (Y.Ö.K>e 

karşı.
Ona da mı irtica diyeceksiniz.

| FPKEACf I
Cemal lokantada garsondan beyin 

istemişti. Temel de yan masada otur
maktadır.

Cemalin siparişini duyunca dayana
maz:

' (lan Cemal ne tuhaf adamsın sen. 
Allah'tan isteyeceği sevi garsondan 
istevsun.”
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Sağlıkta zorunlu 
hizmet kaldırıldı
Sağlık personeli için 1981 yılından bu yana 

uygulanan zorunlu hizmet kaldırıldı.
Eleman temininde 
güçlük çekilen yer
lerde sözleşmeli 
sağlık personeli 
çalıştırılmasına 
olanak sağlayan yasa 
Resmi Gazete'de 
yayımlanarak 
yürürlüğe girdi. 
Zorunlu hizmeti 
kaldıran yasaya 
göre, çalıştırılacak 
sözleşmeli personel 
sayısını: bunların 
pozisyon, unvan ve 
niteliklerini. DPT ve 
Maliye Bakanlığı'nın 
teklifi üzerine 
Bakanlar Kurulu

belirleyecek.
Bu kapsamda 
çalıştırılacak perso - 
nel sayısı 22 bini 
geçemeyecek. Kent 
merkezlerinde kul
lanılacak toplam 
pozisyon, bu sayının 
en fazla yüzde 5’1 
kadar olacak.
Bakanlar Kurulu, 
sözleşmeli personele 
verilecek ücretteki 
tâban oranını yüzde 
50'ye kadar indire
bilecek.
Uzman tabip, tabip, 
diş tabibi ve eczacı 
pozisyonları! ıa her

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

KErfez

NÖBETÇİ ECZANE

MF AF 8GA 80601209 nolu yazar kasa kullanım levhasınıKAYIP ____ (belgesi) kaybettik. Hükümsüzdün
ONSEKİZ KUM ÇAKIL NAKLİYE TURİZM TİC. LTD.ŞTİ.

GEMLİK

YIL : 31 SAYI : 1603 
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

Basıldı» Yer : KÖRFEZ OFSET
Matbaaclık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz) 

türlü atama kura ile 
diğer sözleşmeli per
sonel pozisyonlarına 
atama ise merkezi 
sınavla yapılacak. 
Sözleşmeli olarak 
çalıştırılacak 
personele, Devlet 
Memurları Yasası na 
göre çalışanlar için 
uygulanan tavan 
ücretin 2.5 katını 
aşmamak üzere, 
pozisyon unvanları 
itibarıyla belirlenmiş 
taban ve tayan ücret 
oranları arasındaki 
oranlar üzerindi *n 
hesaplanan miktarda

aylık ücret 
ödenecek. 
Başarılı oldukları 
tespit edilen 
sözleşmeli perso 
nele. bir aylık ücret 
tutarında ve bir mali 
yılda 2 defayı 
geçmemek üzere 
ödül verilebilecek. 
Halen çalışmakta 
olan personel de 
2004 yılı içinde 
başvurmaları 
halinde sınavsız ye 
kurasız olarak 
sözleşmeli 
pozisyona 
geçebilecek.

Pizzamızı denediniz mi? 
Vazgeçemeyeceksiniz.Ev ve işyerlerine servis yapılır

İstiklal Cad. No: 17 GEMLİK
Tel : (0.224) 513 53 67

İcat çıkar” yarışması
Türkiye’nin bugünkü soruniarwn 

çözüm önerileri sunmak amacıda biramj 
gelen sivil toplum örgütlerinden 3$! 
katılımcı sorunlarında altında ’TopkmfcJ 
bilim egemenliğinin sağlanmamış obrm* 
gerçeğinin yattığını dile getrrmi^ejdfc. 
Topluma açıklanan bildirinin eğitim s» 
mi ile ilgili saptamaları ve öneriler öam 
şöyledir.

Eğitim sistemi akılcı düşünceye 
olmayıp, yeterli yaygınlıkta değâdfcI 
Değerler sistemi içinde akılcı düşüncem 
yer. almaması değişik bağnazlık tûrim 
yaratmaktadır.

Özgür ve yaratıcı düşünceyi gehstemk 
için düşünce özgürlüğünü kısıtlayın gene- 
leri kaldırmak gerekmektedir. Eğnim 
koşullandıncı değil, sorgulayıcı, araşma 
yaratıcı düşünceye dayandnlması ve bağ
nazlıkların tasfiye edilmesi zorunludur

Değerler sistemi içindeki. güric» 
yaşamı etkileyen, toplumsal üretesi, 
kaliteyi ve yaratıcılığı dışlayan İknf 
dururken yeni düşünceler icat etme’. 
"‘Gemisini kurtaran kaptan" Bunudûylm 
mek sana mı kaldı?” gibi yanlış kafaptan. 
düşünce virüslerini ayıklamam gerekmek
tedir.

Bilimin geliştirici ve üretici gücünün b 
lincide olunması, yeni değerler ve kavram
larla ilgili ortak bir dil olusturulmahdı

Her düzeyde öğrenciyi yaratıcı crinaa 
ve eleştirel düşünmeye teşvik eden yeri MT 
müfredat uygulanmalıdır. Öğrenim, 
yeteneklerine göre meslek okullarına m 
üniversiteye yönlendirilmelidir. _J

26 Temmuz 2003 Cumartesi 
İNCİ ECZANESİ 1

27 Temmuz 2003 Pazar 
SAĞLIK ECZANESİ

DOĞUŞ FEN DERSHANELERİ
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Karsak Deresi 
temizleniyor AYRICA

R A H D E U
Ali ÖZYL RT
Sanayi kuruluşlannın atık- 
larını boşalttığı Karsak 
Deresi nde yaşanan kirlilik 
bir süredir çevre sağlığını 
tehdit ediyordu. Gemlik 
Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut. DSİ Bölge 
Müdürlüğüyle geçtiği 
temas sonucu Karsak 
Deresi nde temizlik çalış
ması başlatıldığını söyledi. 
Çahşmalar öncelikle 
derenin denize akan 
bölümünden başlanarak 
yukarı doğru yani Çarşı 
Deresi'ne doğru devam 
edecek. Karsak Deresi’nde 
yaşanan çevre kirliliği soru
nunu başta Valilik olmak 
üzere Çevre Bakanlığı na 
kadar ilettiklerini kaydeden 
Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut, öncelikle pisliklerin 
gelişini önlemek açısından 
dere kenannda faaliyet 
gösteren sanayi kuru
luşlarının gerekli yazıyla

Belediye Başkanı Mehmet Turgut, Karsak Deresi ndeki 
temizlik çalışmalarının başlandığını söyledi.

ikaz edildiğini bildirdi.
Kokulu madde üreten bâzı 
firmaların Önüne atıkların 
kontrolü için gece saat 
02.00’ye kadar nöbetçi 
ekipler konulduğunu 
belirten Başkan Turgut, bu 
kararın önleyici ön tedbir 
olarak uygulamaya 
başladığını ifade etti.

Turgut ayrıca çevre kirliliği 
yaratan sorunla ilgili olarak 
18 firma saptadıklarını vur
gulayarak gerekli önlemi 
almayıp devam etmeleri 
halinde kapatmaya kadar 
varacak cezai işlem uygu
lanacağını da sözlerine 
ekledi.

TEL : (0.533) 221 73 08

SATILIK VİLLA

Cumhuriyet Mahallesi'nde 

Tnblex Satılık Villa

GSM: (0.535)8864774

KAYIP
Gemlik Nü fus M uduHuğuvadm 

aldığım nüfus cüzdanımı kaybet  t srr 
Hükümsüzdür
Esra ÖZAUC

KAYIP
Olivetti marka C rf- 3208 - T sen 

nolu yazar kasa ruhsat mu 
kaybettim. Hükümsüzdür

İlker SEVİNÇ

GECE BEKÇİSİ ARANIYOR

Otoparkımıza emekli 
gece bekçisi aranıyor 

Tel: (0.224) 513 68 36

SATIUK TİCARİ TAKSİ
Çınar Taksi Durağında 

satılık faal durumda 
ticâri trilçsî

I GSM : (0.532) 294 50 61
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“Gemlik’te yaktığımız meşale Türkiye’ye yayılacak”
Ali ÖZYURT
Doğruyol Partisi Gençlik 
Kollan Genel Başkanı Burak 
Güntay. dün geldiği 
Gemlik'te partililer 
tarafından büyük bir 
çoşkuyla karşılandı.
Seçim otobüsünden inme 
sinin ardından meşaleler 
yakılıp konfeti yağmuruna 
tutulan Küntay. daha sonra 
ilçe binasına çıkarak. 

açıklamalarda bulundu. 
Konuşmasına gösterilen 
sıcak karşılamaya teşekkür 
ederek başlayan DYP 
Gençlik Kolları Genel 
Başkanı Burak Küntay, 
"Gemlik’te hiçbir gençlik 
teşkilatının yapmadığı 
şahlanışı başlattık." dedi. 
Türkiye nüfusunun önemli 
kısmını oluşturan genç 
kesimin aktif siyasette yeral- 

masının ülke adma önemli 
bir sorun olduğunu dile 
getiren Küntay, Türk 
gençliğinin siyasetteki 
adresinin DYP olduğunu 
savunarak "Gençler 
siyasette söz sahibi 
olmak zorunda. DYP 
Gençlik Kollan olarak 
ilk resmi ziyareti 
Gemlik’e yaptık. Burada 
yaktığımız meşalenin 
Türkiye’nin dörtbir yanı
na yayılacağına inanıyo
rum. Gençlerin siyaset 
yapabilecekleri tek ve 
gerçek adresleri 
Doğruyol Partisi’dir." 
diye konuştu.
Celal Bayar' ın memleketi 
ve merkez sağın çıkış nok
tası olarak tanımladığı 
Bursa ya 20 yıldır verilmiş 
sadece 2 GİK üyesi 
olduğunu bildiren DYP 
Gençlik Kolları Genel 
Başkanı Burak Küntay, bu 
sayıyı 4 e çıkararak ata-

maların yapıldığını söyledi. 
Buna göre Yılmaz Ertürk, 
Yiğit Balıkçılar, İpek

• Solâkoğullan ve Haşan 
Çobanoğlu’ nun Genel İdare 
Kurulu Üyesi olarak resmen 
atandığını açıklayan Güntay, 
"Bu yenilik Bursa’yı 
tekrar DYP’nin kalesi 
yapacağının işaretidir.
Partimizi Türk Gençliği’ 
nin buluşma noktası 
haline getireceğiz.

Gemlik'te bunun kmb 
cımlannı aldım. Çık
tığımız bu yolda Allah 
mahcup etmesin." dedi 
Gençlik Kollan Genel 
Başkanı Burak Küntay ve 
kalabalık bir partili topUuğu 
daha sonra Umurbey’ de 
bulunan 3. Cumhurbaşkanı 
Celal Bayar ın anıtını ziyaret 
ederek çiçek bırakıp, 
dua ettiler.

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 GÜND€ KRLİTCLİ ve ucuz 
DRVCTİVC BASILIR

Her türlü matbaa işlerinizde hizmetinizdeyiz. 
"Matbaacılık Bizim İşimiz"

M ATB A ACI Ll K-YAYI NCIL.I K-RE Kl_ AMOI Ll K
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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Kadın ile erkek
ayn telden çalıyor

Yapılan bir araştır
maya göre, erkekler 
“monoton ve argoa 
dayalı” kadınlar ise 
“zengin kelime 
dağarcıklı vei akıcı” 
konu 
şuyorlar.
Dil ve cinsiyet 
arasındaki bağlan
tıya ilişkin yapılan 
araştırma, kadın ve 
erkeklerin birbir
lerinden ayn

Meğer kadınlar erkeklerden
az konuşuyormuş
konuştuklarını 
ortaya koydu.
Araştırma için, dört 
kişilik kadın, erkek 
ve karma gruplar 
oluşturuldu, “evlilik” 
konusu üzerinde 
tartışma yaratıldı.
Sonuçlar ise şöyle : 
Kadınlar erkeklere 
Oranla daha az ve 
alçak sesle 
konuşuyor.
Erkekler ise daha 

çok ve yüksek sesle 
konuşmayı tercih 
ediyor.
Erkekler, monoton, 
argoya dayalı ve 
yöresel lehçe ağır
lıklı, kadınlar ise ses 
bilgisi bakımından 
çocuk diline yakın, 
zengin kelime 
dağarcıklı ve akıcı 
bir dil kullanıyor.
Kadınlar duygusal 
yaklaşımla konuş-

malarında ünlemler
ine ağırlık verirken, 
erkekler de daha 
çok ad ve belirteç
leri tercih ediyorlar. 
Kadınlar konunun 
özünü kaybet
memek için çaba- 
harcarken, 
erkekler genelde 
konudan sapıyor ve 
ana temadan 
uzaklaşıyorlar.

I
i i
I i i I

Buyükkumla 
İskeleti

değişik 
atmosfer, 

nezih, Farklı 
otantik bir

Aynca cazip ffyatfarryfa 
güzel vakit

yegane bk yer
Büyük Kumla Meydanı 

İskele Karşısı
Tel: (0.224) 538 00 90

BÜYÜKKUMLA

H |2J2j2J2l5fşj320212f<2-33

Okutun

Gemlik'te Yok Edilen Güzellikler....
Dünden devam 
Çeşitli araştırmalara 
dayanarak çeşitli 
biçimlerde yorum
lanmıştır bu 
“Gemlik” adı. 
Osmanhlar Kios’u, 
yani Gemlik’i fethet
tikleri zaman, burayı 
gemi imalatha
neleriyle dolu 
buldular.
Körfezin güzelliği ile 
ahalisinin gemi 
inşaatındaki maha 
reli, Osmanhlar’ı 
buradaki tersaneyi 
işletmeye heveslen 
dirdi ve hazır 
durumdaki gemi 
imalathanesiyle dolu 
bulunan ve her 
bakımdan çok güzel 
olan şehre kendi 
dillerince en uygun 
kelimeyi ad 
olarak verdiler.

İşte o zamana kadar 
Kioş veya Kiyotos, 
bir arada da Sivitot 
gibi adlar taşıyan 
ilçe, Osmanhlar 
geldikten sonra 
“Gemilük” 
adını aldı.
Gemlik adının bir 
başka yorumu daha 
vardır ki, sözünü 
etmeden geçmek 
olmaz. Bilge Umar,- 
Türkiye'de Tarihsel 
Adlar' adlı kitabın
da şöyle söyler: 
“Gemlik’in yakın 
yöresinde, 
Bandırma Bölge 
sinde bulunan Kapı 
Dağı çok eskilerde 
ana tanrıçanın öz 
yurdu idi"
KAMAN ana tan* 
nça ile Gemlik 
adının bağlantısı ise 
şöyle anlatılır;

Eski İyon dillerinden 
birinde (Geçitler- 
Boğazlar) ELA ya da 
LA takısı ile belir
tilirmiş.. Bu geçitler - 
ya da boğazlar su 
geçidi olunca, ELA 
takısı İLA ya 
dönüşürmüş. Şimdi 
KAMAİLA sözcüğü 

çıkıyor ortaya, bu 
kelimenin Rum 
ağzında KAMİLİ, 
Türk ağzında İse 
GAMİLİ olması ben
zer gelişmelere 
tıpatıp uymakta.
Sözcüğün sonundaki 
K harfine gelince.. 
Eski Anadolu dil

lerinde “onun yeh-o 
yer” demek 
istendiğinde keli
menin sonuna K 
harfi getirilirmiş.
Ve yine biliyoruz ki 
Osmardılar zaptet
tikleri bütün rum 
şehirlerinin adlarını 
aynen kocumuıime
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Minibüsler terminale
l Ali ÖZYURT 

Ahmet Dural 
Meydanı nda bulunan 
münibüs garajı 
Belediye nin eski 
Devlet Hastanesi 
□nünde yaptığı termi
nale taşınacak. 
Dün yeni oluşturulan 
terminal alanında 
jievam eden çalış- 
malan yerinde 

JlİJA
^U

'V SflJ!
1 w

W0RLD KART
İDEAL
ADVANTAGE taksit imkanı
RONUS KART

TÜRK HAVA YOLLARI

inceleyen Gemlik 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, işçi 
terden tempo artır
malarını istedi.
Halen çevre düzen
lemesi çalışmalarının 
sürdürüldüğü alanın 15 
gün içerisinde hazır 
hale getirileceğini 
söyleyen Turgut, başta 
Bursa, Yalova, Kumla.

Umurbey, Kurşunlu 
olmak üzere tüm köy 
münibüslerinin taşı
macılık faaliyetlerine 
burada devam edeceği
ni ifade etti.
Başkan Turgut ayrıca 
2 adet şehirlerarası 
otobüs yazıhanesinin 
de bulunacağı termi
naldeki yazıhaneleri 
her firmanın prefabrik 
olarak kendi yaptıra
cağını belirtti.
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
öteyandan terminal 
önünde oluşturulacak 
kavşak marifetiyle 
şehirlerarası otobüs
lerin dörtyol kavşağın
da bulunan petrol ista
syonunda yolcu 
indirme-bindirme yap
masının da önlenmiş 
olacağını sözlerine

■ ekledi

Yeni oluşturulan terminal alanında devam eden rahim »İmi yrrmfe 
inceleyen Belediye Başkanı Mehmet Turgut, işçilerden tempo mr» 
malanni istedi. Turgut, çalışmaların 1 "» gün içinde tamamlanacağa» «e 
minibüslerin taşımacılık hizmetlerim artık burada yapacakları

TAKSİTLİ TATİL EN İDEAL TATİL!
sahiplerine
VADE FARKSIZ

✓ OKUL GEZİLERİ

✓ VİZE İŞLEMLERİ

✓ YURTİÇİ - YURT DIŞI OTEL REZERVASYONLARI
✓ PAKET TURLAR
✓ HAC - UMRE

YURTİÇİ - YURTDIŞI UÇAK BİLETLERİ 
KDNGRE 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

duru turizm



Bursa Serbest Bölgesi nde açılacak olan Japon Otomotiv Kablo fabrikasının kurulması ile ilgili anlaşma yapıldı.

YAZAKİ işi tamam
18 bin metrekaresi kapalı, 25 bin metrekarelik alan üzerinde kurulacak olan YAZAKİ Otomotiv' Kablo Fabrikası 
için BUSEB ile anlaşma sağlandı. Konuyla ilgili protokolün yapıldığını açıklayan BUSEB Başkanvekili Mahmut 
Yılmaz, fabrikanın Aralık ayında üretime başlayacağını ve 2 bin 500 işçi çalıştıracağını söyledi. Haberi Sayfa 5'te

GEMLİK GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

K.-.rfez
■■■ TARAFSIZ SİYASİ GAZETE ■■■■
O 28 Temmuz 2003 Pazartesi FİYATI : 200.000. TL.

Gemlikli televizyon 
yayınlarından şikayetçi 
Dr. Ziya Kaya Mahallesi ve Htaariape Ma 
hailesi sakinleri televizyon yaymkamdan 
şikayetçi. Yayın aiamadridam beteten 
vatandaşlar belediyeden bu soruna çöoûnı 
bulmasını istiyorlar.

Haberi sayfa 2'de

Gemlik Minibüscüler ve Otobüsçüler Odası Başkanı Erol Aksoy, yeni öneri sundu.

Minibüscülerden terminale tepki
Kadri Güler 
gemlikkorfez’mynet.com

^üne

Terminal
Gemlik gündeminde şimdi de Terminal konusu 

konuşuluyor.
Belediye Başkanı Mehmet Turgut, göreve gelme- 

; den önce bazı vaadlerde bulunduğunu duyuyoruz.
Ancak bu vaadin yerine getirilmediğini de bilmek-

Gemlik Belediye İmar Planlarında terminal yeri 
çevre yolunda bulunan itfaiyenin yanındaki alan 

;görüföyor.
Bu alan geçtî^miz yıl belediye meclisinde 

Belediye Başkanı tarafından değiştirilmek istendi.
1999 Ağustos depreminde Gemlik’te hasar 

^ren yerler vardı ama bir tek bina yıkıldı.
O da eski devlet Hastanesi!

- Okullar hasar gördü, onarıldı.
Binalar hasar gördü onarıldı,.
Bîr tefc eski devlet hastanesi yıkıldı ve yerine ter

minal yapimak istendi.
Ancak bu Mdc, Belediye Meclisindeki revizyon 

imar plarklannın yapılması sırasında AKP'li Meclis 
fiyderininde red oybnyla meclisten geçmedi.

Aradan bunca zamandan sonra minibüs
lerin eski Dedet Hastanesinin olduğû yere taşı
nacağını hıaher yaptık,

MMbâsctÜer bu karara tepkili.
Beterkyenin yapacağı iş, imar planında terminal 

ygri olarak görülen arazilerin biran önce değerini ve 
rerek kamulaştıniıp, Gemfik'e yakışır bir terminal 
japinmukr

Belediye Başkanı Mehmet Tur 
gut’un minibüslerin 15 güne kadar 
eski Devlet Hastanesi önünde oluş
turulan alana nakledileceğini açık
lamasına minibüscülerden tepki 
geldi. Minibüscüler Odası Başkanı 
Erol Aksoy, "Oranın terminale 
benzer bir yanı var mı? Gemlik’in 
imajını zedeler. Ne gerekiyorsa 
yapacağız" dedi.

Haberi sayfa 3'de

Umurbey’de cinayet
Umurbey’de Haşan Akyol’a ait düğünde, iki gencin tartışması 
kanlı bitti. Atilla Çam adlı genç, aralarında husumet bulunan 
Fırat Koçak’ı tabancayla vurarak, öldürdü.
Umurbey
Beldesi’nde önceki 
gece, saat 01.30 
sıralarında meydana 
gelen olayda, bir 
kişi tabancayla 
vurularak, öldürüldü. 
Edinilen bilgiye 
göre, Haşan 
Akyol’a ait düğünde 
alkol alan Atilla 
Çam (26), ile Fırat

Koçak (24) adlı 
şahıslar daha sonra 
düğünden aynldı. 
Aytepe Mevkii altın
da tekrar karşılaşan 
iki şahıs, tartış 
maya başladı. 
Tartışmanın kavgaya 
dönüşmesi üzerine, 
belindeki tabancası
na sanlan Atilla 
Çam, Fırat Koçak’a

bir el ateş etti.
Koçak, başına isabet 
eden kurşunla

hayatını kaybetti. 
İşlediği cinayetin 
ardından kayıplara 
kanşan Atife Çam. 
kısa sürede jandar
ma tarafından 
yakalanarak, 
gözaltına alındı.

cinayetin bu

mynet.com
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Kaldığımız yerden
Bir türe yazılarımıza ara verdik.
Sîzlerden ayrı kaldığımız süre içinde ülkede ve 

Gemlik de birçok gelişme oldu.
Tümüne değineceğiz değinmesine de önce 

Uludağ Üniversitesi *nin bir başarısından söz etmek 
İstiyorum.

Belki gecikmiş bir yazı ancak özellikle Gemlik 
İçin hala güncelliğini koruyor.

Haber şöyle:
Avrupa Üniversiteler Birliği Uludağ 

Üniversitesini Avrupa’daki 80 üniversitenin 
en iyisi seçti.

Avrupa Üniversiteler Birilği 662 yüksek öğretim 
kurumu ve 45 ülkenin Rektörler Komitesi'nin üst 
kuruluşu.

Avrupa'daki yüksek öğretimi, araştırma ve 
eğitim politikalarını planlıyor, temel kuralların oluş
masını, geleceğin tartışıliı lasını ve planlamasını 
gerçekleştiriyor.

Uludağ Üniversitesi de bu kuruluşun 1090 yılın
dan bu yana üyesi. Bu birlik üniversitelerin kalite 
yönetimindeki güçlü ve zayıf yönlerini saptamak 
amacıyla Kurumsal Değerlendirme Programı uygu
luyor.

Sözkonusu proğram çerçevesinde AÜL üyeleri 
proğrama başvuran üniversitelerdeki uygulananları 
yerinde görmeye geliyor. Ve rapor ediyor.

Bizim üniversite de Kurumsal Değerlendirme 
Proğramı’na başvuruyor ve aynı süreçten geçen 80 
üniversitenin içinde birincilik elde ediyor.

• irUrl'ar /4ı ıv*rn*3/4-ar» llnrlm »r»r»

Uludağ Üniversitesi nin bu-başarısı sistemli ve 
inançlı bir çalışmanın bir sonucu.

Kalite anlayışı üniversite kadrolarını oluşturan 
tüm bireyler tarafından benimsenmiş ve özümsen- 
miş. Titizlikle uygulanıyor.

Bu gerçeği ortaya biz değil Avrupa Üniversiteler 
Birliği temsilcisi Alman Bilim adamı Prof. Dr. Klaus 
D. Wolff ortaya koyuyor:

"Değerlendirme ekibi üniversitedeki tüm 
üyelerin kalite gelişiminde yer almasından çok et 
kilendi. Bu da gerçekten olağan dışı.

Uludağ Üniversitesi performans ve değişim 
sürecini yönetme açısından gerçekten mükemmel. 
Çok mükemmel"

Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. Mustafa 
Yurtkuran'ın önderliğinde ışıklar saçıyor.

“Çağdaş bilgi ile donanmış kültürel birikime ve 
iletişim becerisine sahip araştırma ve sorun çözme 
yeteneği gelişmiş çevresine önderlik edebilecek 
yapıda Atatürk ilke ve devrimlerini özümsemiş, 
yurtsever bireyler yetiştiren nitelikli eğitim vermek” 
biçiminde açıklayan Üniversite, toplumsal bilgi ve 
eğitim düzeyinin yükselmesi için çabalıyor.

Birikimi yüksek ufku açık bir üniversite Gemlik’e 
de açılmak isteniyor.

Bu denli kaliteli bir üniversiteye kapılanınızı 
açmamız Gemlik'* sayısız yararlar sağlayacak.

Gemlik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü sevgili i 
dostumuz Haşan Türe, yazdıklarımız için hassasiyet 
göstermiş.

Duyarlı olması kente verilen hizmet kalitesine 
önem verdiğini gösteriyor. Görevimiz aksaklıktan 
ilgililerin dikkatine sunmak.

Sevgiyi Türe'ye gösterdiği duyarlılık için 
teşekkür ediyorum.

Daha temiz bir Gemlik için çabaladığından hiç 
kuşkum yok.

Yöneticisiyle, yurttaşıyla, basınıyla hepimizin tek 
amacı var. O da daha iyi bir Gemlik yaratmak ve 
huzur içinde yaşamak.

Gemlikli televizyon 
yayınlarından şikayetçi
Ali ÖZYURT 
Dr. Ziya Kaya 
Mahallesi ve 
Hisartepe Mahallesi 
sakinleri televizyon 
yayınlarından 
şikayetçi.
Yayın alamadıklarını 
belirten vatandaşlar 
belediyeden bu 
soruna çözüm 
bulmasını istiyorlar. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’un 
önceki gün mahal
lelerde devam eden 
yol, çevre düzen
lemesi ve park çalış
malarını yerinde 
ini « İrmek üzere git 
tiği sözkonusu 
mahallede Başkanı 
gören Yegane 
Uyanış isimli bayan 
televizyon yayın
larından şikayet etti. 
Başkan Turgut’tan 
konuyla ilgilenip 
yardımcı olmasını 
isteyen Uyanış,

Yegane Uyanış, Başkan Turgut’tan televiz yon yayar
larıyla ilgili yaşadıkları soruna çözüm bulmasını istedi.

"Televizyon 
seyredemiyoruz. 
Bu durum çocuk
larımızı da üzü 
yor. Ne olur bu 
sorunu çözün.” 
dedi.
Yegane Uyanış’m 
bu haklı talebini 
büyük bir dikkatle 
dinleyen Başkan

Turgut, o yörede 
televizyon yayın
larıyla ilgili soruna 
teknik olarak çare 
bulamadıklarını 
söyledi.
Vericilerin yayın 
alanına ters kalan 
bölgede karşı verici 
koyularak bu sorunu 
gidermeyi

düşündükler»» 
ancak bunun d» 
yayınların kanşra» 
na yolaçtığme üaât 
eden Turgut.
“Kim bu sora» 
ben c özerim 
derse biz derhal 
yaptırmaya 
hazırız.” yarön 
verdi.

PVC KAPLAMA V€ 
PLASTİK KAAT SİST€ML€Rİ

[~| Plastik Kimlik Kartı O Personel Kartı
r~| Öğrenci Kartı [~~1 Tanıtım Kartı 
O Fatura Kartı ve n PVC Kaplama

MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCIUK
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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Minibüscülerden
İslam ve Mevtanaterminale tepki

Bdedne Başkanı Mehmet Turgut'un (minibüslerin 15 güne 
kadar eski Devlet Hastanesi önünde oluşturulan alana nakledile
ceğini açıklamasına bu camiadan tepki geldi. Münibüscüler 
Odası Başkanı Erol Aksoy, "Oranın terminale benzer bir yanı var 
mı? Gemlik’in imajını zedeler. Ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

Gemlik Mûmibuscuier 
Otobüsçüler Odas 
Başkanı Erci Akscy. 
Beiech. e Başkan mır 

| ■■■büscuier eski
Devlet Hastanı e sı ne 
yaptığı yere götürmek 
istemesini değer -

■ladkirken.
“Yolcuları mağdur 
edecek ve ilçenin 
imajın' zedeleyecek 
bu uy guiamay a 
yasal haklarını 
kullanarak 
direneceğiz" dedi. 
Terminal alanı diye

Gemlik Münibüscüler Otobüsçüler Odası Başkanı Erol Aksoy, Belediye 
Başkamnm gösterdiği alana gitmeyi düşünmediklerini söyledi.

sunulan otopark
yerinin başta Gemlik

olmak üzere.

bağlı beldelerde 
yaşayan insanlann

TAŞI 
GEDİĞİNE

Yapmayın be “Baba”!...

12 Mart’ta çelme takılmadaymış
Türkiye bugünkü 
durumda olmazmış. 
Yapmayın be BABA”!
12 Mart çelme değil, tökezleyen 
üzi ayağa kaldıran, 
lohı ezen operasyon.
Sonran uzun yıllar Başbakanlık, 
Cumhurbaşkanlığını 
Bb başkası yapmadı herhalde, 
fettan hafızası nasıl olsa 
unutur değil mi?
Konuş Baba konuş...

ihtiyaçlarına cevap, 
veremeyeceğini 
söyleyen Başkan 
Aksoy, "Sayın 
Turgut’ un 
gerçekleştirmeyi 
düşündüğü bu 
uygulamaya Kumla, 
Kurşunlu, ve 
Umurbey Belediye 
Başkanlanmız da 
beldelerinde 
yaşayan insanları 
ilçeye gidiş dönüş 
itibariyle mağdur 
edecek olması 
bakımından sıcak 
bakmıyorlar. İnegöl 
ve Orhangazi 
Belediyeleri’nin 
uyguladığı yöntem 
örnek alınmalı. 
Sayın Başkanımız 
Gemlik’i güzelle 
ştirmeye çalışacağı* 
na tam tersini 
yapıyor.
Belediye 
Meclisi’nden 
geçmeyen,

İlçe Trafik 
Komisyon karan 
bulunmayan bu 
yanlış düşünceden 
vazgeçilmeli." 
diye konuştu.
Gemlik İmar planında 
terminal olarak. 
gözüken alanın 
minibüscü esnafınca 
daha uygun olduğunu 
belirten Gemlik 
Minibüscüler 
Otobüsçüler Odası 
Başkanı Erol Aksoy, 
"Eğer sorun mey
dandaki yoğunluk
sa bunu kolayca 
çözebiliriz.
Yazıhane önlerinde 
birer araba bırakır 
geri kalanını termi
nal diye gösterilen 
otopark alanına 
göndeririz. Sırası 
gelen çıkar gelir.
Kuracağımız telsiz 
ağıyla bu sorunu 
kolaylıkla aşarız." 
şeklinde konuştu.

İslam ve Mevlana.
Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk’ün yeni 

kitaplarından biri.
Almanya’da en çok satan kitaplardan 

biri olmuş.
Yine. Yaşar Hoca nın “400 soruda 

İslam” isimli kitabı ise, en çok satan ki 
taplarda liste başı olmuş.

Aslında, Müslümanlar yüzyıllarca.
Kuran-ı Kerimi anlamadan okumuşlar.

İnsanlar ulema sınıfının yorumlarına 
mecbur kalmışlar.

Bir çok evde sadece bir kutsal kitap 
olarak duvarda asılı kalmış.

Yorumcuların ağdalı ve fazla akademik 
yazılan da, kuran-ı kerimi halka yakın- 
laştıramamış.

Mevlana ile birlikte halk ulema sınıfına 
daha ısınmış.

Mevlananın şeffaflık ve bütünleştirici - 
lik konulanndaki telkinlerini, halk daha 
çabuk kavramış.

Ve. Yaşamına geçirmiş.
Yunus Emre’de, çok önemli bir misyon 

üslenmiş.
Sevgiyi işlemiş.
İnsan sevgisini ön plana almış.
Sevginin eyleme geçmesini öğütlemiş.
İnsan içinde kalan bir sevginin, hiç bir 

işe yaramayacağını vurgulamış.
Bugün yaşadığımız topluma bir bakın.
Hoşgörü yok.
Sevgi yok.
Bütün bunlar, Mevlanayı tanı

madığımızdan kaynaklanıyor.
Yunus Emre’yi okumadığımızdan kay* 

naklanıyor.
Mevlana’nın sanki bir grup insana ait 

olduğunu sanıyoruz.
Halbuki Mevlana yı her alana taşı

malıyız.
Okullara bile sokmalıyız.
Çünkü Mevlana demek hoşgörü 

demektir.
Beraberlik demektir.
Yunus Emre'de öyle.
Kardeşin kardeşe düşman olduğu bu 

dönemde, 'Yunus Emre’ye de ihtiyacımız 
var.

Eline sağlıkYaşar Hoca.
Mevlana yı sayende, şimdi daha çok 

insan yakından tanıyacak.
Şimdi sıra Yunus Emre'de.

Ya göründüğün gibi ol.
Ya olduğun gibi görün.

“Mevlana”
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El ürünü takılar 
göz kamaştırıyor MvzaHe* GLRBOCA

Eğitimci-Yazar

Bilinçli Tüketici

Meryem Aydemir’in her türlü ithal taş kullanarak kendi 
tasarımıyla yaptığı takılar görenlerin gözlerini kamaştırıyor.

Ali ÖZ YURT 
Küçük Kumla 
büyük pazann-| 
da Meryem 
Aydemir’in 
kendi tasan 
mıyla ürettiği 
takılar oldukça 
ilgi çekiyor. 
Her türlü ithal 
taş çeşidi 
kullanılarak 
yapılan kolye 
ve takıların 
bütün tasarı 
minin tamamen 
kendisine ait

olduğunu belir 
ten Meryem 
Aydemir, bu 
sanata 13 yıldır 
ûğraş verdiğini 
söyledi.
Geliştirdiği 
müthiş tasa 
rımla göz 
kamaştıran şık' 
ve Zarif takılar 
üretmeyi 
başaran 
Ayclfemif 'in 
standında her 

i yaşa ve ze vke 
‘ uygun .yüzük;. .

Takı tasarımcısı Meryem Aydemir tarafından her 
türlü ithal taş kullanılarak el emeği ile üretilen 
takı malzemeleri görenlerin beğenisini kazanıyor.

mazsak ileri toph

küpe', halhal, 
künye, şah- 
maran ve şakira 
kemerleri bul
mak mümkün. 
Bu arada deniz 
ürünlerinden 
kaplumbağa 
anahtarlıklar, 
kabuk anahtar
lıklar ve

• kabuktan 
işlemeli nazar 
boncuklan da 
yapan genç 
tasarımcı 
Meryem 
Aydemir, 
üzerlerini isteğe 
göre yazdığı 
ahşap çakmak
tan da müşteri-

terinin hizme
tine sunuyor. 
Aydemir’in 
büyük beceriyle 
yaptığı takı ve 
diğer hediyelik
ler pazara 
gelenler 
tarafından 
kapış kapış 
alınıyor

GEMLİK

KErfez
■■■M GÜNLÜK SİYASİ GAZETE MHS

YIL : 31 SAYI : 1604 
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

Basıldı» Yer : KÖRFEZ OFSET 
Matbaadık-Yayıncılık-Reklamcıhk Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dîni bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

Pizzamızı denediniz mi? 
Vazgeçemeyeceksiniz.

mösyön konusunda tavtrsz ve 
davranmak tam bir çelişki değil mP 
bir güç olmaktan öte sermaye gucfcnat 
aracı konumunda. Başkalarına 
değeri tüketici olarak kendimize 
yoruz. Sinirleniyoruz, üzülüyoruz anca 
tepkiler yerine gitmiyor. Boşa *cpirin 
döngü oluşturuyor. Tüketici cJmak halat 
lığa uğgradığımızda söylenme var sâayy 
yok. Şikayeti kendimize bir hak 
görmüyoruz.

Tüketiciyi koruma yasaları var A.tq^ 
bilen kaç kişi var? Hak kullanılmış OİMM 
Kullanılmayan hak, hak sayılır rm- 
vermek tutumunu terk etmek gerek.. Bı 
tutumlann eğitimle ya da eğitimsızhkir îr» 
tili oltuğunu düşünüyorum. TûkeSd 
şikayetleri sorunun kaynağına uta^M 
mu? Politikacıların çözümde katkıları m 
ölçüde gerçekleşiyor? Sorun yerel yttv 
timlere hangi görev ve yetkilen veriydi 
Sivil insiyatifler örneğin TükcUdl 
Koruma Dernkeleri var. Ancak yeteri M 
desteği arkalannda yok. O demdöaa 
yoksa kurmalı, var ise üye ohnatav

Tüketiciler oluşturulmak istenin p»j 
tikayf etkilemek, şekillendirmek için çala 
görmeliler. Tükettiğini seçme hakten 
kullanmalıyız. Yaşanan olumsuzkMr W 
lumsal ve kişisel saygınlığımızı zedef zm

Tüketiciler oluşturulmak istener p» 
tikayı etkilemek, şekillendirmek için 
göstermeliler. Tükettiğini seçme 
iyi kullanmalıyız. Yaşanan ohmsudıO 
toplumsal ve kişisel saygınlığımcı tej 
yor.

NÖBETÇİ ECZANEEv ve işyerlerine servis yapılır 
İstiklal Cad. No: 17 GEMLİK

Tel : (0.224) 513 53 67
28 Temmuz 2003 Pazartefl 

KAHRAMAN ECZANESİ

DOĞUŞ FEN DERSHANELERİ
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YAZAKI işi tamam
18 bin metrekaresi kapalı, 25 bin metrekarelik alan üzerinde kurula
cak dan YAZAKI Otomotiv Kablo Fabrikası için BUSEB ile anlaşma 
sağlandı. Konuyla ilgili protokolün yapıldığını açıklayan BUSEB 
Başkanvekili Mahmut Yılmaz, fabrikanın Aralık ayında üretime başla 
nacağını ve 2 bin 500 işçi çalıştıracağını söyledi.

Zeytinin
acısını

tercih edin
Eforsa Serbest 
Bölge de otomobil 
sektörüne kablo

! üretecek olan 
Japon Yazakı fir
ması BUSEB île

1 aniaşmaya vardı.
Bîr süre önce

i gnmrtrn’iîzde
i manşet olarak 

verdiğimiz haberle
[ İçemizce 2 bin
' 500 işçi çalıştıracak 
' dev bir fabrikanın
। kurulacağım
| duyurmuştuk.
| Geçtiğimiz gün-
I ferde. Yazakı fir-

। ması yö neticileri ile 
BUSEB yöneticileri 
biraraya gelerek, 
kurulacak olan fab
rika konusunda 
anlaşmaya vardılar. 
BUSEB Yönetim 

Kurulu Başkan 
Vekili Mahmut 
Yılmaz. Serbest 
Bölge'deki yatınm- 
lann tam gaz 
devam ettiğini, 
büyük bir japon fir
ması olan Yazakı’yi 
Bursa Serbest 
Bölgesi ne yatınm 
yapacağını söyledi. 
Yılda 100 milyon 
dolar ihracat. 
yapacak olan 
Yazaki firmasında 
2 bin 500 işçi 
çalışacak.
AÇILIŞ ARALIK 
AYINDA
İki kurum arasında
ki protokolün imza
landığını söyleyen 
Mahmut Yılmaz, 
Yazaki firmasının 
önümüzdeki 

günlerde fabrika 
temelinin atıla
cağını 25 bin 
metrekarelik alan 
üzerine kurulacak 
olan fabrikanın 18 
bin metrekaresi 
kapalı olacak ve 
tesisler Aralık 
ayında üretime 
başlayacak.
Yüzde 100 japon 
sermayesi ile kuru
lacak olan Yazaki 
firmasının 
Gemlik’teki tesis
lerinde otomotiv 
sanayiine kablo ve 
konfeksiyon 
üretecek.
İŞLEM HACMİ 
1 MİLYAR 
DOLÂR
Mahmut Yılmaz, 
Bursa Serbest böl-

BUSEB 
Başkan vekili 

Mahmut Yılmaz

gesi’nde geçtiğimiz 
yıl gerçekleşen 450 
milyon dolarlık 
işlem hacminin 
2003 yılında şimdi
den aşıldığını ‘ 
belirterek, “İşlem 
hacmimiz bu yıl 
1 milyar dolan 
bulacaktır” dedi.

Bol miktarda 
zeytinyağı tüketildiği 
için dünyada kalp 
rahatsızlıklarının en 
az görüldüğü yerin 
Girit Adası olduğu 
ortaya çıktı.
Girit'te Kişi başına 
yılda 22 litre 
zeytinyağı 
tüketilirken, bu 
rakamın Türkiye'de 
kişi başına 800 
gramda kaldığı 
belirtildi.
Zeytinden istenilen 
yaran alabilmek için 
acısını yemek, 
zeytinyağının ise 
rafinesini değil, doğal 
olanını tercih etmek

SATILIK VİL
Cumhuriyet Mâhallesi'nde 

Trıblex Satılık Villa

gerekiyor

acısını almak için 
suda bekletilmesi ça 
yanlış bir davranıştır 
Zeytinin faydalı oacf 
tiklerinin önemli 
bölümü bu acı tadar 
da gizlidir Aynca, 
gereken faydalan ak 
bilmek için mutlaka 
rafine edilmemiş.

zeytinyağının terci 
edilmesi gereköğv 
söylüyorlar 
Çünkü rafine 
edildiğinde zeytine 
yararlı özelliklerin

DENİZ OTOBÜSÜGEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER

itfaiye no TEKAnza 513 20 66
.Pölfc imdat 155 TEK işletme 513 45 03
Jandarma imdat 156 Statyum 514 00 95
Jandarma K. 513 10 55 Orm.BöLŞef. 513 12 86
Pölfc Karakolu 513 18 79 MİM Eğt. Md. 513 11 74
Gar. Kom. 513 12 06 Halk Kütüphane 

Askerlik Şb.
Karayolları

513 18 46
513 10 57
513 13 08KAYMAKAMLIK

Kaymakamlık 
Kaymakamlık ev 
C^avctfrğr 
CSavo/rd 
Emniyet Müd.

513 1051
513 1052
513 1053
513 29 54
513 10 28

Uman Baş.
Mal Mûd.

513 11 33
513 10 95

Nüfus Md. 
Özel İd. Md. 
Tapu Slcl. Müd.
Müftülük

513 37 42
513 15 07
513 14 14
513 13 64

ULAŞIM Gümrük Md.
Tekel Md.
Ver. Dairesi Md. 
ilçe Tanm Müd.

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

(Ajdağ Turtam 
T’jrtzrr»

513 12 12
51320 77

HASTANELER İlçe Seç. Md. 513 77 73

Devlet Harlar^ 5139200 BELEDİYE

MKHartanMl 5132329 Santral 513 45 21 -23
MartağOrfX> 513 1068 Başkanlık 513 45 20

TAKSİLER Zabda
OtobO» İşlet.
Su işlet. e

513 24 32
513 45 21-122

513 18 21 11345 21 -115
Çınar Taksi 513 24 67 Itfatye 613 23 26

5133240 Muhasebe Md. 513 46 21 -182
GamflddM 51323 24 Yazı İşi, Md. 513 46 21 -111
MancaHriaial 5143660 9u Anza Yalnız 186

VAPUR - FERİBOT

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenlkapı (212)516 12 12
Yalova (226)811 13 23

(226)814 10 20
(226) 363 43 19
(262) 655 60 31

Yalova 
Topçular 
Esklhlsar

OTOBÜS

261 5400 
(18 Hat)

Şehirlerarası
Otobüs Terminali

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 513 12 95
Tekgaz 513 1637
Ocakgaz 5131637
Ergaz 5138843
Ipragaz 5132259
Habaşgaz 5134546
YenlUkltgaz 5136500
BPGaz 5145981
Bütünler Llkltgaz 513 8000

513 17 79

513 30 33

AKCAN PETROL 
YERLİYURTLAR 

PETROL

GSM: (0.585)8864774

GECE BEKÇİSİ ARANIYOR
Otoparkımıza emekli 
gece bekçisi aranıyor 

Tel: (0.224) 513 68 36

SATILIK TİCARİ TAKSİ
Çınar Taksi Durağında 

satılık faal durumda 
ticari taksi

GSM : (0.532) 294 50 61
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Cam üfleme sanatı tarih oluyor
ALi ÖZYVRT
Cam üfleme sanatıyla 
uğraşan Haldun Aykar. 
simetrik olmak şartıyla 
cam üzerine her türlü 
şekli silikat cam boru 
kullanarak eritip 
üfleyerek veriyor. 
Elma, Ayva, İbrik, Balık

ve Kuş gibi hayvan 
figürlerini cama şekil 
vererek yapan Aykar, 
aynca bu figürlerin 
üzerine kişiye özel isim
lerde yazıyor.
Bir yunus balığına yanm 
saat harcayan Haldun 
Aykar, içine fitil ve ren

kli sıvı parafinler 
koyarak kandil şeklinde 
müşterilere sunu 
yor. Türkiye'de bu sanatı 
icra edenlerin sayısının 
bir elin parmaklarını 
geçmediğini bildiren 31 
yıllık emektar sanatçı, 
gerçek işinin labaratuvar 

cam malzemeleri 
imalatı olduğunu 
söyledi.
Yaz sezonu itibariyle 
geldiği Kumla’da 
gündüz tatil yapıp gece 
ise kurduğu minik tez
gahında bu sanatı 
ilgiyle izleyenlerin göz
leri önünde icfa eden 
Aykar, "Yaptığım 
işlerin yüzde yüzü el 
becerisine dayan

makta. Yaz sezonu 
itibariyle bu tür 
hediyelik eşya 
yapımına ağırlık 
veriyorum. 
Herşeyden önce 
insanlar kullandık
ları cam ürünlerinin 
nasıl yapıldığını 
görüyor. Onun 
içinde bir hayli ilgi 
gösteriyorlar. 
Bu mesleği 
en az 5 yıl çalışan 
öğrenebiliyor. 
Yurtdışından temin 
ettiğimiz malzeme 
çok pahalı. Bu işte 
yetişecek elemanın 
doğal olarak 
malzeme tüketmesi 
gerekiyor. Buna daya

Haldun Aykar’ın büyük bir ustalıkla icra ettiği 
cam figürler insanların yoğun ilgisini çekiyor.

nabilecek gücümüz 
olmadığından 
meslekte eleman 
yetiştiremiyoruz. 
Onun için de 
Türkiye’de bu

mesleği yapan 3-5 
kişiden biriyim. 
Doğada nesli 
tükenmekte olan 
kelaynak kuşlan 
gibiyiz" dedi.

I
I
I
I

ı 
i

I

I

I

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 GÜND€ KRLİTCLİ ve ucuz 
DRVCTİYC BASILIR

Her türlü matbaa işlerinizde hizmetinizdeyiz. 
"Matbaacılık Bizim İşimiz"

U t । J g f «çy 1 J
MATBAACILIK-YAVINCILIK-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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Vergi yeni araç alandan da 
ödemeyenden de alınacak

ü

Malive Bakanı 
Kemal Unakıtan. 
Anayasa 
Mahkemesinin 
iptalm ettiği Ek 
Motorin Taşıtlar 
Vergisi yerine yeni 
düzenleme yapıla
cağını kanunun 
yürürlüğe girdiği 
tarih ten sonra yeni 
araç alanlardan bu 
vergiyi tahsil 
edeceklerini

Unakıtan. ek vergi 
öde mey enlerden de

verginin faiziyle 
birlikte alınacağı 
söyledi.
Unakıtan, Anayasa 
Mahkemesei'nin 
iptali "'eşitlik'' ilke
sine dayandırdığını, 
b<ı düzenlemede, 
yasanın kabul 
edildiği tarihten 
sonra ahnan 
araçlann düzenleme 
kapsamına 
alınmadığını 
hatırlattı.
Ek vergiyle ilgili 
yeni düzenleme

yapılacağını bildiren 
Unakıtan, bunun 
TBMM’ye geleceği
ni vurguladı.
Yeni düzenleme ile 
eşitsizliğin giderile
ceğini anlatan 
Unakıtan, “Ek 
taşıt vergisini 
ödeyenler 
ödemiş olacak 
ama ödemeyen
lerden faiziyle 
alınacak” dedi. 
Yeni araç alanlar
dan da vergi alı
nacağını belirten

Unakıtan, “Gelir 
kaybı değil, 
tam tersine 
biraz artışımız 
olacak” dedi.
Unakıtan, ek 
verginin ilk taksi- 
dinin ödeyenlerle 
mahsuplaşmayla 
gidilebileceğini 
belirtti.
Ancak yetkililer, 
mahsuplaşma - 
için yasal 
düzenleme 
gerektiğini . 
söyledik

CAFE

PUB

E
E
E

Büyiikkumla 
İskelesi 

karşısında 
değişik 

atmosfer, 
nezih. Farklı 
otantik bir 

mekan.

i i
J ~ I*

Aynca cazip fiyatlarıyla 
güzel vakit 

geçirebileceğiniz 
yegane bir yer

Büyük Kumla Meydanı 
İskele Karşısı

Tel: (0.224) 538 00 90
BÜVÜKKUMLA

I
|SI iI
I

■■ Okutun

Gemlik'te Yok Edilen Güzellikler....
Cumartesi günün
den devam_ -
Ama Gemlik 
şehrinde Rum la r ve 
Ermenıier her 
zamar çoğun lukta 
oiduklarrıdan 
Anadolu dan geti
niip buralarda ıskan 
ettirilen aileler şehir 
içinde tutuna
mamışlar rahat ede
memişler ve 
çevre köylere 
dağılmışlardır 
İS yüzyıldan sonra 
Türider m şehir 
içinde yerleşmeleri 
mümkün olduysa 
da, onlar sadece
TfaieHaşr
denilen mahallede, 
yani denizden uzak 
obr, bir yerde ban 
naMmişier, ancak
İl^tKttoriuğunijn

son zamanlarında 
aşağılara, denize 
yakın yerlere in 
meye ve Rum ahali 
arasında kendilerini 
kabul ettirilmeye 
başlamışlardır. Yine 
de büyük kiliseleri, 
nmanastırları, 
kendilerine özgü 
binaları ile tasta
mam bir Rum 
şehridir Gemlik. 
Şimdiki Yapı Kredi 
Bankası ’nın arkasın
daki büyük çınann 
dibide şehrin en 
büyük kilisesi vardı 
bir zamanlar.
“Çarşı Kilisesi” 
denilirdi buraya. En 
büyük kalabalıklar 
bu kilisede toplanır, 
ilahiler söylenir, 
kapı aralandıkça 
dışarılara günlük

kokuları yayılırdı. 
Rum kilisesinin $z 
yukansında, 
yokuşun başında^ 
yine bir ulu çınann 
gölgesinde 
“Ermeni Kilisesi” 

8 Eylül 1949. Şiddetli yağışın sele dönüştüğü gün Gemlik sokaktan.

vardı ki, bu kilisenin 
Çarşı Kilisesi’nden 
daha küçük olduğu 
söylenir.
Çukurbahçe zeytin
liklerde dolu idi ve 
bu zeytinliklerin 

arasında bir büyük 
kilise daha vardı 
Atatürk İlkokulu nun 
orada yine bir 
büyük kilise...
Anlatılanlara göre, 
Çarşı Kilisesi’nin

Zebercet COŞKUN

mahzeninde torbalar 
dolusu insan kemik
leri bulunurmuş. 
Çukurbahçe
Kilisesi nin duvarla n 
üzerinde de, 
üstünde adlan yazdı 
insan kemikleri ile 
dolu torbalar var
mış. Cenazeler beffi 
bir zaman geçtikten 
sonra topraktan 
çıkartılır ve kemik
ler böyle torbalara 
konarak 
saklanırmış.
Çarşı Kilisesi nin 
çanını da anlata 
anlata bitiremezler, 
o günleri görmüş 
olanlar.

Devamı t'ar.
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Eğlencenin merkezi ÇamlıkGozinosu
AİİÖZYURT
Her tarz müzik 
zevkinin doruğa 
ulaştığı Çamlık Aile 
Gazinosu, Kumla’da 
eğlencenin merkezi 
haline geldi.
En slovv parçalardan 
en haraketlisine

kadar müziğin her 
çeşidinin sunulduğu 
Çamlık’ta insanlar 
doyasıya eğlencenin 
•tadını çıkarıyor. 
Müşterilere en iyi 
hizmeti sunmaya 
çalıştıklarını belirten 
Çamlık Aile

Gazinosu sahibi
Mehmet Ak, 
müşterilere güven 
dolu seçkin bir 
ortamda gönüllerince 
eğlenmeleri için 
uğraş verdiklerini 
söyledi.
Gazinoyu dölduran

aileler çocuklarıyla 
birlikte Muharrem 
Zengin’in 
seslendirdiği 
birbirinden güzel 
parçalarla dans edip 
geç saatlere kadar 
çılgınca eğleniyor.

Çamlık Aile Gazinosu, Kumla’da eğlencenin merkezi oldu. Muharrem Zengin’in seslendirdiği birbirinden güzel parçalarla çoşan müşteriler, gece geç saatlere kadar doyasıva

TAKSİTLİ TATİL EN İDEAL TATİL! İ

WORLP KART 
İDEAL 
ADVANTAGE 
RONUS KART

sahiplerine
VADE FARKSIZ

taksit imkanı

✓ OKUL GEZİLERİ

✓ VİZE İŞLEMLERİ

✓ YURTİÇİ - YURT DIŞI OTEL REZERVASYONLARI

dürü turizmf

✓ PAKET TURLAR
✓ HAC - UMRE
✓ YURTİÇİ - YURTDIŞI UÇAK BİLETLERİ
✓ KONGRE VE SEMİNER

TÜRK HAVA YOLLARI
v

KAYABEYOĞLU TURİZM SEYAHAT
Demirsubaşı Mh. Çeşme Sok. No:9/A GEMLİK 

Tel : (0.224) 514 47 71 Fax : (0.224) 514 40 44



Merkezi sistem ile yapılan Anadolu, Fen ve Meslek Liselerine giriş için sınava giren milyonlarca öğrencinin mmv 
sonuçlan belli oldu. Anne ve babalar, öğretmenler internetten öğrencilerinin durumunu Öğrenmek idn gün boya 
çaba harcadılar. Körfez Fen Dershanesi öğrencilerinden 10 kişi Gemlik CBAL girmeyi başardı. Haberi syf 5 de

GEMLİK GEMLİK’ÎN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

KSrtfe
O 29 Temmuz 2003 Salı FİYATI : 200.000. TL.

CHP’de kadın 
kollan istifa etti 
CHP Gemlik Kadın Kollan Başkan» I 

Behice Tekin ve üç arkadaşı 
seçimlerinde kadın larm gerektiği gibi 
temsil edilmediği ve calasmalarmaR 
gözardı edilmesi •ddiasaç'ia görev
lerinden istifa ettiler. Sayfa 5'dr I

Şerit ihlali yapan kamyon dehşet saçtı. Beş araç birbirine girdi. Kazada iki kişi yaralandı

Dörtyol’da kazalar bitmiyor
Şerit ihlali yaparak, Gemlik’e hatalı giriş yapmaya 
kalkışan kamyon, ortalığı savaş alanına çevirdi. 5 aracın 
birbirine girdiği ve 2 kişinin yaralandığı zincirleme trafik 
kazası büyük bir mucize eseri can kaybı olmadan atlatıldı.

Sınav
öğrenci velilerinin merakla beklediği Anadolu, 

Fen ve Meste? Liseleri sınavları da sonuçlandı.
Bir süre önce ÖSS sınavlarına giren bir milyon 

500 bin öğrencinin 300 bininin yerleştirileceği 
snavtenn sonuçlan açıklanmış, öğrenciler şimdi 
hangi okula gireceklerinin hesabı ile uğraşıyorlar.

Türkiye de adil ve eşit olmayan bir eğitim sis- 
j ten» var.
•Cumhuriyet kurulduğundan beri ulusal bir 
eğrim sektemi oluşturamayışımız nedeniyle devlet 
hu işte sınıfta kaktı.

Dünyanın hiçbir ülkesinde bu denli özel ders 
hanecâik sistemi yoktur.
' öğrencisine okul, derslik ve Öğretmen bul- 
mayan okulundaki harcanan suyun, elektriğin 
jKMi ödeyemeyen bir devlet, yeterli eğitim ve 
öğretimi de veremeyince. bu iş ticarete döküldü.

Devletin okuluna gideri öğrenci, okuldan çıkıp 
dershaneye giderek arzuladığı bir okula girebilme 
şanurs yakalayabiliyor

Dershaneler ise ateş pahası.,
Orada bir eğitim hizmeti veriliyor..
Bu kurumlar hem başkalarıyla rekabet edecek, 

hem de kaliteli eğitim verecek..
E»; sistem mutlaka değişmeli,
Anadokı, Fen ve Meslek Liseleri sınavlarını 

kazarsan öğrenciler ve veliler sevinirken, kazana 
ereyanlara bir başka bahar şansı çok az,

Başarılı olanları kutluyorum
Dîğederine bir diyecek söz bulamıyorum.

O Dün sabah saat 
09.oo sıralarında 
Gemlik’e hatalı giriş 
yapan Hikmet 
Kantar yönetimindeki 
42 AE 313 plakalı 
kamyon ortalığı savaş 
alanına çevirdi. 
ZİNCİRLEME 
KAZA
O Beş aracın bir
birine girdiği zincir
leme kazada, şans 
eseri ölen olmazken, 
iki kişi hafif şekilde 
yaralandı. 
GÖZALTINA 
ALINDI
O Kazadan sonra 
yaralılar, Muammer 
Ağım Gemlik Devlet 
Hastanesî’ne kaldırıl 
irken, hatalı araç 
kullanan kamyon 
şoförü Hikmet Kantar, 
polis tarafından 
gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma 
sürdürülüyor.
Haberi sayfa 3'de
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Gemlik kıyıları bir cennet 
Değerini bilelim.

Biz cennette yakıyoruz.
Ne Ege ne de Akdeniz.
Bizim kıyılarımız insanı büyülüyor 

önceki gün yani Pazar günü Narh- 
Armutlu arasındaki kıyılarda bir gezintiye 
çıktık. Karadan.

Koylar bir harika.
Kumuyla, sakinliğiyle, temizliğiyle..
Ancak biz elimizde olan güzelliğin 

değerini bilmiyoruz.
Deniz, kum ve doğa güzel ama çevre 

kirliliği had safhada.
Görev muhtarlıkların, köy ya da belde 

halkının.
Denetleyecekler.
Kirlettirmeyecekler.
Devletin denetim mekanizmaları da 

kendilerine yardımcı olacaklar.
। Koyları tek tek dolaşalım.

< Narlı'dan hemen sonra Tersane Koyu 
I var. Nispeten denetimli. Giriş çıkış kont 
I rol İÜ.

Sonra llimbat Koyu.
Çok güzel koy ancak sitelerle 

I donatılmış.
| Sitelerde oturan insanlar da çok iyi iyi 
I olmasına da kimisi de insanlıktan nasibini 
I alamamış.
। Profesörlerin, bankacıların oturduğu 
I bir sitenin girişine oturmuş üç bayan. 
I Girene çıkana hesap soruyorlar. Hem de 
I ne hesap. Verilmesi çok güç.
I Mekanları güzelleştiren biraz da insan 
I yaklaşımları. Kuru güzellik tek başına bir 
| işe yaramıyor.
I llimbat Koyu'nu biraz geçince, Fıstıklı 
I Köyü nün girişinde daha tersaneye 
I gelmeden fıstık çamlarının gölgesinde 
I çok güzel bir koy var.

Ama ne koy.
Masmavi bir deniz, altın sarısı bir kum- 

I rai ve de üstü fıstık çamlarıyla örtülmüş 
Sanki cennet.

| Orada..
Fıstıklı Resort diye bir hotel inşaatı 

başlamış.
Ancak ekonomik nedenlerle yanm 

kalmış.
İnsanın dili varmıyor ama fena da 

olmamış hani.
Yoksa gülelim kıyı elden çıkardı.
İnsanı büyüleyen koyun bir eksiği var.
O da su. Su yok. Dolayısıyla tuvalet..

Bir de kabin yok.
Oçü de olsa, bir de günlük ihtiyaçlann 

giderileceği market..
İnsanların gereksinimleri karşılanırsa 

İlgi de artacak.
Turizm daha da canlanacak
Köyün geliri de katlanacak, adı da 

duyulacak.

Geçen ahşam, gençliğimin büyülü 
mekanı Yeşil Kahveleri ne gpcfim Fazla 
kalabalık değildi, bir masaya oturdum ve 
geçmişi anımsamaya çalıştım Gahba bir 
başka güzeldi o zamanlar Bursa. böylesıne 
“yağ lekesi” gibi yayılmış; hantallaşmış 
değildi. Kahveyi işleten İsmail Ağabey 
on, on beş yıl kadar önce muhtarhk yapı 
yordu, sonra ne oldu bilmiyorum- bize 
kolaylık gösterirdi, ben Güzay Güldere ve 
Ekrem Yılmazgil -ikisi de orta yaş sınır
larında bu dünyadan göçüp gittiler- onun 
kahvesinde buluşur, şiirden, sanattan, tutku 
ve aşklarımızdan söz ederdik Yeşilin her 
tonunun bir cennet tayfı gibi yayıldığı ovaya 
doğru bakar, bakardık..

Her genç gibi şiirler yazardım ben de, 
“aruz” ölçüsünü kullanırdım. Yahya 
Kemal hayranlığı -yani etkisi- ağın bası 
yordu dizelerimde Ama bir bu etkiyi bir 
türlü kabullenemez, yapıtlarımın yakın tarz
da. farklı olduğuna inandırmaya çalışırdım 
kendimi...

Başarırdım da...
Yeşil yaşanan değil, hissedilen bir 

mekandı benim için. Kimi zaman çok erken 
saatlerde, sabah ezanınım saba ezgisiyle 
mest, İsmail Ağabey’in kahvesinde 
tefekküre dalıp Haşim’in “Melali anla
mayan nesle aşina değiliz” dizesindeki 
“melal”în gizini çözmeye çabaladığım 
olmuştur. O akşam bütün bunlar bir film 
şeridi gibi geçti gözlerimin önünden. 
Güzay'm dolu dolu kahkahasını, Edith Piaff 
muhabbetlerimizi, vezin, kafiye, zengin 
kafiye, beyit kıta tartışmalanmızı, Ekrem'in 
o ipek gibi yüreğine ters düşen somurtkan 
ve ciddi çehresiyle bize ders verişlerini - 
ikimizden de yaşlıydı o- anımsadık.

O akşam da saymaya çalıştım Emir 
Sultan'm protokol tarzı süslü minare 
lerinden batıya doğru. Yıldırımın çifte 
kubbeli gövdesine dek uzanan kesimdeki 
minareleri bu arada Yıldırım'm o çirkin ek 
minaresinin benî müthiş rahatsız ettiğini 
kaydetmeliyim dost okurlarım.-

Yirmiden fazlaydı minarelerin sayısı. ama 
hayır. o eski estetikten. uçumdan eser yoklu 
yenilerinde. Anaların oylumu hesaba katıl
maksızın. alabildiğine ince ve yüksek

F3öT??1 ABONE OLDUNUZ MU? 
aea

Okuyun, Okutun, Abone Olun

Yılmaz AJCKJ Ç

Yeşilde bir akşamüstü...
minareler, acMuuta ve Qrbard0e «mm 
gfcvycüter Hele düpedüz sayjnsahife'- 
ve bant br Öaenûyle çift «aoaâdb 
yapdantar

Oysa Bursa dak? mAmMb cemâanaM 
mvıarefenran bde tek şerefesi <ta|MK 
bunun Osmaribnen bundu» deva) & 
■Mn özgün öaefl^nı ataşkadM^una. kMM 
“Bursa üslubu” da dehâm “ters T ptaa* 
b" carralenn peşinde tek şerefe btaMM 
doğunu görmezden geferek

Üzüldüm. gönlüm sfeştı ‘daha dhv 
dar "lığımızı kanıtlama öşâdaaae upr«w 
ortaya çıkardığımız çlıfeeâMtıe bohaedl 
hayıflandım

Sonra Yeşil Camisi nin o gfleİMoâ ME 
kapısını bir kez daha hayran^ftâ® MİMriH 
bilmek için taş merde^enfenir^ bar».«.< 
çıktı. Tanrım, o ne korkunç o ne dahodl 
verici görüntüydü öyle

Mermer işçiliğinin ciağanüott firnegM 
oluşturan taç kapanan ve saçb ecdb 
pencerelerin çevre sü^emelenadMM 
çukurluklar, kahverengi sr. an hr MB 
tabakasıyla dolmuştu sanki Hayft dhÜffti 
ki Vakıflar bölge müdürlün kaidonkb !Ww 
m üft ülü de mi görmez bu rerefrf camafll 
taban haidannda günde beş hat mmM 
ederek sevap kazanmayı. gunahbrMİN| 
arınmayı uman müminier de ma fark MMaaMİ

Camiinin imamı, müezzinfer sfiaMBMM 
koruma ve onarma derneği ne fMM 
dururla r? Ellerine birer sabunlu bez abuâK 
Belediyeden merdiven ve cemaaner « 
yardım isteseler, o iğrenç görûntt|i 
edemezler miydi?

Gelen yabanedar. hhah ibmi bataaftw 
temiz haliyle karşılaştınp. “Yaba ka 
Müslümanlar amma da ptsmrs" 
bıyık altından güimezieT mP

Bundan da rm tâannayoruz biz?
İnşaat teknoiopsjn- bu devdi Aavtadfl 

günümüzde. Yddmm'ı kendi adMMM 
rinden yoksun ve o kahve değrmer» İMB 
zeri çatan ek minareye mahkum hrakradk 
acı..

Ama Yeşd in dünyaca ûrdü gûthear taç 
kapvsam ise fere bıdanrrvş görmek. 
da öte bâr şey.

Alah tan korfem be adamlar!
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Dörtyol’da
kazalar bitmiyor

Her türlü trafik işaret ve 
işaretçilerinin mevcut 
olduğu Dörtyol 
Kavşağı'nda kazaların 
bir türlü önüne 
getirmiyor.
Kavşakta dün yine 
sürücü hatasından saat 
9.15 sularında 
meydana gelen ve 5 
aracın birbirine girdiği 
kaza büyük bir mucize 
eseri ucuz adatıldı. 
Hikmet Kantar f31) 
■iaresindeki 42 AE 313 
pİakah kamyon.şerit 
iılaii yaparak Gemlik’e 
haralı girişe kalkışması 
sonucu ortalığı savaş 
atanma çevirdi.
Kamyon solunda Yalova 
istikametine seyreden 
16 BP 044 plakalı 
münibüse çarpması 
üzerine direksiyon 
hakimiyetini kaybeden 
münibüs karşı şeritte 
kırmızı ışıkta bekleyen 
77 AU 825 plakalı

kamyona çarptı. 34 
YDT 15 Selami Yılmaz 
ve 16 YD 362 plakalı 
Erol Aybaray’ın kul
landığı özel otolarda 
zincirleme olarak 
kazaya karıştılar.
Ortalığın adeta savaş 
alanına döndüğü kaza
da yaralanan minibüs

TAŞI 
GEDİĞİNE

şoförü Tuncay Turgut 
ile taksi sürücüsü 
Selami Yılmaz Gemlik 
Devlet Hastanesi’nde 
tedavi altına alındılar. 
Şerit ihlali yaparak 
kazaya sebebiyet veren 
kamyon şoförü Hikmet 
Kantar polis tarafından 
gözaltına alındı.
Kaza nedeniyle. Bursa 
Yalova Karayolu nda 
trafik yaklaşık 1,5 saat 
tek şeritten kontrollü 
olarak sağlandı.
Bu arada ruhsatta 
tanker olarak gözüken

Kamyon Şoförü 
Hikmet KANTAR

olay kamyon trafik 
ekiplerince trafikten 
menedildi.
Kazayla ilgili soruştur
manın sürdüğü ve 30 
milyar liralık maddi 
hasann meydana 
geldiği öğrenildi.

Bursaspor

Ne yönetim ama

Başbakan Sn Recep
Tayip Erdoğan

Irak a Türkiye’den asker 
istemi ABD’den geldi”. 
Başbakan yardımcısı ve 
Dışişleri Bakanı Sn.
Abdullah Gül

Bu konuda resmi bir 
talep gelmedi”.
Ne yönetim ama...
Hangisine inanacağız ki.

Bunalım intihara 
sürükledi

Bunalıma giren bir 
kişi kendisini iple 
asarak canına kıydı. 
Hamidiye Mahallesi 
Dikmen Sokak 4 
numaralı evde önceki 
gün meydana gelen 
olayda; Baki 
Canbolat (34) evde 
kimsenin bulun
madığı esnada 
oturduğu apartmanın 
1. katında bulunan 
merdiven demirlerine 
kendisini iple asarak.

intihar etti.
Daha sonra eve 
gelen Eşi Derya 
Canbolat ve komşusu 
Kezban Pekin talihsiz 
adamın ipte asılı can
sız bedeniyle 
karşılaştı.
Gemlik SSK 
Hastanesine 
kaldınlan Canbolat ın 
hayati fonksiyon
larının durduğu 
anlaşıldı. Olayla ügit 
soruşturma başlatıldı

Bursaspor’u flk kez Brasos 
da izledik.

Mac Romanya’da 22 derece «cdb* 
ta oynandı.

Malatya’dan alınan Serte» çok I 
hızlı.

Sü per ligde çok yararlı olacak.
Beşiktaş’tan Trabzompor • g^der 

Erman, şimdi Bursaspor’da.
Egemen uzun taç ataşları 3e dddkatf 

çekti.
Gol kralı Okan durgundu.
Romanya’dan alman futbolcuh- da 

yararlı olacak.
Libero’da yer alan Lui, Ümit Özafa 

benziyor.
Sakin oynuyor dan-dun topa var - 

muyor.
Topu iyi oyuna sokuyor.
Santrofor oynayan Gana'da htzb
Sert ve pres yaparı bir 

anlayışı var.
Braşov’un hocası. Romanya’nın 

ünlü futbolcusu Lacatus’tu.
Bursaspor oyuna iyi başladı.
Ama. Yavaş yavaş insiyatifî kaybet- 

ti.
Bursaspor hazırlık parlatır 

dikkatli olmalı.
Özellikle yan parlarda top kayfc® 

yaşanabilir.
Ama. Bu Bursaspor. taraftar* 

başını eğmez.
Zaman zaman defansın sağ tandb | 

aksadı.
Ama. Zaman zaman kanat’ 

kullandı.
Bu sene birkaç kişinin liif ir da. 

takım tamamen değişti.
Genç oyuncu Orhan, uzaktan attığa ■ 

sert şutlarla dikkati çekti.
Bu sene kesânBMe küme <flâv*e 

korkusu yasanmaz.
Eğer yeniler kısa zamanda ■*■ 

sağlarsa. Bursaspor puan cetvelinde 
onurlu bir yeri yakalar.

Bursaspor'* ilgi Be îzfiyoraz.

I Ffke/Kf I I
Genç kadm yem şoför aday** ta*- j 

mak için sordu :
Senin ad* ne."

“ U ilham efendim”
“ Ben yanımda çabşafüan.'

geneffîlerî t rıyrilan 3e hitap ederim.," i
*- Eeee. Şey— lon (aşk) efeni*.’
* Tamam sen işime yararsan’
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Kumla’da
pansiyonlar 

dolup taşıyor
Ali ÖZYURT
İlçemizin en gözde tatil 
alanlarından birisi olan 
Küçük Kumla, 
yoğun olduğu kadar 
en hareketli günlerini 
yaşıyor.
Gündüz deniz ve 
güneşin tadını çıkaran 
tatilciler gece ise barlar
da doyasıya eğleniyorlar. 
İğne atılsa yere 
düşmeyen Kumla sahil 
îerine insanlar hergeçen 
gün sel olup akıyor. Bu 
arada pansiyonlann da 
ful dolu olduğu 
öğrenildi.
Ada Pansiyon sahibi Ali 
Kayacık, bu yıl dolu 
dolu bir yaz sezonu 
yaşadıklannı söyledi.

100 yatak 
kapasiteli pansiyonunda 
boş yer kalmadığını 
belirten Kayacık, 
"Geçen yıla nazaran 
bu yıl daha hareketli 
bir tatil mevsimi 
yaşıyoruz.
İnsanlar sanki sel 
olup Kumla’ya aktı. 
Bizde onların 
tatillerini en güzel 
şekilde değerlendir 
meleri ve sorun 
yaşamamaları için 
elimizden gelen 
ilgiyi gösteriyoruz." 
diyerek her tatil 
sezonunun bu yıl 
ki gibi geçmesini 
temenni etti.

GEMLİK

KErfez
MM GÜNLÜK SİYASİ GAZETE MH

YIL : 31 SAYI : 1605
FİYATI: 200.000 TL. (KDV Dahil) 

Sahibi : Kadri GÜLER
Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B 
Tel: 5131707 Fax : 513 35 95 GEMLİK

Basıldığı Yer ; KÖRFEZ OFSET

MatbaaclıkYayıncıhk-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

Ada Pansiyon sahibi Ali Kayacık 
yaz sezonun hareketli geçmesinden 
oldukça memnun.

Pizzamızı denediniz mi? 
Vazgeçemeyeceksiniz.

Ev ve işyerlerine servis yapılır 
İstiklal Cad. No:17 GEMLİK

Tel: (0.224) 513 53 67

Eğitim ciddi bir iştir

Bu ülkeye karanlık hiç yaktşrr yor 
Genel görünüm hiç iyi değil. Eğitimde 
yaşanan belirsizlikler kaliteyi düşürüyor. 
Eğitim olayında girdi ve çıktı arasında fark 
yaratılamıyor. Değer üretilemiyor.

Oysa eğitimle amaçlanan yürü neyi 
öğrenmek, kendi ayaklan üzerinde öura- 
bilmeyi sağlamak değil mi? Ya da te 
şeyler keşfetme, daha sı kendini keşfet
mek değil midir?

Eğitim daha geniş ve aksiyoner anlam
da dünyayı değiştirmek için yola çıkmakta, 
dünyayı biçimlendirmektir. Bu da ancak 
kendi ve çevresiyle uyumlu, kaliteli yaşama 
geçen bireylerle gerçekleşir. Oysa ezber 
daylatılıyor. Ezberleyen, kafa yormayan, 
düşünmeyen, sorgulamayan, yorum yapa
mayan insan hayat sorunları karşısında 
çözüm üretebilir mi? Değişik seçenekleri 
görebilir mi? Yaşamına anlam vere bâr 
mi?

Eğitim kuramlarında değerlendirme ve 
başanyı ölçmenin gerçekçi olmadığım, 
nesnel ölçütlere dayanmadığını altını çö 
zerek söylüyorum. Başarının öğrencide 
ölçülebilir ve gözlenebilir fark oluşturmak 
olduğunu, ona yaşam sorunlarıyla baş ede
bilecek anahtarlak vermek, pencereler 
göstermek olduğunu belirtmek istiyorum. 
Birey mutsuz ve de üretken değilse aldığı 
diplomanın ne önemi, ne değeri var. 
Okullarımızı ne yazık ki, yasaklarla 
kuşatılmıy, ceza kurumu niteliğinde. 
Burada toptancı davranıp, kimi eğitimci
lerin hakkını yemiş olmayayım.

Size okula gönderdiğiniz çocuğunuzu 
ve okulunu nesnel, önyargısız olarak 
gözlemleminizi öneriyorum.

NÖBETÇİ ECZANE

29 Temmuz 2003 Salı 
MURAT ECZANESİ

DOĞUŞ FEN DERSHANELERİ |
“Her Zaman Bir Adım Önde”
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CHP’de kadın
kolları istifa etti

AfcÖZYURT 
Omhuriyvt Halk 
Partisi Gemlik 
Kadın Kollan 
Başkam Behice 
Tekin görevinden 
istifa etti.
Beraberindeki 
Okşan Tırpan. 
Nurgûl Ercan.
Sevgi Kılıç. Tülin 
Özen ve Yüksel 
Çelik ile dün ilçe 
tânasıra gelen 
Tekin, burada 
yapöğı basın 
toplantısıyla 
istifaları 
kamuoyur-a açık
ladı. Behice Tekin 
kadın kollan 
olarak kendilerini 
istifaca iten 
pederden şu şe 
Side dile getirdi:
“20.07.2003 

tarihinde 
yapılan ilçe 
kongresinde 
sunulan yöne
tim ve il de lege 
üstesinde tek 
bayanla temsil

edilmesine tep yazılan kadın CHP’ yi çok bunun aile içi bir
kiliyiz. Bu tepki kollan olarak seviyoruz. mesele olduğunu
Serap Gür tepkileri daha CHP’li olarak belirterek, “CHP
kan’m şah da arttırdı. 3 da kalacağız. adabı kendi me
sına ait Kasım seçim Kadiri Kollan selesini kendi
değildir. Bunu lerinde sayan olarak istifa bünyesi içeri
özellikle belir ların köy köy, ediyoruz.” sinde çözmeye
tiyoruz. 14 kahve kahve, Kadın Kollarında muktedir bir
kadın delege mahalle mahal yaşanan, istifalarla adaptır. Bütün
içinde listede 1 le çakmalarının ilgili görüşlerini meselemizi ken
değil 5 bayan gözardı aktaran CHP di bünyemiz içe
olabilirdi. edilmesini Gemlik İlçe risinde çöze
Olayların hazmedemi Başkanı Mehmet ceğimize ina
basındaki yoruz. Biz Uğur Sertaslan, myorum.”dedi.

Süper 
öğrenciler 
belli oldu
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GEREKLİ TELEFONLAR

İtfaiye iıo
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 5T3 1055
Po* Karakolu 513 18 79
Gar, Kam. 513 12 06

KAYMAKAMLIK

Kaymakamlık 513 1051
Kaymakamlık ev 513 10 52
CJavafiğr 513 10 53
CJavaYtd. 513 29 54
Emniyet Mûd. 513 10 28

ULAŞIM

Uüda0 Turtam 513 12 12
Aydin Turfam 513 20 77

HASTANELER

DeMef Hastanesi 613 92 00
MKHartaned 513 23 29

613 10 68

TAKSİLER

613 1621 
6132467 
6133240 
61323 24 
6143650

RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

TEK Arıza
TEK İşletme 
Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
MIHI Eğt. Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayollan 
Uman Baş. 
Mal Mûd.
Nüfus Md. 
özel İd. Md.
Tapu Sel. Mûd.
Müftülük
Gümrük Md.
Tekel Md.
Ver. Dairesi Md.
İlçe Tarım Mûd.
İlçe Seç. Md.

513 20 66 
513 45 03 
514 00 95
513 12 86 
513 11 74
513 18 46 
513 10 57
513 1308 
513 11 33
613 1095 
513 37 42
513 16 07 
513 14 14
613 1364 
613 14 11
513 1042 
513 23 60
513 11 86 
613 77 73

BELEDİYE

Santral 
BafkanMc 
Zabıta 
Otobû» İşlet. 
3u İşlet 
İtfaiye

613 46 21 -23 
6134620 
613 2432 

613 4621-122 
61346 21 * 116

61323 26
MuhOMbe Md. 613 45 21 -182
Yazı İşi. Md, 61345 21-111
SuAnza Yalnız 185

Bursa
Mudanya
Yenlkapı
Yalova

256 77 34
544 3060 

(212) 516 12 12 
(226)811 13 23

513 17 79

VAPUR- FERİBOT

Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Eskihlsar (262)655 60 31

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 513 1295
Tekgaz 513 1637
Ocakgaz 513 1637
Ergaz 5138843
Ipragaz. 5132259
Habaşgaz 5134546
Yeni Ukttgaz 5136500
BPGaz 5145981
Bütünler Ukltgaz 5138000

513 30 M

AKCAN PETROL 
YERLİYURTLAR
PETROL

Anadolu, fen ve 
meslek liseleri snav 
sonuçlan açıklandı 
Merkezi sistemde 
yapılan ve ilköğretim 
okulunu bitiren 
öğrencilerin girdiği 
sınavlarda Gemlik 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi’ne de bu yd 
180 öğrenci 
alınacak.
Öğrencilerin, anne ve 
babalar ile öğretmen
lerin büyük ilgi ile 
beklediği sınav 
sonuçları dün internet 
aracılığıyla açık
lanırken, çoc tıklan 
sınava giren veliler, 
dershane, okul ve bil
gisayar başlanndan 
aynlmadılar.
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi ilgilileri okula 
alınacak öğrencilerin 
tam listesinin iki gün 
içinde kendilerine 
ulaşacağını açık
larken, ilçemizdeki 
Özel Körfez Fen 
Dershanes i Kurucu 
Müdürü Ahmet 
Hulusi Aydın. Gen ilik 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesini kazanan 
öğrencilerin 10 unun 
ismini şöyle açıkladı: 
Gizem Seican Çetin 
Can Ümit Altunbaş 
Gökhan Turan 
Ergül Ege 
Yiğit Özel 
Merve Ankan 
Yavuz Ozgönüi

Gizem Seican
ÇETİN

Deniz 
AKKTRT

SATILIK VİLLA
Cumhuriyet Mâhallesi'nde

Tnblex Satılık Villa
GSM: (0.535)8864774



29 Temmuz 2003 Salı Sayfa «

‘Hamam’m yeri başka
AliöZYURT
Türk toplumunun 
tarihten gelen yaşam 
geleneğinin ayrılmaz 
bir parçası haline 
gelen hamamlar 
günümüzde de bu 
özelliğini devam 
ettiriyor. Anormal

sıcakların
yaşandığı yaz 
döneminde insan
lar denize akın
ederken ilçemizde 
faaliyet gösteren
Uludağ Hamamı 
da yaşanan sıcak-, 
lara rağmen dolup

Uludağ Hamamı Sahibi İsmail Duman

taşıyor. Gemlik 
Uludağ Hamamı 
sahibi İsmail 
Duman, umuma 
açık bu mekanın 
kesinlikle suistimale 
izin verilmeden

Uludağ Hamamı aynı zamanda içindeki havuzuyla kaplı
ca gibi hizmet veriyor. Denize girmeyenler serinlemek 

gerçek için hamamı tercih ediyor, 
işlevini en 
iyi şekilde yerine
getirmesi için büyük 
bir özveriyle 
çalıştırıldığını söyle
di. Aynı zamanda

sertifikalı masör olan 
Duman, şimdiye 
değin hamamda 
verilen masaj 
hizmetlerinin bun

dan sonra randevuiu 
olarak evlerde de 
verilmesi yönünde 
uygulama başlattık
larını bildirdi.

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 GÜND€ KALİTCLİ ve UCUZ 
DRV€TİY€ BASILIR

Her türlü metbaa 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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Deniz kıyısında dikkat 
edilecek temel kurallar

✓ İlk gittiğinizde kıyı/ 
plajı kontrol ediniz.
✓ Ne zaman suya gireceğinizi 
dikkate alınız.
✓ Kaya, derin çukur vb. 
yerlerden uzak durunuz.
✓ Cankurtaran bulunan ve 
işaret flamalan ile işaretlenen 
bölgelerde yüzünüz.
✓ ikaz işaretlerine ve 
flamalara dikkat ediniz.
✓ Kırmızı ve sân sancaklar

cankurtaranın nöbette 
olduğunu gösterir.
Sadece bu bölgede yüzülebilir. 
✓ Kırmızı sancak denize 
girmenin veya bu sahaların 
kullanılmasının yasak 
olduğunu gösterir.
Burası tehlikedir.
✓ Damalı siyah beyaz sancak 
sadece su kayağı için uygun 
bir saha olduğunu gösterir.
Yüzücüler için tehlikeli 
bölgedir.

✓ Yasaklanan veya kirmen 
işaret sancağı üe işaretlenen 
bölgelerde kesinlikle 
yüzmeyiniz.
✓ Cankurtaranlarını 
tavsiyelerini dinleyiniz.
✓ Kesinlikle tek başına 
derinde yüzmeyiniz.
✓ Etrafınızda kişiler 
olduğuna emin olunuz 
✓ Bir arkadaşınızla birlikte 
yüzünüz.
Tehlikedeki veya acil 
durumdaki kişilere 
nasıl yardım yapılacağını 
öğreniniz.
✓ Eğer tehlikede olan bir kişi 
görürseniz çevredeki kişilere 
ve varsa cankurtarana 
bildiriniz .En yakın telefonla 
yardım gelecek kurumiara 
ulaşınız. Devamı var.

B «•yukkumia

I

yegane btr yor 
Büyük Kumla Mcydo* 

İske le K ocşim 
Tel : (0.224) 538 00 90 

BÜYÜKKUMUI

Okutun.

Gemlik'te Yok Edilen Güzellikler....
Dünden devam
Çarşı Kilisesi’nin 
çanını da anlata 

h anlata bitiremezler, 
o günleri görmüş 
olanlar. Bu çan 
çok büyükmüş, 
görülmemiş büyük 
Üçteymiş. Yunan

! gittikten sonra 
duvarlar, camlar, 
avizeler, her bir şey 
dinamitlerle havaya 
uçurulmuş da bu 
çana bir şeycik 
olmamış. Daha 
sonra onu alıp Istan 
bula götürmüşler. 
Papazuçtu 
tepelerinde ise iki 
büyük manastır var- 
rmş etkiden. Birinin 
adı Agios Georgios, 
öbürü ise rahibeler 
okulu olan Prof itiş 
feas.

Bu manastırların 
çevreleri bütün 
mezarlıkmış. Rum 
mezarlıkları....
İşte böyle... Türk 
toprakları içinde 
sanki bir Rum 
kolonisi olan 
Gemlik’te Anadolu 
Rumları rahat ve 
asude yaşayıp 
gitmekteyken, 
korkusuz ve bağım
sız, kendi dinleri, 
kendi adetleri ile 
güzel güzel geçinip 
gitmekteyken, 
günün birinde 
Yunan askerleri 
gelmişler şehre. 
Bütün Ege ve 
Marmara kıyılarında 
olduğu gibi buraları 
da doldurmuşlar.
1920 Temmuzunda 
önce Ingilizler gelir

ler şehre, İngiliz 
donanması, 
Körfezde demir
atar, şehrin belirli 
yerlerine asker 
çıkarırlar. Yunan 
askerleri biraz daha 
sonra gelir ve de 

Balıkpazan Camii... Eskiden Rum kıfcesi olan carm

KMİerL

kargaşa işte o 
zaman başlar. 
O günlerde 7 
yaşlarında o lan 
annem Lütfiye 
Bursa nın anılanna 
da yer vermek isti 
yorum bu arada.
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( Komşu takımlar Gemlik’te hazırlık maçı için karşı karşıya geldiler.

Inegölspor: 0 Yalovaspor: 0
fe F-nre GÜMÜSTEKİN
$ Gemlik Atatürk 

Stadyumunda
$ oynanan hazırlık
? maçında Inegölspor
e ile Yalovaspor golsüz 

berabere kaldı.

Türkiye 2. futbol ligi 
B kategorisinde 
mücadele eden iki 
komşu takım İnegöl 
ile Yalovaspor’un 
Gemlik Atatürk 
Stadyumunda

oynadığı karşılaş
madan gol sesi çık
madı. İki takımında 
eksikliklerini görme 
ve lige en iyi şekilde 
hazırlanmak üzere 
yaptığı özel maç 
Yalovaspor’un 
sahasının onanm 
nedeniyle kapalı 
olmasından 
Gemlik’te oynandı. 
Dün saat 17.00’ de 
başlayan ve az sayıda 
seyircinin izlediği 
İnegölspor 
Yalovaspor maçı 
başladığı gibi 0-0 
dostça sona erdi.

Dünkü karşılaşmada İnegölspor’u yenme başarısı g< stere- 
meyen Yalovaspor Futbol takımı toplu halde gön lüyot 
(Fotoğraf Gemlik Körfez)

TAKSİTLİ TATİL EN İDEAL TATİL!
WORLD KART 
İDEAL 
ADVAMTAGE 
RONUS KART

sahiplerine
VADE FARKSIZ

taksit imkanı

OKUL GEZİLERİ

VİZE İŞLEMLERİ

YURTİÇİ - YURT DIŞI OTEL REZERVASYONLARI
PAKET TURLAR
HAC UMRE

duru turizm

TÜRK HAVA YOLLARI
YURTİÇİ - YURTDIŞI UÇAK BİLETLERİ
KONGRE VE SEMİNER

KAYABEYOĞLU TURİZM SEYAHAT 9
Demirsubaşı Mh. Çeşme Sok. No:9/A GEMLİK 9

Tel: (0.224) 514 47 71 Fax s (0.224) 514 40 44 9



Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi ve Fen Liselerini kazanan Öğrenciler kazanmanı sevincM yapyoriar.

Kazananlar belli oldu
Anadolu Liseleri, fen liseleri ve meslek liseleri sınavlarının sonuçlanmasının ardından. smavtarda basanj 
olanlar kazanmanın mutluluğunu yaşarlarken, fen liselerinde Gemlik birincisi Deniz Akkurt. 947.796 T* 
puan alırken Eskişehir Fatih Fen Lisesini tercih etti. Gemlik CBAL ne ise birineWlric 933.681 TM puamy 

la Özlen Sezer kazandı.
GEMLIK’IN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

rfez
GEMLİK

■■■ TARAFSIZ SİYASİ GAZET^HHBİ
O 30 Temmuz 2003 Çarşamba FİYATI : 200.000. TL.

Düğünlerde korna çalmak yasak
İlçe Emniyet Müdürlüğünce başlatılan yeni uygulamaya göre araçlar cam ve 
plakaları kapanmayacak şekilde süslenecek aynca konvoylarda korna çalınmayacak.

Kadri Güler
gemlikkorfeziSmynet.com

Çfühe t^akış

Korna yasağı
Bölgemizde evlenme ve sünnet düğünlerinin 

yoğun olarak yaşandığı aylar yaz aylandır.
Otomotiv sektörünün bu denli büyümediği ve 

ilçemizde araç sayısının az olduğu zamanlarda, 
. sünnet çocukları ya deniz motoruna bindirilir, ya 
da at satma bindirilip, ardından çalgılarla sünnet 
ayayı yürütülürdü.

Motorcu Sefahattin’in, Kabakçının veya Rıza 
îte Mustafa Güler kardeşlerin “Güler” motorlan 
her pazar günü sünnet düğünlerinin alaylarını, 
Gemlik-Kumla arasında taşınır, sonra da okunan 

I mevlit üe çocuklar sünnet edilirdi.
19801i yıllardan sonra bu gelenek bozuldu.
At sayısı azalırken motorlu araç sayısı arttı.
Bu kez, sünnet çocukları öndeki araca 

bindirilir, ardından yedi sülale ve davetliler, diğer 
araçlara ve uzayan konvoylarla, korna sesleriyle 
kent turlanmaya başladı.

Kornaların çıkardığı sesler çevreyi rahatsız 
ediyormuş düğün sahiplerinin umurunda hiç 
olmadı,

Hani derler ya “Görmemişin bir oğlu 
olmuş, tutmuş pipisini koparmış” misali 
oğuflannı sünnet «Örecekler korna ile bu işi yedi 
cihana duyurmayı bir kent kültürü ediindiler

Şimdi bu çevreyi rahatsız eden uygulamaya 
Emniyetçe dur deniyor.

Bence de iyi ediliyor
Edcîden de aym şeyler yapıldı ama bir süre 

sonra yasaklar kaldırıldı.
„ İnşallah bu kez öyle ohr>az________________

İlçe Emniyet Müdürlüğü 
Trafik Tescil ve Denet 
leme Büro Amirliği, 
çiçekçilere araçlann ne 
şekilde süsleneceği 
konusunda talimatname 
göndererek, uyulması 
gerekbn hususları bildirdi. 
İlçe Emniyet Müdür 
lüğü’nce getirilen yeni 
uygulamaya göre düğün, 
nişan ve sünnet töreni 
nedeniyle, araçlannı 
süsletmek isteyen vatan
daşlar, uyulması gereken 
kurallar konusunda 
çiçekçiler tarafından da 
bilgilendiriliyor.
Geçtiğimiz günlerde 
yürürlüğe giren yeni 
düzenlemeye göre 
çiçekçiler düğün sahipleri
ni şu konularda uyaracak: 
“Araçlann ön ve arka 
plakalan özel yazı ve

resimlerle kesinlikle 
kapatılmayacak.
Araçlar ön ve arka 
camlann görüşü 
engelleyecek 
şekilde süslenmeye
cek. Araç sahibine ve 
cemiyet yetkilisine 
şehir içerisinde 
çevreyi ra hatsız 
etmeyecek, 
trafiği tehlikeye 
düşürmeyecek 
şekilde hareket 
etmesi, kesinlikle 
korna çatınmayacağı 
kendilerine hatır 
latılacak.”
Öte yandan belirtilen 
bu kurallara uymayan 
araçlann süsleme ve 
yazılannın sökülerek 
gerekli trafik cezalarının 
tatbik edileceği öğrenikfi

16) Seda Erguden

18) Sibel Karpuz
19) Gizem Geraş
20) Sadık Cem
21) Burcu İşler
22) A. İsmail Korkmaz
23) A . Doğan Cehk
24)Tarü<Amiz
25) Ümit Burkan Mehc^i
26) Merter Bavrak
27) Tuğçe Mırasyeth
28) Gülen Karadağ
29) Caner Küçük
30) Esra Fırtma
31) Sercan Karapnar
32) Emre Eîendîogki
33) Recai Uhş
34) .Özlem Aris
35) Fırkan Sağr
36) Sina Taraş
37) Esin Bektaş
38) Alparslan A^r
39) AbdtffT^man Coşkun
40) Düara Denwao>
41) Duban Toprak

Yeni uygulama İle plakaların yukarıdaki gibi 
kapatılması yasaklandı.(Fotoğraf : Ali Öı\wt)

gemlikkorfeziSmynet.com
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■■■ Gürhan ÇETYNKAYA
Trafik canavarını 
tahrik ediyoruz

Ülkemiz içi bir nüfus planlaması yöntemi 
haline geldi neredeyse... İnsan yaşamı 
dikkatsizliğe kurban edilecek kadar ucuz 
jnu?

I
BttBu anlayış biçimini algılamak çok güç. 
HNe yazık ki biçimini algılamak çok güç.

Ne yazık ki gerçek böyle.
Dörtyol olarak bilinen kavşakta tamamen 

dikkatsizlik ve ihmalkarlıktan kaynaklanan 
kazalar oluyor.

Dünde oluyordu. Bugün de oluyor. 
Yannda olmaya devam edecek.

Önünü almanın tek yolu eğitim.
Uzun yıllar Dörtyol’a ’.akan Hisartepe 

Mahallesinde oturdum.
O dönemler üst geçit yoktu.
Karayolu da şimdiki gibi düzenli değildi.
Gün geçmiyordu ki kaza olmasın.
Yayaların karıştığı ölümlü kazalar da 

cabasıydı.
Dörtyol yöresinde oturanların direnişleri 

ve yol kapamaya kadar varan tepki hareket
leri sonucunda yolun üzerine BORUSAN 

I tarafından bir üst geçit yapıldı.
Karayolu'da düzenlendi.
Rahat bir nefes aldık.
Kaza sayısı hissedilir derecede azaldı.
Ancak unutkanlık ve kural tanımazlık 

bizim genetik hastalığımız.
Yeniden nüksedince kazalar da ardarda 

gelmeye başladı.
Çünkü trafik lambalarına uyulmuyor, 

karşıdan karşıya geçişlerde üst geçit yerine 
yine vızır vızır trafiğin aktığı karayolu kul
lanılıyor.

Dolayısıyla canavar tahrik edilerek sürek
li azdırılıyor.

Sanıyorum bir ay içinde Dörtyolda mey
dana gelen ikinci ciddi kaza dün gerçekleşti.

Kendini bilmez, canını düşünmez, 
başkalarını adam yerine koymaz bir canavar 
Dörtyol’u neredeyse kan gölüne çeviriyordu. 
Beş aracı birbirine vurdurdu. Olayın maddi 
hasar ve hafif yaralamayla atlatılması tan
rının bir lütfü.

Trafik polislerinin de yapacağı fazla bir 
şey yok. Orada sürekli denetim yapıyorlar.

Ancak yurttaş canını cebine koyup 
polisin de gözünün içine baka baka geçiş 
için ana yolu kullanıyor.

Polis ne yapsın. Günde belki yüz yurttaşı 
uyarıyorlar. Ben en az 20’sine tanık olduk. 
Ancak dinleyen kim?

Şimdi galiba bir tek yol kalıyor kazalan 
önlemek için. O da yolu tümüyle trafiğe 
kapatmak!

Olacak şey değil tabii ki..
Yurttaş canının değerini anladığı ve ken

disinden başka insanların uda varlığının 
farkına vardığı gün kazalar en aza inecek.

Sabırla bekleyelim.
O gün mutlaka gelecek.

Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi ve fen liselerini 
kazanan öğrenciler kazanmanın sevincini yaşıyorlar.

Kazananlar belli oldu I
Birinci sayfanın devamı

55) Bahar Korkmaz
56) Ömer Faruk Özet
57) Tuğba Şahinoğlu
58) Melike Aydın
59) Ezgi Seçilmiş
60) Aynur Emre
61) Tuğçe Durkaya
62) Abdullah Sargın
63) Berat Pınar Subaşı
64) İbrahim Akşen
65) Hilal Çiçek
66) Nejat yıldız
67) Berken Salman
68) Uğurcan Çelebi
69) Çağdaş Arslan
70) Tayfuun Akçay
71) Semih Soydan
72) Onur Yüksel
73) Esra Cankurt
74) Uğur Fidan
75) Fermure Karcı
76) Bahadır Yedikardaşlar
77) Özgür Sayın
78) Tuba Dağ
79) Alper Turhanh
80) Fatih Katırcı
81) Gizem Taşoğullan
82) Ayşe Küçükkuş
83) Furkan Barutçuoğlu
84) Melek Aslan
85) Ufuk Altın
86) Şebnem Altan
87) Tüles Uluocak

772,025
769,737
768,200
768,115
766,488
765,014
764,329
763,578
762,789
761,960
760,215
760,061
759,198
757,975
755,312
754,072
753,260
751,724
751,021
750,156
749,578
747,817
747,393
747,347
746,118
745,263
744,483
743,708
743,128
742,887
741,247
738,540
736,857

88) Merve Günaslan
89) Mert Beşe
90) Murat Bilgiç
91) Süleyman Uslu
92) Burcu Demir
93) Hilal Noca
94) Derya Pekcanlı
95) Engin Bektaş
96) Hilal Şen
97) Gökçe Güzel
98) Ali Yıldız
99) Gizem Bulut
100) Gülnur Koç
101) Semanur Başaran
102) M. Yaşam Budakçı
103) Mustafa Uğur
104) Neslihan Çilingir
105) Merve Günay
106) Gülay Temur
107) Zeynep Duyar
108) Buket Güney
109) İbrahim San
110) Aslı Sertaslan
111) İsmail Duran
112) Büşra Deniz
113) Pınar Yılmaz
114) Filiz Hamurcu
115) Merve Muhterem
116) Oktay Dinç
117) Yusuf Banş Fidan
118) Duygun Erten
119) Gökcan Atak

735288 
735.008 
734.321
734,051
733.586
731 964 
731,959 
730.047
729,336
728.839 
728576 
728.356
728,043 
727516 
7Z1A41
726.096 
724,871 
723.480
722,715 
722,161 
721,953
721.380
720,353
719,437 
719315 
719292
718,824 
718,312
1Y1&9 
1Y1&A

715500
Fen ve Meslek Lisesini kazananların listesine vann jggr flofc

PVC KAPLAAAA V€
PLASTİK KART

n Personel Kartı
n Tanıtım Kartı
CJ PVC KaplamaO Fatura Kartı ve

SISTCMLCRİ
d Plastik Kimlik Kartı 
d Öğrenci Kartı

MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCIUK
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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Eski başkandan 
sert açıklama

Genç Parti den istifa eden kurucu İlçe Başkanı Nizamettin Şanlı, 
İçe yönetimine yapılan atamadan sonra, yaptığı yazılı açıklamada, 
zehir zemberek ifadeler kullandı. Şanlı, Genç Partiyi kötüleyenler 
ve hakaret edenler bugün çeşmenin başına geçmek ve gelecekteki 
hangi ihaleyi alayım, hangi karşılıksız çeklerimi tahsil ettireyim, 
hangi menfaatten faydalanayım diyenlere seslendi.

Gerç Parti İçe başkan- 
iığı görevırctr. istifa 
ecen hurucu başkan 
Ifaamenn Şartlı. yap
tığı yazılı açıidiarrvyfe* 
içe yönetimi re yapılan 
jeni atamaiarcar sonra, 

cönazonarn ve 
saimkah partililerin Genç 
ftrtiyi ete geçirmek için 
yarıştığın <i<üa etti. 
Bugüne kadar istifadan 
sonra, sessiz kalmayı ve 
gelişme i en izlemeyi ter
cih ettiğini söyleyen 
Şanlı. Gemlik Genç

9 Parti teşkilat kurucusu
F rn fn. ı 1 > e genel 

merkez delegesi olarak* 
gefismeier üzerine sessiz 

TAŞI 
GEDİĞİNE

Batıranlar sahteleri...

Başbakan Sn. Recep Tayyip
Erdoğan Atatürkçüler 

fi&eyi batırdı."
Gerçek Atatürkçüler değil, 

batıranlar sahteleri.
Öyle olmasaydı
Size meydan kalır mıydı hiç...

kalamayacağını söyledi. 
Şanh yazılı açıklamasını 
şöyle sürdürdü :

Bu partiyi kurucu 
arkadaşlarım ile bir
likte ti maklanm ile 
eşe eşe kurdum.
Paramı harcadım, 
işimi aksattım, 
sağlığımı bozdum. 
Aile hayatımı unut
tum. Gecemi gündü 
züme katarak, genç 
parti sevda sı na ve 
Genel Başkanımıza 
olan bağlılığımdan 
dolayı köy köy 
mahalle mahalle 
sokak sokak 
dolaştım. Alın terimi 

akıttım. Terimin 
karşısında hiç 
bir şey bekleme 
dim.”
Son günlere kadar 
genel başkanlarına 
hakarete varan 
sözler söyleyen, 
kendisine de “Bu 
parti şarkıcılar
la, dansözlerle 
ve ekmek arası 
dönerlerle oy 
toplamaya çalışıl 
dığını söyleyenler 
bugün parti , üyesi 
bile olmayan bin
lerinin yardımı ile 
ilçe başkanı olmaya 
çalışanlara sesleniyo
rum. Daha dün 
gazetelere demeç 
vererek, beni partim
den ölüm ayırır 
diyenler, bugün için 
Genel Başkanımız 
Cem Uzan’ı mı sevi 
yorlar, yoksa genç 
partinin aşığını mı? 
İnanıyorum ki, genç 

partinin alternatif 
olduğunu, geleceği 
parlak bir seçimle 
iktidar olması 
halinde dün partiyi 
kötüleyenler ve 
hakaret edenler 
bugün çeşmenin 
başına geçmek ve 
gelecekte hangi iha
leyi alayım, hangi 

karşılıksız çekimi 
tahsil edeyim, hangi 
menfaatlerden fay
dalanayım diye mey
dana çıkanlara 
sesleniyorum” dedi. 

“Eski dinozorlar ve

istismar

sabıkalı partililer, bu 
günlerde genç par
tiyi ele geçirmek için 
adeta yanşıyorlar” 
diyen Şanlı, açıkla
masını şöyle sürdürdü : 
“Unutmayınız ki, 
Gemlik halkı sağ
duyuludur. İl Baş 

kanı Erdem’e ses 
leniyorum. Hani bu 
partiye şimdiye 
kadar siyasete bulaş
mamış eski dinozor- 
lan almayacaktınız.

, Hani pınl pınl 
kadrolarla iktidara 
sahip olacaktık. Ne 
yazık ki, böyle gider
se Genç Parti’yi 
menfaat odaklarına 
teslim edeceksiniz. 
Genç Parti Gemlik’te 

kan kaybederek, 3 
Kasım seçimlerinde
ki eski günlerimizi 
özlemle arayacağız. 
Takip ettiğim kadan - 
ile yeni listedeki bazı 
kişilerin sabıkalı 
olduklarını biliyo
rum. Bunlan zamanı 
geldiğinde kamu 
oyuna açıklaya
cağım”

istismarcılar hiç bir dönem boş dur

madı.
En gözde istismar konusu din oldu.
Bugün
“- Türkiye laiktir laik kalacak”
diyen Sayın Demire! di.
Ama. (1960)11 yıllarda da şöyle 

demişti.
“- Bu ülkede göğsümü gere gere 

müslümanım diye gezemeyecekmıyrm”
O zaman Demire!’in, İnönü'ye karşı 

tek kozu dindi.
Ama. Dini sömüren sadece Demire! 

değildi.
Sayın E rb akan’m ise, yaşamının her 

anında din ile iç içeydi.
İbadet halini bile, kamuoyunun göz

leri önüne seren ilk lider o oldu.
İnananlar ve inanmayanlar seklinde

ki en tehlikeli ayırımcılığı, riyaset 

alanına taşıdı.
Alaycı ve sistemli bir biçimde. Batı 

düşmancılığını hep canlı tuttu.
Milliyetçilik, ülkücülerin ve 

(MHP)nin tekeline alınmaya çalışıldı.
Geri kalanlar gayri milli ilan edildi.
Şimdi ise, laiklik istismar ediliyor.
Geçenlerde, Atatürk’ün sulietinin 

düştüğü çayırda koyun otlatanları 

hainlikle suçlayan bir milletvekilinden 

bahşetmiştik.
Şimdikinin yorumu çok tehlikeli,
Hilmi Nalbantoğlu (CHP) Eski 

Belediye Başkanı, Milletvekili ve 

Senatörü.
Bir şiir kitabı yazmış.
Bir şiirini şöyle yazmış.
Bir şiirini şöyle bitirmiş.
- Türban bağlayanları
- Boğmak istiyorum.
Yaşamının en olgun ve en uzlaşman 

dönemine gelen bir eski yöneticiden, 
talihsiz cümleler.

Talihsiz olduğu kadar, tehlikeli 

sözcükler.
Amacı bölücülük olamaz.
Ama. Dikkat çekmek istediği beffi 

müslümanlığı ve milliyetçiliği siyasi 

alanda kullanarak, tamir edilemeyecek 

bir hale getirdik.
Atatürkümüzü ve laikliği özenle 

koruyalım.
Bu değerleri kullanmak isfetentere, 

mani olalım.

| «VA/ÜA/ gÖZV I
Önce kendi gideceğin yolu öğren. 
Sonra öğretmeye kalk,

"Buda”
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Belediyeden
■■ ■■ ■ ■■ goruntu 

kirliliğine önlem
Gemlik Belediyesi 
Dr.Ziya Kaya 
Mahallesinde bulunan 
üzeri ot ve sazlarla 
kapanmış boş alandaki 
su birintierinin üzer
lerini toprakla 
kapatıyor.
Uzun yıllar boş 
durması nedeniyle 
üzerleri yetişen otlarla 
kapanan alana yönelik 
başlatılan bu çalış
manın özellikle sinek
lenmelerin önüne 
geçilmesi ve oluşan 
çirkin manzaranın 
ortadan kaldırılması 
için gerçekleştirildiğini
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
"Geçtiğimiz yıl 
bunun yararını 
gördük.

Bu sene de aynı 
yöntemi uygula
maya devam edi 
yor uz. Su birikinti
lerini toprakla ka

GEMLİK

KErfez
■MBİ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE HM

YIL : 31 SAYI : 1606
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

Basıldı» Yer: KÖRFEZ OFSET

Matbaadık-Yaymalık-Reklamcıhk Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

Başkan Turgut, boş duran arsalarda yetişen ot ve sazların 
çevrede sineklenmeye yol açmaması için üzerlerinin 
toprakla kapatıldığını söyledi.

patıp hem çevre 
sağlığı açısından 
önlem almış hem 
de oluşan çirkin 
mazaralardan kur

tulmuş oluyoruz. 
Aynca sineklen
menin artmasını 
önlüyoruz." dedi.

i-l Ai'-I A İ-! IA

Pizzamızı denediniz mi? 
Vazgeçemeyeceksiniz.

Ev ve işyerlerine servis yapılır 
İstiklal Cad. No: 17 GEMLİK

Tel: (0.224) 513 53 67

MuzaFFer CLRBOĞA
Eğ'rtimci-Yazar

Toplum Sanatla Buluşursa
Sanatla uğraşmak yalnızca beüi bir b 

simin, elit tabakanın hakkı değrife 
Herkesin kendini, düşüncesini sanmh 
anlatma hakkı vardır ya da sanatsal ürlnaer- 
den yararlanma hakkı vardır.

Sanat bağnaz düşünceyi kovar Yenm 
yorumlama yeteneğini koyar. Ailede i* 
toplumda katılımcı demokrasiyi yaşac» 
geçirmek istiyorsak bireylerin sanatla bıâ*- 
masına olanak tanınmalıdır.

Sanatın eğitici işlevi, bireyin özgü* 
kendini ifade edebilmesinden kaynaklar* 
Birey sanatsal etkinlikler içinde kendi 
tanımlayabilir. Yaşam kaliteşine sanatsa 
katkısını unutmamak lazım. Sanatsa esrik
likler aracılığı ile iletişim ortamı yaratrit 
Sevgi ve dostluk mesajlan alınır, verfc. 
Toplumun sosyo-kültürel sürecine kaShi 
sağlanmış olur.

Sanat aracılığı ile halkın büyük kesînm» 
ulaşılır ise sanat kültürüne sahip kışritrin 
çoğalması sağlanır.

Evrensel ilkler doğrultusunda topta*» 
sorunlara çözüm bulmak kolaylaşa'. Nadb 
evrensel ilkeler, hakkaniyet, dürüstlük, 
sevgi, paylaşma, saygı, bütünlük, iyi, güzei. 
yardımlaşma, kendini geliştirme vb.

Kentlerde sanatsal etkinlikler ilk başa 
alınmalı. Bu bağlamda yerel basm sarari» 
özel bir sayfa ayırırsa iyi olur.

Böyleşine önemli işlevleri olan küftür* 
sanat etkinliklerine, bütçeden ayrılan pajr 
% 1 in altında olması düşündürûcüdfc 
Demek sorun bizi yönetenlerde, isteme 
hakkımızı kullanmıyorsak bizlerde.

Yerel yönetimlere düşen. içi boş may
danoz festivalleri yerine kültür ve sanat im
likleri düzenlemektedir.

NÖBETÇİ ECZANE ।

30 Temmuz 2003 Çarşami»
BAYER ECZANESİ

DOĞUŞ FEN DERSHANELERİ



30 Temmuz 2003 Çarşamba

“Zeytini Avrupa’da 
tanıtamıyoruz

Gemvit Gıda Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim 
Çakar, dünyada sofralık Gemlik zeytininin yerini tuta
cak bir zeytin olmadığını söyledi.

Silah taşıma ve 
kullanılmasının 
sıkı kurallara 

bağlanması istendi
AH ÖZYURT 

Gemvit Gıda Sanayi
I Yönetim Kumlu 

Başkanı İbrahim 
i Çakar, dünyada 
* sofralık olarak

Gemlik zeytinini 
tutacak hiçbir zeytin 
üretilemediğini 
söyledi.
Türkiye’nin zeytin 
merkezi Gemlik’in 
bu ürününün yeteri 
derecede 
tanıtımının yapıla
madığının yaşanılan 
açık bir gerçek 
olduğunu belirten 
Çakar. “Güneşini 
tam olarak ala
mayan bazı ürün
ler ufak oluyor. 
Bu durum ise, 
tüketiciler 
tarafından farklı 
veya bozuk

zeytin şeklinde 
değerlendirdi 
yor.” dedi.
Gemlik zeytininin - 
Akhisar, Edremit, 
Ayvalık, Aydın ve 
Çanakkale zey- ' 
tiniyle, mukayese 
bile edilemeyeceğini 
dile getiren Gemvit 
Gıda Sanayi 
Yönetim Kurulu 
Başkanı İbrahim 
Çakar, “Aydın, 
Çanakkale, 
Ayvalık ve 
Edremit ürünleri 
yağlık zeytindir. 
Edremit’in bazı 
iyi cinslerinden 
yeşil çizik zeytin 
yapılır.
Akhisar ’da 
Gemlik tipi aşı 
zeytin yetiştirili 
yor.

İbrahim Çakar, özellikle Avrupa'da
yeterince tanıtıla-Gemlik zeytininin 

madiğim söyledi.

Bu yetiştirilen 
ürünün kalite ve 
kabuk olarak 
Gemlik zeytinini 

tutması mümkün 
değil.” şeklinde 
konuştu.
Bu arada zeytin 
tazeyken az tuzlu 
sele yapıldığını da 
ifade eden İbrahim

cidd

Çakar, özellikle bu 
ürünün Avrupa’da 
yeterli tanıtımının 
yapılamadığına 
dikkat çekti.
Çakar, bu durumun 
ise Avrupalının 
zeytini tuzlu olarak 
algılamasına neden 
olduğunu da 
sözlerine ekledi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

G 
E

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

TEKAnza 513 2066
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 5140095
Orm.BöLŞef. 513 12 86
MllllEğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 18 46
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Uman Baş. 513 1133
Mal Mûd. 513 1095
Nüfus Md. 513 3742
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Slcl. Mûd, 513 14 14
Müftülük 5131364
Gümrük Md. 513 14 11

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226)811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 24 94

1
VAPUR - FERİBOT

Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
EskJNsar (262) 655 60 31

KAYMAKAMLIK

Kaymakamlık 513 10 51
Kaymakamlık ev 513 10 52
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Mûd. 513 10 28

_________OTOBÜS_________

K ŞeNrteraras 2615400
Otobüs TemMnal (18 Hat)

1R _________ ULAŞIM_________ TÜP DAĞmOLARI

m Uludağ Turizm 513 12 12
Aydtn Turizm 513 20 77

T0K€M Md. İv AZ
Ver. Dairesi Md. 513 23 60
İlçe Tanm Mûd. 5131186
İlçe Seç. Md, 513 77 73

Aygaz 5131295
Tekgaz 5131637 ;
Ocakgac 513 M V
Ergce 5138843
fcragaz 513225?
Habaggs 5134546
YeriükSgcE 5135500
BPGat 5U5C81
KMnierLMgaE 5138000

1
1
h 1 
B 1

HASTANELER

Devlet Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
MerJoO'Oco» 513 10 68

BELEDİYE

Santral 5134521-33
Başkanlık 5134520
Zabıta 513 2432
Otobüs İşlet, 513 45 21-122 
Su İşlet. 5134521 -115
İtfaiye 5132325
Muhasebe Md. 513 45 21 -182 
Yan İşi. Md. 5134521-111
Su Anza Yat» 185

1

uı TAKSİLER1!1 Körfez Taksi 513 15 21
Çmr Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 514 35 60

AMCAN PETROL 51317 79
\wlMjrhar 
PfTROt 5U30» I

ŞAHLIK VİLLA
Cumlıariyet MtMoi'ade 

TnWex Srtkk Vık
GSM: (0.5î$)«S647M
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Gemlik Beşiktaşlılar Derneği 1OO. yılını kutladı.

Beşiktaşlıların coşkulu gecesi
Ali ÖZYURT
Gemlik Beşiktaşlılar 
Derneği 100. yıl ve 
2002-2003 lig 
şampiyonluğunu 
düzenlediği geceyle 
kutladı.
Milton Aile
Gazinosu’nda gerçek
leştirilen kutlama gece 
sine siyah beyazlı takı

ma gönül veren çok 
sayıda davetli katıldı. 
Gemlik Beşiktaşlılar 
Derneği Başkanı 
Süleyman Alınca, 
dernek olarak tüm 
Beşiktaşlıları tek çatı 
altında toplamak ve 
etkin bir taraftar 
kamuoyu yaratmak 
istediklerini söyledi.

Gemlik’ten Beşiktaş 
altyapısına genç 
sporcular kazandır
mayı hedeflediklerini 
bildiren Beşiktaşlılar 
Derneği Başkanı 
Süleyman Alınca, 
"Gemlikspor île 
Beşiktaş arasında 
sporcu bağlamında 
bir köprü kurmayı

arzu ediyoruz." diye 
konuştu. Daha sonra 
Beşiktaşlı sanatçı 
Sevilay’m seslendirdiği 
parçalarla başlayan 
eğlence rüzgan oryan- 
tel Işıl İle devam etti. 
Gecede doyasıya eğle
nen Gemi ikli 
Beşiktaşlılar şampi 
yonluğu kutladılar.

Gemlik Beşiktaşlılar Derneği’nce organize edilen 100. yıl ve 2002-2003 lig şampiyonluğu kutlamalan, coşkuyla yapıldı. Beşiktaşlılar doyasıya eğlendi

TAKSİTLİ TATİL EN İDEAL TATİL!
W0RLR KART 
İREAL
ADVANTAGE
RONUS KART

sahiplerine
VADE FARKSIZ

taksit imkanı

OKUL GEZİLERİ

VİZE İŞLEMLERİ

YURTİÇİ - YURT DIŞI OTEL REZERVASYONLARI
PAKET TURLAR
HAC - UMRE

duru turizm

TÜRK HAVA YOLLARI
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
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Deniz kıyısında dikkat 
edilecek temel kurallar

Dünden devam....
Denizde Dikkat Edilmesi 
Gereken Hususlar
✓ Çocuklar deniz kenannda 
iken daima büyüklerin kon
trolü altında tutulmalıdır. Çok 
küçükler, kıyıda sığ suda 
olsalar bile en ufak dalgada 
devrilebilir ve derhal bogula- 
bilirler.
✓ Yanınızda bulunan kişilerin 
nerede olrduğundan haberdar 
olunuz, suya girdilerse 
gözlerinizle takip ediniz.

✓ Özellikle gef-gjtii. akıntılı 
kıyılar çok tehlikelidir 
Zamanını veya durumunu 
çok iyi bilmemiz gerekir 
✓ Su üzerindeki ve su 
altındaki dip akıntılarını 
öğreniniz.
✓ Büyük dalgalara ve 
geçen gemilerin dalgalarına

dikkat ediniz. Bunlar 
çarptığında sizi devirebilir 
ve sürükleyebilir
İskelelerden dalgakıranlardan 
vb. yerlerden kesinlikle denize 
atlamayınız Buralardan *uva 
girerken çok daha dikkatli 
olunuz.
✓ Kayalara tırmanmavmız 
Basit meyiller bile ıslak 
olduğu zaman çok tehlikelidir 

Devamı var.

■ Aynca cazip ffyaaarryia 
gûmlvaUt 

geçirebi&ce&nc 
yegane br yer 

Büyük Kumla Meydar 
İskele Kon«w

Tel : (0.224) 558 00 90 
BÜYÜKKUMLA

Abone Olun

Gemlik'te Yok Edilen Güzellikler..,,
Dünden devam...
Kocaman koca
mana n adamlar, 
kafes içindeki 
aslanlar misali, 
homurdanarak 
dolaştılar sokaklar
da. Her şey o gemi
lerin denizimize 
demir atmasıyla 
başladı. O günü 
nasıl unuturum... 
Deniz tarafından 
top sesleri geliyor
du, silah sesleri 
geliyordu. Evimizin 
üzerinden tayyare 
ler bile geçti.
İngiliz tayyareleri, 
dediler. Biz alt kat
taki odalara, 
bodrumlara sak
landık, bekliyoruz 
bakalım ne ola
cak... Dışardaki 
gürültüleri

işitiyoruz ama 
sokağa çıkamı 
yoruz. Büyüklerin 
ağzını bıçaklar 
açmıyor. Ama biz- 
çocuklar pek kork
muyoruz. Her şey 
oyun gibi geliyor. 
Komşularımızın 
çoğu Rum.
Evimizdeki aşçı 
kadın Rum. Rum 
kızları silip 
süpürüyor 
odalarımızı, merdi
venlerimizi. Ama o 
ilk gemiler geldi 
ya, Yunan askerleri 
sokaklarımızda 
dolaşmaya 
başladılar ya,* dost 
bildiğimiz bakışlara 
garip pırıltılar otur
du. Yüzler dongun- 
faştı, gülüşler 
sadece sokaklarda

Zebercet Coşkunun çocukluğunu yaşacağı 
ahşap ev... Lise Caddesindeki bu tarihi 

yapı, eski Gemlîkî yaşayan son 
güzelliklerinden biri.
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ÖZEL KÖRFEZ FEN DERSHANESI’NIN
ÖSS'dekl yüzde 99 başarısından sonra, geçen yıl da olduğu gibi 

Anadolu Liselerine yerleştirmedeki başarısını sürdürüyor.
Gemlik Celal Boyar Anadolu Usesl'ne alınan öğrencilerin

YARISI BİZDEN kalanidiğerlerinden...
FEN LİSELERİNİ KAZANANLAR

1 DENİZ AKKURT 980.508 | Eskişehir Fatih Fen Lisesi

2 NİLAY TURAN 930.265 1Yalova Fen Lisesi

GEMLİK CELAL RAYAR ANADOLU LİSESİNİ KAZANANLAR
1 Gizem Selcan Çetin Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi
2 Can Ümit Altunbaş Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi
3 Gökhan Turhan Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi
4 Şergili EGE Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi
5 Yiğit Özel Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi
6 Merve Ankan Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi
7 Yavuz Özgönül Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi
8 Rıdvan Çelikler Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi
9 Sibel Karpuz Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi
10 Gizem Geniş Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi
11 Burcu İşler Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi
12 A. İsmail Korkmaz Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi
13 A. Doğan Çelik Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi
14 Ümit Burkan Mehdigil Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi
15 Gülen Karadağlı Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi
16 Caner Küçük Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi
17 Sercan Karapınar Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi
18 Sinan Emin Çavuşoğlu Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi
19 Oğuz Uygun Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi
20 Nuray Uçkardaş Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi
21 Furkan Öztürk Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi
22 Burçin Akıncı Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi
23 Özge Ay Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi
24 Bahar Korkmaz Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi
25 Ömer Faruk Özet Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi
26 Tuğba Şahinoğlü Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi

Melike Aydın Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi
Tuğçe Durkaya Genilik Celal Bayar Anadolu Lisesi

29 Berat Pınar Subaşı Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi
30 İbrahim Akşen Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi
31 Hilal Çelik Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi

Nejat Yıldız Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi
33 Berker Salman Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi
34 Çağdaş Arslan Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi
35 Tayfun Akçay Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi
36 Uğur Fidan Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi
37 Fermude Karcı Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi
38 Bahadır Yedikardaşlar Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi
39 Alper Türbanlı Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi
40 Ayşe Kuçükkuş Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi
41 Melek Aslan Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi
42 Mert Beşe Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi
43 Murat Bilgiç Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi
44 Burcu Demir Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi
45 Derya Pekcanlı Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi
46 Gökçe Güzel Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi
47 Ah Yıldız Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi
48 Merve Güney Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi
49 Gülay Temi ı r Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi
50 lamail Duran Gemlik Celal Bayar Anadokı Lisesi
51 Filiz Hamurcu Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi
52 Vlerv* Muhterem Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi
53 Oktay Dinç Gemlik Celal Bavar Anadolu Lisesi
54 Yusuf Banş Fidan Gemlik Celal Bavar Anadolu Lisesi
55 Juvuu Erten t İcmlik Celal Bayat Anadolu l isesi

MABOU KKTN» USESM U2MMUI
OSMANGAZÎ Af-T HAMDI 
GÖKBAYRAK ANADOLUHAKAN PARLAK

ORHANGAZİ ANADOLU LİSESİNİ KAZANANLAR
1 Haşan Ormancı Öğrt. Eyüp Topçu Anadolu Lisesi
2 Meryem Kadıoğlu Öğrt. Eyüp Topçu Anadosu Lisesi
3 Aykut Özdemir Öğrt. Eyüp Topçu Anadolu Uses;
4 Hüseyin Eroğlu Öğrt. Eyüp Topçu Anadolu Lisesi
5 Selin Selçuk Öğrt. Eyüp Topçu Anadolu Lae*
6 Korhan Kandil Öğrt. Eyüp Topçu Anadolu Lisesi
7 Hüseyin Peker Öğrt. Eyüp Topçu Anadolu Lan
8 Dilara Edipbalkır Öğrt. Eyüp Topçu Anadolu Lisesi
9 Özkan Aşçı Öğrt. Eyüp Topçu Anadolu Lisesi
10 Gamze Yolsal Öğrt. Eyüp Topçu Anadolu Lisesi
11 Ulaş Bektaş Öğrt. Eyüp Topçu Anadolu Lisesi
12 Selma Tavuz Öğrt Eyüp Topçu Anadolu Lisesi
13 Reha Bayram Öğrt Eyüp Topçu Anadokı Lisesi
14 Gözde Yolsal Öğrt. Eyüp Topçu Anadolu Lisesi

ANADOLU TEKNİK LİSELERİNİ KAZANANLAR
1 Anıl Dağdelen Elektrik
2 Yaşar Doğan Elektrik
3 Aykut Aslan Makine
4 Ceyda Yıldız Makine
5 Barış Özgür Uçak Bakım Tek.

ANADOLU MESLEK LİSELERİNİ KAZANANLAR
1 Oğuz Özkan Ağırlama ve Gıda Tek.
2 Alper Palabıyık Ağırlama ve Gıda Tek.
3 Nurşah Aktar Ağırlama ve Gıda Tek.
4 Didem Ayçiçek Ağırlama ve Gıda Tek.
5 Çiğdem Karaca Ağırlama ve Gıda Tek.
6 Emre Aksakal Ağırlama ve Gıda Tek.
7 Eray Kırış Ağırlama ve Gıda Tek.
8 Sinem Korkmaz İletişim.
9 Merve Gür İletişim.
10 Serkan Tahtalı Otelcilik ve Turizm
11 Sercan Tahtalı Otelcilik ve Turizm
12 Büşra Işık Otelcilik ve Turizm
13 Mustafa Evyurt Otelcilik ve Turizm
14 Esra Ayan Otelcilik ve Turizm
15 Gökhan Dönmez Otelcilik ve Turizm
16 Mustafa Şahin Otelcilik ve Turizm
17 Gökhan Bıçakçı Otelcilik ve Turizm
İS Oray Pilavcı Tapu ve Kadastro
19 Ayşe Aydın Tasarım ve Tek.
20 Cevat Işıklı Tekstil Konfeksiyon
21 Cuma Öztürk Ticaret Meslek l Js.
22 Onur Karahan Ticaret Meslek Us.
23 Tuğçe Tamer Ticaret Meslek Us.
24 Aslıgül Günaydın Ticaret Meslek Us.
25 Gökay Topaloglu Ticaret Meslek Us
2b Umut Bilgen Ticaret Meslek Us.
27 Cansu Taylan Ticaret Meslek Us.
28 Betüi Sönmez Ticaret Meslek Us.
oo Yehz Turan Ticaret Meslek Us.
30 Serdar Tarakçı Ticaret Meslek Us.
31 Cansu Malatya And. Meslek Lisesi

Yukarıda İsimleri belirtilen çocuklarımızın başarısında katkısı bulunan okullarına, öğretmen ve yöneticilerine aynca

KÖRFEZ FEN DERSHANESİNE TEŞEKKÜR ERERİZ.
ÖĞRENCİ VELİLERİ



Gemlik’te futbolun duayenlerinden olan eski futbolcu Abdullah Özçelik eski futbolculara esinde ziyaret edikii

Vefa ziyareti
Gemlik futboluna uzun yıllar emek veren ve ilçemizdeki ünlü futbolcuların verişmesine öncü olar eski UBB» 
mış futbolculardan Abdullah Kaptan (Özçelik), yaşlan 60 ile 70 arasında olan eski öğrendfen fvrbokvtar 
tarafından hasta yattığı evinde ziyaret edilince, duygulu anlar yaşandı. Ali Özyurtun habm 3 de

Anadolu ve Fen Lisesi Gemlik şampiyonları dershanelerini ziyaı* etti

Birinciler ödüllendirildi
Vefa ziyareti

Gemlik futboluna en büyük emeği geçen 
kimdir diye eskilere sorsanız, size “Abdullah 
Kaptan” der.

Abdullah Özçelik, 93 yaşında ve evinden 
dışarıya çıkamadığı için adeta evinde mahkum 
yaşıyordu.

Bundan bir ay önce Gemlik Güven ve 
Beşiktaş takımlarında 1960’11 yıllarda futbol 
oynayan ağabeyim Erol, yurtdışına gitmeden 
Önce Abdullah Kaptan ’ı ziyaret etmek için 
arkadaşlarına çağrılar yapıyordu.

Aradan geçen bir aylık süre sonunda bu dün 
gerçekleşti.

’ Abdullah Kaptan’ı çocukluğumuzdan beri 
tanırız.

Yaşamı hep futboldu.
Son olarak Belediye İskele Memurluğu ndan 

emekli olduğunu anımsıyorum.
Yıllar onu futboldan koparmadı.
Ama yaşlılık ve hastalık onu toplumdan 

kopardı.
93 yaşında eski bir çınar spordan ve çevre

den kopum evine gömüldü. Vefa denen kavram 
yıllardır ve aylardır kapısını çalmadı.

Dün, eski futbolcular hocalarını evinde 
ziyaret edince nostalji yaşandı ve vefasızlık 
vefaya dönüştü.

Sen çok yaşa Abdullah Kaptan.
Senin hizmetlerin sporseverlerce unutul

mayacak.

Anadolu ve Fen Lisesi sınavlarında Gemlik birine 
Özlem Sezer ve Deniz Akkurt. dün öğrenim gordukl» 
ve Körfez Fen Dershaneleri yöneticilerince Ödüllendir

Celal Bayar Anadolu Lisesi sır>a\lanr>d» Mrtar* ofhm 
Özlem Sezer. Doğuş Fen Dershanesi Erczm
Çizmeci tarafından odnllmdtaüdi

EsMfcaMr F«Mb Ba» Cimadl
hMNNMH BM* «B0İ fc**» 
SeMbi «BM» «andMa» B

Anadolu ve Fen Liseleri 
giriş sınavianncb i’çe 
mizde en kliksek puanı 
alarak birinci olan 
Gemlik Celal Bacar 
Anadolu Lisesine 
girmeyi hak kazanan 
Özlem Sezer w Fen 
L isesi sutavlan'xla 
Eskişehir Fatih Fen 
Lisesi'ne giı ntev* hak 
kazanan IVniz Akkurt. 
okullanndan sonra kfcrs

akhkian öoB dershane 
yöneriafenr» asvaret 
ederek. teşekkür OBİB

OMatmlB JBiı 
bBÖnen w Mi 
senue Cateı Bauar 
Anadcv UMafvâfHı 
NrtnCTS (MİBBB 
Ödem Sem. IÖ » 
boyunca 6mb ctöğt

Drrsıntsı'nât 
MMr Enflh Qbmq

BmAbAbi <Mp

GbBBİM^NBBI 
Ofeaİar SBBBİbflBi 
Bbb Bfbksb 
dBi ObBB HMbNL 
RftteFoıMa 
bbüIB BMMB BB 
DOhBmB mBbAbBBBI 
fbBMNB S<BB BbBBF 
dar tadhMB MftB*.
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ÖZEL DOĞUŞ FEN DERSHANESİ
BAŞARISIN* BAŞARI EKLERİ
2002-2003 LGS SINAV SONUÇLARINDA 

GEMLİK CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ BİRİNCİSİ

İZLEM SEZER 933.681 TM puanı
ve Cela! Sayar Anadolu Lisesi'nl kazanan diğer öğrenciler

Gönül Sargül 

Tayfun Baykal 

Esin Bektaş

901,885

869,132

797,664

Merve Günaslan

Hilal Noca

Dilara Demlrcloğlu 790,028

Irmak Yavuz
Fırat Yeltekin 
Murat Bender 
İlker Aydemir 
Cihan Savaş 
Gülçin Gülbitti 
Fulya Berkgiden 
Gülşen Kabakçı 
Gamze Uludağ 
Ceyda Demiray 
Seda Şimşek 
Onur Akıncı 
Elif Korkmaz 
Funda Oztürk 
Eren Yavuz 
Müge Kobak 
Duygu Ulus 
Pelin Horoz

787,640

Engin Bektaş 

Hilal Şen 

Gizem Bulut

Ankara Anadolu Öğrt. Lis. 
Bursa Milli Piyango An.Lis. 
Eyüp Topçu Anadolu Lis. 
Eyüp Topçu Anadolu Lis. 
Eyüp Topçu Anadolu Lis. 
Eyüp Topçu Anadolu Lis. 
Eyüp Topçu Anadolu Lis. 
Eyüp Topçu Anadolu Lis. 
Eyüp Topçu Anadolu Lis. 
Eyüp Topçu Anadolu Lis. 
Eyüp Topçu Anadolu Lis. 
Eyüp Topçu Anadolu Lis. 
Eyüp Topçu Anadolu Lis. 
Eyüp Topçu Anadolu Lis. 
Eyüp Topçu Anadolu Lis. 
Eyüp Topçu Anadolu Us. 
Eyüp Topçu Anadolu Lis.

735288 

731,964 

730,047 

729,336 

728,356 
EK L

Buket Güney 

Aslı Sertaslan

Mustafa Uğur 

Merter Bayrak

721,353

720,353

726,096

Uğur Dinç 
Kıvanç Er 
Aytaç Uçkardeş 
Burak Koçum 
Sinem Uygun 
Cansu Baytekin 
Merve Cücük 
Eyüp Can Çatal 
Onur Çevik 
Dilek Bilgen 
Özgür Türk 
Yücel Banşır 
Erdi Açıkgöz

And. Mes. Ağırlama ve Gıda Tek.
Yıldırım Anadolu İletişim Mes.Lis.
Anadolu Ticaret Mes. Lis.
Anadolu Ticaret Mes. Lis.
Anadolu Ticaret Mes. Lis.
And. Mes. Ağırlama ve Gıda Tek.
Osmangazi And. Otel.Turz.Mes. Lis. 
Osmangazi And. Otel.Turz.Mes. Lis. 
Yalova And. Otelcilik Turz. Mes.Lis. 
Anadolu Mes. Lis. Tekstil Konf.
Gelibolu And Mes.Lis. Gemi Makina 
Anadolu Teknik Us. Elektrik 
Anadolu Teknik Us.

M E S L İ S E L E R İ

Öğrencilerimizin Anadolu Lisesi ve Meslek Lisesi sınavlarını kazanmalarında 
okullarına, öğretmenlerine ve onların yetişmesinde emeği gecen 

ÖZEL DOĞUŞ FEN DERSHANESİ'ne teşekkürü bir borç biliriz.
ÖĞRENCİ VELİLERİ
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Vefa ziyareti
AK ÖZYURT
Dün bâraraya gelen 
Gemlikspor'un efsane 
futbokulan rahatsızlığı 
nedeniyle evinden dışan 
çıkamayan namıdeğer 
Abdullah Kaptanlarını 
ziyaret ettiler. 1935 
yılında Beşiktaş'ta fut
bola tanışan Abdullah 
Özçelik, 1945'h yıllarda 
Bursa Acarspor da 
oynadı. Daha sonra 
1952 yılında 
Gemlikspor futbol 
takımının kuruluşunda 
önemli katkısı bulunan 
Abdullah Özçelik 
antrenör sporcu olarak 

Abdullah Özçelik
Beşiktaş formasıyla

TAŞI 
GEDİĞİNE

Lozan •••••
Başımıza çuvalı esas 
Lozan’da geçirmişler.
Kim, kime boyun eğdirip 
geçirmiş cümle alem biliyor.
80 yıldır acısıyla 
kıvranıp duruyorlar... 
Amerikanofillerin, İngiliz 
muhiplerinin feveranı 
Hep bundandır bundan...

görev yaptı. Sümerspor, 
Bursa Gemlik ve 
Güvenspor, Bursa 
Pınarspor'a birçok fut
bolcu kazandıran 
özçelik aynca bu fut- 
bolculann iş bularak 
hayatını kazanmalarına 
da yardımcı oldu. 93 
yaşındaki futbol duaye 
nini evinde ziyaret eden 
yaşlan 60 ile 70 arasın
da değişen öğrencileri 
geçmiş olsun dileğinde 
bulundular. Abdullah 
Kaptan’ı evinde ziyaret 
eden Mehmet Unsan 
(Lekarda Mehmet), 
Arif Gülşen (Kambur 
Arif), Nuri Duyar 
(Çüçüli Nuri), Ahmet 
Günsal, Recai Tezse ver, 
Nuri Fındık, Mehmet 
Karaçalı ve İsmail 
Semerciler (Şap İsmail) 
büyük kaptan Abdullah 
Özçelik’e geçmiş olsun 
diyerek, eski günleri de 
yadettiler.
Oldukça duygulu 
anlann yaşandığı 
ziyarette "53 yıl şu 
memlekette spora 
hizmet ettim. Ne 
sporcular yetiş 
tirdim. Kimse ne 
anyor, ne soruyor." 
diyerek vefasızlıktan 
yakınan Abdullah

Gemlik futbolunun duayeni Abdullah Özçelik. hasta evin- 
de eski futbolcu öğrencileri tarafından ziyaret edildi.

Atım Seven Kovboy

Kaptan, kendisine* gös
terilen ilgiden bir hayli 
memnun kalarak, bu 
organizeyi yapan başta 
Çüçüli Nuri olmak 
üzere gelenlere 
teşekkür etti.
Bir sohbet havasında

Birinciler ödüllendirildi
Başarıyı ilk başta 
ailesinin desteğine borçlu 
olduğunu söyleyen 
özlem Sezer, "Okulda 
aldığım eğitimin, 
öğretmenlerimin 
katkıları daha sonra 
da devam ettiğim 
Doğuş Dersanesi’nde 
öğretmenlerimin gös
terdiği özverili çalış
ma örneği başarıyı 
getirdi." dedi.
Dershanede sınavlara bir 
ay kala her hafta iki den
eme sınavına tabi tutul- 
duklannı belirten özlem 
Sezer, "Her hafta den
eme sınavı oluyorduk. 
Prati ğimiz gelişti.
Bir de sorular gerçek 
sınavdaki sorularla 
örtüşünce dere ceye 
girmek hiç de zor 
olmadı." diye konuştu. 
Doğuş Dersanesi Müdürü 
Eıvan Çizmeci. Özlem 
Sezer' i kutlayarak 
başanlannm 
devamını diledi.
Çizmeci "Başan 
öğrenci merkezli 
olacak. Yani öğrenci

filmler de seyrettik tabu.
Piknik filmlerde Kam Kovuk a he

geçen ziyaretti 
günümüzdeki spor 
anlayışının eskisi gibi 
olmadığı, sporcunun 
önceden forması için 
oynarken şimdi ise 
paranın ön planda 
tutulduğu konuşuldu 

pimiz aşık olmuştuk.
Ama Favorimiz *John Wayne‘ idL
O en büyük kovboydu
En güçlüydü
En yahgdıhyıfe
Kızılderililer bile om güveniyordu.
Amerikan Devfetinr güvenmeyim 

Kızılderililer bizim kovboyun dostuydu.
Taba. O zaman Amerikan askerleri 

ile Kızılderililer arasındaki savaşan eane 
sebenini anlayanuvorduk

Kavganın sebebi toprak tşgds flhi 
görünüyordu.

Ama. Esas sebep madenlerdi
Yeraltı kaynaklarıydı.
En kral kovboylar Teksas'tan çdo 

yordu.
Şimdi. Petrolün çıktığı gibi.
Aradan uzun yıllar geçti
Teksas’tan kovboy rküh olamadı 
Bush ve omm oğlu dabdyu Bush ‘det.
Ama. Bu son kovboylar, bizim John

VVayne'nin tırnağı bile nlmıııh
Çünkü John Wayne. adaleti tmd

Amerikan askerlerine bB». taver laamibuna hazır olacak. 
Başan ancak aile- 
öğrenci ve öğretmen 
üçgeniyle mümkün. 
Tüm öğrencilerimizin 
başarısında yönetimin 
olduğu kadar öğret
menlerimizin de çok 
büyük katkısı var. 
Onlann geleceğe en 
iyi şekilde hazırlan- 
malan için dershane 
olarak gereken tüm 
olanaktan seferber 
ediyoruz. Ve öğrenci- 
ferimize başarılar 
diliyoruz." dedi.
Öte yandan Körfez Fen 
Dershanesi ni ziyaret 
eden Eskişehir Fatih Fer. 
Lisesi' ni kazanan Drrez 
Akkurtun tahğMrve 
cahşmasaia dört dörifih 
bîr öğrenci olduğunu 
sövfeven Dershane 
Muckrü Hüseyto Sever 
"Başan uhebada 
doruğa «kaşar. 
Öğrencilerim» 
arasında yanş yd 
boyu devam etti. 
Deniz ipi göğüskedL" 
dfee konuştu

yordu.
John Wayne eskıva değddL
Gaspçı değildi.
Kimsenin mahndu w rmdkunde görü 

yoktu.
Haham yere Idmaagl dövmedi
O iyi bkr kovboydu.
Son Amerikan tembcykarı. bunAmp* 

lann karizması» ciedl
İsi gasba ve eskrvahğa düktü.
İyi kovboy John W®yne*ntoı kemik

lerini sızlattı

| nkg/Kf |
İki kovbey barda viski tdşmrdu
Biri karsıda oturan dört IddM ««•ret

r direk
*- Orada oturanlarda berime çok
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Anadolu, Fen ve Meslek Liselerini

Gürhan ÇETINKAYA

Zeytin....
Gemlik tipi zeytin Dünya'ya ün salmış 

damaklarda haz bırakan tadıyla...
î Ülke sınırlarının ötesine geçecek 

Gemlik Zeytini bir dünya klasiği olmuş.
Olmuş olmasına da...
Korumak, yaygınlaştırmak için çabamız 

ne?
Daha çok ünlenmek daha çok döviz 

kazanmak için yeterli tanıtımı yapabiliyor 
muyuz?

Yapıyor olsak ,
GEMVİT Gıda Sanayi Yönetim Kurulu 

Başkanı İbrahim Çakar gazetemize 
“Zeytini Avrupa’da tanıtamıyoruz” 
diye demeç verir miydi?

Ne diyor çakar :
“Dünyada sofralık olarak Gemlik 

zeytininin yerini tutacak hiç bir 
zeytin üretilemiyor. Türkiye'nin 
zeytin merkezi Gemlik bu ürünün 
yeterince tanıtımını yapamıyor.”

Ticaret Borsası, Ticaret Odası, 
*Muımurubirlik ve zeytinden geçimini 

çiftçi, köylü, esnaf bu sese kulak 
»uâ hrunda

bizden alınan aşılarla başka 
zeytin yetiştiriliyor ve Gemlik 

zeyunı adıyla pazara sunuluyor.
Kalitesinden kuşku duyulur nitelikteki 

bu zeytin eminim Gemlik zeytininin adını 
da lekeler... Lekeliyor da... Bilenler öyle 
söylüyor.

Dolayısıyla pazar başka yörelere kayı 
yor.

Onun için Gemlik tipi zeytin koruma 
altına alınmalı.

Bu çok önemli.
Ayrıca ulusal ve uluslararası tanıtım için 

gerekli girişimler daha da arttırılmalı.
Olayı bireysel boyuttan çıkarıp toplum

sal çabaya dönüştürmek gerekiyor.
Bir elin nesi var iki elin sesi var 

örneğinde olduğu gibi..
Taşın altına elimizi hep birlikte sokalım.
Tanıtım amacıyla önceden bir zeytin 

festivali yapılıyordu.
Adı geçen festivale yerli yabancı 

katılımlar oluyor ilçede bayram havası 
kaşanıyordu.

Kültür ve sanata katkısının yanı sıra 
Gemlik zeytini ve Gemlik’in tanıtımı açısın
dan çok önemli bir etkinlikti.

Çok uzun süredir pek ses çıkmıyor.
Belki nedeni ekonomiktir.
Belki de bir başka nedeni vardır.

değil. . .. ..
tJiztm ilçemizin insanları Gemlik’te bir 

festivali düzenleyip sürdürecek kadar 
özverilidir.

Yeter ki birileri kıvılcımı yeniden 
ateşlesin,

Kazananlar belli oldu
Dünden devam
ÖZEL DOĞUŞ FEN DERSHANESİNDEN ÖZEL KÖRFEZ FEN DERSHANESİNDEN

Fırat Yeltekin 
Murat Bender 
İlker Aydemir 
Cihan Savaş 
Güiçin Gülbitti 
Fulya Berkgiden 
Gülşen Kabakçı 
Gamze Uludağ

Ankara Anadolu Öğrt. Lis. 
Bursa Milli Piyango An.Lis. 
Eyüp Topçu Anadolu Lis. 
Eyüp Topçu Anadolu Lis. 
Eyüp Topçu Anadolu Lis. 
Eyüp Topçu Anadolu Lis. 
Eyüp Topçu Anadolu Lis. 
Eyüp Topçu Anadolu Lis.

Deniz Akkurt 
Nilay Turan 
Hakan Parlak 
Haşan Ormancı 
Meryem Kadıoğlu 
Aykut Özdemir 
Hüseyin Eroğlu 
Selin Selçuk

Eskişehir Fatih Fen Lises 
Yalova Fen 1
Osm. A. Hamdı Öğretmen Lis. 
Öğrt Eyüp Topçu And. Uses 
Öğrt. Eyüp Topçu And. Lisesi 
Öğrt. Eyüp Topçu And Uses 
Öğrt. Eyüp Topçu And. Uses 
Öğrt. Eyüp Topçu And. Uses

Ceydar Demiray Eyüp Topçu Anadolu Lis. Korhan Kandil Öğrt. Eyüp Topçu And. Lisesi
Seda Şimşek Eyüp Topçu Anadolu Us. Hüseyin Peker Öğrt. Eyüp Topçu And. Lisesi
Onur Akıncı Eyüp Topçu Anadolu Us. Dilara Edipbalkır Öğrt. Eyüp Topçu And. Lisesi
Elif Korkmaz Eyüp Topçu Anadolu Lis. Özkan Aşçı Öğrt. Eyüp Topçu And. Lisesi
Funda Öztürk Eyüp Topçu Anadolu Us. Gamze Yolsal Öğrt. Eyüp Topçu And. Lises
Eren Yavuz Eyüp Topçu Anadolu Us. Ulaş Bektaş Öğrt. Eyüp Topçu And. Lisesi
Müge Kobak Eyüp Topçu Anadolu Us. Selma Tavuz Öğrt. Eyüp Topçu And. Lisesi
Duygu Ulus Eyüp Topçu Anadolu Us. Reha Bayram Öğrt. Eyüp Topçu And. Lisesi
Pelin Horoz. Eyüp Topçu Anadolu Lis.
MESLEK LİSELERİ
Uğur Dinç And. Mes. Ağırlama ve Gıda Tek.
Kıvanç Er Yıldırım Anadolu İletişim Mes.Lis.
Aytaç Üçkardeş Anadolu Ticaret Mes. Lis.
Burak Koçum Anadolu Ticaret Mes. Lis.
Sinem Uygun Anadolu Ticaret Mes. Lis.
Cansu Baytekin And. Mes. Ağırlama ve Gıda Tek.
Merve Cücük Ösmangazi And. Otel.Turz.Mes. Lis.
Eyüp Can Çatal Ösmangazi And.. Otel.Turz.Mes. Lis. 
Onur Çevik Yalova And. Otelcilik Turz. Mes.Lis.
Djlek Bilgen Anadolu Mes. Lis. Tekstil Konf.
Özgür Türk Gelibolu And Mes.Lis. Gemi Makina
Yücel Banşır Anadolu Teknik Lis. Elektrik
Erdi Açıkgöz Anadolu Teknik Lis.

YEŞİLIRMAK DERSHANESİ NDEN

Hatice Yemenoğlu Balıkesir Fen Lisesi
Selma Kökbıyık Yalova Fen Lisesi

Gözde Yolsal 
Anıl Dağdelen 
Yaşar Doğan 
Aykut Aslan 
Ceyda Yıldız 
Banş Özgür 
Oğuz Özkan 
Alper Palabıyık 
Nurşah Aktar 
Didem Ayçiçek 
Çiğdem karaca 
Emre Aksakal 
Eray Kırış 
Sinem Korkmaz 
Merve Gür 
Serkan Tahtalı 
Sercan Tahtalı 
Büşra Işık 
Mustafa Evyurt 
Esra Ayan

Öğrt. Eyüp Topçu And. Lisesi 
Elektrik
Elektrik
Makine
Makine
Uçak Bakım Tek.
Ağırlama ve Gıda Tek.
Ağırlama ve Gıda Tek.
Ağırlama ve Gıda Tek.
Ağırlama ve Gıda Tek.
Ağırlama ve Gıda Tek.
Ağırlama ve Gıda Tek. 
Ağırlama ve Gıda Tek.
İletişim
İletişim
Otelcilik ve Turizm
Otelcilik ve Turizm
Otelcilik ve Turizm
Otelcilik ve Turizm
Otelcilik ve Turizm

Muhittin Bacı Ankara Haşan Ali Yücel
Anadolu Öğretmen Lisesi

2000 DERSHANESİ NDEN

Said Sönmez Anadolu Lisesi
Buket Şumşek Ahmet Hamdi Öğretmen Lisesi
Canan Can Anadolu Lisesi
Doğan Altan Anadolu Lisesi
Bahadır Uyar Anadolu Lisesi
Cem Bayraktar Anadolu Lisesi
Elif Kofoğlu Anadolu Lisesi
Gülay Yıldız Anadolu Lisesi
Halil Yıldız Anadolu Lisesi
İbrahim Öztürk Anadolu Lisesi
Şebnem Altan Anadolu Lisesi
Uğurcan Çelebi Anadolu Lisesi
Lütfiye Orhan Anadolu Lisesi

Gökhan Dönmez 
Mustafa Şahin 
Gökhan Bıçakçı 
Oray Pilavcı 
Ayşe Aydın 
Cevat Işıklı 
Cuma Öztürk 
Onur Karahan 
Tuğçe Tamer 
Aslıgül Günaydın 
Gökay Topaloğlu 
Umut Bilgen 
Cansu Taylan 
Betül Sönmez 
Yeliz Turan 
Serdar Tarakçı 
Cansu Malatya

Otelcilik ve Turizm 
Otelcilik ve Turizm 
Otelcilik ve Turizm 
Tapu ve Kadastro 
Tekstil Konfeksiyon 
Ticaret Meslek Lisesi 
Ticaret Meslek Lisesi
Ticaret Meslek Lisesi 
Ticaret Meslek Lisesi 
Ticaret Meslek Lisesi 
Ticaret Meslek Lisesi
Ticaret Meslek Lisesi
Ticaret Meslek Lisesi 
Ticaret Meslek Lisesi
Ticaret Meslek Lisesi
Ticaret Meslek Lisesi 
Anadolu Meslek Lises

Mefkure Demirbaş Anadolu Lisesi
2000 DERSHANESİNDENMert Akıncı 

Begüm Sözer 
Öykü Saka 
Özgür Vatansever 
Sabriye Göçen 
Serdar Acun 
Semih İncecan 
Utku Koyuncu 
Örf et Özgür 
Zeynep Tera 
Aslı Şengül 
Elif Pala

Anadolu Lisesi 
Anadolu Lisesi 
Anadolu Lisesi 
Anadolu Lisesi 
Anadolu Lisesi 
Anadolu Lisesi 
Anadolu Lisesi 
Anadolu Lisesi 
Anadolu Lisesi 
Anadolu Lisesi 
Anadolu Lisesi 
Anadolu Lisesi

Erdem Doğru 
Hakan Gürcan 
Atilla Teomen 
Osman Onur Yılmaz
Yasemin Keskin
Zakir Keskin 
Ramazan Yudar
Elif Tuna * 
Simge Vural 
Deniz Taş .

Anadolu Lisesi
Anadolu Lisesi
Anadolu Lisesi
Anadolu Lisesi
Anadolu Lisesi
Bozüyük Anadolu öğrt. Uses I

Askeri Lise (Dnz K.K) 
Nilüfer Fen Lisesi
Ukıbatlı Haşan Anadolu Lis.
İstanbul Denizcilik AndMcU^j

Dercimi savfa d
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’ Kumla zabıtadan 
çekirdek operasyonu

Kazananlar 
belli oldu

Küçük Kumla Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri 
çekirdek yasağına aldırış etmeden çevreyi kir
leten bir aileyi suçüstü yakalayarak uyardı.
Ali özyihi 
Küçük Kumla 
Belediyesi ne bağlı 
zabıta ekipleri 
Belediyenin çevre 
kirliliğine karşı aldığı 
yasaklayıcı önlemleri 

ı büyük bir titizlikle 
.takip ediyor.
Küçük Kumla 
Belediye Encüme 
ni’nce 1999 yılında 

Çalınan kararla Küçük 
''Kümla’da başta 
çekirdek olmak 
üzere her türlü 
kabuklu yemiş 
Benerek yerlere atıl
ması yasaklanmıştı. 
Sözkonusu yasak 
üzerindeki çalış
malarını aradan 
geçen 4 yıla karşın 
tüm hızıyla sürdürüp 
kontrollerini sık

laştıran Küçük 
Kumla Belediyesi’ne 
bağlı zabıta ekipleri 
önceki gece bu 
yasağı ihlal eden bir 
aileyi suçüstü 
yakaladı. Can Tekin 
ile Mehmet Yıldız 
isimli zabıta 

memurlarının durdu
rup uyardığı aile, 
önce panikleyip 
haberlerinin 
olmadıklarını söyledi. 
Daha sonra ise res
imlerinin çekilmesine 
tepki gösterdi.
Kişilik haklarından

< Rhmtae» 
2000 Df»U®n»öl

MAmCMrt GcdIM* 
MâİArtMİ

SdtaeOhK Kmmk McMb CMMB 
Emre te"*
(BM* MmSMML
Mudu Kar ar ağaç GcbsM AmM MM ÜHİ
Ocr Güdek Mfec^eı ATT
Pınar Tvcea

SATILIK BİNA

dem vuran hem de 
eğittmci olduktan 
öğrenilen ailenin 
yaptıktan yasak 
ihlaline karşı 
baskın ç ıkrnaya 
kaUuşmatan 
çevredekiler 
taraf ıratan ayplandı

Endüstri Meslek Liaaai fMcdı 
4 katlı 4 daireli Ur biri tîO d 

kartonpiyer, davtrir teen ab boa
SAHİBİNDEN SATILIKTIR [I

| GSM : (0.») 7M Şl ti |

SATILIK VİLLA
Cumhuriyet Mihelletı'ıUe 

Tnblex Setıhk VJh 
GSM: (0.535)8S64TM

KSrfez
aawMe

W. M CAVI ’«•' 
no MC TU OaMB 

S*M:UNOÛIB*
▼w MMM : Sarar GÛL£N 

MN Cm* Bora Bek. NkMI 
| Tel SUlTBIta RIBBeeKk

Kömzoran

MAM CM Bm «ak. W3B CEMUK 
I Ma taM» OMM w Mcr MM çcMdMMncd '
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Kadınlar matinesi coşturdu
AİİÖZYURT
Büyük Kumla Çamlık 
Aile Gazinosu nun 
düzenlediği " Kadınlar 
Matinesi" büyük ilgi 
görüyor.
Her hafta Salı günleri 
gerçekleştirilen matine 
proğramı saat 15.oo 
de başlayıp 19.oo’a 
kadar sürüyor.

önceki gün yapılan 
Kadınlar Matinesi de 
her zamanki gibi 
eğlence 
rüzganyla geçti. 
Muharrem ve 
Ayşegül’ün sahne 
aldığı kadınlar mati
nesinde, Kumla kadın- 
lann günün tadını 
şarkılara eşlik ederek

ve solist ile birlikte 
oynayarak, çıkardılar. 
Çamlık Gazinosu’nda 
sahne alan Ayşegül’ün 
güzel sesi ve kıvrak 
oyunlanyla coşan 
yazlıkçılar, sanatçıya 
tempo tutarak 
eşlik ettiler.
Zaman zaman da 
kadınların masasına

çıkarak oynayan 
sanatçı, kadınların ilgi 
odağı oldu.
Kumlalı yazlıkçı 
hanımlar, bu tür gün
lerde kışın stresini 
attıklarını ve hoş 
vakit geçirdiklerini, 
doyasıya 
eğlendiklerini 
söylediler.

Çamlık Aile Gazinosu’nun her salı günü düzenlediği kadınlar matinesi büyük ilgi görüyor. Matinede, sanatçı Ayşegül yazlıkçı hanımlan doyasıya eğlendirdi.

TAKSİTLİ TATİL EN İDEAL TATİL!
WORLD KART 
İREAL 
ADVANTAGE 
RONUS KART

sahiplerine
VADE FARKSIZ

taksit İmkanı

UKUL GEZİLERİ
VİZE İŞLEMLERİ
YURTİÇİ - YURT DIŞI OTEL REZERVASYONLARI

i

PAKET TURLAR
HAC - UMRE
YURTİÇİ - YURTDIŞI UÇAK BİLETLERİ
KUHGRE VE SEMİNER

duru turizm

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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Deniz kıyısında 
dikkat edilecek 
temel kurallar

Dünden devam....
Aşağıdaki durumlar söz 
konusu ise yüzmeyiniz. 
✓ Kırmızı sancak dal
galanan yerlerde ve zaman
larda.

✓ Kendinizi yorgun ve iyi 
hissetmediğinizde,

✓ Denizdeki boru hattan,
kayalar dalgakıranlar ve 
iskelelerin yakıntannda, 
✓ Yemek yedikten sonra
en az 1 saat geçmeden, 
✓ Üşümüş veya çok fazla 

। terlemişseniz, 
it ✓ Alkol almış 
| durumda veya 

alırken,

✓ Motorlu tekneler 
civarınızda dolaşırken, 
✓ Sörf ve yelkenli tekneler 
civarınızda dolaşırken 
DENİZDE
UZUN SÜRE 
KALMAYINIZ 
✓ Üşüyebilirsiniz ve kramp 
girmesine neden olursunuz. 
✓ Başınızda geniş kenarlı 
şapka bulundurunuz.
✓ Güneş ışınları cilt 
kanserine neden olabilir. 
Vücudunuzu güneş krem 
ile koruyunuz.

otantik bir

iı İskelesi 
karşısında 

değişik 
atmosfer,

i
I i i 
ı 
i 
İ

güzel vakit

yegane bk yer 
Büyük Kumla Meydanı 

İskele Karşısı 
Tel: (0.224) 538 00 90 

BÜYÜKKUMLA

Gemlik'te Yok Edilen Güzellikler.
Dünden devam 
Ama Türkler’e 
değil, Yunan asker- 
lerinedir kızgınlık
tan. Ve kendi kötü 
kaderlerine için 
ağlamaktadırlar. Ne 
güzel yaşayıp git
mekteyken yurt 
bildikleri bu yer
lerde, muharebe 
belası çökmüştür 
başlarına....
Ne ki işte belli 
olmuştur, yurtlarını 
bırakıp gitmekten 
başka çareleri 
yoktur. Türk asker
leri inerlerse 
Samanlı’nın oralar
dan, Yunan eskeri 
ile beraber Rum 
ahali de şehri terk 
etmek zorunda 
katacaktır.

İşte kötüye giderse 
yani. Gerçekten de 
kötüye gitmektedir 
işler onlar için.
Samanlı Dağları’nın 
ardına gelep top 
atışları yakın
laştıkça, hele Yunan 
kumandanı şehri 
terk etmeleri gerek
tiğini bildirince iyice 
paniğe kapılırlar. 
Her türlü taşkınlık 
asıl o zaman başlar. 
Rum çeteler 
geceleri evleri 
basar, Yunan asker
leri çoluk çocuk, 
kadın erkek sürük
leyip çıkarırlar 
evlerinden, deniz 
kıyılarında toplarlar 
bunları, o arada 
yağmacılar evleri 
talan eder. Türk 

ahali bir çeşit 
rehindir Yunanh’nın 
elinde.
Ama şehri yakmaz 
Yunanlılar. Ateşe 
vermezler buradaki 
evleri, Orhangazi ve 
diğer çevre 
köylerdeki gibi. 
Çünkü Gemlik 
evlerinin hemen 
hepsi Rumlar’a ait
tir ve de umut 
denilen bir duygu 
sonuna kadar 
onların ellerini kol
larını bağlı tutar. 
Şehirdeki evler de 
böylece kurtulur. 
Top sesleri kulağı
ma yakından yakın
dan gelirken, ben 
yine anılara dön
mek istiyorum. 
"Babamın yüzü 

hep asıktı * diye 
anlatır annem . 
“Yunan askeri 
geldi geleli asıktı 
yüzü. Babam 
bizimkilerin top 
seslerine de pek 
sevinç göster mı 
yordu sanki. 
Evdekiler hep 
düğün bayram 
etseler de, bizim 
askerin gelişini. 
SamanlTdkm inişi
ni gece gündüz 
dualar ederek bek- 
leseler de. babam 
hep $ıkmttlı$.di. 
Ybkm samana 
kadar Rum komşu 

bu sokukkiF 
babamı hüzün
lendiriyordu. ı

&ı İNRalsr

daşan Rum kızlar 
artık kara ı.’asta 
ka ra pus t a derler 
ya. öyleydiler 
Gemiler aelıvordu 

beki
Daha oocekrri.
Yunan askerinin 

günlerde Kmiaş'm 
gem i Beri vah boya 
köylü Berin i hep 

Humfar ı

kıyts
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ÖZEL KÖRFEZ FEN DERSHANESİNİN
Başarı grafiği devam ediyor.

ÖSS'dekl yüzde 99 başarısından sonra, geçen yıl da olduğu gibi 
Anadolu Liselerine yerleştirmedeki başarısını sürdürüyor.

Gemlik Celal Bayar Anadolu Usesi'ne alınan öğrencilerin
■

YARISI BİZDEN KALANI DİĞERLERİNDEN.....
FE M LİSELERİNİ KAZANAN LAR

1 DENİZ AKKURT 980.508 Eskişehir Fatih Fen Lisesi
2 NİLAY TURAN 930.265 Yalova Fen Lisesi

GEMLİK CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİNİ KAZANANLAR
1 Gizem Selcan Çetin Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi
2 Can Ümit Altunbaş Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi
3 Gökhan Turhan Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi
4 Şergili EGE Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi
5 Yiğit Özel Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi
6 Merve Ankan Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi
7 Yavuz Özgönül Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi .
8 Rıdvan Çelikler Gemlik.Celal Bayar Anadolu Lisesi
9 Sibel Karpuz Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi
10 Gizem Geniş Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi
11 Burcu İşler Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi
12 A. İsmail Korkmaz Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi

- 13 A. Doğan Çelik Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi
14 Ümit Burkan Mehdigil Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi
15 Gülen Karadağlı Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi
16 Caner Küçük Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi
17 Sercan Karapınar Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi
18 Sinan Emin Çavuşoğlu Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi
19 Oğuz Uygun Gemlik Celal. Bayar Anadolu L.isesi
20 Nuray Uçkardaş Gömlik Celal Bayar Anadolu Lisesi
21 Furkan Öztürk Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi
Z — Burçin Akıncı Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi

Özge Ay Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi
24 Bahar Korkmaz Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi
25 Ömer Faruk Özet Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi
26 Tuğba Şahinoğlu Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi
27 Melike Aydın Gerîîlik Celal Bayar Anadolu Lisesi
28 Tuğçe Durkaya Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi
29 Berat Pınar Subaşı Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi
30 İbrahim Akşen Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi
31 Hilal Çelik Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi
32 Nejat Yıldız Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi
33 Berker Salman Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi
34 Çağdaş Arslan Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi
35 Tayfun Akçay Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi
36 Uğur Fidan Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi

Fermude Karcı Gemlik Celal Bayar-Anadolu Lisesi
38 Bahadır Yedikardaşlar Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi
39 Alper Turhanlt Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi
40 Ayşe Küçükkuş Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi
41 Melek Aslan Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi
42 Mert Beşe Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi
43 Murat Bilgiç Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi
44 Burcu Demir Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi
45 Derya Pekcanh Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi
46 Gökçe Güzel Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi
47 Ali Yıldız Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi
48 Merve Günay Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi
49 Gülay Temur Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi
50 İsmail Duran Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi
51 F iliz Hamurcu Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi
52 Mervv Muhterem Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi
53 Oktay Dinç Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi
5-1 Yusuf Barış Fidan Gemlik Celal Bayar Anadolu L.isesi
55 Duygu i .i ten Gemlik Celal Isavar Anadolu Lisesi

ANADOLU ÖĞRETİNEN LİSESİNİ KAZANANLAR

1 HAKAN PARLAK
OSMANGAZİ AHMET HAMDI 
GÖKBAYRAK ANADOLU 
ÖĞRETMEN LİSESİ

ORHANGAZİ ANADOLU LİSESİNİ KAZANANLAR
1 Haşan Ormancı Oğrt. Eyüp Topçu Anadolu Lisesi
2 Meryem Kadıoğlu Oğrt. Eyüp Topçu Anadolu Lisesi
3 Aykut Özdemir Oğrt. Eyüp Topçu Anadolu Lisesi
4 Hüseyin Eroğlu Oğrt Eyüp Topçu Anadolu Lisesi
5 Selin Selçuk Öğrt. Eyüp Topçu Anadolu Lisesi
6 Korhan Kandil Oğrt. Eyüp Topçu Anadolu Lisesi
7 Hüseyin Peker Öğrt. Eyüp Topçu Anadolu Lisesi
8 Dilara Edipbalkır Öğrt. Eyüp Topçu Anadolu Lisesi
9 Özkan Aşçı Öğrt. Eyüp Topçu Anadolu Lisesi
10 Gamze Yolsal Öğrt. Eyüp Topçu Anadolu Lisesi
11 Ulaş Bektaş Öğrt. Eyüp Topçu Anadolu Lisesi
12 Selma Tavuz Öğrt. Eyüp Topçu Anadolu Lisesi
13 Reha Bayram Öğrt. Eyüp Topçu Anadolu Lisesi
14 Gözde Yolsal Öğrt. Eyüp Topçu Anadolu Lisesi

ANADOLU TEKNİK LİSELERİNİ KAZANANLAR
1 Anıl Dağdelen Elektrik
2 Yaşar- Doğan Elektrik
3 Aykut Aslan Makine
4 Ceyda Yıldız Makine
5 Barış Özgür Uçak Bakım Tek

ANADOLU MESLEK LİSELERİNİ KAZANANLAR
1 Oğuz Özkan Ağırlama ve Gıda Tek.
2 Alper Palabıyık Ağırlama ve Gıda Tek.
3 Nurşah Aktar Ağırlama ve Gıda.Tek
4 Didem Ayçiçek Ağırlama ve Gıda Tek.
D Çiğdem Karaca Ağırlama ve Gıda Tek.
6 Emre Aksakal Ağırlama ve Gıda Tek.
7 Eray Kırış Ağırlama ve Gıda Tek.
8 Sinem Korkmaz iletişim.
9 Merve Gür İletişim
10 Serkan Tahtalı Otelcilik ve Turizm
11 Sercan Tahtalı Otelcilik ve Turizm
12 Büşra İşık Otelcilik ve Turizm
13 Mustafa Evyurt Otelcilik ve Turizm
14 Esra Ayan Otelcilik ve Turizm
15 Gökhan Dönmez Otelcilik ve Turizm
16 Mustafa Şahin Otelcilik ve Turizm
17 Gökhan Bıçakçı Otelcilik ve Turizm
18 Oray Pilavcı Tapu ve Kadastro
19 Ayşe Aydın Tasarım ve Tek.
20 Cevat İşıklı Tekstil Konfeksiyon
21 Cuma Öztürk Ticaret Meslek Us.
22 Onur Karahan
23 Tuğçe Tamer Ticaret Meslek Lis
24 Ashgül Günaydın Ticaret Meslek Lis
25 Gökay Topaloğlu Ticaret Meslek Lis.
26 L'mut Bilgen Ticaret Meslek Us.
2? Cansu Taylan Ticaret Meslek Us
Zb Betul Sönmez Ticaret Mesle k Us.

'teliz Turan “rcaret Meslek Lis
30 Serdar Tarakçı
31 Cansu Malatya And. Meslek Lisesi

Yukarıda İsimleri belirtilen çocuklarımızın başarısında katkısı bulunan okullarına, öğretmen ve yönetidertne aynca

KÖRFEZ FEN BERSHRNESİ'NE TEŞEKKÜR ERERİZ.
ÖĞRENCİ VELİLERİ
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