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Azot Amonyak Tesisi 
Doğal Gaza Bağlandı

ANKARA, (TEBA)- 
Azot Sanayi tarafından 
amonyak üretimi apna- 
ayh Gemlik’te kuruluş 
çahşmaları deıfun eden 
Genlik Amonyak Tesisi 
nin doğal gaza dayalı 
inçtim yapabilmesi için, 
revlze fizibilite çalışma
larını yürütmek üzere 
KELLOĞ firması ile an
laşma imzalandı,

Daha önce naftaya 
dayalı amonyak üretimi 
yapacak şekilde rpoje- 
lendirilen tesis için Dün
ya Bankası ve DPT’nin 
İstemleri doğrutusım- 
da, ek fizibilite çalışma
sı kararlaştırıldı.

Çalışmalar tamam
landığında. Gemlik A- 
monyak Tesisi alternatif 
hammadde olarak gerek
tiğinde, doğal gaz ve 
naftaya dayalı olarak 
üretim yapabilecek. Ba
zı ufak değişiklerle, tesi
ri her iki hammaddeyi 
de. üretimde kullanabi
leceğini belirten yetkili
ler, Trakya’dan yapıla

Gümrük Müdürlüğünde 
İkinci Oto Satışı

Gemlik Gümrük Müdür
lüğünce ikinci oto satışın
da 9 milyon lira gelir sağ
landı.

Geçtiğimiz hafta içinde 
Gümrükte beküyen 17 o- 
to ile bir panjur makina- 
smm satışı yapıldı. İlgili-

Necmettin Şanlı 
Kimdir ?

1933 yılı Demirsuba-
(Mahallesi muhtarı 

Necmettin Şanb, aynı 
mahallede doğmuş ve 
yetişmiştir. Esiki Demir- 
mıhaşı Mahallesinin 34 
yıllık mnhtan Salih Şan- 
lı’nm oğlu olan Necmet
tin Şanlı, ilçe Adliyecin
de 24 yıl zabıt katibi o- 
arak çahştıktan sonra 
kendi isteğiyle ranekh 
oldu.

Evli ve iki çocuk ba
kası.

cak doğal gaz boru hat-, 
tının fizibilitede değişik
liği gündeme getirdiğini 
belirttiler. Bu arada te
sis dış finansmanının ge-

Rıhtım Dolgusu Düzeltildi
Dolgu işlemi tamam

lanmayan kordonun do
zerlerle düzeltilmesi sür
dürülüyor.

Belediye Başkam Hak
kı Çakıi'’dan aldığımız 
bilgilere göre; 14 gündür 
devam etmekte olan ça
lışmalarla kordonun 1 no 
lu aralık ile Karsak De
resi arası dolduruldu. Be
lediye Başkanı Çakır şun 
lan söyledi :

“Kordonun artık dol
mamış tfiç bir tarafı kal
mamıştır. Karayolla
rından sağladığımız bir 
dozer ile özel şahıslara 
ait bir dozer sürekli çalış
malarım sürdürdü. Bu a- 
landa tamamlandık-
zeltme tamamlandık-

Yapıldı
terden aldığımız bilgiye 
göre satışlardan 9 milyon 
772 bin lira getir elde edil
di.

Gemlik Gümrüğünde 
daha önce yapılan satış
larda 31 milyon 800 bin 
lira gelir elde edilmişti.

MAHALLE 
MUHTARLARINI 
TANITIYORUZ

DEMÎRSUBAŞI 
MAHALLESİ

Sayın Şanlı, Mahalle
nizin sorunlarını bize 
anlatımlısınız ?

ŞANLI- Mahallemizin 
şehir merkezinde olması 
nedeniyle Turizm bakı
mından büyük önem ta
şımaktadır. Bundan, çok 
temiz ve bakımlı olması 
gerekir. Mahallemizin 
merkezi yerleri olan Ah
met Dural (Meydanı,, 
Park civan, iskele Cad
desi ve Hükümet Meyda
na üzerindeki asfatlar 
eskimiş ve bozulmuştun*. 
Bu yerlerin yeniden as-
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rektirdiği 40 milyon dolar 
lık ek tutar için Dünya 
Bankası ile yapılan göriiş 
melerin de olumlu geçti
ği bildirildi.

tan sonra bir yıl toprağın 
oturması beklenecek ve 
1985 yılı programı içinde
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GEMLİK TİCARET LİSESİ

TURİZM GECESİ DÜZENLEDİ

Gemlik Ticaret Lisesi 
“Turizm- Haftası” nede
niyle, “Turizm Gecesi” 
düzeniedi.

Kız Meslek Lisesi salo
nunda yapılan gecede; 
öğrenciler velilerine ne
şeli saatler yaşattı. Gece
nin açış konuşmasını ya
pan Ticaret Lisesi Müdü
rü M. Ali Baraş, Turizm 
Haftası nedeniyle öğren
cilerin gece düzenledikle
rini belirterek şunları söy 
ledi : “Öğrencilerimiz d- 
derslerinde olduğu gibj 
sosyal çalışmalarda da।
।; Sorumlu Müdürümüz ; 

; Kadri Gülerin
; Oğlu Oldu
ı Gazetemiz sahibi 
sorumlu müdürü Kadri 1 
Güler’in oğlu oldu. । 

; Kadrj Güler’in eşi Nur- 
sen Güler, önceki gün ı 
Bursa Tıp Fakültesinde 
yaptığı doğumda bir er
kek evlat dünyaya getirdi 

l GülerTer oğullarına | 
“Atacan” adını verdiler.1

Gemlik - Buna 70 Lira Oldu

Belediye Otobüslerine 
10 Lira Zam Yapıldı

Belfediye Etadümıem 
geçtiğimiz hafta içinde 
aldığı kararla Gemlik 
Bursa arasında yolcu 
taşıyan otobüslerin ffi- 
atlanna 10 lira zam yap
tı'.

Belediye jenjcümenii 
kararı ile daha önce 60 
lira olan Gemlik Bursa 
arası otobüs ücretleri 70 
lira oldu. Yeni uygulama 
da öğrenci fiatUarmıda bir 
ayarlama yapılmadı.

Belediye otobüslerin- 
de zamlı tarife bugün 
başladı..

Hadi ÖZSAYIN 
yeteneklerini karaitla- 
chlar. Sunulan gösteri
lerden memnun kalaca
ğınızı. sanıyoruz” dedj ve 
Turizm hakkında bir ko
nuşma yaptı.

Gecenin ilk oyunu o- 
lan “Beyaz Baykuş” veli
ler tarafından coşkuyla 
alkışlandı Daha sonra 
öğrenciler tarafından “137 
Numara” adlı komedi tü
ründeki oyun sahnelendi.

Gece sonunda okulun 
dans grubu velilere ha
zırladıkları programı sun 
dular.

Muhtarlar
Derneği
Kongresi
Yapıldı

ilçemiz Muhtarlar 
Demeği Kongresi geç
tiğimiz hafta yapıldı.

Ticaret ve Sanayi O- 
dası Salonunda yapılan 
kongrede Muhtarlar 
Demeği * başkanlığına 
yeniden Ahmet Acar se
çildi.

Olumlu bir hava için-
D. S. 3 te

GEMLİK LİMANINDAN
DEV BİR
MAKİNA İNDİ

Kağılt üretimi makina 
parkının en önemli bölü
münü' oluşturan; “kağıt 
kurutma silindiri”
adlı 89 tonluk makina 
Gemlik Limanından Bo
züyük’e gönderildi.

Toprak Kağıt A.Ş. 
tarafından ithal edilen 
ve Gemlik Gümrük Mü
dürlüğünde ithalat fiş- 
lemleıri tamamlanarak 
Bozöyük’e özel TİK la 
götürülen “Kağıt Kurut
ma silindiri” 89 ton ge
liyor. İlgililer, kağıt ve 
mukavva üretiminde 
kullanılacak olan maki- 
nalanln İsveç’ten ithal 
edildiğim karayoluyla 
İtalya’ya, oradanda “Da
laman” adlı gemi ile

Tapu ve Kadastrocular
Karacaali’de Seminer Yaptı

İstanbul, İzmir, Ankara 
Bunsa ve ilçelerindeki Ta
pu ve Sicil Muhafızlarının 
katıldığı seminer Karaca- 
ali Gençlik ve Spor Bakan 
lığı tesislerinde yapıldı.

24—27 Nisan tarihleri 
anasında üç gün süren se
minere Tapu Sicil Kadost- 

Şiir ve Kompozisyon Birincilerine 
Ödülleri Verildi Hadi özsayin

“Turizm Haftası” nedeniyle okullar arasmda dü
zenlenen şiir ve kompozisyon birincilerine ödülleri 
verildi

Ödül dağıtım törenine, İlçe Kaymakamı Mehmet 
Güler, ilçe Eğitim Müdürü Yıldız Şiretoğlu, İlköğre
tim Müdürü Ahmet An, Ortaokul Müdürü Halit Ço
kal, Ticaret Lisesi Müdürü Al.Ali Baraş, Turizm Der
neği Başkanı Muharrem Atasoy ile İlkokul Müdür
leri katıldı. j

Daha sonra Kaymakam ve beraberindeki heyet 
Gazi İlkokulunda açılan resim sergisini gezdi
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•’Türizm Haftası" nedeniyle okullar arasında düzen
lenen şiir ve kompozisyon yarışması birincilik ödülleri 
İlçe Kaymakamı Mehmet Güler tarafından verildi.

Gemlikte getirildiğini 
bildirdiler. 

Azot Tesisleri iskele
sinden indirilen makina- 
lan Ankara’dan getirti
len hidrolikti, iki çekici 
bir iticisi bulunan, 88 
tekerlekli özel kasa ile 
bir TIR götürdü. Kara
yolları Genel Müdürlü
ğünden alman özel izinle 
karayolları görevlileri
nin gözetiminde köprü 
takviyesiyle Bozö
yük’e götürülen kağı*t 
makinalarını iki de güm
rük kolcusu izliyor.

“Yankı” adı verilen 
silindir ve diğer makina 
akşamının 306 milyon 
859 bin lira tutarında 
oüıduğu bildiriliyor.

ro Genel Müdürü Halim 
Çorbalı başkanlık etti. Ge
nel Müdür yardımcılarında 
katıldığı seminerde Tapu 
ve Kadostro yasalarında 
yapılan değişiklikler ele 
alındı. Konuyla ilgili bilgi
ler veridi.
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ARMUTLU SAĞLIK OCAĞI GELİŞTİRME ve BÖLGE SAÖLIK SÜRUNLARINA ÇÖZÜM ARAMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
Derneğin. Adı ve Merkezi :
Madde : 1- Derneğin adı Armutlu Sağlık Ocağı 

Geliştirme ve Bölge Sağlık soranlarına çözüm ara
madır \e merkezi Gemlik Armutlu Bucağıdır.

Derneğin Amacı :
Madde : 2- Demeğin çalışma merkezi Armutlu 

Bucağı Sağlık Ocağı binası olup başka yerde şubesi 
yoktur.

a) Sağlık Ocağınm ihtiyacı olan, bölge halkı n.n 
sağlık hizmetleri için gerekli araç ve gereçleri sağ
lamak.

b) Fakir hastaların sağlık giderlerine katkıda 
bulunmak.

c) Bölge halkının sağlık eğitimini geliştirmek ama 
cı ile seminer toplantı konferans v.b. eğitim çalış
maları yapar.

d) Bölge sağlık sorunlarına çözüm önerecek bi
limsel araştırmaları yapmak veya bu tür araştırma 
lan desteklemek.

e) Sağlık Ocağı binasında gerek duyulacak tami
rat, tadilat, yeni tesisat ve benzeri işlerle uğraşmak
tır.

A - Demekçe sürdürülecek çalışma konuları :
Yukarıda maddeler halinde yazılan işlerin başa

rılması için gerekli malları dernek bütçesinden kar
şılamaya çalışmak, bu işler hükümet ve diğer ku
rum ve müesseseler tarafından yapılıyorsa onların 
masraflarına katılmak suretiyle amaca ulaşılmasına 
çalışmaktır.

B - Çalışma Biçimleri :
Dernek hiç bir şekilde siyasetle uğraşamaz.
Dernek Kurucuları :
Madde 3- Derneğin kurucuları şunlardır :

1- Celal Göç T.C
2- Abdullah Çatılı T.C
3- Cevat Alaç T.C
4-Hayri Tümer T.C.
5- Yusuf Pamuk T.C.
6- Numan Yaman T.C
7-Abdullah Beşler T.C.

Ticaret Armutlu Buc.
Tüccar Armutlu Buc. 
Emekli me. Armutlu Buc 
Memur Armutlu Buc.

Memur Armutlu Buc.
Memur Armutlu Buc.
Bakkal Armutlu Buc.

Derneğe üye olma, üyelikten çıkma ve çıkarılma 
şart ve şekilleri :
Madde : 4- Medeni haklan kullanma ehliyetine 

sahip ve onsekiz yaşını geçmiş bulunan ve demek
ler kanunu hükümlerine göre üyelikleri yasaklan
mamış olanlar üye olabilir.

Kanunun 16. maddesinde belirtilen hususlar yeri
ne getirilmek kaydı ile kamu görevlileride üye ola
bilirler.

Kanunun 4. maddesinin ikinci fıkrasının (2) ve 
(3) numaralı bentlerinde gösterilenler ile diğer ka
nunların demeklere üye olamayacakları belirlenen 
ve ortaokul ve ortaöğretim öğrencileri, demek üye 
si olamazlar.

Kanunun 4. maddesinin ikinci fıkrasının (4) cü 
bendinde gösterilen bendde belirtilen yasak süresin
ce demeğe üye olamazlar.

Yükseköğretim öğrenci demeklerinle, öğrenci ol
mayanlar, kanunu sinde gösterilen demeklere, der
neğin kurduğu, 'kamu kurum ve kuruluşlarında ça
lışmayan kamu hizmeti görevlileri ve kamu 'hizmet
lerinin de çalışan meslek mensuplan tarafından ku
rulan demeklere de o meslekten olmayanlar ile mil
let vekilleri üye olamazlar.

Türk Vatandaşı olmayanların demeklere üye ola
bilmeleri için Türk Vatandaşlarında aranan şartlar
dan başka, o yabancının Türkiye’de ikâmet etme 
hakkına sahip olması da gereklidir. Fahri üyelik 
için ikâmet şartı aranmaz.

Üyelik Haklan :
Madde : 5- Dernek yönetim kurulu, üyelik için ya

pılan müracaatları en çok otuz gün içinde üyeliğe 
kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp 
sonucu müracaat sahibine yazı ile duyurmak zorun
dadır.

Madde : 6- Hiç kimse bir derneğe üye olmaya ve 
demekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa 
etme hakkına sahiptir.

Madde : 7- Demek üyeleri eşit haklara sahiptir. 
Üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mes- 
hep, aile, zümre vesınıf farkı yoktur. Tüzüğe eşitli
ği bozan veya 'bazı üyelere ayrıcalık tanıyan hüküm
ler konulamaz.

'Madde : 8- Dördüncü maddede 'belirtilen kamu hiz 
meti görevlileri dernekler kanununun 16. maddesi 
hükümleri gereğince üye olabilecekleri demeklerin
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DAVETİYE, LASTİK MÜHÜR, CİLTÇİLİK, KARTVİZİT, 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeleri, özel gelir 
kaynağı veya özel imkânları kanunla sağlanmış olan 
kamu yararına çalışan derneklerin; Yönetim ve de
netleme kurallarında görev alamazlar.

Üyelikten Çıkarılma :
Madde : 9- Üyelerden :
a) Yasalarımıza, demek tüzüğüne aykırı veya 

amaca zarar verici hareket edenler,
Kanunların ve dernek tüzüğünün koyduğu esas

lara göre üye olma hakkını kayıp edenler.
b) Aidatını tebliğe rağmen (90) gün içinde maa- 

zeretsiz olarak ödemeyenler,
Yönetim Kurulu karan ile üyelikten çıkarılırlar, 

Dernekten çıkarılanların toplanacak ilk genel kuru
la itiraz hakları vardır. Genel kurul karan kesin
dir.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar önceden der
neğe yaptıkları yardım ve aidatları geri isteyemez
ler. '

Dernek Genel Kurulunun kuruluş şekli ve toplan
ma zamanı :
Madde : 10- Dernek Genel Kurulu, 'demeğe kayıt 

lı 'asiıl üyelerden varsa şubelerin temsilci üyelerin
den teşekkül eder. Genel Kurulun toplantı gününden 
bir ay öncesine kadar aidatlarım ödemeyenler, top
lantı nisabında gözönüne alınmaz ve oy kullanamaz- 
lar. Aidatını ödemeyen asil üyeler 'ile fahri üyeler 
dinleyici olarak toplantıya ks ütebilirler, dilek ve 

'temennide bulunabilirler.
Armutlu Sağlık Ocağı Geliştirme ve Bölge Sağlık 

Sorunlarına Çözüm Arama Demeği, tüzüğünün ga
zetede yayınlandığı tarihi takip eden altı ay içinde 
ilk genel kurul toplantısını yapar.

a) Her sene Şubat ayında olağan,
b) Yönetim veya denetleme kurullarının gerekli 

gördüğü hallerde veya demek üyelerinin beşte biri
nin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.

Genel Kurul, toplantıya, yönetim kurulu tarafın
dan çağırılır. Denetleme kurulunun veya dernek üye 
lerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim ku
rulu genel kurulu bir ay içinde toplanüya çağırmaz 
sa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulu
nan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli Sulh 
Hukuk Hakimi duruşma yaparak demek üyeleri ara 
sundan üç kişilik bir heyeti genel kurulun toplanüya 
çağırmakla görevlendirir.

Genel Kurul Toplantısı, Oy Kullanma ve Karar
Alma Şekli :
Madde : 11- Yönetim kurulu, genel kurula kaülma 

hakkı oüan üyelerin listesini düzenler, genel kurula 
katılacak üyeler en az on beş gün önceden günü, 
saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edil
mek suretiyle toplantıya çağırılır. Bu çağımda, ço
ğunluk sağlanmaması sebebi ile toplanü yapılamaz 
ise ikinci toplantının hangi gün yapılacağıda belir
tilir îlk toplanü günü ile ikinci toplanü arasında bir 
haftadan daha az zaman bırakılamaz.

Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplanü 
gündemi, toplanü gününden en az onbeş gün önce 
mahallin en büyük Mülki Amirliğine yazı ile bildiri
lir. Bu yazıya toplantıya kaülacak üyeleri gösteren 
liste de eklenir.

Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa bu du
rum, geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiy
le toplanü ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan 
verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının ge
ri bırakılma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde j 
yapılması zorunludur.

Üyeler ikinci toplanüya birinci fıkrada belirtilen 
esaslara göre yeniden çağrılır ve toplanü ikinci fık- ı 
•ra esaslarına göre mahallin en büyük Mülki Amirli- i 
ğne duyurulur. Genel kurul toplantısı bir defadan 
fazla geri bırakılmaz. Genel kurul toplantıları der- ı 
nek merkezinin bulunduğu yerde yapılır.

Madde : 12- Genel kurul, kaülma hakkı bulunan 
üyelerin yarıdan bir fazlasının kaülması ile toplanır. I

İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci top- i 
lantıda çoğunluk aranmaz, ancak bu ikinci toplanü
ya katılan üye sayısı demek yönetim ve denetleme 
kurulları üye tam sayısı toplamının iki katindan 
az olamaz.

Madde : 13- Genel kurul toplantıları, ilanda be
lirtilen ve mahallin en büyük Mülki Amirine bildiri
len gün saat ve yerde yapılır. Genel kurula katila-
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İLAN
Gemlik Belediye Başkanlığından
1 - ilçemizin muhtelif sokaklarında kaldırım i 

j şaaü yaptırılacaktır.
2 - Bu işe ait şartnameler belediyemiz fen işle 

müdürlüğünden temin edilebilir veya görülebilir.
3 - ihalesi 9.Mayıs.1984 Çarşamba günü saat II 

I 00 de Belediyede yapılacaktır.
4 - İşin muammen bedeli 7.000.000.- lira olup, g< 

। cici teminatı 210,000.- liradır.
5 - İştirak edeceklerin ihale tarihinden üç gün eı 

velinden yapı tesis ve onarım işleri ihalesine katlim 
yönetmeliği hükümleri içinde ibraz edecekleri belge 

I lerin ibrazı ile yeterlilik belgesi almaları mecburidiı
6 - 2886 sayılı Yasa hükümleri dahilinde kapa!

1 zarf eksiltme sureti ile yapılacak ihalemiz için kapal 
tekliflerin ihale saatinden bir saat evveline kadaı 

ı verilmesi gereklidir. Posta ile yapılacak müracaat 
' lardakj gecikmeler dikkate alınmaz.

İLAN
Gemlik Belediye Başkanlığından

1- Belediye Otobüs Garajı içine lojman yapılacak
tır.

2- İşin Keşif Bedeli 1.678.817.-TL teminat bedeli 
| 50.365.-TL. dir.

3- Yapılacak işin şartnameleri Belediyemiz Fen 
İşleri Müdürlüğünden temin edebilirler; veya göre
bilirler.

4- İşin ihalesi 16. Mayıs 1984 Çarşamba günü sa
at 15.00 de Belediyede yapılacaktır.

5- İştirak edecekler; İhale tarihinden önce Yapı 
i Tesis Onarım İşleri ihalesinin kanunu yönetmelikle 
i ri hükümleri ibraz edecekleri belgelerin ibrazı ite 

yeterlik belgesi alması mecburidir.
6- 2886 Sayılı Yasa hükümleri dahilinde kapalı 

zarf eksiltme sureti ile yapılacak ihalemiz için; tek
liflerin ihale saatinden 1 saat evveline kadar veril
mesi gereklidir.

Posta ile yapılacak müracaatlardaki gecikmeler 
dikkate alınmaz.

İLAN
Gemlik Belediye Başkanlığından

1- Belediyemizde münhal bulunan Teknik hizmetler I 
sınıfına dahil 6. dereceden harita mühendisi kadro
sunun 23. 5.1984 günü yapılacak imtihanla bir ete- i 
man alınacaktır.

2- İıntahana girmek istiyen taliplilerin 675 sayıh 
devlet memurları kanununun ilgili maddelerinde 
memuriyet için gerekli şartlara haiz Glmak.

3- İsteklilerin belgeleri ile birlikte müracaatları j 
ilan olunur.

VEKÂLETNAME
Biz, İstanblu’da, Zincirlikuyu, Büyükdere Caddesi 

No : 132 ÎMTAŞ Hanm’da mukim İMTAŞ, ittihadi 
| Mülj Türk Anonim Sigorta Şirketi GEMUK’de 
I Kayhan Mahallesi 1 Nolu Cadde 77-A ’da muk±n 
I Bedri AKBAL’a

Gemlik ve çevresinde Şirketimiz namına HAYAT, 
I YANGIN, NAKLİYAT (Emtea), KAZA (Otomobil 
| mecburi mali mes’uliyet, Oto kasko, Ferdî kaza, 
i Cam, Sirkat ve Grup) sigortalan tedarik ederek 
' Şirketimize teklifine, bu tekliflere ait Şirketimizce 
I tanzim edilecek sigorta mukavelenamelerinin ve di

ğer evrakın sigorta sahiplerile teatisi için mınad 
I muameleleri ifa ve ikmale, Acentelik mıikavriem* 

meşinin 6ncı maddesi (c) fıkrası mucibi Acentemn 
taşıdığı mesuliyetleri mahfuz kalmak şartile sigor- 

' ra ücretlerini Şirketimiz namma tahsile, sigorta üc- 
1 ret ve teferruatınm tediye edilmemesinden dolayı 
: sigortanın kısmen veya tamamen feshi için ihrama 

me çekilmesini Şirketimizden talep etmeye, Şirke- I 
timizce bir tazminat ödenmesini icap ettirebilecek 
bir hadisenin \mkuunda Şirketimiz hukukunun ko-

i rurnası için Resmî Makamlara ve Zabıtaya nıüreca- I 
atla ve sigorta sahiplerinin beyanlarını tesbite, ha-

ı sar vukuunda Şirketimiz talimatının gelmesine ka
dar zararlamn artmasına mani olacak tedbirleri al
maya yetkili olmak üzere vekâlet veririz.

İMTAŞ
İTTİHADİ MİLLİ

Türk Anonim Sigorta Şirketi
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"Dünya evimiz
İçinde yaşıyoruz
Her türiü acı ve kederi
Kalbimizde taşıyoruz,,
23 Nisan Ulusal Eğem?nlik Bayramı 

süresince, dış ülkeler çocuitiaııyla çocuk- 
brunız, dröt ellerini bir ker. deha uzattılar 
birbirlerine. Çocuk kalbinin; kin tutma
yan çocuk kalbinin kardeşliklerinde bir
leştiler. Geleceğin, DÜNYA BARİŞI'n.n 
tohumlarını serptiler, dünya uluslarına 
ANKARA 'da bir ateş yaktılar, DÜNYA 
BARISI için. Altı yıldan buyana yurdu
muzda kutlanan “DÜNYA ÇOCUKLARI 
GÜNÜ** dahada yay gınlaşarak DÜNYA 
BARIŞIm barut kokularından arındıra
rak; yakılan BARIŞ ışığıyla, ırkçılığı, ge
ri kalmışlığı büyüklerin gözlerine baka 
baka rayına oturtacaklardır.

“Biz çocuklar kardeşiz,
Neden kışkırtılıyoruz birbirimize ?
Sürüklüyorlar kütüğe doğru bizlerj
Bizi karıktırmayın bu kr.ranlık işlere” 

Çocuklarımıza, sıkıntılı günler yaşatma
mı ötesinde, bir yaşam veremiyor, sevgi 
kollarımızı açamıyor, kendi dünyalarım 
sımamıyorsak; suç çocuğun olamaz. Ne di
ye çocuklarımızı da kendi pis dünyamıza 
ortak etme yolunu yeğliyelim. Bunun an
lamsızlığım anlamaktan uzak mıyız ? Ku
lak verelim seslerine; anlamsız, uydurma, 
abur-cubur bilgilerle doldurmayalım ka
falarını. Çağdaş Dünya’nm, çağdaş insanı, 
Çağdaş Türkiye'nin çağdaş inşam olma

bilinci verelim çocuklarımıza. Gözlerimiz- 
den-ellerimizden sevgi kandilleri sunalım, 
yollarını aydınlatalım; karanlıkta kaldık
larında. Çevrelerindeki sevgi yumağından 
güç alarak, yırtmış olsunlar karanlıklan.

“Tüm dünya çocukları özgür olsun, 
aldırmasınlar büyüklerin sözlerine. 
Bütün kin düşmanlık kalksın ortadan, 
El ele gidelim mutluluk tüneline”

Türkiye’de başlatılan, barış, kardeşlik 
t îr gün gelecek dünyanın büyük devletle
rini, “YURTTA SULH DÜNYADA SULH 
” ilkesi çevresinde birleşmiş olarak göre
cektir, insanlık. Gelecek kuşaklar. 23 Nİ
SAN in kutlanışındaki amaç da bu değil 
mi ? Yıllar ilerledikçe dünya çocukların
daki kenetieşme daha yoğunlaşacak, ulus
lararası ilişkilerde bugünün çocuklarının 
etkinliği olacaktır kuşkusuz. Bu etkinlik, 
çocukların, büyükleride zorlamaya götü
receğini unutmamak, her an çocukların 
seslerini, çığlıklarım duymak; çocuğa ya
lım olmanın bir başka yoludur. Ne mut'u 
bize ki; böyle bir olay yalnız ülkemizde 
kutlanıyor. Ne mutlu bize ki tüm dünya 
çocukları kardeşlik, dostluk şemsiyesi al
tında, her yıl daha da artarak toplanabi
liyorlar.

“Bütün çocukları dünyanın
Aynı yürekle sever
Bütün çocukları dünyanın
Aynı solukta yaşar”

Alıntılar : A’ARLIK DERGİSİ Sayı 894

Şiir ve Kompozisyon Birincilerine 
Ödülleri Verildi

“Turizm Haftası” nedeniyle düzenlenen şiir ve 
Kompozisyon birinciliklerini kazananlar şunlar :

Hülya Candar (İlkokullar Şiir birincisi) Dilek Us
lu (Ortaokullar Şiir birincisi) Hatice Çakıroğlu (Li
seler Şiir birincisi) özgür Yılancı (İlkokul Kompo
zisyon birincisi) Hülya Ayvaz (Ortaokul Kompozis
yon birincisi) Biray Dinç (Lise Kompozisyon birin
cisi).

Muhtarlar Derneği Kongresi Yapıldı

de geçen kongrede yöne
tim kuruluna Ferit Uslu 
(2. Başkan), Necmettin 
Şanlı (fnuhasâpj, Meh
met Acar (sekreter), Ah 
met Aydın (veznedar) 
Süleyman Akyol, Ahmet

Hocaoğlu ve Ramazan 
Hepaslan’da üyeliklere 
seçildiler.

Denetleme kurulu gö- 
r evler i ne- ilee (Mahmut 
Başkaya. Haşan Yılmaz 
ve Ali Sevinç seçildi.

K. Kumla Belediye Bşk.lığından
24 Nisan 1984 günü yayınlanan belediyemize alt 

kiralık dükkan satıp kapalı zarf teklif usulü İle ol
mayıp açık arttırma suretiyle yapılacaktır.

İlgililere duyurulur.

Mahalle
Muhtarlarını

faltlanması kanalizas
yon nedeniyle açılan an
cak daha sonra düzensiz 
olarak yapılan Şehit 
Mehmetçik pokağı ve 
Lise caddes^ kaldırımla
rının sökülerek yeniden 
yapılması gerekir. Çok 
eskiden yapılmış ve bu
gün bozulmuş durumda 
bulunan Cami aralığı 
sokak ve küçük Cami 
aralığı sokağının yolla
rının da yapılmasını bek
liyoruz. Gemlik’in en gü
zel köşelerinden olan 
parka gereken bakımın 
yapılmasını çeşitli- ağaç 
ve çiçekler। dikilmesini 
istiyoruz. Ayrıca çöp so
rununa çözüm getirilme
sini ve yanmayan gece 
lambalarının taktınlması 
istediklerimizin ara
sındadır.

KONGRE İLÂNI
72 SAYILI GEMLİK ZEYTİN TARIM SATIŞ KOOPERATİFİMDEN

Kooperatifimizin 1982 —33 Işyıh Normal Genel Kurul toplantısı 20.5. 
1984 tarihine rastlayan Pazar günü saat 10.00 da Şirin S-aeması salonun
da yapılacaktır.

Birinci toplantıda kanuni nisap sağlanamadığı taktirde ikinci ve son 
toplantı Anasözleşmenin 23. maauesi gereğince ve çoğunluk aranmaksızın 
27.5.1984 tarihine rastlayan Pazar günü aynı yerde ve saatte yapılacaktır.

Sayın ortaklarımızın aşağıdakj gündemde yazılı buruşları görülüp kara
ra bağlamak üzere mezkûr gün ve saatte toplantıya teşrifleri rica olunur.

GÜNDEM YÖNETİM KURULU
1- Açılış
2- Kongre Divanının teşekkülü ve saygı duruşu
3- Vefat ederek kayıtlan silinmiş ve kanuni süreleri dolarak kendi arzu

larıyla ortaklıktan aynlan’ar ile Anasözieşmenin S. maddesine uyan ha
reketlerinden dolayı ortaklıktan çıkarılacaklar hakkında karar ittihazı.

4- 1982—83 tşyıh Yönet m Kurulu Çalışma Raporu ile Bilanço ve kâr 
zarar hesaplarının incelenmesi ve görüşülmesi

İ 5- 1982—83 tşyıh Kontrol Kurulu Raporunun incelenmesi ve görüşül
mesi

6- Yönetim Kurulunun Genel Kurulca ibrası
7-Kontrol Kurulunun Genel Kurulca ibrası
8- 1983—84 tşyıh Siyasasının tetkik ve onaylanması
9- 1983—84 tşyıh Kadro ve Bütçesinin görüşülmesi ve tasdiki
10- Ortaklarımıza tamamı nakten dağıtılan 1969, 3970, 1971, ve 1972 

yılı ürünü kârları ile % 50 si nakten %50 si ise ortakların sermaye hesapla 
rma aktarılmak suretiyle dağıtılan 1975 ve 1976 yılı ürün kârları hakkın
da karar ittihası

11-1983—84 Kampanya devresinde zeytin alımlarım kontrol etmek mak 
şadıyla fiilen görev başında bulundukları günlere münhasır olmak üzere 
Yönetim Kurulu Üyelerine zaruri masraflarının karşılığı olarak Bakanlık 
Makamının 25.11.1983 tarih ve 15.7-303-13-12789 sayılı onaylan gereğince 
günlük net 1.000.- TL. ücret verilmesinin kabulü hakkında karar alınması.

12- Ortaklarımızın sermaye paylarının çoğaltılması hakkında karar itti
hazı

13- Bakanlığımızdan müsaade alınmak kaydıylı taşıtsız mal alınması 
yaptırılması veya satılması hakkında karar alınması

14-1983—84 tşyıh kampanyasında kiloda 1. (bir) lira olarak kesilen te
sis fonunun kabulü hakkında karar alınması

15- 1983—84 tşyıh kampanyasında teslimat bedellerinden Türk S lahh 
Kuvvetler fonuna kesilen birer lira bağışın kabulü hakkında karar ittihazı

16- Ortaklarımızın ürün bedellerinden tahsil olunan %5 kapitalin kabu
lü hakkında karar ittihazı

17- Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine taahütle- 
rini yerine getiren ortaklar arasından 2 asil üyenin gizli oyla seçilmesi.

18- Yönetim Kuruluna 2 yedek üyenin gizli oyla seçilmesi.
19- Birliğimizin 1983—84 tşyıh Genel Kurulunda Kooperatifimizi temsil 

edecek delegelerin gizi oyla seçimesi
20- Kontrol Kurulu için 2 üye seçilmesi
21- Hakem Kuruluna ortaklar arasından 3 (üç) üye seçilmesi
22- Dilek ve temenniler
23- Kapanış

NOT : Bu Genel Kurul toplantısına, 30 Haziran 1983 tarihinde Kooperati
fimize kayıtlı olan ve 1982 yılı kampanyası için Rekolte Beyannamesi ve
ren ve taahüt ettiği ürünün %60’ını teslim eden ort. klanımız katdacnk’ar 
dır.

MÜTEAHHİTLERE
YENİ MAHALLE GENİŞ SOKAK NO. 11 DEKİ 98 M2 

KÖŞE MÜSTAKİL EV KAT KARŞILIĞI VERİLECEKTİR.

Müracaat : TIf : 3088 — GEMLİK.

SATILIK DAİRELER

Kayhan Nah. Yeşil Sokak’ta Şahin Apt. 5. nci Kat 92 m2 
Balıkpazarı Alemdar Sok. fiürçay Apt. 98 m2 lik İki Daire 

Satılıktır.
Müracaat : Nusrat Mutman - TIf .- 1292 Gemlik

Kordon

KAYIP

Sigorta kartımı, ban

ka cüzdanımı ve bazı ev

raklarımı kaybettim.

Hükümsüzdür.

Aydın Damar

Dolgusu

modem şehircilik anlayışı 
ile kordon düzenlenecek
tir. Biz bu alanda yeşil 
sahalar, çocuk bahçeleri 
gez; alanların» yapılma
sını istiyoruz. Her tarafı 
beton olan bir çirkinlik 
abidesi olmamasına çalı
şacağız. Kordon Genılik’e 
yakışan bir duruma geti
rilecektir.”

Satılık Arazi
TAVUK ÇİFTLİĞİNE MÜSAİT, YOLU MEVCUT 

2 DÖNÜM ARAZİ

Mür. : Gündüz TIf: 2431 Ahmet Kabakçı Gemlik

Gemlik Körfezi Okuyunuz, Okutunuz, Abone Olunuz.
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gemUik
Yönetim Yeri : Şirin Pasajı 

Tel: 1797 - GEMLİK

<ÖRFEZ
Dizgi ve Baskı

Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayii

SAHA 4

ARMUTLU SAĞLIK UÇAĞI GELİŞTİRME ve BÖLGE SAĞLIK SORUNLARINA ÇÖZÜR ARAMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
cak üyeler yönetim kurulunca düzenlenen listedeki 
adlan karşısına imza koyarak toplantı yerine girer
ler. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. 
Üye oyunu bizzat kullanabileceği gibi diğer bir üye 
aracılığı ile kullanabilir. Her üye genel kurulda bir 
üyeyi temsil edebilir. Fahri üyelerin oy hakkı yok
tur. Kararlar, mevcudun salt, çoğunluğu ile alınır.

Dokuzuncu madde de belirtilen çoğunluk sağlan
mış ise durum bir tutanakla tesbit edilir ve toplan
tı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği 
yönetim kurulu üyelerinden biri •tarafından açılır.

Hükümet Komserinin toplantıya gelmemiş olması 
toplantının ertelenmesini gerektirmez. Açılıştan 
sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve baş
kan. vekili ile katip seçilir. Toplantının yönetimi ge
nel kurul başkanına aittir .Kâtipler toplantı tutana
ğım düzenler ve Balkanla birlikte imzalar.

Toplantı Salonunda,; bütün tutanaklar ve belge
ler yönetim kuruluna verilir. Toplantılarda yalnız 
gündemde yer alan madeter görüşülür.

Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az 
onda biri tarafmdan görüşülmesi istenen konularm- 
gündeme alınması zorunludur.

GENEL KURULUN YÖREV VE YETKİLERİ :
Madde : 14- Genel Kurulda görüşülüp karara bağ? 

lanacak hususlar şunlardır.
1) Dernek organlarının seçilmesi,
2) Demek tüzüğünün değiştirilmesi,.
3) Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının gö- 

rüşüimesi, yönetim kurulunun ibrağ edilmesi,
4- Yönetim kurulunça hazırlanan bütçenin1 görü

şülüp aynen veya değiştirilip 'kabul edilmesi.
5) Dernek için gerekli taşınmaz malların satın a- 

hması veya mevcut taşınmaz malların satılması hu
susunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,.

6) Demeğin federasyona katılması veya, ayrılması
7) Demeğin uluslararası) faaliyette bulunması, 

Yurt dışındaki dernek, veya kuruluşlara üye olanak, 
katılması veya ayrılması,

8) Demeğin fesedilmesi,
9) Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri 

yerine getirmesi,
YÖNETİM VE DENETLEME KURULLARI :

Madde 15- Yönetim Kurulu beş asil beş yedek ü- 
yeden teşkil edilmek üzere Genel Kurulca gizli oyla 
seçilir. Asil üyelerden boşalma olduğu takdirde en 
çok oy alandan başlamak üzere yedek üyelerin gö
reve çağrılması zorunludur.

Toplantı günleri kurulca tesbit edilir. İlk toplan, 
tı en yaşlı üyenin başkanlığında yapılır ve üyeler ara
sında görev bölümü karana bağlanır. Toplantı gün
leri kurulca tesbit edilir. Toplantıda salt çoğunluk 
aranır ve- salt çoğunluğu ile karar verilir.

Üst üste üç veya yılda on toplantıya mazeret- 
oknaksızın 'katılmayan üyeler kurul üyeliğinden çe
kilmiş sayılırlar. Buna dair karan ilgilinin süre ve
rilerek savunması alındıktan sonra yönetim kurulu 
verir. '

Madde : 16- Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalma- 
larlar sebebi ile yedeklerinde yerine getirilmesinden 
sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse 
genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya 
denetleme kurulu tarafmdan bir ay içinde toplantıya 
çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde demek üye
lerinden birinin 'başvurması üzerine mahal! Sulh 
Hukuk Hakimi duruşma yaparak demek üyeleri 
arasında seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde genel ku
rulu toplamakla görevlendirir.

Made : 17- Yönetim Kurulu aşağıdaki görevleri 
yerine getirir. 1

1) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi 
üyelerinden bir veya birkaç yetki vermek,

2) Demek şubelerinin açılmasını kararlaştırmak 
ve şube kurucularına yetki vermek,

3) Demeğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin iş
lemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi ha
zırlayarak genel kurula sunmak, Z

4) Türk vatandaşı olmayanların demek üyeliği 
halinde bunları on gün içinde mahalin en büyük Mül
ki Amirliğine bildirmek, e

Mevzuatın kendisine verdiği işleri yapmak ve . 
yetkileri kulanmak. !

Made : 18- Denetleme Kurulu üç asil üç yedek ü-1 
yedm teşkil edilmek üzere- genel kurulca seçilir. |

BU kurul. demeğin haaaplanm ve çalışmalarını*

denetliyerek askarî altı ayda bir-hazırlayacağı ra
porları yönetim kuruluna ve toplandığında genel ku
rula sunar. Ayrıca üyelerin demek çaişışmalan hak- 
kındaki.ihbarları üzerine da rapor hazırlayarak ge
reğini yapar.

Yönetim Kurulu her türlü hesap ve işlem dos
yalarını talebinde denetleme kuruluna göstermeye 
mecburdur. Yönetim Kurulu, denetlemelerde zorluk 
çıkardığı takdirde denetleme kurulu zabıtla bunu 
tesbit eder ve genel kurulun toplantıyla çağrılmasını 
sağlar. Suç teşkil eden hususların teSbiti halinde 
durumu ilgili makamlara iletir.

Madde. : 19.- Genel Kurulca yapıian seçimi izle-
yen yedi gün içnide yönetim kurulu başkanı tarafın
dan, sayılan organlara seçilen asil ve yedek üyelerin 
ad, ve soyadları, baba adlan, doğum yeril ve- tarih
leri, ikâmetgâhları, demek merkezinin bulunduğu 
yerin en büyük Mülki Amirliğine yazı ile bildirilir.

ŞUBE. KURULUŞLARI :
Madde : 20- Demeğin şubesi- yoktur.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ : :
Madde : 21- Demeğin tüzüğü merkez genel ku

ruluna iştirak,.eden üyelerin üçte ikisinin çoğunluğu 
ile, değiştirilir. Yapılan değişiklik kuruluştaki usule 
göre ilân etirilerek kesinlik kazanır.

DERNEĞİN GELİRLERİ :
'Madde : 22- Derneğin gelirleri şunlardır;
1- Giriş ve üye aidatı '
2- . Demekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango 

balo,, eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve kon
ferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler;

3- Demeğin mal varlığından elde edilen gelirler.;
4- Bağışlar ve yardımlar
5- Yardım toplama hakkındaki mevzuat- hükümle

rine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar 
Demeğin dış ülkelerdeki gerçek veya tüzel kişiler
den. veya diğer kuruluşlardan yandım alması İçişle
ri Bakanlığının izni ile olur. 1

TUTULACAK DEFTERLER :
■ Madde..: 23- Demek aşağıda yazılı defterleri tu
tar.

1- . Üye, kayıt defteri, demeğe girenlerin kimlikle
ri, derneğe, 'giriş tarihleri, aylık; veya yıllık aidatları 
bu deftere yazılır.

2- Karar defteri, yönetim kurullarının: kararlan 
tarih ve numara sırası ile bu deftere yazılır ve kai< 
narların altı başkan ve üyelerce imzalanır.»

3- .Gelen.ve giden evrak defteri, gelen ve giden 
evrak, tarih ve numarası ile bu deftere1 kayıt olunur;

4- Gelir ve gider defteri, dernek namına alman 
bütün paraların alındıkları ve harcanan*., paraların 
da verildikleri yerler, açık ve düzenli olarak bu defe 
terde gösterilir;

5- Bütçe, kesin hesap ve bilanço defteri, bütçe ke^ 
sin hesap vebilançolar bu deftere işlenir.

6- Demirbaş defteri, demeğe ait demirbaş eşya
lar bu deftere işlenir. Bu sayılan' defterin Noterden 
.tastikli olması zorunludur.

Madde : 24- Demek gelirler^ almdı belgesi ite' 
toplanır ve 'giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu

DERNEĞİN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ :
Adı Soyadı Görevi Doğ. ye; Tarih Baba adı Uyruğu Mesleği Adresi
Hayri Tümer Başkan Gemlik 1948 Ali T.C. Marangoz Armutlu
Ahmet Çalık 2. Baş. Gemlik 1956 İbrahim T.C. Şoför
Abdullah Beşler Muhasip Gemlik. 1950 Mehmet T.C. Bakkal »
Osman Gönder Üye Gemlik 1935 Hakkı T.C. Bakkal
Hayrettin Bostancı Üye Gemlik 1947 Haydar T.C. Şoför

Şener Tarhan 
Haşan İzmitli 
Rıza Gençer 
Sayinı Mısırlı 
Abdullah Çaltı

Yönetim Kurulu Yedek üyeleri
Üye Devrek 1947 Halil T.C. Şoför
Üye Gemlik 1941 Ahmet T.C. Balıkçı
Üye Gemlik 1942 Abdullah T.C. Ticaret
Üye Gemlik 1955 Haşan T.C. Terzi
Üye Kemaliye 1933 Ömer T.C. Tüccar

Denetim Kurulu Asil Üyeleri
Ali Usl u
Fevzi Akdoğan: 
Şahap Gümüş

Yusuf t. Pamuk 
Faruk Erkal
Yusuf Tümer 

Denetçi Gemlik 1952 
” Bayburt 1943 
” Gemlik. 1957

Denetim Kurulu Yedek
Denetçi Gemlik. .1934 

»’ Gemlik. 1940 
” Gemlik 1953

Mehmet T.C. Şotör 
Yasin T.C. Kahveci

Aziz T.C. Çiftçi
üyeleri

İbrahim T.C. Serbest 
Şerif T.C Bakkal

Ali T.C. Marangoz

belgelcri saklama süresi, özel kanunlarda gösterilen 
daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak ü- 
zere, beş yıldırdemek gelirlerini alınmasında kulla
nılacak alındı 'belgesi Maliye Bakanlığınca bastırılır. 
Demeğin talebi üzerine otuz gün içinde bu belgeler 
verilmez ise kanundaki usule göre dernekçe bastırı
lan alındı belgeleri mahallin en büyük Mülki Amir
liğine onaylattınlarakbağış ve aidat kabulünde kul
lanılır. Maliye Bakanlığınca resmi alındı belgeleri 
sağlandıktan sonra demeğin bastırdığı özel alındı 
kullanılmaz. Bağış ve aidat toplayacak 'kişi veya 
kişileri demek yönetim kurulu bir karar ile belirtir 
ve bu karar o yerin Mülki Amirine tescil ettirilir.

Dernek adına gazete, dergi ve öteki basılı eserler 
vererek burular 'karşılığında para veya başkaca yar
dım toplama yasaktır.

TAŞINMAZ MAL-EDİNME-:
Madde : 25- Dernek amacını gerçekleştirmek i- 

çin bağış veya satın alma yoluyla taşınmaz mal edi- 
linebilir ve bunları satabilir, hibe ve terk edebilir. 
Kamu yararına çalışma karan almadıktan sonra 
ikametgahı ile amaç ve faaliyetleri için- gerekli o- 
lanlardan başka taşınmaz mala sahip olamaz.

Demeğe satın- alınan veya bağış ve vasiyet yoluy
la demeğe intikal eden-taşınmaz mallar demek a- 
dına tapuya tescilinden itibaren üç ay içinde İçişle
ri Bakanlığına biiıdiririier.

DERNEĞİN SANDIK KURMASI :
Madde : 26- Demek yardım sandığı kurar der

nek. sağlanan kan- üyelerine paylaştırmak, faiz ve
ya başka adlarla üyelerine gelir sağlamamak şartı 
ile üylerinin yiyecek, giyecek-gibi zaruri ihtiyaç gi- 

, bi maddelerini'-ve diğer mal ve hizmetlerle kısa va
deli kredi ihtiyaçlarım karşılamak 'amacı ile sandık 
kurabilir sandığın kuruluş ve çalışma esasları İçişle
ri Bakanlığınca çıkarılan yönetmelik çerçevesinde 
yönetim kurulunca tesbit edilip yürütülür.

LOKAL AÇMA :
Madde : 27- Demek merkez veya şubesinin bu

lunduğu yerde mahallin en büyük. Mülki Amirinden 
izin alma ve kanunlara aykm davranmama şartı 
ile birer lokal-açıp-işletebilirler.

DERNEĞİN FESHİ ve MAL VARLIĞININ
TASFİYESİ;:
Madde; : 28- Genel kurulun demeğin feshine ka

rar alabilmesi için tüzüğe- 'göre genel 'kurula katılma 
hakkına sahip bulunan -demek üyelerinin (Temsilci 
üyeler dahil) en az üçte ikisinin hazır bulunması 
şarttır. İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması 
halinde üyeler usulüne uygun olarak İkinciye top
lantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı 
ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Feshe 
ilişkin kararın toplantıda.' hazır bulunan üyelerin 
üçte ikisi çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

Derneğin feshi yönetim, kurulu tarafmdan beş 
gün.içinde mahallin en büyük Mülki Amiriğine ya
zı ite bildirilir.

Madde : 29- Feshi halinde demeğin menkul ve 
gayrimenkul mallan. Armutlu Sağlık Ocağına dev
redilir.
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BELEDİYE MECLİSİ İKİNCİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISINI YAPTI

İMGELEME KOMİSYONU
OKULLARDA FINDIK ÜZÜM ve

NUGA’LI BESLENME
BAŞLADI ve BİTTİ

RAPORU YUMUŞATILIN
* Fen İşleri Yetkililerinin Adliye’ye Verilmesinden Vazgeçildi
* SODEP “Olayı Sonuna Kadar İzleyeceğiz”
* Grup Kararına Uymayan Sözer Disiplin Kuruluna Verildi

Belediye Meclîsinin ge- 
hafta yapılan ikinci 

olağanüstü topianusmOa 
(fa ha önceki toplantıda 
Ktkh Sokak ve Orhanga 
4 Caddesindeki su kana- 
üzasyon işinde ihmali gö
nüm Fen işten Se kusur 
ve noksan iş yaptığı in- 
ryipmp kamisycnunca sap 
tanar müteahhitlerin Ad
liye’ye verilme karan ge- 
15 ahndr SODEP’ U üç 
üye karara kargı çıktı 
- "Belediye MerTisrrrrn 12 
Nisan. günlü, toplantısın
da, ANAP’ lı üye Emin 
Bora, tarafından hazır- 
lanan bir önergede, “Or
hangazi Caddesi ve krom 
sokakta yapılmış bulu
nan su katındı inşaatında 
eksik malzeme kullanıl
dığı söylentilerinin bulun 
dnğu, konunun Meclis ta- 
rafmdan incelenmesi ” 
istemi Başkanlıkça da uy
gun görülmüş ve top’antı 
gündemine eklenerek tar
tışılmıştı. Belediye Mec
lisi, konunun aydınlanma 
sı için înş. Müh. Rahmi

Mehmet Acar kimdir?
1927 yılmda Gemlik’te 

doğdu. İlkokulu Aıfije 
Köyünde bitirdi. Askerik 
görevinden sonra 1949 
yılmda Gemlik’e yerleşti. 
1954 yılında Orhaniye 
Mahallesinden muhtar se
çildi. Bu görevhij 1960 yı
lma dek sürdürdü. 1968 
yıhnda yeniden aynı ma
halle Muhtarlığı için .aday 
oldu seçidi. Son alarak 
1974 yılı seçimlerinde ye
niden Muhtarlığa adaylı
ğını koydu yeniden- seçi!-
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Şengül, înş. Müh. Sadul
lah Sözer üe Mustafa Kü- 
çüksiphayi adlı üyelerden 
oluşan bir inceleme ko
misyonu oluşturmuştu. 
Komisyon yaptığı incele
melerde kanal inşaatında 
çimento ve demir eksikli
ğinin bulunduğunu. Fen 
işlerinin ise ihale dosya
sında yapılacak işin pro
jesini hazırlamadığını, > 
kontrollerini sağlıklı yap 
madiği için görev ihma
linde bulunduğunu sap
tamış .ve traporunu 19 Ni
san günlü Meclis toplan
tısına. .-sunmuştu.

Belediye Meclisi “İnce
leme Komisyonu” (rapo
runu tartışarak olaydja 
ihmali olan Fen İşleri’nin 
Adliye’ye sevk edilmesini 
kusurlu iş yapan iki müte
ahhidin de işlerini tamla
masını oy birliği ile karar
laştırmıştı. Ancak da
ha sonra Meclis üyele- 
ıj arasında yoğun bir ku
lis başlatılmış, alman ka
rarın sonuçlarının kötü 
olabileceği varsayımıyla,

MAHALLE 
MUHTARLARINI 
TANITIYORUZ

ORHANÎYE

MAHALLESÎ

Sayın Acar, mahalle
nizin çözüm bekleyen so
runlun nelerdir? Bunlar 
için ilgililerden neler 
bekliyorsunuz?

Mehmet Acar - Mahal
lemizin en önemli soru
nu yolanmızdır. Sokak
larımızdaki kaldıranlar 
bozuk olduğundan bele
diye hizmetlerinin gir
mesi güçleşmektedir. Fe
nerli 'Sokak, Kafesçi So
kak, .Kırkmerdiven, Yük
sek Kaldıran Sokaklarda 
geçen kanalizasyon ne-
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işin düzeltilmesi yönte
mi 'benimsenmesi - yönün
de hava oluşturmuşlar
dır. Anap’lı üyeler Bilâl 
Kara, Nazif Ünal, Bur- 
hanettün Yılmaz, Burak 
Çorum, Emin Bora ile 
SODEP1!! üye M. Fikri 
Semerciler ile Sadullah 
Sözer 2 Mayıs günü Be
lediye Meclisini ikinci kez 
olağanüstü toplantıya ça
ğırmıştır.

Geçtiğimiz hafta çar
şamba günü toplanan Be
lediye Meclisinde eksik 
ve kusurlu işleri tamam
lamayı kabullenen müte
ahhitlerin taahhütleri kabul
lenilmiş, Fen işleri’nin ise 
Adliye’ye verilmesin
den vaz geçilmiştir.

SODEP İLÇE BAŞKANI
ERKAN MUTMAN
'ÎAÖÖLLAH'SÖZER HAKKINDA 
GEREKLİ İŞLEMİ YAPACAĞIZ”

Belediye Meclisinin ge
çen haftaki olağanüstü 
topantısmda Anap’lı üye
lerle bildikte oy kullanan 
Sodep Belediye Meclis ü- 
yesi Sadullah Sözer, 11 Di
siplin kuruluna verildi.

Konuyla ilgili olarak 
gazetemize yazılı açıkla
mada bulunan SODEP il
çe Başkanı Erkan Mut- 
man “yerel yönetimlerde 
görev allan partili üyeleri
nin görevlerini adilane ve 
Gemlik halkının yararına 
yapmaktadır ve yapacak
tırlar” diyerek şunları söy 
ledi :

-Belediye, meclisinin son 
toplantısında bir üyemi
zin parti ilkelerinin dışına 
çıkması bizim çalışma az
mimizi etkilemiyecek- 
tir. Belediyeler halkın çı
karlarını ön planda tutar
larsa . güven kazanırlar. 
Üç beş kişinin hatun için 
meclis kararlan önce ka
bul edilip sonra bozulursa 
buna anlam vermek güç 
olur. Sorumluların uygun
suz, himayeci .karar ve 
tutumlarını örtbas ettir -
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Tartışmalı .geçen toplan
tıda, Anaplı üyeler ile SO 
DEP’ ten Sadullah Sözer 
olumlu oy kullanırken, So 
dep’li üyelerden M. Fikri 
Semerciler, Mustafa Kü
çük Siphayi ile Necdet 
Buluk olumsuz oy kullan
mışlardır.

• Belediye Meclisi karan
ın “Skandal”, olarak nite-
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SODEP Grup Sözcüsü 
Necdet Buluki "eski kara
rın uygulanmasını savunu
yoruz"

Emin-Bora, su kanal 
'inşaatının araştırılmasını 
İstemişti.

Belediye Başkanı 
Maaşı Arttırıldı 
Başkan 
Brüt 125 Bin 
Lira Alacak
Belediye Meclisi son 

toplantısında belediye baş 
kanı maaşının brüt 125: 
bin lira ohnasmı .kararlaş 
tirdi.

öte yandan bir ayda 
elde edilen iskele ge’iri
nin 1983 yılı gelirini 700İ 
bin lira aştığı öğrenildi.

Milli Eğitim Bakanlı- ga’lar 1 üzümler ise4 gün- 
ğının aldığı bir karar, ile de tüketildi ve bitti. İlgili- 
ilkokullarda .başlatılan ler ikinci parti beslenme 
beslenme için ilçenize maddelerinin ne zaman 
gönderilen kuru üzüm, ve ne kadar geleceğim 
fındık ve nuga dört günde bilmediklerini bekrtti- 
bitti. ler.

Öğrenildiğine göre Bur- Yine öğrendiğimize gö- 
sa Millj Eğitim Müdürlü- re ilçede İlköğretim Mü- | 
ğünden ilçemize ayrılan dürlüğü başkanlığında o- 
722.70 kg. paket fındık, luşturulan bîr komitece 
240.875 kg. Nuga, 1244.5 dağıtımı yapılan beslenme 
kg. kuru üzüm öğrenci maddelerin öğrenci başına 
sayısına göre dağıtıldı. 1 poşet Nuga, üç paket | 
Ancak, gelen gıda madde- fındık, 2 paket üzüm da- ! 
terinden fındıklar üç, Nu- ğıtildı. 1

GENÇLİK HAFTASI 

KUTLAMA ÇALIŞMALARI 
BAŞLADI

Tüm yurtta kutlanacak 
olan “Gençlik Haftası” 
ile ilgili çalışmalar ilçemiz
de de yoğun bir şekilde 
devam ediyor.

Konuyla ilgili olarak 
ilçe Eğitim Müdürlüğün
den yapılan açıklamaya 
göre; orta dereceli okul
larda hazırlıkların hızla 
devam ettiği, 15 Mayıs 
günü bütün okulların ve 
spor kulüplerinin katıla
cağı yürüyüşle hafta bağ
lıyacak, saat lO.oo da Ata
türk amtma çelenk kona
rak ve günün anlamını bil
diren konuşma ilçe Kay
makamı Mehmet Güler 
tarafından yapılacak.

IHafta boyunca belediye 
hopörlerinden Gençlikle 
ilgili marşlar çalına
cak, atletizm 'karşılaşma
ları, futbol, turnuvası dü
zenlenecek. Karşılaş
malarda derece alan’ara 
ödülleri verilecek.

İlçe Eğitim Müdürlüğü 
açıklamasında, spor
tif faaliyetler yanında kül. 
türel çalışmalara da yer 
verileceğini 19 Mayıs gü
nü “Gençlik Şöleni” dü-

Yargıtay İdamı Bozmuştu
Emir Toprakçı 
Yeniden
İdam İstemiyle 
Yargılanıyor

Kulüpçü Ahmet Kaya 
yı öldürmekten idama 
mahkum olan, ancak ka
ran Yargıtayca bozu'an 
Emir Toprakçı'nm yargı
lanmasına yeniden baş
landı.
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zenleneceğini, gençlik ile 
ilgili olarak Em. Alb. Ali 
Bolulu ve Beden Eğt. öğ
retmeni Yalçın Siper ta
rafından konferanslar ve
rileceğini bildirdi.

Devlet Tiyatrosu 
Sanatçıları Yarın 
"Mavi Kus"u 
Oynuyor

Devlet Tiyatroları İz
mir grubu yarm ilçemizde 
müziklj çocuk oyunu olan 
“Mavi Kuş”u sahneliye- 
cek.

Salih Yakm’m başrol 
oynadığı “Mavi Kuş” Lise 
salonunda tüm öğrenciler 
tarafından 50 lira karşılı
ğı izlenebilecek.

Taksi Tarifeleri 
Yeniden Ayarlandı
Gemlik-Bursa
Minibüs Ücretleri
125 Lira Oldu

Akaryakıt fiaBarnm 
son kez arttırılmasından 
sonra minibüs ve taksi 
fiatlanda yeniden ayar
landı.

Kaymakamlığa zam is
temiyle başvuran Gomlk 
Şoför ve Otomobilciler 
Derneği Başkanı -Emir 
Doğru, akaonkTt fiatlan- 
nm bir ay içinde iki kez 
zam gördüğünü, yedek 
parça ve lastik te ise sürek 
E artışlar kaydettiğini be 
lirterek, taksi ve minibüs 
esnafının uzun zamandır 
zam yapmamak için di
rendiğini ancak bunun ka 
çınıhnaz olduğunu söyledi

D. S. 7 de



GEMLİK KÖRFEZ 8 MAYIS 1984 SAYty

Konuk Yazar

Gemlik 
Yazıları

Av. Ali AKSOY

Ünlü folklo'r araştırmacısı Pertev Naili Boratav, 
“Türk Folkloru’’ isimli kitabında, hıdrellezi’, “bahar 
bayramları’’ konusu içinde anlatır. Ülkemizin çeşitli 

| yörelerinde hıdrellezin nasıl karşılandığı, neler yapıl- 
I dığı, bu geleneğin hangi inançlardan kaynaklandığım 

belirtir.
Hıdrellez geleneği çok eski ve yaygın bir olay. Hem 

dünyanın değişik yörelerinde, hem tarihin değişik 
dönemlerinde sürdürülen, fakat belli bir ekseni mut- 

ı laka koruyan bir olay. Müslüman inanışının efsanelik 
iki varlığı, Hızır ve İlyas’m adlan lıalk ağzında “Hıd
rellez” şeklinde söylenir. Ne var ki Arapça“yeşillik” 
anlamındaki “hadr”, Arapların İslam öncesi mitolo
jilerinde, tabiatın bahar mevsiminde yeniden canlan
masını simgeleyen bir tannmsı varlık iniş.

tslam Ansiklopedisi’nin “hıdrellez” maddesinde ko- 
l nunun tüm dinlerdeki yeri anlatıldığı gibi değişik 

dinlerdeki ortak yan da verilmekte.

* * *

Biz bu konuya girecek değiliz. Hıdrellez geleneği 
kentleşmeyle ortadan kalkar, sadece ateş yakım üze
rinden atlama, kırlarda piknik yapma “yavanlığına” 
dönüşürken bir “yerel tesbit”yapmak istedik. Ve as
len Gemlik köylerinden olmadığımız için, çocukluğu
muzun geçtiği komşu ilçe Orhangazi’nin Yeniköy’iin- 
deki hıdrellez geleneğini ve inançlarım anlatmak is
tiyoruz. Bu konuda Gemlik köylerinden gelecek bir 
derlemeyi sunmağa da hazırız.

Hıdrellez günü Yeniköy’deydim. Günlerden pazar 
ve sıcak, ışıl ışıl bir gün. Belediye kahvesinin yazlık 

I terasında kızmıyorsunuz. Üstümüzde büyük bir ya
ban kazı sürüsü döndü uzun süre. Boynumuzu yumu- 
şatıncaya kadar baktırdı bizleri. Göçmen sürüsü Ya
lova’ya doğru yöneldi. Ve biz eski hıdrellez üstüne 
konuştuk.

Konuyu yazmak istediğimi söyleyince, Şaban Sert 
ve Mehmet Kızmaz daha bir dörtbaşı mamur anlat
tılar hıdrellez geleneği ve inançlarım...

♦ * *

Hıdrellez aslında artık Yeniköy’de eski şenliği için
de yaşanmıyor. Videolar kopardıkları “değerler” ye
rine halka hiçbir yeni değer veremiyor. Halkı kendi 
folklorundan uzaklaştırıyor. Rumeli’den güçle birlik
te getirilen hıdrellez geleneği, o kuşak ve yakım ku
şaklar ölünce ortadan kalmaktadır.

Çocukluğumda benim yetiştiğim ve sonradan derle
diğim gelenek vehalk inançları şöyle sıralanabilir:

Temel özellik, hıdrellezin “yaz başlangıcı” sayılma
sı İle kıştan kurtulma ve bahara erişme sevincidir. 
Geleceğe daha ümitle bakma günüdür. Kişi hem ken
di geleceğine ve hemde doğaya daha ümitle bakmağa 
başlar.

Başlı başına bir sevinç cümlesidir: “Hıdrelleze çık
tık. Korkmayız artık.

♦ * # 
f

Gelenek bir gün önceden başlar. Her evde nohutlu 
ekmek yapılır. Kırılmış nohut taneleri bir kapta ma
yalandırılır ve bu maya ile ekmek yapılır. Hüner ma
yayı iyi düşürmekte! Ekmeğin tadı çok güzeldir. Hıd
rellez sabahı, (Eski ağıza yeni tayın. Allah yılına çı
karsın inşallah.) dilekleri ile yenilir.

Bütün çocuklar, deredeki su değirmeninin çarkuı 
dan birer göğüs su doldurur. Eve gelinceye kadar yol 
boyunca seçilen kırk bir tane güzel çiçek bu suya ka
tılır. Hıdrellez sabahı çocukların bu suyla âmmelerin
deki amaç, daha sağlıklı ve güzel bir bünyeye kavuş
maktır.

Hıdrellez Üstüne

Hıdrellez arefesi akşam üstü evin kapısı olanca ye
şillikle süslenir. Hatta ahır ve samanlık kapılan dahi 
bu şenlikten payını ahr. Ne ki damların kapışma ko
nulan yeşillik, kapina (böğürtlen) ve kopriva (ısır 
gan otu) türündendir. Kapı önünde yakılan ateşten 
hayvanlar dahi apıştırılır. Burdaki inanç: yazın hay
vanları sinek ısı rmayacaktır.

Ev kapısındaki yeşillik bahan müjdeler. Ateşin ü- 
zerinden atlamak, daha çok evlenme isteğine işarettir 
Yetişkin, bekar ve mahçup genç kızlar, öyle herkesin 
gözü önünde atlamazlar ateşin üzerinden. Küçük ço
cuklara ateşi gizli gizli besletir ve karanlık çöküp el 
ayak çekilmesini gözler kimi kızlar.

« * #

Ateşten atlama eylemi sürerken bir yandan da 
“mantıvar çömleği” hazırlanır. Dilek sahipleri bir eş
yasına sevdiği bir çiçeği bağlayıp atarlar çömleğe. 
Geceyi bir gül ağacı dibinde geçirecektir çömlek.

Hıdrellez sabalu güneş inşam y atıkta bulmayacak. 
İyi değil. Kişi erken kalkacak, güneşi ayakta karşıla
yacak. Aksi takdirde bütün yıl boyunca işleri hep ge
ri gider. Üzerine miskinlik çöker...

Yine o sabah ana-babalar, çocukları uykudayken, 
bahçeden kestiği bir deste ekini çocukların yorganla
rına serper. Serper ki çocuklar ekinler gibi hızlı büyü
sün...

Sabah kahvaltısına, nohutlu ekmekten başka sütlü 
pide yapılır; üstleri soğan kabuğuyla kızartılmış yu
murtalar hazırlanır. Ve çocukların yıkanacağı kırk 
bir çiçekli sular ısıtılır.

# ♦ ♦

Mantıvar çömleği öğleye doğru açılır. Anah-babah 
umduğu olmuş, bahtından gülmüş bir genç kızm üze
rine kırmızı bir ipek “krep” atılmıştır. Kızlardan bi
risi mani söylerken o görmeden çeker çömlekten bir 
niyettik. Kimi maniler pek denk düşer. Şan olur; yıl
larca söylenir..

Koca çınarın dalma kurulan salıncakta önce kızlar 
salanır İlk binenin eteğine çiçekler, yeşillikler doldu
rulur Salıncak en yükseğe uaştığında savurur eteğ’.n- 
dekileri genç kız Ve gün boyu kırda türlü şenlikler, 
eğlentiler sürer gider.

Hıdrellezi izleyen günlerde süren bir “inanç” daha 
var Yeniköy’de. Hıdrellezi izleyen üçüncü, beşinci, ye
dinci ve dokuzuncu günler “küf” günleridir. 6 Mayıs 
günü hıdrellez olduğuna göre, her yıl mayıs ayının 
8,10,12 ve 14’ üncü günleri “küflü” günlerdir”. Bu 
günler “işaretli” sayılır.

Olumsuz sayılan bu günlerde kimi işler yapılmaz. 
Örneğin ekmek yapılmaz. Yapılırsa ekmek küflenir. 
Günlere verilen isim burdan gelmekte. Y’ine ürün e- 
kilmez. Ekilirse tohum topraktan çıkmaz. Yolculuğa 
çıkılmaz. Kız istenmez. Önemli bir şeye karar veril
mez. Taa ki hıdrellezin onuncu günü oluncaya kadar 
niyetler ertelenir. Beklenir.

Canını böyle şey olur mu ? Bende olmayacağı gö
rüşündeyim ama ne yapalım ki halk hıdrellez olayı 
çerçevesinde böyle bir inanç taşıyor. Y’aptığımız bir 
olguy a saptamaktadır. Temelinde ne var bu inanç 
nerdeıı kaynaklanır işin orasını ben bilemem...

Artık Yeniköy’deki genç kuşaklar da "küf’ gün
lerine inanmıyorlar ama onlarda hıdrellez günü kah
vehanelerdeki videoların karşısında arabesk filmlere 
bakarak küfleniyorlar.

Lütfettiğiniz nohutlu ekmek çok güzeldi Şaban 
Sert» Eşim ve çocuklar çok beğendiler. Daha nice 
hıdrellez günlerine. Güneşin üzerimize doğmayacağı 
sabahlara... Ve ağız tadıyla nice yıllara..

BİRLİKTE YEŞERMEK

Sanayileşmiş ülkelerle kıyaslanınca, intanİMJ 
doğallığını koruyabilirliği açısından, kendimizi îlerf 
saymakta haklı olduğumu sanıyorum. Her ne kadar 
birim ileri diye nitelediğimiz bu özelliğimi?, 
bir açıdan bakılınca gerilik, gelişmemişlik olarak 
görülsede, insan olarak doğallığımızı bir süre daha 
yitirmeden kalabilmemizi başarı gibi görmekteyia. 

Bu düşüncemin gerçeğe yakınlığım yine ileri de
recede sanayileşmiş ülkelerin doğallık peşinde koşan 
azımsanmayacak sayıdaki yurtdaşlarıyla açıklıya, 
bilirim.

Ne varki makinalaşmış ya da robotlaşmış diye ■ 
islediğimiz sanayii toplumunun yaklaştığı olumsa 
noktaya, başka bir yolla hızlı bîr biçimde bizde yö- 
nelmekteyiz. Onların aksine biri doğallıktan ve do
ğadan uzaklaştıran toplumsal hastalığın adı yoksul- 
luk olmaktadır.

Yoksulluk, işsizliktir,
Yoksulluk, eğitimsizliktir.
Yoksulluk, işi olupta bir türlü iki yakası bir arayı 

gelememektir.
İşi olmayan bir insana doğallığın üstün tadmdas 

doğayı sevmenin erdeminden söz edebilir misiniz! 
Etseniz bile komik bir duruma düşmez misiniz? j

Fırında ekmeğin, kasapta etin, bakkalda un’nn, 
tuz’un şekerin, yağnı, peynirin, gün aşın değişen fi
yatları insanda duygusallık sevecenlik doğallık gibi 
güzellikleri silip süpürmekte yerine, yarma güvens» 
korku ve kızgınlık tohumlan ekmektedir. Bunun so
nu kuşkusuz iyi olmayacaktır.

Yinede herşeye rağmen doğayı sevmek ve doğaya 
yönelmek zorundayız.

Bir şans eseri doğal yönden dünyanın en güzel ti
kelerinden birinde doğmuşuz, ülkemizin son bahan 
bir güzel, kışı bir güzeli, yazı başka bir güzelöktedirJ 
Hele şu baharları, binbir türlü çiçeği böceği knfl 
kuşu. Dağlan kekik, menekşe, papatya kokan dağla
rı. Irmakları, kızd’ı, yeşil’i ak’ı. O ırmaklarla aka
bilmek, o çiçeklerle açabilmek, o çimenlerle yeşer* 
bilmek, baharla birikte yeni duygular duyabilmek! 
yeni zevkler tadabilmek, insanlar için ne kadar 
büyük bir ihtiyaçtır.

Bu güzel bahar günlerinde kırlara çıkmanızı ö 
neriyorum, gülünç olma pahasına.

Celâl İLHAN

SATILIK
Osmaniye Mah. Pazar 

Cad. Tunç Sokak, 1/1 de 
bulunan çalışır vaziyette 
bakkaliye dükkanı devren 
veya kökten satılıktır.

Mür. : Aynı Adres Gemlik

KAYIP

Nüfus cüzdanımı * 

sigorta kartımı kaybettin 

Hükümsüzdür.

Şerafettin Kortamt

SATILIK DAİRELER

Kayhan Mah. Yeşil Sokak’ta Şahin Apt. 5. nci KatS2
Balıkpazarı Alemdar Sok. Gürçay Apt. 96 m2 lik İki I 

Satılıktır.
Müracaat : Nusret Mutmen - Tlf .- 1292

GEMLİK
MERİH VİDEO

Sen»«rci/er Yokeyu No. 2 - Gemlikg Mili W Tlf T 3M7

bs ___
NEREDEN ÇIKTI BU VELET

Zeki Alesya - Metin Akpmar
K ŞALVAR DAVASI

Möjds Ar - Şener Şen
SAKAR ŞAKİR

Kemal Sunal - Ali Şan
DOSTLAR SAĞOLSUN

Ümit Beaan
S KÜRTAJ

Sena Yıldtzoğiu - Yalçın Gûlhan
81 KARA NOEL
S Olivia Huasey - kelr Dullea

A TAKIMI S
«S Gecrga Peppard - Dirk Banedict
K KOMA

Michaei Dougies - G. navleve Bujold
■I VİROR

Chuck Connors - Olivia Huaaay 
ŞEREF SÖZÜ

Kari Mardan - Ren Sitvar
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“Bakkal kasap ücretliye acıyor”
“Memurun sırtı yerde”
“Memur maaşları 23 kat artlarken, fi

atlar 39 kat tırmandı”
Yukarıdaki satırlar herşeyi tümaçıklı- 

ğıyla anlatıyor. Bakkalın,kasabın ücret
liye acıdığı bir ortamda yaşanıyorsa, e- 
kononıik koşullar daha da ağırlaşacak 
demektir. Enflasyon, dar-orta gelirliyi, ü- 
retliyi, maaşlıyı ezer pideleştirirse, ücret
lerin artışıyla fiatların artış hızı Orantılı 
olamazsa; fiatlar, maaş, ücretlerin 39 
kat önünde olursa, kuşkusuz enflasyon 
ezer geçer belirli gelirliyi.

Hükümet, emekli, çalışanlar için iyi
likler düşünürken; piyasa erişilemeyecek 
bir yere oturacaktır. Piyasayı denetleme 
gibi bir girişimde olmadığına göre fiatlar 
tüketiciyi ezen bir düzeye gelecek dene
tim boşluğunda yararlananlar; etiketleri 
bildiklerince ayarlayacaklardır. Genelde 
pazar anarşisi çirkin yüzünü güneşe çı
karmaktan da çekinmeyecektir. Anladı
ğımıza göre, Özal Ekonomisi, dar gelirli 
tüketiciden yana değildir. Bu ekonomide 
; ölenlere ölenlere bakılmıyor, kalan sağ
lar kaç kişidir ona bakılıyor. Kalanlar gü
venen hükümet kalkınmakla amaçlanan 
hedeflere ulaşmada yöntemler arıyor. Bu
güne değin Hükümet Baştanından kal
kınmada amaçlanan hedeflerin neler o- 
labfleceğini duymadık da..

“İŞ BİTİRİCİ” bir hükümet olarak 
geldiklerine bakarsak kısa zaman içinde 
iş bitirici olma amaçlanıyorsa, Türkiyenin 
nabzının iyi dinlenmesi gerekir. Bugünkü 
aynı seçmen, dünkü seçmen değildir.

Hükümetin ayaklan yere tam basmıyor. 
Şu iş bitirici’Iik ayrım güdülmeksizin mi 
işletilecek mi soruyoruz. İş bitiricilik An
kara’dan Türkiye’ye bakmaksa, bu güle
ri ilkokula giden çocuk da yapar. Bu zor 
bir görev olmasa gerek. Hükümetler ül
ke sorunlarım bilenlerden oluşturduğuna 
gorei üstelik seçim kampanyalarında 
Türkiye’nin'sorunları yalandan da izlen
diğine bakarsak, bugüne dek dişe doku
nur bir şeylerin görünmesi gerekirdi.

Bilindiği gibi Türkiye bir tarım ülkesi. 
Tarımda verimliliği artırıcı çalışmaların 
yapılarak, karnımızı doyuran üreticiye 
hükümetin yardımcı olması en başta ge
len bir görev değil midir? Ülkeler tek 
yanlı üretime dönük yaşayamayacakları
na göre; her sanat dalında çalışana yakın 
hk gösterierek, verimin artırılması çalış
malarına da hızlılık kazandırılması, çalı
şan kesimin özendirilerek kaliteli verime 
önayak olunması da, çalışanın ödüllendi
rilmesi olacaktır ki; bu tutumda çalışan
ların daha verimli olacağını sağlayacaktır.

Ulusumuz, her alanda kalkınma açlığın 
dadır. Bugün, okulundaki öğretmenden 
hademesine kadar herkes bu açlığı duy-S 
maktadır. Çalışamayan insan birikimin 
milyonları buluyor, her böş adam işsizli-B 
ğin, bundan doğan parasızhğm acısını! 
çekiyor, istediğince giyemiyor, istediğin-! 
ce yiyemiyor; bunun sonucu da insanımızı! 
ruhsal bunalımlara sevgisizliklere süriik-B 
lüyor.

İnsan potansiyelimiz yönlendirilirse,® 
onun bunun arkasmda dolaşan “BENDE”! 
olmasa daha iyi olmaz mıydı?

YAĞLI BOYA - PLASTİK BADANA — BETONİTE

BİLUMUM BOYA İŞLERİ İTİNALI OLARAK YAPILIR.

ARSA ÖAİRE SATIŞLARI

Sayın Müteahhit ve İnşaat Sahiplerine Duyurulur.

UFUK A. KOMANDİT ŞTİ.
MUSTAFA Y. BREN — EROL ÇAM

Tlf: 2799 Bahkpazarı Hah. 1 Nolu Cad. Melek Apt. No. 70

Ciltçilik Bizim işimiz
— BEZ CİLT

— VİNLEKS CİLT

DAVETİYE, LASTİK MÜHÜR, CİLTÇİLİK, KARTVİZİT 
SİYAH VE RENKLİ BASKI İŞLERİNİZDE

KÖRFEZ Basımevi 
Tlf : 1797 - 3233 GEMLİK

Gayrimenkulun Açıkartırma İlânı 
Gemlik îcra Memurluğundan

Dosya No. : 983/563 T.

Satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıymeti, adedi, evsafı t
Gemlik Tapu Sicilinin 27.2.980 tarih ve sahife : 1376, parsel : 1355 de kayıt

lı 242 m2 miktarlı Gemlik Karacaali Köyü Köy içi mevkiinde kain ve bilirkişi ta
rafından 2000.000.- Lira kıymet takdir edilen. katlı viran vaziyette kerpiç dol
ma avlulu ev satışa çıkarılmıştır.

Ş ATIŞ ŞARTLARI :
1— Satış 12.6.1984 Salı günü saat 14.00 dan 14.20 ye kadar Gemlik îcra Da

iresinde açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin 
yüzde 75 ini ve rüçhanh alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve stış masraflarını 
geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bîr bedelle aha. çıkmazsa en çok arttıranın, 
taahhüdü baki kalmak şartiyle 22.6.984 Cuma günü aynı yerde ve aynı saatlerde 
ikinci arttırmaya çıkarılacaktır. Bu arttırmada da rüçhanh alacaklıların alacağım 
geçmesi şartiyle en çok attırana ihale olunur.

2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin yüzde 10 u nispetinde pey 
akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazım
dır. Satış peşin para iledir, ahcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir 
Delâliye resmi ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıaya aittir. Birikmiş vergiler 
satış bedelinden ödenir.

3-îpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (-) bu gayrimenkul üzerindeki hakla
rını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarım dayanağı belgeler ile on beş gün î- 
çinde dairemize bildirmeleri lâzımdır; aksi taktirde haklan tapu sicili ile sabit olma
dıkça kaynaşmadan hariç bırakacaklardır.

4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse îcra ve İflas Kanunu
nun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir İki ihale arasındaki farktan ve yüzde 10 
faizden aha ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendi
lerinden tahsil edilecektir.

5-Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup 
masrafı verildiği taktirde isteyen alıaya bir örneği gönderilebilir.

6— Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatmı kabul etmiş 
sayılacaktan, başkaca bilgi almak isteyenlerin 983-563 T. sayıh dosya numarasıyle 
memurluğumuza başvurmaları Hân olunur.

(îc. îf. K. 126)
(-) İlgililer tâbirine irtifak hakkı sahip- tora Memuru

leri de dahildir.

Gayrimenkulün Açık Artırma îlam 
Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğundan

Dt/sya No : 1982—5 satış

Şuyun izalesine Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesinin 9.2.1981 tarih ve 1980-210 
sayıh karar gereğince satılmasına karar verilen aşağıda 'belirtilen gayrimenkul 
açık .arttırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.

Gendik Tapu sicilinde kayıtlı Tapunun Umurbey köyü Derinceler mevkii Pafta: 
12, Parsel : 1312, de zeytinlik olup, 2880 M2. dir. Kayıtlı taşınmaz satışa çıkarıl
mıştır.

KIYMETİ : 1.000.009.-TL. sı

Satış Şartlan :
1- Satış 5.6.1984 günü saat 10.00-10.15 arasında Gemlik Mehkemelerî Yazı İşle

ri Mdlüğünde açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen 
kıymetin yüzde 75 ini ve rüçhanh alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış 

masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok 
arttıranın taahüdü baki kalmak şartıyla 15.6.1984 günü aym yerde ve aym saat
lerde de ikinci arttırmaya çıkarılacaktır. Bu arttırmada da rüçhanh alacakliarm 
alacağım ve satış masraflarını geçmesi şartiyle en çok arttırana ihale olunur.

2- Arttırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin yüzde 10 u nispetinde 
pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankamn teminat mektubunu veııuete- 
ri lazımdır. Satış peşin para iledir, aha istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil 
verilebilir. Delâliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birik
miş vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahihi alacaklılarla diğer ilgililerin (+) bu gajmimenkul merîndeki 
haklarını hususiyle faiz ve masrafla dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on 
beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi taktirde haklan tapu adh ile 
sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse îcra w îflas Kanunu 
nun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir, iki ihale arasmdaki farktan ve yüzde 
10 faizden aha ve kefilleri mesul tutacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendi
lerinden tahsil edilecektir.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup 
masrafı verildiği taktirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnarnejd görmüş i’e münderecaatnu kabul etmiş 
sajulacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 19S2.5 izalei satış sajılı dosya 
numarasıyia memurluğumuza başvurma lan ilan olunur.

İc. îf. K. 126
ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri Ali Şenol

de dahildir. Adliye Yazı tşleri Müdürü
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GEMLİK 11 EYLÜL İLKOKULU KORUMA ve YAŞATMA DEFNESİ TÜZÖ3Ö
Derneğin Adı ve Merkezi :
ınacıde 1 : Demeğin adı : Gemlik 11 Eylül İlkokulu 

Koruma ve Yaşatma Derneği.
Merkezi : Derneğin Merkezi 11 Eylül ilkokuludur.
Demeğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek 
için yapacağı faaliyetler.
Madde 2 : Demeğin Amacı : Demek aşağıdaki a- 

maçların gerçekleşmesi için çalışır.
a) Okul öğrencilerinin fikri, bedeni, maddi ve ma

nevi gelişmelerini sağlayıcı tedbirler ve kararlar al
mak ve uygulamak.

b) Okulun bina ve eklerinin eksikliklerin^ gider
mek, daha elverişli duruma getirmek.

c) Kurslar açarak, konferans ve seminerler düzen 
liyerok öğrencilerin ders ve kültürüne katkıda bu
lunmak.

ç) Yardıma muhtaç öğrencilerin, giyim, ders, araç

DERNEK KURUCULARI
Madde 3 : Demek kurucuları şunlardır.

'Adı ve Soyadı Tabiyeti Meslek ve Sanatı
Halil Yıldıran T.C. Memur
İlhan Kıran T.C. Memur
Nurhan Akay T.C. Ok. Md.
Bilal Kara T.C. Müteahhit
Nurettin Zadeoğ;lu T.C. İŞÇİ
Kenan Ürkmez T.C. Astsby.
Handan Alan T.C. Ev Kadını

Derneğe üye cima, üyelikten çıkma ve çıkarılma 
şart ve şekilleri :
Madde : 4- Medeni haklan kullanma yetkisine 

sahip ve onsekiz yaşını geçmiş 'bulunan ve dernek
ler kanunu hükümlerine göre üyelikleri yasaklan
mamış olan herkes derneğe üye olabilir.

Kamunun 16. maddesinde belirtilen hususlar yeri
ne getirilmek kaydı ile kamu görevlileride üye ola
bilirler.

Kanunun 4. maddesinin ikinci fıkrasının (2) ve 
(3) numaralı bentlerinde gösterilenler ile diğer ka
nunların demeklere üye olamayacakları belirlenen 
ve ortaokul ve ortaöğretim öğrencileri dernek üye 
si olamazlar.

Kanunun 4. maddesinin ikinci fıkrasının (4) cü 
bendinde gösterilenler bu bendde belirtilen yasak 
ce derneğe üye olamazlar.

Türk Vatandaşı olmayanların derneklere üye ola
bilmeleri için Türk Vatandaşlarında aranan şartlar
dan başka, o yabancının Türkiye’de ikâmet etme 
hakkına sahip olması da gereklidir. Fahri üyelik 
için ikâmet şartı aranmaz.

Üyelik Hakları :
Madde : 5- Dernek yönetim kurulu, üyelik için ya

pılan müracaatları en çok otuz ıgiin içinde üyeliğe 
kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp 
sonucu müracaat sahibine yazı ile duyurmak zorun
dadır.

Madde : 6- Hiç kimse bir derneğe üye olmaya ve 
dernekte üye ‘kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa 
etme hakkına sahip lir.

Madde : 7- Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. 
Üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mes- 
hep, aile, zümre vesinıf farkı yoktur. Tüzüğe eşitli
ği bozan veya 'bazı üyelere ayrıcalık tanıyan hüküm
ler konulamaz.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeleri, özel gelir 
kaynağı veya özel imkânları kanunla sağlanmış olan 
kamu yararına çalışan derneklerin; Yönetim ve de
netleme kurullarında görev alamazlar.

Üyelikten Çıkarılma :
Madde : 8- üyelerden :
a) Yasalarımıza, dernek tüzüğüne aykırı veya 

amaca zarar verici hareket edenler,
Kanunların ve dernek tüzüğünün koyduğu esas

lara göre üye olma hakkım kayıp edenler.
b) Aidatını tebliğe rağmen 7 gün içinde maa- 

zeretslz olarak ödemeyenler,
Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar, 

Dernekten çıkarılanların toplanacak ilk genel kuru
la itiraz haklan vardır. Genel 'kurul kararı kesin
dir.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar önceden der
neğe yaptıkları yardım ve aidatları geri isteyemez
ler.

Dernek Genci Kumlunun kuruluş şekli ve toplan- 

gereci, beslenme ve türlü ihtiyaç'annı karşılamak.
d) Okul-Aile Birliği ile işbirliği yaparak okuun 

olanaklar.m geliştirmek, eğitim ve öğretimin daha 
verimli hale gelmesini sağlamak.

Bu amacı gerçekle t rmek için
a) Dernek kardı çalışma alanına giren konu’ann 

gerçekleştirilmesi için okul idaresi ile işbirliği yapar.
b) Okul—Aile Birliği ile işbirliği yapar.
c) Yönetim Kurulu toplantılar yaparak, yapılacak 

işlere ait kararlar alır ve uygular.
ç) Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için çevre

den ve her türlü imkândan yararlanma yollarını 
araştırır.

d) Demeğe maddi imkân sağlamak için tüzüğün 
gelirler bölümünde yazılı faaliyetleri yürütür.

îkametgâhı
Osmaniye Mah. Deppoy Cad. No; 42 Gemlik 
İstiklâl Cad. Menekşe Sok, No. 1 Gemlik 
Demirsubaşı Mah. Merdivenli Sok. No. 3 Gemlik 
Osmaniye Mah. Pazar Cad. Eila No. Gemlik 
Osmaniye Mah. Sümer Sok. No. 27-A Gemlik 
Osmaniye Mah. Öz Sok. No. 1-1 Gemlik 
Osmaniye Mah. İpek Sok. No. 11-3 Gemlik

ma zamanı :
Madde : 10- Demek Genel Kurulu, derneğe kayıt 

lı 'asil üyelerden varsa şubelerin temsilci üyelerin
den teşekkül eder. Genel Kurulun toplantı gününden 
bir >ay öncesine kadar aidatlarını ödemeyenler, top
lantı nisabında gözönüne alınmaz ve oy kullanamaz
lar. Aidatını ödemeyen asil üyeler ile fahri üyeler 
dinleyici olarak toplantıya katılabilirler, dilek ve 
temennide bulunabilirler.
Dernek tüzüğünün ga zetede yaymandığı tarihi takip 
eden altı ay içinde ilk genel kurul toplantısını yapar

Genel Kurul
a) Ocak ayında olağan.
b) Yönetim veya denetleme kurullarının gerekli 

gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte biri
nin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.

Genel Kurul, toplantıya, yönetim kurulu tarafın
dan çağırılır. Denetleme kurulunun veya dernek üye 
lerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim ku
rulu genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmaz 
sa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulu
nan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli Sulh 
Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri ara 
sundan üç kişilik bir heyeti genel kurulun toplantıya 
çağırmakla görevlendirir.

Genel Kurul Toplantısı, Oy Kullanma ve Karar
Alma Şekli :
Madde : 11- Yönetim kurulu, genel kurula katılma 

hakkı olan üyelerin listesini düzenler, genel kurula 
katılacak üyeler en az on beş gün önceden günü, 
saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edil
mek suretiyle toplantıya çağırılır. Bu çağında, ço
ğunluk sağlanmaması sebebi ile toplantı yapılamaz 
ise ikinci toplantının hangi gün yapılacağıda belir
tilir ilk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bir 
haftadan daha az zaman bırakılamaz.

Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı 
gündemi, toplantı gününden en az onbeş gün önce 
mahallin en büyük Mülki Amirliğine yazı ile bildiri
lir. Bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösteren 
liste de eklenir.

Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa bu du
rum, geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiy
le toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan 
verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının ge
ri bırakılma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde 
yapılması zorunludur.

Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen 
esaslara göre yeniden çağrılır ve toplantı ikinci fık
ra esaslarına göre mahallin en büyük Mülki Amirli
ğine duyurulur. Genel kurul toplantısı bir defadan 
fazla geri bırakılmaz. Genel kurul toplantıları der
nek merkezînin bulunduğu yerde yapılır.

Madde : 12- Genel kurul, katılma hakkı bulunan 
üyelerin yarıdan bir fazlasının katılması ile toplanır.

îlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci top
lantıda çoğunluk aranmaz, ancak bu ikinci toplantı
ya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme 
kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından 
az olamaz.

Madde : 13- Genel kurul toplantıları, ilanda be
lirtilen ve mahallin en büyük Mülki Amirine bildiri
len gün saat ve yerde yapılır. Genel kurula katıla

cak üyeler yönetim kurulunca düzenlenen listede^ 
adlan kargısına imza koyarak toplantı yerine girer
ler. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. 
Üye oyunu bizzat kullanabileceği gibi diğer bir üye 
aracılığı ile kullanabilir. Her üye genel kurulda bir 
üyeyi temsil edebilir. Fahri üyelerin oy hakkı yok
tur. Kararlar mevcudun salt çoğunluğu ile almır.

Orûkinri maddede belirtilen. çoğunluk sağan
mış ise durum bir tuti inakla tesbit edilir ve toplan- İ 
ti yönetim kurulu başkam veya görevlendireceği 1 
yönetim kurulu üyelerinden biri m rafındaki açılır ;

Hükümet Komser nin toplantıya gelmemiş olması 
toplantının ertelenmesini gerektirmez. Açılıştan 
sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve baş
kan vekili ile katip seçilir. Toplantının yönetimi ge
nel kurul başkanına aittirKâtipler toplantı tutara
ğını düzenler ve Başkanla birlikte imzalar.

Toplantı Salonunda, bütün tutanaklar ve belge
ler yönetim kuruluna verilir. Toplantılarda yalnız 
gündemde yar alan maddeler görüşülür.

Ancak toplantıda hazır bulunan üşmelerin en az 
onda biri tarafından görüşülmesi istenen kouularm- 
günâame alınması zorunludur.

GENEL KURULUN YÖREV VE YETKİLERİ :
Madde : 14- Genel Kurulda görüşülüp karara bağ

lanacak hususlar şunlardır.
1) Dernek organlarının seçilmesi,
2) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
3) Yönetim ve Denetim Kumllan raporlarnm gö

rüşülmesi, yönetim kurulunun ibrağ edilmai,
4- Yönetim kurulunça hazırlanan bütçenin görü

şülüp aynen veya değiştirilip kabul edilmesi
5) Demek için gerekli taşınmaz malların satın a- 

hması veya mevcut taşınmaz malların satılması hu
susunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

6- Demeğin feshedilmesi.
7- Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevlerin 

yarine getirilmesi.
YÖNETİM \TE DENETLEME KURULLARI:

Madde 15- Yönetim Kurulu beş asil beş yedek ü- 
yeden teşkil edilmek üzere Genel Kurulca gizli oyla 
seçilir. Asil üyelerden boşalma olduğu takdirde en 
çok oy alandan başlamak üzere yedek üyelerin gö
reve çağrılması zorunludur.
İlk toplantı en yaşlı üyenin başkanlığında yapılır,ü- 
yeler anasında görev bölümü karara bağlanır. Top
lantı 'günleri kurulca tespit edib'r. Toplantılarda salt 
çoğunluk aranır ve mevcudun salt çoğunluğu ile ka
rar verilir.

Üst üste üç veya yılda on toplantıya mazeret- 1 
olmaksızın katılmayan üyeler lıurul üyeliğinden çe
kilmiş sayılırlar. Buna dair karan ilgilinin süre ve
rilerek savunması alındıktan sonra yönetim kurulu 
verir.

Madde : 16- Yönetim Kurulu üye sayısı, boşaîma- 
larlar sebebi ile yedeklerinde yerine getirilmesinden 
sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse 
genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya 
denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya 
çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde demek üye- I 
terinden birinin başvurması üzerine mahali Sulh 
Hukuk Hakimi duruşma yaparak demek üyeleri 
arasında seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde genel ku
rulu toplamakla görevlendirir.

Madde : 17- Yönetim Kurulu aşağıdaki görevleri 
yerine getirir.

1) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi 
üyelerinden bir veya birkaç yetki vermek,

2) Demeğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin iş
lemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi ha
zırlayarak genel kurula sunmak,

3) Türk Vatandaşı olmayanların demek üyeöğine 
kabulü halinde bunlan 10 gün içinde mahhalta ea 
büyük Mülki Amirliğine bildirmek.

Mei'zuatm kendisine verdiği işleri yapmak ve 
yetkileri kuianmak.

Denetleme Kurulunun TeşkPj ve Görevleri
Madde : İS- Denetleme Kurulu üç asü üç yedek ü- 

yeden teşkil edilmek üzere genel kurulca seçilir.
Bu kurul demeğin hesaplarım ve çalışmalamr 

denetiiyerak askarî altı ayda bir hazırlayacağı ra- 1 
parlan yönetim kuruluna ve toplandığında genel ku
mla sunar. Aynca üyelerin demek çalşışmalan. hak- j 
km daki ihbarian üzerine da rapor hazırlayarak ge
reğini yapar.

Yönetim Kurulu her türlü hesap ve işlem dos- | 
yalarım talebinde denetleme kuruluna göstermeye 
mecburdur. Yönetim Kurulu, denetlemelerde zorluk 
çıkardığı takdirde denetleme kumlu zabıtla bunu i 
tesbit eder ve genel kurulun toplantıya çağnhnasmı 
sağlar. Suç teşkil eden hususların tesbîti halinde 
dummu ilgili makamlara iletir.

Devamı Sayfa 5 te
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Madde : 19- Genel Kurulca yapılan seçimi izle
yeni yedi gün içinde yönetim kurulu başkanı tarafın
dan, sayılan organlara seçilen asil ve yedek üyelerin 
ad ve soyadları, baba adlan, doğum yeri ve tarih
leri, ikametgahları, dernek merkezinin bulunduğu 
yerin en büjük Mülkî Amirliğine yazı ile bildirilir.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ : *
Madde : 21- Demeğin tüzüğü merkez genel ku

ruluna iştirak eden üyelerin üçte ikisinin çoğunluğu 
üe değiştirilir. Yapılan değişiklik kuruluştaki usule 
göre ilân etirîterek kesinlik kazanır.

DERNEĞİN GELİRLERİ :
Madde 21 : Demeğin gelirleri :
1- Giriş ve üye aidatı
2- Bağışlar
3-Müsamere, konser, kermes, 

»umardır.

gezi ve benzerleri
fcahyeCerin gelirleri.

4- Tertip ediiecek piyango gelirleri.
5- Demeğin mal varlığından elde edilen gelirler
6- Diğer gelirler
Bağış ve yardımlar mevzuat hükümlerine uygun 

olarak toplamı-.
Üyeler girişte (200) TL. sı giriş aidatı ve yılda en 

az (120)TL. en çok (1200)TL. sı üye aidatı verirler. 
Bu miktar yıllık o’arak verilebileceği gibi aylık tak
sitler şeklinde ödenebilir, ödeme şekil ve zamanı üye
nin talebide gözönüne alınarak yönetim kurulunca 
tespit edilir. Yapılan bu tespit her üye için üye ka
yıt defterine işlenir.

TUTULACAK DEFTERLER :
Madde 22 : Demek aşağıdaki yazılı defterleri tutar 
1- üye kayıt defteri, demeğe girenlerin kimlikle- 

ri, derneğe giriş tarihleri, aylık veya yıllık aidatları Adı ve Soyadı Tabiyeti Meslek - Sanata
bu deftere yazılır. İbrahim Yenlice T.C. Memur

2- Karar defteri, yönetim kurullarının kararlan Muzafferi Müftüoğlu T.C, Memur
■tarih ve numara sırası ile bu deftere yazılır ve kâ- Pekcan Morcan T.C. Ev. Kadını
tarlana altı başkan ve üyelerce imzalanır. Hicri Aydın T.C. Tüccar

3- Gelen ve giden evrak defteri, gelen ve giden
Firdevs Benli T.C. Ev Kadını

evrak, tarih ve numarası ile bu deftere kayıt olunur.
4- Gelir ve gider defteri, demek namına alınan 

bütün paraların alındıkları ve harcanan paraların 
da verildikleri yerler, açık ve düzenli olarak bu def
terde gösterilir.
(, 5- Bütçe, kesin hesap ve bilanço defteri, bütçe ke- 

,cin hesap vebilahçolar bu deftere işlenir.
6- Demirbaş defteri, demeğe ait demirbaş eşya

lar bu deftere işlenir. Bu sayılan defterin Noterden 
tastikli olması zorunludur.

Gelirler ve Giderlerde Usul
Made : 23- Demek gelirleri alındı belgesi ile 

toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu 
belgeleri saklama süresi, özel kanunlarda gösterilen 
daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak ü- 
zere, beş yıldırdermek gelirlerini alınmasında kulla
nılacak alındı belgesi Maliye Bakanlığınca bastırılır. 
Derneğin talebi üzerine otuz gün içinde bu belgeler 
verilmez ise kanundaki usule göre demekçe bastırı
lan alındı belgeleri mahallin en büyük Mülki Amir
liğine enayiattınlarakbağış ve aidat kabülünde kul
lanılır. Maliye Bakanlığınca resmi alındı belgeleri 
sağlandıktan sonra demeğin bastırdığı özel alındı 
belgeleri kullanılmaz. Bağış ve aidat toplayacak kişi 
veya kişileri dernek yönetim kurulu bir karar ile be
lirtir ve bu karar o yerin Mülki Amirine tescil ettiri 
lir.

TAŞINMAZ MAL EDİNME : •
Madde : 25- Demek amacım gerçekleştirmek i- 

çin bağış veya satm alma yoluyla taşınmaz mal edi-

Dernek Başındaki 

linebilir ve bunlan satabilir, hibe ve terk edebilir. 
Kamu yararına çalımıa karan almadıktan sonra 
ikametgahı ile amaç ve faaliyetleri için gerekli o- 
lanlardan başka taşırmaz mala sahip olamaz.

Demeğe satm alman veya bağış ve vasiyet yoluy
la demeğe intikal eden taşırmaz mallar dernek a- 
dına tapuya tescilinden itibaren üç ay içinde İçişle
ri Bakanlığına bildirirler.

DERNEĞİN SANDIK KUSMASI :
Madde 25 : Demek yardım sandığı kuramaz.
LOKAL AÇMA :
Madde : 26- Dernek Lokal açamaz.
DERNEĞİN FESHİ ve MAL VARLIĞININ
TASFİYESİ :
Madde : 27- Genel Kurulun demeğin feshine ka 

rar alabilmesi için tüzüğe göre genel kurula katılma 
hakkına sahip bulunan demek üyelerinin (Temsilci 

| üyeler dahil) en az üçte ikisinin hazır bulunması 
şarttır. İlk toplantıda çoğunluğım sağlanamaması 
halinde üyeler usulüne uygun olarak İkinciye top
lantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı 
ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Feshe 
ilişkin 'kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin 
üçte ikisi çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından beş 
gün içinde mahallin en büyük Mülki Amiriğine ya
zı ile bildirilir.

Madde 28 : Feshi halinde menkul ve gayrimenkul 
malları 11 Eylül îlkokulu’na devredilir.

Madde 29 : Derneğin şubesi yoktur.

Yönetim Kurulu

İkametgâhı
Azot Sanayii A.Ş. - Gemlik
Osmaniye Mah. Bol Sok. No. 7 - -Gemlik
Osmaniye Mah. İbadet Sok. No. 34 - Gemlik
Demirsubaşı Mh. Şehit Mehmetçik Sk. Bayraktar

GEMLİKApt. Kat. 2 Daire 3
Şube üstü Subay Lojmanı Uğur Apt. 1 - Gemlik

Vergi Dairesi Müdürlüğünden İlan
Aşağıda sicil numarası, adı soyadı yazılı dairemize bağlı -mükellefler 'bilinen son adreslerinde aran- 

mışlarsada bulunamamışlardır.
işbu Han tarihinden itibaren bir ay içinde Müdürlüğümüze bizzat veya bilveknle müracaat eden ve

yahut taahütiü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildiren mükelleflerimize yerinde veya posta ile 
tebliğ yapılacaktır.

ilan tarihinden başlıyarak bir ay içinde Vergi Dairemize müracaat etmeyen ve adreslerini bildirme
miş olanlara bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı V .U.K. nun 103-104-105 ve 106 ncı maddeleri 
gereğince ilan olunur.

SATILIK DAİRELER

Kayhan Mah. Yeşil Sekak’ta Şahin âpt. 5. nci Kat 82 m2
Balıkpazarı Alemdar. Sok. Görçay Apt. 88 m2 lik ki Daire 

Satılıktır.

Müracaat : Nusret Muîmen - Tlf : 1292

£1. No Adı Soyadı Yılı Vergi Nevi Vergi Ceza

EA-2706 Sait Aydın 1980 Arazi 608.-TL 30LTL
EA-2706 Sait Aydın 1981 Arazi 608.-TL 1000.TL
EA-2706 Sait Aydın 1982 Arazî 608.-TL 608.TL
EA-37706 Mehmet oğlu H. Hüseyin 1977 Arazi 276.-TL 250.TL
EA-37706 Mehmet oğlu H. Hüseyin 1978 Arazî 276.-TL 138.TL

EA-37706 Mehmet oğlu H. Hüseyin 1979 Arazi 276.-TL 276.TL

EA-37706 Mehmet oğlu H. Hüseyin 1980 Arazi ■ 276.-TL 1000.TL

EA-37706 Mehmet oğlu H. Hüseyin 1981 Arazj 276.-TL 138.TL

EA-37706 Mehmet oğlu H. Hüseyin 1982 Arazi 276.-TL 276.TL

EA-37704 İbrahim Mortaş 1977 Arazi 644.-TL 250.TL

EA-37704 İbrahim Mortaş 1978 Arazi 644.-TL 322.TL

EA-37704 İbrahim Mortaş 1979 Arazi 644.-TL 644.TL

EA-37704 İbrahim Mortaş 1980 Arazi 644.-TL 1000.TL'

EA-37704 .İbrahim Mortaş 1981 Arazi 644.-TL 322.TL

EA-37704 İbrahim Mortaş 1982 Arazi 644.-TL 644.TL

EA-37703 Fahriye Duru 1977 Arazi 742.-TL 250.TL

EA-37703 Fahriye Duru 1978 Arazi 742.-TL ‘371.TLÎ
EA-37703
EA-37703

Fahriye Duru
Fahriye Duru .

3.979
1980

Arazi
Arazi

742.-TL
742.-TL .

371.TL
1000.TL

EA-37703 Fahriye Duru 1981 Arazi 742.-TL 37 .Tl
742.TL

50.TLEA-37703 Fahriye Duru 1982 Arazi 742.-TL
EA-16265 Müveddet Aydınla 1980 Arazi 100.-TL
EA-16265
EA-16265

Müveddet Aydınla
Müveddet Aydınla

1981
1982

Arazi
Arazi

100.-TL
100.-TL

1000.TL
100.TL

EA-37601 İhsan Arkun 1981 Arazi 1733.-TL 1000.TL

EA-37601 ihsan Arkun 1982 Arazâ. ,1733.-TL 1733.TL
1000.TL
360.TD

1000,TL
378,TL

1000.TL
432.TL
5425.TL

10850.TL
1000 TL

EA-37602 O.Semih Kuran 1981 Arazi 360.-TL
EA-37602
EA-37603
EA-37603
EA-37607

O.Semih Kuran
Necmettin Uygun
Necmettin Uygun
Detay Alhntnyum T.Ve S.A.

1982
1981
1982
1981

Arazi 
Arazi 
Arazi 
Arazi

360.-TL 
378,-TL 
378,-TL 
432.-TL

EA-37607
EA-37608
EA-37608

Detay AHminyum T.Ve S.A.
SJS.Derya Dfn, Ev. Yapı Koop.
S,S.Derya Din. Ev. Yapı Koop.

1982
1981
1982

Arazi
Arazi
Arazi

432.-TL
10850.-TL
10850.-TL

EA-37610
EA-37610
EA-37611

Nimet Güler 
Nimet Güler 
Ayşe Gül Işıtinar

1981
1982
1981

Arazi
Arazi
Arazi

964,-TL
964,-TL 
378.-TL

964,TL
1000.TL
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Satılık Arazi

TAVUK ÇİFTLİĞİNE MÜSAİT, YOLU MEVCUT

2 DÖNÜM ARAZİ

Mür. : Gündüz Tlf: 2431 Ahmet Kabakçı Gemlik

Satılık Zeytinlik

UMDRBEY DERİNDELER MEVKİİNDE 83 AİAÇ ZEYTİHIİK

Müracaat :
Belediye Çarşısı Züccaciyeci Hüseyin Keskin Gemlik

, 1

KAYIP

Orhangazi Nüfus Da
iresinden elmiş olduğum 
nüfus hüviyet cüzdanımı. 
Karsak Köyü İlkokulundan 
aldığını diplomamı, asker
lik cüzdanımı, bonservisi
mi ve sigorta kartımı kay
bettim. Yellilerini çıkarta
cağımdan eskileri geçer
sizdir.

Fahrettin Durmuş

SOYADI DÜZELTMESİ

Gemlik Asliye Hukuk 

Mahkemesini 984/145 Esas, 

984/119 Karar sayılan ile 

Beycen olcn baba soya

dının Bircan olarak dü

zeltildiği duyurulur

Fatma Ava
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GEMLİK TİCARET LİSESİ ve ÖĞRENCİLERİNİ KORUMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
Derneğin Adı ve Merkezi :
Madde : 1- Derneğin adı : Gemlik Ticaret Lisesi 

ve öğrencilerini Koruma Demeği.
Merkezi : Gemlik
Derneğin Amacı :
Madde : 2- Demeğin Amacı r
a) Gemlik Ticaret Lisesj ve Ticaret Lisesine de

vam edecek öğrencilerin maddi ve manevi ihtiyaç
larım karşılamak için çalışmalarda bulunmak.

b) Derneğimiz siyasetle uğraşamaz.
Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin :

A- Dernekçe sürdürülecek çalışma konulan :
a) Eğitim ve öğretimle ilgili faaliyetlerde bulunmak

Dernek Kurucuları :
Madde : 3- Demek kurucuları şunlardır

Adı Soyadı Tabiyeti 
Erhan Teksin T.C. 
Ali Bakar ' T.C. 
Eyüp Aslan T.C.
H. Fehmi Hızal T.C. 
Abdullah Kahraman T.C. 
Muhammet özanadolu ” 
M. Ah Baraş T.C.

Meslek veya Sanatı
Balıkçı
Müteahhit
Tüccar

Balıkçı
Tüccar
Şoför
Okul Müdürü

Derneğe üye olma, üyelikten çıkma ve çıkarılma 
şart ve şekilleri :
Madde : 4- Medeni haklan kullanma ehliyetine 

sahip ve onsekiz yaşını bitirmiş bulunan ve demek
ler kanunu hükümlerine göre üyelikleri yasaklan
mamış olan okulun bütün öğrenci ana, baba ve veli
leri üye olabilir.

Kanunun 16. maddesinde belirtilen hususlar yeri
ne getirilmek kaydı ile kamu görevlileride üye ola
bilirler.

Kanunun 4. maddesinin ikinci fıkrasının (2) ve 
(3) numaralı bentlerinde gösterilenler ile diğer ka
nunların demeklere üye olamayacakları belirlenen 
ve ortaokul ve ortaöğretim öğrencileri demek üye 
si olamazlar.

Velisi bulunduğu öğrencisi okuldan mezun olan 
veya ayrılan asil üyenin asil üyeliği kendiliğinden 
düşer. Bu üye isterse fahri üye olarak kalabilir. Fah
ri üyeler yazılı istek ile aynlaoilirler.

üyelik Haklar» :
Madde : 5- Demek yönetim kurulu, üyelik için ya

pılan müracaatları en çok otuz gün içinde üyeliğe 
kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp 
sonucu müracaat sahibine yazı ile duyurmak zorun
dadır.

Madde : 6- Hiç kimse bir demeğe üye olmaya ve 
demekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa 
etme hakkına sahiptir.

Madde : 7- Demek üyeleri eşit haklara sahiptir. 
Üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din vemez- 
hep, aile, zümre ve sınıf farkı yoktur. Toplantılarda 
her üyenin bir oy hakkı vardır.

Madde : 8- 4. Maddenin birinci fıkrasında kamu 
hizmet^ görevlileri veli oldukları taktirde demeği
mize üye olabilirler.

üyelikten Çıkarılma :
Madde : 9- Üyelerden : 1
a) Yasalarımıza, demek tüzüğüne aykın veya 

amaca zarar verici hareket edenler,
Kanunların ve demek tüzüğünün koyduğu esas

lara göre üye olma hakkını kayıp edenler.
b) Aidatını tebliğe rağmen 30 gün içinde maa- 

zeretsiz olarak ödemeyenler,
Yönetim Kurulu karan ile üyelikten çıkarılırlar, 

Demekten çıkarılanların toplanacak ilk genel kum
la itiraz haklan vardır. Genel 'kurul karan kesin
dir.

Demekten çıkan veya çıkarılanlar önceden der
neğe yaptıkları yardım ve aidatları geri isteyemez
ler.

Dernek Genel Kurulunun kuruluş şekli ve toplan
ma «amam :
Madde : 10- Demek Genel Kurulu, demeğe kayıt 

lı asil üyelerden varsa şubelerin temsilci üyelerin
den teşekkül eder. Genel Kurulun toplantı gününden 
bir ay öncesine kadar aidatlarını ödemeyenler, top
lantı nisabında gözönüne alınmaz ve oy kullanamaz
lar. Aidatını ödemeyen asil üyeler ile fahri üyeler 
dinleyici olarak toplantıya katılabilirler, dilek ve 
temennide bulunabilirler.

a) Her sene Nisan ayında olağan
b) Yönetim, veya denetleme kurullarının gerekli 

gördüğü hallerde veya demek üyelerinin beşte biri
nin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.

Genel Kurul, toplantıya, yönetim kurulu tarafın
dan çağırılır. Denetleme kurulunun veya demek üye 
lerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim ku-

b) Okul binasının eksiklerini tamamlamak
c) Okula ihtiyaç olan demirbaş eşya ve kırtasiye 
almak
d) Okul çevresinin düzenini sağlamak
e) Fakir öğrencilerin giyim ve okul iğtiyaçlannı 
karşılamak

B- Çalışma biçimleri :
a) Üyelerden aidat toplamak
b) Velilerden bağış toplamak
c) Müsamere, çay, vb. bunun gibi toplantılar yapa
rak faaliyette bulunmak
d) Kurslar tertiplemek

İkametgağı
Balıkpazan Mah. 1. nolu cad. no. 66 kat 4 Gemlik 
Hamidiye Mah. Orh. cad. Kılıç Ap. 10-17 Gemlik 
Demirsubaşı mah. Lise cad. öner Ap. no.6 Gemlik 
Orhaniye mah. Maltepe sok. no. 3 Gemlik 
Osmaniye mah. Şehit Mehmetçik sok. 6 Gemlik 
Osmaniye mah. Şehit Memhetcik sok 28-4 Gemlik 
Kayhan mah. Lise cad. Yeşil sok. 3-5 Gemlik

rulu genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmaz 
sa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulu
nan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli Sulh 
Hukuk Hakimi duruşma yaparak demek üyeleri ara 
smdan üç kişilik bâr heyeti genel kurulun toplantıya 
çağırmakla görevlendirir.

Genel Kurul Toplantısı, Oy Kullanma ve Karar 
Alma Şekli :
Madde : 11- Yönetim kurulu, genel kurula katılma 

hakkı olan üyelerin listesini düzenler, genel kurula 
katılacak üyeler en az on beş gün önceden günü, 
saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edil
mek suretiyle toplantıya çağırılır. Bu çağımda, ço
ğunluk sağlanmaması sebebi ile toplantı yapılamaz 
ise ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belir
tilir ilk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bir 
haftadan daha az zaman bırakılamaz.

Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı 
gündemi, toplantı gününden en az onbeş gün önce 
mahallin en büyük Mülki Amirliğine yazı ile bildiri
lir. Bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösteren 
liste de eklenir.

Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa bu du
rum, geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiy
le toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan 
verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının ge
ri bırakılma tarihinden itibaren en geç iki 'ay içinde 
yapılması zorunludur.

Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen 
esaslara göre yeniden çağrılır ve toplantı ikinci fık
ra esaslarına göre mahallin en büyük Mülki Amirli
ğine duyurulur. Genel kurul toplantısı bir defadan 
fazla geri bırakılmaz. Genel kurul toplantıları der
nek merkezinin bulunduğu yerde yapılır.

Madde : 12- Genel kurul, katılma hakkı bulunan 
üyelerin yandan bir fazlasının katılması ile toplanır.

İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci top
lantıda çoğunluk aranmaz, ancak bu ikinci toplantı
ya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme 
kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından 
az olamaz. ‘

Madde : 13- Genel kurul toplantıları, ilanda be
lirtilen ve mahallin en büyük Mülki Amirine bildiri
len gün saat ve yerde yapılır. Genel kurula katıla
cak üyeler yönetim kurulunca düzenlenen listedeki 
adlan karşısına imza koyarak toplantı yerine girer
ler. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. 
Üye oyunu bizzat kullanabileceği gibi diğer bir üye 
aracılığı ile kullanabilir. Her üye genel kurulda bir 
üyeyi temsil edebilir. Fahri üyelerin oy hakkı yok
tur. Kararlar mevcudun salt çoğunluğu ile alınır.

Dokuzuncu maddede belirtilen çoğunluk sağlan
mış ise durum bir tutunakla tesbit edilir ve toplan
tı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği 
yönetim kurulu üyelerinden biri 'tarafindan açılır.

Hükümet Komserinin toplantıya gelmemiş olması 
toplantının ertelenmesini gerektirmez. Açılıştan 
sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve baş
kan vekili ile katip seçilir. Toplantının yönetimi ge
nel kurul başkanına aittir .Kâtipler toplantı tutana
ğını düzenler ve Başkanla birlikte imzalar.

Toplantı Salonunda, bütün tutanaklar ve belge
ler yönetim kuruluna verilir. Toplantılarda yalnız 
gündemde yer alan maddeler görüşülür.

Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az 
onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların 
gündeme alınması zorunludur.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ :
Madde : 14- Genel Kurulda görüşülüp karara bağ

lanacak hususlar şunlardır.
1) Demek organlarının seçilmesi,
2) Demek tüzüğünün değiştirilmesi,
3) Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının gö

rüşülmesi, yönetim kurulunun ibrağ edilmesi,
4- Yönetim kurukmça hazırlanan bütçenin görü

şülüp aynen veya değiştirilip kabul edilmesi.
5) Demek için gerekli taşınmaz mallarm satın a- 

hması veya mevcut taşınmaz mallarm satılması hu
susunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

6- Demeğin federasyona katılması veya ayrılması
7- Demeğin uluslararası faaliyette bulunması, 

yurt dışındaki demek veya kuruluşlara üye olarak 
katılması veya ayrılması.

8- Derneğin feshedilmesi.
9- Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevlerin 

yerine getirilmesi.
YÖNETİM VE DENETLEME KURTTULAR! •

Madde : 15- Yönetim Kurum 5 asil ve 5 yedek 
üyeden teşkil edilmek üzere Genel Kurulca, genel 
kurulun alçağı karara göre gizli veya açık oyla se
çilir. Asil üyeliklerde boşalma olduğu taktirde en 
çok alandan başlamak üzere yedek üyelerin göreve 
çağrılması zorunludur.

Toplantı günleri kurulca tespit edilir, ilk toplantı 
en yaşlı üyenin başkanlığında yapılır ve üyeler ara
sında görev bölümü karara bağlanır. Toplantı gün
leri kurulca tespit edilir. Toplantılarda salt çoğun
luk aranır ve mevcudun salt çoğunluğu ile karar 
verilir.

Üst üste üç veya yılda on toplantıya mazeretsiz 
yahut kabul edilir mazereti olmaksızın katılmayalı 
üyeler kurul üyeliğinden çekilmiş sayılırlar. Buna 
dair karan, ilgilinin süre verilerek savunması alın
dıktan Sonra yönetim kurulu verir.

Madde : 16- Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalma- 
larlar sebebi ile yedeklerinde yerine getiri İmesin den 
sonra üye tam sayısının yansından aşağı düşerse 
genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya 
denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya 
.çağrılır. Çağımın yapılmaması halinde demek üye
lerinden birinin başvurması üzerine mahali Sulh 
Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri 
arasında seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde genel ku- 

srulu toplamakla görevlendirir.
Madde : 17- Yönetim Kurulu aşağıdaki görevler 

yerine getirir.
: 1) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi 
üyelerinden bir veya birkaç yetki vermek,

2- Demek şubelerinin açılmasını kararlaştırmak 
ve şube kurucularına yetki vermek.

3- Demeğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin iş
lemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi ha- 
zırlıyarak genel kurula sunmak.

4- Türk vatandaşı olmayanların Demek üyeliğine 
kabulü halinde bunları on gün içinde mahalin en bü- 
:yük mülki amirliğine bildirmek

Mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak 
ve yetkileri kullanmak.

'Madde : 18- Denetleme Kurulu üç asil üç yedek ö- 
yeden teşkil edilmek üzere genel kurulca seçilir.

Bu kurul demeğin hesaplarım ve çalışmalarını 
denetHyerek askarj altı ayda bir hazırlayacağı ra
porları yönetim kuruluna ve toplandığında genel ku
rula sunar. Ayrıca üyelerin demek çalşışmalan hak
kındaki ihbarları üzerine da rapor hazırlayarak ge
reğini yapar.

Yönetim Kurulu her türlü hesap ve işlem dos
yalarını talebinde denetleme kuruluna göstermeye 
mecburdur. Yönetim Kurulu, denetlemelerde zorluk 
çıkardığı takdirde denetleme kurulu zabıtla bunu 
tesbit eder ve genel kurulun toplantıya çağrılmasını 
sağlar. Suç teşkil eden hususların tesbiti halinde 
durumu ilgili makamlara iletir.

Madde : 19- Genel Kurulca yapılan seçimi izle
yen yedi gün içinde yönetim kurulu başkanı tarafin
dan, sayılan organlara seçilen asil ve yedek üyelerin 
ad ve soyadları, baba adlan, doğum yeri ve tarih
leri, ikâmetgâhları, dernek merkezinin bulunduğu 
j’erin en büyük Mülkî Amirliğine yazı ile bildirilir.

Madde : 20- Demeğin şubesi yoktur.
Madde : 21- Üyeler girişte 500. TL. sı giriş aidatı 

ve yılda en az 1000.TL. sı üye aidatı öderler. Bu mik 
tar yıllık olarak verilebileceği gibi aylık taksitler 
şeklinde de ödenebilir, ödeme şekil ve zamanı üye
nin talebide göz önüne almarak Yönetim kurulunca 
tespit edilir. Yapılan bu tespit her üye için üye ka- 
yıt defterine işlenir.

D. S. 8 de



SAYFA
GEMLİK KÖRFEZ 8 MAYIS 1984

Vergi Dairesi Müdürlüğünden han
II. No Adı Soyadı YA Vergi Nevi Vergi Ceza

”>7S: 'TL
EA-376U Ayşe Gül Işıtmar 1.982 Arazi 378.-TL
EA-36187 Halil Torun 1981 Arazi 378.-TL
EA-36187 Halil Torun 1982 Arazi 378.-TL 378.TL

EA-26884 Emine Durak 1981 Arazi 7069.-TL 3535.TL

EA-26884 Emine Durak 1982 Arazi 7069.-TL 7069.TL

EA-24566 Erkan Kandemiroğlu 1981 Arazi 3762.-TL 1876.TL

EA-24566 Erkan Kandemiroğlu 1982 Arazi 3762.-TL 3762.11-

EA-22027 Ayşegül Güler 1981 Arazı 378.-TL 1000.11-
EA-22027 Ayşegül Güler 1982 Araâ 378.-TL 378.TL

EA-18080 Fethi Çetinkaya Ve Müşt. 1981 Arazi 10659.-TL 5330.TL

EA-18080 Fethi Çetinkaya Ve Müşt. 1982 Arazi 10659.-TL 10659.TL

EA-14393 Mehmet Yalçınalp 1981 Araza, 360.-TL 1000.11-
EA-14393 Mehmet Yalçınalp 1982 Arazî 360.-TL 360.11-

EA-18030 İsmail Aldemir 1981 Arazi 891.-TL 1000.11-
EA-18030 İsmail Aldemir 1982 Arazi 891.-TL 891.TL

EA-14596 Mithat Kaya 1981 Arazi 90.-TL 1000.TL

EA-14596 Mithat Kaya 1982 Arazi 90.-TL 90.TL

EA-14596 Mithat Kaya 1981 Arazi 210.-TL 10CMJ.l -»->

EA-14596 Mithat Kaya 1982 Arazi 210.-TL 210.TL

EA-37598 Hafize Akınlar 1981 Arazi 9834.-TL 4917.11-

I EA-37598 Hafize Akınlar 1982 Arazi 9834.-TL 9834.TL

EC-37207 Halil Hikmet Yolaç 1982 Arsa 1200.-TL 1200.TL

EC-37190 Gülümser Yaz 1981 Arsa 800.-TL* 1000.TL

EC-37190 Gülümser Yaz 1982 Arsa 800.-TL 800.TL

! EC-37118 Ayten Ulutepe 1979 Arsa 150.-TL 250.TL

EC-37118 Ayten Ulutepe 1980 Arsa 300.-TL 150.TL

i EC-37118 Ayten Ulutepe 1981 Arsa 480.-TL 1000.TL

EC-37118 Ayten Ulutepe 1982 Arsa 480.-TL 480.TL

EC-35240 Ahmet Enginkıray 1979 Arsa 125.-TL 250.TL

EC-35240 Ahmet Enginkıray 1980 Arsa 200.-TL 62.TL

EC-35240 Ahmet Enginkıray 1981 Arsa 200.-TL 1000.TL

EC-35240 Ahmet Enginkıray 1982 Arsa 200ı-TL 200.TL

| EC-36570 Vehpi Cebat 1980 Arsa 1000.-TL DuU.I-L* ’

EC-36570 Vehpi Cebat 1981 Arsa 1600.-TL 1000.TL

EC-36570 Vehpi Cebat 1982 Ansa 1600.-TL 1600.TL

j EC-36573 Hıdır Karataş 1982 Arsa 320.-TL 1000.TL

EC-36610 Haşan Tanrıverdi 1976 Arsa 250.-TL 250.TL

EC-36610 Haşan Tanrıverdi 1977 Arsa 325.-TL 250.TL

EC-36610 Haşan Tanrıverdi 1978 Arsa 325.-TL 162.TL

EC-36610 Haşan Tanrıverdi 1979 Arsa 325.-TL 162.TL

EC-36610 Haşan Tanrıverdi 1980 Ansa 425.-TL 212.TL

EC-36610 Haşan Tanrıverdi 1981 Arsa 680.-TL 1000.TL

EC-36610 Haşan Tanrıverdi 1982 Ansa 680.-TL 680.TL

EC-36580 Nazmı Oktay 1982 Arsa 280.-TL 1000.TL

i EC-36599 Birgül Oktay 1982 Arsa 280.-TL 1000.TL

EC-40113 Osman Koç 1980 Ansa 200.-TL 1000.TL
! EC-40113 Osman Koç 1981 Arsa 200.-TL 100.TL

। EC-40113 Osman Koç 1982 Arsa 200.-TL 200.TL
i EC-40794 Kadir Güler 1983 Arsa 900.-TL 500.TL

EC-40793 Levent Sağırlar 1983 Arsa 800.-TL 500.TL

EC-17331 Nusret Çiftçi 1983 Arsa 600.-TL 500.TL

EC-28956 Ahmet Arabul 1983 Arsa 3300.-TL 500.TL

EC-40795 Mehmet Erkan Kaya 1983 Arsa 800.-TL 500.TL

EC-40795 Mehmet Erkan Kaya 1983 Arsa 594.-TL 500.TL

EB-618 İsmail Erkul 1983 Bina 2000.-TL 500.TL

! EB-17713 Sevim Ataseven 1981 Bina 400.-TL 1000.TL 1

EB-17713 Sevim Ataseven 1982 Bina 400.-TL 400.TL

EB-4818 Ergül Çüoğlu 1982 Bina 1800.-TL 1800.TL i

EC-40659 Hacı Akbaşoğlu 1979 Arsa 75.-TL 250.TL

EC-40659 Hacı Akbaşoğlu 1980 Arsa 100.-TL 1000.TL

EC-40659 Hacı Akbaşoğlu 1981 Arsa 160.-TL 80.TL
EC-40659 Hacı Akbaşoğlu 1982 Arsa 160.-TL 160.TL
EC-40659 Hacı Akbaşoğlu 1983 Arsa 495.-TL —
EC-40281 Mahir Güvenir 1983 Arsa 430.-TL 1000.TL

Basın

Tıkıi Tarifeleri
Yeniden Ayarlandı

Kaymakam Mehmet 
Güler, taksi fîatlarmm 
saptanması arasmda Mer 
kez ve kasaba Belediye 
Balkanlarrm da çağıra
rak görüşlerini aldı.

Toplantıdan. sonra Gan 
lık Bursa nünüz İs Çatlan 
125 lira olurken Gemlk 
ve köyler arası taksi ta’, 
lan da şöyle oldu :
K. Kumla 1200
B. Kumla 1200
K Kumla yalı 1000
Karacaali 1400
NarMcöyü 1600
Kapaklı köyü 3000
Fıstıklı köyü 4000
Armutlu 5000
JUigurucuk koyu 600
Yeniköy 1250
Kurtul 1000
Kurşunlu 1500
Cüıatlı 1200
Gençali 1300
Umurbey 700
Adliye 1400
Muratoba 1500
Katır lı 2000
Hanüdiye 2300
Şükriye 2600
Feyziye 3000
Haydariye 3000
Selimiye 3500
Mecidiye 4000
Şahinyurdu 2000
Güvenli 2250

AtâVyMr 
İfina yağ. fab.

Gençah Kumaaz 
Radar
Hasanağ?-. gen. imgr..
Smtaş steâ 
ifonatfır
Cumhur, yet mah.
AskerLz Şb civan 
Cezaevi
Mezbaha soğ. ha. dr 
Bursa Yalova kav. 
Terme teâsieri 
Sunğipek îabrikas 
Azot BP tenderi 
As. VeC Arş. Eğt. K. 
Borusan Çzntaş 
Orman kamp

SODEP İLÇE BAŞKANI
miyeceğiz. O»"** Beledi
yesinde yapılan ihmal ve 
hatalar» ve kayırmaların 
bedelini ilçe halkça ödet
meye kimsanin gücü yet- 
miyeccktir.

İnanış re ilkelerimiz 
doğrultusunda aylan ha
reket eden Belediye Mec
lis üyemiz SaduDah Ster 
hakkında parti olarak ge
rekli işlemi yapacağız.”

Barsa Sıkıyönetim Komutan 
Yardımcılığı Tarafından
Bildirilmiştir

İşçi çıkarılması ve işyeri kapatılması ile ilgili Do
nanma ve Sıkıyönetim Komutanığmaı emri aşağıda
dır.

1- işçinin kendi isteği ile veya 1475 sayılı İş Kanu
nun unl7 nci maddesindeki sebeplere dayanarak iş
ten çıkarma hallerinde Sıkıyönetim makamlarına 
baş vurulmıyacaktır.

2- 1 nci maddedeki nedenler dışında, işçi çıkarılma
sını gerektiren hallerde işverenler, keyfiyeti gerekçe
leri ile birlikte Sıkıyönetim Komutan Yardımohğma 
ve Bölge Çalışma Müdürlüğüne bildireceklerdir.

3- Başvuru ile ilgili işlemler, Komutanlık tarafın
dan sonuçlandırılıncaya kadar işçilerin hizmet akit
leri f eshedilmiyecek ve işçi haklarında kısıtlama 
yapılmıyacaktır.

4- Aksine uygulamada limanlar hakkmda, 1402 
sayılı Sıkıyönetim Kanununa göre işlem yapılacaktır.

Muhtarları Tanıtıyoruz Emir Toprakçı Yeniden

derciyle kaldırımlar tama 
men bozulmuştur. Ayar
ca Büyük ve Küçük A- 
ralıkta toprak yığıntıları 
nın kalkmasını bekliyo
ruz Sokaklarımızdaki 
Ihi bozulduklar çöpleri- 
nıizSn topkınamasma se
bep oimaktadın'.Bu ise 
mahallelilerin şikayet
lerine neden olmaktadır.

Bilhassa Tepe sokak 
ta, sdkak lambalarımız 
sık Kik arızalanmaktadır 
TEK. yetkillılcrindcn m 
rekli ilgiyi görmemize 
rahmen kontrollerin atk-

laştınlmasmı bekle
mekteyiz.

Mahallemizde Kal
dırım sokağında Rum’la* 
döneminden kalma so
kak çvsonesi İptal edil
miştir. Bu çeşmenin ye
niden açılmasını arzulu
yoruz. Sorunlarımız şim
dilik bunlardır.

■T««'kkür tnk'rh.

MEHMET ACAR 
KİMDİR l

<11. Mehmet .Acar, muh
tarlık RÖıvvinl toplam o- 
larak 26 yıldır sürdürü
yor.

Mehmet Arar ovö w 
üç OOCUk haİNuadır.

tdam istemiyle Yargılanıyor

Eknir Toprakçı, daha 
önce Bursa 2. Ağır Ceza 
Mahkemesinde yargıla
narak idamı kararlaştı
rılmış. ancak firarda bu
lunması nedeniyle karar 
kendine tebliğ edilememiş
ti. Bu nedenle Yargıtay 
“idam kararının sanığn 
yüzüne okunmasa gereği” 
ile bu karan bozmuştu.

Dün Bunsa'da yenâden 
yapılan duruşmada ken
dini saıunan Bilir Top
raklı. 1974 yıhndaic olay 
la ilgisi oynadığını w kim 
sevi öldümu\tğinî iteri 
sürerek şöyle konuştu :

“Geçmişte Ahmet Ka
raca yaralamaktan 10 yıl 
hüküm giydim. Ve ceza
evinden çıktığım için ci
nayet benim üzerime yı 
kılmak isteniyor” Tanık
ların yeniden çağrılarak 
dinlenmesini isteyen Tep 
rakçı. ’tnı şahitler cm 
yeti benim işlediğ'mi gör
düklerini köylerse ba» 
asm dedt"

üıur Toprakçı. Ahme; 
Kaya*yı öldürmek. Ömer 
Köse w Mehmet Kaya'y» 
yaralamaktan yargıla
nıyor.

DÜZELTME

3. sayfamızda yayınlanan Geml k İcra Mereorîvğs 
983 '563 T sayıh ilanda bilirkişi ’a-a*'»de- 2X930 - 
TL kıymet takdir edilen kagir ev, yanlılıkla 2 000 003 - 
TL. olarak yazılmıştır. DuzeHvîz.

G Körfez

GEMLİK KÖRFEZ
HAFTALIK SİYASI GAZETE

Resmi ilânlar tek sütun santsıa 300 TV
İcra w Mahkeme üârüan sütun santim 103 TL.
Kayıp isânları 50G TL
Teşekkür ve doğum ilânları sactzmi 75 TL
Kongre ilânları 2000 TL
Koop. Kongre ilânları 2500 TL
Sürekli özel Hânlar puatMJa sinir.

ABONE
Altı ayte 650 TL
Yıllık 1300 TL
Oaaeteye verSen yazılar yaynteB* veya ysynı- s 
temas* gen veriknea. 1
Gazetemiz Basn Ahlâk Yasasam uyar. ■
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GEMLİK TİCARET LİSESİ ve ÖĞRENCİLERİNİ KORUMA DERNEĞİ TİİZOĞU
Tt'ZVK DEĞİŞİKLİĞİ : *

Madde : 22- Derneğin tüzüğü merkez Genel Kuru
lura iştirak eden dyvtoin üçte ikisinin çoğunluk ile 
değiştirilir. Yapılan değişiklik kuruluştaki usule gö
re ilan ettiriteıvk kesinlik kazanır.

DERNEĞİN GELİRLERİ :
Madde : 23- Derneğin gelirleri şunlardır.
1- Giriş ve tiye aidatı.
2- Demekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango 

balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve kon
ferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.

3- Derneğin mal varlığından elde •edilen gelirler.
4- Bağışlar ve yardımlar.
5- Yardım toplama hakkındaki mevzuat hüküm

lerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
Derneğin dış ülkelerdeki gerçek veya tüzel kişiler 

den veya diğer kuruluşlardan yardım alması îç İşle
ri Bakanlığının izni ile olur.

TUTULACAK DEFTERLER :
Madde 24 : Dernek aşağıdaki yazılı defterleri tutar

1- Üye kayıt defteri, demeğe girenlerin kimlikle
ri; demeğe giriş tarihleri, aylık veya yıllık aidatları 
bu deftere yazılır.

2- Karar defteri, yönetim kurullarının kararları 
'tarih ve numara sırası ile bu deftere yazılır ve ka
rarların altı başkan ve üyelerce imzalanır.

3- Gelen ve giden evrak defteri, gelen ve giden 
evrak, tarih ve numarası ile bu deftere kayıt ölünür.

4- 'Gelir ve gider defteri, dernek namına alınan 
bütün paraların alındıkları ve harcanan paraların 
da verildikleri yerler, açık ve düzenli olarak 'bu def
terde gösterilir.

5- Bütçe, kesin hesap ve bilanço defteri, bütçe ke
sin hesap vebilançolar bu deftere işlenir.

6- Demirbaş defteri, demeğe ait demirbaş eşya
lar bu deftere işlenir. Bu sayılan defterin Noterden 
tastikli olması zorunludur.

Madde :25 Demek gelllr'jsri alındı belgesi ile 
toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu 
bölgeleri1 saklama süresi,'özel kanunlarda gösterilen 
daha uzun süreye İlişkin hükümler saklı kalmak ü- 
zere, beş yıldırdemek 'gelirlerini alınmasında kulla
nılacak alındı belgesi Maliye Bakanlığınca bastırılır. 
Derneğin talebi üzerine otuz gün içimde 'bu belgeler 
verilmez ise kanundaki usule göre dernekçe bastırı
lan alındı belgeleri'mahallin en büyük Mülki Amir
liğine onaylattınlarakbağış ve aidat kabülünde kul
lanılır. Maliye Bakanlığınca resmi alındı belgeleri 
sağlandıktan sonra demeğin bastırdığı özel alındı 
belgeleri kullanılmaz. Bağış ve aidat toplayacak kişi 
veya kişileri demek yönetim 'kurulu bir karar ile be- 
lirtir ve bu karar © yerin Mülki Amirine tescil ettiri 
lir.

Demek adına gazete, dergi ve öteki basılı eserler 
vererek bunlar karşılığında para veya başkaca yar
dım toplama yasaktır.

['TAŞINMAZ MAE (EDİNME :
Madde 26 Demek (amacını gerçekleştirmek i- 
çin bâğış veya satm alma yoluyla taşınmaz mal edi- 
linebilir ve bunları satabilir, hibe ve terk edebilir. 
Kamu yararına çalışma karan almadıktan sonra 
ikametgahı ile amaç ve; (faaliyetleri için gerekli o- 
lanlardan başka taşınmaz mala sahip olamaz.

Demeğe satm alman' veya bağış ve vasiyet yoluy-

1 «Dernek Kurucuları :
Adı Soyadı Tabiye ti Meslek veya Sanatı
Erhan Teksin T.C. Balıkçı
Ali» Ba kar 1 T.C. Müteahhit
Eyüp «Aslan T.C. Tüccar
H. 'Fehmi Hızal T.C. Balıkçı
Abdullah Kahraman T.C. Tüccar
Muhammet özanadolu ” Şoför
M.”Ah'-Baraş -T.C. Okul Muauru

la derneğe intikal eden taşınmaz 'mallar demek a- 
dına tapuya tescilinden itibaren üç ay içinde İçişle
ri Bakanlığına bildirirler.

DERNEĞİN SANDIK KURMASI :
Madde : 27- Demek yardım sandığı kuramaz.
LOKAL AÇMA :
Madde : 28- Lokal' açamaz.
DERNEĞİN FESHİ ve MAL 'VARLIĞININ 
TASFİYESİ :

Madde : 29 Genel kurulun demeğin feshine ka
rar alabilmesi için tüzüğe 'göre genel kurula katılma 
hakkına sahip bulunan' demek üyelerinin (Temsilci 
üyeler dahil) en az üçte ikisinin hazır bulunması 
şarttır. İlk toplantıda (Çoğunluğun sağlanamaması 
halinde üyeler usulüne 'uygun olarak İkinciye top
lantıya çağrılır, ikinci toplantıya katılan üye sayısı 
ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Feshe 
ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin 
üçte ikisi çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından beş 
gün içinde mahallin en büyük Mülki Amiriğine ya
zı de bildirilir.

Madde : 30- Fesih halinde Demeğin menkul ve 
gayrimenkul maları -Gemlik Ticaret Lisesi Müdür
lüğüne devredilir.

Madde : 31- Şimdiki Yönetim Kurulu aşağıya çıka 
r itmiştir.

İkametgağı
Balıkpazan Mah. 1. nolu .cad. no. 66 kat 4 Gemlik 
Hamidiye Mah. Orh. cad'. Kılıç Ap. 10-17 Gemlik 
Demirsubaşı mah. Lise cad. öner Ap. no.6 Gemlik 
Orhaniye mah. Maltepe sok. no. 3 Gemlik 
Osmaniye mah. Şehit Mehmetçik sok. 6 Gemlik 
Osmaniye mah. Şehit Memhetcik sok 28-4 Gemlik 
Kayhan mah. Lise cad. Yeşil sok. 3-5 Gemlik

^ayrimenkulün Açık Artırma İlanı 
Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğundan

Dosya No : 1982-6 satış

İNCELEME K O M İ $Y O N
RAPORU YUMUŞATILDI

Şuyun izalesine Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesinin 9.2.1981tarih ve 1980-209 
sayılı karar gereğince satılmasına karar verilen aşağıda belirtilen gayrimenkul 
açık arttırma suretiyle satışa' çıkarılmıştır.

Gemlik Tapu sicilinde kayıtlı tapunun Umurbey köyü Derindeler mevkii Pafta: 
12, Sahife : 1345, -Parsel : 1365, Zeytinlik 2480 M2. dir. 1

Kayıtlı 'taşınmaz satışa: çıkarılmıştır.
KIYMETİ i' 850.000.- TL. sı
Satış Şartlan :
1- Satış 5.6.1984 günü saat 10.30-10.45 arasında Gemlik Mahkemeleri Yazı îşle-

1 ri Md.lüğünde açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada -tahmin edilen 
kıymetin %75 inj ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış mas 
raflarını geçmek şartı île ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok ar
tıranın taahüdü baki kalmak şartiyle 15.6.1984 günü aynı yerde ve saatlerde de i- 
klnci arttırmaya çıkarılacaktır. Bu arttırmada darüÇhanlı alacaklıların alacağım 
ve satış masraflarını geçmesi şartiyle en çök arttırana ihale olunur.

2- Arttırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin yüzde 10 u nispetinde 
pey akçesi veya bu miktar kadar (milli bir bankanın teminat mektubunu vermele
ri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil 
verilebilir. Delâliye resmi, ihale pulu; tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birik- 

■ mlş vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (+) bu gayrimenkul üzerindeki 

haklarım hususiyle faiz ve masrafla dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on 
beş ıgün içinde dairemize bi'ldiraneleri lazımdır; aksi taktirde hakları tapu sicili ile 
sabit ohnadikça paylaşmadan -hariç bu'akılacaklardır.

4* Batış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse îera ve İflas Kanunu 
nun 133.’ maddesi gereğince ihale feshedilir, iki ihale arasındaki farktan ve yüzde 
10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tiflMcak ve hiç bir hükme hacet- kalmadan kendi
lerinden tahsil edilecektir.

5- Şartname, İlan tarihinden itibaren herkesin göıebilmesi için dairede açık olup 
masrafı ^verildiği takth'de İsteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

Ö^'Satuİa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve mündereceaıtıni kabul etmiş 
«jnyrtftAall'Inrı, başkaca bilgi ı almak isteyenlerin 1982-6 izald şuyu satış saydı dosya 

ı® numarasıyla memurluğumuza başvurma lan S lan olunur.

te, tt. K. 120
İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri Ali Şenol

de dahildir. A<Uİ^ Y<m MUdürü j ...

liyen SODEP'Grup sözcü
sü Necdet 'Buluk gazete- 

- mize şu açıklamayı yaptı:
“-Komisyon, yaptığı in

celemede tahmini keşif be
deli 12 milyon 554 bini 763 
lira olan işin %48 eksilte- 
rek ihale edildiğini, kanal 
ve kanal kapaklarının de
ğişik müteahhitlerce ek
sik ve kusurlu yapıldığını 
saptamış bulunmak
tadır. Dahası, ortada bu 
büyüklükteki işin ihale 
dosyasınm yeter’nce hazır 
lanmadığı ortada proje, 
ve« şartname bulunmadığı 
Fen İşlerinin ihale dosya
sını hazırlamakta ihmali 
görüldüğü ortaya çıkmış
tır. Bunun sonucu Meclis, 
oy‘birliği ile’ aldığı (karar
la müteahhitlerin eksik 
işleri tamamlamasını, Fen 
işleri sorumlusunun -adli- 
yeye .verilmesini öngör
müştür.

Bu karardan sonra ge
reğinin yapılması bekle
nirken, -ilçede yoğun bir 
kulis faaliyeti başlatılmış, 
müteahhitlerle haricen 
görüşme yapılarak kusur
lu işlerini tanıamlatıhnası 
konusunda belediyeye 
başvurmaları sağlan
mıştır. Dosyasında proje 
ve şartnamesi bulunma
yan inşaat -işleri bundan 
sonra nasıl yapılacaktır? 
Meclis, bir önceki kaı-arın- 
da Fen işleri yetitihlerînin 
Adliye’ye verilmekle mağ

dur olacaklarını bilmiyor- 
larmıydı ki aldıklan ka
rarla bugün çelişerek' 'ilk 
karardan dönmektedirler. 
Bir hafta içinde ne 'değiş
miştir. Bir hafta önce ta
nık oldukları gerçekler
den utananlar, olayı “ci
nayetle” eşdeğer sayanlar 
kendi kişiliklerindeki bu 
değişikliğe ne anlam 'vere
ceklerdir ?

Meclis çoğunluğunun 
•kısa süreiçinde aynı ko
nuyla ngili böylesine zıt 
kararlar alması kamuo
yunda değişik yorumlan
maktadır. Meclisimizin 
saygınlığım zedeleyen ön
ceki karardan dönüş ka
rarma SODEP li üyeler 
olarak üzüntü ile karşıla
dık. Bir arkadaşımızın A- 
nap lı üyelerle paralel oy 
kullanması bizi daha da 
üzmüştür” dedi.

Buluk, açıklaması
nın “Sodep ola
rak, yasaların titizlikle 
uygulanmasını sonuna ka
dar savunacağız ve 
kamu haklarını koruya
cağız” şeklinde bitirdi.

öte yandan, konuyu 
Belediye Meclisine ilk ge
tiren Anap lı üye Emin 
Bora “otay kapatılmamış
tır. Geıeken yapılacaktır. 
Müteahhitler eksik işleri
ni tamamlıyaca'k, Fen iş
leri soınımlulan hakkında 
gereklj soruşturma devam 
edecektir.” dedi.

Belediye Başkam Hak
kı Çakır, ise "-Eskileri 
(deşmekle bir yere vara
mayız. Geçmişte bil’ hata 
■yapılmıştır, önemli olan 
bu hatanın günümüzde 
nasıl düzeltileceğidir. Ci
laya biraz duygusal bakd- 
mıştu'. Müteahhitlere 
üç ay ek '.süre verilerek 
eksik ve noksan işlerini 
tamamlamaları isten
miştir. Bundan böyle hiç
bir kusui’ ve ihmale göz 
yummayacağız.” dedi.

0OCOOOOOOODOOODOD0OO
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| TEŞEKKÜR I

Oğlumuz “HtaGan”ın g 
dünyaya gelişi nedeniy-§ 
le bizleri telefon, telg- § 
raf ve bizzat gelereİ s 

kutlayan değerli eş, dost 8 
ve tanıdıklara teşekkür 
ederiz.
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YIL: 11
15 MAYIS 1984 SALI

SAYI : 550
20 LİRA

gemLlk
KÖRFEZ

Operatör Doktor
AHMET DOĞAN

KADIN HASTALIKLARI ve 
UUÖUM UZMANI

Fevzi Çakmak (Haksem) Caddaıi 
PTT Data Aktar Apf. Kat 3 Daire 7 
Tlf : Ij : 17128 -Et : 2071» - BURSA

SODEP1. Belediye Meclis 
Kararının Uygulanması İçin 
Valiliğe Başvurdu

Dört Yıllık Beklemeden Sonra

l Petrol-is Şubesi
| Sosyal Demokrasi Par- 
atisi Belediye Meclis Gru- 
| bu. belediye meclisinin 
• aklığı son karamı iptali 
»için Valiliğe başvurdu.

(Geçtiğimiz hafta Vali
liğe başvuran SODEP

{Belediye Meclis grubu 
Belediye Meclisince ilk 

|kez alınan İnceleme Ko- 
<

UMANIMIZA 
GÜBRE ve 
PİRİNÇ 
GELDİ

Limanımıza 2400 ton 
gübre ile 600 ton pirinç 
geldi

‘Hamahlah” adlı gemi 
ile limanımıza gelen 2400 
tan Üre’riin Marmara 
Kimya Entegre tesisleri
ne boşaltılması işlemleri
ne başlandı.

Öte yandan “Sea Wa- 
nor” âdlı gemi ile Ispan
ya’dan 600 ton pirinç it
hali yapıldı. I .im ana ya
naşan geminin boşaltma 
Çalışmalarına bugün 'baş
lanacağı öğrenildi. Pirinç 
ithalini “SANDEM” adlı 
şirket yaptı.

misyonuyla ilgili kararın 
aynen uygulanması iste
minde bulundular. Ko
nuyla ilgilj olarak danış- 
taya dava açılmasını is
teyen SODEP Belediye 
Meclis grubu “olay ka
muya malohnuştur, so
nucunu merakla bekliye- 
ceğiz” dediler.

9 TON PİRİNÇ 
İKİ SAATTE 
TÜKETİLDİ

Belediyece Toprak 
Mahsüllerj ofisince getir 
tilen 9 ton ucuz pirinç 
iki saatte satudı.

İlgililerden öğrenildiği
ne göre dün ilçemize 
Toprak Mahsûlleri Ofi
sinden sağlanan 9 ten 
pirinç halka dağıtıldı. 
Pazar Caddesindeki Be- 
ladiye’ye ait depolardan 
4.5 kiloluk paketler ha
timde satışa sunulan it
hal: pirinçler 500 liradan 
satıldı.

ilgililer önümüzdeki 
günlerde yeniden pirinç 
dağıtılacağını fiöyfliö- 
diler

Bursn’do Açıldı
12 Eylül 1980 tarihin

den sonra ilçemizdeki! 
çalışmaları 'askıya alınan 
Petrol-îş Sendikasının 
yeni şubesi Bursa’da tö
renle hizmete açıldı.

Dört yıldan beri kapalı 
bulunan Türk-lş’e bağlı 
Petrol, Kimya ve Lastik 
işçileri Sendikası (Petrol 
İŞ) Gemlik Şubesinin ye

Petrol - İş Bursa Şubesi kurucu yönetim kurulu üyeleri Genel Başkanlar) Cevdet 
Selvi İle görülüyorlar.

niden açılmasa için yapı
lan çeşitli girişimler “Şube 
merkezinin (Bursa da açıl
ması” (koşuluyla izin veril 
di.

Patirol-Iş Sertdnlkası- 
nrn 23. şubesinin Bursa 
Maksem Fevzi Çakmak 
Caddesinde yapılan açılış 
töreninıe Petrol-îş Sendi
kası Genel Başkanı Cevdet 

Selvi, Genel Sekreter Mü- 
nür Güney, Teşkilatlan
dırma Sekreteri izzet Al
tıntaş, Türk-îş 8. Bölge 
Temsilcisi Mehmet Konca 
Azot Sanayi Gemlik Fab
rikaları Müdürü M. Nuri 
Arkım, idari Müdür Yar
dımcısı Ömer Şenışık, 
Sunğiipek Fabrikası Mü
dürü Haluk Yıkılmaz, BP 

Tesisleri temsilcileri ile 
öbür işveren temsilc3.eri 
ile kalabalık bîr işçi top
luluğu hazır bulundu.

Petrol-îş Sendikası Bur 
sa şubesinin açılışında ko
nuşan Genel Başkanı Cev
det Selvi, şubenin açılma
sıyla işçilerin sorunlarının 
daha kolay Çözümlenece
ğini. beüirtenek, işçilerin 
uzun süreden beı-j mağdur 
durumda olduklarına de
ğinerek Jşöyle konuştu :

“- Uzun süreden beri 
sendikasız olan ve bu ne
denle mağduriyetleri öbür 
işçilerden daha fazla olan 
işçilerimiz şubelerinin a- 
açılması sayesinde sorun
larına çözüm bulacaklar
dır. Amacımız ülkemizin 
öbür ülkeler karşısında 
boynu bükük olarak dur
masını, el açmasını önle
mektir. Tüm insanların 
kardeşçe yaşamasını ve 
demokrasinin gelişmesini 
bunun yanında ekondmik 
sorunlara çözüm bulmak 
görevimizdir.”

MAHKEMELER
YAZI İŞLERİ MÜOORO
BURSAYA ATANDI
İLÇENİZE YENİ
NÜFUS MEMURU GELDİ

Yazısı Sayfa 6 da

FERİT USLIIOÖLU KİMDİR?

1887 yılıkıdA Girit’te 
doğdu. İlkokulu Gemlik’te 
bitirdi. Askerlik görevin
den sonra Sınığiipek Fal» 
rlkam’ıula 35 yıl çalıştı. 
Bu hizmetin 25 yılını Ulu
dağ'da kamp müdtlriü- 
ğtl yaparak geçirdi. 1977 
yılında kendi İsteğiyle e- 
ınnkll oldu. 1977 yılında

D. S. 0 da

Dörtyolda Kaza

Kazada Yaralanan
Küçük Komada

Yazısı S. 6 da

MAHALLE
MUHTARLARINI
TANITIYORUZ

CUMHURİYET

MAHALLESİ

—Sayın Usluoğlu ma- 
hafllenizfin sorunları ne- 
lerdir,sizin bu sorunların 
çözümü için beklentileri
niz nelerdir.?
— FERİT USLU OĞLU,

Mahallemizin başta ge
lilen ısonunu kanalizasyon 
dur. Bu konu İle İlgili ola
cak fos^ptik Çukurunun 
|ana hatta ıbağtanm^suniı 
ibdldlyoruz;. Kanalizasyon 
(konusunda Belediyenin 
soruna kesfin bir çözüm

a S. 6 da

Telefonsuz Köyümüz Kalmıyor
TELEFON DAĞITILACAKBİN ADET

Gemlik PTT santralına 
yapılan yeni ilave fiile ilçe
deki telefon sayısı 3 bin
den, 4 bine çıkıyor.

ilgililerden edindiğimiz 
bilgilere göre; santrala 
eklenmekte olan bin adet 
tik yeni ilave ile ilgili ola
rak sırası 'gelen abonelere 
tebligatların yapılması 
için hazırlıkların bitirildi
ği öğrenildi. Santral mon
tajının önümüzdeki gün
lerde başlanacağı belirtil
di.

PİLOT BÖLGE

Gemüfik’in PTT Genel 
Müdürlüğü tarafından

ValiZekai Gümüşdiş 
Belediyeyi
Ziyaret Etti

Bursa Valisi Zekayi 
Gümüşdiş dün ilçemize 
gelerek Belediyeyi ziya
ret etti.

Dün saat 18.00 sırala-
D. & « da

pilot bölge seçildiğini be-
Erten ilgililer Merkeze 
bağı 14 köyün 12 Sine 
PTT hizmetl|eırinin götü
rüldüğü, Güvenli ve Fın- 
dıcak köylerinin ise bu 
yıl hizmetlere kavuşüca-

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA
VE GENÇLİK SPOR DAYRAMINI
KUTLAMA PROGRAMI
BELLİ OLUU

1S| (Mayıs Atatür’ku 
Anma Gençlik ve Spor 
Bayramının 65. yılım kut
lama programı belirlendi

Gençlik ve Spor Bayra
mı, 19 Mayıs 1984 Cumar
tesi günü saat 8.00 de 
Ata’nın anıtına çelerde 
koyma töreniyle basaya
cak. Dalıa sonra saat 
9.00 da saikadaki törende 
ilçe Kaymakamı Mehmet 
Güler halkın bayramını 
(kutlayacak. |Kutlaina<$ın 
sonra istiklal Marşı eşli-

Dı & 6 da 

ğını söylediler.
Öte yandan Engürücük 

köyündekj manuelli sant
ral 'kapasitesinin 55 abo
neye, Muratoba köyünde 
ise 50 ye çıkarıldığı bildi-

D. S. 6 da
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;! GEMLİK-BURSA 100 LtRA

i Minibüsçüler
i “ Zara Yapmadık”

Gemlik’ti minibüsçüler Gemlik - Bursa arasında
I ! ytdcu taşıma ücretlerine zam yapmadıklarım açıkla- 
111 dılar.

S.S. 14 Nolu Minibüsçüler Kooperatifi Başkan 
ı]ı Yardımcısı İsa Kandemir gazetemize j^aptığı açıkla - 
ı । mada şunları söyledi :
ı| Gemlik - Bursa arasında her 15 dakikada bir
’i dolu veya boş olmasına bakılmaksızın minibüs kal- 
111 dırmaktajTz. Biz akaryakıt fiatiaanttaki artışı gözö- 

nüne almaksızın taşımaları 100 liradan devam ettiri-
'ı' yuruz. öğrencAerin bulunduğu araçlar gençlerin •* 
, i kullanna kadar aym ücretle taşıma yapmaktadntar.; 
! Gemlik halkına ucuz hizmeti sürdürmeğe kararlıyız, j
] [ Resmi fiattan uygulamıyacağız.”

I OOOOtTOOOOGOOOOOOOOOOGOOOOGOOOOOOOOOCMOOO

Petrel-Iş Sendikası Ge
nel Başkanı Cevdet Selvi 
işçi sorunlarına değinir
ken şunları söyledi :

Toplu sözleşme yet
kisinin bir an önce çıkan! 
ması işçilerin en önemli 
sorunudur. Anajnsa ve 
yasalarla doğan haklarla 
sendikalaşan işçilerin iş
ten çıkarılmalarının ön
lenmesi, işsizlik sorununa

D. S. 6 da
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Komik Yazar

Gemlik
Y azıları

Av Ali AKSOY

72 Sayılı Gemlik Zeytin Taran Satış Kdoperatl» 
fi. 20 Mayıs 1984 Pazar günü genel kurul toplantısı 
yapacak. Bu toplantıya, 80 Haziran 1983 tarihinde 
kooperatife ortak olan ve 1982 yılı için kampany a 
öncesi “rekolte beyaııanıesi’ vermiş ve yine beyan* 
namede taahüt ettiği ürünün % 60*ııu kooperatife 
teslim etmiş ortaklar katılacaklar.

Daha doğrusu katılabilecekler...

İlk toplantıya bu yüzden, kooperatife kayıtlı 
altı hini aşkın ortaktan, sadece iki bin dörtyüz c'rtak 
katılıyor. Sadece bunlar ortaklık ana sözleşmesinin 
öngördüğü “lazımeyi” zamanında yerme getirmiş 
dunundalar.

Toplantı günü eğer bin iki yüz bir ortak salona 
gelmezse kongre 27 Mayıs gününe ertelenecek ve 
o gün “gelenlerle” toplanacak...

# ❖ #

Kooperatif kongresinde neler görüşülüp karara 
bağlanacak?

Kongre gündeminin neleri kapsadığı, 1 Mayıs 
1984 günlü Gemlik Körfez’de “resmen” duyuruldu. 
Açılıştan kapanışa kadar gündem 23 maddeden olu
şuyor. Ortaklar her gündem maddesini sırayla, titiz
likle, ayrıntıyla, bilerek ve anlayarak, tartışarak ve 
uzlaşarak görüşüp “içlerine sinen” kararlar alacak
lar...

Gündemi özetlersek :

1982 - 83 işyıh Yönetim Kurulu raporu görüşü
lecek. Bilanço ve kâr - zarar hesapları incelenecek, 
görüşülecek. Kontrol Kurulu raporu görüşülecek. 
Kongre her iki kurulu ibra edecek. 1983 - 84 işyıh 
“siyasasının tetkik ve onaylanması” olacak.

Ardından : dağıtılan kâr paylan genel kuru ca 
karara bağlanacak; harcamalar onaylanacak; velha
sıl, önceden yapılmış işlerin karan arkadan gele
cek...

Gündemin diğer maddeleri görüşülüp, yeni yö
netim, kontrol ve hakem kurulu üyeleri seçilecek...

Sonuç : Oldu da bitti ma’şallah! Tibel’de yemek 
var akşama!...

# $5 #

Konuyu biraz geriden alırsak : 2834 Sayılı “Ta
rım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Hakkında Ka- 
nun’un kabul tarihi 21 Teşrinievvel (Ekim) 1935 
Yani Atatürk henüz sağ ve zaman tek parti devri!

1929 dünya iktisadi bunalımı, genç cumhuriye
timizi hayli sarsar. Kurtuluştan beri izlenen “libe
ral” politikaya artık güven duyulmaz. “Fırka”nm 
(parti) önceki dört ilkesine iki yeni ilke daha ekle
nir. “Devletçilik” ve “Devrimcilik”. Yıl 1931

Ekonomik hayata müdahale etmeye başlayan 
devlet, tarımsal ürünlerin pazarlanması sdrunu kar
şısında, çözümü, tarım satış kooperatifi kurmak mo
delinde bulur. Devletçilik ilkesinin en geniş uygula
ma, alanı bulduğu yıllarda, 1935’te yürürlüğe giren 
kooperatifler yasası, rejim tek parti dönemi oldu
ğundan ve asıl önemlisi, geride bırakılan ekonomik 
süreç, “kooperatif taleb eden” köylü “yaratmadığın
dan”, işi yürütme, kollama ve denetleme “uyanık 
bekçilik” rolünü haliyle devlet üstlenir...

Yasa, devleti, kooperatiflere hem maddi, hem 
eğitsel ve örgütsel açıdan yardımcı olmakla yüküm
lü tutar. Hangi devleti? "Tek parti” devletini...

♦ ♦ ♦
Tarım Satış Kooperatifleri, yurt düzeyinde 

1949'11 yılarda kurulmağa başlanır. Yöresel ürün çe
şidine göre zeytin, pamuk, ayçiçeği, fındık, incir ve 
üzüm pazarlayacak birimler oluşur. Peşinden birlik

Kooperatif Kongresi ne Doğru

ler kurulur : Marmara Birlik, Ant Birlik, Fisko Bir
lik, Trakya Birlik vs...

Ammaaa... Dönem çok partili demokrasiye ge
çiş dönemidir. Ve 1950’de İktidar değişir.

Şimdi burada dikkat isterim :

Ortakların “uyanık bilincine” değil de “devlete” 
dayanarak kurulan, gelişen ve kadrolaşan koopera
tifler, demokrasiyle birlikte, ister - istemez iktidar 
partisi (DP) yerel yöneticilerinin “müşfik ellerine” 
bırakıldı. Ve bir daha da otuz yıl aynı siyasal çizgi* 
nin yönetiminde kaldı...

Tersj olsaydı, yani demokrasiye geçilmeseydi, 
daha mı iyi olacaktı? Hayır aynı şey olacaktı. Salta
natı bukez devlet adına CHP kadroları sürdürecek
ti! Kastımız, kooperatif yönetiminin, şu yada bu par 
tinin eline değil “ortakların eline” geçmesidir.

Bilmem anlatabildim mi?

❖ # «

Otuz yılı geride bırakan Marmara Birlik, bugün 
geleceğini pek parlak görmüyor. Geçmiş yılların 
“enfasyon kâr”ın dan ar belâsı Ortaklarına kâr payı 
dağıttı ama gerçekte Ziraat Bankasının faiz tuzağı
na düşmüş durumda. Havuzdaki her bir kilo zeyti
ne yıllık ortalama yüz lira dolayında ek bir faiz yü
kü biniyor.

Havuzda yumuşayıp “cibre” olan zeytini, “ez
me” yapıp kavonozla satmak zeytincilikte çözüm 
değildir. Öyle ya, kimse gül gibi zeytini ezme yap
mak ihtiyacı duymaz.

Bugün gelinen nokta başarılı değildir. Bu başa
rısızlığın temelinde kooperatif ortaklarının meydam 
boş bırakmaları var. Yönetime siyasilerin “çörek
lenmesi” var.

İlçemiz ve çevre ilçelerin sön otuz yıllık geçmi
şine baktığımızda, kooperatif “örgütü” (!) kullanı
larak, kimi kişiler, hem “siyasal nüfus” sahibi ol
muşlar ve hem de madden güçlü olmuşlardır.

Bilmem tanır mısınız bu İnsileri?

Eski günleri kaşımasak iyi olur. Fakat birşeyi 
başarabilirsek çok daha iyi olur : Kooperatif kong
resinde, partilerin değil ortakların çıkarlarını düşü
necek yönetim seçmek!

İzlediğimiz kadarıyla, ANAP böyle bir çaba i- 
çinde değil. Kooperatif yönetimleri hâlâ “çek eski”, 
günümüzde yeniden “dinlememiş” bir siyasal çizgi
nin kontrolünde.

Hükümetin konuya ilgisizliği normaldir. Zira 
ANAP’ın “kooperatifçilik” diye bir Sorunu yok. Sa
vunduğu “liberal” ekonominin gerekleri ile koopera
tif anlayışı terstir. Devletin elindeki KIT’lerden kur
tulmak isteyen sayın özal’a, Marmara Birlik ve 
benzerleri ek yüktür. Serbest piyasa ekonomisinin 
koşulan içinde kendi başlarının çaresine bakmak 
zorundadırlar.

Sorun, tüm bu karamsar tabloya rağmen koo
peratife sahip çıkmaktır. Yönetimi, devletin bürok
ratik vesayetinden olduğu kadar siyasal partilerin 
den de kurtarmak sorunudur.

Böylesi bir çözüm, Olağandışı olmak şöyle dur
sun, asıl yapılması gerekendir. Zira kooperatif önce 
ortaklarına ait bîr kuruluştur. Liberal ekonominin ı 
acımasız çarklan ve her yıl artan faiz yükleri, yakın i 
gelecekte büyült darboğazları getirecektir, öyle ki 
kooperatif bir kar ve zarar ortaklığı olmakla, bir- 
gıin postacıdan zararla ilgili icranın yolladığı “öde
me eniri” almak da w işin içinde.

İşin bu noktaya varması önleyecek çözümler 
bulanması dileğimizle...

I 15-21 Mayıs Gençlik Haftası
MEHMET GÜLER
GEMLİK KAYMAKAMISayın Gemlikliler, Sevgili Gençler15 - 21 Mayıs tarihleri arası Gençlik Haftasıdır. Bu haftayı bugün gençlik yürüyüşü ile başlatmış bulunuyoruz. Haftanızın sağlıklı, eğlenceli ve başarılı geçmesini diliyorum. Bu hafta 'hepinize kutlu ve mut- I lu olsun.Gençlik Haftasının maksadı ; gençlerimizin vatan sevgisi ve milli hislerle dolu olarak, Atatürk ilkeleri doğrultusunda yetişmelerine, eğitimlerine katkıda bulunma?;, boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmek, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramının anlamı ve önemine uygun bir şekilde kutlanmasını sağlamaktır.Bu hafta içinde ilçe merkezi, köy ve kasabaları- | mızda yaşıyan 12 - 24 yaş kesimindeki gençler bir- araya gelecek, tanışacak, kaynaşacak, eğlenecek ve çeşitlj sportif faaliyetlerde bulunacak, milli değerler etrafında topluma bütünleşecektir.Gençlik haftasının Icutlanması ve gençliğe hizmet yapılması için başkanlığımda Gençtik Haftası düzenleme komitesi kurularak, kararlar alınmış, çalışma- i ■lana başlanmıştır.Gençliğe hizmet için başta spor sahamız ve kayıkhane tesisleri onarılarak daha kullanışlı hale, getirilecektir.Öğrencier, köy ve gayrifedere kulüplerin genç ta- f-umlan arasında futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi ve atletizm turnuvaları tertip edilmiş olup, kupaları bu hafta içinde verilecektir.Hasanağa ve Karacaali Gençlik Kamplarından Gemlik gençliği ide kamp dönemlerinde istifade ettirilecektir.Atatürk ve Gençlik, gençliğin önemi, gençliğin sorunları, spor kulüpleri ve ihtiyaçları konularında konferanslar verilecek, dövizler asılacak, mahalli ba sunda yazılar yazılacak, gençlik bülteni neşredilecektir.Hafta Boyunca Atatürk Büstleri ve Kordonbo- yu ışıklandırılacak, Halk Oyunları sunulacaktır.Değerli Gençler; Gençlik değince sadece 12-24 yaşlan arasındaki vatandaşları değil, daima vatanını, Milletini, Bayrağını, Cumhuriyetini seven ve yücelten, Atatürk ilke ve inkılâplarına içtenlikle bağ- 1 lı, eskiye değil yeni gelişme ve ilime sarılan insanla- rıda anlatmak istiyoruz.Türk Gençliği; örf ve adetlerine bağlı ancak ye niliklere açıktır. Türk gençliği milli ve ahlâki değerler etrafında toplumla bütünleşerek toplumun ilerlemesini istiyen, iyiye 'güzele yönelen, büyüklerini sayan, küçüklerini seven, milletiyle barış içinde birlikte hareket eden toplumun en enerjik ve dina- I mik kesimidir.Birleşmiş Milletler Genel Kuruluncada 1985 yılı Uluslararası Gençlik Yılı olarak kabul edilmiştir. Böylece Gençlik sorunları ve Gençliğe yapılacak hizmetler uluslararası düzeydede ele alınmış bulunmaktadır.Devletimizin kurucusu Atatürk’ün Cumhuriyeti kurma görevini gençliğe bırakmakla ona verdiği büyük önemi göstermiştir.Atatürk’ün Cumhuriyet Gençlere emanet etmesinin sebebi; onların gereği, eskiye değil, daima ileriyi düşüneceği, göreceği,Milletini, Vatanını, Bayrağını ve Cumhuriyetini koruyacak enerjiyi siz genç- ı lerde görmesindedir.Gençliğin daima iyiye, güzele yöneleceği, şanlı I Bayrağım daima yücelerde dalgalandıracağını ve I elden ele sonsuza kadar ulaştıracağına inanmasın- I dadır.Türk Gençliği Atasının izinde sonsuza kadar Türkiye Cumhuriyetini yaşatacaktır.Buna inancımız tanıdır.Türk Gençliği geleceğimizin güvencesi, Milletinin temel direğidir.Gençlik Haftasının iyi kutlanması için emeği geçen tüm yönetici, öğretmen, Sporcu, Basın Mensubu, Fabrika ve Banka Müdürlerine, tüm Gençliğe | şükranlanmı sunanın.

:______________________ JıI



GEMLİK KÖRFEZ 15 MAYIS 1984 SAYFA 8

Demokrasi mı?

CORÖŞL
Demokrasi; geçmişten bugüne iyi bir sı

nav vereme®. Geçmişin kendilerine pay çı
karan yöneticileri; demokrasinin. ta başla
rında çanına kurşun döktüler. Ne denli ses 
siz bîr toplum olursa, yönetimin de o denli 
kolaylaşacağı karaşındaydılar. İlk anda, 
konuşan tüm ağızlar susturuldu, basın san
sürden kurtulamadı. Sansür de yetmedi; 
gazete kapatmalar, yazarların tutuklanma
ları. yönetimin günlük işleri araşma girdi. 
Astığı astık kestiği kestik bir karanlık dö
nem yaşan® Türkiye’de. Gözlerimize baka 
baka, radyo-televizyonda “tezvir" dolapla
rı çalıştırıl®. Ulusun gözünden gerçeklerin 
kaçırılması gerekliydi, o da yapıl®. Siyasi 
kavganın; yalamn-dolan’m içinde yaşayan 
ulus bireyleri, ‘umut’ dene can simitlerine 
de boşuna sarıldılar. Gözler boşuna birşey- 
ler aradı. Bir deprem var® Türkiye’de si
yasi bir deprem.

Bu iş başında olanlar, “46”lardan gel
diklerini, o ruhu taşıdıkların, oy toplama 
alanlarında bangır bangır söylerlerken; 
•1950'ler in karanlık günlerini de anımsama 
lan, yeterde artar® bile. Geçmişten de alı
nacak dersler olduğu unutulmamalı. De
mokrasi; döverek yeşermez, severek yeşe
rir. ‘46’lar çok gerilerde kaldı. İki bininci 
yıla hızla yaklaşıyor Türkiye. Yine de in
sanımız, Özal yönetiminden; bıkmasına, bu
nalmasına karşın umutlu. Tüm sızlanmala
ra, yere serilmesine karşın umutlu. ‘Acaba
bâr ışık yanar mı? bekleyişi içinde 
mız.

Türkiye geçmiş dönemlerde bir 
KEKLER olayı yaşadı. Bu dönemi

iıısanı-

BAN- 
unut-

muş görünen hükümet; bu kez de bunalım
dan kurtulma yollarını bankalarda arama-

da, yüksek faizle. “Mevduatın.” bankalarda 
toplanması ayıu olayı bir kez daha yaşat
mak olur ki; bu politikanın da nasıl sonla- 
nacağuu, önünün nasıl alınacağını şimdi
den kimse kestiremez. Her gelen hükümet 
yapay, ama arkası gelmeyen bir dizi ön
lemler almıştır. Ahnan önlemler öyle bir 
yere gelmiştir İti bu önlemleri alanları da 
yere sermiştir. Ahnan önlemler de, çok 
geçmez efendisini yere çalar. ‘Ekonomi 
uzmanı’ olduğunu söyleyegelen Sayın ö- 
zal; ufuklardaki kara bulutların da neler 
doğuracağının hesabım yapıyor olmalı.

Bugün, bilmem kaçıncı demokratik or
tamdayız. Demokrasilerde her konuda iler-] 
sini görmek, gelecekleri iyi hesaplamak di
ye bir kural olmalı. Bugünkü yönetim iç- 
dış olaylara bakarken kuşkusuz insani açı
da bakacaktır. Tüm çalışma alanlarında in 
san, insanın emeği olduğuna göre; çalışan-1 
larııı da bu çarpık ekonomiden birer parça 
birşey almaları kaçınılmaz olmuştur. Ya
şam koşullarının her geçen değiştiğine ba
kılırsa, enflasyonun baskısı altında ezilen-1 
lerin de seslerine kulak verilmeli. Çünkü,1 
ekonomiyi işletenler onlar. Ekonominin 
tüm günahım yüklenenler de onlar. Piya
sa ekonomisi orta kesimi yere serdi, şimdi 
yukarılara çıkıyor. Büyük üretimlerde yı
kıntısını demokratik bir ortamda sürdürü
yor. Bu denli dar gelirlinin, yoksulun sırtı
na binilmez ya. Nerde güllük-gülüstanlık 
bir Türkiye? Demokrasi bu demekse; her
kes istediğince demokrasi adına soysun 
sömürsün; bu mu demokrasi? Yoksa eşit
lik ilkelerinin uygulandığı uygarca yaşanı
lan bir yönetim şekli mi?

Sahi, nedir DEMOKRASİ?

*
Gazeteniz Gemlik K ö r f e z ’ i

Okuyunuz, Okutunuz, Abone Olunuz

İLAN
Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğundan

Dosya No. : 1984/18 Satış

izalesinin şuyuna Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesinin 12.11.982 tarih 1974-384-406 sa
yılı ilamı ile satılmasına karar verilmiş olan .

Aşağıda (3) parça gayrimenkul açık arttırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.
1) Gemlik Tapu Sicilinin Hami®ye Mah. Pafta 33, Ada : 130, Parsel : 22 de kayıt

lı 981 m2 lik tarla. Açık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır. KIYMETİ : 245.250TL 
sidir. 1 1

2) Gemlik Tapu Sicilinin Halit Paşa Mah. kain tapunun Pafta : 4 Ada : 311, Par
sel : 14 de kayıtlı 53.21 m2 lik ahşap ev açık arttırana suretiyle satışa çıkartılmış
tır. KIYMETİ : 100.000 . TL.sı «

3) Gemlik Tapu Sicilinin, Orhaniye Mahallesinde kain tapunun Pafta : 13, Ada 
: 356, Parsel : 5 de kayıtlı 1861 m21ik zeytinlik acıkartuma suretiyle satışa çı
karılmıştır. KIYMETİ : 20.000.TL sidir.

SATIŞ ŞARTLARI :

l)1 Satış : 20.7.984 günü saat : 10.30 da aşağıdaki sura gibi yapılacak.
a- l.Nolu sıradaki gayrimenkul saat : 10.30 - 10.45 arası,
b- 2. Nolu sıradaki gayrimenkul saat : 11.00-11.15 arası
c- 3. Nolu sıradaki gayrimenkul saat : 11.30 - 11.45 arası
Gemlik Mahkemesi Yazı işleri Müdürü odasında açık artırma suretiyle yapı

lacaktır. Bu arttırmada tahmin e®len kıymetin % 75 ini ve rüçhanh alacaklılar 
varsa alacakları mecmunu ve satış masraflarım geçmek şartı ile ihale olunur. Böy
le bîr bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle 30. 
7.1984 günü aynı yer ve saatlerde ikinci arttırmaya çıkarılacaktır.

Bu arttırmada da rüçhanh alacakhlann alacağını ve satış masraflarını geçme
si şartiyle en ço k arttırana ihale olunur. 1

2- Arttırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin yüzde 10 u nispetinde 
pey akçesi veya bu miktar kadar mîllî bir bankanın teminat mektubunu vermele
ri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı iste®ğinde 20 günü geçmemek üzere mehil 
verilebilir. Delâliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birik
miş vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla ®ğer ilgililerin (+) bu gayrimenkul üzerindeki 
haklarını hususiyle faiz ve masrafla dair olan id®alarmı dayanağı belgeler ile on 
beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi taktirde haklan tapu sicili ile 
sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflas Kanunu 
nun 133. maddesi gereğince ihale feshe®lir. iki ihale arasındaki farktan ve yüzde 
10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan ken®- 
lerinden tahsil edilecektir. 1

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup 
masrafı veril®ği taktirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6) Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatinı kabul etmiş 
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 1984-18 satış sayıh dosya numara
sı ile başv urmalan ilan olunur. < j ;
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ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri Ali Şenol

de dahildir. Adliye Yazı işleri Müdürü

GEMLİK KURS ve OKUL TALEBELERİNE YARDIM DERNEĞİ TĞZÜĞO
DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ :
Madde : 1- Demeğin a® : Gemlik Kurs ve Okul Talebelerine Yardım 

Demeği. Merkezi : Gemlik—Bursa Demeğin şubesi yoktur, açamaz.
DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN 
DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA 
ŞEKİLLERİ

Madde : 2- Demeğin amacı :
Kurslarda ve okullarda okuyan talebelere maddeten ve manen yar

dıma olmak, onları her bakımdan korumaktır. Bu amacı gerçekleştirmek 
için aşağıdaki çalışmaları yapar.

a-) İlk, orta, lise, yüksek dereceli veya bunların üstünde veya altında 
®ğer her türlü kısa veya uzun müddetli üretim müessese ve kurslarında 
Okuyan talebeleri bamnıdmnıa, yiyecek, giyecek, yakacak ve hastalıkları 
halinde doktor, ilaç ve hastahane masrafları ile emsali bilumum ihtiyaç
ları 'karşılamak ve onları her bakımdan korumaktır.

₺-) Mili, ananevi örf ve adaletlerimize uygun, sosyal ahlakı, dini iktisa- 
® 'kültürel hususlarda gayri siyasi mahiyette ilmi konferanslar, seminer
ler, toplantılar ve dersler tertip etmek, dergi, gazete ve broşür neşretmek 
sureti iıle talebelerin kültür seviyesinin yükselmesine yardım etme ve der
neğin tanıtılmasını sağlamak.

c-) (a ve b) bendindeki hususların gerçekleştirilmesi için talebelerin 
yurt (pansiyon) ve dershane ihtiyaçlarını karşılamak üzere taşınmaz mal 
edinmek, bina inşa ettirmek ve mezkûr binalar ile müştemilatını hanete 
açmak, bina ve daire kiralamak veya talebeler tarafından kiralanacak o- 
lan yerlerin kira bedellerini kısmen veya tamamen karşılamak.

ıd-) Gerektiğinde ihtiyaca göre ilave veya yeni bina inşa ettirmek.
e-) Binaların muhafazası için icap eden bakımı ve tamiratı yaptırmak.
f-) Vakıf kanunu hükümleri dahilinde derneğin gayesine uygun vakıf 

kurmak.
DERNEĞİN KURUCULARI

Madde : 3- Demek, aşağıda adları belirtilen şahıslar tarafından 15.12-
1977 tarihinde kurulmuştur.

Tabiyeti İkametgahıAdı ve Soyadı Meslek ve San.
Ahmet Kimyacıoğlu Yük. Kim. Müh. T.C. Balıkpazarı 1 Nolu Cad. No 

87 D 8 Turhangil Apt. - Gemlik
Dursun Kara İSÇİ T.C. Yeni Mah. Ak Sk. No. 5

Gemlik
Eyüp Karakoç İSÇ' T.C. Osmaniye Mah. Pazar Cad. 

No. 5 - Gemlik
Kadir Kaba Usta T.C. Hamidiye Mah. Tekel Sk. No 

40 - Gemlik
İsmail Bilgin Esnaf T.C. Hisartepe Mah. Akça Cad. 

No. 10 - Gemlik
Erdoğan Yıldız Şoför T.C. Orhangazi Cd. No. 50 Gemlik
Kadir Uslu Usta T.C. Hamidiye Mah. Kavaklı Sok. 

No. 9 - Gemlik

DERNEĞE ÜYE OLMA ÜYELİKTEN ÇIKARILMA VE 
ÇIKMANIN ŞART 4"E ŞEKİLLERİ

Madde : 4- Derneğe üye olma hakkı :
18 yaşım ikmal etmiş, medeni haklarını kullanma ehlij’etine haiz ve 

kanunen dernek üyeliğine mani hali bulunmayan her TÜRK vatandaşı 
tüzüğün 5. maddesinde zikir edilen şartlar dalı ilinde demeğe üye olabilir.

Derneğin, Asil ve falui olmak üzere iki türlü üyesi vardır.
A- Asil Üyeler :
Asil üyeler derneğe üye olma hakkına sahip olan ve üj’eliği yönetim 

kurulunca kab® edilip, tüzükte belirtilen aidatları düzenli olarak ödeyen 
seçme ve seçilme hakkına sahip üyelendir. Her asil üyenin genel kurulunda 
bir oy hakkı vardır. Asil üye ojmnu bizzat kullanabileceği gibi diğer bir 
asil asil üyej1® vereceği temsil yetkisi vasıtası ilede kullanabilir, ancak bir 
asil üye genel kurulda yalnız bir asil üyeyi tenisi edebiir.

D. S. 4 te
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GEMLİK KURS ve OKUL TALEBELERİNE YARDIM DERNEĞİ TÜZÜĞÜB- Fahri Üyeler :Fahri üyeler derneğin maksat ve gayesine ulaşabilmesi için.uzaktan ve yakından manevi veya bedeni veya fikri veya mali yardımda ve hizmette bulunan ve yönetim kurulunca fahri üyeliği kabul edilen üyelenfir. Fahri üyelerin seçme ve seçilme hakkı olmayıp sadece dnleyiq sıfatıyla müzakereleri takip için genel kurul toplantılarına katılabilirler ve istedikleri taktirde aidat verebilirler.Madde : 5- Demek Üyeliğine Giriş ve Çıkış :1- Giriş : Demeğe üye olmak isteyen kimse adli sicil kayıt sureti ve üye olmak için üye olma şatlarına sahip bulunduğuna dair beyanname ile bir-•j;jıppq Jfejeıo ıpzeÂ amqıqes pnsaejnuı sa jeıŞeq uıaıen spuıöı unâ Q£ nsnsnq nq npun>| uırjauos. up^eqjes usuıeuıet sıppurp paı bâsa ınqen trppg nq n;n.ın^ uıpauojç *4mnA§eq eunpunif unjauoÂ ^e-iejo tpzeA appı2- Çıkış : Üyelikten çıkış üyenin,a) Kanunen üyelik hakkını kayıp etmesi,b) İstifası neticesinde ve ayrıca,c) Taahhüt ettiği aidatı yazılı ikaza rağmen üst üste üç ay ödememesi d) Demeğin maksat ve gayesine aykırı hareket ve halinin görüldüğü hallerinde yönetim kurulunun ekseriyetle alacağı kararla üyelikten çıkarılması sureti ile olur.Yukarıda sayılan haller sebebi ile demekten çıkan veya çıkarılan üyenin teberru veya sair suretler ile evvelce yapmış olduğu nakdi veya aynı yardımlar iade edilmez. •
DERNEĞİN ORGANLARIMadde : 6- Demek aşağıdaki organlardan teşekkül eder.a) Genel Kurulb) Yönetim Kuruluc) Denetleme Kurulu

DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ VE 
TOPLANMA ZAMANIMadde : 7- Genel kurulun olağan ve olağan üstü olmak üzere iki türlü toplanması vardır.a) Olağan genel kurul toplanması :Olağan genel kurul toplanması, iki senede bir olmak üzere Mayıs ayı içinde genel kurula katılma hakkr bulunan asil üyeler arasından bir faz- lasınıni'jtirakı ile yapılır. Olağan genel kurul toplantılarının en geç iki yılda bir yapılması zorunludur.,b) Olağan üstü genel kurul toplanması :Olağan üstü genel kurul toplantısı yönetim kurulunun veya denetleme kurulunun gerekli gördüğü halerde veya genel kurula katılma hakkı bulunan asil üyelerinin beşte birinin yazılı istekleri üzerine yapılır.

GENEL KURULA ÇAĞRI USULÜMadde : 8- Genel Kurul toplantıya yönetim kurulunca çağırılır. Yönetim kurulu dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini tanzim eder. Genel kurula iştirak edecek üyeler, en az 15 gün önceden, günü, saati ve gündemi mahalli gazetede ilan edilmek suretiyle top lantıya çağırılır. Bu çağında ekseriyetin temin edilememesi sebebiyle toplantının yapılmaması halinde, ikinci toplantının yapılacağı gün, saat ve .yerde belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı günü arasında bırakılan zaman bir haftadan az olamaz. Toplantının yapılacağı gün, saat ve ilk toplantı gündemi, toplantı gününden en az 15 (onbeş) gün önce mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösteren listede eklenir. Toplantı, başka herhangibir sebeple geri bırakılırsa bu durum bırakılma sebeperide beirtimek sureti ile toplantı ilanın yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur Geri bırakılma tarihinden itibaren engeç iki ay içinde toplantının yapılması zorunludur. (Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağırılır ve keza toplantı birinci fıkra esaslarına göre mahallin en büyük mülki amirliğine duyurulur.) Genel kurul toplantısı, bir defadan fazla geri bırakılamaz.Toplantı Yeri : Genel kurul toplantıları demek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz.Toplantının yapılış usulü : Demek genel kurul toplantıları ilanda belirtilen ve mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel kurula- katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listede adları karşısında imza koyarak toplantı yerine girerler. Çoğunluk sağlanmamışsa durum bir zabıtla tesbit edilir ve toplantı, yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyeleri tarafından açılır. Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olması toplantının ertelenmesini gerektirmez.Açılıştan sonra, toplantıyı idare etmek üzere açık oyla bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile kâtip seçilir. Toplantının idaresi genel kurul başkanına aittir. Kâtipler, toplantı zaptım çizerler ve başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda 'bütün zabıt ve belgeler yönetim kuruluna verilir.Toplantıda Görüşülecek Konular : Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür, ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin on az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması z orunludur. Kararlar, mevcut üyelerin çoğunluğu üe ahnır. Yönetim kurulu gizli oyla seçilir. Diğer seçimler re oylamalar açık oylama usulü İle yapılır.üyelerin genel kural toplantısında oy kutanabilmetari için mükellef bulundukları aidatı muntazam ödemeleri re gerçi kurul toplantısı tarihinden en az üç ay evvel üyelik sıfatını kazanmış oknatan lazımdır.
GENEL KURULUN GÖREV VK YETKİLERİMadde î 9 — Auağıdn rezili hususlar genel kuralca görüşülüp karara bağlanır.a>)Dernek organlarının seçilmesi,b-) Dernek tüzüğünün kısmen rey* tamamen değişlirihnesi.e.) Yönetim ve denetleme kuralları raporlarının görüşülmesi, ritaettaı kurulunun ibra edilmesi,d-) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin aynen veya değiştirilerek 

kabul edilmesi,e-) Derneğin federasyona katılması veya ayrılması,f) Demeğin feshedilmesi,g-) Dempğp lüzumlu alan taşınmaz malların satın alınması, bağış ve vasiyyet yoluyla derneğe intikal edeni  erin dernek üzerine- intibak ve tes dİ muamelelerinin yapılması mülkiyetten, başka aynı hakiann tesis edilmesi veya mevcut taşırmaz malbv-ın -nnimısı veya kendisine ait- mevcut taşmmaz mallar üzerinde miiüoyatm dışındaki aynı haklarm başkaları lehine tesis edihnesj hususunda yönetim kuruluna selainyet verilmesi,h-) Mevzuatta ve demek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtil ea diğer görevlerin yerine getirilmesi.
YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİMadde : 10 — Yönetim, kurulu genel kurul Tarafından gizli oyla seçilecek 5 asil ve 5 yedek üyeden teşekkül eder. Tasdik neticesinde oy sırası itibariyle en fazla oy alan beş üye asildir. Yedek üyeler asil üyelerden sonra aldıkları oy sırasına göre serilmiş olurlar. Yönetim kuruluna serilenler, serimden yapacakları ilk toplantıda aralarında bir başkan, bir başkan vekili, bir muhasip ve veznedar, bir kâtip seçmek sureti ile vazife - taksimi yaparlar. Dernek, başkan veya onun yokluğunda başkan vekili tarafından temsil olunur. Ycnetimkurulu toplantı günlerini kendisi tesbit eder. Bunun dışında, başkanın daveti üzerine de toplanır. Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi müstafi sayılır. Yerine sırasıyla yedeklerden alınır, kararlar ekseriyetle alınır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİMadde : 11— Yönetim Kurulu, genel kurula karşı sorumlu olup başlıca görev yetkileri şunlardır :a-) Genel kurul kararlarına ve demek tüzüğüne göre derneğitem ve kamil selahiyetiyle temsil ve idare etmek,b-) Demek tüzüğünde yazılı maksat ve gayenin tahakkuku irin çalışmalar yapmak,c-) Genel 'kurulu olağan.ye olağan üstü toplantılara davet etmek,d-) Derneğin gider ve gelil- hesaplarına ait işlemleri yapmak ve gelecek devreye ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,e-) Demeğin gayesin n tahakkuku için gereken ücretli veya ücretsiz personeli işe almak veya işlerine sen vermek,f-) Demek tüzüğünün çeşitli maddelerinde derneğin gayesi ve yapacağı işler olarak bütün hususları sonuna -kadar yerine getirmek, resmi, gayri resmi, hükmi, hakiki şahıslar ve müesseseler nezdinde derneği tam yetki ile. temsil etmek, Tapuda takrir almak, takrir vermek, vesaire gibi mühim hususlarda imza -lazım geldiği halerde yönetim kurulunun tüzüğe göre çoğunlukla aldığı bir karar lazımdır. Bu karara tarih ve numarasından bahisle başkan ve onunla birlikte yönetim 'kurulundan yetkili kılman bir üyenin imzası, yönetim kurulu ve dolayısıyla demeği ilzam eder.)g-) tendi inşa ettirdiği veya satın adığı veya bağışlanan veya vasiyyet yolu ile intikal eden veya fesih edilen diğer dernekler tarafından kendisine devredilen taşınmaz malların kendi tüzel kişiliğine tapu ettirmek gerekirse yukarıda ve diğer maddelerde açıklanan şelcilerde iktisap ettiği tüm taşınır, taşınmaz maları, kıymetli evrak ve kıymetli madenleri, diğer mal ve eşyayı satmak suretiyle paraya çevirmek, gelir vesaire vakfı yapmak, (Vakıf kanununun hükümlerine uygun olarak.)Taşınmaz malların satımı ve alımı genel kurul kararma dayandınhr.h-) Derneğin maksat ve gayesine aylan davranışlarda bulunanlar aidatını vaktinde ödemeyen üyeler hakkında gerekli tahkikatı açarak icabında geçici ve daimi ihraç cezalarını vermek,i-) gerektiğinde üyeler için lokal açmak ve yardım sandığı kurmak.j-) Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak,k-) Yönetim kurulu barındıracağı öğrencileri dilediği öğretim müessese ve kurslarından veya dışarıdan imtahan vermek için çalışan talebelerden seçmekte yetkilidir,1-) Dernek yönetim kurulu, dershaneye ve talebelerin yatıp kalkmalarına, yiyip içmelerine ve diğer zati ihtiyaçlarına ait kısım (pansiyon veya yurt) ve bu binaların üzerinde bulunduğu arsa ve halen mevcut ileride yapılacak ilave ve müştemilatım dilediği şartlarla vakıf haline getirmek hususunda tam yetkilidir,m-) Yönetim kurulu, sosyal ve kanuni şartlar sebebi ile mevcut taşmmaz malların talebelere tahsisinde fayda olmadığı kanaatine varırsa bu taşmmaz malları talebelerin istifadesinden kaldırıp beklemekte veya geçiri olarak demeğin gayesine uygun diğer hayırlı bir lıizmet için kullanmakta yetkilidir. Ancak, ilk imkan ve fırsatta binalar’ tekrar talebelerin istifadesine tahsis ettirür. Bu imkan ve fırsatın zuhur ettiği tayin ve tesbiti dahi yönetim kurulunun yetkisi dahifindedlr.
DENETLEME HUKUKU TEŞKİLİ AT GÖRE^TERt

Madde : 12 — Denetleme kurukı. genel kurul tarafından seçilen üç asil 
ve üç yedekten teşekkül eder asillerden birinin herhangi sebep ile ay

rılması halinde sırası ile yedekten alınır. Denetleme kurulu üyeleri arala
rından birini başkan seçerler. Denetleme kurulu, altı ayı geçmeyen aralık
lar ile yönetim kurulunu faaliyet ve hesap işlerini denetlerler. Denetleme 
re sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kurulu ve topladığı g-vel teru- 
luna sunar.

ORGANLARA SEÇİLENLERİ İDAREYE BİLDİRMEK
Madde : 13 — Genel kurul yapılan seçimi izleyen yedi gün içinde yöne

tim kurulu tarafından, yönetim ve denetleme kurulian asi re yedek üye
lerin ad ve soyadiannı, baba adlan, doğum yer re tarihleri, meslekleri 
ve ikameUerj dernek merkezinin İMhmduğu yerin en büyük müBq anörti- 
ğine yan üe bildirilir.

VYELESUN ÖDEYECEKLERİ AİDAT MKT.MUARI
Madde : 14 — üye aidattan aylık 100 (yüz), senelik 1.200.-TL. dir.

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ
Madde ı 15 — Yönetim kurutanun her türlü faıaliyetteri ve hesaptan tü

zükte beliriüAği şekilde denetleme kurulımca denetlenir. Denaeğin gaye-
Deıamı Sayfa 5 te
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GEMLİK KURS ve OKUL TALEBELERİNE YARDIM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
sine uygun olarak işleteceği her türlü tesisler ve bu tesislerde çalıştırıla
cak personelin yönetim ve denetim yetkisi, yönrtim kuruluna aittir.

DERNEK TÜZÜĞÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ
Madde : 16 — Dernek tüzüğünün kısmen veya tamamen değiştirilmesi 

jgenel kurul kararı ile olur. Müzakere nisap 1.us usunda aynen fesih için 
lâzım gelen kaidelere uyulur.

DERNEĞİN FESİH t E TASF İYE ŞEKLİ
Madde : 17 — Derneğin Feshi :
Demek genel kurulu her zaman, deıneğ n fe. hine harar verebilir. Ge

nel kurulun demeğin feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre genel ku- 
rulakatıhna hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisi top
lantıda hazır bulunması şarttır. Birinci toplantıya ait ilanda, bu toplantı i- 
çin icap eden üçte iki çoğunluğun sağ anmr.ma:ı halinde yapılacak olan i- 
kinci toplantıda üçte iki çoğunluğun aranmayacağı da belirtilir. Bu ikinci 
genel kurul toplantısına iştirak eden üyelerin miktarı yönetim kurulu ve 
denetleme kurulları asil üyeleri tam sayıları toplamının 'ilki katından az 
olamaz.

Derneğin feshine ilişkin kararın genel kurulda mevcut üyelerinin üçte 
M çoğunluğu ie alınması şarttır. Derneğin feshi; yönetim kurulu tarafın
dan mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilir.

MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ
Demeğin feshi halinde mal varlığı, “Bursa Kurslarda ve Okullarda oku

yan talebelere yardım demeği”ne devredilir.
DERNEĞİN GELİRLERİ

Madde : 18— Demeğin Gelir Kaynakları :
a-) Üye aidatı tüzükte belirtilen üyelerden alınan aidatlar,
b-) Hibe ve teberular, derneğe üye olanlar, hakiki ve hükmi şahıslar 

tarafindan hibe ve tebsru edilecek olan bilumum taşınır ve taşınmaz mal
lar, kıymetli eşya, maden, evrak ve nakit,

c-) Feshedilen veya münfesih hale düşen veya dağılmış sayılan diğer 
dernekler tarafından devredilecek taşınır, taşınmaz mallar, kıymetli eşya 
maden, evrak ve nakit, 

Hakimiyet ve .
Hürriyet

Gazetelerinde ||
İlanlarınızı as

En îyi Şekilde S
Biz i

Değerlendiririz
KÖRFEZ GAZETESİ

, d-) Demeğin mal varlığından elde edilecek ner türlü gelirler,
| e-) Demeğin menfaatine tertip edilecek güreş, at koşusu, müsamere, 

konferans emsali gibi diğer kaynaklardan sağlanan gelirler,
I f-) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak 

toplanacak her türlü bağış ve yardımlardan ibarettir.
GETİR VE GİDERLERDE ÜŞÜL

Madde : 19 — Gelir ve giderlerde, usul dernek gelirleri alındı belgesi 
ile toplanır ve masraflar harcama 'belgesi ile yapılır bu belgeleri saklamak 
süresi ve kanunarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı 
kalmak üzere beş yıldır.

Demek gelirlerinin alınmasında Maliye Bakanlığında bastırılacak alın
dı belgesi 'kutandır Bu hususta içişeri Bakanığmca düzenlenen yönetmeli
ğe uygun olarak hardket edilir. Alındı belgesinde ödeme ve bağışta bulu
nanın açık kimliği ve imzası bulunur.

Maliye Bakanlığından alındı belgesi 'istenmesine rağmen otuz gün için
de temin edilmezse, demek özel olarak bastıracağı almdı belgesini mahal
lin en büyük mülki amirliğine onaylatarak bağış ve aidattları kabul eder.

Maliye Bakanlığınca resmi almdı belgesi sağlandıktan sonra demeğin 
özel olarak bastırdığı almdı belgeleri kullanılmaz. Bağış veya aidat topla
yacak kişi veya 'kişileri demek yönetim kurulu bir kararla belirtir. Bu 
karar mahallin en büyük mülki amirliğine onaylatılarak tescil ettirilir. 
Bütün masraflar ve 'herhangi bir işin müteahhit veya mütehassısına ve 
erbabına verilmesi yönetim kurulunun ekseriyetle alacağı kararlarla ya
pılır.

Yönetim 'kurulunun karan olmadan hiç bir masraf yapılamaz. Tahsis 
olunan paralar yönetim kurulunun tensip edeceği bankalardan birinde 
veya bir kaçında derneğin hesabına açılacak hesabına yatırılır.

Acil masrafları 'karşılamak üzere demeğin kasasında lüzumu kadar pa
ra bulundurullabilir. Para bankadan yönetim kurulunun kararına göre, 
başkan veya başkan vekili ile yönetim kurulunun üyelerinin birinin imzası 
ile çekilir. Demek adına gazete, dergi ve öteki basılı eserleri vererek bun
lar karşılığında para veya başkaca yardım toplamak yasaktır.

GEMLİK KÖRFEZ't 
OKUYUNUZ, OKUTUNUZ, 

ABONE OLUNUZ.

DERNEK VE KAYITLAR
Madde : 20 — Demek aşağıda yazılı defterleri tutar :
a-) Üye Kayıt Defteri : Demeğe girenlerin kimlikleri, demeğe giriş ta

rihleri aylan ve yıllan aidattan bu deftere yazılır.
b-) Karar Defteri : Yönetim kurulunun kararlan, tarih ve numara sıra

sıyla bu deftere yazılır. Kararların altı, başkan ve üyelerce imzalanır.
c-) Gelen ve Giden Evrak Defteri : Galen ve giden evrak tarih ve 

numara sırasıyla bu deftere yazılır, kayıt olunur.
d-) Gelir ve Gider Defteri : Demek namına alman bütün, paraların alın

dıkları ve harcanan paraların verildikleri yerler açık ve düzenli bir şekilde 
bu defterde gösterilir.

f-) Demirbaş Defteri : Demeğe ait demirbaş eşyalar bu deftere işlenir.
Yukarıda bulunan defterlerin tamamı noterlen tasdik edilmesi zorunlu

dur.
SAİR HUSUSLAR

Madde : 21—tş 'bu tüzükte açıklık buunmayan hallerde 2908 sayılı der
nekler kanununun medeni kanun hükümleri tatbik edilir.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ YAPAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Adı ve Soyadı Meslek ve San.
Ahmet Klmyacıoğlu Yük. Kim. Müh.

| Davut Çuhadar Serbest

H. İbrahim Karateke Ifçl

Tablyetl Baba Adı İkametgahı
T.C. Isına I Bahkpazarı 1 Nolu Cd. 

No. 87 D 8 Turhangll 
Apt. - Gemlik.

TC. Hüseyin Bahkpazarı Mh. Alemdar 
Cd. No. 49 • Gemlik

T.C. Mehmet Hamldlye Mh. Menekşe 
Sk. No.- 4 • Gemlik
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Kaliteli Televizyon
TELEFUNKEN’c
Hizmet Etmek Bir Zevktir

Pal Color TELEFUNKEN Televizyonlarının Üstünlüklerini Sürmeden 
Başka Televizyon Almayınız.

Tavsiyemizden ve Hizmetimizden Minnettar Kalın
Modern Cihazlarla Kaliteli Bakım ve Ucuz Fiatla Hizmetinizdeyiz.

TELEFONKEN Yetkili
NURETTİN

Bakım Servisi 
SEMİZ

İrtibat Merkezi
Elekt. Labratuvarı

: Akmantar Pasajı No. 11 Tlt : 1866
: Belediye karşısı No. 5 kat 2 — Gemlik
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! !I Satılık Arazi I
1 I

Alıcaksu Mevkiinde || 

H tavuk çiftliğine müsait U 

s yolu mevcut iki dönüm * I I ■ arazi satılıktır.

I 1
■ Müracaat :

w Gündüz Tlt : 2431

ğ Gemlik

1 I

|| < : 1797 - Gemlik

ÖSSSE3SŞ2 ■ ns-az
| ELEMAN ALINACAKTIR

Şirketimizin ihtiyacı olan ve aşağıda vasıflan be- 
g lirtilan elemanlar alınacaktır.
âg 1—MUHASEBECİ

Mesleği ile ilgili konuda en âz üç yıl çalışmış olmak 
g ve şirket muhasebesini yönetecek yetenek ve pratik
li te olmak
| 2—SEKRETER
§ İyi derecede daktilo bilmek aynca dû'syalama ve
ö personel üe ilgili bilgiye sahip olmak
§ 3—ŞOFÖR ■

fi Ağır vasıta ehliyetine sahip olmak ve en az bu eh-
w liyetle beş yil çalışmış olmak
fi NOT : Müracaatlar her gün mesai saatinde ya- 
« pılabilir. Ücretler bilgi becerilerine uygun olarak ya- 

pılacak mülakattan sonra tain edilir.

Uzunkaya Kom. Şti.
Alaattin Uzunkaya ve ort. 

istiklâl Cad. No: 81-GEMUK

İLAN
GEMLİK ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNDEN 

983/296

Gemlik ilçesi, Kapaklı Köyü, Barunucu mevki
inde kain, kuzeyi İsmail 'Şener yeri, güneyi Asiye 
Erdeniz varisleri, doğusu Kamil Pars varisleri ve 
batısı Mehmet îlgen varisleri ile çevrili bulunan 932 
metrekare taşınmazın, davacı Haşan Güngör tara
fından tescili taleb edilmiş bulunduğundan, bu yer 
hakkında hak iddiasında bulunanların 3 ay içinde 
mahkememize müracaatları ilan olunur.

| Düzeltme
Geçen hafta g»zet°mizde yayınlanan § 

(jp. Gemlik l'icarat Lisesi ve öğrenc lerini Ko- 5 
ruma Derneği Tüzüğü’nün 31. maddesinde & 

m. yönetim kurulu üyeleri yani şhkla dernek S 
kumcuları olarak yazılmış ve Muhammet S 

«i Özanadolu ve M. Ali Baraş isimleri fazla- 
dan yazılmıştır. Düzeltiriz.

| G Körfez

0 ®
SPOR.. SPOR.. SPOR.. SPOR.. SPOR, SPOR..

Ticaret Lisesi ve Gemlik Lisesi Finale Kaldı

Ticaret Lisesi : 5

İmam Hatip Lisesi :3

“Gençlik Haftası” ne
deniyle ilkemizde düzen
lenen okullar arası futbol 
karşılaşmalarunm ikisi 
yapıldı.

Sahada oynanan İlk 
maçta Sümerspo|i'’lu li- 
sanssız oyuncuların maça 
çıikmalaıl) nedeniyle 
Gemlik Lisesi hükmen 
galip sayıldı.

Ticaret Lisesi - îmanı 
Hatip Lisesi maçı ise bü
yük çekişme içinde geç
ti. Karşılaşmanın normal 
süresi 1-1 berabere bi
tince uzatma devıeâr.e 
geçildi. Ancak bu devre
de de takımlar birbirleri
ne üstünlük sağlayama
yınca finalisti belirlemek 
için penaltı atışlarına ge
çildi. Penaltı atışlarından 
sonra Ticaret Lisesinin 
başarılı katecifâ Selçuk’
tın kurtarışları takımına

galibiyet kazandırdı,.
Gemlik Lisesi - Ticaret

UMURSPOR
"GENÇLİK HAFTASI” 
JÖLENİ 
DÜZENLEYECEK

Umutttey’i 3. kümede 
'temsil eden Umurspor 
“Gençlik Şöleni” düzen
leyecek.

Umurspor Kulübü baş 
kanı Tuğran Selçuk’tan 
aldığımız bilgilere göre: 
19 Mayıs tarihinde Orta
okul salonunda boks 
karşılaşmaları yapılacağı 
öğrenildi. Bursa Bölge
sinden de milli boksörle
rin katılacağı karşılaş
malarda dereceye giren 
lere kişi re kuruluşlar 
tarafından çeşitli ödüller 
verilecek.

öte yandan çeşitli yaş 
grupları arasında gençler 
ve dedeler koşulan yapı
lacak.

HadiöZSAYIN

Lisesi final maçı 23 Ma
yıs tarihinde oynanacak.

SÜMERSPOR

ARABA ÇEKİLİ»! 

DÜZENLEDİ

İlçemizi 3. kümede tam 
sil eden Sümerspor, ara
ba çekilişi düzenledi.

29 Mayıs 1984 Milli Pi
yango çekilişine paralel 
olarak düzenlenen Sümer 
spor hediyv çekilişinde 
Milli Piyangoda en bü
yük ikramiyeyi kazanan 
biletin son dört rakamım 
taşıyan bilet sahibi 0 Km. 
Murat (Şahin) otonun 
sahibi olacak.

Aynca çekilişte 51 ek
ran renkli televizy’on. 
buzdolabı, elektrik süpür 
gesi, hah, yatak ve avize 
bulunuyor.
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SORUMLU MÜDÜR ve
SAHİBİ

KADRİ GÜLER

gemLik

KÖRFEZ
Yönetim Yeri : Şirin Pasajı

Tel: 1797 - GEMLİK

Dizgi ve Baskı
Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayii

SAYFA i

PETRQL-İŞ 
ŞUBESİ 
BURSA'DA
AÇILDI
çözüm getirilmesi, işyer
lerinde yasalarm toplu 
sözleşmelerin, tüzükle
rin uygulanması, işçilerle 
yapılan çeşitli baskıların 
kaldırılması, bu ekonomik 
şartlarda ücretlerin sap
tanması, sorunlara acilen 
çözümler getirilmesi en 
büyük arzumdur.”

Bursa bölgesinde 2 bin 
işçinin kayıtlı olduğu 
Petrol-îş Sendikası r. Bursa 
Şubesj geçici yönetim ku
rulu İsmet Yiğit (Başkan) 
İsmail Yılmaz (Mali sek
reter) Nurhan Marmara 
(İdari Sekreter), Osman 
Değmen. İsmet Aydln, 
Cevdet Yıldız, Ahmet Mu- 
taf,' ‘ Yüksel Ulaş, Besim 
Kurtulıtş tan oluşuyor.

Vali
Zekai GümüşdışT T

ıında Belediye’ye gelen 
Vali Gümüşdiş’j İlçe Kay
makamı Mehmet Güler 
Asker* Veteriner araştır
ma Enstitüsü Komutanı 
Tuğ General Orhan Ön
cül, Belediye Başkanı 
Hakkı Çakır karşıladı. 
Anap Bursa parlemente- 
Ti Ertuğrul ÜnKi’nün de 
bulunduğu karşılama
dan sonra Belediye Daire 
amirleriyle de görüşen 
Vali Gümüşdiş Bursa’ya 
döndü.

Valinin ziyaretinin Be
lediyedeki son gelişmeler 
sebep olduğu sanılıyor.

Doriyoida Kaza 
Kazada Yaralanan 
Küçük Komada

İlan
GEMLİK ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNDEN 

983/276

Gemlik İlçesi, Kapaklı Köyü, Köyünü mevkiin
de kafin, kuzeyi Abdi Gençay varisleri, güneyi Mus
tafa ve Mehmet Özalp taşınmazlan, doğusu Emine 
Atalay varisleri ve batısı Ahmet Özgen varisleri ile 
çevrili bulunan 426 metrekarelik taşınmaz hakkın
da davacı İsmail Hakkı Kab tarafından, taleb edil
miş bulunduğundan bu yer hakkında hak iddiasında 
bulunanların 3 ay içinde mahkememize müracatları 
ilan olunur.

Muhtarları Tanıtıyoruz
getirmesi isteğimizdir.

Gemlik - Kumla asfal
tının Gemlik çıkışında 
yolun bir bölümü çakıl 
döşenmiş olarak bırakıldı. 
Asfaltlanmaması nede
niyle geçen araçların las
tiklerinden fırlayan bağ
lar mahallemiz evlerinin 
camlarmun kırılmasına 

dayız. Yukarıda sıraladı
ğım hizmetleri|n tamam
lanması karşısında Cum
huriyet Mahallesinin 
önde gelen sorunları gide
rilmiş olacaktır.
FERİT USLUOĞLU KİMDİR?

mahallenin isteğiyle muh 
tarlığa aday oldu 1984

I TEŞEKKÜR j
Oğlum AlACAN’ın

( Sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesini sağlayan 1 
( Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Doğum Bölümü ]
/ Asistan Doktorlarından

’ AYŞE DOĞAN
) ÇİĞDEM DEDE’ye
f Çocuk bölümünde oğlumun bakımını üstlenen

' As. Dr. MEHMET OKAY

' Hemşireler 1

j Ülkü Koçak - Fatma Gülvatan
. Aynur Demir - Ayla Dursun

1 Hastabakıcı8
| Huriye Yılmaz - Hilmiye Boyacıoğulları

f Ayrıca ilgilerini- esirgemeyen yakın dostum
. Radyoloji Asistanı . j
| Dr. AHMET ÖZTÜRK
} Dr. MÜFİT PARLAK ve
| Cerrahi Bölümü Asistanı hemşehrimiz

( Dr. ALİ MUHSİN SÖZER’e
’ sonsuz teşekkürlerimi sunarım.
| KADRİ GÜLER

Bin Adet Telefon
Dağıtılacak
rildî. İlgililer, Gençal* kö
yünde 120 aboneli santral 
kurulacağını da belirtti
ler.

Küçük Kumla’nm oto
matik santrala kavuşması 
için 7.5 milyon liraya ar
sa kamulaştırt Idığını ,PT- 
T nin kendi binasını yap
tırmak fiçin önümüzdeki 
günlerde Genel Müdürlük 
te ihale yapacağı öğre
nildi.

I ıSayın Müteahhit ve İnşaat Sahiplerine Duyurulur.

! !YAĞLI BOYA - PLASTİK BADANA — BETONİTE
BİLUMUM BOYA İŞLERİ İTİNALI OLARAK YAPILIR. iI $

ARSA DAİRE SATIŞLARI I
I ’ 1| UFUK A. KOMANDİT ŞTİ. !
| MUSTAFA Y; İREN — EROL CAM

| Tlf: 2799 Baltkpazarı Mah. TNolu Cad. Melek apt. No. 70 GEMLİK S
İSİM DÜZELTMESİ

Gemilik Asliye Hukuk 
Hakimliğinliın 984—ri.91 
esas 984—186 karar Sa
yılarıyla "Çayan" olan 
oğlumun adı "Ceylan’ 
olarak düzeltilmiştir.

Burhan BULUT

KAYIP

Eskişehir Nüfus Mü
dürlüğünden aldığım Nü
fus cüzdanımı w 8279736 
nolu sigorta kartımı kay
bettim. Hükümsüzdür.

Halil Selvi

Dörtyol Terme arasın
da meydana gelen trafik 
kazasında Murat Ayvaz 
(4).adlı ‘küçük çocuk özel 
bir aracın altında kalarak 
ağır yaralandı.

Dün, saat 15.45 sırala
rında Ali Oğuz Baran yö
netimindeki 34 R 1464 
plakalı özel oto Terme 
Oteli ile Dörtyol arasında 
Murat Ayvaz adlı çocuğa 
çarptı. Araç Önünde on 
metre kadar -sürüklenen 
küçük Murat Bursa Tıp 
Fakültesi (Beyin cerrahisi 
bölümüne kaldırıldı. Kü
çük Murat’ın hayatı cid
diyetini koruyor.

(sebep olimaıktaldır. Çakal 
taşlarının bir an önce as
faltlanmasının Karar 
yolları ilgililerinden bek
liyoruz. öte yandan Ka
yıkhanece yeni yapılan 
apartmanların üst katla
rına su çıkmamaktadır. 
Ana şebekeden gelen boru 
hattının dar olması nede
niyle sıkıntının baş gös
terdiği kanısındayız. Ay
rıca, Kayıkhane’ye giden 
alt yolun da düzeltilmesin1 
bekliyoruz.

Mahallemizin Bele
diyeyi ilgilendiren öbür 
konularda Belediye Baş
kanı ile anlaşmış durüm- 

yılında adaylığını yeniledi 
ve seçildi.

Ferit Usluoğlu. evli Ç°~ 
cuksuz. Ağabeyinin çocu
ğunu kendine evlatlık e- 
dindi.

İlçemize
Nüfus Memuru

Gemlik Nüfus Memur
luğuna yenj atama yapıl
dı.

Nüfus Memuru İbrahim 
Doğdu’nun M. Kemalpa
şa’ya atanmasıyla boş bu
lunan göreve Mudanya 
Nüfus Memuru Muzaffer 
Demiirtaş atandı. Demin 
taş yeni görevine geçtiği
miz hafta içinde başladL 

öte yandan bir süne 
ÖRıce mahkemeler başka
tipliğine atanan Ali Şenol’ 
un da Bursa 5. Asliye Hu
kuk, İş Mahkemesi ve Ta
pulama Mahkemesi Yazı 
İşleri Müdürlüğüne atan
dığı öğrenildi.

Sayın Hemşehrilerimiz

Semtimizin İhtiyacı Olarak Görülen
GEMLİK SAĞLIK KABİHİ

HİZMETİNİZE AÇILM ŞTIR
SAĞLIK KABİNİMİZDE

# ENJEKSİYON
# PANSUMAN
# $EKER TAHLİLİ 
# KAN TAHLİLLERİ
# GEBELİK TESTİ

19 Mayıs Atatürk'ü Anma 
ve Gençlik Spor Bayramı

ğinde göndere bayrak 
çekilecek. Kaymakam 
Mehmet Gülıer’in günün' 
anlamım belirten konuş
masından >sonra gençlik 
adına Ticaret Lisesinden 
bir öğrenci konuşma ya
pacak. Lise öğrendiıleri 
şiirler, Kız Meslek Lisesi 
tarih öğrtetmeni Talat 
Şahin ise Atatürk’ün genç 
liğd söylevim, Gençlik 
Türk Ulusu1 ve Cumhur
başkanı aıdıırça “SAĞOL” 

İLAN
GEMLİK ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNDEN 

983/396
Gemlik ilçesi,. Kapaklı Köyü, Köyünü mevkiin

de kain, doğusu Metin Çetirikaya, batısı Ayşen Kar 
saboğhı yeri, güneyi Hanife Tuncer ve -kuzeyi yol ile 
çevrili bulunan231 metrekarelik taşınmazın, davacı 
Abdurahman Nalcıoğlu tarafından tescili taleb edil
miş bulunduğundan, bu yer hakkında hak iddiasında 
bulunanların 3 a yiçinde mahkememize müracaatları 
ilan olunur.

# DİSKİ YE İDRAR TAHLİLLERİ
# SERUM TAKMAK
* TANSİYON ALMA

KULAK BELME
# OİKİ$ ATMA
♦ SÜNNET

çağrısında bulunacak.
Bayrak ve Flama geçi- 

dj töreninin ardından ön
ce kızlar, daha sonra ise 
erkek öğrenciler hazırla- 
ıdıklan cimnasffik göste
rilerini sunacaklar. Genel 
gösterilerin yapılmasın
dan sonra 'kız ve eıkek 
öğrenciler düzenledikle 
ri özel programı, Halk 
oyunlarından çeşitli gö- 
irüntüller fcergileyeoekler.

Sağlık kabinimizde Diplomalı bayan, ve erkek ele
manlarımızla titizlik ve itina ile yapılmaktadır.

NOT : 24 Saat hizmetinizdedir.
ADRES : AHMET DURAL MEYDANI ZEYNEP NAMIK 
ECZANESİ YANİ KAT. 2 GEMLİK
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BELEDİYE BALKAN11. BASIN TOPLANTISINI YAPTI

Çokır, 48 Günün
Hesabını Yenli
$ “ÖRTBAS EDİLEN BİRŞEY YOK”
# '‘BANKA FAİZİNDEN 15 MİLYON KAZANACAĞIZ”
# “BİNLİK PLANLAR ONAYLANDI”

Belediye Başkanı Hak
kı Çakır, göreve başlayı
şından sonra ilk basın 
toplantısını halka açık 
yaptı. Çakır, basm top
lantısında 48 günlük hiz
metlerini anlattı ve 'bele
diye meclisinde alınan 
kararla hiçbirşeyin ört
bas edilmediğini söyledi.

Geçtiğimiz hafta Per
şembe günü saat 15.05 de 
başlıyan basm toplantısına 
ilçemiz basm mensuplan 
ile Hakimiyet Gazetesi 
köşe yazan Ahmet Emin 
Yılmaz katılclR. Toplantı
da, iki mahalle muhtarı 
belediye meclisinin Anap’ 
11 üyeleri, halktan bazı 
kişiler ile belediye Daire 
Amirleri bulundu.

Yazılı olarak hazırla
nan basm konuşmasını 
15 dakikada Okuyan Be
lediye Başkanı Hakkı Ça
kır, daha sonra basm men- 
suplanıpıln sorularım ce
vapladı.

“25 Mart seçimlerinde 
en yakın rakibim SODEP 
adayına 2297 oy far
kı yaptım” diyerek basm 
toplantısına başlıyan Hak 
la Çakır, 29 Mart günü 
göreve başladıktan sonra 
parti rozetini çıkardığını 
görevi süresince politika
yı belediyeye sokmıyaca- 

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve 
Spor Bayramı Coşkuyla Kutlandı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve SpOr Bay 
ramının 65. yıldönümü törenlerle kutlandı.

İlçemizde kutlama törenleri 19 Mayıs 1984 gü-
D. S. 8 de

ğını söyledi.
Belediyeyi her'kezin der 

dini rahatlıkla anlatacağı 
bir yer haline getireceği 
konusunda halka sözü 
olduğunu 'da açıklayan 
Çakır, 150 milyon 913 bin 
liralık bir bütçe devr al
dığını, bunun 104 milyo
nunun cari, 46 milyonu
nun ise yatırım harcama 
lan teşkil ettiğini bildire
rek şöyle konuştu :

“Tüm ana sorunlarının 
hiç birisinin çözüme Ulaş
madığı GemRk’imizde 
46 milyon 500 binlira ya
tırım ile hangi sorunları 
çözeceksiniz? Yollara ay
rılan 10 milyon liradır.” 
dedi, ilk işinin yeni gelir 
kaynaklan aramak oldu
ğunu Söyleyen Belediye 
Başkam, iskele geçiş üc
retlerinin çok düşük ol
duğunu tespit* ettiğini ve 
■Belediye Meclisinde ko
nuyu görüşerek geçiş üc
retlerini arttırdıklarını 
belirtti. “1983 yılında is
keleden gelen ve giden 
bütün mallardan alman 
ücret 4 milyon 188 bin 
lira iken 1 Nisan 1 Mayıs 
tarihleri arasında yani 
30 günde aldığımız ücret 
4 milyon 875 binlira oldu” 
•dedi. ‘Belediyenin Ziraat 
Bankasmdaıki paralarının

Belediye Başkanı Hakkı 
Çakır.

bir bölümünü aylık faize 
yatirdılarmı belitten Ça
kır, yıl sonuna kadar 15 
milyon lira faiz geliri el
de edeceklerini bildirdi.

ÖBÜR HİZMETLER

Belediye Maiye moto
pompu ve araçlarının ta
mir edildiği, temizlik hiz
metlerinden devre dışı o- 
lan İlci aracın hizmete so
kulduğu, mezarlık araç
larının temizlendiği, su- 
motopompunun onarıl- 
dığı ve iki adet yeni kuyu 
açılması için girişimlerin 
olduğunu belediye araçla
rını içine alacak geçici 
garajın ihaleye çıkarıldı
ğını söyleyen Hakta. Çakır 
“Otobüslerimiz 48 gün için 
de şehir içinde 39 bin, şe
hirler arasında 378 bin 
yolcu taşımıştır. Hafta 
içinde bir adet 302 otobü
sümüz gelecek ve hizmete 
sokulacaktır.” Dedi.

7 milyon liralık yol iha
lesinin yapıldığı, istiklâl 
caddesi yağmur sularının 
tahliyesi için ihale kara-

D. S. 8 de

SOKAK LAMBALARI YANMIYOR
Sokaklarda lxızı ianı- 

bakırtn yanmaması ya
kınmalara neden Oluyor.

Gazetemize yapılan 
başvurularda İlçemizin 
ban sokak lambalarının 
yanmadığı. TEK’e yapı 
lan başvurularda “elinde 
ampul olmadığından" 
takılamadığı cevabının 
alındığı belirtiliyor.

HIRSIZLIKLAR ARTIYORİKİ DÜKKANBİR YAZIHANESOYULDU
Geçtiğimiz hafta için

de kimlikleri saptanama
yan hırsızlar fkj dükkan 
soydular, üçüncü soygu
nu başaramadılar.

Cumartesi gecesi De- 
mirsubaşı Mahallesi Sd- 
merciler Sokağındaki 
Şanlı Gıda Market’in ka
pı kilidini kıran hırsızlar, 
31 ekran televizyon, siga 
ra ve (kasada bulunan 30 
bin liraya yakın parayı 
çaldılar. Aynı gece Ba- 
lıkpazan 2 Nolu Cadde 
üzerindeki Aziz Aryay’a 
ait dükana da giren hır
sızlar filtreli sigara ile ji
let paketlerin^ çaldılar.

öte yandan İstlkâl 
Cadesi üzerinde yeni a- 
çılan Arkın Gıda Market 
Mağazasının kapılanını 
zorlayan hırsızlar, çevre
deki bürolardan inen ki
şilerin gelmesi üzerine 
kaçtılar.

Son günlerde! ilkemiz
de görülen hırsızlık olay
ları bilhassa esnaf ara
sında tedirginlik yalrat- 
rnağa başladı.

Dükkan sahipleri dün 
olayla ilgili olarak savcı
lıkta ifade verdiler.

KURŞUNLU KÖYÜNDE

öte yandan Kurşunlu 
Köyü Kalkınma Koope
ratifinin Siteler semtin
deki minibüs yazıhanesi
nin masa ve sandalyesi
nin çalındığı öğrenildi.

Kimlikleri’ saptanama
yan hırsızlar, yazıhane-

D. S. 8 de

Anavatan Partisi 1. Kuruluş 
Yıldönümünü Kutladı

Anaıatan Partisinin 1- kuruluş yıldönümü kutlandı.
ANAP ilçe Yönetim Kurulu üyeleri. Bel d ye Başkam ve Belediye Mec

lis Üyeleri Pazar günü saat 11.00 de Atatürk aritina çelenk koyarak, say
gı duruşunda bulundular.

Ayni gece Bursa'da yapılaa ANAP balosuna katıktılar.

PETROL SENDİKASI BURSA ŞUBESİ BALKANI 
YİĞİT İLK DEMECİNİ GAZETEMİZE VERDİ 

“İŞÇİLER BİR AN ÖNCE 
TOPLU SÖZLEŞME 
MASASINA OTURMALI’'

Petrol - îş Sendikası 
Bursa Şubesi Başkanı İs
met Yiğit, basma ilk deme
cini gazetemize verdi. Yi
ğit,“maddi bunalım içinde 
olan işçilerimiz, bir an ön
ce toplu sözleşme masası
na otururlarsa az da olsa 
ferhhyacaklardır, ” dedi.

Bursa Petrol-lş Şubesi
nin açılışından sonra ilk 
kez Gemlik KÖRJrJtdZ’e ya
zdı bir demeç veren Şube- 
be Başkanı İsmet Yiğit, 
kurucu heyet olarak görev 
lerinin bilincinde oldukla
rını iyi ilişkilerle ve de
mokratik yollarla bütün 
engelleri aşıp hizmet suna
caklarını söyledi.

Asıl görevlerinin şimdi 
başladığını belirten Yiğit, 
değişen yasalara işçi ve iş
verenlerin yabancı olduğu 
nu, bazı sorunların çözü
mündü zorlukların çıkabi
leceğini ancak, demokra
tik yollarla ve iyi ilişkiler
le bunların aşılacağını be
lirterek şöyle konuştu :

“— Karşımızdaki işve
renler olaya bizim açımız
dan doğru dürüst, hissi ve 
kişisel davranmıyarak ba
karlarsa demokratik yol
larla çözümlenmiyecek so
run yoktur. Bu ekonomik 
şartlar altında perişan o- 
lan işçimiz, bazı işveren
ler tarafından sendikaya 
üye oldukları gerekçesiyle 
‘işten atarım’ tehdidi altın
da tutulmaktadırlar. Ya

sal hak olan üyelik işçileri
mizin işyeri yetki belgele
rinin de yasal sürede çıka
rılmayınca boynu bükük

D. S. 8 de

KATIRLIKÖYÜ
KALKINMA KOOPERATİFİ 
KONGRESİ YAPILDI

Sınırlı Sorumlu Katır- 
lı Köyü Kalkınma Koope 
ratifinin yıllık olağan ge
nel kurul toplantısı ya
pıldı.

Bilinci toplantıda ço
ğunluk sağlanamajymca 
ikinci toplantı geçtiğimiz 
hafta yapıldı. Seçimlerle 
yönetim kurulu üyelikle
rine Hulisi Bayrak (Bşk) 
Mehmet Uslu (2. Bşk.), 
Ali Çetin, Eşref Göral, 
İbrahim Ekinci seçildiler

İSTİKLAL SAVAŞI
GAZİLERİNDEN
YAHYA AKER ÖLDÜ

İstiklâl Savaşı gazile
rinden Yahya Aker (S7) 
Gemlik’te öldü.

1. Dünya Savaşında; 
önce Çanakkale’de sava
şan Yalıya Aker, Roman

Devamı Sayfa 2 de
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Gemlik 
Yazıları

Av Ali AKSOY

1908 SALNEMESİNDE GEMLİK

UIMET HAMDI
HOOAOÖLU KİMDİR?

MAHALLE 
MUHTARLARINI 
TANITIYORUZ

OSMANİYE
MAHALLESİ

Emekli Lapseki savcısı, şimdi İnegöl’de avukat 
sayın Mehmet Aleındaroğlu, Bursa ve ilçelerini kap
sayan bir tarihsel araştırma yapıyor. Gemlik Üstü
ne çakşırken beni buldu. Kendisine tüm “Gnn’ik 
Yazıiarı”nı verdim. Bu sayfada yaklaşık iki yıldır 
yazdıklarını, sayın Alemdsroğlu’nun, bilmiyorum ne 
ölçüde işine yarayacak. Fakat bana bir “salname” 
verdi ki bu hafta benim isime yarıyor...

Salname, “yılhk” demek. Bizde OsmanlI'nın son dö
neminde. başlıyor. Salnamede o vilayetin o yılki tarih
sel ve sosyo ekonomik durumu veriliyor.

1324 yılı Hüdavendigar Vilayeti Salnamesi, “1İ08 
Bursa 11 yıllığı’’ demektir. Salnamenin Gemlik ilçesini 
anlatan bölümünü, günümüzde oldukça eskiyen dili 
kısmen düzelterek aynen sunuyoruz :

$ # $

Gemlik kazası vilayet-i celilenin (padişahın vilaye
tinin) kuzey doğusunda yer alıp, kuzeyinde Marmara 
Denizi ile İzmit Sancağı, doğuda Pazarköy (Orhanga
zi), güneyi Bursa ve batısı Gemlik Körfezi ve Marma
ra Denizi ve Mudanya kazasıyla çevrilidir. Yüzölçümü 
625 kilometrekare olup 14516’sı müslinı ve kalanı gay 
runüsüm olmak üzere 25041 nüfusu ve 32 köyü vardır.

Merkez kaza Gemlik kazası olup aynı adı taşıyan 
körfezin kıyısında yer almakla Bursa’ya 35 kilomet
relik bîr şoseyle bağlıdır. Belirtmeğe değer önemli 
yapılan, Hükümet Dairesi, Tersane, Liman ve Redif 
(askeriye) ve Postane ve Telgrafhane ve bazı resmi 
ve özel binalardır. Doğal Limanı, çevre kazaların 
ticareti açısmdan Gemliktin önemini büyütür.

Kazada 30.000 dönüm zeytinlik ve 22.000 dönüm 
dutluk ve 30.000 dönüm tarla ve 10.000 dönüm bağ 
ve 10.000 dönüm mera ve üç adet çiftlik vardır.

Kazanm başhca ürünü zeytindir. Yıllık ortalama 
dört milyon kıye, (bir kıye “okka” demekmiş. 400 
dirhem, 1283 gram.) zeytin üretilmekte dlup bunun 
bir milyon kıyesinden, ikibin beşyüz kıye zeytinyağı 
çıkarılarak Dersaadet (İstanbul) ile “memaliki şa
hanenin sair cihetlerine” (Osmanh ülkesinin başka 
yerlerine) tüketilmek üzere gönderilir. Üç milyon 
kıyesi tuzlu tane zeytin yapılarak Rusya ve Romanya 
ve Bulgaristan’la Dersaadet’e ihraç olunmaktadır.

Zeytinden başka 50.000 kile buğday, 20.000 kile ar
pa, 15.000 kile yulaf, 30.000 kile mısır, bin kile nohut 
500 kile mercimek, 3.000 kile fasulye ve 50.000 kıye

soğan üretilmektedir. Ayrıca Tuzla Çiftliği, Gencali 
ve Engürücük Köyleri ile Gemlik kasabasında 150. 
000 adet gayet büyüle daııeli enginar yetiştirilip Bur
sa ve İstanbul’a gönderilmektedir.

Gemlik kazasının başhca “mahsulatından” birisi 
de ipekböceği olup, yılda 300.000 kutu tohum üretile- 1 
rek “küt altında” İran ve Kalkasya’ya vebir miktarı I 
da Edirne ve Selanik vilayetlerine ihraç edilmektedir. 
400.000 kilo dahi taze koza “hasıl olarak” bunun bü
yük kısmı Gemlik ve Bursa fabrikatörler] tarafin
dan satın alınarak ipek Ünal ve bir miktarı dahi kum ı 
koza olarak Avrupa’ya ihraç olunmaktadır.

Kaza dahilinde yetişen bir milyon kıye dolayında 1 
üzümden bir kısmı taze olarak Dersaadet’e gönderilip II 
diğer kısmından dahi “harnr” (şarap) ve pekmez ve • 
bulama gibi şeyler imal edilerek kaza dahilimle tü
ketiliyor.

Maden bakımından dahi Umurbey köyü civarında । 
Linyit, Armutlu köyü civarında “omore” denilen sarı 
boya madenlerj var ise de cevher ihraç ile istifade 
edilmemekte ve yahuz Kapaklı köyü çevresinde Çc- ■ 
bankaya mevkiinde granit taşı bulunup, buradan kal 
dirim için taş kesilerek Rusya ve Romanya ve bazen 
dahi Dersaadet’e. gönderilmekte ve yılda 800.000 adet 
dolayında çıkarılan “mezkur kaldırım taşuıdan” 400 1 
000 kuruş kadar hasılat alınmakta ise de her vakit 
imalat olmayıp “hariçten talep zuhurunda” (dışarı- I 
dan istek olduğunda) imal ettirilmektedir.

Doğal sıcak sulan açısmdan dahi Gemlik kasabası | 
civarında ve bir çeyrek mesafede, çelikli bir ıhça (bu
günkü Terme Hotel’in suyu) ile merkez kazaya altı i 
saat uzaklıkta bulunan Armutlu köyü civarında “ter- • 
kibatı” (bileşimi) kükürtlü bir ılıca olup bunlardan i 
Gemlik çevresindeki oldukça mamurdur.

# îfc

1908 yılı Bursa il yılbğı’ıun Gemlik bölümünde , 
bunlar yazılı. Osmanh’nın son demlerinde başlayan ' 
“yıllık” tanzimi ile “kullar” pek bir şey öğrenemiyor- | 
lar ama padişah, “mülkünde” neleri var daha iyi öğ
reniyor.

Ve asıl önemlisi,, çökmekte olan Osmanh’nın ülke
sine göz diken batı, Osmanh’ya bdrç veren yabancı 
ülkeler ve “Reji” artık ülkenin neresinde ne var yok 
bunları yolundan izleyebiliyor.

1929 yıhlnda Haini diye 
j Köyünde doğdu, ilkoku
lu Uınurbey’de bitirdi. 
Gemlik Ortaokulu ikinci 
sınıfından mali nedenler
le ayrılmalı zorunda kaldı. 
Askerlik görevinden son
ra, 1952 yılında Sıuığipek 
'Fabrikası ‘‘Kontrol) Tah-» 
İH” labaratuarında “Kim- 
ya Laborantı” olarak 25 
yıl çahştı. 1977 yılında 
kendi isteği ile emekli ol
du.

Osmaniye Mahallesine 
1977 seçimlerinde muhtar 

■seçildi. 25 Mart 1984 tari
hinde yapılan Genel secim 
lerde ise aynı mahalle muh 
tarhğına aday oldu ve ye
niden seçildi.

! Ahmet Haindi Hocacğ- 
lû, evli ve beş çocuk baba
sı.

—Sayın Hoca oğlu, mahal 
\ lenizin sorunları neler- 
j dir ? Bunların çözümden-1 
.inesi için neler bekliyor
dunuz.?
—Hocaoğlu, sorunları-

jmız çok. Osmaniye Ma- 
i hailesi, Gemlik nüfusunun 
en kalabalık kesimini için
de barındırır. Yeni kurul
muş ve gelişmekte olma
sı nedeniyle sorunları öbür 
mahallelerden daha çok- • 
tur. Başta kanalizasyon, 
mahallenin en büyük so
runudur. Kanalizasyon 
pislikleri sık sık sokaklara 
taşmakta, yıllardır bu so
na çözüm ıgetirilmemek- 
tedir. Bir başka konu; Çar 
şı deresinin durumudui'. 

i Kanalizasyonların dere

ye akıtılması sebebiyle 
dere boyu mikrop yuvası 
halinde olup, çevre ve in
san sağlığım etkilemek
tedir. Bilhassa yaz ayla
rında dere suyunun çekil-j 
mesiyle, sorun, faciaya 
dönüşmektedir. İlgilile
re, mahallemizin durumu 
sürekli alarak anlatıtaş 
ama bugüne kadar çözün 
getiren olmamıştır. Acilen 
bu iki ana sorunun çözüm 
lenmesinj bekliyoruz.

Mahallemizin bitişi
ğindeki Ilıcaksa mevkiine 
dökülmekte olan ilçe çöp
lerinin başka bir yere dö
küleceğini duymalınız se
vindirici olmuş, bu soru
numuz ç&ziMenn^fir 
kabul ediyoruz.

Osmaniye Mahallesin 
de “Göller Bölgesi” ola
rak adlandırılan Pdlsna 
Sakak ve çevıesindeti 
yolların tamamının yapıl
masını beklemekteyiz.

İlçe pazarının mahalle
mizin tam 'ortasında ku
rulmuş olması saikmleıin 
haklı yakınmalarına se
bep olmaktadır. Pazarcı
ların pisliklerini bıraka
rak gitmeleri bu şikayet
leri arttırmaktadır. Pa
zar bitiminden sonra aci
len caddenin su.fe yıkan
masını istiyoruz. Pazar 
yeri içi sah günleri dışın
da genel tuvalet haline 
getirilmesinden kurla- ( 
aTİmalı'dır. Hiç olmazsa 
giriş çıkış kapatılmalıdır.

Yaz aylarının gelme
siyle sivrisânıek istilasına 
uğrayan mahallemizi bu 
durumdan kurtarmak için 
ivedilikle mücadeleye baş
lanmalıdır.

—Teşekkür ederiz.
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MUAYENEHANE

ATEŞ ÇEMBERİ
Hülya Avşar - Güngör Bayrak 

GÜNAH DEFTERİ
Banu Alkan - Gökhan Güney 

ARABA HIRSIZLARI
Davdl Haaaollhof - E. Mulhare

FINDIKKIRAN
Joan CallIna - Carol White

KIRMIZI BİR
Lae Marvln - Mark Hamili 

ÖLDÜREN YABANCILAR
Harlay Mills - Slmon Ward

ANAHTAR KORKUDUR
Barry Navvman - Suzy Kondal 

ŞEYTANIN KIZLARI
Tom Şallak • Barra GrnHt 

O KİMİN HAYATI
R. Drayfuaa - J. Caaenvotoa 

UYANIK KARDEŞLER
Kadir İnanır - Müjdat GOıon !

DEĞİŞİKLİĞİ
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AHMET DURAL MEYDANI

ZEYNEP NAMIK ECZANESİ

B TİŞİĞI KAT 2 YE
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İstiklal Savaşı 
Gazilerinden 
Yahya Aker Öldü

ya’da Ruslar’a karşı çar
pıştı. 'Kafkas Cephesinde 
ki savaşlara da katıldık
tan 'sonra Kazım Kara- 
bekir komutasındaki güç 
lerle Erzurum yöresinde 
düşmana karşı savaştı. 
Dalıa sonra Sakarya ve 
İnönü Savaşlarına katıl
dı. Kurtuluş Savaşının 
her cephesinde kahra
manca çarpıştı. Yunan 
kuvvetlerinin İzmir'de 
denize dokuBmeâmden 
Sonra Gemlik’e döndü.

19 Mayıs sabahı haya
ta gözlerini yuman Yah
ya Aker, aynı gün ilçe
mizde düzenlenen askteri 
törenle toprağa veridiJ

Uınurspor
Yaz Basketbol Okulu
Açıyor

Umurspor, “Yaz Bas
ketbol Okulu” açıyor.

Konu bakında bir açık
lama yapan kulüp basın 
sözcüsü İhsan Ünlü 
“-10 Haziranda açılacak 
olan okulumuza ilgi um
duğumuzdan fazla oldu. 
Amacımız gençleri spora 
ahştımıaktır. Gençlerin 
tüm ihtiyaçları kulübü- 
müzce kafışıfemacaktte'.

Çahşmalai'i antrenör 
nezaretinde rıhtım so
nundaki basketbol saha 
sunda yapılacak.

Ayrıca Bursa’da karşı
laşmalara katılmak üze 
re bayan basketbol ve w 
leybol taikmılan kumca
ğız” dedi.



Görebilmek Doğruları

IRK
İnsanın kalkınması, düşünce aşama ı da değerlendirmenin sonsuz yararlan ola- 

doğrultusunda gelişir, büyür, insan, her- çaktır. Bugüne değin insana değer verilme 
[şeyden önce, düşünen bir varlıktır. Bu var
lık anakucağmdan. öğrenim birimlerine de 
ğin. sürekli öğrenen; öğrenilenleri yetenek- 
erir.ee yaşama geça-en etkin bir güçtür. 
Bu güç iyi yönlendirilir, gelecekleri görme 
yetkisi de kazandırılırsa; topluma güven 
vermekte hedef göstermekte de güçlük çek 
meyecektir. Görüyor, yaşıyoruz. Devlet 
yönetiminde, kimleri gördük yaşadıksa 
kimlerin, neyi nasıl yapacaklarım da yaşa
dıkça göreceğiz.

Yönetimlerin sağa bakması, tak gözlü ol
masının, sorunların çözulmes'nde etkinliği 
kaç oka basar? Yönetimler, kamuoyunu 
tümleştirerek konuşur; ayrıcalık tohumla
rının yeşereceği ortamlara kucak açamaz, 
yan tutmazlarsa; sağdakine ödün verirken; 
soldakine yollan kapatır, ağızlan bağlarsa 
txi demokrasi olamaz (ya da tersi) Çünkü 
eşitlik ilkeleri çiğnenmiş, çoğurluğun azın
lığa egemenliğinin ağırlığı kendi güçleri 
doğrultularında işlevini sürdürmeyi yeği’.- 
yecektir. tek yanlı olarak. Bu tek yanlılık, 
toplumda dalgalanmalara, çalkantılara, e- 
şitsizliktere neden olurken; yönetim belki 
de bunun üstünde durmayı istemeyecektir.

Bugün, insanımızın sıkıntısı varken; ya
rma umutla bakabiliyorsa, bu beklentiyi

m asinin acıları çekildi. Diyorum ki; “Bu 
bizden, bu bizden değil’’ yargılarından kur- 
tulunsun; insanlarımıza, eşitlik ilkeleri doğ 
ru'.t usunda işlem yapılsın.

Dün solun egemenliği yaşandı Türkiye’
de; bugün de soldan daha baskın sağın ege
menliği yaşanıyor. Tıkıdık ayakkabılı, na
lınlı, yeldirmeli, kara çarşaflı insanlarımız 
ne yaptıklarını da biliyor olmalılar. Bu, a- 
naların bu, babaların tek yanlı yetiştirecek 
leri kuşak, olumsuz ürünlerini daha sonra 
verecek; o zaman da iş işten geçmiş olacak 
tır. Öyleyse; bu tek görüşlü insanlarımıza 
da Türkiye gerçeklerini -bilseler de- daha 
belirgin olarak vermenin yolları aranamaz 
mı? Bu insanlara, Cumhuriyet Yasaları 
çerçevesinde, bu yasalara ters düştükleri 
anlatılamaz mi?

Bu ülkede, Atatürk ilkeleri geçerliyse, 
Atatürk Devrim Yasaları işletilmelidir. A- 
tatürk’ü anarken, O’na ters düşmenin bir 
anlamı vardır. Atatürk Devrimlerini yok- 
saymak, dışlamak. Unutulmasın, Türkiye, 
“Dervişler dedeler,‘meczuplar’ ülkesi o- 
lamaz.” Bu eşitlik Cumhuriyet ilkelerine 
koşut bir eşitliktir. Yönetimler, bu ilkeler 
açısından değerlendirmelidirler toplumu.

Menkulün Açık Artırma İlânı 
Gemlik icra Memurluğundan

Dosya No. 984/4

Bir borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cins, miktar ve kıymetleri yazılı mallar 
satışa çıkarılmıştır.

Birinci arttırma 20. 6.. 1984 günü 14.00-14.10 da K. Kumla Köyü Kome 
Cafe Restaurant’ta yapılacak ve o günü kıymetlerinin % 75’ine istekli bulunma
dığı takdirde 21. 6. 1984 günü aynı yer ve saatte 2. arttırma yapılarak en çök fiat 
verene- satılacağı ve satış şartnamenin icra dosyasından görülebileceği, masrafı ve
rildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği, fazla bilgi al
mak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyle icra memurluğuna başvur
maları ilân1 olunur.

Not-: ihaleye katmanlardan muhammen kıymetin % 10 nisbetinde teminat 
alınacaktır.
Muhammen Kıy. Adedi Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

Lira Krş.
207000 00 1 Yeşil çuha kaplı bilardo masası

150.000 00 1 Sağlık mekanik Sabrl Epiri Bursa İmali faal vitrini) buzdolabı

30.000 00 150 Tanesi 200 liradan porselen servis tabağı

5.250 00 35 Tanesi 150 liradan metal servis tabağı

10.000 00 100 Tanesi 100 liradan metal kahvaltı tabağı

4.260 -00 85 Tanesi 50 liradan porselen yemek tabağı
3 000 00 60 Tanesi 50 liradan Kütahya yemek tabağı

16.000 00 3 Tanaal 5.000 liradan boş Ipragaz tüpü
1000 00 i Komplo çalışır bütangaz çay ocağı
6.000 00 100 Tanesi 50 lirsdan cam su bardağı

70.000 00 35 Tanesi 2.000 liradan formika kaplı masa
■2.000 00 130 Tanesi 400 liradan vlnleks kaplı demir Iskala sandalye
2.000 00 1 Portatif kırılır ufak masa

80’000 00" 1 Kılımasan marka büyük boy klima cihazı
2.000 00 1 Ufak boy formika masa

6.000 08 1 CavIz kaplama servis arabası

Gayrimenkullerin Açık Arttırma İlanı
Dosya No. 1983/11 İzale! şuyu (satış)

Gemlik Sulh Hukuk Hakimliğinin 14.3.1983 tarih ve 1982—356 Esas, 1983—-100 
karar sayıh ilamı gereği satılmasına karar verilen aşağıda (2) parça gayı imenkııhm 
açık arttırma suretiyle satışa çıkarinrştır.

1) Gemlik Tapu sicilinin, Osmaniye mah. Laledağı mevkiinde kain tapunun paf
ta : 28, Ada : 64,Parsel : 16 da 886 m2. lik zeytinlik açık arttırma suretiyle satışa 
çıkarılmıştır.

ŞERHİ : Murisin eşi Cennet Koyunoğlu’nım intifa hakkı mevcuttur.
KIYMETİ : 1.000.000.- TL. muhammen kıymetindedir.
2) Gemlik Tapu sicilinin, Osmaniye mah. Nusretiye sokak mevkiinde kain olup 

tapunun pafta : 26, Ada : 64, parsel : 3 de kayıtlı olup, 361,55 M2. miktarlı iki katlı 
Avlulu, kargir. ev, açık arttırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.

ŞERHİ : Murisin eşi Cennet Koyuncuoğlu’nun intifa hakkı mevcuttur.
KIYMETİ : 3.000.000.-TL.sı muhammen kıymetindedir.
SATIŞ ŞARTLARI :
1) Satış 25.6.1984 günü yukarıdaki sıra gereğince (1) nolu şuadaki gayrimen

kul 10.00—10.15 arası, .2) nolu sıradaki gayrimenkul 10.30—10.45 arası Gemlik 
Mahkemeleri Yazı İşleri Müdürü Dairesinde açık arttırma suretiyle yapılacaktır. 
Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin %75 ini ve rüçhanh alacaklılar varsa ala
caklarını mecmuunu ve satış masraflarım geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle 
bir bedelle alıcı çıkmaz ise en çok arttıranın taahüdü baki kalmak şarbyle 5.7.1984 
günü aynı yer ve saatlerde ikinci arttırmaya çıkarılacaktır. Bu arttırmada’da rüç
hanh alacaklıların alacağım ve satış masraflarım geçmesi şairiyle en çok arttıra
na ihale olunur.

2- Arttırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin yüzde 10 u râspetinde 
pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermele- 
ri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil 
verilebilir. Delâliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birik
miş vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin ( + ) bu gayrimenkul üzerindeki 
haklarım hususiyle faiz ve masrafla dair olan iddialarım dayanağı belgder ile on 
beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi taktirde haklan tapu sicili ile 
sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve îflas Kanunu 
nun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve yüzde 
10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendi
lerinden tahsil edilecektir.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup 
masrafı verildiği taktirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6) Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş, münderecaatmı kabul etmiş 
sayılacakları başkaca bilgi almak iteyenjerin 1983—11 satış sayıh dosya numarası 
ile başvurmaları ilan olunur. 15.5.1984
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GEMLİK SEVENLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DERNEĞİN ADI ve MERKEZİ

Madde : 1- Derneğin adı GEMLİK SEVENLER 
ve Merkezi GEMLİK (Demirsubaşı Mahallesi. Çifte 
Fırın sokak. No : 14-3) tedir.

DERNEĞİN AMACI :
Madde : 2- Derneğin amacı.
a) Güzel ve şirin beldemiz Gemlik’! sevenleri bir 

araya getirip bir çatı altında toplamak.
b) Temiz, herkez tarafından sevilebilecek tir Gem

lik yaratmak.
e) Üyelerinin sosyal, kültüıek ve ekonomik aç.dan 

gelişmelerini sağlamak.
d) üyeler arasında birlik ve beraberliği sağlay p 

Üyelerine maddi ve manevi destek olmaktır.

BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN 
DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA

KONULARI :
Üyelerimizin Mesleki ilerlemeleri yanında G'r.el

DERNEK KURUCULARI :
Adı Soyadı Ana Adı Baba Adı Tab. D. Tar. Adresi
Yüksel Aydın Cevahr Süleyman T.C. 1949 'Osmaniye Mh. Güneş Sk. No. 14 - Gemlik
Yaşar Çelik Emin? Mehmet T.C. 1940 Osmaniye Mh Yıldız Sk. No. 7 - Gemlik
Aslan Aydın Cevahir Süleyman T.C. 1945 Osmaniye Mh. Güneş Sk. No. 12 - Gemlik
Refik Becerik]^ Gülsüm D. Ali T.C. 1956 Osmaniye Mh. İrmak Sk. No. 12 -. Gemlik
Cemil Gün düz Ayşe İsmail T.C. 1959 Hamitiiye Mh. Krom Sk. No. 12 - Gemlik
ismet Can Kadriye Süleyman T.C. 1945 Yeni Mh. Alemdar Cd. No. 83.- Gemlik
Hüseyin Apak Sırma Yusuf T.C. 1951 Demirsubaşı Mh. Taksim Sk. No. 14 - Gemi k

Derneğe üye olma, üyelikten çıkma ve çıkarılma 
şart ve şekilleri :
Madde f 4- Medeni haklan kullanma ehliyetine 

sahip ve onsekiz yaşım bitirmiş bulunan ve dernek
ler kanunu hükümlerine göre üyelikleri yasaklan
mamış olan herkez demeğe üye olabilir.

Kanunun 16. maddesinde belirtilen hususlar 'yeri
ne getirilmek kaydı ile kamu görevlileride üye ola
bilirler.

Kanunun 4. maddesinin ikinci fıkrasının (2) ve 
(3) numaralı bentlerinde gösterilenler ile diğer ka
nunların derneklere üye olamayacakları belirlenen 
ve ortaokul ve ortaöğretim öğrencileri demek üye 
si olamazlar.

Kanunun 4.ncü maddesinin 2.nci fıkrasının 4.ncü 
bendinde gösterilenler, bu bendde belirtilen yasak 
süresince derneğe üye olamazlar.

Türk vatandaşı olmayanların demeklere üye ola
bilmeleri için Türk Vatandaşlarında aranan şartlar
dan başka, o yabancının Türkiye’de ikamet etme 
hakkıma sahip olması da gereklidir. Fahri üyelik i- 
çin ikamet şartı aranmaz.

Üyelik Baldan :
Madde : 5- Demek yönetim kurulu, üyelik için ya

pılan müracaatları en çok otuz gün içinde üyeliğe 
kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp 
sonucu müracaat sahibine yazı ile 'bildirir.

Madde : 6- Hiç kimse bir derneğe üye olmaya ve 
demekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa 
etme hakkına sahiptir.

Madde : 7- Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. 
Üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din vemez- 
hep ai’le, zümre ve sınıf farkı yoktur. Tüzüğe eşitliği 
bozan veya bazı üyelere ayrıcalık tanıyan hüküm er 
konulamaz.

Madde : 8- Dördüncü maddede beirtüen kamu hiz
meti görevlileri Demekler Kanununun 16. maddesi 
hükümleri gereğince üye olabilecekleri demeklerin

Türkiye Büyüle Millet Meclisi Üyeleri, özel gelir 
kaynağı veya özel imkanları kanunla sağlanmış olan 
kamu yararına çalışası demeklerin,

Yönetim ve denetleme kurulunda görev alamazlar
ÜYELİKTEN ÇIKARILMA :
Madde : 9- Üyelerden.
a) Yasalarımıza, Tüzüğümüze aykırı veya amaca 

zarar verici hareket edenler. Kanunların ve demek 
Tüzüğünün koyduğu esaslara göre üye olma hakkım 
kayıp edenler.

b) Aidatlarını (otuz gün içinde tebliğe rağmen öde 
mlyenlcr, maazeretlerini bildhmlyenler.

Yönetim Kurulu kararı ile çıkarılırlar. Dernek
ten çıkarılacakların İlk Genel Kurula İtiraz hakları 
vardır. Genel Kurul karen kesindir.

Demekten çıkan veya çıkarılanlar önceden der
neğe yaptıkları yardım ve aidat lan geri isteyemez» 
ler.

Kültürlerinin artmasını ve Gemi k’in târihi hakkm- 
dâki bilgilerinin artmasını sağlayıcı Gazete, dergi ve 
kitapları temin ederek üyelerimizin okuma’am sağ
lamak.

Üyelerimiz başta olmak üzere tüm Gemlikli hem
şehrilerimizle temizlik kampanyaları açılacak, belde
mizin temizliğinde Belediyemize yardımcı olunacak.

Sahillerimizin temiz tutulması, doğal zenginlikle
rimizin korunması hususunda elimizden gelen gayret 
gösterilecek, gerektiğinde yetkililere 'başvurulacak
tır.

ÇALIŞMA BİÇİMLERİ :
Çalışmalarımızda Ulusumuzun bütünlüğü her şey

den üstün tutulacak ve Demekler Yasası ve Tüzük 
Hükümleri dışına çıkılmıyacaktır.

Dernekler Yasasının ve Tüzüğümüzün emrettiği 
biçimde çalışmalarımız sürdürülecek ve amacın ger
çekleşmesine çalışılacaktır.

Dernek Genel Kurulunun kuruluş şekli ve toplan
ma zamanı :
Madde : 10- Demek Genel Kurulu, demeğe kayıt 

h asil üyelerden varsa şubelerin temsilci üyelerin
den teşekkül eder. Genel Kurulun toplantı gününden 
bir ay öncesine kadar aidatlarını ödemeyenler, top
lantı nisabında gözönüne alınmaz ve oy kullanamaz
lar. Aidatını ödemeyen asil üyeler ile fahri üyeler 
dinleyici olarak toplantıya katılabilirler, dilek ve 
temennide bulunabilirler.

Dernek, tüzüğünü gazetede yayınladığı tarihi ta
kip eden altı ay içinde ilk genel kurul toplantısını 
yapar.

Genel Kurulu
A- Her sene Mart ayında olağan.
b) Yönetim veya denetleme kurullarının gerekli 

gördüğü hallerde veya demek üyelerinin beşte biri
nin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.

Genel Kurul, toplantıya, yönetim kurulu tarafın
dan çağırılır. Denetleme kurulunun veya demek üye 
lerinin beşte birinin yazık isteği üzerine yönetim ku
rulu genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmaz 
sa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulu
nan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli Sulh 
Hukuk Hakimi duruşma yaparak demek üyeleri ara 
sundan üç 'kişilik bir heyeti genel kumlun toplantıya 
çağırmakla görevlendirir.

Genel Kurul Toplantısı, Oy Kullanma ve Karar
Alma Şeklî :
Madde : 11- Yönetim kurulu, genel kurula katılma 

hakkı olan üyelerin listesini düzenler, genel kurula 
katılacak üyeler en az on beş gün önceden günü, 
saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edil
mek suretiyle toplantıya çağırılır. Bu çağında, ço
ğunluk sağlanmaması sebebi ile toplantı yapılamaz 
ise ikinci toplantının hangi gün yapılacağıda belir
tilir lük toplantı günü ile Ekinci toplantı arasında bir 
haftadan daha az zaman bırakılamaz.

Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı 
gündami, toplantı gününden en az onbeş gün önce 
mahallin en büyük Mülki Amirliğine yazı ile bildiri
lir. Bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösteren 
liste de eklenir.

Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa bu du
rum, geri bırakma sebepleri de 'belirtilmek suretiy
le toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan 
verilerek üyelere duyurulur, ikinci toplantının ge
ri bırakılma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde 
yapılması zorunludur.

Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen 
esaslara göre yeniden çağrılır ve toplantı ikinci fık
ra esaslarına göre mahallin en büyük Mülkî Amirli- 
ğ‘ne duyurulur. Genel kurul toplantısı bir defadan 
faila geri bırakılmaz. Genel kural toplantılan der
nek merkezinin bulunduğu yerde yapılır.

Madde : 12- Genel kural, katılma hakkı bulunan 
üyelerin yarıdan bir fazlasının katılması ile toplanır.

tik toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci top 
laııtıda çoğunluk aranmaz, ancak bu ikinci toplantı

ya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme 
kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından 
az olamaz.

Madde : 13- Genel kurul toplantıları, ilanda be
lirtilen ve mahallin en büyük Mülki Amirine bildiri
len gün saat ve yerde yapılır. Genel kurula katıla
cak üyeler yönetim kurulunca düzenlenen listedeki 
adları karşısına imza koyarak toplantı yerine irer
ler. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. 
Üye oyunu bizzat kullanabileceği gibi diğer bir üye 
aracılığı ile kullanabilir. Her üye genel kurulda bir 
üyeyi temsil edebilir.
Fahri üyelerin oy hakkı yoktur. Kararlar mevcu I 
dun salt çoğunluğu ile alınır.

9. Maddede belirtilen çoğunluk sağlanamamış ise 
durum bir tutunak ile tesbit edilir. Ve toplantı yöne
tim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim 
■kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

Hükümet Komserinin toplantıya gelmemiş olması, 
toplantının ertelenmesini gerektirmez. Açılıştan 
sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve baş
kan vekili ile katip seçilir. Toplantının yönetimi ge
nel kurul başkanma aittir.Kâtipler toplantı tutana
ğım düzenler ve Başkanla birlikte imzalar.

Toplantı Salonunda, bütün tutanaklar ve belge
ler yönetim kuruluna verilir. Toplantılarda yalnız 
gündemde yor alan maddeler görüşülür.

Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az 
onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların- 
gündeme alınması zorunludur.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ :
Madde : 14- Genel Kurulda görüşülüp karara bağ

lanacak hususlar şunlardır.
1) Dernek organlarının seçilmesi,
2) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
3) Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarınım gö

rüşülmesi, yönetim kurulunun ibrağ edilmesi,
4- Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görü

şülüp aynen veya değiştirilip kabul edilmesi.
5) Demek için gerekli taşınmaz malların satın a- 

lıması veya mevcut taşınmaz malların satılması hu
susunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

6- Demeğin federasyona katılması veya ayrılması
7- Demeğin Uluslararası faaliyette bulunması, yurt 

dışındaki Demek veya kuruluşlara üye olarak katıl
ması veya ayrılması.

8- Derneğin feshedilmesi.
9- Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevlerin 

yerine getirilmesi.
YÖNETİM VE DENETLEME KURULLARI:

Madde : 15- Yönetim Kurulu 5 asü ve 5 yedek 
üyeden teşkil edilmek üzere Genel Kurulca, genel 
kurulun alacağı karara göre gizli veya açık oyla se
çilir. Asil üyeliklerde boşalma olduğu taktirde en 
çok oy alandan başlamak üzere yedek üyelerin göre
ve çağrılması zorunludur.

Toplantı günleri Yönetim Kurulunca tespit edilir, 
tik toplantı en yaşlı üyenin başkanlığında yapılır. 
Ve üyeler aralarında görev bölümü yaparak karara 
bağlarlar. Kararlar mevcudun salt çoğunluğu ila 
alınır.

Üst üste üç veya yılda on toplantıya mazeretsiz 
yahut kabul edilir, mazereti olmaksızın katılmayan 
üyeler kurul üyeliğinden çekilmiş sayılırlar. Buna 
dahil karan, ilgilinin süre verilerek sakınması alın
dıktan sonra yönetim kurulu verir.

Madde : 16- Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalma- 
larlar sebebi ile yedeklerinde yerine getirilmesinden 
sonra üye tam sayısının yansından aşağı düşerse 
genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya 
denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya 
çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde demek üye
lerinden birinin başvurması üzerine mahak Sulh 
Hukuk Hakimi duruşma yaparak demek üyeleri 
arasında seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde genel ku
rulu toplamakla görevlendirir.

Madde : 17- Yönetim Kurulu aşağıdaki görevler 
yerine getirir.

1) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi 
üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

2- Demek şubelerinin açılmasını kararlaştırmak 
ve şube kurucularına yetki vermek.

3- Demeğin gelir ve gider hesaplarına 'ait iş
lemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi ha- 
zırlıyarak genel kurula sunmak.

4-Türk vatandaşı olmayanların Dernek üyeliğine 
kabulü halinde bunlan on gün içinde mahalin en bü
yük mülki amirliğine bildûmek

5- Mevzuatın kendisine içerdiği diğer işleri yap
mak ve yetkileri kullanmak.

MADDE : 18
Devamı Sayfa 5 te
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GEMLİK SEVENLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
Denetleme Kurulunun Yetki ve Görevleri
Madde : 18- Denetleme Kurulu üç as'l üç yedek ü- 

yeden teşkil edilmek üzere genel kurulca seçilir.
Bu kurul demeğin hesaplarını ve çalışmalarını 

devamlı denet'lyerek askari altı ayda bir hazırlaya
cağı raporları yönetim kurulma ve toplandığında 
genel kurula sunar. Ayrıca üyelerin demek çal gına
ları hakkındaki ihbarları üzerine de rapor hazırla
yarak gereğini yapar.

Yönetim Kutulu her türlü hesap ve işlem dos
yalarını talebinde denetleme kuruluna göstermeye 
mecburdur. Yönetim Kurulu, denetlemelerde zorluk 
çıkardığı takdirde denetleme kurulu zabıtla bunu 
tesbit eder ve genel kurulun toplantıya çağrılmasını 
sağlar. Suç teşkil eden hususların tesbiti halinde 
durumu ilgili makamlara iletir.

Madde : 19- Genel Kurulca yapılan seçimi izle
yen yedi gün içinde yönetim kurulu başkanı tarafın
dan, şaşalan organlara seçilen asil ve yedek üyelerin 
ad ve soyadlan, baba adlan, doğum yeri ve tarih
leri, meslekleri, ikametgahları, demek merkezin n 
bulunduğu yerin en büyük Mülki Amirliğne yazı 
ile bildirilir.

ŞUBE KURULUŞLARI :
Madde : 20- Dernek şubeler açabilir.
Şube açmak üzere Demek Yönetim Kum’unca 

enaz üç kişiye yetki verilir. Yetki alanlar tarafından 
şubenin açılacağı yerin en büyük Mülki AmiıTğne 
yazı ile müracaat yapılır. Bu yazıda da Kurucuların 
adı soyadı, baba adı, doğum yeri vetarihleıi, meslek 
veya sanatı, Tabiyetîeri, ikametgah adresleri ve şube 
nin adresi belirtilir. Yazıya Dernek Tüzüğünden de 
iki örnek ile yetki belgeleri eklenir.

Şube kurucularının, Şubenin açılacağı yerde enaz 
akı aydan beri ikamet etmeleri zorunludur.

Madde : 21- Şube Genel Kurulu, toplantı tarihin
den otuz gün önce aidatım ödemiş üyelerden teşekkül 
eder.

Şube Genel Kurulu toplantılarına ait ilan Gazete 
ile yapılabileceği gibi mahalli imkan ve araçlardan 
yararlanılarak ta yapılabilir.

Şube Genel Kurulları Olağan toplantılarını Merkez 
Genel Kurulu topantısmdan enaz cnbeş gün önce 
bitirmek zorundadır.

A- Şube Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri şun
lardır. :
1- Şube organlarının seçilmesi.
2- Demek Genel Kurulunda şubeyi tems.len (iki) 

üyenin seçilmesi.
3- Şube Yönetim ve Denetleme Kurulları Rapor- 

larmrn görüşülmesi, Yönetim Kurulunun ibrası.
4- Şube Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin 

görüşülüp, aynen veya değiştirilerek.
5- Şube için gerekli taşınmaz malların alınması 

veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda 
Merkez Genel Kuruluna sunulmak üzere tasviye ka
ran alınması.

6- ŞUbenm feshedilmesi (fesih halinde mâllar Der
nek Merkezine devredilir.)

B- ŞUBE YÖNETİM KURULU Beş asil ve beş ye
dek üyeden teşkil edilmek üzere Şube Genel Kuru
lunca gizli oyla seçilir.

Şube açılması yetkisi hariç, Şube yönet m Kurulu
nun yetkileri Merkez Yönetim Kurulu ile aynıdır.

C- ŞUBE DENETLEME KURULU üç asil ve üç 
yedek üyeden teşkil edilir.

Denetleme kurulu üyeleri Şube Genel Kurulunca 
seçilir. Denetleme Kurulu (denetçi) nin görevi ve 
yetkileri merkez denetleme kurulunun aynıdır.

D- Şube organlarına seçilenlerin mahallin en bü
yük müikj amirliğine madde 16 dakj gibi bildirilme
si şube yönetim (kurulunun görevdir.

Madde : 22- üyeler girişte yüz lira giriş aidatı ve 
yılda (altı yüz) lira da üye aidatı öderler. Bu miktar 
yıllık olarak verilebileceği gibi, aylık taksitler şek
linde de ödenebiir. ödeme şekli ve zamanı üyenri 
talebi de göz önüne alınarak yönetim -kurulunca tes
bit edilir. Yapılan bu tesbit her üye için kayıt defte
rine işlenir.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
Madde : 23- Derneğin tüzüğü merkez genel kurulu 

na iştirak eden üyelerin üçte ikisinin çoğunluğu ile 
değiştirilir. yapılan değişiklik kuruluştaki usule göre 
ilan etirilerek kesinlk kazanır.

DERNEĞİN GELİRLERİ
Made : 24- Demeğin gelirleri şunlardır.
1- Giriş ve üye aidatları
2- Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango 

'balo, eğlence, temsil, konser ve spor yarışması, kon
ferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler

3- Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler
4- Bağışlar ve yardımlar
5- Yardım toplama hakkındaki mevzuat hüküm

lerine uygun olarak toplanacak bağış veyardunlar.
Demeğ n dış ülkelerdeki gerçek veya tüzel kişi

lerden veya diğer kuruluşlardan yardım alması iç 
İşleri Bakanlığının izni ile olur.

TUTULACAK DEFTERLER :
Madde : 25- Dernek aşağıdaki defterleri tutar.
1- Üye kayıt defteri, demeğe girenlerin kimlikle

ri, demeğe giriş tarihleri, aylık veya yıllık aidatları 
bu deftere yazılır.

2- Karar defteri, yönetim kurullarının kararları 
tarihleri ve numara sırası ile bu 'deftere yazılır.

3- Gelen ve giden evrak defteri, gelen ve giden 
evrak, tarih ve numarası ile bu deftere kayıt olunur.

4- Gelir ve gider defteri, dernek namına alman 
bütün paraların alındıkları ve harcanan paraların 
da verildikleri yerler, açık ve düzenli olarak bu def
terde gösterilir.

5- Bütçe, kesin hesap ve bilanço defteri, bütçe ke
sin hesap vebilançolar bu deftere işlenir.

6- Demirbaş defteri, derneğe ait demirbaş eşya
lar bu deftere işlenir. Bu sayılan defterin Noterden 
tastikli olması zorunludur.

Madde : 26- Demek gelirleri alındı belgesi’ ile 
toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu 
belgeleri saklama süreri, özel kanunlarda gösterilen 
daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak ü- 
zere, beş yıldırdemek gelirlerini alınmasında kulla
nılacak alındı belgesi Maliye Bakanlığınca bastırılır. 
Demeğin talebi üzerine otuz gün içinde bu belgeler 
verilmez ise kanundaki usule göre demekçe bastırı
lan alındı belgeleri mahallin en büyük Mülki Amir
liğine onaylattinlarakbağış ve aidat kabülünde kul

YÖNETİM KURULU

Adı Soyadı Görevi Baba Adı D. Yeri D. Tarihi Adresi

Fehmi Tezel Bşk. Şaban O.Gazö 1929 Osmaniye Mh. Topçular Cd. No. 6 - Gemlik
Cemil Gündüz Bşk. V. İsmail Gemlik 1959 Ham diye Mı. Krom Sk. No. 6 Gemlik
R. Ziya Küçük üye Ahmet Selimiye 1940 Yeni Mh. Kireçli Sk. No. 23 Gemlik
YUsuf Yüksel Üye Ahmet Gemilik 1957 Osmaniye Mh. Akman Sk. No. 24 Gemlik
îsa Sefa Üye Osman Akyazı 1937 Osmaniye Mh. İdris Kaptan Sk No. 19 

Kat 5 -Gemlik
Çetin Bayrak Üye Ahmet Adliye 1940 Demirsubaşı Mh. Şehit Mehmetçik Sk. 

No. 5-A — Gemlik
Cemal Baksoy üye Eyüp Of 1940 Osmaniye Mh. Özkan Sk. No. 2 Geml k
İbrahim Onseki^üye Süleyman Selâniye 1949 Yeni Malı. Alemdar Cd. No. 76 Geml k
Kemali Sertikaya üye İbrahim Gemlk 1940 Balıkpazan Mh. Yazıcı Sk. No. 12 G m. k
Mustafa OnsekÖz Üye Süleyman Selimiye 1959 Yeni Alemdar Cd. No. 76 - GemlSr

lanılır. Maliye Bakanlığınca resmi alındı belgeleri 
sağlandıktan sonra demeğin bastırdığı özel alındı 
belgeleri kullanılmaz. Bağış ve aidat toplayacak leşi 
veya kişileri demek yönetim kurulu bir karar ile be
lirtir ve bu karar o yerin Mülki Amirine tescil ettin 
lir.

Demek adına Gazete, ve öteki basılı esefler vere
rek bunlar karşılığında para veya başkaca yardım 
toplamak yasaktır.

TAŞINMAZ MAL EDİNME :
Madde : 27- Dernek amacını gerçekleştirmek i- 

çin bağış veya satın alma yoluyla taşınmaz mal edi- 
linebilir ve bunları satabilir, hibe ve terk edebilir. 
Kamu yararına çalışma karan almadıktan sonra 
ikametgahı ile amaç ve faaliyetleri için gerekli o- 
lanlardan başka taşınmaz mala sahip olamaz.

Demeğe satın alman veya bağış ve vasiyet yoluy
la derneğe intikal eden taşınmaz mallar demek a- 
dına tapuya tescilinden itibaren üç ay içinde İçişle
ri Bakanlığına bildirirler.

DERNEĞİN SANDIK KURMASI
Madde : 28- Demek yardım sandığı kurar. Der

nek sağlanan kâr’ı üyelerine paylaştırmamak, faiz 
veya başka adlarla üyelerine gelir sağlamamak şartı 
ile üyelerinin yiyecek, giyecek, gibi zaruri ihtiy.ç 
maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerini kısa vade
li 'kredi ihtiyaçlarım karşılamak amacı ile sandık 
kurabilir. Sandığın kuruluş ve çalışma esasları İç 
İşleri Bakanlığınca çıkarılan yönetmelik çerçevesin
de yönetim kurulunca tesbit edilir ve yürütülür.

LOKAL AÇMA :
Madde : 29- Demek merkez ve şubesinin bulun

duğu yerde mahallin enbüyük Mülkü Amirliğinden 
izin almak ve kanunlara aykırı davranmamak şar
tı ile birer lokal açabilir.

DERNEĞİN FESHİ ve MAL VARLIĞININ 
TASFİYESİ :

Madde : 29 Genel kurulun demeğin feshine ka
rar alabilmesi için tüzüğe göre genel kurula katılma 
hakkına sahip bulunan demek üyelerinin (Temsilci 
üyeler dahil) en az üçte ikisinin hazır bulunması 
şarttır, ilk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması 
hailinde üyeler usulüne uygun olarak İkinciye top
lantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı 
ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Feshe 
ilişkin 'kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin 
üçte ikisi çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından beş 
gün içinde mahallin en büyük Mülki Amiriğine ya
zı ile bildirilir.

(Madde : 31- Derneğin Feshi halinde Demeğin 
Menkul ve Gayrimenkulieri T.H. Kurumuna devre
dilebilir.

İLAN
GEMLIK ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNDEN 

Dosya No. : 983 - 263

Gemlik tlçesi, Kapaklı Köyü, köy içi mevkiinde 
kain, kuzeyi yol, güneyi köy ilkokulu bahçesi, kıs
men Sagcr Bilgin bahçesi ve Mustafa Kuzgun ev 
bahçesi, doğusu Mustafa Atalay varisleri, batısı 

k Mehmet Taşkesen varisleri İle çevrili bulunan 2164 
) metrekarelik bahçeli evin, davacı Yalıya Kuzgun ta

rafından tescili taleb edilmiş bulunduğundan, bu yer 
hakkında halk iddiasında bulunanların 3 ay içinde 
mahkememize müracaatları ilan olunur.

GEMLİK KÖRFEZ
HAITAIAK SİYASİ GAZETE

Resmi ilânlar tek sütun santimi 300 TL.
icra ve Mahkeme ilânları sütun santimi 100 TL- 
Kayıp ilânl&n 500 TL.
Teşekkür ve doğum ilânları santimi 75 TL.
Kongre ilânkuı 2000 TL.
Koop. Kongre ilânları 2500 TL.
Sürekli özel ilânlar pazarlıkla alınır.

ABONE
Altı aylık 650 TL.
Yıllık 1300 TL.

Gazeteye verilen yazılar j-a\anlansnı rejra j’ayuı- 
kmınasın geri verilmez.
Gazetemiz Basın Ahlâk Yasasına uyar.

KAYIP

Gemlik Nüfus Müdür , 
lüğünden aldığim Niiftıs 
cüzdanmu, askerlik cün* ' 
damnu. Bursa trafik Şu-: 
besinden aldığnn ve Halk > 
Bankası imtihan gün kâ-1 
gıdımı, kaybettim. Hü- : 
kümsüzdür.

Adnan Turgut

I

KİRALIK

KOsOk Kumla
Seçkin Sitesinde

I Kiralık Dükkan

Tlf : 2010 GEMLİK
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Derneğin Adı ve Merkezi
Madde : 1- Demeğin adı Şükrü Şenol ilkokulu 

okul ve öğrencileri Koruma Derneği ve Merkezi Gem
lik’tedir,

Derneğin Amacı
Madde : 2- Demeğin amacı Okulun ve öğrencib- 

rln eğitim ve öğretimleri için her türlü imkân ve ça
lışmayı sağlamaktır.

Bu amacı gerçekleştirmek için : 1- Okulun b'na 
ve eklentiterinn eksiklerini gklermek/iaha elverişli 
duruma sokmak.

Dernek Kurucuları
Madde : 3- Demek kurucuları şunlardır :

Adı ve Soyadı Tabiyeti Meslek ve S
1- Halil Şener T.C. Şoför
2- Nurhayat Çamlıkol T.C. Ev kadını
3- Şehime Günay T.C. Ev kadını
4- Halil Ünal T.C.
5- Süleyman Kantar T.C. Pazarcı
6- Nurettin Aslan T.C. öğretmen
7- Feriha Aydın T.C. Ev kadını

Demeğe üye olma, üyelikten çıkma ve çıkarılma 
şart ve şekilleri :
Madde : 4- Medeni haklan kullanma ehliyetine 

sahip ve onsekiz yaşını bitirmiş bulunan ve demek
ler kanunu hükümlerine göre üyelikleri yasaklan
mamış olan herkez demeğe üye olabilir.

Kanunun 16. maddesinde belirtilen hususlar yeri
ne getirilmek kaydı ile kamu görevlileride üye ola
bilirler.

Kanunun 4. maddesinin ikinci fıkrasının (2) ve 
(3) numaralı bentlerinde gösterilenler ile diğer ka
nunların derneklere üye olamayacakları belirlenen 
ve ortaokul ve ortaöğretim öğrencileri demek üye 
si olamazlar.

Kanunun 4.ncü maddesinin 2.nci fıkrasının 4.ncü 
bendinde gösterilenler, bu bendde belirtilen yasak 
süresince* demeğe üye olamazlar.

Türk vatandaşı olmayanların demeklere üye ola
bilmeleri için Türk Vatandaşlarında aranan şartlar
dan başka, o yabancının Türkiye’de ikamet etme 
hakkına sahip olması da gereklidir. Fahri üyelik i- 
çin ikamet şartı aranmaz.

Üyelik Haklan :
Madde : 5- Demek yönetim kurulu, üyelik için ya

pılan müracaatları en çok otuz ‘gün içinde üyeliğe 
kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp 
sonucu müracaat sahibine yazı ile duyurmak zorun
dadır.

Madde : 6- Hiç kimse bir derneğe üye olmaya ve 
demekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa 
etme hakkına sahiptir.

Madde : 7- Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. 
Üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din vemez- 
hep aile, zümre ve sınıf farla yoktur. Tüzüğe eşitliği 
bozan veya bazı üyelere ayrıcalık tanıyan hükümler 
konulamaz.

Madde : 8- Dördüncü maddede beirtilen kamu hiz
meti görevlileri Dernekler Kanununun 16. maddesi 
hükümleri gereğince üye olabilecekleri demeklerin

Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeleri, özel gelir 
kaynağı veya özel imkanları kanunla sağlanmış olan 
kamu yararına çalışan derneklerin,

Yönetim ve denetleme kurulunda görev alamazlar

üyelikten Çıkarılma :
Madde : 9- Üyelerden :
a) Kanunlara, demek tüzüğünün koyduğu esaslara 

göre üye olma hakkını kaybedenler,
b) Aidatını tebliğe rağmen (.......) gün içinde 

mazeretsiz olarak ödcmiyvnier, toplanacak ilk genel 
kurula itiraz hakları vardır. Genel Kurul kararı ke
sindir.

Demekten çıkan veya çıkarılanlar önceden der
neğe yaptıkları yardım ve aidatları geri isteyemez
ler.

Dernek Genel Kurulunun kuruluş şekli ve toplan
ma ramanı :
Madde : 10- Dernek Genel Kurulu, derneğe kayıt 

h asil üyelerden varsa şubelerin temsilci ürelerin
den teşekkül eder, Genel Kurulun toplantı gününden 
bir ay öncesine kadar aidatlarını ödemeyenler, top
lantı nisabında gözönüne alınmaz ve oy kullanamaz
lar, Aidatını ödemeyen asil üyeler ile fahri üyeler 
dinleyici olarak toplantıya katılabilirler, dilek w 
temennide bulunabilirler.

Dernek, tüzüğünü gazetede yayınladığı tarihi ta
kip eden altı ay içinde İlk genel kurul toplantısını 
yapar.

Genel Kurulu
a) İki yılda bir Ocak ayında olağan

2- Okul öğrencilerinin fikri, bedeni, maddi ve ma
nevi gelişmelerini sağlayan tedbirler ve kararlar al
mak uygulamak.

3- Çeşitli kurslar açarak, konferans, seminer, gös
teriler düzenliyerek öğrencilerin ders kültürlerine 
katkıda bulunmak,

4-Okul aile birliği ile işbirliği içinde aidat toplamak 
kermes, yemek, çay, düzenliyerek gelir sağlamak.

5- Okul İdaresine her alanda yardımcı olmak, O- 
kul aile işbirliğini gerçekleştirmek için çalışmalar
da bulunmak.

İkametgahı
Balık pazarında gazino müs. Gemlik
Hal’t Paşa Mah,. Gemlik
Yeni Mah. Gemlik
Yeni Mah. Gemlik
Halitpaşa Mah. Gemlik
Şükrü Şenol İlkokulu Gemlik
Yeni Mah. Gemlik

b) Yönetim veya denetleme kurullarının gerekli 
gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte biri
nin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.

Genel Kurul, toplantıya, yönetim kurulu tarafın
dan çağırılır. Denetleme kurulunun veya dernek üye 
lerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim ku
rulu genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmaz 
sa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulu
nan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli Sulh 
Hukuk Hakimi duruşma yaparak demek üyeleri ara 
sundan üç kişilik bir heyeti genel kurulun toplantıya 
çağırmakla görevlendirir.

Genel Kurul Toplantısı, Oy Kullanma ve Karar
Alma Şekli :
Madde : 11- Yönetim kurulu, genel kurula katılma 

balda olan üyelerin listesini düzenler, genel kurula 
katılacak üyeler en az on beş gün önceden günü, 
saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edil
mek suretiyle toplantıya çağırılır. Bu çağında, ço
ğunluk sağlanmaması sebebi ile toplantı yapılamaz 
ise ikinci toplantının hangi gün yapılacağıda belir
tilir ilk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bir 
haftadan daha az zaman bırakılamaz.

Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı 
gündemi, toplantı gününden en az onbeş gün önce 
mahallin en büyük Mülki Amirliğine yazı ile bildiri
lir. Bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösteren 
liste de eklenir.

Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa bu du
rum, geri bırakma: sebepleri de belirtilmek suretiy
le toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan 
verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının ge
ri bırakılma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde 
yapılması zorunludur.

Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen 
esaslara göre yeniden çağrılır ve toplantı ikinci fık
ra esaslarına göre mahallin en büyük Mülki Amirli
ğine duyurulur. Genel kurul toplantısı bir defadan 
fa21a geri bırakılmaz. Genel kurul toplantıları der
nek merkezinin bulunduğu yerde yapılır.

Madde : 12- Genel kurul, katılma hakkı bulunan 
üyelerin yarıdan 'bir fazlasının katılması üe toplanır.

İI1< toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci top
lantıda çoğunluk aranmaz, ancak bu ikinci toplantı
ya katılan üye sayısı demek yönetim ve denetleme 
kurulları üye tam sayısı toplamının iki katindan 
az olamaz.

Madde : 13- Genel kurul toplantıları, ilanda be
lirtilen ve mahallin en büyük Mülki Amirine bildiri
len gün saat ve yerde yapılır. Genel kurula katıla
cak üyeler yönetim kurulunca düzenlenen listedeki 
adlan karşısına imza koyarak toplantı yerine girer
ler. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. 
Üye oyunu bizzat kullanabileceği gibi diğer bir üye 
aracılığı ile kullanabilir. Her üye genel kurulda bir 
üyeyi temsil edebilir, toplantıyı yönetim kurulu baş
kanı veya görevlendireceği yönetimkuruhı üyelerin
den biri tarafından açılır

Hükümet Komserinto toplantıya gehnemiş olması 
toplantının ertelenmesini gerektirmez. Açılıştan 
sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve baş
kan vekili ile katip seçilir. Toplantının yönetimi ge
nel kurul başkanın» aittir .Kâtipler toplantı tutana
ğını düşenler ve Başkanla birlikte imzalar.

Toplantı Salonunda, bütün tutanaklar ve belge
ler yönetim kuruluna verilir, Toplantılarda yalnn 
gündemde yor alan maddeler görüşülür.

Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az 
onda biri tarafından görüşülmesi istemsı konuların 
gündeme alınması sorunludur.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ :
Madde : 14- Genel Kurulda görüşülüp karara bağ

lanacak hususlar şunlardır.
1) Dernek organlarının seçilmesi,
2) Demek tüzüğünün değiştirilmesi,
3) Yönetim ve Denetim Kurulları raporiarmm gö

rüşülmesi, yönetim kurulunun ibrağ edilmesi,
4- Yönetim kurulunca hazırlanan bütçen n görü

şülüp aynen veya değiştirilip kabul edilmesi
5) Demek irin gerekli taşınmaz malların satm a- 

lıması veya mevcut taşınmaz malların satılması hu
susunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

6- Demeğin feshedilmesi,
7- Mevzuatın kendisine verdiği görevlerin yer 

getirilmesi.
YÖNETİM VE DENETLEME KURULLARI:

Madde : 15- Yönetim Kurulu 7 asi ve 7 yedek 
üyeden teşkil edilmek üzere Genel Kurulca, gene; 
kurulun alacağı .karara göre gizli vejn açık oyla se
çilir. Asil üyeliklerde boşalma olduğu taktirde es 
çok oy alandan başlamak üzere yedek üyelerin göre
ve çağrılması zorunludur.

Toplantı günleri -kurulca tespit edilir ilk toplantı 
en yaşlı üyenin başkanlığında yapıhr ve üyeler ara
sında görev bölümü karara bağlanır. Toplantı gün- 
r_ri kurulca tespit edilir. Toplantılarda salt çoğul
luk aranır ve mevcudun salt çoğunluğu ile karar 
verilir.

Üst üste üç veya yılda on toplantıya mazeretsiz 
yahut kabul edilir, mazereti olmaksızın katilmayan 
üyeler kurul üyeliğinden çekilmiş sayılırlar. Buna 
dahil karan, ilgilinin süre verilerek savunması alın
dıktan sonra yönetim 'kurulu verir.

Madde : 16- Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalma- 
,larlar sebebi ile yedeklerinde yerine getirilmesinden 
sonra üye tam sayısının yansından aşağı düşerse 
genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya 
denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya 
çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde demek üye
lerinden birinin başvurması üzerine mahali Sulh 
Hukuk Hakimi duruşma yaparak demek üyeleri 
arasında seçeceği üç 'kişiyi, bir ay içinde genel ku
rulu toplamakla görevlendirir.

Madde : 17- Yönetim Kurulu aşağıdaki görevlen 
yerine getirir.

1) Derneği temsü etmek veya bu hususta kendi 
üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

2- Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin İş
lemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi ha- 
zırhyarak genel kurula sunmak.

3- Türk vatandaşı oknayanlann Demek üyeliğine 
kabulü halinde bunları on gün içinde mahalin en bü
yük mülki amirliğine bildirmek

4- Mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yap
mak ve yetkileri kullanmak.

Denetleme Kurulunun Yetki ve Görevleri
Madde : 18- Denetleme Kurulu üç asil üç yedek ü- 

yeden teşkil edilmek üzere genel kurulca seçilir.
Bu kurul demeğin hesaplarım ve çalışmalarını 

devamlı denetliyerek askari altı ayda bir hazırlaya
cağı raporları yönetim kuruluna ve toplandığa^» 
genel kurula sunar. Ayrıca üyelerin demek çalışma
ları hakkmdaki ihbarları üzerine de rapor hazırla
yarak gereğini yapar.

Yönetim Kurulu her türlü hesap ve işlem dos
yalarını talebinde denetleme kuruluna göstermeye 
mecburdur. Yönetim Kurulu, denetlemelerde zorluk 
çıkardığı takdirde denetleme kurulu zabıtla bm 
tesbit eder ve genel kurulun toplantıya çağrılma» 
sağlar. Suç teşkil eden hususların teshili hafinde 
durumu ilgili makamlara iletir.

Madde : 19- Genel Kurulca yapılan seçimi izle
yen yedi gün içinde yönetim kurulu başkanı taralı
dan, sayılan organlara seçilen asil ve yedek üj'aterir. 
ad ve soyadları, baba adlan, doğum yeri ve tarih
leri, meslekleri, ikâmetgâhları, demek merlsesMı 
bulunduğu yerin en büyük Mülki Amirliğine yaz 
üe bildirilir.

Tüzüğün Değişikliği
Madde : 20- Demeğin gelirleri şunlardır.
1- Giriş ve üye aidatları
2- Demekçe yapılan yayınlan, tertiplenen piyango 

balo, eğlence, temsü, konser ve spor yanşmask kon 
ferans gibi Safiyetlerden sağlanan gdîrler

3- Demeğin mal varbğmdan elde edüen gefirier
4- Bağışlar ve yancbnüar
5- Yardan toplama hakkmdaki mevzuat büküm

lerine uj'gun olarak toplanacak bağış \e~yardmtar.
Demeğm dış üfirelerdeki gerçek veya tüzel kişi

lerden veya diğer kuruluşlartian yardan alması iç 
işleri Bakanlığının, izafi ile olur»

üyetec girişte .............. TL giriş aidatı ve yıldt-
1200 TL üye aidatı öderler Bu miktar yılhk olarak

Devamı Sayfa 5 te
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verilebileceği gibi aylık taksitler çekinde ödenebilir, 
ödeme şekli ve zamanı üyenin talebîde gözönüne alı
narak Yönetim Kurulunda tespit edilir. Yapılan bu 
tespit her üye için üye kayıt defterine işlenir.

TUTULACAK DEFTERLER :

Madde : 22- Dernek aşağıdaki defterleri tutar.

1- Üye kayıt defteri, derneğe girenlerin kimlikle
ri. derneğe giriş tarihleri, aylık veya yılhk aidatları 
bu deftere yazılır.

2- Karar defteri, yönetim kurullarının kararları 
tarihleri ve numara sırası ile bu deftere yazılu' 
ve kararların altı başkan ve üyelerce imzalanır.

S- Gelen ve giden evrak defteri, gelen ve giden 
evrak, tarih ve numarası ile bu deftere kayıt olunur.

4- Gelü- ve gider defteri, dernek namına alınan 
bütün paraların alındıkları ve harcanan paraların 
da verildikleri yerler, açık ve düzenli olarak bu def
terde gösterilir.

5- Bütçe, kesin hesap ve büanço defteri, bütçe ke
sin hesap vebilançolar bu deftere işlenir.

6- Demirbaş defteri, derneğe ait demirbaş eşya
lar bu deftere işlenir. Bu saplan defterin Noterden 
tastikli olması zorunludur.

GELİR VE GİDERLERDE USUL
Madde : 23- Demek gelirleri alındı belgesi ile 

toplanır ve giderler harcama belgesi üe yapılır. Bu 
belgeleri saklama süresi, özel kanunlarda gösterilen 
daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak ü- 
zare, beş yıkhrderoek gelirlerini alınmasında kulla
nılacak aimdı belgesi Maliye Bakanlığınca bastırılır. 
Demeğin talebi üzerine otuz gün içinde bu belgeler 
verilmez ise kanundaki usule göre demekçe bastırı
lan alındı belgeleri mahallin en büyük Mülki Amir
liğine onaylattınlarakbağış ve aidat kabülünde kul
lanılır. Maliye Bakanlığınca resmi alındı belgeleri 
sağlandıktan sonra demeğin bastırdığı özel alındı 

belgeleri kullanılmaz. Bağış ve aidat toplayacak kişi 
\eya kişileri demek yönetim kurulu bir 'karar ile be
lirtti- ve bu karar o yerin Mülki Amirine tescil ett'ri 
Ur.

Demek adına Gazete, ve öteki basılı eserler vere
rek bunlar karşılığında para veya başkaca yardım 
toplamak yasaktır.

TAŞINMAZ MAL EDİNME :

Madde : 24- Demek amacını gerçekleştirmek i- 
çin bağış veya satın alma yoluyla taşınmaz mal edi- 
linebilir ve bunları satabilir, hibe ve terk edebilir. 
Kamu yararına çalışma karan almadıktan sonra 
ikametgahı ile amaç ve faaliyetleri için gerekli o- 
lanlardan başka taşınmaz mala sahip olamaz.

Derneğe satın alman veya bağış ve vasiyet yoluy
la derneğe intikal eden taşınmaz mallar demek a- 
dına tapuya tescilinden itibaren üç ay içinde İçişle
ri Bakanlığına bildirirler.

DERNEĞİN FESHİ ve MAL VARLIĞININ
TASFİYESİ :

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

ADI VE SOYADI TABİ YETİ MESLEĞİ İKAMETGAHI

Ekrem Unutmaz T.C. işçi Yeni Mah. Çelebi Sök. No 7 Kat 3 Gemlik

Erdoğan Yücelen T.C. Marangoz Radar (Şahintepe) Gemlik

Abdullah Akçay T.C. Kaynakçı Balık Pazarı 1 nolu Cad. Akay Ap. No 92 Gemlik

Faika Yüksel T.C. Ev kadını Yeni Mah. Keklik Sok. Gemlik

İsmail Yabeyli T.C. öğretmen Şükrü Şenol İlkokulu öğretmeni Gemlik

Metin Sönmez T.C. Hizmetli Şükrü Şenol İlkokulu hizmetlisi Gemlik

Yaşar Kayaoğlu T.C. Memur itfaiye Amirliği Gemlik

Madde : 25- Genel Kurulun demeğin feshine ka
rar alabilmesi için tüzüğe göre genel kurula katılma 
hakkına sahip bulunan demek üyelerinin (Temsilci 
üyeler dahil) en az üçte ikisinin hazır bulunması 
şarttır. ilk toplantıda çoğunluğun sağlanamamak 
halinde üyeler usulüne uygun olarak İkinciye top
lantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı 
ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Feshe 
ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin 
üçte ikisi çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

Demeğin feshi yönetim kurulu tarafından beş 
gün içinde mahallin en büyük Mülki Amiriğine ya
zı üe bildirilir.

Madde : 26- Fesih halinde demeğin menkul ve gay 
ri menkul mallan Şükrü Şenol İlkokuluna devredilir

Madde : 27- Derneğin şubesi yoktur.

Madde : 28- İşbu tüzük yirmisekiz maddeden iba
ret oup, 2098 sayılı kamuna uygun olarak hazırlan
mıştır.

SPOR.. SPOR.. SPOR.. SPOR» SPOR.. SPOR .

15 MAYIS “GENÇLİK HAFTASI” 
KARŞILAŞMALARI SONUÇLANDI

Hadi ÖZSAYIN

15 Mayıs günü başla
yan “Gendik Haftası” 
karşılaşmaları tamamlan
dı.

Gemlik Lisesi Salonun
da yapılan karşılaşmalar
da, Gemlik Kız Meslek

Lisesi voleybolda birinci 
oldu. Erkekler voleybol 
karşılaşmalarında ise 
Gemlik Lisesi Şampiyon 
oldu.

Büyük çekişme içlinde 
geçen karşılaşmalarda,

genç oyuncular seyirci
lere birinci lig karşılaş
malarını aratmayan oyun
lar sergilediler.

15 Mayıs “Gençlik Haf
tası” karşılaşmalarında 
şu sonuçlar alındı.

Atletizm Müsabakalarında Alınan Sonuçlar.

800 Metre İlkokul kızlar Yarışı

1- Melek Dinç
2- Gülnigâr Gülseren
3- Fatma Aydan

(Şehit Cemal ilkokulu) 
(11 Eylül ilkokulu) 
(Namık Kemal İlkokulu)

1000 Metre ilkokul Erkekler Yanşı

1- Emrullah Çetin.
2- Ahmet Başkar
3- Emir Durama

(Atatürk ilkokulu)
(Atatürk ilkokulu)
(K.Kum. Şükrü Alemdar)

2800 Metre Genç

1- Ayşe Yıldırım
2- Hatice Pirinç
3- Nesrin Urgancı

1500 Metre Yıldız Kızlar Yarışı
1- Aliye Süren
2- Bilge Birlik
3- Birgül Baybars

.(Kız Meslek Lisesi) 
(Kız Meslek Lisesi) 
(Kız Meslek Lisesi

2400 Metre Yıldız Erkekler Yanşı
1- İsmail Şener
2- Mehmet Aslan
3- Sabri Tokal

(Gemlik Ortaokulu) 
(Armutlu Ortaokulu) 
(Armutlu Ortaokulu)

Kızlar Yanşı

(Gemlik
(Ticaret
(Gemlik

BASKETBOL

Basketbol’da Ticaret 
Lisesi imam Hatip Lisesini 
72—8 gibi bir farkla yen
di.

Çarşamba günü oyna
nan Gemilik Lisesi - Tica
ret Lisesi şampiyonluk 
(karşılaşması tartışma 
çıktığından teyir edildi. 
Bu karşılanma önümüz
deki günlerde oynanacak.

Lisesi)
Lisesi)
Lisdsi)

4800 Metre Genç

L AH Arda
2- Haşan Adatepe
3- Yütael Erin

Erkekler Yanşı

(Ticaret Lisesi)
(Ticaret Lisesi)
(Gemlik Lisesi

Voleybol karşılaşma 
larından alınan sonuçlar 
şöyle

Gemlik Ortaokulu 0
K. Meslek Lisesi 2

Gemlik Lisesi 0
K. Meslek Lisesi 8

Gemlik Ortaokulu 2
İmam Hatip Lisesi 1

K. Meslek Lisesi 8
Ticaret Lisesi 0

Gemlik Lisesi 3
Ticaret Lisesi 0

Gayrimenkulun Açık Arttırma İlanı 
Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğundan

DOSYA NO : 1984—15 Satış
izalesinin şuyuna Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesinin 6.2.1984 tarih ve 1983 

—432-29 sayılı ilamı ile satılmasına karar verilmiş olan :
Aşağıda (2) parça gayrimenkulun açık arttırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.
1) Gemlik Tapu Sicili’nin Umurbeyköyü, Gemlik yolu mevkiinde kain Pafta : 71, 

Parsel : 7389 da 1260 M2. İlk zeytinlik satışa açık arttırma suretiyle çıkarılmıştır.
KIYMETİ : 400.000.- TL. sidir.
2) Gemlik Tapu Sicilinin Umurbeyköyü, Hepioe yolu mevkiinde kain Pafta : 28 

Parsel : 2302, de 3095 M2. lik zeytinlik satışa açık arttırma suretiyle çıkarılmıştır.
KIYMETİ : 1.000.000.- TL. sidir.
SATIŞ ŞARTLARI :
1) Satış : 25.6.1984 günü yukarıdaki sıra gereğince :
1) nolu sıradaki gayrimenkul : 14.00-14.15 arası
(2) nolu sıradaki gayrimenkul : 14.30-14.45 arası Gemlik Mahkemeleri Yazı İş

leri Müdürü odasında açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin 
edilen kıymetin %75 ini rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve sauş 
masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir badelle aha çıkmzsa en çok 
arttıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile 5.7.1984 günü aynı yer ve saatlerde 
ikinci arttırmaya çıkarılacaktır.

Bu arttırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış masrafların geçinesi 
şartıyla en çok arttırana ihale olunur.

2- Arttırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin yüzde 10 u nispetinde 
pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermele
ri lazımdır. Satış peşin para iledir, aha istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil 
verilebilir. Delâliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birik
miş vergiler satış bedelinden ödenir.

3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin ( + ) bu gayrimenkul üzerindeki 
haklarını hususiyle faiz ve masrafla dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on 
beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır: aksi taktirde haklan tapu siali ile 
sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflas Kanunu 
muı 133. maddesi gereğince ihale feshedilir, iki ihale arasındaki farktan ve yüzde 
10 faizden alıcı ve kefiller-j mesul tutacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan k«ıdi- 
lerinden tahsil edilecektir.

5- Şartname, İlan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup 
masrafı verildi^ taktirde istemen alıajıa bir örneği gönderilebilir.

6) Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve mündereceatmı kabul etmiş 
sayılacakla!' başkaca bilgi almak istyenlerin 1984—15 îzalei Şujti satış dosya nu
marasıyla memurluğumuza başvuıınakv. ı ilanen du^ımulur

ta. tf. K. L26
ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri ALİ ŞENOL

de dahildir. Adliye Yan İş. Müdürü
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Çakır, 48 Günlük 
Hesabını Verdi

Petrol İş
Sendikası

n alındığı, Hamidiye ma
hallesi kordon dolgusu
nun düzeltildiği, Karsak 
deresinin temizlenip, çı
kan malzemenin ilçe için 
de kullanıldığını belirte
rek, Toprak Mahsûlleri 
Ofisinden sağlanan 30 ton 
pirincin halka dağıtıldı
ğı açıklandı.

Belediye Başkanı Hak
kı Çakır, basın toplantı
sının son böümünde Be
lediye Meclisinde alınan 
kararla ilgili kamu oyuna 
yansıyan "İnceleme Ko
misyonu" ile ilgüj konu 
hakkında açıklama yaptı. 
Olaxın Belediye Meclisi
ne geliş biçimini anlattık 
tan sonra “iki müteahhit 
in eksik venoksan işler 
varsa, yapacaklarına dair 
belediye başkanlığına 26. 
4. 1984 günü başvurdular 
ve taahhütte bulundular" 
dedi.

2 Mayıs günü altı üye
nin olağanüstü toplantı 
istemesi üzerine meclisi 
topladığım söyleyen Be
lediye Başkam Çakır, ko
nuşmasına şöyle devam 
etti :

Mecliste görüşmeler 
neticesinde 19 Nisan 1984 
günü alman karara karşı 
müteahhitlerin iyi niyetle 
müracaat ettiklerini bu 
sebeple tebliğ tarihinden 
itibaren kendilerine ha
talarım düzeltmeleri için 
3 ay zaman tanınmasını 
kararlaştırdık. İlgili ele
manlar hakkında ise üç 
ay sonra işlem yapılması 
3 red oyuna karşılık 13 
kabul oyu ile kararlaştı
rılmıştır. 3 Sodep’li üyenin 
basına bildirdiği gibi du
rum ört bas edildi diye 
birşey yoktur. Ancak 3 
ay sonra işlem yapılması 
ibaresi vardır.”

“Hizmetler, İleriyi 
hedef alınarak yapılır. 
Geçmişi kurcalamakla hiz 
met olmaz. Ancak zaman 
kaybedilir. Yine geçmişle 
uğraşırsak bunun şuurun 
kimse çizip tayin edemez.”

SORULAR

Belediye Başkam Hak
kı Çakır, hazırladığı basın 
bültenini okumasından 
sonra basın mensupların
dan veya izleyicilerinden 
sorusu olanı cevaplıyaca- 
ğmı açıkladı.

Osmaniye ve Hamidiye 
mahallesi muhtarları
nın sorulanından sonra 
söz alan bir gazetecinin 
sorusunu yanıtlayan Hak
kı Çakır, “SODEP’Lİ üye
lerin söylediği gibi mecli
simizce kabul edilmiş olan 
inceleme komisyonu rapor 
lan SODEP’U üyelerin 
belirttiği gibi kapatıfcna- 
mıştır. Ertelenmiştir.” 
Dedi.

Gazetemiz Sorumlu Mü
dürü Kadri Güter’in “Ka

nal ve kapaklan müteah
hitler neye göre tamam 
kıyacaklardır? Sodep‘11 ü- 
yeler şartname ve proje
nin olmadığını söylüyorlar 
açıklık getirir misiniz?” 
sorusuna ise,

“-Asıl sorun kapaklar
dır. Bunların kati kabulü 
yapılmadığı için müteah
hit eksikliklerini tamamla 
mayı taahhüt etmiştir. 
Eksikler evsafa uygun ola
rak yapılacaktır.” yanıtı 
m verdi.

Kadri Güler’in “Binlik 
planların 20 gün içinde 
geleceğim mecliste açık
lamış ve karar aldırmış
tınız. Yirmi günlük süre 
doldu. Planlar ne durum
dadır?” şeklindekj sorusu
nu da yanıtlayan Belediye 
Başkanı “öğrendiğimi
ze göre planlar imza aşa
masına gelmiştir. Fen İş
leri Müdürümüz geçen haf 
ta Ankara ya gitti soruş
turmasında bu cevabı al
dık. önümüzdeki hafta 
planlan alabileceğimiz 
ifade ediliyor. Bu konuyu 
bitmiş olarak kabul edin.”

Sorulara cevap veren 
Belediye Başkanı özetle 
şunları söyledi :

“Festival için para har- 
ayamıyacağız. Gençlik 
Haftası için ayrılan 200 
bin liranın 25 bin lirasını 
kullandıracağım.” “-it
faiye programlı olarak 
cadde ve sokakları sulaya 
çaktır.” “- Küçük Kumla 
yolunda Bağ Evi adıyla 
imar yönetmeliğinin 49 
maddesine göre ruhsat a- 
İmmıştır. Bu gün bunun 
dışında bir işleme müsa
ade etmiyeceğiz. Geçici 
olarak ruhsatı durdur
dum.” “- Belediye Meclis 
kararlan Kaymakamca 
onaylanıyor. Yoksa ge
çerliliği olmaz. Memurlar 
hakkında bir karar veril
diğini bilmiyorum. Konu
nun politik boyuttan çe
kildiği konusunda birşey4 
söylemek istemiyorum”.

ve çaresizlik içinde kalmış
lardır. Yasal yolarla işbaşı 
yapan işçilerimiz bu kez 
mesleği olmayan işlerde 
çalıştırılmaktadır. Bu ge
çim sıkıntısında ve maddi 
bunalımdaki işçilerimiz bir 
an önce toplu sözleşme ma
sasına otururlarsa az da ol
sa ferahhyacaklardır. Gö
revlilerimizin bu konuya 
eğilerek bir an önce yet
ki belgelerimizin çıkarıl
masını istiyoruz. ”

İşçilere de seslenen Pet
rol İş Bursa 
Şubesi Başkam Yiğit, ge
çiş dönemini iyi değerlen
dirmek zorunda oldukla- 

vrmı söyledik Seçimle işba
şına gelecek yöneticilerin 
daha iyi hizmet getirecek
lerine inandığını Söyleyen 
Yiğit, demecini şöyle bi
tirdi :

Toplumıi ilgilendi 
ren çözülecek acil sorunla 
ra çözüm ararken bir yan 
dan da genel kurul hazır
lıkları yaparak sîzlerin 
iradenizle gelecek yöne
time iyi hizmet iyi başlan 
gıç yapmak arzusunda
yız.” dedi.
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8 Kaliteli Televizyon I
TILEFUNKEN’e
Hizmet Etmek Bir Zevktir

Pal Color Telefonken Televizyonlarının üstünlüklerini Görmeden
| Başka Televizyon Almayınız.

Tavsiyemizden ve Hizmetimizden Minnettar Kalın 

Modern Cihazlarla Kaliteli Bakım ve Ucuz Fiatla Hizmetinizdeyiz.

TELEFUNKEN Yetkili Bakım Servisi
İ NURETTİN SEMİZ

İrtibat Merkezi : Akmantar Pasajı No. 11 Tlt : 1866

Elekt. Labratuvarı : Belediye karpırNo 5 kat 2 — Gemlik

SERAP
PARFÜMERİ VE İÇ GİYİM

Sayın Gemlik’lilerin Hizmetine Açıldığını Müjdeler

KÂMİL YAf AR

Kayhan Mah. Şerefiye Sok. 16/2 Gemlik

Satılık Arazi

Ahcaksu Mevkiinde 

tavuk çiftliğine tnfitali 

yolu mevcut iki dönüm 

arazi satılıktır.

Müracaat : 

Gündüz Tlf : 2431 

Gemlik

Hırsızlıklar
Artıyor
nin penceresinden gire
rek kooperatife 'ait masa 
ve sandalyeyi çaldılar.

Kurşunlu Köyü Kal
kındırma Kooperatifi ge
çen yıl ilk kez Gemlik ve 
Bursa’ya düzenli olarak 
minibüs kaldırmağa baş
lamış, bu çalışmalar yaz
lıkçılar ve köylüler tara
fından memnunlukla kar 
şılanmıştı. Kooperatif 
Başkanı Bilal Kosova, 
yaptığı açıklamada ‘ta 
yılda yazıhaneyi işlete
cek çıkartılan zorlukları 
aşacağız” dedi.

Hakimiyet ve 

Hürriyet

Gazetelerinde 
İlahlarınızı

En İyi Şekilde 

Biz

Değerlendiririz
KÖRFEZ GAZETESİ

@ : 1797 - Gemlik

İlan
Bursa üçüncü Sulh Hukuk Hakimliğinden

Dosya No : 1984/335

Bursa IH, Gemlik ilçesi Hamidiye mahallesi, 005-01 
cilt, 52 sahife ve 62 kütük sırasında nüfusa kayıtlı ve 
halen Burhaniye Cezaevinde 10 yıl 22 ay ağır hapis 
Cezasına hükümlü Feyzullah oğlu, 1949 doğumlu Ke
nan Koyuncular’m işbu cezası bitinceye kadar hü
kümlünün işlerinimgörmek için Bursa 46. daire, 46-09 
cilt, 20 sahife ve 808 kütük sırasında kayıttı ve halen 
Bursa Mollaarap mah. Eş re filer cad. Seymen apt no. 
96 daire6 da mukim Halil kazı, 1926 doğumlu annesi 
Fatma Gültekin’in M.K.nun 357. maddesi gereğince 
VASİ NASP TAYİNİNE karar verilmiştir.

Alakadarların ilan tarihinden itibaren (10) gün i- 
çinde Mahkememize müracaatları Hanen tebliğ ohmur

19 Mayıs Atatürk’ü Anma 
Gençlik ve Spor Bayramı 
Coşkuyla Kutlandı
nü Atatürk Anıtına çelenk koyma ve İstiylal Marşı
nın söylenmesiyle başladı. Bu arada törene katılacak 
orta dereceli okullar stadda yerlerini aldılar.

Staddaki tören, istiklal Marşının söylenmesiyle 
başladı. İlçe Kaymakamı Mehmet Güler, Garnizon 
Komutanı Tuğgeneral Orhan öncül, Belediye Başka 
nı Hakla Çakır, İlçe MİUi Eğitim Müdürü Yıldız Şi 
retoğlu halkın ve öğrencilerin bayramlarım kutla 
masından sonra Kaymakam Mehmet Güler, günün 
anlamını belirten bir konuşma yapti. Cumhurbaşka
nı için “sağol” çağrısından sonra geçit töreni yapıl
dı. Daha sonra kız öğrencilerin ve erkek öğrencile
rin chnnastik hareketleri ilgi ile izlendi.

Elit gurubunun minder, kasa gösterilerinden son
ra tören folklör gösterileri İle son buldu.

8 • . II Ciltçilik Bizim işimizi
— BEZ CİLT

— VİNLEKS CİLT
— DERİ SIRT CİLT

— KAĞIT CİLT

| DAVETİYE, LASTİK MÜHÜR, CİLTÇİLİK, KARTVİZİT 

SİYAH VE RENKLİ BASKI İŞLERİNİZDE

| KÖRFEZ Basımevi 
| Tlf : 1797 - 3233 GEMLİK



YIL : 11
29 MAYIS 1984 SALI

SAYI : 552
20 LİRA

gemUk
KÖRFEZ

H A F T A LI K. SİTASİ OAZETB______________

KURULUŞ : 26 H A Z İ R A N 1973

Operatör Doktor
AHMET DOĞAN

KADIN HASTALIKLARI «e 
DOSUN UZMANI

Ferzi Çakmak (Maksem) Caddesi 
PTT Citt Aktar Apf. Kat 3 Daire 1 
TM : Ij : 27128-Er : 20718 - BURNA

72 NOLU ZIYTİN TARIM IATI$ KOOPERATİFİ KONGRESİ YAPILDI YAZ SEZONUNA İLK HAZIRLIK

Kooperatif Ortaklarından Kilo Başına 2 Lira Kesilecek Kaymakam

Huslahoae için
Kaynak Bulundu

Sahil Belediye Başkaları ve 
Muhtarlara
“Yaza Hazır Olun” Dedi

72 Nolu Marmara Bir
lik Zeytin Tarım Satış Ko
operatifinin yıllık olağan 
Genel Kurul toplantısında 
“Gemlik Hastahanesi" 
yapımı için kooperatife 
verilen zeytinlerden kilo 
başına 2 lira kesilmesi ka
rarlaştırıldı.

Şirin Sinema Salonunda 
önceki gün saat 10.30 da 
başlayan Zeytin Taran Sa
tış Kooperatifi genel kurul 
toplantısı divan başkanlığı 
na Belediye Başkam Hak
kı Çakır, yardımcılıkları
na Küçük Kumla Beledi
ye Başkanı Abdullah As
lan, Demirtaş Belediye 
Başkanı Halil îbo seçildi
ler.

Yaklaşık 350 kişinin 'ka
tıldığı Genel Kurul ikinci 
toplantısında yönetim ku
mlu ile denetleme kurulu 
çalışma raporan okunarak 
eleştirilmeden oy birliği 
ile kabul edildi. 1984 yılı 
tahmini bütçesi ve “siya
sası” nm kabulünden sonra 
söz alan Divan Başkanı 
Hakkı Çakır, kendilerine 
10 imzalı bir önerge veril
diğim belirterek önergeyi 
okudu: önergede “Koope- 
istife verilen ürünlerin be 
dellerinden kilo başına ke
silecek 2 liralarla ilçe 
Hastahanesinin yapı-

HAŞAN ALTIÇİFTLİK 
KİMDİK ?

Haşan Altıçiftlik 1927 
yılında Gemlik’te doğdu. 
İlkokulu .Gemlik’te bitir
di küçük yaşta ticarete 
atıldı. 1954 yılından beri 
Balıkpazan mahallesi
muhtarhğm» 'sürtlür 
inektedir.

Haşan /Altıçiftlik İki 
noln cadde üzerinde Ga
zeteler Bayiliği yapmakta

Altıçiftlik, evli ve dört 
çocuk babasıdır. 

nıuıa başlanması” is
tendi. Divan başkanının 
açıklamalarından sonra 
önerge konusunda salonda 
çeşitli yerlerden tepkiler 
geldi. Ancak yapılan oy
lamada önerge oybirliği 
ile kabul edildi. Türk Ha
va Kuvvetlerine geçen yıl 
kesilen 1 er liraların de
vamına, sermaye için alı
nan %5 lerin kesilmesine 
'karar verildi.

Dilekler ve istekler bö
lümünde “merkez ortak
ların ürünlerinin daha se
ri bir şekilde akması ve 
köy ortaklarındaki giM 
taşıma sorununun çözüm
lenmesi,” “zeytin alım gö 
revüleri ortakarca seçil
sin”, “Yağhane çalıştırıl
sın”, “Standart konusun
da birşey yapılamazım?”, 
“Armutlu’da depo yapıl
sın taşıma masrafları a- 
zahr” gibi sorular yönel
tildi. Daha sonra Birlik 
Genel Müdürü İsmail Mi
nareci söz aldı.

Minareci Konuşuyor
Marmara Birlik Tarım 

Satış Kooperatifleri. Bir
liği Genel Müdürü İsmail 
Minareci, genel kurulda 
yaptığı konuşmasında ser
maye arttıranının daha 
çoğaltılmasını, %10 çıka
rılmasını istedi. Minareci,

MAHALLE 
MUHTARLARINI 
TANITIYORUZ

BALIKPAZARI
MAHALLESİ

Sayın (Haşan Altıçiflt- 
lik, mahallenizin ne gibi 
sorunları vardır ? Bunla
rın çözümlenmesi için ne 
gibi beklentileriniz 
bulunmaktadır ?

-Balıkpazan mahal
lesi ilçenin en eski ve ya
pılaşmış bir mahallesidir. 
Gemlik Ijn kuruluşundan 
beri vardır. Ve önemli 
bir yer tutar. Bir nolu 
cadde üzerinde Cami kar
şısındaki asfaltın bozul-

D. S. 10 da 

altı Kooperatifin arttıran 
lar öncesi sermayesinin 
48 milyon lira olduğunu 
%5 arttıranlardan sonra 
431 milyon liraya oluştu
ğunu belirterek şöyle ko
nuştu:

“-(Ortaklardan serma
ye tahsiline devam etmek 
zorundayız. Yoksa hak
iniz duman olur. Bugün 
Ziraat Bankasından 10 
milyar liraya yakın kredi 
kullanıyoruz. Yıllık faiz 
%40 tır. ikinci yıl üç ay
lık dönemlerde % de 47 
den işlem yapılır. Bu böy

ENGÜRÜCÜK - UMURBEY - KATIRLI - KUMLA - AZOT v« 

SUNĞİPEK YIL SONU SERGİLERİ AÇILDI

El Emekleri
Göz Nurları Sergilendi

Geçtiğimiz hafta sonun
da ve dün Engürücük, U- 
murbey, Katırlı ile Küçük 
Kumla, Azot, Sunğiipek 
Fabrikasında Gezici Köy 
Kurs ölğıretmenieri tara
fından yıl boyunca hazır
latılan el emeği göz nuru

TEVFİK SOLAKSUDAŞI
ODALAR BİRLİSİ
SEÇİMLERİNİ KAZANAMADI

Türkiye Odalar Birliği’ 
nin pazar günü yapılan 
genel kurul toplantısında 
Bursa adayı olan Ticaret 
Odası Balkanımız Tevfik 
Solaksubaşı, yönetim ku
rulu üyeliğine seçilemedi.

D. S. 10 da

KOOPERATİFE AİT 
1000 LİK PLANLAR ASKIDA 

7 KOOPERATİFE AİT
İMAR PLANLARI
ONAYDAN GELDİ

Uzun yıllardan beri bi
rer konuta sahip olmak 
için bekliyen 7 yapı koo
peratifi ortaklan niha
yet “muratları” na erdi
ler. Kooperatif sahalarım 
içine alan binlik mevzi 
imar planlan geçtiğimiz 
hafta sonunda Ankara’dan

D. S. 10 da 

le gider. Ortalama yılda 
1 milyar faiz ödemekte
yiz. Sermayelerimizi daha 
da artırmalıyız. önümüz
deki sezon ortakların bü
tün zeytinleri alınacaktır. 
Gemlik depolarında 8 mil- 
ydn kg zeytin bulunmak
tadır. Sezon başına kadar 
satışlarımızla bu kapasi
te daha da azalmaktadır, 
8-10 milyon kilogramlık 
boş depo kapasitemiz 
mevcuttur” dedi.

Minareci, konuşmasın
da ambalajlamaya önem

D. S. 10 da

çalışmalar sergilendi.
Engürücük Köyünde 

kurs öğretmeni Canan 
Tekyönder ve öğrencile
rince hazırlanan Giyim, 
Makine Nakış çalışmaları

D. S. 10 da

ÜNLÜ “MAURER’* FİRMASI SAHİBİ 13.500 FRANLIK YARDIM YAPTI

İSVİÇRE’Lİ İŞADAMI
SUNĞİPEK FABRİKASI CAMİİ MİNARESİNİN
YAPIMINI ÜSTLENDİ KADRİ GÜLER

Geçtiğimiz hafta üçte 
nıizde örnek bir hayırse
verlik olayı yaşandı. îs- 
viçre’li ünlü “Maurer” fir
ması sahibi Paul Andres 
Niks (92) Sunğipek Fab
rikasında parasızlıktan 
yapılamayan Cami mina
resi için 13.500 İsviçre fr
angı yardımda bulundu.

Sunğipek fabrikası se- 
lafon tesislerini kuran 
dünyaca ünlü İsviçre’n 
“Maurer” firması teknik 
elemanları fabrika içinde 
inşası bitirilen, ancak pa
ıssızlıktan 
minarenin

yapılamayan 
tamamlanma

sı için firma sahibine yap
tıkları başvuru olumlu 
karşılandı ve ünlü işada
mı Nıkles, ilçemize gele
rek minarenin temel atma

Kaymakamlıkta ya
pılan toplantıda sahil be
lediye başkanlar! ve muh
tarlara seslenen 'ilçe Kay
makamı Mehmet Güler 
“Yaza hazır ol ” çağrısın
da bulundu.

Yaz sezonunun önümüz 
deki günlerde başhyaca- 
ğı nedeniyle sahillerin te
mizlik, emniyet, fiat kont
rolü, güvenlik, huzuru ko

Sağlık Ocağında Stajyer Doktorlar 
Çocuklarda Romatizmal Bulgulara 
Rastladı

Gemlik Merkez Sağlık 
Ocağındaki stajyer dok
torlar ilkokul öğrencileri 
üzerinde yaptıkları araş
tırmada romatizma, kalp 
romatizması, nefrit hasta
lıklarının amili olan “Pe- 
to Hemokitik Streptokok 
“ mikrobu buldular.

Uludağ üniversitesi Tıp 
Fakültesi Doçentle
rinden Hamdi Aytekin 
Başkanlığında yapılan a- 
raştırmada ilçeye bağlı 
köylerde ve merkezindeki 
ilkokul öğrencilerinin üze
rinde yapılan araştırmada 
boğazlarından alman kül

törenine katıldı.
Geçtiğimiz hafta Cuma 

günü yapılan temel atma 
törenine İsviçre’n iş ada
mı Mr. Nıkles,Askeri Gar
nizon Komutam Tuğgene
ral Orhan Öncül, Sunği
pek Fabrikası Müdürü 
Haluk Yıkılmaz, Azot Mü
essese Müdürü MJNuri 
Arkun, İlçe Jandarma Ko 
mutam, Askerlik Şubesi 
Başkanı, İlçe Müftüsü, Tu 
riznı Demeği Başkam, 
memurlar ve işçiler katıl
dı.

Törende konuşan Sun- 
ğipek Fabrikası Müdürü 
Haluk Yıkılmaz, iki mües
seslin çok eski yıllara 
dayanan bir dostluk iliş
kisi bulunduğunu belirte-

D. S. 10 da 

nularında alınması gerek
li önlemleri görüşmek için 
sahil Belediye Başkanlar! 
ve muhtarlarım toplantı
ya çağıran İlçe Kaymaka
mı Mehmet Güler, toplan
da temizliğe birinci dere
cede önem verilmesini is 
tedi. Kakmakam Güler ö- 
zetle şöyle konuştu :

önümüzdeki günler
D. S. 10 da

türler labrotuvarlarda 
üremeye alındı.
■Öğrencilerin %45-50sinde 
mikrobun ürediği görüldü- 

tlgililer konuyla ilgili 
olarak yaptıkları açıkla
mada, taramalara önümüz 
deki aylarda da devam e- 
dileceğinj belirtirlerken, 
gerekirse öğrencilere ko
ruyucu tedavi yapılacağı
nı söylediler.

“Beto Hemokitik Strep
tokok” mikrobu insanda 
romatizma, kalp romatiz
ması, ahut romatizması, 
ateş ve nefrit hastalıkları
na sebep oluyor.

Snnfipek Fabrikasında yapılan 
cami minaresinin ilk temel harcını 
Selofan ünitesinin yapımcısı ünlü 
Tsviçre’li “Maurer" firması sahibi 
P. A. Nıkles tarafından yapıldı.

Ur. Nıkles, minare için 13.300 
frank yardımda bnlundn.

dufu an görülüyor.
(Foto : Gemlik Körfeı)
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Gemlik 
Y azıları

Av Ali AKSOV

“BATTI 0 DÜNYA ABİ"

Genûk'te minibüsçülük ölmüştür abi. Bu durumu 
bukettik biz. Bu günkü durum vaziyet bize müstehak- 
tır.

Neden ? diye sorarsan şeker abiın, diinya, etme 
bulma dünyası. Dünya, gözünü aç, uyuma dünyası. 
Bilmem anlatabüdim mi ?

Oğum garson! Tazele çabuk şu biraları.
Şimdi malumu aliniz : Gemlik Belediyesi bir düzine 

‘‘man" otobüsü aldı. Bir toplu taşımacılık tutturdu 
Belediyenin bu işe el atması bizi maf etti abi

Maf etmesi şu : Belediye Bursa - Gemlik arasında 
yetmiş liraya yolcu taşıyor. Aynı yolda minibüsçü 
tam dört yıldır yüz liraya yolcu taşıyor. Son döirt 
yılda yedek parçaya, benzine, lastiğe tam kırk kere 
mm geldi ama yine minibüs yiiz liraya yolcu taşıyor.

Belediye yeni zamh tarife vermiyor değil. Seve 
seve zamlı tarife veriyor... Şaşırma abi, zam almak 
minibüsçünün işine gelmiyor. Çünkü yo’lcu hemen 
ayağım kesiyor. Belediye otebüsüne kayıyor.

Tavşan bayın aştıktan sonra minibüsçüler koope
ratifi kuruldu ama deniz bitti... Bursa - Gemlik arası 
dört yıldır yine yüz lira. Her onbeş dakikada bir, a- 
ma boş. ama dolu, Bursa’ya minibüs kaldırmak zo
rundasın abLBaşka na’parsmı Böyle de yapmazsan 
yolcu temelli keser ayağını.

Hazıra hazine dayanmaz! Minibüsçülük artık bitti 
abi.

* * *

Bu sorun nasıl mı çözülür?
Çok kolay abi. Belediye otobüslerinin hepsini iske

lenin ucundan peşpeşe denize atacaksın. Attık mı? 
Sonra minibüsçüler kooperatifini feshedip tekrar 
yazıhaneye döneceksin. Gölgesine sığınarak rahatla
dığımız “güçlü kişi”, hemen, Gemlik - Bursa arası 
yolcu taşıma ücretin} 250 kağıda çıkartacak. Tamam 
mı? Bu iş böyle düzelir...

Çünkü toplu taşıma “engeli” çıkmasaydı, eski çark 
aynen dönecek, Bursa tarifesi bugün en az 250 
veya 300 kağıt olacaktı. Gel gelelim filim koptu abi... 
Hiç ummadık. Nasıl oldu hâlâ anlamadık. Asbnda 
bal gibi anladık ama harç bitti abi.

Tazele biraları garson. Haydi oğlum çabuk...

# # *
Fakat neydi o günler abi...
Gemlik - Bursa arası “yazıhane usulü” çalışan 

yüzü aşkın minibüs. Yazıhaneye girmek ve ilçeden 
yolcu almak için yazıhane sahibine önce münasip bir 
para verilir. Adı : Avantadan lavanta! Ötesi ko’ay. 
Benzine zam geldiği gün, belediyeden, trafik kemis- 
yonundan veya ştrförler derneğinden yeni tarife bek
lemeğe hiç lüzum yok. Zamlı tarife anında bindirilir.

Sıkar mı yolcu gık desin? Minibüs beğenmeyen, 
zamlı tarife beğenmeyen, ilçe dışına yürüyüp Yalo
va'dan gelen şehirler arası otobüslere binsin... işte 
o kadar!

Minibüslerin üzerindeki bagaj demirlerini söktük 
abi. Neden? Yükü o'lan yolcunun nazım çekmeyelim 
diye. On paralık yükü olan içeride kucağına alacak. 
Aynca da bagaj parası verecek. Mınn-kınn edene, 
keyfi bilir, inaşağı...

Dikiz aynasında mavi boncuklu nazarlık, renkli 
kordelâlar. Döşeme naylonunun altına konulmuş 
“derin manalı” lâflar. Artist fotoğrafları. Teypte 
Orhan Gencebay’dan, “Ratsın Bu Dünya”... Evet abi,

o dünya battı ve o rüya bitti... Minibüsçülük artık öl
müştür ahi.

# * *
Aklımıza her şey gelirdi de, minibüs işinde gün 

gelip böyle olacağı gelmezdi. Hiç kimse de çıkıp vak
ti zamanında bizi aydırmadı. Ne peşindi n gittiğim'z 
belediye başkandan, ne yıllardır başımızda tuttuğu
muz dernek başkanları. Kimse uyandırmadı bizi.

Tövbe abi, tövbe... Bir tek kişi hariç, -hani Allah 
var-, bir kişi hariç...

1979 yılı ilkbaharında başta CHP hükümeti var; 
aynı partinin ilçe başkanı avukat Ali Aksoy, içimiz- 
dek en uyanık minibüs şoföerlerine “birşeyler” söy
lemiş^ :

Bu değirmen böyle gitmez, işleri nedeniyle her gün 
Bursa’ya gidip-gelmek zorundaki sayılan bini aşkın 
hemşehrimizi, minibüs yazıhanesinin “insafına” bı
rakamayız. Minibüsle yolcu taşıma pahalıya malol- 
maktadır. Toplu taşımacılığa minibüs sahibi esnaf, 
bir araya gelip kooperatif kurarak, minibüsler yeri
ne büyük halk otobüsü uygulaması ile geçmelidir. 
Aksi takdirde yarın çok geç kalınacak.

Aksoy’un kafasında, demokrasi terör nedeniyle 
yıkılmaz da yapılacak ilk belediye seçiminde, ilçe 
halkına, “minibüs esnafı toplu taşımacılığa geçeme
di ama bizim adayımız seçilirse toplu taşımayı biz
zat belediye yapacaktır, demek mi vardı kim bilir?

Bu konu görüşülürken arkadaşlarımızın kendisi
ne dediği : “Kontak anahtarım cebinde taşımadığın, 
akşamlan kapın önüne çekemediğin araba senin de- 
ğildir.Ortak iş yürümez.”

So'nra biz kendi minübüsümüzü yürüttük, becer
dik!..

$ * #
Tazele bakayım şu birayı garson.
Fakat neydi o yazıhanenin vurduğu komisyon abi? 

Her dolan minibüsten hemen bir yolcu parası “taşı 
dışarı”...

Bursa ücreti yüz lira. Günde yüz minibüs kalkar, 
yapar on bin lira. On bin lira dal Bursa’dan buraya 
kalkış için, eder yirmi bin lira. Toplarsak : On gün
de iki yüz bin Hra, ayda altı yüz bin ı lira... ı t Ondan 
sonra minibüs yazıhanesi kapatma işinden cinayet o- 
lur, olur ya... Türkiye’de Cumhurbaşkanı alamaz bu 
maaşı. Çok fabrikanın aylık kan. altı yüz bin lira de
ğil abi...

Eğer zamanında biz şoförler uyanıp kooperatif ku- 
rabilseydik, halk otobüsü olarak birkaç araba alır, 
bugün yemezdik bu şaman. Böyle talim etmezd k 
biraya abi.

Şimdi yolcu da malın gözü oldu yahu.
Yetmiş liraya belediye otobüsüyle Bursa garajına 

gidiyor, oradan elli lira dolmuş parası ödeyerek 
şehir içine çıkıyor da, yüz liraya minibüsle Bursa’nm 
içine gitmiyor abi. Akıl sır almıyor. Yolcu sanki 
bize nisbet yapıyor.

Minibüsçülük ölmüştür artık. Yaz geçip Kum! 
kalabalığı da bitti mi bu iş tamamdır abi. Fabrika 
servisçiliği kaç para bırakır ki? Hazıra hazine da
yanmaz abi. tir ay oldu sattım . minibüsü abi. Ben 
satinasam yarın icra yoluyla satılacak Rakettik biz 
bunu abi. Hiç kopmayacak sanılan film nasıl da 
koptu.

Battı bu dünya, bitti o rüya...
Garson, tazele biraları...

CENK VİDEO
Apt. A/tı - Tlf : 3691 Gamllh

HAFTANIN FİLMLERİ
BAHARA

Brooke Shtalde
PAPATYA PRENSİ8

YANK8 
Richard Gere 

GECE YARISI KOVBOYU 
ın Hoffmen 

DÜNYANIN SONU 
Fonda - Jack Lemon 

BİR GÜNAH HİKAYESİ 
Rögar Meore 

ABDULLAH 
Hlnd Filmi 

8ARMAŞDOLAŞ 
Müjde Ar 

ÇELİK MEZAR 
Hülya Aşvar - Güngör Bayrak 

BEYAZ ÖLÜM

Menkulün Açık Artırma İlânı I
Dosya No : 1984-635

Bir borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cins mâda 
ve kıymetleri yazılı mallar satışa çıkarılmıştır.

Birinci artırma 5.7.1984 günü saat 9.30 ile 9.40 dı 
Gemlik Milton restaurant önünde yapılacak ve o gü 
nü 'kıymetlerinin %75 ine istekli bulunmadığı takdiı 
■de 6.7.1984 günü aynı yer ve saatte 2. artırma ya 
pılacak en çok fiat verene 'Satılacağı ve satış şart 
namenin icra dosyasından görülebileceği, masraf 
verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteye 
ne göînderilebileceği, fazla bilgi almak isteyenleri 
yakanda yazılı dosya numarasıyla icra memurluğu 
na başvurmaları ilân olunur.

NOT : İhaleye katılanlardan muhammen kıyme 
in %10 nisbetinde teminat alınacaktır.
Muhammen kıy. Adedi Cinsi (Mahiyeti ve önemli nitelikler 
Lira Kr.
1.000.000. 00 il SEAPOVER GTX 700 Polltek Ko

nile marka dıştan takma ideni
- motoru ile mucehez fiberglas yap 
hamsi çekerll sürat motoru •

(İc. İf. K. 114/1, 114/3) krs Memuru

•-'<=*»1

SOYADI DÜZELTMESİ

Gemlik Asliye Hukuk 

Mahkemelinin 984/210 eıas 

984/212 karar sayıları İle 

Çlnar olan soypdım ÇINAR 

olarak düzeltilmiştir.

İbrahim ÇINAR

$#*****$#***$# 
♦ ' * 
$ SATILIK ARSA # 
# * 

Osmaniye Mahallesi De- Sjf

re boyu Caddesinde 124 m2 
özel parsel arsa sahibinden 
satılıktır. 3^

* #
Müracaat : *

* Balıkpazarı Esnaf Lokantası ik
# Gemlik $
* *
**#$$^*$$»$***

w Bursa Demirtaşpaşa Eğ- g 

düstri Meslek Lisesinden al- m 

mış olduğum diplomamı kay- 

bettim. Hükümsüzdür.
S

Mustafa Yetiş

SESieSKSBMNMieSBaB

MUAYENEHANE
DEĞİŞİKLİĞİ

MUAYENEHANEMİ 
AHMET DURAL MEYDANI 
ZEYNEP-NAMIK ECZANESİ 

BTİŞİĞI KAT 2 YE 
NAKLETTİĞİMİ 

SAYIN GEMLİK’LİLERE 
DUYURURUM

DAHİLİYE MÜTEHASSISI

Dr. CAHİT YORULMAZ

GEMLİK KÖRFEZ
HAFTALIK SİYASİ GAZETE

Resmi ilânlar tek-sütun santimi 300 Tl*
İcra ve Mahkeme ilânları sütun santimi 100 Tl* 
Kayıp ilânları 500 TL-
Teşekkür ve doğum ilânlan santimi 75 Tl*
Kongre ilânları 2000 TT*
Koop. Kongre ilânlan 2500TI*
Sürekli özel Hânlar pazaıhkla alınır.

Alta, aylık
Yıllık

ABONE
650 Tl* 

ISDOTl*

* Gazeteye verilen-yazılar yayınlansın veya yay*' 
İsrarınsın geri- venlmez.
Gazetemiz Basın Ahlâk Yasasına uyar.



I feg
Deli Dediklerimiz

inssa arıyor. Diyelim bu insan Gemlik’te, 
■Benûn’ diyen insandan, daha tanınır o- 
hn KIMİL’dir. Kaimlin i^. pazardan 
«mini-sepet taşımaktır. Kâmil, iş bul- 
dı^unda sevinci de sonsuzdur. Bu sevin- 
dn, konuştuğu dostlarıyla da paylaşmak 
ister. Kâmil’in yüzündeki çizgilere, bil
mem dikkatle baktınız nu? O çizgilerdir:

edenlerden daha temizdir. O'nlarm kafa- 
llannda binbirtane şeytan dolaşırken; se- 
1nin saf yüreğin, o şeytanlıklardan uzak

tır.
Ksmil’in de iç dünyası, sevgileri üzün

tüleri vardır, her insan gibi, onuru var
dır; bn onuru Kâmil ayaklar altına aldır
mak istemez. Hafta pazarlarında, evlere 
taşımacılık eder; arada bir verilen para
larla sürdürür yaşamını. Emeğinin hakkı
nı alır. Emek satar Kâmil kısacası. Ama 
bu saflığı da, sömürenler çıkmıyor mu? 
Çıkmaz olur mu ? Mustafa Bey; yüklüyor 
ntna Kâmil’in. 20 kiloyu geçen sandığı, 
karşılıyınrri da emeğinin hakkının bir 
hamım cebe atıyor. Büyüğün, güçsüzü 
hor görmesi, onu sömürmesi, gücünü kul- 
hndıktan sonra da; sıkılmış bir mendil 
gflti itmesi, beylik paşalıkla bağdaşır mı?

Siz söyleyin. Unutmayalım bu tipleri Gem- 
üli’li aramaktadır, arayacaktır.

Hani nerede İliç kimseye zararı olma
yan ERKEK, nerede direkleri ölçen-biçen 
Abdullah? Nerede deli denilen; Gemlik 
halkının bugün de aradığı, arada anımsa
dığı ilginç yüzler? Bir tane var, SÜLEY
MAN. Bugün Süleyman Gemlik’ti için il
ginç bir yüz, ilginç bir insan. Ama, benim 
diyen insandan, daha insan, daha olgun. 
Oturur; karşısmdaki akılhlarlaf!) altmış 
atı oynar, bom ıciynar, domino oynar. Bu
nu yapabilen, bazılarının yanında “deli” 
de olsa; akılhardan üstünükleri de olduğu 
bilinmelidir.

Bu tîperi, piyasanın yakan rüzgarı ka
vurmaz. Bu tipler, halk deyimiyle; 
“TANRI’ıun sevdiği kullarıdır” Tanrı bu 
tipleri ibret olsun diye yaratmış olduğu 
da geçer uslardan. Ama, çoğumuz alay e- 
der, kızdırırken; kendimizi onlarm yerine 
koymak istemeyiz. Bir İsmet vardır, ta
nırsınız; “Beş-baba-babacı. Son günlerde 
epeyT yaşlandı. Saçı - sakah ağarıverdi. 
Bu ismet yine de zamanın acımasız koşul
ları içinde üretkenliğini sürdürüyor. Pır
pıt parçalarından yaygılar dokuyor. İs
meti kolayca kızdıramazsımz, alay da e- 
demezsiniz. ismet’in ruhsal yapısı, davra
nış biçimi alay edilmemeye bir çizgi çeki
yor. Öğrendiği üç-dört sözcükle, birşeyler 
anlatmaya çalışıyt/r.

İsmet’in eline verelim pazar sepetini, 
emeğinin hakkını tam vermeyelim. Bu gibi 
insanlar, yokluk içindeyken; bir de emek 
sömürüsü, bu olamaz.

Yapmayın beyler paşalar!

Kâmil’in- insancıllığım iyilik severliğini
yansıtın. Bir zamanlar Kâmil’in resmini

geldi.
ilk sözü ‘o resinıi oradan kaldır oldu.

güzel

kalbin; seni kızdıranlarla,

resnûn. Bana, ama Mehmet Abey; gören
ler iyi olmadığmı, çirkin göründüğümü 
söylnyoriar. Ben o kadar çirkin miyim ? 
Hayır Kâmil, sen çirkin değilsin, senin

Neden Kamil ? O resim senin en

seninle alay

ppmt4ım. Bîrgün. Kamil bana

öğütmek içinPiyasanın ı’emir cüşk'i5

B- 
a) 
b) 
c)

Demek Kurucuları :
Madde : 3- Dernek Kurucuları Şunlardır :

Gemlik İlçesi Kız Meslek Lisesi Yaptırma Onarım ve Koruma Derneği Tüzüğü
Derneğin Adı ve Merkezi :
Madde : 1- Demeğin adı : Gemlik Kız Meslek Li

sesi Yaptırma Onarım ve Kurma Demeği.
Merkezî : Gemlik Kız Meslek Lisesi binası.
Derneğin Amacı :
Madde : 2- Derneğin Amacı.
a) Kız Meslek Lisesine, Pratik Kız Sanat Okulu

na devam eden öğrencilerini giyim, öğrenim araçla
rı ve gereçleri, yiyecekler 'gibi maddi yardımlar 
yapmak.

b) Demeğimiz siyasetle uğraşmaz.
Bu Amacı Gerçekleştirmek için :
A- Demekçe sürdürülecek çalışma konulan :
a) Kız Meslek Lisesi binasını onarmak yeni bina 

veya pavyonlar yapmak.

Adı ve Soyadı Tabiyeti Meslek veya Sanatı
1- Erhan Teksin T.C Balıkçı
2- Faika Gürpınar T.C Ev Hanımı
3- Cengiz Dural T.C Fab. înş. da. puantör
4- Kemal Mutlu T.C. Emekli öğretmen
5- Ruhiye Işıklı T.C. Ev Hanımı
6- Necati Gencoglu T.C. Nalbur
7- Ali Ünal T.C. Memur

Demeğe üye olma, üyelikten çıkma ve çıkarılma 
fart ve şekilleri :
Madde : 4- Medeni haklan kullanma ehliyetine 

sahip ve onsökiz yaşma bitirmiş bulunan ve dernek
ler kanunu hükümlerine göre üyelikleri yasaklan
mamış olan okulun bütün öğrenci ana, baba ve veli
leri üye olabilir.

Kanunun 1.6, maddesinde belirtilen hususlar yeri
ne getirilmek kaydı ile kamu görevlileride üye ola 
bilirler.

Kanunun 4. Maddesinin ikinci fıkrasının (2) ve

b) Yetkili makamlara amacı hakkında bilgi vererek 
yardım 'sağlamaya çalışmak.

c) Yoksul öğrencilere giyecek ve kırtasiye yardı
mı yapmak.

d) Okula 'lüzumlu ders araç ve gereç temin etmek.
e) Geliri derneğe ait olmak üzere defile, temsil, pi

yango, balo, kermes, spor yarışmaları ve konserler 
tertiplemek.

Çalışma Biçimleri :
Üyelerden aidat toplamak.
Velilerden bağış toplamak.
Öğrenciler arasında sosyal ve kültürel faaliyet

lerde çalışmalarda bulunmak.
d) öğrencileri için yetiştirme kursları tertiplemek.

ikameti
Kayhan Mah. 1. nolu Cad. GEMLİK
Lise Cad. No : 35 GEMLİK
Osmaniye Mah. Güç Sok. No : 2 GEMLİK
Osmaniye Mah. Hüsamettin ökten Sok. 72 GEMLİK
Hamidiye Mah. Ilıca Cad. 11 GEMLİK
Demirsubaşı Mah. Park Sok. No: 22 GEMLİK 
Ziya Kaya Bul. Şükrü Kaya Ap. No : 2-C GEMLİK

(3) numaralı bentlerinde gösterilenler ile diğer ka
nunların ve ortaöğretim öğrencileri dernek üyesi 
olamazlar.

Velisi bulunduğu öğrencisi okuldan mezun olan 
veya ayrılan asil üyenin asil üyel'ği kendiliğinden 
düşer. Bu üye isterse fahri üye olarak kalabilir. Fah
ri üyeler yazılı istek ile ayrılabilirler.

Üyelik Haklan :
Madde : 5- Dernek yönetim kurulu, üyelik için ya

pılan müracaatları en çok otuz gün içinde üyeliğe 
kabul veya isteğin reddi şeklinde 'karara bağlayıp

Cayrimenküliin Açıkartırma ilânı 
Gemlik icra Memurluğundan

Dosya No : 983-237 T.

Satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıymeti, adedi, efsafı :
Gemlik Küçük Kumla köyü Kurudere mevkiinde kain 1321 M2 miktarlı zeytin

lik ve Gemlik Tapu sicilinin 29.61979 taih ve pafta: 76 sayfa: 5421 ve parsel: 4987 
ae kayıth arsa üzerine inşa edilen 16-1064 arsa payh yedinci kattaki bilirkig tara
fından 3.000.000.- lira kıymet taktir edilen B-Blok bağımsız bölüm (12) nolu mes
ken açık arttırma suretiyle satışa çıkarıl mistir.

■ SATIŞ ŞARTLABI :
1- Satış 16.7.1984 Pazartesi günü saat 10.00 dan 10.20 ye kadar Gemlik İcra Dai

resinde açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin 
%75 ini ve rüçhanh alacakhlar varsa alacakları mecmuunu ve satış masrafanm 
geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle aha akmazsa ve en çok arttiranın 
taahhüdü baki kalmak şartiyle 26.7.1984 Perşembe günü aynı yerde ve aynı saat
lerde de ikinci arttırmaya çıkarılacaktır. Bu arttırmada da rüçhanh alacakhlarm 
alacağını ve satış masraflarını geçmesi şartiyle en çok arttırana ihale olunur.

2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin yüzde 10 u nispetinde pey 
akçesi veya bu miktar 'kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazım
dır. Satış peşin para iledir, ahcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir 
Delâliye resmi ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler 
satış bedelinden ödenir.

3-îpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (-) bu gayrimenkul üzerindeki hakla
rını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün i- 
çinde dairemize bildirmeleri lâzımdır; aksi taktirde haklan tapu sicili ile sabit olma
dıkça kaynaşmadan hariç bırakacaklardır.

4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanunu
nun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir iki ihale arasındaki farktan ve yüzde 10 
faizden aha ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendi
lerinden tahsil edilecektir.

5-Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup 
masrafı verildiği taktirde isteyen abaya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi g önmüş ve mündereceatını kabul etmiş sayı
lacakları, başkaca bilgi almak istiyenlerin 983-237 T sayu dosya numarasıyla Me
murluğumuza başvurmaları ilan olunur.

İc. İf. K. 126
İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri 

de dahildir.
İcra Memuru

sonucu müracaat sahibine yazı ile bildirir.
Madde : 6- Hiç kimse bir demeğe üye olmaya ve 

demekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa 
etme hakkına sahiptir.

Madde : 7- Demek üyeleri eşit haklara sahiptir. 
Üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din vemez- 
hep aile, zümre ve sınıf farkı yoktur.

Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır.
Madde 8 : -4.üncü maddenin birinci fıkrasında kamu 

hizmeti görevlileri veli oldukları taktirde demeğimi
ze üye olabilirler.

Üyelikten Çıkarılma :
Madde : 9- üyelerden ;
a) Yasalarımıza, Demek tüzüğüne aykırı veya a- 

maca zarar verici hareket edenler,
Kanunların ve Dernek tüzüğünün koyduğu esas

lara göre üye olma hakkını kayıp edenler,
b) Aidatını tebliğe rağmen (30) gün içinde maze

retsiz olarak ödemeyenler.
Yönetim kurulu karan ile üyelikten çıkarılırlar, 

demekten çıkarılanların toplanılacak ilk genel ku
rula itiraz haklan vardır. Genel kurul karan kesin
dir.

Demekten çıkan veya çıkarılanlar önceden deme
ğe yaptıkları yardım ve aidatları geri isteyemezler.

Dernek Genel Kurulunun kuruluş şekli ve toplan
ma zamanı :
Madde : 10- Demek Genel Kurulu, demeğe kayıt 

h asil üyelerden varsa şubelerin temsild üyelerin
den teşekkül eder. Genel Kumlun toplantı gününden 
bir ay öncesine kadar aidatlarını ödemeyenler, top
lantı nisabında görenime alınmaz ve oy kullanamaz
lar. Aidatını ödemeyen asi üyeler ile fahri üyeler 
dinleyici olarak toplantıya katılabilirler, dilek ve 
temennide bulunabilirler.

a) Her sene Nisan ayanda olağan
b) Yönetim veya denetleme kurull&nnan gerekli

D.S.S de
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Gayrinıenkulüıı Açıkartırma İlânı 
Gemlik İcra Memurluğundan

Dosya No : 988-238

Satılmasına karar verilen gayrimenku 1ün cinsi, kıymeti, adedi,efsafı :
Gemlik tapu sicilinin pafta: 21, sahife: 1297, parsel: 1296 da kayıtlı Gemlik Ar

mutlu nahiyesi yalıüstü mevkiinde kain 1300 metrekare miktarlı ve bilirkişi tara
fından 4.000.000.- lira »kıymet taktir edi len ve mevkii itibariyle her zaman arsa 
vaziyetinde bulunan zeytinlik açık arttırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.

Satış şartlan :
1- 16.7.1984 Pazartesi günü saat 10.40 dan 11.00 e kadar Gemlik îcra Dairesinde 

açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu 
ini ve rüçhanh alacaklılar varsa alacakarı 
şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedele aıcı 
kalmak şartiyle 26.7.1984 Perşembe gürü 

arttırmaya çıkarılacaktır. Bu arttırmada 
tış masraflarım geçmesi şartiyle en çok

arttırmada tahmin edilen kıymetin %75 
mecmuunu ve satış masraflarım geçmek 
çıkmazsa en çok arttıranın taahüdü baki 
aynı yerde ve aynı saatlerde de ikinci 
da rüçhanh alacaklıların alacağını ve sa- 
arttırana ihale olunur.

2- Arttırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin yüzde 10 u nispetinde 
pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermele
ri lazımdır. Satış peşin para iledir, aha istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil 
verilebilir. Delâliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birik
miş vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin ( + ) bu gayrimenkul üzerindeki 
haklarını hususiyle faiz ve masrafla dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on 
beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi taktirde haklan tapu sicili ile 
sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bıralalacaklardır.

4- Satış bedeH hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse îcra ve İflas Kanunu 
nun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. îki ihale arasındaki farktan ve yüzde 
10 faizden aha ve kefiller^ mesul tutacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendi
lerinden tahsil edilecektir.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup 
masrafı verildiği taktirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve mündereceatını kabul etmiş 
sayılacakları, başkaca bilgi amak isteyenlerin 983-238 sayılı dosya numarasıyla 
memurluğumuza başvurmaları ilan ounur.

(İcâfK.126)
(+) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahip 

leri de dahildir.

İcra Memuru

Gayrimenkulun Açık Artırma ilânı
Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğundan

Dosya No : 1984—5 Satış

Şuyun izalesine Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesinin 9.5.1984 tarih ve 1983-74- 
193 sayılı karar gereğince satılmasına karar verilen aşağıda belirtilen gayrimenkul 
açık arttırma suretiyle satışa çıkarılmıştır

Gemlik Tapu sicilinde kayıtlı Tapunun Orhan iye mahallesi Kumla Bayır yolu mev 
kiinde Pafta : 13, Ada : 335, Parsel : 87, de 4853 m2. li'k zeytinlik olarak kayıtlı 
taşınmaz satışa çıkarılmıştır.

KIYMETİ : 600.000.- TL.sı

Satış Şartlan
1- Satış 6.7.1984 günü saat 14.oo-14.15 arasında Gemlik Mahkemeleri Yazı İşleri 

Md.lüğünde açık artırana suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıyme
tin % 75 ini ve rüçhanh alacaklılar varsa alacakları mecburimi ve satış masraflarım 
geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın ta
ahhüdü baki kalmak şartiyle 16.7.1984 günü aynı yerde ve aynı saatlerde de ikinci 
artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanh alacaklıların alacağını ve satış 
masraflarım geçmesi şartilye en çok artırana ihale olunur.

2-Artırmaya iştirak edecek1-rin, tahmin edilen kıymetin yüzde 10 u nispetinde pey 
akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lanın
dır. Satış peşin para iledir, ahcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir 
Delâliye resmi ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıaya aittir. Birikmiş vergiler 
satış bedelinden ödenir.

3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (-) bu gayrimenkul üzerindeki hakla
rını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarım dayanağı belgeler ile on beş güni- 
çinde dairemize bildirmeleri lâzımdır; aksi taktirde haklan tapu sicili ile sabit olma
dıkça kaynaşmadan hariç bırakacaklardır.

4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse îcra ve İflas Kanunu
nun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir îki ihale arasındaki farktan ve yüzde 10 
faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendi
lerinden tahsil edilecektir.

5-Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup 
masrafı verildiği taktirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderacatım kabul etmiş sa
yılacakları, başkaca bilgi almak iıstiyenlerin 1984-5 izalefi şuyu satış sayılı dosya nu- 
marasıyle memurluğumuza başvurmaları ilân olunur.

İc. İf. K. 126 ALİ ŞENOL
İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri Adliye Yazı İş. Müdürü

de dahildir.

Gemlik Yeniköy Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Ana Tüzüğü
DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ :
Madde : 1- Demeğin adı YENİKÖY CAMİİ YAP

TIRMA VE YAŞATMA ve MERKEZİ YENİKÖY- 
GEMLİKTİR.

DERNEĞİN .AMACI :
■Madde : 2- DERNEĞİN AMACI :
a) Köye esaslı bir camii yaptırmak ve 'bunun ek

siklerini 'tamamlamak.
b) Köy camii müştemilatından olan bir kütüphane 

yaptırmak.
c) Camii ve civarını yeşil saha durumuna 'getirmek.
d) Kur’an Kursu öğrencileri için camii müştemi

latına ek bir yer yaptırmak.
e) Din görevlileri için lüzumlu oturana yerleri, yap

tırmak.
f) Gerektiğinde, minareler, bahçe ve duvarlarını 

helalar yaptırmak.
g) Cam i yaptırma ve yaşatma demeğine gelir ge

tirecek dükkan, vb. işleri yapmak.
ğ) Gerektiği an bu amaçlarını gerçekleştirmek için 

yayın yapmak gazete veya dengi, çıkarmak.
h) Yapılan camii içeririnin döşeme ve mefruşatı 

nı tamamlamak eksiklerini satın almak veya yaptır
mak.

j) Vatandaşlarımızı 'dinsel yönden aydınlatıcı söz
lerle, ayetlerle belirdi yerlere bastırıp asarak onla
rın din bilgilerinin doğru ve gerçekliğe ve bu yolda 
doğru bilgilerle mücehes kılınmasını sağlamak.

Amacını Gerçekleştirmek için :

DERNEK KURUCULARI :
Adı ve Soyadı Baba Adı Tabiyeti Doğ. yeri Doğ. Ta. Mesleği ikametgahı

1- Hikmet Demiroğlu Mustafa ' T.C. 'Mudanya 1939 Mulıtar Yeniköy
2- Ali Karaoğlu Süleyman T.Ö. Ş.Yurdu 1948 Çiftçi Yeniköy
3- Abdi Işık Haşan T.C. Gençali 1951 Öğretmen Yeniköy
4- Mehmet Ayaz Hüseyin T.C. Yenişehir 1930 Çiftçi Yeniköy
5- A.A11 Çelikler Ahmet T.C. Ş.Yurdu 1943 Çiftçi Yeniköy
6- Dursun Çelikler Ahmet T.C. Ş.yurdu 1934 Çiftçi Yeniköy
7- Ahmet Tosun Ahmet T.C. Yenişehir 1932 Çiftçi Yeniköy
8- A.Veli Akoğlu Veli T.C. Gemlik 1941 Çiftçi Yeniköy
9- Mehmet Buransel Veli T.C. Bursa 1948 Çiftçi Yeniköy
10- S. AH Buransel Mehmet T.C. Gemlik 194S Çiftçi Yeniköy
11- AH Dinç H.tbrahim T.C. Gemlik 1952 Çiftçi Yeniköy
12- Mustafa Çelikler M T.C. Gemlik 1940 Çiftçi Yeniköy
13- Mustafa Çettkler Ahmet T.C. Ş.yurdu 1947 Çiftçi Yeniköy
14- Ahmet Çolak Hüseyin T.C. Gemlik 1939 Çiftçi Yeniköy
15- Himmet Demiroğlu Mehmet T.C. Orhaneli 1931 Çiftçi Yeniköy

A- DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA 
KONULARI :
1- Yukarıda 2. inci madde de gösterilen fıkra ha

lindeki 'amaçlarım gerçekleştirmek için çalışmalarını 
sürdürür.

2- 2. inci maddedeki amaçlarının 'gerçekleşebilme
si için yasalara uygun olarak her türlü yandım almak 
toplamak ve yasalara 'göre bu amaçlan gerçekleştir
mek.

3- Amacmındaha yaygın bir sahaya hizmet vere
bilmesi için yayın, gazete, dergi ve gerektiğinde ya
yın cihazlara ile köylüyü 'dinsel yönden aydınlatmak 
için pankartlar bastırmak.

4- Köy Muhtarlığı ile bu konularda iş birliği sağ
lamak ve bunu gerçekleştirmeyi sağlamak.

B- ÇALIŞMA BİÇİMLERİ :
1- Dernek üyelerinin şalisi aidat ve bağışlan ile.
2- Vatandaşlarımızın yapacakları bu konudaki men. 

kul, gayri menkul ile parasal bağışlar.
3- Mevlut ve buna benzer dinsel törenlerin yapıla

bilmesi için okutulacak mevlut ve Kur’an okumala
rında Mevluthanların çağırılarak bu konuda halkın 
daha doğru biçimde aydınlatılmalarını sağlar.

4 Vatandaşlarımızın törelerimiz icabı toplanacak 
lan camii, kurs, ibadethane vedin 'görevi lerinin ba
rınacakları yerleri yapmak ve bunların projelerini 
yapmak ve bunlarla ilgili Resmi teşekküllere işbir
liğini sağlamak.

Derneğe üye olma, üyelikten çıkma ve çıkarılma 
şart ve şekilleri :
Madde : 4- Medeni haklan kullanma ehliyetine sa

lıp ve onsakiz yaşını bitirmiş bulunan ve dernekler 
Kanunu hükümlerine göre üyelikleri yasaklanmamış 
olan herkes demeğe üye olabilir.

Kanunun 16. cı meddes;nde belirtilen hususlar ye
rine getirilmek kaydı ile kamu görevlileri de üye ola
bilirler.

Kanunun. 4. ncü maddesinin 2.inci fıkrasının (2), 
3) numaralı bentlerinde gösterilenler ile diğer ka
nunların derneklere üye olamıyacakları belirenen 
kişiler ve ortaokul ve orta öğretim öğrencileri der
nek üyesi olamazlar.

Kanunun 4.üncü maddesinin (2) fıkrasının (4) ncü 
bendinde gösterilenler bu bentte belirtilen yasak sü
resince derneğe üye olamazlar.

Yüksek öğretim öğrenci Derneklerine öğrenci ol
mayanlar bu Kanunun 39 ncu maddesinde gösterilen 
demeklere Demeğin kurulduğu Kamu kuram ve ku
ruluşlarınla çalışmayan Kamu hizmeti görevlileri ve 
kamu hizmetlerinde çalışan meslek mensuplara tara
fından kurulan derneklere de o meslekten olmayanlar 
ile Milletvekilleri üye olamazlar. Türk vatandaşı 
olmayanların demeklere üye olöbilmeri için Türk 
Vatandaşlrında aranan şartlardan başka o yabancı
nın Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olması da 
gereklidir. Fahri üyelik için ikamet şartı aranmaz.

Üyelik Haklan :
Madde : 5- Demek yönetim kurulu, üyelik için ya

pılan müracaatlara en çok otuz gün içinde üyeliğe 
kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp 
sonucu müracaat sahibine j’azı ile bildirir.
(Yüksek öğretim öğrencilerinin kurumla randan ala
cakları öğrenci belgesi ile öğrenci Derneklerine yap
tıkları müracaat üzerine üyeliğe kabulleri zorunludur

Madde : 6- Hiç kimse bir derneğe üye olmaya ve 
dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa 
etme hakkına salıiptir.

Madde : 7- Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. 
Üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din vemez 
hep aile, zümre ve sınıf farkı ydktur.
Tüzüğe eşitliği bozan veya bazı üyelere ayncahlk ta
nıyan hükümler konulamaz.

Madde : 8- 4 ncü maddede belirtilen Kamu hizmeti 
görevlileri dernekler kanununun 16. na maddesi hü-
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Borusan Güven Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Ana Tüzüğü
Derneğin Adı ve Merkezi :
Madde : 1- Derneğin adı Borusan Güven Gençlik 

ve Spor Ki'übü Derneği Gemlik Zeytin Hali dir Renk
leri Kn'iıuzı-Mavidir.

Madde : 2- Demeğin amacı, üyelerine ve sporcu
larına çeşitli sporları yaptırma olanağı sağlamak,kar- 
şıbk-’ı sevgi ve saygıyı yerleştirmek, ruhsal ve beden
sel olarak sağlam yetişmelerine katkıda bulunmak, 
boş zamanlarını değerlendirmek.

Bu amacı gerçekleştirmek için :
a) Yukarıdaki amacı gerçekleştirmek için çalışma 

konulannı ve yürütülecek spor dallarını yürürlük

Dernek Kurucuları :
Madde : 3- Dernek 'kuruculan şunlardır :

Adı Soyadı Baba Adı Doğum Ye, Do. Ta. Uyruğu Mesleği Adresi
özcan Buharalıoğlu Haşan Çorum 1935 T.C. Mak. Müh. Borusan Gemlik
Bülent Demircioğlu Nurettin İstanbul 1949 T.C. Mak. Müh Borusan Gemlik
Fazıl Şentürk Hüseyin Orhangazi 1941 T.C. Esnaf Yeni Çarşı Gemlik
Mevlüt Avcı Hüseyin Gemlik 1941 T.C. Esnaf Yeni Çarşı Gemlik
Mustafa Toplu H.İzzelt Gemilik 1944 T.C. Esnaf İskele Meyda. Gemlik
Mehmet Baysal Kânî Hayrabolu 1945 T.C. İŞÇİ Sunipek Gemlik
Hüseyin Güler M.Recep Gendik 1944 T.C. İŞÇİ Sunipek Gemlik

Derneğe üye olma, üyelikten çıkma ve çıkarılma 
şart ve şekilleri :
Madde : 4- Medeni haklan kullanma ehliyetine sa

hip ve onsekiz yaşını bitirmiş bulunan ve demekler 
Kanunu hükümlerine göre üyelikleri yasaklanmamış 
olan herkes demeğe üye olabilir.

Kanunun 16. cı meddesjnde belirtilen hususlar ye
rine getirilmek kaydı ile kamu görevlileri de üye ola
bilirler.

Kanunun 4. ncü maddesinin 2.inci fıkrasının (2), 
3) numaralı bentlerinde gösterilenler ile diğer ka
nunların derneklere üye. olamıyacaklaın belirenen 
kişiler ve ortaokul ve orta öğretim öğrencileri der
nek üyesi olamazlar.

Kanunun 4.üncü maddesinin (2) fıkrasının (4) ncü 
bendinde gösterilenler bu bentte belirtilen yasak sü
resince demeğe üye olamazlar.

Yüksek öğretim öğrenci Derneklerine öğrenci ol
mayanlar bu Kanunun 39 ncu maddesinde gösterilen 
demeklere Denmeğin kurulduğu Kamu kurum ve ku- 
ruluşlarnda çalışmayan Kamu hizmeti görevlileri ve 
kamu hizmetlerinde çalışan meslek mensupları tara
fından kurulan derneklere de o meslekten olmayanlar 
ile Milletvekilleri üye olamazlar. Türk vatandaşı 
olmayanların demeklere üye olobilmeri için Türk 
Vatandaşlrmda araman şartlardan başka o yabancı
mı Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olması da 
gereklidir. Fahri üyelik için ikamet şartı aranmaz.

Üyelik Haklan :
Madde : 5- Demek yönetim kurulu, üyelik için ya

pılan müracaatları en çok otuz gün içinde üyeliğe 
kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp 
sonucu müracaat sahibine yazı ile bildirir.
(Yüksek öğretim öğrencilerinin kurumlanndan ala
cakları öğrenci belgesi ile öğrenci Demeklerine yap
tıkları müracaat üzerine üyeliğe kabulleri zorunludur

Madde : 6- Hiç kimse bir demeğe üye olmaya ve 
demekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa 
etme hakkına sahiptir.

Madde : 7- Demek üyeleri eşit haklara sahiptir. 
Üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din vemez- 
hep aile; zümre ve sınıf, farkı yoktur.
Tüzüğe eşitliği bozan veya bazı üyelere ayrıcalık ta
nıyan hükümler konulamaz.

Madde : 8- 4 ncü maddede belirtilen Kamu hizmeti 
görevlileri demekler kanununun 16. ncı maddesi hü
kümleri gereğince üye olabilecekleri demeklerin Tür
kiye Büyük Millet Meclisi üyeleri özel gelir kaynağı 
veya özel imkanları kanunla sağlanmış olan kamu 
yararına çalışan derneklerin Yönetim ve Denetleme 
Kurullarında görev alamazlar.

Üyelikten Çıkarılma :
Madde : 9- Üyelerden ;
a) Yasalarımıza, Demek tüzüğüne aykırı veya a- 

maca zarar verici hareket edenler,
Kanunların ve Demek tüzüğünün koyduğu esas

lara göre üye olma hakkını kayıp edenler,
b) Aidatını tebliğe rağmen ' Jbf gün içinde maze

retsiz olarak ödemeyenler.
Yönetim kurulu karan ile üyelikten çıkarılırlar, 

Demekten çıkarılanların toplanacak tik Genel Kuru
la itiraz hakan vardır. Genel Kurul karan kesindir.

Demekten çıkan veya çıkarılanlar önceden deme
ğe yaptıkları yardım ve aidatları geri isteyemezler.

Dernek Genel Kurulunun kuruluş şekli ve toplan
ma zamanı :
Madde : 10- Demek Genel Kurulu derneğe kayıt

lı asil üyelerden varsa şubelerinin temsilci üyeerindon 
teşekkül eder. Genel Kurulunun toplantı gününden 
bir ay öncesine kadar aidatlarını ödemiycnle.r top

teki spor hareketlerinden sorumlu devlet kuruluşla- 
nnın yönetmeliklerine göre belirlemek.

b) Çalışma biçimleri :
Demek genel kuntlu veya yönetim kurulunca sap 

tanacak spor konularında toplantılar, konferanslar, 
panaller ve benzeri eğitim çalışmaları düzenlenir. 
Düzenlenecek her türlü spor yarışmalarına katıla
bilir, yarışmalar düzenüyebilir.

Yurt dışındaki spor yarışmalarına da katılabilir. 
Uğraştığı spor dallan ve konuyla ilgili her türlü top
lantılara temsilci gönderebilir.

lantı nisabında göz önüne alınamaz ve oy kullana
mazlar.

Aidatını ödemeyen asil üyeler ile fahri üyeler din
leyici olarak toplantıya katılabilirer. Diek ve temen
nide bulunabilirler.

Demek Tüzüğünün gazetede yayamlandığı tarihi 
takip eden altı ay içinde ilk Genel Kurul toplantısını 
yapar.

a) 2 senede Haziran ayında olağan
b) Yönetim veya denetleme kurullarının gerekli 

gördüğü hallerde veya demek üyelerinin beşte biri
nin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.

Genel Kurul, toplantıya, yönetim kurulu tarafın
dan' çağırılır. Denetleme kurulunun veya dernek üye 
lerinân beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim ku
rulu genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmaz 
sa, denetletme kurulu veya toplantı isteğinde bulu
nan üyelerden birinin' müracaatı üzerine mahalli Sulh 
Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri ara 
sundan üç 'kişilik bir heyeti genel kurulun toplantıya 
çağırmakla görevlendirir.

Madde : 11- Yönetim kurulu, genel kurula katılma 
hakkı otan üyelerin listesini düzenler, genel kurula 
katılacak üyeler en az on beş gün önceden günü, 
saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edil
mek suretiyle toplantıya çağırılır. Bu çağında, ço
ğunluk sağlanmaması sebebi ile toplantı yapılamaz 
ise ikinci toplantının hangi gün yapdacağıda belir
tilir ilk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bir 
haftadan daha az zaman bırakılamaz.

Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı 
gündemi, toplantı gününden en az onbeş gün önce 
mahallin en büyük Mülki Amirliğine yazı ile bildiri
lir. Bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösteren 
liste de eklenir.

Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa bu du
rum, geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiy
le toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan 
verilerek üyelere duyurulur, ikinci toplantının ge
ri bırakılma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde 
yapılması zorunludur.

Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen 
esaslara göre yeniden çağrılır ve toplantı ikinci fık
ra esaslarına göre mahallin en büyük Mülkî Amirli
ğine duyurulur. Genel kurul toplantısı bir defadan 
fazla geri bırakılmaz. Genel kurul toplantıları der
nek merkezinin bulunduğu yerde yapılır.

Madde : 12- Genel kurul, katılma hakkı bulunan 
üyelerin yarıdan bir fazlasının katılması ile toplanır.

tik toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci top
lantıda çoğunluk aranmaz, ancak bu ikinci toplantı
ya katılan üye sayısı demek yönetim ve denetleme 
kurulları üye tam sayısı toplamının iki katindan 
az olamaz.

Madde : 13- Genel kurul toplantıları, ilanda be
lirtilen ve mahallin en büyük Mülki Amirine bildiri
len gün saat ve yerde yapılır. Genel kurula katita- 
cak üyeler yönetim kurulunca düzenlenen listedeki 
adlan karşısına imza koyarak toplantı yerine girer
ler. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. 
Üye oyunu bizzat kullanabileceği gibi diğer bir üye 
aracılığı ile kullanabilir. Her üye genel kurulda bir 
üyeyi temsil edebilir. Fahri üyelerin oy hakkı yok
tur. Kararlar mevcudun salt çoğunluğu ile alınır. 
Dokuzuncu maddede belirtilen çoğunluk sağlanmış 
ise durum bir tutmak ile tesbit edilir ve toplantı 
yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yö
netim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

Hükümet Kanserinin toplantıya gelmemiş olması 
toplantının ertelenmesini gerektirmez. Açıhgtan 

sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve baş
kan vekili ile katip seçilir. Toplantmm yönetimi ge
nel kurul başkanma aittir.Kâtipler toplantı tutana
ğım düzenler ve Başkanla birlikte imzalar.

Toplantı sonunda bütün tutanak ve belge
ler yönetim kuruluna verilir. Toplantılarda yaimz 
gündemde yer alan maddeler görüşülür.

Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az 
onda biri tarafından görüşülmesi îstenen konulann- 
gündeme alınması zorunludur.

GENEL KURULUN GÖREV AT YETKİLERİ :
Madde : 14- Genel Kurulda görüşülüp karara bağ

lanacak hususlar şunlardır.
1) Dernek organlannm seçümeâ,
2) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
3) Yönetim ve Denetim Kurulları raporlaman gö

rüşülmesi, yönetim kurulunun ibrağ edilmesi,
4- Yönetim kurulımca hazırlanan bütçem görü

şülüp aynen veya değiştirilip kabul edümes.
5) Demek için gerekli taşınmaz mallarm satın a- 

lınması veya mevcut taşınmaz mallarm satılması 
susunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

G- Demeğin federasyona katılması veya, ayrılması, 
delegelerin tesbitj

7- Demeğin uluslararası faaliyette bulunması, 
yurt dışındaki demek veya kuruluşlara üye olarak 
katılması veya ayrılması,

8- Demeğin feshedilmesi,
9- Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevlerin 

yerine getirilmesi.
YÖNETİM VE DENETLEME KURULLARI:

Madde : 15- Yönetim Kurulu 7 asil ve 5 yedek 
üyeden teşkil edilmek üzere Genel Kurulca, genel 
kurul gizli oyla seçilir■

Asil üyeliklerde boşalma olduğu taktirde en 
çok oy alandan başlamak üzene yedek üyelerin göre
ve çağrılması zorunludur.

Toplantı günleri Yönetim Kurulunca tespit edilir, 
ilk toplantı en yaşlı üyenin başkanlığında yapılır. 
Ve üyeler aralarında görev bölümü yaparak karara 
bağanır. Toplantı günleri kurulca tespit edilir. Top
lantılarda salt çoğunluk aranır ve mevcudun salt ço
ğunluğu İle karar verilir.

Üst üste üç veya yılda on toplantıya mazeretsiz 
yahut 'kabul edilir, mazereti olmaksızın katılmayan 
üyeler kurul üyeliğinden çekilmiş sayılırlar. Buna 
dahil karan, ilgilinin süre verilerek savunması alın
dıktan sonra yönetim kurulu verir.

Madde : 16- Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalma- 
larlar sebebi ile yedeklerinde yerine getirilmesinden 
Sonra üye tam sayısının yansından aşağı düşerse 
genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya 
Benetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya 
çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde demek üye
lerinden birinin başvurması üzerine mahah Sulh 
Hukuk Hakimi duruşma yaparak demek üyeleri 
arasında seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde genel ku
rulu toplamakla görevlendirir.

Madde : 17- Yönetim Kurulu aşağıdaki görevleri 
yerine getirir.

1) Demeği temsil etmek veya bu hususta kendi 
üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

2- Demek şubelerinin açılmasını kararlaştırmak 
ve şube kurucularına yetki vermek,

3- Demeğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin iş
lemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi ha
zırlayarak genel kurula sunmak,

4- Türk vatandaşı olmayanların Demek üj’eliğine 
kabulü halinde bunları on gün içinde mahallin en 
büyük mülki amirliğine bildirmek,

Mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri vvapenak 
ve yetkileri kullanmak,

Madde : 18- Denetleme Kurulu üç asil üç yedek ü- 
yeden teşkil edilmek üzere genel kurulca seçilir.

Bu kurul demeğin hesaplarını ve çalışmalarını 
devamlı denetliyerek askari altı ayda bir hazırlaya
cağı raporları yönetim kuruluna ve toplandığında 
genel kurula sunar. Aynca üyelerin demek çah^na- 
ian hakkmdaki ihbarları üzerine de rapor hazırla
yarak gereğini yapar.

Yönetim Kurulu her türlü hesap ve işlem dos- 
j’alannı talebinde denetleme kuruluna göstermeye 
mecburdur. Yönetim Kurulu, denetlemelerde zorluk 
çıkardığı takdirde denetleme kurulu zabıtla bunu 
tesbit eder ve genel kurulun toplantıya çağnknasmı 
sağlar. Suç teşkil eden hususlara tesbiti hahnde 
durumu ügfli makamlara iletir.

Madde î 19- Genel Kunrica yapdan seçimi işe
yen vviS gün içinde vünetim kurulu başkam tarafin- 
dan, savılan organlara seçilen ast. w vvöek üyelerin 
ad ve soyadian, baba adlan, doğum yeri ve tarih
leri, meslekleri, ikâmetgâhları, demek merkezinin 
bulunduğu yerin en büjtik MüBti AmirEğâne yaa 
ile biktirilîr.

Dı & « da
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ŞUBE KURULUŞLARI :
Madde : 20- Derneğin şubesi yoktur
Madde î 21- üyeler girişte 250 TL. giriş aidatı ve 

yılda 1200 TL. üye aidatı öderler. Bu miktar yıllık 
olarak verilebileceği gibi aylık takritler şeklinde de 
ödenebilir, ödemede şekil ve zamanı üyenYı talebi 
de göz önüne alınarak yönetim kur ahırca te* bit e- 
dilir. Yapılan bu tesbit her üye için üye kayıt defte
rine işlenir.

Tüzük Değişikliği :
Madde : 22- Derneğin tüzüğü merkez Genel kuru

luna işt’rak eden üyelerin üçte ikisinin çoğunluğu 
ile değiştirilir. Yapılan değişiklik kuruluştaki usule 
göre ilan ettirilerek kesinlik kazanır.

DERNEĞİN GELÎKLEKİ
Madde : 23- Derneğin gelirleri şunlardır
1- Giriş ve üye aidatları
2- Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango 

balo, eğlence, temsil, konser ve spor yarışması, ker
mes, defile ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan 
gelirler.

3- Demeğin mal varlığından elde edilen gelirler
4- Bağışlar re yardımlar
5- Yardım toplama hakkmdaki mevzuat hüküm

lerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
Derneğin dış ülkelerdeki gerçek veya tüzel kişi

lerden veya diğer kuruluşlardan yardım alması iç 
İşleri Bakanlığının izni ile olur.

TUTULACAK DEFTERLER :
Madde : 24- Demek aşağıda yazılı defterleri tu

tar
1- Üye kayıt defteri, demeğe girenlerin kimlikle

ri, derneğe giriş tarihleri, aylık veya yıllık aidatları 
bu deftere yazılır.

2- Karar defteri, yönetim kurullarının kararları 
tarihleri ve numara sırası ile bu deftere yazılır 
ve kararların altı başkan ve üyeteree imzalanır.

3- Gelen ve giden evrak defteri, gelen ve giden 
evrak, tarih ve numarası ile bu deftere kayıt olunur.

4- Gelir ve gider defteri, dernek namına alınan 
bütün paraların alındıktan ve harcanan paraların 
da verildikleri yerler, açık ve düzenli olarak bu def
terde gösterilir.

5- Bütçe, kesin hesap ve bilanço defteri, bütçe ke
sin hesap vebilançolar bu deftere işlenir.

6- Demirbaş defteri, demeğe ait demirbaş eşya
lar bu deftere işlenir. Bu sayılan defterin Noterden 
tastikli olması zorunludur.

Madde : 26- Demek gelirleri alrndı belgesi ile 
toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu 
belgeleri saklama süresi, özel kanunlarda gösterilen 

daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak U- 
zere, beş jnldırderaıek gelirlerini alınmasında kulla
nılacak alındı belgesi Maliye Bakanlığınca bastırılır. 
Demeğin talebi üzerine otuz gün içinde bu belgeler 
verilmez ise kanundaki usule göre demekçe bastırı
lan a indi belgeleri mahallin en büyük Mülki Amir
liğine ■ onay lattınlarakbağış ve aidat kabulünde kul
lanılır. Maliye Bakanlığınca resmi alındı belgeleri 
sağlandıktan sonra demeğin bastırdığı özel alındı 
belgeleri kullanılmaz. Bağış ve aidat toplayacak kişi 
veya kişileri demek yönetim 'kurulu bir 'karar ile be 
llrtir ve bu karar o yerin Mülki Amirine tescil ettin 
lir.

Dernek adına Gazete, ve öteki basalı eserler vere
rek bunlar karşılığında para veya başkaca yardım 
toplamak yasaktır.

TAŞINMAZ MAL EDİNME ;
Madde : 26 'Demek amacını gerçekleştirmek için 

bağış veya satın alana yoluyla taşınmaz mal edinebi
lir ve bunları satabilir, hibe ve terk edebilir. Kamu 
yararına ikametgah ile amaç ve faaliyetleri için ge
rekli olanlardan başka taşmmaz mala sahip olamaz.

Demeğe satın alınan veya bağış ve vasiyet yoluy
la demeğe intikal eden taşınmaz mallar demek a- 
dma tapuya tescilinden itibaren üç ay içinde İçişle
ri Bakanlığına bildirirler.

Demeğin Sandık Kurması :
Madde : 27- Demek yardım sandığı kurar-kur- 

maz demek sağlanan kân üyelerine paylaştırmamak 
faiz veya başka adlarla üyelerine gelir sağlamamak

1-Bülent Demirdoğlu Bşk. îsttanbul 1949
2-Fazfl, Şentürk Bşk. V. Oriııangazi 1941
3-Hasan Pir Î.Asi. Gemlik 1944
4-Fikret Bağcağız G.Se(kr. İstanbul 1952

5-Zeki Gemicioğlu Gemilik 1946
6-Ali Avcı Muhasip Gemlik 1948
7-Mehmet (Kökçe G.Ken Gemlik 1954
8-Mevlüt Avcı Y.îda Gemlik 1941
9jGökalp îyiyol Y.td Gemlik 1957
10-Hüseyin Keökin Y.îd. Gemlik 1955
11-îbrahim Çakan Y.îd. Gemlik 1957
1'2-îtecep [Şen Y.ld. Gemlik 1954
13-Bülent Kurt Murak. Gemilik 1943
14-Ahmet Mutaf Murak. Y.Şehir 1953
15-Arif Sönmezay Y.Mur Bunsa 1949

16-Abidin Uyar Y.'Mur. GemUfflk 1955
17-Sabahattin Temeio^Jîu Gemlik 1943
18-Davut Çayır Y.Murak. Şile 1945

şartı ile üyelerinin giyecdk, yiyecek gibi zaruri ihti
yaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa 
vadeli' kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile san
dık kurabilir. Sandığın kuruluş ve çalışma esasları 
iç İşleri Bakanlığınca çıkarılan yönetmelik çeıçeve- 
sLnde yönetim kurulunca tesbit edilip, yürütülür.

Lokal Açma :
Madde : 28- Demek merkez veya şubesinin bu

lunduğu yerde mahallin en büyük Mülki Amirliğin
den izin almak veya kanunlara aykırı davranmamak 
şartı ile birer lokal açıp işletebilirler.

DERNEĞİN FESHİ ve MAL VARLIĞININ
TASFİYESİ :
Madde : 29- Genel kurulun demeğin feshine ka

rar alabilmesi' için .tüzüğe göre genel kurula katılma 
hakkına sahip bulunan demek üyelerinin (Temsilci 
üyeler dahil) en az üçte ikisinin hazır bulunması 
şarttır. İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması 
halinde üyeler usulüne uygun olarak İkinciye top
lantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye şayia 
ne olursa olsun fc«ih konusu görüşülebilir. Feshe 
ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin 
üçte ikisi çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından beş 
gün içinde mahallin en büyük Mülki Amiriğine ya
zı ile bildirilir.

Madde : 30- Fesih halinde Derneğin menkul ve 
gayrimenkul mallan Kızılay’a devredilir.

Madde : 31- Demek Bursa Amatör Kulüpleri Der
neği federasyonuna üyedir.

Nurettin - Beyhan T.C. Borusan Lojmanları
Hüseyin - Pembe T.C. Esnaf Yeni Çar. No 18
M.Sait - Emline T.C Memur Borusan Loj.
Kamil - Filiz T.C. Memur İst. C. Kordon

Ap. D. 26
Mehmet - Naciye T.C. Avukat Dereboyu.17
Hüseyin - Ayşe T.C. Esnaf Yeni Çar. No 57
Ali - Zeyni T.C. Esnaf Yeni Çar. No 62
Hüseyin - Ayşe T.C. Esnef Yeni Çar. No 16
Mehmet - 'Güler T.C. İŞçi Sunğipek Gemlik
Mehmet. - Semaha T.C. Esnaf Yeni Çar. No 60
Veleddin - Muafla T.C. Esnaf Yeni Çar. No 13
Mustafa - Lütfiye T.C. Esnaf Yeni Çar. No 63
Mehmet - Neomiye T.C. Per. Boruson Lojman.
Mehmet - Ayşe . T.C İşçi Sunğipek Gemlik
Mustafa - Münevver T.C. Esnaf İst. C. Özkan A. 

2-A
A.Kadir - Hafîze T.C. Muhase Yeni Çar. N.30
Mehmet - Fatma T.C. Memur Yeni Çar. N.46
Recep - Saniye T.C. Memur Yeni Çar. N.46

Gayrimenkulün Açık Artırma İlânı Gayrimenkulün Açıkartırma İlânı
Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğundan

Dosya No.: 1984-7 satış
Şuyun izalesine Gemlik Sulh HukukMahkemesinin 9.5.1983 tarih ve 1983 -72 

-199 sayılı karar gereğince satılmasına karar verilen aşağıda belirtilen gayrimen
kul açık arttırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.

Gemlik Tapu sicilinde kayıtlı Tapunun Umurbey Köyü, Yazırova mevkiinde kani 
pafta : 78, parsel : 5848 ide 4860 M2 Tik zeytinlik olarak kayıtlı taşınmaz satışa 
çıkarılmıştır.

KIYMETİ : 1.000.000.- TL sı
Satış Şartlan

1- Satış 6.7.1984 günü saat. 15.OOh15.15 arasında Gendik Mahkemeleri Yazı İşleri 
Md.lüğünde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıyme
tin %75 ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecbuunu ve satış masraflarını 
geçmek şartı ile i'hale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın ta
ahhüdü baki 'kalmak şartıyle 16.7.1984 günü aynı yerde ve aynı saatlerde de ikinci 
artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış 
masraflarını geçmesi şartilye en çok artırana ihale olunur.

2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin yüzde 10 u nispetinde pey 
akçesi veya bu miktar 'kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazım
dır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir 
Delftliye resmi ihale pulu, tapu harç ye masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler 
satış bedelinden ödenir.

3-îpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (-) bu gayrimenkul üzerindeki hakla
rını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün i- 
çlnde dairemize bildirmeleri lâzımdır; aksi taktirde haklan tapu sicili ile sabit olma
dıkça kaynaşmadan hariç bıralolcaklardır.

4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve îflas Kanunu
nun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir tki Oıale arasındaki farktan ve yüzde 10 
faizden aha ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendi
lerinden tahsil edilecektir/

5-Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup 
masrafı verildiği taktirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderacatım kabul etmiş sa
yılacakları, başkaca bilgi almak istiyesnlerin 1984-7 izalei şu.w satış sayılı dosya nu 
manasıylo manuriuğumuza başvuımalan ilân olunur.

M o. K. 126 *4^ ŞENOL
ilgililer tabirine İrtifak hakla sahipleri Adliye Ya» İş. Müdürü 

de dahildir.

Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğundan
Dosya No : 1984-9 satış

Şuyun izalesine Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesinin 21.11.1983 tarih ve 1983 
410-445 sayılı kara gereğince satılmasına karar verilen aşağıda belirtilen gayrimen
kul açık arttırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.

Gemlik Tapu sicilinde kayıtlı Tapunun Engürüciik köyü Bayırbağlar mevkiinde 
kain tapunun pafta : 6, parsel : 142 de 13640 M2. lik zeytinlik olarak kayıtlı taşın
maz satışa çıkarılmıştır.

KIYMETİ : 2.000.000.- TL.sı
Satış şartlan :

Satış 6.7.1984 günü saat 16.00-16.15 arasında Gemlik Mahkemeleri Yazı îşleri Md. 
lüğünde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıjTTietin 
%75 ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masrafarmı 
geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahü 
dü bakî 'kalmak şartiyle 16 - 7 -1984 günü aynı yerde ve aynı saatlerde de ikinci ar
tırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada darüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış 
masraflaıını geçmesi şartiye en çok artırana ihale olunur.

2- Arttırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin yüzde 10 u nimetinde 
pey akçesi veya bu miktar kadar millî bir bankanın teminat mektubunu vermele
ri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere m*M 
verilebilir. Delâliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masrafları abcıya aittir. Birik
miş vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (+) bu gayrimenkul inerindeki 
haklaınn hususiyle faiz ve masrafla dair olan iddialarını daj'anağı belgeler ü» or 
beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi taktirde haklan tapu sâcffi ile 
sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve îflas Kanuni 
nun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve yüade 
10 faizden alıcı ve kefillea^ mesul tutacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan ksndi- 
lertndan tahsil edilecektir.

5- Şartname, Üan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup 
masrafı verildiği taktirde isteyen abaya bir örneği gönderilebilir.

6 — Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve mündereeatmı kabul etmiş sa
yılacaktan, başkaca bilgi almak isteyenlerin 19S4-9 izalei şuyu satış sayılı dosj’a nu- 
nıarasıjTle memurluğumuza, başv’ünnalan ilân olunur.

(İc.tf.K.126) AH Şenol
( +) İlgililer tabirine irtifak hakla sahip Adliye Yan İşleri Müdürü 

leri de dahildir.
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Gemlik Yeniköy Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Ana Tüzüğü

kümleri gereğince üye olabilecekleri derneklerin Tür
kiye Buyük Millet Meclisi üyeleri özel gelir kaynağı 
veya özel mkauları kanunla sağlarmış olan kamu 
yararına çalışan derneklerin Yönetim ve Denetleme 
Kurullarında görev alamazlar.

Üyelikten Çıkarılma :
Madde : 9- üyelerden ;
a) Yasa’arımu'a, Demek tüzüğüne . yİ.’. ı veya a- 

maea zarar verici hareket edenler.
Kanunların ve Dernek tüzüğünün koyduğu esas

lara göre üye okna hr.kkmı kayıp edenler,
b) Aidatını tebliğe rağmen (30) gün içinde maze

retsiz olarak ödemeyenler.
Yönetim kurulu karan ile üyelikten çıkarılırlar. 

Dernekten çıkarılanların toplanacak İlk Genel Kuru
la itiraz hakan vardır. Gerel Kurul kararı kesindir.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar önceden derne
ğe yaptıktan yardım ve aidatları geri isteyemezler.

Dernek Genel Kurulunun kuruluş şekli ve toplan
ma zamanı :
Madde : 10- Demek Genel Kurulu derneğe kayıt

lı asil üyelerden varsa şubelerinin temsilci üyeerinden 
teşekkül eder. Genel Kurulunun toplantı gününden 
bir ay öncesine kadar aidatlarını ödemiyenler top
lantı nisabında göz önüne alınamaz ve oy kullana
mazlar.

Aidatını ödemeyen asil üyeler ile fahri üyeler din
leyici olarak toplantıya katılabilirer. Diek ve temen
nide buunabilirlar.

Demek Tüzüğünün gazetede yayaınlandığı tarihi 
takip eden altı ay içinde ük Genel Kurul toplantısını 
yapar.

a) Her sene Ocak aynım ilk haftası olağan,
b) Yönetim veya denetleme kurullarmm gerekli 

gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte biri
nin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.

Genel Kurul, toplantıya, yönetim kurulu tarafın
dan çağırılır Denetleme kurulurun veya dernek üye 
lerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim ku
rulu genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmaz 
sa. denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulu
nan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli Sulh 
Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri ara 
smdan üç kişilik bir heyeti genel kurulun toplantıya 
çağırmakla görevlendirir.

Genel Kurul Toplantısı, Oy Kullanma ve Karar
Alma Şekil :
Madde : 11- Yönetim kurulu, genel kurula katılma 

hakkı olan üyelerin listesini düzenler, genel kurula 
katılacak üyeler en az on beş gün önceden günü, 
saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edil
mek suretiyle toplantıya çağırılır. Bu çağında, ço
ğunluk sağlanmam a sı sebebi ile toplantı yapılamaz 
ise ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belir
tilir ilk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bir 
haftadan daha az zaman bırakılamaz.

Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı 
gündemi, toplantı gününden en az onbeş gün önce 

t mahallin en büyük Mülki Amirliğine yazı ile bildiri
lir. Bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösteren 

i | liste de eklenir.
1) Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa bu du

rum, geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiy
le toplantı ilanmm yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan 
verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının ge
ri bırakılma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde 
yapılması zorunludur.

Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen 
esaslara göre yeniden çağrılır ve toplantı ikinci fık
ra esaslarına göre mahallin en büyük Mülki Amirli
ğine duyurulur. Genel kurul toplantısı bir defadan 
fakla geri bırakılmaz. Genel kurul toplantıları der
nek merkezinin bulunduğu yerde yapılır.

Madde : 12- Genel kurul, katılma hakkı bulunan 
f üyelerin yandan bir fazlasının katılması ile toplanır. 
f İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci top

lantıda çoğunluk aranmaz, ancak bu ikinci toplantı
ya katılan üye sayısı demek yönetim ve denetleme 
kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından 
az olamaz.

fi Madde : 13- Genel kurul toplantıları, ilanda be-
f lirtilen ve mahallin en büyük Mülki Amirine bildiri

len gün saat ve yerde yapılır. Genel kurula katıla
cak üyeler yönetim kurulunca düzenlenen listedeki 
adlan karşısına imza koyarak toplantı yerine girer- 
ter. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır.

/ Üye oyunu bizzat kullanabileceği gibi diğer bir üye
t aracılığı ile kullanabilir. Her üye genel kurulda bir

üyeyi temsil edebilir. Fahri üyelerin oy hakkı yok
tur, Kararlar mevcudun salt çoğunluğu ile alınır. 
Dokuzuncu maddede belirtilen çoğunluk sağlanmış 
ise durum bir tutunak ile tesbit edilir ve toplantı

f I yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yö-
f K netim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

Hükümet Komserinin toplantıya gelmemiş olması 
toplantının ertelenmesini gerektirmez. Açılıştan 
sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve baş
kan vekili ile katip seçilir. Toplantının yönetimi ge
nel kurul buşkanına aittir.Kâtipler toplantı tutana
ğım düzenler ve Başkanla birlikte imzalar.

Toplantı Salonunda, bütün tutanaklar ve belge
ler yönetim kuruluna verilir. Toplantılarda yalnız 
gündemde yer alan maddeler görüşülür.

Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az 
onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların- 
gündeme alınması zorunludur.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ :
Madde : 14- Genel Kurulda görüşülüp karara bağ

lanacak hususlar şunlardır.
1) Dernek organlarımın seçilmesi,
2) Demek tüzüğünün değiştirilmesi,
3) Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının gö

rüşülmesi, yönetim kurulunun ibrağ edilmesi,
4- Yönetim kurulunca hazırlanan bütçen in görü

şülüp aynen veya değiştirilip kabul edilmesi.
5) Demek için gerekli taşınmaz malların satın a- 

lınması veya mevcut taşınmaz malların satılması 
susunda yönetim kuruluma yetki verilmesi,

6- Derneğin federasyona katılması veya ayrılması,
7- Demeğin uluslararası faaliyette bulunması, 

yurt dışındaki dernek veya (kuruluşlara üye olarak 
katılması veya ayrılması,

8- Demeğin feshedilmesi,
9- Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevlerin 

yerine getirilmesi.
YÖNETİM VE DENETLEME KURULLARI:

Madde : 15- Yönetim Kurulu 5 asil ve 5 yedek 
üyeden teşkil edilmek üzere Genel Kurulca, genel 
kurulun alacağı karara göre gizli seçilir.

Asil üyeliklerde boşalma olduğu taktirde en 
çok oy alandan başlamak üzere yedek üyelerin göre
ve çağrılması zorunludur.

Toplantı günleri Yönetim Kurulunca tespit edilir. 
İlk toplantı en yaşlı üyenin başkanlığında yapılır. 
Ve üyeler aralarında görev bölümü yaparak karara 
ıbağanır. Toplantı 'günleri kurulca tespit edilir. Top
lantılarda salt çoğunluk aranır ve mevcudun salt ço
ğunluğu île karar verilir.

Üst üste üç' veya yılda on toplantıya mazeretsiz 
yahut kabul edilir, mazereti olmaksızın katılmayan 
üyeler kurul üyeliğinden çekilmiş sayılırlar. Buna 
dahil karan, ilgilinin süre verilerek savunması alın
dıktan sonra yönetim kurulu verir.

Madde : 16- Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalma
larla! sebebi ile yedeklerinde yerine getirilmesinden 
sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse 
genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya 
(denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya 
çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde demek üye
lerinden birinin 'başvurması üzerine mahal! Sulh 
Hukuk Hakimi duruşma yaparak demek üyeleri 
arasında seçeceği üç 'kişiyi, bir ay içinde genel ku
rulu toplamakla görevlendirir.

Madde : 17- Yönetim Kurulu aşağıdaki görevleri 
yerine getirir.

1) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi 
üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

2- Dernek şubelerinin açılmasını kararlaştırmak 
ve şube kurucularına yetki yermek,

3- Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin iş
lemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi ha
zırlayarak genel kurula sunmak,

4- Türk vatandaşı olmayanların Demek üyeliğine 
kabulü halinde bunları on gün içinde mahallin en 
büyük mülki amirliğine bildirmek,

Mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak 
ve yetkileri kullanmak,

(Madde : 18- Denetleme Kurulu üç asil üç yedek ü- 
yeden teşkil edilmek üzere genel kurulca seçilir.

Bu kurul demeğin hesaplanın ve çalışmalarını 
devamlı denetliyerek askari altı ayda bîr hazırlaya
cağı raporları yönetim kuruluna ve toplandığında 
genel kuruta sunar. Ayrıca üyelerin demek çalışma
ları hakkmdaki ihbarları üzerine de rapor hazırla
yarak gereğini yapar.

Yönetim Kurulu her türlü hesap ve işlem dos
yalarını talebinde denetleme kuruluna göstermeye 
mecburdur. Yönetim Kurulu, denetlemelerde zorluk 
çıkardığı takdirde denetleme kurulu zabıtla bunu 
tesbit. eder ve genel kurulun toplantıya çağrılmasını 
sağlar. Suç teşkil eden hususların tesbiti halinde 
durumu ügMi makamlara iletir.

Madde : 19- Genel Kurulca yapılan seçimi izle
yen yedi gün içinde yönetim kurulu başkam tarafın
dan, sayılan organlara seçilen asil ve yedek üyelerin 
ad w soyadları, baba adlan, doğum yeri ve tarih
leri, (meslekleri, ikâmetgâhları, demek merkezinn 
bulunduğu yerin en büyük Mülki Amirliğine yazı 

île bildirilir.
ŞUBE KURULUŞLARI :
Madde : 20- Dernek Şubeler Açabilir.
Derneğin şubesi yoktur.
Şube açmak üzere Demek Yönetim kurulunca en 

az 3 kişiye yetki verilir. Yetki alanlar tarafından şu
benin açılacağı yerin en büyük Mülki Amirliğine ya
zılı müracaat yapılır. Bu yazıda Kurucuların adı ve 
Soyadı baba adı Doğum yeri ve tarihi Meslek veya 
sanatı ikametgahı ve tabiyeti ile şube merkez adresi 
bildirilir. Yazıya demek tüzüğünden iki örnek île yet
ki belgeleri ekenir. Şube kurucularmm şubenin açı
lacağı yerde en az 6 aydan beri ikamet etmeleri zo
runludur.

Madde : 21- Şube Genel Kurulu toplantı tarihinden 
30 gün önceaidatını yatırmış bulunan üyelerden te
şekkül eder. Şube Genel Kurul toplantılarına ait ilan 
gazete ile yapılabileceği gibi mahalli imkan veya araç
lardan yararlanarak da yapıabilir. Şube Genel Kurul 
lam olağan toplantılarını merkez Genel Kuruu top
lantısından en az 15 gün önce bitirmek zorundadırar

a) Şube Genel Kurulunun görev yetkileri şunlardır.
1- Şube organlarının seç İm esi
2- Dernek Genel Kurulunda şubeyi temsilen bir 

üyenin seçilmesi
3- Şube Yönetim ve (Denetleme) Kurulları (Denet

çi) Raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulunun 
ibra edilmesi

4- Şube Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin 
görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi.

5- Şube için gerekli taşınmaz malların alınması ve
ya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda 
merkez Genel Kuruluna sunulmak üzere tavsiye ka
ran alınması

6- Şubenin fesh edilmesi (Fesih halinde mallar Der 
nek merkezine devredilir.)

B- ŞUBE ÖNETIM KURULU beş asil ve beş ye
dek üyeden teşkil edilmek üzere şube Genel Kuru
luca gizli °yla seçilir-

Şube açılması yetkisi hariç şube Yönetim kurulu
nun yetkileri merkez yönetim kurulu ile aynıdır.

C- Şube Denetleme Kurulu
Denetçisi 3 asil 3 yedek üyeden teşkil edil r.
Denetleme kurulu (Denetçi) şube genel kurulun

ca seçilir. Denetleme kurulu (Denetçi) nin görev ve 
yetkileri merkez denetleme kurulunun aynıdır.

D- Şube organlarıma seçilenlerin mahallin en bü
yük Mükli Amirliğine madde 16 daki şekilde bildiril
mesi şube yönetim (kurulunun göffevi'dir.

Madde : 22- Üyeler 'girişte 50.oo Tl. giriş aidatı 
ve 300.oo Tl. üye aidatı öderler. Bu miktar yıllık 
olarak verilebileceği gibi aylık taksitler şeklindede 
ödenebilir.

•ödeine şekil ve Zamanı üyenin talebide göz önüne 
alınarak yönetim kurulunca tesbit edilir. Yapılan 
bu tesbit her üye için üye kayıt defterine işlenir.

Tüzük Değişikliği :
Madde : 22- Derneğin tüzüğü merkez Genel kuru

luna iştirak eden üyelerin üçte ikisinin çoğunluğu 
ile değiştirilir. Yapılan değişiklik kuruluştaki usule 
göre ilan ettirilerek kesinlik kazanır.

DERNEĞİN GELİRLERİ
Madde : 24- Derneğin gelirleri şunlardır
1- Giriş ve üye aidatları
2- Demekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango 

balo, eğlence, temsil, konser ve spor yarışması, ker
mes, defile ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan 
gelirler.

3- Demeğin mal varlığından elde edilen gelh'ler
4- Bağışlar ve yardımlar
5- Yardım toplama hakkmdaki mei'zuat hüküm

lerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardmüar.
Demeğin dış ülkelerdeki gerçek reya tüzel kişi

lerden veya diğer kuruluşlardan yardım alması iç 
İşleri Bakanlığının izni ile olur.

TUTULACAK DEFTERLER :
Madde : 25- Demek aşağıda yazûı defterleri tu

tar
1- Üye kayıt defteri, demeğe girenlerin kimlikle

ri, demeğe giriş tarihleri, aylık \_eya yıllık aidatları 
bu deftere yazılır.

2- Karar defteri, j’önetim kurullarmm kararlan 
tarihleri ve numara sırası ile bu deftere 'azılır 
ve kararların altı başkan ve ü'telerce imzalanır.

3- Gelen ve giden e\T*k defteri, gelen ve giden 
evrak, tarih ve numarası ile bu deftere kant olunur.

4- Gelir ve gider defteri, demek namma alınan 
bütün paraların almdıklan ve harcanan paralann 
da \'eril dikleri yerler, açık ve düzenli olarak bu def
terde gösterilir.

5- Bütçe, kesin hesap ve bilanço defteri, bütçe ke
sin hesap vebilançolar bu deftere işlenir.

6- Demirbaş defteri, demeğe ait demirbaş eşjra-
D. S. 9 da
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gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte biri
nin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.

Genel Kurul, toplantıya, yönetim kurulu tarafın
dan çağırılır. Denetleme kurulunun veya demek üye 
lerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim ku
rulu genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmaz 
sa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulu
nan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli Sulh 
Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri ara 
smdan üç kişilik bir heyeti genel kurulun toplantıya 
çağırmakla görevlendirir.

Genel Kurul Toplantısı, Oy Kullanma ve Karar 
Alma Şekil :
Madde : 11- Yönetim kurulu, genel kurula katılma 

hakkı olan üyelerin listesini düzenler, genel kurula 
katılacak üyeler en az on beş gün önceden günü, 
saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edil
mek suretiyle toplantıya çağırılır. Bu çağında, ço
ğunluk sağlanmaması sebebi ile toplantı yapılamaz 
ise ikinci toplantının hangi gün yapılacağıda ‘belir
tilir ilk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bir 
haftadan daha az zaman bırakılamaz.

Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı 
gündemi, toplantı gününden en az onbeş gün önce 
mahallin en büyük Mülki Amirliğine yazı ile bildiri
lir. Bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösteren 
liste de eklenir.

Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa bu du
rum, geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiy
le toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan 
verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının ge
ri bırakılma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde 
yapılması zorunludur.

Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen 
esaslara göre yeniden çağrılır ve toplantı ikinci fık
ra esaslarına göre mahallin en büyük Mülki Amirli
ğine duyurulur. Genel kurul toplantısı bir defadan 
faüa geri bırakılmaz. Genel kurul toplantıları der
nek merkezinin bulunduğu yerde yapılır.

Madde : 12- Genel kurul, katılma hakkı bulunan 
üyelerin yandan bir fazlasının katılması ile toplanır.

tik toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci top
lantıda çoğunluk aranmaz, ancak bu ikinci toplantı
ya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme 
kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından 
az olamaz.

Madde : 13- Genel kurul toplantıları, ilanda be
lirtilen ve mahallin en büyük Mülki Amirine bildiri
len gün saat ve yerde yapılır. Genel kurula katıla
cak üyeler yönetim kurulunca düzenlenen listedeki 
adlan karşısına imza koyarak toplantı yerine girer
ler. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. 
Üye oyunu bizzat kullanabileceği gibi diğer bir üye 
aracılığı ile kullanabilir. Her üye genel kurulda bir 
üyeyi temsil edebilir. Fahri üyelerin oy hakkı yok
tur. Kararlar mevcudun salt çoğunluğu ile alınır. 
Dokuzuncu maddede belirtilen çoğunluk sağlanmış 
ise durum bir tutunak ile tesbit edilir ve toplantı 
yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yö
netim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

Hükümet Komserinin toplantıya gelmemiş olması 
toplantının ertelenmesini gerektirmez. Açılıştan 
sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve baş
kan vekili ile katip seçilir. Toplantının yönetimi ge
nel kurul başkanına aittir.Kâtipler toplantı tutana
ğım düzenler ve Balkanla birlikte imzalar.

Toplantı Salonunda, bütün tutanaklar ve belge
ler yönetim kuruluna verilir. Toplantılarda yalnız 
gündemde yer alan maddeler görüşülür.

Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az 
onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların- 
gündeme alınması zorunludur.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ :
Madde : 14- Genel Kurulda görüşülüp karara bağ

lanacak hususlar şunlardır.
1) Dernek organlarının seçilmesi,
2) Demek tüzüğünün değiştirilmesi,
3) Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının gö

rüşülmesi, yönetim kurulunun ibrağ edilmesi,
4- Yönetim kurulunca hazırlanan -bütçenin görü

şülüp aynen veya değiştirilip kabul edilmesi.
5) Dernek için gerekli taşınmaz malların satın a- 

lınması veya mevcut taşınmaz malların satılması 
susunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

6- Derneğin federasyona katılması veya ayrılması,
7- Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, 

yurt dışindakj dernek veya kuruluşlara üye olarak 
katılması veya ayrılması,

8- Demeğin feshedilmesi,
9- Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevlerin 

yerime getirilmesi.
YÖNETİM VE DENETLEME KURULLARI:

Madde : 15- Yönetim Kurulu 5 asil ve 5 yedek 

üyeden teşkil edilmek üzere Genel Kurulca, genel 
kumlun alacağı karara göre gizli seçilir.

Asil üyeliklerde boşalma olduğu taktirde en 
çok oy alandan başlamak üzere yedek üyelerin göre
ve çağrılması zorunludur.

Toplantı günleri Yönetim Kurulunca tespit ed lir. 
İlk toplantı en yaşlı üyenin başkanlığında yapı’ır. 
Ve üyeler aralarında görev bölümü yaparak karara 
bağlarlar. Kararlar mevcudun salt çoğunluğu ile 
alınır. 1

Üst üste üç veya yılda on toplantıya mazeretsiz 
yahut kabul edilir, mazereti olmaksızın 'katılmayalı 
üyeler kurul üyeliğinden çekilmiş sayılırlar. Buna 
dahil karan, ilgilinin süre verilerek savunması alın
dıktan sonra yönetim kurulu verir.

Madde : 16- Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalma- 
larlar sebebi ile yedeklerinde yerine getirilmesinden 
sonra üye tam sayısının yansından aşağı düşerse 
genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya 
denetleme kurulu tarafından bir ay 'içinde toplantıya 
çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde demek üye
lerinden birinin başvurması üzerine mahali Sulh 
Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri 
arasında seçeceği üç 'kişiyi, bir ay içinde genel ku
rulu toplamakla görevlendirir.

Madde : 17- Yönetim Kurulu aşağıdaki görevleri 
yerine getirir.

1) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi 
üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

2- Dernek şubelerinin açılmasını kararlaştırmak 
ve şube1 kurucularına yetki vermek,

3- Demeğin gelir ve 'gider hesaplarına ilişkin iş
lemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi ha
zırlayarak genel kurula sunmak,

4. Türk vatandaşı olmayanların Demek üyeliğine 
kabulü halinde bunları on gün içinde mahallin en 
büyük mülki 'amirliğine bildirmek,

Mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak 
ve yetkileri kullanmak,

MADDE : 18
Denetleme Kurulunun Yetki ve Görevleri
Madde : 18- Denetleme Kurulu üç asil üç yedek ü- 

yeden teşkil edilmek üzere genel kurulca seçilir.
Bu kurul demeğin hesaplarını ve çalışmalarını 

devamlı demetliyerek askari altı ayda bir hazırlaya
cağı raporları yönetim kuruluna ve toplandığında 
genel kurula sunar. Ayrıca üyelerin 'demek çalışma
ları hakkındaki ihbarları üzerine de rapor hazırla
yarak gereğini yapar.

Yönetim Kurulu her türlü hesap ve işlem dos
yalarını talebinde denetleme kuruluna göstermeye 
mecburdur. Yönetim Kurulu, denetlemelerde zorluk 
çıkardığı takdirde denetleme kurulu zabıtla bunu 
tesbit eder ve .genel kurulun toplantıya çağrılmasını 
sağlar. Suç teşkil eden hususların tesbiti halinde 
durumu ilgfli makamlara iletir.

Madde : 19- Genel Kurulca yapılan seçimi izle
yen yedi gün içinde yönetim kurulu başkam tarafın
dan, sayılan organlara seçilen asil ve yedek üyelerin 
ad ve soyadları, baba adlan, doğum yeri ve tarih
leri, meslekleri, ikâmetgâhları, demek merkezinm 
bulunduğu yerin en büyük Mülki Amirliğ ne yazı 
île bildirilir.

Madde : 20- Demeğin -şubesi yoktur.
Madde : 21- Üyeler girişte 500 TL’sı giriş aidatı 

ve yılda en az 1000 TL’sı üye aidatı öderler. Bu mik
tar yıllık olarak verilebileceği gibi aylık taksitler şek
linde de ödenebilir. Ödeme şekil ve zamanı üyenin ta
lebi de gözönüne alınarak Yönetim Kurulunca tes
pit edilir. Yapılan bu tespit her üye için üye kayıt 
defterine işlenir.

Tüzük Değişikliği :
-Madde : 22- Demeğin tüzüğü -merkez Genel kuru

luna işt’rak eden 'üyelerin üçte ikisinin çoğunluğu 
ile değiştirilir. Yapılan değişiklik 'kuruluştaki usue 
göre ilan ettirilerek kesinlik kazanır.

DERNEĞİN GELİRLERİ
Madde : 23- Derneğin gelirleri şunlardır :
1- Giriş ve üye aidatları
2- Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango 

balo, eğlence, temsil. konser ve spor yarışması, ker
mes, defile ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan

Adı ve Soyadı Tabiyeti Meslek vej'a Sanatı ikametgahı
İlhan Kıran T.C. Zeytinci
Dursun özbey T.C. Memur
Hayrettin Vatansever T.C. Memur
İsmail Doğan T.C. Serbest
Cengiz Tatlısözlüler T.C. Serbest

gelirler.
3- Derneğin mal varlığından elde edilen -gelirler
4- Bağışlar ve yardımlar
5- Yandım toplama hakkındaki mevzuat hüküm

lerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
Demeğin dış ülkelerdeki gerçek veya tüzel kişi

lerden veya diğer kuruluşlardan yardım alması iç 
İşleri Bakanlığının izni ile olur.

TUTULACAK DEFTERLER :
Madde : 24- Demek aşağıda yazılı defterleri tutar.
1- Üye kayıt defteri, demeğe girenlerin kimlikle

ri, demeğe giriş tarihleri, aylık veya yıllık aidatları 
bu deftere yazılır.

2- Karar defteri, yönetim kurullarmm kararlan 
tarihleri ve numara sırası ile bu deftere yazılır 
ve kararların altı başkan ve üyelerce imzalanır.

3- Gelen ve giden evrak defteri, gelen ve giden 
e /rak, tarih ve numarası ile bu deftere kayıt olunur.

4- Gelir ve gider defteri, dernek namına alınan 
bütün paraların alındıkları ve harcanan paraların 
da verildikleri yerler, açık ve düzenli olarak bu def
terde gösterilir.

5- Bütçe, kesin hesap ve bilanço defteri, bütçe ke
tin hesap vebüançolar bu deftere işlenir.

6- Demirbaş defteri, demeğe ait demirbaş eşya
lar bu deftere işlenir. Bu sayılan defterin Noterden 
tastikli olması zorunludur.

Madde : 25- Demek gelirleri alındı belgesi ile 
toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu 
belgeleri saklama -süresi, özel kanunlarda gösterilen 
daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak ü- 
zere, beş yıldırdemek gelirlerini alınmasında kulla
nılacak alındı belgesi Maliye Bakanlığınca bastırılır. 
Demeğin talebi üzerine otuz gün içinde bu belgeler 
verilmez ise kanundaki usule göre dernekçe bastm- 
lan alındı belgeleri mahallin en büyük Mülki Amir
liğine onaylattınlarakbağış ve aidat kabulünde kul
lanılır. Maliye Bakanlığınca resmi alındı belgeleri 
sağlandıktan sonra demeğin bastırdığı özel alındı 
belgeleri kullanılmaz. Bağış ve aidat toplayacak kişi 
veya 'kişileri demek yönetim kurulu bir 'karar ile be- 
Mrtir ve bu karar o yerin Mülki Amirine tescil ettiri 
lir.

Dernek adına Gazete, ve öteki basılı eserler vere
rek bunlar karşılığında -para veya başkaca yardun 
toplamak yasaktır.

TAŞINMAZ MAL EDİNME :
Madde : 26- Demek amacını gerçekleştinnek için 

bağış veya satın alma yoluyla taşınmaz mal edinebi
lir ve bunları satabilir, hibe ve terk edebilir. Kamu 
yararına ikametgah ile amaç ve faaliyetleri için ge
rekli olanlardan başka taşınmaz mala sahip olamaz.

Demeğe satın alınan veya bağış ve vasiyet yoluy
la demeğe intikal eden taşınmaz mallar demek a- 
dma tapuya tescilinden itibaren üç ay içinde İçişle
ri Bakanlığına bildirirler.

Demeğin Sandık Kurması :
Madde : 27- Dernek yardım sandığı kuramaz.

Lokal Açma :
Madde : 28- Lokal açamaz.

DERNEĞİN FESHİ ve MAL VARLIĞININ 
TASFİYESİ :
Madde : 29- Genel Kurulun derneğin feshine ka

rar alabilmesi için tüzüğe göre genel kurula katılma 
hakkına sahip bulunan demek üyelerinin (Temsilci 
üyeler dahil) en az üçte ikisinin hazır bulunması 
şarttır. İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması 
halinde üyeler usulüne uygun olarak İkinciye top
lantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısa 
ne olursa olsun fr^h konusu görüşülebilir. Feshe 
ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyderin 
üçte ikisi çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından beş 
gün içinde mahallin en büyük Mülki Amiriğine j1»- 
zı ile bildirilir.

Madde : 30- Fesih halinde Demeğin menkul ve 
gayrimenkul malları Gemlik Kız Meslek Lisesi Mü
dürlüğüne devredilir.

Madde : 31- Şimdiki Yönetim kurulu aşağıya çıka
rılmıştır.

Orhangazi Cad. Erkullar Ap. 6-6 GEMLİK
Osmaniye Malı. Göl Sok. 21-5 GEMLİK
Sunğiipek Lojmanları 38 GEMLİK
Oananiye Malı. Nusretiye Sok. No 6 GEMLİK

D.Subaşı Mah. 7 evler Sok. Se-rtkajn Ap. 2 GEMLİK
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Gayrimenkulun Açık Artırma İlânı 
Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğundan

Dosya No : 1984-11 Satış

Şuyun izalesin? GemEk Sulh Hukuk Mahkemesinin 28.3.1983 tarih ve 198-380-126 
sayılı karar gereğince satılmasına karar verilen aşağıda belirtilen gayrimenkul a- 
çık arttırma suretiyle satışa çfkanlmıştır.

Gemlik Tapu sicilinde kayıtlı Tapunun T ’ü-ürilk Köyü Köy içi mevkii Pafta : 
34, Parsel : 1536 da kayıtlı olan Bahçeli _-v olarak kayıtlı taşınmaz satışa çıkarıl
mıştır.

KIYMETİ :1.000.000.-TL.

Satış Şartları

- Satış 6.7.1984 günü saat 10.30-10.45 arasında Gemlik Mahkemeleri Yazı İşleri 
Md-lüğünde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıyme
tin %75 ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecbuunu ve satış masraflarını 
geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın ta
ahhüdü baki kalmak şartı yle 16.7.1984 günü aynı yerde ve aynı saatlerde de ikinci 
artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış 
masraflarını geçmesi şartilye en çok artırana ihale olunur.

2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin yüzde 10 u nispetinde pey 
akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazım
dır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü-geçmemek üzere mehil verilebilir 
Delâliye resmi ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler 
sataş bedelinden ödenir.

3-lpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (-) bu gayrimenkul üzerindeki hakla
rını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün i- 
çinde dairemize bildirmeleri lâzımdır; aksi taktirde haklan tapu sicili İle sabit olma
dıkça kaynaşmadan hariç bırakılcaklardır.

4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanunu
nun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir İki ihale arasındaki farktan ve yüzde 10 
faizden aha ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendi
lerinden tahsil edilecektir.

5-Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup 
masrafı verildiği taktirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderacatmı kabul etmiş sa
yılacakları, başkaca bilgi almak istiyenlerin 1984-11 izalei şuyu satış sayılı dosya nu- 

. marasıy le memurluğumuza başvurmaları ilân .olunur.

İc. İL K. 126 ALİ ŞENOL
ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri . Adliye Yazı İş. Müdürü

de dahildir.

Gayrimenkulün A çık artır ma İlânı
Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğundan

Dosya No : 1984-8 Sataş

Şuyun izalesine Gemlik Sulh Hukuk Makemesmin 9.5.1984 tarih ve 1983-76-195 
sayılı karar gereğince satılmasına karar verilen aşağıda belirtilen gayrimenkul a- 
çık arttırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.

Gemlik Tapu sicilinde kayıtlı Tapunun Hamidiye mahallesi Derekenan mevkiin
de kain tapunun Pafta : 34, Ada : 122, Parsel : 3 de 8713 m2 lik tarla olarak kayıtlı 
taşınmaz satışa çıkarılmıştır.

KIYMETİ : 2.000.000.- TLsı

Satış şartlan :

Satış 6.7.1984 günü saat 15.30-15.45 arasında Gemlik Mahkemeleri Yazı İşleri Md. 
lüğünde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin 
%75ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmu;mu ve sataş masraf arını 
geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahü 
dü bakî kalmak şartiyle 16 - 7 -1984 günü aynı yerde ve aynı saatlerde de ikinci ar
tırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada darüçhanlı alacaklıların alacağını "»e satış 
masraflarını geçmesi şartiye en çok artırana ihale olunur.

2- Arttırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin yüzde 10 u nispetinde 
pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermele
ri lazımdır. Satış peşin para iledir, aha istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil 
verilebilir. Delâliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masrafları abaya aittir. Birik
miş vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin ( + ) bu gayrimenkul üzerindeki 
haklarım hususiyle faiz ve masrafla dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on 
beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi taktirde haklan tapu sicili ile 
sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve îflas Kanunu 
nun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve yüzde 
10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendi
lerinden tahsil edilecektir.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup 
masrafı verildiği taktirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6 — Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sa
yılacakları, başkaca bilgi almak İsteyenlerin 1984 - 8 izalei şuyu satış saydı dosya nu- 
marasıyle memurluğumuza başvurmaları ilân olunur.

(İc.İf.K.126)
( + )İlgililer tabirine irtifak hakkı sahip 

leri de dahildir.

Ali Şenol
Adliye Yazı İşleri Müdürü

Gemlik Yeniköy Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Ana Tüzüğü

lar bu deftere işlenir. Bu sayılan defterin Noterden 
t&stikli olması zorunludur.

। Madde : 26- Demek gelirleri almdı belgesi ile 
toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu 

‘belgeleri saklama süresi, özel kanunlarda gösterilen 
daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak ü- 
zere, beş yıldırderaıek gelirlerini alınmasında kulla
nılacak alındı belgesi Maliye Bakanlığınca bastırılır. 
Demeğin talebi üzerine otuz gün içinde bu belgeler 
verilmez İse kanundaki usule göre demekçe bastırı
lan alındı belgeleri mahallin en büyük Mülki Amir
liğine onaylattınlarakbağış ve aidat kabulünde kul
lanılır. Maliye Bakanlığınca resmi alındı belgeleri 
sağlandıktan sonra demeğin bastırdığı özel alındı 
belgeleri kullanılmaz. Bağış ve aidat toplayacak kişi 
veya kişileri demek yönetim kurulu bir kanar ile be
lirtir ve bu karar o yerin Mülki Amirine tescil ettin 
lir.

faiz veya ıbaşka adlarla üyelerine gelir sağlamamak 
şartı ile üyelerinin giyecek, yiyecek gibi zaruri ihti
yaç. maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa 
vadeli-‘kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile san
dık. kurabilir. Sandığın (kuruluş ve çalışma esasları 
îç işleri Bakanlığınca çıkarılan yönetmelik çerçeve
sinde yönetim 'kurulunca tesbit edilip, yürütülür.I

Lokal Açma :
- Madde : 29--Dernek merkez veya şubesinin bu

lunduğu yerde mahallin en büyük Mülki Amirliğin
den izin almak veya kanunlara aykırı davranmamak 
şartı ile birer lokal açıp işletebilirler.

DERNEĞİN FESHİ ve M ATİ VARLIĞININ 
TASFİYESİ :

Madde : 30- Genel kurulun demeğin feshine ka-

DERNEK KURUCULARI : 

rar alabilmesi için tüzüğe göre genel kurula katılma 
hakkına sahip bulunan demek üyelerinin (Temsilci 
üyeler dahil) en az üçte ikisinin hazır bulunması 
şarttır, tik toplantıda çoğunluğun sağlanamaması 
halinde üyeler usulüne uygun olarak İkinciye top
lantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı 
ne olursa olsun fr^'h konusu görüşülebilir. Feshe 
ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin 
üçte ikisi çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından beş 
gün içinde mahallin en büyük Mülki Amiriğine ya
zı ile bildirilir.

Madde : 31- Feshi hainde demeğin menkul ve gay 
ri menkul mallan haz neye devredilir.

Demek- adına Gazete, ve öteki basılı eserler vere Adı ve Soyadı Baba Adı Tabiyeti Doğ. yeri Doğ. Ta. Mesleği ikametgahı
rek bunlar karşılığında para veya başkaca yardım
toplamak yasaktır. 1-AU Karaoğlu Süleyman TjG. Gemlik 1948 ÇSftfi Yeniköy

2- A. Ali Çelikler Ahmet T.C. Gemlik 1945 Çiftçi Yeniköy
TAŞINMAZ MAL EDİNME :

3- Dunsun Çelikler Alımet T.C. Gemlik 1934 Çiftçi Yeniköy
Madde : 27- Demek amacını gerçekleştirmek için 4- Alımet Tosun Alımet T.C. Yenişehir 1932 Çiftçi Yffiiiköy

bağış veya satın alma yoluyla- taşınmaz mal edinebi 5- A. .Veli Akoğlu Velj T.C. Gemlik 1941 Şoför Yeniköy
lir ve bunları satabilir, hibe ve terk edebilir; Kamu 6- Mehmet Baransel Veli T.C. Bursa 1340 Çiftçi Yeniköy
yararına ikametgah ile amaç ve faaliyetleri için ge- 7- Ş. Ali Baransel Melımet T.C. Gemlik 1948 Çiftçi Yeniköy
reklj olanlardan başka taşınmaz mala sahip olamaz. 8- Ali Dinç H.îbralıim T.C. Gemlik 1952 Çiftçi Yeniköy

Demeğe satın alınan veya bağış ve vasiyet yoluy 9- Mustafa Çelikler Ali T.C. Gemlik 1940 Çiftçi Yeniköy
la demeğe intikal eden taşınmaz-mallar-dernek a- 10- Ahmet Çolak Hüseyin T.C. Genûik 1939 Çiftçi Yeniköy
dma 'tapuya tescdlindcn itibaren üç ay içinde îçîşle- 11- Himmet Demi-roğlu Mehmet T.C. Orhaneli 1931 Çiftçi Yeniköy

rt Bakanlığına bildirirler. 12- Hüseyin Çelikler İsmail T.C. Şalıînyurdu 1949 Çiftçi Yemiköj’

-Demeğin Sandık Kurması : 13» Mustafa. Çolak Veli T.C. Şahin^nırdu 1956 İSÇİ
14- Hüseyin Çürük Hüseyin T.G Gemlik 1938 Çiftçi Yeniköy

Madde : 28- Dernek yardım sandığı kur&r-kur- 15- Osman Kabapliman Sülej’man T.C. Yenişehir 194S Fab. Bekçisi w
maz demek sağlanan kân üyelerine paylaştırmamak 16- Ahmet Toygun Halil T.C. Domaniç 1333 Oftçi w
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Gayrimenkulün Açık Artırma İlânı 
Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğundan

Dosya No : 1984-6 satış

Şuyun izalesine Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesinin 9.5.1984 tarih ve 1983-73 
197 sayıh karar gereğince satılmasına karar verilen aşağıda belirtilen gayrimenkul 
açık arttırma suretiyle satışa çıkarılmıştır

Gemlik Tapu sicilinde kayıtlı Tapunun Osmaniye Mah. Kireçocağı mevkiinde 
kain pafta : 28, Ada : 407, parsel : 25 de 1931 M2. İlk zeytinlik olarak kayıtlı taşın
maz satışa çıkarılmıştır.

KIYMETİ : 800.000.- TL

Hastahane İçin Kaynak Bulundu

Satış Şartlan
Satış 6.7.1984 günü saat 14.30-14.45 . »arasında Gemlik Mahkemeleri Yazı İşleri 

Mdlüğünde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen (kıyme
tin rc 75 ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecbuunu ve satış masraflarını 
geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın ta
ahhüdü bakî kalmak şartıyle 16.7.1984 günü aynı yerde ve aynı saatlerde de ikinci 
artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış 
masraflarım geçmesi şartilye en çok 'artırana ihale olunur.

2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin yüzde 10 u nispetinde pey 
akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazım
dır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir 
Delâliye resmi ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler 
satış bedelinden ödenir.

3-îpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (-) bu gayrimenkul üzerindeki hakla
rını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarım dayanağı belgeler ile on beş gün i- 
çinde dairemize bildirmeleri lâzımdır; aksi taktirde haklan tapu âcili ile sabit olma
dıkça kaynaşmadan hariç hıra kılmaklardır,

4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanunu
nun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir İki ihale arasındaki farktan ve yüzde 10 
faizden aha ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendi
lerinden tahsil edilecektir.

5-Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmen için dairede açık olup 
masrafı verildiği taktirde isteyen ahuya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderacatmı kabul etmiş sa
yılacaktan, başkaca bilgi almak istiyenlern 1984-6 izatei şuyu satış sayıh dosya nu- 
marasıyle memurluğumuza başvurmaları ilân olunur.

ALİ ŞENOL 
Adliye Yazı iş. Müdürü

İc. İt K. 126
ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri 

de dahildir,

Küçük Kumla’da Otobüse Kavuşuyor

Yeni Otobüs
Cuma Günü Geliyor

Belediye Otobüs işlet- 
mesince geçtiğimiz aylar
da satın alman “302” tip 
otobüs Cuma günü tes
lim alınacak.

Otamarsan firma
sından sağlanan ve işlet

OOOQQCOOOQCOOOOCOOOO
8 8

| MUTMAN I
| KOLON YALARINI g
| BEKLEYİNİZ 8

oooooooooooooooooooo

GEMLİK KÖRFEZİ

OKUYUNUZ*

OKUTUNUZ*

ABONE OLUNUZ* 

menin 8. otobüsü olacak 
302 Mercedes Gernlik- 
Bursa hattında çalışacak

Aynı gün Küçük Kum
la Belediyesine ait bir 
otobüs de Belediye baş
kanlığına teslim edilecek

Hakimiyet ve 

Hürriyet

Gazetelerinde 

İlanlarınızı

En tyi Şekilde

Biz

Değerlendiririz

KÖRFEZ GAZETESİ 

® : 1797 - Gemlik

- - --u-ır-u-u— ----- T,f : 2010 GEMLİK

İLAN
Belediye Başkanlığından
Belediyemiz Su,'Otobüs 

İşletmesi ite itfaiye teş
kilatına sınav ile 1 adet 
su kalamoza memuru, 1- 
adet su tahakkuk memuru 
1 adet biletçi, 3 adet şoför 
ile 1 adet itfaiye eri alına
caktır.

1- T.C. Vatandaşı olmak
2- Erkek adaylarda as

kerliği yapmış olması
3- Lise mezunu (Şo

för) hariç
4- Şoför için ağır vası

ta ehliyetine sahip 
Olması. 1

İsteklilerin 13 Haziran 
1984 günü mesai bitimine 
kadar fişletmeye müra
caat etmeleri rica olunur.

Basın

KİRALIK

Küçük Kumla 
Seçkin Sitesinde 
Kiralık Dükkan

verdiklerini, 250 'grama 
kadar teneke kutu yaptık
larını, basında ve televiz
yonda yoğun bir reklam 
kampanyasına başvur
duklarını belirterek satış
larda artış kaydedecekle
rini söyledi. 'Genel Müdür 
Minareci, 1985 yılında he
deflerinin 25 milyon kg. 
satışa ulaşmak olduğunu 
belirtirken Bulgaristan'a 
7 bin, Romanya’ya 1400 
ton, F.AImanya’ya ise 500 
ton ihracat bağlantısının 
yapıldığını söyledi. Ortak
lara 40.500 kg ilaç dağı
tılacağını ela belirten Mi
nareci, Ziraat Bankasın
dan 200 milyon lira kredi 
sağhyarak ilaç aldıkların 
dan banka faizlerini ilaç 
fiatianna ekledik
lerinj Söyledi.

Daha sonra yönetim ku

İsviçre’!! İşadamı Sunğipek Fabrikası
rek şöylele konuştu : 
“-Camiamız, minaremizi 
yapmayı üstlenen “Mau- 
ter” firması sahibi Mr. 
Nikles^n düzenlenen tö- 
renimeze katılması mem
nunluk yaratmıştır, /si
ten bu dostluğumuz 1945- 
li yıllara dayanmaktadır. 
Kendilerine teşekkür ede
riz”

Daha soma Inğilizce 
olarak konuşan Mir. Nık- 

7 Kooperatife Ait İmar Planları
onaylanmış olarak geldi.

Belediye Başkanı Hak
kı Çakır, planların Cuma 
günü Bursa Valiliğine gel
diğini, kendisinin elden 
alarak ilçeye getirdiğini 
ve yasal askıya çıkarıldı
ğını söyledi. Hakkı Çakır,

“«(Bakanlıkta onayda 
olan Gemlik imar planlar 
nmn 7 kooperatifi içine 
alan bir binlik paftası o- 
naylanmıştır. isteyen koo
peratiflere hemen ruhsat
lan verilecektir. Günay
dın ve Körfez Yapı koo

Mahalle Muhtarlarını Tanıtıyoruz
muş olduğunu herkez 
biliyor, yağışlı havalar
da burası göl haline geli
yor. Daha önceleri yapı
lan bir kaç yama soru
numuzu çözmedi. Kumla 
yolu dönüşü olması sebe
biyle gölcükler mahalle-

KAYTP

16 FC 625 plakalı çalı
nan kamyonetimin ön ve 
arka plakalan kaybolmuş 
tur. ^Hükümsüzdür.

HAMDI TANGVL 

rulunda bulunan iki üye 
açığı için yapılan seçim
lerde Eşref Güre yeniden

Kaymakam Sahil Belediye Başkanlan
sîzler için yoğun bir çalış
ma dönemidir. Turist akı
mına uğrayacak kasaba 
ve köylerimizde ilk başta 
temizlik aranır. Bunun i- 
çin çöp kamyonlarınızı, te
mizlik işçilerinizi şimdiden 
hazırlayın, çöp bidonları
nızı yaptırın eksik ve nok
sanlarınızı tamamlayın. 
Sîzlerin en önemli görev
lerinizden binde esnafın 
temizliği, sağlıklı gıda 
maddeleri satmasıdır. Fi
at kontrollerini düzenli! 
yapınız.
Sahillere kurulacak çadır
ları gelişi güzel değil İl

les, Sunğipek fabrikası- 
nmdeğerii bir kuruluş ol
duğunu belirterek “Bir 
ibadet yerine yardımda 
bulunmaktan büyük mut
luluk duyuyorum. Çeki
min kabulünü diliyorum” 
dedi.

Yapılan duadan sonra 
minarenin ilk harcı “Ma- 
Urer” firması sahibi P.A. 
Nıkles tarafından atıldı.

peratifi daha önce ruh
satlarım almışlardır. Ge
çici olarak durdurduğu
muz ruhsatlan serbest bı
raktık. Bu alanlarda koo
peratifler %25 lik arsa 
alanlarında inşaat yapar 
bilecekler ve inşaatlar 5- 
kat olacaktır. Manastır 
yanındaki alanda yapılaş
ma 10 metre içeri çekile
rek yapılacaktır. Koope
ratif alanlarının %75 i 
yeşil sahaya terk edilecek
tir” dedi.

nSn geçiştm (engelliyor. 
Kış gelmeden bu bölü
mün düzeltilmesini isti
yoruz.

Mahallemizin **»•
•'■» yedi evler ve Sefa so
kağında kaldırımlar çok 
bozulmuştur. Durumu Be
lediye Başkanlığına ilet
tik ilgileneceklerini bildir
diler. Biran önce yapılma
sı dileğimizdir. Bunun ya
nında ilçedeki kanalizas
yon sorunu mahallemiz 
için de mevcuttur.

Sonuç olarak en büyük 
sorunumuz yollardır. Ona 
nlması mahallelimi mutlu 
kılacaktır.
, -Teşekkür ederiz sayın 
Altupiftlik.

seçilirken, Mustafa Pe₺- 
livan da yönetim kurulu! 
na giren yeni üye oldu. ]

İmar Müdürüğünce hazır-j 
liman planlan örnek ah. 
rak kurduran. Ruhsata 
işyerlerine kesinlikle iza 
vermeyiniz. Turistlere hû- 
met hepimizin ilk görevle
rinden olmalıdır. Bunun] 
için turistin güven, huzur 
istediğini unutmayın. cm- 
temlerinizi alın, yaza ha
zır olun.”

Sahil belediye Başkan] 
lan ve muhtarları kasaba 
ve köylerindeki bazı sor- 
unlan toplantıda dile ge
tirdiler.

El Emekleri
Göz Nurları 
Sergilendi

kalabalık bir konuk top-; 
luluğunca izlendi. Folklor 
gösterilerinden sonra. İlçe 
Kaymakamı Mehmet Gü
ler yaptığı konuşmada ba- I 
şanlı çalışmalarından do- I 
layı öğretmen ve öğrenâ-j I 
teri kutladı.

Aynı gün Umurbeyüı I 
açılan üçlü sergi izleoi. I 
C.Bayar Sinema Salonun-! I 
da açılara sergide Öğret- I 
■men Muazzez Özer ve öğ- I 
rencilerinin Biçki Dikiş. I 
öğretmen Ayhan Yanar’m I 
ve öğrencilerinin Makine I 
nakış, öğretmen Nilgün 
Kaplan ve öğrencilerinin 
El Nakışı çalışmaları be-i 
ğeni ile gezilirken Kaür- 
lı Köyünde’de öğretmaı 
Nebile Akpınar ve öğren
cilerinin Halıcılık kursu 
törene açıldı. Sergide He 11 
reke ve İsparta tipi hah-dİ 
lar sergilendi.

Dün Küçük Kumla’da I 
Öğretmen Canan Sönmez I 
ve öğrencilerinin (Sjinill 
Sunğiipek Fabrikasında I 
Öğretmen Nuran Elter re I 
öğrencilerinin Givim Azot i 
Sanayii Fabrikasında öğ- I 
retmen Ayhan Yanaşık I 
ve öğrencilei'inin Makine 
Nakış sergileri açıldı.

Tevfik
Solaksubaşı

Ankara’da yapûan ge
nel kurul toplantisndij 
TOB Genel Başkanı Meh
met Y'azar'm oluşturduğu 
birinci listeye alınmayan I 
Solaksubaşı, ikinci listede 
yer aldı. Ancak yapılan 
seçimlerde birinci listenin 
seçimleri kazanması nede
niyle Tevfik Solaksubaşı | 
Odalaa' Birliği yönetim iku- H 
ruhi ib’olikleı-ine soçilane H 
A- I

Solaksubaşı, dün Arisı-H 
ra’dan döndü. I
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