
GEMLİK KÖRFEZ 5 HAZİRAN 1984

Gemlik Ortaokulu ve Öğrencilerini Koruma Derneği Tüzüğü
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 
İse ikinci toplantının hangi gün yapılacağıda belir
tilir ilk toplantı günü ile İkinci 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 İle bildiri
dir. 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.

İtle 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 büyült 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 hakla 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 tutamak ile tesbit edilir ve toplantı 
yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yö
netim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

Hükümet Komserinln 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 Başkanla birlikte imzalar.

Toplantı sonunda bütün tutunak 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- 
gündems 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 raporlarının gö

rüşülmesi, yönetim kurulunun ibrağ edilmesi,
4- Yönetim kurulunca hazırlanan bütçen n görü

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

linması t’eya mevcut taşınmaz malların satılması 
susunda yönetim kuruluma yetki verilmesi,

6- Derneğin federasyona katılması veya ayrılması,
7- Demeğini uluslararası faaliyette bulunması, 

yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak 
katılması veya, ayrılması,

8- Dermeğin feshedilmesi,
9- Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevlerin 

yerine getirMımesi.
YÖNETİM VE DENETLEME KURULLARI:

Madde : 15- Yönetim Kurulu 5 asil ve 5 yedek 
üyeden teşkil edilmek üzere Genel Kurulca, genel 
kurulun a lacağı karara göre gizli veya açık oyla se
çilir.

Asil (iyeliklerde boşalma olduğu taktirde en 
çok oy aJandrtn başlamak tere yedek üyelerin göre
ve çağrılması zorunludur.

Toplantı günleri kurulca tespit edilir 
tik toplantı en yMh üyenin başkanlığında yapıhr. 
Vo üyeler arahırmda görev bölümü yaparak karara 
bağanır. Toplamdı günleri ktırulca tespit edilir. Top
lantılarda 6a.lt çoğunluk arnr.ur ve mevcudun salt ço

ğunluğu ile 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 ata
dıktan sonra yönetim kurulu verir.

Madde : 16- Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalma- 
larlar sebebi ile yedeklerinde yerine getirilmeânden 
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 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) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi 
üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

2- Dernek 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 üyeliğine 
kabulü halinde bunları on gün içinde mahallin en 
büyük mülki amirliğine bildirmek,

Mevzuata 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 hesaplarım ve çalışmalarını 
devamlı detnetliyerek askari altı ayda bir hazırlaya
cağı raporları yönetim kuruluna ve toplandığında 
genel kurula sunar. Ayrıca üyelerin demek çalışma
ları hakkmdaki ihbarlara üzerine de rapor hazırla
yarak gereğini yapar.

Yönetim Kurulu her türlü hesap ve işlem dos
yalarım 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 teshiri 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, ikâmetgâhlara, demek merkezinin 
bulunduğu yerin en büyük Mülki Amirliğine yazı 
ile bildirilir.

Madde : 20- Derneğin şubesi yoktur
Madde : 21- Üyeler girişte 500 TL. giriş aidata, ve 

yılda 1000.- TL üye aidatı öderler. Bu miktar yıllık 
olarak verilebileceği gibi aylık taksitler şeklinde de 
ödenebilir, ödemede şekil ve zamanı üyenin talebi 
de göz önüne alınarak yönetim kurulunca tesbit e- 
dilir. Yapılan bu tesbit her üye için üye kayıt defte
rine 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 : 23- Derneğin gelirleri şunlardır
1- Giriş ve üye aidatlara
2- Dernekçe yapılan \-ayinlar. 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 ve yardımlar
5- Yardım toplama hakkmdaki mevzuat hüküm-

ŞİMDİKİ YÖNETİM KURULU :

Adı ve Soyadı Ttabiyed Mes. San.

1- Ali Bakar T.C. Müteahhit
2- Haşan Yılmaz T.C Müteahhit
3- Necdet Akahn T.G Memur
4- Asîye Yıkılmaz T.C Memur
5- Osanan Acar T.C. Memur
6- Osman Pir T.C. Esnaf
7- Seyfettin öztiirk T.Q Esnaf

lerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar. 
Demeğin dış ülkelerdeki gerçek veya tüzel ke

lerden veya diğer kuruluşlardan yardım almaa iç 
İşleri Bakanlığının izni ile olur.

TUTULACAK DEFTERLER :
Madde : 24- Demek aşağıda yazılı defterleri uı- 

tar
1- Üye kayıt defteri, demeğe girenlerin kimlikle

ri, derneğe giriş tarihleri, aylık veya ydhk ajdetiar 
bu deftere yazdır.

2- Karar defteri, yönetim kuruUanum karartan 
tarihleri ve numara sırası ile bu deftere yazılır 
ve kararların altı başkan ve üyelerce imzalanır

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

4- Gelir ve gider defteri, demek namına alman 
bütün paraların alındıklara ve harcanan paraîarr 
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 gelirleri alındı belgesi 3e 
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 kulta- 
nılacak alındı belgesi Maliye Bakanlığınca bastırılır. 
Demeğin talebi üzerine otuz gün içinde bu belgeter 
verilmez ise kamundaki usule göre dernekçe hasta
lan atadı belgeleri mahallin en büyük Mülki Amir
liğine onaylattınlarakbağış ve aidat kabülünde kut
lanılır. Maliye Bakanlığınca ıesmi atadı belgeleri 
sağlandıktan sonra demeğin bastırdığı özel atak 
belgeleri kullanılmaz. Bağış ve aidat toplayacak kiş 
veya kişileri, demek yönetim kurulu bir ‘karar ile be
lirtir ve bu karar o yerin Mülki Amirine tescil ettin 
lir.

Dernek adına Gazete, ve öteki basılı eserler vere
rek bunlar karşılığında para veya başkaca yardın 
toplamak yasaktır.

TAŞINMAZ MAL EDİNME :
Madde : 26 Demek amacım gerçekleştirmek için 

bağış veya sata alma yoluyla taşınmaz mal edinebi
lir ve bunları satabilir, hibe ve terk edebilir. Kamu 
yararına çalışma kararı almadıktan sonra ikametgah 
ile amaç ve faaliyetleri için geneldi olanlardan başka 
taşımaz mala sahip olamaz.

Derneğe sata alınan veya bağış ve vasiyet yolcy- 
la derneğe intikal eden taşınmaz mallar demek v 
dına tapuya tescilinden itibaren üç ay içinde İçişle
ri Bakanlığına bildirirler.

Derneğin Sandık Kurması :
Madde : 27- Demek yardım sandığı kuramaz.
Lokal Açma :

Madde : 28- Demek lokal açamaz.
DERNEĞİN FESHİ ve MAL VARLIĞININ 
TASFİYESİ :
Madde : 29- Genel kurulun demeğin feshine ka

rar alabilmesi için tüzüğe göre genel kurula toatalma 
hakkına sahip bulunan demek üyelerinin (Temski 
üyeler dahil) en az üçte ikisinin hazır bukmmas 
şarttır, ilk toplantıda çoğunluğun sağlanamamas 
halinde üyeler usulüne uygun olarak ikindye top
lantıya çağrılır. İkinci toplantıya katüan ujre sayıs 
ne olursa olsun fr^h konusu görüşülebilir. Fe^w 
İlişkin kararan toplantıda hazır bulunan üyetadta 
üçte ikisi çoğunluğu ile verilmesi zoramludur.

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

Madde : 30- Fesih halinde demeğin menkul ve gsy 
rimenkui malları Gemlik Ortaokulu Müdürlüğüne 
devredilir.

ikametgahı

Orhangazi Cad. Kılıç Ap. No 17 CAMUK
Lrse Cad. Müezanoğkı Ap. No 5 GEMLİK
Hamidiye Mah. Kumsal Sok. Yah Ap. K. 2 GEMUK
Sunğipek Loj. No 1 GEMLİK
Orhaniy v Matı. Kumla Cad. No 5 GEMLİK
Hamkbvre Mah. Papatya Sok No 26 GEMLİK
Osmanjv Mah. Pazar C. Çamhca S. No 2 GEMLİK
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Çimtaş Gençlik Spor Derneği Tüzüğü

Madde : 1 Demeğin Adı ÇİMTAŞ GENÇLİK SPOR 
DERNEĞİ ve merkezi Hisartepe Mah. Gemsas mev- 
kî» Nb Bila Gemlik.

Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek ıçm 
yapacağı faaliyetler.
Madde : 2- Derneğin amacı : Üyelerin sportif ge- 

kjr-.eDrtnj sağlamak spor eğitim ve ahlakını geliş

Dernek Kurucuları
M.ıdde : 3- Dernek kuruculan şunlardır.

Adı ve Soyadı Tabiyeti Mes. ve San
1- M.Yümaz Erim T.C. Yönetici
2- ANejat Apaydm T.C. Yönetici
3- İly^ Fırat T.C. Yönetici
4- Yusuf Güney T.C. în. Müh.
5- MHamdi Altım T.C. in. Müh.
6- KKadıi Aksoy T.C. Yönetici
7- FRamazan Yüksel T.C. Yönetici

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

hi? ve onsekiz yaşını bitirmiş bulunan ve demekler 
Kanunu hükümlerine göre üyelikleri yasaklanmamış 
okm herkes demeğe üye olabilir.

Kanunun 16. cı meddesmde belirtilen hususlar ye 
rina getirilmek kaydı ile kamu görevlileri de üye ola- 

I Hüner.
Kanunun 4. ncü maddesinin 2.inci fıkrasının (2), 

3) numaralı bentlerinde gösterilenler ile diğer ka- 
tUL’.vrm demeklere üye clamıyacaklan belirenen 
kişiler ve ortaokul ve orta öğretim öğrencileri der
nek üyesi olamazlar.

Kanunun 4.üncü maddesinin (2) fıkrasının (4) ncü 
bendnde gösterilenler bu îıentte belirtilen yasak sü
resince demeğe üye olamazlar.

Türk vatandaşı olmayanların demeklere üye ola- 
bilmeler; için Türk vatandaşlarında aranan şartlar
dan başka o yaba nemin Türkiyede ikamet etme hak
kına sahipolmasıda gereklidir. Fahri üyelik için ika
met 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 bildirir.

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 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 dernekler 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 demeklerin Yönetim ve Denetleme 
Kurullarında görev alamazlar.

üyelikten Çıkarılma :
Madde : 9- Üyelerden ;
a) Yasalarımıza, Dernek 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 30 gün içinde maze

retsiz olarak ödemeyenler.
Yönetim kurulu karan ile üyelikten çıkarılırlar, 

Demekten çıkanlanlann toplanacak ilk Genel Kuru
la itiraz hakan vardır. Genel Kurul karan kesindir.

Demekten çıkan veya çıkarılanlar önceden deme
ğe yaptıkları yardım ve aidattan geri isteyemezler.

Demek Genel Kurulunun kuruluş şekli ve toplan
ma zamanı :
Madde : 10- Dernek 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. Dick ve temen
nide bulanabilirler.
GENEL KURUL
a) Her yıl Aralık ayında olağan
b) Yönetim veya denetleme kurullarının gerekli 

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

Genel Kurul, toplantıya, yönetim kurulu tarafın
dan çağırılır. Demetleme kurulunun veya dernek üye 

tirmek veüyeler arasında sevgi ve birliği arttırmak 
amacı ile Futbol, Güreş, Voleybol, Basketbol, Atle- 
tizim, Masa tenisi, Yüzme sporu branşlarında enaz 
5 dalda faaliyet gösteren 'kulüp siyasetle uğraşmaz, 
Siyasal çalışma yapmaz.

Simgesi : ÇİMTAŞ
Forma rengi : Mavi-Beyaz

İkametgahı
Yeşil Mah. Salimli Sok Bursa
Mecnundede Mah. Temiz Sok Türer Ap. 20-9 Bursa
Uludağ Cad. Yazıcı Sok. E Blok No 14 Bursa
Hamidiye Mah. Kürem Sok. Gemlik
Hami diye Mah. Kırem Sok Gemlik
Hamidiye Mah. İstiklal Cad. 68-10 Gemlik
Borusan Lojmanı Gemlik 

lorinin 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 
sından üç kişilik bir heyeti genel kurulun toplantıya 
çağırmakla görevlendirir.

Genel Kuru! Toplantısı, Oy Kullanma ve Karar
Alma Seldi :
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 yapılacağıma 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 oribeş .gün öncel 
mahallin en büyük Mülki Amirliğine yazı ile bildiri-1 
lir. Bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri göstereni 
liste de eklenir.

Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa bu du-| 
rum, geri bırakma sebepleri, de belirtilmek suretiy-3 
le toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan î 
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 Mülki Amirli
ğine duyurulur. Genel 'kurul toplantısı bir defadan 
fazla geri bırakılmaz. Genel kurul toplantıları der- i 
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. Fahrî üyelerin oy hakkı yok
tur. Kararlar mevcudun salt çoğunluğu ile alınır. 
Onikinci 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
ğını düzenler ve Başkanla birlikte imzalar.

Toplantı sonunda bütün tutunak 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 bütçen n görü
şülüp aynen veya değiştirilip kabul edilmesi.

5) Demek 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 dışmdak; 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 
'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.
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 ile 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- 
Barlar sebebi ile yedeklerinde yerine getirilmesinden 
sonra üye tam sayısının yansından 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- 
frulu toplamakla görevlendirir.
| Madde : 17- Yönetim Kurulu aşağıdaki görevleri 
। yerine getirir.
İ 1) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi 
^üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek, 
B 2- Demek şubelerinin açılmasını kararlaştırmak 
[ve şube kurucularına yetki vermek, 
r 3- Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin iş- 
ı lemlerj yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi ha- 
j zırlayarak genel kurula sunmak,
[ 4- Türk vatandaşı olmayanların Dernek 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 hesaplarım ve çalışmalarını 
devamlı denetliyerek askari altı ayda bir hazırlaya
cağı raporları yönetim kuruluna ve toplandığında 
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 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, sayılan organlara seçilen asil ve yedek üyelerin 
ad ve soyadları, baba adlan, doğum yeri ve tarih
leri, meslekleri, ikametgahları, demek merkezmin 
bulunduğu yerin en büyük Mülki Amirliğine yazı 
ile bildirilir.

Tüzük Değişikliği :
Madde : 20- Demeğin 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 : 21- Derneğin gelirleri şunlardır.
1- Giriş ve üye aidatları
2- Dernekçe yapılan j-aymlar, tertiplenen piyango 

balo, eğlence, temsil, konser ve spor yarışması, ker
mes, defile ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan 
gelirler.

3- Demeğin mal varhğmdan elde edilen gelirler
4- Bağışlar ve yardımlar
5- Yardım toplama hakkmdaki mevzuat hüküm-

Devanu Arka Sayfada
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esaslara göre yeniden çağrılır ve toplantı ikinci fık
ra esaslarına göre mahallin en büyük Mülkî Amirli- 
ğ'ne duyurulur. Genel kurul toplantısı bir defadan 
fazla geri bırakılmaz. Genel kurul toplantıları der- 
neı< merkezinin bulunduğu yerde yapılır.

Madde : 11- 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 
kurullan üye tam sayısı toplamının iki katından 
az olamaz.

Madde : 12- Genel Kurul toplantıları ilanda be
lirtilen ve mahallin en büyük Mülki Amirine bildiri
len gün saat ve yerde yapılır. Genel kurula katıla
cak üyeler jöne tim 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. 
İlgili 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 başkamna aittir.Kâtipler toplantı tutana
ğını düzenler ve Başkanla birlikte imzalar.

Toplantı sonunda bütün tutunak 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 : 13- 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 kurulunca hazırlanan bütçenin görü

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

lınması veya mevcut taşınmaz malların satılması 
hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.

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

yerine getirilmesi.
YÖNETİM VE DENETLEME KURULLARI:

Madde : 14- Yönetim Kurulu 5 asil 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.
ük toplantı en yaşlı üyenin başkanlığında yapılır. 
Ve üyeler aralarında görev bölümü yaparak karara 
bağanın Toplantı günleri kurulca tespit edilir. Top
lantılarda salt çoğunluk aranır ve mevcudun salt ço
ğunluğu ile 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 al m 
diktan sonra yönetim kurulu verir.

Madde : 15- Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalma 
farlar 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 
pağnlır. Çağrının yapılmaması halinde dernek 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 : 16- Yönetim Kurulu aşağıdaki görevleri 
Verine getirir.

1) Demeği temsil etmek veya bu hususta kendi 
üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

2- Demeğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin iş
lemler} yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi ha
zırlayarak genel kurula sunmak,

3- TÜrk Vatandaşı olmayanların Demek üyeliğine 
kabulü halinde bunları on gün içinde mahallin on 
büyük mülki amirliğine bildirmek,

4- Mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak 
ve yetkileri kullanmak,

Madde : 17- Denetlen) e Kurulu 3 asil, 3 yedek ü- 
yeden teşkil edilmek üzere genel kurulca seçilir.

Bu kurul demeğin hesaplarını ve çalışmalarım 
devamlı denetliyerek askari altı ayda bir hazırlaya
cağı raporları yönetim kuruluna ve toplandığında 
genel kurula sunar. Ayrıca üyelerin dernek çalışma
ları hakkmdaki ihbarları üzerine de rapor hazırla
yarak gereğini yapar.

Yönetim Kurulu her türlü hesap ve işlem dos
yalarım 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 tesbıti halinde 
durumu ilgili makamlara iletir.

Madde : 18- 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, ikametgahtan, dernek merkezinin 
bulunduğu yerin en büyük Mülki Amirliğine yazı 
ile bildirilir.

ŞUBE KURULUŞLARI :

Madde : 19- Derneğin şubesi yoktur.

Madde : 20- Üyeler girişte 500.- TL sı giriş 'aidatı 
ve yılda 400 TL ısı üye aidatı öderler. Bu miktar yıl
lık olarak verilebileceği gibi aylık taksitler şeklinde 
de ödenebilir, ödemede şekil ve zamanı üyenin talebi 
de göz önüne alınarak yönetim kurulunca tesbit e- 
dilir. Yapılan bu tekbit her üye için üye kayıt defte
rine işlenir.

Tüzük Değişikliği :

Madde : 21- 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 : 22- Demeğin gelirleri şuhlardır :

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 gelirler

4- Bağışlar ve yardımlar

5- Yardım toplama hakkmdaki mevzuat hüküm
lerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

Demeğin dış ülkelerdeki gerçek veya tüzel kişi
lerden veya diğer 'kuruluşlardan yardım alması iç 
işleri Bakanlığının izni ile olur.

TUTULACAK DEFTERLER :

■Madde : 23- 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 kurullarının 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 
evrak, tarih ve numarası ile bu deftere kayıt olunur.

4- Gelir ve gider defteri, dernek namına alman 

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Adı Soyadı Görevi D. Yeri ve yılı Baba Adı Ta. İşi Açık adresi

Şener Tarhan Başkan Devrek 1947 Halil T.C. İŞÇİ Armutlu Bucağı Gemlik

Hayrettin Bostancı 2.Başkan Gemlik 1947 Haydar T.C. Şoför Armutlu Bucağı Gemlik

Yusuf Tiimer Muhasip Gemlik 1953 AH T.C. Marangoz Armutlu Bucağı Gemlik

İbrahim Küçükkaplan Veznedar Gemlik 1952 Ali Rıza T.C. Çiftçi Armutlu Bucağı Gemlik

Ali Uslu Kâ. üye Gemlik 1952 Mehmet T.C. Şoför Armutlu Bucağı Gemlik

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 : 24- Demek gelirleri alındı be'gesi île 
toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu 
belgeleri saklama süresi, özel kanunlarda gösterilen 
daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak fi- 
zere, beş yıldırdemek gelirlerini ahnmasmda 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 onaylattınlarakbağış ve aidat kabülürde 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 o yerin Mülki Amirine tescil ettiri 
lir.

Demek adına Gazete, ve öteki basılı eserler vere
rek bunlar karşılığında para veya başkaca yardan 
toplamak yasaktır.

TAŞINMAZ MAL EDİNME :

Madde : 25- Demek amacım gerçekleştirmek için 
bağış veya satın alma yoluyla taşınmaz mal edinebi
lir ve bunları satabilir, hibe ve terk edebilir. Kamu 
yararına çalışma karan almadıktan sonra ikametgah 
ile amaç ve faaliyetleri için gerekli olanlardan başka 
taşımaz mala sahip olamaz.

Demeğe satiri alınan veya bağış ve vasiyet yoluy
la demeğe intikal eden taşınmaz mallar dernek a- 
dına tapuya tescilinden itibaren üç ay içinde içişle
ri Bakanlığına bildirirler.

Demeğin Sandık Kurması :

Madde : 26- Demek yardım sandığı kuramaz.

Lokal Açma :

Madde : 27- Demek merkezinin bulunduğu yerde 
mahallin en büyük mülkî amirinden izin a’mak ve 
kanunlara aykırı davranmamak şartı ile lokal açıp 
işletebilir.

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, ilk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması 
halinde üyeler usulüne uygun olarak İkinciye top
lantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye savası 
ne olursa olsun fo^h 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 ile bildirilir.

Madde : 29- Feshi halinde demeğin menkul ve gay
rimenkul mallan Armutla İlkokuluna devredilir.
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Armutlu Gençlik Spor Kulübü Derneği Tüzüğü
Madde : 1- Derneğin adı ve merkezi
Demeğin adı : Armutlu Gençlik Spor Kulübü Der

neğidir. Merkezi Armutlu olup Şubesi yoktur.
Madde : 2- Derneğin Amacı
A) Gençliğin fizik ve moral kabiliyetlerini geliştir 

mek. w
B) Beden terbiye*! ve sporun her alanında çalış

tırmak.
C) 
Bu
A) 
1)

Gençliğe Kjx>r terbiyeni vermek.
amacı gerçekleştirmek için :
Demekçe sürdürülecek çalışma konulan :
Beden terbiyesi ve sporda dûripünli şekilde ça

lışmak
2) Sporatif oyun ve hareketlerle uğraşmak
3) İÇkl ve beden terbiyesine ve ahlâka aylan oyun

lar katiyetle yasaktır.
B ÇALIŞMA BİÇİMLERİ :
Derneğimiz Cumhuriyet ilke ve nizamlarına bağlı 

olarak çalışır.
Kesinlikle siyasetle uğraşmaz.

Maddo : 3- Dernek Kurucuları :
Süleyman Şener T.C Zeytlnçi Armutlu
Sabrı Yıldırım T.C. Nalbur Armutlu
M. AH Aslan T.C. Zeytinçi Armutlu
Mehmet Uysal T.C. Çiftçi Armutlu
Bayram Mısırlı T.C. Çiftçi Armutlu
Yaşar Mısırlı T.C. Çiftçi Armutlu
Rıza Blrkan T.C. Çiftçi Armutlu

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

hip ve onseklz yaşını bitirmiş bulunan ve dernekler 
Kanunu hükümlerine göre üyelikleri yasaklanmamış 
olan herkes demeğe üye olabilir.

Kanunun 16. cı maddesinde belirtilen hususlar ya
rine getirilmek kaydı ile kamu görevlileri de üye ola
bilirler.

Kanunun 4. ncü maddesinin 2.ind fıkrasının (2), 
3) numaralı bentlerinde gösterilenler ile diğer ka- 
nunflann derneklere üye olamryacaklan belirlenen 
kişiler ve ortaokul ve ortaöğretim öğrencileri demek 
üyesi olamazlar. Kanunun 4. maddesinin 2. fıkrası
nın (4) cü bendinde gösterilenler bu bentte belirtilen 
yasak süresince derneğe üye olamazlar.

Türk Vatandaşı olmayanların demeklere üye ola
bilmeleri K'İt* Türk vatandaşlarında aranan şartlar
dan başka, o yabancının Türkiye'de ikamet etme 
hakkına sahip otanasıda gereklidir. Fahri üyelik için 
ikamet şartı aranmaz.

üyelik Haklan :
Madde : 5- Demde yönetim kurutu, üyelik için ya

pılan müracaatları en çok otuz gün içinde üyeliğe 
kabul veya İsteğin reddi şeklinde karara bağlayıp 
sonucu müracaat salübine 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 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 dernekler 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 re Denetleme 
Kurullarında görev alamazlar.

üyelikten Çıkarılma :
Madde : 9- üyelerden ;
a) Yasalarımıza, Demek tüzüğüne aykm veya a- 

maea zarar verici hareket edenler.
Kanunların ve Dernek tüzüğünün koyduğu esas

lara göre üye olma hakkını kayıp edenler,
bi Aidatım tebliğe rağmen (90) gün içinde maze

retsiz olarak ödemeyenler.
Yönetim kurulu kararı ftc üreliktvn çıkanhriar. 

Dernekten çıkarılanların toplanacak İlk Genel Kuru
la itiraz hakan vardır. Genel Kurul karan kesindir

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar önceden dorw- 
ğo yaptiklan yardan ve aidattan geri alamazlar.

Dernek Gnıel Kurutunun kuruluş şckM re toplan
ma samanı :
Madde : 10- Dernek Gmel Kurulu, demeğe kayıt 

lı asil ürerden varsa şubelerinin tesnsiki üj'eierSndm 
teşekkül eder. Genel Kurulunun toplantı gününden 
bir ay Öncesine kadar aktatlanra ödmıîymler tep- 
Jantı nisabında göz önüne alınamaz re ey kullana
mazlar.

Aidatım ödemeyen asdl üjvkv ite fahri üjv'kr dta 
leyiet olarak toplantıya katıUbflirier.

Demek tüzüğüm m gazetede yaymiandığj tarihi takıp 
eden altı ay içinde ilk genel kurul topiantismı yapar.

a) Her «ene Mart ayında olağan
b) Yönetim veya denetleme kurallannm gerekli 

gördüğü halterde veya demek üyelerinin beşte bîri
nin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.

Genel Kurul, toplantıya, yönetim kurulu tarafm- 
dan çağınhr. Denetleme kunfunun veya demek üye 
terinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim ku
rulu genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmaz 
■a, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulu
nan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli Sulh 
Hukuk Hakimi durışma yaparak demek üyeleri ara 
zindan üç kişilik bir heyeti genel kurulun toplantıya 
çağırmakla görevlendirir.

Genel Kurul Toplantısı, Oy Kullanma ve Karar 
Alma Şekli :

Madde : 11 Yönelim 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 çağınhr. Bu çağında, ço
ğunluk sağlanmaması sebebi ile toplantı yapılamaz 
İse ikinci toplantının hangi zün sapıtacağı 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 sağlanmış 
ise durum bir tutunak ite tesbit edilir ve toplantı 
yönetim kurulu başkam veya göre lendireceği yö
netim kurulu üyeterzıden biri tarafından açılır.

Hükümet Komserinin toplantıya gelmemiş olması 
toplantının ertelenmesini gerektirmez. Açılıştan 
sonra, topiantnı yönetmek üzere bir başkan ve baş
kan vekili ile katip seçilir. Toplantının yöv,etimi ge
nel kurul başkamna sittirJKâtipler toplantı tutana
ğını düzenler re Başkanla birlikte imzalar.

Toplantı sonunda bütün tutunak re 
ter jöne tim kuruluna verilir. Toplantılarda 
gündemde yer alan maddeler görüşülür.

belge

Ancak tcpantıda hazır bul üyelerin

gündeme alınması sorurludur
GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ : 

lanacak hususlar surlanta.
1) Demek organlarmm s
2) Dernek tüzüğünün d

Iran

Junc» h.v
gülüp K'ner rey*

safin •-

VK'IUlbc

YÖNETİM VE DENETLEME KTRTLLAM :
t İN- YN".'•«—. Kuruta 5 adi w 5 yvtaft

kuru'
çüir.

Toplantı günleri kurulca tespit edilk 
ÎLk toplantı en > aşlı üyenin başkaniığmda >apLe

ÜM üste uç veya yılda on toplantıy

diktan sonra yönetin kurulu verir.
Madde : 16- Yönet m Kurulu uy 

genel kurul mevcut yönetim kurulu 
denetleme kurulu tarafından tir ay ıça 

terinden bîrinin başvurması üze
Hukuk Hakim; duruşma yaparak 

rulu toplamakla görevlendirir.
Madde : 17- Yönetim Kurulu aşağıdaki gin’ls 

y erine getirir.
1) Derneği temsil etmek veya bu hususu keni 

üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
2- Dernek şubelerinin açümassn kararlaştuzuk 

ve şube kurucularına yetki vermek,
3- Demeğin gelir ve gider hesaplarım : U<İ3 fe- 

lemlerî yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi ha
zırlayarak genel kurula sunmak,

4. Türk vatandaşı olmayanların Demek üyehğav 
kabulü halinde banlan on gün içinde mahallin en 
büyük mülki amirliğine bildirmek.

Mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak 
Madde : 18- Denetleme Kurulu 3 asil, 3 yedik ü- 

yeden teşkil edilmek üzere genel kurulca seçilir.
Bu kurul demeğin hesaplarını ve çalışmalara» 

devamlı denetliyerek askari altı ayda bîr hazıriaya- 
cağı raporları yönetim kuruluna ve toplandığmda 
genel kurula sunar. Ayrıca üyelerin demek çalışma
ları hakkmdaki ihbarları üzerine de rapor haaria- 
yarak gereğini yapar.

Yönetim Kurulu her türlii hesap re işlen dos
yalarım talebinde denetleme kuruluna göstermeye 
mecburdur. Yönetim Kurulu, denetlemelerde zoriıA 
çıkardığı takdirde denetleme kurulu zabıtla buna 
tesbit eder ve genel kurulun toplantıya çağnknassıı 
sağlar. Suç teşkil eden hususların tejdzti haJarie 
durumu ilgili makamlara iletir.

Madde : 19- Genel Kurulca yapılan seçmj izle
yen yedi gün içinde yönetim kurulu başkam tansf» 
dan, sayılan organlara seçilen asi ve yedek djıvfirtl 
ad ve soyadları, baba adlan, doğum yeri ve tarih
leri, meslekleri, ikâmetgâh lan, demek merkezaji 
bulunduğu yerin en büyük Müfid Anürfiğa* yan 
ile bildirilir.

ŞUBE KURULUŞLARI :
Madde : 20- Demeğin şubesi yoktur.
Madde : 21- Üyeler girişte 500 TL giriş aidat 

ve yılda 600 TL üye aidatı öderler. B-j nriktar yû- 
hk olarak verilebileceği gibi ayhk taksit.ier şestiinâe 

rine işlenir.
Tunik Dejisklci

DERNEĞİN GniRLERİ
Madde : 23- Deroepc geSrierş şuriisr 

gefirier
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Armutlu Ortaokulu Yaptırma ve Koruma Derneği Ana Tüzüğü
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
im'. 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, 
ilgili 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
ğını düzenler ve Barkanla b rlikte imzalar.

Toplantı sonunda bütün tutunak ve belge
ler yönetim kuruluna verilir. Toplantılarda yalnız 
gündemde yer akın 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 bütçenn görü
şülüp aynen veya değiştirilip kabul edilmesi.

5) Demek için gerekli taşınmaz malların satın a- 
lınması veya mevcut taşınmaz malların satılması 

hususunda 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 KURULLARI:

Madde : 15- Yönetim Kurulu 5 asil 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 kurulca tespit edilir 
İlk toplantı en yaşlı üyenin başkanlığında yapı'ır. 
Ve üyeler aralarında görev bölümü yaparak karara 
bağanır. Toplantı günleri kurulca tespit edilir. Top
lantılarda salt çoğunluk aranır ve mevcudun salt ço
ğunluğu ile 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- Yönet in Kurulu üye sayısı, boşalma 
lorlar 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 dernek 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 görevleri 
Verine getirir.

1) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi 
üyelerinden bir veya birkaçına yetki veımek,

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 üyeliğine 
kabulü halinde bunları on gün içinde mahallin en 
büyük mülki amirliğine bildirmek,

4- Mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak 
ve yetkileri kullanmak,

Madde : 18- Denetleme Kurulu 3 asil, 3 yedek ü- 
j eden teşkil edilmek üzere genel kurulca seçilir.

Bu kurul demeğin hesaplarım ve çalışmalarını 
devamlı denetliyerek askarî 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 ilgili makamlara iletir.

Madde : 19- Genel Kurulca yapılan seçimi izle
yen yedi gün içinde yönetim kurulu başkanı tarafın
dan, sayılan organlara seçilen asil ve yedek üyelerin 
ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarih
leri, meslekleri, ikametgahları, demek merkezirin 
bulunduğu yerin en büyük Mülki Amirliğine yazı 
ile bildirilir.

Madde : 20- Üyeler girişte 500.- TL sı giriş aidatı 
ve yılda 600 TLsı üye aidatı öderler. Bu miktar yıl
lık olarak verilebileceği gibi aylık taksitler şeklinde 
de ödenebilir, ödemede şekil ve zamanı üyenin talebi 
de göz önüne alınarak yönetim kurulunca tesbit e- 
dilir. Yapılan bu tesbit her üye için üye kayıt defte
rine işlenir.

Tüzük Değişikliği :

(Madde : 21- Demeğin 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 : 22- Demeğin 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 gelinler

4- Bağışlar ve yardımlar

5- Yardım toplama hakkındaki mevzuat hüküm
lerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

Demeğin dış ülkelerdeki gorçek veya tüzel kişi
lerden veya diğer kuruluşlardan yardım alması iç 
İşleri Bakanlığının izni ile olur.

TUTULACAK DEFTERLER :

■Madde : 23- Dernek aşağıda yazılı defterleri tutar.

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

2- Karar defteri, yönetim kurullarının 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 
evrak, tarih ve numarası ile bu deftere kayıt olunur.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Adı ve Soyadı Görevi D.Yeri Ta. Baba A. Ta Mesleği fi ■■razakı

Sabri Akkaya Başkan Gemlik 1943 Hah! T.C Kasap Armcrdu GEMLİK

Solahattin Aksoy t1.Başkan Ardanuç 1950 Al T.C öğretmen Armudu gemlik

ZJtfustafa Uğur Muhasip Gemlik” 1946 İbrahim T.C. Memur Armutlu gemlik

Ahmet Ateş Veznedar Gemlik 1947 Mahmut T.C. Müstahsil Armudu gemlik

İsmail özgelik Kâtip ’Gemlik 1339 Yaşar T.C Tüccar Armuthı GEMLİK

R.Nur Gençer Üye Gemlik 1942 Abdulah T.C. Müstahsil Armutlu GEMLİK

ö. Fevzi Şişman üye Gemlik 1933 Yakup T.C Müstahsil Armutlu GEMLİK

4- GeEr ve gider defteri, demek namım 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
sir. hesap vebilançolar bu def rese işlenir.

6- Demirbaş defteri, demeğe ait demirbaş «sya- 
lar bu deftere işlenir. Bu aayıien defterin Noterden 
tastikli olması zorunludur.

Madde : 24- Demek gelirleri alındı be'ges île 
toplanır ve giderler harcama belgesi 3e yapılır. Bu 
belgeleri saklama süresi, özel zan mİ arda gösterilen 
daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak fi- 
zere, beş yıldırdemek gelirlerini almmasmâa kulla
nılacak alındı belgesi Maliye Bakanlığınca bastırılır. 
Demeğin talebi üzerine otuz gür içinde bu belgeler 
verilmez ise 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 ahndı 
belgeleri kullanılmaz. Bağış ve aidat toplayacak kişi 
veya kişileri demek yönetim kurulu bir karar ile be 
lirdir ve bu karar o yerin Mülki Amirine tescil ettin 
lir.

Demek adına Gazete, ve öteki basılı eserler vere
rek bunlar karşılığında para veya başkaca yardım 
toplamak yasaktır.

TAŞINMAZ MAL EDİNME :

Madde : 25- Demek amacını gerçekleştirmek için 
bağış veya satın alma yoluyla taşınmaz mal edinebi
lir ve bunları satabilir, hibe ve terk edebilir. Kamu 
yararına çalışma karan almadıktan sonra ikametgah 
ile amaç ve faaliyetleri için gerekli olanlardan başka 
taşımaz mala sahip olamaz.

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

Derneğin Sandık Kurması :

Madde : 26- Dernek yandım sandığı yoktur.

Yardım sandığı kuramaz.

Lokal Açma :

Madde : 27- Demek merkezinin bulunduğu yerde 
mahallin en büyük mülki amirinden izin a'mak ve 
kanunlara aykırı davranmamak şartı ile lokal açıp 
işletebilir.

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 bulunmasa 
şarttır. İlk toplantıda çoğu luğun sağlanamaması 
halinde üyeler usulüne uygun olarak kinaye top
lantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısa 
ne olursa olsun fr^h konusu görüşülebilir. Fe<w» 
ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin 
üçte ikisi çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

Demeğin feshi yönetim kurulu tarafında) beş 
gün içinde mahallin en büyük Mülki Amiriğine ya
zı ile bildirilir.

Madde : 29- Feshi halinde derneğin menkul ve gay
rimenkul mallan Armutlu Ortaokuluna devred lir
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3- Gelen ve giden evrak defteri, gelen ve giden 
evrak, tarih ve numarası ile bu deftere kayıt olunur.

4- Gelil* 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, derneğe ait demirbaş eşya
lar bu deftere işlenir. Bu sayılan defterin Noterden 
tastikli olması zorunludur.

Madde : 25- Deınek 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 ti
rene, beş yıldırderr.ek gelirlerini alınmasında kulla
nılacak alındı belgesi Maliye Bakanlığınca bastırılır. 
Derneğin 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 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 o yerin Mülki Amirine tescil ettin 
lir.

Demek adına Gazete, ve öteki basılı eserler vere
rek bunlar karşılığında pare "zeya başkaca yardım 
toplamak yasaktır.

TAŞINMAZ MAL EDİNME :
Madde : 26- Demek amacmı gerçekleştirmek için 

bağış veya satın alma yoluyla taşınmaz mal edinebi
lir ve bunları satabilir, hibe ve terk edebilir. Kamu 
yaranna çalışma karan almadıktan sonra ikametgah 
ile amaç ve faaliyetleri için gerekli olanlardan başka 

taşımaz mala sahip olamaz.
Demeğe satın alınan veya bağış ve vasiyet yoluy

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

Derneğin Sandık Kurması :
Madde : 27- Dernek Yardım Sandığı kuramaz. Der- 

jnek sağlanan kan üzerine üyelerine paylaştırmak fa 
iz veya başka adlarla üyelerine gelir sağlamak şartı 
ile üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtyaç mad 
delerini ve diğer mal ve hizmetlerle fasa vadeli kredi 
ihtiyaçların 'karşılamak amacı ile sandık kurabilir.

Lokal Açma :
Madde : 28- Dernek Merkez veya şubesinin bulun

duğu yerde mahallin en büyük mülki amirinden izin 
almak ve kanunlara aykırı davranmamak şartı île 
birer lokal açıp, işletebilir.

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, ilk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması 
halinde üyeler usulüne uygun olarak İkinciye top
lantıya çağrılır, ikinci toplantıya katılan üye sayısı 
ne olursa olsun fcrih konusu görüşülebilir. Feshe 
ilişkin karann toplantıda hazır bulunan üyelerin 
üçte ikisi çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

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

Madde : 30- Fesih halinde demeğin menkul ve 
gayrimenkul mallan Armutlu İlkokulu ve Ortaoku
luna devredilir.

SİMTEL
Yetkili Tamir Servisi Artık Gemlik’te

SİMTELSÜPÜRGE ER
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SİMTEL KAT KALORİFERLERİN N

YEDEK PARÇA VE BAKIMLARI

AK EL Müh. ve Tic.
Tlf : 3197
Kayhan Mah. 1 Nolu Cd. 77/A GEMLİK I

HER TÜRLÜ

NİŞAN, DÜĞÜN, 
TOPLANTI ve
ÖZEL GÜNLERİNİZ İÇİN 
RENKLİ ve GARANTİLİ
OLARAK
VİDEO KAMERA İLE 
NET ÇEKİM YAPILIR

LÜTFEN RANDEVU ALINIZ

FOTO BAŞARAN 
Semerciler Yokuşu 
Tlf : 1201 - 1496 Gemlik

KAYIP

ı Bursa Trafik Şube Mü- 
dürüğünden aldığun] 
16 HF 242 nolu romoıd 
plakasını kaybettim. Ye
nisini alacağımdan eskisi] 
hükümsüzdür.

■Şerefettin Şahin I

GENEL KURUL

Adı ve Soyadı Baba Adı Doğ. Ta. Tabiyeti Mesleği Adresi ■
Cevdet Alaç Cevat 1955 T.C. Berber Armutlu
Sedat Keskin Mustafa 1947 T.Cİ Bakkal Armutlu
İbrahim Küçük Mehmet 1961 T.C. Sesbest Armutlu
İsmail Sanca ■n AH 1961 T.C. Sesbest Armutlu
İsmail Soran İbrahim 1961 T.C. Sesbest Armutlu

Devlet Bakam Alptemoçin Sınıfımı Pekiyi île Geçtim
lülen» devletle olan 
“Arazi ’ uyuşmazlıklannı 
dinledi. Sorunların ince
lenmesi ve haklilik dere
cesinin öğrenilerek fasa 
zamanda çözümlenmeli
ni isteyen Bakan, daha 
sonra deniz yoluyla Fıs
tıklı Köyünü de ziyarete 
giderken, Gemlik’teki a- 
nahtar teslimi törenlerine 
geç kalmamak için geri 
döndü.

Gemlik His^rtepe mev
kiinde 1971 yılında yrpı- 
mma başlanan ancak u- 
zun zamandır tamamla
namayan S.S. Gemlik Si
gortalıları Yapı Koopera
tifinin anahtar Teslimi tö 
tenlerine katılmak için 
Kapaklı Köyü yakınların 
dan dönen Devlet Bakanı 
Ahmet Kurtcebe Aiptcmu 
çm, kooperatif üyelerinin 
alkışlarıyla karşılandı.

Anahtar teslim törenin
de konuşan İnşaatı bitiren 
müteahhidin Devletin ya
pı kooperatiflerine gerek
li kolaylığı göstermesini 
istedi ve şöyle dedi

“- Kooperatifler bazen 
kendi içlerindeki uyvjmr 
Buzluktan, daha çok ta 
devlet bürokrasisi ve ye

ter, iz kredi sebebiyle ta- 
mamiana mam aktadır. İl
gililer buna çare bulsun
lar.”

Bursa Valisi Zekâj Gü- 
müşdiş ise “insanların ha
yatta en büyük istek eri 
bir yuvaya sahip olmaları
dır. Evlerinizde güle gü- • 
le oturun” dedi.

Devlet Bakanı Ahmet 
Kurtcebe Alptemuçin ise 
yaptığı konuşmada, koo
peratif ortaklarının konul 
farında aileleriyle birlik
te sağlıklı bir şekilde otur
malarını diledi, ilk anah
tarı Kâmile Sinan adlı 
kadına teslim etti

Sümerspor Genç Takımı 
2-1 yenen Gemlik Sümer 
spor Genç takımı, Zon 
guldak Genç Jkarşışmda 
3—1 yenildi. Sümerspor 
Genç böylece grup ikinci 
si oldu.

Türkiye Gençler ligin 
de grup İkincisi olan Sü 
merspor Genç takımı kar 
şılaşmalara şu kadro ile 
çıktı.

Savaş, Murat, (Kemal) 
AH, (Mahmut) ümit, Me
tin, Veysel, Özkan, (Hü 
şeyin) Emin, Ülker (Fik 
ret)

Ebru Ağrı 5-A
Hacar Turan 5-A
Ali Durmuş 4-B
Alper Durdağ 4-B
Özlem Sabitoğlu 5-B

ŞÜKRÜ ŞENOL 
İLKOKULU

İbrahim Afcyıldinm 5-B
Ayhan Temel < 5-B
Mustafa Kantarcı 5-B
Şükrü Ersever 1-B
Mehmet Şen l-B
Kurtuluş Gül 1-B
Emine Şen 1-B
Bilgin Tüzia 3-A
Ülfet Unutmaz 3-A

Yaşlı Denizci Bottan Denize
lar, ancak yetişemediler.

Savcılığın olay yerinde 
yaptığı incelemede ifade
sini aldığı Cemal Sorel, 
şunlan söyledi :

“- Hilmi Kızıltuğ, ka- 
yınpederimdi. Eski bîr 
kaptan olup bekardı. 
Günlerinin büyük bir bö
lümünü Beysel Sitesi 1. 
Blokta ve kendi yaptırdı
ğı saç botuyla balık ya- 
hk yakalamakla geçir
mekteydi. Dün gece deni
ze ağ bırakmış, bu sabah 
biz. uykudayken ağlan

Bülent Karakaş 1-B
Yasemin Uygun 1-B
Tuğba Kantarcı 1-B
Cemal Akçay 5-B
Esin Ereoe 5-B
Gülay Aslan 5-B
Özlem Gül 5-B
Mehmet Koçdemir 5-B

ATATÜRK 
İLKOKULU

Sadık Tarık Çavdar 4-A
Sefahattin Filyos 4-A
Pınar Çiftçi 4-A
Ebru Kesk’n 4-A
Fatih Caner 4-A
Kağan Ergin 4-A
Hicran Türe 4-B

Düşerek Boğuldu
toplamağa çıkmış, komşu 
ların bağnşıyla uyandık. 
Kayınpederim denize 
düşmüş çırpmıyorken 
Kurtarmak için sandala 
bindik, ancak yarı yolda 
sesi kesildi. Botunun ya 
nma geldiğimizde su üs 
tünde yüzükoyun yatıyor 
du ve ayağına ağ sarıl 
mıştı.”

Doktor muayenesi ıh 
pılan cesette, ölümün bo 
ğulmadan meydana gel 
diği saptandı.

| ÖZ ÇELİKEL
| DEKORASYON

SAYIN GEMLİKLİLERİN HİZMETİNE
| GİRMİŞTİR

ffl HER TÜRLÜ DIŞ BOYA - BADANA | 
PLASTİK - YAĞLI BOYA VE

BİLUMUM DEKORASYON
S İŞLERİNİZ SEÇKİN
g ELEMANLARIMIZLA
| İTİNALI YAPILIR j

ğl İstiklal Cad. Gürçay Pasajı Tlf : 1091’den Gemlik ]

•i

BUKET

ARANJMAN
ÇELENK
ÇELENK
DÜĞÜN ARABASI

SAYIN GEMLİK’LİLERE HİZMET 
ETMEKTEN KIVANÇ DUYAR

TLF : 3927
1 Nolu Cod. No. 22 GEMLİK
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Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantıları Başladı
Meclis Karar Aldı

CARSI PAZAR
SIKI DENETLENECEK

Belediye
Otobüsleri
Bugün Geliyor

Genrik re Küçük Kum 
la DeJeAjRLİtJİM»
Otomansan frtrjtsmn 
dar «camia m an 30-.'
Mercedes Otobüs bugitn 
ilgililere terim rtlyr

Belediye Otobüs İstet
men Muharibi Ergi* 
Şanlı ve Küçült Kimle 
BriKSye R^r—w Abdri- 
lah Aslan otobüsleri 'es-

Bilal Kara Başkan Vekili
Sadi Ertür - Rahmi Şengül Encümen Üyesi Oldu

Belediye Meclisinin 
Haziran ayı normal top
lantısı dün yapıldı. Top
lantıda Belediye Başkan 
Vekilliğine Bilâl Kara, 
Encümen üyeliklerine 
Sadi Ertür ve Rahmi 
Şengül yeniden seçildiler. 
Medlis, çarşı pazarın sıkı 
şekilde kontrol edilme 
'karan aldı.

Hakkı Çakır Başkanlı
ğında toplanan Belediye 
Meclisi, gündeminde bu
lunan Belediye Başkan 
vekilliği, encümen üyelik
leri ve komisyon üyelik
leri seçimlerini görüştü. 
Bir önceki meclis tutana
ğının okunarak kabul e- 
dllmesinden sonra, Bele
diye Başkan vekilliği se
çimlerine geçildi. Södep’ 
U üye Necdet Buluk eski 
belediye Başkanlaım- 
dan Eşref Dinçer’in ilçe
ye yaptığı hizmetler ne
deniyle gelini olan Zey
nep Dinçer’in Balşkan 
Vekilliğine seçilme
sini önerdi. Yapılan oyla
mada Anap’İdarin adayı 
Bilâl Kara 9 oy alarak 
Belediye Başkan Vekili

BAŞKAN GÖRÜŞMELERDEN MEMNUN

Belediye Başkanı Ankara’dan Döndü
Gemlik Belediye Baş

kanı Halkta Çakır ve ya
nındaki heyet Ankara’ya 
yaptığı ziyaretlerden dön
dü.

Belediye Başkanı Hak
ta Çakır, Küçük Kumla 
Belediye Başkanı Abdul
lah Aralan, ANAP İlçe 
Başkanı Haşan (Başaran 
ve Sanayi Sitesi Yapı Ko
operatifi Başkam Sürey
ya Bayrak, geçtiğimiz 
hafta Cuma günü Anka
ra'ya giderek belde sorun 
lavını görüştüler. Beledi
ye Başkanı Hakkı Çakır 
gazetemize ziyareti ite 11- 
giR olarak yaptığı açıkla
mada «unlan söyledi :

Ankara ziyaretimiz 

oldu. Zeynep Dinçer, 4 
oy aldı.

Daha sonra Meclis Baş
kan Vekilliği seçimlerine 
geçildi. Zeynep Dinçer 
14 oyla Meclis Başkan 
vekili oldu.

Encümen üyelik
leri için yapılan seçimler
de ise, eski üyeler, Sadi 
Ertür ve Rahmi Şengül 
yeniden seçilirken, bütçe 
Kesin Hesap Komisyonu 
üyeliklerine Emin Bora, 
Burak Çorum ve Faik 
Durmaz seçildiler. Emin 
Bora, komisyon üyeliğin
den çekildiğini bildirdiyse

Bilal Kara
Başkan Vekili

yararlı olmuştur. Başkan 
seçildikten sonra ilk kez 
Ankara’ya gidip daire 
yetkilileriyle tanışma ola
nağım buldum. Belediye
miz ile ilgili birçok konu
da bilgi sahibi oldum. îlk 
önce hemşehrimiz Hv. Kuv 
vetleri Komutanı Orgene
ral Halil Sözer ile görüş
tük. Büyük ilgi gördük. 
Kendilerinden ilçemizle 
ilgili çözületniyen sorun
larımız konusunda yardım 
ct olma sözü aldık. Mem
nun ayrıldık, tmar İskan 
ve Bayındırlık Bakanlı
ğında planların durumu 
mı öğrendik. İlgililer en 
geç üç dört ay içinde tüm 
Gemlik planlaman onay

de meclisçe yapılan oyla
mada bu görevde kalması 
kararlaştırıldı.

Tarife Komisyonu üye
likleri için seçimlere ge
lindiğinde uzun süren 
Bütçe komisyonu üyeliği 
istifa olayı Başkan tara
fından kapatılmıştı. A- 
daylann sunulmasın
dan sonra yapılan oyla
mada); Osman İKostak, 
Buriıanettin Yılmaz, Sü
leyman Yiğit Tarife Ko
misyonu üyelikleri
ne seçildiler.

tmar Komisyonu 'seçim
lerinde Encümen üyeli

Sadi Ertür ve Rahmi Şengül yeniden 

Encümen üyeliğine seçildiler

lanacağını söyledüer.
Bu arada Küçük Sana

yi Sitesi yapımı için Sa
nayi Bakanlığına uğra
dık ve bilgi aldık. Sanayi 
Sitesi yapımı için Bakan
lığın arsa kredisi verme
diğini öğrendik. Beldemiz 
için Ankara gezimiz ya
rarlı oldu.”

Diktikleriyle

Mankenlik Yaptılar

Kız Meslek
Lisesinde
Sergi

Yansı S. 8 de 

ğine seçilen eski tmar 
Komisyonu üyesi Rahmi 
Şengül, bir öneride bu
lundu. Şengül, önerisinde 
imar komisyonu üye sa
yısının beş kişi olmasını 
istiyordu. Gerekçe ola
cakta gelecek günlerde 
imar olaylarının çoğal
masını gösteriyordu. Oy
lama yapıldı ve İmar Ko
misyonu üye sayısının 
5 'kişi olması kabul edil
di. Daha sonra yapılan 
seçimlerde, İmar Komis
yonu üyeliklerine Rahmi 
Şengül, Bilâl Kara, Na- 
zir Ünal, Necdet Buluk

Gemlik Lisesinde

Yüksek Başarı

89 Öğrenci
Birinci Basamak
Sınavlarını Kazandı

Gemlik Lisesinde son 
yılların en yüksek verim
liliği gözleniyor.

Bu yıl üniversiteler a- 
rası birinci basamak seç
me sınavına katılan 90 
öğrenciden 69 unun a- 
naviarda haşan sağladı
ğı öğrenildi. Rgibterden 
al.hğznn bilgilere göre 
Matematik şubesânir. $a- 
navîara katılan 46 öğren, 
esrin tamamı smavla? 
da haşan sağladı.

öğrenkhğtae göre 1983
D. S. 8 da 

ve Sadullah Sözer seçil
diler.

ÖNERGELER 
GÖRÜŞÜLÜYOR

Seçimlerin tamam
lanmasından sonra gün
deme alman önerilerin 
görüşülmesine geçildi. 
Yurt dışında çalışan Gem
likli jşçi Abdullah öktem 
tarafından Belediye’ye 
bağışlanan Ambulan
sın onarımı ve kabul iş
lemlerinin yapılması jçin 
Belediye Başkanlığına 
yetki verilmesi ve meclis 
adına işçimize teşekkür 
edilmesi kararlaş-* 
tırıldı.

Gündemin bir başka 
maddesinde Beledi- 
ye’ye alınacak mazotlu 
200 lük Dodge Kamyon 
için karar verildi. Beledi
ye Başkanlığı Temsil Gi
derleri Yönergesi gereği 
bütçede açık bulunan bu 
fasıla, 500 bin lira aktar
ma yapılmasına, kapı nu
maralarının yeni
lenmesi için ayrılan fası
la da 500 bin lira aktarıl
masına karar verildi.

SODEPTi üyelerce Be 
lediye Başkan! ğma veri
len beş önerge tek tek

D. S. 3 te 

Bravo Sümerspor Bravo IfcrorEpar

Sümerspor ve Lmurspor
İkinci Lige Çıkıyor

Perşembe gûrrâ Geadri sahasnda Karacabey Es
naf Spor Yi 5-0 ye—neyî başaran S. m.-. . pazar
g-fcû de Orhangazi'de yalatan fe-şdaşnada Gedetriı 
GârütM 4-0 yenerek Servi am&âc kümeye çakma**

Bursa ûçvncv fotbri Sğk 6. grvçra sezası beyanca 
Gürsu. Karacabey Essıaf SR*or. toeeol Altes—spor. 
Gedetek Gücü. Arabaya zağı. Ağaköy. A'acahırka. 
Çahspor re M Kemalpaşa Ge *ik<r» ■»r kuSpteriyfe zor
lu bir «nöcadefe sürdüren S—nerspor 17 —açta 24 pa-

lim almak için dün İstan
bul'a gittiler. Bugün O- 
toenarsan ^rtnaandan 
teslim alınacak olan oto-

D. S. 8 de

Muratoba Köyü
Geleneksel
Kiraz Bayramı
Kiraz Yokluğundan
Yapılamadı

Muratoba Köyü Güzel
leştirme Deemeğmoe dü
zenlenmekte olan gelenek 
sel “Kiraz BajTamı” bu 
yıl kiraz yokluğundan 
yapılamadı.

Koy Muhtarı ve Der
nek Başkam Zıya Sözer. 
gazetemize yaptığı açık
lamada her yd 6 Haziran 
günü düzenlenmekte olan 
Kiraz Bayramsın bu yıl 
kiraz yokluğu ite yapda- 
madığmı belirterek 
lan söyledi :

Bu yıl hava koşuîla- 
nnm uyrjrsuzhğndar 
köyümüzde kiraz ye iç
memiştir. K:~az«sz Kiraz 
Bayramsa düşürmeiğ-ı 
miadın bu yılc “Kiraz 
Bayram/Yn yapmak* an 
vazgeçtik. Bayram ^eri-

D. S. 3 te



GEMLİK KÖRFEZ 12 HAZİRAN 1981 SALI

Gemlik
Yazıları

Av. Ali AKSOY

Sözlerim sîzedir Sayın ANAP’çılar. Bu partinin il
çemizdeki yerel yöneticilerine. Sözlsrim ANAP’m i k 
ilçe başlcanı ve Gemlik Belediye Başkam Sayın Hak
kı Çakır’a, bugünkü ilçe başkam Sayın Haşan Başa- 
ian’a, ilçe yönetim kurulu üyeleri ile bu partinin be
lediye meclîsindeki onbir üyesînedir.

'Bildiğiniz gibi ben partinizin görüşlerini pay'aşma
yan bir kişiyim. G Kasım genel seçimleri öncesi tu 
sayfada, (Görünen o ki seçimleri ANAP kazanacak 
ve IMF rahat bir soluk alacak) dedim. Hem genel 
seçimlerde hem 25 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde 
partinize ve adaylarınıza oy verdim. Çünkü partiniz, 
savunduğu “gayrımilli” görüşlerle, iktidar olduğun
da devlete ve millete “zeval” verecektir, göriişündey- 
dini. Bugün ellerim mutludur ANAP’çı dostlar, size 
oy vermediler.

Fakat size oy verdiği için ellerine dargın olan “çi
lekeş sanatkar ve esnaflar” görüyorum Gemlik’te.

♦ $ #
ANAP’çı dostlar! Aynı görüşte olmasak da “uygar 

politikacı” kimliğiniz nedeniyle sîzlerle kurduğumuz 
diyalogtan memnunuz. Gemlik Belediyesi tarihinde, 
halkın önünde basın toplantısı yapma geleneğini ilk 
başlatan Sayın Hakkı Çakır’m uygulamasını kutla
rız.

Açık siyasal tavrınızı beğendiğimizi belirtir, ANAP 
iktidarının yedinci, Sayın Hakkı Çakır’m Belediye 
başkanlığına seçilişinin yetmişinci gününde görüşle
rimizi açıkça sunarız.

Her iki seçim öncesinde ANAP dlarak seçmene ne 
dediniz: Türkiye’nin çözülemiyecek hiçbir sorunu 
yoktur. Mesele bilgili, becerikli ve iş bitirecek kadro
yu seçmektir. Bu kadro bizim partimizde var. Bizi 
seçin.

Ve seçmen sizi seçti...
Yerel seçim öncesi bir konuyu özellikle vurguladı

nız : Belediyeler hükümetle ters düşmemeli. ANAP’Iı 
belediye baştanlarına Ankara daha çok yardım eder. 
Mali kaynak sağlar. Bizi seçin.

Ve seçmen sizi seçti...
Sayın Hakkı Çakır, seçim öncesi bastırıp dağıttığı 

“Belediye Başkanı Seçildiğimde Yapacağım İşler” 
beyannamesinin 8. maddesinde, “hizmeti ibadet ka
dar kutzal sayan inanç sahibi” bir kişi olarak şutu 
diyordu : (Çilekeş sanatkar ve esnafımız kin günün 
şartlarına uygun sanayi sitesi yaptırılacaktır)

Ve Gemlik’li “çilekeş” seçmenler saym Çakır’a 
oy verdiler.

❖ * #
Saym Çakır, Saym Başaran, yine ANAP’tm seçi

len Kumla Belediye Başkanı Saym Abdullah Arslan 
ve Gemlik Küçük Senayi Sitesi Kooperatifi Başkanı 
Saym Süreyya Bayrak, geçen hafta içinde Ankara’
dan döndüler.

Sonuç: Siyasi başkanlar ziyaretten memnun, koo
peratif başkanı Saym Bayrak “gayrimemnun”.

Neden? neden olacak, 110 ortaklı kooperatife, i- 
mar planında sanayi bölgesi saptanmış yerde otuz 
dönüm arsa lâzım. Kooperatifin bu arsayı alabilecek

Sayın ANAP’çılar...

parası yok. Devreye, arsa kamulaştırması yapıp koo
peratife satmak için belediyenin girmesi zorunlu. Be- 

* tediyede yeterli para yok. Umut, Ankara’dan bu iş i- 
çin elli milyon kadar bir para bulmak. Görüştükleri 
ANAP’Iı bakan ve milletvekilleri çok yakınlık gös
termişler “miş” fakat kooperatif arsayı kendisi al
malıymış. Ancak o zaman yardımcı olmak mümkün
müş...

Yahu ANAP’çı arkadaşlar!
Kooperatif arsayı alınca Saym Çakır’m yapacağı 

bir iyilik yok. Belediye Fen İşleri imar ruhsatı ver
mek zorunda. Kooperatif arsayı alınca bakanların, 
milletvekillerinin yapacağı bir iyilik olamaz. Yasa 
açık, sanayi bakanlığı kredi vermek zorunda... Siz 
nerede işe yarayacaksınız? Söyler misiniz!

# # #

Saym ANAP’çılar...
İşte size, (bu ülkenin çözülemeyecek derdi yok

tur) diyen size, bir dert! Gemlik Küçük Sanayi Sitesi 
Kooperatifine otuz dönüm arsa lâzım. Paralan yok. 
Bu derdi çözmelerine de imkan yok. Uyguladığınız 
ekonomi sayesinde ortaklar ayda beşbin lira aidatı 
ödemekte güçlük çekiyor. Bu derdi çözemiyorlar. 
Siz dertleri çözmeye taliptiniz. Buyurun çözün!

Kooperatifin, bilgisiz, beceriksiz, iş bitiremeyen 
başkan ve yönetimi para bulamıyor. Arsayı alamıyor. 
Sîzler bilgili, becerikli ve iş bitirici kadrolarsınız...

Hodri meydan. Bilginizi, becerinizi gösterin!
Çilekeş sanatkar ve esnafımız için günün şartlan- 

na uygun sanayi sitesi yaptıracağız, diyordunuz. Da
ğıttığınız beyannamenizin 8. maddesinde yazdı bun
lar Sayın Hakkı Çakır. Bahkpazarı’ndaki “uzun kah
vehanede” yaptığınız konuşmada, en çok alkışı, 
(Küçük Sanayi Sitesine arşa temin edeceğim) diye
rek topluyordunuz. Bugün, (kooperatif kendisi arsa 
bulsun) demek, “hizmeti ibadet kadar kutsal sayan” 
anlayışınızdan ayrılmak olur. Lütfen Sayın Çakır... 
Bana “içinize fenalıklar getirecek” kadar yazma fır
satı sağlıyacak konular vermeyiniz.

Ben ANAP’m ekonomik ve siyasal programının 
halkın çıkarlarına uygun olmadığı görüşünde oldu
ğum için size öy vermedim .Siz öyle bir güzel icraat 
yaparak size oy vermeyenleri pişman edecektiniz. 
Sîzler vadettiklerinizi yapmayı becerin. Biz pişman 
olsak da olur...

Sorun, esnaf ve sanatkarların dükkan edinmesi 
amacını aşmıştır. Gemlik beldesi için sorun, brld n n 
bu türlü işyerlerinden, dükkanlardan kurtarılması 
boyutuna ulaşmıştır. Ve sorun arlık belediyen ji so
runudur. Hangi belediyenin? ANAP kadroları elin
deki belediyenin...

Buyurun, çözülemeyecek dertleri çözecek yetenek
te olanlar...

Buyurun, bilgili, becerikli ve iş bitirici kadrolar... 
Buyurun, vadettiklerinizi yapmağa...

ANAP’çı dostlar!
Ankara’da clli-altmış milych para yok mu Gemlik 

için?

B 1
I ÇİMEN

I ÇİÇEK EVİ
I i| BUKET

ARANJMAN
| # ÇELENK

İ ÇELENK

$ # DUGUN ARABASI
i I
Jj SAYIN GEML: K’Lİ LERE HİZMET 

ETMEKTEN KIVANÇ DUYAR 
İ İS I
| TLF : 3927

1 Nolu Cad. No 22 GEMLİK ।

| Yetkili Tamir Servisi Artık Gemlik’te |
E

IsImtel süpürgeler

JSİMTEL TERMOSİFONLAR 

gSÎMTEL KAT KALORİFERLERİNİN 
| YEDEK PARÇA VE BAKAMLARI |

I AKEL Müh. ve Tic.
| Tlf : 3197

E Kayhan Mah. 1 Nolu Cd. 77/A GEMLİK |

I i

g .. . fi| OZ ÇELIKEL ।
I DEKORASYON fi

SAYIN GEMLİK’dlERİN HİZMETİNE
| CİRMIJTİR

M ®
B HER TÜRLÜ DIŞ BOYA - BADANA fl
S8 PLASTİK - YAĞLI BOYA VE 

BİLUMUM DEKORASYON 
İŞLERİNİZ SEÇKİN 

ELEM NLARiMIZLA 
İTİNALI YAPILIR

S İstiklal Cad. Gürçay Pasajı Tlf : 1091'den Gemlik ,

Satılık Arazi
llıcaksu mevkiinde tavuk çiftliğine müsait yolu mevcut 

iki dönüm arazi satılıktır.
Müracaat : Gündüz Tlf : 2431 G e m I'

! n.ı v.< I ! muayenehane
I DUYURU İ | DEĞİŞİKLİĞİ f>

0KHEMİ20E l 1 muayenehanemi I
I DERNEK tOZOKlERl i f ahmet dural meydani
f Cll IIV01IU tliniDIl 1 f ZEYNEP NAMIK ECZANESİ Ş
< EM UYGUM HATLARLA > ( bitişiği kat 2 ye J
5 YAYINUNIR J 5 naklettiğim!
‘ DERNEK YÖNETİCİLERİNE I ’ sayin gemlik’lilere

[ ÖNEMLE DCYDRDLÜR | | duyururum j
( BAHİLİY6 MÜTEHASSISI J

G. KÖRFİZ > ( Dr CAHJT YORULMAZ ■
W^N<R*^**^* r »M •***•* *************************  **** **** f

•***«*• *<•** *W****«
f MATBAACILIĞI |

MESLEK EDİNECEK ( 
) İLKOKUL BİTİRMİŞ f 
J 12-13 YAŞLARINDA S 
> ÇIRAK ALINACAKTIR. | 

MÜRACAAT
{ KÖRFEZ MATBAACILHÂ J
■T Gazhane Cad. Şirin 5

' { Pasajı a

K A Y I P
G»m/ık Emniyet Amirliğinden 

almış olduğum Uman glrtf kartımı ve 
Gemlik Nîifu* Memurluğundan almış 
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GEMLİK KÖRFEZ
HAFTALIK SİYASİ GAZETE

Resmi ilânlar tek sûrun santimi 300 TL-
İcra ve Mahkeme ilânları sütun santimi 100 TL.
Kayıp ilânları
Teşekkür ve doğum ilânları santimi
Kongre ilânian
Koop. Kongre ilânları
Sürekli özel ilânlar pazarlıkla alınır.

500 TL.

2000 TL-
2500 TL-

8

Altı aylık
Yıllık
Gazeteye verilen yazılar yayınlansın veya yayın
lanmasın geri verilmez.
Gazetemiz Basın Ahlâk Yasasına uj*ar.

650 TL.
1300 TL.
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Emek - Mutfak
ÇARJI PAZAR
SIKI DENETLENECEK

Kömür ocaklarındaki emekçinin, bugün 
bulan, bugün yiyenin, cebinde beş parası 
olnıayamn, mutfakları çökenlerin, çocuk
larına iyi güzel günler veremeyenlerin, 
perde arkası ellerde olan lann, karanlık 
dünyalarda gözlerini açanların ; ve de enf-
lasyon tokadını yiyenlerin, toz-duman 
duğu günler yaşamaktayız. Böylesi 
yaşanun adı da“ serbest piyasa ” 

I Bu serbest piyasa atım, dizginlemek

ol-
bir

bi-
nicisine bağlıdır. Binici, gevşek, daldan 
dala atlıyorsa, serbest piyasa atının hak
kından gelemiyeeek ; kendini yerde bula
caktır. Ayşe Hanım teyzenin mutfağında 
soğan hnhınamazken ; ekmeğe, ete de se
kim çakacak. Çoğu kez vitrin camlarından 
ayrılmayacak. Yoksul evlerine kara zeytin 
giremezken, yakında beyaz peynirin tadı
nı unutacaklar. Pazardan sepet taşıyan 
“ Amad ” m taşıyıcılıla, baba evini geçin
me çabasında olması, “ Buruk Acı ” değil 
dir de nedir ?

Gendik pazarında domates 300 liraya 
biber 300 liraya, fasulyenin 300 liranın 
üzerinde olması, tüketim ekonomisi açısın
dan, imrenilecek göstergeler olamaz. Sa
yın Turgut özal; imrendirici, özendirici,
sözler edeceğine, Çörçil ağzıyla konuşsay
dı daha iyi eder; umutlandırmazdı bizleri 
İkinci Dünya Savaşında Çörçil, ulusuna ;
“ Ben size kan ve gözyaşı vadediyorum. ” 
derken, gerçekleri vurguluyordu. Tiirki-

günü serbest piyasası gümrük kapılarım-n 
a dına dek açarken ; bu kapılardan elini W 
kolunu salhyarak giren, sigaradan başlı-H 
yan yabancı mallar içerde insanlarımıza ! 
hava attıracak (! ) Holding sahibi Hicreti 
Beyin, hanımının övünmelerine daha da', 
yolaçacak. Bugünlerde Gemlik Esnafi • 
kapılarıma önlerinde nöbet tutuyor, mal j 
bekçiliği yapıyor. Çarşıdan, gelen geçenle- u 
rin gözlerinin içine bakıyor,umutla. Öyle n 
öyle görünüyor ki; çoğu kez mal satama- S 
dan kapılarım kapatıyor olmaklar. Alıcı- s 
nın gözleri eteketlerde ; saat başı enflas- fi 
yon duvarına çarpan para pul yerini de s 
tutmuyor. Paranın pul olduğu bir ortamda a 
giyinmek bir göz odada oturan Elmas Ha- s 
nımın neyine. Elmas Hanını otursun otur- ti 
duğu yerde ; “ Boğaz yemek-sırt giymek I 
ister ” Hadi bakalım bifteği pirzolayı yefi 
bakalım " ORTA DİREK HACER HA-| 
NLM ” Ankara’da, Hükümet merkezinde S 
başlayan bir kavga var. : Lozan Alanı’nm s 
Abdi ipekçi Parkı’mn, adlarını değiştire- | 
linı, Hitit Amtı’m yıkalım -

Sık dişini Hacer Hanını ; sen nasılsa a- J 
lışnıışsm yürütür gidersin. “ Mutfak çök- S 
se deenflasyon kırklarda ” gezinse de, sen a 
etle olmazsa otla da idare edersin. Bir çift a 
bez ayakkabım iki bin liraya alıp giyemez B 
sin, sen bak keyfine, olmaz mı Hacer Ha- i 
mm. Sende sık dişini, bekle % 11 maaş | 
farkını çilekeş memurum-emeklim. Belki |]

yenin Hükümet Başkanı; gerçekleri acı birgiin emekler, yürürsün! 
da olsa seremez miydi gözler önüne ? Bu

ele alınarak görüşü dü. 
“Çarşı Pazarın fiat kont
rollerinin sıklaştı
rılması”, önerisi uzun 
görüş bildirmeler neden 
oldu. Necdet Buluk, öner
gesi (konusunda açıklama 
da bulunurken, fiatlarm 
fahiş bir şekilde artması 
nın Hal ve Pazar Mafya
sı nın sebep olduğunu 
söyledi. Buluk, şöyle ko 
nuştu.”

Bursa’da Halde hal 
mafyası mevcuttur. Bun
lar dış illerden gelen mal
lar hale girmeden kapa
tıp götürürler ve istedik
leri gibi pazarlarlar. Bir 
de pazar mafyası vardır

dağ köylerinden gelen 
sebze ve meyvayı kapatıp 
istedikleri şekilde satar
lar. Bunlarla mücadele e- 
dilmeli, her sah sabahı 
Bursa Hali Hatları testit 
edilip halka duyurulma» 
İldir.”

Daha sonra söz alan 
Emin Bora’da, pazarcıla
rın. günde birkaç tip ete- 
ket kullandıklarım, pazar
da mal azalmağa başla- 
dığrnda etiketlerdeki fi- 
atların da değiştiğini be
lirterek özetle şunları 
söyledi :

“- Pazarcılar Belediye
den standart eteketler al
sınlar. Gerekirse bunlar

{ Sümerspor ve Umurspor
İkinci Lige Çıkıyor

an toplarken, rakiplerine 48 gol attı, 2 gol yedi.
Sonmaçmı pazar günü Gürsu ile Gemlik sahasında 

oynayacak odan Sümerspor onbiri, şampiyonluklarını 
tescil edecekleri bu (karşılaşma için taraftarlarını ma
ça davet ediyor. Sümerspor Kulüb ü basın sözcüsü 
Ekrem Düzgün, yaptığı açıklamada taraftarlara şöy
le seslendi :

“ — Bir sezon boyu taraftarlarından aldığı güç ile 
■eski günlerini tekrar yaşamağa başhyan kulübümüz 
ikinci amatör lige çıkışım son maçı ile tescil edecektir 
Gemlikli sporseverleri bu muhteşem günde aramızda 
görmek ve coşkumuza katılmalarım istiyoruz. Otur
muş genç kadromuz ile gelecek yıl Gemlik in adım 
ikinci amatör kümeden duyurmaktan onur duyacağız 
Amacımız Sümerspor’u eski günlerine döndürmektir”

<t «*«• ■tesüos»

mühürlensin. Kontroller 
daha sıklaştırılsın. Kese 
kağıt ve gazete kağıdı ü- 
zerine fiat yazılması ön
lenmelidir.”

Meclis toplantısı gün
demin öbür maddelerin
de Manastırın daha dü
zenli bir şekle sokulması 
şehir bandosunun Bay
rak törenlerine katılma
sı, otobüs duraklarının 
yeniden tanzimi önerileri 
görüşerek kabul etti.

8 _ 1 1 TV • S R Satılık Daire ğ
8 8
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$EKKÜR
1983—1984 Futbol sezonunda 2. Amatör kümeye yükselen A takımımız ve 

grup şampiyonu olarak Eskişehir’de yapılan final müsabakalarına katılan genç 
takımımızın deplasman maçlarına Belediye Otobüsü ile gitmemizi sağlayan ve 
bizlere her zaman destek olan BELEDİYE BALKANIMIZ SAYIN

İ. HAKKI ÇAKIR’a
Belediye Otobüs hareket memuru Sayın Güngör Dinç’e, Belediye Muhasibi Sayın 
Ergun Şanlı’ya ve Belediye Otobüs İşletmesinde görevli tüm personel ile şoför 
Halil Gökboğa’ya teşekkür ederiz.

SÜMERSPOR YÖNETİM KUR*
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Kurtul Köyü Avcılar Derneği Tüzüğü
DERNEĞİN ADI ve MERKEZİ :
Madde : 1- Demeğin adı Kurtul Köyü Avcrtar

Demeği ve Merkezi Kurtul Köyü
DERNEĞİN AMACI :
Madde : 2- Demeğin amacı
a) KÖy Avcılarını teknik esaslara göre ilerletmek
b) Av »orununa meraklı olanları bir araya top

layarak bağ ve ecvglsini birlikte çalışmak hevesini 
arttırmak.

DERNEK KURUCULARI :
Madde :3- Demeğin kurucuları şunlardır.

Adı ve Soyadı Tabiyeti Mesleği ve Sanatı ikâmetgâhı
L Kemalettln tkikardeş T.C. Usta Kurtul Köyü
2- Mustafa Gölova T.C, Şoför Kurtu Köyü
3- Tahsin İnan T.C. Çiftçi Kurtul Köyü
4. Mustafa Tüfekçi T.C. Çiftçi Kurtul Köyü
5- Ahmet Şeker T.C. Çiftçi Kurtul Köyü
6-Ahmet Gündoğdu T.C. Şoför Kurtu Köyü
7- Lütfü Turan TC. Çiftçi Kurtul Köyü

şart ve şekilleri :
Madde : 4- Medeni haklan kullanma ehliyetine sa

hip ve onaekiz yaşını bitirmiş bulunan ve dernekler 
Kanunu hükümlerine göre üyelikleri yasaklanmamış 
olan herkes derneğe üye olabilir.

Kanunun 16. cı maddecinde belirtilen hususlar ye
rine getirilmek kaydı üe kamu görevlileri de üye ola
bilirler.

Kanunun 4. ncü maddesinin 2.inci fıkrasının (2), 
3) numaralı bentlerinde gösterilenler ile diğer ka
nunların derneklere üye olamıyacaklan belirlenen 
kişiler ve ortaokul ve ortaöğretim öğrencileri demek 
üyesi olamazlar. Kanunun 4. maddesinin 2. fıkrası
nın (4) cü bendinde gösterilenler bu bentte belirtilen 
yasak süresince demeğe üye olamazlar.

Türk Vatandaşı olmayanların derneklere üye ola
bilmeleri için Türk vatandaşlarında aranan şartlar
dan başka, o yabancının Türkiye'de ikamet etme 
hakkına sahip olmasıda 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 duyurmak zorun
dadır.

Madde : G- İliç 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 dernekler 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- a) Yasaklarımıza Demek tüzüğüne ve 

ya amaca zarar verici hareket edenler Kanunların 
ve Dernek tüzüğünün koyduğu esaslara göre üye ol
ma hakkını kaybederler.

b) Aidatını tebliğe rahmen 30 gün içinde mazeret 
siz olarak ödemiyenler yönetim kurulu karan ile 
üyelikten çıkarılırlar. Dernekten çıkarılan üye ge
nel kurul kararı ile tekra r üyeliğe kabul veya rod 
olunur. Genel kurul kararı kesindir. Dernekten çı
kan veya çıkarılanlar önceden demeğe yaptıkları 
yardım ve aidatları geri isteyemezler.

c) Demek içinde huzursuzluk çıkaranlar uygun
suzluk davranışta bulunanlar.

d) Av yasağına merkez av komisyonu kararma 
uymayanlar.

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

lı asil üyelerden varsa şubelerinin temsilci üyelerinden 
teşekkül eder. Genel Kurulunun toplantı gününden 
bir ay öncesine kadar aidatlarım ödemiyenler top
lantı nisabında göz önüne alınamaz ve oy kullana
mazlar.

Aidatını ödemeyen asil üyeler ile fahri üyeler din
leyici olarak toplantıya katılabilirler.
Dernek tüzüğünün gazetede yayınlandığı tarihi takip 
eden altı ay İçinde ilk genel kurul toplantısını yapar.

a) 1 yılda bir Mart olağan

c) Gençlerin avcılıkla ve atıcılıkla maharet ve bil
gisini yükseltmek için müsabakalar tertip etmek.

d) Muzur hayvanların itlafı için sürek avlan ter- 
tlplemek.

e) Nesli azalan hayvanların üretimini vekorun 
masını sağlamak için tedbirler almak.

f) Av köpeklerinin cinsini ıslah etmek.
g) Derneğimizin siyasetle hiç bir alakası yoktur.

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 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 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 yapılacağı da belir
tilir dik toplantı günü ile ikinci 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. 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 dujıırulur. 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.

îik 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 üe tesbit edilir ve toplantı 
yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yö
netim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

Hükümet Komserinin toplantıya gelmemiş obuası 
toptantinın ertelenmesini gerektirmez. Açılıştan 
sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve baş
kan vekili üe katip seçilir. Toplantının yönetimi ge
nel kurul başkamna aittir. Kâtipler toplantı tutana
ğını düzenler ve Başkanla terlikte imzalar.

Toplantı sonunda bütün tutunak ve belge
ler jönetim kuruluna verilir. Toplantılarda yalnız 
gündemde yer alan maddeler görüşülür.

Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az 
onda bîri tarafından görüşülmesi istenen konulann- 
gündeme alınması zorunludur.

GENEL KURULUN GÖREV 5E YETKİLERİ :
Madde : 14- Genel Kurulda görüşülüp karara bağ

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

rüşülmesi, yönetim kurulımun ibrağ edilmesi.
4- Yönetim kurulunca hazırlanan bütçen n görü

şülüp aynen veya değiştirilip kabul edihnest
5) Dernek için gerekli taşınmaz malların satir a- 

lınması veya mevcut taşınmaz malların satılması 
hususunda yönetim kuruluna yetiq verilme*.

6- Demeğin federasyona katılması veya ayr..rrAg
7- Derneğin uluslararası faaliyetlerde bulurmaa. 

Yurt dışındaki demek veya kuruluşlara üye olarak 
karılması veya ayrılması.

8- Demeğin fes edilmesi.
9- Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri ye 

rine getirmesi.

YÖNETİŞİ VE DENETLE3İE KURULLARI:
Madde : 15- Yönetim Kurulu 7 asil 7 yedek üye

den teşkil edilmek üzere Genel Kurulca, Genel Ku
rulun alacağı karar a göre gizli oyla seçilir.

Asil üyeliklerde boşalma olduğu taktirde ea 
çok oy alandan başlamak üzeıe yedek üyelerin göre
ve çağrılması zorunludur.

Toplantı günleri kurulca tespit edilir 
İlk toplantı en yaşlı üyenin başkanlığında j’aprır. 
Ve üyeler aralarında görev bölümü yaparak karara 
bağanır. Toplantı günleri kurulca tespit edilir, Top- 
lantılarda salt çoğunluk aranır ve mevcudun salt ço
ğunluğu ile karar verilir.

Üst üste üç veya on topantıya mazeretsiz 
yahut kabul edilir, mazereti olmaksızın katılmayan 
üyeler kurul üyeliğinden çekilmiş sayılırlar. Bıma 
dahil karan, ilgilinin süre verilerek sa\umnas alın
dıktan sonra yönetim kurulu verir.

Madde : 16- Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalma 
iarlar sebebi ile yedeklerinde yerine getirilmesûrfen 
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 dernek üye
lerinden birinin başvurması üzerine rnahaü 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 keni 
üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

2- Dernek şubelerinin açılmasını kararlaştirmal: 
ve şube kumcularına 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 işlerj yapmak 
ve yetkileri kullanmak.

5- Dernek Genel Kurulunun kararlarını yerine 
getirmek.

6- Nesli azalmış veya Kökümüz hudutlarında nes 
li kalmamış av hayvanlarmm ilçe av komisyonu 2e 
yasak etmek. Yeni damızlık getirmek, ügüi makam 
lar nezdinde teşebbüste bulunmak.

7- İlçe av komisyonunun y'apüacak teidifleri hazır
lamak bunların taakkukuna çalışmak.

8- avcılık av malzemesi av silahlan ve av köpeklen 
hakkında üyeleri aydınlatmak için konferanslar ter
tip etmek.

9- 3167 saydı kara avcılığı kanmama ve bu kanu
na göre çıkarılan merkez av kotnisj^anu kararma 
aykın harekette bulunanlar hakkmâa yapılacak ki
bar veya resmen müşahade üzerine adataijneffi ma
kamların ve kanuni hükümlerin tatiskmi taym etmek

Madde : İS- Denetleme Kurulu 3 asi, 3 jıedek ü- 
yeden teşkü edilmek üzere genel kurulca seçilir.

Bu kurul demdin hesaplanın ve çahşmal&nnı 
de\'amh denetüyerek askari ala ayda bir hazırlays- 
cağı raporları yönetim kundana ve toplsniğmcta 
genel kurula sunar. Ajtks üyelerin demek çahşma- 
lan hakkınd&kî ihbarları ttzerine de rapor hazırla- j I 
yarak gerağkn yapar.

Yönetim Kurulu her türlü hesap ve işlem dos
yalarını talebinde denetleme kuruluna göstermeye

Devamı Sayfa 5 te
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Kurtul Köyü Avcılar Derneği Tüzüğü
mecburdur Yönetim Kura tu, denetlemelerde zorluk 
çıkardığı takdirde denetleme- kurulu zabıtla bunu 
tesbit eder ve genel kurulun tvptantıya çağrılmasını 
sağlar. Suç teşkil eden hususların teshiri halinde 
durumu ilgtti makamlara iletir.

Denetleme Kurulu vaz'fesini layı' iyin yap- 'aması 
halinde uğrayacağı zararlardan aynı yönetim kuru
lu gibi sorumludur.

Madde : 19- Genel Kurulca yapılan seçuni 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, dernek merkezinin 
bulunduğu yerin en büyük Mülki Amirliğ ne yazı 
ile bikhıihr.

ŞUBE. KURULUŞLARI :
Madde : 20- Dernek Şube açabilir.
Şube açmak üzere dernek yönetim kurulunca en 

az üç kişise yetki verilir. Yetki alanlar tarafından 
açılacağı yerin en büyk Mülkü Amirliğine yazılı mü- 
racat yapılır. Bu yazıda 'kurucuların adı ve soyadı 
baba adı,doğum yeri ve tarihi, meslek ve sanatı, i- 
kâmstgaliı vetabiyeti üe şube merkez adresi bildiri
lir. Yazıya dernek tüzüğünden iki örnek ile yetki bel 
geri eklenir. Şube kurullarının şubenin açılacağı 
yerde en az altı aydan beri ikâmet etmeleri zorunlu
dur.

Madde : 21- Şube Genel Kurulunca toplantı tari
hinden 30 gün önce aidatını yatırmış bulunan üyeler
den teşekkül eder, Şube Genel Kural toplantısına ait 
gazete ile yapılabileceği gibi mahalli imkân ve araç
lardan da yapılabilir. Şube Genel Kuralları ola
ğan toplantılarının merkez genel kurulu topantısın- 
dan enaz 15 gün önce bitirmek zorundadırlar.

a- Şube Genel Kurulunun görev ve yetkileri şun
lardır.

1- Şube organlarının seçilmesi.
2- Dernek genel kurulda şubeyi temsilen 3 tem 

şiiri üyesi seçilmesi.
3- Şube yönetim ve denetleme 'kuralları Dene

tici raporlarının görüşülmesi Yönetim Kurulunun 
ibra edümesi .

4- Şube Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçe
nin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edil
mese

5- Şube'için gerekli taşınmaz malların alınması 
veay mevcut taşınmaz malların satılması hususun- 
dada merkez genel kuruluna sunulmak üzere tasvi- 
ye karan alınması.

6- Şubenin fes edilmesi (Fesih halinde mallar 
demek merkezine devredilir;)

7- Şube yönetim kurulu 5 asil ve 5 yedek üyeden 
teşkil ediimeküzere şube genel kurulunca gizli oyla se 
çilir. Şube açılması yetkisi hariç şube yönetim kuru
lu üe aynMhr.

8- Şube denetleme kurulu 2 asil 2 yedek üye
den teşkil edilir. Denetleme kurulu Denetçinin gö
rev ve yetkileri merkez denetleme kurulunun aynı
dır:

9- Şube organlarına seçilenlerin mahalin en bü 

yük mülki amirliğine madde 16 daki şekilde bildil- 
mesi şube yönetim kurulunun görevidir.

Made : 22- a) Üyeler girişte 1000 TL. giriş aida 
t: eder. b) Yönetim kurulunun tesbit ettiği yıl
lık üye aidatı 300 TL sı olarak üyeler öderler. Bu 
miktar yıllık olarak verilebileceği g.bi aylık şeklinde 
ile ödenir, ödeme şekli ve zaman üyenin talebi göz- 
önünene alınarak yönetim kurulunca tesbit edilir.

Yapılan bu tesbitler üye kayıt defterine işlenir.
Tüzük Değişikliği :
Madde : 23- 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- Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango 

balo, eğlence, temsil, konser ve spor yarışması, ker
mes, defile ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan 
gelirler.

3- Derneğin mal varlığından elde edilen gelinler
4- Bağışlar ve yardımlar
5- Yardım toplama hakkmdaki 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 : 25- Dernek aşağıda yazılı defterleri tutar
1- Üye kayıt defteri, demeğe girenlerin kimlikle

ri, demeğe giriş tarihleri, aylık veya yıllık aidatları 
bu deftere yazdır.

2- Karar defteri; yönetim kuruliarmm 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 
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 def tere işlenir.

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

Madde : 26- Demek gelirleri alındı belgesi ile 

ŞİMDİKİ İDARE HEYETİ

ADI ve SOYADI TABİYETİ Meslek ve (Sanatı İkâmeti Görevi
1- Arif Çiftçi T.C Çiftçi Kurtul Köyü Başkan
2- İbrahim Demir T.C. Çiftçi Kurtul Köyü 2. Bşk.
3- Emin. Ersevinç T.C. Çiftçi Kurtul Köyü Muhasip
4- Kemalettin İkikardeş T.C. Us|a Kurtul Köyü Üye
5- Mehmet Sevim T.C. Şoför Kurtul Köyü Üye
6- CelaJettin Demir T.C. Şoför Kurtul Köyü Üye
7- Bahri Baştuğ T.C. Şoför Kurtul Köyü Üye

toplanır ve giderler harcama belge» ile yapılır. 0u 
belgeleri saklama «üresi, özel kan mlarda gösterilen 
daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak 6- 
zere, beş yucbrdemek gelirlerini atanmasnda kulla
nılacak alındı belgesi Maliye Bakanlığınca bastünhr. 
Demeğin talebi üzerine otuz gün içinde bu bdgeter 
verilmez ise kanundaki usule göre dernekçe bastav 
lan alındı belgeleri mahallin en büyük Mülk Amlr- 
ligine onaylattırılarak bağış ve aidat kabulünde kıfl- 
lamlır. Maliye Bakanlığınca resmi alındı belgeleri 
sağlandıktan sonra derneğin bastırdığı özel almdı 
belgeleri kullanılmaz. Bağış ve aidat toplayacak k<i 
veya kişileri dernek yönetim kurulu bir karar ile be
lirtir ve bu karar o yerin Mülki Amirine tescil ettin 
lir.-

Demek adına Gazete, ve öteki basılı eserler vere
rek bunlar karşılığında para veya başkaca yardan 
toplama!: yasaktır.

Madde : 27- Demek amacım gerçekleştirmek için 
bağış veya satın alma yoluyla taşınmaz mal edinebi
lir ve bunları satabilir, hibe ve terk edebilir. Kamu 
yaratma çalışma karan almadıktan sonra ikametgah 
ile amaç ve faaliyetleri için gerekli olanlardan başka 
taşımaz mala sahip olamaz.

Demeğe satın alman veya bağış ve vasiyet yoluy
la derneğe intikal eden taşınmaz mallar dernek a- 
dına tapuya tescilinden itibaren üç ay içinde içişle
ri Bakanlığına bildirirler.

Lokal Açma :
Madde : 28- Demek Merkez veya şubesinin bulun

duğu yerde mahallin en büyük mülki amirinden izin 
almak ve kanunlara aykırı davranmamak şartı ile 
birer Ibkal açıp1 işletebilir.

Madde : 29- Genel Kurulun demeğin feshine ka
rar alabilmesi için- tüzüğe göre genel kurula katılma 
hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin enaz üçte 
ikisinin toplantıda hazır bulunması gerekir, 
ilk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halin
de üyeler usulüne uygun olarak ikinci toplantıya 
çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olur
sa olsun- fesih konusu görüşülebilir. Feshe ilişkin 
kararın toplantıda bulunan üyelerin- üçte iki çoğun
luğu' ile verilmesi zorunludur. Demeğin feshi yöne 
tim kurulu tarafından 5 gün içinde mahallin- en 
büyük Mülki Amirliğine yazı ile bildirilir.

Madde : 30- Fesih halinde demeğin menkul ve 
gayrimenkul mallan Kurtul Köyü tüzel kişiliğine 
devredilir.

Sümerspor Spor Kulübü Derneği Ana Tüzüğü
Derneğin Adn ve. Merkezi :
Madde : 1- Demeğin adı Sümerspor Spor Kulübü 

dür.
Madde : 2- Demeğin amacı,üyelerine ve sporcu

larına çeşili sporları yaptırma olanağı sağlamak, 
karşılıklı sevgi ve saygıyı yerleştirmek, ruhsal ve 
bedensel olarak sağlam yetişmelerine katkıda bulun
mak, boş zamanlarını değerlendirmek.

Bu amacı gerçekleştirmek için :
a) Yukarıdaki amacı gerçekleştirmek için çalış

ma konularını ve' yürütülecek spor dallarını yürür

Dernek Kurucuları :
Madde : 3- Demek kuraculan şunlardır :

Adı Soyadı Baba /İdi Do. Yeri Tarihi Uyruğu
Somer Toplu Hüseyin Gemlik 1945 T.C.

Zekai özsabuncu İsmail Gemlik 1945 T.C.
Ekrem Düzgün Yasin Gemlik 1947 T.C.
Demiray Kurul Recep Eskişehir 1949 T.C.
Nihat Tıkknm Ali Gemlik 1953 T.C.
Ferit Ertaş Nuretti n Gemlik 1952 T.C.
Ovat Tümer AH ■Gemlik' 1943 T.C.

Dbraoğe üye ohna, üyelikten çıkma ve çıkarılma, 
şart ve şeftfflferî : 

lükteki spor hareketlerinden sorumlu devlet 'kuru
luşlarının yönetmenliklerine göre belirlemek.

b) Çalışma biçimleri :
Dernek genel kurulu veya yönetim kurulunca 

saptanacak spor konularında toplantılar, konferans
lar, paneller ve benzeri eğitim çahşmalan düzenle
nir. Düzenlenecek her türlü spor yanşmalarma ka
tılabilir yarışmalar düzenliyebilir.

Yurt dışındaki spor yanşmalarma da katılabilir. 
Uğraştığı spor dallan ve konularıyla ilgili her tür
lü toplantılara temsilci gönderebiir.

Mesleği Adres
Muhasebeci Kayhan Mh.l nolu cad. 'Toplu Aptl

Gemlik
Memur Sunğipek Fab. Gemlik
Serbest Pak İş Ham No : 43-4 Gemlik
İŞÇİ Sunğipek Fabrikası Gemlik
İŞÇİ 1 nolu Cad. No : 43—1 GEMLİK
İşçi Sunğipek Fabrikası GEMLİK
Z. Memuru Gemlik Belediyesi Gemlik

Madde : 4-Medeni haklan kullanma ehliyetine 
sahip ve onsekiz yaşını bitilmiş bulunan ve dernek

ler kanunu hükümlerine göre üyelikleri yasaklanma
mış olan herkes derneğe ü\e olabilir.

Kanunun 16. ncı maddesinde belirtlaı hususlar 
yerine getirilmek kaydı ile kamu görevlileri de üye 
olabilirler.

Kanunun 4. ncü maddesinm ikinci fıkrasrmn (2) 
ve (3) numaralı bendlerinde gösterilenler ile diğer 
kanuniarm derneklere üye olamayacakları belirle
nen kişiler ve ortaokul ve ortaöğretim öğrencileri 
dernek üyesi olamazlar.

Kanunun 4. ncü madesimn2. nâ fikrasanm (4) ncü 
bendinde gösterilenler, bu bendte bertilen yasak 
süresince demeğe üye olamazlar.

Yüksek öğretim öğrenci demodeme, öğrenc ol
mayanlar. bu kanunim 39. unca maddesinde göste
rilen derneklere, derneğin kurulduğu, kamu kırun 
ve kuraluşlannda çalışmayan kamu hizmeti görevli
leri re kamu hizmetlerinde çalışan mesfek mensup 
lan tarafından kurulan demeklere de o mesûektesı 
olmayanlar ile miüetrekilleri üye olamazlar.

Türk vatandaşı obnajıanlarm derneklere üj.'e ola
bilmeleri için Türk retandaşlannda aranan şartlar
dan başka, o jnbancmm Türkiye'de ikamet etme 
hakkına sahip olmasa da gereklidir. Fahri üyelik i- 
çin ikâmet şartı araımıaz.

üyelik Haklan :
Devamı Sayfa 6 da
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Sümerspor Spor Kulübü Derneği Ana Tüzüğü
Madde : 5- Demek yönetim kurulu, Üyelik için ya

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

Yükseköğretim öğrencerinin, kuramlarından ala
cakları öğrenci belgesi ile öğrenci demeklerine yap
tıkları müracaat üzerine üyeliğe kabulleri zorunlu
dur.

Madde : 6- Hiç kimse bir demeğe üye olmaya ve 
demekte üye kalmaya zorlanamaz. Her 'iye 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 
yararın^ 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 Dernek tüzüğünün koyduğu esas

lara göre üye olma hakkım kayıp edenler,
b) Aidatını tebliğe rahmen 30 gün içinde mazeret 

siz olarak ödemiyenler yönetim kurulu karan ile 
üyelikten çıkanlırlar. Demekten çıkarılan üye ge
nel kurul karan ile tekra r üyeliğe kabul veya red 
olunur. Genel kurul karan kesindir. Dernekten çı
kan veya çıkarılanlar önceden demeğe yaptıkları 
yardan ve aidattan geri isteyemezler.

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

lı asil üyelerden varsa şubelerinin temsilci üyelerinden 
teşekkül eder. Genel Kurulunun toplantı gününden 
bir ay öncesine kadar aidatlarını ödemiyenler top
lantı nisabında göz önüne alınamaz ve oy kullana
mazlar. '

Aidatım ödemeyen asil üyeler ile fahri üyeler din
leyici olarak toplantıya katılabilirler.
Demek tüzüğünün gazetede yayınlandığı tarihi takip 
eden altı ay içinde ilk genel kurul toplantısını yapar.

a) Her sene 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 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 demek üyeleri ara 
smdan üç kişilik bir heyeti genel kurulu» toplantıya 
çağırmakla görevlendirir.
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 
İse ikinci toplantının hpngi gün yapılacağıda belir - 
tülr ilk toplantt 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 ide eklenir.

Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa bu du
rum, geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiy
le toplantı ilanının yapıldığı gazeteye İkinci 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.

ÎJk toplantıda yeter »ayı sağlanamazsa ikinci top
lantıda çoğunluk aranmaz, ancak bu ikinci toplantı
ya katılan üye sayısı demek yönetim ve denetleme 
kurulları üye tam sayısı toplum inin 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 tutanak 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
ğını düzenler ve Başkanla birlikte imzalar.

Toplantı sonunda bütün tutanak 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 konularm- 
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 bütçen'n görü

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

İmması veya mevcut taşınmaz malların satılması 
hususunda yönetim kuruluna yetiq verilmesi.

6- Demeğin federasyona katılması veya ayrılması 
delegelerin tesbiti.

7- Demeğin uluslararası faaliyetlerde bulunması. 
Yurt dışındaki demek veya kuruluşlara üye olarak 
katılması veya ayrılması.

8- Derneğin fes edilmesi.
9- Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri ye 

nne getirmesi.
YÖNETİM VE DENETLEME KURULLARI:

Madde : 15- Yönetim Kurulu 7 asil 7 yedek üye
den teşkil edilmek üzere Genel Kurulca, Genel Ku
rulun alacağı karar a göre gizli oyla seçilir.

Asil üyeliklerde boşalma olduğu taktirde en 
çok oy alandan başlamak üzere yedek üyelerin göre
ve çağrılması zorunludur.

Toplantı günleri kurulca tespit edilir 
İlk 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 ile karar verilir.

Üst üste üç veya yılda on toplantıya mazeretsiz 
yahut kabul edilir, mazereti olmaksızın katılmayan 
üyeler kurul üyeliğinden çekilmiş sayılırlar. Buna 
dahil kararı, ilgilinin süre verilerek savunması alın
dıktan sonra yönetim kurulu verir.

Madde : 16- Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalma 
Barlar 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 dernek üye
lerinden birinin başvurması üzerine mahali Sallı 
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- Demek şubelerinin açılmasını kararlaştırmak 
ve şube kurucularına yetki vermek,

3- Demeğin gelir ve gider hesaplanma ilişkin iş
lemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi ha
zırlayarak genel kurula sunmak,

4- Türk vatandaşı olmayanların Dernek üyeliğine 
kabulü halinde bunları on gün içinde mahallin en 
büyük mülki amirliğine bildirmek,

5— Mevzuatın ve yönetmeliklerin kendisine ver
diği diğer işleri yapmak \e yetkileri kullanmak.

Madde : 18- Denetleme Kumlu 3 asil, 3 yedek ü- 
yeden teşkil edilmek üzere genel kurulca seçilir.

Bu kurul derneğin hesaplanın re çalışmalarını 
devamlı denetliyerek 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 zortuk 
çıkardığı takdirde denetleme kurulu zabıtta 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, meslekleri, ikâmetgâhları, dernek merkerânn 
bulunduğu yerin en büyük Mülki Amirliğine yazı 
ile bildirilir.

ŞUBE KURULUŞLARI :
Madde : 20- Demeğin şubesi yoktur.
Made : 21- Üyeler girişte 1000.-TL. giriş aidatı 

ve yıIdal200.-TL. üye aidatı öderler. Bu miktar yıl
lık olarak verilebileceği gibi aylık taksitler şeklinde 
de ödenebilir, ödemede şekil ve zamanı üyenin talebi 
de göz önüne alınarak yönetim kurulunca tesbit e- 
dilir. Yapılan bu tesbit her üye için üye kayıt defte
rine işlenir.

Yapılan bu tesbit her üye için üye kayıt defterine 
işlenir.

Tüzük Değişikliği :
Madde : 22- Demeğin tüzüğü Merkez Genel Kum

luna iştirak eden üyelerin üçte ikisinin çoğunluğu 
ile değiştirilir. Yapılan değişiklik kuruluştaki usule 
göre ilan ettirilerek kesinlik kazanır.

DERNEĞİN GELİRLERİ
Madde :23- Demeğin 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 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 almaş 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 aidattan 
bu deftere yazılır.

2- Karar defteri, yönetim kurullarının 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 
evrak, tarih ve numarası ile bu deftere kayıt olunur.

4- Gelir ve gider defteri, demek namına alınan 
bütün paraların alındıkları ve harcanan paraların 
dia 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 
lastikli 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 katmak ü- 
zere, beş yıldndemek gelirlerini alınmasında kulla
nılacak alındı belgesi Maliye Bakanlığınca bastmhr. 
Demeğin talebi üzerine otuz gün içinde bu belgeler 
verilmez ise kanundaki usule göre demekçe bastırı
lan alındı belgeleri mahallin en büyük Mülk: Amir
liğine onaylattırılarak bağış ve aidat kabulünde kul
lanılır. Maliye Bakanlığınca resmi alındı belgeleri 
sağlandıktan sonra demeğin bastırdığı özel alındı 
belgeleri kullanılmaz. Bağış ve aidat toplayacak keş 
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 eserler vere
rek bunlar karşılığında pare veya başkaca yardım 
toplamak yasaktır.

TAŞINMAZ MAL EDİNME :
Madde : 26- Demek amacım gerçekleştirmek için 

bağış veya satın alma yoluyla taşınmaz mal edinebi
lir ve bunları satabilir, hibe ve terk edebilir. Kamu 
yararına çalışma karan almadıktan sonra ikametgah 
ile amaç ve faaliyetleri için gerekli olanlardan başka 
taşımaz mala sahip olamaz.

Demeğe satın alman veya bağış re vasiyet yduy-
Devsum Sayfa 7 de
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Sümerspor Spor Kulübü Derneği Ana Tüzüğü
la derneğe intikal eden taşınmaz mallar dernek a- 
dma tapuya tescilinden itibaren üç ay içinde İçişle
ri Bakanlığına bildirirler.

Derneğin Sandık Kurması :
Madde 27- Dernek yardım sandığı 'ku. ar-'ku maz. 
Dernek sağlanan kân üzerine üyelerine paylaştırmak 
faiz veya başka adlarla üyelerine £ :1 r ağlanmak 
şartı ile üyelerin yiyecek giyecek gibi zaruri ihtiyaç 
maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle ki-a vadeli 
kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile sandık kura 
bilir. Sandığın kuruluş ve çalışma esasları İçişleri Ba
kanlığınca çıkarılan yönetmlik çerçevesinde Yöne
tim Kurulunca tesbit edilip yürütülür.

Lokal Açma :
Madde : 28- Demek Merkez veya şubesinin bulun

duğu yerde mahallin on büyük mülki amirinden izin 
almak ve kanunlara aykın davranmamak şartı ile 
birer lokal açıp işletebilir.

DERNEĞİN FESHİ ve MAL VARLIĞININ
TASFİYESİ :
Madde : 29- Genel Kurulun demeğin fesh'ne ka

rar alabilmesi için tüzüğe göre genel kurula katılma 
hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin enaz üçte 
ikisinin toplantıda hazır bulunması gerekir, 
tik top’.antıla çoğunluğun sağlanamaması halm- 
de üyeler usulüne uygun olarak ikinci toplantıya 
çağrılır, ikinci toplantıya katılan üye sayısı ne olur

Adı Soyadı Baba Adı Doğ. Yeri Tarihi Uyru. Mesleği Adresi
Seyhan Aydın Necati Gemlik 1955 T.C. Sanayici İstiklâl Cad. No : 3 GEMUK
İbrahim öztürk Halit Gemlik 1953 T.C. Sanayici Çarşı Fırını GEMLİK
Ekrem Düzgün Yasin Gemlik 1947 T.C. Serbest Pazar Oddeo No : 6—7 GEMLİK
Ertan Doğru Rıfat Gemlik 1941 T.C. Tüccar İstiklâl Cad. No : GEMİ tK
Nihat Yıldırım Alj Gemlik 1953 T.C. İŞÇİ 1 Nolu Cad. No. 43-1 Gemlik
Ferit Ertaş Nurettin Gemlik 1952 T.C. İŞÇİ Sunğipek Fabrikası - Gemlik
Tarik Uğur Mustafa Gemlik 1952 T.C. İŞÇİ Döktaş Fabrikası Orhangazi

sa olsun fesih konusu görüşülebilir. Feshe ilişkin 
•kararın toplantıda bulunan üyelerin üçte iki Çt/ğun- 
luğu ile verilmesi zorunludur. Demeğin feshi yöne 
tim kurulu tarafından 5 gün içinde mahallin en 
büyük Mülki Amirliğine yazı He bildirilir.

Madde : 30- Fesih halinde derneğin menkul ve 
gayrimenkul mailan Hazîneye de'.T ediLr.

Madde : 31- Demek Bursa Amatör Spor Kulüp
leri Demeği Federasyonuna üyedir.

Gemlik Atatürk ilkokulu Koruma ve Yaşatma Derneği Tüzüğü
Madde : 1- Derneğin adı : Atatürk ilkokulu ve öğ

rencilerini Koruma ve Yaşatma Derneği
Merkezi : Derneğin merkezi Gemlik Atatürk İlko

kulu
DERNEĞİN AMACI VE BU AJIACI GERÇEKLEŞ

TİRMEK İÇİN YAPACAĞI FAALİYETLER
Madde : 2- Demeğin amacı : Demek aşağıdaki a- 

macı gerçekleştirmek için çalışır.
a) Ckul öğrencilerinin fikri, bedeni, maddi ve ma

nevi gelişmelerini sağlayıcı tedbirleri, ve kararları al 
mak ve uygulamak.

b) Okul bina ve eklerinin eksiklerini gidermek, 
daha elverişli duruma getirmek.

c) Kurslar açarak, konferans ve seminerler düzen 
liyerek öğrencilerin ders ve kültürüne katkıda bulun
mak. >

DERNEK KURUCULARI
Made : 3- Dernek kurucuları şunlardır.

Adı ve Soyadı Tatiyeti Meslek ve San.
Haşan Özdin T.C. İmam
Iclal Ertan T.C. Ev kadını
Asuman Ertan T.C. Öğretmen .
Erol Ateşli T.C. Öğretmen
Erkan Barutçuoğlu T.C. Tüccar
Cemalsttin Ergen T.C. işçi
Ali Konak T.C. Bakkal

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

h p ve onsekiz yaşım bitirmiş bulunan ve demekler 
Kanunu hükümlerine göre üyelikleri yasaklanmamış 
olan herkes demeğe üye olabilir.

Kanunun 16. cı madde .inde 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 demeklere üye olamıyacaklan belirlenen 
kişiler ve ortaokul ve ortaöğretim öğrencileri demek 
üyesi olamazlar. Kanunun 4. maddesinin 2. fıkrası
nın (4) cü bendinde gösterilenler bu bentte 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 oknasıda gereklidir. Fahri üyelik için 
ikamet şartı aranmaz.

üyelik Haklan :
Madde : 5- Demek yönetim kurulu, üyelik için ya

pılan müracaattan 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 vernez- 
hep aile, zümre ve sınıf farkı yoktur. i
Tüzüğe eşitliği bozan veya bazı üyelere ayrıcalık ta
nıyan hükümler konulamaz.
Demeklerin Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri 
özel gelir kaynağı veya özel imkanlan kanımla sağ
lamış olan 'kamu yararına çalışan demeklerin Yöne- 

1 tim ve Denetleme Kurullarında görev alamazlar.

ç) Yardıma muhtaç öğrencilerin giyim, ders araç 
gereci, beslenme ve türlü ihtiyaçlarını karşılamak.

d) Ckul-aile birliği ile işbirliği yaparak okulun im
kanlarını geliştirmek, eğitim ve öğretimin daha ve
rimli hale gelmesini sağlamak.

BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN
a) Dernek kendi çalışana alanına giren konuların 

gerçekleştirilmesi için okul idaresi ile işbirliği yapar.
b) Okul-Aile BiıTği ile işbirliği yapar.
c) Yönetim kurulu toplantıları yaparak, yapılacak 

işlere ait kararlan alır ve uygular.
ç) Demek amaçlarını gerçekleştirmek için çevre

den ve türlü imkandan yararlanma yollarını araştınr
■d) Derneğe maddi imkan sağlamak için tüzüğün 

gelirler bölümünde yazılı faaliyetleri yürütür.

İkametgâhı
Yeni Mah. Zambak Sk. No. 1 - Gemilik
Bir Nolu Cad. Söğüt Sk. No. 1 - Gemlik
Bir Nolu Cad. No. 28 - Gemlik
Osmaniye Mah. Pazar Cad. No. 2 - Gemlik
Semerciler Cad. No. 6 - Gemlik
Balıkpazan Cad. No. 1 - Gemlik
1 Nolu Cad. No. 163 - Gemlik

Üyelikten Çıkarılma :
Madde : 9- Üyelerden ;
a) Kanunlar Demek tüzüğüne aykın veya a- 

maca zarar verici hareket edenler,
Kanunların ve Demek tüzüğünün koyduğu esas

lara göre üye olma hakkım kayıp edenler,
b) Aidatım tebriğe rahmen 7 gün içinde mazeret

siz olarak ödemiyenler yönetim kurulu karan ile 
üyelikten çıkarılırlar. Demekten çıkarılan üye ge
nel kurul karan ile tekra r üyeliğe kabul veya red 
olunur. Genel kurul karan kesindir. Demekten çı
kan veya çıkarılanlar önceden demeğe yaptıkları 
yardım ve aidattan geri isteyemezler.

Demek Genel Kurutunun Inıruluş şekli ve toplan
ma zamanı :
Madde : 10- Dernek Genel Kurulu, demeğe kayıt 

lı asil üyelerden varsa şubelerinin temsilci üyelerinden 
teşekkül eder. Genel Kurulunun toplantı gününden 
bir ay öncesine kadar aidatlarım ödemiyenler top
lantı nisabında göz önüne alınamaz ve oy kullana
mazlar.

Aidatını ödemeyen asil üyeler ile fahri üyeler din
leyici olarak toplantıya katılabilirler.
Dernek tüzüğünün gazetede yayınlandığı tarihi takip 
eden altı ay içinde ilk genel kurul toplantısını yapar.

GENEL KURUL
a) Nisan 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 bîrinin yanlı 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 

srndan üç kişilik bir heyeti genel kurulur, toplantıya 
çağırmakla görevlendirir.

Genel Kurul Toplantısı, Oy Kullanma ve Karar
Alma Şeltti :

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 Han 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 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 katılmasa ile toplanır.

İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci top
lantıda çoğunluk aranmaz, ancak bu ikinci toplantı
ya katılan üye sayısı demek j önetim 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 t emsi i edebilir. Fahri üj’elerin oy hakkı yok
tur. Kararlar mevcudun salt çoğunluğu üe alınır. 
Dokuzuncu maddede belirtilen çoğunluk sağlanmış 
ise durum bir tutanak île tesbit edilir ve toplantı 
yönetim kurulu başkam veya göre-. 1er. ireceği yö
netim kurulu üyeLerinden biri tarafından açılır.

Hükümet Komserinin tarantıya gömemiş olması 
toplantının ertelenmesini gerektirmez. Açıhştan 
sonra, toplantıyı yönetinek üzere bir başkan ve baş
kan vekili ile katip seçiör. Topüantnua yönetimi ge
nel kurul başksmna aittirJKâtipter toplantı tutana
ğım düzenler ve Başkanla birlikte imzalar.

Toplantı sonunda. bütün tutanak ve belge
ler yönetim kuruluna verifir. Toplantılarda yahuz 
gündemde yer akar, maddeler görüşülür.

Toplantıda yalnız gündemde yeralan maddeler 
görüşülür. Ancak top'artıda hazır bulunan üyeJsân 
onda bîri, tarafından görüşülmesi istenen konuların 
gündeme alınması zorunludur.

Ancak toplantıda hazır buhm&n üyelerin en az 
onda biri tarafından görüşülmesi istenen konulann- 
gündeme alınması zorunludur.

Deva.'..ı Sayfa 8 de
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Gemlik Atatürk İlkokulu Koruma ve Yaşatma Derneği Tüzüğü

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 raporlarının gö

rüşülmesi, yönetim kurulunun ibrağ edilmesi,
4- Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenn görü

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

lınması veya mevcut taşınmaz malların satılması 
hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.

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

yerine getirilmesi.
YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ

Madde : 15- Yönetim Kurulu 5 asil ve 5 yedek 
den teşkil edilmek üzere Genel Kurulca, Genel Ku
rulun alacağı karar a göre gizli oyla seçilir.

Asil üyeliklerde boşalma olduğu taktirde en 
çok oy alandan başlamak üzere yedek üyelerin göre
ve çağrılması zorunludur.
tik 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 ile karar verilir.

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- 

. diktan sonra yönetim kurulu verir.
Madde : 16- Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalma 

(arlar sebebi ile yedeklerinde yerine getirilmesinden 
sonra üye tam sayısının yansından aşağı düşerse 
genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya 
denetleme kurulu tarafmdan bir ay içinde toplantıya 
çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek 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 görevleri 
yerine getirir.

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

2- Derneğin gelir ve gider hesaplarına 'ilişkin iş
lemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi ha
zırlayarak genel kurula sunmak,

3- Türk vatandaşı olmayanların Dernek üyeliğine 
kabulü halinde bunları on gün içinde mahallin en 
büyük mülki amirliğine bildirmek,

4- Mevzuatın ve yönetmeliklerin kendisine ver
diği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

DENETLEME KURULUNUN TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ
Madde : 18- Denetleme Kurulu 3 asil, 3 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 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 ilgili makamlara, iletir.

Madde : 19- Genel Kurulca yapılan seçimi izle
yen 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, meslekleri, ikâmetgâhtan, demek merkezihn 
bulunduğu yerin en büyük Mülki Amirliğ ne yazı 
ile bildirilir.

Tüzük Değişikliği :
Madde : 20- Demeğin tüzüğü Merkez Genel Kuru

luna iştirak edon üyelerin üçte ikisinin çoğunluğu 
ile değiştirilir. Yapılan değişiklik kuruluştaki usule 
göre ilan ettirilerek kesinlik kazanır.

DERNEĞİN GELİRLERİ
Madde : 21- Derneğin gelirleri şunlardır.
1- Giriş ve üye aidatı giriş 500T1. yıllık 1200 Tl. 

alınır.
2- Bağışlar
3- Tertiplenen piyango, kermes, gezi Vb. faaliyet

lerinin gelirleri
4- Tertip edilecek piyango gelirleri
5- Demeğin mal varlığından elde edilecek gelirler
6- Diğer gelirler
Bağış ve yardımlar mevzuat hükümlerine göre 

toplanır. Üyeler girişte beşyüz Tl.sı giriş aidatı ve 
yılda enaz 50 ençok 1200TL üye aidatı öderler Bu mik 
yıllık olarak ödenebileceği 'gibi aylık taksitlerlede 
ödenebilir. ödeme şekli ve üyenin talebide göz önü
ne atatarak yönetim kurulunca tesbit edilir, Yapı
lan bu tesbit her üye için üye kağıt defterine işlenir.

TUTULACAK DEFTERLER :
Madde : 22- 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 kurullarının kararları 
tarihleri ve numara sırası ile bu deftere yazılır 
ve kararların altı başkan ve üyelerce imzalanır.

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

4- Gelir ve gider defteri, dernek namına alman 
bütün paraların alındıkları 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 

ATATÜRK İLKOKULU KORUMA DERNEĞİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Adı ve Soyadı Görevi Mesleği D. Yen Yıh Baba Adı Tabiyeti İkâmet Adresi

Mehmet Turgut Başkan Tüccar Gemilik) 1943 Ali T.C. Orhaniye Mh. İnayet Sk. 
/No. 7 Kat 6 - Gemlik

Erkan Barutçuoğlu B.Y. Tücar Gemlik 1936 Ahmet T.C. H.Paşa Mh. 1 Nolu Cd. 
176 - 6 - -Gemlik

Alaattin Filyos Veznedar Tefzi Gemlik 1944 Selahatti T.C. Balıkpazan Mh. Kumtur 
Slt B-Blok No.6 Gemlik

Muzaffer ökten Sekreter Öğretmen Ardahan 1937 Sefer T.C. Yeni Mh. An Apt.B-Blok 
2-6 - Gemlik

Ahmet Aşçı Sayman Memur Gemlik 1942 Haşan . T.C. H.Paşa Mh. Mektep Sk. 
No. 1 Da. 7 - Gemlik

Mehmet Ulukaya Üye Memur Gemlik 1945 Ahmet T.C. Yeni Mh. Güven Sk. No. 
26 - Gemlik

Fazıl Çavdar üye Esnaf Gemlik 1947 Sadık T.C. B.Pazan Mh. 2 Nolu Cd.
Çavdar Apt. - Gml k J

tastikli olması zorunludur.
GELİR VE GİDERLERDE USÛL

Madde : 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 juldırdemek 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 onaylattırılarak bağış 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
lirtir ve bu karar o yerin Mülki Amirine tescil ettin 
lir.

TAŞINMAZ MAL EDİNME :
Madde : 24- Dernek amacım gerçekleştirmek için 

bağış veya satın alma yoluyla taşınmaz mal edinebi
lir ve bunları satabilir, hibe ve terk edebilir. Kamu 
yararına çalışma kararı almadıktan sonra ikametgah 
ile amaç ve faaliyetleri için gerekli olanlardan başka 
taşımaz mala sahip olamaz.

Demeğe satın alman veya bağış ve vasiyet yoluy- 
demeğe intikal 'eden taşınmaz mallar demek adına 
tapuya tescilinden itibaren üç ay içinde İçişleri Ba
kanlığına bildirilir.

DERNEĞİN SANDIK KURMASI
Madde : 25- Demek yardım sandığı -kurmaz.

LOKAL AÇMA
Madde : 26- Demek lokal açamaz.

DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ 
TASVİYESİ

Madde : 27- Genel kurulun derneğin feshine karar 
alabilmesi için tüzüğe göre genel kurula katılma hak
kına sahip bulunan dernek üyelerinin (temsilci üye
ler dahil) en az beşte ikisinin toplantıda hazır bulun 
ması şarttır ilk toplantıda çoğunluğun sağlanamama
sı halinde üyeler usulüne uygun lorak ikinci toplan
tıya çağrılır, ikinci toplantıya katılan üye şayia ne 
olursa olsun feshi konusu görüşü’ehilir. Feshe ilişkin 
kararın toplantıda hazır -bulunan üyelerin üçte iki ço
ğunluğu ile verilmesi zorunludur.

Demeğin feshi yönetim kurulu tarafmdan beş 
gün içinde -mahallin en büyük mülki amirliğine yazı 
ile bildirilir.

Made : 28- Feshi halinde menkul ve gayrimenkul 
malları Atatürk ilkokuluna devredilir.

Madde : 29- Derneğin şubesi yoktur.

Kız Meslek Lisesinde Sergi

Gemlik Kız Me lek Li
sesi öğrencileri yıl boyun
ca hazırladıkları el emeği 
göz nurlarını önce sergi
lediler, daha sonra kendi 
diktikleri giysileri ile 
mankenlik yaptılar.

Geçtiğimiz hafta Kız 
Meslek Lisesi Salonunda 
öğrenci lerce yıl boyunca 
yapılan biçki-diıkiş, nakış, 
el işleri ve panolar sergi

lendi. (Bunun ardından 
öğrencilerce yine yıl için
de dikilen giysiler yapı
lan defile üe öğrenci veli
lerine manken öğlenciler 
tarafımdan tanıtıldı.

Büyük ilgi gören sergi 
ve defile velierce beğeni 
kazandı.

69 ögrenci
Birinci Basamak
84 öğretim yılında Gem
lik Lisesinde disiplin ku
ruluna verilen hiçbir öğ
renci bulunmuyor.

örnek bir Lise durumu
na gelen Gemlik Lisesinin 
öğlencilerinin, başarılan 
okul yöneticileri ve veli
leri tarafından memnun
lukla karşılanıyor.

Belediye
Otobüsleri

büslerin ilçemize getiril
mesi bekleniyor.

Gemlik Belediye
since satınalman otobüs. 
Gemlik-Bursa hattın
da çalışacak. Küçük Kum 
la Belediyesince satmalı 
nan otobüs ise Küçük 
Kumla- Gemlik hattında 
çalışacak.

SATILIK DAİRE

Osmaniye Mahallesi Değirmen Sk. !

Demircan Apt. Daire 5 Satılıktır. ı

Müracaat : Belediye kanısı Tlf : 2010
Rahmi Şengül eliyle Gemlik ।
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SAYI : 555
20 LİRA

gemlik Operatör Doktor
AHMET OOZİAN

KÖRFEZ
KURULUŞ : 26 HAZİRAN 1978

ZEYTİN KAPLARINA
PASLI TENEKE ATAN

KABIN HASTALIKLARI ı« 
DOĞUN UZMANI

Ferit Çakaak (Keti—) CıCİMl

TU : : tTLU-Br : >•?«• - >VUA

SÜMERSPOR VE UMURSPOR
ŞAMPİYON OLDULAR

Gemlik Sümerspor ve tik devresi 1-1 biten kar- çm kaderi baştan belli ol-

TÜCCAR MAHKUM OLDU Umurspor gruplarında şam 
piyon olarak Bursa ikinci 
Amatör kümeye yüksel- 

şılaşmadan sonra, Sümer 
spor ikinci devrede coştu. 
52. dakikada Veysel,63. 

suf 7. dakikada aunca ma 
du.. İkinci golün atılması 
için 39. dakikanın bekbaı-

Akhisar’da zeytin tuz
layan Turhan Dağ adın
da Mudanya’h tüccarın 
zeytine renk vermek iç n 
sarnıçlara paslı teneke koy 
doğu ortaya çıkınca ceza
landırıldı ve karar gazeıe 
Hanıyla kamuoyuna du
yuruldu

18 Haziran günlü Mil
liyet Gazetesi’nin 10. say
fasında yer alan bir mah
keme ilam, ’anlamh” ol
duğu kadar zeytin üreti- 
cflerini ve tüketici halkı 
adeta uyarıyordu.

Akhisar Asliye Ceza 
Mahkpme-d'nin kararında 
şöyle deniliyor :

!« Sanığm satmak için 
hasırladığı salamura zey
tin kuyul nna paslı tene
ke ve soba borusu koyup 
renk vermek için bunları 
kullandığı an aşıklığından 
ve bu husus sağlığa az ve
ya çok zararlı olup, tah- 
şiş niteliğinde görüldüğün
den sanığın eylemine ayan 
TCK.'nın 395. maddesi ge
reğince takdiren üç ay ha
pis ve dokuz bin lira ağır 
para cezasıyla cezalandı-

AHMET ACAR 
KİMDİR ?
Ahmet Acar 1935 yı

kıda Gemlik’ te doğdu. 
Selimiye köyünden 1940 
yılında Gemlik'e geldi. 
1 yıl orman memurluğu 
yaptıktan sonra görevin
den istifa etti. Daha son
ra ticarete atılan Ahmet 
Acar, 1960 yılmda Hallt- 
paşa Mahallesi muhtarı 
olda. Bn görevini günü
müze kadar sürdürdü.

ilçe İdare Kurula üye
ni de olan Acar, Gemlik 
Muhtarlar Derneği Baş
kanlığını yapıyor. Ahmet 
Acar, aynı zamanda Tür
kiye Muhtarlar Federas
yonu onur kurulu üyesi.

Ahmet Acar, evli ve 
6 çocuk bata.

rılmasına karar verildi.»
Üç ay hapis cezasını pa 

ra cezasına çeviren malı 
keme sanığın sonuçta 36 
bin lira ağır para cezasıy
la cezalandırdı. ilan edilen 
kararda tahşiş edilen zey 
tinlerin yasa uyarınca 
müsadere ve imha edildi

Belediye’ye Alınacak 
3 Memur Kadrosu İçin 
60 Başvuru Yapıldı

Gemlik Belediyesinde 
açık bulunan üç memur 
kadrosuna 60 kişin n baş
vurduğu öğrenildi.

Belediye Başkam Hakkı 
Çatar* dan aldığımız bil
gilere göre Otobüs işlet
mesine a'ma c ak bir su ka
lamaza memuru, bir su 
tahakkuk memuru ve bi
letçi için 60 kişi başvuru
da bolundu.

Belediye Başkanı Hakkı 
Çatar, alınacak memurlar

MAHALLE 
MUHTARLARINI 
TANITIYORUZ

HALtTPAŞA 

MAHALLESİ

A. ACAR- Mahallemi
zin önemli sorunu kana- 
liisazyon konusudur. Bu
nun çözümlenmesi en bü
yük beklentimizdir. Ayrı
ca 2 nolu caddenin asfalt 
lanmasını istiyoruz. Yo
lun Küçük Kumla güzer
gahında olması bu ihtiya
cı daha da arttırmakta
dır.

öte yandan mahallemi
zin bir sorunu da kaldı
rımlardır. Bilhassa Bayır 
»Yazıcı, Moda, Yediervler 
sokaklarımda kaldırım 
ihtiyacı ivedidir. Beledi
yemiz mahallemizin so
runlarını bilmektedir. 
Çözümün kısa Kamanda 
gelmesiyle Halit Paşa 
Mahallesi sakinleri mut
lu olacaklardır.

ALİ AKSOY

ği ve yine sanığın üç ay 
süreyle mesleğinin tatil 
edildiği yer adıyor. Sanık 
tarafından temyiz edilen 
kararın Yargıtay 4. Ceza 
Dairesince 12.4.1984 tari
hinde onanarak kesinleş
tiği kamuoyuna duyuru
luyor.

için sınavların Perşembe 
günü Kız Meslek Lisesi'' 
Salonunda yapılacağım 
•söyledi.

Ziraat 
Bankasına
Yeni
Müdür
Atandı

Ziraat Bankası Müdür
lüğüne Selman Özalemdar 
atandı.

Geçtiğimiz hafta içinde 
yeni görevine başhyan 
Selman özalemdar, Ziraat 
Bankası Ünye Şubesi Mü
dürüydü. özalemdar, ev 
naklini yaptıktan sonra 
ilçemizdeki görevine baş- 
Vyacak. 1

Ziraat Bankasının' eski 
Müdürü önder İşcan, bir 
süre önec Kütahya Şube
sine atanmıştı.

KÜÇÜK KUMLA VE 
GEMLİK BELEDİYELERİ
YENİ OTOBÜSLERİNE 
KAVUŞTU

Gemilik ve Küçük Kum 
da Belediyesi yeni otobüs
leri geçtiğimiz hafta için
de getirildi.

Otomansan firmasın
dan satın alınan Mescedes 
302 tip otobüsler Gemlik 
Kumla ve Gemlik Bursa 
arasında seferlere başla
dılar. Küçük Kumla Be
lediyesince satın alınan 
iki otobüsün Kasabaya gi 
pişinde Kumla’lriar sevgi 
gösterilerinde bulundular. 

diler.
Pazar günü Gemdik sa

hasında oynanan karşılaş
malarla iki takımımız ra
kiplerini yenerken taraf
tarlarda büyük tezahürat 
yaptı. Gemilik sahasında 
yer yerimden oynadı.

Şampiyonluğu geçtiği
miz hafta garantilemiş o- 
lan Sümerspor, bu hafta 
Gürsuspor’u 4-1 yendi. 
Şampiyonlara yakışır bir 
oyun çıkaran Sümerspor, 
karşılaşmanın, 7. dakia- 
smda Bilâl’ın ayağından 
ilik golünü attı. Bundan 
bir dakika sonra Gürsu- 
sporlu Ercümen, takımı
na bereberlik kazandırdı.

Yıldırım

Düşen

Çadırda

Uyuyan 

İki Kişi 

öldü

Geçtiğimiz hafta yağan 
sağanak yağmurlar arasın 
da Kurşunlu Köyü orman 
larına düşen yddınm, iki 
orman ağaçlandırma işçi
sinin ölümüne neden oldu.

Orman Ağaçlan dımıa 
Mühendisliğime Kurşunlu 
Köyü sınırlarında bulunan 
Kirazlı Pınar mevkiinde 
çalışan Şehmuz Yaşar (40) 
Ali Yaşar (15), Nura Ya
şar (20), adlı şahıslar nay
londan yapma çadırlann- 
da uyurlarken düşen bir 
yıMınm çadırlarına i- 
sabet etti.

Çadırda kalan Şelımuz 
Yaşar, ve oğlu Ali Yaşar 
olay yerinde ölürken, Nu
ra Yaşar, yaralandı.

dakikada Emin ve 75. da
kikada Kubilay’ın altığı 
gol île karşılaşma 4-1 Sü- 
merspor’un yengisiyle son 
buldu.

Maçtan sonra Sümer- 
spor’lu taraftarlar anaçlar 
ia ilçe içinde şampiyonlu
ğu coşku ile kutladılar. 
UMURSPOR ŞAMPİYON

Haftanın ikinci şampi
yon takımı Umurspor’du. 
Şampyonluk karşılanma
sında Tütünspor’ia oyna
yan Umurspor, rakibini 
2-1 yermeyi başardı. Zevk 
li bir oyun sunan iki ta
tara, izleyicileri memun- 
bıraktı. Karşılaşmanın ilk 
golünü Umurspor’lu Yu- 

ETE ZAM

KIYMA 850 LİRA OLDU
Belediye Encümeni aldığı kararla et Laflama ye

niden zam yaptı.
Çarşamba günü toplanan Belediye Encümeni flçe 

kasaplarının zam isteklerini görüşerek karara bağla- 
ladı. Daha önce 70 liraya satılan dana kıyma 850 E- 
raolurken kemikli kuzu 900, kemikli dana 700, bonfi
le 1200 liraya yükseltildi.

KASAPLAR ZAMLAR YETERSİZ

Belediye Encümeninin yapmış olduğu zamları az 
bulan kasaplar, canlı hayvan fiatlannın çok yüksel
diğini ve kesimlik hayvan bulmada zorlukla karşı kar 
şıya olduklarım bildirerek şöyle konuştular :

“ Gemlikli kasapların çoğu hayvanını Et ve Ba
lık Kurumandan sağlamaktadır. Burada sık sık yapı 
lan zamlarla düşük fi a t la et satmak imkansızdır. 
Hayvan sahaları ilçelere nazla satış yaptıkları gibi 
fark almaktadırlar. Bursa Belediyesince verilen ta
rifelerden en az 25 lira daha yüksek tarife serildi
ğinde hakkimiz; alınış oluruz.

Zamlı ve eski et fiadanşöyie :

Kuzu kemikli 850 900
Koyun kemikli 700 750
Koyvaı pirzola 750 800
Dana kemikli 600 700
Sığır kıyma 750 850
Dana kuşbaşı 800 900
Dana kemikli 900 1000
Büftek ve bonfile 1100 1200
Dana malak kıyma 650 700
Oğlak kemikli 600 650
Keçi 500 550

mesi gerekiyordu. Haşan 
m golü takımım 2-0 öne 
çıkardı. Rahathyan Umur 
spor ikinci devre Ahmet’ 
in ayağından bir penaltı 
golü yiyince maç 2-1 skor
la bitti.
sscssc- landan ü sm.kn

Maçta, Tütünspor oyun
cusu Abdullah, orta ha
kem Ahmet Akyol’a sal
dırıp bâr j’umpukla yere 
serince oyun bir ara dur
du. Abdullah kırmızı kart 
görerek oyundan atıldı.

Karşılaşma sonunda 
Belediye Başkanı Hakkı 
ra birer futbol topu ar- 
Çakır, şampiyon takunla- 
mağan etti.
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Gemlik 
Y azıları

Av. A|| AKSOY

Geçen haftaki “Sayın ANAP’ çılar” başlıklı yazımız 
tam anlamıyla cuk oturdu. Yaklaşık iki yıldır bu say
fada yazıyorum, bir yazı nedeniyle böyle yoldan çev
rilip, aranıp, çağrılıp kutlandığım olmamıştı hiç. Yap
tığımız iş, bir dipsiz kuyuya taş atmak değilmiş me
ğer. Anladım ki halk uyumuyor, seçim öncesi bol ke
seden vaadeden ANAP’çılar! çok iyi izliyor.

Ne var ki o “bilgili becerikli ve iş b'.tirici” ANAP’ 
çılar, verdikler sözleri çoktan unutt 1ar. Başbakan 
sayın Turgut özal’ın “sanayi siteleri” sayıklamasın
dan Gemlik’ti ANAP’çılar öcü götmüşçesine ürküyör- 
lar. ilçemizde sanayi sitesi için gereken arsalara bele
diye başkam sayın Hakkı Çakır, adeta mal sahipleri 
gözüyle bakıp, yüzeli i-iki yüz milyon gibi büyük bir 
değer biçerken, meclis üyesi arkadaşları açıkça, (ol
maz o iş) diyorlar...

Yüzen ortaklı Gemlik Küçük Sanayi Sitesi Koope
ratifine, şehir planında “sanayi bölgesi” saptanmış 
yerde gereken otuz dönüm kadar bir arsa nasıl bulu
nur? Verin bakalım yanıtı. (Çözülemeyecek hiçbir 
dert yoktur, biz çözeriz, bizi seçin) diyen ANAP’çılar.

Evet sanayi sitesi için arsa nasıl bulunur ?

* * »
Konu kooperatifin kendi derdidir, belediyenin ne 

üstüne vazife!” diyemeyiz. Arsa sahiplerinden serbest 
piyasa, koşullarında yer satınalmak mümkün değil, 
üstelik hem kooperatifim yeterli parası yok, velev ki 
olsa, yer sahiplerini razı etmek zor. Devreye “devlet 
Kuvvetinin” girmesi zorunlu.

İzlenecek yol, belediyenin yasal devlet yetkilerini 
kullanarak arsa kamulaştırmasına gitmesidir.

Sorun da işte bu noktada çatallaşıyor. ANAP’çı- 
lar’m düşüncesi : Dükkân sahibi olmak isteyen esnaf 
ve sanatkâra, belediye neden maddi destek sağlasın? 
Erbap olsunlar, para bulsunlar, arsa alsınlar. Kaldı kî 
belediye olarak hem paramız yok, hem bu işi çözme
ğe niyetliniz yok. Niyetimiz olmadığı için de pek öyle 
uzun boylu” derdimiz” yok...

Biz başka türlü düşünüyoruz.
Düşüncemizi eski belediye başkanı sayın Şahabet- 

tln Oantny’a söylediğimiz gibi, sayın Hakkı Çakır’a 
da söyledik. Ve şimdi tüm hemşehrilerimize açıklıyo
ruz.

Ülkeye cumhurbaşkanı vermiş bir ilçede, özel sek- 
töroü partilerin yıllarca kalesi olmuş bir Gemlik’te, 
yıl 984 ve daha hâlâ bir sanayi sitesi yok Bu ilçeye yap 
tığınız “böyük hizmetler” (1) mübarek dlsıuı ey eski 
politikacılar...

Gemlik bin güçlükle daha yeni “sanayi bölgesi sap
tanmış” bir İmar plîmna kavuşuyor, tlçoıfn Orhan
gazi çıkışında, karayoluna bitişik, Terme Hotel ile 
RAfat Minare Çiftliği arasında, -çiftlikten biraz alırak- 
yer alan bölge sanayi bölgesidir. Bu yerde altı p'rsel 
var ve sahipleri İçemirde tanınan değişik k'şiler...

İmar planlan objektiftir. Kent planlama tekuiğinm 
gereklerine uygun biçimde yapılır. Plan, keşinin ma
lını ku'lrmna özgürlüğüne İmren smıriama'ar getirir. 
Nitekim bu altı parselin sahipleri, bundan böyle yer
lerine “konut” yaımmazlar. imar planı bu haklarını 
ellerinden almıştır.

Ne var ki plan, bu altı arsayı “sanayi bölgesi” için
de saptamakla sahiplerini “sevindirmiş” değildir. Bu 
kişiler kendileri damdaki bir gelilme sonucu, b‘r res
mi karar w tercih üzerine, hiç yoktan “kârh çıkan* 
kişilvr olamazlar»..

Onaylı imar planlarının “ö?.vl kişiler” aleyhine so
nuçlar doğurmamalı için GSSO sayılı “istimlak Kanu- 
nuhınn 6-4 üncü fıkrası hükmü, belediyelerin, örri ki
şiler lehine dahi “kamu yaran” karan a'abilece ;ini 
öngörmekte. Dahası, onay h imar planlan irin kamu 
yararı karan alınmasına dahi lünım > oktur. Belediye 
snnayi bölgelimle yer edinmek isteyen kooperat te 
yardımcı olmak zorundadır.

♦
Balrdl.ı eler ynsasi’nın 1A inci maddesi belediyelere

Arsa Nasıl Bulunur?

çok geniş görevler veriyor. Gemlik halkının bugüne 1 
kadar kendi belediyesinde hiç tanık olmadığı kadar

İlgili maddenin 68. fıkrası günümüz diliyle aynen 
şöyle : (Ucuz belediye konutları yapmak, belediye | 
adına inşaat yaparak kiraya vermek, belediyenin ge- | 
nişleme ve gelişme bölgelerinde arazi alarak yeni p’a- 
na göre düzenlemek ve yeniden inşaat yapmak iste
yenlere satarak “ihtikara” engel olmak)

İhtikar sözcüğünü aynen yazdık. Anlamı şu : Bir 
mah değerinden çok satmak, vurgunculuk.

Yasanın “arsa vurgunculuğunu önlemek”le görev
lendirdiği belediyeler, “müşterileri,” imar planlarının 
arsalarına “özellik” sağladığı mal sahiplerine karşı 
kollamakla görevlidir.

Şimdi de İmar Yasası’nın 59. uncu maddesine baka
lım : (Onaylanmış imar planlarının uygulanmasını 
sağlamak için yapılması zorunlu kamulaştırma bede
linin belediyelerce temin edilememesi üzerine, belli bir 
yerin kamulaştırılması şartıyle, gerçek ve tüzel kişi
ler tarafından belediyelere yapılan bağışlar kabul o- 
lunarak bu maksat için harcanır.)

Kooperatifte ve belediyede para ydk diye, belediye 
vurgunculuğa engel olmak görevini rafa mı kaldırma
lı? Sayın Hakkı Çakır ne yapmalı ANAP’çılar?

♦ * *
Bence şunu yapmalı : Sanayi bölgesinde mutlaka 1 

kamulaştırmaya gidilmelidir. İlçe Kıymet Takdir, ' 
Komisyonundan nasıl bir rayiç bedel çıkacak? Çıka- 1 
cak takam hiç önemli değildir. Zira konu “kamulaş- 
tırmabedclinin saptanması” için mahkemeye götürü- , 
lecektir. Çünkü Armutlu sahil yv.u için karayolları 
bölgede kamulaştırma yaptığında, Kumla’da beş yıl 
önce, metrekaresi bir liraya kamulaştırma kararı ve
rildi. Aynı yolun ilçe çıkışında. Kumla Caddesi’nde 
oturan halkın evleri, metrekaresi ikibin liraya kamu- 
laştırıldı.

Bugünkü koşullarda, sanayi bölgesindeki arsaların 
metrekaresine beşyüz liradan fazla ödeme yapmak, 
belediyenin kendi yaptığı planla kendini cemiandırm» 
sı ve arsa sahiplerim ödüllendirmesi olur...

Otuz dönümlük bir alan onbeş milyona, -istenirse | 
bal gibi-, kamulaştırılır. Daha fazlası için işte yargı , 
yolu... Eğer komisyon onbeş milyonu aşan bir değer 
biçerse, bu kez belediye mahkemeye başiTirur. Mah
keme hem rayici gerçekçi saptayacak, hem geçecek 
süre “para tedarikine” fırsat verecektir. Kamulaştır
ma kararı üzerine taşınmazlara el konur, birleştirme
leri yapılır ve mahkemeden çıkarak bedeli ve tüm 
yargı giderlerini ödemek koşuluyla yer kooperatife I 
satılır...

Kamulaştırma Bedelinin Tesbiti Daıası sürerken, 
sanayi sitesinin kredisi de çıkar, temeli de afctr, 
hatta içine de girilebilir...

# ♦ ♦

Sajan ANAP’çılar ra kanıl'n kendi ağızlarıyla bü
yütüyorlar. Mevcut pıra darhğı < ekT'rken arsa sahip 
terini ihya edecek “duka para” bulmak kolaysa, hay
di bulunuz! Buhmazsan-ı el bağlayıp oturmak ohnaz.

Mal sahiplerine duka para saymadan kamula^trma 
yapmak yasatan çiğnemek değildir. Mahkeme ç'rek- 
li incelemeyi yapacak ve “rayiç değeri" bu’acakt r. 
Türkiye'de yıllardır birlerce kişi, mah kamul 'ştı-ıld»- 
ğında bu yola başvurmakta (h r Değer tesbitirin yargı 
yvduna intikali, mal sahijderi akyhine fakat belediye 
w kooperatif lehine bir “sureyi kuHarma” inkarı 
say lay araktır.

Kimi güzel işleri hiçkimseyi rahatsız etmed $n ya p- 
mak hop özîediğimir hir idealdir Fhkat öyie baa gü
rel şeyler varihr ki ancak başkaHn. paralan bilir? t 
yvl sonra ödenmek suretiyle, rahatsız edilerek yapüs- 
bilir. Sorun böyle bir "riski"! göze atmaktır.

Say» ANAP^çdar-
Ya Ankara 'dan ba iş iç®» "duka para" badMalaaM*.
Ya paranız cÂr.ıad^ındsn “kennyvı mahkemeye 

götürüp — wı>» kazanarak” iıf<ba yolu Wuyw ı ıha 
nta. Yahut da “sîzlere, bilgisiz, beceriksiz, çekingen” 
denmesine ra« olacaksam». Buxwwı hodri mıy üa»'

Gemlik

Ticaret ve Sanayi Odasından Duyuru 11
5530 Sayıh Kanunun 2567 saydı Yaaa ile değişi‘zj. ■ 

maddesi hükmünde yıllık aidatların ilk taksıdi Nisan I W 
26. maddem hükmünde de munzam aidatların Mayıs î 
ve Aralık aylarında iki eşit taksitte ödenmesi genke. | 
Munzam aidat Kurumlar "Vergisine tabi üy elerimiân 11 
ödemiş oldukları K«urumlar Vegislr_in binde beş, ge& 11 
. ergisin? tabî üyelerimizin ise Gelir Veresine mateh 11 
teşkil eden ticari ve sınai faaliyet erinde» e'.de küSmt 11 
kazanç top lamının binde keşi c r anır d> dır.

Ancak tavan 20.000.-TL. yi geçemez.
Sayın üyelerimizin, cezalı duruma düşmemri—îffr M 

” Munzam Aidatlarım ’ 30 Haziran mesai saati bi'-11 
mine kadar Oda'mız veznesine edemeten ûneaüt fle-1 | 
yutulur.

İlân Metni

Amirliğimiz personeline at y apı arak otar 20 İh E 
raîi Polis Lo manı înşaatı için, aşağıda beLrt İsı taşx 1 
mazlarm fi İdare Kurulu’run 14.6.1984 gün w 2031 
sayılı kararı ile Kamulaştırılmış buknrktğmria»bA I 
se konu taşınmazların 2942 sayılı Karrjnm İL İM 1 
desi uyarınca Kıymet Takdiri yap la ağrrian ; tasm-1 
maz sahipleri Tahsin Uğurlu, Namık Mutnan. Ahsac I 
Kaymak, Hacı Ali Scnmezyurt .v Mehmet M 
■rislerimin 20 Haziran 1984 Çarşamba gürü saat 14® | 
de taşınmazlar mahabr. de hazır buhnrnalan huşa® 
Hanen tebliğ olunur. 18.6.1984

TAŞINMAZLARIN :
Mahallesi Mevkii Pafta No Ada No Parsd N₺ 
Osmaniye Değirmen Sk. 27 610 85-86-81

88-®-» 
94-35® 

97-38 
(BmbIİ

■m «**»**>

KAYIP

Gamllk PTT Mü dürdüğünden aldığım krnlü» kar-1 
timi kaybettim.

Hükümsüzdür.
•seıim Erdem

HURDA SATIŞI

Şirketimizin Gemlik Te sislerinde hurda «aA f ] 
1 teneke ve kutu satılacaktır.

isteklilerin 21. 6. 1984 günü mesai hrtmMtk» | j 
f dar teklif mektuplarını kap ah zarf içinde tessens I 
t Teknik Müdürlüğüne tes&n gerekmektedir.

< BP Petrofler. AŞ
| GemacTFüriRlMl ||
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DÜZELTME

GemSk Sü2ı Hukuk Mahkemesi *K üerril 
ğtEKa gazetemizri? yu^'uıkanazı 19S4-9 seüş

Not : EUtank Genel MûdMâğü hMbe 
hvûu aneraatmr.
teren uaaenteuşh®-. Dooete ûeür teria.
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rayordu. O günlerden, bu günlere nasıl ge- 
1 um şti ? Keselerde, cüzdanlarda , dopdolu 
iır<sineıniz“ Haraç Mezat” edilmişti. Para
mız tıknefes olmuş, insanlarımızda soluk
suzdu. Ulusumuzu kamplara bölenler, nasıl 
da çıkarlarım öne almışlardı ? Nısıl da 
“MUTLU AZINLIK ” Lir yaratmışlardı. 
İçeride huzursuzluk yaratma sevdalıları tii- 
. enılş^emi azıya almışlardı. Tüm bunlar 
yetmezmişçesine bir dil sorunu yaratıldı bi
lerek. Gözlerj başka yöne kaydırmak işleri
ne geliy&'rdu. İşte, 1950 yılında ortaya atı
lan şaşırtmaca bugün de sürüyor, evin er
keğinin kavgası bugün de sürüyor. Bilinçli
ce, sürüyor.

Durup dururken dil konusundaki kavga
nın uzun süredir siiregen hale gelmes i her 
alanda olduğu gibi, kan kaybetmesi dilin ge 
Üşmesine duvar çekiyor ; dil inizi de temel 
sorunlarımız gibi, bir açmaza getirerek; 
kendi dışlarındaki bilim adamlarına yaşam 
hakkı tanımıyor bu kafalar. Bağnazlığın 
kuyusuna düşmek buna denir. Dünyada, 
terimlere yeni terimler katılırken; bizim 
dil erbabımız ayaklarını dayamış çürük 
duvara, bağnazlığını sürdürüyor. Kitaplar 
yazılmıştır bugünün diliyle. Ulusumuz, 
sözlüklere burnunu sokan yabancı terimle
ri kullanırken, ‘HAYIR OLMAZ’ denile

h Bir kardeş» ç çuluna u nııi söylüyor a I 
ctar içinde. Bir ev inim îr.im inliyor gece- J 
.er, yuva yapmış baykuşlar. Bay kuşlan 
emde anayh çocuklar. Geceer uzundur 
tren yollar uca. Bu uzun gecelerde, “Kaz, ■ 
ınfer gidiyordu.” kuş uçmaz kervan geç- 

Imeı kığlardan, analar bir kuru inciri ez - 
•yo:; süt kalmamış memelerden süt umarak 
• sucyor sıkıyordu. “Köpekler ana olnıasm- 
|d." Ne çare, kuru inciri gtâyaşlarıyla ı a-; 
Ifayar. yüreğindeki sevgi çiçekleriyle, sunu-1 
Iyordu < .cukrirır.a. gıdım gıdım. Ananın 
lyiinginde, yılların küll.”di üğ; ateş, pa- 
Irüfeyon'u. Ana tüm gücünü ateşten ahycr 
j Yeter k s'emesin ateşi ana'nın.
| Evir erten, erkekten bir erkek ki; gö 
|K2i?r hayran kahr boyuna poşuna, be
jini ge görüre, sabıkları kalkar umutla 
■böler ekmeği, bu yunaklarına. Yetmiştir 
gşirikyetmiş!İr yoksulluk... Haberler o- 
îfcz gsıetekrde “işsiriği ortadan baldıra 
|e’ğx enflasyonun tei ne vuracağız kazın ı- 
gyı. “Gazeteler de yaana olmuş” diye geçi
nir usundan. Hele basının boyalısına inanı 
|«i’nnûiğ; dı yerleşmiştir içine. Boyalılar m 
■duygu inanç, sömürüsünden başka bir iş 
1 yapnadıklanra anımsar burukça, derken 
I geçmiş günlere kayıverir.

Türk Ousumm dünyaya nasıl değiştiri-
verdiğl geçer içhıden;ardmdan nerede oku- 
dnğuuu aıumsayamadığı dizeler, “Aym al
todan kağndargidiyordu Akşehir üstün
den Afyon’a doğru ” Bu dizelerle gerilere

mez. Her alanda yanılmalar ulusumuzu 
açmazlara götürürken; neden dünyadaki 
olan yeniliklere kapımızı kapamayı yeğle- 
lim; Neden ?

Gayrimenkulun Açık Artırma İlânı 
Gemlik icra Memurluğundan

Dosya No : 983-509 T.

Sablmasma karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıymeti, adedi evsafı :
G-mük Tapu S'c’linin 25.10.976 tarih ve pafta 4 şahife 993 ve parsel 1059 da 

fcayıth Gemlik Ger.çali köyü köy içi mevkiinde kâin 156 m2. miktarlı ahşap avlulu 
erin 4-12 hissesi (4-12) hisseye b lirkişi tarafından 150.000.- lira kıymet takdir e- 

î (Siniştir.) Açık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.
SATLŞ ŞARTLARI :

1-Satış 27. 7. 1984 cuma günü saat 11.20 den 11.40 a kadar Gemlik icra Daire- 
afcde a©k artana suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 

İ K inj ve rüçhanlı alacaklılar varsa a’acakian mecmuunu ve satış masrafarını geçmek 
şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü ba 
ki kalmak şartıyle 6.8.1984 pazartesi günü aynı yerde ve aynı saatlerde de ikinci 
artıma; a çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanılı alacaklıların alacağını ve sa- 
fe masraflarım geçmesi şartıyle en çok artırana ihale olunur.

2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin yüzde 10 u nispetinde pey 
JP* 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 
Ddâliye resmi ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler 
satış bedelinden ödenir.

3-Ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (-) bu gayrimenkul üzerindeki hakla- 
< kik hususîyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün i- 

Önde dairemize bildirmeleri lâzımdır; alisi taktirde haklan tapu sicili ile sabit olma- 
Â <&kça kaynaşmadan hariç bırakacaklardır.

Z /4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse îcra ve İflas Kanunu- 
J® nun 133, maddesi gereğince ihale feshedilir İki ihale arasındaki farktan ve yüzde 10 

frizden aha ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendi
lerinden tahsil edilecektir.

a ^Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup 
/. masrafı verildiği taktirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş \e münderecatım kabul etmiş sa- 
i A yıbnaklan, başkaca bilgi almak isteyenlerin 983 - 509 T. sayılı dosya numarasıyle me 

dffiuriuğurr.uza başvurmaları ilân olunur.

J te. W. K. 126 icra Memura
r H0liiey tabirine irtifak hakkı sahipleri

<te dahildir.

Sayfa 3

Gayrimenkullerin Açık Artırma İlânı 
Gemlik îcra Memurluğundan

Dosya No : 983-536

Bir borçtan dolayı hacizli olup satılmasına karar verilen Gemlik Tapu sicilinin 
8.11.1983 tarih ve pafta 5 ada 229 sahife550 ve parsel 16 da kayıtlı Gemlik Demir- 
subaşı mahallesi çeşme ve aralık sokak mevkiinde kâin 99.06 m2 miktarlı inşa edi 
len bürolardan

1- 4-arsa paylı 19 m2. miktarlı yola cepheli ve bilirkişi tarafından 1.500.000.- lira 
kıymet takdir edilen üçüncü kattaki bağımsız bölüm (10 nolu büro

2- 4-64 arsa paylı 19 m2. miktarlı yola cepheli ve bilirkişi tarafından L5000.000.- 
lira kıymet takdir edilen üçüncü kattaki bağımsız bölüm (1) nolu büro

3-4-64 arsa paylı 21.45 m2 miktarlı yola cepheli ve bilirkişi tarafından L500. 
000- lira kıymet takdir edilen üçüncü kattaki bağımsız bölüm (13) nolu büro ki 
oem’aın üç adet büro açık artana suretiyle satışa çıkarılmıştır

SATIŞ ŞARTLARI :
1- Satış 27.7.1984 tarihinde Çuma günü
Imolu sıradaki bağımsız bölüm (10) nolun büro saat 14.00 ilâ 14.20 arasında
2- nolü sjradaki bağımsız bölüm (11) nolubüro saat 14.30 ilâ 14.45 arasında
3- nolu sıradaki bağımsız bölüm (13) nolu büro saat 15.00 ilâ 15.20 arasında Gem- 

ffik îcra Dairesinde açık artana suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen 
kıymetin % 75 ini ve rüçhanh alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış mas
raflarını geçmek şartıyla ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı akmazsa en çok ar
tıranın taahhüdü baki kamak şartiyle 6.8.1984 tarihinde pazartesi günü aym 
yerde ye aynı saatlerde de ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüç- 
hanh alacaklıların alacağını ve satış mas-caflarım geçmesi şartıyla en çok artırana 
ihae olunur.

2- Arttırmaya iştirak edeceklerin talimin 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
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 âcili ile 
sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse îcra ve İflas Kanunu 
nun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir, iki 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 abaya bir örneği gönderilebilir.

6 — Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatım kabul etmiş sa
yılacakları, başkaca bilgi almak'isteyenlerin 1984-9 izalei şuyu satış sayılı dosya nu- 
marasıyle memurluğumuza başvurmaları ilân olunur.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatım kabul etmiş 
sayılacakları başkaca bilgi almak isteyenlerin 983-536 saydı dosya numarasıyle me
murluğumuza başvurmaları ilân olunur.

(tc.İf.K.126)
( +/İlgililer tabirine irtifak hakkı sahip İcra Memuru

leri de dahildir.
gemlik TURİZM VE TÂNttMAmİRNtâi TÜZÜĞÜ

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ
Madde : 1- Derneğin Adı : ” Gemlik Turizm ve Tanıtma Derneği ” dir 

Merkezi! : Gemlik olup çalışma yeri Gemlik Cumhu
riyet Alanı îskele karşısı Ziya Kaya Bulvarı No : 1 dir

DERNEĞİN AMACI :
Madde : 2- Derneğin mevzuu ve gayesi : Gemlik’m tabii, arkolöjik, fok- 

lorik ve 'diğer bütün turistik zenginliklerini meydana çıkarmak, koru
mak, ve değerlendirmek suretiyle turizmi Gemlik’te en önemli iktisadi 
mevzu haline getirmektir. Dernek yukarıda yazılı gayesine erişmek için 
aşağıda yazılı işleri yapar.

a) Turistik zenginliklerini kıymetlendirmek için ilgili Makam ve mer
cilerle turizmle alakalı resmi ve gayri resmi kuramlarla temas etmek.

b) Turizmin başlıca faktörlerinden bîri olan otelcilik ve diğer barındır
ma tesisleri ile lokantacılık mevzuu bölgenin genel ekonomik menfaatleri 
ile birlikte inceliyerek, bu endüstrinin ( Turistlerin karşılanması, yerleş
tirilmesi ve servis bakımından ) geliştirilmesine çalışmak.

c) Otel ve 'diğer barınma tesisleri ile hkantalann fiatlanm oda ade- 
dinive diğer vasıflarım teferruatlı bir şekilde yayınlamak.

d) özel şahısların turizm sahalarına yatırım yapmalarını teşvik etmek.
e) Bölgenin mutfak gelenekleri ile diğer geleneklerinin devam etmesi

ni sağlamak.
f) Her türlü imkânlardan faydalanarak propandasım yapmak, broşür 

ve plan gibi eserleri yayınlamak.
g) Kendi imkânları dahilinde turistik diğer sergilere katılmak.
h) Festivaller ve benzeri gösteriler tertip etmek.
ı) Danışma büroları açmak , ehli elamanlar vasıtasıyla çalışmaları ter

inin etmek.
k) Tercuman-rehber kursları açmak, tuıâstik müesseselerde çalışacak 

müesseseler idare edecek eleman yetiştirmek.
ı) Hatıra eşyası sanayini teşrik etmek, satış yerieri açmak.
m) Mahalli halka turizm bilgisin vermek. :

1- Konferanslar tertbi
2- Mahallin basın, radyo, şehir hoparlörleri e] ilânlanyle tcOûnler.
3- ülkemiz dahilinde ve dış ülkelere toplu geziler tertibi.
4- Demekler arasında mektuplaşma.
5- Turistik yer ve bölgelere geziler tertibi.

n) Mahallin tarihi, arkeolojik ve turistik kıymetlerinin araştırılması, 
değerlendirihnesj ve muhafazasına yardım edilmesi, bölgenin tarihi ma-
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hallerine, tabii güzellik ve turistik cazibelere giden yolların işaretlenmesi 
bu yerlerin temiz tutulması.

o) Çevredeki müzelerle ve tarihi kazılarla ilgilermek.
p) Kendi bölgesi içinde bulunan tarihi eserlerin, otel, motel, kamping 

pansiyon, şifalı sular, kaplıca ve ılıcalar, eğlence yerleri, avcılık, balıkçı
lık v.s. gibi konuar hakkında bir envanter hazırlamak.

r) Kamp yerleri tertibi ve kamp tesisleri kurulması.
s) Pansiyonculuğun teşviki ( Turistik teftiş kredisi vermek bunların 

yerine getirilmeis ve işletilmesine nezaret etmek.)
ş) Trafik problemlerimizin, turistler bakımından ele alınması ve güç

lüklerini yetkili mercilere intikalini temin etmek.
t) Şehrin güzeleşmesi için dükkan, mağaza vitrinlerinin güzel dekore 

edilmesi, husisi eşhasın evlerinin cephesini çiçeklerle süslemeleri, hususun 
da müsabakalar tertibi.

u) Turizm ve Tanıtma Bakanlığı her üç ayda bir çalışmalar hakmda 
bilgi vermek ayrıca yıl sonunda yılık çalışmalardaki gelişmeleri v eturiz- 
mi engelliyen konulan bildirmek.

ü) Yerli ve yabancı folklor ekiplerinin iştiraki ile festivaller düzenle
mek bu festivallerin zamanla san’at festivali haline dönüştürmek.

Made : 3- Demeğin kuruculan aşağıda adlan yazılı eşhastan ibaretir. 
Adı ve Soyadı B. Adı Mesleği ikâmetgâhı D. Tar. Tabiyeti 
Hüsmen Erdoğan Raşit Kaymakam Hamidiye Mh. Gemlik 1925 TC 
Emin Dalkıran Mehmet Bel. Bşk. ” ” Tekel Sk. No. 32 1341 TC 
Memduh Ertunga Ali Remzi H Hakimi B. Çavdar Ap. Kat 3 T.C. 
Necati Karagenç Selim înş. Bn. Md. ” ’ ” T.C.
Tevfik Solaksubaşı Cafer Fabrikatör 1. Cad. No. 73 1926 T.C.
Mustafa Karbay Hakkı Hük. Tabibi 1340 T.C.
Avni Malgil Mehmet Gazeteci 1 nolu Cad. Kafoğkı Ap.145-2 1930” 
Hikmet Yıldırım Abdullah Tüccar Osmaniye Mh. NusretiyeSk.33 1927 ” 
Selâhattin Kardeştuncer Yunus Tüc. Deminsubaş M. Cami Yok 8 929 ” 
Recep Yüzücü Musa Lokantacı Hükümet Cad. No : 8 1929 T.C.
Mustafa Korkusuz Ali ” DJSubaşı Şehit Mustafa Sk 19 1331 TC 
Danış Ekim Şükrü Tücar Kayhan Mh. Kale altı Sk. no 2 1911 TC 
Muhtar Alemdar Mehmet Fabrik. 1 nolu Cad. No. 1 1330 ”
Mustafa Uğur İbrahim Ziraatçı Otelci Orhangazi Od. No. 25 1342 ’ 
Ahmet Çeterez Ömer Bakkaliye D.Subaşı Mh. Çeşme Sk. 37 1927 ” 
Ahmet özer Mehmet Kons. Fabk. 1 nolu Cad. No. 19 1931 ” 
İsmail Tatlisözlüler Plaj ve kamp işi. NuıriHamidiye Mh. Krom Sk. 3 1332

Madde : 4- ÜYE OLMA ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA
Derneğin, aıil ve fahri olmak üzere İki tür üyesi vardır.

Medeni haklan kulanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş bulu
nan ve 2908 sayılı kanunla üyeliği yasaklanmamış herkes demeğe üye 
olabilir. Türkvatandaşı olmayanların demekte üye olabilmeleri için Türk 
vatandaşlarında aranan şartlardan başka, Türkiyede ikâmet etme hakkı
na sahip olmalan da gereklidir. Fahri üyelerde ikâmet şartı aranmaz.

Madde : 5- ÜYELİĞE KABUL :
Demeğe üye olmak isteyen kişinin talepnamesi en az iki üye tarafından 

demek yönetim kuruluna verilir. Müracaat giriş beyanmamesi 15 gün 
müddetle demekte ilan olunur. Demek yönetim kurulu bu müracaatı en 
geç 30 gün içinde üyeliğe kabul veya reddi şeklinde karara bağlayıp, so
nucu müracat sahibine yazı ile duyurmak zorundadır. Yönetim kurulu- 
lunun üyelik müracaatı hakkında vereceği karar kesindir.

Made : 6- Demeğe maddi manevi yardımda bulunan ve demeğin ga
yesi doğrultusunda turizme hizmet etmiş kişiler yönetim kurulu karan 
ile fahri üyeliğe alınabilirler. Fahri başkan seçimi ise ancak genel kurul 
karan ile mümkündür. Fahri üyeler topantılara katılabilirler. Ancak oy 
kullanamazlar. İstedikleri takdirde aidat verebilirler.

Madde : 7- Demek üyeliği çıkma ve çıkanlma ile sona erer. Her üye 
tahakkuk etmiş aidat borcunu ödemek şartıyla dilediği zaman yönetim 
kuruluna yapacağı yazıl ımüracaat ile üyelikten çıkabilir.

Demek tüzüğüne aykın hareket eden 2908 sayılı kanundaki yasaklra 
uymayan, üyeler araşma nifak sokan, demekle ilgili çalışmalar sırasında 
loka liçinde, veya ikiden çok üye ile birlikte olduğu zaman lokaldışında 
demek üyeleri veya yöneticileri hakkında birtakım asılsız iddia ve isnat
larda bulunan, Türk ceza kanununa göre suç sayılan bir fiili işleyen üye
ler, şikayet üzerine, yönetim kurulu karan ile haysiyet divanına sevkedi- 
İrek üyelikten çıkarılırlar. Keza 2908 sayılı kanuna göre demeklere üye 
olma hakkını kaybeden üye yönetim kurulu karan ile demekten çıkanlır.

Madde : 8- DERNEĞİN ORGANLARI :
Demek organları Genel Kurul, Yönetim Kumlu, Denetleme Kumlu ve 

Haysiyet Kurulundan ibarettir.
Madde : 9- GENEL KURUL :
a) Genel Kurul, derneğe kayıtlı bulunan asil üyelerden teşekkül eder. 

Üyelerin Gene Kurula iştirak etmeeri için, topantı tarihinden önceki tahak 
kuk etmiş aidat borçannı tamamen ödemiş olması şarttır.

b) Genel kurul, iki yılda bir ocak ayında yönetim kurulunun kararlaştıracağı 
gün ve saatte olağan olarak toplanır. Genel kurul, yönetim kurulunun tüzüğe 

göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Ge
nel kuma katılacak üyeler enaz 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gün 
demi mahalli bir gazetede ilân edilmek suretiyle toplantıya çağnlır.Bu 
çağında çoğunluk sağlanmaması sebebiyle, toplantı yapılamazsa, ikinci 
toplantının hangi gün ve saatte yapılacağı da belirtilir, tik toplantı ile i- 
kinci toplantının arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz. 
Toplntının yapılacağa gün, saat ve yer ile toplantı gündemi toplantı gü
nünden en az 15 gün önce mahallin en büyük Mülki Amirliğine yazı üe 
bildirilir ve bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösterir listede eklenir 

c) Denetleme Kurulunun ve derneğe kayıtlı üyelerin 1-5 nisı talebi ile 
veya yönetim kurulunun lüzum gördüğü hallerde Genel Kurul olağan
üstü çağrılabilir. Genel Kuru 1 toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. 
Olağanüstü toplantı çağrısı yönetim kumlu tarafından biray içinde ger
çekleştirilmediği takdirde, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bu- 
hmanüyelerden birinin müracaatı üzerine Mahalin Sullı Hukuk Hakimi 
duruşma yaparak dernek üyeleri arasından 3 kişilik bir heyeti genel ku
mlu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

d) Genel Kurul toplantıları, derneğe kayıtlı üye tam sayısının yansı

dan bir fazlasının bulunması ile yapılır. Nisap bulunmadığı takdirde top
lantı gerj bırakılır, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, ikinci 
toplantıya iştirak eden üye sayısı, demek yönetim ve denetleme kurulla
rı asıl üye tam sayılan toplamının iki katından aşağı olamaz. Genel 
Kurul toplantısı birden fazla geri bırakılamaz. İkinci toplantı için üye
ler toplantı tarihinden enaz 7 gün önceden haberdar edilir. Ve geri bıra
kılma sebepleri ile toplar.tmm yetti, günü saati İve gündemi gazetede ilân 
dilerek yemden, çağrılır ve keza durum mahallin en büyük Müıki Ami
rine bildirilir.

e) Genel kurul toplantılarında kararlar, bulunan üyenin çoğunluğu 
ile ahıpr. Her üyenin bir oyu vardır. Üye oyunu bizzat kulanabileceğl 
gibi, diğer bir üye aracılığı ile de kullanabilir. Her üye genel kurulda an
cak bir üyeyi temsil edebilir.

f) Demek genel kurulu ilânda belirtilen ve mahallin en büyük Mül
ki Amirine bildirilen yer gün ve saatte yapılır. Genel 'kurula katılan 
üyeler yönetim kuruunca düzenlenen listede adlan hizasını imzalıyarak 
toplanü. yerine girerler. Bu maddenin (d) fıkrasında belirtilen yeter 
sayı sağlanmışsa durum bir tutanakla tesbit edilir. Toplantı yönetim 
kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri 
tarafından açılır. Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olması 
toplantının tehirini gerektirmez.

g) Açılışı müteakip toplantıyı idare etmek üzere bir başkan bir baş
kan vekili ve ika katip seçilir. Toplantının yönetimi genel kurul başka- 
nına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte 
imzalarlar. Toplantı sonunda bu tutunak ile varsa sair belgeler yeni 
seçilecek yönetim kuruluna verilir.

h) Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler 
görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin enaz l-10u tarafın
dan görüşülmesi istenen hususların gündeme konulması zorunludur.

Tüzük değişikliği ve demeğin feshi hakkında 18 ve 19 maddeler uy
gulanır.

i) Genel kurulun görev ve yetkileri
Tüzükte yapılacak değişiklikleri karara bağlamak
Yönetim ve denetim 'kurulu raporlarını incelemek ve yönetim 'kurulunu 
ibra etmek 2908 saydı kanundaki diğer görevleri ifa etmek yönetim ku
rulunca hazırlanan bütçeyi görüşüp aynen veya değiştirerek kabil etmek 
Demek organlarını seçmek, demeğin gayesine uygun veya derneğin 
ikametgahı olarak taşınmaz mal satın alması hususunda yönetim kuru
luna yetki vermek, Fhri başkan seçimine karar vermek, Derneğin fes
hine 'karar vermek genel kurul çalışmaları sırasında üyelerin ferdi te
mennilerini karara bağahp, yönetim kurulu nezdfinde tavsiyelerde bu
lunmak.

Madde : 10- YÖNETİM KURULUNUN NE SURETTE SEÇİLECEĞİ 
ASİL ve YEDEK ÜYE SAYISI ÎLE GÖREV VE YETKİLERİ

a) Yönetim kurulu 5 üyeden ibarettir. Ayrıca 5 yedek üye seçilir. 
Seçim genel «kurulda gizli oylama ile yapılır. Genel kurulda namzet ü- 
yeler bildirilir. En çok oy alan 5 üye asil ve oy adedine göre bu kişiyi 
takip eden 5 üye de yedek üye seçilir. Gerek asil ve gerekse yedek 
üye seçiminde eşitlik olursa, ad çekmek suretiyle sıra tanzim edilir. 
Delege seçiminde de bu yöntem uygulanır. Asil üyelerim herhangi bir 
nedenle ayrılmaları halinde yerlerine yedek üyelerden oy sırasına göre 
üye alınır.

b) Yönetim kuruluna seçilen üyeler, seçilme tarihlerinden engeç bir 
hafta zarfında en yaşh üyenin başkanlığında toplanarak aralarında 
bir başkan, bir ikinci bşkn, bir genel sekreter, bir veznedr ve bir mu
hasip seçerler ve böylece iş bölümü yaparlar. Bu seçim kapah oyla 
yapılır.

c) Yönetim kurulu enaz ayda bir defa toplanır. Demeği yönetim 
kurulu başkanı bulunmadığı zaman 2. başkan temsil eder.

d) Yönetim kurulu üye tam sayısının bir fazlası ile toplanır. Karar
lar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitTk halinde başkanın 
bulunduğu taraf çoğunluk kabul edilir.

Yönetim kurulunun görevleri şunlardır :
a) Demeği temsil etmek ve demeli tüzüğe ve 2908 sayılı kanuna 

göre yönetmek, demeği temsil hususunda gerektiğinde üyelerden biri
ne yetki vermek.

b) Demeğin gelir ve gider hesaplarını tutmak, gelecek döneme ait 
bütçeyi tanzim etmek, bunu genel kurula sunmak.

c) Türk vatandaşı oknayanlarm demek üyeliğine kabulleri halinde 
bunları 10 gün içinde mahallin en büyük Mülki Amirine bildirmek.

d) üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma 'karan vermek ve gerektiğin
de haklarında dernekten çıkarılma karan vermek üzere ilgili üyenin 
haysiyet divanın şevkine karar vermek, keza sair hususlarda gerrirti- 
ğinde üyenin haysiyet divanına şevkine karar vermek.

e) Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği görevleri yerine 
getirmek.

f) Boşalmalar sebebiyle üye tanı sayısmm yandan aşağı düşmesi 
halinde mevcut yönetim kurulu üyelerince bir ay içinde genel kurulu 
toplantıya çağırmak.

Madde : 11- DENETLEME KURULU :
a) Deneteme kurulu 3 asil 3 yedek üyeden ibarettir. Denetleme ku

rulu 10. maddenin a ve b fıkraları gibi yapılır.
b) Demeğin hesaplarını diledikleri zaman ve 6 ajı geçmeyen aralık

larla incelemek ve sonuçlan yönetim kuruluna bildirmek, keza yılhk 
hesap durumunu da rapor hazırlajnrak genel kurula biktmıek.

c) Sarfiyatın me\'zuata uygunluğunu denetlemek uygun oknaj'aı 
konularda ikaz ve nıütaalâlarda bulunmak.

d) Genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırması için gerektiğinde yö
netim kuruluna başvurmak, toplantı gerçekleştirilmezse 290S sayıh ka
nunun 20. maddesi gereğince Sulh Hukuk Hakimliğine başvuruda bu

lunmaktadır.
Madde : 12- ŞUBE KURULUŞLARI :
Demeğin Şubesi yoktur.
Madde : 13- AİDAT
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Üyeler yılda aagarf 3İXK- azamj J2Û0,- lirayı Ran ter»
g nelkurulca tcablt ediltcek ydız aıldatj v*rm*4c zofundadbrinr BM 
dat topta» veya taktetler ha .inde frtentMBr,

Modd« t 14- DERNE6İN ht.UH KAYNAKLARI
a)

d) 
0) 
f) 
fi)

üye aidatı b) Her türlü yafala/itk yardan <«r.
Devletçe yapılacak yat dunlar
özel idare ve BHed'y •'■» yapıa ak yardmtar
Başka kurumla r a yapılmak yarbmlar
Eşya pfyangoMzndan ahnaak g ürler.
Derneğin tertip edeceği frdivte .gezinti, .ergi faaby^tenrvter;

alınacak gelirler,
h) Neşriyatın «ağlayacağı gelirler
1) Festival sigaralarından temin edilecek geftrter,
k) Banka faizleri,

Made ; 10- HARFİ YAT VE ÖDEME ÇEKİMLERİ
Derncğ/n her türlü sarfiyat» yönelim kurulu karan ile olur. 25Û0.4I 

raya kadar olan ödemeler başkan veya ikinci başkanla mıtımteıiı kıl i 
müşterek imza ve sorumlulukları tahtında yapılır. Daha fazla bir «arfi 
yat İçn önceden yönetim kurulurun kararının al/nmam lâzımdır. Dire
ğin parası bankaya başkan veya ikine; başkanla muhasebeTİnm müşte
rek frnzaan ile yatırılır ve çekilir. Demeğin gelirleri «ureth ve ura nu
maralı makbuzlarla toplanır ve giderler sarf belgeleri ile yaptır <torf 
evrakı ve mükbuzar 5 yıl süre il? demekte emin bir yerde taklanı r

Dernek 2908 sayılı kanurun 63. maddesine gör? uygulamaya geçil
mesi halinde Maliye Bakanlığınca hastunlacak alındı belgelerini kullan». 
Alındı hclge tr.de ödeme ve bağışta bulunanın arık kimliği ve imzası 
bulunur, Maliye Bakanlığınca yazılı istz-md m itibaren 30 gün içnd' 
alındı belgesi sağlanmazsa demek (>/j‘\ olarak bastıracağı alındı brtge 
sini Mahaln en büyük Mülki Amerine onaylatarak bağış ve aidat kabul 
odöbllr. Midye Bakanlığınca resmi alındı belgesti sağlandıktan sonra ö 
zdl alındı belgesi kullantmaz. Bağış vc aklat toplıyarak kişinin ismi Yö
netim kurulunca en büyük Mülki Amirine tescil ettirilir.

Madde : 16- PARANIN SAKLANMASI
a) Dorneğ n para ve para hükmünü 'ki evrakı demek merkezindeki 

kasa veya kasa gibi mahfuz bir yerde saklanır. Ancak bu para miktar. 
5000,- lirayı geçmez.

b) Demeğin bu miktarı aşan parası yönetim kurulunca kararlaş Un

Madde : 3te HMM HUlMJt BCKKKOt MOKtl w 4» Al ıs
MEVKIT HAİLHÜ M AZLN >. 11 Di 4M İMİ JB
Madte : 21- I>-rvl Kanan Iaranan l»dı<ı CdteMBteB Oda

Madde :22- Bu
Medeni Kanunu v

Madde : 23- "İMDİM 1ONITIM

1-Muharrem Ataaoy

2-Dhan Kıyan Ahdıdhh

3-tbrahan Okay ABrm

1-Rtz.ı Kavı

MeUrt)

klKt 11

■kk TC 1370 Goatrvar GkmdK CMte 
huriye* Mh fûcnte Cad. Umy Apt D 5 
mr T.C. 19M Crmüı Gandftı İM*

Hamak>e Mıh
Haşan Mmu'

1* Gnmte M 
Mo t SOI

lacak bir veya birkaç bankaya yatırılır, 
c) Bnkadan para çekilmesi de başkan veya

Üyenin müşterek İmzasıyla olur.
Madde : 17- DEFTER KAYITLARI :
Dernek aşağıda bellllkn defter ve kayıtlan 
a) üye kayıt defteri b) Karar Defteri

ikinci başkan ile muhasip

tutar.
c) Gelir Gkter Defteri

d) Demirbaş Eşya Defteri e) Gelen Giden Evrak Defteri 
f) Bütçe Kestin Hesap ve Blanço Defteri

te Foh'ı Ytavc*

1*47 OG
Mh a

1U0 O*

7 -Orhan

Tura.ı Memur ıno

Dündar Memur TjC KAn
B Paran Mh

24 1$ bu tuzuk 23 Maddeten teanrürMa V

Osmaniye Mahallesi Cami kaptırma ve atatma Derneği Füzüûu

Derneğin Adı ve Merkezi :
Osnuudye Mnhalosl Camii
Mndü : 1- Derneğin Adı. Osmnniyv Mahallesi Cami 

Yaptırma ve Yaşatma Derneği voMerkezi Gemlik’tir.
DERNEĞİN AMACI
Madde : 2- Derneğin Amacı

a) Osmaniye Mahallesine Cami yaptırmak.
b) Bakını ve onanınım yürütmek.
o) Caminin her türlü ihtiyaçlarını sağlamakdır.

Bu amacı gerçekleştirmek için :

DERNEĞİN KVRUCVLARl
Madde : 3- Derneğin kurucuları şunlardır.

Adı vo Soyadı Uyruğu D. Yeri D. Tarihi
kAlanddhı Büyük T.C. Artvin 1941
S-All Dil T.C. Trnbıon 1938
3-M. Uitfi Bakım T.C. Kire 1948
d'Sdhu Giiııcrl T.C, Artvin 1944
MI. Ali Aslan T.C. Trabeon 1934
(î-Suhk Çilingir T.C. Trabıon 1938
7-Sadcttln Gülonç T.C. Gemlik 19Ö1

Derneğin Merkt'ai ve Toplanma Yeri :
listnaniye Mahallesi l'azav Cad. Utça Sok No. 15

GEMLİK
Demeğe üye ohna, üyelikten çıkma çıkanhna 
şart şekilleri t
MaMt: <• Medeni haklan kullanma chliyetire sa

hip ve onaekiı yaşını bitirmiş bulunan ve d»xwkler 
Kanunu hükümkuSne göre üj^ellklert yasaMaemamtş 
olan herkes demece üjv olabilir.

Kanunun 10. cı madde<hKV belirtilen hususMr yv 
tine gAtirümek kaydı ite kamu giivevliteri de üyv ola 
bilirler.

Kanunun 4. neü maddesinin S.inci fıkrasının (21, 
3) nımavah bentlerinde gösterilenler ite diğer ka- 
mınlarm (terncklcrc üye olanuyaeaklan MirkYvn 
ki$iler w ortaokul vt orta^'vtkn oğ-.\x\"\'ri dernek 
üyesi olamazlar. Kanunun < maddesinin 2. hkvas» 
ntn (4) cü bendinde güsterilcnlor bu bentte beterüten 
yasak süresince demeğe üy» olamazlar.

Yükseköğretim öğrenci demeklerine, öğvvnd ol-

A- Demekçe sürdürülen çalışma konukın :
Caminin bakan ve onanmı şadırvanlarmı. cam.ı 

müştvmilat*nı. ücretllerine pıra ödesneyi konferans, 
müsabaka tert.plemeyt etemekterte ıbşkı kurmayı ea 
yvsine ujvun vakıf kurmayı yapar

B- Çahşma Biçimleri :
Kanunların elverdiği şeküde Camn yapvnn w o 

narmunı gerçekleştirmek içm para top'imak ve bun 
lan Cami ihtiyaçlarına u>vun bir hareamak 
tır.

Mesleü İkamet AdreN
teri Osmaniye Mh. Panr CA Ibo "k.15 GhbK 
S. Satırı Osmaniye Mh. Pamr Cd. Ne. 72 Gem tik 
işçi Osmaniye Mh. Parar Cd. ibra 'ü 13 * 
teri Osmaniye Mh. Pazar Cd. Ibo Sk. N*. BL ”
Sofi'r Osmaniye Mh Pazar Cad. N a. S GrmSk 
Esnaf Osmaniye Mh. Pazar Cd Ihça Sk. NaJÖ • 
Esnaf Osmaniye Mh. Phaar Cd N< 72 GemBk

may^aniar.bu kanunun 39 mm maddrsiKte pö^nr 
k>n demekler». kurıririiıru karr--1 ku-u- ve
kuruiuşliannds cakşrrav'a-> k^r-u hua-ret 
ve k.veu bizmetter-'V ~ıesk<
tara füvian kumian A-mektem de • mpsMrNT1 
yanter ite m»*e<vekdteri ty «etemribr.

Türk V.ıtMMası cdnayviarr demekfere '3y? ate- 
tetmekrj Kin Tür* wt.v~ ifte v 1» ınre» arter
din başkx o yaba’vnmı TYhkiveMe 
hakkına mMp otet ssMa eertMMte FMM 
tkamrt şartı anmmb.

Vye«* »akten « _
Madde î 5- İvmek jteıteı kwv*a. k* w 

pdaa mümcaatian en eşit cût teğete 
katvl wya teteğte rete sitede karate 
semim MİrncMt ddtee y» te âsyn’— vk wrwn 
da<hr.

YütesvkaVredM ıVraMtMttk teroaterofcB ete- 
cakian öğ-recvt MceN * nte
tMan «tetenc*»t iwrtef

Madte : te İliç iterw Ur Mı_g» aima*n w 
(temekte uy» toümava mrlanamag. Har tef* tekte 
•Cme hakkini mJdp*ir

Mitte : 7- Demek üTetart »pt tartar» mhgter 
t'yrW araınrdi dd ■*. raık. dnteyvk dte mmm. 
hep aSe, zümre - • waf farkı ynfcMr.
Tüzuğ» *nr'>-i bunar *ya hna üyntem »yraratek te 
rayan hâkümter k-m Aamaa.

Madde : B- Dördü . ü nmdtedte tadrtlM* itetete 
tenneti g6r Mdfcrt itekler kanonamn M4
<İm, bükümVri erretJre «rye» 'MömMn
Dcraridertn Türk ye Büyük MBrt Mn*l k*Mnr 
ö®i r«r tını w veş a «M r-tdu. im®» mğ

tr.de
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Osmaniye Mahalhti Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Tüzüğü

b) Yönetim veya denetleme kurullarının gerekil 
gördüğU 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 
lerinln beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim ku
rulu genel kurulu bir ay için le toplantıya çağırmaz 
sa, denetleme kurulu veya toplantı İsteğinde bulu
nan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahall. Sulh 
Hukuk Hakimi duruşma yaparak demek üyeleri ara 
smdan üç kişilik bir heyeti genel kurulu' 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 toplananın hangi gün yapılacağı da belir
tilir ilk toplanb günü ile ikinci toplantı arasında bir 
haftadan daha az zaman bırakılamaz.

Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplana 
gündemi, toplantı gününden en az onbeş gün önce 
mahallin en büyük Mülki Amirliğine yazı ile bildiri
lir. Bu yazıya toplantıya ka alacak üyeleri gösteren 
liste dc 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 toplantiya birinci fıkrada belirtilen 
esaslara göre yeniden çağrılır ve toplanü 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.

îlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci top
lantıda çoğunluk aranmaz, ancak bu ikinci toplanti- 
ya kaülan üye sayısı demek yönetim ve denetleme 
kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından 
az olamaz.

Madde : 13- Genel Kurul toplan tılan 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 toplana 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 
İse durum bir tutunak ile tesbit edilir ve toplanü 
yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yö
netim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

Hükümet Komserinin toplantıya gelmemiş olması 
toplananın ertelenmesini gerektirmez. Açılıştan 
sonra, toplanüyı yönetmek üzere bir başkan ve baş
kan vekili ile katip seçilir. Toplananın yönetimi ge
nel kurul başkanuıa aittir.Kûtipler toplanü tutana
ğını düzenler ve Başkanla birlikte imzalar.

Toplanü sonunda bütün tutunak 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 konularm- 
gündemc 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 kurulunca hazırlanan bütçesin görü 

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

hnması veya mevcut taşınmaz malların satılması 
hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.

6- Demeğin federasyona katılması yurtdışın&üd 
dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya 
ayrılması

7- Demeğin Uluslararası faaliyette bulunması 
yuridışındaki dernek veya kuruhış'ava 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 asi! ve 5 yetkk 

den teşkil edilmek üzere Genel Kurulca, Genel Ku
rulun alacağı karar a göre gizli oj la seç 'dr.

Asiı üyeliklerde boşalma olduğu taktirde en 
çok oy alandan başlamak tize, e yedek üyelerin göre
ve çağ.ılması zorunludur.
îlk toplantı en yaşh üyenin başkanlığında yapı'tr. 
Ve üyeler aralarında görev bölümü yapa-ak ka a a 
bağanır. Toplanü günleri kurulca tespit edilir. Top- 
lantılarda salt çoğunluk aranır ve mevcudun salt ço
ğunluğu ile karar verilir.

Üst üste üç veya yılda on toplantıya mazeretsiz 
yahut kabul edilir, mazereti olmaksızın katılmayan 
üyeler kurul üyeliğinden çek İmiş sayılırlar. Bira 
dahil karan, ilgilinin süre verilerek savunması alın 
diktan sonra yönetim kurulu verir.

Madde : 16- Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalma 
iarlar 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 görevleri 
yerine getirir.

1) Demeği temsil etmek veya bu hususta kendi 
üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

2- Dernek şubelerinin açılmasını karart? ştırmak ve 
şube kurucularına yetki vermek,

3- Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin iş
lemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi ha
sırlayarak genel kurula sunmak,

4- Türk vatandaşı olmayanların Dernek üyeliğine 
kabulü halinde bunları on gün içinde mahallin en 
büyük mülki amirliğine bildirmek,

5- Mevzuatın ve yönetmeliklerin kend sine ver
diği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Madde : 18- Denetleme Kurulu 3 asil, 3 yedek ü- 
yeden teşkil edilmek üzere genel kurulca seçilir.

Bu kurul demeğin hesaplarını ve çalışmalarını 
devamlı denetliyerek askari alh 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 ilgili makamlara iletir.

Madde : 19- Genel Kurulca yapılan seçimi izle
yen yedi gün içinde yönetim kurulu başkanı tarafın- 
dan, sayılan organlara seçilen asil re yedek üyelerin 
ad ve soyadları, baba adlan, doğum yeri re tarih
leri, meslekleri, ikâmetgahlan, demek merkezîn n 
bulunduğu yerin en büyük Mülki Amirliğne yazı 
üe bildirilir.

Madde : 20- Demeğin şubesi yoktur
Madde : 21- Üyeler girişte 250. ti giriş aidatı ve 

yfda 3.000 tl. üye aidatı öderler bu m ktan 
yıllık olarak ödenebileceği gibi aylık taksitlerlede 
ödenebilir, ödeme şekli re üyenin talebide göz önü
ne alınarak yönetim kurulunca tesbit edilir. Yapı
lan bu tesbit her üye için üye kayıt defterine işlenir.

Tüziik Değişikliği :
Madde : 22- Demeğin tüzüğü Merkez Genel Kuru

luna iştirak eden üyelerin üçte ikisinin çoğunluğu 
ile değiştirilir. Yapılan değişiklik kuruluştaki usuk 
göre itan ettirilerek kesinlik kazanır.

DERNEĞİN GELİRLERİ
Madde : 23- Demeğin gelirleri şuntadir
1- Giriş ve üye aidattan
2- Demekte ınpılan yayınlar tertiplenen konferans 

müsabaka. gezj ve berari faaiyetierden sağlanan ge
lirler

3- Demeğin mal varlığmdan ekte etfiten gelirler
4- Bağıştarre yarehmtar
5- Yardım toplama hükümlerine uygun olarak ya

pman yardan re bağışlar
6- Demeğin reva başkalarının haariadığı kitap.

Madde : 31- Simdik; yönetin kurulu

Adı ve So.vsA Uik'T^U D- Yeri D. Tarihi
l-Alvuldin Royiik T.<k Artvin 1942
ÎM. Lütfü Rakını T.C. Kire 1942
3-Setim Güneri T.C, Artvin 1943

Kmp Cömert T.C Trabaoa 19M
Hüm'v in Ağıl T.C. Afyon 1953

d?rg., takvim ve benzerlerinin satış gelirleri • .
Demeğin dış iiketardeki gerçek veya tüzel kiçitar. 

den veya diğer kuruluşlardan yardım arması için tr 
tileri B-kanrğır.-- .zır Be okr-

TLTLLACAK DEJ-TLBLEE :
Madde : 24- Demek a ağıda yazalı tutar
1- Cye kayıt defteri, de.zıeğe girenlerin ki.-rjikje- 

ri, derneğe giriş tarihleri, aylık eya aidatın 
tu deftere yazılır,

2- Karar defteri, yönetim kurjüannır. karartan 
tanhien -e n*mara sırası ile bu şeftee -azı'y 
ve kararların alj başkan .e üyelerce imza »n-.r

3- Gelen re giden e.rak defti ri, gelen ve gif ® 
evrak, tarih ve numarası ile tu deftere kajıt olunjr

4- Gelir ve gider defteri, daroek atava
bütün parakamı akalÜLian ve ÎEircanan pa:ax -»■ 
da verildikleri yerler, açık ve ’üzen'i olarak b-j örf 
terde gösterilir.

5- Bütçe, kesin hesap ve bilanço defteri, bütçe Er
sin hesap vebilançotar bu deftere işlenir.

6- Demirbaş defteri, derneğe ait demirbaş eşya- 
tar bu deftere işlenir. Bu sayılan defterin Noteri r 
tastikli olması zorunludur.

Madde : 25- Dernek gelirleri alındı kelg?s > 
toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapıhr. Bj 
belgeleri saklama süresi, özel kanunlarda gösterilen 
daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak fi. 
zere, beş yıldırdemek gelirlerini alınmasında krîh- 
nıtacak alındı belgesi Maliye B -hanüğmca : astmta. 
Demeğin talebi üzerine otuz gür içinde bu beîgeter 
verilmez ise kanundaki usule göre demekçe bssttn- 
lan alındı belgeleri mahallin en büyük Mülki Amir
liğine onaylattırılarak bağış ve aidat kabulünde kul
lanılır. Maliye Bakanlığınca resmi alındı belgeleri 
sağlandıktan sonra demeğin bastırdığı özel alruk 
belgeleri kul.anılmaz. Bağı ve aidat toplayııcdk fc-S 
veya kişileri demek yönetim kurulu bir karar üe he 
*>rtir re bu karar o yerin Mülki Amirine tastık ettiri
lir.

Dernek adına gazete dergi, ve öteki basılı eserler 
vererek bunlar karşılığında para veya başkaca j’ar- 
dını toplama yasaktır.

TAŞINMAZ MAL EDİNME :
Madde : 26- Demek amacını gerçekleştirmek iç n 

bağış veya satın alma yoluyla taşınmaz mal edinebi
lir ve bunları satabilir, hibe ve terk edebilir. Kamu 
yararına çalışma karan almadıktan sonra ikametgah 
ile amaç ve faaliyetleri için gerekli ol anlardan başka 
taşımaz mala sahip olamaz.

Demeğe satın alman veya bağış re vasiyet yoluy- 
demeğe intikal eden taşınmaz mallar demek adına 
tapuya tescilinden itibaren üç ay içinde İçişleri Ba
kanlığına bildirilir.

DERNEĞİN SANDIK KURMASI
Madda : 27-D?mak yardrnı sandığı kurar demek 

sağlanan kan üyelerine paylaştırmamak faiz veya 
başka adlarla üyelerine gelir sağlamamak şariı i e 
üyelerine yiyecek, giyaeek g bi zaruri ihtiyaç madde 
erini re diğer mal hizmetlerle kim vadeli kredi iht- 
yaclarau karşılamak amaa ile sandık kurabil r.

Sandığr.ı kuruluş viya cabşma esas’an îç işler 
Bakanlığınca çıkartıhn yönetmebk çerçevesinde yö
netim kurulunca tesbit edilip yürütülür.

LOKAL AÇMA
Madde : 28- Demek merkez veya subes nin buhaı 

duğu yere mahal’in ea büyük mülkî Amirinden iri: 
almak re kanunlara avdan davranmamak şartı ie 
birer lokal açıp işteteb hr.

DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ 
T.ASdTVESİ

Ma dde : 29- Gere] kurulun demeğm feshine karar 
alabilmesi için tiirüğe göre genel kuruta katılma hak
kına sahip bulunan demek üyeler nn (tonsSci üye
ler dahil) en az üçte ikâsnin toplantıda haza bıAaı- 
ması şarttır İlk toplantıda çoğ-mhıgun sağlanarr.=ma- 
sı halride üyeler usulüne uygun olarak ikinci t 
tıya çağnhr. L-tina toplantıya katılan üye sayısı ne 
olursa otscn feshi konu» ebüir. Feshe ihşk® 
karam toplan t?da hazr bukman üyelerin üçte fc ço- 
ğunvığu ile reriknesi zoruntaaiar.

üe tâkSrûrr
Madde : 30- Drrnyr festi hafinde tiemeğm men 

tret veya gayri menkul rr aftan Diyanet Vakfina dev
redilir.

Mesleği İkamet Adresi
ğrf Osmaniye Mh. Pazı r Cd. Ihça Sk.15 Gemlik
İşçi Oanariye Mh. Parar Cd. Ibca Sk. 15 **

Osmaniye Mafi. Mezarlık Altı N«. 5 Gemlik 
tşçi Oonaniye Mh. Meaarhk Attı No 1 Gemlik

Osmaaiye Mh. Mendik Attı No 15 Gemlik
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t Madde : 1- Derreğ'n adı
Muratoba Köy ü Kalkındı ima ve Güzelteştirme

^3wnlaini/J|

îurJanEB < I 
■ a âftre I

■Fîiece İEzaiaac
&İ «Lt. I> t< I 
u çiftere kay# j,. I 
sus nara»^ 

harçsan 
itamı ohnkij^

apiteiliı^ 
Jtşanr.
! zt (fenirtaf * 
«n

ıhni Mjai j I 
: şs i ?ri? i) I 
'innina jKujj I 
2£taS İJİtji^ I 
! LTLEM İ& II

Derneği
Derneğin Amacı
Madde 2- a) Köylüğü birliğe davet ve yardanla»- 

tnaya teşfik etmdk
b) Her türlü ve kültürel, içtima' ihtiyaçları için 

UgİÜ makamlarla temasta bu ıtrmak yerme .aydını 
sağlamak bilhassa köyün güzdleştiriirnerine çalışmak 
c) Köyün içme sularını ıslah edip mevcut suların ba 
km ve gelirlerini tahsil etmek

ç) Köy okuma misafir ve dernek oda’an tahsis 
etmek

d) Köylüye gelir getirecek kaynaklar tahks ve 
tevsik elm: k ve işlemesini yapmak

DERNEK KURUCULARI :
Madde : 3 Derneğ'n kurucuları şunlardır.

-inığm
- kinde bu bapfcf 
ra fenekpt b«(B, 
cöyük jfii Ig, 

afet katamkK 
si ıM begeM 
3KÇ ®| ıij 
zaîspiijMİİi
Mbr imıik İt
ffinetastiftt

Adı Soyadı Tabiyeti D. Tarihi
Masan Poker T.C. 1926
Haşan Göral T.C. 1937
Hüseyin Fındık T.C. 1932
Haşan Taşkın T.C. 1946
Salih Bilgiç T.C. 1340
Ahmet Ertürkan T.C. 1341
Ali Bayrak T.C. 1340
Latif Korkmaz T.C. 1340

Meslek ve Sanatı
Çiftçi
Çiftçi
Çiftçi
Çiftçi
Çiftçi
Çiftçi
Çiftçi 
Çiftçi

.Derneğe üye olma,, üyelikten çıkma ve çıkarılma 
jart ve gekilieri :
Madde : 4- Medeni haklan kullanma ehliyetine sa

hip ve onsekiz yaşım bitirmiş bulunan ve demekler 
Kanunu hükümlerine göre üyelikleri yasaklanmamış 
olan Muratoba köyünde ikamet eden herkes ıdeımeğe 
üye olabilir.

Üye aidatı 10 TT. sidir. Yıllık 120 TL. dır.
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Kanunun 16. cı madde inde 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 olanuyacakları belirlenen 
kişiler ve ortaokul ve ortaöğretim öğrencileri dernek 
üyesi olamazlar. Kanunun 4. maddesinin 2. fıkrası
nın (4) cü bendinde gösterilenler bu bentte belirtilen 
yasak süresince derneğe üye olamazlar.

Türk Vatandaşı olmayanların derneklere üye ola
bilmeleri İçin Türit vatandaşlarında aranan şartlar
dan başka, o yabancının Türildye’de ikamet etme 
hakkına sahip olmasıda gereklidir. Fahri üyelik için 
İkamet şartı aranmaz.

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

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

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

Madde : 7- Demek üyeleri eşit haklara sahiptir, 
üyeler arasında dil, u*k, renk, cinsiyet, din vemez- 
hep aile, zümre ve sınıf farla yoktur.
Tüzüğe eşitliği bozan veya bazı üyelere ayrıcalık ta
nıyan hükümler konulamaz.

Madde : 8- Dördüncü maddede belirtilen kamu 
hizmeti görevlileri demekler kanunımun 16.cı mad 
dosi hültihnleii gereğince üye olabilecekleri 
Delmeklerin Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri 
özel gelir kaynağı veya özel imkanları kanunla sağ
lamış olan kamu yararına çalışan derneklerin Yöne 
tim re Denetleme Kurullarında görev alamazlaı*.

üyelikten Çıkarılma :
Madde : 9- Üyelerden ;
a- j’asalarnnıza, dernek tüzüğüne aykn'i vej’a a- 

maca zarar verici hareket edenler,
Kanunların re dernek tüzüğünün koyduğu esasla 

la göre üye olma hakkını kayıp edenler
b) Aidatını tebliğe ıvığmen 1 >nl içinde mazeret

siz olarak ödemiyenlor j'önetim kurulu karan ile 
üjMİikh'n çıkarılırlar. Demekten çıkarılanların ilk 
genel kurulda itiraz hakan vaıviır. Gene kurul kararı 
kesintiiii'. Deünokten çıkan rej-a çıkarılan'ar önceden 
dei'neğe yaptıkları yardım re aidatları gi'vi isteye- 
nıezhe.

Dernek Genel Kurulunun kuruluş şekli ve toplan
ma mnııuu :
Madde : 10- Dernek Genel Kurutu, demeğe kayıt 

lı asil üjelerden vai'sa şubelermin temsilci iarelerinden 
teşekkül edor. Genel Kurulunun toplantı gününden 
bir ay öncesine kadar aidatlarını ödemi^vsiiler top
lantı nisabında göz önüne alınamaz re oy kullana-

Muratoba Köyü Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği Tüzüğü

e) L>ü*küntere yurdım yaprr^4c
O Köyümüzü tanrtmak İçin Kiraz Hayran* yaprasA 
g) Köyümüzde her türlü aporatif taaMyettec) tefrik 

rtmek ve yardımcı olmak
h) Demek, Köyde her türtü kura «onayı ve >teet- 

meyjyapar
ı) Köye gelen seyyar satıcılardan ve zeytin ahcıte- 

nr.d'm makbuz mukabili yardan toplamak
1) Dernek gayesinin tahakkuku için koy htiyar he

yeti ile b'rflkte çalışmak Köy kanuninin ihtiyar hey e 
tine 'anıdığı hak ve salahiyeti .tinin kullamiman köy 
i şlerinin yürüme*» için yardana olmak w h itanda 
lıöy ihtiyar heyetini uyarmak

j) Muratoba Köyünde kamet eden 1 Byaşmı doldur
muş olan her vatandaş demeğin üyesadn 

ikahmetkah adresi
Muratoba köyü Gemlik 
Muratoba köyü Gemlik 
Muratoba köyü Gemlik 
Muratoba köyü Gemlik 
Muratoba köyü Gem’-k 
Muratoba köyü Gem lik 
Muratoba köyü Gemlik 
Muratoba köyü Gemlik

nazlar.
Aidatını ödemeyen asil üyeler ile fahri üyeler din

leyici olarak top’antıya katılabilir. Dilek ve temennide 
bulunabilirler.
Demek tüzüğünün gazetede yayınlandığı tarihi takıp 
eden altı ay içinde ilk genel kurul toplantısını yapar.

a. Her sene Şubat aşında ooğan
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 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 
smdan üç kişilik bir heyeti genel kurulun- toplantıya 
çağırmakla görevlendirir.

Genci Kurul Toplantısı, Oy Kullanma ve Karar 
/Uma 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 jrepılacağıda belir
tilir ilk toplantı günü ile İkinci 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 Müflti Amirliğine yazı ite bildiri
lir. Bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösteren 
liste de eklenir.

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

Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada bdrtüen 
esaslara göre reniden çağınlır re toplantı 3tiıxS fık
ra esaslarına göre mahallin en büjâık Mülkj Amirli
ğine dujaırulur. Genel kurul toplan tıs bir def?, ian 
fazla geri bırakılmaz. Genel kural toplantı’ar der
nek merkezinin bulunduğu yerde '■apılır.

Madde : 12- Genel Kurul, katıina hakkı buhrar 
üjvlei'in v-arıdan bir fazlasının katilmas ite ıcplamr.

îlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikind top 
lantıda çoğunluk aranmaz, ancak bu ikinci top’.arb- 
ya katılan üj'e s*y«* demek j anttan re denetle—e 
kurulları ü>v tam saytsa teptamvnr ki katmdar: 
az olamaz.

Madde : 13- Genel Kurul tepLaıhtan üarda be 
lirtiten re mahallin en btiyuk Mülki Arr.lrbre 
ten gün saat re jvrde v-aptiır. Genel kurula katıte- 
oak üyeler vvMietkn kurulunca dtantervr listedeki 
adlan karşısına imza korerak toplantı yertre grt~- 
ter. Genel kurulda her üj'eoin bir cy hakkı rerir. 
Üjre ojaınu btnat kuHanabileceği rK -ctğer 41r üye 
aracılığı Ue kullanabilir. Her genel kur-Ai.-. tir 
üjtjİ temsil edebilir. Fahri üyeterin cy hakkı yok
tur. Kararlat mevcadım salt çcğur.hığu ite otaar

yetine getirilmesi
YÖNETİM VE DENETLEME KITU"LLUU

Madde ! Yönetim kundu on «ril w be» jvdrit Ay** 
den teşkil etmek üren* gemi kundca gali oy Oe «e*
Cffir.
den teşkil edilmek üzere Genel Kurulca, Genel Ku
rulun alacağı karar a göre gizli oyla «eç «r.

Asil üyeliklerde boşalma olduğu taktirde 
çok oy alandan başlamak üzere \ edck üyeterta göre
ve çağrılması zorunludur, 
ilk toplantı on yaşlı üyenin başkanlığında j’Rpı'ır. 
Ve üyeler aralarında görev bölümü v*ap«r>k karar* 
bağanır. Toplantı günleri kurulca tespit edilir. Top
lantılarda salt çoğunluk aranır ve mevcudun sa.lt P®- 
ğunluğu ile karar verilir.

Üst üste üç veya ylda on toplantıya mazeretsiz 
yahut kabul edilir, mazereti olmaksızın katiknajo* 
üyeler kurul üyeliğinden çekilmiş sanılırlar. Be* 
dahil kararı, ilgilinin süre verilerek savunma» «İs 
diktan sonra yönetim kurulu verir.

Madde : 16- Yönetim Kurulu üye sajısı, boşalın* 
farlar sebebi ile yedeklerin de yrrine «MbAi 
sonra üye tam raytaBnn yansmaan aşağı ouşrm 
genel kurul mevcut yönetim Kunau * 
denetleme kurulu tarafından ç ı r «y V■■■!■■r®• 
çağrılır. Çağrının yapıhnaması halmde 
terinden birinin t aşıamnası işetme mahai SoEî 
Hukuk Hakimi duruşma yaparak V-., , jyelert 

_— n- fcisdvi bir av içinde 0BMİ ku- arasmda seçeceği uç «y
rulu toplamakla görevioıffinr. _____ -

Madde : 17- Yönı-tim Kuruta aşağıdaki g&revten
yerine getirir.

1) Derneği temri

4- Mmuı

ıs.
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MURATOBA 
ikametgahları, dernek mc-rkez nin bulunduğu yem 
en büyük mülki amirliğine yazj ile bildirilir.

Madde : 20- Demeğin şubesi yoktur
Tüzük Değişikliği :
Madde : 21- Derneğin tüzüğü Merkez Genel kuru

luna iştirak eden üyelerin üçte ikisinin çoğunluğu 
ile değiştirilir. Yapılan değiş klik kuruluştaki usule 
göre ilan ettirilerek kesinlik kazanır.

DERNEĞİN GELİRLERİ
Madde : 22- Demeğin gelirleri şunlardır :
1- Giriş ve üye aidatları
2- Demekte yapılan yayınlar tertiplenen konferans 

müsabaka, gezi ve benze! faaiyetlerden sağlanan ge
lirler

3- Demeğin mal varlığından elde edilen gelirler
4- Bağı şiar ve yardımlar
5- Yardım toplama hükümlerine uygun olarak ya

pılan yardım ve bağışlar
6- Kiraz Bayramından derneğin kiraz bayramın dan 

dış ülkelerden gerçek ve tüzel 'kişilerden veya diğer 
kuluşlardan yardım alması îç îşüeiri Bakanlığının izni 
ile olur.

TUTULACAK DEFTERLER :
Made : 23 -Demek 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 kararlan 
tarihleri ve numara sırası ile bu deftere yazılır 
ve kararların altı başkan ve üyelerce imzalanır.

3- Gelen ve giden evrak defteri, gelen ve gideri 
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 olanak bu def
terde gösterilir.

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

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

Madde : 24- Demek gelirleri 'adındı belgesi ile 
toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu 
belgeleri saklama süresi, özel kanunlarda gösterilen 
daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak ü-

KÖYÜ KALKINDIRMA VE GÜZELLEŞTİRME DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
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 onaylattırılarak bağış 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
lirtir. Bu karar o yerin Mülki Amirliğine tescil ettiri
lir.

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

TAŞINMAZ MAL EDİNME :
Madde : 25- Demek amacım gerçekleştirmek için 

bağış veya satın alma yoluyla taşınmaz mal edinebi
lir ve bunları satabilir, hibe ve terk edebilir. Kamu 
yararına çalışma karan almadıktan sonra ikametgah 
ile amaç ve faaliyetleri için gerekli olanlardan başka 
taşımaz mala sahip olamaz.

Derneğe satın alınan veya bağış ve vasiyet yoluy- 
demeğe intikal eden taşınmaz mallar demek adına 
tapuya tescilinden itibaren üç ay içinde İçişleri Ba
kanlığına bildirilir.

DERNEĞİN SANDIK KURMASI
Madde : 26- Dernek yardım sandığı kurar, (demek

ten sağlanan kain üyelere paylaştırmamak, faiz ve baş 
ka adlarla üyelerine gelir sağlamak şartıyle üyelerdin,

Madde : 30- Tüzük değişikliği ve değişiklik yapan 
yöneticiflelr.

Adı Soyadı Tabiyeti D. Tarihi Meslek ve Sanatı ikahmetkah adresi
Ziya Sözer T.C. 1337 Emekli Muratoba köyü Genlik
Haşan Yıldırım T.C. 1957 Çiftçi Muratoba köyü Gemlik
Haşan Taşkın T.C. 1946 Çiftçi Muratoba köyü Gemlik
Mehmet Turgut T.C. 1955 Serbest Muratoba köyü Gemlik
Mehmet Ak çay T.C. 1946 Çiftçi Muratoba köyü Gemlik
Alaa ttin Başaran T.C. 1949 Çiftçi Muratoba köyü Gemlik
Halil Ateş T.C. 1951 Şoför Muratoba köyü Gemlik
Ömer Çoşkun T.C. 1933 Çiftçi Muratoba köyü Gemlik
Ahmet Fındık T.C. 1946 Şoför Muratoba köyü Gemlik
Ahmet Erkünkmen T.C. 1341 Çiftçi Muratoba köyü Gemlik

yiyecek, giyecek zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer 
mal ve hizmetlerden kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını kar 
şılamak amacı ile sandık kurabilir.

Sandığın kuruluş veya çalışma esasları İç IşIp- 
Bakanlığınca çıkartılan yönetmelik çerçevesinde yg. 
netim kurulunca tesbit edilip yürütülür.

LOKAL AÇMA
Madde : 27 — Merkez ve şubesinin bulun, 

duğu yere mahallin en büyük mülki Amirinden izr 
almak ve kanunlara aykırı davranmamak şartı Be 
birer lokal açıp işletebilir.

Madde : 28 - Derneğin feshi halinde mal varhğı tav
siye şekli

Genel (kurulun! demeğin feshine karar 
alabilmesi için tüzüğe göre genel kurula katilma hak
kına sahip bulunan demek üyelerinin (temsilci üye
ler dahil) en az üçte ikisinin toplantıda hazır ’ralun- 
ması şarttır ilk toplantıda çoğunluğun sağlanamama
sı halinde üyeler usulüne uygun olarak ikinci toplan
tıya çağrılır, ikinci toplantıya katılan üye sayısı ne 
olursa olsun fasihi konusu görüşülebilir. Feshe ilişkin 
kararan toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki ço
ğunluğu ile verilmesi zorunludur.

Demeğin feshi yönetim kurulu tarafından beş 
gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı 
ile bildirilir.

Madde : 29- Fesih ahlinde demeğin menkul ve gay
rimenkul mallan Muratoba Köyü Muhtarlığına 3ev- 
•rediMilr.

Gayri menkullerin Açık Artırma îlanı 
Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğundan

Dosya No. 1984 -19 Satış

Şuyun izalesine Gemlik Sulh Hukuk M ahkemeslinin 19. 12. 1983 tarih ve 1983- 
409-493 sayılı karar gereğince satılmasına karar verilen aşağıda belirtilen gayrimen
kul açık arttırana suretiyle satışa çrkanlm ıştır.

Gemlik Tapu Sicilinde kayulı Tapunun Oihatlı Köyünde kâin 504 parselinde ka
yıtlı taşınmaz zeytinlik olup, 1.020.00 m2 dir.

KIYMETİ : 1.500.000.-TL. dı Kayıtlı taşınmaz satışa çıkarılmıştır.
SATIŞ ŞARTLARI :
1 - Satış 16-7-1984 günü Saat 10.30-10-4 5 arasında Gçmlik Mahkemeleri Yazı İş

leri Md. lüğünde açıkartırma suretiyle yap ılacaktır. Bu 'artırmada tahmin edilen (kıy
metin % 75 'ini ve rüçhanh alacaklılar var sa alacakları mecmuunu ve satış masraf
larını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedele alıcı çıkmazsa en çok artıranın 
taahhüdü baki 'kalmak şarııyie 26-7-194 günü aynı yerde ve aynı 'saatlerde de ikin
ci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanh alacaklıların alacağını ve sa
tış masraflarını geçmesi şartıyle 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 pare iledir, aha istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil 
verilebilir. Delilliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masrafları abaya 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 ila on 
baş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi taktirde haklan tapu sicili ile 
Mbit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4* Satış bedeH hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflas Kanunu 
nun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir, iki ihale arasındaki farktan ve yüzde 
10 faizden alıcı ve kefillerj 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 abaya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi gönmüş ve mündei'eoatını kabul etmiş sa
yılacaklara, başkaca bilgi almak isteyenle '.'in 198-1-19 izalei şuyu satış sasılı dosja. 
numanasıyle memurluğumuza başvurmaları ilân olunur.

murluğumuza başvurmaları ilân olunur.
(fcJf.K.126)
(+)tlgiUler tabirine irtifak hakla sahip 

lari de dahildir.

ALİ ŞENOL 
Adliye Yazı fe. Müdürü

Gayrimenkulün Açık Artırma ilânı 
Gemlik icra Memurluğundan

Dosya No. 984 - 37

Bir borçtan dolayı ipotekli olup satılma sına (kanar veriten gayrimenkulün dns, 
kıymeti, adedi, evsafı :

Gemlik Tapu SirfiliTrön 27.2.1980 tarih v e pafta : 31, ada : 551, parsel : 19 da ka 
yuh Gemlik Hamidiye Mahallesi İstiklâl Caddesi' mevkiinde kâin 1128 m2 miktarlı 
arsa üzerine inşa edilen bürolardan 10-22 26 ansa paydı pencere ve kapı (kasaları ta- 
kıdı pencere (kasaları aliminyum doğrama damlan henüz takılmamış durumda ve 
biiriklişi tarafından 2.000.000.- lira (kıymet takdir edülen 2 inci kattaki bağımsız bö
lüm (94) nolu büro satışa çıkarılmıştır.

SATIŞ ŞARTLARI :
1- Satış 27. 7. 1984 cuma günü saat 10.30 dan 10.50 ys kadar Gsmlik İcra Dalrt- 

sinde açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 75 
İni ve rüçhanh alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını gtçmek 
şartı İle İhale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü beti 
kalmak şartıyle 6. 8. 1984 Pazartesi günü aynı yerde ve aynı saatlerde de ikinci ar
tırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanh alacaklıların alacağını ve satış man 
raflarını geçmesi şartiyle en çok artırana ihale olunur.
2-Artırmaya iştirak edeceklerin, talimin edilen kıymetin yüzde 10 u nispetinde pey 

akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanm teminat mektubunu vermeleri lazım
dır. Satış peşin para iledir, aha istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehü verüel* 
Del&liye 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 sicili ile sabit oyna
dıkça kaynaşmadan hariç bırakücaklardır.

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

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

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayıla
cakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 984/37 sayılı dosya numarasıyla memurluğu
muza başvurmaları ilân olunur.
(Ic. If. K. 126) İcra Mamuru
(-) ilgililer tâbirine İrtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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• • 340 Öğrenci Kamp Yapıyc

LOKANTA VE KÖFTECİLER 3.

YÜZDE 20 ZAM ALDI Kamplarında
Belediye’den zam iste

minde bulunan Restau- 
rant, lokanta, 'köfteci ve 
benzerlerine °/o 20 zam 
yapıldı.

Belediye (Encümeninin 
aldığı karara göre ilçe
nizdeki birinci, ikinci sı
nıf işyerJeıânde uygu’a- 
na neski fiatlara % 20 ek
lenecek. Uygulamaya teb 
hgattan sonra başlanacak.

Encümenin aldığı kara- 
, ra göre 1. sınıf restaurant 
L lokanta ve köftecilerde 

bazı yemek fiatlan şöyle:

. Zeytin Güvesi 
Meyva Nesli İle
Mücadele Başladı

Zeytin ağaçlarının aman
sız zararlısı “Zeytin Güve
si Meyva Nesli” ile savaşı 
ma haşlandı.

İlçe Zirai Karantina Mü
cadele Başkanlığından 
yapılan açıklamada; zey
tinin zararhsı olan zeytin 
güvesi meyva nesli ile sa
vamın devam ettiği ve ö- 
nümüzdekî günlerde zarar
ımın meyva çekirdeğine 
girmel nedeniyle son bu
lacağı belirtildi. İlgililer 
üreticilerin bu zararlı ile
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SÜLEYMAN AKYOL 

KİMDİR ?

Yeni Mahale Muhtarı 

Süleyman Akyol,1930 yılın 

da Selimiye Köyünde doğ

du 1957 yılında Gemük’e 

yerleşti ve ticarete başladı. 

1965 yılında yapılan seçim

lerde Yeni Mahalle Muhtar 

bğına seçildi. 19 yıldır aynı 

mahalenin muhtarlığını 
। Mmaeye kaptırmadan yü- 
\ rüttiyor.

Akyol, evi ve 8 çocuk ba

Cinsi
İşkembe - Paça
Haşlama
Kızartma
Bonfile, Pirzola Şiş Kebap
Karışık Izgara Etler
Izgara Şiş Köfte
Piliç Çevirme, Söğüş 1-2 
Patlıcan, Havuç Tava 
Z. Yağlı Dolma
Etli Sebze
Pilav
Etli Pilav
Makama
Pideli Döner
Lahmacun
Kebaplar
Çiğ Köfte
Kıymalı Pide
Peynirli Pide
Pizza

Belediye Genel Temizlik
Taramasına Başladı
Belediye Temizlik işle

ri Müdürlüğü, ilçede ge
nel temizlik taramasına 
haşladı.

İlgililerden aldığımız 
bilgilere göre her ay iki 
kez yapılacak olan genel 
temizlik taramasında, te
mizlik işlerine bağlı bütün 
araç ve gereçler topluca 
kullanılacak ve temizlik

MAHALLE 
MUHTARLARINI 
TANITIYORUZ

YENÎ
MAHALLE
— Sayan Akyol, mahalle 

nizin sorunları nelerdir ?Bu 
sorunlarıç nözümü için bek 
lentileriniz nelerdir ?
AKYOL — Mahallemizin 
en önemli sorunu Çukur- 
bahçeden gelen sel suları, 
öncelikle Yem Mahalleyi, 
daha sonra Halitpaşa, Ba- 
lıkpazan ve Kayhan Ma
hallelerinin bir bölümünü 
etkisi altına alarak büyük 
zararlara sebep oluyor. Bu 
uzun yıllardır çözülemiyen 
bir sorun. YSE’ye ve belo- 
lectiyeye sürekli konuyu 
aktarmaktayız ama, bugü
ne kadar kümse sorunu 
halledemedi. Arzumuz, da
ha büyük zararlar meyda
na gelmeden bu konunun 
çözümlenmesidir.
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Eski Fiatı Yeni Fiatı
85 Lira 100 Lira

205 ” 240 ”
225 ” 270 ”
330 ” 340 ”
330 ” 430 ”
190 ” 230 ’ ’
430 ” 510 ”

85 ” 100 ”
95 ” 115 ”

110 ” 135 ”
70 ” 85 ”

120 ” 145 ”
60 ” 75 ”

400 ” 550 ”
50 ” 60 ”

240 ” 290 ”
240 ” 290 ”
230 ” 280 ”
170 ” 200 ”
230 ” 275 ”

işçilerinin tümü mahalle
leri en küçük köşelerine 
kadar temizliyecekler. U- 
gi'lüer, taramanın Hisar- 
tepe Mahallesinden bav
lıyacağını, sıra ile öbür 
mahaTelerinin temizlene
ceğim söylediler’.

Kampanya ile ilgili ya
pılan açıklamada, halkın 
çöplerini naylon torbalar 
içlinde, çöp varillerine bı
rakmaları istenirken, sı
cakların artmasıyla kötü 
kokularm ve sineklerin 
önlenmesi için traktörle 
genel ilaçlamaya da baş
lanacağı bildirildi.

BU AKŞAM *
KADİR
GECESİ '*
KUTLU OLSUN $

~ M

* * M M * * M

Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Solaksubaşı 
Stocholm’den Döndü

Gemlik Ticaret ve Sana
yi Odası Başkam Tevfik 
Solaksubaşı Stochohn ’de 
yapılan Dünya Ticaret 
Odaları Yönetim Kurulu 
toplantısından döndü.

Dünya Ticaret ve Sana
yi Odaları Türkiye Milli

40 Gemlikli 
Öğrenci Var

Milli Eğitim, Gençlik 
ve Spor Bakanlığı’na bağ
lı Gemlik Hasanağa ve 
Karacaali kamplarımda 
üçüncü devre başladı.

Onar günlük devreler 
halinde yapılan kamplar
da, ilk üç devrede Küçük 
izci ve yavru kurtlar ka
tılıyor. Hasanağa Tesis
lerinde hafta içinde baş- 
lıyan 'kampa, Eskişehir'i! 
Küçük İzci ve Yavrukurt
lar katlıyor. 160 kişimin 
katıldığı kampta, Eskişe
hir merkez ve köylerin
den izciler kalıyor. Eski
şehir il İzci Kurulu Baş
kanı Ayşe Aksel, kamp 
konusunda şunları söy
ledi :

“-Bu yıl ilk kez İl İzci 
Kurulumuz deniz kampı 
yapma kararı almış ve 
uygulamaya koymuştur. 
Kampta 4 yönetici, 17 
lider ve 153 küçük izci 
yavrukurt bulunmakta- 
dır.

izcilerimizin birçoğu 
denizi ilk kez görmekte
dirler. Günde üç saat de
niz etkinlikleri yapılmak
tadır. Yüzme öğrenme, 
özel öğretmenlerin eşli
ğinde gerçekleştirilmek- 
tedir. Bunun dışında, folk
lor, el sanatları, izcilik 
bilgileri öğretilmekte
dir.” dedi.

KARACAALİ’DE
40 GEMLİKLİ VAR
Karacaali İzcilik kam

pında da üçüncü dönem 
yavrukurtlar kamp yap
makta. Bursa’lı 180 yav
rukurt ve küçük izci ya
nında 21 lider ve yöneti
ciler bulunmakta. Kamp 
Müdürü Bursa ti izci Ku-
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Komitesi üyesi olan Tevfik 
Solaksubaşı, 16-19 Hazi
ran tarihleri anasında Stoc 
lıohıı de yapılan genel ku
rul toplantısına katıldı. 
Solaksubaşı, önceki gün 
Türkiye'ye döndü.

cooooooocooo^oooocoocooooooooooooooooooooooo 

I 12. YILA GİRERKEN I

g Sevgili Gemlik KÖRFEZ Okurları, g
g Gazeteniz bu sayısıyla yeni bir yaym yılma baş- ğ 
g lıyor. 26 Haziran 1973 günü ilk kez gazetemizi çıka- g 
g karırken duyduğumuz heyecanı her sayımızda duya- g 
fi rak 11 yıl gerilerde bıraktık. Şirin Gemlik’imize dar g 
ğ olanaklarla hizmet edebilmenin çabasın sürdürme- g 
g nin mutluluğu içindeyiz.
g Sevgili okuyucular; yerel basma sorunları git- g 
g tikçe artarken buna çözüm getiren ve yerel basım 8 
g koruyan bir kuruluş yok ortalıkta. İlan ve reklam- 8 
g la yaşamını oksijen çadırında sürdüren gazeteler o 
g yalnız Anadolu’daki dernıeçatma makinalarla gazete 8 
g çıkarmaya çabalıyanlar değil, dev rotatifleriyle bu o 
8 bu işi ya p a n 1 a r da görülüyor. Kağıt 8 
g fiatlarmm sürekli artışı, boya, klişe işçilik giderleri- 8 
§ nin yükselmesi karşışmda ilan kapasiteleri ve üc- o 
g reıleri geriliyor. Bunun en güzel örneğini mahkeme 8 
g ilanlarında görmek olası, 1973 yılında sütün santimi 8 
8 100 lira </Ian bu ilanlar 1984 yılında yine aynı kaldı. O 
O Dileğimiz bu kadarların düzeltilmesi, can çekişen <> 
8 basımn güçlendirilmesidir. Öte y andan yıllardır iş- C 
O letilmeyen Basın ilan Kurumu Genel Kurul kararla- t 
o rının Valilikçe titizlikle izlenmesi ve ilan almak için C 
8 çıkartılan naylon gazetelerin ilanların m kesilmesi !' 
§ gazetecilik açışından sevindiricidir.
o Her geçen gün daha iyi hizmet vermenin, çağdaş ]|[ 
O anlayışla gazete çıkarabilmenin, ilçe sorunlarını ve 
ö haberlerini o ilçede yaşıyanlara duyurabilmenîn 'ı[ 
ö uğraşını vermeye çalışıyoruz. Sîzlerden gördüğü- 
g müz sıcak ilgi Gemlik KöRFEZ’i bugünlere getirdi. (' 
g Teşekkür ediyor, saygılar sunuyoruz.

Kadr İGVLER |ı[
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Belediyeye Alınacak Oç Memur İçin

Ön Eleme Yapıldı
Belediye’de açık bıüu- 

nan üç memur (kadrosu
nun doldurulması için ya 
pılan ön eleme geçtiğimiz 
hafta içinde yapıldı.

Belediye Su Tahakkuk 
memurluğuna, Otobüs İş
letmesine ve İtfaiye’ye a- 
lınacak birer memur için 
60 kişi başvurmuştu. Geç 
tiğimiz hafta Perşanbe 
günü Kız Meslek Lisesi 
Salonunda yapılan ön e- 
lemede 49 aday elendi, 11 
kişi yarın yapılacak söz
lü sınavlara katılmaya 
hak kazandı.

Yann yapılacak olan 
ikinci eleme sma\ma ka
tılacak memur ariaylan 
şunlar :

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı 
Tevfik Solaksubaşı

Sıddık Kayhan, Ali 
Akyol, Feridun Kaya, 
Ahmet Mirasyedi, Sakir 
Acı, Ayşegül Balkl, Fe
ridun Damar, Filiz Fidan 
Suat Birlik, Ferüca Kurt, 
Aydemir Aslan

MARMARA
KİMYA SANAYİİNE 
SOVYETLER BİRLİĞI’NDEN 
ÜRE BELDİ

Gemlik Marmara Kim
ya Sanayi tesislerinde 
ham madde odarak kuDa- 
nıknak üzere Sos^eüer 
Bârkğinâen 1078 ton üne 
geidL
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Aynı Traktörle ikinci Kaza

Adliye Köyündeki 
Traktör Kazası
Köyü Mateme Boğdı

Adhyv KöyÜEDâe geçen 
hafta meydana geüen üzü
cü bîr traktör kazasında 
‘Çakıcı" Jakaboya tanınan 

Haşan öner öl dü.
Haşan öner’fcı oğlu Re

cep öner, geçen yü köy i-
Devamı s. <
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—== Gemlik İnsanları ==-
Avukat Ali AKSOY

KADKİ
Yeni bir yazı dizimiz var Gemlik insanları ”... 

İlçemizin 'kimi insanlarım "bulmak” Jkencüleriye ko
nuşup sîzlere “sunmak” istiyoruz. Böyle bir dizi bir- 
birbirimizi daha iyi tanımamıza yarayacak olursa ama 
cır.a ulaşmış sayılır. Ve yine bu ilçe insanlarını, ken
di ağızlarından yapacağımızı saptama en doğru şe
kilde geleceğe aktarılacaktır.

Dizimize, ilçe basmanda onbir yılı geride bırakan 
Gemlik KÖRFEZ Gazetesi sahibi ve yazıişleri Mü
dürü sayın Kadri Güler’ie başlamayı uygun gördük.

— Sayın Güler, bize yaşam öykünüzü 
anlatır mısınız ?

GÜLER :— 1950 Gemlik doğıtm'luyum. İlkokulu ve 
ortaokulu Gemlik’te okudum. 1969 yılı yazında Ma
nisa - Demirci îlköğretmen Okulundan mezun oldum, 
öğretmenliğe Gemlik Haydariye Köyü’nde başladım. 
Bu köyde toplam dört yıl kaldım. Ardından ikîbuçuk 
yıl Adliye Köyü’nde görev yaptım. 1976 yılı Şubat 
ayında “görülen lüzum üzerinle” Orhaneli ilçesinin 
Büyükorhan Nahiyesi Armutçuk Köyü’ne sürüldüm. 
Aym yılın Kasım ayında meslekten istifa ettim ve 
gazetenin yönetimini üstlendim.

— Peki gazete çıkarma olayı nasıl baş
ladı ?

GÜLER : — 1973 yılında ağabeyim Erol Güler’in 
ilçemizde bir matbaa kurma girişlimi vardı. Şimdiki 
GürlelMer işhanının olduğu yerde Er-Gül Matbaası 
■adıyla açılan işyeri başlangıçta ağabeyimle ortağına 
ait idi. Körfez Basımevi’nin bugün bulunduğu pasaj
da özdel 'Matbaası vardı. Sahibi Ruşen özdel, bize çı
karmayı düşündüğümüz haftalık gazetenin basımı 
konusunda teknik: yönden yardımcı olmayı üstlenin
ce işimiz kolaylaştı. Çünkü Er-Gül Matbaasında ye
terli yaz ve baskı makinası yoktu. Ruşen Bey’d'e za
ten bir gazeıe çıkarmayı tasartıyormuş. Böytece a- 
maç binliği ıdoğdu. Hazurhklarmdan yararlandık. Ni
hayet 26 Haziran 1973 Cumartesi 'günü gazetenin 
yayımı gerçekleşti. Bu ilk say ive izleyen sayılardaki 
heyecanımızı ve acemiliğimizi unutmak mümkün 
değil. 1

— Gemlik Körfez ismi nasıl bulundu ?

GÜLER : — Gazete çıkarma karan aceleye gelmiş
ti. Ruşen Bey’de gereken kolaylığı gösterince,- gazete 
işine giriştik. Kendisi “Körfez” İsmini tasarlamış, 
biz bunun başına Gemlik sözcüğünü ekledik. Gemlik 
Körfez .aidi böyle doğdu. 28X41 cm. boyutlarındaki 
gazetemiz 1976 yılında yenil baskı makinası alınınca 
mevcut boyutlarıyla çakmağa başladı. İlk yılda.gaze
temize emeği geçen Hüseyin Sınma, Ruşen özdel ve 
merhum öğretmen Hüseyin Aydınh’nın anısını- say
gıyla anarım. •

— öğretmenlikten ayrılmadan gazeteye 
kattanız nasıl oluyordu ?

GÜLER : Adliye Köyü'nden hafta ’çinde geliyor, ha
ber derlenmesinde, yazılmasında bulunuyordum. Ga
zetenin ilik çıkışında “sunuş”u 'ben yazdım. Altıncı sa
yıya kadar kendi açık ismimle köşe yazıları yazdım. 
Kamu görevlisi olmam nedeniyle o koşullarda takma 
isimli yazma zorunluğu doğdu. Ve “Ata Can” ismi 
ile yazılalım çıkmağa başladı.

— Sayın Güler, bu Ata Can ismi nasıl 
doğdu?

GÜLER : öğretmendim. Atatürk’ü çok okuyor ve 
beğeniyordum, buradan esinlenerek öldü. Dört yıl bu 
isimle yazdım. Ata Çan’la önemli yazılanın çıktı. 
Bunlar çağdaş, ilerici ve özgürlükçü çizgide ürünler
di. Arada doğan tepkiler nedeniyle bazı öğretmen 
arkadaşa ra soruşturma açılır, (Ata Can sen misin ?) 
diye sıkıştırılırdı. Bu ismin bende önemli bir yeri ol
duğundan iki ay öne doğan oğluma “Atacan” ismini 
koydum.

__ Gazeteciliğe meslek olarak başlamanız 
nasıl oldu ?

GÜLER î Orhaneli’ye tayinim bir siyasal baskıydı, 
flçemizdeki AP yönetinıd Gemlik KÖRFEZ’in yayım 
politikasına karşı olduğundan, gazeteye destek sağ-

GÖLEK
dayan benim ilçeden uzaklaştırılmamla “muhalif “ba
sından kurtulacaklardı. Dönemin Bursa Valisi Meh
met Karasarhoğlu, Î1 İdare Yasasına dayanarak hiç
bir soruşturma geçirmediğim halde beni sürdüler. 
Meslekte kalarak öğrencilerim e yararlı Allamayaca
ğım düşüncesiyle istifa edip gazete yönetimim üst
lendim ve bu işi artık yeni meslek edindim.

— Diğer ağabeyiniz sayın Hüseyin Gü
lerin katılması nasıl oldu ?

GÜLER : îlk sayıdan hemen sonra Erol Gülsr’m or
tağı Lütfü Erer ortaklıktan ayrılınca yerine Hüse
yin Güler geldi. Evvelce Gemiık Sunğipek Fabrika
sında işçi olarak çalışan Hüseyin Güler matbaac lığı 
öğrendi. Gazetenin ve matbaanın tüm teknik işlerini 
üstlendi.

— 12 Eylül öncesi teröre kurban giden 
Avukat Mehmet Cengiz Göral gazetenin sorumlu Mü
dürü ve yazarıydı. Cengiz’in görev alması nasıl oldu? 
GÜLER : Erol Güler’in ayrılışı ile 'gazete sorumlu 
müdürlüğüne bir kişinin gelmesi 'gerekirdi. Ben öğ- 
metndim Cengiz tanıdığım biriydi. Ben önısrdimDu 
ruşma İçin Adliye’ye .giriyordu. “Tamam.”, dedi, 
“Bir de köşe aç, her hafta yazı yazacağım.”... tik ya
zısı “Başlarken” Son yazısı “Demokrasi Adına” idi 
Anasını saygıyla anıyorum.

— Yerel basının sorunlarını kısaca belir
tir misiniz ?

GÜLER : En önemli sorun baskı ve 'dlizgi makinası. 
Sonra,küçük yerde gazteciEk yapmanın zoruklan 
var. Okuyucuyla sürekli iç - içesimiz. Bâr habsıni ya
zınca ilçedeki hemşehrimiz kızıyor. Haber niteliğin- 
delki bir Olayı yazmamamız bekleniyor bizden .Hoş
görü yok. Ayrıca, resmi ve özel ilan gelirlerimiz dü
şüktür. Bu 'dunum parasal sıkıntıyı getiriyor. Devle
tin resmi ilan politikası Anadolu basmana değil, bü
yük kentlerdeki “holding” basını tehiredir. Yerel 
basan, matbaa işi ve yerel gazetecilik fe aynı pota 
çindediır. Teknik yönden ve kredi desteği açısından 
olaya bakıDıdığında Halk Bankası dahi “donatım 'kre
disi” vermiyor. Bu banka sobacıya, marangoza tak
siciye Kredi' verirken matbaacıya ve gazeteciye yet
mez;

1 — Gemlik KÖRFEZ’in Anadolu basmı
içindeki yeri- nedir ?

GÜLER : Tüm Anadolu basınnı izlemeye olanağımız 
yok;3 Fakat şunu gözlüyorum : Anadolu basını, sana
yileşmenin girdiği kentlerden başlamak üzene büyük 
holding basınının eline ve “denetimine” girmekte. 
Bunun sonucu Anadolu’da engüç koşullarda gazete
cilik yapmış meslektaşlarımızın ekmeğini ellerinden 
almaktadır. Gazetemiz Körfez’i, izlediğimiz Anado
lu basınıyla karşılaştuınca özenli baskısı, sayfa dü
zenlemesi-, haber tekniği ve çağdaş yayın ’lkeleri a- 
çısmdan belli bir düzeyin üzerindeyiz. Nitekim ka
tıldığınız 1976, 77,78 yjflı “Anadolu Basını özendir
me Yarışmalarında”, sayfa düzeni ve makale dalla
rında ödüller aldık.

— ilçe içinde kaç gazete satılıyor ?

GÜLER : Gazete satışları dağtıcı çocukların yete
neklerine göne değişiyor. Fakat şunu rahatça söyie- 
yebiliriz : Her hafta ilçe içinde beşjdiz gazete satılı
yor. Ve asıl önemlisi Gemlik Körfez okuyucu tara
fından aranıyor, izleniyor. Hafta içinde ilçedeki “Ga- 
meda” başbaiinde gazetemiz süıekli bulunuyor ve 
satılıyor. İlerin için Gemlik içindeki bayilere de 
yaygm biçimde dağıtmayı düşünüyoruz.

— Gelecek için tasarılarınız var nu ?

GÜLER : Okuj’ucularmuza daha temiz dizilip bası
lan bir Gemlik Körfez sunmayı bu jıl başardık. Baş
langıçtan beri gazetemiz Gemlik Körfez Matbaası 
ile beraberdi. İki yil önce gazete matbaadan mali 
bakımdan aynldığ gibi yönetimiın tamamen üstlen
dim. Tasarımız, ileride Gemlik’lilerin de desteği ve 
katkjsıjia yayınımnı haftada iki güne çıkarmaktu*.

__Teşekkür ederim ssyın Kadri Güler.

Konuk Yazarlar

DOUYA ÇEVRE 8ÖNİİ
o Haziran günü, tüm dünyada “Dünya Çent | 

Günü” olarak katlanılmaktadır, insanlar tüm yaşam-1 
lannı belirli çevrelerde geçirmektedirler. Bu çewe,| 
doğallığını kaybettiği birçok hallerde insanların I! 
lığını doğrudan tehdit eder hale gelir. İşte, Dünjs; 
Gevre Günü katlanılmasıyla, çevrenin insan 
nı kötü yönüyle etkilediği her durumun bdufe,^ 
tartışılması ve bu kötü etkenlerin o çevrede yaşyaı 
insanlara duyurulması olanağı sağlanmış oimakti î 
dır. Böylece. “KİRLENEN ÇEVRE”de yaşamak »i 
îunda olan insanlardan, sağlıkların koramahn 291< 
aktif destek «dmalan istenir.

Sanayileşme süreci içinde bulunan bir ülü* j 
yaşamaktayız. Bu nedenle, yalnızca kalkınma huıl 
artırma çabasına yönelik bir girişimle hergün tibn I 
kalann ve işyerlerinin hem sayıca arttığım ve teni 
de kapasitelerini arttırdıklarını görüyoruz. Bn çki 
işyerlerinin, özellikle insan sağhğun etkileyecek te-1 i 
nularda, plân kapsamlarının titizlikle incdenaçal 
olması, sonuçta yine kendimize zarar vermekte tboli 
azında nsağbk giderlerimizi arttırmaktır.

Orhan Veli’nin sözünü ettiği güzellikteki d» ; 
ziyle Gemlik’i göremiyoruz artık. Tepeyi döner dön- j 
mez içimize çektiğimiz ilk nefesle boğuluyor da j ’ 
yoruz. Diğer taraftan, bu güzel körfezin kenaruu be
tondan bir duvar haline sokan dev apartmın'ar, te-1 
ha ilk adımda arkasında uzanmakta olan do'ana 
tabiatın nefesini kesiyo'r. Ve bizler, Gemlik’i çqıeeeî- 
re kuşatan, ister yıllanmış isterse yeni dönemde üre
time geçmiş fabrika olsunlar ,Körfezin harama w- 
suyunu ne denli bîr acımasızlıkla kirletükleriıa ha 
görebiliyor, hem de koklayabiiyoruz.

Bölgenin en hızlı gelişmiş yönünün “tnrizm” d- 
duğunu hepimiz çok iyi bilmekteyiz. Turizm olaynm 
patlak verdiği bölgelerde ise (Gemlik’ten AnmıtY-j 
ya kıyı şeridini göz önüne alabiliriz) deniz so
yunun artık içinde yüzülmekten çıkmakta oldoğunı 
görmekteyiz. Denizin böyle kirlenmeye devam etmes 
ise, bir süre sonra bölgeye deniz için gelen turiste-. 
rin sayısını azaltacak ve turizm gelirleri düşecek#’. 
İnsan çevresini temiz tutmak için çaba harcamaktı 
Sürece, kendisinin de içinde yaşadığı çevrenin tiıffî- 
ğinde boğulmasının hiç de zar ohnadığuu anlamak 
ıgüç değildir. Bizim de bi ran durup çevremize lok
mamız ve geçmiş yallardaki Gemlik’i gözlerinktol 
önüne getirmeye çalışmamız yeterli olacaktır.

Lağımlarm ve fabrika art’klarmın kanallm 
ve kapalı sistemlere açılması yerine denize dökülme- j 
si, hem bu denize eğlence amacıyla giren um*] 
sağlığım bozmakta ve hem de balıklan zritetarib-l 
tedir. Bu son durum ise bölgenin bir diğer geçtel 
kaynağı olan balılıçılık üzerine kötü etki yapmaH»-; 
dır. Çöplerin, kapalı kutular yerine meydanlık jtej 
lere açık bir şekilde bırakılması karasineklerin y» 
dımıyla hastalıkların insanlar arasında kolayca j> 
yılmasını sağlamaktır. Ayrıca-, çıkmasına engd dr I 
bileceğimiz her türlü “istenmeyen sesleri” yani ‘gü
rültüyü” önlemek yine kendi sağhğnmz açısnıdffi 
önem taşır. Sayılan tüm sorunlar, ne yazık İd ada
da, halk olarak yapmaktan kaçındığımız ve son®- 
da zararım yine bizlerin çektiği, görevlerimntea 
yükümlülüklerimizdendir.

Bununla birlilrte önlem alınması için, hiçbir zsbh 
geç kahjmuş değildir. DAHA TEMİZ, DAHA 
LESU, DAHA GÜZEL bir Gemlik irin hep bente 
çalışmanın başarı yolunda bizi güçlü kılacağma ta- 
nıyor, tüm bölge halkına mutlu ve esenik doia gfc 
ler diliyoruz.

Dr. Besim ÇA\rUŞOĞLU
İnt. Dr. F. Ahmet Haldun DÎRİCAN

T. C.
Gemlik

Asliye Hukuk Hakimlisinden
983 — 425

Gemlik ilçesi, Kapakh Köyü, Köy önü Oraîfef- 
ki nde kain, kuzeyi yol, güneyi Hanife Ttncer teşe-i 
mazı, doğusu Abdurrahman NalçaçacK^hı t8ŞK»®l 
batısı, Celâl Albaş ev ve bahçesi ile çevrik 244 c*w 
kare miktaundaki taşınmazın daracı Metin CetJkü,'» 
Vekili Av. Rıza Çakıcı tarafından müvekkil teteı 
tescilitalebedilmiş bulunmakla, bu yer için hak ki: 
diasında bulunan la ıın 3 ay içinde Mahkemen» l* 
vurmaları ilân olunur.

(Basan)

(Mil
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•jn u«p«ub|Jrvbs ^npmSzp nsnifl jpnj, 
kuyla çıkmış ; Batıiun “yenilmez” devlet
lerini dize getirmişti. Yıllarca, savaşın
yakıcı stmkhğının etkisinde kalan ulus ; 
Kemalist Ordu’nun içinden çıkan yeni yö
neticilerine güveniyor, Yeni Türkiye’yi kal 
fandıraerkarma inanıyordu. Savaşın yı
kıntıları içinden çıkan yeni kadro da, bu 
arayış içindeydi. Bundan böyle nasıl kal
kınacağı konusu gündemdeydi.

Evet. Yeni devlet nasıl kalkınacak; bu 
kalkınma modelinin adı ne olacaktı? Os
manlI İmparatorluğunun çöküşü Türkiye’ 
nin yönetimini kalkınma modeli arayışına 
götürdü. Savaşın olumsuz etkilerini, üstün
den atamamış yeni Devlet; hızlı kalkınma
yı başlatmak için, tir medel arıyordu. Bu 
modelin adı da DEVLETÇİLİK olacaktı. 
u Devletçiliğin 1930 'ardaki uygulanışı bi
ne bugünkü sorunlar için önemli olan biri 
olumlu, diğeri olumsuz; biri neler yapıla
bileceğini. diğeri neler yapılamadığım gös
teren iki ders verecek niteliktedir. Türki
ye devletçilik uygulamasıyla “ Yalnız ken
di tarihinde değil, bütün geri kalmış ulus
ların tarihinde yepyeni bîr işe girişmiş olu
yor.

Bu başlatılan yeni girişimin kadro içn 
önem taşıyan yanlan tutup tutmayacağı 
kuskusuydu. Ekonomi Savaşçıları Türki
ye’nin yalnız kendi tarihinde değil, bütün 
geri kalmış uluriann tarihinde yepyeni tir 
şe girişmiş oluyor. Girişilen işin tutup tut 
mayacağmdan da kuşku duyuluyordu. Sa
vaşlardan utkuyla çıkan kadro, ekoncmik 
savaştan da alnının akıyla çıkacaktı. Bu
nunla birlikte “Gericilik, emperyalizm çen 
•gederinden ve yoksulluk çengellerinden 
kurtularak, her modern ulusun girdiği nor 
mal gelişme “süreci” başlatıyordu. “Dev- 
letçiük ” hem bizde hem de dışarıda, özel
likle zamanımızda olamayacağına inanılan 
bazı şeylerin olabileceğini gösterdi. Bunla
rın başında dış “ borçlanma ya da yardım 
almaksızın kalkınma. O zamanların Türki-

ycsi bugünkü Türkiye’den sermaye, cihaz, 
bilgi bakımından daha yoksul olduğu hal
de bu iş yabancı yardıma başvurmadan ya 
pildi.

“ Devletçiliğin kendisi, çıkarcılar elinde 
aldığı biçimiyle, işçinin, köylünün, aydınını 
özel girişimcinin devlet hizmetlerinin aley
hine sonuç vererek yalnız sınıflaşmaya 
j ol açmakla kalmadı ; sınıflan birbirine, 
sınıflarla devleti birbirine girme aşamasına 
vardı. ”

Cumhuriyetin ilk yıllarından, 1950 yılı 
na dek yaşatılan devletçilik ; 1950 seçim
leriyle, büyük çoğunlukla kendilerine de-1 
mokrat denilen, bir kadronun elindeydi. 
Bu kadro seçimleri çoğunlukla kazanınca, 
önceden olumlu atılından birbir ortadan 
silecekti. Büyük çoğunluğun azınlığa hük-1 
metine günleri yaşanacaktı Türkiye’de.| 
Siyaset okullara girerken, ekonomik ön
lemler rafa kaldırılıyor, ekonomide seçenek 
aranmıyordu. Tarımdan sanayiye dek de 
Amerikan güdümüne giriliyordu. “ Bu 
memleketin efendisi çiftçidir, köylüdür ’ 
diyen Atatürk’ün yakın arkadaşı (!) za
manın Ekonomi Bakam, Cumhurbaşkanı 
Celâl Bayar, şeriat özlemlerini görmemez 
likten gelerek ; Kayseri olaylan’nın ter
tipleyicisi oluyordu.

Siyasi kavgaların karanlığında ulus 
kapmlara bölünürken, kardeş kavgalarına 
sürüklenirken, Devletçilik yok ediliyordu. 
Köylü, ürettiği malı pazarlama güçlüğü 
çekiyordu. İktidara yakın olanlar da des
potluklarını sürdürüyorlardı. *

Türkiye’nin on senelik yöneticileri akıl
cı yoldan da gidemezlerdi. Çünkü çök “va
at” tarda bulunmuşlardı. Bugün ekonomik 
dalgaların acımasız darbeleri bizleri ayak
ta duramaz duruma getirdiyse bunu, yok 
yere harcanan on yılda aramalıyız. .Ekono
mide, riyasete akılcı davranmamamn acı
larım bugün de çekiyoruz; çekeceğiz de.

Alıntılar : Niyazi Berkes’in “Türk Dü
şününde Batı Sorunu” adlı yapıtından.

DÜĞÜN SAHİPLERİNE MÜJDE

TÜRKİYE’NİN EN ÜNLÜ ve ZENGİN 

DAVETİYE ÇEŞİTLERİ 

MATBAAMIZDA HİZMETİNİZDEDİR

BİRBİRİNDEN GÜZEL YÜZLERCE ÇEŞİT

İPEK ' KOZA
TİCARET ■ ATEŞ

DAVETİYELERİ

1 SAATTE BASILARAK TESLİM EDİLİR

EN UYGUN FİATLAR BİZDE 
GELİN GÖRÜŞELİM

KÖRFEZ BASIMEVİ
GAZHANE CAD ALİ ŞİRİN PASAJI TLF : 3233 GEMLİK

Ticaret Mahkemesi Sıfatı ile
Gemlik Asliye Hukuk Hakimliğinden

984 — 262
Gemlik Orhangazi Caddesi No : 27 de ikamet 

eden, Metin Bayrak tarafından alacaklılarına teklif 
olunan, Kongordatoya müteallik 984 — 262 esas sa
ydı dosya Kongordato Komiserliğinden Mahkememi
ze tevdiii edilmiş olmakla bu badda itirazı bulunacak
ların haklarım müdafaa için duruşma günü olarak 
17.7,1984 günü saat 9.00 da Mahkemede hazır 
bulunmaları veya kanuni bir vekili (Avukat) gönder 
meleri t,t.Kmunun 296.cı maddesi mucubince teb’.iğ 
makamına kaim olmak üzere ilan olunur.

(Basın)

İLGİNÇ RÖPORTAJ» DOĞRU HABER 

GAZETENİZ GEMLİK KÖRFEZ’DE

Gazeteniz
Gemlik Körfezi

Okuyunuz, Okutunuz, Abone Olunuz.

| ÖZ ÇELİKEL !

| DEKORASYON g
M SAYIN GEMLİKLİLERİN HİZMETİNE
| GİRMİŞTİR |

M HER TÜRLÜ DIŞ BOYA - BADANA » 
PLASTİK - YAĞLI BOYA VE

II BİLUMUM DEKORASYON 
İŞLERİNİZ SEÇKİN 

ELEMANLARIMIZLA 
İTİNALI YAPILIR

İstiklal Cad. Gürçay Pasajı Tlf : 1091'den Gemlik H

DUYURU
GAZETEMİZDE 

DERNEK TÜZÜKLERİ 
EN UYGUN FİATLARLA 

YAYINLANIR 
DERNEK YÖNETİCİLERİNE 

ÖNEMLE DUYURULUR

MATBAACILIĞI
MESLEK EDİNECEK
İLKOKUL BİTİRMİŞ 
12-13 YAŞLARINDA
ÇIRAK ALINACAKTIR.

MÜRACAAT
KÖRFEZ MATBAACILIK

Gazhane Cad. Şirin 
Pasajı

GEMLİK KÖRFEZ
HAFTALIK SİYASİ GAZETE

Resmi ilânlar tek sütun santimi 300 TL.
îcra ve Mahkeme ilânlan sütun santimi 100 TL.
Kayıp ilânları 500 TL.
Teşekkür ve doğum ilânlan santimi 75 TL.
Kongre ilânlan 2000 TL.
Koop. Kongre ilânlan 2500 TL.
Sürekli özel ilânlar pazarlıkla alınır.

ABONE
Altı aylık 650 TL.
Yıllık 1300 TL.
Gazeteye verilen yazılar yavınlansın veya yaym- 
lanmasın geri verilmez.
Gazetemiz Basın Ahlâk Yasasına uyar.

( MUAYENEHANE
| DEĞİŞİKLİĞİ

MUAYENEHANEMİ
AHMET DURAL MEYDANI

1 ZEYNEP NAMIK ECZANESİ
I B TİŞİĞI KAT 2 YE
| NAKLETTİĞİMİ

SAYIN GEMLİK'LİLERE
DUYURURUM

{ DAHİLİYE MÜTEHASSISI

( Dr. CAHİT YORULMAZ İ
G. KÖRFEZ



SORUMLU MUDUR ve
SAHİBİ 

KADRİ GÜLER

gemlik

GEMLİK KÖRFEZ 26 HAZİRAN 1984

fi

J KÖRFEZ «-
3. Devre İzcilik Kamplarında Mahalle Muhtarlarını Traktör Kazası

Yönetim Yeri: Şirin Pasajı
Tel: 1797 - GEMLİK

Dizgi ve Basla
Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayii

ru'u Başkanı Muhlis Bay- 
raktaroğlu, kamptaki da
ğıl mı şöyle anlatıyor :

“-Bu kampta 40 Gem
likli, 20 Orhangaz’li ilk 
kez ksmpa katılan 20 Ke- 
les’li İzci ile merkezden 
100 kişi katılıyor. Yavru
kurt ve Küçük izciler 
1984 programımız gereği 
bu kamplarda bera
ber yaşamayı, yalnız iş 
yapma alı-kaniıkları ka
zanmayı, değişik arkadaş 
edinme becerilerini kaza
nırken, müzik, folklor 
çalışmalarıyla da boş za
manlarım iyi değerlen
dirmeyi öğreniyor. İzci
ler en çok deniz etkinlik
lerinden hnglanma.kfct.lar, 
adeta sudan çıkmak iste
memektedirler.

Kampımız 28 Haziran 
gecesi düzenlenecek

“Kamp Ateşi” ile son bu
lacaktır.”

Zeytin Güvesi İle
zorunlu olarak mücadele 
edilmesi gerektiğini belirt
tiler. Zeytin güvesi meyve 
nesli zaransı çekirdekte 
Eylül ayına kadar b zsüeriir 
ve meyvanın dökümesine 
nedan oluyor.

Zeytin üreticilerinin ko
nuyla iğdi olarak Zirai Ka
rantina Mücadele Grup 
Başkanığına başvurarak 
gerekli bilgiyi atmaları is
tendi.

Marmara Kimya
“Andızhan” adlı 

yet bandıralı gemi 
manımıza gelen

Sov- 
ile li- 
21568

tort>a ve 10078 ton üre’- 
nin boşalıma çalışmaları 
devam ediyor.

Gemik'in kanakzas- 
yon sorunu üemahademi- 
kn sorununun çözüleceği
ne inanıyoruz.

önemi sorunftanmız- 
dan biri çöplerdir. Son 
günlerde hâl yoluna giren 
çöp konusu mahallemizde 
çevre sağlığını etkilemeye 
başlamıştır. Bazı günler 
birkaç gün alınmayan çöp
ler, hayvanlar ve çocuklar 
vasıtasıyla dökülerek çev
reye yayılıyor. Bu konu
nun titizlikle sürdürülme
sini isliyoruz ve bekliyor- 
ruz.

Mahallemizin iskan sa
hası dışında oluşan Tepe 
sokağında 70 hane barın
maktadır. Bu sokağın sep
tik kuyuları çökmüş, lâhım 
suları çevreye dağılmıştır. 
Çevre sağlığı tehdit altın
dadır. önlem atamasını

içinde kulan dığı traktörle 
kaza yaparak ölmüştü. Ay
an traktör ile bu kez baba 
öner’in zeytinlik sürerken 
ölmesi Adliye Köyünü ma
teme boğdu.

Düzeltme
Gazetemizin geçen hafta

ki sayısının 3. sayfasında 
yayınlanan Gemlik icra 
Memurluğu 983-536 Dosya 
Noflu Satış Hanının 1. mad
desindeki başlangıç yazısı 
“ 4 arsa paylı 19 m2....”
olarak çıkmştvr. “4-64 arsa 
paylı 19 m2....” olarak dü
Zeltilir.

i

Gemlik Asliye Hukuk Hakimliğinden
983 — 451

Davacı İsmail Erdeniz vekili Av. Rıza Çakın 
rafından Gemlik ilçesi Kapaklı köyü, köy önü < 
mevkiinde. kain, kuzeyi Gül t en Taşkesen varis 
taşınmazı, güneyi Yaşar Ergin taşınmazı, doğun 
re, batısı yo ile çevrili 707 metre kare taşınım 
tesçili istenmiş bulunmakla, bu yer hakkında 1
iddasmda bulunanlara 3 ay içinde
ze baş vurmaları ilan olunur.

SATILIK DAİRE
OSMANİYE MAHALLESİ DEĞİRMEN SOK

| DEMİRCAN APT- DÂİRE 5 SATILIKTIR.

Müracaar : Belediye Karşt}i Tlf : 2010 ' 
Rahmi Şergül eliyle

istiyoruz.
Mahallemizde bele-

< HER TÜRLÜ NİŞAN, DÜĞÜN, ) 
( TOPLANTI VE ÖZEL GÜNLERİNİZDE > J RENKLİ VE GARANTİLİ OLARAK > I VİDEO KAMERA İLE

NET ÇEKİM YAPILIR.
LÜTFEN RANDEVU ALINIZ

diyece kaldıran çalışmala
rı sürdürülmektedir. Yal
nız Zambak sokâğın duru
mu değişiktir. Bu sokak 
plansız geliştiğinden kana- 
lisasyonu hiç yoktur, önce 
kanalizasyonun döşen
mesini ardından da kaldı- 
rımlannın yapılmasını bek 
liyoruz.

— Teşekkür ederim Sa
yın Süleyman Akyol.
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TEŞEKKÜR
Gazetemizin kuruluşunun 

12. yıldönümü nedeniyle biz* 
leri telefoe, telgrafla ve bizzat 
gelerek kutlama zahmetine 
katılan değerli okurlarımıza 
teşekkürü borç biliriz.

6. KÖRFEZ

Marmara Birlik Genel Müdürü Minareci

Zeytin üretiminde
Altın Yıl”

Gemlik Körfezinde 
Deniz Ölüyor

Marmara Birlik Zeytin 
Tanın Satış Kooperatifi 
Genel Müdürü İsmail Mi
nareci. Bursa Bayram Ga
zetesine verdiği demecin
de; bu yıl Marmara bolge- 
sndeki zeytin rekol esi
nin 120 hin tan dolayında 
gerçekleşeceğini be
lirterek, “1984 yılı zeytin 
üreticileri için altın yıl o-

Havalaruı arzulandığı 
lacaktır” dedi.
gibi iyi geçtiğini söyliyen 
'Marmara Birlik Zeytin
Kooperatifi Genel Müdü
rü Minareci, zeytin üreti
cisinin eline bu yıl iyi pa
ra geçeceğini söyledi. 

I Zeytin taban ve tavan fi- 
I atlarının Kasım ayında 
I açıklanacağını da sözleri- 
| ne ekliyen İsmail Minare 

d, Birliğin çalışmaları 
f hakkında yaptığı açıkla

mada şöyle konuştu :
•— İç piyasada 11 bin 

ton olan zeytin tüketimi 
bu yıl %100 artarak 2û 
bin tona yükselmiştir. Pi
yasaya 250,500, 1000,2000 
va 4000 gramlık yeni am
balaj tipi ile sürülen Mar
mara B rlik Zey i Meri 
hak tarafından çok tutul
du. Bu yüzümüzü güldü- 

' ren bir olaydır.
ihracatımız devam et- 

■ inektedir. B. Almanya, 
Bulga is an ve R .manya’ 
ya 1900 ton zey in ihraca- 

j atı gerçekleştirilerek yak-

BAYRAM NEDENİYLE YAZLIKLAR
TAMAMEN DÖLDÜ

Şeker Bayramı nedeniy
le ilçemizin kıyılan tama
men doldu.

Bayram öncesi Anado
lu Liseleri sınavları ile Ü- 
niveraiteler arası ikinci 
basamak sınavlarının yapı!»
ması nedeniyle tamamen 
boş olan Kurşunlu, Küçük 
Kumla, Büyük Kumla ve 
Karacaali kıyılan, bayram 
günleri adeta istifaya uğ
radı.

Küçük Kumla’daıki pan- 
dyoncu) ır Bayramda yer
lerinin kalmad’ğmı belir
tirlerken, bayram sonra
nda bu durumun devam 

laşık 600 milyon lira kar
şılığı döviz elde edeceğiz. 
Halen Bulgaristan’a su ti 
pi Edincik zeytini ihraç 
edilmektedir. Bunun 700 
topa ulaşacağımı sanıyo
ruz. Aynıca, Aralık ayında

Yeni Kararname Yürürlüğe Girdi
Şevket Taşkın Marmara Birlik Yönetim
Kurulu Üyeliğinden Düştü

Marmara Birlik Zeytin 
Tarım Satış Kooperatifi 
yönetim kurulu üyesi Şev
ket Taşkın, Birlik yöne
tim kurulu üyeliğinden 
düştü.

Bakanlar Kurulunca 
yayımlanan 18.6.984 gün 
ve 237,238 sayılı Kanun 
gücündeki kararname hü
kümleri gereğince Gemlik 
72 Saydı Zeytin Tarım Sa
tış Kooperatifi Birlik de-

Bayram Üzeri Dört
Yangın Çıktı

Bayram öncesi ve bay
ram günleri çkan yangın
lar itfayenin başarılı çalış
ması sonucu söndürüldü.

Gemlik itfaiyef Amiri 
Mehmet Sal’dan aldığımız 

etmesini dilediler. Bayra
mın ikinci ve üçüncü gün
leri Küçük Kumla’da ka
labalıktan yollarda yürü
mek büe olanaksızlaştı.

Turizmcilerin göz
lemlerine göre, sahillerde
ki kalabalığın son yıllarda 
görülen en yoğun kalaba
lık olduğu belertildi. Küçük 
Kumla Belediye.-ince satın 
alınan otobüs bayram sü
resince durmaksızın yolcu 
taşıdı. Otobüs görevlileri 
kalabalıktan bilet, kesme
de bile zorluk çektiklerini 
söylediler.

•Romanya’ya 700 fon ka
pasiteli biir parti ihracaa- 
tımız yapılacaktır, ihraca 
at hedefimiz gelecek yıl 
5 iniılyon kilogramdır.

, DEPO YAPIMI 
Marmara Birlik Genel

legesi ve yönetim kurulu 
üyesi Şevket Taşkın, öğre* 
nim durumu nedeniyle bu 
görevinden düşürüldü. 
Aynı yasa gücündeki ka
rarname 'gereğince Gem
lik Kooperatifi Yönetim 
kurulu başkanlığı görevi-, 
ne, kooperatif müdürü E- 
miu Tuğra] getirildi. Yö
netim kurulu üyelerinin 
durumları uygun olması 
nedeniyle yerlerini korur- 

bilgilere göre Şeker Bay
ramı öncesi Enıgürüciik 
Köyünde Haşan İnce adlı 
şahısa ait evde çıkan yan
gın, iköylülarin ve Gımlik 
itfaiyesinin başarılı çalış
maları sonucu söndürül
dü.

Haşan Ince’ye ait evin 
önünde bulunan ot yığını
na kimliği bilinmiyen bir 
kişi tarafından atılan siga
ra izmariti, ot yığının yan
masına neden, oldu. Yan
gın bil- süre sonra Haşan 
Ince’ye ait eve de atladı. 
Can kaybının olmadığı 
yangın, Gemlik itfaiyesinin 
saat 23.00 da yetişmesiyle 
büyümeden söndürüldü.

GENÇALİ YANGINI
Haftanın ikinci yangını, 

Gençali Köyünde çıktı. Ah
met Çetin adlı köylünün 
evinde dikkatsizlik yüzün
den çıkan yangında ev ta
mamen yandı. Yangın bü
yümeden söndürüldü.

ÇELTİKÇİ YANGINI
Bayramın ikinci günü 

Çeltikçi köyünde meydana 
gelen tarta yangınında 5

Devamı S. 4 do

Müdürü Minareci, bu yıl 
İznik’te 3500, Gemlik’te 
1500, Ediindk’te 1000 ton
luk üç yeni zeytin deposu 
nun yaptırılarak sezona 
yetiştirileceğini söz
lerine ekledi.

Harken, Orhangazi Zeytin 
Tarım Satış Kooperatifin
de iki yönetim (kurulu üye
sinin ide düştüğü öğrenil
di. 1

Yeni kararname : Koo
peratif yönetim kurulu ü- 
yeliği için ilkokul mezunu 
olmayı, kontrolörlük için 
ortaokul mezunu olmayı, 
Birlik yönetim kurulu ü- 
yeiiği içlin ortaokul mezu
nu olmayı zorunlu kılıyor.

Belediye Başkanının 
Yeğeniydi

Traktör Kazasında 
Umurbey’li Genç Öldü
Umurbey’de önceki gün 

meydana gelen traktör 
kazasında Erdoğan Çakır 
(26) adındaki genç ölaü.

Erdoğan Çakır, bayra
mın ikinci günü Umurbey 
Boslardık mevkiinde bulu
nan tarlasından traktörü
ne ot yükleyip dönerken 
arazinin eğimli olması ne
deniyle kullandığı traktör 
ile devrildi. Olayda ağır 
yaralanan Erdoğan Çakır, 
Bursa Devlet Hastabane- 
sine kaldırılırken yolda 
öldü. ~

Traktör kazasında ölen 
Erdoğan Çakır, Belediye 
Başkanı Hakkı Çakır’ın 
yeğeniydi. Çakır, dün U- 
murbey’de defnedildi.

Küçük Kumla Tarihi

Hamamı Yeniden Açıldı
Tarihi Küçük Kumla 

Hamamı yeniden onarıla
rak hizmete aç İdi.

Küçük Kumla eski Be
lediye Başkanı tarafından 
onanma sokul m ve tüm 
mermerleri yeniden yaptı
rılan tarihi Küçük Kumla 
Hamamının onarım çalış
ın lan tamamlandı ve geç 
fiğimiz hafta içinde işlen
mesi ihale edilerek hizme
te açıldı.

İstanbul (Özel)
İstanbul Üniversi

tesi Mühendislik Fakülte
si Çevre Araştırma Mer- 
kezi’nce “Arar” adlı ge
miyle yaptırılan biimsel 
araştırma sonucu, Marma
ra Denizinin aşın derece
de kirlendiği ve “hayat 
kalmadığı” saptandı.

İzmit Körfezi, Gemlik 
Körfezi ve Bandırma’yı i- 
çine alan 36 önemli nokta
da alman su örnekleri ve 
yapılan kirlilik ölçümleri
nin ortaya koyduğu bu 
korkunç gerçeğe göre, Mar 
mara’yı kirletmekte dev
lete ait fabrikaların önde 
olduğu, bu konuda tedbir 
almakta çok geç kalındığı 
anlaşıldı. 1

Bu arada deniz ürünle

Eski Sorumlu 
Müdürümüz Avukat 
Cengiz Göral 
Ölümünün 5.
Yıldönümünde Mezarı 
Başında Anılacak
Gazetemiz Sorumlu Mü

dürü ve Bursa Barosu A- 
vukatlarmdan Mehmet 
Cengiz Göral, ölümünün 5. 
yılında Adliye Köyündeki 
mezarı başında anılacak.

Cengiz Göral, 3 Tem
muz 1979 günü Bursa Ata
türk Caddesinde bul un m 
Yazıhanesinden çık
tıktan sonra Setbaşı Sakal 
Döken Caddesindeki evine 
giderken terör stter tara
findan 'vurulmuştu.

Sorumlu Müdürlük ya
nında gazetemizin ikinci 
sayfasında da “Haftadan 
Haftaya” adrj köşede yazı 
yazan Cengiz Göral m ka
tilleri daha bulunamadı.

Evli olan Cengiz Göral, 
Dksev, ve özgür adlı iki 
kızı bulunuyor.

Denizcilik Bayramı
Kutlandı

Denizcilik (Kabotaj) 
Bayramının 58. yıl; önü
mü törenlerle kut andı.

1 Temmuz günü Atatürk 
Anıtı önünde düzenlenen 
çelenk koyma ve saygı du
ruşundan sonra istiklâl 
Marşı okundu. Hazır anan 
program gereği İlçe Kay
makamı. Gamizon Komu
tan’., Belediye Başkanı, Li
man Başkanı ve beraberle- 
rindeküer Şehitler için ha
zırlanan çelariti devire bı
raktılar, saygı duruşunda 
bulundular.

Kabotaj Bayramına 
gösteriler ve yarışmalın 
bölümü bu \ıl bayram re- 
deniyte 6 Temmuz 1984 
cuma gününe ertelendi. 

rinin yanışına, d'p orga
nizma örneklerinden hep
sinin “ölü” olduğu saptan
dı. Bu korkunç gerçek ö- 
zellikle İzmit ve Gemlik 
Körfezi’nde daha açık ve 
belirgin biçimde ortaya 
çıktı. Yaşamın tamamen 
yokolduğu Marmara De- 
nizi’nde-30 metre derinlik
ten alman organizmaların 
■tür adedinin ikiyi geçme
diği tesbit edildi. Dip ça
muru ise tamamen kükü t 
lü, hidrojen kokulu ve ok
sijensiz bulundu.

İstanbul üniversitesi
Mühendislik Fakü! esi 
Kimya Bölümü Başkanı 
Prof. Dr. Fikret Baykut, 
bulgulanın tehlikeli olmak
tan öteye “korkunç” oldu
ğunu bildirdi.

Ölü Doğmuş Bir 
Bebek Cesedi
Bulundu

Hadi ÖZSAYIN
Osmaniye mahalle in

de ağaç altına atılmış nay
lon torbaya sarih bir be
bek cesedi bulundu.

öğrenildiğine göre, Os
maniye mahallesi Özkan 
Sokakta oyun oynayan ço
cuklar, bayramdan titi gün 
önce, bir ağaç dibinde 
naylon çuval içine konmuş 
bebek cesedi £e karşılaştı
lar. Duran çevre halkı 
tarafından emniyet yetki
liler ne bildirildi. Olaya el 
koyan Savcılık, soruştur
mayı sürdürürken, ceset 
üzerinde Sağlık Ocağı ta
bipliğince yapılan o.opâ- 
de, bebeğin cinsiyetin n kız 
olduğu ve bebeğin ölü ola
rak doğduğa saptandı.

Kim tarafından bırakıl
dığı öğremlemiyen ölü be
bek için Sav.ıak soruştur
maya başladı.

Dörtyol Kavşağı ve 
Ahmet Dural Meydanı 
Işıklandırıldı
Dörtyol kavağı ve Ah

met Dural Meydam Belei 
yece ışıklandınkk. Uzraı 
yllardır çeşitli kazalara 
neden olan Dörtyol kavşa 
ğı Belediysnin girisknlen 
sonucu yen’dan c üzen en
di. Daha 5nre Gem ik giri
şine çen ekilme inden son
ra taşıt sürücülerinin dk- 
krf« çektiği için san 
lambalarla donafldı Ajt> 
lambalar Ahmet Dural 
Meydanma da kondu.

Öte imadan Gemlik .ei- 
rişi k'rayrilarmca jeni- 
desı düzenlenmeye ahrdı 
ve yolun lükra'fiVnesi ça
lışmalarına başlandı
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