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SENLİK BALIKÇILAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Madde 1- Denmeğin adı ve merkezi : Derneğin 
adn Gemlik Balıkçılar derneği ve merkezi Gemlik’tir 
(Orhaniye mah. Kayıkhane sokak no bila)

Derneğin amacı :
a) Balıkçılık mesleğinin ifterieyiŞine yarayacak 

bilgileri üyelerine teinin etmek, icabında üyeleri 
mesleki alanda eğitmek.

b) üyeler arasında meslek durumundan doğacak 
ihtilafları anlaşma yolu ile halletmek.

c) Üyeler arasında aciz ve müzayakaya düşenleri 
hasta olanları, malûlleri korumak, mümkün olduğu 
nfiıslbette yardım ve tedavilerini temin etmek.

d) Üyelerin umumu alakadar olan arzu ve dimitle- 
ri idare heyetince mevzuata uygun 'görüldüğü tak- 

tinde makamlara arz ve iblağ etmek.
e) Kanunlara uygun olmayan balık an şekülrme 

mani olmak, icabında gerekli makamlara başvurmak 
suretiyle önlemek.

f) Devayirin emir ve tebligatlarını üyelere duyu 
nıaık.

g) Dernekler için çıkan ve çıkacak kanun ve emir
lere uyularak mesleği yükseltmeye çalışmak.

BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN :
a) üyelerin meslek bilgilerini arttırmak amaa ite 

zaman zaman seminerler düzenliyerek eğitmek.
b) Üyeler arasında yardımlaşmay temin gayesi ile 

mevzuata uygum olarak kooperatif teşkilini temine 
çalışmak.

DERNEK KURUCULARI :
Madde : 3- Dernek kurucuları şunlardır.

Adı ve soyadı Tabiyeti Meslek ve Sanalı
Rıfat Selen T.C. Oltacı
Rüştü Marmara T.C. Tuf anacı
Neodet Fırat T.C. Dip Ağcı
Hüseyin özcan T.C. Manyata
Ali Dinç T.C. Irıpçı
Nuh Eres T.C. Balıkçı
izzet Toplu T.C. Dip Ağa

İkamet Adresi
Bahkpazarı Mah. No. 119 - Gemlik

Kayhan Mah. Dutlu Sk. - Gemlik 
Halitpaşa Mah. Bayır Sk. 7 - Gemlik 
Orhaniye Mah. K.hane Sk. 40 - Gemlik 
Kayhan Mah. Kalealtı Sk. 25 - Gemlik 
Orhaniye Mah. K.hane Sk. No. 54 - Gemlik 
Kayhan Mah. Çeşme Sk. No. 81 - Gemlik

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

hip ve onsekiz yaşını bitirmiş bulunan ve demekler 
Kanunu 'hükümlerine göre üyelikleri yasaklanmamış 
olan herkes demeğe üye olabilir.

Kanunun 16. cı maddesinde 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 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.

Yükseköğretim öğrenci demeklerine öğrenci oî-
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mayanlar bu kanunun 39. maddesinde gösterilen 
demeklere, derneğin kurulduğu kamu kurum ve ku- 
luşlarında çalışmayan kamu hizmeti görevlileri ve 
kamu hizmetlerinde çalışan meslek mensuplan tara
fından kurulan derneklere de o meslekten olmıyan- 
?ar ile milletvekilleri üye olamazlar.

Türk Vatandaşı olmayanların demeklere 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- Dernek yönetim kurulu, üyelik için ya

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

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

Madde : 7- Demek üyeleri eşit haklara sahiptif. 
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- Dördüncü maddede belirtilen kamu 
hizmeti görevlileri demekler kanununun 16.cı mad
desi hükümleri gereğince üye olabilecekleri 
Derneklerin Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri 
özel gelir kaynağı veya özel imkanları kanunla sağ
lamış olan kamu yararına çalışan demeklerin Yöne
tim 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 esasla- 

la göre üye olma hakkını kayıp edenler
b) Aidatım tebliğe rağmen 7 gün içinde mazeret

siz olarak ödemiyenler yönetim 'kurulu karan ile 
üyelikten çıkarılırlar. Demekten çıkarılanların iilk 
genel kurulda itiraz hakan vardır. Gene kurul karâra 
kesirdir Demekten çıkan veya çıkarılanlar önceden 
demeğe yaptıkları yardım ve aidattan geri isteye- 
mezlre.

Dernek Genel Kurulunun kuruluş şekli ve toplan
ma ramanı ; - |?' 3
Madde : 10- Demek 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 katılabilir. Dilek ve temennide 
bulunabilirler.
Dernek tüzüğünün gazetede yayınlandığı tarihî takip 
eden altı ay içinde ilk genel kurul toplantısını yapar.

a- Her iki senede bir Mart ayında olağan
b) Yönetim veya denetleme kurullarının gerekli 

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

Genel Kurul, toplantıya, yönetim kurulu tarafın
dan çağırılır. Denetleme kurulunun veya demek üye 
lerinm 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 yapılacağıda belir
tilir iılk 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 İkinci bir ilan 
verilerek üyelere duyurulur, ikinci toplantının ge
ri bırakılma tarihinden itibaren en geç iki ay İçinde
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yapılması zorunludur.
üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen 

esaslara göre yeniden çağrılır ve toplantı ikinci fik- 
ı a esaslarına göre mahallin en büyük Mülkî1 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.

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

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 ila kullanabilir. Her üye genel kurulda bir 
üyeyi temsil edebilir. Fahrî üyelerin oy hakkı yok
tur. Kararlar mevcudun salt çoğunluğu ile alınır. 
Dokuzuncu maddede belirtilen çoğunluk sağlanmış 
ise durum bir tutunak ile tesbit edilir ve toplantı 
yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yö
netim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

Hükümet Koniselinin 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 : 14- Genel Kurulda görüşülüp karara bağ

lanacak hususlar şunlardır.
1) - Dernek organlarının seçilmesi,
2) Demek tüzüğünün1 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) Demek için gerekli taşınmaz malların satın a- 

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

6- Derneğin federasyona kaıılması veya ayrılması
7- Demeğin Uluslararası 'faaliyette bulunması 

yurtdışındakî demek veya kuruluşlara üye olarak 
katılması veya ayrılması

8- Derneğin feshedilmesi
9- Mevzuatın kendirine verdiği diğer görevlerin, 

yerine getirilmesi
YÖNETİM .VE DENETLEME KURULLARI

Madde : 15- Yönetim (kurulu 7 asil ve 7 yedek üye
den teşkil etmek üzere genel kurulca gizli oy ile se
çilir.

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

Toplantı günleri kurulca tesbit edilir, ilk toplantı 
en yaşlı üyenin başkanlığında yapılır ve üyeler arasın 
da görev bölümü karara bağlanır. 1

Toplantı günleri kurulca tesbit edilir. Toplantılar
da salt çoğunluk arama’ ve mevcudun salt çoğunluğu 
ite karar verilir.

Üst üste üç veya yılda on toplantıya mazeretsiz 
yahut kabul edilir mazereti olmaksızın katılmayan 
üyeler kurul üyeliğinden çekilmiş sayılırlar. Buna 
dair kararın, ilgilinin süre verilerek savunması â- 
indıktan sonra yönetim kurulu verir.

Madde : 16- Yönetim 'kurulu üye sayısı, boşalma
lar sebebi ile yedeklerinin de 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 mahalli Sulh 
Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri a- 
rasmdan seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde genel kuru
lu toplamakla görevlendirir.

Madde : 17- Yönetim kumlu aşağdaki görevleri 
yerine getirir.

1- Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi ü- 
yelerinden 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 hazır
layarak genel kurula sunmak.

4- Türk vatandaşı olmayanların Demek üyefiğine 
kabulü halinde bunlar on gün içinde mahallin en bü
yük mülki amirliğine bildirmek.

5- Mevzuatın kedisine verdiği diğer işleri yapmak 
ve yetkileri kullanmak.

Madde : 18- Denetleme kurulu üç asil ve üç yedek 
üyeden teşkil edilmek üzere genel kurulca seçilir.

Bu kurul, demeğin hesaplarını ve çalışmalarım 
devamlı denetliyerek asgari 6 ayda bir hazırlayaca
ğı raporları yönetim kuruluna ve toplandığında ge
nel kurua sunar. Ayrıca üyelerin demek çalışmaları 
hakktndaki ihbarları üzerine de rapor hazırlayarak 
gereğim yapar.

Yönteim kurulu her türlü hesap ve işlem dosyala
nın talebinde denetleme kuruluna göstermeye mec
burdur. Yönetim kurulu, denetlemelerde zorlıik çı- 
kardığ takdirde denetleme kurulu zabıtla bunu tes
bit eder ve genel kurulun toplantıya çağrılmasını sağ 
lar. Suç teşkil 'eden hususların tesbiti halinde, duru
mu ilgili makamlara iletir.

Madde : 19- Genel kurulca yapdan seçimi izleyen 
7 gün içinde yönetim kurulu başkap1. tarafından sa
yılan organlara seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve 
soyadları, baba adlan, doğum yeri ve tarihleri, mes
lekleri ve ikametgahları 'demek merkezinin bulun
duğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ite bildi
rilir.

Madde : 21- Üyeler girişte' 1200 (Binikiyüz) TL gi
riş aidatı ve yılda 1200 (Binikiyüz) TL üye aidatı ö- 
derler. Bu miktar yıllık olarak verilebileceği gibi ay
ılık taksitler şeklinde de ödenebilir, ödeme şekil ve 
zamanı üyenin' talebi de göz önüne alınarak yönetim 
kurulunca tesbit edilir. Yapılan bu tesbit her üye için 
üye kayıt defterine işlenir.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
Madde : 21- Derneğin tüzüğü merkez genel kuru

luna iştirak eden üyelerin üçte Hkisânin çoğunluğu 
ite değiştirilir. Yapılan değiş'klik kuruluştaki usule 
ğöre Han ettirilerek kesmik kazanır.

DERNEĞİN GELİRLERİ
Madde : 22- Derneğin gelirleri şunlardır.
1- Giriş ve üye aidatı
2- Üyenin safi satışlarından senelik aidatlarının 

alınacak ( % 1) lerle karşılanması
3- Deraieğin banka cari hesabından getireceği faiz

ler,
4- üyenin senenin muayyen günlerinde muvalkkat- 

lan halinde demek namma tutacakları bahklardan 
elide edilecek gelirler,

5- Demekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango 
balo, eğlence,, konser, spor yarışması ve konferans 
gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

6- Demeğin mal varlığından elde edilen gelirler.
7- Bağışlar ve yardımlar
8- Yardım toplama baklandaki mevzuat hükümle

rine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
Derneğin dış ülkelerdeki gerçek veya tüzel kişiler

den veya diğer kuruluşlardan yardım alması için iç 
İşleri Bakanlığının izni ile olur

TUTULACAK DEFTERLER
Madde : 23- Demek aşağıda yazılı defterleri tutar.
1- Üye kayıt defteri, derneğe girenlerin kimlikleri, 

demeğe giriş tarihleri, aylık veya yıllk aidattan bu 
deftere yazılır.

2- Karar defteri, yönetim kurul'amnn kararlan 
tarih ve numarası île bu deftere yazılır ve kararların 
altı başkan v eüyeteroe imzalanır.

3- Gelen ve giden evrak defteri, gelen ve g'.den ev
rak, tarih ve numaras? ile bu deftere kayıt olunur.

4- Gelir ve gider defteri, demek namma alman 
bütün paraların almdıklan 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 ve blançolar bu deftere işlenir.

6- Demirbaş defteri, demirbaş defteri demeğe ait 
demirbaş ayalar bu deftere işlenir

Bu sayıten defterlerin noterden tasdikli alması 
zorunludur.

Madde : 24- Demek gelirleri alındı belges âe top
lanır ve giderler harcama belgesi ile mpıdr. Bu belge 
lerin saklama süresi özel kanunlarda gösterilen da
ha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere 
beş yıldır. Demek gelirlerinin almmas nda kullanı
lacak alındı belgesi Maüye Bakanlığınca bastırılır.

Devamı S. 4 de
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Dizgi ve Baskı
Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayii

____________________________________________ ŞAYKA 4

Sayın Gemlik’lilerin ve üyelerimizin 
Ramazan Bayramlarını candan kutlar, 

sağlıklı ve mutlu günler dileriz.
GEMLİK

Sosyal Demokrasi Partisi 
İlçe Yönetim Kurulu

ULUDAĞ SÜTHANESİ

Sayın Gemliklilerin ve müşterilerinin 
bayramlerını en iyi dilekleriyle kutlar.

Sağlık ve mutluluklar diler.
İsmail — Osman Emeç

Damirsubaşı Mah. Çeyma sok. Tlf : 1151 GEMLİK

Bayram Üzeri
Dört
Yangın Çıktı

TÜM SEÇMENLERİMİZİN VE 
GEMLİK’LİLERİN BAYRAMLARINI 

KUTLAR» SAĞLIK VE MUTLULUK 
DİLERİZ.

ANAVATAN PARTİSİ 
İLÇE BAŞKANLIĞI

ERENOĞLU
SÜT VE SÜTLÜ MAMULLERİ TİCARETHANESİ
Çarşı Meydanı No. 2 Tlf : 1167-1227 GEMLİK

Bayramınızı
En İçten Dileklerimizle Kutlar, 
Mutluluk ve Başarılar Dileriz.

dönüm buğday ekili tarla 
tamamen yandı.

Yangına tarlada bulu
nan TEK'e ait trafon® 
patlaması neden oklu. Bu 
arada yanan bir elektrik 
kablosunun ekili buğday 
tarlasına düşmesi yangı
nın başlamasına sebep ol
du. Yangında 5 dönüm e- 
kili arazi tamamen yandı

öte yandan dün Hisar- 
tepe mahallesinde bulu
nan bir zeytin’ikte bad
yan ot yangını, başlan?; 
halinde söndü.üklü.

Demeğin talebi üzerine 30 gün içinde bu belgeler ve
rilmez ise kanundaki usule göre dernekçe bas'.mlan 
alındı belgeleri mahallin en büyük mülki amirliğine 
onaylattırılarak bağış ve aidat kabulünde kullanılır. 
Maliye Bakanlığınca resmi alındı belgeleri sağlan
dıktan sonra demeğin bastırdığı özel alındı belgeleri 
kullanılmaz. Bağış v eaidatı toplayacak kişi veya ki 
şileni yönetim kurulu bir karar ile belirtir ve bu ka
ran o yerin en büyük mülki amirliğine tescil ettiril r 
* Dernek ad’na gazete, dergi ve öteki basılı eserler 
vererek bunlar karşılığında para veya başkaca yar
dın toplama yasaktır.

TAŞINMAZ MAL EDİNME
Madde : 25- Dernek amacım gerçek teşt ’nmek için 

bağış veya satın alma yolu ile taşınmaz mal ed'nebi- 
11 r ve bunları satabilir, hibe ve terk edebilir. Kamu 
yararına çalışma karan almadıktan sonra ikamet
gahı ite amaç ve faaliyetleri için gveekli olanlardan 
başıka taşınmaz mala sahip olamaz.

Demeğe satın alman veya bağış yolu ile dreneğe 
intikal eden taşınma mallar demek adına tapuya 
tescilinden itibaren üç a yiçinde İçişleri Bakanlığına 
bildirilir. ,

DERNEĞİN SANDIK KURMASI
Madde : 26- Dernek yardım sandığı kurar. Dernek 

sağlanan kân üyelerine paylaştırmamak, faiz veya 
başka adlarla üyelerine gelir sağlamamak şartı ile

GEMLİK BALIKÇILAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç mad
delerin ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi 
ihtiyaçlarım karşılamak amacı ile sandık kurabilir. 
Sand/ğın kuruluş ve çalışma esasları İçişleri Bakan
lığınca çıkarılan yönetmelik çerçevesinde yönetim 
kurulunca tesbit edilir yürütülür.

LOKAL AÇMA
Madde : 27- Demek merkez veya şubesinin bulun

duğu yerde mahallin en büyük mülki amirinden izin 
almak ve kanunlara aykırı davranmamak şartı ile 
birer lokal açıp işletebilirler.

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

ŞİMDİKİ YÖNETİM KURULU

Adı ve Sojudı Tabiyeti Meslek ve Sanatı
Hüseyin Dinç T.C. Balıkçı
Mehmet Toplu T.C. Balıkçı
Veli Marmara T.C. Balıkçı
Cengiz Pınarbaşı T.C. Oltacı
Vedat Çırpan T.C. Oltan
Haşan Hızal T.C. Balıkçı
Süreyya Güney T.C. Balıkçı

alabilmesi için tüzüğe göre genel kurula katılma 
hakkına sahip bulunan demek üyelerinin (temsilci 
üyeler dahil) en az üçte ikisinin toplantıda hazır 
bulunması şarttır, ilk toplantıda çoğunluğun sağla
namaması halinde, üyeler usulüne uygun olarak i- 
kinci toplantıya çağrılır, ikinci toplantıya kanlan 
üye sayıs ne ahırsa olsun fesih konusu görüşülebilir. 
Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üye
lerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

Demeğin feshi yönetim kumlu tarafindan beş gün 
içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı it 
bildrlir.

Madde : 29- Fesih halinde demeğin menkul ve 
gayrimenkul mallan Kızılay Derneğine devredilir.

ikameti
Orhaniye Mh. Tufan Apt. Kat 2 - Gemlik
Rpazan Mh. 1 Nolu Od. Toplu Apt. - Gemlik
Kayhan Mh. Dutlu Sk. No. 19 - Gemlik
Orhaniyv Mh. Maltepe Sk. Tokgaya Ap.K.3 Gemlik
B.pazarı Mah. 1 Notu Cad. Seç Ap. D. 1 - Gemlik
Orhaniye Mah.Maltepe Sk. No. 3 - Gemlik
Orhaniye Malı. Kayakhane Sk. - Gemlik
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Operatör Doktor 
AHMET DOĞAN

KADIN HASTALIKLARI va
DOĞUN UZMANI

Ferzi çakmak (Makaea) Cadteal 
PTT CıtB Aktar Apt. Kat 3 Daire T 

Tir : t| : 17118-Er ; 707i8 - BUR9A

260 Kişinin Yararlanacağı

ÖÇ YAPI KOOPERAIIFİNIN
TEMELLERİ ATILDI

Körfez. Günaydın
Eğitimci*' Yapı Koopsra- 

tifienne ait arsalar üzeri
ne 260 ortağın yararlana - 
cağı toplu konutların te
melleri törenle atıldı

Geçtiğimiz hafta Cuma 
günü ilk önce Körfez Yapı 

* Kooperatifi şantiyesi önün 
de düzenlenen törende söz 

T alan kooperatif eski baş
tanların ian tnan Tamer, 
zor günlerden sabırla bu
güne gelniiğmi. “bayram 
sevinci” yaşadıklarını be- 
lırtarak şöyle konuştu :

“.ön iridir yılmadan 
satarla tekletiniz. Çeşitli 
antikalarla bildiğiniz o- 
yamalarla konutlarınıza 

■ kavuşmanız gecikti
rildi Sabnn’zm sonucumu 
şimdi alıyorsunuz. Bugün- 

- 'ere gelebilmek için, bizle- 
: ri çok yakm ilgi destekle

rini esrgemeyen Sayın A- 
dem Akçan'a, sayın Rıfat 

- Karak'a, sayın Sadık Ge- 
> nndoğluna. sayın eski be

lediye Başkanı Şahabettm 
’ Cantay’a, ve öbür devlet 
t ekranına teşekkülü borç 
,1 bura.f

Temel atma törenine 
katlamıyan tazı or aklar 

■ re Devlet Bakanı Ahmet 
I KUlICeM AlpumuÇıP tafd- 

-»tından gönde.ilan telgraf
la? okundu Törende daha 
sonra Körfez Yapı Koope- 

/ raifi Başkanı Yılmaz Şak
rak kısa bir konuşma yap
tı. Şakrak konuşma ında: 

| Kooperatiflerimiz ma 
alesef acılarla dolu b.r geç 
mise sahip ancak 10 yıl 
sonra evlerimizin temel.nl 
atmak kısmet oldu. Bu 
kooperatife girişteki dü- 
îündüğümüz rakkamlar 
artık hayal oldu Bundan 
sonra devletin yardımlany 
la evlerimize girebileceğiz, 
önce devletin desteğine 
güveniyoruz” dedi.

Daha sonra Günaydın 
Yapı Kooperatifi Başkamı 
Haşan Çeükkaleli söz aldı. 
Çelik kaleli, uzun süren bir 
mücadeleyi sabırla aştık
larını belirterek, başta ar- 
Mhrının Mhıbi Rıfat Kot- 
■ak ve alfanda finansman 
«ağlıyan Akbamk Müdürü 
fcriık Gemicioğlu’na te »ek 
•r etti. Çelikkaleli “Ko 
■utlarımız, r/rtaklan 
mızm katkılarını sürdür
meleri ve devletin deato- 
S ile MtMecektlr” dedi.

Eğitimciler Yapı Koope- 

ı*atâfi Başkanı İzzet Çıtak, 
ise; karşiaşi ıtoai-t zuıluk- 

iarı anlattı ve “devlet des
teğinin” mutlaka sağlan
masını istedi. Söz alan Ko
operatifler Müdürü Necdet 
JJuluk, söylenecek çok sö- 
fcün oduğunu, ancak sus
maya yeğlediklerini, bu-

Körfez, Günaydın ve Eğitimciler Yapı Kooperatiflerine alt 260 konutun temel
eler) törenle atıldı Törenlerde kurbanlar kesildi. ( Fotoğraf Gemlik Körfez)

Gemlik Festivali Bu Yıl Yapılamıyor
11. Gemlik Festifali bu 

yıl parasızlık nedeniyle 
yapılamıyor. Gemlik Tu
rizm ve Tanıtma Demeği 
Başkanı Muharrem Ala- 
soy, festivalin bu yil para

Fırınlara Gece Baskını

EKSİK GRAMAJLI 970 EKMEK YOKSULLARA
DAĞITILDI

Belediyenin ilk gece fı
rını baskmırdan eksk gra- 
majh 970 ekmeğe el kena- 
rak yoksullara dağıtıldı.

Belediye Başkam Hak
kı Çakır'’an aldığımız bil
gilere göre cumartesi gece 
Si saat 0.04 de iteler iye za 
b ı t a ekiplerinin ilçedeki 
fırınlara yaptığı baskında 
gramaj kontrolü yapıldı. 
Balıkpazarında bulunan 
bir fırında belediye tarife
lerinden 40 gram eksik 
yapılmış 970 ekmeğe el 
kondu ve ekmekler yok
sul halika dağıtıldı.

SÜTHANE BASKINI
öte yandan belediye za

bıta ekipleri ve İlçe Sağlık 
Ocağı Tabiplerince ortak-

Dcvamı S. 4 de 

günleıre gelinmesine kadar 
,(kooperatifte? üzerine oy
nanan oyunların ortaklar 
.tarafından bilindiğini be 
tüterek * Bizlo'i bugünlere 
kadar bekletenler, aynı 
sıkuıtıyı kendileri de çek
sinler” dedi. Esıki Beledi
ye Başkam Şahabettm Can 

sızlık nedenliyle yapılama
dığım belirterek şöyle ko
nuştu :

“- Dünyanın her yerin
de festivaller Belediyeler
ce düzenlenir. Bizde yıllar

Gençlik Kamplarının ilk devresinde Karacaali 
Tesislerine 200 kız öğrenci katıldı, öğrenciler gün bo
yu denliden çıkmak İstemiyorlar (Fotoğraf Hadi özsayın)

tay ise konutların biran 
önce bitirilmesi dileğinde 
bulundu.

Daha sonra ilk olarak 
Körfez Yapı Kooperatifi
nin ardından Günaydın ve 
Eğitimciler Yapı Koopera
tiflerinin temelleri kur
banlar kesflerek atıldı.

dır bu geleneği belediye 
ve turizm derneği olarak 
sürdürmekteydik. An 
cak bu yıı Gemlik Belediye
si Festivale ayıracak para
mız yok diyerek maddi das 
teğinî çekince 11. Gemlik 
Festivalinin yapılması im
kansızlaştı. 1979 yılında 
ve bu yıl 10 kez yaptığımız 
festivalin ikinci kez yapıl
mamasına üzüntümüz son 
süzdür.”

Olay Cinayet mi, İntihar mı!
Kesik Elin Kimliği Belirlendi
• ADLİYE KÖYÜNDE BULUNAN KESİK ELİN 

MUSTAFA ERGEN’E .AİT OLDUĞU ANLA J İLLİ
• SIK ÇALILAR ARASINDA CESEDE AİT ELBİ-

SELER, EŞYALAR VE BİRKAÇ PARÇA KEMİK 
YİNE MAHMUT ERGEN TARAFINDAN BU
LUNDU

© MUST AFA ERGEN 28 .ARALIK 1983 GÜNÜ 
SUUDİ ARABİSTAN’A GİDİYORUM DİYE 
KÖYDEN AYRILMIŞTI

® OLAY YERİNDE BOŞ ‘NOBRUYUM’ TABLETİ, 
BİRA ŞİŞELERİ VE İÇİNDE “SÜPRACİDE” 
OLDUĞU SANILAN KÜÇÜK BİR ŞİŞE BU
LUNDU

I Adlîye Köyünde Yerel 
■seçimlerin yapıldığı 25 
[Mart 1984 günü bulunan 
?“kesik El”in aynı köy hal 
kından Mustafa Ergen’e 
ait olduğu bulunan elbise 
ve eşyalardan anlaşıldı.

25 Mart günü Adliye Kö 
yünde hayvan oflatan 
îMahmut Ergen’in “toros” 
adlı köpeği bir insan eli 
bulmuş, yapılan incele
mede kesik ETin, 15-20 
gün önce ölmüş bir bayana 
tut olabileceği rapor edil- 
Ipıişti.

Geçtiğimiz hafta cumar 
leşi günü Adliye Köyü ko
rucusu olan Mahmut Er
gen, tmaztepe civarındaki 
(çalılıklar arasında dolaşır 
ken, mavi renkli bir erkek 
jinontu buldu. Man tun 28 
Aralık 1983 günü evlerin
den Suudi Arabistan’a gi
diyorum diye çıkan küçük 
kardeşi Mustafa Ergen’e 
ait olduğunu hemen anladı. 
(Çevre çaldıklar arasında 
yaptığı araş tınmada Mus
tafa’ya ait gömleği beyaz 
kazağı dağılmış vaziyet- 
ite 'boş bira şişelerini, ke
merli pantolonunu, bir 
kenarda düzgün şekilde 
bırakılmış ayakkabı
ları, naylon çanta içinde 
yeni bir kazak, kullanılmış 
bir “nobriyum"’ küçük 
bir şişe içimde “süprac de” 
olduğu sanılan ilaç ve çene , 
kemiği ile küçük bir parça y 

Hasanağa ve Karacaali Tesislerinde
GENÇLİK KAMPLARININ İLK DEVRESİ BAŞLADI
Milli Eğitim ve Gençlik Spor Bakanlığına bağlı ola- 1 

rak hizmet veren Gemlik Hasanağa ve Karacaali Din- , 
ienme Tesislerinde, sezonun ilk gençlik devresi başla- | 
dı.

Karacaali’de başlıyan gençlik kamplarına yalnız I 
kız öğrenciler katılıyor. Bu yıl Hasanağa kampında 
ise, erkek öğrenciler bulunuyor. Kamp çalışmaları 
hakkında bilgi aldığımız Karacaali Gençlik Kamp 
Müdürü Hüseyin Gür, gençlik kamplarının 5 Temmuz 
1 Eylül tarihleri arasında 5 devre üzerinden yapıla- I 
cağını befirterek şu bilgSerj verdi :

“-Kampımızda İstanbul, Bursa, Ba'ıkesir, Kütahya, 
Eskişehir, Bilecik, Ankara merkezlerinden 200 kız 
öğrenci katılıyor. Gençlerin sosyal, kültürri. ve özel 
yeteneklerine yönelik etkinlikler, plan ve program 
gereği liderler tarafından istasyon usulüne göre eğit.* 
UjoT. Ağırlıkta deniz eğitimi ve sporda görülüyor.

Devamı S. 4 de

kol kemiğini buldu. Köye 
dönerek durumu köylü’e- 
re bildirdi, olay jandarma
ya iletildi.

Altı kardeş olan Ergen’ 
terin en küçüğü Mustafa 
Ergen’in Adliye Köyüme 
Sevilen bir kişi olduğu, 
füşmanlannm bulun
madığı kardeşle, ir.ee be
lirtileli. Büyük kardeş Ali 
Ergen, olayla ilgili görüş
lerini gazetemize şöyle 
anlattı :

Mustafa’nın evden 
ayrılış teılhı ile kesik ehR 
bulunması arı sında 84 gün 
var. Kesik elin doktor ta
rafından verilen raporda 
10-15 günlük olduğu belir 
tiliyor. Arada geçen za
manda mtıhar eımş bile 
olsa ceset parçası olan ke
sik el bulunduğunda elin 
bozulmuş, olması gerekir
di. Sonra, intihar etmek 
için insanın öylesine sık 
bir çalılığa girmesi için 
sebep olmalıdır. Konunun 
savcılık ve jandarmaca ya 
pılacak araştırma ile ay
dınlanacağım sanıyo
ruz.” dedi.

Mustafa Ergen’in Suudi 
Arabistan’a gidiyorum <£- 
yere evden çıması ve cese
dine ait belirtilerin bulun
ması intihar mı ettiği yok 
sa öldü> öldüğünü konusu
nu aydınlığa kavuşturul
madı.

temel.nl
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—^Gemlik İnsanları ==
Avukat Ali AKSOY

Türk Hava Kurumu’na 32 Yıl Fahri Hizmet

ŞAHI NF E H M İ
Yeni Çarşı’da bir dükkan : “Güveniş Dikimevi” 

Fehmi Şahin. Dükkarın güneye bakan camında pem
be ç.Çc'khk’lyl.j bir cEmgüzeli. Ga.i? n ’p’.ere sarfmış 
bir mumjlçeği .Duvarda resimler. 1935 ve 1955 yılla 
r/jı Flrur.sız eılkek kcst’mleri. Temsili resimlerin 
altında Fransızca altyazılar. Değ şik ü; Atatürk fo
toğrafı. Dikiş makir.asrnın hemen yanında renga
renk makaralar. Askılar, eltiseler, pantolonlar ve 
kumaş kırpıntıları...

Ve yepyeni üç çerçevede sayın Fehmi Şahin’e 
FHK. (Türk Hava Kurumu) tarafından veri’en gü
müş ve altın rozetlerin ve en son verilen altın ma
dalyanın beratları.

Altı tane kafeste kuşlar... tki saka, üç kanarya, 
bir ispinoz ve bir tane saka kanarya melezi.

Hal-hatır faslından sonra düşüncemizi açt’k. Sa
yın Fehmi Şahin bu hafta “Gemlik İnsanları” köşe
mizin konuğu olmayı kabul etti. Sohbete başladık :

- Yaşınız kaç Fehmi Bey :
- 63 yaşındayım.
- Nerde doğdunuz, terzi nasıl oddunuz, anlatır mı

sınız ?
- 1921’de Orhangazi -Gürle Köyün’de doğdum. 

İlkokulu köyde okudum. 1934’te mezun olunca gir
diğim Galatasaray Lisesi sınavını kazandım . Yatılı 
okuyacağız. Kaydım yapıldı, okulun orta kısmına 
başladım. Birkaç ay sonra ailem beni okuldan aldı. 

' Çoçuktum, pek karşı çıkamadım. Ailem Gemlik’te 
terzi Celâl Çorum’un yanına zenaat öğreneyim diye 
verdi. Mesleği geçenlerde vefat eden rahmetli Ce’al 
Ustadan öğrendim, tki yıl sonra bu kez Akif Alnı- 
açık’ın yanma çırak girdim. Askere gidinceye kadar 
9 yıl çıraklık yaptım. Vatanı hizmetimi de Geliho- 
bu Kolordu Karargahında yine terzi olarak yaptım. 
1944’te terhis oldum.

- Bu ilçeye yerleşmeniz nasıl oldu ?
- Daha askere gitmeden 1938’de babam Gemlik’ten 

ev aldı. Terhis olunca burada kendime dükkan eç- 
tım. Gürle Köyü’ndeki mallarımızı satmadık. Bugün 
için dahi geçim konusunda bir yan destektir. 1950’ 
de evlendim. İki kızım bir oğlum var. Torunlar, Al
lah herkese göstersin. Oğlum Oıman belediyede şo
för olarak çalışıyor.

- Emekli olabildiniz mi ?
- Evet, üç yıl önce Bağ-Kur’dan emekli oldum.
- Türk Hava Kuvumu’na ne zaman girdniz ?
- ilk kez 1952’de girdim. Girş o giriş... İlk girdi

ğim yıl yönetim kurulunda görev aldım. O dönem
deki arkadaşlardan bugün sadece Münüp Atasoy 
hayatta Geride katan son 22 yıl boyunca kurumun 
Gemlik Şubesi'nde önce bışkan vekilliği ve imdi de 
başkanlık yapmaktayım. 32 yıldır jüiittüğ'm bu 
fahri görev nedeniyle ger el merkezin lü'fet iği örce 
gümüş, sonra altın rozet’er le en son verilen altın 
madalya ve bunların beratları, çocuklarıma kala ak 
manevi değerleri büyük yadigar alacak.

- İlçemizde sizden başka THK’nun talfit ettiğ} ki
şiler var mı ?

- Evet var. Kurum şubesine 12 yılı aşkın süredir 
hizmet veren yönetim kurulu üyemiz kuyumcu Ali 
Mutman ile Ziver Bozkır’a genel merkezimiz gümüş 
rozet ve bunların berat annı verdi.

- Sayın Fehmi Şahin, THK. Geml'ik Şubesi sizin 
tanık olduğunuz 32 yılda nereye geldi ?

- Çok büyüle mesafe katettik. 1952’de bütçemiz 
27.000 liraydı, bugün 12 milyon 500.000 lira. Bu

rakkama ulaşmada ilçe nüfusunun artması yan nda 
halkımızın fitre, zekat ve kurban derisi yardımları
nı daha doğru bir tercihle kuruma yönetmesinin 
rolü büyüktür.

- Fehmi Bey, THK ile ilgili bilgilerinizi kısaca 
tazeler misiniz ?

- Kurumlunuz “istikbal göklerdedir” diyen ulu 
önder Atatürk tarafından 1925 yılında kurulmuş
tur. Türk çocuklarına havacılığı sevdirmeyi amaç
lamaktadır. 59 yılı geride bırakan THK yetiştirdi
ği pilot ve paraşütçülerle.yurt savunmasına yardım- 
çı olurken, zirai ilaçlama ile çiftçimize yardımcı 
almaktadır. toplanan, yardımların yasa uyarınca °/o 
20’si Kızılay’a,, %20’si çocuk Esirgeme Kuramıma 
ve %5’i de Diyanet Vakfına verilmektedir.

- Bugünkü yönetim kurulunda kimler var. ?
- 2. Başkan Kerim Okan ile Alî Mutman, Mev- 

lût Avcı ve Ali Uyar var.
- Kurum olarak halktan ne beklersiniz ?
- Dağıttığımız zarfları her yıl, bize ama boş ama 

dolu mutlaka çevirsinler. İkincisi, yaptıkları bağışın 
hiç ziyan olmaması için kurban derilerinin içine biraz 
tuz serpmeyi ihmal etmesinler.

- Sayın Şahini, kurumun düzenlediği çeşitli kurs
lara hiç katıldınız mı ?

- Arzu etmeme rahmen işlerim nedeniyle katıla
madım. Şimdi artık yaş da geçti, gözüm almıyor. 
Fakat kuram yayın orgam üç ayda bir çıkan “U- 
çantürk” dergisini düzeni} okuyorum.

Bu sırada uzandı, çekmeceden güzel baskılı bir 
dergi çıkardı Fehmi Bey. Derginin kapağında bir 
açılış töreni fotoğrafı. Hava Kuvvetleri Komutam 
sayın Orgeneral Halil Sözer bir kordelâ kesiyor. 
Dergiyi bana hediye etti. Karıştırdım. Fotoğraf, 
THK’nun 59. yılı nedeniyle düzenlediği havacılık 
sergisinin açılışından.

- Sayın Sözer Paşa ite tanışıyor7musunuz ?
- Evet tanışıyoruz. İlçemizin Muratoba köyünde 

doğmuş değerli bir subayın Hava Kuvvetleri Komu- 
tanlığı’na gelmesi bizler için ayrı bir gurur kayna
ğıdır .

- Peki kurum olarak yerel bir hizmetiniz oluyor 
mu ?

- Geçen öğrenim yılında ilçe içindeki ilkokullarda 
okuyan 500 öğrenciye dağıtılmak üzere çeşitli okul 
malzemeleri aldık. Bunları öğretmenleri gereken 
öğrencilere dağıttılar. Yine bazı köy ilkokullarının 
satmaldığı kitap, defter ve sair malzemenin fatura 
karş’hğı ödemesini şubemiz yaptı.

- THK için daha kaç yıl çalışabilirsiniz ?
- Sorulur mu ? Bu can tende durdukça... En bü

yük idealim şubeye bir bina kapandırmak.
. Terzilik işiniz de am edecek mi ?
- Benimkisi bir tür kahvehaneden kurtulmak ! 

Yerimiz belli olsun, vatandaşa hizmet edeyim, karın 
ca kararınca devlete vergi vereyim... Terzi ik genç 
işi, göz işi, hareket işi..

- Peki genelde terzilik mesleğ’niin geleceği n'sıl ?
- Konfeksiyon sanayi, fabrikasyonla seri üretim 

daha düşük fiatla satış bizleri olumsuz etki iyor .Fa
kat şunu görmekle mutluyuz : Türk terzileri ulus
lararası düzeyde kendini kabul ettirmişi rdir. Mes
leğin incelikleri bize eskiden Fransa’dan gelmeydi. 
Şimdi bizden oraya gidiyor...

- Teşekkür ederim Fehmi Bey.
- Asıl ben teşekkür ederim. Bana fırsat tınıdmız...

Etin, sütün peynirin yanma yaklaşılmı
yor. Pazarda kalitesiz malın ederini de 
soramıyorsunuz. Kalite desen hak getire, 
“Körböğaza” da bir şey girmeden maki
neler de tam çalışmıyor. Toplumun yükü
nü sırtlanmış ‘ORTADİREK’ ne yapaca
ğının beklentisinde. Hedef tahtası olmuş; 
ber gelen bir ok saplamadan edemiyor. 
Hükümetlere yük olan ‘ortadirek’ olmasa, 
siyasiler daha da rahatlayacaklar, mem
leket işlerini daha düzeni yola sokacaklar.

Pazarlarda, kesesinde pulu olmayara 
yaşam, satmalına hakkı yok. Ne yapacak, 
pulu olmayan? Çalacak mı, evindeki eş
yasını mı satacak; dilenciliğe mi çıkacak 
yoksa namusunu yollara mı serecek? Be
lirli gelirleri olanlar, öteden beri beklen
tiler içinde olduar. “Ne uzadılar, ne kısal
dılar. Beklemenin de bir çözüm dmadığı- 
nı onlar da biliyordular. Umut, evet umut, 
ortadirek için; yeşermeyen, gölgesi olma
yan bir kura sevda. Bu kura sevdada göz
yaşı, alım gücünün yetersizliği, eve yaran 
kilo et, bir ekmek getirememenin ezikliği 
de var. Çoluk-çocuk; yiyecek, geri ister, 
geceleri KORDON’a çıkmak, elinde çere
zi olsun ister.

Bir babanın keserinde ayçiçeği alama
yacak parası olmadığım bir düşünün... 
“Aman canım onlar da evlerinde otursun
lar, ne işleri varmış KORDON’da demeğe 
hakkımız var mı? Onlar da insan, onla- 
rin da eti kemiği onurlan var. Ezik kal
mak istemezler. Piyasanm acımasız okla
rı, delik-deşik etmiş olsa da; toplumun bir 
parçası, önlarsız to'plum olamayacağını 
bizlerin yüzümüze bakarak anlatırlar. 
Patronlann, onlann varhkanyla ayakta 
durduklarım, onların emekleriyle viskile- 
rini yudumları da görmezlikten geline
mez.

Hükümetler, gelir geçer. Ama; hükü
metlerin ellerinden tutması beklenen 
ORTADIRE6İN, yönetimlerin gerçek sa
hibi olduğu da yadsınamaz. Söz sahibi iyi- 
leştirici, çözüm getiren politika uygulama
ları konmalı ki; ağalarm, holding patron
larının hükümetleri olmadığı da gözönüne 
serilsin. Hükümetlerin varlıkları yurtta e- 
senliği sağlamaksa, alım gücünü sıfıra 
düşürmek değilse; eşitlik ölçüleri içinde, 
yürütülen politikanm yararlı olacağı da 
kuşku götürmez.

Bugünlere değin izlenen; kardeş, akra
balar, hükümeti oluşturma, ön koşul oldu. 
Sayın Hükümet Ba-kam,dikensiz gül bah
çesi özleminde olabilir, ama seçmenin oy
larıyla “Aile Hükümeti ” olma gibi bir çe
lişkiye de döşemez. Yarm, meclis aritme- 
tiğinin değişmeyeceğini kim gararti ede
bilir? Yönetim biçimi DEMOKRASi’yse, 
tüm sorunları demokrasi açısından değer
lendirmeli; taMrlan bu açıya uygun bi
çimde koymalı.

Halka inmek, halk ço uklar n n 1 iricik 
tutkuları olmalı. Hükümet. Meclis içinde 
halk çocukları da var. Halkın çocukları
nın, halka uzanacak ellerini tekliyoruz.
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“Kamu Yönetiminde Reform,, ve kooperatifçilik. . . .

18 Haziran günü 18435 sayılı mükerrer Resmî Ga
zetede yayınlanan 237 ve 238 sayılı yasa gücündeki 
kararnameler, üreticinin bir araya gelip kooperatif 
kurmalarını, akıl kân olmaktan çıkarıyor.

“Kamu Yönetiminde Reform” çerçevesine giren bu 
yasa gücündeki kararnamelere göre :

°Tanm satış kooperatiflerinin ve birliklerinin yö
neticileri, müdürleri, genel müdürleri, genel müdür 
yardımcıları devletçe atanacak.

0 Yönetim kurullarında devlet büyük ağırlık taşı
yacak.

° Kooperatiflerin ve birliklerin tâlin personel'ni 
devlet görevlisi yöneticiler atayacaklar.

° Ücretler, “hakkı huzur”lar devletçe belirlenecek
° Kooperatifler ve kooperatif birlikleri, her konu 

da ilgili bakanlığın buyruğuna göre davranacaklar.
° Develin görev verdiği durumlarda, devletin sap

tadığı fiatlar ve devletin atayacağı görevliler eliyle 
destekleme alınılan yapacaklar.

0 Böylesine devlet yönetimi ve denetimi altındaki 
bir kooperatifçiliğin, demokratik kooperatifçe ikle 
hiçbir ilgisi yoktur. Demokratik olmayan ülkelerde 
bile, böylesi bir “kooperatifçilik” görülmemiştir.

* # *
İtiraf etmek gerekir ki, bu kadar değil ama, bu

na yakın devlet vesayeti ve müdahaleciliği, tüm ta
ran satış kooperatiflerinde olmasa bile, Tariş, Çu- 
kobirlik, Fiskobirlik, Antbirlik ve benzeri koopera
tif birliklerinde öteden beri geçerli idi. Ama gönül 
isterdi ki, devlet düzeyinde reform yapılırken, ko
operatifler ve kooperatif birlikleri, devlet vesaye
tinden kurtarılsınlar...Madem kj art k ülkemizde bir 
yanda girişim özgürlüğünün geliştirilmesinden, bir 
yanda da araçların kaldırılmasından söz ediyor, koo
peratifler ve kooperatif birlikleri daha özgürce, da
ha demokratik biçimde yönetilip, çalışma ve güçlen
me olanağına kavuşabilsinler.

Fakat şimdi tam tersi oluyor.
Tarım satış kooperatifleriyle, kooperatif bitikle

rinde ortakların tüm yetkileri, onlardan alınıp devlet 
elinde toplanırken, tüm sorumluuk, kooperatiflerle, 
ortaklarına yükleniyor.

öyle ki, iktidar ,bu kooperatiflerin ve birliklerin 
kadroların dilediği gibi şişirebilecek. O kadroları ken
di adamlarıyla doldurabilecek. Onlara dilediği ücreti 
ve “ hakla huzur ”u kooperatiflerin ve biriklerin ka 
sasından ödettirecek, destekleme alım fiatlarinı di
lediği gibi saptayacak. Fakat iktidarın - herhangi 
bir iktidarın -yanlışlıklan, savurganlığı, parti anlı
ğı, hattâ bazen de belki bile bile engellemesi yüzün
den, kooperatf'er ve birlikleri zarar et'iğinde-ki 
mutlaka zarar edeceklerdir-o zarar tümüyle ortak
lara yüklenecek. Kararnamedeki teknik ?n a im di
liyle, “Ortak içi ve ortak dışı faali yetlerden doğan 
gelir-gider, me”fi far klan, oıtaklarca ve koopera
tiflerce ödenerek kapatılır” olacak.

Evet, “ortak içi ve ortak dışı” yâni, dev’et buyruk 
verdiğinde, tanm satış kooperat'fleri ve bi:lkleri, 
ortak olmayanların da ürünlerini, devi t"e sapa- 
nan Hatlarla devlet adına satın alacaklar ve bu 
yüzden doğabilecek zararı bile, ortak olmayanlar 
değil, devlet de değil, kooperatiflerin ortakları öde
yecekler.

Bu kadarla da kalmıyor... Tarım satış koopera
tifleri ve birlikleri :

0 Hükümet izin vermedikçe, Ziraat Bankası dışın
daki bankalardan kredi alamayacaklar. Bu demek
tir ki, devletin verdiği kadar krediyle yetinecekler. 
Pek çok demokratik ülkede olduğu gibi, kendi ban
kalarını kurup, o bankalardan bile kredi alamaya
caklar.

0 Banka kurmak şöyle dursnn, kendi yetiştirdikle
ri ürünlerle İlgili fabrikalar da kuramayacaklar. Şim
diye kadar, üreticilerin alınterindcn biriken paralar
la kurulmuş kooperatif fabrikalarına el konulup, 
bunlar ya devlet kuruluşlarına, ya da özel sektöre 
devredilecek

* Fabrika kurmak veya kurulu fabrikalarını işlet-

KUKT-KUZU
mek şöyle dursun, yetiştirdikleri veya satın aldıkla
rı ürünler için gerekli depolama, ambalajlama ku
ruluşlarım bile, ancak iktidar izin verirse kurabile
cekler. İzin alamazlarsa, satın aldıkları ürürün ilk 
işlemesini de yapamayacaklar. Devlet buyruğuyla 
satın aldıkları ürünlerin depolanması, ambalajlan
ması veya işlenmesi gibi konularda, özel sektörün 
ocağına düşecekler. O yüzden, uğrayacakları zara
rı da kooperatiflerle üyeleri ödeyecekler.

# * #
Acaba bu kararnameler, iyice düşünülüp taşınıl

madan çıkarıldı da, onun için mi kooperatiflerin ve 
birliklerin eli kolu böylesine bağlanmış, çalışma ve 
yatırım alanları böylesine daratılmış, üzerlerindeki 
devlet sultası böylesine ağırlaştırılmış ve devletin 
neden olacağı tüm zararların yükü, oı taklara yük
lenmiş oldu ?

Tam tersine, ortada, bütün bunların bilinçli ola
rak yapıldığım, önceden kotarıldığını gösteren belir
tiler var.

Büyük kooperatif birlikleri, sanayi ve dışsatım 
alamnda atılım yapar duruma geldiğinden beri, bun
lar üzerinde tehlike bulutlan dolaşmaya bağlamıştı.

Aynca, bir süre önce, Amerika B rleşik De 1 Aİari’ 
ndeki bazı çok uluslu şirketlerle Türkiye’deki bazı bi 
yiikholdinkler arasında bir işbirliği anlaşmasına va
rılıyordu. Bu anlaşmaya göre, Amerikan sermaye
siyle yerli büyük sermaye birleşip, Türkiye’de büyük 
tanm işletmeleri kuracaklardı. Şimdi üretici, koope
ratiflerine konulan fabrika kurma yasağı, onlar uy
gulatmayacaktı. Tershıe, onlar, hem de devlet yar
dımıyla, diledikleri gibi fabrikalar kurabileceklerdi, 
diledikleri yerden, alabildikleri kadar kredi alabile
ceklerdi. Son zamanlarda büyük holdinglere dışsa
tımda tanınan ayncıhktan yararlanarak, tanm ü- 
riinlerinin, tanm sanayii ürünlerinin, dışsatımım da 
kendi tekellerine geçireceklerdi.

Üstelik yasalarda yapılan değişikliklerle, yabancılar 
bu ortaklıklardan yararlanarak, kırsal alanda düe- 
dikleri kadar toprak ahp, çift-çubuk sahibi olabile
ceklerdi.

Öylesine güçleneceklerdi ki, bu ortaklıklar, ürü
nü köylüden ahrken, istedikleri kadar fiyat kırabi
lecek, kentliye satarken de fiatlan istedikleri kadar 
yükseltebilecek, aracıları aratır duruma gelebile
ceklerdi.

Tarihimiz boyunca, yoksul da kalsa, köleleşmiş, 
“serf” durumuna düşmemiş Türk köylüsü, g'dîrek 
elindeki topraklan ve özgürlüğü de yitirecek, yer- 
li-yabancı sermaye ortaklıkları elinde “serf’tieşecek- 
ti.

Böylece, ülkemizde Lâtin Amerika tipi ekonomi
nin bir ürünü olarak, Lâtin Amerika tip i “plantas
yon” 1ar (büyük sermayeye dayanan geni? tarım iş
letmeleri) dönemi de başlamış, Türk toplumu yapısı
nın Lâtin Amerikahlaştırıhnası toprağa kök salmış 
olacaktı.

iki okyanusla dış dünyadan soyut’anmış Amerika 
kıtasında veya Büyük Okyanus’ta bir ada devleti 
olan Filipinler’de bile, Lâtin Amerika tipi tsplum 
yapısının dünya için ne kadar sorun yarattığı orta
da... Türkiye’nin jeop&'litik konumundaki bir ülkede, 
toplum yapısının Lâtin Amerikahlaştırılmasi ise, u- 
luslararası sürtüşmelerin en sıcak noktasına dina
mit yerleştirmeye benzer.

237 ve 238 sayılı yasa gücündeki kararnamelerle 
Türkiye’de kooperatifçiliğin kökünü kurutmak ir e
re atılan adım, o Türk-Amerikan tarım işletmeci i- 
ği ve tanm sanayij i birliği projesiyle, yanyara ge
tirildiğinde görülüyor ki tablonun anlamı daha be
lirginleşmektedir.

# # *
öte yandan, geçen yaz, Danışma Mecli i rde i’ginç 

bir gelişme oldu. Kamuoyuna “tanm reformu” diye 
sunulan bir tasan görüşülürken, Meclis’in ilgili ko
misyonunda bazı üyelerin önerisi üzerine, tasarı'a 
bir madde eldendi. Dünyanın hiçbir yerinde, Lâtin 
Amerika ülkelerinde bile, eşi görülmedik, bu mad
de ile, Türkiye’de, tarım kesiminde kooperatifçiliğin 
yasaklanması öngörülüyordu.

Gerekçe, tasarıya eklenen maddeden de ilginçti: 
Komisyona göre, tasarıya böyle tir madde eki erme
sinin nedeni, kooperatifçiliğin “komünizm”e ve “kol- 
lektiviznV’e ytflaçıyor olması idi.

Bu gerekçeye göre, Amerika Birleşik Devletleri’ 
nin, Federal Almanya’nın, İsviçre’nin, Hollanda’nın, 
İskandinav ülkelerinin ve daha nice demokratik ül- 
kekin çoktan, “komünist” leşmiş olması gerekirdL 
Çünkü bunların hepsinde, kooperatifçilik, özellikle

OLAYI
de tanm alanında, ekonominin geniş ve güçlü bir 
kesimini oluşturmaktadır. Üstelik o ülkelerde de
mokratik kooperatifçilik, öteden beri, demokrasiyi 
günlük yaşama aktaran bir okul gibi görülmektedir.

Neyse ki, tasarının Danışma Meclisi nden geçme- 
geçmesi de kolay olmazdı. Ama şimdi daha kötüsü 
oldu. 237 ve 238 sayılı yasa gücündeki kararname
lerle, Türkiye’de kooperatifçilik, yasaklanmaktan 
da beter oldu.

Bazı çevrelerin geçen yaz Danışma Meclisi’nde 
çıkan kararnamelerin anlamı daha netleşir ve orta
da, bir yanlışlığın değil, inceden inceye hazırlanıp 
yürütülen dört başı mamur tir planın bulunduğu an
laşılır.

# * #
Üretici, köylü ne diyor bu kararnameler, bu dü

zenlemeler karşışmda ?
Ne dediği duyulmaz ki...
Artık ülkemizde köylülerin biraraya gelip, sesle

rini duyurabilmek, haklarım savunabilmek için der
nek kurmaları bile yasak-Köylüye yönelik herhangi

Zaten partilerin de, köylerde örgüt bilimleri kur
maları yasak.

Şimdi, köylünün kooperatifleşmeyi göze alması 
bile, olanaksız duruma getirildiğine göre, bu demek
tir ki, Türkiye nüfusunun yansım oluşturan köylü 
için, her türlü örgütlenmek yasak... Yâni, köylünün 
sesinj duyurması, ülke yönetiminde ağırlığım duyur
ması olanağı yok.

Onun için, köylü sesini çıkartsa da, ti ses köyde 
kalır, Ankara’ya erişemez.

Ancak yine de, birkaç üretici ile kooperatif yöne
ticisi, seslerini, —komünizmle de, kollektivizmle de, 
solculuğun herhangi bir türüyle de ilgisi bulunma
yan—bir Ege gazetesine ulaştırabildiler.

işte söylediklerinden birkaç örnek : (x)“Kimlin malım (kâime veriyorlar ?”•“Anti-demdkratik bfir hareket”“Böyle bir operasyonun hakkı bedduadır.”“Bu bir gasptır.”“Tam bir rezalet ve ortaklara zulüm.”
Ama bu sesler de, o Ege gazetesinin sayfalan ara 

smda, Ankara’ya erişemeden, sönüp gitti. Böylece 
huzuru sessizlikte arayanların, huzuru da bozulma
mış oldu.

Köylüler, artık kooperatif birliklerinde bile sesle
rini duyuramayacaklar. Çünkü yasa günündeki ka
rarnamelerle getirilen öğrenim koşullan, köylü'erin 
birlik, yönetim kurullarına girmelerine de engel.

* # #
Kaldı ki, üretici köylünün sesi yükselse ve Anka

ra’ya erişse ne yazar ? Veysel’in dediği gibi :“Koyun kurt ile gezerdiFikir başka başka olmasa.”
Fikrin başkalığı ve kurdun kuzuyu yemeyi akima 

koyduğu ise, nicedir belliydi.
Şimdi üreticiler hangi cesaretle :-Haydi gelin komşular, birleşip kcoperatifleşeSm, aracı sömürüsünden hem kendimizi, hem tüketiciyi 

kurtarahm, diyebilirler ?
Artık eskisi gibi, “komiinist”lik suç’amasıyla kar- 

şılaşmaksızm, “aracıların kalaınhnası”ndan sezede- 
bilir duruma gelmiş bir Türkiye’de kooperatifçiliğe 
indirilen bu darbe, ateşle oynamaktır.

Türkiye’de kooperatifçiliği, bundan 121 yıl önce, 
parlamenter demokrasinin de öncülüğünü yapan 
Mithat Paşa başlatmıştı. Mithat Paşa, kooperat fleş- 
me özgürlüğünün olmadığı ve kooperatifçiliğin ö- 
zellikle tanm kesiminde yaygınlaşıp, güçlenmediği 
bir toplumda, demokrasinin de yeşeremeı ereğini 
bilecek kadar ileri görüşlü tir devlet adamıydı.

Şimdi kooperatifçiliğin kökü kurutulmakla, de
mokratikleşme sürecimirin de cnime yad bir engel 
daha, dikilmiş olmaktadır.

Türkiye'de demokrasinin yerleşmesini ve ha'tan, 
köylünün sömürüden kurtuılmasmı istemenin, o 
yönde uğraş vermenin bedelini. Mithat Paşa yaşa
mıyla ödedi. 1884 yıhnda Taif de sürgündeyken öl
dürüldü.

Şimdi, Mithat Paşa, ölümünden tam 90 yıl sonra, 
İçel’deki bir üretici kooperatifinin bir numaralı ü- 
yesi olmakla övünen Atatürk’ün kurduğu Türkiye 
Cumlıuriyeti’nde bir kez daha öldürülmektedir.

Köylümüzün üreticimizin şimdiye kadar karşa^rçtı 
ğı tüm güçlüklere karşı, kooperatifçiliğe bağladığı 
umutlar da. büsbütün söndürülmüş olmaktadır.

(x) “Yeni Asar” 2Û ve 21 Haziran 1984
Not : Bu }'azı Yankı Dergisûntı 692 nokı sayam

dan almnuştir. •
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Başsağlığı
SUmerbank Gemlik Sunğipek Camiasının Sevilen Ağabeyi

kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Başta tüm Sunğipek camiasına,
ailesine ve yakınlarına başsağlığı, merhuma tanrıdan rahmet dileriz.

Bİ$A BİDON SAAYİİ
İstanbul-Halkalı

«M ** -<rv 0^ <r'

i . I( Kongre ilânı }
v S.S. Şirin Gemlik Yapı Kooperatifinden j 
< „ ’ 
t 1983 Yılı Olağan Ganel Kurul Toplantısı Aşeğıdaki Adres- } 
f te 22 Temmuz 1984 Pazar Günü saat 13.30 da yapılacaktır., | 
t Gündem » *
f 1- Açılış Konuşması ve Geçici Divan Teşekkülü İ
* 2- Ata’ya Saygı Duruşu '*
/ 3 Yönetim ve Denetim Kurulları Faaliyet Raporlarının o- 'i
r kunması
( 4- Yönetim ve denetim kurullarının ayrı ayrı İbrası l
( 5- Bilançonun okunması ve ibrası /
f 6 Toplu konut Fonundan veya her hangi bir Kurumdan )ş 
I Kredi Alabilme Yetkisinin verilmesi y
1 7- Proje Gereği yapılacak Dükkanların arsa Bedelini öde-
f mek İçin Arsa sahibine veya arsa sahibinin göstereceği ki I
T şllere satılmasına yetki verilmesi i
{ 8* Dilek ve temenniler i
/ 9- Kapanış $
f Kooperatif Adına
t Yönetim Kurulu Ş

«W** W* w

İLÂN
GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- İlçemiz muhtelif sokakla unda Kaldırım inşaa
tı yaptırıl ıca kur.

2- Bu işe ait şartnameler Belediyemiz Fen işleri 
Müdürlüğünde görülebilir.

3- ihale 25.7.1984 Çarşamba günü saat 15.00 de 
yapılacaktır.

4- İşin muammel bedeli 14.314.000.- Ura olup, ge
çici teminatı 429.420.- liradır.

5- İştirak edeceklerin ihale tarihinden üç gün 
evvelinden Yapı Tesis ve (inanın İşleri ihalesine ka
tılma yönetmeliğindeki hükümler içinde, ibraz ede
cekler] belgelerin İbrazı ile yeterlilik belgesi ahnala- 
n mecburidir.

6- 2886 sayılı yasa hükümler dahilinde kapalı zarf 
eksiltme sureti He yapılacak ihalemiz için kapalı 
tekliflerin, ihale saatinden bir saat evvel verilmesi 
gerekmektedir.

Posta He yapılacak müracaatlardaki gecikmeler 
dikkate alınmaz.

( Bitsin)

Eksik Graıııajlı 
970 Ekmek 
Yoksullara 
Dağıtıldı
4aşa yoğurt imalethanele- 
rinde yapılan araştırma, 
da, imalathanelerin düzen 
siz olduğu saptandı. Süt
hane sahipleri uyarıldı.

Belediye Başkanı Hak
kı, çalışmalar konusunda 
verdiği başka bir haserde 
ise ilçenin her mahalle ve 
sokağında sinek mücade
lesine başlandığım belirt
ti.
bir fntnda belediye tarife

İ
| TEŞEKKÜR !
» I

GEMLİK SUNĞİPEK FABRİKASI AMBARLAR ŞEFİ

I HALİL ORHAN YALÇIN’ın I
| 4. 7. 1984 GÜNÜ VEFATI DOLAYISI İLE BİZZAT I
g GELEREK VEYA TELGRAF, TELEFONLA ACILARIMIZI E 
1 PAYLAŞAN BAŞTA MÜESSESE MÜDÜRÜ SN. HALUK | 

| YIKILMAZ OLMAK ÜZERE MESAİ ARKADAŞLARINA, 

| AKRABA VE DOSTLARIMIZA TEŞEKKÜR EDERİZ.
a Ailesi i

I i^üS3S5®5SB; ®S!^S3&SgE&a5E3jasi:3E!^S i«btfSiî2as«SS==Sj£=sSE»s3r3feSSJ»Si:3B«C
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ö BAŞSAĞLIĞI 8
Gemlik Sunğipek Fabrikasının sevilen memurlarından

I H. ORHAN YALÇIN |
Tanrının rahmetine kavuşmuştur. Merhuma tanrıdan rah- |

o met, ailesine, yakınlarına ve sunğipek fabrikası camiasına baş- 5 
g sağlığı dileriz. 2
Ş ERSEN ELPEN
R Mutfak gaz Bayii
o 
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Gençlik Kamplarının
İlk Devreleri Başladı

10 ar günlük devreler halinde olan kamplarda öğren
cilere yerel çevre de tanıtılıyor. Öğrencilere Atatürk 
İlkeleri yanında kendi sorunlarım çözme altşkanhkla- 
n, çevre eğitimi, spor çahşmaian. müzik, folklor, ter
tip düzen, dostluk ile toplu yaşama kuralları öğreti
liyor.”

.Gençlik kampında kız öğrenciler en çdk denizi se
viyorlar. Havaların güzel olduğu günlerde öğrenciler 
denizden çıkmıyorlar.

Kayıp

Bursa trafik şubesinden al

mış olduğum 81372 nolu ağır 

vasıta ehliyetimi kaybettim.

Yenisini alacağımdan eskisi 

hükümsüzdür.

Şenol Güzel
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KUKULUŞ : 16 HAZİRAN 1973

Operatör Doktor
AHMET DOĞAN

udu usutınaıı n 
OOSUM flZNAMI

Fert! Çakmak (Makaam) CaMaıi 
PTT Ü»tt Aktar ArL Kat I Patra r 
TU : If : MtU-Kr t M71I-ZUMA

Berbere, Kunför e. Haşan Dillioğlu ile Borsa Konulu Söyleşi:
Gemlik Ticaret Borsası Gruplandırma Kurulu Başkam

DİLLİOĞLU “BORSA BAŞTA

Caya ve Oduna 
lam

< SAÇ-SAKAL 250 LİRA
# GELİN BAŞL2500 LİRA
# ÇAY 15 KAHVE 50 LİRA

$ meşe - gürgen i6.00 lira 
# ÇAM 15.00 LİRA OLDU

BERBERT FKF, ZAM

Gemlâk Belemye En BeSecüye Encümeni al-
cümeni aldığı bîr kararla dığı kararda odun fiatla-
ilçemizdeki odun fiatlan. 
m yeniden belirledi

n şöyle oldu

Meşe, Gürgen, karışık ((Kesilmiş) 16.00 Lira
Meşe, Gürgen, karışık (.Ödeşilmemiş) 14.50 Lira
Çam. Kesümiş 15.00 Lira
Çam Kesilmemiş t 12.50 Lira
Sanayi Artığı Parça Tahta, Takoz 12150. Lira

ci srnjf bahçe ve gazino- Devamı S. 4 de

'(Kolonya ite) 100 Lira (Darda Çay ve (benzerleri
Kompres 50 Lira 20 lira Kahve 50 lira o-
Bıyık' Boyama 100 Lira lurken, ikinci sınıf kah
Gelin Saçı 2500 Lira vehanelerde çay ve ben
Kesme 200 Lira zerleri 15 lira kahve: 40
Normal Boyama 800 Lira lira oldu. Encümeni Mil-
Baş Yıkama 250. Lira ton Yazlık Bahçesini ö-

öte yandan Be®eâiye bürlerinden ayjyarak Bur
Encümenin 'aldığı bir sa tarifesi uyguladı.
başka 'kararda ise': Birin Buna göre Milton Yaz-

Gemlik Belediye En
cümeni aldığı başka bîr 
karala da ilçedeki ber
ber ve kuaför fiatlanm 
yeniden düzenledi.

Buna göre :
Saç 175 Lira
Sakal 100 Lira
Saç-Sakal 250 Lira
Çocuk Saçı 125 Lira 
Ç. Saçı (M. ile) 100 Lira 
Saç Kurutma ve
Yıkana 125 Lira 
Saç Boyama 650 Lira 
Sakal Çevirme 100 Lira 
Firiksiyon Masaj

SICAKLARDAN 
BU NA L A N
DENİZE KOŞUYOR

* Oç Gündür Sıcaklar Yakıyor

* Hava Isısı 35 Dereceyi Geçti

* Sıcaklardan Bunalanlar Kendini Dinin Atıyor

* Belediye Otobüsleri- Pazar Gönü 14.700 Kişi Taşıdı

Hava jlsısıran birden 
yükselmesi halkın denize 
hüeümuna yoiaçtı. )

Cumartesi günü beş- 
hyan sıcaklar nedeniyle, 
hafta sonu tatilinden ya- 
TaalananHar kendile
rini Küçük Kumla, Kur- 
şuntu ve Manastır da de- 
lifae bıraktılar. Hava Isı

GEMLİK - BURSA ARASI 
MİNİBÜS SEFERLERİ 150 LİRA

Akaryakıt fiatlarma 
yapılan son zam’ardan 
sonra Gemlik Bursa ara
sında çalışan minibüs 150 
lira oldu

14 nolu Minibüscüler 
Kooperatifine bağlı ola
rak çalışan Gemlik Mini

sının 35 derecenin üzeri
ne çıkması üzerine sıcak
lardan bunalanlar, Gem
lik’ten ve Bursa’dan akın 
akın denize koştular.

Pazar günü Küçük 
Kumla Sayılarında deni
ze girmek için yer bul
mak zor oldu. Günübir
lik Kumda’ya Igetanler, 

büsleri yeni uygulamaya 
hafta içinde başladılar.
Kooperatif yetkilileri da
ha önce 100 liraya yap
tıkları Gemilik Bursa a- 
rasmdaki taşımacılığı ar
tık imkânsızlaştığım be
lirterek bu karan aldık

tatilini geçinmek için sa
hilleri dol'durdudar.

OTOBÜSLERDE
TAMGÜN ÇALIŞMA

Sıcaklajr nedenyfc de
nize hücum başlaması ü- 
zerine (ilçeye Bunsn’dan

Devamı S. 4 de 

larını belirttiler.
öte yandan Ramazan 

Bayramında Gemlik Be
lediyesine ait otobüslerin 
25 bin 'kişi taşıdığı, gün
lük yolcu taşıma kapasi
tesinin 6 bin olduğu bil
dirildi

İlçe İçi Dezenfekte 
Ediliyor

Yazın S. 4 da

Bin Adet Telefonun
Dağıtımına Başlandı

PTT otomatik santra
line yapılan binlik ilave i- 
ie sırası gelenlerin tele
fonlarının bağlanmasına 
başlandı.

ilgililerden aldığınız 
•bilgilere göre,- daha ön
ceki yıl’ıarda; telefon al
mak içlin sıraya girmiş o-

Devamı S. 4 de

33 ÖĞRETMENİN TERLERİ 
DEĞİŞTİRİLDİ

İLKÖĞRETİMDE 
ATAMALAR BAŞLADI

Bursa Valiliği 11 Milli 
Eğitim Atama Komisyo
nu 1 ve 2 nolu çizelgele
rinde adlan geçen 33 ilko
kul öğretmeninin atama- 
lan yapıldı.

Devamı S. 4 de

ÜRETİCİYİ
KORUYACAKTIR"

Gemlik Ticaret Borsa’- 
sı Gruplandırma Kurulu 
Başkanı Haşan Dillioğlu 
ile yaptığımız 'Söyleşide 
“Borsa’nm” 'ilçeye neler 
kazandıracağını görüştük

Sayım DiMüöğlu’nun 
Zeytin Hali girişindeki 
ticarethanesinde yaptığı
mız iki görüşmede, son 
günlerde ilçede sözü sık 
edilen Borsa konusunda 
bazı açıklayıcı bilgiler al
dık. Bunları özetle okur
larımıza aktarmak isti
yoruz.

— Sayın Dilliğlu, ku
rulunuzun görevi konu
sunda ilçede bazı iddialar 
var. Bunların başında 
Gruplandırma Kurulu
nun görevinin yalnız il
gili yönetmelik gereği 
Bakanlıkça belirlilen 
{maddelerinin alun-sati- 
nunn yapan kişilerin grup 
larmın oluşturulması ve 
listenin ilçe seçim kurulu 
hakimliğine verilmesi 
Seklinde. Bu konuda gö
rüşlerinizi öğrenebilir mi-

Kütahya’da Anadolu Basını
Bölge Toplantısı
Düzenleniyor

Başbakanlık Basın - 
Yayın ve Enformasyon 
Genel Müdürlüğü tarafın 
dan 2-3 Ağustos 1984 
günlerinde Kütahya’ 
da, Anadolu Basım Böl
ge toplantısı düzenlene
cek. 1

Devlet Bakanı ve Hü
kümet Sözcüsü Mesut 
Yılmaz ve Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı 
Mustafa Kalemli ile öte
ki yetkililerin katılacağı 
Kütahya Anadolu (Bası
nı Bölge Toplantısında, 
Anadolu Basınının so
runları ve çözüme yöne
lik lönerilerj saptanacağı 
öğrenildi.

Belediye Otobüsleri Her Gece 
Kültür Parka
Sefer Düzenliyor

Tnm S. 4 da

Türkiye
Disko Dans Yarışması
Kumlada Yapılacak

Yaxı» S. 4 da

Röpördaj Kadit GRkt 
yün?

— Sayjn Güler, aaft 
görelimiz ilçemizdeki be
lirttiğiniz gibi ilgili mal VW 
maddelerin atan-satznn 
yapan kişilerin grupla», 
dinim asını ve smflantk- 
nhnasım yaparak Bakan
lığa ve üçe seçim kuruta 
haflrimliğjtae bildirmektir. 
Biz bunun çalışmaMrm 
bitirmek üzereyiz.

•—Sayın DUlioğta, S. 
dialar arasında kurulune- 
zun yetkisi dışında işler 
yaptığı belirtiliyor. Şöy
le ki; demin de beihtti- 
ğim gibi gruplandırma 
kurulunun görevinin yal
nız gruplan teşkil edip 
ilgili mercilere blldlrsaş- 
siyle bu görevi sona ere
ceği şeklinde, oysa- rfzl^ 
rin kayıt- yaparak ayna* 
kayıl ücreti topladığı» 
belirtiliyor. Bunun Ugül 
yönetmeni Here aytafh 
lığı iddiaları var. Na dair
siniz?

—ıBu yönetmen Mderf 
anlamamadır. Biz grup- 
Bandırmayı teşkil edebil
memiz için kayıt yapmak 
zorundayız. Yoksa kimin 
grubunu oluşturacağız. 
Kayıt yapanken de ilgili 
yönetmenliğin veıttiğS 
yetkiyle kayıt ücreti al
maktayız. Bu bizim hak
kımızdır. Biz kuruluş a. 
şamasında seçimlere ka
dar yasama ve yürütme 
hakkını kullanmak
tayız.

— Seçimlere gidebn» 
mek için gruplan ne za
man ilce seçim kurulun* 
vereceks’niz. ?

— Geçen hafta çarsam 
ba günü yaptığınız son 
toplantıda., dmumu bir 
daha gözden geçirdik. 2-

i yönetmesdikte yapı
lan son deesştitfM* zo
runlu grup sayısı 7. ye 9 
kanldı. Her grup 15, iç
lerinden birisi de 30 kişi
den oluşuyor. Biz bu du
rumda yedi grubu okr»- 
taramadık. Ancak grup
lan belirledik. «eçMere 
böyle gireceğiz. Önümüz
deki günlerde bu konuyla 
ilgili bilgi vereceğim.

— Neden Borsa kar
mak geradl duvvHBi T

— Bu yasal bir duazn. 
Bonsanm bakınma
dığı yerlerde an yakm 
borsaya kayıt yaptarüma 
sı zorunluğu getirOdi. 
Bunun süresi bir ay, k>- 
Mrt yaptırmaj^nlara jm.

Devamı Sayfh 2 dı
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Dillioğlu "Borsa Başta üreticiyi Koruyacaktır”

Konuk Yazarlar

Şen Sah’lar Nerdesiniz?

Güzel Gcmlik’imizin güzel sa’ı’lan! Şenlik, bol- I 
luk getiren es'ki sah’lan, nerdesiniz?

Sah’lar yine var, sah pazarı yine kuruluyor 
renk renk, cins cins sergileriyle, Ama sadece pazar I 
yerini süsleyen, imrenerek, özenerek baktığımız I 
şergiler... 1

Ah o 'etiketler ! 'Müşterileri sokmaya hazır eşek 
anlan gibi fiyatlarıyla ürküten ahh o et'keifer... j 
Yüksek dozdaki zehir gibi dağlayan o etiketler.

Bir saate yattan dolaştım pazar yerinde, elimdeki ' 
çantayı dolduramıyacağunı anlayınca hiç değilse | 
yaren kilolarla yetinmek ve milletin nsttar adığını | 
gözlemek için yeniden dolaşmaya koyuldum.

Gördüğümü anlatmadan geçemeyeceğim : Rast- I 
ladığım bütün insanların suratı asık, sinirleri gergin . 
Sanki pazar yerinde değil de helkesin sevdiğini, i 
muhtaç olduğu bir yakınını kaybettiği keder ve isyan 
dolu bir cenaze merasimindeyim...

Küfreden, hatta isyan edehterCe dolu bir mera
simdi bu... Acı dolu, kasvet dolu. Aslında için için 
herkes ağlıyor, ama biz büyükler gözyaşlanmızvn 
yakıcı damlalarını yüreklerimize akıtıyorduk. Ço
cuklar gibi değiliz... O güzelim, o masum, o herşey- 
ıden mahrum yavrucaklar gibi alamadığımız şeylere ı 
göfcyaşlarim.’zı damlatamaz, akıtanlayız ki...

— Anne, baba, “Şunu istiyorum”, dedikleri 
şeyden çocuklarını vazgeçilmek için türlü yalanlar 
ıuy duran. Anne-baba ağlamıyor mu?

Nasıl ağlamasın? Etiketteki fiyat ceptekinin 
yansı olursa, nasıl isyan, etmesin, canlarımızdan 

I kıymetli; yavrularımız ağlarsa... Katil Olmak, hırsız 
olmak, deli olmak zor tau? Bu yürekler acısı Pazar
'dan gözlerim dolu dolu uzaklaşırken, az ötede bir ih
tiyari şöyle diyordu :

—Yahu ben zaten yıllardır herşeyden mahru
mum. Perhiz yapıyorum, ama perhiz aş’ım patatese 
bile zehir 'kattılar. Bu ne pahalılık!...

ömrümün son dönemindeki yaşh, patatese bile 
.. hasret gideceğine üzülmemekte haksız mı ?

Bir başka serginin önünde iki gene konuşuyor :

— Birader bu ne? Soğanın kilosuna bak!

Benim hamım, “Canın sağolsun bey, ben seminle j 
olunca soğan ekmeğe razıyım” diyordu. Şimdi eve j 
ancak* yarım kilo soğan götürürsem hanım beni çiğ 
çiğ yemez mi?

. Ve, yediden yetmişe herkes sözlerine şu iki ke
limeyle-nokta koyuyor : «Taş mı yiyelim >

Evet; taş mı yiyelim? Yoksa cebimizdeki değer
siz liracıklarla birbirimiz^ mİ?

Gerçek nedeni bile bile

Sonra masum masum soruyoruz hep :

— Hırsızlık, arsızlık namussuzluk niye arttı?

Biliriz hepimiz biliniz “Akılsız başın cezasını a- 
yaklarm çektiğini”.

Bilmediğinizi, bu suskunluğun, bu boyun eğmiş- 
liğin nedeni!...

Ve daha ne kadar zaman sabredeceğimiz!...

Çileye sabırtaşı bile dayanamayıp çatlarmış. Biz- 
ler taştan da mı taşız ?

Birgün kenetlenişe ellerimiz, yükselse sesimiz!

Dolmaz mı acaba filelerimiz?

O zaman gülmez mi yüzlerimiz, sonunda şen
lenmez mi, bollanmaz mı pazaryerimiz? Ve o zaman 
yine, yine der miyiz :

— Ah o şenlik, bolluk dolu Salı’laımuz, ner
desiniz?

Emişi AVCI

larda alıcı bir gün sonra 
aldığı zeytini ve nitelik 
teri Borsa’ya bildirmek 
zorundadır. Bu yapılmaz 
sa, yan, tescil ettirilmez
se müeyyide uygulana
caktır. Bu da para ceza
sıdır. Hemde bir buçuk 
katı.

—Borsa’nnı tüketici
ye yayarları neler olacak 
tır. ?

— Tüketici küllandığı 
malın kalitesini Bofrsa 
sayesinde bilecektir. Fi- 
aitiırjiı öğrenecektir. Mese
la hangi bölgenin zeytini
ni yediğini bitecek, en 
azından aldatıllmayacak- 
ttr.

— Verdiğiniz bilgiler 
için, teşekkür edenin* 
Sayın Dillioğlu.

-b

KAYIP
İstanbul İ.D.M.M.A. Va

tan Mühendislik Yüksek 
Okulundan almış olduğum 
diplomamı ve Gemlik Nü
fus memurluğundan almış 
öldüğüm nüfus cüzdanımı 
kaybettim.

Hükümsüzdür.
Turut MERAL

«aas^M.

Satılık Arazi

llıcoksu mevkiinde ta

vuk çiftliğine müsait yolu 

mevcut iki dönüm arazi 

satılıktır.

Müracaat: Gündüz Tlf : 2431 

Gemlik

SATILIK DAİRE
OSMANİYE MAH.
DEĞİRMEN SOK. 
DEMİRCAN APT. 

DAİRE 5 SATILIKTIR.

MUr. t Bultdlyt Karfip Tlf : 2010 

Rahmi Şengül eliyle

Gemlik Körfezi 
Okuyunuz, 
Okutunuz, 

Abone Olunuz.

sen kayıt yetkisi var. Bur 
sa Borsa’sı Gemlik’te re
sen kayıtlara başlamışdı. 
Biz Borsanm Hibemizde 
kurulmaısmm düşün
dük. Birkaç arkadaş gi
rişimde bulunduk veşim 
di bu gerçekleşmek üze
redir.

— Bor a’nın he gibi 
İşlevi olacak, yararlan 
nelerdir. ?

— Borsa piyasayı kont 
rol edecektir. Malımızın 
en iyi şekilde değerlendi
rilmesini sağlı ya
raktır. Bundan birinci 
derecede üreticiler men- 
faat göff^cekilendiı). Şöy- 
leki; kuruluncaya kadar 
gerek taze, gerek mamul 
zeytin fiatları üretici ve 
tüketici /tarafından çok 
iyi bilinmemektedir. Bor
sa kurulunca zeytin kali
tesine göre günlük fiat 
Nar ür|effidiyte v^tüketici- 
ye hergün fiat bültenleri 
ite yayınlanacaktır.

İkinci önemli konu; 
Marmara Bölgesi ile ilgi
li zeytin standartlan ni
zamnamemi 'gündetme ge
liliyor. Üretici yönetmen-1 
esaslarınla göre malını 
tuzlayacak. Tüccar ıaym 
yönetmenlik esasla-, 
una göre pazarlama ya
pacakta. Yönetmenlik 
“Menşe” uygulaması ge-. 
tiriyor . Uygulamada so
rumlu pazarlamacı tüc
car Olacak. , Marmara 
Bölgesi Zeytini ilçesine 
göre, Akideniz ve Ege 
Bölgesi zeytinleri yo böl-; 
genin II ve ilçesinin adı 
ile satılacaktır. Bu, o ma
lın “Menşe”sî Olacaktır. 
Menşeden ilgili firma so
rumlu tutulacaktır. Böy- 
lece Marmara Bölgesi ü- 
reticisi zor i durumdan 
kurtarılmış olacaktır.

—Borsa, örneğin zey
tinini satmağa getiren 
bir üreticiyi nasıl koru
yacaktır. ?

— Taze veya kap zey
tinli satılmak için Borsa’ 
ya getirilecektir. Zeyti
nin kalitesine göre yemin 
li ekspertizlerce değer bi- 
çilecektir. Satışlar bu li- 
mitleaj içinde yapılacak, 
ödemeler Borsa kayıtla
rına satış biçimlerine gö
ne işlenecekti!'. Zeytini a- 
lan (tüccar Borsa Vlan 
tesçil almak zorundaehr. 
Borsa’nnı alanı dışındaki 
mesele köylerdeki satış

-= JİİR KÖJESİ =-

ELLERİM

Bütün isyanlarımla bile spartaküs değilim 

Kalemim bir yerde tükenir beynim durur 

Bütün köprülerim atılmış kapılar kapah 

Yapacak birşey bulamamış ellerim 

Hatta öldürmek: gibi, boğmak gibi

Resim yapmak, yazı yazmak, serip-okşamak vaatken 

Köyle, havada uçan, sineği kovmak gibi 

ve daha neler nefer, zavalh ellerimin çilesi

Meselâ harç taşımak, meselâ tokat atmak, meselâ 

yalvarmak

Bir damla gözyaşm,! silmek meselâ

Yahut, bir şeyi, bir yeri göstermek

Hiçbiri değil, benim ellerim kadeh tutar hep

Bir kadeh... ister süslü, ister süssüz olsun, rastgele 

Ve benim ellerim çiçek sular, derlemez, sever 

Perdeyi açar, el olduğumu unutup, allahı tutar 

Hani o, tutulmuş ilan şeyi, onu tutar

i Ve sonra bütün yaptıklarını, açlık sofrasına kusar..

EIlerim..jbi]mez sevgiliyi çağırmak nedir 

Kutsal kitabı tutmak, hıvır-zıvır

Ama, mutluluk değil, acılar ellerimizdedir 

Ellerimizdedir kaderim, günah ve sevapları 

O, başkalarının ellerini bilmediği

i Arayıp bulamadığı insanlar vardır ya 

ı İsterlerse ellerimi onlara veririm 

j Diyeti yazan Ömer Seyfettin olarak asla

i Elleri sayamayacak kadar çok olan Nahit Övünç 

olarak 1

Ahtapot değil insan olarak, ömürden uzun ödünç 

olarak... I

SARIL SIMSIKI

gurup vakti, suların kan 'kustuğu

dokunmuş gibi yanaklarına inme inmiş gözlerim 

bütün öptüklerimi gizleyen ağzının sustuğu 

gelişigüzel tepene topluyarkan saçlarını

ey nilüferlerin (kucakladığı kuğu

o saatlerde işte, perdeleri çekiyorumdur 'karanlığa 

belki aşkın, bir anıdır bu, (ikûnizide unuttuğu,,)...

tekrarlar gibi çocukluk masallaımı bir yerden 

görmek istediğin rüyayı düşüne, düşüne,

ellerin kavuşmuş, yummuş gözlerini birşey dilerkaı 

sarıl sımsıkı yokluğuma almış gibi kojmuna 

sojamup-dökülüp, geceliğini giyerken

Nahit ÖVÜNÇ
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Ova’nın ölümü

Batağa saplanmış ekonominin, neresin
in tutulursa elde kalıyor. Yönetenler, 
■e denli umut şırınga etmeye çalışır gö
tünseler de, bir şarkıda nasıl söylenir ? 
htauÜarım hep kırıldı yarim artık dön
meyecek” denli “HER YER KARAN
LIK • Geçenlerde köyüme gittim. Piyasa 
tnıek ‘mahsul” üstüne konuşmalarını 
frıbdim köylümün. Ne piyasaya nede 
köyiin toplumsal yapısına; nede Hükü-

! ibranla uğraşanlann sorunları, bir de- 
ŞL Girdilerin yüksek ederleri ‘fiyat’ iyice 
bfamsarkştırnnş köylüyü. Üreteceği 
nalın pazarlarda kaça gideceği, emeğini 
asıl kurtarabileceği kuşkusu oturmuş 
yüreğine. Piyasa üstüne emek üstüne ko- 
(nşmalanıu dinledim köylümün; ne piya
saya, nede Hükümete güvençleri var. Ta
nınla uğraşanların dertleri; bir değil b'n 
değiL Girdilerin yüksek fiatlan, iyice ka
ramsarlaştırmış köylüyü. Üreteceği ma
ta, pazarlarda kaça gideceği, emeğ'ni 
nssı kurtarabileceği kuşkusu otunun 
yüreğine. Parazitlerle de savaşmak, epey 
düşündürüyor. Bunakarşm, yine de umut 
ta Bu umutla dcğa koşullarıyla, savaşla
rını da bırakmıyorlar.

Kn-kuan. yalınayak, başıkabak; umut 
ekerken güvence, destek de arıyorlar. 
Tek güvenceleri de tarlalarına ektikleri 
ekecekleri. Güneşin, yağmurun kaim al
tında: omki ay çalışılır, bir kırağı düşer 
yağmur olmaz. Doğa koşullarının yardım
cı Olmaması, üret'min düşmesine de ne
den olacağından, ik, elj böğürlerinde ka
balar, ne yapacaklarını da bilemez dü
rümdalar. Hep söylenir; “köylü kazanı
yor” şunu söyliyeyim; köylünün kazandı
ğı yıllar sayılıdır. Doğa-piyasa kcşılbrı 
yardım ederse köylü kazanır; köylünün

yüzü güler.
Köylünün her ektiğinin, ona kazanç bı

raktığı yıllar, çok seyrettik. Tarlasında 
i çalışırken tabanlarının yarılmasına, elle
rinin nasırlaşmasına aldırış etmez. Nasır 
enim madalyasıdır Bu yıl köylünün tek 
güvencesi buğdaymış. Buğday da başak 
doldurmamış mı? Bu yönden de aradıkla
rım bulamayanlar ‘şeher ekmeğine’ se
lam çakacaklaruu söylüyorlar. Mehmet 
Çankaya'nın, Hüseyin’in, Ahmet’in, Mus
tafa- Dayı’nın... Bir çoğunun derdi harma
nın verimsiz olması. Köylünün sırtındaki 
gömlek terden paramparça olsun, bunun 
karşılığında da, gömleksiz sırtım yerde 

i bulsun. “VALLA BİLLÂ” bizimkisi ire- 
zillik, ondan da berbat. Tarladaki parazit
lerle savaşmak olmasa belki yükleri bi
raz azalacak.

Ekili alanları sulamak da bîr sorun ol
muş çıkmış. Köyümün yalanındaki kanal
dan, motopompla su almıyorsa da yeterli 
olamıyor. İki kanalda nbirinin adı ‘OVA 
KANAM’ Ova’nın doğusunda, bu kana
lın kıyılarına yerleşmiş boya fabrikaları 
kanaldan sulama yapılmasını da engelli
yor. İçinde canlı yaşamayan bu kanal, 
fabrika patronlarınca kirletiliyor da ilgi
lenen de olmuyor. Sermaye, kilit noktala
rına ağırlığım koyuyor olmalı ki; bu so
run yıllarca çözüme ulaştırılamıyor.

Bursa’nm sayın ilgilerine sesleniyorum 
Burşa Ovası’m, çıkarım önde tutan, çıkar
uğruna, bu oVa’yı zehirli sularla ver'm-
sizleştirmeye götüren; götürmüş c tanlara |
daha ne güne dek ses çıkarmayacaksınız.
Bursa Ova’sı sîzlerin, olumlu, çözüm geti-1 
rici girişimlerinizle kurtulacaktır.

Daha, ne güne dek Bursa Ovası’nm ö- g 
tümüne seyirci kalınacak ? Bu Ova’nın s 
ulusal ekonomiye hiç mi katkısı olmuyor?

KS

SPOR... SPOR... SPOR... SPOR. . SPOR... SPAR...

Belediye Başkanlık Kupası 
Maçları Başladı

Gemlik Belediye Başkanlık Futbol turnuvasının Cumartesi 
ve Pazar günü oynanan karşılaşmalarda takımlar gollü gali
biyet alarak haftayı kapattılar.

İki grup halinde devam eden maçların sonuçları şöyle :

GOL KRALLIĞI

A GRUBU B GRUBU

Çakarbahçe - Demirapor 3 • 1 Gençler birliği • Şahinyurdu 5-2
Sömerbank - Çağdafspor 2-1 Doğanspor - Altıabaçak 4 - 2
Kartalsper - Yalıspor 3-1 Yıldızapor | Körfezspor .3-1

A GRUBUNUN PUAN B GRUBUNUN PUAN
DURUMU DURUMU

Takım 0 G B M A Y P Takım 0 G B M A Y P
Çokurbakça 11- - 3 1 Gençlerbirliği 1 1 - - 1 2 2
Kartalapor 11- - 3 11 ! Doğan .Spor 1 1 - - 4 2 2
Stmerbank 11- 2 1 1 Yıldız Spor 1 1 - - 3 12
Çağdaş Spor 1 - t 1 12 3 Altınbaşak I - - 1 2 4 0
Demir Spor 1 - . - 1 13 3 Körfez Spor 1 • - 1 1 3 0
Yalı Spor 1 - - 1 13 3 Şahinyurda 1 - - 1 2 5 0

S Gol
Hlteyin (Çukurbahçc)

2 Gol
Braan Nurettin (Gençlerbirlifl)
Sedat (Sümerbank)
Hatan (Yıldır Spor)
Cengiz (Doğam Spor)

SAYFA S

*
♦
*a*
*
*
*
&

$

$ 
♦

DÜĞÜN SAHİPLERİNE MÜJDE

DAVETİYEDE UCUZLUK
HAFTASINI BAŞLATTIK

Düğün - Sünnet - Nikâh - Gün - Nişan
Davetiyelerinizi Şimdi alın

Kârlı Çıkın

Türkiye’nin en ünlü markaları olan

*

$

İPEK ' KOZA*

&

$

#

*
*

#

*

♦

Davetiyelerinin zengin çeşitleri ile hizmetinizdeyiz.

GELİN GÖRÜŞELİM

1 SAATTE DAVETİYENİZ HAZIR.

* Zengin Çeşit
* Ucuz Fiat

* Baskıda kalite

KÖRFEZ BASIMEVİ

* Çabukluk

GAZHANE CD. A. ŞİRİN PASAJI 45/1 TLF t 3233 GEMLİK

*

*

*
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SORUMLU MUDUR ve
SAHİBİ

KADRİ GÜLER

gemUk

KÖRFEZ
Yönetim Yeri : Şirin Pasajı 

Tel : 1797 - GEMLİK

Dizgi ve Basta
Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayii
y npıntar ■g^rpıc

SAYLA 4

İLKÖĞRETİMDE BinSAdet Telefon
i KONUT SAHİBİ OLMAK 8 ATAMALAR YAPILDI Dağıtımına'Başlandım
fi m B m fi 
S 
fi 
I m H m ffl m

fi m fi ®s i

İSTEYENLERE

UIKU PROJESİ
Ucuz Toplu IConut Uygulama» 

aJUE'V^TME EDtYOR
•»«M*1*

İkinci Kısım C Blok Daireleri 
Satışımız Başlamıştır

<*»*«• WW WAa« W*«a»

PAZAR CADDESİ SONUNDA, 
1600 M2.LİK BİR ALANDA
YEŞİL ALANI, ÇOCUK OYUN YERİ, OTOPARK ALANI 
HER BİRİ 80 M2.LİK 50 KONUTTAN OLUŞAN 
FARKLI BİR TOPLU YAŞAM ÜNİTESİ

Yapıda Emniyet ve Rahatlık
Ödemelerde Kolaylık' '
Yaptıklarımız Güvenceniz 
İsmimiz Garantimizdir.

oooooooaoooooooooooooooocooooooooooooooooooooooooooooooo
Y. MÜH. MİMAR FİKRİ SİLAHDAROGLU
AKMANLAR İŞHANI NO. 224 TLF «2917 GEMLİK
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ilgililerden aldığımız 
bilgilere göre atamaları

öğretmenin Adı
JSngül Mutlu 
Yadigar BULUÇ 
Nursen Güler 
Emine Yalçın 
İsmail Yabeyli 
İbrahim Silvin 
Mustafa Bayası oğlu 
Cemil Dumlupınar 
Aysel jDumlupmar 
Süleyman Oğuz 
Kadir Cankurt 
Erol Tekyönder 
Nevin Kartal 
Gönül Badenıci 
Tülin örnek 
Mustafa Başımı 
A. Hulisi Aydın 
Gülseren Aydın 
Hülya Bıyıklı 
Şükran Kaynatma 
Ahmet Sonat 
Metin Yurtsever 
Serap Çatal 
Resul Bayrak 
Seyft Şimşek 
Tamer Sivr;
Mehmet Uslu 
Nimet Uslu 
Zekeriya özdemir 
Nevin Düzyer 
Güleser > İnce 
Özer Dikmen 
Çiğdem özdemir

yapılan öğretmeliler şun
lar :

Atandığı Okul |
Atatürk ilkoku'u 
Atatürk ilkokulu 
Gazi İlkokulu 
Şehit Cemal ilkokulu 
Şehit Cemal ilkokulu 
Şehit Cemal ilkokulu 
Bursa Vatın İlkokulu 
Bursa Fatih ilkokulu 
Bursa Fatih ilkokulu 
Şükrü Şenol ilkokulu 
Şükrü Şenol ilkokulu 
Şehit Cemal ilkokulu 
Namık Kemal ilkokulu 
11 Eylül ilkokulu 
100. Yıl İlkokulu 
Selimiye Köyü ilkokulu 
Narh Köyü ilkokulu 
Narlı Köyü ilkokulu 
11 Eyjül İlkokulu 
11 Eylül İlkokulu 
Namık Kemal İlkokulu

Şükrü Şenol ilkokulu 
Şükrü Şenol İlkokulu

Mudanya Şükrü Çavuş 
Namık Kemal İlkokulu 
İnegöl Fevriye ilkokulu 
Orhangazi Tepecik İlk. 
Orhangazi Tepecik İlk.

Bursa Demir taş İlk.
11 Eylül İlkokulu 
Şükrü Şenol İlkokulu 
Büyük Kumla İlkokulu 
Şükrü Şenol İlkokuluwı 

8 BILED/ra BAŞKANI ÇAKI A

“SULAR ANIZI TASARRUFLU
KULLANIN”

MUAYENEHANE |
DEĞİŞİKLİĞİ >

8
MUAYENEHANEMİ >

AHMET DURAL MEYDANI 5
ZEYNEP NAMIK ECZANESİ >

BİTİŞİĞİ KAT 2 YE {
NAKLETTİĞİMİ ?

SAYIN GEMLl K’LİLERE J
DUYURURUM |

DAHİLİYE MÜTEHASSISI >
Dr. CAHİT YORULMAZ î

H MtkMMOMOlMMl  3BKBI

W |

। Gazeteciliğe Meraklı j

Fotoğraf Çekmesini Bilen

Gençler...
1 Bize Uğrayın I
I «..« ..

Görüşelim

■ 6. Körfez Gazetesi y

!««««««-«
S Hakimiyet ve
| HÜRRİYET 9
M Gazetelerinde £
B İlan ve Reklâm «

İşleriniz İçin
B Emrinizdeyiz. £
s I
ğ Gemlik Körfez Gazetesi
g Tlf: 1797 |

Belediye Bakkam Halk
ta Çakır, son günlerde il
çede suların azalmağa 
başladığını belirterek 
“sularınızı tasarruflu kul 
lanın” dedi.

Belediye Başkanı Hak
ta Çakır, gazetemize yap 
tığı açıklamada, (sıcakla
rın artması ile sularda 
buharlaşmanın da arttır
dığını, bazı 'jvatandaşlla- 
rın şebeke suyu ile bağ 
bahçe suladığının tesbît 
edildiğini belirterek şun
ları söyledi :

Halkımızın Temmuz 
ve Ağustos aylarında su 
sıkıntısı çekmemesi iç n 
mümkün olduğu kadar 
sularım’.an tasarruflu 
kullanılması gerekli
dir. Hortumlarla bağ 
bahçe sulaması kesinlik
le yapılmamalıdır. Sula- 
mızı gelişi güzel kullan
madan kaçınma ıjız”

Belediye Başkanı Ça
tal', jsıcakhai'in arfcmapıy-

ALtTBAACILIı'.I 
MESLEK EDİNECEK 
İLKOKUL BİTİRMİŞ 
12-18 YAŞLARINDA 
ÇIRAK ALINACAKTIR.

MÜRACAAT
KÖRFEZ MATBAACILIK

Gazhane Cad. Şirin
Pasajı

la ilçede pis kokuların 
önlenmesi için ide mutla
ka çöplerin naylon torba 
larla, ağızlan bağlanarak 
yoldan geçen çöp kam
yonlarına verilmesini is-, 
tedi.

'.anlardan bin kişiye da
ha telefon dağıtılmasnn 
mümkün olduğu, Savç 
santralin monte ça’ışma. 
laırmm lamamlandiğı be- 
belirtilerek şu bilgi -.ç, 
ÂldL

“-Bin telefon abidesi
ne söleşme yapması içir 
mektup yazıp davette bu 
tunduk. Normal aknele
rin tutan, yıllık kuHaa- 
ma payı ile birlikte 44 
bin 800 lira civarmda.<hr. 
Tercihten yararlaırnak 
istiyenfee başvurulan 
halinde telefon verinek- 
tedir. Tüm abanelern 
-sözleşmeleri tatnamlan- 
dıktan sonra telefonlar 
konuşmaya tören üe baş
lanacaktır.

İlgililer, ilkedeki tüm 
köylerin de telefona ka
vuştuğunu, Gemlik’te te- 
lefonsuz köy kalmadığ- 
pı belirttiler.

İlçe İçi Dezenfekte 
Ediliyor

Belediye ilçenin tün 
cadde ve sokaklan dezen
fekte ettirildi.

Belediye Başkam Hak
ki Çakır, yaptığı açıla
mada, yaz sıcaklan ne
deniyle başgösterecek her 
türlü sinek, haşare veza- 
raribOaınn yok ediknes 
ve üremelerinin önlenme 
si için böylesi bir yola 
başvurduklaninı söy
ledi. Genel dezenfekte be
lediyece tutulan bir trak 
tör ile ilaçlama gerçek- 
leştirildi.

Belediye 
Otobüsleri
Her Gece
Kültür Parka
Sefer
Düzenleyecek

Belediye bu yılda Bur
sa Kültür Parka her ge
ce otobüs seferleri düzen
ledi.

Belediye Otobüs işlet
mesi ilgililerinden aldığı
mız bilgilere göre her ge
ce otobüs durağından, gi- 
diş-dönüşlü otobüs kakh- 
nldığjm, Gemlik’ liVrin 
seferlere ilgi gösterdikle
re belirtildi.

DİSKO DANS
YARIŞMASI

Coşkun Evcim Dans 
grubunca Türkiye Disko 
Dans yarışması Küçük 
Kumla Nah Retaaurant- 
ta yapılacak.

îlk kez ülke çapında 
bir yanşkııamn (sahnele
neceği Küçük Kumla da 
yarışmaya katüncaklh- 
rm kayıtlaajnı yaıptunma- 
lan istendL

Sıcaklardan
Bunalan
Denize Koşuyor

aftan akın insan gdS. 
Belediye otobüsleri yal
nız pazar günü 14.700 ki
şi taşıdı. Bunun yanında 
minibüsler ve özel şahıs
lara ait otobüsler sürekli 
yolcu taşıdL Küçük Kum- 
la’h pansiyon sahipleri 
sezonun en kalabalık gü
nünü ymşadıklarun, gen 
lerdeı kı ' pansiyanillta^. 
kalmadıklannı söyie®" 
ler. Kumla’da pansty» 
lar kalabalığa karşın hâ
lâ dolmadı.

Belediye otobüsleri ve 
minibüsler önceki gece 
geç saatlere kadar yolcu 
taşıdılar. 1

Berbere, Kuaföre
iık Çay Bahçesönde çey 
ve benzerleri 30 lira se- 
»nuAvrli çay (2 bardak 
lık) 75 lira Kahvo-kak.v 
70 lira şişe su 20 lira soda 
35 lira olaırak bcMondi.
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Abone Sayısı 4 Bin Oldu

Bin Kişi
Sağlık Bakanı Mehmet Aydın
“Sağlık Hizmetlerinin
Birleştirilmesi
Anayasa Gereğidir”

Telefont Kavuştu
* 7 Köy Otomatik Görüşmeye Açıldı
* Bir Ay İçinde Tüm Abonelere Bağlantı Yapılacak

GemUk PTT otomatik 
santrahna eklenen binlik 
ilave, düzenlenen törenle 
konuşmalara açıldı.

Gemlik Kaymakamı Meh 
met Güler, Belediye Baş
kam Hakkı Çakır, Bursa 
PTT Başmüdür Vekili Ha
rfi Postoğiu, daire amirle
ri, davetliler ve PTT per
sonelinin hazır bulunduğu 
açılış töreninde santral 
hakkında bilgi veren Hadi 
Postoğiu, Gemlik otomatik 
santralının 1977 yılında 
1500 abone ile hizmete a- 
çüdığmı, 1979 yılmda bu 
sayıya 500 kişilik ek yapıl
dığını, 1981 yıkıda ise ya
pılan yeni ekle, abone sayı 
smm 3 bine yükseltildiğini 
belirterek şöyle konuştu:

“- Gemlik otomatik te
lefon santralına yeniden 
eklenen binlik ilave ile a- 
bone sayısı 4 bine yüksel
mektedir. Bundan sonra bu 
Aantrala 500 lük bir ilave 
yapılması mümkündür. 
Ancak, telefon ihtiyacının 
bundan sonraki bölümü, 
yapılacak ek bina tesisleri 
ile sağlanacaktır.” dadL

Gemlik’te 2bin kişinin, 
daha telefon almak için, 
sıra beklediğini söyleyen . 
Postoğiu, 1987 yılında 
pemUk PTT sinin elektro-. 
ndk santrala dönüştürüle
ceğini bildirdi.

Daha sonra söz alan Kay 
makam Mehmet Güler, 11- 
ge PTT sinin üstün bir hiz
met anlayışı ile abonman
lara ve halka hizmet götür 
düğünü belirterek, çalışan 
lan kutladı ve yeni tesisin 

&

hayırlı olmasını diledi.

KÖYLER OTOMATİĞE
BAĞLANDI

Gemlik PTT Müdürü
Haşan Timur ilçe

Kaymakan>3Mehm«t Güler tantralı hizmet* açarken görülüyor. j

KUMLA DİSKO DANS
YARILMASI YAPILDI

Küçük Kumla’da geçti
ğimiz hafta sonunda iki 
dans yarışması düzenlendi. 
Yarışmalarda birin
cilikleri “Kunta” lakabın
da genç kazandı.

İlk yarışma Çrnaraltı 
Yalı Gazinosunda yapıldı. 
İlgi ile izlenen yarışmada, 
seçici kurul birinciliği 
“Kunta” lakabındaki gen
ce verdi. İkinci yarışma 
ise pazar günü gecesi 
“Cannas” Çay bahçesinde 
düzenlendi. Coşkun Evcim 
dans grubunca düzenlenen 
yarışma Türkiye 'deki tüm 
yazlıklarda yapılıyor. Be
ğeni ile izlenen Coşkun Ev 
dm dans grubu, gösterile
ri arasında yapılan yarış

PTT hizmetleri konusunda 
gazetemize verdiği bilgiler 
de, merkeze bağlı 14 köy
den 7 acentamnda otoma
tik görüşmelere bağlandı
ğım belirterek şuhlan söy- 

mada, birinciliği yine 
“Kunta” adlı İstanbul'la 
oto elektrikçisi genç ka
zandı. Sahil dans birincile
ri, Ankara’da yapılacak 
Türkiye finallerine katıl
ma hakkını elde ediyor. 
Ankara’daki yarışmada 
seçilecek Türkiye birincisi 
ülkemizi Avrupa’da (tanı
tacak.

ledi :
“- Gemlik’te telefonsuz 

iki köyümüz kalmıştır. 
Bunlar Güvenli ve Fındı- 
caktır. Bu köylerimizin te 
lefona kavuşması için sa
taşmalar devam etmektedir. 
Adliye, Cihatta, Engürii 
cük, Muratoba, Gençali, 
Hamidiye, Yeniköy, acen- 
talan merkez otomatiğine 
bağlanmış ve konuşmalara 
açılmıştır. Bugün yapılan 
törende sözleşme yapan 
200 abone görüşmeye açıl, 
dı. Hergün 10-15 abone
nin bağlantısı tamamlan
maktadır. Bir ay içinde a- 
bonenin tümü sözleşmele
rini tamamlamış ve konuş 
maya açılmış olacaktır.”

PETROL İS 

SENDİKASI

DELEGE

SEÇİMLERİ 

YAPILACAK

Yeniden örgütlenme ça
lışmalarını sürdüren ve 
genel 'kurula hazırlanan 
Türkiye Petrol iş Sendika 
sı Bursa Şubesi, delege se
çimlerini önümüzdeki haf
ta yapacak.

Sendika ilgililerinden 
aldığımız bilgilere göre il
çemizde sendikaya bağlı, 
Azot Sanayi, Sunğipek. ve 
RP işçileri genel kurul top 
lantısma katıacak delege 
seçimlerini 26 Temmuz 
günü yapacaklarını bildir
diler.

Gemlik’te' incele
melerde bulunan Sağlık 
Sosyal Yardım Bakanı 
Mehmet Aydın, “tüm Sağ
lık hizmetlerinin birleşti
rilmesi anayasa emridir” 
dedi.

Bursa’dan Gemlik’e ge
len Sağlık Bakanı Mehmet 
Aydın, Azot tesislerinde 
incelemelerde bulundu. 
Askerj Veteriner Araştır
ma Enstitüsü ve Eğitim 
merkezindi gezen Bakan 
daha sonra Gemlik’e gele
rek Anavatan Partisi tlçe 
merkezini ziyaret etti. Bu
rada partililerden ilçenin 
sağlık sorunları hakkında 
bilgi istedi. Anap İlçe Baş
kanı Haşan Başaran, ilçe
nin bir hastaharteye ihti
yacı bulunduğunu, bunun 
için 4400 m21ik bîr arsa
nın belediyece geçmiş yıl
larda Sağlık ve Sosyal Yar 
dım Bakanlığına verildiği
ni belirtti. Sağlık Ocağına 
bir diş tabibi, röntgen mü-, 
tehassısı ile Verem Savaş 
Dispanserine doktor atan-, 
maşım istediler. Sağlık Ba 
kanın a Belediye Başkanı 
Hakkı Çakır, ilçenin sağ-

Sömerspor'lular 
Gecede Eğlendi
SÜMERSPOR GECESİNDE 
235 DİN LİRA 
TOPLANDI

Sümerspor kulübü yara 
nna düzenlenen eğlence 
gecesinde 235 bin Hra yar
dım toplandı.

Milton Restaurant’ta öz 
fen Tekçe ve Sanem öz kin 
sanatçı olarak katıldığı ge 
cede, yapılan açık arttır
mada 235 bin lira toplanır 
ken. açık arttırmaya ko
nan bir takım eşofman 
Eczacı Erkan Mutman'da 
baldı.

lık sorunları ile ilgili ter 
rapor verdi

OCAKLAR 
DENETLENDİ

Sağlık ve Sosyal Yandım 
Bakanı Mehmet Aydın ve 
Bursa'h parlamenterler 
daha sonra Merkez Sağlık 
Ocağı, Verem Savaş Dis
panseri SSK. Dispanse 
rinde incelemelerde bulun
du. Sağlık Kuramlarının 
bir kampus şeklinde birleş 
tirilmesini isteyen Bakan, 
ilçeye yapılması istenen 
100 yatakta hastahane için 
SSK Dispanserinin- çok 
uygun olduğunu belirterek 
şöyle konuştu :

- Tüm sağlık hizmetle
rinin birleştirilmesi anaya 
sa emridir. SKK. her ne ka 
dar ayrı kurumsa da ge
rektiğinde burayı satın a- 
lıp çalıştırabiliriz. İşçilere 
de biz burada bakarız. Bu
nun için bir ön protokol 
hazırlanır, sorunu çözüm
lenir. Biz bu uygulamaya 
daha önce başladık. Bazı 
toplantılarda işçiler, Sağ
lık Bakam bizim hastaha- 
nelerimizi elimizden alıyor. 
Diye yakınmalarda bulun
muşlardır ama bunlar ö- 
nemsizdir. Önemli cCan. 
sağlık hizmetlerini dağınık 
hktan kurtarmak ve top
lu hizmet vermektir. Gem- 
Ek'Iilerin yeni bir hastahs 
ne aramasına gerek yok
tur. İşte hastahaneniz. Ben 
bu konuyla ilgileneceğim” 
dedi.

Sağlık ve Sosyal Yardsn 
Bakam Metanet Aydın, 
daha sonra. Küçük Kumla' 
ya geçerek, eski Ziraat O- 
daları Genel Başkam Saa
detin. Karacabey’i kaldığı 
yazhğında ziyaret etti. Bu 
arada Küçük Kumla Sağ
lık Ocağın da da inceleme
lerde bulundu.
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Değindik

TRT’nin SANSÜRÜ j
Ali AKSOY

Bu sayfada "Gemlik Yazılan” başlığı altında iki 
yıl boyunca ilçemiz üstüne yazdık. Değişik ki ap- 
larda bulduğumuz bilgileri aktarırken dinle iğ miz 
kişilerden öğrendiklerimize ve tanık olduğumuz 
olay lir a da yer verdk. Ariık bu baş ık a'.tnda ya
zacaklarımız bitti.

Sıra "Gemlik insanları” di is’ne geldi. Böylece ye
ni dizi öncekini bütünleyecek düşüncesindeyiz. İlçe
mizde yaşayan fakat Gemlik için özelliği olan 
kişileri bulacak, kendileriyle yapacağımız konuşmayı 
aynen aktaracağız, özelliği cl?n ve konuşmayı ta
sarladığımız elli dolayında kişi saptadık. Bunların 
ilk ikisiyle, saym Kadı i Güler ve Fehmi Şahin’le 
görüştük. Sırada Turizm Derneği Başkam Sayın Mu
harrem Atasoy var. Artık haftaya...

Başkalarının görüşlerini sunan yazılara başlama
mıza sevinenler oldu. Bunlar ANAP’m yerel politi
kacılarıdır. "Çok şükür kurtulduk” demişler...

Merak etmesinler, Gemlik insanları’nı sunarken 
iki yıl susacak değiliz. Arada kimi haftalar "Değin
dik” sütün başlığı altında, ülke geneli-Gemlik özeli 
ayırmadan kişisel görüşlerimizi yazacağız. İşte ilki :

# * *
Dört gündür Cumhuriyet Gazetesi’nde arka say

fayı tümüyle kapsayan, - sabahlan, büyük bir ilgiyle 
okudum önemlj bir röportaj var : "10. Yıl dönü
münde Kıbrıs Barış Harekatı'nı ECEVİT ANLATI
YOR”. Gazeteci saym Yalçın Doğan’ın saym Ecevit’e 
le yaptığı görüşme, “yılın gazetecilik olayı” sayılır. 
Kendisini yürekten kutlarız.

Türkiye’nin gerçekleştirdiği “Kıbrıs Banş Hare- 
katı”mn üzerinden on yıl geçti. 20 Temmuz 1984 
tarihi, harekatın onuncu yıldönümüdür. Bu nedenle 
konuya basın ve TRT yer verdi.

Nasıl yer verdi ?
Gazeteler “çizgilerine” uygun şekilde...
TRT ise “meşrebine” uygun şekilde...

Kıbrıs Barış Harekatı’nın onuncu yılıyla ilgili ola
rak TRT’nin yaptığı programı izledim. Ve açık söy
lüyorum, “cin ifrit” olarak izledim.

Nasıl olmam kardeşim ?
Ekranda uzun süre “kızıl papaz” Makarios’u gör

dük. Binlerce Kıbrısh soydaşımızın katili, Rum çe
tecilerin başı elleri kanlı Grivas’ı gördük. Kıbrısı Yu 
nanistan’a bağlamak için iht lal yapan Türk kati’i fa
şist Nikos, Samson’u gördük. Sanki çok özlemişt k bu 
"gavurları” da TRT sayesinde yeniden gördük...

Fakat TRT’nin "yaymcYİık anlayışı” (!) sayesin
de bir kişiyi görmedik. Kıbrıs Banş Harekatı’na 
karar veren, dönemin Türk hükümeti başbakanı sa
ym Bülent Ecev't i... Adad ki Türkler’e can ve mal 
güvenliği, banş içinde yaşama ve egemenlik kapan
dıran girişimin mimarı sayın Ecevlt’i TRT ekranında 
görmedik...

Heyt aslanım TRT !
Banş harekatının onuncu yılında TRT ekranlarına 

sayın Ecevlt’i yasaklamanızdan, sevinse sevinse, 
Kıbnslı Rıımlar’ın ve YunanHar’ın kuyruk acısı 
olanları ve bir de fanatik olanları sevinir ancak...

# # #
Sayın Bülent Ecevlt’i TRT neden göstermez ?
insanın akima hemen sayın Ecevit’in cn yıl sü

reyle politika yapmaktan yasaldı oluşu geliyor. İyi 
güzel de, bu yasak geleceğe il’şk ndir. Kendisinin on 
yıl önceki anılarım aktarmayı kapsamaz...

Kendisine çekim öncesi tembihlenir : Yakın geç
mişe, günümüze ve geleceğe ilişkin konulara girme- 
yiniz.Kaldık ki kendiler] eski bir gazeteci olarak 
“durumu anlayacak” kişidir. Yardımcı olur. Baktı
nız olmuyor, saym Ecevit’in uygun bulmadığınız 
gözlerine basarsınız makası. İliç yapmadığınız şey 
mi T

Dahası :
Saym Ecevit’e c/nuncu yıl kutlama programı İçinde 

yer vermekten ürken TRT öte yandan objektif haber
cilik ilkesini de çiğniyor. Kıbrıs’ın üç büyük kentinin 
belediye başkanlan 20 Temmuz günü yurdumuza ge-

Ecevlt’i evinde ziyaret ediyorlar, kentleri hal 
İn adına şükranlarını sunuyorlar. Bizim TRT bu

D. S. 8 te

Gemlik Üreticiler Derneği Tüzüğü
Derneğin Adı ve Merkezi :
Madde : 1- Demeğin Adı : Üreticiler Demeği. Mer

kezi. Gemlik Hamidiye mah. Minübüs Garajı Karşısı 
Bayraktar Ap. Kat. 2 No. 6 dır.

Derneğin Amacı :
Madde : 2- Demeğin amacı.
A- Zeytin Balık ve Komut gibi tüm Üreticileri bir 

çatı altında toplamak
B- Üyeler arasında birlik ve beraberliği ve birbir

leri arasında yardımlaşmayı sağlamak.
C- Üyelerimizin Sosyal, Kültürel ve Ekonomik açı

dan gelişmelerini sağlamak ve bunun neticesinde de 
Ulusal Ekonomimize katkıda bulunmaktır.

Aımacı Gerçekleştirmek için Dernekçe

DERNEK KURUCULARI
Madde: 3- -Demeğin Kurucuları Şunlardır.

Adı Soyadı Tabiyeti Mesleği
1- Mehmet Dursun T.C. Zeytinci
2- Mehmet Kayan T.C. cc

3- Osman Pir T.C. Marangoz
4- Hüsnü Kara T.C. Elektrikçi
5- Ömer Akyoi T.C. Zahireci
6- Bedri Şener T.C. Zeytinci
7- Haşan Yeşillik T.C. Sobacı

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

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

Kanunun 16. a maddesinde 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 olamıyacaktan 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 olmasıda gereklidir. Fahri üyelik için 
ikamet şartı aranmaz.

Üyelik Haklan :
Madde : 5- Demek yönetim kurulu, üyeMk 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 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- Dördüncü maddede belirt'len kamu 
hizmeti görevlileri demekler kanununun 16.cı mad
desi gereğince üye olabilecekleri demeklerin

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri 
özel gelir kaynağı veya özel imkanları kanunla sağ
lamış olan kamu yararına çalışan demeklerin Yöne 
tim ve Denetleme Kurullarında görev alamazlar.

Üyelikten Çıkarılma :
Madde : 9- Üyelerden ;
a-yasalarımıza, dernek tüzüğüne aykırı veya a- 

maoa zarar verici hareket edenler,
Kanunların ve demek tüzüğünün koyduğu esasla- 

la göre üye olma hakkım kayıp edenler
b) Aidatını tebliğe rağmen otuz güm içinde mazeret

siz olarak ödemiyenler yönetim kurulu karan ile 
üyelikten çıkanlıriar. Demekten çıkarılanların ilk 
genel kurulda itiraz hakan vardır. Gene kurul karan 
kesindir. Demekten çıkan veya çakanlarûar önceden 
demeğe yaptıkları yardım ve aidattan geri isteye
mezine.

Denek Genel Kurulunun kuruluş şekH ve toplan
ma nunaaı :
Madde : 10- Demek 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 arfl üjtüer ile fahri UyeJar din
leyici olarak toplantıya katılabilir. Dilek ve temennide

Sürdürülecek Çalışmalar :
A- Üyelerğnizin gerek kültürlerini, gerekse meslek, 

leriyle ilgili bilgilerini artıracak gazete ve dergiler 
temin edilerek üyelei’imizm okumaları sağlanacak.

B- Üyelerimizn üreıimlerinde kullandıklar), alet ve 
malzemelerin kolay ve ucuz olarak almalarını sağla 
mak

C- Üyelerimizin ürettikleri mallan daha kolay ve 
elverişli Olarak pazrlamalan sağlanacak, üyelere da
ha çok ve kaliteli mal üretmeleri gerektiği anlatılacak

Çalışma Biçimleri :
Çalışmalarımızda Ulusal bütünlüğümüz herşeyden 

evvel tutulacak demekler yasası ve tüzük hükümleri 
dışına çıkılmayacaktır.

Adresi
Osmaniye mh.Tunç Sk. No. 1 Gemlik
Osmaniye mah. Tunç Sk. No. 17 Gemlik
Osmaniye mah. Tunç Sk. No. 1 Gemlik
Osmaniye mah. Engin Sk. No. Bila Gemlik 
Osmaniye mah. Tunç Sk. No. 13 Gemlik
Osmaniye mah. Dal Sk. No. 4 Gemlik
Osmaniye mah. Dal Sk. No. 2 Gemlik 
bulunabilirler.

Genel kurul toplantıları :
a) Her sene Nisan ayında olağan
b) Yönetim veya denetleme kurullarının gerekli 

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

Genel Kurul, toplantıya, yönetim kurulu tarafın
dan çağırılır. Denetleme kurulunun veya derriek 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 l 
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 l 
hakkı otan üyelerin listesini düzenler, genel kurula 
katılacak üyeler en az on beş gün önceden günü, 
saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edil
mek suretiyle toplantıya çağırılır. Bu çağında, ço
ğunluk sağlanmaması sebebi ile toplantı yapılamaz 
ise ikinci toplantının hangi gün yapüacağıda belir- ı 
tilir dik toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bir 
haftadan daha az zaman bırakılamaz.

Toplantının yapılacağı gün saat ve yeri ile töplanlı 
gündemi toplantı gününden en az onbeş gün evvel 
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- I 
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 toplantısı toplantıyı katıl
ma hakkına sahip bulunan üyelerin yandan bir faz
lasının iştiraki ile toplanır

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

Madde : 13- Genel kurul toplantıları ilanda belirti
len ve mahallin enbüyük Mülki Amirliğine bildirilen 
gün saat ve yerde yapılır

Genel kurulda her üyenn bir oy hakkı vardır. Üye 
oyunu bizzat kullanabileceği gibi diğer bir üye ara- 
cıhğıyla da kullanabilir. Her üye -genel kurulda an
cak bir üyeyi temsil edebilir. Fahri üyelerin oy hakkı 
yoktur. Kanarlar mevcut üyelerin salt çoğunluğu ile 
alınır.

Genel kurula katılacak üyeler yönetim kurulunca 
düzenlenen listedeki adlan karşışına imza (koyarak 
toplantı yerine girerler.

Donum S. 4 do



Çocuklarını. bilimsel ilkeler doğrultu
sunda yetiştiremeyen uluslar; ileri uluslar 

| düzeyine çıkmanın çok gerisindedirler. 
ı Bağnaz kafaların ellerine düşen çocuklar, 
i bilimsellik kokmayan bir ortamda yetişti- 
I nldiğinde; geleceğin, gören-duyan insanı 
I ıh olamazlar. Bugün, bağnaz öğretimi yeğ 
I leyenler: giderek çoğalırken, iı: sanımız n 
I hsnıurunu da, karanlık odalarda hazırlı- 
। yortar. Cumhuriyet ilkelerini çiğneyerek; 
i ARAP ELİF Basını çocuklarımızın, genç- 
I terimizin önlerine sürenler bir şeyi am ç I 

hyoriar: düşünce gelişimini döktükleri ka
lplarda dondurmak; topluma da bir şey ve. i 

I itmeyecek olan kalıplan sunmak.
İşte, çekinilecek; ilerisi için kuşku duyu

lacak nnemlj bir noktadır bu. Oysa, sistemli 
1 düşünmeyi algılamış okula giden çocukl.rı- 
| mu, gençlerimiz; çağdaş dünyaya yabancı 
I kalacak; tekellerin ürettikleri düşünme 
I yöntemini istenmese de benimsem'ş ola-1 
। «aklardır. İnsan, özgür doğar denilse de; i 
j ne denk rnamhr olduğu kuşku götürür. Yö-: 
S netimler değişir, değişen her yönetimin | 
I taşma geçenler; yetişkinin, gencin özgür I 
I düşüncesine. düşüncesini korkmadan açık- 
I famasma olanak tanımazlarsa; o zaman de 

nokrası yolunda yürüdüklerini savlayan 
ülkelerin yönetimleri, bile bile yalan söylü
yor olmalılar.

Özgürlük, demokrasi, çağcıl uluslarm 
tasanlannm belleklerinde öylesine yerrşti- j 
nhnistir ki; bu iki kavramı belleklerden । 
sknek de geçmez uslardan. Öylesi bir dün- j 
yaya ğffifiyor ki; o dünyada, herşey öz
gürce tartışılarak: bu tartışmalardan bire
yine varılacak ki; kendilerini ileri sayan 
dünya patronları inle şaşacaklar. İnsanin 
doğasında var olanlar, yasaklamalarla top
luma nlaşajnTvorsa. bu kez çalışmalar yer

। altına kayacaktır. En tehlikelisi de bu de- B 
। ğil midir? Bizde, dünyada yaşandı bunlar.
Bugün de yaşanıyor. Düşünce özgürlüğü, 

I toplumlann yapı taşlarıdır. Bu yapı taşlan 
aralarına konan harçla iyice pekiştir.lirse, 
toplumun ayaklan da sağlam basacaktır 
yere.

Emperyalistlerin yıllarca sağdıktan ül
keler; bugün, sağddıklaruun, sömürüldük, 
lerinin bilincine varddarsa; buna kolay bir ■ 
olay olarak bakılamaz. Bu olayda, emper
yalizme birlikte direnmenin gücü yatar. 
Her alanda geri kalmış uluslar; yıllarca 
‘Bir lokma’ Bir hırka yutturmacalanyla 
o'yalanmışlar, sağlanışlarsa, bunun bir ne
deni olmalı; özgürlüğün bağımsızlığın ne 
oduğunu bilmiyorlardı.

Dünya’da, ilkkez özgürlüğün ne olduğu
nu anlayan ülkelerin başında Türkiye gelir. 
Atatürk’ün başlattığı BAĞIMSIZLIK SA
VAŞI; uyuyan ülkelere bir seslenişti. Dü
şünen uygulayan insan, ATATÜRK; özgür
lükleri için; tüm erilen uluslarm uyanma
larım isterken, KURTULUŞ SAVAŞ l’m 
örnek veriyordu. Atatürk’e göre tüm sömü 
rülen uluslar, egemenliklerine kavuşmalıy
dılar.

Bugün de, bizde çocuğun kafasında, bir ■ 
korku bir baskı vardır. Ana-baba baskısı. B 
Baskılar altında büyüyen, yönlendirileni 
çocukların düşünme gelişimlerinde hasta- fi 
lıklar belirecek; baskılar sonucu girişken I 
olamayacaklardır. Bu boğuntu da onları a 
isyana götürecek; bugün olduğu gibi, ge-fi 
lecekte de; bunalımların yaşanmasına ne-1 
den olunacaktır. Ellerimizde, binbir sevgiy- 3 
le büyütülen genç kuşaklar, neden sevgi- | 
sizliğin dar kapıları içinde bunalımlar ge- I 
çirsin?

TRT’nin SANSÜRÜ
olayda “haber” niteliği görmeyebiliyor...

Hayt aslanım TRT...
Gazeteci sayın Yalçın Doğan’m Cumhuriyet’teki 

röportajını izlemeğe devam edeceğiz. Gönül, bu rö
portajın tamamlandıktan sonra bir kitapçık halinde 
basılmasını diler. Cumhuriyet’in yan kuruluşu Çağ
daş Yaymlar okuyuculara bu hizmeti vermelidir.

Her program, her yayın, kendi içeriğinin tan ğı 
olduğa kadar kendi “ilkelerinin” de tanığıdır. IRT’ 
nbı sözkonusu onuncu yıl programı da günümüz 
TRT kanununun yayın ilkelerinin “olumsuz” bir 
tanığıdır.

Birşeyl Hç unutmamak gerekir : Tarih, b'z'm 
Bandığımız veya göstermek istediğimiz gibi değil 
“gerçekte olduğu glhi”dir. Ve yine ancak gelecek 
için uygun görülmüş (!) bir sipariş verilebilir belki. 
Fakat ulusların tarihinde “ısmarlama geçmiş” ol
maz,

TRT’nin Kıbrıs Barış Harekatı’nm onuncu yılı 
programı tam bir “ısmarlama geçmiş” gösterisiydi.

Kayıp
Gemlik Tekel Müdürlü

ğünden aldığım 130 nolu 
defterimi ve tezkeremi kay
bettim. Hükümsüzdür.

Nlzamettln Çeri

Kayıp
I.D.M.M.A. Vatan Müh. 

Yük. Okulundan almış oldu
ğum mühendislik diplomamı 
ve Gemlik Nüfus Memurlu
ğundan aldığım nüfus cüz
danımı kaybettim.

Hükümsüzdür.

Turgut Merak

Kayıp
Kars Sarıkamış İlçesi 

Handere Köyünden aldığım 
nüfus cüzdanımı kaybettim.

Hükümsüzdür.

Mahmut Baki

Kayıp
| lağhk Karnemi kaybet- * 

Tllm, Yenisini alacağımdan J

I «kiri hükümtüzdür. ■

Fahriye Çili 1

İmalathanemizde Çalıştırılmak Özere 

Bay ve Bayan Eleman Aranıyor.

Müracaat :

Erenoğlu Ticaret Tlf : 1167-1227 Gemlik

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  - ■________SAYFA ■ 

Gayrimenkullerin Açık Artırma İlâm
Gemlik İcra Memurluğundan

Dosya No.: 982- 213 T.

Br borçtan dolayı hacizli olup satılmasına karar verilen :

1- Gemlik tapu sicilmin 8.3. 972 tarih ve pafta: 2, ada 538, sahfe 160 ve par
sel: 60 da kayıtlı Gemlik Kayhan Mahallesi Ihlamur Mevkiinde kâin 63,02 M2. mik
tarlı ve bilirkişi tarafından 5.000.000.- lira kıymet takdir edien üç katlı, üö cgpheü ve 
üst katta bulunan ahşap ev.

2- Gemlik tapu sicilinin 22. 8. 975 tanh ve pafta.: 7, ada : 38, sahile : 694 ve 
parsel: : 1 de kayıtlı Gemlik Orhaniye Mahallesi Kırkmerdiven, ve Dikli Merisânde 
kâin 61.44 M2. mktarh ve bilirkişi tarafından 300.000.- lira kıymet takdir edilen arsa.

3- Gemlik tapu sicilinin 2L 11.1968 ta rih ve pafta : 20, ada : 373, sahife * 694 
ve parsel : 46 da kayıtlı 2224 M2. miktarlı Gemlik Yenj Mahalle Manastır Cıvan 
Mevkiinde kâin ve bilirkişi tarafından 1.500.000.- lira kıymet takdir edilen zeytml& 
ki cem’an üç parça gayrimenkul açık artırma suretiyle satışa çıkanlnııştır.

SATIŞ ŞARTLARI 3

1- Satış 3. 9.1984 Pazartesi günü yukarıda yazılı sıra gereğince :

(1) Nolu sırada yazılı 60 parsel sayılı ahşap ev saat 8.50 ilâ 9.10 arasında
(2) Nolu sırada yazık 1 parsel sayılı ansa saat 9.20 ilâ 9.40 arasında
(3) Nolu sırada yazılı 46 parsel saydı zeytinlik te saat 9.50 ilâ 10.10 arasında Gem 

lik İcra Daresinde açık artırana suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıy 
metin % 75 ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve sataş masrafla
rını geçmek şartıyle ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın ta
ahhüdü baki kalmak şartıyle 13. 9. 1984 Perşembe günü aynı yerde ve aynı saatler
de ikinci artırmaya çıkarılacaktır.

Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış masraflarım geçmesi 
şartıyle en çok artjrama ihale olunur.

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

3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (+) bu gayrimenkul üzerinde^ 
haklarını hususiyle faiz ve masrafla dair olan iddialarım dayanağı bdgeler ile on 
beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi taktirde haklan tapu sicili ile 
sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve 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 kemH- 
lerindan tahsil edflecektir.

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

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi gönmüş ve münderecatmı kabul etmiş sa
yılacakları bankaca bilgi almak isteyenlerin 982-213 T. saydı dosya numarasiyle 
memurluğumuza baş vurmaları ilan olunur

(IclfJK.126)
(+)ilgililer tabirine irtifak hakkı sahip İcra Memura

leri de dahildir.

KONGRE İLÂNI
GENÇALİ KÖYÜ SAHİLLERİ KORUMA VE 

GÜZELLEŞTİRME DERNEĞİNDEN

Derneğimizin yıllık genel kurul toplantısı 19. 8. 1984 Pazar günü saat
10.00 da dernek binasında yapılacaktın

Ekseriyet sağlanmadığı takdirde İkinci toplantı 26. 8. 1984 Pazar günü 
aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Sayın üyelere duyurulur. Yönetim Kurulu

GÜNDEM:

1. Açılış ve saygı duruşu
2. Divan başkanı ve katiplerin saçimi
3. Faaliyet raporunun okunması
4 Murakıp raporunun okunması
5. Raporların müzakeresi, kabulü vs eski idare heyetinin ibrası
6. Yeni idare heyetinin saçimi
7. Dilekler ve kapanış.

•>wtf**^**«**e^*>s«**s»***<«^«»w*e»%l»* | ACELE SATILIK ARSA | 
J ORHANGAZİ CADDESİNDE | J RESMİ PARSELLİ

(İKİ CEPHELİ 1OO m2 ARSA İ 
ACELE SATILIKTIR. ?

1 Müracaat t
| Baraj Tekel Bayii Gemlik |

OOOOOOOOOOCOOOOOOBOOOOOOOOOO 
8 3SATILIK ARAZİ
8 ITOPLU KONUT YAPIMINA 9 
| UYGUN 15.550 mİ ARAZİ SA- § 

I HİBİ ELİYLE SATILIKTIR.

9 Müracaat :
g Tlf : 1035-1797 - 3233
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9. Madde de belirtilen çoğunluk sağlanmış ise du
rum bir tutanak ile tesbit edilir ve toplantı yönetim 
kurulu başkam veya görevlendireceği yönetim kuru
lu üyelerinden biri tarafından açılır.

Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olması 
toplantının ertelenmesini gerektirmez. Açılıştan son
ra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan bir başkan 
vekili ve ikide katip seçilir. Toplantının yönetimi ge
nel kurul divan başkamna aittir. Katipler toplantı tu
tanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar.

Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yöne
tim kuruluna verilir. Topantılarda yanlız gündemde 
olan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bu
lunanların enaz onda bîrj tarafından görüşülmesi 
istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulun görev ve yetkileri :
Madde : 14- Genel kurulda görüşülüp karara bağ

lanacak hususlar şunlardır.
1- Dernek organlarının seçilmesi
2- Tüzüğün değiştirilmesi
3- Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının gö- 

| rüşülmesi yönetim kurulunun ibra edilmesi.
4- Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşü- 

üp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi. 1
5- Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alın

ması mevcut taşınmaz malların satılması hususunda 
yönetim kuruluna yetki verilmesi.

6- Demeğin federasyona katılması veya ayrılması.
7- Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması yurt 

dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katıl
ması veya ayrılması

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

rine getirilmesi 1 *
* Yönetim ve denetleme kurulları :

Madde : 15- Yönetim kurulu (5) asil (5) yedek 
Üyeden teşkil edilmek üzere genel kurulunca gizli oy
la seçilir. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde 
ençok oy alandan başlamak üzere yedek üyelerin gö
reve çağırılması zorunludur. 1

Toplantı günleri yönetim kurulunca tesbit edilir ilik 
toplantı en yaşlı üyenin başkanlığımda yapılır ve üye
ler arasında görev bölümü yapılarak karara bağlanır 
çoğunluğu ile karar verilir. Üst üste üç veya yılda 
on toplantıya mazeretsiz veya kabul edilir mazereti 
olmaksızın katılmayan üyeler kurul üyeliğinden çekil
miş sayılır Buna 'dair karan ilgilinin süre verilerek 
savunması alındıktan sonra yönetin kurulu verir.

Madde : 16- Yönetim kurulu üye sayısı boşalmalar 
sebebi ile yedeklerinden yerine getirilmesinden sonra 
sebebi ile yedeklerinden yerine getirilmesinden sonra 
üye tam sayısının yansından aşağıya düşerse genel 
kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme 
kurulu tarafından birinin başvurusu üzerine Mahal- 
In Sulh Hukuk Hakimi dunuma yaparak dernek üye 
leri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde genel 
kurulu toplamak üzere 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 
şube kurucularına yetki vermek.

3- Demeğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin iş
lemleri yapmak, gelecek döneme ait bütçeyi hazırla
yarak genel kurula sunmak.

4- Türk vatandaşı olmayanların demek üyeliğine 
kahu’n ^alimde bunları nn«nin ininde mahallin en bü
yük Mülki Amirliğine bildirmek 1

5- M=vzuat.n kendisine verdiği diğer işlemleri yap
mak ve yetkileri kullanmak.

Madde : 18 Denetleme kurulu üç asil (ÜÇ) yedek 
üyeden teşkil edilmek üzere genel kurulca seçilir. Bu 
kurul derneğin hesaplarını ve çalışmalarım devamlı 
demetliyerek enaz altı ayda bir hazırlayacağı rapor
ları yönetim 'kuruluna ve toplanıldığı takdirde genel' 
'kurula sunar. Ayrıca üyelerin demek çalışmaları hak 
kmdatkj ihbarları üzerinede rapor hazırlayarak gere
ğini yapar.

Yönetim kurulu hertürlü hesap ve dosyalar,mı iste
diklerinde denetleme kuruluna göstermeğe mecbur
dur. Yönetim kurulu denetlemelerde zorluk çıkardığı 
takdirde denetim kurulu bunu zabıtla tesbit eder ve 
genel kurulun toplantıya çağırilmasım sağlar. Suç 
teşkil eden hususların tesbiti halinde durumu İlgili 
makamlara iletir.

Madde : 19- Genel kurulca yapılan seçimi izleyen 
yedi gün İçinde yönetim kurulu başkanı tarafından 
savılan organlara seçilen, asil ve yedek üyelerin ad ve

Gemlik Üreticiler Derneği Tüzüğü 
soyadları, baba 'adlan, doğum yeri ve tarihleri, mes
lekleri ve ikamet adresleri demek merkezinin bulun
duğu yerin en 'büyük Mülki Amirliğine bildirilir.

Şube kuruluşları :
Madde : 20- Demek şubeler açabilir.
Şube açmak üzere yönetim kurutanca enaz üç kişi

ye yetki verilir. Yetki alanlar şubenin açılacağı yerin 
enbüyük Mülki Amirliğine yazı le müracaat eder. Mü 
•racaat yazısında 'kurucuların aidi soyadı, baba adı, 
doğum yari ve tarihi, meslek ve sanatı, tabiyeti, ika
metgah adresleri ile demek merkezinin adresi bildiri
lir. Bu yazıya dernek tüzüğünden iki örnek ile yetki 
belgeleri eklenir.

Şube kurucularının şubenin açılacağı yende enaz 
altı aydan beri ikamet etmeleri şarttır.

Madde : 21- Şube genel kurulları toplantı tarihin
den otuz gün önce aidatını yatırmış üyelerden teşek 
kül eder. Genel kurul toplantılarına ait ilan gazete ile 
yapılabileceği gibi, mahalli imkan ve araçlardan ya- 
rarlamlarakta yapılabilir.

Şube genel kurulları olağan toplantılarını merkez 
genel' kurul toplantılarından enaz onbeş gün önce bi
tirmek zorundadırlar.

Şube genel kurulunun görev ve yetkileri! şunlardır-:
1- Şube organlarının seçilmesi
2- Dernek merkez genel kurutanda- şubeyi temsilen 

iki temsilci üyenin seçilmesi-
3- Şube yönetim ve denetim kurulu raporlarının gö

rüşülmesi ve yönetim kurulunun ibra edilmesi
4- Şube yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin gö

rüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi
5- Şube için gerekli taşınmaz malların alınması veya 

mevcut taşınmaz malların satılması hususunda mer
kez genel kuruluna sunulmak üzere tavsiye kararı 
alınması

6- Şubenin feshedilmesi fesih halinde mallar şube
nin bağlı bulunduğu demek merkezine devredilir 
। Şube yöneti mkurulu (üç) asil (üç) yedek üyeden 
müteşekkil olmak üzere şube genel kurulunca gizli 
oyla seçilir. Şube açılması yetkisi hariç şube yönetim 
kurulunun yetkileri merkez yönetim kurulu ile aynıdır

Şübe denetleme kurulu (Denetçiler) üç asil üç ye
dek üyeden teşekkül eder. Denetleme kurulu üyeleri 
şube genel kurulunca seçilir. Denetleme kuruta üyele
rinin görev ve yetkileri merkez denetleme kurulunun

, aynıdır. 1
Şube organlarına seçilenlerin mahallin enbüyük 

Mülki Amirliğine 16. maddedeki şekilde bildirilme
si şube yönetim kurulumun görevidir.

Madde : 22- üyeler girişte yüz lira giriş aidatı (kay
diye) ve yılda (600 TL.) altıyüz hra da üye aidatı 
öderler. Bu miktar yılhk olarak verilebileceği gibi 
aydık -taksitler şeklinde ide ödeneblir. Ödeme şekil ve 
zamanı üyenin talebi de göz önüne alınarak yönetim 
kurutanca tesbit edilir. Yapılan bu tesbit her üye için 
üye kayıt defterine işlenir.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
Madde : 23- Demeğin tüzüğü merkez genel kurulu

na iştirak eden üyelerin Üçte ikisinin çoğunluğu 
ile değiştirilir. Yapılan değişiklik kuruluştaki usule 
göne ilan ettirilerek kesinlik kazanır.

DERNEĞİN GELİRLERİ
Madde : 24- Demeğin gelirleri şunlardır.
1- Giriş (kaydiye) ve üye aidatları
2- Demekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango 

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

3- Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler
4- Bağışlar ve yardımlar 1
5- Yandım toplama hakkmdaki mevzuat hükümle

rine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
TUTULACAK DEFTERLER

Madde': 25- Demek aşağıda yazıh defterleri tut
makla zorunludur.

1- ÜYE KAYIT DEFTERİ : Demeğe 'girenlerin 
kimlikleri, derneğe giriş tarihleri ile aylık veya yıllık 
aidatları bu deftere yazılır

2- KARAR DEFTERÎ : Yönetin kurulunun alacağı 
kararlar tarih ve numara sırası ile bu deftere yazılır

YÖNETİM KURULU
Adı Soyadı D. Görevi Baba Adı D. Yeri Tta. Adresi
Seratetun uorucu Başkan Ali Gemlik 1950 Yeni Mlı. Zambak Sk. No. 13 Gemlik
Hüsnü Kana 2. Başkan Cahit Gemlik 1951 Osmaniye M. Engin S. N. Bila Gemlik
Osman Dönmez Üye Adem Gemlik 1947 Osmaniye M.Çıkmaz S. No. 19 Gemilik
Musa Görücü üye Mahmut Gemlik 1947 Osmaniye Mlı. Dol Sk. No. 17 Gemlik
Osman Yılmaz üye Ömer Gemlik 1954 Osmaniye Mh. Dal Sk. Gemlik
Kadir Sal üye Osman Gemlik 1938 Osmaniye M. Pazar Od. N. 17 Gemlik
t. Hakkı Güven üye Kemal Gemlik 1947 Hamidiye M. Krom S. No. 12 Gemilik
Cemal Görücü üye i Ali Gemlik 1952 Yeni M. Zambak Sok. No. 16 Gemlik
Fahrettin Çelik Üye Hüseyin Gemlik 1946 Hamidiye Mh.Ihca Od. No 2 Gemlik
Hüseyin Kakan Üye Niyazi Gemlik 1947 Hamidiye M. Dereboyu No. 18 Gemlik

ve kararların altı toplantıya katılanlarca imzalanır.
3- GELEN VE GıDEN EVRAK DEFTERÎ : Gelen 

ve giden evraklar tarih ve numara sıraları ile bu def_ 
tere kaydolunur.

4- GELİR VE GİDER DEFTERÎ : Dernek namı ra 
alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan para
ların da verildikleri yerler açık ve düzenli olarak bu 
'defterde gösterilir.

5- BÜTÇE KESİN HESAP VE BİLANÇO DEFTE
Rİ : Bütçe kesin hesap ve bilançolar bu deftere işle
niri

6- DEMİRBAŞ DEFTERÎ : Demeğe ait demirbaş 
eşyalar bu -deftere kaydolunur.’

7- Yukarıda sayılan defterlerin tümünün noterden 
tasdikli olması zorunludur.
Madde : 26- Demek gelirleri alındı belgesi Se toplanır 
harcamalarda harcama belgesi ile yapılır. Bu belge
lerin saklanma süresi özel kanunlarda gösterilen da
ha uzun süreye ilişkin hükümler sakh kalmak üzere 
beş yıldır.

Demek gelinlerinin alınmasında kullanılacak alındı 
belgesi Maliye Bakanlığınca bastırılır. Demeğin tale
bi üzerine otuz gün içinde işbu 'belgeler verilmez ise 
kanundaki usule göre demekçe -bastırılan alındı bel
geleri Mahallin en büyük Mülki Amirliğine onaylattı
rılarak bağış ve 'aidat toplamada kullanılır.

Maliye Bakanlığmca resmi alındı belgeleri sağlan
dıktan sonra derneğin bastırdığı alındı belgeleri kulla, 
nılamaz. Bağış veya aidat toplayacak kişi veya kişileri 
demek yönetim kurulu bir karar ile belirtir ve bu ka
ran mahallin en büyük Mülki Amirliğine tescil etti
rilir. 1

Dernek adına gazete, dergi vesair basıh eserler ve
rerek bunlar karşılığında para ve başkaca yardan 
toplamak yasaktır.

TAŞINMAZ MAL EDİNME
Madde : 27- Demeğin amacım gerçekleştirmek i- 

çin bağış ve satınataıa yoluyla taşınmaz mal edinebL 
lir ve bunları satabilir. Hibe ve -terk edebilir. Kamu 
yararına çalışma karan almadıktan sonra ikametgahı 
ile amaç ve faaliyetleri için gerekli olanlardan başka 
taşmmaz mala sahip olamaz.

Derneğe satın 'alınan veya bağış veya vasiyet yoluy
la derneğe intikal eden taşınmaz mallar demek adına 
tapuya tescilinden itibaren üç ay içinde İçişleri Ba
kanlığına bildirilir.

DERNEĞİN SANDIK KURMASI
'Madde : 28- Demek yardım sandığı (kurar.
Demek sağlanan kâr’ı üyelerine paylaştıı-mamak, 

faiz veya ba^ka adlarla üyelerine gelir sağlamamak 
şartı ile üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri 
ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa 
vadeli kredi ihtyaçlannı karşılamak amacı ile sandık 
kurabilir.

Sandığın kuruluş ve çalışma esasları İçişleri Bakan
lığınca çıkarılan yönetmelik çerçevesinde yönetim 
kurulunca tesbit edilip yönetir.

LOKAL AÇMA
Madde : 29- Dernek merkez veya şubesinin bulun

duğu yerde mahallin en büyük Mülki Amirliğinden 
izin almak ve kanunlara aykın davranmamak şartı 
ile birer lokal açıp işletebilirler.

DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ 
TASVİYESt

Madde : 30- Genel kurulun demeğin feshine karar 
alabilmesi için tüzüğe göre genel kurula katılma hak
kına sahip bulunan dernek üyelerinin (temsilci üyeler 
dahil) en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması 
şarttır. 1 ,

İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde 
üyeler usûlüne uygun olarak ikinci toplantıya çağrılır

İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun 
fesih konusu görüşülebilir.

Feshe ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan üye
lerin üçte ikisinin çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. 

Demeğin feshi yönelim kurulu tarafından 'beş gün 
içinde mahallin en büyük Mülki Amirliğne yazı 
ile bildirilir.

Madde : 31- Demeğin feshi halinde, demeğin men
kul ve gayrimenkul mallan Kızılay’a devredilir.
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TELEFON DEĞİŞİKLİĞİ

1428 olan telefon numaranız 
4628 olarak değiştiğini dost ve 
müşterilerimize duyururuz.

AV. NEZİH DİMİLİ 
AV. TEOMAN EKİM

TUTTUĞU KİRALIK KATİLLERCE ÖLDÜRÜLDÜ... c"mhur
_ _ a A başkanı

VAHŞET! Önce Öldürdüler
Sonra Gömdüler

Kenan Evren 
Bugün 
Bursa’ya 
Geliyor
• Cumhurbaşkanı Evren 
bugün Bursa’da ve Yalova*

İlçemizde son yılların 
e§| görülmemiş ürpertici 
bir cinayet işendi. Feda- 
ral Almanya’dan dönen 
Memhet Akgül (43) adın
daki gurbetçi, kansmma- 
şığmm çocuklarını öldürt
mek için tuttuğu iki kira
lık katil tarafından para 
hırsı ile bıçakla delik de
şik edilerek öldürüldü, son 
ra toprağa gömüldü.
Bir yıl önce Bandırma’ya 

yerleşen Memhet Akgül’ 
ün Almanya’da çalışan kn 
ns, 2 yıl önce isteğiyle bir 
başka şahısa kaçmasından 
sonra, kansmm aşığından 
intikam atmak için, Anka
ra’da oturmakta olan ço
cuklarını kaçırtıp öldürme 
yi planladı, bunun içinde 
Gemlik’te tanıştığı garson 
Yaşar Akkuş (27) ve Ce
mal Filiz (23) ile 200 bin 
lira karşılığında anlaştı.

Cinayet konusunu gö- 
rüşmek için Bandurma’dan 
Gemlik’e gelen Mehmet 
Akgül, birkaçgün önce Ağ 
n’dan ablasının oğlunu 
Gemlik’e gelmesi için ça- 
ğırmış ve kendis ni Gemlik 
Palas otelinde bulabilece
ğini söylemişti. Yeğen Na- 
q Tosun, cumartesi günü

VEDAT ÇIRPAN 
MARMARA BİRLİK 
YÖNETİM KURULU 
ÜYELİĞİNE GETİRİLDİ
Marmara Birlik Zeytin 

Tarım Satış Kooperatifi 
yönetim kurulunda boş bu 
hman üyeliğe Vedat Çır
pan getirildi.

Turgut özal Hükümeti 
tarafından çıkarılan yasa 
gücündeki kararname ile 
Tanm Kredi Kooperatifle
ri Bittikleri yönetim kurulu 
üyeliklerinin öğrenim du
rumu zorunluluğu getiril
miş ve Marmara Birik Ta
ran Satış Kooperatifer, 
Birliği Gemlük’ll üyesi Şev 
ket Tagkın’ın ilkokul mezu 
Aı olması nedeniyle göre, 
vtnden düşürülmüştü. Bor
ikte açik buunan bu göre
ve Bakanlık teleks emriyle 
Vedat Çırpan'm getirildiği 
bildkrikL

Ağrı'dan Gemlik’e geldi ve 
dayı ite otelde buluştular. 
Bu arada Yaşar Akkuş 
ye Cemal Filiz’de yanların 
daydı. Gece birlikte dışarı 
çıkmak istediler. Ancak, 
Naci Tosun yoldan geldiği
ni ve yorgun olduğunu be 
lirterek dışarı çıkmadı. 
Bu arada Mehmet Akgül, 
cebindeki paraların birbö 
tümünü yeğenine bıraktı.

Bir meyhanede alkol 
alan üç kafadar daha son
ra Hamidiye Mahallesi de
re boyunda yürüyüşe çık
tılar. İşte cinayet bu sıra
da işendi. Eşinin aşığının 
çocuklarını öldürtmek 
isteyen Mehmet Akgül, ki
ralık katiller tarafından 
dere kenarında bıçak dar
beleriyle öldürüldü. Katil
ler daha sonra cesedin bir 
bölümünü toprağa gömdü 
ler ve olay yerinden kaçtı- 
Gemlik Palas otelire gelen 
katiller, uyumakta olan 
Naci Tosun’un yastığı al
tından Mehmet Akgül’e ait 
39 bin lira parayı aldılar.

CESET BULUNUYOR

Karsak

Boğazında

Trafik Kazasında

Bir Kişi öldü

Geçtiğimiz hafta sonun
da Karsak Boğazı mevki
inde meydana gelen trafik 
kazasında Ekrem Ayhan 
(45) adındaki köylü öldü.

Emin Bilgi yönetiminde 
kİ 16 FS 072 plakalı mini
büs perşembe günü saat 
23.30 sıralarında Gemlik 
yönüne gelmekte iken ani 
den yola fırlayan Ekrem 
Ayhan adındaki akıl has
tası kişiye çarptı. Ekrem 
Ayhan, olay yerinde öldü. 
Minibüs şoförü Emin Bil
gi, yapılan sorgulamadan 
sonra tutuklanarak cezae
vine gönderildi.

önceki gün toprağa gö
mülü cesedin mahalleli ta
rafından bulunarak Emni 
yetin haberdar edilmesi ve 
kısa süren1 soruşturma so 
nucu cinayet faillerinin Ya 
şar Akkuş ile Cemal Filiz 
olduğunu saptadı . Yaşar 
Akkuş’un Balık Pazarı 1 
nolu Cadde Cami Aralığın
daki evine yapılan ani bas
kında suç aleti bıçak ve çal 
dıklan 39 bin hra para bu
lundu. Yaşar Akkuş, emni 
yette verdiği ifade de olayı 
Cemal Filiz ile birilikte 
planladıklarını ve Mehmet 
Akgül’ü paralarını almak 
için öldürdüklerini itiraf 
etti. Emniyetçe evinde ara
nan Cemal Filiz önceki gün 
jzini kaybettirdi, ancak po
lisin sürekli takibi sonucu 
dün akşam saat I8.00 da 
Bursa’dan gelerek evine 
girmesinden sonra yapılan 
baskınla baskınla yakalan 
di ve gözaltına alındı.

Sanıklar bugün Savcılık 
ça ifadeleri alındıktan son- 
mahkemeye sevk edilecek
ler.

Devlet Parasız Yatılı 
Sınavları ve Öğretmen 
Liseleri 2. Basamak 
Sınavlarım Kazananlar
Belli Oldu
1984-1985 öğretim yılın 

da ilkokul son sınıf öğren
cilerinin Devlet Parasız 
Yatılı Okulları ile 6 yıllık 
öğretmen Liselerinin ikin
ci basamak sınavlarını ka
zanan öğrencilerin listele 
ri İlköğretim Müdürlüğü 
ne geldi, öğrencilerin adla 
rını açıklıyoruz.

Süreyya Ayüggar, Er
han Ertunç, Kebire Ate- 
şer, İlhan Akgün, MineKa 
ya, Ayhan Karaoğlu, Jale 
Kocabay, Melik Genç, Ay- 
sun Baykal, Pınar Kara
göz, Erbil Erçek, özgün 
Tankut, Funda Uysal, E- 
sen Sırali, Haluk Baâdil, 
özgür Yılana. ’

Kiralık katiller Cemal Filiz ve Yaşar Akkuş, ken
dilerini kiralıyan Mehmet Akgül’ün paralarını almak 
için dereboyuna götürerek hunharca öldürdüler 
Daha sonra toprağa gömdüler.

Fotoğrafta katiller emniyette yakalandıklarında gö 
rülüyorlar. ( Fotoğraf Hadi Özsayın )

Belediye İş Sendikası ile Gemlik Belediyesi
Arasında Toplu Sözleşme Görüşmeleri
Başladı

Gemlik Belediyesinde ça
lışan temizlik, kaldırım, su 
ve fen işlerinde görevli iş
çiler adına Tüıkîş’e bağlı 
Belediye iş Sendikası ile 
Gemlik Belediyesi arasın
da toplu sözleşme görüş
melerine başlandı.

12 Eylül 1980 tarihin
den beri toplu iş görüşme 
leri askıya alman Sendika

Gemlik Girişi 
Asfaltlanıyor
İlçemiz girişi karayolları 

tarafından asfaltlanma ça

lışmalarına başlandı.
Yalova yolu, c örtyol kav 

şağı önlerinden başlıyacak 

olan asfaltlama için Kara

yolları 14. Bölge Müdürlü

ğünce yol kenarına malze
me dökümüne başlandı. 

Havaların açmasıyla asfalt 
çahşmalaıırpn hızlanacağı 
belirtildi. 

terin, yemden toplu söz
leşme masasına oturmala
rı işçiler arasında mem
nunluk yarattı. İşçilerin 
geçen dört yıllık zamanda 
maaşlarına Yüksek Ha
kem Kurulu tarafından 
verilen zamları almaktay
dılar.

MASA BAŞINDA
Geçtiğimiz hafta işçiler

Sumerspor Olağanüstü 
Kongreye Gidiyor
Sümcrspor 
Gemlik Spor
Oluyor
Olağanüstü kongre çağ

rısında bulunan Sümer- 
spor, adım değiştiriyor.

Sümerspor basın sözcüsü 
Ekrem Düzgün, yaptığı a- 
çıklamada İl Ağustos gü- 
nüyenj taşındığı eskj hükü 
met binasındaki lokalde 
yapılacak olan genel kurul 
toplantısında tüzük deği
şikliğine gidilerek, Sümer- 
spor’un adının Gemlikspor 
olarak değiştirileceğini soy 
tedi.

da bazı kuruluştan geze
rek incelemeler yapacak.
• Kenan Evren’in incele
melerden sonra İstanbul'a 
gideceği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Ke
nan Evren’in bugOa Barsa 

ya gelerek İncelemelerde 
bulunacağı öğrenildi.

Cumhurbaşkanlığı Ba 
sın Halkla ilişkiler Daire

since yapılan açıklamada 
Bursa’ya gelecek olan 

Cumhurbaşkanı Kenan Ev 
ren, İncelemeler yaptıktan 

sonra Yalova'ya geçecektir 
Yalova'da de incelemeler
de bulunduktan sonra İt. 
tanbui’a hareket edecek
tir.

adına Belediye İş Sendika
sı Bunsa Şubesi Başkam 
A Naci Levent, Genel Sek 
reter Haşan Akkuş, Bele
diye adına, Belediye Baş
kam Hakkı Çakır, Encü
men üyeleri Rahmi Şeö- 
gül, Sadi Ertür, Betediye 
Meclis üyeleri Emin Bora, 
Nazif ünal ve görevi* me
murlar biraraya gelerek 
1984-985 yılı toplu sözleş
me görüşmelerini başlat
tılar.

Betediye İş Sendikası 
tarafından hazırlanan top
lu sözleşme taslağı üzerin
de sürdürülen görüşme
lerde 25 maddenin görüş
mesinin tamamaikhğım 
bildiren betediye başkam 
Hakkı Çakır, şunları söy
ledi :

“-Belediyemizde çahşan 
işçiler adına Belediye İş 
Sendikası He toplu sözleş
me görüşmelerine beşindik 
25 madde üzerinde görüş
me yapıldı. Bunlardan 4-5 
madde üzerinde anlaşma 
sağlanamadı. ikinci top
lantı 6 Ağustos tarihinde 
yapılacaktır.’*
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Gemlik İnsanları
AVUKAT ALİ AKSOY

Gemlik Turizm Derneği Başkanı

MUHARKEM ATASOY
-Bursa Festivali programı ilçemizi de kapsamalı.

KAYIP

Gemlik Nüfûs Memurluğundan aldığım, nüfus 
cüzdanımı kaybettim. Yenisini alaca jımdan eskisi hü
kümsüzdür;

Bekir Parlak

ZAYİ

Gemlik Sunğipek Fabrikasından emekli, yıllarca 
Sümerspor’un ve fabrikadaki yardımlaşma sandığı
nın başkanlığını yapmış, halen Gemlik Fiâtalist Ku- 
liibü’nün ve Gemlik Turizm Derneği'nin başkanı, 
ctuıduğu apartmanın yöneticisi, pul kolleksiyoncu- 
su, çiçek yetiştiricisi ve 70 yaşında olmasına rağ
men, yolda “imrenilecek gençlikte” yürüyen bir 
Gemik’Ii : Muharrem Atasoy...

— Sayın Atasoy, yaşam öykünüzü öğrenebilir 
miyiz ?

— 1914’te Yugoslavya’da Ürküp’e bağlı Gostl- 
var’da doğdum. İlk üç sınıfı orada okudum. 24’te 
Türkiye’ye gelerek Mudanya Zeytinbağ’a yerleştik. 
33’te Bursa Sanat Enstitüsü’niin “torna-tesviye” 
bölümünü bitirdim. Bir yıl İstanbul’da, iki yıl Kı
rıkkale Silah fabrikasında çalıştım. 35’te Gemlik 
Sunğipek fabrikasının yapımı sürüyordu. Buraya 
geçtim. Yapımcı “Kchorn” firması bizi ikj yal Al
manya’da staja tabi tuttu. Beş kişiydik. İlçemizde 
ileride fabrika müdürlüğü yapacak Osman Şükrü 

Edirne’de vardı. 1.1.37’de yurda dönmekle fabrika 
montajına katıldık. Ertesi yıl 1 Şubat’ta fabrika 
Atatürk tarafından işletmeye açıldı. Sırtında boz 
bir palto vardı o gün ve Atatürk’ün rahatsızlığı 
artık belli oluyordu.

Fabrikanın değişik kısımlarında çalıştım. Son 
olarak imlât şefiydim. 1.1.74'te emekli oldum. Fa
kat sosyal çalışmalardan emekli olmak yok.

— Sosyal çalışmalarınıza girmeden : Ne zaman 
evlendiniz ? Çocuklar, torunlar kaç tane ?

— 40’ta evlendim. Eşim Melek Banım Gemlik’ti 
’dir. İki kızım, bir oğlum var. Hepsi evli. Beş er
kek torunum var. Ah bir de kız torunum olsa !,..

— Olur inşallah. Muharrem Bey, ilçemiz halkı 
sizi “cemiyetçi insan” bilir. Çeşitli kuruluşlardaki 
çakmalarınız yanında, dünyaya meraklı birisiniz. 
Pul kolleksiyonu, çiçekçilik, yabancı turistlere ter
cümanlık... Sîzdeki bu ilgi zenginliği nereden geli
yor ?

— Bahamdan galiba. Babam memlekette müslü- 
man Türk azınlığının haklarım korumak için çalı
şan biriydi. Bir ara Gostivar belediye başkanlığı da 
yapmıştı. Millet için çalışmak güzel b'şey. Hoşuma 
gidiyor.

— Bu çalışmalara nasıl başladınız, nasıl sürdü ? 
— 37’de Güvenspor’da görev almamla başladı. 

40’ta Sümerbank Genel Müdürlüğü’nün talimatıyla 
fabrikada Sümerspor’u kurduk, 44’e kadar Bursa 
2. Küme’de, sonra 1. Küme’de oynadık. Federe ol
muştuk. iyi maçlar çıkarıyorduk. Beşiktaş'la Bur- 
sa’da yaptığımız bîr özel maçı gerçi 3-2 kaybettik 
ama Hakkı Yeten’i iyi terlettik. Başlangıçta yöne 
tim kurulu üyesiydim. 52’de Sümer; por Tiu’übü 
başkanı oldum ve emekli oluncaya kadar aralıksız 
22 yıl başkanlık yaptım.

— Yardımlaşma Sandığt’nda kaç yıl başkanlığı
nız var ?

— Sunğipek’te çalışan tüm işçi ve memurların 
ortak sandığında 948-74 arası 26 yıl.

—- Sayın Atasoy, fabrika sinemasında eskiden 
çok güzel orjinal filmler gösterilir, lisede okuduğu
muz yılarda gider, zevkle izlerdik. Bu sinema gös
terisi nasıl yapılıyordu ?

— Sömerspor’un çolıjmaları sadece sporla sınırlı 
değildi, örneğin fabrikanın plaj işletmesini biz ya
pardık. Gezi kolumuz vardı, yakın çevrelere geziler 

düzenlerdik. Kulübün birde "sinema kolu” vardı.
Fabrikanın ilçe dışında, lojmanların da orada olu
şu nedeniyle sinema ihtiyacı doğdu. Genel müdür
lüğün tasvibi ve desteği ile fabrika idaresiyle Sü- 
merşpor anlaştık. Fabrika personelini ücretsiz, 
dışarından galenler uçuz bir Hatla film gösterileri
ne haşlandı. Yanılmıyorsam 47’de... (Türkçe altya- 
zılı, orjinal ve sanat değeri olan ço'k güzel filmler 
sunuldu. Fabrika sineması açıldığı sinema zevki ya

nında, birkaç kuşağın gençlik günlerine güzel anı
lar serpiştirdi...

— Sümerspor’un bugünkü durumunu nasıl bulu 
yorsunuz ?

— Son yıllarda iyi değildi. 3. Kümeye düşül
müştü. Fakat son yönetim üstün çalışmalarıyla 
tekrar 2. kümeye çıkıldı.’ Yönetici arkadaşlarımı 
kutlanın.

— Sayın Atasoy, İznik ve İnögöl’deki kulüplerin İl 
Iki-üç tanesi birleşecek ve İmkânlarını birleştire

rek, ilçe adım taşıyan yeni takımlar kurdular. Ve s 
bu sezon yurt düzeyinde oynanacak 3 Lig’e katı

lıyorlar. O ilçelerin bu aşamayı yapmalarında 
gerçi üçe kaymakamları ile belediye başkanlarinm 
teşvikleri de var ama, aklıma geldi, böyle bir bir- I 
leşmeyle ilçemizdeki takımlar bîr “Gemlikspor” 
kuramaz mıydı ?

— Olurdu elbet. Türkiye 3. Liginde ilçemizinde 
yaraşması mümkündür. Yerel kulüp yöneticilerine 
ve taraftarlara süratle bu yola gidilmesini ve lige 
katılma takviminin araştırılmasını öneririm. Sun
ğipek, Borusan ve diğer fabrikalarla birlikte ilçe 
halkının sağlayacağı destek sonucu takımımız di
ğer ilçelerden geride kalmaz sanırım.
— Şu Gemlik Filatelist Kulübü’nü anlatır mısı

nız ?
— 57’de benim girişimimle kuruldu. Filatelist, 

posta pulu biriktiren kişi demek. Derneğimiz ülke
mizin sayılı filatelist kulüplerinin başında getir. Gu 
rurla söylüyorum : 57’de İstanbul’da iki, İzmir’de 
bir filatelist kulübü vardı. Ülkemizin dördüncü pul 
kulübünü biz Gemlik’te kurduk. 58-60 arası Gem
lik’te yüzden çok pul meraklısı vardı. Balıkpaza- 
rı’nda açtığımız lokalle ilçeye "lokal kültürünü biz 

getirdik. Pul müzayedeleri yapardık. İstanbul ve 
Bursa’dan gelerek artırmaya katılanlar olurd.u. 

60’tan sonra bir damping yaşandı, değer kayıpları 
oldu ve pulculuk bir ara gözden düştü.

— Şu anda kaç üyeniz var ve neler yapıyorsu
nuz ?

— Şimdi 30 kadar bilinçli pul koleksiyoncu
muz var. Geçen ay, 17-23 Haziran tarihleri arası 
Sakarya’da yapılan (Posta Pullan 5. Milli Gençtik 
Sergisi) ne katıldık. Organizasyon komitesi bana 
sergide “komiserlik” ve “onur komitesi üyeliği” 
ile bir plâket verdi. Üyelerimiz yarışmalarda dere
ce aldılar.

— İsimleri öğrenebilir miyiz ?
— Elbete. Sulhi Akahmet ve Hayri Üstün “gü

müş madalya”, Ali Zıngır “bronz-gümüş madal
ya” ve Uğur Sanlav “bronz madalya” aldılar. İş
te ödül dağıtımı kitapçığı...

—- Pulculuk insana ne kazandırır Muharrem 
Bey ?

— Boş zamanlarını değerlendirir,' dinlendirir. 
Pullar, taşıdıkları resim, tarih ve konularla baş- 
hbaşuıa bir ansiklopedidir, insan bilgi sahihi 
<dur. Ve gün gelir pullar para yapar.

— Böyle gün gelip pahahlanmış pullara örnek 
verebilir misiniz ?

— Tabi. 21’de 89 kuruş değerle çıkan 1. Ada
na pulunun 13 adetlik serisi, bugün 85 bin lira. 
Yine 35’te İstanbul’da 1. Kadınlar Kongresi nede , 
niyle çıkartılan 15 puldan oluşan dizi, o zaman 
değeri 350 kuruş iken, bugün 40 bin liraya.

— Muharremi Bey,» cesaretimi bağışüaymız. De
ğerli bir pul kolleksiyonunuz olduğunu duyarım. 
Piyasayı biliyorsunuz. Kaç lira eder ?

_ En az 10 milyon lira. Şayet bu fiyata şat
sam dahi yine üzülürüm.

_ Kaç yıhndan beri Filatelist Kulübü balkanı
sınız ?

— 57’de kuruluşundan beri...
I*., ’.a . OT* --------

Devamı Haftaya

Bursa Emniyet Amirliğinden aldığım turist pasa
portumu kaybettim Yenisini alacağımdan eskisi hü
kümsüzdür.

Hüseyin Keskin

SATILIK
Gemlik İstiklâl Caddesinde çalışır / /

vaziyette iş yeri Mülkiyetiyle satılık
tır.

İskele Meydanında İki Katlı 80 m2 
Restaurant olmağa Elverişli Dükkan 
Satılıktır.

Kemal Erkul
Müracaat:: Tlf 4488

SATILIK TBLEFON

M14 nolu telefon satılıktır.
Müracaat : Sami Yasa Tlf : 3914

ACELE SATILIK ARSA
ORHANGAZİ CADDESİNDE 

RESMİ PARSELLİ 
İKİ CEPHELİ 1OO m2 ARSA 

ACELE SATILIKTIR.

Müracaat ;
Garaj Teke! B yii Gemlik

GEMLİK KÖRFEZ
HAFTALIK SİYASİ GAZETE

Resmi ilânlar tek sütun santimi SCO TL.
İcra ve Mahkeme ilânları sütun santimi 100 TL. 
Kayıp ilânları 500 TL.
Teşekkür ve doğum ilânlan santimi 75 TL.
Kongre ilânları 2000 TL.
Koop. Kongre ilânlan 2500 TL.
Sürekli özel ilânlar pazarlıkla alınır.

ABONE
Altı aylık 650 TL-
Yıllık 1300 TL.

Gazeteye verilen yazılar yajonlansm veya yaym- 
lanmasın geri verilmez.
Gazetemiz Basın Ahlâk Yasasına uyar.

JLATBAACELIĞI
İLKOKUL BİTİRMİŞ
ÇIRAK ALINACAKTIR. 

MÜRACAAT
KÖRFEZ MATBAACILIK 

Pasajı

MESLEK EDİNECEK
12-13 YAŞLARINDA

Gazhane Cad. Şirin
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Küçük Kumla Şükrü Alemdar İlkokulu ve Öğrenci Koruma Derneği Tüzüğü

Sosyal Adalet deyimi sözlüklerin sayfa
larında ne günedeğin yatacak ? Ulusal 
gelirin nasıl paylaşılması gerektiğini söyle
yen, sözüne güvenilir bir yetkili ç?k «aya
cak mı ? Öyle anlaşılıyor ki; (S) ile başla
yan tiim sözcüklerden çekiniliyor. Gelir 
dağılımı eşitsizliği yıllardır yazılır-çizilir. 
Her gelen hükümet, bu uçurumu daha da 
derinleştirmeyi, bir hüner bilir. Yıllarca 
kalkınma masallarıyla uyutulduk, yıllarca 
kurtarılma masallarıyle oyalandık. Masal
larla. yalanlarla gelindi bu günlere.

Bugünse; seçim konuşmalarında büyük 
sözler eden Özal hükümefi var. Bize öyle 
geliyor ki; sorunların büyüklüğü, Sayın 
Başbakan’m boyunu çoktan aşmıştı. Şim
di ulus, doğruların, yanlışların gözler önü
ne serilmesi beklentisi içinde. Öte yandan; 
devlet yönetmek, bilimsel verileri, sosyal 
yapıyı iyi değerlendirmeden net görüntüye 
vmnıanın zorluğu ortada.

önce, Türkiye genelinde sayıların sap
tanması, gerekir. Geçim düzeyi, üretimde, 
verim-verimsizlik ölçüleri nedir ? Toplumu 
doyurmaya çalışanlara, üreticiye destek 
sağlamıyor mu ? Toprak, ne veriyor, ne 

I götürüyor ? Emekçinin-iireticinin kalkın
ması için; ne gibi önlemler alınması gere
kiyor ? Geçen haftaki yazımda köyümden 
örnek vermiştim. Ortada bir olay var. Bah 
çeye her dikilen su, gübre, ister, çapa ister, 
ilaç ister. Bugün binlerce liraya satılan ta
ran ilaçlarını alma güçlüğü içinde üretici. 
Gelir-gider dengesini ayarlayamayan köy
lünün başı, iki avucunun içinde. Düşünür, 
çözüm arar.

* insanımızın, elli yıl önceki insan olmadı,
ğı bir gerçektir. Bu gerçeklik, ışığında; 
hükümetlerin kendisine el uzatmasını, so
ranlarına eğilmesini istemek hakkıdır. Ay
dınlanmak, gerçekleri, bilmek hükümetle
rin görevleriyse; bu sese kulak verilmeli
dir. 21. yüzyı’m eşiğindeyiz. Öyleyse; top
luma, toplumsal olaylara öyle bakılmak 
ki; nerede olduğumuzu, her alanda ne ka
dar yol aldığımızı anlayabilelim. Endüstri
yel gelişmelerin ışığında yurdumuzu “en 
müreffeh düzeye çıkarmak için yalnız ü- 
retenin çabası yetmez. Bugün kalkınmada 
bizi geçmeyi amaçlamış Arap Dünyası’nm

4 ; mı el tismeliyiz ? Övlevs*-; llhlHal

birlikle “Güçlükleri yenmeyi” amaçlamış 
bir yolda yürüyorsak, tu yürüyüşü deha 
da hızlandıracak politik i lar gerekir. Bu
günün Türkiye’si, aydın, yapıcı tekni in 
giifi- »İ bilen V Cl 'tı-Aol Tİ . do n Bil 

yaratıcı güç, daha etkin okmaz mı ? So
rarları yalnız “Biz cözeriz” demek d ğru 
değildir. İnsanımızın bunalımlardan kra 
zamanda çıkmanın özlemi içinde El'er a- 
İmlarda ufuktan gelecekler gözleniyor. Ne 
zaman ?

İLAN
Gemlik Ticaret Borsası Kurucular

Kurulu Başkanlığından
Gemlik Ticaret Borattı 25.4.1884 çarşamba günü 

fiilen kurulmuştur.
Kota adilmiç borsaya tabi malların fiilen alım ve 

Ll tttımını yapan tüzel vo gerçek kişilerin kayıtları y>- 
| I pılmektadır.

Kanun ve mevzuata göre borsaya kaydı zorunlu, 
olu tüzel ve gerçek kişilere duyurulur.

Madde DERNEĞİN ADİ ve MERKEZİ : Şükrü 
Alemdar İlkokulu ve öğrencileri koruma derneğidir 
Merkezi Küçük Kumla Şükrü Alemdar İlkokuludur.

Madde 2- DERNEĞİN AMACI : Okul öğrencileri
ni maddi ve manevi gelişimini esas alan her nevi be
den ve ruhi ihtiyaçlarım karşılıyarak tedbîrlere baş 
vurarak, okulda iyi ve sıhhi tür eğitim ve öğretim

Madde :3- DERNEK KURUCULARI :
Adı ve Soyadı Tabiyeti Mesleği İkâmetgâhı

1- ihsan Karatepe T.C. P.T.T. Muduru K Kumla
2- Şevki Doğan T.C. Öğretmen K. Kumla
3- Nurettin Ersoy T.C. Serbest K Kumla
4- Mükerrem özdemir T.C. Öğretmen K. Kumla
5- Fikri Alyüz T.C. Marangoz K. Kumla
6- Ahmet Taylan T.C. Çiftçi K Kumla
7- Haşan Kaygısız 1 T.C. Çiftçi K. Kumla
8- Mustafa Ünal T.C. Çiftçi K. Kumla

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

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

Kanunun 16. cı maddesinde 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 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 olmamda 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 : 6- Hiç kimse bir derneğe üye olmaya ve 
demekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa 
etme hakkına sahiptir.

Madde : 7- Demek üyeleri eşit haklara salıiptif. 
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- Dördüncü maddede belirtilen kamu 
hizmeti görevlileri demekler kanununun 16.cı mad
desi gereğince üye olabilecekleri demeklerin

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri 
özel gelir kaynağı veya özel imkanları kanunla sağ
lamış olan kamu yararına çalışan demeklerin Yöne
tim ve Denetleme Kurullarında görev alamazlar.

Üyelikten Çıkarılma :
Madde : 9- Üyelerden ;
a- yasalarımıza, dernek tüzüğünse aykırı- veya a- 

maca zarar verici hareket edenler,
Kanunların ve demek tüzüğünün koyduğu esasla - 

la göre üye olma hakkını kayıp edenler
b) Aidatını tebliğe rağmen otuz gün içinde mazeret - 

sz olarak ödemiyenler yönetim kurulu karan ile 
üyelikten çıkarılır’ar. Dernekten çıkarılanların ilk 
genel kurulda it raz hakan vardır. Gene kurun karan 
kesindir. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar önceden 
derneğe yaptıkları yardim ve aidatları geri isteye-

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

h 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.

Aidatını ödemeyen asil üyeler ile falıri üyeler din
leyici olarak toplantıya katılabilir. Dilek ve temennide 
bulunabilirler.

Demek tüzüğünün gazetede yayınlandığı tarihi ta
kip eden 6 ay içinde ilk genel kurul toplantısını yapar

Genel kurul :
a) Her yıl Ocak aynıda olağln
b) Yönetim veya denetleme kurullarının gerekli 

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

ortamı hazırlamasında okul idaresine yardıma olur.
Bu amacı gerçekleştirmek için :
1- Aidattan toplar.
2- Bağışlar toplar.

3- Kurslar açar.
4- Eğlence, ziyafet düzenler, konser tertip eder.
5- Kermes ve piyango tertip eder.

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 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 sağlanmamsa sebebi ile toplantı yapılamaz 
ise ikinci toplantının hangi gün yapılaçağıda 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 evvel 
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 Han 
verilerek üyelere duyurulur, ikinci toplantının ge
ri bırakılma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde 
yapılması zorunludur.

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

Madde : 12- Genel kurul toplantısı toplantıyı katıl
ma hakkına sahip bulunan üyelerin yandan bir faz
lasının iştiraki ile toplanır

îTk 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 belirti
len ve mahallin enbüyük Mülki Amirliğine bildirilen 
gün saat ve yerde yapılır

Genel kurulda her üyerm bir oy hakkı vardır. Üye 
oyunu bizzat kullanabileceği gibi diğer bir üye ara
cılığıyla da kullanabilir. Her üye genel kurulda an
cak bir üyeyi temsil edebilir. Fahri üyelerin oy hakkı 
yoktur. Kararlar mevcut üyelerin salt çoğunluğu ile 
alınır.

Genel kurula katılacak üyeler yönetim kurulunca 
düzenlenen listedeki adlan kargışına imza koyarak 
toplantı yerine girerler.

12. M*dd« de belirtilen çoğunluk sağlınmış iee da- 
rum bir tutunak ile tesbit edilir ve toplantı yönetim 
kurulu başkam vejn. görevlendireceği yönetim kuru
lu üj'elerinden biri tarafından açıhr.

Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olması 
toplantının ertelenmesini gerektirmez. Açılıştan son
ra toplan tiyi yönetmek üzere bir başkan bir başkan 
vekili ve ikide katip seçilir. Toplantının yönetimi ge
nel kurul divan başkanma aittir. Katipler toplantı tu
tanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar.

Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yöne
tim kuruluna verilir. Topantılarda yanlız gündemde 
olan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bu-

Devamı & 4 de
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limanların enaz onda birj tarafından görüşülmesi 
îstenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulun görev ve yetkileri :
Madde : 14- Genel kurulda görüşülüp karara bağ

lanacak hususlar şunlardır.
1- Dernek organlarının seçilmesi
2- Tüzüğün değiştirilmesi
3- Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının gö

rüşülmesi yönetim kurulunun ibra edilmesi.
4- Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşü- 

üp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi.
5- Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alın

ması mevcut taşınmaz malların satılması hususunda 
yönetim kuruluna yetki verilmesi.

6- Demeğin federasyona 'katılması veya ayrılması.
7- Demeğin uluslar arası faaliyette bulunması yurt 

dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katıl
ması veya ayrılması

8- Demeğin fesh edilmesi.
9- Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevlerin ye

rine getirilmesi '
Yönetim ve denetleme kurulları :
Yönetim kurulunun teşkili ve görevleri :
Madde : 15- Yönetim kurulu beş asil ve beş yedek 

üyeden teşkil edilmek üzere genel kurulca gizli oy ile 
seçilir. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde' en- 
çok oy alandan başlamak üzere yedek üyelerin göre
ve çağrılması zorunludur, ilk toplantı en yaşlı üye
nin başkanlığında yapılır ve üyeler arasında görev 
tesbit edilir toplantılarda salt çoğunluk aranır. Mev
cudun salt çoğunluğu ile karar verilir üst üste üç 
veya yilda on toplantıya mazeretsiz yahut kabul edi
lir mazereti olmaksızın katılmayan üyeler kurul üye
liğinden çekilmiş olur. Buna dahil karan ilgilinin süre 
verilerek savunması alındıktan sonra yönetim kurulu 
verir.

Madde : 16- Yönetim kurulu üye sayısı boşalmalar 
sebebi ile yedeklerinden yerine getirilmesinden sonra 
sebebi ile' yedeklerinden yerine getirilmesinden sonra 
üye tam sayısının yansından aşağıya düşerse 'genel 
kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme 
kurulu tarafindan birinin başvurusu üzerine Mahal- 
In Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak demek üye 
feri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde genel 
kurulu toplamak üzere görevlendirir.

Madde : 17- Yönetim kurulu aşağıdaki görevleri 
yerme getirir.

1- Derneği temsil etmek veya bu hususta kemdi 
üyelerinden bir veya bir kaçma yetki vermek.

2- Dernek şubelerinin açılmasını kararlaştırmak 
şube kurucularına yetki vermek.

3- Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin iş
lemleri yapmak, gelecek döneme ait bütçeyi hazırla
yarak genel kurula sunmak.

4- Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine 
'kabulü halimde bunları ongun içinde mahallin en bü
yük Mülki Amirliğine bildirmek

5- Mevzuatın kendisine verdiği diğer işlemleri yap
mak ve yetkileri kullanmak.

Denetleme kurulunun teşkili ve görevleri :
Madde : 18 Denetleme kurulu üç asil (ÜÇ) yedek 

üyeden teşkil edilmek üzere genel kurulca seçilir. Bu 
kurul derneğin hesaplarını ve çalışmalarım devamlı 
denetliyerak enaz altı ayda bir hazırlayacağı rapor
ları yönetim kuruluna ve toplanıldığı takdirde genel 
kurula sunar. Ayrıca üyelerin demek çalışmaları hak 
tandaki ihbarları üzerinede rapor hazırlayarak gere
ğini yapar.

Yönetim kurulu hertürlü hesap ve dosyalarını iste
diklerinde denetleme kuruluna göstermeğe mecbur
dur. Yönetim kurulu denetlemelerde zorluk çıkardığı 
takdirde denetim 'kurulu bunu zabıtla tesbit eder ve 
genel kurulun toplantıya çağınlmasını sağlar. Suç 
teşkil eden hususların tesbiti halinde durumu ilgili 
makamlara iletir.

Madde : 19- Genel Icurulca yapılan seçimi izleyen 
yedi gün içinde yönetim kurulu başkanı tarafından 
sayılan organlara seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve 

soyadları, baba adlan, doğum yeri ve tarihleri mes- 
İtk-ıeri ve ikamet adresleri aemek merkezinin bulun
duğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilr

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
Madde : 20- Demeğin tüzüğü merkez genel kurulu

na iştirak eden üyelerin üçte ikisinin çoğunaığu 
ile değiştirilir. Yapılan değişiklik 'kuruluştaki usule 
göne İlcin ettirilerek (Kesinlik kazanır.

DERNEĞİN GELİRLERİ
Madde : 21- Demeğin gelirleri şunlardır. '
1- Giriş ve üye aidatı.
2- Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango 

balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışmas? ve kon
ferans gıoı laaıiyetieruen sağlanan gelirler.

3- Demeğin mal varlığından elıae etmen. gelirler
4- Bağışlar ve yardımlar '
5- Yandım toplama hakkınaaki mevzuuat hükümle 

rine uygun olarak toplanacak oagış ve yardımlar der 
neğin dış ülkelerdeki gerçek veya tüzel kişilerden ve 
ya oiger 'kuruluşlardan yardım aynası îç İşleri Ba
kanlığının izni ile olur. Demeğe giriş aidat? 1.000 T1. 
üye aidatı öderler. Bu miktar yıllık olarak verilebüe 
ceği gibi aylık taksitler şeklindede ödenebilir, ödeme 
şekli ve zamanı üyenin talebi de göz önüne alınarak 
yönetim kurulunda tesbit edilir, Yayılan bu tesbit 
her üye için üye kay^t defterine işlenir.

TUTULACAK DEFTERLER
Madde : 22- Demek aşağıda yazılı defterleri, tut

makla zorunludur.
1- ÜYE KAYIT DEFTERÎ : Demeğe girenlerin 

kimlikleri, derneğe giriş tarihleri ile aylık veya yıllık 
aidatları bu deftere yazılır

2- KARAR DEFTERÎ : Yönetin (kurulunun alacağı 
kararlar tarih ve numara sırası ile 'bu deftere yazdır

3- GELEN VE GİDEN EVRAK DEFTERÎ : Gelen 
ve giden evraklar tarih ve numara sıralan ile bu def _ 
tere kaydolunur.

4- GELİR VE GİDER DEFTERİ : Demek namına 
alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan para
ların 'da verildikleri yerler açık ve düzenli olarak 'bu 
defterde gösterilir. '•

5- BÜTÇE KESİN HESAP VE BİLANÇO DEFTE
RÎ : Bütçe kesin hesap ve bilançolar bu deftere işle
nir.

6-DEMİRBAŞ DEFTERÎ : Derneğe ait demirbaş 
eşyalar bu 'deftere kaydolunur.

Yukarıda sayılan defterlerin tümünün noterden 
tasdikli olması zorunludur. 1'

Gelir ve giderlerde usul:
Madde : 23- Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır 
harcamalarda harcama belgesi ile yapılır. Bu belge
lerin saklanma süresi özel kanunlarda gösterilen da
ha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere 
beş yıldır.

Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı 
belgesi Maliye Bakanlığınca bastırılır. Derneğin tale
bi üzerine otuz gün içinde işbu belgeler verilmez ise 

Dernek yönetim kurulu
önder Konak Gemlik 1939 Mehmet T.C Çiftçi Küçük Kumla
Eşref Güre Gemlik 155ö~ AM T.C. Çiftçi Küçük Kumla
Ali Dur Gemlik 1948 Hikmet 1 T.C. Çiftçi Küçük Kumla

Erdoğan Taner Gemlik 1950 Hüseyin T.C. Şoför Küçük Kumla
Emin üre Gemlik 1953 Muhittin T.C Şoför Küçük Kumla

Yedek Üyeler
Mahmut Deniz Bulgaristan 1954 Süleyman TC Sh. Tesisatçı Küçük Kumla

Ömer Bal Gemlik 1950 Bayram T.C. Çiftçi Küçük Kuma
Adem Kaya Keleş 1948 Muharrem 1 T.C. Marangoz Küçük Kumla
Eşref Ata Gemlik 1950 Kazım T.C. 1 Berber Küçük Kumla

DENETLEME KURULU
Bekir özten Gemlik 1950 Bayram T.C. Elekt. Küçük Kumla

Yüksel Şeker Gemlik 1947 Osman T.C. Şöfor Küçük Kumla
İsmail Erdem Gemlik 1948 Ahmet T.C. Şöfor Küçük Kumla

Yedek Üyeler
Nurettin Kılıç Gemlik 1954 Abdullah T.C. Şoför Küçük Kumla
Necati Cengiz Gemlik 1939 1 Ah T.C. ' Esnaf Küçük Kumla
Osman Kırk Gemlik 1943 Mehmet T.C. Çiftçi' Küçük Kumla

Kanundaki usule göre demekçe bastırılan alındı bel
geleri Mahallin en büyük Mülki Amirliğine onaylartı- 
nlarak bağış ve aidat toplamada kullanılır. .

Maliye Bakanlığınca resmi alındı belgeleri sağlan
dıktan sonra demeğin bastırdığı alındı belgeleri kulla
nılamaz. Bağış veya aidat toplayacak kişi veya kişileri 
dernek yönetim kurulu bir karar ile belirtir ve bu ka
rarı mahallin en büyük Mülki Amirliğine tescil etti
rilir.

Demek adına gazete, dergi vesair basılı eserler ve
rerek bunlar karşılığında para ve başkaca yardım 
toplamak yasaktır.

TAŞINMAZ MAL EDİNME
Madde : 24- Demeğin amacım gerçekleştirmek i- 

çin bağış ve satmalına yoluyla taşınmaz mal edinebi. 
lir ve bunları satabilir. Hibe ve terk edebilir. Kamu 
yararına çalışma karan almadıktan sonra ikametgahı 
ile amaç ve faaliyetleri için gerekli olanlardan başka 
taşınmaz mala sahip olamaz.

Derneğe satın alman' veya bağış veya variyet yoluy
la demeğe intikal eden taşınmaz mallar dernek adına 
tapuya tescilinden itibaren üç ay içinde İçişleri Ba
kanlığına bildirilir.

DERNEĞİN SANDIK KURMASI
Madde : 25- Demek yardim sandığı kurmaz
Demek sağlanan kâr’ı üyelerine paylaştırmamak, 

faiz veya başka adlarla üyelerine gelir sağlamamak 
şartı ile üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri 
ihtiyaç maddelerini ve 'diğer mal ve hizmetlerle kısa 
vadeli kredi ihtyaçlannı karşılamak amacı ile sandık 
kurabilir.

Sandığın kuruluş ve çalışma esasları İçişleri Bakan
lığınca çıkarılan yönetmelik çerçevesinde yönetim 
kurulunca tesbit edilip yönetir.

LOKAL AÇMA
Madde : 26 Demek merkez veya şubesinin bulun

duğu yerde mahallin en büyük Mülki Amirliğinden 
izin almak ve kanunlara aykırı davranmamak şartı 
ile birer lokal açıp işletebilirler.

DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ 
TASVİYESİ

Madde : 27- Genel kurulun demeğin feshine karar 
alabilmesi için tüzüğe göre genel kurula katılma hak
kına sahip bulunan dernek üyelerinin (temsilci üyeler 
dahil) en.' az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması 
şarttır.

îlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde 
üyeler usulüne uygun olarak ikinci toplantıya çağrılır

İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun 
fesih konusu görüşülebilir.

Feshe ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan üye
lerin üçte ikisinin çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından beş gün 
içinde mahallin en büyük Mülki AmirEğne yazı 
ile bildirilir.

Madde : 28 Fesih halinde demeğin menkul ve gay 
rimenfcul mallan Küçük Kumla Kasabası Şükrü Şe
nol İlkokuluna devredilir.

Madde : 29 Demeğin şubesi yoktur.

Zayi
Maldue Mühendisleri odasından aldığım 14722 

nota kimliği kaybettim. Hükümsüzdür.
Ahmet Nedim ÇETİN

Satılık Arazi
Ihcaksu [mevkiinde ta

vuk çiftliğine mOıalt yolu 
mevcut İki dönüm arazi 
satılıktır.

Müracaat: Gündüz Tlf: 2431

Gemlik

SATILIK ARAZI

TOPLU KONUT YAPIMINA 

UYGUN 15.650 mî ARAZİ SA
HİBİ İLİYLE SATILIKTIR.

Müracaat :
Tlf : 4035-17S7 - 3233

Operatör Doktor
AHMET DOdAN

KADIH HASTALIKLIIII n 
DOhM UZMANI

f»t«i Çkktaalt (Kakam) Oaaatal
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