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Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantıları Başladı

Belediyemde Sörev Değişimi
• ENCÜMEN ÜYELİKLERİNE EMİN BORA VE BURHANETTİN YILMAZ SEÇİLDİ
• BALKANIN ÇALINMALARI MECLİSÇE AKLANDI
S BAŞKAN VEKİLLİĞİNE OSMAN KOSTAK GETİRİLDİ
© KOMİSYON ÜYELİKLERİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI
$ ÇALIŞMALARA CUMA GÜNÜ DEVAM EDİLECEK

Kan Davası Bursa Cezaevinde de Sürüyor
İzmit’ler Göç Kardeşleri Şişledi

Gemlik Belediyesinin Hazi 
ran ayı toplantılarına dün 
başlandı. Toplantıda yapılan 
seçimlerde Belediye Başkan 
vekilliğine Osman Kostak, 
encümen üyeliklerine ise E- 
mm Bora ve Burhanettin Yıl 
maz seçildiler.

Dün saat 14.00 de Belediye 
Başkanı Hakkı Çakır'm baş
kanlığında toplanan belediye 
meclisine Sodep’li üye Meh- 

>met Fikri Semerciler dışında 
ıflm üyeler katıldılar. Günde 
min okunmasından sonra bir 
önceki meclis tutanağı okun
du ve oy birliği ile kabul 
edildi. Daha sonra Belediye 
Başkanı çalışmalar konusunda 
hazırladığı 12 sayfalık rapo
runu okudu. Bölümler halin
de kaleme alınan raporda 
1984 yılında yapılan çabama 
lar dile getirildi ve yer yer 
de 1985 yılı başlatılan çalış
malar anlatıldı Belediye Baş 
'tam Hakkı Çakır, tarafından 

] m erliğe sunulan raporun bi- 
j rind bölümünde İmar ve-Dört 

yıllık program konusu, ikir- 
I ci bölümde Kanalizasyon du- 
| rumu. üçüncü bölümde İçme

Suya Tesisleri, dördüncü bö- 
ümde Elektrik Tesisleri, beşin 
d bölümde Personel ve Vası
ta durumu, altıncı bölümde 

ı Tanzim Satışlar, öbür bölüm- 
' terde ise Belediye bölümleri 
■ çalışmaları dile getirildi.

Raporda, belediye hizmet bi- 
I nazının yapımı işinin takip 

edildiği ve İller Banka- 
' amca Genel Müdürlüğe pre gra. 
■ ma atanması için, gönderildiği 
,) açıklandı. Belediye hizmet bi 

naşı bugünkü pazar yerindi 
1200 m2 lik bir alanda 2 kat- 

' ı çarşı, 3 adet belediye katı 
• >-e 410 m2 Uk düğün salonun- 

an oluşacak.

' ELEŞTİRİLER

Belediye Başkanınan ra.tr>. 
ı runun okunmasından sonra 
' çalışmalar hakkında olumlu 
I ve olumsuz söz verildi. Anap 
• grubundan söz alan çıkmadı. 
1 Sodepü üye Mustafa Küçük 
\ Sipahi,, raporun tarih itiba- 
' tiyle ele alınmasının hatalı 
z olduğunu belediyenin yasalar 
J, «Jercevesinde hizmet veren 
I kuruluşlar olduğunu söyledi. 
। Hazırlanan raporun yasalara 

acykm olduğunu vurgulayan 
/ Küçüksiphayi, kanal kapak-.

tari hakkjtıda müjt^ahl^'ıtl^ 
I ne gibi işlem yapıldığını, be- 
| tediye otobüslerine 10 liralık 
' yandım pulunun yapıştırılma
I —————— 

f Vali Bömûşdiş 
t Bugün İlçemize Beliyor

Bursa Valisi Zekat Gümüş 
diş, bugün incelemelerde bulun, 
nak üzere ilçemize gelecek.

Muratoba ve Hamleliye 
f Köylerinde İnceleme yapacak 

olan Bursa Valisi Gümüşdfş, 
Köy Muhtarları ve köylüler
le sorunları hakkında görüşe. 
Mk.

dığını, alman kararlara kar
şın sahil yolunun manastıra 
doğru uzatılmadığını kordo 
na milyonlarca lira harcana
rak mozaik dökmenin anlam 
sız olduğunu, ilçede acil hiz
met bakliyen birçok konu bu 
lunduğunu, iskele tarifeleri 
nin geçersiz sayılmasına ne
denlerin açıklanmasını iste
di. Küçüksiphayi, belediyenin 
kömür ve odun konusunda 
zamanında davranarak vatan 
daşa kolaylık sağladığını, 
mezarlık çevresine açılan yol 
larm bölgenin yol sorununu 
hallettiğini ve tebliğe değer 
ctlduğımu da| kota.ugtnasiin.da 
belirtti. Daha sonra Sodep’li 
üye Necdet Bulûk söz aldı. 
Buluk, iskele trafiğini eleştir 
di. “Pazarcıdan yumurta se
petine işgaliye alan belediye, 
ilçenin en güzel yerini işgal 
eden nakliyecilere neden ses 
çıkarmaz imlama k mümkün 
değil" dedi. Dörtyol çamlığı
nın halkın hizmetine sunul
madı ğmı, otobüslerin şehir 
içi düzenlemelerinin düzgün 
olarak yapılmadığını, mahal
le aralarında ses yayınları
nın geliştirilmesi gerektiğini 
söyledi. Kordona yapılan mo
zaik işinin şimdilik gereksiz 
olduğuna değinen Buluk, 
"Apartmanların önüne yaptı
rılan demir korkuluklar için 
apartman sakinlerinden şere 
Cye alınmalıdır” dedi. Beledi 
ye başkanlaruun, meclislerin 
aldığı kararlan uygulamakla 
görevli olduğunu vurgulayan 
Buluk, “Komisyonların aldığı 
kararlan meclis kabul etmiş 
se, başkan bunlan uygulamak 
zorundadır. Kordona mozaik 
işine hangi kararla girişildi 
merak ediyoruz?” diye başka 
nı eleştirdi.

Belediye başkanı Hakkı 
Çakır, Mustafa Küçüksiphayi 
ve Necdet Buluk’un tüm soru 
barını cevaplandırdıktan son 
ra oylama için salonu ter et 
ti. Meclisi yöneten Bilal Ka
ra başkanın çalışmalarını oy 
lamaya geçti. Bu ara (heye
canlanan Kara, Kabul ve red 
edenler diye birlikte oylama 
yaptırmaya kalkması tekra 
ra neden oldu. Belediye Başka 
nı Anap’lı üyelerin oyu ile 
aklandı.

SEÇİMLER

Meclis çalışmalarına ara

Belediye Başkan Vekilliğine 
bu dönem Osman KOSTAK 
MÇflffl.

verilmesi istemi oylandı, de. 
vam edilmesi önerisi kabul 
edildi. Yapılan seçimlerde 
Meclis Başkan Vekilliğine 
Bilal Kara, Süleyman Yiğit, 
Encümen üyeliklerine Emin 
Bora, Burhanettin Yılmaz, 
Başkan Vekilliğine Osman 
Kostak, Meclis Yazmanhkla- 
nna Rahmi Şengül, Zeynep 
Dinçer seçildiler. Açık oyla 
yapılan seçimlerde : Bütçe

Encümen üyeliklerinde pılan değişiklikle bu göreve
Emin BORA ve Bunuıettin YILMAZ seçildiler.

Renkli ve Siyah Beyaz Dalda
Festival Komitesi
Fotoğraf Çekme Yarışması
Düzenledi

Gemlik Festival Tertip Ko- 
mitlcsi, Fotoğraf ytafijŞmasfı 
düzenledi.

Tertip Komitesince gazete
mize yapılan açıklamada, ya
rışmanın renklj ve siyah be 
yaz dalda yapılacağını son fo 
toğraf verme tarihinin 20- Ha 
ziran 1985 günü olduğunu söy 
edil er.

Ticaret Lisesi Müdürlüğüne 
yapılacak olan başvurularda 
konunun SERBEST olduğu 
ancak Gemlik’in tarihi ve Tu
risttik güzelliklerini belgeliyen 
olduğufotoğraflann tercih ko 
nusu olacağı belirtildi. Yanş. 
maya katılacak renkli fotoğ- 
lar 10x14, siyah beyaz fotoğ
raflar 18x24 ölçülerindeolacak

Seyhan Aydın 
İstifasını Geri Aldı

Gemlikspor yönetim kurulu 
başkanı Seyhan Aydın, istifa 
sırtı geri aidi;

Başlmnllk görevini pürdiD 
rilrkeıı çeşitli idari baskılar
la karşılaştığını belirterek gö 
nevinden istifa eden Seyhan 
Aydın, gazetemize yaptığı a- 
çıklanıada futbolcuların ve 
Gemlikspor sevenlerin ısrarlı 
istekleri üzerine istifasın ge 
ri aldığını söyledi.

Kesin Hesap Komisyonu Üye 
’iklerine; Faik Durmaz, E- 
min Bora, Zeynep Dinçer. 
Tarife Komisyonu Üyelikleri
ne : Sadi Ertür, Burhanettin 
Yılmaz, Osman Kostak. İmar 
Komisyonu Üyeliklerine : 
Rahmi Şengül, Bilal Kara, 
Faik Durmaz seçildiler.

Belediye Meclisi zamanın 
ilerletmesi nedeniyle cuma 
gününe ertelendi.

Yarışmada birincilik ödü. 
10 bin ikincilik ödülü 5 bin 
üçüncülük ödülü ise 2500 lira 
olaraûtaçıklandı.

Orta Dereceli
Okulların 
Birincileri 
Belli Oldu

ilçemizdeki orta; dereceli 
okullar, lise bölümlerinde de
receye gınan öğrenciler belli 
oldu.

Gazetemizce yapılan araş
tırmada Gemlik Ticaret Lise
sinde deneceye giren öğraıci 
ler şunlar : Birinci Haşan 
Adatepe, ikinci Muhsin Doğ 
ru, üçüncü Rabia Eaj’ram.

îmanı Hatip lâsesi î Birin 
ci Arif öasoy, ikinci Ertuğrul 
Özten, üçüncü Latif Ceylan.

Gemlik Lisesi : Birinci Se. 
ray Esen, ikinci Ercan Yıl
maz, üçüncü İlkay Dc^an.

Endüstri Meslek Lisesi : 
Birinci Mesut. Bakır (Tesvi
ye), ikinci Kazını Irkın (Me
tal), üçüncü Ali Araz (Tesvi 
yo).

Bursa Kapalı Cezaevinde 
görüşme sırasında meydana 
gelen olayda yıllardır sürer 
“Göç” vb "İzmit” ailelerin’n 
kan davası yeniden alevlendi. 
Ali ve Hüseyin İzmit kardeş
ler, izinsiz silah taşımaktan 
cutuklu bulunan Mehmet E- 
min ve Mehmet Vehbi Göç 
kardeşleri şişle ağır şekilde 
yaraladılar.

Armutlu’da yıllar önce baş 
Iıyan. ve taraflar arasında bir 
çok kişinin ölmesiyle sonuç
lanan kan davası, Mehmet 
Vehbi Göç ile Mehmet Emin 
Göç’ün bir süre önoe ruhsat
sız silahla yakalanarak Bur
sa Cezaevine girmesiyle yeni 
oir şekil aldı. Bursa Cezaevin 
de hükümlü bulunan “İzmit” 
kardeşler, hasımianımn aym 
cezaevine' girmesinden sonra 
devamlı fırsat kollamağa 
başladılar. Geçtiğimiz hafta 
Cuma günü saat 11.30 da zi
yaret yerinde eşleriyle görüş
me yapmakta olan M. Emin 
ve Mehmet Vehbi Göç’e saldı
ran Ali ve Hüseyin İzmit, 
“GÖÇ” kardeşleri şişlerle çe-

Turizm Mevsimi 
Hazırlıkları
Konulu Toplantı 
Yapıldı

Üçe Kaymakamı Mehmet 
Gtfter başkanlığında yapılan 
toplantıda turizm mevsimi ile 
ilgüi hazırlıklar gözden geçi
rildi, yapılması gerekli işler 
kjararlaştıjnE/îı.

Kaymakam Mehmet Güler, 
Belediye başkanlan, sağlık 
ocak tabiblcri, sağlık grup 
başkan vekili ve Emniyet 
Amirinin katılmasıyla yapı
lan toplantıda; Küçük Kumla 
yolundaki trafik lehvalannın 
düzenlenmesi, tek yön uygu
lanmasına devam edilmesi, 
çöplerin zamanında toplanma 
sı, site ve işyeri sahiplerinin 
kendi bidonlarına çöp dökme 
si istenecek, aksi hareket 
edenler hakkında ceza uygu
lanacak, Umurbey Kanlıha. 
vuz mevkiindeki 2 ağır Gem 
lik Belediyesine ait bin tonluk 
su deposuna yakmhğı nede
niyle faaliyetten men edile
cek, işyerlerinin çalışma ruh
satlan kontrol edilecek, ça
dırlar Bayındırlık ve T«Uran 
Müdürlüğünün önerilerinde
ki gibi kurulacak.

BELEDİYE OTOBÜSLERİ KALKIŞ YERİ DEĞİŞTİ

Otobüsler Emniyet Müdürlüğü
Karşısından Kalkıyor

Belediye otobüslerinin Bursa 
Garajındaki kalkış yerleri de. 
ğiştirilcü.

Gemlik Belediyesi Otobüs 
işletmesi yetkililerinden aldı
ğımız bilgilere göre h'onete 
girdiğinden beri Bursa Otobüs 
Garajından kalkan otobüsler 
Bursa Belediye Encümeninin 
aldığı karar ite Fomora «ad 
desândeki Emniyet Müdürlüğü

şîtli yerlerinden yaralarla»-

BİTMEYEN kîn

Eşleriyle görüşürken ağır 
tekilde yaralanan “GÖÇ" kar 
deşler Bursa Tıp FakuMesi 
(Tastahanefâne kaldırılarak s- 
meliyata alınırken, adam öL 
dürmelcten “ ömür Boyu ” 
hapse hükümlü olan İzmit Kar 
deşler, suç aletleriyle yakalan 
dılar. Olayla ilgüi soruştunna 
Cezaevi Savcılığınca sürdürü 
lüyor.

Halk Eğitim Merkezi 
Biçki-Dikiş Nakış Çiçek 
I Nakışı Sergisi Açıldı

Gemlik Halk Eğitimi Mer 
kjssâ MüdiiöVtiğünae ijlçetmiz 
merkezinde sürdürülen Biçki 
Dikiş, nakış, biko, el nakışı, 
çiçek kurslanndan mezun 
olanlara diplomaları düzenle 
nen törenlıe verildi. Hazırla
nan sergi açıldı.

Geçtiğimiz hafta Ataftüıjk 
ilkokulu bahçesinde düşenle 
nen törende Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürlüğünce büyü 
ilk kez oluşturulan “Folklör” 
ekibi Keleş yöresinin oyunla 
nyla diploma törenine renk 
kattı. Diploma törenin açılı
şında konuşan' ilçe Kaymaka 
mi Mehmet Güler, bu yühalk 
eğitimi merkezince açıFan 
kursların başarılı gteçtiğini 
ve ilk kez köylerle birlikte 
merkezde ortaklaşja sergi 
düzenlendiğini belirterek şöy 
le konuştu :

%HaJk eğitimi kundan* 
kadaun sanatkar olarak ya
tırması yanında erkeklere 
de yeni meslekler kazandır, 
maktadır. Bu yıl açılan kalo 
rifer, daktilografi kurslan 
bunların güzzil örnekleridir. 
Halk Eğitim hizmeti halkın 
eğitilmesi olayıdır. Bu iş'n 
yaşı ve snnn yoktur. Bu ne. 
denie halk eğitimi çah^nala- 
rma önem veriyor çalışmalar 
da emeği geçenleri kutluyu, 
rum.”

Serginin açılışım yapan 
Kaymakam Mehmet Güler, 
ve davetliler kurstyerierin 
el emeği ve göz nuru dökerek 
hazriadüdan cahşaT/vday il
gi ve beğeniyle izledüer.

Gemlik Halk Eğitimi Mer
kezi Müdürlüğünün bu yıl aç 
tığı kurslara, toplam «53 öğ
renci katıldı. Bunların 193 
üne âploma verildi.

karşısradaki arsaya kaldml 
du

Gemlik Belediye Otobüsleri 
Cumartesi gününden, beri Etn 
niyet Müdürlüğü karşısından 
kalkıyor. Bursa Edediyesâ bu 
sahadan tüm ilçe belediyo ot» 
büsterüıin kaBo&cağau böy-*? 
ce Santral Garjdaki sıkışıklı 
ğm önlenmiş olacağım söyle 
diler.
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KÜÇÜK KUMLA YALI SPOR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
Derneğin adı ve Merkezi :
Madde : 1 Derneğin adı :Küçük Kumla Yalı Spor Deme 

ğl Kulübü ve Merkezi Güzelyalı Mahallesi Muhtarlığı üzeri.
Demeğin Amacı :
Madde : 2 Derneğin amacı :
a- Küçük Kumla Yalı Spor Kulübü amatör bir spor teşek. 

külüdür. Bütün üyeleri bedeni olgunluk ve fikir inkişafları 
nı tenlin için her türlü sportif faaliyetler göstermek, beden 
terbiyesi ile ilgili her türlü jimlastik ve sportif braşlarda 
amatör ruhlu sporcular yetiştirmek gayesi ile memleket 
gençliğine hizmet etmek bu gayenin tahakkuka için her 
çeşit spor gösterisi müsansere ve müsabakalar tertip etmek 

genel mevzuatın mü sade edeceği branşlarda mukaveleli
sporcu, antrönör, menecer ve hizmetlilerin istihdam etmeli

b- Kulüp derneğinin hiç bir suretle siyasetle ilgisi yoktur 
bunu şiddetle men eder.

c- Kulüp lokalinde içki, içilmesi ve kumar oynanması ya 
saktır.

d. Kulüp futbolcuları amatördür.
Bu amacı gerçekleştirmek için :
a- Dernekçe sürdürülecek çalışma konuları : Futbol, Vo.

leybol ve yüzmedir.
b- Çalışma biçimleri : Sportif faaliyetler.
c. Kulüp forma renkleri : Lacivet-Beyaz-Bordo’ dur.

Senin demokrasiden başka neyin olacaktı. Yat gökyüzüne 
karşı, tüm bulutlan çek üstüne tut yağmurlan; yağmurla, 
ruı bereketine** yaşa. Demokrasi erdemler dünyasıymış, de. 
mokrasi, demokrasileri ellerinden kayıp giden ülkelere do. 
ğacak batmayacak bir güneşmiş, sorun da bu güneş ya <

Oyşa biz güneşi, doğuşuna dek evlerde çatı altlarında bir 
pranga mahkumu gibi bekleriz. Güneş, gecelerde dünyayı 
dolaşmış, sabaha ermişler. Oysa bizim hapishanelerimizde; 
güneşi görmeyenler ışıksız kalanlar var. Hapishanelerin bo
şalacağı sabahlan bekleyenlerdeniz. Ya güneş tutulur, sa
bah gelmezse !

Demokrasi, güneşi yalayarak doğmaz. Güneş, demokrasiyi 
yalayarak doğar. Serper üstümüze altın ışıklarını. Güneşi, 
m İzin de olmadığı günler-geceier yaşandı; Geçmiş dönemler 
,de. Karanlık günleri yaratanlar, nedense dolunaydan korka 
gelmişlerdir. Demokrasi içinde* beyinlerinde us’tan yoksun 
olanlar kendilerini karanlığa boğanlardır. Buniann söyleye 
cek sözleri ağızlarında dilleri olmadığından; akrepçe dehliz 
lerde bekleyerek, avım sinsice öldürenlerdir.

Uyanan insanımızla, ne denli öğünsek yeridir. Bu öğüncü 
müz, ulusal varlığımızın, dokunulmaz gizi olmayan mantığın 
dan gelir. Bugün demokrasi deniliyorsa, demokrasinin özün 
deki tözden kaynaklanır bu kam. Bu töz bizi demokrasi 
çekirdeğinin topraktan gün ışığına çıkasiya bekletscektir.

Demokrasinin içindeki insan, özverileriyle dışardakine ışık 
tutacak; görmeyen gözleri görür sağırlan duyar yapacak, 
tır. TV antenlerinden, gözlere kulaklara somut mesajların 
ulaşacağı günler beklenecek, doyurucu olamayan beyaz cam 
dovurucu olma, niteliğine de kavuşacak günün birinde. Söz— 
de demokrasiden açacaktır konuyu. Yine de satırlarda bir 
şeylere rastlamak olası.

En güzel demokrasiyi çocuklar yaşıyorlar. Onlar da, bü
yüklerinden yakmıyorlar. Oysa çocukların özgürlükleri bü- 
yükierinkinden daha da başkadır. Sevecenliği veremezsek 
çocukLanrm73. kahrolmuş, küsmüş körelmiş, suskun bir ku
şak görürüz karşımızda. Or.hr gelecekte demokrasilerin 
sahibidirler. Özverilerimizden ödünler veremezsek çocukları, 
miza; onlarda günün birinde güneşi göremez olacaklardır. 
Bulunabilind'ğince demokratik ortamlarda, doğrulan gös. 
termekte elbirliği edile.

Yarın, karşısına çıkacak zorlukların nasıl yenileceğini bi- 
linmeyenlerle nice savaş tutulacağını veremezsek karanlık, 
kırdayız demektir uzun süre. Çocuklarımız o güzel gönül
lerine girmeyi başarmak en büyük erdem değil de nedir ?

Korkuyu değil sevgiyi öğretelim. Bizim dünyamız korku
lar dünyası değildir. Arkadaşlığımızı paylaşalım barışık bir 
dünya için. İçlerinde banşık olduklarında uyumlu olacaklar 
dır çevrelerinde.

Unutmayahm; gerçek demokrasi çocuklarımızın beşikle, 
rinde doğacaktır.

Madde : 3 Dernek kurucuları şunlardır :

Aıh Soyadı Tabiyeti* Mesleği • İkametgah Adrtsi
1- Hikmet ALTIN T.C. İşçi Küçük Kumla Gemlik
2- Şenay NALÇACI T.C. İŞÇİ Küçük Kumla Gemlik
3- Abdullah ÇOKAL T.C. işçi Küçük Kumla GemUk
.4 Eşref ÇİNİ T.C. işçi Küçük Kumla Gemlik
5. Osman KIRLI T.C. İŞÇİ Küçük Kumla Gemlik
6- Osman PEHLİVAN T.C. İşçi Küçük Kumla Gemlik
7. Çoşkıuı KARASOY’ T.C. İŞÇİ Küçük Kumla Gemlik

Devamı Sayfa 3 te

GEMLİK SU SPORLARI KULÜBÜ DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ
Madde 1 : Derneğin adı Gemlik Su Sporları Kulübü’dür.
Madde 2 ; Derneğin amacı : Üyelerine ve sporcularına çe

şitli sporları yaptırma olanağı sağlamak, karşılıklı sevgi ve 
saygıyı yerleştirmek, ruhsal ve bedensel olarak sağlamı yetişi- 
melerine katkıda bulunmak boş zamanlarını değerlendirmek

Bu amacı gerçekleştirmek için :
a) Yukarıdaki amacı gerçekleştirmeli: için çalışma konu, 

hırını ve yürütülecek spor dallarım yürürlükteki spor iıa-re- 
ketlerinden sorumlu devlet kuruluşlarının yönetmeliklerine

Dernek Kurucuları :
Madde 3 : Dernek Kurucuları Şunlardır :

Adı Soyadı Baba Adı D. Yeri Tarihi Uyruğu Mesleği Adresi
Engin Tan M. Cavit Mudanya-1940 T.C. idareci Cumhuriyet Mh.

Sk. 56
Kayıkhane

GemFk
Sami Üre Salih Umurbey-1941 T.C. Serbest Meslek Cumhuriyet Mh.

Sitesi A Blok D.
Kayıkhane

5 Gemlik
Mehmet Fıstık Mustafa Gemlik-1945 T.C. Serbest Meslek Cumhuriyet Mh.

Sitesi B Blok D.
Kayıkhane

5 Gemlik
Necmettin Özpamuk Mümin Bursa-1946 T.C. Müteahhit Cumhuriyet Mh.

Sitesi A Blok D.
Kayıkhane

3 Gemlik
Teoman Eltimi Yahya Danış Gemük-1940 T.C. Avukat Cumhuriyet Mh.

Sitesi A Blok D.
Kayıkhane

7 Gemlik
İbralıım Akıt İsmail- Gemlik-1328 T.C. Tüccar Cumhuriyet Mh.

Sitesi C Blok D.
Kayıkhane

5 Gemlik
Hüseyin Kökçü Mehmet GemIik-1946 T.C. Serbest Meslek Cumhuriyet Mh.

Sitesi B Blok D.
Kayıkhane

11 Gemlik

göre belirlemek.
b) Çalışma biçimleri ;
Dernek genel kurulu veya yönelim kurulunca sapta na<*»iı 

spor konularında toplantılar, konferans, paneller ve benzeri 
eğitim* çalışmaları düzenlenir. Düzenlenecek her türlü spor 
yarışmalarına katılabilir, yarışmalar düzenleyebilir.

Yurt dışındaki spor yarışmalarına da katılabilir. Uğraştığı 
spor dallan ve konuyla ilgili her türlü toplantılara temsilci 
gönderebilir.

İLÂN
Gemlik Belediye Başkanlığından

1. İlçemiz İstiklal caddesi ve Cami sokak andıklarına yağ 
mur suyu giderleri için 2886 sayılı yasanın 81. madde hü
kümleri içinde Emanet Komisyonu marifeti ile genel ve tek. 
nik şartname gereğince yağmur suyu gideri kanalı yaptın, 
lacaktır.

2. İşin keşif bedeli 3.843.035.55 TE. olup geçici teminatı 
115.291.07 TE.

3. İhale 12.6.1985 Çarşamba günü saat 15.00 de ihale oda 
sında yapılacaktır.

4. İhaleye girmek isteyenlerin ihale saatinden bir saat ön 
resine kadar evraklarını teslim etmiş olmaları gereklidir.

5. Bu İşe ait keşif ve şartnameler Belediyemiz Fen İşle, 
rinde görülebilir.

6. İştirakçilerin Ticaret Odası Belgesi araç gereç bildirge 
sİ ve malı durum bildirgesi ve bu işin miktarı kadar işi bi. 
tirmiş olması gereklidir.

7- Posta ile yapılacak müracaatlardaki gecikmeler dikka 1 
te alınmaz, 3.6.1985

KONGRE İLÂNI
S. S. Gemlik Sigortalı İşçileri Yapı Koop.don
Kooporatiflm’zln yıllık olağan genel kurul toplantısı 

30.6.1985 günü saat 14.00 de Gemlik Atatürk İlkokulu Salo 
nunda yapılacaktır. Ekseriyet temin edilemediği takdirde 
İkinci toplantı 6.7.1985 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır 

Tüm üyelerimiz.'n teşrifleri rica olunur,
GÜNDEM: Yönetim Kurulu

1. Açılış ve saygı duruşu
2. Divan imşkanlığı ve 2 yazmanın seçimi
3. Yoklama
4. Yönetim kurulu raporunun okunması
5. Denetleme kurulu r ıponınıın okunması
6, Bilanço ve kar.zarar cetvellerinin okunması ve ibrası
7. Yönetim ve denetleme kurullarının İbrası
8, Yönetim ve denetleme kurullarının seç mİ
9. Yeni 198A yılı tahmini bütçenin onayı

10. Dik k ve temenniler, kapanış.

Derneğe üye olma, üyelikten çıkma ve çıkarılma şart ve 
şekilleri :

Madde : 4 Medeni halıları kullanma ehliyetine sahip v® 18 
yaşım bitirmiş bulunan ve dernekler kanunu hükümlerine 
göre üyelikleri yasaklanmamış olan herkes derneğe üye 
olabilir. Kanunun 16. maddesinde belirtilen hususlar yerine 
getirilmek itaydı ile kamu görevlileride üye olabilirler.
Kanunun 4. maddesinin 2nci fıkrasının (2) ve(3) numaralı 
bentlerinde gösterilenler ile diğer kanunların dernek 
lere üye olmayacakları belirtilen kişiler ve ortaokul ve or 
taöğreninı öğrencileri demek üyeleri olamazlar. Kanunun 4 
ncü maddesinin bendinde gösterilenler bu bendle belirtileni 
yasak süresine© derneğe üye olamazlar. Yüksek öğretim öğ 
renci demekleri, öğrenci olmayanlar bu kanunim 39ncu mad 
deslnde gösterilen demeklere demeğin kurulduğu kamu ku 
runı ve kuruluşlarında çalışmayan kamu hizmeti görevlileri 
ve kamu hizmetlerinde çalışan meslek mensupları tarafın 
dan kurulan demeklerde o meslekten olmayanlar ile millet 
vekilleri üye olamazlar, Türk vatandaşı olmayanların der 
neklere üye olabilmeleri için Türk vatandaşlarında aranan 
şartlardan başlın o yabancının Türki’yede ikamet etme hak 
kına sahip olmasıda gereklidir, fahri üyelikler için ikamet 
şartı aranmaz.

Madde : 5 Dernek yönetim kurulu üyelik için yapılan mü 
racatlan en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin 
reddi şeklinde karar bağlayıp sonucunu müracat sahibine 
yazı ile duyurmak zorundadır. Yüksek öğretim öğrencilerin 
kuramlarından alacakları öğrenci belgesi ile öğrenci demek 
terine yaptıktan nıüracatı ite üyeliğ kabulleri zorunludur.

Madde : 6 Hiç bir kimse demeğe üye olmaya ve dernekte 
üye kalmaya zorlanamaz, her üye istifa etmeye hakkına 
sahiptir.

Madde : 7 Demek üyeleri eşit halılara sahiptir, üyeler 
arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din, mezhep, aile ve zümre 
sınıf farkı yoktur, tüzük eşitliğini bozan bazı üyelere ayn 
cılık tanıyan hükümler konulamaz.

Madde : 8 4cü maddede belirtilen kamu hizmeti görevlileri 
demekler kanununun 16. maddesi hükümleri gereğince üye 
olabilecekleri derneklerin, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye 
lori özel gelir kaynağı veya özel imkanları kanunla sağlan 
mış olan kamu yararına çalışan demeklerin, yönetim ve de 
netleme kurullarında görev alamazlar.

Üyelikten çıkarma :
Madde : 9 Üyelerden :
a. Yasalantnıra, demek tüzüğüne aykırı veya amaca zarar 

verici hareket edenler, kanunların demek tüzüğünün koydu, 
ğıı esaslara göre üye obua hakkını kaybedenler.

b) Aidatını tebliğe rağmen (7) gün içinde mazeretsiz öde. 
ınojcnlor yönetim kuntlu kararı ile üyelikten çı 
kanlılar. Dernekten çıkanlanlann toplanarak ilk genel kuru 

la itiraz hakları vardır. Genel kurul kararı kesindir. Demek
ten çıkan veya çıkarılanlar önceden demeğe yaptıkları yar. 
dun v aidatları geri isteyemezler.

Demek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli ve Toplanma Za
manı :

Madde 10 Demek Genel Kurulu demeğe, kayıtlı asü üyeler 
den varsa şubelerinin temsilci üyelerinden teşekkül eder. Ge 
nel kurulun toplanma gününün 1 ay öncesine kadar ödenmey* J 
üyelerinden teşekkül toplantı nisabında, göz önüne ahnmaz 
ve oy kullanamazlar. Aidatım ödemeyen asil ile fahri üyeler 
dinleyeci olarak toplantıya katılabilir. Dilek ve temennide ta 
Umabilirler. Dernek tüzüğünün gazetede yayınlandığı tarihî 
takip eden 6 ay içinde ille genel kurul toplantısını yapar.

a) Her sen Nisan ayında olağan,
b. Yönetim veya denetleme kurullarının gerekli gördüğü hal 

lerde veya demek üyelerinin beşt birinin yazılı isteği üzeri I 
ne olağanüstü' toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kn. 
rulu tarafından çağrılır. Denetleme kurulunun veya dernek 
üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim I 
kurulu, genel kurul 1 ay içinde toplantıya çağırmışsa denet 
leme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden biri I 
nin müracaatı üzerine mahalli Sulh Hukuk Hakimi dnruşmz I 
yaparak dernek üyeleri arasında üç. kişilik bir heyeti gene I 
mahalli Sulh Hukuk Hakimi duruşma yapar.

Genel Kurul Toplantısı Oy Kullanma ve Karar Alma ŞeLk I
11 Yönetim Kurulu genel kurula katılma hakkı olan üye

lerin listesini düzenler genel kurula katılacak üyrier enaz 15 I 
gün öncesinden, günü saati yeri ve gündemi mahaBi bir gsz I 
zetede ilan sureti ile toplantıya çağrılır. Bu toplantıda çoğm I 
lük sağlanmaması sebebi ile toplantı yapılamaz sse Dona | 
toplantınm hangi gün yapılacağı da bildirilir Dk toplantı gü I 
nü arasında daha az zaman bırakılamaz, toplantınm yapıta- I 
cağı gün- saat ve yer ile toplantı gündemi, toplantı günün. I 
den en az 15 gün önce mahallin en büyük mülki sndrfişiı» I 
yazı He bildirilir. Bu yazıyı toplantıya katılacak üyeleri gös I 
teren listede gösterir, toplantı başka bir sebeple geri bmlo. 
Iırsa bu dunun geri bırakma sebepleri de befirttnek esteti I 
ile toplantıilanınm yapıldığı gazete*ye ikinci bir ilan verile- I 
rek üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakılma tarı I 
hinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. V 
yeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara gKrr 
mahallin en büyük mülkî amirliğine duyurulur. Genel Kurul 
toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. Genel Kurul I 
toplantılan dernek merkezinin bulunduğu yerde yapıhr.

12 Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yandan I 
bir fazlasımn kafeinlisiyle toplanır.

tik toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda <e I 
ğunhık aranmaz,ancak bu ikinici toplantıya katalan üye «k
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KÜÇÜK KUMLA YALI SPOR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
Derneğe üye obua, üyelikten çıkına ve çıkarılma şart ve 

şekilleri :

Madde ; 4 Medeni haklan kullanma ehliyetine sahip ve İS 
yaşım bitimi! ş bulunan ve dernekler kanunu hükümlerine 
göre üyelikleri yasaklanmamış olan herkes derneğe üye 
olabil r. Kanunun 16. maddesinde belirtilen hususlar yerine 
getirilmek kaydı İle kamu görevlilerime üye olabilirler. 
Kannmın 4. maddesinin 2ncl fıkrasının (2) ve(3) numaralı 
bentlerimie gösterilenler ile diğer kanunların dernek 
lere üye olmayacaktan belirt'len kişiler ve ortaokul ve or 
taöğrenim öğrencileri dernek üyeleri olamazlar. Kanunun 4 
ucu maddesinin bendinde gösterilenler bu bendle belirtilen 
yasak süresince derneğe üye olamazlar. Yüksek öğretim öğ 
rene! dernekleri, öğrenci olmayanlar bu kanunim 39ncıı mad 
desnde gösterilen demeklere demeğin kurulduğu kamu ku 
ram ve kurutuşlarında çalışmayan kamu hizmeti görevlileri 
ve kamu hizmetlerinde çalışan meslek mensuplan tarafın 
dan kurulan derneklerde o meslekten olmayanlar Ue millet 
vekilleri üye olamazlar. Türk vatandaşı olmayanların der 
neklere üye alabilmeleri için Türk vatandaşlarında aranan 
şartlardan başka o yabancının Türki’yede ikamet etme hak 
kına sahip ohnasıda gereklidir, fahri üyelikler için ikamet 
şartı aranmaz.

Madde : 5 Dernek yönetim kurulu üyelik için yapılan mü 
racatlan en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin 
reddi şeklinde karar bağlayıp sonucunu müracat sahibine 
yazı ile duyurmak zorundadır. Yüksek öğretim öğrencilerin 
kurunılarından alacakları öğrenci belgesi ile öğrenci dernek 
terine yaptıktan müracatı ile iiyeliğ kabulleri zorunludur.

Madde : 6 Hiç bir kimse derneğe üye olmaya ve dernekte 
üye kalmaya zorlanamaz, her üye istifa etmeye hakkına 
sahiptir.

Madde : 7 Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir, üyeler 
arasında dil. ırk, renk, cinsiyet, din, mezhep, aile ve züknrc* 
sınıf farkı yoktur, tilzük eşitliğini bozan bazı üyelere ayrı 
cılık tanıyan hükümler konulamaz-

Madde : 3 4cü maddede belirtilen kamu hizmeti görevlileri 
dernekler kanununun 16. maddesi hükümleri gereğince üye 
olabilecekleri derneklerin, Türkiye Büyük Mîllet Meclisi üye 
ieri özel gelir kaynağı veya özet imkanları kanunla sağlan 
m'j olan kamu yararına çalışan derneklerin, yönetim ve de 
nefleme kurullarında görev alamazlar.

Üyelikten çıkarma :

Madde : 9 Üyelerden :
a. Yasalannuza, dernek tüzüğüne aykırı veya amaca zarar 

verici hareket edenler, kanunların dernek tüzüğünün koydu, 
ğu esaslara göre üye obua hakkım kaybedenler.

b. Aidatım tebliğe rahmen ( ) gün içinde mazeretsiz
olarak ödemeyenler, yönetim kurulu karan ile üy elikten çı
karttılar. Dernekten çıkarılanların toplanarak ilk genel kuru 
la itiraz haklan vardır. Genel kurul karan kesindi. Dernek
ten çıkan veya çıkarılanlar önceden derneğe yaptıkları yar. 
dun v aidatları geri isteyemezler.

Demek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli ve Toplanma Za
manı :

Madde 10 Dernek Genel Kurulu demeğe, kayıtlı asil üyeler 
den varsa şubelerinin temsilci üyelerinden teşekkül eder. Ge 
net buralın» toptman^ gftnftndn 1 ay öncesine kadar ödenmeyd ’ 
üyelerinden teşekkül toplantı nisabında göz önüne alınmaz 
ve oy kn 1ta namazlar Aidatım ödemeyen asil ile fahri üyeler 
dinleyeci olarak toplantıya katılabilir. Dilek ve temennide bu 
hmahiH rfer Dernek tüzüğünün gazetede yayınlandığı tarihî 
takip eden 6 ay içinde ilk genel kurul toplantısını yapar.

a. Her sene Eylül ayında olan
b. Yönetim veya denetleme kurullarının gerekli gördüğü hal 

terde veya demek üyelerinin beş t birinin yazdı isteği üzeri 
ne olağanüstü toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim ku
rula tarafından çağrılır. Denetleme kurulunun veya demek 
üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim 
kunda, genel kurul 1 ay içinde toplantıya çağırmışsa denet 
lezne kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden biri 
nin müracaatı üzerine mahalli Sulh Hukuk Hakimi duruşma 
yaparak dernek üyeleri arasında üç kişilik bir heyeti gene, 
mahalli Sulh Hukuk Hakimi duruşma yapar.

Genel Kurul Toplantısı Oy Kullanma ve Karar Alma Şekli

11 Yönetim Kurulu genel kurula katılma hakkı olan üye
lerin listesini düzenler genel kurula katılacak üyeler enaz 15 
gün öncesinden, günü saati, yeri ve gündemi mahalli bir gaz 
zetede ilan sureti He toplantıya çağrılır. Bu toplantıda çoğun 
hık sağlanmaması sebebi He toplantı yapılamaz İse ikinci 
toplantının hangi gün yapılacağı da bildirilir, tik toplantı gü 
nü arasında daha az zaman bırakılamaz, toplantının yapıla
cağı gün, saat ve yer İle toplantı gündemi, toplantı günün
den en az 15 gün önce mahallin en büyük mülki amirlişine. 
yazı ile bildirilir. Bu yazıyı toplantıya, katılacak üyeleri gös 
teren listede gösterir, toplantı başka, bir sebeple geri bırakı
lırsa bu durum geri bırakma sebepleri de belirtmek sureti 
He toplantıllanınm yapıldığı gazete’ye ikinci bir ilan verile
rek üyelere duyurulur, tklnci toplantının geri bırakılma tari 
hinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Ü 
yeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre 
mahallin en büyük mülki amirliğine duyurulur. Genel Kurul 
toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. Genel Kurul 
toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır.

12 Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yandan 
bir fazlasının katılmasıyla toplanır.

ilk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda ço 
ğtmhık aranmaz/uıcak bu Iklnici toplantıya katılan üye mi. 

yısı detmek yönetin» ve denetleme kurulları üye tam sayısı 
toplamının İki katından az olamaz.

Madde 13 Genel Kurul toplantıları ilanda belirtilen mahal 
Hıi en büyük mülki amirine bildirilen gün ve saat, yerde ya- 
de yapılır. Genel knmla katılacak üyeler yönetim kurulunca. 
düzenlenen Üstedeki adlan karşısına İmza koyarak toplantı 
yerine girerler. Genel kuralda her üyenin bir oy hakkı var

dır. Üye oyunu bizzat kullanabileceği gibi, diğer bir üyenin 
aracılığı ile de kullanabilir. Her üye genel kurulda bir üyeyi 
temsil edebilir. Fahri üyelerin oy hakkı yoktur. Kararlar mev 
indim sııltçoğunluğu ile alınır. 9. maddede belirtilen çoğunluk 
sağlanmış ise bir tutanak ile tesbit edilir ve toplantı yönetim 
kurulu başkanı veya görevlendireceği üyelerinden biri 
tarafından açılır. Hükümet komiserinin toplantıya gelmeme 
sinin toplantının ertelenmesini gerektirmez. Açılıştan sonra 
toplantıyı yönetmek iç’n bir başkan ve başkan vekili ile ka 
tip seçilir. Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. 
Katipler toplantı tutanağını düzenler. Başkanla birlikte im
zalar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim 
kuruluna verilir. Toplantılarda yalnız gündemde yer alan mad 
deler görüşülür. Görüşülmesi istenilen konuların gündeme a 
Iııunası zorunludur.

Genel kurulun görev ve yetkileri :
Madde : 14 Genel kurulda görüşülüp karara bağlanacak 

hususular şunlardır.
1. Dernek organlarının seçilmesi.
2. Demek tüzüğünün değiştirilmesi.
3. Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülme 

si, yönetim kuruluna ibraz edilmesi
4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp ay 

nen veya değiştirilerek kabul edilmesi.
5. Dernek için gerekti taşınmaz mallarm satın alınması 

veya mevcut mallan satılması hususunda yönetim kuruluna 
yetki verilmesi.

6. Demeğini federasyona katılması veya ayrılması.
7. Derneğin uluslararası faaliyet katılması veya ayrılması 

yurt dışındaki demek kuruluşlara üye olarak katılması veya 
ayrılması.

8. Derneğin fesh edilmesi.
9. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevlerin yerine ge 

tirllmesi.

Yönetim ve denetleme kurulları :
Madde : 15 Yönetim kurulu 'beş asil beş yedek üyeden 

teşkil edilmek üzere genel kurulca gizli oyla seçilir, asil 
üyeliklerde boşalma olduğu takdirde en çok oy alandan baş 
lamak üzere yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. 
Toplantı günleri kurulca tesbit edilir ilk toplantı en yaşlı 
üyenin başkanlığında yapılır ve üyeler arasında görev bolü 
mü karara bağlanır toplantı günleri kurulca tesbit edilir, 
toplantılarda salt çoğunluk aranır ve mevcudun salt çoğun 
luğu ile karar verilir. Üsüste veya yılda 10 toplantıya maze 
retsiz yahut kabul edilir bîr mazereti olmaksızın katılmayan 
üyeler kural üyeliğinden çekilmiş sayılırlar buna ait kararın 
ilgilinin süre verilerek savunması alındıktan sonra yönetim 
kurulu verir.

Madde : 16 Yönetim kurulu üye sayısı boşalmalar sebebi 
ile yedeklerinin de yerine getirilmesinden sonra üye tam 
sayısının yansından aşağıya düşerse genel kural yönetim 
kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay için 
de toplantıya çağrılır, çağrıma yapılması halinde demek üy 
lerinden birinin baş vurması halinde mahalli Sulh Hukuk 
Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri! arasından seçeceği 
üç kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir

Maddde : 17 Yönetim kurulu aşağıdaki görevlri yerine 
getirir :

1. Demeğin temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerin 
den bir veya, birkaçına yetki vermek.

2. Dernek şubelerinin açılmasını kararlaştırmak ve şube 
kurucularına yetki vermek.

3. Demeğin gelir ve gider hesaplarına ilşkin işlemleri 
yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel 
kurula sunmak.

4. Türk vatandaşı olmayanların demek üyeliğine kabulü 
halinde bunları 10 gün içinde mahallin en büyük mülkî anıl 
amirliğine bildirilir.

5. Mevzuatını kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve 
yetkileri kullanmak.

Madde : 18 Denetleme kurulu 3 asil ve 3 yedek üyeden 
teşekkül edilmek üzere genel kurulca seçilir. Bu kurul der 
neğin hesaplarım ve çalışmalarım devamlı denetleyerek as 
gari 6 ayda bir hazırlayacağı raporları yönetim kuruluna ve 
toplantıda genel kurula, sunar, ayrıca üyelerin demek çalış 
maları halikındaki ihbarlar üzerinde rapor hazırlayarak ge 
reğjni yapar. Yönetim kurulu her türlü hesap ve işlem dos 
yalarının talebinde denetleme kuruluna göstermeye mecbur 
dur, yönetim kurulu, denetlemelerde zorluk çıkarıldığı tak 
dirde denetleme kurulunu toplantıya çağırmasını sağlar suç 
teşkil 'eden hususların tesbiti halinde durumu ilgili makam 
lora bildirir.

Madde : 19 Genel kurulca seçimi izleyen 7 gün içinde yö 
netim kurulu başkam tarafından sayılan organlara seçilen 
asil ve yedek üj elerin ad ve soyadları, baba adlan, doğum 
yeri ve tarihleri meslekleri ve ikametgahları dernek mer 
kuzinin bulunduğu yere en yakın en bujlik mülki, amirine 
yazı ile bildirilir.

Şube kuruluştan :
Madde : 20 Derneğin şubesi yoktur.
Demek şube açabilir.
Şube, açmalı üzere, demek yönetim kurulunca en az üç 

kişiye yetki' irilir. Yetki alanları tarafından şubenin açılacs 
ğı yerin en büyük mülki amirliğine yazdı müracat yapılır 
bu yazıya dernek tüzüğü Ue iki örnek ve yetki belgeleri 
eklenir, şube kıınıluşları şube açılacağı yerde en az 6 aydan 
beri ikamet etmeleri zorunludur.

Madde : 21 Şube genel kurul toplantı tarihinden 80 gün 
önce aidatını yatırmış bulunan üj elerden teşekkül eder. Şu 
be genel kurulları alt olan gazete ile yapılabileceği gibi 
nihaili İmkan ve araçlardan yararlanarak da yapılabilir, 
şube genel kurulu olağan toplantılarım merkez genel kuru 
hı toplantısından en a® 15 gün önce bitimıelk zorundadırlar 

A- Şube genel kurulunun görev ve j-etkih'ti şunlardır :
1. Şube organlarının seçilmesi.
2. Dernek grenci kuruhmdn şubeyi temsüen temsilci üyenin

seçilmesi.
3. Şube yönetim ve denetleme kurulu raporların, görüşül 

mesj yönetim kurulunun ibraz edilmesi.
4. Şube yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp 

aj nen veya değiştirilerek kabul edilmesi.
5. Şube jçîn gerekli taşınmaz malların almmaması veya 

mevcut taşınmaz malların satılması hususuna merkez genel 
kuruluna sunulmak üzere tavsiye karan aimması.

6. Şubenin fesh edilmesi fesh halind mallar demek mer 
kezjne deırediEr.

B- Şube yönetim kurulu 3 asil ve 4 yedek üyeden teşkil 
edilmek üzere şube genel kurulunca gizli oy ile seçilir.

C. Şube denetleme kurulu denetçisi 3 asil ve 4 yedek üye 
den teşkil edilir, denefleme kurulu denetçi şube genel 
kurulca seçilir denetleme kurulu denetçinin görev ve yetkile 
ri merkez yönetim kurulunun aynıdır.

D. Şube organlarına seçilenlerin mahallin en büyük mülki 
amirliğine madde 16 daki şekilde bildirilmesi şube yönetim 
kurulunun görevidir.

Madde : 22 Üyeler girişte 100 TL. giriş aidatı ve yılda 
1.200 TL. üye aidatı öderler bu miktar yıihk olarak verüe 
bileceği gibi aylık taksitlerle de ödenebilir, ödeme şekli ve 
zamanı üyenin talelâde gözönüne alınarak yönetim kuralım 
ca tesbit edilir, yapılan bu teşbit her üye için üye kayıt 
defterine işlenir.

Tüzük değişikliği :
Madde- 23 : Derneğin tüzüğü mdkez genel kuruhina işti

rak eden üyelerinin üçte ikisinin çoğunluğu ile değiştirilir, ya 
pılan değişiklik kuruluştaki usule göre lan. ettirilerek kesin
lik kazandırılır.

Demeğin Gelirleri :
Madde 24 : Demeğin getirteli şunlardır t

1-) Giriş ve üye aidatı,
2-) Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğ-, 
lence, temsil, konser, spor yanşması ve konferans gibf faaiL 
jetlerden sağlanan gelirler.
3-) Derneğin naaı varlığından elde edilen getirten,
4-j Bağışlar ve yardımlar,
5.) Yardım toplamak hakkmdakî mevzuat hükümlerine uj’. 
gun olarak toplanacak bağış ve yardımlar, demeğin dış üBce 
lerdejd gerçek veya tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlar
dan yardım alması içişleri bakanlığının izni ile olur.

Tutulacak Defterler :
Madde 25 : Dernek aşağıda yanlı defterleri tutar :

1 .) Üye Kayıt Defterî : Demeğe gelenlerin kimlikleri, deme, 
ğe giriş tarihleri, aylık veya yıllık aidattan bu deftere yazık । 
2-) Karar Defteri! : Yönetim kurulunun kararlan tarih ve 
numara sırası ile bu deftere yazılır bu kararların altı başkan 
ve üyelerce imzlamr.
3-) Gelen ve Giden Evrak Defteri : Gelen ve giden evrak 
tarih ve numara sırası ile bu deftere kayıt ohmur.
4-) Gelir ve Gider Defteri ; Demek namına alınan bütün pat 
rajannı alındıktan ve harcanan paraların dia verildikleri yer. 
ler açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.
5 .) Bütçe Kesin Hesap ve Bilanço Defterî : Bütçe kesin he
sap ve bilançolar bu deftere işlenir.
6-) Demirbaş Defteri : Demeğe ait demirbaş eşyalar bu def
tere işlenir Bu sayılan defterlerin Noter'den tasdikli olması 
zorunludur.

Madde 26 : Demek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve 
giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu belgelerin saklama 
süresi özel ek kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin 
hükümler sakh kalmak üzere 5 yıldır.

Demek gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındılarm 
belgesi Maliye Bakanhğınca bastırılır. Derneğin talebi üzeri, 
ne 30 gün içinde bu belgeler verilmez ise kanundaki usule 
göre demekçe bastırılan alındı belgeleri mahallin en büyük 
mülki amirliğine onaylattırılarak bağış ve aidat kabulünde 
kullanılır.

Malfye Bakanlığınca resmi alındı belgeleri sağlandıktan 
şonra demeğin bastırdığı özel alındı belgeierî kutlanılmaz, 
bağış ve aidat toplayan kişi veya kişiler dernek yönetim ku
rulu bir karar ile belirtir ve bu karar o yerin en büyük müL 
kî amirliğine tescil ettirilir. Dernek adına gazete, dergi ve 
öteki ttastiı eserler vererrfı bunlar karşıhğında para 
başkaca bir yardım toplama yasaktır.

Taşınmaz Mal Edinme :
Madde 27 : Dernek amacını gerçekleştirmek için bağış ve 

ya satnı alma yolu ile taşınma® mal edinebilir ve banlan sa
tabilir, hibe ve terk edebilir, kamu j-sranna çalışma karan 
almadıktan sonra ikametgahı ile amaç ve faaliyetler İçin ge
rekli olanlardan başka taşınmaz mata sahip olamaz, derneğe 
satm alınan veya bağış ve vasiyet yolu Be demeğe intikal e. 
den taşınma?: matlar dernek adına tapuya teacilindra itibareu 
3 ay içinde İçişleri Bakanlığına bildirilir.

Demeğin Sandık Kurması :
Madde 28 : Dernek yardım sandığı kurar kurmaz dernek 

sağlanan kân dernek üyelerine paylaştırmamak, faiz veya 
başka adlarla üj'elerine gelir sağlamamak şarti Ue üyrferin 
giyecek, yiycek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini re diğer maJ 

hizmetlerde kışa vadeli kredi ihtiyaçiannı karşüamak 
ihtiyacı ile sandık kurabifir. Sandığın kurojmı -w çahşms *. 
saslan İçişleri Bakanhğınca çıkarılan yöneltoeBk çerçeve, 
sinde yönetim kurutanca tesbit edilip ylrriitniür.

Lokal Açma
Madde 29 : Dernek merkez veya şubesinin twılıındnğn yer. 

de mahallin n büyük mülk, amirindaı irin almak ve kanas. 
tara aylan davranmamak şartı fle birw lokal açıp ıştetetekr.

Demeğin Feshj ve M*l VsHığim TSşfiyesi :
Madde 30 : Genel kurul derneğin feshine karar aJalAzmsi 

için tüzüğe göre genel kuruta kabkna bakkms sahip bakman 
dernek üyelerinin (temsilci üjeler dahil) ra aa üçte Râstahı 
toplantida hazır bulunması şarttır.

tik toplantıda çoğunluğını sağlanmaması batinde Üyeter 
usule uygun olarak ikinci toplantıya çağnhr; Bönci t uf tam. 
tıya katılan üye sayısı ne ohırss olsan feshi konuşa görüşü
lebilir. Feshe karşı ilişkin toptantxta karana hanr bahmaa 
üyelerin üçte iki çoğunluğu Se verilmesi zorantadur. Deraeı- 
ğin feshi yönetim kurutu tarafından 5 gün Kinde mahallin 
en büyük minki amirine yan Be büfirsttr.

Madde. 81 : Feshi batinde derneğin menkul ve gajTlıura- 
kulierî K. Kuntta Spor Kulübüne devredilir,

Mad^b» 82 : Demek Bur^a Amatör Katicı Isrt Demeği Fa. 
derasyonuna üyedir.
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yun demek yönetim ve «kenetleme kurulları üye tam sayısı 
toplamının İki katından az olamaz.

Madde 13 Genel Kurul toplantıları ilanda belirtilen mahal 
Un en büyük mülki amirine bildirilen gün ve saat, yerde ya- 
de yapılır. Genel kurula katılacak üyeler yönetim kurulunca 
düzenlenen listedeki adlan karşısına imza koyarak toplantı 
yerine girerler. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı var
dır. Üye oyunu bizzat kullanabileceği gibi, diğer bir üyenin 
aracılığı ile de kullanabilir. Her üye genel kurulda bir üyeyi 
temsil edebilir. Fahri üyelerin oy hakkı yoktur. Kararlar mev 
ludnn saltçoğıınJuğu ile alınır. 9. maddede belirtilen çoğunluk 
sağlanmış ise bir tutanak ile tesbit edilir ve toplantı yönetim 
kurulu başkanı veya görevlendireceği üyelerinden biri 
tarafından açılır. Hükümet komiserinin toplantıya gelmeme 
sinin toplantının ertelenmesini gerektirmez. Açılıştan sonra 
toplantıyı yönetmek iç n bir başkan ve başkan vekili ile ka 
tip seçilir. Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. 
Katipler toplantı tutanağım düzenler. Başkanla birlikte im
zalar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim 
kuruluna verirr. Toplantılarda yalnız gündemde yer alan mad 
deler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin 
en az onda bir tarafından görüşülmesi istenilen konuların 
gündeme alınması zorunludur, 
tınması zorunludur.

Genel kurulun görev ve yetkileri :
Madde : 14 Genel kurulda görüşülüp karara bağlanacak 

hususular şunlardır.
1. Demek organlarının seçilmesi.
2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi.
8. Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülme 

si, yönet m kurulunu ibraz edilmesi
4, Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp ay 

nen veya değiştirilerek kabul edilmesi.
5. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması 

veya mevcut mallan satılması hususunda yönetim kuruluna 
yetki verilmesi.

6. Derneğin federasyona katılması veya ayrılması, 
delegelerin tesbiti.

7. Derneğin uluslararası faaliyet katılması veya ayrılması 
yurt dışmdalıi dernek kuruluşlara üye olarak katılması veya 
ayrılması.

8. Demeğin fesh edilmesi.
9. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevlerin yerine ge 

tirilnıesL
Yönetim ve denetleme kurulları :
Madde 15 : Yönetim kurulu 5 asi] 5 yedek üyeden teşkl e. 

delmek üzere genel kurulca gizli oy ile seçilir. Asil üyelikler
de boşalma olduğu tekdirde en çok oy alandan başlamak tize, 
re yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.
Toplantı günleri kurulca tesbit edilir ilk toplantı en yaşlı 
üyenin başkanlığında yapılır ve üyeler arasında görev bölü 
mü karara bağlanır toplantı günleri kurulca tesbit edilir, 
toplantılarda salt çoğunluk aranır ve mevcudun salt çoğun 
tuğu ne karar verilir. Üsüste veya yılda 10 toplantıya maze 
retsîz yahut kabul edilir bir mazereti olmaksızın katılmayan 
üyeler kurul üyeliğinden çekilmiş sayılırlar buna ait kararın 
İlgilinin şiire verilerek savunması alındıktan sona yönetim 
kumlu verir.

Madde : 16 Yönetin kurulu üye sayısı boşalmalar sebebi 
ile yedeklerinin de yerine getirilin asinden sonra üye tam 
sayısının yansından aşağıya düşerse genel kurul yönetim 
kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafindan bir ay için 
de toplantıya çağrılır, çağrının yapılması halinde demek üy 
terinden b rinin baş vurması halinde mahalli Sulh Hukuk 
Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği 
üç kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir

Madde : 17 Yönetim kurulu aşağıdaki görevleri yerine

GEMLİK SU SPORLARI KULÜBÜ DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ

getirir :
1. Derneğin temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerin 

den bir veya birkaçına yetki vermek.
2. Demek şubelerinin açılmasını kararlaştırmak ve şube 

kurucularına yetki vermek.
3. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilşkin işlemleri 

yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel 
kurula sunmak.

4. Türk vatandaşı olmayanların demeli üyeliğine kabulü 
halinde bunları 10 gün içinde mahallin en büyük mülki 
amirliğine bildirilir.

5. Mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve 
yetkileri kullanmak.

Madde 18 : Denetleme kurulu 3 asil ve 3 yedek üyeden 
teşekkül edilmek üzere genel kurulca seçilir. Bu kurul der 
neğin hesaplarım ve çalışmalarım devamlı denetleyerek as 
gari 6 ayda bir hazırlayacağı raporları yönetim kuruluna ve 
toplantıda genel kurula sunar, ayrıca üyelerin demek çalış 
malan hakkmdaki ihbarlar üzerinde rapor hazırlayarak ge 
reğini yapar. Yönetim kurulu her türlü hesap ve işlem dos 
yalarının talebinde denetleme! kuruluna göstermeye mecbur 
dur, yönet’m kurulu, denetlemelerde zorluk çıkarıldığı tak 
dirde denetleme kurulunu toplantıya çağırmasını sağlar suç 
teşkil eden hususların tesbiti halinde durumu ilgili makam 
lara bildirir.

Madde : 19 Genel kurulca seçimi izleyen 7 gün içinde yö 
netim kurulu başkanı tarafından sayılan organlara seçilen 
asil ye yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum 
yeri ve tarihleri meslekleri ve ikametgahları demek mer 
kezinîn bulunduğu yere en yakın en büyült mülki amirine 
yazı İle bildirilir.

Şube kuruluşları :
Madde : 20 Demeğin şubesi yoktur.
Madde 21 : Diyeler girişte 5000 TL. giriş aidatı ve yılda 

2000 TL. üye aidatı öderler. Bu miktar yıllık olarak verilebL 
lecçği gibi ayhk taksitler şeklinde de ödenebilir ödeme geldi 
ve zamanı üyenin talebi de göz önüne alınarak yönetimi kum. 
hınca tesbit edilir. Yapılan bu tesbit her üye için üye kayıt 
defterine işlenir.

Tüzük değişikliği :
Madde 22 : Demeğin tüzüğü merkez genel kuruluna işti

rak eden üyelerinin iiçte ikisinin çoğunluğu ile değiştirilir, ya 
pılan değişiktik kuruluştaki usule göre ilan ettirilerek kesin 
lik kazandırılır.

Demeğin Gelirleri :
Madde 28 : Demeğin gelirleri şunlardır :

1-) Giriş ve üye aidatı,, ,
2-) Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğ
lence, temsil, konser, spor yarışması ve konferana gibi faali, 
yellerden sağlanan gelirler.
3-) Demeğin mal varlığından elde edilen gelirler, 
4~) Bağışlar ve yardımlar,
ö.) Yardım toplamak hakkmdaki mevzuat hükümlerine uy
gun olarak toplanacak bağış ve yardımlar, demeğin dış iilke ' 
lerdeid gerçek veya tüze] kişilerden veya diğer kuruluşlar
dan yardımı alması içişleri bakanlığının izni ile olur.

Tutulacak Defterler :
Madde 24 : Dernek aşağıda yazıh defterleri tutar : 

1.) Üye Kayıt Defteri : Demeğe gelenlerin kimlilderi, deme
ğe giriş tarihleri, ayhk veya yıllık aidatları bu deftere yazılı ı 
2-) Karar Defterî : Yönetim kumlunun kararlan tarih ve 
numara sırası ile bu deftere yazılır bu kararların altı başkan 
ve üyelerce İnizlanır.
8-) Gelen ve Giden Evrak Defteri : Gelen ve giden evrak 

tarih ve numara sırası Je bu deftere kayıt olunur.
4-) Gelir ve Gider Defteri : Demek namına alınan bütün pa. 
ralann alındıklar» ve harcanan paraların da verildikleri yer. 
ler açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.
5-) Bütçe Kesin Hesap ve Bilanço Defteri : Bütçe kesin he
sap ve bilançolar bu deftere işlenir.
6-) Demirbaş Defteri : Demeğe ait demirbaş eşyalar bu def
tere işlenir. Bu sayılan defterlerin Noter'den tasdikli olması 
zorunludur.

Madde 25 : D' mek gelirleri alındı belgesi île toplanır ve 
giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu belgelerin saklama 
süresi özel ek kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin 
hükümler sakh kalmak üzere 5 yıldır.

Demek gelirlerinin aiıhmasında kullanılacak alındılarm 
belgesi Maliye Bakanlığınca bastırılır. Demeğin talebi üzeri, 
ne 30 gün içinde bu belgeler verilmez ise kanundaki usule 
göre demekçe bastırılan alındı belgeleri mahallîn en büyük 
mülkî amirliğine onaylattırılarak bağış ve aidat kabulünde 
kullanılır.

Maliye Bakanlığınca resmi alındı belgeleri sağlandıktan 
sonra demeğin bastırdığı özel alındı belgeleri kııBanılmaz, 
bağış ve aidat toplayan kişi veya kişiler demek yönetim ku
rulu bir karar üe belirtir ve bu karar o yerin en büyük mül
ki amirliğine tescil ettirilir. Dernek adına gazete, dergi ve 
öteki bağılı eserler vererek bunlar kargılığında para veya 
başkaca bir yardım toplama yasaktır.

Taşınmaz Mal Edinme :
Madde 26 : Demeli: amacını gerçekleştirmek için bağış ve 

ya satm alma yolu ile taşınmaz mal edinebilir ve bunları sa
tabilir, hibe ve terk edebilir, kamu yararına çalışma kararı 
almadıktan sonra ikametgahı ile amaç ve faaliyetler için ge. 
rekli olanlardan başka taşınmaz mala sahip olamaz, derneğe 
satm alman veya bağış ve vasiyet yolu 3e demeğe intikal e. 
den taşınmaz mallar dernek adına tapuya tescilinden itibaren 
3 ay içinde İçişleri Bakanlığına bildirilir.

Demeğin Sandık Kurması :
Madde 27 : Dernek yardım sandığı kurar kurmaz dernek 

sağlanan kân dernek üyelerine paylaştınmamak, faiz veya 
başka adlarla üyelerine gelir sağlamamak şartı ile üyelerin 
giyecek, yiycek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal 
ve hizmetlerde kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak 
ihtiyacı ile sandık kurabilir. Sandığm kuruluş ve çalışma e. 
saslan İçişleri Bakanlığınca çıkanjan yönetmelik çerçeve, 
sinde yönetim kurulunca tesbit edilip yürütülür.

Lokal Açma
Madde 28 : Demek merkez veya şubesinin bulunduğu yer 

de mahallin n büyüle mülkî amirinden izin almak 'e kanım, 
lara aykm davranmamak şartı ile birer lokal açıp işletebilir.

Demeğin Feshi Ve Ma] Varlığım Tasfiyesi :
Madde 29 : Genel kurul demeğin feshine karar alabilmesi 

için tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan 
demek üyelerinin (temsilci üyeler dahil) en az üçte ikisinin 
toplantıda hazır bulunması şarttır.

tik toplantıda çoğunluğun sağlanmaması halinde üyeler 
usule uygun olarak ikinci toplantıya çağrılır, ikinci toplan, 
tıya katılan üye sayısı ne olursa olsun feshi konusu görüşü
lebilir. Feshe karşı ilişkin toplantıda kararın hazır bulunan 
üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur Deme
ğin feshi yönetim kumlu tarafından 5 gün içinde mahallin 
en büyük nılüki amirine yazı ile bildirilir.

Madde 30 : Fesih batinde demeğin menkul ve gayrimen
kul malları Beden Terbiyesine devredilir.

Madde 31 : Demek Bursa Amatör Spor Kulüpleri Deme 
ği Federasyonuna- üyedir.

Menkulün Açık Artırma 
İLÂNI

Dosya No. : 985 /1Q7 T.

Bfr borçtan dolayı hoe.izU vc aşağıda cins, miktar ve kıy
metleri yazılı mallar satışa çıkarılmıştır.

Birinci artımın t 7. 985 günü saat 11.00 İle 11.10 ara. 
sıiMİa iskele Meydanındı» yapılacak ve o günü kıymetlerinin 
o/fl 75 ine Lsteldı buiuıuııııdığı takdirde 2. 7. 985 günü aynı 
yer ve saatte 2. arhmın yapılarak cn cok flat veren satılaca
ğı ve satış şartnıunenln icra dosyasından görülobUcceğl, mas 
rafı verildiği talcdlrdo şartiıameııln bir önıeğ.nin isteyene 
gömlerUcblteccğl, fazla bilgi ainınk isteyenlerin yukanda ya. 
zili dosya nuınıırasıyln icra ınenıurhığuıuı lıaşvunnalıırı ilan, 
olunur.

Not : İhaleye İştirak eıletılerılcn nıulıaııımen kıymetin 
o/0 10 nlsbotinde tnnlnat alınacaktır.

tora Memuru

Muhammen Kıymeti Aıledl Cinsi Mahiyeti vc önemli nit.
Um Krş.

800.000.00.. 1 06 NT Ö24 plakalı 1976 nıodel
Doılg-c marka kaıuj'onet

(ie, İf. K. 114.1, 114-3)

#****4t**#t**#***$**$*
Gazeteniz Gemlik Körfezi i
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Okuyunuz, Okutunuz, Abone Olunuz
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GEMLIKSPOR KULÜBÜ 
BAŞKANLIĞINDAN

tllLİlBONOî 8ENÇ TAKIMI İÇİN 19CI-1972 DSSffl- | 
| LU ARASINDA 9 HAZİRAN 1989 PAZAR GÖNÜ SAİT g 
| 17.00 DE FOIBOL SAHASINDA SEÇMELER YAPILACAKTIR. |

İSTEKLİLERİN MALZEMELERİ İLE BİRLİKTE BELİRTİLEN | 
| BON ve SAATTE HAZIR BOLÜNMALARI ÖNEMLE DOYORDLDR | 
OOOOOOOOCOOOOCOOOCOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOoococo

ELEMAN ALINACAKTIR
Büromuzda yarım gün çalıştırılmak üzere. Açık 

öğretim Fakültesi 1. veya 2. sınıfına devam etmekte 
olan muhasebe yardımcı elemanı alınacaktır.

İlgililerin büromuza müracaatları duyurulur.

MAHİR ÖENCER
Muhasebe ve Vergi Danışmanlığı Bürosu - Tlf : 3090 
Gemlik

8

Gemlik

FİRMAMIZIN ESERLERİNİ TANITIM ve PAZAR
LAMASINDA YETİŞTİRİLMEK ÜZERE BAY ve BAYAN 
ELEMAN ALINACAKTIR.

BAŞKAN KÛLTOR HİZMETLERİ
Gürle Işhanl Kat 1 No. 101

ÖOOOOOCîOOOOOCOOOOOCOOCOOaOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

AKDOĞANLAR TİCARET
©DUVAR KAĞIDI
•POSTER
•FOR3DPLAST
•PARKE
•CAM CİLA
•HAUFLEKS
•3IARLEY
•YAĞLI BOYA
•PLASTİK
•BADANA

İTİNA İLE HİZMETİNİZDEDİR 
HÜSEYİN .AKDOĞANLAR

TLF : 2132
istiklâl Cad. Gürle İş Hanı Pasaj İçi GTMÎlk

GEMLİK KÖRFEZ
HAFTALIK SİYASİ GAZETE

Resn'd ilânlar tek sütun saatimi 300 TL ।
İcra ve Mahkeme ilânları sütun aantmi 100 TL-
Kayrp üanlaı 750 TL
Teşekkür ve doğum Canlan santimi 100 TL I
Kongre ilanları 3500 TL
Kooperatif îlanisn 4000 TL j a

Sürekli Ani ilânlar pazarlıkla ohrur
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SAYI : 606
(KDV DAHİL) 20 LİRA

gemUik

HAFTALIK SİYAHİ GAZKTK j

KURULUŞ : 16 H AZİBAI 197 S

TLP : 3927
Kayhan Mh. 1 Ho*u 05. GEMLİK

Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantıları Devam Ediyor

Başkan Yeniden
Oylandı

Katılacak Folklor Ekipleri Belli Oldu
«. GEMLİK FESTİVALİ
ÇALIŞMALARI
DEVAM EDİYOR

Belediye Meclisinin Haziran 
ayı toplantılarına devam e. 
dildi. Belediye Başkanınm bir 
yıllık çalışmaları meclisin, Baş 
kan vekili tarafından yönetil 
mesi nedeniyle tekrarlandı.

Cuma günü saat 14.oo de 
toplanan Belediye Meclisi bir 
önceki toplantı tutanağını o- 
kuduktan sonra gündem mad
delerini görüşmeye başladı. 
Belediye Başkanı Hakkı Ça
kır, bir önceki toplantıda baş 
kanlık çalışmalarının oylanma

şeklinin Valiliğe sorulduğunu 
ve Meclisin bu sırada Meclis 
Başkan Vekili tarafından yö
netilmesinin gerekliğinin be
lirtilmesi üzerine, Başkan 
Hakkı Çakır çalışma raporu
nu tekrar okudu. Bu sırada 
başkanlık kürsüsüne Meclis 
Başkan Vekili Bilal Kara geç 
ti. Oylamada başkan Çakır, 
aklandı.

Gündemin öbür maddesine 
geçildi. Belediyeye bir süre, 
önce gelen müfettişlerin ra.

porlarmda bazı memurlara 
yapılan fazla ödemeler konu
su ele alındı, paraların geri 
alınması kararlaştırıldı. Ma
nastır çınar altını kiraya ve- 
rilmcsni isteyen bir vatan
daşın teklifi red edildi.

Belediye Meclisi zamanın 
uzaması nedeniyle toplantıyı 
Perşembe gününp erteledi.

Belediye Başkanı 
i. Hakkı Çakır

Yüksek Hatla Satış Yapan
9 Kasap Bayramdan Sonra

6-7 Temmuz günleri yapı 
İrak olan 11. Gemlik Tu
rizm ve Kültür festivalinin 
hazırlıkları sürcürthiıiycr.

Festival Komitesi Başkanı 
ilçe Kaymakam! Mehmet Gü 
ler. hazırlıklar konusunda 
gazetemize yaptığı aciziz ma 
da; festival afişlerinin hazır
landığını, iliçemiz) tanıtacak 
olan broşürün ise baskıda ol 
duğunu belirterek şunları 
söyledi

“.İl. Gemlik Festivalinin 
hazırlıkları hızla sürüyor. 
Festivale katılacak yerli ve 
yabancı ekiplerin bir bölümü 
belli oldu. Polonya, F. Atanan 
yaı ve Romanya ekiplerinin 
gelmesi kesinleşti. Yerli ekip 
terden Bursa Kılıç Kalkan. 
Belediye Folklor ekibi, Kız

Kete» «AM. Zafer Foödör 
ekîbi festivale katitecakhır. 
Bu arada festival batesu ya
pılması da İnesfadeşmSşdftr- 
Fotoğraf yanşaMa. su spor
ları y-anşmalsryia festffvaU 
renklendireoeğiz.”

Gemlik Kaymakamı 
Mehmet Güler

Gemlik Narlı Köyü Arasında (alışacak
Gezici PTT Hizmete Girdi

PTT Genel Müdürlüğünce 
Gemlik Narlı Köyü arasında 
hizmete sokulan gezici pos- 
talıanedc her türlü PTT hiz
metleri yapacak.

Geçtiğimiz hafta hizmete 
giren gezici PTT. 'sabah sa
at 8,30, 17.00 arasında çalışa 
cali. Filâtelist, kdli, yurt içi 
ve yurt dışı otomatik telefon, 
telgraf, hizmetlerini sunacak 
olan gezici postahane, Gem
lik Narh arasında Sınırtaş,

İdeal Konut Sitesi, Ada Pan 
siyon, Acar Sitesi, Huzur Si 
t esi, Narh Köyü merkezi ol 
rriaılt üzere 7 durakta hizmet 
sunacak.

PTT yetkilileri gezici pos 
bahanenin ilgi görmesi üzeri 
ne gerektiğinde çalışma saat 
Terinin uzatılabileceğini sloy 
lediler. Gezici postahane bölge 
mizde ilk kez hizmete giri 
yor.

Kapatılıyor
Belediye zabıta ekiplerince 

yapılan denetlemelerde yük- 
sek fiatla et sattıkları sapta 
nah. 0 kasap hakkında kapat 
ma karan uygulanacak.

Vatandaşların şikayetleri 
üzerine haklarında yasal iş
lem yapılan 9 kasap ile ilgili 
raporlar Belediye Encümenin 
de geçtiğimiz hafta görüşül

dü ve 9 kasabın bir hafta sü 
reyle bayramdan sonra kapa 
tılmasma karar verildi.

Belediye Başkanı Hakkı 
Çakır, “et fiatlannda şimdilik 
bir zam konusu yoktur. Ka 
sap esnafının zam istemi var 
dır. Bu istem enciiımu» miz. 
de görüşülecektir” dedi.

Umurbey’in Su Sorunu (özümlendi

Belediye Başkanı Karpat 
“Yeni Hizmetler Vereceğiz”

Hadi ÖZSAYIN

Çoban Dağda
Kız Kaçırmağa Kalktı
Hapsi Boyladı

Umurbey Belediyesi kasaba 
mn su sorununa çözüm getir 
di.

Gemlik Narlı Köyü arasında hizmete giren gezici 
postane aracında her türlü PTT hizmeti görülüyor.

Fotoğrafta hizmete giren gezici postane görülüyor.

Halk Eğitimi
Merkez Müdürlüğü
Ses Yarışması
Düzenledi

Pazar Günkü
Sıcaklar Bunalttı

Gemlik Halk Eğitini Mev. 
keşi Müdürlüğü, Türk sanat, 
Türk Halk ve Hafif müzik 

f «lallarımın soa ynnşnmsı dil 
■inlendi.

16 ynş yukarısı amatör mü 
zlayenlerin katılacağı yarış
mada; birinciye 10.000 Hra, 
İkinciye 6.000 lira, üçüncüy*

D. 8. 4 t*

Turtanı mevsiminin müjde 
cisi sıcakların ilki pazar gü 
nü yazlıkçıları bunalttı.

Önceki gün sabah erken 
saatlerde bagfııyan sıcaklar 
çevre kasabalardan w Bur 
sa'dan denize girmek için 
akın akın turisttin ilçemize 
gelmesine neden oldu. Sıcak, 
tan bunalan yerli turistler ve 
Gemlik 71 ter »ehilleri doldu, 
nırken, serinlemek için solu
ğu denizile aldılar.

Şahisıyurdu köyünde sevdi 
ği kızı kaçırmağa kalkan ço 
ban Osman Kır (29) bunu ba 
şaranıayınca cezaevini boyla 
di;

Geçtiğimiz hafta Şahinyur 
du Köyünde meydana gelen 
olayda hayvan otlatan Osman 
Kır adlı genç. Çınarcık Buca 
ğından Şahinyurdu köyüne 
gelerek dağda hayvancılık 
yapan Gür ailesinin genç ve 
güzel kızı Ayşe Gür'ü (17) 
bıçak tehdidi ile kaçırmağa

kalktı. Ancak, kızın mücade
lesi sonunda amacına ulaşa
mayan Çoban Osman, sevdiği 
kızı bırakarak kaçtı.

Olaydan sonra şikayetçi 
olan Gür ailesi jandarmaya 
başvurdu, zorba aşık Osman 
Kır, yakalanarak adlîyeye 
slJvkedilHi

Osman Kır. savcılıkta, ver
diği ifadesinde; Ayşe Gürün 
hayvan otlatmakta olduğu 
sırada yanma geldiğini ve 
kendisini kaçırmasını istedi
ğini, buna razı
olmadığını. ailesinden isteye
ceğini söytedTğûu bildirdi, 
Osman Kır. ifadesinde, kızın

D. S. 4 te

Gemlik
Yardımsevenler Derneği 
60 Yoksul (ocuğu 
Sünnet Ettirecek

Çoban Osman Kır, 
sevdiği kızı zorla kaçır
mağa kalkınca kıyamet 
koptu. Hem kızdan oldu, 
hem de cezaevini boyladı. 
(Fotoeraf : G Körfez)

Gemlik Yarchmsevenîer 
Demeği nunsmuı nedeniyle 
ICO yriksula yiyecek dağıttı, 
60 yoksul çocuğu da rfrnrt 
^ttüuıcğ* kurar verdi.

Yaıthaa Sevmter Demeği 
Başkanı Dr. Nimet Ataoğuz 
un pırhmuı yaptoğt «çdda 
maya göre: raaaaaaa nedeniy 
te demek Sj-âeriBto çsşan

Ok S. 4 te

Umurbey Belediye Başkanı
Hüseyin Karpat

Umurbey Belediye Başkam 
Hüseyin Karpat "KöytanUL 
tim ea önemli sonum olan 
«a konmama çözüm gettrfiğf 
mızı müjdelerim. 1985 yılını 
Umurbey için F*
ilan ödeneğiz. Yıllardır su<nx 
laktan yakman Cınutan'l. 
ter YSE den atanan 22 mil
yon Cratak krediyle bu sorun 
«yözülılii. Gendik mezbaha 
mevkümte bulunan su, bam 
lı-la t*"saau üzerinde bu
lunan iki depoda toplanacak 
Depolardan kasahaam çı^Ct- 
* -ıtınıWte gönderfterdı 
su r^rrsm ^tedbnttr.* 
dedi.

Körfez'de Koli Basili Taraması

‘DENİZDEN SpJ ÖRKEILERİ ^IIII

Metal Sağhk Ossğı Dcfeterân S-r- . SöcftecSi ktate 
zaev. yaiftJUa.- sfc dmettaneterte knterui i'4j Mtaı

D«Mcr Me*rs*< W *a*r MfSata ımcmtaM
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Her Hafta Bir Konuk

Tankut Öktem Nerede?
fCTCDET "İlçedeki Bokkol, Market İşleticisi Kendini Yenilemez**, Ani^lE I I ElftE^L Kurulacak Bir Süper Market Tümünü Yok Edecek"

RÖPORTAJ KADRİ GÜLER

Av Ali AKSOY

OünlimUude ülkenin en ünlü heykeltraşı kimdir ? Bu «onı. 
yu verilecek yauıtşııdur : Tankut öktem...

Tankut öktem Gemlik-KüçUk Kumla’ da oturur. Kumla 
girişinde, bahçe İçinde bfr evi ve geniş bfr atelyeei var. Işl<ri 
gereği dışarıda olmadığı zaman mutlaka Kumia’dadır. Ara. 
yanlar buruda bulur.

ünlü sanatçı çalışmalarında modelin “tıpkısı" heykeller 
yapmakta yetinmez. Klâsik heykej anlayışının dışında, daha 
yenilikçi çizgide, Keyreden çağnşım’ar yaptıran heykelleri 
var. Sanatına egemen bu anlayış nedeniyle, nanatçı pek tutul 
du. ülkomiz'n dört bfr yanından insanlar gelip, Tankut Öktem'i 
Kumla’dabulup anıtlar yaptırıyorlar. B'nalann önlerine, k«*nt 
terin geniş alanlarına ve bulvarlara.. Tankut öktem Ata. 
tiirk Anıtları, Kurtuluş Günü Anıtları veya Gençlik Anıtla 
rı yapıyor. Duvarlara panolar, kabartmalar ve rölyefler ya
pıyor.

Nerede bulurlar Tan'tut öktem’i ?
Kıımla’da M.

Geçen yılın İlkbaharında Tankut öktem’le tanışmak iste, 
d’m. Kumla’ya gittim. Tanıştık. Kcmşu llço Orhangazl’n'n 
kurtulurunu sembolize eden b'r anıt üzerinde çalışıyordu. 
Askeri Hara’dan iki yağız asker. Üstleri çıplak. Model o'a. 
rak bir sancağı dlmâ'k tutuyorlar. Tankut öktem şakır şa
kır torliyerek askerlerin pazusunu, pozunun kıvrımlarını 
ve bilek damarlarının çıkıntısın işliyor. Ç’alışmalasnu arada 
hiçbir şey sormadan dakikalarca seyrettim.

Orhangazi Belediyesi nerede bulmuş Tankut öktem ?
Kum'a’da ...
Sadece Orhangazi değil Kumla yolunu bilen 1 Ünlü sanat

çı Kara HarpOkuiU ve yine Hava Harp Okulu’nun duvarla, 
rina, kurtuluş savaşımızı canlandıran kabartmalar yapıyor. 
Yine pek çok kentin meydanlarına ökteın'ln eserleri Atatürk 
Anıtlarını Düşlüyor...

Orhang’.zl halkı Tankut öktem’i çok beğenil'. İlçe mey. 
drurnılald Atatürk Anıtı, İçeye adını veron Osmaniı Pad'şa 
lıı Orhan Gıızi'niıı anıtı yine ökteın’ln elinden çıkmıştır. Ve 
ırlrıyct Orhangazi'nin düşman işgalinden kurtuluşunu sem. 
boLze islen görkemli bir anıtın son rütüşlnnıu yapıyor şlm. 
dİ Orhangazi'de sanatçı.

Nerede oturuyor bu Tankut öktem ?
Kıunla'da.,.

Tankut öktem'o geçen yıl, (.Gemlik için bir mut yapmayı 
istnnHxr> inisiniz ? ) diye sordum. Yüzüme, “buruk acılı bir 
yüzle baktı”...

öyle ya bir sanatçı, bir ilçenin meydanına, o ilçe beted’ye* 
sinin vo Kaymakamlığının “arzusu dışında" anıt yapamaz...

Gemlik, her yıl festival iyin milyonlarca, lira para döküyor. 
Bu yıl da üç.Imsş ınllyoncuk dökeceğiz.. Herşey geç p g.decek 
yine...

Tıınkut öktrav Gemlik'te bir anıtı kaça yapar, bihnau. Sa 
natçı emeğine bence ne değer biçilme ardır.Ama böyle bir ko
nu, —ilçe yöneticilerimiz isterler ine— kentlisiyle konuşulur. 
Artık hemşehrimi». sayılan Tankut ökteın'ln bir eseriyle il. 
çoııılz daha bir »Üslenecektir.

Sanatçının nende oturduğunu Orhangazi’ye sorarsak ala 
cağımız yanıt :

— Tankut öktem Kum in *4ıı oturur...

İLÂN 
Gemlik Belediye Başkanlığından

1. İlçemi» İmar planı paftaları (taarine kmUstrel parselleri 
itin ııv'Jtnal ölçü değerlerinden tersim suretiyle ürerlerin - j 
İşlennıasi işi BM aayıb yasanın SI. nvuMısı hükümleri 
içinde emanet komisyonu marifeti ile genel ve teknik şart 
name gereğiıtee jın>hnl:uHktır.

#. İmar |«n*i»n t adet olup işin keşif besW t.OSft W 
Tl. dlr. GeçM teminatı St 400. Tl. ıttr.
yHjutacaktır.

S. İhale 18.8.11KV sah günü saat ItM ila lk*k' otaasutata
4. İhale) e girmek nh'usıkrtu ihale saatinden hlr saat M 

cenine kadar çırak kamu tealim etmi» obadan gcrekttdlr

lk İhı işe ali şartname Moüjmıh Ten İşlerinde rörük'bi 

>r.
d. iştirake terin Ticaret Odam Bplraal ve diğer geıekl 

ovmki»n Ihma etnıelert şarttır.

T. l\v»ia İle yapılacak müncaatlar dikkate abama*.

Sevgili okurlar, geçen hafta ara vermek zorunda kakhg,. 
mız "Ht hafta bîr Konuk” köşemizde bu hafta Sayın Ah
met Çeterez ile baş haşayız.

Gemlikli olan herkezin Sayın Çeterez* i tanımaması ola 
nakşız. Hani bir tabir vardır "Hangi taşı kaldırma utnvfai- 
...! Ahmet Çeterez’de Gemlik'teki tüm siyasal ve sosyal ı»a 
reketin içinde yaşamının bugünlerine geldi. DP deki çal,«t-.. 
lan, esnaf kefalet kooperatifi. Marmara Birlik Zeytin Koo
peratifi, Adalet Parti, Gemlik Belediyesi Meclis üyeliği. Ti
caret ve Sanayi Odası görevleri yanında çeşitli derneklerde 
ki çalışmalarıyla renkli bir kişiliği var Sayın Ahmet Çeterez 
'in.

Sayın Çeteriz'i emekli olduktan sonra elinizle koyduğunuz 
gibi bulabileceğiniz tek yer “Grup Aile GaziiM>su”mır. PTT 
ye bakan ön masaları. Bilinen kişilerden oluşan bazen dört 
lü, bazen beşli ve altılı grup masada, sıcakların ve de rama 
zanın getirdiği ağırlıkla başbaşalardı. Oturdum. Köşemizin 
bu haftaki konuğu olduğunu söylediğimde “Bizd n dah i 
önemlileri Mirdi" demeden de kendini adamadı.

Böyle başladık konuşmaya Sayın Çeterez'le. Sonra sordum:

—Sayın Çeterez, bize kendinizi tanıtır nusmız •
—1927 yılında Gemlik’te doğdum. Aslen Yunanistan’ın 

Eoyran Kasabasındanız. Birinci Dünya Savaşından önce Tür 
kiye’ye gelen “Mübadil” lerdeniz. Babam Doyran'lı Ömer 
Efendi Gemlik'e yerleşmiş, biz de Gemlikli olduk. 1937 yılın 
da babamı kaybettikten sonra hayatımı annemle birlikte 
sürdürmeye başladım. Orta halli bir ailen'n çocuğuydum. 
Babadan kalma 800 ağaç zeytinlik ile geç mimizi sağ'amaya 
çabalıyorduk. İlkokulu Gemlik'te bitirdim. Ortaokulu 
"Pekiyi" derece ile 044 —45 yılında bitirdim. Eu arada şunu 
hatırlatmak isterim. Ortaokulu bitirdiğimde Veli Orkun. 
Rıza Levent, Süreyya Noyan, Makbule Hanım gibi çok de 
ğerli hocaların desteği ile kendimi yetişmiş addettim. Bir yıl 
okula ara verdikten sonra, İstanbul Pertevnihal I «tamirine ya 
zildim. Maddi sıkıntılar nedeniyle 10. cmıfta okulu bıraktım. 
Gemlik’e röndiim ve ilçenin tek eczanesi olan mehrum Alı 
Hikmet Sevinç'in daveti ile eczacı çıraklığına başladım. 
Diyebileceğim tekşey, hayatımın en renkli ve en rahat yıl 
lan bu yıllardı. Bu nedenle, bu aileye karşı sonsuz şükran ve 
sevgi beslemekteyim. 1949 yılında asker oldum. Bursa "Cer 
ralıi Harp Hastanesi" Eczacı kalfalığında askerliğimi geçir 
dim. Birliğim hava kuvvetleriydi. Şimdiki Hava Kuvvetleri 
Komutanı Sayın Halil Sözer. o sıralarda genç bir teğmendi. 
Ben sıhhiye onbaşısı il aynı birlikte. Sayın Paşamın ciddi bir 
subay olduğunu grmüştüm. Bu ciddiyet ve dostluğumuz, 
bozulmadan askerliğim sonuna değin devam etti.

Askerlik sonunda gıda maddeleri toptancılığı yapan Ali 
Osman Kemah’ın yanında çalışmaya başladım. Beş. yıl sonra 
İlk kez kendi iş yerimi açtım, Şubat 1985 gününe kadar 
da ticaretle olan yaşantımı, tam 36 yıl sürdürdüm. Şimdi 
Bağ—Kur emeklisi sade bir vatandaşım.

—Sajın Çeterez, 194?—950 yıllannda Gımllk'te ticari 
görünüm nasıldı ?

—O devirlerde sanayi gelişmediği için ulaşım hayvancılıkla 
yapılmaktaydı. Bu sebeble zaiıirecilik ticarette önemli yer 
tutuyordu. Tanınmış isim"er, Bahattin Kaptan. Çıpa Mustafa 
Bey. Hüseyin Adalı Bey idi.

Bakkaliye ve Toptan Gı.’a maddeleri, satanlar ise; Memşo. 
Denıirali Uzunlar, Hamdı ve Sakıp Tangün kardeşler. Ali Os 
man Kemah, Ali Komutan bulunuyordu.

Zeytinyağı ticaretiyle Alemdarlar uğraşırlardı. Zeytin 
alım satımı işiyle ise; Ali Şirin, Ali Şevki öner, Ali Turgut, 
Mehmet Çil. bu konuda ağırlığı olan kişilerdi.

Manifaturacılıkta ise; Hüseyin Taran ve Dimili Kardeş 
ler vardı. Birde bir iki musevi vatandaş.

—Peki bakkal esnafının durumu ne idi ?
—O zamanlar nüfus çok azdı. Diyebilirim ki çarşı esnafı; 

Nurettin Özer, İsmail Tan, Şekerci Ali Bey. Tangün'ler ve 
bakkal Naci dışında bir de bahkpazarmda uzım yıllar şöh 
retini sürdüren Mehmet Güler (Hoca). Ahmet Doster (Dayı) 
ile (Şarapçı) Zeynel Aysel bulunuyordu,

O şartara rahmen Gemlik. Yalova. Orhangazi ve Yenişe 
hir’e. kadar ticarette etkindi. Karayollarının gelişmesiyle cu 
etkinlik kayboldu. Hemen şunu ekliyeyinı Sunğipek Fahri, 
kası o günlerde ilçenin gelişmesinde en büyük katkıydı.

Gemlik’te DP nin kuruluşunu hatırlıyor musunuz ?
—Dr. Ziya Kaya ile Celal Bayar Bey. arkadaştılar. DP 

kurulunca Ziya Bey hemen DP yi Gemlik'te kurdu. Ek ku 
rucular arasında hatıriadıyım kadarıyla; Dr. Ziya Kaya. 
Mustafa Çıpa, Hüseyin Adalı, Ali Kadri. Gürçay. Av. Cfcnâl 
Avarkan. Ortıer Ooderair. Ali Kaodiyar ve İbrahim Akıt 
bulunuyordu, (Akıt sonra aynldri Ferliye ilk yınrtanı Ecz. 
Hikmet Sevinç yapmıştı.

GEMLİK KÖRFEZ
HATTAIJK SİYASÎ G.IZEH

Rosıvd ilâriJar tek sütun s&ntkni 300 TL. 
îcra ve Mahkeme il&üan sütun aarı”fr 'd ICO TL 
Kajıp UmKai 199 TL
Tesetöür ve âoğtm Aartan sentini 1(X? TL. 
Kcctgre tartan 3500 TL
Kooperatif tortan 4000 TL

Sûrekl öcel Sânlar pastfttte ahar.

—Sizin siyasete girişiniz nasıl oldu ?
—1550 P-hır Ocak kongresi yapılırken bea de gitta 

Partiye kayıt olmamı teklif ettiler, kabul ettim. O 
-Ocak" r-aşkan, M'-istafa Erenoğiu idi. 1952 yılında kongı 
ce oybirliği ile ocak başkanı seçildim.

—DP kuntidnğunda »ıklatılan var nuydı 7 Daha ağdı • 
raeak olansam, CHP yönetim: parti üyelerine baskı 
yor muydu •

—1946 seçimlerinde oy kuilanmzyord'nn ama o seçimleü 
partinin afişlerini taşmdnn. Kalabanın o günkfi Knjsoakaa 
Refik Kuzucu idi. Kaymakamımız çok omenter ve dMpM 
idL Hfiirilme konağının yeri ise şimdiki lise, tanaoyüt Sı 
çim günü hükümet cinas: çerresnde afişleri gezerken yrig 
landık ve karakola götürüldük- Bizi hapsettiler. Dr. Zşı 
Bey, hapsedildiğimizi duyunca geldi ve bizi çıkarttı Btas* 
bunun dışında hatırladığım bir olay i»™**'

—1950-1960 yıllan aramda DP. etki görel iniz ne idi f
—Ben 27 Mayıs ihtilâline kadar Ocak Başkanlığı göreriB! 

yürüttüm. Bu arada fevkalade yönetici 'p™
Hüseyin Eayn ve Osman Gürsoy sevdiğim başkanlar idi 3p 
de başkanlık konusunda gittikçe hizipleşme başladı Genflk 
siyasi tarihinin en çetin ilçe yönetim kurulu seçimleri lS5î 
yılında yapıldı. Merhum Muhtar Alemdar, ilçe ’

—27 Mayıs 196) <ia Dçe de ne oldu ?
—ihtilâlin ikinci günüydü benî ve Muhtar Alemdan v*B 

mizden aldılar ve Askeri Garnizona götürdüler. Bir süne can 
ra Unıurbey Belediye Başkanı İbrahim Beşli. ileGemlik Ky. 
makamı Reşat Çakmak getirildi. Gemlik'teki yer dar ciduğs 
için bizi Bursa Işıklar Askeri Lisesine götürdüler. Tta E 
gün kaldık orada. Daha sonra kurulan bir mahkemate yatçı j 
landık ve serbest bırakıldık. Şunu hemen burada behrtnrik I 
isterim. Işıklar Lisesindeyken en ufak kötü bir muamele Ot 
karşılaşmadık.

—Sayın Çeterez, bize öbür sosyal çalışnıılarnıız.dan hahfe 1 
eder misiniz ?

—1960 yılında AP. kuruldu. Burada görev aldım. Sem yüne 
tim kurulu üyesiydim. Gemlik Belediyesinde ilk göreıt rah
metli Emin Dalkıran zamanında başladım. Bu görevim 12 
lül 1980 gününe kadar sürdü. Dçe Ticaret ve Sanayi Odsr 
yönetim kurullarında. Esnaf ve Kefalet Kooperatifleri Tünt 
tim ve Denetim Kurullannda. 72 nolu Marmara Birlik Zeçtta 
Tanm Satış Koop. yönetim ve denetim kurullarında Znast 
Odası Başkanlıklarında hizmet yaptım. Aynca Okul koni 
ma ve aile birliği görevlerinde bulundum.

—Sayın Çeterez, siz ilçmizde en uzun dönem esnaflık!» uf 
raşnuş, bu arada sosyal çahşmalan da birl'kte götürmiı^ bkr 
kişisiniz. Ben sizin Belediye Meclisinde bakkal önlüğü ile tış 
lantdara katıldığınızı anımsıyorum. Esnaf samji>y 
meyle bir Ekte oluşan hızlı gelişmeye »y ak uydurabildi nü?

— Sayan Güler, sanayileşme Gemlik'te nüfus ıırıil 
getirdi. Bu durumda tüketiciye hizmet getiren kuruhıştar • 
lan bakkal, market, vb. gibi kuruluşlar buna ayak uyduranı» 
dı. Halen gelişmeye eski sistemle cevap vermeye çahjryBT- 
lar. Komşu kazalar atılım içind. örneğin Yakn-a şehirteşt; 
Biz bunu ger çekleştir em edik.

-—Peki esnaf bunun zararını görüyor mu ?
—Gemlik’in bir talihsizliği büyük şehirlere yatan ohnaa 

dır. Bu bizim esnafımızın gelişmesini engeüiyar Esad ya
tırım yapmaktan şâddetle kaçmıyor. Hatta Gemlik’te yq* 
lan inşaatlar bile ticarethanelere uygun değil En çok taSft 
lendiğim yana aüper market dediğimiz * t
çemizde açılırsa 300 e yakm bakkal kapanır G*saflı taa t* 
İlkeyi yıllardır yaşıyor.

—Esnafa ne öneriyor sunuz ?
—Temennan kendilerim gâişime ayak uydanaalanAr 

Yoksa bu iş yürümez, bir de besediyedec bekdsfikisnak 
var. O da öncülük etmesi. Pazar yarine yapüaeak «tan Be 
ledîye Sarayı altındaki dükkanlar bu öncülüğün haşan a* 
cek

Ba-y Çeterez naari bir şey t
—BaU bir yaptım anan insan ağniaşıyor. Tapn vaM* 

ağutak bu. Bir bunatan basıyor. Er. iysi dıytorMaaa taam 
ta çekileyim. Ve rııatinüı baâyor. Maddi daronam iyi tat 
emeklilik iyi. Yok mad* durum bozuk ise ıana< Itataı ystoa 
hiç bir zaman, emekli olmayı öneman

—Saym AJanet Çeterez. *■ gâzei ksaaaaa içsa Gorik 
Knrfrv «latatan adma tıı j ifrite ederim. BM oMtaav (6*

—Saym Gtats*. bama taa imkam verdâğtaria için aml tam • 
şekkâr edeTtaa

• ŞİRKET KURMA
• MUHASEBE RETOTOK. 

MUHASEBE ORG AMZASY05T
• İHTİLAFLARI
• SİGORTA "
• İŞ HUKUKU *
• FKZIBtLtK RAPORLARI
• HEM TURLU MALİ. DANIŞMAKLIK 

mıaaaaaa »ma

Yön Mali Müşavirlik
HAŞAN ÖZTÜRK
T» : MM tafTAM 99 BURSA
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TÜRKİYEDE ZEYTİNCİLİK 
NASIL GELİŞİR

Orhan KinEP^CtOĞLU

ASO Gazetesinden

Türkiye’de belirli kesinin. belirli gelirlinin, 
harcamalarım günlerce düşünerek yapması, tu 
kesimlerin çıkarları gereğidir.

“OKTA DİREK- diye adlandırılan bu kesim; 
eken-biçen karnımızı doyuran, küçük üretici;? m 
başkası olamaz.

Enflasyonist baskılardan belini doğrultoma- 
yan bu kesim kendisine yardım ellerin- uzata
cak, zata devletli bekliyor. Ekecek tohumu, dike 
cek fidesi, el altında tarımsal ilâçları da o’arak 
ki rahstiayabilssn. Öte yandan parasal konular
da da rahatlık getirilsin.

Köydeki, üretici Musa Dayı’nm elindeki anı. 
sundakini toplasanız; kıçına bir don bile a’aır.ız. 
Borçlar da gırtlağına dek dayanmışsa, varın s'z 
düşünün Musa Dayı*mn halini. Evdeki horantay. 
la çalışıyor üretiyorsa da ürettiğini b'r el alıyor 
öbür ele veriyor, yine sıfıra sıfır kalıyor.

Ağaların yardım vyatlan Musa Dayı'yı ner. 
de karşılayacak. Musa Dayı ve de Musa Dayılar, 
köydeki kentteki faizcin'n. üçkâğıtçının eline 
bakmaktan canlan çıkmaz mı? Ödünç paraya 
karşılık isteyen tefeci, alacağım sağlama bağla
madan da ellerini esirine atmaz. Zincirlere bağ.

DÜĞÜN SAHİPLERİNE MÜJDE

DAVETİYEDE UCUZLÜK 
DEVAM EDİYOR

Düğün - Sünnet - Nikâh - Gün - Nişan 
Davetiyelerinizi Şimdi Alın Kârlı Çıkın

Türkiye’nin En Ünlü Markaları Olan

İPEK» ATEŞ» 
YASEMİN» ULUDAĞ

Davetiyelerinin Zengin Çeşitleri ile Hizmetinizdeyiz 
GELİN GÖRÜŞELİM,

1 SAATTE DAVETİYENİZ HAZIR

KÖREZ MATBAACILIK VE AMBALAJ SANAYİ 
GAZHANE CAD. ŞİRİN PASAJI TLF : 1797

' '.aaıırş, elleri ayakları prangaya tutulmuş, tefe
ci elinde oyuncak olmuş Hüseyin’ler, Ahmet’ler 
ne yapsınlar? İçinden çıkamadıktan sorunları 
kimlere götürsünler?

Üreticittn belinin büküldüğü, dilinin söyle
mediği yerde, hükümetler girecektir devreye. 
Örneğin, banka faizleri üreticiye yansırken; üre
ticinin bu faizleri kaldıracak gücü nedir, ne de
ğildir ona da bakılmalı, daha mantıksal çözüm
ler aranmalıdır. Üreticiyi korumayı amaçlayan 
Tarım Kooperatiflerinin üreticiyi koruyan yan. 
'arı, gerçek devlet politikasının garantisi altında 
olduğunu bilmelidir küçük üretici. Devlet varlı- 
ğ nı, koşullu yardım kurallarıyla gösterirken, 
göstergelerin çiftçiyi üreticiyi ve de tüketiciyi 
koruyacak denli, esnek olmasını da koşullar içi
ne almalıdır.

Üreten insanımız, kar.kış demeden tarlasının 
başında, iliklerine işleyen soğuğa aldırmadan; 
üretimini sürdürmektedir,

‘KÖYDÜ EFENDİMİZDİR’ diyen Atatürk, 
köylünün içindeki saf yürekten soylu kandan yo
la çıkarak söylemiştir, bu sözü.

Türkiye’de bugün yaklaşık 80000 dekar alan 
üzerinde zeytin tanım yapılmakta ve bu toplam 
tarım alanının o/fl3’ünü oluşturmaktadır. Ülke
mizde tahmini 82 milyon zeytin ağacı mevcut 

I olup, ağaç başına ortalama verim 1630 kg.dır. 
■ Yıllık ortalama 120 bin ton zeytinyağı üretimi, 
1150 bin ton sofralık zeytin üretimiyle, yaklaşık 
110 milyon nüfusun direkt veya indirekt yoldan 
! etkide bulunan zeytincilik, Türkiye Genel Ekono 
misi içinde küçümsenmâyecek bir paya sahiptir.

Memleketimizin tüm sahil şeridinde zeytin 
ekolojisine -elverişli 12 milyon dekar arazi mev
cuttur’. Özellikle bu araziler başka hiçbir ziraate 
elverişli değildir. Bu miktar bir saha mevcut
larımıza, 200 milyon zeytin ağacı ilavesi ve Dün 
ya zeytinciliğinin liderlik koltuğuna oturmamız 
demektir. Ayrıca ülkemizde aşılanmaya müsa
it, 100 ımilyon yabani zeytin ağacı mevcuttur. 
Bunların aşılanabilmesi sonucu zeytin ağacı sa. 
yısımSı iki katına, çıkarıl'ması v(e zeytinyağı 
üretiminde o/0100’lük bir artış sağlanması müm 
kündür. Biz Yunanistan zeytin ağaçlarının yıllık 
ağaç başına verimine ulaşırsak 30 bin ton, İs
panyolların ağaçlarının verimine ulaşırsak 66 
kin ton zeytin yağı üretimimiz artış gösterebi 
lecektir.

Bu günkü mevcut yağhanelerin, çağın gerek
tirdiği modem teknolojiden yoksun olması sebe 
biyle o/fl6.1O oranında yağ bırakarak çalıştıkla 
n bir gerçektir. Türkiye’de her yıl 250 bin ton 
prina elde edildiği ve bu prinada ortalama o/o8 
oranında yağ kaldığı düşünülürse, çağdaş işlet
melere yönelnmesi halinde her yıl yaklaşık 10 
bin ton zeytin yağının ziyanı önlenmiş olacaktır.

Her yıl 150 bin ton dolayında yağ ithal eden 
ve buna karşılık 100 milyon dolar civarında dö 
viz ödeyen ülkemiz açıklanan bu potansiyeli 
görmezlikten gelemez. Bugün bazı zeytin üretici 
si Akdeniz ülkeleri genel yağ politikaları içinde 
ürettikleri zeytinyağını ihraç ederek, 1 kg. zey. 
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AKDOĞANLAR TİCARET
©DUVAK KAĞIDI
©POSTER
©FORMPLAST
©PARKE
©CAM CİLA
©HALIFLEKS
©MARLEY
•YAĞLI BOYA
©PLASTİK
©BADANA

İTİNA İLE HİZMETİNİZDEDİR
HÜSEYİN AKDOĞANLAR

İstiklâl Cad. Gürle İş Hanı Pasaj İçi GEMLİK
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tinyağı karşılığı, 2-3 kg. bitkisel yağ ithalatın 
da bulunmakta, hem yetmiyen yağlarını karşı
lamakta, hem de ülkelerinin ödemeler dengesi 
ne katkıda buunmaktadıriar.

Ülkemizde belli başlı hayati öneme haiz ürün 
lerin sahipleri kuruluşlar bulunduğu halde, yağ 
meselesine sahip çıkacak sorumlu bir kuruluş 
malegef yoktur. Bu sahipsizlik sebebiyledir kî, 
Türlüye Yağ sanayiinde özendiriciliğin ve teşvik 
lerin dağılımı eşit olmamıştır. Eşit dağılım sağ 
kanamayınca bir yağ sanayii, diğer bir yağ sa 
nayiinin aleyhine gelişme göstermiştir.

Meseleye her yönüyle sahip çıkabilecek “Tür 
kiye Yağ Endüstrisi Kurumu” vakit geçirmeden 
kurulmalıdır. Zeytin bu memleketin öz evladı
dır, çünkü anavatanı Anadolu’dur. Bir sulh ağa 
cı olan bu bitkinin dibinde çiftçi ve devlet elete 
vererek zeıdinciliğinırzin problemlerini çözmeli 
dirler.

Zeytin ve zeytinyağı işletmelerinin kurulabil 
mesi için verilen kredilerin faiz oranlarının düşük 
kredi limitlerinin yüksek,, vadesinin ise uzun 
olması zarurîdir. Dileminden en az 8 yıl sonra 
masraflarım çıkaracak kadar ürün veren zeyti
nin, yetiştirilmesi için verilecek kredinin en az 
10 yıl vadeli olması gereklidir.

Zeytin hasat zamanının, resmi ve yetkili kuru 
tuşlarca tesbit edilmesinde fayda görülmektedir. 
Zira bu zamanın zeytin danesi yağ niceliğinin 
maksimum' olduğu zaman olması gereklidir.

Zeytin ağaçlarında yüksek gövde tipinden vaz 
geçilmesi ve kısa gövde sistemine ağırlık veril, 
mesi, sırıkla hasadı ortadan kaldıracak budama 
ve zirai mücadele çalışmalarını kolaylaştıracak 
tır.

Açıklanan bu hususlara zaman yitirilmeden 
uyulduğu takdirde, ülkemizde zeytinciliğin geliş 
mesi mümkün olabilecektir.
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Sultan Kalitede Fiatta
MOBİLYA MEFRUŞAT 

RUŞEN GÜMÜŞ
Bize

Gemlikli Müşterilerimiz 
Gelin Mobilyanızı Seçin

Evinize Teslim Edelim
Yolunuz Üzerindeyiz ANKARA YOLU

KOPRO BAŞI

MERKEZ : İVAZPAJA ÇARCISI NO 23 TLF : 15731 BURSA
SULTAN MOBİLYA

SURE 1 ULUBATLI HAŞAN BULVARI YILMAZLAR

AP. NO. 53 TLF : 42273 < GARAJ ALTI > BURSA

Güvenin

S

OTO GAR

İZMİR YOLU

Kamulaştırma İlânı
Gayrimenkul Maliklerine

1. Yaşar ŞİRİN s Halil Km
2. İsmail ŞİRİN : AH Oğlu
8, İbrahim ŞİRİN : AK Oğlu
4. Fatma DEMÎRED - Alı Kızı
5. Ülker ATAYATA : AH Kızı
6. Suzan GöDÜKDÜOĞ-Dü : AH Kızı
7. Bengili ERCOŞKVN : AH Kızı 
S. Birgül SOYER : AH Kıa
9. Mualla BÜK : Afi Kızı

Kaj-han Mahallesi Çukurâahçe mevkTnöe 7557 m2 zey
tinlik 2 pafta, 588 ada. 30 parsel sahife ISO da tescilli gayri- 
menkuller, üçemizde kurulacak olan Ticaret lâsrsi Okulu 
içün istimlak edilecektir.

Kıymet takdiri komisj'onu arsamsa 26. 6. 1985 Çarşamba 
günü saat 15.00 de takdir edileceğinden ıncukür günde adı 
geçen yende hazır bulunmanız gerekmektedir.

İlân olunur.



gemlikSORUMLU MÜDÜR VE SAHİBİ

KADRİ GÜLER

yönetim Yeri ’ İstiklâl Cad. Gürçay Han 
Kat 3 Tlf : 1797 — GEMLİK

Dizgi ve Baskı :
Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayii

GEMLİK KÖRFEZ 11 HAZİRAN 1985 bayta

Gemlikspor Kulübü Başkanlığından
Duyuru

MİLLİ PİYANGONUN 29 MAYIS 1985 GÜNÜ YAPI-

29 TEMMUZ 1985 GÜNÜNE ERTELENMİŞTİR
BİLET ALAN GEMLİKSPOR'u SEVENLERE DUYURULUR.
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TERMAX
MİNİ DUŞ VE MİNİ ŞOFBENAS

ANINDA BOL ve SICAK SU

Kayhan Moh. 2 Nolu Cad. 3/A Tlf : 3197 GEMLİK

ELEMAN ARANIYOR
Net 45.000 TL Maaş + Prim

❖
* Balımpazarı Mh. 1 Nolu Cad.

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
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almak isterken bileğinin 
sildiğini söyledi.

Öte yandan Ayşe Gür 
de, Osman’ın çadırlarına 
derken önünü kestiğini

i
44

Not 5 Laboratuvarımız pazar hariç hergün saat 8.00-19.30 

arası açıktır.

G E M L İ K

LABORATUVARI
SAYIN HALKIMIZIN HİZMETİNE AÇILMIŞTIR. LACAK ÇEKİLİŞİ İLE KULÜBÜMÜZÜN DÜZENLEMİŞ 

OLDUĞU “1 ADET MURAT SERÇE” ÇEKİLİŞİ

LABORATUVARIMIZDA :

KAN SAYIMI
KAN GURUBU 
ÜRE
SEKER
İDRAR TAHLİLİ 
GEBELİK TESTİ 
GAİTA TETKİKİ

İ

§

KARACİĞER FONK TESTLERİ 
ROMATİZMA TESTLERİ 
SPERMOĞRAF
V.D.R. L
CHEK-UP (GENEL KONTROL)
DİĞER BÜTÜN TAHLİLLER 
KÜLTÜR VE ANTİBİOĞRAM

YAPILMAKTADIR.

NAZAR
YENİLİKLERLE HİZMETİNİZDE

Genel Kurul İlânı 
Gemlik Rotary Kulübü Derneğinden

Kulubüıriüzün yıllık 2. olağan genel kurul toplantısı 27
Haziran 1985 Perşembe günü saat 12.30 da Gemlik Tikel 
Otelinde yapılacaktır.

Yönetim Kurulu
GÜNDEM:

1. Açılış ve saygı duruşu
2. Faaliyet raporunun okunması
3. Hesapların incelenmesi
4. Yönetim kurulunun ibrası
5. tç tüzüğün onaylanması
6. Derneğimizin kurulacak bir Kotary Vakfına kurucu ve 

ya üye olarak katılmasının oylanması
7. Derneğimizin kamu menfaatlerine yararlı dernek vasfı 

nı kazanabilmesi için yeni dernekler kanunu doğrultusunda 
gerekli muamelelerin ikmali için horan yönetim kuruluna 
yetki verilmosinhı oylanması

8. Dilek vo temenniler
9. Kapanış.

Emekli Sandığından almış olduğum sağlık 
karnı mı i kaybettim.

Hükümsüzdür.
Akif Eşi 

Hatice Erdeni

.Milli .Savunma Bakanlığından 28. 9. 1984 
tarihinde almaş olduğum 25817 nolu Kıbrıs Gazi 
Kimlik Kartımı kaybettim.

Hükllmsiizdikr. Holahattln l’yunl
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ODUNA, GAZA ve BEKLEMEYE GEREK BIRAKMAYAN 
SICAK SU ÜRETİCİSİ

Banyo, Mutfak, Berber, Kuaför, Otel ve Moteller için 
İdeal Su Isıtıcısı

MÜH. ve TİC
Eik. Muh. BEDRİ AK BAL
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CİDDİ, ARZULU, ÇALIŞABİLECEK

Bay ve Bayan Elemanlara İhtiyaç Vardır.

Kız Kaçırmağa Kalktı 
Cezaevini Boyladı
“kaçırmazsan bileklerimi ke. 
serîm’’ dediğini ve bağ bıça 
ğını çektiğini, bıçağı elinden

gi
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Saldık Arsa
Gemsaz’da 513 m2 

denize karşı arsa acele 
satılıktır.

Tlf : 2582 Gemlik

Tlf ;
(Mustafa Serim) 
180219 Ankara 
(Seyhan özbay)
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Adres 
Gürle

: BAŞKAN Kültür Yayınları A.Ş.
iş Hanı Kat 2 No. 101 GEMLİK

Gençali Köyünde Küçükçiftllk Mevkiinde 
480 m2 arsa satılıktır.

Müracaat : Tlf : 1797

Işyer Değişikliği
DİŞ MUAYENEHANEMİ

ZEYNEP NAMIK ECZANESİ YANI
DR. CAHİT YORULMAZ ÜZERİ
NE TAŞIDIĞIMI HASTA VE MÜŞ
TERİLER ME DUYURURUM.

Diş Tabibi
Doğan Alkaya

Gemlik

DEVREN SATILIK

8 
8
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Pazar Caddesinde
Devren Satılık

M*r : Tlf : 2612

fi
Halk Eğitimi Merkezi
Ses Yarışması Düzenledi
2.500 lira, ödül verilecek.

Gemlik Halk Eğitimi Mer
kezi müdürlüğünde 15 Hazi
ran günü yapılacak yarışma
ya ilginin fazla olmasa bek
leniyor.

kendisini sevdiğini, birlikte 
kaçmağı teklif ettiğini belir 
terek çöyle konuştu :

“jŞahinjıırdu köyünden Os 
man Kır önümü kesti, bsn 
kaçırmağa kalktı. Ben obnaı 
dedim. Bu sefer bana sem 
zorla kaçırırını dedi. Bıçak 
çıkardı, beni tehdit etti. Bo 
ğuştuk, bir ara elinden km. 
tüldüm. Yeniden geldi. Bu 
arada benîm iki büeğjn bı
çakla kesildi. Bağırdım dnr 
dom. Osman korktu kartı

Savcılıkta ifadesi siman 
Osman Kır. çıkarıldığı mah
kemece tutuklandı ve cezae
vini boyladı.

Yardımsevenler Derneği
deleri 100 aileye dağıfcMı. 
Öte yandan 60 yoksul çocu
ğun da sünnet ettirilmesi* 
karar verildi. Ataoğuz sçıkls 
masında şunlara söyledi : j

•"-Demeğimiz çahşmslsn 
arasında bu yıl yoksul kişil?

cek dağıtımı yaptık. 11. ört»

muz günü Terme etekle W 
yoksul öğrenciyi sünnet ettir

‘erde kordon boyunda oturan 
apartman daireleri içân B® 
güzel Balkon Süslemesi jnns 
ması düzenledik. Derece altın 
balkon sahiplerine ödül vere
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(KDV DAHİL) 20 LİRA
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HAFTALIK SİYASİ GAZBT1

KURULUŞ : 16 H AZİE AIY 1973

TLF : 3927
Kayhan Mh. 1 Nolu Cd. GEMLİK

ANAP GRUBU BENZİNLİK OYLAMASINDA İKİYE BÖLÜNDÜ 
MECLİS TOPLANTISI BAYRAM SONRASINA ERTELENDİ

Belediye Meclisi
TEDAVİ GÖREN 200’Ü AŞKIN HASTA VAR

VEREMLİ HASTALARA

GIDA YARDIMI DEVAM EDİYOR

Çalışmaları
Belediye Meclisinin Hazi. 

ran ayı toplantılarına devam 
edildi. Dünkü toplantıda mec 
tisin Bayram sonrasına top
lanması kararlaştırıldı.

Geçen hafta Belediye Baş
kanı Hakkı Çakır başkanlı
ğında toplanan belediye mec 
tisi, gündeminde kalan mad
delerin görüşülmesine devam 
etti. Eski tutanağın okunma 

kullandı. Oylama sırasında 
Zeynep Dinçer toplantıdan 
ayrılmıştı.

Bu maddenin görüşülmesi
nin bittiğinde saat 19.00u bul 
muştu. Başkanlığa verilen 
bir yeterlik önergesi toplantı 
Pazartesi gününe ertellendi.

Belediye meclisi giindemin-

d)dki maddjalert görüşmek 
üzere dün yeniden toplandı. 
Ancak, Başkan Hakkı Çakır" 
a verilen bir önerge ile çalış 
eldereğinden tioplantt|un erte 
niyle yorucu olduğu, öksüre
nin bayramdan sonra devam 
edeceğinden toplantının erte
lenmesi istendi. Çoğunlukça

benimsenen öneri üzerine be- 
’Jediyje meclisi '26 Haziranı 
Çarşamba günü yeniden top 
lanmak üzere dağıldı.

Belediye Meclisinin 26 Ha 
zirazı günkü toplantısında, 
zabıta, iskele, memur kılık 
khyafet, yönetmetiklcıri görü 
şüi'erek kanara bağlanacak.

Gemlik Verem Savaş Der 
neği Sosyal Komitesi yoksul 
vatandaşlara “Ramazan Yar 
dimi” m sürdürüyor.

Komite adına Sevgi Arse- 
ven tarafından yapılan açık 
lamada: ramazanın başlama 
smdan beri 6. kez yoksul va 
tandaşlara et, makarna, pi. 
rinç, zeytin, yağ, nohut, re
çel, süt, yumurta, şeker, pey 
nir, un ve ekmek yardımı ya 
pıldığı belirtildi. Açıklamasın 
da yardımların 29 Ağustos 
tarihine değin sürdürüleceği 
ni söyleyen Arseven, şöyle 
konuştu :

“-İBugüne kadar esnaf ve 
sanatkarlar ile tüccarlardan 
aldığımız yardımları yoksul 
veremli hastalarımıza ulaş
tırdık. Gemlik’te 200ün üze
rinde veremli hasta bulunmak 
tadır, Yeterli besldnememe 
den bu sayı her geçen gün 
artmaktadır. Verem Savaş 
Dispanserinde hasta, tedavüp 

rinin ücretsiz yapıldığım da 
hatıratan Sevgin Arseven, 
Gemlik Verem Savaş Dispan 
serinin araç gereç bakımın 
dan büyük noksanlıkları bu 
lunduğuna, sosyal komitenin 
kurulmasından sonra demeğe 
yardımların arttığım belirtti 
Arseven, konuşmasın şüyu?
sürdürdü :

“—Dispanserde bozuk bu 
İtinan röntgen ciharımı» tüpü 
getiriliyor. Değeri 1.5 milyon 
lira olan bu eksiğimiz gideri 
l’yor. Üç hemşiremiz hastala 
n hastalan evlerine kadar 
giderek tedavilerine yartirm 
cı oluyorlar. Bizim arzumuz 
verem belirtisi olan yurttaş 
lirin dispansere başvurarak 
hemen tedavi görmesidir. Er 
ken teşhis, hastalığın tama 
men iyileşmesinde önemli et 
kendir. Bir başka isteğimizde 
Geııılik’lihrin demeğimize
yaniımlannı esirgeme
mesidir.” dedi.

smdan sonra, gündem mad
desi olan İmar Komisyonu 
raporunun okunmasına geçijj 
di. Raporun okunmasından 
sonra madde madde görüşül 
meşine geçildi. Rapor oylana 
rak kabul edildi. Otel işletme 
dsi Selçuk Ertür'ün. yeni 
imar planında Küçük Sanayi 
Sitesi olarak gösterilen arazi 
üzerindeki arsası üzerine Ben 
zin istasyonu kurma istemi 
tartışmaların çıkmasına ne- • 
den oldu. Yapılan oylamada 
Anap’U üyeler kendi araların 
da bölününce SODEP’li dört 
üye de benzin istasyonunun 
Sanayi Sitesi bölgesinde ku
rulması doğrultusunda oy kul 
lanınca teklif kabul edildi. 
Oylamada Sodep’bl üyeler 
Mustafa Küçüksiphayi, Nec
det Buluk, Mehmet Fikri Se 
merciler ve Sadullah Sözer 
yanında Anap’lı üyeler, Rah
mi Şengül, Nazif Ünal, Bilal 
Kara ve Bağımsız üye Burak 
Çorum olumlu oy kullanırken 
Sadi Ertür arazi sahibi olma 
sı nedeniyle oylama, arasında 
oturumu terk etti . Belediye 
Başkanı Hakkı Çakır, Emin 
Bora, Burhancttin Yılmaz, 
Osman Kostak, Süleyman Yi 
ğit. Faik Durmaz alehte oy

FESTİVALE KATILACAK 
SANATÇILAR BELLİ OLDU

11. Gemlik Festivaline ka 
tılacak sanatçıların belli ol
duğu açıklandı.

Festival Komitesi başkan^ 
üçe Kaymakamı Mehmet 
Güler’den aldığımız bilgilerle 
göre 5-6 Temmuz 1985 gün

FOTOĞRAF YARIŞMASI 
UZATILDI

Gemlik Festivali nedeniyle 
düzenlenen Fotoğraf yanş, 
ması, zamanın kısalması ne 
d aniyle uzatıldı.

Festival Yarışması Komite 
sinden aldığımız bilgilere gö 
re; 20 Haziran günü son bula 
cak olan fotoğraf yarışması 
30 Haziran 1985 gününe de 
ğin uzatıldı.

Yarışma renkli ve siyah 
beyaz türden eserler katıla 
cak, birinci gelene 10 bin 
İkinciye 5 bin, üçüncüye ise 
2.500 lira ödül verilecek.

terinde yapılacak olan 11. 
Gemlik Turizm Festivaline, 
Erol ve Emel Büyükburç ha 
fif Batı Müziği sanatçısı ola 
rak, Ali Gürlü Türk Halk Mü 
ziği sanatçısı olarak, Jale 
Ertürk ise Klasik Türk Mü 
ziği sanatçısı olarak katıla 
caklar.

Festival! günleri kordonda 
düzenlenecek gösterilerde

2, DEVRE
KÜÇÜK İZCİ KAMPI 
SONA ERDİ

Gemlik Hasanağa ve Kara 
caali Kampında 10 gündür 
süren Küçük izci kampı, 
Kamp Ateşi ile son buldu.

Burtea, Ankara, Eşkişlehir’ 
den 215 küçük izcinin katıldı 
ğı ikinci devre kampının Ve 
da Gecesinde bir konuşma ya 
pan Bursa II izcilik örgütü 

halka parasız konser verecek 
olan sanatçılar, ilk kez festi 
vale renk katmış olacaklar. 
Öte yandan bu yıl düzenlenen 
festivalde geçit töreninden 
sonra folklor ekipleri ilçenin 
çeşitli mahallelerinde gösteri 
ler yapacaklar, bir ekibin 
Umurbey’de bir başka; ekibin 
de Küçük Kutmla’da gösteri 
yapacağı belirtildi.

Başkanı Muhlis Bayraktar, 
bu kampların amacının kar 
deştik duygularının geliştir 
mek, izciliğin temel ilkelerini 
öğretmek, çevre illerden ge 
len küçük izcilerle öbür izci 
lerin kaynaşmasını sağlamak, 
kendi kendine iş yapma yeti 
sini geliştirmek ve doğayı sev 
dirmek olduğunu söyCedi.
Bayraktar şöyle konuştu :

“-İkinci devre kampımıza 
215 küçük izci, 18 lider ve 4 
de yönetici katılmıştır. On 
günlük kampı küçük izciler 
bjirbiileriyle kaynaşarak ba 
şanyla bitirmişlerdir. Her yıl 
yurdun çeşitli yörelerinden ge 
len küçük izcilerimiz, ailele 
rinden uzak kendi kendine 
yaşamanın ilk adımını attık 
lan bu yuvada edindikleri 
bilgi ıe becerileri yaşam bo 
yu kuUannıahdsrtar. Bunda 
aileler yardımcı olmalıdır" 
dedi.

Kaymakam
Halkın Bayramını Kutladı

Gemlik Kaymakamı Meh 
met Güler Ramazan bayramı 
nedeniyle ilçe halkının bay 
ramanı kutladı.

Gazetemiz aracılığı ile hal 
km bayramım kutlayan Kay
makam Güler, şunları söyle-' 
di :

“.Çayın Gemlik Halkının 
Mübarek ramazan bayramını 
kutlar, sağlık, mutluluk ve 
.dsemlikler getirmesini dile 
rim.”

Ramazan Bayramı nedeniy 
le, bayramlaşmanın 20 Hazi 
ran 1985 Perşembe günü sa
at 11.30 ile 12.30 arasında 
Ticaret ve Sanayi Odası Sa 
Inunda yapılacağı açıklandı.

13. Yayın Yılına Girdik
Kadri GÜDER

Sevgili Okurlar.
Gemlik KÖRFEZ’in 16 Hazi 

ran 1973 te yayma girmesinin 
üzerinden tam 12 yıl geçti. Ge. 

j çen bu 12 yıl daha dün gibi.. A. 
I kıp giden zaman içinde Gemlik 
gibi şirin bir ilçede 

! gazete çıkarmak ve bunu be. 
jğendirerek sürdürmek oldukça 
zor tür uğraşı... Gemlik KÖR
FEZ çıktığı günden beri okura 

! na eldeki olanakların yettiğin
ce çağdaş, ilerici, demokrat, A- 
tatiirkçü bir gazete okutmayı 

1 amaçlıyor. Biz şuna inanıyoruz 
iti Anadolu’da yayınlanan yüz
lerce günlük ve haftalık gaze. 

। te arasnds Gemlik KÖRFEZ’in 
önemli bir yeri var-.

Görebildiğimiz kadarıyla ha
sın tekniğinin hızla geliştiği, ti 
po baskıcılığın giderek tarihe 
gömüldüğü. geiişm ş 
ğin büyük şehirlerimirden başlı 
yarak hızla yayıklığını görüyo
ruz, Bu gelişme içinde yerel ga 
zeteJerin ışı daha zorlaşıyor. 
Zorluğumuz bununla Htaaiyar. 
Deıdecn gazetelere önceden 
yaptığı kağıtta indirim kaldı. 
nMa resmî Unu fiatian Hsâ.

Zeytinciliğin 
Geliştirilmesi
Konulu Seminer 
Düzenleniyor

Gemlik Ticaret ve Sanayi 
Odasının girîrimiyie zeytin 
ciliğin geliştirilmesi dar bo 
gazlarının tesbiti, çözüm yol 
Tannın aıfeştirığması konulp 
seminer düzenleniyor.

Ticaret ve Safıayif Odası 
Başkam Tevfik Solaksubaşı 
tarafından gazetemize yaps 
lan açıklamada ilk kez düzen 
lenen seminere yabancı uz 
manlar yanında, ilçenin tek 
îlik komitetıinde kntitacağ: 
belirtildi. Toplantı 26 Hazi 
ran 1985 günü Ticaret ve Sa 
nayi Odasında yapılacak.

ran ayının ortalarına gelmemi 
ze karşm hala 84'ün fia tlanyla 
devam etmekte. En önemhsi 
kağıt fiatian. boya ftsOan. 
ABD dolarına göre ayarlandığı 
içmişimiz artık dolara kaldı..! 
Bunun yamada hasm kurutuş, 
lannm, üzülerek söyîsnrft ge
rekir ki basnda uğraştığı yok. 
Xe yerel Gazeteciler Dm» kİ» 
ri, ne Anadolu Basın Birüği 
ve ne bnşblan... Her ÜM Mr 
başka havada. Asil sonnilaFdan 
■ıraktalar.^

EveA sevg26 Otmıtar. 12 ya
lı geride h»raktk Geçtiğnâz 
aylarda M punto yazdan 8 pun 
to yazıya geçerek daha çok ya 
n ve haber vermgyî 
Yazariannnz. köşe j aadanj M 
yerel soranlannuzı ffle getire 
nek gazetecffik lüuluki ye • 
rine tıtinuğ» devam edEyor. 
Değenler yazanda beğenffireme 
dBdertafa de var. Buna karşm ; 
Om» KÖKFEE her hafta M | 
•e yakm hasta yapıyor. Mutta 
yus, kıı anıfcy.

GemEk KÖRFEri 12 yûdır 
yaşatan siz okurlara sonsuz 
teşekkürter.



GEMLİK KÖRFEZ 18 HAZİRAN 1985
*»yt» t

DEĞİNDİK

Sanayi Sitesi...
Sadi Ertür...

Ve Gemlik SODEP...

Gemlik Küçük Sanayi Sitesi “soruna” üstüne yaklaşık 
bir yıldır yazmadım. Bu konuyu fazlaca yazıyorum diye 
yazıişleri müdürümüz Kadri Güler*den eleştiri aldım. Site 
Yapı Kooperatifi Başkam Süreyya Bayrak dalı i bu konu 
yu sürekli yazmayınız dedi O'nun fikrince : ANAP’ 
U yerel politikacılar ve bu partinin elindeki belediye 
yönetimi, site konusunda söz vermişlerdi. Yardımcı ola 
caklardı. Konuyu programa almışlardı. Olayın, Aksoy 
yazdı da belediye yaptı) gibisinden görülmesi istenmiyor 
muş...

Bu düşüncelere katılmadığını. halde olumsuz bir gelişme 
ye neden olmayalım diye yaklaşık bir yıldır sanayi sitesi 
ni yazmadım...

Yerel seçim arifesinde başta ANAP ve SODEP olmak 
üzere tüm partiler ve adaylar, tamam, diyorlardı, sanayi 
sitesini yapıyoruz...

Seçim geçeli bir buçuk yıl oluyor ve görülen odur : Ka 
zm ayağı vaatler gibi değil. Değil çünkü Sadi Ertür, .‘mar 
planında sanayi bölgesi saptanmış arsasına benzin istasyo 
nu kurmak .isteyen Sadi Ertür-, bu yaştan sonra politika 
ya soyundu ve ANAP’tan mecl'se girdi...Ve elbet keyif için 
girmedi...

Site konulu yazılarımızdan hoşlanmo yanların başında 
Sadi Ertür gelir, gerçi yüzümüze karşı : (-Ben “memleket 
çocuğuyum” Ali bey ! Siteye engel olmam.) diyorsa da 
lâf ola, beri gele... Dahası, malsahibi olarak hayalleri ve 
sevdası meşrudur. Meşru olmayan :-siyasal anlamda meşru 
o’mayan-, Sadi Ertür'ün arsasında h’sseleri olmadığı halde, 
birtakım belediye meclisi üy^lerinn, malsahibinin kişisel 
çıkarları yönünde oy kullanmalarıdır...

Ne mi oldu ? Sadi beyin arsası, sanayi sitesi alanından, 
benzin ’stasyonu yap hnak üzere meclis kararıyla çıkarıl 
dı... Çünkü Sadi Ertür “meml~ket çocuğa” da bu yere ku 
rulacak sanayi sitesinde dükkan edinecek Gemlik’11 esnaf, 
başka memleket, çocuğu...

Gazetemizin ön sayfasında ANAP’lı meclis üyelerinden 
k'mlerin Sadi Ertür’ün çıkarları aleyhine, kimlerin lehine 
oy kullandığı yazılıdır. Buyurun okuyunuz.

Gemlik SODEP*in meclisteki dört üyesinin de “benzin 
İstasyona” sevdalısı olduktan ortaya çıktı... Haydi ANAP 
büyük sermayeden, holdinglerden yana. Peki SODEP’in 
esnaf ve sanatkarlardan yana olduğu nerede kaldı ? Hey 
g di kooperatifçi SODEP... Ermekten yana olan SODEP...

Açıkçası : Gemlik SODEP dökülüyor. Salt bu son olay 
da değil, ilçe “örgütü” kurulalı beri dökülüyor. Cadde üze 
rinde açılmayan bir lokal ve tozlu bir tabele var. Mecliste 
de iki “konuşkan” üye... Sadi Ertür’e verilen destek ko»> 
nuşkanlarm hüneri elbet.

SODEP’n meclisteki dört üyesi neden bu yönde oy kul 
lanır ? Kulağımıza ilk gelen : SODEP’liler bu konunun 
oylanması sayasinde ANAP grubunu bölmüşler. Bundan 
büyük siyasi başarı olmaz mış...

Acaba Gemlik’te turp suyu nerede satılır, bilen var mı ? 
Bana da haber verilse...

Bu konuyu gazeteye bir yıldır yazmamış da olsam Sadi 
Ertür’le “çıkar çatışmamız” yine sürdü. Zira ben Sanayi 
Sitesi Yapı Kooperatifinin avukatıyım. Gemlik’te sanayi 
siteslnn gerçekleşmesi için birey olarak da çalışan biriyim...

Vebir gün olsun karamsarlığa kapılmadım...
Mecliste alınan son “memleketçi olmayan” kjarat'dan 

sonra da kapatmadım...
Ne yapacağımız bizim sorunumuzdur.

£
İzin veriniz, bugüne kadar yapılanları anlatayım : Sanayi

Av. Ali AKSOY

Bakanlığı Gemlik’te yapilacak sanayi sitesi için 1 milyar 
lira,—milyon değil milyar—, kredi tahsis ettiğini 7 Ocak 
1985 günlü Resmi Gazetemde duyurdu...

Gemlik Belediye Başkaıum, sanayi sitesini belediyenin yap 
masına ikna edemedik. Kendi hesabı için politikaya soyun 
muş Sadi Ertür encümen üyesiydi ve başkan, yakın 
çalışma arkadaşının hatırını kırmayı göze alamadı...

Çaresiz, 20 Ocak 1985 te, arsayı kalulaştınp kooperati 
fe devretmesi için Arsa Ofisi Genel Müdürlüğüne- ANKA 
RA...ya başvurduk.

Maliye Bakam ve Bursa ANAP milletvekili sayın Kurt 
cebe Alptemuçin’in, sorunumuza gösterdiği yakın ilgi ve 
destek, her türlü takdirin üstündedir... Belirtmekle onur 
duyarım.

11 Nisan 1985’te, Kamulaştırma Dosyasına kooperatifçe 
sunulacak tüm “lâzımey?’ tamamlayıp gönderdik.

Mayıs ayının ilk haftası içinde Arsa Ofisi Genel Müdür 
lüğü’nden gelen bir görevli Gemlik’te konumuzla ilgili ken 
di incelemesini yapıp Ankara’ya döndü...

Gemlik İlçe Takdir Komisyonundan, Arsa Ofisi bu gün 
lerde, bölgedeki taşınmazlar için “değer tesbiti.” yapılması 
m ve bildirilmesini isteyecek. Peşinden bu yerin kooperatif 
için kamulaştırılması karan gelecek...

« »
Bu arada Sadi Ertür’ün “istasyon izni” almak için Vila 

yete, Karayolları 14. Bölge Müdürlüğüne ve İl Trafik Ko 
misyonu’na başvurduğunu duyduk...

Belediye Başk arımdan duyduk.
Bu mercilere yazıyla başvurarak, verilecek iznin sanayi 

'sitesi projemizi güçleştireceğini ve verilmemesini istedik
Bu aşamada Beledye Meclis’ndien böyle bir karar bekle 

miyorduk. Şimdi bu kararın uygulanmamasına çalışacağız.
Zira Sanayi. Bakanlığı Gemlik Belediyesine ve bize gön 

derdiği" 4 Haziran 1985 tarihli yazıda : (İmar planda sana 
yi bölgesi yaptığımız alan küçük(.) Park yeri alanı ile Terme 
Tesisleri alanı da sanayi bölgesine katanız.) diyor.

Belediye Başkam sayın Hakkı Çakır’m bakanlık yazısı 
m meclis gündemine alması, meclis’n, sanayi bölgesini da 
ha da genişletmesi gerekirken, aksine bakanlık yazısı ha 
sır altı edilip bu alana tam ortasından bölen ve daraltan 
karar yanlıştır, çok keyfidir.;.

ANAP’lı belediye, bir milyar kredisi çıkmış kooperatifi 
gerçekleştirip fiyakasını sürecek yerde bu işi saklıyor. 
Ağızlarına almak dahi istemiyorlar. Hepimiz Gemlik’te ya 
şamağa devam edeceğiz yarın da...

Sanayi Sitesi konusu, Gemlik sanatkarı açısından taşıdı 
ğı büyük önem nedeniyle, kooperatif amam yönünde her 
türlü yasal mücadeleyi vereceğiz.

Konuyu Ankara’daki yetkili siyasilere de ayrıca duyura
cağız. Varsın Gemlik ANAP gurubu körebe oynamağa de 
vam etsin...

# ♦ ♦
Sanayi sitesi sorunu bu ilçedeki esnaf ve sanatkarların 

sorunudur. Politikaya soyunan kişi, bireysel çücajtLardan 
yana değil halkın ve beldenin ortak çıkarlarından yana ta 
vır koyar. Belediye-, ANAP ve SODEP gruplan dahil—, 
bu konuyu seçimden sonra yeterli ilgiyi göstermese de biz 
uğraşımızı sürdüreceğiz.

Sadi Ertür’ün hesabı bellidir: Arsama benzinlik kurayım. 
Eğer bu olmazsa yerim kamulaştınhrsa, düz arsa olarak 
değil de istasyon olarak ve çok büyük bir bedel ödenerek 
kamulaş tırılsın...

îş bitirici ANAP şimdi kimin işini bitiriyor?
Emekten yana SODEP, hangi emekçinin (!) ekmeğine yağ 

sürüyor ?
Kurulacak siteden gün gelecek herkes memnun olacak 

tar. Nedir ki bazı insanlar geçmişteki kararlarından utana 
c aklardır.

İLÂN
Gemlik Belediye Başkanlığından

1- ilçemiz İstiklâl Caddesi ve Cami Sokak Aralıklarla» 
yağmur suyu gideri için 2886 sayılı yasanın 81. madde hli 
kümleri içinde Emanet Komisyonu marifeti ile genel ve 
teknik şartname gereğince yağmur suyu gideri kanalı 
yaptırılacaktır.

2. İşn keşif bedeli 3.843.035,55 TL. olup geçici ternina 
tı 115.291,07 TL. dır.

3- İhale 25.6.1985 günü saat 10.00 da ihale odasında 
yapılacaktır.

4. İhaleye girmek isteyenlerin ihale saatinden bir 
saat öncesine kadar evraklarını teslim, etmiş olmaları gt. 
reklidir.

5- Bu işe ait keşif ve şartnameler Belediyemiz Fea 
İşlerinde görülebilir.

6- İştirakçilerin Ticaret Odası belgesi, araç gereç bil 
dlrgeri ve mali durum bildirgesi ve bu işin miktan kadar 
iş bitirmiş olması gereklidir.

74 Posjta ile yapılacak müracaatlardaki gjecikmeik 
dikkate alınmaz. 3.6.1985

İ. Hakkı ÇAKIR
Belediye Başkam

İLÂN
Gemlik Belediye Başkanlığından

1. Belediyemizce Gençali Deresinden veya Çiftlik Bor 
Hu’ndaki Fener’den kum çektirilecektir.

2- Kum yüklemesi ve boşaltması nakliyeci tarata 
dan' yapılacaktır.

3- Nakliye Belediyece gösterilecekşehir içindeki yerle 
to dökülecktir.

4. tş ait bilgiler Fen işleri Müdürlüğünde mesai saat 
lerî dahilinıdla görülebilir.

5- Nakliye için taliplilerin belirtilen yerler itiban De 
tekliflerini 18.6.1985 günü saat 15.00 a kadar Belediye Baş 
kanlığına vermeleri ilan olunur.

İ. Hakkı ÇAKIR. 
Belediye Başkanı

TEŞEKKÜR

SOKAĞIMIZA YAPTIKLARI HİZMETTEN DOLAYI 
SAYIN BELEDİYE BAŞKANI HAKKI ÇAKIRA. Medis 
Üyesi tnş. Müh. RAHMİ ŞENGÜL’E, FEN İŞLERİ, Sü 
İŞLERİ PERSONELİNE, ve bu işe tüm emeği geçenlerr 
yaptıkları hizmetten dolayı TEŞEKKÜR ’ü bir borç biliıiı 

YENİ MAH. ZAMBAK SOKAK
SAKİNLERİ

ZAYİ

Millî Savunma Bakanlığından 28.9.1984 tarihinde ahmş 
olduğum 25817 nolu Kıbrıs Gazi Kimlik kartımı kaybetti» 

Hükümsüzdür.
SELAHATTİN ÜYSAL

SOYADI TASHİHİ

Gemük Asliye Hukuk Mahkemesinin 985 /280 karar 
985^232 esas karan ile DERDİOOK olan soyadmn ALSAN- 
CAK olarak düzeltilmiştir.

Enver ALSANCAK
Tibel Oteli
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ERENOĞLU

Eş, Dost ve Müşterilerimizin 
Bayramlarını Kutlar, 
Sağlık Mutluluk ve Esenlikler Dileriz.

■■■■■iKKHaKsaanaaaaaaaaaaaKnnBaaaaa

Güler Ticaret
ABDULLAH GÜLER

Semlik’lilerln Bayramını Kutlar, 
Saylık ve Esenlikler Diler.

İstiklâl Cd. No. 23 - Tlf : 4637

Çiçek Kasabı
ABDULLAH GÜRE

Sayın Dost ve Müşterilerinin 
Bayramını Kutlar, 
Sağlık ve Esenlikler Diler.
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GEMLİK Lİ MARMARA
V

■ÜK
"Marmara Denizi, Karadeniz’le Ege Den'zi a. 

tasındadır; Çanakkale Boğazlarıyla bağlanır. 
Başlıca adaları; İstanbul adalarından başka; 
Marmara, Avşa, Paşalhnanı ve tmralı’dır. Mar. 
mara Denizi çanağı ;I1I. zaman sonraları ile IV 
zaman başlarında meydana gelen tektonik devi
nimler sonucu ortaya çıkmıştır. En derin yeri 
1880 metre olup, 11.500 kilometrekare!'k bir ala. 
m kaplar. Eski adı Propondfet’di.”

IV. zamandan buyana milyonları aşan yıllar 
geçmiştir. Bu yıllar içinde yaşayan Marmara’nın 
bugünkü yaşayan Marmarayia karşılaştırması 
bile yapılamaz. Bugünkü tarih içinde MARMARA
günümüzde ölçülere vurulursa, çöplükten
başka ne olabilir? Gören gözlerimizi duyan ku
laklarımızı kapamış; ölen iç denizimizi çağların 
İçindeki temizliğine kavuşturanınmışız. Marma
ra korkunç bir canavar olmuş, “BURADAN DE
NİZE GİRİLMEZ” uyanlarıyla denize girenlere 
seslenmişiz.

Tınmamış, aldırmamış; eteklerine bulaşan 
pislikleri bizden saymamışız. Helaları kiniklerle 
bağlamışız, tarih içinden gelen MARMARA’ya 
öylece bakmışız. Biz, Gemlik’te tarihi yaşayan
lar, güzelliklerin getirdiği duygulan omuzlamış; 
sağırlığa görmezliğe sarkmışız. Kıyılarda dolaşan 
mikroplan kendimize alıştırmışız.

İlkçağlar Deniziyle ölçülemiyecek Marmara 
hasta yatağında kendini kurtarmağa çabalıyor. 
Marmara Gemlik Körfez’inden tutun da Çanak, 
kale’ye değin hasta. Uzanacak elleri bekliyor.

Ne yerel yönetimden ne genel yönetenden bek
lentili de değil,

Olmuj olacağına, batmış batacağına; yenmiş 
yeneceğince diyerek; Kumla doğrultusunda ya. 
pılaşmaya açılan; önceden yağmalanmış yerlerin 
aldğ yarayı, ‘MANASTIR’da aldı. Bu yağmaya 
bir dur diyen çıkmadı. Gemlik halkının ve dışar. 
dan gelenlerin biricik dinlence eğlence yeriydi 
Manastır. Yıllarca öncesinden, halkın dinlence 
yeri olarak bellediği mekanlar; eğlence.dinlence 
yeri olarak bırakılmalıydı.

Gelelim buralardaki yapılaşmanın getireceği 
sorunlara : Yapılaşmanın büyüdüğü boyutlarda 
alda gelmeyen sorunlar da büyüyecektir. Denizde 
karada kirlenme umulmayan boyutlara varacak, 
tır. Yapılardan denize, arsalara boşaltılanın bir 
kaç misli artıklar olacak; giderek çoğalan deniz 
çiler de temizlik sorunlarını daha keskinleştire.

Yineleyelim : Kıyılardaki, yapılaşmanın so
runları nasıl çözülecek; Güzel Gemlik, uygar be. 
lediyecilik aşamasına ne zaman ulaşacak? Deni
zimizin kirlenme sorunları nasıl giderilecektir? 
Yine soruyorum. MARMARA adına soruyorum 
Gemlik halkı adına soruyorum : Ne zaman 
halkça, yapılanların 'beğenileri paylaşılacak?

Bu vurdum duymazlıktan ayılalım.
Binlerce yıl ötesinden ürünlerini cömertçe su

nan Marmara, küskün denizdir bugün. Bunun 
vebalini kim, kimler paylaşacak?

Alıntı : Milliyet Ansiklopedisi’nden.

Gayrimenkulun Açıkartırma İlânı
- Gemlik İcra Memurluğundan

Dosya No. : 984/1887

Satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıymeti, adedi, evsafı : ıtt
Gemfik Tapu Sicilinin 28. 12. 1972 tarih ve pa fta : 4, sayfa : 7076 ve parsel : 7101 de kayıtlı, 

EZ33n511 Gendik Umurbey Köyü, Bayırbahçeleri ve Köyiç i mevkiinde kain 580.50 m2 miktarlı ve bilirkişi 
tarafından 8.0004)00 (sekizmilvon) TL»sı kıyme t takdir edilen bahçeli ev açık artırma sureti ile 

LYiSSI . , ,satışa çıkarılmıştır.
t
üliftal SATIŞ ŞARTLARI :

1— Satış 2. 8. 1985 Cuma günü saat 9.80 dan 10.00 a kadar Gmlik icra Dairesinde açık artırma 
suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin cd ilen kıymetin % 75 ini ve rüçhanlı alacaklılar 
varsa alacakları memuunu ve satış masraflarını geçmesi şartı ile ■’v-uotAU ihale olunur. 
Böyle bir bedelle ahcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyle 12. 8. 1985 Pazar 
test günü aynı yerde ve aynı saatlerde ikinci art ırmaya çıkartacaktır. Bu artırmada da rüçhanh 
alacaklıların alacağını ve satış masraflarım geçmesi şartıyle en çok artırana ihale olunur.

k araaS

Küsna

2— Artırmaya iştirak edeceklerin talimin edHen kıymetin •/» 10 u nisbetinde 
pey akçeni veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu verme 
leri lâzımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek tize 
re molıil verilebilir. Dellâliye resmi ihale pulu tapu harç ve masrafları aheı 
ya aittir. Birikmiş vergiler sataş bedelinden ödenir.

3— İpdtek sahibi alacaklılarla ilgililerin ( + ) bu gayrimenkul üzerindeki bak 
lanın hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarım dayanağı belgeler ile on 
beş gün içinde dairemize bildirmeleri lâzımdır; aksi takdirde haklan tapu sicili 
ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4— Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve İflâs 
Kanununun 188. maddesi gereğince ihale feshedilir, iki ihale arsamdaki farktan 
ve ♦/♦ 10 faizden ahcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalma 
dan kendilerinden tahsil edilecektir.

5— Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık 
olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

0— Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmü ş ve münderecatını kııbul etmiş sayılacakları, 
başkaca bilgi olmak totayenlerin 08-1 /I887 sayılı dosya nunuırasıyle memurluğumuza başvurma 
lan ikin olunur

(ta. tf. K. 126)
( + ) İlgililer tâbirine irtifak hakkı sa icra Memuru

kipleri de dahildir.

SOV/VDI DEÖtŞtKI-fGt

Gemlik Asliye Hukuk Mahkemesinin 985 '*00 
«an» 085 y278 kanır sayılan ile Bulundu olıuı so 
jnutım, SKRCA.N olarak değiştirilmiştir.

Duyurulur,
Osman SERCAN

Gazeteniz Gemlik Körfezi 
Okuyunuz, Okutunuz, 
Abone Olunuz

VİDEO KLÜP
| yeniliklerle hizmetinizde

BAYRAMIMIZI EN İÇTEN DİLEKLERLE KUTLAR.
SAĞLIK. MUTLULUK VE ESENLİK DOLU GÜNLER DİLER

SAYIN EŞ, DOST VE MÜŞTERİLERİMİZİN
ŞEKER BAYRAMINI

EN İÇTEN DİLEKLERİMİZLE KUTLAR,
SAĞLIK, ESENLİK VE BAŞARILAR DİLERİM.

CEYLAN VİDEO
Kadir Ceylan

TLF : 2841
Demirsubaşı Mh. Çeşme Sk. No. 10

^BaagBBMa^aıSMHBaıaBMMMKBB

SAYIN EŞ, DOST VE MÜŞTERİLERİMİN
ŞEKER BAYRAMINI
EN İÇTEN DİLEKLERİMLE KUTLAR, 
SAĞLIK VE ESENLİK DOLU GÜNLER DİLERİM.

KAYA VİDEO
KAYA ALİ DEMİR

Akmanlar Pasajı — Tlf : 1866'dan Gemlik

I -------------------------------- I
Not : Yeni Kasetlerimiz Hizmetinizdedir.

SAYIN HALKIMIZIN HİZMETİNE DEVAM 
ETMEKTEDİR

LABORATUVARIMIZDA :

KAN SAYIMI 
KAN GURUBU 
ÜRE 

SEKER 
İDRAR TAHLİLİ 
GEBELİK TESTİ 
GAİTA TETKİKİ

arası açıktır.

KARACİĞER FONK TESTLERİ 

ROMATİZMA TESTLERİ 
SFERMOĞRAF

V.D.R.L
CHEK UP (GENEL KONTROL) 
DİĞER BÜTÜN TAHLİLLER 

KÜLTÜR YE ANTtBİOĞRAM

YAPILMAKTADflL

SAYIN GEMLİKLİLERİN VE MÜŞTERİLERİNİN 
BAYRAMINI KUTLAR, ESENLİKLER DİLER.

I
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| MUTMAN KOLONYALARI §

tÜR Sayın Dost ve Müşterilerinin Bayramlarını Kutlar, 8^1
BOl Sağlıklar Diler. İare®

ü MUTMAN KOLONYALARI Bayramda aradığınız kalite va ucuz kolonya B
Gemlik'ten dostlarınıza en güzel hediye Zeytin Ççeği ve Limon Kolonyesıdır.

DEĞERLİ PARTİ ÜYELERİMİZİN 
ve TÜM GEMLİK'LİLERİN MÜBAREK 
RAMAZAN BAYRAMLARINI KuTLAR 
SAĞLIK, MUTLULUK ve HUZUR 
DOLU GÜNLER DİLERİZ.

ANAP
Gemlik İlçe Yön. Kurulu

Not : Bayramın 1. günü saat 10.00 - 11.00 
arasında paıti binasında bayramlaşma yapılacaktır.

s 
£ 
i 
i

SAYIN GEMLİK’LİLERİN BAYRAMLARINI KUTLAR, 
SAĞLIK VE MUTLULUKLAR DİLERİZ.

$ O D E P
Gemlik ilçe Yön. Kur.

Bayramın 1 günü saat 11.00-1200 arasında bayramlaşma yapılacaktır.

I
I» ffi
B

* ♦
#
# Sayın dost ve müşterilerimizin 

mutluluk ve esenlikler dileriz.

$

Şeker Bayramını kutlar, ♦

»
# 
♦

❖

DAĞ KARDEŞLER
Kereste ve Ambalaj Sanayi 

ismet Dağ ve Oğulları <
Tlf : 1205 — Gemlik <

SAYIN EŞ, DOST ve MÜŞTERİLERİMİZİN

ŞEKER BAYRAMINI CANDAN KUTLAR, ESENLİK 

ve BAŞARILAR DİLERİM.

GÜLLÜ TİCARE

İst’klâl Cad. No : İS GEMLİK

SAYIN DOST ve MÜŞTERİLERİMİZİN ŞEKER 

BAYRAMINI EN İÇTEN DİLEKLERİMLE KUTLAR 

.SAĞLIK ve ESENLİKLER DİLERİM.

YİĞİTLER GIDA PAZARI

Hamleliye Mah. Krom Sok. No : 7 Tlf. 2627 GEMLİK

SAYIN DOST ve MÜŞTERİLERİMİZİN ŞFKFB 

BAYRAMINI EN İÇTEN DİLEKLERLMLE KUTLAR, 

SAĞLIK ve ESENLİKLER DİLERİM.

MURAT MEFRUŞAT

Pak İş Hanı No. 10/A Tlf : 2368 GEMLİK

SAYIN DOST VE MÜŞTERİLERİMİN ŞEKER BAY. 

RAMINI EN İÇTEN DİLEKLERİMLE KUTLAR, SAĞLIK 

ve ESENLİKLER DİLERİZ.

N E S A ELEKTRONU! 
SAN. TİC.

Gürle İŞ Hanı No : 28 GEMLİK

SAYIN MÜŞTERİLERİMİZİN EŞ DOST ve AKRABA
LARIMIZIN RAMAZAN BAYRAMLARINI KUTLAR, 

SAĞLIK ve ESENLİKLER DİT .ERİM.

BİHTER KUYUHCUSU 
TURGUT MERAK

Denıirsubaşı Mah. Çeşme Sok. No : 2/A GEMLİK

SAYIN DOST ve MÜŞTERİLERİMİZİN ŞEKER I 

BAYRAMINI EN İÇTEN DİLEKLERİMLE KUTLAR I

ESENLİKLER DİLERİM.

MİLTON REST AURANT

Nuri Ofluoğlu

aıısımıuamamiiiı 
ıtı K*5 usa ■ _ _ _ B■ Sayın Eş, Dost ve

E Müşterilerimizin
Şeker Bayramını Kutlar,B ■

m Esenlik ve Başarı Dolu 
iû M
E Günler Dileriz.
■ BB

Şanlı Urfa 8 Kardeşler 
Aile Kebap ve Lahmacun

Salonu
U

Ramazanda alza hizmet varmaktan gurur duyarız. 

B tlf ı 2682 Gemlik ■

■■■■■■■■■BBraUBHHBBMa

SAYIN DOST ve MÜŞTERİLERİMİZİN ŞEKER 
BAYRAMINI EN İÇTEN DİLEKLERİMLE KUTLAR 
ESENLİKLER DİLERİM.

PAN LEATHER 
Deri Giyim Ticareti

TU : 2612
Gürle tş Hanı No. 28 Gemlik

SAYIN EŞ, DOST ve MÜŞTERİLERİMİZİN ŞEKER 
BAYRAMINI KUTLAR, ESENLİK ve BAŞARILAR DİLE
RİM.

ÖMÜR HAVLU ÇEYİZ

Not ; Yeni Sezonluk Plaj Havlu ve Elbise Çeşitleri ile 
Hizmet niadodir.

Gürle tş Hanı No. 27 Gevnlik

İLÂN

Küçük Kumla Belediye Başkanlığından
1. Belediyemizde münhal bulunan 12nd derecedeki memur 

kadrosuna bir adet tahsildar alınacaktır. İmtahan 1 Tmunns 
1985 günü saat 15.00 de Küçük Kumla belediyesinde yajuh 
çaktır.

İsteklilerde aranan vasıflar:
a) Askerliğini yapmış olmak,
b) imtahan günü 35 yaşını geçmemiş olmak,
c) En az Lise ve dengi okul mezunu olmak,
d) 657 saydı Devlet memurları kanununda belrtike gend 

şartlan taşımak,
c) İsteklilerin 6 adet fotoğraf, ikametgah ilmühaberi. ™ I 

fus cüzdanı sureti iyîhal kağıtları ile birlikte imtihan I 
nünden bâr gün evvel mesai bitimine kadar müracaat «tnr , 
leri ve imtihana giriş belgesi almalan ilan olunur.

Abdullah ASLAN
BeJed^re Başkam



mı: 13

25 HAZİRAN 1985 SALI
SAYI : 608

(KDV DAHİL) 20 LİRA

gemUik
KÖRFEZ

HAFTALIK SİYASİ OAZBTB

KURULUŞ : 16 HAZIRA W 1978

KAYIKHANE SİTESİ KM

( SATILIK >
Lebiderya 130 m2 

Lüx Daire 
Kaloriferli * Asansörlü 

( 3 Cephe )

Mür : Uf : 4437 Gemlik

Denizlerin Korunmasında ve Balıkçılığın Gelişmesinde Hizmeti Geçenlere Plaket Dağıtıldı

BALIKÇILAR DERNEĞİNİN
Sahiller 3 Gön Tıklım Tıklım Boldu

BAYRAM PANSİYONCULARA
YARADI

KURULUŞUNUN
25. YILI TİRENLE KUTLANDI

Gemlik Balıkçılar Demeci
nin 25. kuruluş yılı törenler
le kutlandı. Törende denizle
rin korunmasında emeği ge
çenlerle. balıkçılığın gelişme- 
snde katkıları buiunanlara 
plaket verildi.

Bayram öncesi. Balıkçılar 
Demeği Lokalinde düzenle
nen törene Kaymakam Meh
met Güler, Su Ürünleri Proje 
Uygulama Genel Müdür Yar
dımcısı irfan Şahin. Emekli 
Tuğgeneral Orhan öncül. Es
ki Belediye Başkanı Şebabet
tin Camay. Halkçı Parti Ü 
Başkam Necati Akgün, Üçe 
Başkam Mustafa Özalp, dai
re alimleri Banka müdürleri 
ve balıkçılar katıldılar

25. kuruluş yıldönümü tö
renlerinin açılışında konuşan 
Gemlik BaİTkçrla.r Derneği 
Başkam Hüseyin Dinç. Gem
lik’te balıkçılığın son yıllar
da büyük bir gelişme göster
diğini, gelişmede Su Ürünleri 
Teşkilatının. Bankaların, ba
sının ve balıkçıların rolü oL 
öığunu söyledi. Dinç konuş- 
BHBSttsaa -

“-Bahkçıhğımaz bir taraf 
tan gelişirken, denizimiz bîr 
taraftan kirlenmekte ve ba. 
hk nesli yok olmaktadır.” 
dedi. Daha sonra söz alan il
çe Kaymakamı Mehmet Gü- 
ler'de; çevre kirliliğinin ba
lıkçılığa olan zararlarını an
lattı. "Çevre kanunu çıkmış

Ğemlik Balıkçılar Derneğinde yapılan plaket törenine kala 
balık misafir topluluğu katıldı.

Dörtyoldaki Kazada 
3 Kişi Yaralandı

Hadl ÖZSAYIN

Dörtyol kavşağında, Curnar 
test günü meydana gelen. ka
zada 3 kişi yaralandı ,

Cumartesi günü saat I4.oo 
mrajair.nda meydana gelen 
kazada Yalova, yönüne git. 
mekte olan Etern, öz yöneti
mindeki 10 HE 202 plakalı 
oto Ue AH özgün, yönetimln- 

tır ansak ilgili yönetmenliğin 
yayınlanmaması elimizi kıt», 
lumuzu bağlıyor” şsklfğıde 
konuştu). Küçük Kumla’da 
kanalizasyon şebekesinin il
ler Bankasınca 600 milyon li
raya ihale edildiğini. Orhan
gazi’deki sanayi kuruluşları
nın arıtma tesislerini yapma 
ğa başladığını, Gemlik kana
lizasyon işinin de devam et
mekte olduğunu belirten Kay 
makam Güler, "Gemlik Kör. 
tezinde kirliliği önlemek için 
idare olarak elimizden geleni 
yapıyoruz.” dedi.

PLAKET «AĞITIMI

Törende daha sonra konu- 
şan Su Ürünleri Proje Uygu
lama Dairesi Genel Müdür 
Yardımcısı irfan Şah’n, Mar
mara Denizinde balık üreti
mi geçmiş yıllara göre 2-3 
kat arttığım. Türkiye’deki 
balıkçı teknesi sayısının 4 bin 
den 12 bin civarına yükseldi 
diğini, balıkçı sayısının ise 
12 binden 70 bin kişiye çıktı 
ğmı belirterek “-{BaHakçılIğı 
mızm gelişmesinde TRTn'tn 
ve basman büyük emeği bu 
tunmaktadır.” dedi.

Denizlerimizin korunmasın 
da ve balıkçılığımızın gelişi 
meşinde hizmeti geçenlere 
Balıkçılar Demeği Başkanı 
Hüseyin Dinç, tarafından pla 
ket dağıtanına geçildi. Kay
makam Mehmet Güler’e E-

deki 34 F 4080 plakalı oto 
çarpıştı. Kazada Ece özgün 
(0), Ayşe özgün (5) ve Emi 
ne özgün (35) yaralı olarak 
Bursa Tıp Fakültesine kaldı- 
nldı, Diğer araç sürücüsü 
Efcem ÖZ ve yanında bulu
nan Isa özdemir kazayı ha
fif yaralarla, atlattılar 

nıekli Tuğ. Gen. Orhan ön 
cül’e eski Belediye Başkam 
jŞajıabettin Öantay’a, pjlaket 
leri verildi. Yaptıkları yayın 
lajrla balıkçılığın gelişmesin 
de yararlı hizmetleri bulunan 
Cumhuriyet Gazetesinden Ka 
dir Çan’a, Bursa Hakimiyet 
Gazetesinden Levent Gençelli

Gemlik Balıkçalar Demeği Başkam Hüseyin Dinç, kalenıiy 
le körfezin kurtarılmasında çaba harcayan Gazetemiz sahibi 
Kadri Güler’e plaket verirken görülüyor.

BA6IMSIZ ADAY CİHATLI’DA TÜFEKLE YARALANDI
Hadi ÖZSAYIN

Cihatlı Köyünde Adem Kı
lıç adlı şahıs, aralarındaki 
anlaşmazlıktan dolayı Gemlik 
Bağımsız Belediye Bşk. adayı 
Ali Osman Demirtaş’ı tüfek
le yaraladı.

Bazı nedenlerden dolayı çı 
kan tartışma daha sonra kav 
gaya dönüştü. Adem kılıç 
olayı şöyle anlattı. ".Evimin 
önünü süpürürken Ali Osman 
Demitrtaş, yanıma gefbrek 
hiç yoktan yere bana küfür 
etmeye başladı. Ben karşılık 
verince elindeki sopayla bana 
vurdu. Karım bu olayı görün 
ce kafputyn arkasında duran 
tüfeği bana verdi. Ali Osman 
Demirtaş’ı uyarmama rağmen 
İliç aldırış etmedi. Bende tik 
feği ateşledim.” dedi.

ye ve gazetemiz sahibi Kad
ri Güler’e de birer plaket ve 
rildi. Daha sonra 1984 yılın
da en çok üretimi gerçekleş
tiren balıkçılara ve aidatları 
nı düzenli veren 88 balıkçıya 
şilt ile gümüş para arma
ğan edildi.

Olayda kafasından, sırtın
dan ve ciğerlerinden yarala
nan bağımsız aday Ali Osman 
D cm ir taşı, hastaneye kaldırıl 
dı. Adem Kılıç, ise ilk sorgu
sundan sonra tutuklanarak 
cezaevine kondu .

Motorla Yolcu 
Taşıma Fiatları 
Belirlendi

Belediye Encümeni Bayram 
öncesi körfezde motorla yol
cu taşıma fiatlannı yeniden 
belirledi .

Belediye ilgililerinden aldı
ğımız bilgilere göre Gemlik’ 
ten kalkacak motorlarla yol 
cu taşıma ücretleri şöyle ol
du :

Gemlik-Manaştır .Sımrtaş

Bağımsız Belediye Başkanı 
Adayı Ali Osman Demlrtof

Sitesi 30 lira
Gemlik K. Kumla 60 ”
Gemlik B. Kumla 75 ”
Gemlik Karacnali 100 "
Gemlik Kapaklı 150 ”
Gemlik Narlı 125 ”
Gemlik Fıstıklı 175 ”
Gemlik Armutlu 250 ’
Gemlik Genısaz 60 ”
Gemlik Askeri Hara 75 ”
Gemlik A. Kaya Çift,,100 ”
Gemlik Kurşunlu 150 •

Ramazan Bayramı nedeniy 

le Gemlik sahillerindeki pan 

siyon ve moteller tamamen 

doldu.

Bayram süıfesifnce havalaa 

rtn bozuk geçeceğini bildiren 

metoroloji tahminlerine karşın 

arife gününden başlayarak, 

başta Küçük Kumla, Büyük 

Kumla ve Kacacaali’deki tüm 

otel, motel ve pansiyonlar 

yerli turistlerce dolduruldu.. 

Belediye tarifesi tek yatak 

bini liradan işlem, gören Kü

çük Kumla’da bulunan 600 

yatak tamamen doldu ve bir 

çok kişi yatacak yer bulama

dı.

Tatilin bayramla başladığı

Kaymakam Gülerin İlk Takdirnamesi

Gazi İlkokulu Müdürü 
Ali Kaya Takdirname İle 
Ödüllendirildi
tlçe Kaymakama Mehmet 

Güler, ilk takdirnamesini Ga 

zl ilkokulu Müdürü (Alî Ka 

ya’ya verdi.

Göreve başlıyalı iki yılda 

ilk takdirnameyi Gazi tlkoku 

hı Müdürü Ali Kaya’ya ver

diğini söyleyen Kaymakam. 

Mehmet Güler, “Düzenli ve 

haşarattı çalaşmaljarlndiari 

dolayı Ali Kaya Bey’i takdir, 

name ile ödüllendirdim. Oku 

itina ek bir bina kazandırma 

daki çalışması ,okul içindeki 

çalışmaların ahenkli olması) 

bahçenin halkın düğün hSz. 

Gemlik Gazi İlkokulu Müdürü Afi Kaju’ys gösterdiği ba. 
şanlardan dolayı. Kaymakam Mehmet Güler, tarafından ödW 
verilirken görülüyor. (Foto Gemfik Körfira.)

m söyleyen Küçük Kumla 

Sümer Pansiyon sahibi Ha

şan Bıyıker bu yıl fiatlann 

normal olduğunu tüm. pansi

yonların 1,5—2 ay süreyle 

dolu olacağını belirterek şun

ları söyledi ;.

Kumla’da sezon 1 Tem 

moz’da başlar. Bu yıl bayram 

nedeniyle tatn bir hafta ön

ceden başladı .Ktımla.>tlalrf 

bütün pansiyon ve moteller 

doldu. Bunun sürmesini dile. 

tiz.”
Küçük Kumla belediye en

cümeni aldığı kararla pansi

yonlarda tek yatak bini lira, 

iki yatak 2 bin lira,, üç yatak 

2700 lira fiat verdi.

metlerine sokmasındaki gay
retleri nedeniyle, Afli Kaya 

bu ödüle layık oldu. Amacım 

örnek çalışma gösteren tüm. 

görevlileri 

meletir” dedi.

Gam İlkokulu Müdürü Ali 

Kaya 31 yıllık ilkokul öğret, 

meni. Bu yıl emekli olacak 

olan Kaya, iki yıl Çorum, 12 

yıl Orhangazi köy ve üçe 

merkezinde görev yaptı. 17 

itidir üçemizde görev yapmak 

ta olan Ali Kaya, ilçenin en 

kıdemli ilkokul öğretmeni 

sıfatında bulunuyor .
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Ne Yazayım?

İp olmuş. iplik olmuştun. iplikler yenimde 
kalmış. KoUaruu tutmaz olmuş sallamaktan kaz. 
mayı, kazmanın sapı elimde kalmış. Yemişler 
yeti klerince, olmuşlar Karun. Karun'lar gözle
rim oymuş. Doktuı muşlar cüzdanlarını; “batası, 
ya ortadirek_“ Çamurlarda belenmiş, yağmurlarda 
yıkanmış, yıkayan da binlen geçmiş. Sırtımızda 
baba ar.'.ıagam alayı uğrular yürütmüş abadan 
olmuşu.'. Ah edip ağlamaya duran da, kapatmış. 
Mr ağrınızı, derin kuyularda kalmışız.

I At e teırdeşcteı ködeşcim nasıl yazayım derdini 
derdim' .' Dert dinleyenler kapıların ardında
kalmış. Aç açık bir derviş olmuş, gözyaşları 
devş nuişim. ağlamaktan gözlerini kurumuş, 
kurakta ka'mışma. Deşme denlimi, söyletme beni. 
Evde horanta yeli, bir de geldi; oklu sekiz, koş 
deseler uzun yolu nasıl koşarını: koşanlar yollar, 
da kainr.ş, uğrulara olmuşlar yem.

_Tevellüt ‘20’, abe ağanım, abe dayının: söy
letme b u sinemde dem dom kurşunu, sinemi 
parçalanmış. Sana söylemem; dertler çok dizlerde 
derman kahnauErş.

Afce ködes. :ıa il haykırayım sana be! T» canı, 
ma kadar dolmuşum, koymuşum yollara kendi, 
mi yoit'r arkada kalmış. Yatar kv’m evde 
döşek.yatak ben canımı almış canlarda kalmışım 
Yett' gayri, gözlerimde yaş kalmadı. Abe, gelin
mez ellerde ekmek kapılan araya araya; kemik, 
lerim taş olmuş, taşlan ekmek sanmışım.

Te be kardeşim, senin arkan yamçılı deme; ya. 
malar içimi sarmış, içimde ölmüşüm. Elde hırka 
sırtta işimik torbası, tutmuşum yollan, yollar 
dolanmış boynuma zor kurtulmuşum. Aş demi, 
«im jş demişim tınan olmamış, aşlar da kurtarıl
mamış. Yürek kocaman amma, geçim bulama, 
tnrşım. Yok ardımda önümde koca koca adamlar, 
adamanı dayanmış kalmışım altlarında. Irgatlık 
bizlerden uzak, rençberiik yapacak olmuşum, bo.

y; »duruk elunde kalmış. Nasıl etmeyem İsyan 
be! İsyanlar boynuma İlmik olmuş.

Abe ağanım ! “Biri yer biri bakar;” bakanlar 
yerinde kalmış bakamayonlar tartaklanmış. Te 
ba ne silleyim? Vardı, yıkık ev, tüterdi bacası, ı. 
ştrdı ocağı, ocağı seller götürmüş, e'inı böğrüm. 
<’ kalmış. Te gel de, bu candan olma diyeeem, 
,' yen diller, söylemez olmuş. Dağlara çıkmış, o. 
dunları çekmişim evime, evciğim benden ayn 
kalmış.

Ayağım çukura düşmeden, bir bahar yaşasam 
demişim, baharlar uzakta kalmış, ne diyek nasıl
ağlayak? Ağlayanların ağızlan bağ’anmış. En jfl 
büyük dem'şinı, yemiş büyükler başımı. Bu kay. 
pak, kalleş dünyada, yalan dizdlrenler; çekmişler 
altlarına şilteleri nargileler tokurdanmış nargi. 
İtler, yenenler yenmiş içi'enler içilmiş içenler 
önde kalmış.

Ne yanıyım be kardeş m? Yazıyı yazan yaz. 
mrş, haklan budar demişler, hakta hak edeni ara 
maşım. Milyonerleri milyarderleri önümüze dik. 
mişler. Çin şeddince, setten geçenler, yaşamda 
kalmış.

Te be köydeşim arkan yamak deme, nasıl 
haykırayım sana be! Gelinmez ellerde kalmışım, | 
tutan olmamış. Abe! Gelinmez ellerde ekımlek ka- I 
pılıırı araya araya, kemikler'm taş olmuş; taşla. B 
rı ekmek bilmişim. Te be kardeşim, senin arkan B 
yamalı deme; yamalar içimi sarnuş, içimde öl. H 
müşüınu. Elde hırka, sırtta işimik torbası, tut. B 
muşum yollan; yollar dolanmış boynuma zor H 
kurtulmuşum.

Ne yazayım be kardeşim! Yazıyı yazan yaz. B 
niş, hakkın budar demişler hakta, hakkı aramış, m 
Milyonerleri milyarderleri dikmişler önümüze. | 
Çin şeddince, geçenler geçmiş, kalanları boynunu B 
bükmüş. Dedim ya tevellüt ‘20’ bundan gayri B 
ölmüş bilmişler; ölüler mezarda İsılmış. 13

SATILIK |

{Gençali Küçükçlftlik Mevkiinde J 
1 Pafta 4, Ada 7, Parsel 5 de 480 m2 j 

0
| arsa satılıktır. 4
I Mür : Tlf : 1797 Gemlik j

-w «a*3*»*

KAYIP
C 29-163-015 Notu Sağlık Fişimi kay- | 

1 bettim. Hükümsüzdür.
| Nurten IŞIKER |

Gayrimenkulun Açık Artırma İlânı 
Gemlik İcra Memurluğundan

Dosya No : 1984/568 T.

Satılmasına karar verilen gayrîmenkulün cinsi, kıymeti, adedi, evsafı :

1—) Gemlik Tapu Simlinin 29.6.1981 tarih ve Pafta : 26, Ada : 353, Parsel : 15 ve Sahile 
1952 de kayıtlı Gemlik Osmaniye mahallesi Pembe sokakta kain 205.45 M2 arsa üzerine inşa 
edilen natamam kargır apartman vaziyete 24/282 arsa paylı (2) noiu mesken bilirkişi tara 
tından 2.000.000. lira kıymet taktir edilmiştir.

2—) Yine Gemlik Tapu Sicilinin 29.6.1981 tarih ve Pafta : 26, Ada : 353, Parsel : 15 ve 
Sahife : 1952 de kayıtlı, Gemlik Osmaniye mahallesi Pembe sokakta kain 205.45 M2 arsa üze
rine inşa edilen natamam kargır apartmanın 6/282 arsa paylı (12) noiu natamam vaziyetteki dük 
kan bilirkişi tarafından 500.000. lira kıymet taktir edilmiştir. Açık artırma suretiyle gayrimankul. 
ler satışa çıkarılmıştır.

İşbu Gayrimenkul açık artırma ilam borçlu AptuIIah KALAY Te'ci'gat kanunu hükümleri 
gereğince Hanen tebliğ olunur.

Satış Şartlan :

1— Satış 9.8.1985 Cuma günü yukarıda yazılı sıra gereğince (1) nohı sırada yazılı parsel : 
saat 15 te kayıtlı kargir apartman saat 9.40 ne 10.00 arasında,

(2) noiu sırada yazdı parsel: 15te kayıtlı dükkan saat 10.10 ile 10.30 arasında Gemlik tera 
dairesinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin C£,75ni 
ve rüçlıanh alacaklılar varsa alacaktan mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile İha 
le olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle 1918.1985 
Pazartesi günü aynı yerde ve saatlerde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüç 
hanlı alacaklıların alacağım ve satış masraflarını geçmesi şartiyle en çok artırana ihale olunur.

2— Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin. */» 10 a nisbetânde 
pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu verme 
lori lâzımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek tize 
re mehil verilebilir. Dellâliye resmi ihale pulu tapu harç ve masrafları aha 
ya aittir. Birikmiş vergiler satış bedellinden ödenir.

3— İpotek sahibi alacaklılarla ilgililerin ( + ) bu gayrimenkul üzerindeki hak 
lavını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on 
beş gün içinde dairemize bildirmeleri lâzımdır; aksi takdirde hakları tapu sicili 
ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4— Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflâs 
Kanununun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir, ilâ ihale arasındaki farktan 
ve fl/o 10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kahna 
dan kendilerinden tahsil edilecektir.

5— Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık 
olup masrafı veınldiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6— Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatım kabul etmiş sayılacakları, 
başkaca bilgi almak isteyenlerin 984/568T. saydı dosya numarasıyle memurluğumuza başvurma 
lan ilân olunur.

(İc. İf. K. 126)
(+) ilgililer tâbirine irtifak hakkı sa icra Memuru

hipleri de dahildir,
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Madde : 20— Derneğin şubesi yoktur.
Madde : 21— Üyeler girişte 1.000.- T.L. (Bin lira) giriş 

aidatı ve yılda 600 T.L. üye aidatı öderler. Aacak yıllık aidat 
genel kurul karan ile artırılabilir. Bu miktar yıllık olarak 
verileceği gibi aylık taksitler şeklindede ödenebilir. Ödeme 
şekli ve bulunan üyenin talebide göz önüne alınarak yönetim 
kurulunca tesbit edilir. Yapılan tesbit her üye için üye ka 
yit defterine işlenir.

Tüzük Değişikliği ;
Madde : 22— Demeğin tüzüğü genel kurula iştirak 

eden üyelerin üçte ikisinin çoğunluğu ile değiştirilir. Yapı 
lan değişiklik kuruluştaki usûle göre ilan edilerek kesinlik 
kazanır.

Demeğin Gelirleri :
Madde : 23— Demeğin gelirleri şunlardır. Giriş ve üye 

aidatları. 2. Dernekçe yapılan yayınların tertiplenen piyango 
eğlence temsil konser spor yarışması konferans gibi faaliyet 
terden sağlanan gelirler.

Demeğin mal varbğından elde edilen gelirler.
Bağışlar ve yardımlar.
Yardım toplama hakkında.kl mevzuat hükümlerine uygun 

olarak toplanacak bağış yardımlar. Derneğin dış ülkelerdeki 
gerçek ve tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan yardım 
alması Iç işleri Bakanlığının izniyle olur.

Tutulacak Defterler :
Mazide : 24— Demek aşağıdaki yazılı defterleri tutar.
Üye kayıt defteri : Demeğe girenlerin kimlikleri, derneğe 

giriş tarihleri, aylık ve yıllık aidatları bu deftere yazılır.
Karar defteri : Yönetim kurullarının kararlan tarih ve 

numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı başkan 
ve üyelerce imzalanır.

Gelen ve giden evrak defteri : Demek namına, alınan bü 
tün gelen ve giden evrak tarih ve numarası ile bu deftere 
kayıt olunur,

Gellrve gider defteri : Demek namına alınan bütün para 
taran alındıkları ve alınan paraların ve geldikleri yerler açık 
ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.

Bütçe fcesfaı hesap ve bilanço defteri : Bütçe kesin hesap 
ve bilançolar bu defteri işlenir.

Demirbaş defteri ; Derneğe alt demirbaş eşyalar bu defte 
re işlenir. Bu sayılan defterler noterden tasdikli olması' zo 
runludur.

Mazide :25— Demek gel'rlcri alındı belgesi 11c toplanır. 
Giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu belgelerin saklama 
«Öresi özel kanunlarda gösterilen daha uzun hükümlere iliş 

kin hükümler saklı kalmak üzere 5 yıldır. Demek gelirleri 
n’n alınmasında kullanacak alındı belgesi Maliye Bakanlığın 
ca bastırılır. Demeğin talebi üzerine 30 gün içinde bu bel 
geler verilmez ise kanundaki usule göre demekçe bastırılan 
alındı belgeleri mahallin en büyük mülkiye amirliğine onay
lattırılarak bağış ve aidat kabulünde kullanılabilir. Maliye 
Bakanlığınca bastırılan; resmi alındı belgeleri sağlandıktan 
sonra demeğin bastırdığı özel belgeler kullanılamaz. Bağış 
ve aidat toplayacak İtişi veya kişilerin demek yönetim kuru
lu bir karar ile belirler, bu karar o yerin en büyült, mülki ami 
rine tescil ettirilir.

Demek adına gazete, dergi) ve öteki basılı eserler vererek 
bunlar karşılığımda para veya başkaca yardım toplamak ya
saktır.

TAŞINMAZ MAL EDlNMME :
Madde : 26. Demek amacını gerçekleştirmek için bağış ve 

ya satın alma yoluyla taşınmaz mal edinebilir, ve bunları sa
tabilir. Hibe ve terk edebilir. Kamu yararına çalışma karan 
alınmadıktan sonra ikametgahı ile amaç ve faaliyetleri için 
gerekli olanlardan başka taşınmaz mala sahip olamaz. Der
neğe satın alınan veya bağış ve vasiyet yoluyla demeğe inti
kal eden taşınmaz mallar dernek adına tapuya tescilinden 

2 itibaren üç ay içinde İçişleri Bakanlığına bildirilir.
LOKAL AÇMA
Madde : 27— Demek merkez veya şubesinin bulunduğu 

yerde mahallin en büyük mülki amirinden izin almak veya 
kanunlara aykın davranmamak şartıyla bir lokal açıp işle
tebilir,

DERNE&İN FESHİ' VE MAL VARLIĞININ TASFİYESİ
Madde : 28— Genel kurul demeğin feshine karar alabil

mesi için tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip 
bulunan demek üyelerinin temsilci en az 2/3’nün toplantıda 
hazır bulunması şarttır.

ilk toplantıda çoğunluğun sağlanmaması halinde üyeler 
usulüne uygun olarak ikinci toplantıya çağırılır. İkinci top. 
lantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun feshin konusu gö
rüşülebilir. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır 'bulunan 
üyelerin 2/3 çoğunluğu ile feshedilmesi zorunludur. Deme
ğin fosüıi yönetim kurulu tarafından 5 gün içinde mahallin 
en büyük mülki amirine yazı ile bildirilir.

Madde : 29— Demeğin feshi halinde menkul ve gayrinıen. 
kul mallan Küçük Kumla Şükrü Alemdar İlkokulu Kuronıa 
Domovtne devredilir.

işbu tüzük 29 maddeden ibarettir.

İLÂN

Gemlik Belediye Başkanlığından
1— Belediyemiz S.O. İşletmesi ve İtfaiye teşkilatında mün 

hal bulunan Genel İdari Hizmetleri Sınıfına dahil 13.CÜ dere, 
ceden 5 adet şoför,

2— Yine Su İşletmesinde münhal bulunan Genel idari HIz. 
metleri Sınıfına dahil IS.cü dereceden tahsil memuru kadro, 
kırma imtahanla memur alınacaktır.

3— Taliplilerin T.C. vatandaşı olmaları,
4— Şoförlerin en az ilkokul, tahsil memurunun ise Lise ve. 

ya dengi okul mezunu olunası gerekmelrtedir.
5— İsteklilerin kamu haklarından mahrum olmamaları,
6— Yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymiş olmamaları.
7— Talısirli suçlar hariç 6 aydan fazla hapis cezası ile tec. 

ziye edilmemiş olmak.
8— Verilecek gererin yerine getirilmesinde vücutça veya 

akılca bir sakatlığı bulunmaması*
9— Şoförler gerek itfaiye ve gerekse şehirler arasında ça_ 

hşan vasıtalarımızda istihdam edileceklerinden bu vasıtala
rı kullanacak ehliyete haiz bulunmaları,

10— imtihana iştirak edeceklerin 2 adet frtoğraf. diploma 
aslı veya sureti, elıliyet ve tir dilekçe ile en geç 9. 1985 gü
nü saat 17.00 ye kadar Belediyemize müracaatla imtahaua 
giriş belgesi almaları şarttır.

11— Inıtahan 10. 7.1985 Çarşamba günü saat 14.0-0 te Bele
diyemizde inıtahan heyeti huzurunda yapılacaktır. TaüpLle. 
re duyurulur.

İ. Hakkı Çakır
Belediye Başkam
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Satmalına İlânı
1— tlçrm ı Kapalı Cezaevinin 108J mail yılı ekmek ihtiya

cı İle çift gıda İhtiyacı 2886 sayılı Devlet İhaleleri Kanunu, 
nım 45. maddesi hükmüne göre açık teklif usulü ile ihaleye 
çıkarılmıştır.

2— İhale 30. 6.1985 günü naat 14.30 da Savcılıkta toplana- 
cak komisyon huzurunda. yapılacaktır.

3— Ekmeğin tahmini bedeli 262.500.. İ ra ve 10 kalem çiğ 
gıdanın tahmini bedeli 1.134.875.. liradır.

4— Şartname meral saatleri içersinde Savcılıkta hergün 
görülebilir.

5— Ekmet n geçici teminatı 7.875.. Hra, çift gıdanın İse 
34.060. liradır. '

6— İstekliler Ticaret. Odasından alacakları belgeleri ile 
geç’ei teminat makbuzlarını İhale saatinden bir saat önce 
komisyon başkanlığına verilmedi gerekmektedir.

7__ Keyfiyet HAn olunur.
Cumhuriyet Savcısı

8 KAYIP g

Binali Kahraman

Bursa Pasaport Şube Müdürlüğünden almış olduğum 
TK.E 779.778 nolu Pasaportumu kaybettim. Hükümsüzdür.
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Demeğin adı ve merkezi :
Madde : 1— Demeğin Adı : Küçük Kumla Avcılar Deme, 

ği ve merkezi Küçük Kumla'dır.
Demeğin amacı :
Madde : 2— Demeğin amacı
a) Kasabamızın avcılarım teknik esaslara göre ilerletmek, 
b) Av sporuna meraklı olanları bir araya toplayarak top. 

luluk bağ ve sevgisini birlikte çalışma sevgisini artırmaktır,
o) Gençlerin avcılıkta ve atıcılıkta maharet ve bilgisini

Adı ve Soyadı Tabiyeti Meslek ve Sanatı ikametgahı
Mehmet lyidoğan T. C. Çiftçi Küçük Kumla
Mehmet Yaşa T. C. Çiftçi Küçük Kumla
Nedim Dur T.C. Çiftçi Küçük Kumla
Faruk Biçer T.C. Memur Küçük Kumla
Vahit Karaata T.C. Çiftçi Küçük Kumla
Tank Usküp T.C. Çiftçi Küçük Kumla
Mustafa Sönmez T.C. Çiftçi Küçük Kumla

Madde : 4— Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve 
18 yaşının bitirmiş bulunan ve demekler kanunu hükümlerine 
göre üyelikleri yasaklanmamış olan herkes demeğe üye ola
bilir. Kanunun 16. maddesinde belirtilen hususlar yerine ge
tirilmek kaydıyla kanun görevlileri de üye olabilir. Kanunun 
4. maddesinin 2 b fıkrasının (4) bendinde gösterilenler bu 
bentte belirtilen yasak süresince demeğe üye olamazlar. Türk 
vatandaşı olmayanların demeklere üye olabilmeleri için türk 
vatandaşlarından aranan şartlardan başka o yabancının Tür 
kiyede ikamet hakkına sahip olması gereklidir. Fahri üyelik 
için ikamet şartı aranmaz.

Üyelik Haklan :
Madde : 5— Demek yönetim kurulu üyelik için yapılacak 

müracaatları en geç 30 gün içinde üyeliğe kabul veya iste 
ğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucu müracaat sahibi 
ne yazı ile duyurmak zorundadır.

Madde : 6— Hiç kimse bir demeğe üye olmaya ve demek 
te üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa etme hakkına sa 
hiptir.

Madde : 7— Demek üyeleri eşit haklara sahiptir. Üyeler 
arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mıeshep aile zümre ve 
sınıf farkı yoktur. Tüzüğe eşitliği bozan ve bazı üyelere ay 
ncalık tanınan hükümler konulamaz.

Madde : 8— 4. maddede belirtilen kamu hizmeti görevlile
ri demekler kanununun 16. maddesi hükümleri gereğince üye 
olabilecekleri demeklerin Türkiye Büyük Millet Meclisi üyele 
ri özel gelir kaynağı veya özel imkanları kanunla sağlanmış 
olan kanunlarına çalışan demeklerin yönetim ve denetleme 
kurullarında görev alamazlar.

Üyelikten Çıkarılma :
Madde : 9— (a) Kanunların demek tüzüğüne aykırı veya 

amaca zarar verecek şekilde hareket edenler kanunların ve 
demek tüzüğünün koyduğu esaslar göre üye olma hakkım 
kaybeder.

b) Aidatım tebliğe rağmen (30) gün içinde mazeretsiz ola
rak ödemiyenler Yönetim Kurulu karan ile üyelikten çıkan. 
Urlar. Demekten çıkarılanların toplanacakları ilk genel ku
rula İtiraz haklan vardır. Genel Kurul kararı kesindir. Der
nekten çıkarılanlar önceden demeğe yaptıkları aidat ve yar
dımları geri isteyemezler.

c) Demek içinde huzursuzluk çıkaranlar, uygunsuz davra
nışta bulunanlar

d) Av yasasından merkez av komisyonu kararma uyma
yanlar.

Demek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli ve Toplanma za
manı :

Madde 10— Demek Genel Kurulu demeğe kayıtlı asil 
üyelerden varsa şubelerin temsilci üyelerinden teşekkül eder. 
Genel kurulun toplantı gününden bir ay öncesine kadar aidat 
larını ödemiyenler toplantı nisabında göz önüne alınmaz ve 
oy kullanamazlar. Aidatım ödemiyen asil üyeler ile fahri ü. 
yeler dinleyici üyeler toplantıya katılabilirler. Dilek ve te
mennide bulunabilirler. Demek tüzüğünün gazetede yayın. 

yükseltmek için müsabakalar tertiplemek,
d) Muzur hayvanların itlafı için sürek avlan tertiplemek,
e) Nesli azalan hayvanların koruma ve üretimini sağlamak 

için gerekli tedbirleri almak,
f) Av köpeklerinin cinsini İslah etmek,
g) Demeğimizin hiç bir siyasetle ilgisi yoktur.
Demek Kuruculan :
Madde : 3— Demek kuruculan şunlardır : 

landığı tarihi takip eden altı ay içinde ilk genel kurul toplan, 
tısım' yapar.

A. (2) iki yılda bir Mart ayında olağan,
B. Yönetim veya Denetleme Kurullarının gerekli gördüğü 

hallerde ve demek üyelerinin 1 /5 (beşte birinin) yazılı isteği 
üzerine olağanüstü toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim 
kurulu tarafından çağrılır. Denetleme Kurulunun ve demek 
üyelerinin 1/5’inin yazılı isteği üzerine kurul, genel kurul 
bir ay içinde toplantıya çağrılmazsa denetleme kumlu veya 
toplantı isteğinde bulunan üyelerden 'birinin müracaatı üze
rine Mahalli Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak demek 
üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti genel kurulu toplantı
ya çağırmakla görevlendirir. Genel Kurul demeğe kayıtlı ü- 
yelerden oluşur.

Genel Kurul Toplantısı Oy Kullanma ve Karar Alma Şekli :
Madde : 11— Yönetim kumlu genel kurula katılma hakkı 

olan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılacak üye
ler en az 15 gün hceden günü saati ve yeri, gündemi mahalli 
bir gazetedeüan edilmek üzere toplantıya çağrılar. Bu çağrıda 
çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamaz ise 
toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı gü 
nü ile ikinci toplantı arasında bir haftadan az zaman bırakı 
lamaz .Toplantının yapılacağı gün saat ve yer ile toplantı 
gününden en az 15 gün önce mahallin en büyük mülkiye anıl 
rine yazı ile bildirilir. Bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri 
gösterir listede eklenir. Toplantı başka bir sebeple geri bira, 
kılırsa bu durumda geri bırakma sebepleride belirtilmek su
reti ile toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan ve
rerek ikinci toplantımın geri bırakılma tarihinden itibaren en 
geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantı 
ya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. 
Ve toplantı ikinci fıkra esaslarına göre mahallin en büyük 
mülkiye amirine duyurulur. Genel kurul toplantısı bir defa
dan fazla geri bırakılamaz. Genel kurul toplantıları demek 
merkezinin bulunduğu yerde yapılır.

Madde : 12— Genel kurula katılma hakkı bulunan üyele
rin yarıdan bir fazlasının katılması ile toplanır. Ük toplantı
da yeteri sayı' sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aran
maz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı demek 
yönetim veya denetleme kurulları üye tam sayısının toplamı 
nın iki katından az olamaz.

Madde : 13— Genel kurul toplantıları ilanda belirtilen ve 
mahallin en büyük mülkiye amirine bildirilen gün, saat ve 
yerde yapılır. Genel kurula katılacak üyeler yönetim kurulun 
ca düzenlenen litedeki adlan karşısına imza koyarak toplantı 
yerine girerler. Genel kurulda her üynin bir oy hakkı vardır. 
Üy oyunu bizzat kullanacağı gibi diğer bir üye aracılığı ile 
de kullanabilir. Her üye genel kurulca bir üyeyi temsil ede. 
bilir. Fahri üyelerin oy hakkı yoktur. Kararlar mevcudun 
salt çoğunluğu ile alınır. 9. maddede belirtilen çoğunluk sağ 
lanmış ise durum bir tutanak ile tesbit edilir. Toplantı yöne
tim kurulu başkam veya görevlendireceği biri tarafından açı 
hr. Hükümet koniselinin toplantıya gelmemiş olması toplan
tının ertelenmesi gerektirmez açılıştan sonra toplantıyı yö 

netrnek üzere bir başkan ve başkan vekil i ile yeteri kadar 
katip seçilir; Toplantının yönetimi genel kurul başkanın» 
aittir. Katipler toplantı tutanağım düzenler ve başkanla bir
likte imzalarlar. Toplantı sonunda bütün, tutanak ve belgele, 
ri yönetim kuruluna verirler. Toplantılarda yalnız gündemde 
yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulu, 
nan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen 
konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri :
Madde : 14— Genel kurulda görüşülüp karara bağlanacak 

hususlar şunlardır.
1. Demek organlarının seçilmesi, 2. Demek tüzüğünün 

değiştirilmesi. 3. Yönetim ve denetleme kurulu raporları
nın görüşülmesi. Yönetim Kurulunun ibra edilmesi.

4. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp ay 
nen veya değiştirilerek kabul edilmesi.

5. Demek için gerekli taşınmaz malların satın alınma» 
veya mevcut taşınmaz malların satılması, hususunda Yöne 
tim- Kuruluna yetki verilmesi. 6. Demeğin federasyona 
katılması veya ayrılması 7. Demeğin uluslararası fesliye 
te bulunması, yurt dışındaki demek veya kuruluşlara üye 
-olarak katılması veya ayrılması, 8. Demeğin fes edilme 
si, 9. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevlerin yerine 
getirilmesi.

YÖNETİM ve DENETLEME KURULLARI
Madde 15. Yönetim Kurulu 5 asil, 5 yedek üyeden teşkil 

edilmek üzere genel kurulca gizli oyla seçilir. Asil üyelik, 
lerde boşalma olduğu takdirde en çok oy alazdan başlan, 
mak üzere yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur, 
tik toplantı en yaşlı üyenin başkanlığında yapılır. Ve üye 
ler arasında görev bölümü karara bağlanır. Toplantı gün 
leri kurulca tesbit edilir. Toplantılarda salt çoğun-uk ara 
nır. Mevcudun salt çoğunluğu ile karar verilir Üst üstte 
üç veya yılda on toplantıya mazeretsiz yahut kabul edilir 
mazereti olmaksızın katılmayan üyeler kurul üyelerinden çe
kilmiş sayılırlar. Buna dair kararın ilgilinin süre vererek 
savunması alındıktan sonra yönetim kurulu verir.

Madde 16. Yönetim Kurulu veya üye sayısı boşalmalar 
sebebi ile yedeklerininde yerine geçirilebilmesinden sonra üye 
tam sayısınm yarısından aşağı düşerse genel kurul mevcut yö 
netim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir 
ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halin 
de demek üyelerinden birinin başvurması halinde mahalli 
Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri ara 
smdan seçeceği üç kişiyi bir ay içinde genel kurulu topla 
makla görevlendirir.

Madde 17. Yönetim Kurulu aşağıdaki görevleri yerine 
getirir :

1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerin, 
den bir veya bir kaçına yetki vermek.

2. Demek şubelerinin açılmasını kararlaştırmak. Ve şu 
be kiracılarına yetki vermek.

3. Demeğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemlerini 
yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel 
kurula sunmak.
Türk vatandaşı olmayanların demek üyeliğine kabulü halin
de bunları on gün içinde mahallin en büyük mülkiye amirine 
bildirtmek.

Madde 18..Denetleme kurulu 3 asil ve 3 yedek üyeden te
şekkül etmek üzere genel kurulca seçilir. Bu kurul deme 
ğin hesaplarım ve çalışmalarının devamlı denetliyerek asga 
ri 6 ayda bir hazırlayacağı raporları yönetim kuruluna ve 
toplantıda genel kurula sunar. Ayrıca üyelerin demek ça 
lışmalan hakkında ihbarı üzerine de rapor hazırlayarak 
gereğini yapar.
Yönetimi Kurulu her türlü hesap ve işlem dosyalarım tale 
binde denetleme kuruluna göstermeğe mecburdur. Yönetim 
kurulu denetlemelerde zorluk çıkardığı takdirde denetleme 
kurulu zabıtla tesbit eder ve genel kurulun toplantıya çağı 
nlmasmı sağlar. Suç teşkil eden hususların tesbiti halinde 
durumu ilgili, makamlara iletir.

Madde : 19— Genel kurulca yapılan seçimi izleyen 7 gün 
içinde yönetim kurulu başkam tarafindan sayılan organlara 
seçilen asü ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adlan, 
doğum yeri ve tarihleri., meslekleri ve ikametgahtan dernek 
merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülkiye amirine bil
dirilir.

D. SAYFA 3 te

• ŞİRKET KURMA
@ MUHASEBE REVİZYON, 

MUHASEBE ORGANİZASYONU
• VERGİ İHTİLAFLARI
• SİGORTA ”
• İŞ HUKUKU "
• FİZİBİLİK RAPORLARI
• HER TÜRLÜ MALİ. DANIŞMANLIK 

HİZMETLERİ

Yön Mali Müşavirlik
HAŞAN ÖZTÜRK
TH : 18090 İNTAM 99 BURSA

Gazeteniz Gemlik Körfezi 

Okuyunuz, Okutunuz, 

Abone Olunuz


	E:\1985\6. Haziran 1985\4 Haziran 1985\4 Haziran 1985 (1).JPG
	E:\1985\6. Haziran 1985\4 Haziran 1985\4 Haziran 1985 (2).JPG
	E:\1985\6. Haziran 1985\4 Haziran 1985\4 Haziran 1985 (3).JPG
	E:\1985\6. Haziran 1985\4 Haziran 1985\4 Haziran 1985 (4).JPG
	E:\1985\6. Haziran 1985\11 Haziran 1985\11 Haziran 1985 (1).JPG
	E:\1985\6. Haziran 1985\11 Haziran 1985\11 Haziran 1985 (2).JPG
	E:\1985\6. Haziran 1985\11 Haziran 1985\11 Haziran 1985 (3).JPG
	E:\1985\6. Haziran 1985\11 Haziran 1985\11 Haziran 1985 (4).JPG
	E:\1985\6. Haziran 1985\18 Haziran 1985\18 Haziran 1985 (1).JPG
	E:\1985\6. Haziran 1985\18 Haziran 1985\18 Haziran 1985 (2).JPG
	E:\1985\6. Haziran 1985\18 Haziran 1985\18 Haziran 1985 (3).JPG
	E:\1985\6. Haziran 1985\18 Haziran 1985\18 Haziran 1985 (4).JPG
	E:\1985\6. Haziran 1985\25 Haziran 1985\25 Haziran 1985 (1).JPG
	E:\1985\6. Haziran 1985\25 Haziran 1985\25 Haziran 1985 (2).JPG
	E:\1985\6. Haziran 1985\25 Haziran 1985\25 Haziran 1985 (3).JPG
	E:\1985\6. Haziran 1985\25 Haziran 1985\25 Haziran 1985 (4).JPG

