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TÜRKİYE 
ENLİK KREDİ 

BANKASI
“Güçlü Devlet Bankası’’

GAZİ İLKOKULU EK BİNASI VALİ GÜMÜŞDİŞ TARAFINDAN 
TÖRENLE AÇILDI

Voli 2. Ortaokul 
için Emir Verdi

Tapulama
Mahkemesi 1985
Yılında 468 Dava 
Sonuçlandırdı

Gazi llkokulu'nun yapımı tamamla 
nan ek binası Bursa Valisi Zekai Gü 
müşdiş. tarafından törenle açıldı. 
Bugün, saat 11.00 de Gazi ilkokulun 
da düzenlenen törene Bursa Valisi 
Zekai Gümüşdiş, Gemlik Kaymaka 
mı Mehmet Güler, Belediye Başkam 
Hakkı Çakır Bayındırlık Müdürü 
Üçe Milli Eğitim ve Spor Müdürü 
Diare Amirleri. Kurum temsilcileri 
ve okul öğretmenleri katıldı.

Vali Gümüşdiş, açılışta yaptığı ko 
atışmada Gazi okulunun, gelecek öğ 
retim yılı ortaokul da eklenerek “ilk 
öğretim okulu” haline getirileceğini 
söyledi. Vali Gümüşdiş şöyle korniş 
tu :

“ — ilçenizin en kalabalık mahal 
leşinin okul derslik sorununu çözdük 
Ancak tazim asıl hedefimiz ortaokul 
sorununu da çözmektir. Türkiye bazı 
dersliklerini boş bırakacak kadar 
zengin bir ülke değildir. Bunun için 
gelecek yıl Gazi Okulunda Ortaokul

Kaymakam Mehmet Güler 
gemliklilerin
Yeni Yılını Kutladı

Hçe Kaymakamı Mehmet Güler, 
gazetemiz aramhğıyla ilçe halkının 
yeni yıllanm kutladı.

Kaymakamımız Mehmet Gülerin 
yeni yıl mesajı şöyle :

“ — 1986 yılının bütün insanlık a 
Kemine uhısumuza barış, mutluluk ve 
esenlikler getirmesi dileğiyle değer 
H OemHkUIerin yeni yılını candan 
kutlarım.”

İlçe Yönetiminde Çatlama

İbrahim Kesen DSP Yönetiminden Ayrıldı
Geçen hafta ilçe merkezini açan 

Demokratik Sol Parti yönetim kuru 
lu üyelerinden İbrahim Kesen,göre 
vinçten ayrıldı.

DSP ilçe Başkanlığına hafta içinde

İlk ve Orta Dereceli Okullarda 
Yarı Yıl Tatili 24 Ocak’ta Başlıyor

Bütün yurtta ilk ve orta dereceli 
okullarda yar yıl tatili 24 Ocak 1986 
Cuma günü başlıyor,

tlgtUerden öğrenildiğime gtSfe ;

da açılacaktır. İlgililer gerekeni yap 
sutlar.”

Gazi ilkokulu ek binasının açılma 
snıdan sonra konuklar derslikleri gez 
di. Vali Zekai Gümüşdiş daha sonra 
Orhangazi de inceleme yapmağa git

Bursa Çevik Kuvvetler Müdür Yardımcılığından 
Atandı

Sadettin Pat Gemlik Emniyet
Amirliğine Getirildi
Bursa Çevik Kuvvetler Müdür Yar 

dımcısı Sadettin Pat, Gemlik Emni 
yet Amirliğine getirildi.

Eski Gemlik Emniyet Amiri Ke 
mal Balık’ın Ankara Polis Akede 
misine Öğretim Görevlisi olarak a 
tartmasından sonra boşalan İlçe Em 
niyet Amirliğine bir süre Başkomser 
Selahattin Topcan, vekalet etmişti. 
Bursa Çevik Kuvvetler Müdür Yar 
dımcısı Pat, geçtiğimiz hafta yeni

Gemlik Rotary Kulübü
Uluslararası Nitelik Kazandı

Gemlik Rotary Kulübü Derneği, 
Bakanlar Kurulu kararıyla Uluslar 
arası (Internasyonal) nitelik kazan 
dı.

Bakanlar Kurulunun 5 Aralık gün 
lü kararında, 12 Rotary Kulübü Der 
neği arasında Uluslararası nitelik 
kazanan dernekler arasına giren Gem 

istifa dilekçesini gönderen İbrahim 
Kesen, parti yönetimindeki bazı ar 
kadaşlanyla anlaşamadığ ı için gö 
revinden ayrıldığım belirtti.

24 Ocak 1986 Cuma günü başlayacak 
tatil 10 Şubat 1986 günü sona ere 
eek,

ti.
Altı ay önce temelleri atılan Gazi 

İlkokulu ekbiınası 54 milyon liraya 
mal .oldu. Okulda 12 derslik, 2 salon 
1 öğretmen' odası ve bir de çalışanlar 
odası bulunuyor. Ek bina üç katlı.

Hadi Özsayın

görevine başladı. Pat, Gemliklilerin 
asayiş yönünden memnun oldukları 
m belirterek şöyle konuştu :

“—İlçemizde asayiş ile ilgili so 
runumuz yoktur. Vatandaşlarımızın 
emniyet kuvvetlerine olan yardımla 
n bizleri memnun ediyor. Büzler ise 
halkımızın huzur, asayiş ve düzen 
içersinde yaşamaları için elimizden 
geleni esirgemeyeceğiz.” 

lik Rotary Demeği için verilen ka 
rar şöyle :

“ _  Ekli listede adlan belirtilen
derneklerin merkezi Amerika Birle 
şik Devletleri Şikago kentinde bulu 
nan “Rotary înternasyonal” adlı ku 
ruluşiarla işbirliği yapmalarına izin 
verilmesine Dış İşleri Bakanlığının 
uygun görüşleri ve îç İşleri Bakan 
lığının yazılanüzerine 2908 sayılı 
Dernekler Yasa sinini  1. maddesine 
göre Bakanlar Kurulunca 5.12.1985 
tarihinde karar verilmiştir. ” 
Kenan Evren

İmza Bakanlar Kurulu
İmza

Av. Ali Aksey'ıın Yazısı

HACZEDİLEN
PARTİ
EŞYASI
2 Sayfada

Gemlik Tapulama Mahkemesinde 
geçtiğimiz yıl 468dava sonuçlandın 
larak 1986 yılına 79 dosya aktarıl 
dı.

Gemlik Tapulama Mahkemesi yar 
gıcı Ali Fırat’tan aldığımız bilgile 
re göre; 1984 yılından 1985 yılma 
291 dosya devredildi. 1985 yılı için 
de Tapulama Mahkemesine 256 ye 
ni dava açıldı. Böylece mahkemede 
547 dosya birikmiş oldu. Yıl içinde 
mahkemenin hızlı bir tempoda çalış 
ması sonucu bu dosyaların 468’i so 
«uçlandırılarak 1986 yılma 79 dava 
dosyası devredildi.

KIZ MESLEK LİSESİNDEN
BA$ARI ZİNCİRİ
* Bursa’da yapılan voleybol karşılaşmalarında finale kalarak 4. oldu
* Lise ve orta bölümlerde oynanan müsabakalarda ise Kız Meslek Lisesi 

takımının başarılı karşılaşmaları takım halinde birincilik kazandırdı

Gemlik Kız Meslek Lisesi Voley 
bol takımı bir süreden beri devam 
eden; sıkı çalışmalarının karşılığını 
Bursa’da yapılan karşılaşmalarda 
aldı.

Geçtiğimiz günlerde Bursa Ata 
türk Spor Salonunda yapılan karşı 
taşmalar sonunda Atatürk ve Süley 
man Çelebi Liselerini 3—0 yenen Kız 
Meslek Lisesi kız voleybol takımı 
karşılaşmalarda takım halinde birin 
ci oldu.

Öte yandan, Atatürk Lisesini 2—0 
Muradiye Ortaokul’unu 2—1, Ertuğ

Üçüncü Yerel Gazete

“ÇAĞRI” Yayın Yaşamına 
Başlıyor

ilçemizde yeni bir yerel gazete ya 
ym yaşamıma atılıyor.

14 Ocak 1986 Sah günü ilk sayısı 
nın çıkması beklenen “ÇAĞRI” nın 
hazırlıklarının tamamlandığı öğre 
nildi.

ilçemizde 28 yıldır yayımlanan 
“GEMLİK’ Gazetesi ile 13 yıldır ya 
yımlanan “ Gemlik KÖRFEZ ” Ga 
zetesinden sonra ‘ÇAĞRI’ üçüncü 
yerel gazete oluyor.

Elektrik Kesintileri Can Sıkıyor
Son günlerde elektriklerin program 

sız kesilmeleri yakınmalara neden 
oluyor.

TEKunca geçtiğimiz hafta ve 
bugün yapılan beklenmedik elektrik 
kesintileri karşısında şaşkına dönen

Öte yandan ilçemizde 1974 yıl 
dan beri devam etmekte olan tapu 
ma mahkemelerinde davaların az 
dığı öğrenildi. Küçük Kumla. E 
yük Kumla, Karacaali. Fıstıklı. B 
paklı, Armutlu, Engürücük, Umı 
bey, Kurtul, Kurşunlu, Gençali, A 
üye Köylerindeki tapu uyuşmazdı 
lanna bakan Gemlik Tapalama Ma 
kemesinde davaların yüzde doksa.’ 
sonuçlandı. Önümüzdeki aylard 
Muratoba köyünde açılan davalaı 
bakılacak. Daha sonra ise Gemli 
Tapulama Mahkemesinin işlevi sor 
erecek.

rul Gazi Ortaokul’unu da 2—O lıi
setlerle yenmeyi başaran Gemlik Kı 
Meslek Lisesi voleybol takımı gru 
şampiyonu oldu.

Gemlik Kız Meslek Lisesi Dede: 
Eğitimi Öğretmeni Serpil Aka, tı 
tamlarının aldığı başarıların menini 
niyet verici olduğunu belirterek

“ı— Amacnnaz karşı b» 
(temlikin adım iPde ve yurtta dx 
vurmaktır. Takımımızın başarılan 
bize güven veriyor, öğrencilerimin 
daha, büyük başarılar kazanacakla
nna inanıyorum.”

Maçlar Ertelendi

Futbol Sahası
Göl Oldu

Gemlik futbol sahasının su gölü 
halinde olması maçların ertelenmesi 
ne neden oluyor.

Son haftalarda başlayan sağmak 
yağışlar nedeniyle ilçemiz sahası ça 
mur gölü haline geldi Bu nedenle 
karşılaşmalar iki haftadır ertelenî 
yor.

küçük esnaf ve sanatkârlar bu gibi 
durumlarda kendilerinin önceden ha 
berdar edilmesini istiyorlar. Prog 
ramsız kasintüelin iş alemini felce 
uğrattığı söyleniyor.
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Yönetim T«ri : İstiklâl Otd. Gürçay Pasajı 
Ne. 5 . Tlf : 4228 — GEMLİK

KÖRFEZ
D-zgi ve Baskı :

Körfee Matbaacılık ve Ambalaj Sanayii

GEMLİK KÖRFEZ 7 OCAK 1986

î 1 â n
Gemlik Sulk Hukuk Hakimliğinden

Dosya No- 1985 /8 tereke

Muris Suzi özgen’e ait ve aşağıda cins ve değerleri yazılı 
menkullar İlan tarihinden İtibaren bir ay şiire He açık arttır 
ma suretiyle satışa çıkarılmıştır.

Bir adet AEG buzdolabı 60.000 Hra, iki kadife mobilya di 
van 30.000 lira, biri üçlü İki tekli 2 adet pufu ile birlikte kol 
tuk takımı 20.000 lira, bir likör takımı 2000 lira, bir kahve ta 
kimi 2000 Ura bir porselen süt takımı 2000 lira 17 adet, limona 
ta bardağı 1000 Hra, 4 şişe kolonya 1600 Hra,' bir birinç f.l 
bir süs köpeği, bir pirinç süs 5009 lira, bir camlı vitrin 
10*000 Hra, 3 adet ceviz renkli sehpa 5000 lira, bir adet ye 
şil küçük vazo 4 adet küllük 1000 Hra, 30 adet muhtelif boy 
da porselen tabak 10.000 lira, 6 adet porselen kase 1000 H 
ra, mutfakta bulunan çeşitli mutfak eşyaları 3000 lira, bir 
büyük aygaz tüpü Ve ocağı 10.0.00 lira, 6 kiş'lik yemek ma 
sası ve 6 sandalyesi 10.000 lira, bir adet portmento 10.000 
lira, bir aüminyum çaydanlık takımı 1000 Hra, bir adet de 
mir somya 4000 lira, bir adet 1.5 nı2 miktarında desenli is 
parta halısı 7.500 lira, yedi parça tül ve desenli perde 7.500 
Hra, bir adet bornoz ve bir adet havlu 1500 lira, bîr adet bat 
faniye 2000 lira, 5 adet avize 20,000 lira bir adet çalışmaz ma 
sa saati 1000 lira, bir adet küçült masa 2000 I.’ra, 1 M2 mile 
tarımla eski İsparta Halısı 5000 lira, bir adet düdüklü tence 
re 1500 lira, bir adet vezüv gaz sobası ve boruları 7500 lira, 
bir adet Gökmen kömür sobası ve.boruları 10.000 lira, bir a 
det büyük bidon ve içinde tahminen 30 litre, gazyağı 4000 
lira, bir elektrik sobası 2500 lira, bir adet ütü 4000 lira, 4 

ağaç sandalye 1000 lira, bir tuvalet aynası ve iki ko 
m din 7500 lira, bir pardösü 3000 lira, bir palto, 5000 lira, bir 
süet ceket 5000 Hra, beheri 10 bin lirâdan 5 takım elbise 50 bin 
lira 11 adet gıravat 1.100 lira, 5 adet pantolon 10.000 lira, 
4 adet gömlek 4000 lira, iki çift ayakkabı 2000 lira, iki adet 
bot 3000 lira, bir adet yün yorgan 5 bin lira, ilâ adet pamuk 
yatak 10.000 Ira, 4 adet muhtelif boyda yastık 3000 lira ve 
6 «det kırlent 3000 lira, bir adet 16 KT 509 plaka sayılı Rena 
ult marka 1974 model TS tipi fildişi renkli oto 6C0.000 I ra

Birinci açık arttırma 18.2.1986 Salı günü saat 10.00 dan 
12.00’ye kadar oto’nun dışındaki eşyalar bulundukları yerde 
yapılacaktır. Bu arttırmada muhammen bedellerin % 75 ini 
veren şahsa ihale olunacaktır. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa 
en çok arttıranların taahhüdü baki kalmak şartıyla ihale 10 
gün daha uzatılarak ikinci açık arttırma 28 Şubat 1986 Cuma 
günü aynı saat ve aynı yerde yapılacaktır. Bu artırmada mu 
hammen bedeUerin o/g 50'slni teklif edenlere ihale olunacak 
tır. Otonun satışı diğer eşyalar satıldıktan sonra Gemlik 
Sulh Hukuk Mahkemesi kaleminde yapılacaktır. Satışa çıka 
nlan eşyaları (otonun dışında) toptan almak isteyenlere ihale 
yapılmam tercih edilecektir. Toptan alıcı çıkmadığı takdirde 
ayn ayrı satılacaktır. İhaleye iştirak edeceklerin muhammen 
bedelinin o/o 10 nisbetinde pey akçeleri ile müracaat etmeleri 
satış peşin para ile yapılacaktır. Uygun görüldüğünde alıcı 
ya 20 günü aşmamak üzere süre verilebilir. Tellaliye resmi, 
tescil için yapılacak masraf ve ihale bedeli üzerinden %10 
KDV alıcıya aittir. Satış günü ihale bedelini hemen veya ve 
rilen süre içinde' ödenmediği takdirde ihale feshedilecek ve 
ilk alıcı ikinci satış ile aradaki farktan sorumlu tutulacak 
tır. Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve mündera 
çatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyen1 
lerin 1985/8 tereke dosyasına müracaat etmeleri ilan olunur.

UMURBEY UMURSPOR KULÜBÜ 
BAŞKANLIĞINDAN

19 Ocak 1986 tarihli Eşya Piyango çekilişi 198G tarihli 
MIHI Piyango Teşkilatı çekilişi sırasına göre düzenlenmiştir. 
1986 yılının 19 Ocak tarihine isabet eden Milli Piyango sıra 
lamasındaki l’den .5 inci sıraya kadar olan sıralamanın ay 
hı olduğu, 6 ve7nci sıraya isabet eden çekiliş bilet nolannın 
ilk sıradaki bilet nu’su ile 8ncl sıradaki bilet sıralamaları 
nın ilk 2 bilet numaralarına isabet eden biletlere göre ikra 
ye dağılımının yapılacağı tüm ilgililere önemle duyurulur.

S.S. Eğitimciler Konut Yapış 
Kooperatifi Başkanlığından/

Kooperatifimizin anasözleşmesine göre, inşaatı devam 
eden Konutlarımızın, yerleşim durumuna, yöne, yola yakınlı 
ğına, kodlara, konut tipine, katlara, ısınma durumuna, blok 
farkına ve görüş alanı açıldığına göre teknik bilirkişi tara 
tından yapılan değerlendirmede, tahmini inşaat maliyeti koo 
peratif kuruluşundan bu yılın sonuna kadarki genel gider 
terde dahil olmak üzere, su basman altı, su basman üştü, 
altyapı, arsa payı, teknik hizmetler, proje giderleri, bahçe 
tanzimi, site içi yollar, istinat duvar ve perdeleri ile cila 
.vernik ve şömine masraflanda eklenerek konutların değerler; 
tesbit edilmiştir.

Tanzim edilen rapora göre konutların Blok ve Daire nu 
marnlan ile birim değerleri aşağıda belirtihn ştir. İşbu ilân 
tarihinden itibaren 15 gün içinde değerlendirme kesinleşecek 
tir. Keyfiyet ilân olunur.

Yönetim Kurulu

Blok adı ve Daire Tahmini maiyete göre tesbit
Numarası olunan beher daire bedeli

F (5-^6) 7.563.930 TL.
F (7—8) 7.548.710 TL.
A (5), D (6) 7.533.490 TL.
A (7), D (8), F (9—10) 7.518.270 TL.
A (9), E (5—6) 7.503.050 TL.
D (5—10), E (7—8) 7.487.830 TL.
A (6), B (8), D (7) 7.472.610 TL.
A (8), B (10), E (9—10), F (3-—4) 7.457.410 TL.
A (10), C (5), D (4—9) 7.442.170 TL.
B (6—7), O (7) 7.426.950 TL.
B (9), C (6—9), E (4) 7.411.730 TL.
A (3), C (8), H (3), E (3) 7.396.510 TL.
B (5), C (10) 7.381.290 TL.
D (2), F (1—2) 7.366.070 TL.
A. (1—4), B (4), O (3) 7.350.850 TL.
C (4), E (2) 7.320.410 TL.
A (2), B (3), D (1) 7.305.190 TL
E (D 6.957.324 TL.
B fi O (1) 6.261.592 TL.
0 (?) 5.217.994 TL.
B (1) 4.522.262 TL.

î l» ş • J
| Marmara Madencilik’ten ) 
| Duyuru i
| Marmara Bölgesinde Üretilen | 

ff Yüksek Kalorili Kalorifer - Sanayi ve j 
( Soba Kömürlerinin g

a Toptan ve Perakende Satışlarına ı
* Başladığımızı

I Gemlik Halkına Müjdeleriz- /

f
( Marmara Madencilik j
t Büro : İstiklâl Cd. Gürle Han Kat 2 No. 51 j
( Depo : Orhangazi Cd. Mercan Sk. Gemlik g

AKYILDİZ TİCARET
Her Çeşit Kullanılmış Eşya 

Alım ve Satımı

Renkli ve siyah beyaz televizyo 
buzdolabı, çamaşır makinası, elektr 
süpürgesi, mutfak ocakları, yatak oda 
ve misafir odası takımları, büro malzı 
meleri alınır ve satılır.

f Mehmet Akyıldız
f Pazar Cad. 27 Tlf : 2654 — Gemlik

Kurtul Köyü Kurtulspor Gençlik

Spor Kulübü Derneği Ana

Madde 1 — Derneğin adı ve merkezi
a) Derneğin adı Kurtul Köyü Kurtul Spor Gençlik ve 1 

Kulübü derneğidir.
b) Derneğin merkez], Kurtul Köyü—Gemlik'tir.
c) Forma rengi MAV'i BEYAZ’dır.
Madde 2 — Derneğin amacı, çalışma konu ve biçimler 
a) Derneğin amacı : Üyelerine ve sporcularına çe 

sporları yapmak olanağı sağlamak, karşılıkh sevgi ve s 
yı yerleştirmek ruhsal ve bedensel olarak sağlam yetişi 
rine katkıda bulunmak, boş zamanlarını değerlendirmek

b) Dernekçe sürdürülecek çalışma konulan :
Yukarıdaki amacı gerçekleştirmek için çalışma konula 

ve yürütülecek spor dallannı yüyürlükteki yasalara spor 
roketlerinden sorumlu devlet kuruluşlarının yönetmelikle 
Köre yönetim kurulu belirler. Sporun her alanında gençlij 
yetiştirmek voleybol, basketbol, güreş, atletizmi, tenis t 
ni oyunlar ve müsamere branşlarında faaliyet göstermek.

c) Çalışma biçimleri :
1 — Kulüp derneğinin hiçbir suretle siyasetle ilgisi yok 

ve bunu şiddetle meneder.
2 — Kulüp amatördür.
3 — Kulüpte içki içilmez
4 — Kulüpte kumar oynanmaz.

Devamı Haftaya

»»nail aeiB»tjaı—■»■nineni at» OBMfcOı
I

J Gökçem Giyimevi
■ Zengin Giyim Çeşitleriyle Hizmetinize
M Açıldığını Müjdeler

Kadın - Erkek ve Çoçuk Modasında
V Kalite ve Ucuzluk

X Memur ve İşçi Müfterilerimiz İçin Kredili Satışlar

I 1

j Gürle İş Ham Zemin Kat No. 15 Gemlik !

■■■■»■■■■■maaramMmısaMs
ENGİN KIRTASİYE ve 

KİTAPEVİ

* Türk ve Dünya Klasikleri,
* Roman * Şiir * Anı Kitapları
* Zengin Kırtasiye Çeşitleri

Aradığınız Yeril ve Yabancı 
Eserleri Bulabileceğiniz Tek Yer

SİNAN KAHRAMAN
Pazar Caddesi No. 6 — Gemlik

TEFEKKÜR

Hizmete açılışımızda bizlerle 
birlikte olan sayın müşterilerimize 
çelenk gönderen, telefon eden ve 
telgrafla blzleri kutlayan eş, dost 
ve tanıdıklara teşekkürü bir borç 
biliriz.

BACANAK RESTABRAMT
Hüseyin Kepten - Cemalettln Ergen

Bacanak Restaurant

Yeni Düzenleme ile Gemiik’iilerin 
Hizmetinde Olmaktan Kıvanç 

Duyarız.

Rıfat Usta’nın Sıcak ve Soğuk Mezeleri 
İtinalı Servis - Taze Balık * Şiş - Pirzola 

Bûftak Çeşitleriyle Hizmetinizdeyiz

Tlf : 3512
Hüseyin Kaptan - Cemalatlin Ergen 
iskele Meydanı — Gemlik
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Belediye Yapılacak İskelede Söz Sahibi Olmak İstiyor Belediye Meclisi

Çakır, “libel ve Terme’yi 
Salar, iskeleyi Yaparız”

Olağanüstü Toplandı
Gemlik Belediye MecUM geçtiği 

miz hafta olağanüstü olarak top 
landı.

Belediye Başkanı Hakkı Çakırın 
çağrısıyla toplanan belediye meclisi 
gündemindeki imar revizyonu konu

cağı konusunda piaac tarnfmaar 
haztrianan n^sor cınnAı Plana ra 
ponmda; GemMk ITMİ Kunda an. 
asadaki anar aabaasna açdan y«rie 
rin yünle TCrmr. d-ümaamdan sonra 
yeni aahaJana Mcaaa arümastnı •

Belediye Başkanı Hakkı Çakır, 
Gemlik iskelesinde söz sahibi olmak 
istediklerini belirterek, “gerekirse 
Tibel ve Terme’yi satar iskele yapa 
nz” dedi.

DPI' uzmanlarınca hükümet poli 
tUuısı olan “Yap, İşlet Devret” meto 
du ile yaptırılması hedeflenen Gem 
İlk iskelesi için Valilikte yapılan top 
lantıda konuşan belediye başkanı 
Hakkı Çakır, Gemlik Belediyesi ola 

A rak iskelede söz sahibi olmak istedik 
lerini belirtti. Valilikteki toplantıya 
Gemlik Belediyesi ile birlikte iskele 
den yararlanacak sanayi kuruluşla 
n ile Gemlik Körfezindeki kuruluş 
lann temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Bursa Valisi 
Zekai Gümüşdiş, “—Gemlik ve Mu 
danya’ya iskele artık zorunlu hale 
gelmiştir. İskeleyi ister belediye yap 
sın İsterse şirket, yeterki iskele ya 
pilsin” dedi.

Daha sonra söz alan Gemlik Bele 
diye Başkam Hakkı Çakır, “—Gem 
İlk Belediyesi olarak yapılacak iskc 
lede söz sahibi olmak istiyoruz. Söz 
sahibi olmalı için de mal sahibi ol 
mak gerekiyor. Büyült yatırımla ger 
çekleştirilecek limanın yapımı için 
Belediyemizin bütçesi yetmezse Ti 

İskele yapımı konusundaki çalışma 
lara hemen başlayacağız” dedi.

ŞİRKETLER 
“HİZMETLER AKSAR”

Toplantıya katılan özel firma tem.

Küçük Çaktaki Zeytinci Esnafına Müjde

Kooperatif Zeytin Satış Miktarını
1 Tona Çıkardı

□ Eskiden 50 Kilodan Fazla Zeytin Alamayan Esnaf Artık 1 Tona 
Kadar Zeytin İhtiyacını Karşılayacak.

□ Kalibraja Göre Değişen Zeytin Fiatlannda, Küçük Esnaflar da 
İhalelere Girebilecek.

72 Nolu Marmara Birlik Zeytin 
Tarım Satış Kooperatifi zeytin satış 
miktarım 50 kilodan 1 tona çıkardı.

Eskiden 50 kilodan fazla olan sa
tışlar için kooperatiflerce ihale uy
gulaması yapılıyordu. Küçük esnaf
lar bu ihaleye giremiyorlardı. Bu 
nedenle zeytin alımlan tüccarlarda 
kalıyordu.

72 Nolu Marmara Birlikleri Koo- 

silcileri Belediyenin tek başına bu 
işin üstesinden gelemiyeceğini, üst 
lenmesiyle asıl hizmetlerin aksıyaca 
ğını öne sürdüler.

Belediye Meçlisi konuyu görüşmek 
üzere yann saat 14.oo de toplanacak

Hadi ÖZSAYIN

esnaf 1 tona kadar alabilecek.
Kalibraja göre 850, 950 ve 1050 

lira olan zeytinlerin satımına dün 
başlandı. Alınan karar sonunda di
leyen zeytin tüccarı kooperatiften 
1 tona kadar zeytin ihtiyaçlarım kar 
ş.layaoilecek.

su ile Gemsas mevzi imar planı konu 
larmı görüştü.

Gemsas Sahil Site Kooperatifince 
yaptırılan mevzi imar planı belediye 
meclisinde ele alındı. Plan hakkında 
açıklayıcı bilgiler verildikten sonra 
Gemsas mevzi imar planı üyelerce 
kabul edildi.

Daha sonra revizyon imar planı 
konusuyla ilgili olarak 1985 yılında 
onaydan gelen Gemlik imar planının 
hangi yönlerde revizyonunun yapıla

25 Yoksul Öğrenciye Yemek Veriliyor

Kendin Pişir Kendin Ye
Sema ÖZDOÖRU

Milli Eğitim Gençlik Spor Bakanlığı 
nın Gemlik Kız Meslek Lisesi’ne 
gönderdiği 600 biri lira ödenek ile 
okuldaki yoksul öğrencilere yemek 
veriliyor.

Yıl sonuna kadar derslerinde ba 
şanlı olan yoksul öğrencilere yemek 
verileceğini belirten ilgililer, yemek 
verilmesi için okulda 25 öğrenci 
seçildiğini belirttiler. 

kul yerlerinin gerektiğinde bağış 
sapacak ^tııalann yerlerine kaydı 
nlabilmesi. Tibel Otelinin yerinde 
kalması, yeşil sahalara, «e oto park 
alaoiarrne daha fazla veg amlması 
m önerdi.

Belediye Meclisi yann yine Bele 
diye Başkanı Hakkı Çakır ın istemi 
üzerine Kocaçukur’a düşü
nülen iskele için olağanüstü topla 
nacak.

Milli Eğitim Gençlik ve Spor Ba 
kanlığı tarafından ayrılan 600 bin 
lira ödenek ile okulda öğlen yemek 
leri veriliyor. Yemeklerin öğretmen 
ler Ve öğrenciler tarafından hazar 
İsındığını belirten yetkililer, öbür 
masraflar .yapılmayarak "Kendin pi 
şir kendin ye” yöntemi uygulandığa 
belirtiliyor.

emret ve Sanayi Odası ile ortalı ol 
duğumuz Tibel Otel ve belediyenin 
mülkü olan Terme oteli satacağız.

Atatürk İlkokulu Koruma Derneği
Eğlence Düzenledi sema özdogru

Gemlik Atatürk İlkokulu Konuna 
Demeği, okul ve yoksul öğrencilere 
yardım amacıyla çay eğlencesi dü 
zcnlodi.

Pazar günü yapılan eğlenceye ilçe 
okullarındaki bayan öğretmenler ve 
veliler katıldı. Eğlencenin açılışında 
yapılan konuşmalarda öğretmenleri 
öğrencilerin eğitim ve öğretimleri

Limanımızdan İthalat
Devam Ediyor

Bir süreden beri boş bıüunan li 
inanımıza İtalya’dan “BLUE SHI 
NE” adlı gemiyle 300 ton kağıt ham 
maddesi olarak kullanılan selüloz 
getirildi. Bozüyük Toprak Sanayi’ne 
getirilen selülozun boşaltım çalışma 
lanna devam ediliyor.

öte yandan “ENGİN KAFTAN 
OĞLU” adlı gemi ile îspanya’dıuı 
kütük demir İthal edildi. 2900 ton 
getirilen kütük demir, İstanbul'da 
işlendikten sonra, inşaat malzemesi 
olarak tekrar Irak ve İran’a gönderi 
locek.

Kütük demir’in İstanbul'da işlen 
meal İÇin boşaltım çalışmalarına baş 
tandı.

peratifi yönetim kurulu aldığı bir 
kararla, perakende olarak 50 kiloya 
kadar satılan zeytini bundan böyle 

hakkında velilere bilgi verdiler. Da 
ha sonra velilerin getirdikleri giyim 
ve gıda maddelerine çekiliş düzenle 
inerek okula gelir sağlandı. Çekiliş 
lerden elde edilen, bu gelirle öğrenci 
lere çeşitli giyim eşyaları alınacak.

Bayraktar Düğün salonunda yapı 
lan çay partisinde son olarak yemek 
yenildi ve müzik eşliğinde eğlenildi.

Orhan Esensoy
Görevine
DünlBaşladı

ilçemiz PTT Müdürü Haşan Ti
mur'un İnegöl PTT Müdürlüğüne 
atanması ile boşalan göreve Orhan 
Esensoy getirildi.

Dün görevine (başlayan Orhan E- 
sensoy. Kayseri PTT Başmüdürlüğü 
Telgraf, Telefon işletme Müdürlü
ğünde Kontrol Memurluğu, Kayseri 
Pınarbaşı PTT Müdürlüğü ve Orhan 
gazi PTT Müdürlüklerinde görev 
yaptı. Eski PTT Müdürünün İnegöl 
PTT Müdürlüğüne atanmasından 
sonra ilçcmisdc veda yemeği düzen 
lendi.

Imralı Adasına Götürülen
Mahkum Kaçtı

Dolandırıcılık suçundan hükümlü
Doğan Kök adındaki mahkum Gem 
lik iskelesinden îmrah Açık Cezaevi 
ne götürülürken.' kaçtı.

Geçtiğimiz hafta Cumartesi gecesi 
meydana gelen olay üzerine ilçe en 
yet kuvvetleri geniş çaplı aramalar 
yaptı.

Dolandırıcılıktan hükümlü bulu 
nan Doğan Kök, tedavi gördüğü Bur 
sa Devlet Hastahanesinden îmrah’ya 
gitmek üzere Gemlik’te motora bin 
mek üzere iskeleye getirildi. Görevli 
lerin başka mahkumlarla ilgilenmele 
riınden yararlanan Doğan Kök. kaç 
mayı başardı. Kaçak dolandırıcı tüm 
aramalara karşın bulunamadı.

Dörtyolda Kaza

İNGİLİZ’İN ÇARPTIĞI KIZIN
DURUMU AĞIR

Geçtiğimiz hafta içinde dörtyolda 
meydana gelen trafik kazasında în 
gîliz uyruklu bir şahsın özel otosuy
la çarptığı Tülay Işıl (12) adlı kız 
yaralandı,

Çarşamba günü saat 1S.30 sırala 
nnda Bursa dan Yalova yönüne git 
mekte olan 34 FH 355 plakalı aracı 
kullanan îngilis uyruklu Robin Mark 
Suvımn yönetimindeki özel oto

Verem Savaş Sosyal Komitesi
Teşekkür Belgesi Dağıttı

Gemlik Verem Savaş Derneği Sos 
yal Komitesi Yönetim Kurulu, deme 
ğe yüksek düzeyde bağış yapan Ku 
rom ve şah ıslan ödüllendirdi.

Hafta içinde Demek Sosyal Komi 
te Başkanı Sevgi Arşever veyönetim 
kurulu üyeleri Mina Yağ Sanayi. Ay 
han Minare ve Naylonteks Fabrika 
sına teşekkür belgesi verdiler.

Dernek, Sosyal Komitesi Başkanı 
Sevgi Arsevcr. yapılan yardımlarla 
yaklaşık yetmiş tüberkülozu hasta 
ya gıda yardımı yapıldığım belirte 
rek şunları söyledi :

“ — Komitemizin girişimleri ile 
ilçemiz esnaf, tüccar ve sanayicüe 
Finden aldığımız maddi ve gıda yar 
dunlarıyla yetmiş veremli hastaya

asfalttan, karşıya geçmeğe çalışan 
Tülay Işıla çarptı. Kazada yarala 
nan küçük Tülay Uludağ Vnîvers; 
tesi Tıp Fakültesinde bakama ahadı 
Ağır yaralanan Tülay IşıTm durumu 
nun ciddiyetini koruduğu öğrenildi, 
öte yandan gök sıtma siman RoMn 
Mark çıkarldığ; mahkemede serbest 
bırakıldı.

sürekli gıda yardımı ,ı ■[■»■I tajw 
Veremle savaşımda gıda yardmn Baç 
katlar önemlidir. Bu nedenle Gemlik 
lilerln derneğimize sürekB ilgileri 
ni beküyoruz. Derneğimize deramh 
yardımlarda bulunan baza ki^ ve Ira 
ruluşlara teşekkür beîgesi vererek 
ilgilerinin devamın istiyoruz. ”

Dûn Gece Bir Ev Yandı
Dün gece çıkan yangında bir er ta 

memen yandı.
Demitstıhaşı mahaüe® Merdivenli 

sokaktaki 75 numaralı ahşap ev. diki 
saat 23.oo smalarmda yamnağa bat 
ladı. İki katlı ve ahşap olan e*L alev 
ler kısa zamanda sardı. Gemük Baie 
tüyesi ve Sunğipek Fatırîkas itfaiye 
san olaya samanında yeiştiesi Be yan 
gm kuuUvi altına alımlı.

Belediye Başkam Hakkı ÇakıriiB 
âa gâasnlediği yangm. yarat saatte 
söndürüldü.

Şehir İçi Btehöı Sofertori
YmMm DâzBnJenS

Th.kiW.iTnn şeKr içi aefer
leri otel saaüertae göre yeniden dü 
wnirat

Belediye Başkanı Hakkı Çakır ko 
an Be ûg-ğ aoranoMa verdiği yamtta 
şunları söylet :

*•— Beleuiyeınîz yeMh- içi otobüs 
krtota kalkış ssaSerini oteflara 
derse başlangıç saatli tine gö»» ay» 
ladık. Böyieo çocnkiarnnız ssbahm 
esken ya Herindi yoBazda I111 üaa • 
maktan I •» talar al ~tn. HaM ininin 
yararh korcalsrda bfaderi nj aıınnlnıı 
;s her utana heHerin. ”
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Bizde demokrasi beşiği sallanırken, batılı ülkeler bizden 
kilometrelerce ileriydiler demokrasi gerçeğinde. Türkiye’nin 
demokrasiye yaklaşımları, mehter yürüyüşünde olmuştur. Oy 
sa. dünyanın büyük şehirlerinde; bizi arkada, bırakan hızlı bir 
yürüyüş vardı. Bu hıza ulaşabilmek için, köklü bir sanayi 
devran! gerek rken, bağnaz hükümetler ileıive dönük aşama 
laruı su yoKarmı kesiyorlardı. Tutuculuk, bağnazlık öyle bir 
noktaya geldiki, kardeşi kardeşe düşürdü. İçerde partileşme 
nin veril ği bir havayla partiler içinde kişisel çözüm arayan 
lar birden çoğaldı. Bunlar biraz da kendilerini havada gören 
bir türlü ayakları yere basmayanlardı.

Öte yandan, partilerinden aldıktan güçle, ileri hedeflerde 
at koşturanların da tutumları demokrasiden yana olsa da; 
önce çıkartanın düşünenler oluşturuyordu bu kanadı da Böy 
leşi bir atmosferde, eylemli partiler yaptıkları mitinglerde; 
halkı uyarıyor güç veriyorlardı. Particilik çocuk oyuncağı o 
lamazdı. Türkiye'nin en çetin savaşlar kazandığı bağımsızlı 
ğına düşmanın yanında dostlar da bulunmalıydı. Türkiye, 
bir kalkınma uluslaşma savaşımı veriyordu. Bu savaşımda ne 
demi tit.zli.ik gösterilirse, dünya kamu oyu da, bu olguyu 
değerlendirirken dostça davranışlar içinde mi bulunacak, yok 
sa tekerleğimize taş koymaya mı davranacak.

Bunların hiç birisi olmadı. 1919’da temelleri atılan Türkiyn 
Cumhuriyet ı, bugün dünün düşmanlarıyla dost geçinmekte, 
ekonomik bağlarım da kararlı tutumuyla sürdürmektedir. Tür 
kiye’yi yönetenler dış ilişkiler inde tutarlı tutumlarıyla dün 
yaya açılma tutkularım da dile getirirlerken Türkiye’nin kal 
kmma gücüne inanmaları kaçınılmazdır. Türkiye'yi kalkın 
dırmak, geleceğin Türkiyesin. kalkınma yönünde güçlü adımı 
lar atarken bulmak bizlere kıvanç verecektir.

Gelecekte demiryolu, karayolu, havayolu, denizyolu alanla 
nnda büyümüş atılımlar yapmak Türkiye’nin çehresini insan 
lanna çevirmektir. Köylümüz, eski donuk havasından dahada 
kurtarılarak emeğinin hakkım almaşım bilecektir.

KONGRE İLANI
TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ CEMİYETİ 

GEMLİK ŞUBE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

Cemiyetimizin olağan genel kurul toplantısı 2 Şubat 1986 
Pazar günü saat (1X00) onüçte Gemlik Halitpaşa Mahallesi, 
Yediervler Sk. No. B /92’de Ferhat Apak’ın Düğün Salonunda 
yapılacaktır.

Ekseriyet temin edilemediği takdirde genel kurulumuz 9 
Şubat 1986 Pazar günü aynı yer ve aynı saatte ekseriyet a 
ranmaksızın yapılacaktır..

Üyelerimizin teşrifleri rica olunur.

Yönetim Kurulu Adına
GÜNDEM Başkan

Nurettin Akay

1— Açılış ve divan seçimi
2— Saygı duruşu
3— Faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve kabulü
4— Gelir-gider hesabının okunması, müzakeresi ve kabulü
5— Denetçiler raporunun okunması ve kabulü
6— Yönetim kurulunun ibraı (aklanması)
7— Tahm ni bütçenin okunması ve kabulü
8— Yeni yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin seçimi
9— Dilek ve temenniler ile kapanış.

Taksitle

«Sultan Kalitede Fiatta
MOBİLYA MEFRUŞAT 

RUŞEN GÖMÜŞ
GEMLİK’Lİ MÜŞTERİLERİMİZ GELİN MOBİLYANIZI SEÇİN

EVİNİZE TESLİM EDELİM
YOLUNUZ ÜZERİNDEYİZ

Kristal Avize Çeşitleri Satışlarına Başladık

| OTO GAR

RMİR YOLU

MIRKBZ t
<UBB t

İVAZFASA ÇARCISI NO 23 TLF 115731 BURSA 
ULUBATLI HAŞAN BULVARI YILMAZLAR

AF. NO. 53 TLF : 42273 < GARAJ ALTI)

KONGRE İLANI

S.S Azot mensuplan Tüketim Kooperatifinin yıllık olağan 
genel kurul toplantısı 10 Şubat 1986 günü saat 13.30 da 
TÜGSAŞ memur yemekhanesinde yapılacaktır. Çoğunluk 
sağlanmadığı takdirde 15 gün sonra aynı yer ve saatte tek 
rar edilecektir. Ortaklarımıza duyurulur.

GÜNDEM : Yönetim Kurulu
1— Açılış, saygı duruşu ve divan teşkili
2— Yönetim ve denetleme kurulu raporlarının okunması
3_ Blanço, gelir-gider hesap cetvellerinin okunması görü 
şülmesi
4__ Yönetim ve denetleme kurulunun aklanması
5— Faaliyet devresi kâr dağıtım hakkında karar alınması
6__  Yeni yönetim ve denetleme kurulunun seçimi
7— Dilek ve temenniler
8— Kapanış.

.—UFT. J-Tjn. «■*** •“ ««• s» *. »Sîe

KONGRE İLANI
UMURSPOR KULÜBÜ BAŞKANLIĞINDAN

Kulübümüz yıllık olağan kongresi 31 Ocak 1986 günü saat 
20.00 de Umurbey’de dernek lokalinde aşağıda bulunan gün 
dem gereğince yapılacaktır.

Ekseriyet temin edilmediğinde yine aynı toplantı 8 Şubat 
1986 günü akşamı saat 20.00 de yapılacaktır.

Sayın üyelerimize duyurulur. Yönetim Kurulu

GÜNDEM :
1— Açılış ve yoklama, saygı duruşu
2— Divan heyeti seçimi
3— Faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi 
i— Denetleme kurulu raporunun okunması
5— Yönetim ve denetleme kurullarının ibra edilmesi
6— Yönetim ve denetleme kurullarının seçimi
7— Dilek ve temenniler
8— Kapanış.
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Vefat ve Başsağlığı
I _ ।S| KOOPERATİFİMİZİN MÜTEAHHİDİ SAYIN ZİHNİ 1

! YILDIZ IN MUHTEREM BABALARI |

MUHARREM YILDIZ
SX? VEFAT ETMİŞTİR.
p MERHUMA ALLAHTAN RAHMET, KEDERLİ AİLE |

■* SİNE VE YAKINLARINA BAŞSAĞLIĞI DİLER ACL- 1 
S! LASINI PAYLAŞIRIZ.
J S.S. EĞİTİMCİLER YAPI KOOP.

|| YÖN. KURULU

I DUYURU |
Ş S.S. GEMLİK KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ

YAPI KOOP. BŞK.LIĞINDANI i I8 KOOPERATİFLERDE YASANIN «AÇIK KAPI» İLKESİ 0 

O UYARINCA ORTAKLIĞA GİRİŞ VE ÇIKIŞ SEKBESTTİR. 0 
Ö KOOPERATİFİMİZE ORTAK KABUL ETMEMEK GÎB1 B 

o BİR DURUM YOKTUR ORTAKLARIMIZ AYNI ZAMANDA 0 
Ö GEMLİK ESNAF VE SANATKARLAR DERNEĞİNE VE- ö 
O YA TİCARET VE SANAYİ ODASI ÜYELERİDİRLER.
o İLÇEDE BU GERÇEĞE AYKIRI OLARAK ÇIKARTL ■ 
g LAN SÖYLENTİLER YALANDIR.
O GÖRÜLEN LÜZUM ÜZERİNE KAMUOYUNA DUYU- g 
§ RULUR.

8 KOOP. BŞK.
SÜREYYA BAYRAKI
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I DAĞ KARDEŞLER
। Kereste ve Ambalaj Sanayii
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KURTUL KÖYÜ KURTULSPOR GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ Geçen Haftadan Davam

5— Kulüp derneği Cumhuriyet ınaıldejerine tamamen sadık 
ve una göre hareket eder. Beden Terbiyesi Genel Müdürlük 
Teşkilatına alt kanuni nizam ve talimatnameler ve bunlara 
ınüsteiıide-i verilecek emir ve yazılacak tebliğlere mutlak 
riayet eder.

6— Dernek genel kurulu veya yönetim kuru]uncu saptanıl 
cak spor konularında toplantılar, konferanslar, törenler, pa

Adı ve Soyadı Mesleği ikametgahı Ta'iyeti
1— Kaini Büker Bakkal Kurtul Köyü T.C.
9— Seyfı Yılmaz İŞÇİ Kurtul Köyü T.C.
3_  Haşin Sevim Çiftçi Kurtul Köyü T.C.
4— Recep Şeker İŞÇİ Kurtul Köyü T.C.
5— Selamettin Üçkarıtaşlar Çiftçi Kurtul Köyü T.C.
6— Ömer Sevim işçi Kurtul Köyü T.C
7— Hüsamettin Seıinı Çiftçi Kurtul Köyü T.C.
8— Mehmet Üner ÎŞÇi Kurtul Köyü T.C.

Madde 4— Kulüp derneği sporun gayesine uygunsuz yerler 
den gençliği kentine davet eder ve programlı çalışmalarım 
her üyeye açık bulundurur. Kulüp demeğinin iki türlü üyesi 
vardır. Faal üyeler ve gayri faal üyeler. Faal üyeler deme 
ğe bedenen çalışan üyelerdir. Gayri faal üyeler ise derneğin 
ilerlemesi için madden yardım eden üyelerdir,

Madde 5— Demeğe üye olmak :
a) Medeni haklan kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşım 

bitirmiş bulunan ve dernekler kanunu hükümlerine göre üye 
tikleri yasaklanmamış olan herkes demeğe üye olabilir.

b) Kulüp demeğinin iki üyesi tarafından idare heyetine 
taktönle demeğin nizam ve prensiplerine riayet edeceğini 
bildirir dolduracağı bir beyanname ile ve idare heyeti kararı 
£e fiye c'abLîrler.

Mad2e 6— üyelik haklan :
a) Demek yönetim kurulu üyelik için yapılan müracaatları 

en çok (30) otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi 
şeklinde karara bağlayıp sonucunu müracaat sahibine yazı 
île duyurmak zorundadır.

b) Hiçkimse derneğe üye olmaya ve demekte üye kalmağa 
zorlanamaz. Her üye istifa etmek hakkına sahiptir.

c) Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Üyeler arasında dil 
ırk, renk, siyaset, din ve meshep, aile, zümre ve sınıf farkı 
yoktur. Dernekte eşitlik bozmak ve bazı üyenere ayrıcalık ta 
Kindik yapılamaz,

d) Üyeler girişte 100 ti. giriş aidatı ve yılda 1200 ti üye ai 
datı öderler, bu miktar yıllık olarak verilebileceği gibi aylık 
taksitler şeklinde de ödenebilir. Ödeme şekli ve zamanı üye 
nin talebi de göz önüne ahnarak yönetim kurulunca tesbit 
ediEr. Tapılan bu tesbit her üye için kayıt defterine işlenir.

Madde ”— Üyelikten çıkarılma ;
a) Yasalarımıza demek tüzüğüne aykın ve amaca zarar 

verici hareket edenler,
b) Derneğin talmat ve nizamlarına aykın harekette 

hnbtnanpr
c) İdare heyeti kararma karşı gelenler veya başkalarım 

teşvik edenler.
d) İdare heyetine danışmadan kendi bildiğini iş yapanlar.
e) Kulüp arkadaşlarını başka bîr kulübe girmeğe teşvik 

edenler.
f) Yüz kızartıcı hareketlerden mahkum olanlar ve içersin 

de siyasetle iştigal edenler.
g) Kanunların ve demek tüzüğünün koyduğu esaslara göre 

üye olma hakkım kaybedenler.
h) Üç ay aidatım ödememekte ısrar eden üyeler.
ı) Aidatım tebliğe rağmen ytauıi (20) gün içinde mazeret 

siz olarak ödemeyen üyeler yönetim kurulu kararı ile üyelik 
ten çıkardırlar. Demekten çıkardan üyelerin toplanacak ilk 
genel kurula itiraz haklan vardır. Genel kurul karan 
kesindir.

i) Demekten çıkan veya çıkarılanlara önceden demeğe 
yaptıkları yardım ve aidatlarını istemeye haklan yoktur.

j) Kulüp derneğinin feshi ije bütün üyelerin kulüp demeği 
ile alakalı kalmaz.

Madde 3 Her üye demeğinin veya malzemesinin koruyu 
onsudur. Eşya hiçbir suretle üyenin yanında kalamaz ve harı 
ce çıkarılamaz. Vukua gelecek zarar ve ziyan verenlere ödet 
tirilir.

Madde &— Dernek genel kurulunun kuruluş şekli ve top 
lanma zamanı :

Dernek genel kumlu demeğe kayıtlı asil üyelerden oluşur. 
Genel kurul toplantı gününden bir ay öncesine kadar aidatla 
nnı ödemeyenlerin toplantı nisabında gözönüne alınmaz ve 
oy kullanamazlar. Aidatını ödemeyen asil üyeler ile fahri üye 
fer dinleyici olarak toplantıya katılabilir, dilek ve temennide 
finftmabijirier. Demek tüzüğünün gazetede yayınlandığı tari 
hi takip eden 6 ay içinde ilk genel kurul toplantısını yapar.

a) Her sene Mayıs aymda olağan,
b) Yönetim veya denetleme kurullarının gerekli gördüğü 

hallerde veya demek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üze 
rfne olağanüstü toplanır.

Madde 10— Genel kurul toplantıya yönetim, kurulu tarafın 
dan çağrılır. Denetleme kurulunun veya demek üyelerinin 
beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu genel kuru 
la bir aJ içinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu ve 
ya toplantı İsteğimle bulunana üyelerden birinin müracaatı ü 
zerine Mahalli Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak bir ay 
içinde genel karala toplamakla demek üyeleri arasından üç 
kf^pfc htr heyeti görevlendirir.

Madde H— Yönetin kurulu genel kurula katılma hakla o 
lan üyelerin listesini düzenler. Genel kurala katılacak üyeler 
en az onbeş gün önceden günü, saati, yeri, ve gündemi mahal 
H bir gazetede i]an edilmek suretiyle toplantıya çağırır. 
Ra çağrıda çoğunluk sağlanmaması sebebi ile toplantı yapıla 
maz &e İkinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir, 
fik toplantı günü ite ikinci toplantı arasında bir haftadan da 
ha az zaman bırakıjamaz.

Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı gün 
demi toplantı gününden en az onbeş gün önce mahallin en bii 
yük r/ıülkj amirliğine yazı ile bildirilir. Bu yazıya toplantıya 
katılacak üyejerf gösteren Jlste de eklenir.

Toplantı başka bir sebepte geri bırakılırsa, hu durum geri 
bırakılma sebepleri de belirtilmek suretiyle toplantı İlanının 
yapıldığı gazeteye ikinci bir fi an verilerek üyeler duyurulur.

neller ve benzeri eğitim çalışmaları düzenlenir.
7— Düzenlenecek her türlü spor yarışmalarına katılabilir 

yarışmalar düzenleyebilir.
8— Yurt dışındaki yarışmalara da katılabilir.
9— Uğraştığı konu ve spor dallan ile ilgili her türlü top 

Jantı la ra temsilci gönderebilir.
Madde 3— Dernek kurucuları şunlardır :

İkinci toplantının geri bırakılma tarihinden itibaren en geç 
iki ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya 
birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır ve 
toplantı ikinci fıkra esaslarına göre mahallin en büyük mülki 
amirliğine duyurulur. Genel kurul'toplantısı bir defadan fazla 
geri bırakılamaz. Genel kurul toplantıları demek merkezinin 
bulunduğu yerde yapılır.

Madde 12— Genel kurul, katılma hakkı bulunan yandan 
bir fazla üyenin/ Itatılması ile toplanır. İlk toplantıda yeter 
sayı sağlanmazsa ikinci toplantıda Icatılan üye sayısı demek 
yönetim kurulu ve denetlenip kurulu üye tam. sayısı topla, 
minin iki katından az olamaz.

Madde 18— Genel kurul toplantıları ilanda' belirtilen ve ma 
hallin en büyük mülld amirine bildirilen gün, saat ve yerde 
j’Upıhr, Genel kurula katılacak üyeler yönetim kurulunca dü 
zenlenen listedeki adlan karşısına imza koyarak toplantı ye 
rine girerler. GeneJ kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. 
Üye oyunu bizzat kullanabileceği gibi diğer bir üye aracılığı 
ile de kullanabilir. Her üye genel kurulda bir üyeyi temsil 
edebilir. Fahri üeylerin oy hakkı yoktur. Kararlar mevcudun 
salt çoğunluğu ile alınır. Seçimde çoğunluk sağlanmış ise du 
ruııı bir tutanalı ite tesbit edilir ve toplantı yönetim kurulu 
başkam veya görevlendireceği yönetim kumlu üyelerinden 
biri tarafmdan açılır. Hükümet komiserinin toplantıya gelme 
miş olması toplantmm ertelenmesini gerektirmez. Açılıştan 
sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve başkan vekili 
ile katip seçilir. Toplantının yönetimi genel kurul başkanına 
aittir. Katipler toplantı tutanağım düzenler ve başkanla bir 
filete imzalarlar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler 
yönetim kurujuna verilir. Toplantıda yalnız gündemde yer 
alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan 
üyelerin en az ondabiri tarafmdan görüşülmesi istenen konu 
iarın gündeme alınması zorunludur.

Madde 14— Genel kurulun görev ve yetkileri
Genel kurulda görüşülüp karara bağlanacak hususlar şun 

lar dır.
1 — Demek organlanıun seçilmesi
2_  Demek tüzüğünün değiştirilmesi
3 — Yönetim ve denetleme kurulları raporlarımn görüşül 

mesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi
4  Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp ay

nen veya değiştirilerek kabul edilmesi
5 — Demek için taşınmaz malların satın alınması veya, 

mevcut takınma.?, satılması hususunda yönetim' kuruluna 
yetki verilmesi

6_ Derneğin federasyona katılması veya ayrılması
7 Demeğin feshedilmesi
8 — Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevlerin yerine 

getirimesi.
Madde 15— Yönetim ve denetleme kurulları :
Yönetim kurulu 7 asil ve 5 yedek üyeden teşkil edilmek 

üzere ğen©I kurulca gizli oyja seçilir. Asil üyeliklerde boşal 
ma olduğu takdirde en çok oy alanlardan başlamak üzere 
yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. Toplantı günle 
ri kurulca tesbit edilir. Toplantıda salt çoğunluk aranır.

Mevcudun salt çoğunluğu ile karar verilir. İdare heyetine 
seçilen 7 kişi kendi aralannda bir başkan, bir umumi kap 
tan bir umumi katip, bir muhasip, bir veznedar, bîr idare 
amiri ve bir müşavir seçer, İdare heyeti kışın onbeş günde 
bir, yaz aylarında ayda bir toplanır. Üst üste üç veya yılda 
on toplantıya mazeretsiz yahut kabul edilir mazeret olmak 
sızın katılmayan üyeer kurul üyeliğinden çekilmiş olurlar. Bu 
na dair kararı ilgilinin süre verilerek savunması ahndıktan 
sonra yönetim kurulu verir.

Madde 16— Yönetim kurulu üye sayısı boşalmalar sebebi 
ile yedeklerinin de yerine getirilmesinden sonra üye tam sayı 
sının yansından aşağı düşerse genel kurul mevcut yönetim 
kurulu üyeleri veya denetleme kurulu üyeleri tarafından bir 
ay içinde toplantıya çağrılır. Çağruun yapılmaması halinde 
dernek üyelerinin birinin başvurması üzerine mahallin Sulh 
Hukuk Halcimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasında seçe 
ceği üç kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamakla görev 
lendirir.

Madde 17— Yönetin kurulu aşağıdaki görevleri yerine ge 
tirir.

a) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerin 
den bir veya birkaçına yetki vermek

b— Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri 
yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel 
kurula sunmak

e— Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü 
halinde bunjarı on gün içinde mahallin en büyüle mülki amir 
fiğine bildirmek

d) Üye kabul veya kayıt ederek üye kayıt defterine işlemek 
e— Üye İhraç etmek
f— Mevzuatın ve yönetmeliklerin kendisine verdiği diğer 

işlemleri yaparak yetkileri kullanmak
Yönetim kurulu bütün toplantıları için bir karar zaptı tu 

tiıiıır. kararlar karar defterinee işlenir ve bütün iiyeler imza 
ar. Kulüp dernek başkam ancak idare kurulunun kararlarını 
tatbikle mükelleftir. Başka vazifesi yoktur. Bütün selahiyet 
idare kurulundadır. ,

Madde 18_  Denet]eme kurulu 8 asil ve S yedek üyeden
teşkil etmek üzere genel kurulca seçilir. Bu kurul demeğin

cenaplarım ve çalışmalarım devamlı denctUyerek asgari altı 
ayda bir hazırlayacağı raporları yönetim kuruluna ve toplan 
dığında genel kurula sunar. Ayrıca, üyelerin demek çalışma 
lan hakkındaki hesap ve işlem dosyalarım talebinde denetle 
me kuruluna göstömeye mecburdur. Yönetim kurulu denet 
lemelerde zorluk çıkardığı takdirde denetleme kumlu zabıtla 
bunu tesbit eder ve genel kurulun toplantıya çağnlmasım 
sağlar. Suç teşkil eden, hususların tesbiti imlinde durumu 
ilgili makamlara iletir.

Madde — Genel kurulca yapılan seçimi izleyen yedi gün 
içinde yönetim kurulu başkam tarafmdan sayılan organlara 
seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adlan 
doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları demek 
merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amiri iğine yazı 

' 3e bildirilir
Madde 20— Derneğin şubesi yoktur.
Madde 21— Tüzük değişikliği
Demelin tüzüğü merkez genel kuruluna iştirak eden üyefe 

rîn üçte ikisinin çoğunluğu ile değiştirilir. Yapılan de 
ğişîldik kuruluştaki usule göre Ban ettirilerek kesinlik kaza 
mr. Tüzükte ilave ve kısıntı yapmak kongre genel knrnlnmm 
vazifesidir.

Madde 22— Kulüp derneği genel kurulunun ne yolda kuru 
lacağı ve üyelerinin nasıl temsij edileceği

Kulüp derneği gene kurulunun clnşumundan önce müteşeb 
bis heyet tarafından üye kaydedilecek ve tüzüğün tasdikini 
müteakip nizamname gereğince tayin edfiecek günde genel 
kongre yapılarak idare heyeti kurulacaktır. Hk gend kurul 
kongresi yapılıncaya kadar kulüp derneğinin ve üyelerinin 
temsili müteşebbis heyete aittir.

Madde 23__Kulüp derneğinin tarik alameti : Beyaz zemin
üzerine mavi K.S. harfleri

Madde 24— Derneğin gelirleri
1 — Giriş ve üye aidatı
2_  Dernekçe yapılan yayınlar tertiplenen piyango balo

eğlence temsil konser spor yarışması ve konferans gibi faa 
liyetlerden sağlanan gelirler.

3_  Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.
4_  Bağışlar ve yardımlar.
5 — Vardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uy 

gun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
Derneğin dış ülkelerdeki gerçek veya tüzel kişilerden ve 

ya diğer kuruluşlardan yardım alması İç İşleri Bakanlığının 
izni ile olur.

Madde 25— Tutulacak defterler :
1_  Üye kayıt defteri : Demeğe girenlerin kimlikleri der

neğe giriş tarihleri aylık veya yıllık aidatları bu deftere 
işlenir.

2_ Karar defteri : Yönetim kuruHarımn kararlan tarih 
ve numara sırası ile bu deftere yazılır ve karariann altı 
başkan ve üyelerce imzalanır.

3— Gefen ve giden evrak defteri : Gelen ve giden evrak 
tarih ve numarası ile bu deftere kayıt olur.

K iş 4— Gelir' ve gider defteri : Demek namına alınan bütün 
paraların ahndıldan ve harcanan paralarında verildiği yer 
ler açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.

5— Bütçe kesin hesap ve blanço defteri : Kesin hesap ve 
blançolar bu deftere işlenir.

6— Demirbaş defteri : demeğe ait demirbaş eşyalar bn 
deftere işlenir.

Yukarıdaki defterler noterden tasdiklenir.
Madde 28— Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır, 

giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu belgelerin saklama 
süresi özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin 
hükümler saklı kalmak üzere beş yıldır demek gelirlerinin 
alınmasında kullanılacak alındı belgesi Maliye Bakanlığıma 
bastırılır. Derneğin talebi üzerine otuz gün içinde bu belge 
ler verilmez ise kanundaki usule göre dernekçe bastırılan 
alındı belgeleri mahallin en büyük mülki amirliğine onaylat 
tırılarak bağış ve aidat kabulünde kullanılır Maliye Bakanh 
ğmca resmi alındı belgeleri sağlandıktan sonra derneğin baa 
tırdığı özel alındı belgeleri kullanılmaz. Bağış ve aidat top 
layacak kişi veya kişileri demek yönetim kurulu bir karar 
ile belirtir. Ve bu karar o yerin en büyük mülki amirliğine 
tescil ettirilir. Demek adına gazete dergi ve öteki basıh eser 
ler vererek bunlar karşılığında para veya başkaca yardım 
toplama yasaktır.

Madde 27— Taşınmaz mal edinme
Demek amacım gerçekleştirmek için bağış veya satın 

alma yoluyla taşınmaz mal edinebilir. Bunları satabilir. 
Hibe ve terkedebifir. Kamu yararına çalışma karan 
almadıktan sonra ikametgahı ile amaç ve faaliyetleri için j 
gerekli olanlardan başka taşınmaz mala sahip olamaz. I

Demeğe satın alınan veya bağış vasiyet yoluyla derneğe I 
intikal eden taşınmaz mallar demek adına tapuya, teuçilin I 
den itibaren üç ay içinde içişleri Bakanhğma bildirilir. I

Madde 28— Lokal Açma : Demek merkezinin bulunduğu I 
yerde mahallin en büyük mülki amirliğinden irin almak ve I 
kanunlara aykırı davranmamak şartı ile bir lokal açıp I 
işletebilir.

Madde 29— Hesaplara ne şekilde teftiş ve murakaba edile I 
ceğ'i : unu ■

a) Hesap kontrolörleri genel kurulca gizli oyla üç kişi ola I 
rak seçilir ve yılda üç defa hesapan kontrol eder. I

b) Mahalli mülki amirliğin tesbit ettiği kişilerce I
Madde 30— Demeğin feshi ve mal varhğunn tasfiyesi I 
Genel Iturulun derneğin feshine karar alabi'mes] için tüzüğe I 

göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan demek üye I 
ferinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır I 
llktoplantıda çoğunluğun sağlanmaması halinde üyeler usulü I 
ne uygun olarak ikinci toplantıya çağrılır. I

ikinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun fesih I 
konusu görüşülebilir. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazar ■ 
bulunan üyelerin üçte ikisinin çoğunluğu ile verilmesi zorun I 
ludur. Feshe ilişkin karar yönetim kurulu tarafından beş gün ■ 
içinde mahallîn en büyük mülkî amirliğine bir yazı ile ■ 
bildirilir. I

Madde 31_ Fesh hafinde derneğin menkul ve gayrimenkul I
maijarı mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile devredi B 
lir. I

Madde 32— Dernek Bursa Amatör Kulüpleri Derneği Fede B 
rasyonuna üyedir. B

işbu kulüp derneği tüzüğü 82 (otuz iki) maddeden ibaret ■ 
olup 2908 sayılı demekler kanunu mevzuatı dahilinde tadil B 
edilmiş olup tanzim edilmiştir. B

BİTTİ I
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KONGRE İLÂNI
S.S. GEMLİK ESNAF VE SANATKARLAR KEFALET KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞINDAN

SAYIN ORTAKLARIMIZ :
Kooperatif inizin 1985 yılı 31. Olağan Genel Kurul toplantısı 2 Şubat 1986 Pazar günü saat 

10.80 da Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda aşağıdaki gündem gereğince yapılacağın 
dan belirtilen yer ve saatte hazır bulunmalarınızı önemle rica olunur.

Saygılarımızla
GÜNDEM s Yönetim Kumlu

1 — Açılış ve Divan seçimi (Saygı duruşu)
2 — Yönetim ve Denetim kurulu çalışma raporlarının okunması
3 — Bilanço Gelir, Gider hesap vaziyetlerinin
4 — Okunan raporlarının hesap vaziyetlerinin 

lerin'n ibraları,
5 — 1986 Yıh tahmini bütçelerinin okunması
6 — Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 8.11.1985 

3, 5, 15, 25 32, 33, 34, 36 39 47 51 61 ve 
karara bağlanması.

7 — Dört yü görev yapmak üzere 9 asil ve 9
8 — Dört yıl görev yapmak üzere 3 asil ve 3 )
9 — Dilek ve temenniler serbest konuşma

10 — Kapanış.

ESNAF VE SANATKARLAR KEFALET KOOPERATİFİ 
ANASÖZLEŞMESİNİN DEĞİŞECEK MADDELERİ

ORTAKLIK ŞARTLARI :
ESR I SyHiK ı »T
HADDE : 3 FIKRA : C
c) 507 Sayıh Kanunun 2. ila 6. maddelerinde ta 
raf edilen özellikleri kapsayan Esnaf ve Sanatkar 
almak ve aynı kanuna göre kurulmuş derneklerle 
BAĞ—KUR’a kayıtlı bulunmak.

ORTAKLIĞA KABUL :
FSKÎ ŞEKLİ :
MADDE : 5 SON FIKRASI
Ortaklık aday soruşturana için her ortaktan 100 
TL. alınır. Ortaklığa kabul yönetim kurulu kara 
n ile olur. Ortaklığa kabul edilenler 25 TL. üst 
kuruluş hisse karşılığı (bir defaya mahsus) öder 
ler.

SORUMLULUK : 
ESKİ ŞEKLİ 
MADDE : 15
Her ortak salrp olduğu pay tutanma eüi katına 
kadar sorumludur.

GENEL KURUL DİVANININ TEŞEKKÜLÜ : 
ESKİ ŞEKLİ 
madde : 25
Genel kurullarda divan, bir başkan, bir başkan 
vekili ve iki katipten teşekkül eder. Divan başka 
nı ortaklar arasından veya üst kuruluş temsilcile 
cinden divan, katipleri kooperatif ortakları ara 
sından. seçilir.

YÖNETİM KURULUNUN İSTİFASI HALİNDE 
YAPILACAK İŞLEM :
ESKİ ŞEKLİ 
MADDE : 32

Yönetim kurulu üyelerinin, toplu olarak görevden 
çekilmeleri halinde yerlerine yedekleri, geçer. Mün 
ferit münhallar halinde ise, yedeklerden oy sıri* 
sına göre, yönetim kuruluna davet olunur. Yedek 
ler de dahil toptan çekilme vaki olursa : Denet 
çiler derhal genel kurulu toplantıya çağırırlar 
Yeni yönetim kurulu seçilinceye kadar eski yö 
netim kurulu görevine devamı eder. Bu mümkün 
olmadığı veya yönetim kurulu üyelerine genel ku 
rulca işten el çektirildiği takdirde yenileri se 
çilip işe başlayıncaya kadar kooperatifi genel ku 
rul adına kooperatifin bağlı bulunduğu birlik ve 
kooperatifi finanse eden bankalarca üç kişilik ge 
çicl bir idare-komite kurulur. Bu hususta Tica 
ret Bakaniğma bir ay içinde bilgi verilir. Azle 
dilenlerin yetine yenilerini Seçmek için en geç 
bir ay içinde bu komite tarafından genel kurul 
toplantıya çağrılır.

yönetim kurulunun görevleri :
tana 9SKU.
MADDE 5 33 FIKRA : B
b) 353 sayılı kanun uyarınca Türkiye Halk Ban 
kasınca yapılacak denetlemeler sonunda gerekli 
■görülen tedbirleri zamanında almak.

okunması,
müzakeresi ile Yönetim ve Denetim Kurulu üye

müzakeresi ve kabiilü,
tarih ve 305 sayıh oluru ile Anasözleşnuemizin
62 nci maddelerinin yeni şekle göre görüşülüp

yedek yönetim kurulu üyelerinin seçimi
«etlek denetim kurulu üyelerinin seçimi

ORTAKLIK ŞARTLARI :
YENİ ŞEKLİ
MADDE : 3 FIKRA : .O
c) 507 sayıh kanunun 2. ve 6. maddelerinde tarif 
edilen özellikleri kapsayan Esnaf ve Sanatkar ol 
mak ve aynı kanunun değişik 114. maddesine gö 
re Esnaf Ve Sanatkarlar .siciline kayıtlı bulun 
mak.

ORTAKLIĞA KABUL :
YENİ şekli
MADDE : 5 SON FIKRASI

Ortaklığa kabul yönetim kurulu kararı ile olur

SORUMLULUK :
YENİ ŞEKLİ
MADDE : 15
Her ortak sahip olduğu pay tutarının 100 katma 
kadar sorumludur.

GENEL KURUL DÎVANININ TEŞEKKÜLÜ :
YENİ şeklî
MADDE : 25
Genel kurullarda divan, bir başkan, bir başkan 
vekili ve iki katipten teşekkül eder. Divan başka 
nı ile başkan vekili ortaklar arasından veya üst 
kuruluş temsilcilerinden, divan katipleri koopera 
tif ortaklan arasından seçilir.

YÖNETİM KURULUNUN İSTİFASI HALİNDE 
YAPILACAK İŞLEM :
YENİ şekli 
MADDE : 32

Yönetim kurulu üyelerinin toplu olarak görevden 
çekilmeleri halinde yerlerine yedekleri geçer. Mün 
ferit münhaller halinde ise, yedeklerden oy sıra 
sına göre, yönetim kuruluna davet olunur. Yedek 
ler de dahil toptan çekilme vaki olursa : Denet 
çiler derhal genel kurulu toplantıya çağırırlar 
Yeni yönetim kurulu seçilinceye kadar eski yö 
netim kurulu görevine devam eder. Genel kurul 
ca hesap raporlarının kabul edilmemesi halinde 
en az ikisi ortaklar içinden olmak üzere, müha 
sebe bilgisine sahip üç kişilik bir hesaplan 
inceleme komisyonu kurulur.
Hesaplan inceleme komisyonu raporunu en geç 
bir ay içinde hazırlar, bu raporu 20 gün içinde 
yönetim kurulunca toplantıya çağrılarak genel ku 
rula sunar Genel kurulu kararma göre yönetim' ve 
denetim kurallarının ibraları, her iki organ için 
ayrı ayn oya konur, ibra edilmeyen kurul, ge 
nel kurulca işten el çektirilmiş sayılır. Görev sü 
relerini tamamlamak üzere boşalan yönetim ve 
denetim kurallarına yedekleri genel kurul başka 
nınca davet olunur.
Yedeklerin davetinde, organlarda ekseriyet hasil 
olmazım, kooperatifin bağlı bulunduğu birlik ile 
kooperatif ortalılarına kredi veren bankaca, koo 
peratif ortaklan içinden geçici 5 kişilik “bir 
idari komite” kurulur. Bu idari komite en geç 
bir ay içinde yeni organlarım seçmek için genel 
koruhı toplantıya çağırır.
Komite aralarında bir başkan ve bir başkan ve 
kili seçer. İmza yetkililerini anasözleşmenin 30. 
maddesine göre kullanır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ : 
YENİ ŞEKLt
MADDE : 88 FIKRA : B
b) Üst kuruluşlar tarafından yapılacak denetle 
meler sonunda görelili görülen tedbirleri yerine 
getirmek.

YÖNETİM KURULUNUN SORUMLULUĞU : 
ESKİ ŞEKLİ
MADDE : 34 SONFIKRA
Genel kurul sorumluluğu gerektiren bir durum 
gördüğü taktirde yönetim kurulunu azlederek 32 
maddeye göre yerlerine yenilerini seçer. Sorum 
tuluğu görülen eski üyeler hakkında, yeni yöne 
tim kurulunca derhal kanuni takibe geçilir.

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VE 
ÜYELERİNE VERİLECEK ÜCRET VE 
HUZUR HAKKI :
ESKİ ŞEKLİ
MADDE : 36

Yönetim kurulu başkam ve üyelerine ücret veya 
huzur halikı verilir. Verilecek ücret veya huzur 
hakkının miktarı genel kurulca tesbit edilir. Bu 
ücretler aydan-aya bordro ile ödenir. (Gelir ver 
gisi hükümleri, saklı olup; vergi, ücret ve hakkı 
huzurdan düşülür).

DENETÇİLER KURULU :
ESKt ŞEKLİ
MADDE : 39

Denetçiler, genel kurul namına kooperatifin bü 
tün işlem ve hesaplarım tetkik eder. Denetçiler 
ortaklar arasından veya genel kurulca istenildi 
ği takdirde, biri hariçtem muhasebe bilgisi olan 
kimselerden üç denetçi ve o kadar da yedek 
seçilir
Denetçilerin görevlen süresince yönetim kurulu 
üemurahhas üye ve müdürün birinci; ikinci ve 
üçüncü derecelerde hısım ve iş ortalılarından ol 
mamaları şarttır.
Denetçiler genel kurulca iki yıl için seçilirler. 
Müddetleri dolan denetçilerin yeniden seçilmeleri 
caizdir. İstifa eden veya ortalılık ye denetçilik 
sıfatlan ortadan kalkanların yerine yedekleri 
çağrılır.
Denetçilerin ve yedeklerinin de istifaları halinde 
ilk genel kurula kadar üst kuruluşlar tarafından 
veya ortaklar arasından üç denetçi atanır.

MASRAF KARŞILIĞI :
ESKİ ŞEKLİ
MADDE : 47 FIKRA : A
a) Kooperatifin ortaklan lehinde finanse eden 
bankaya verdiği kefaletten dolayı masraf karşı 
lığı istihbarat ücreti v.s. gibi her ne nam ile olur 
sa olsun alınacak paraların azami haddi senevi 
anaparanın % 3 ünü geçemez. (Aday soruştur 
ma ücreti ile mevcut ortaklardan ve kooperatife 
sonradan girecek olanlardan' bir defaya mahsus 
alınacak 25 TL. üst kuruluş hissesi hariç.)

SERMAYENİN BANKAYA TERHtNİ :
ESKt ŞEKLÎ
MADDE : 51 SON FIKRA
Bu terhin dolayısiyle banka tarafından tahakkuk 
ettirilecek mevduat faizi, kooperatifin gelirlerine 
ve yedek akçelerine kaydolunur.

KANUNİ YEDEK AKÇE :
ESKt ŞEKLİ
MADDE : 61 FIKRA : C VE Ç
c) 51. nci maddeye göre bloke sermaye faizinin 
ilgili kısmından
ç) Yedek akçenin gelirlerinden

YEDEK AKÇENİN DEVLET TAHVİLLERİNE 
YATIRILMASI :
ESKİ ŞEKLÎ
MADDE : 62

Kooperatifler kanununun 39. ncu ve anasözleşme 
nin 60 ve 61. nci maddeleri hükmü uyarınca biri 
ken kanuni yedek akçenin tamamı, 5072 sayılı ka 
nunun birinci maddesi gereğince Devlet tahville 
rine yatırılır.

Sanayi v© Ticaret Bakanlığının 8.11.1986 tarüı ve 805 saydı oluru ite anasöztoşnıodo değişik 
İlk yapılmasına izin verilmiştir.

YÖNETİM KURULUNUN SORUMLULUĞU : 
YENİ ŞEKLİ
MADDE : 34 SONFIKRA

Genel kurul sorumluluğu gerektiren bir dunum 
görüldüğü takdirde, yönetim kurulu hakkında 
32. mıddeye göre işlem yapar. 32. maddeye göre 
sorumluluğu görülüp azledilen eski kurul üyele 
rj hakkında yeni yönetim kurulunca derhal kamı 
ni takibata geçilir.

yönetim kurulu başkan ve 
ÜYELERİNE VERİLECEK ÜCRET ÎTE 
HUZUR HAKKI:
YENİ ŞEKLİ
MADDE : 36
Yönetim kurulu başkan ve üyelerine miktarı her 
yıl yapılacak genel kurullarda belirlenmek üzere 
ücret veya hakkı huzur ödenir.
Başkan vekiline yönetim kurulu üyeleri için be 
lirlenen ücret veya hakkı huzurdan başka bir ö 
deme yapılamaz. Ancak yönetim kurulu başka 
nımn bulunmadığı ve yerine baktığı sürece baş 
kan vekiline, yönetim kurulu başkam için belir 
leBen ücret veya huzur hakkmm bu süreye teka 
bül eden militan vekalet ücreti olarak verilir.
Bu süre için başkan vekiline aynca bir ödeme 
yapılamaz.
Yönetim kurulu başkan ve üyeleri genel kurulca 
belirlenen ücret veya hakkı huzurdan başka her 
ne nam altoda olursa olsun herhangi bîr ücret 
ve tazminat alamazlar ve personele tanman hak 
lardan yararlanamazlar.
Yönetim kurulu başkan ve üyelerine verilecek üc 
ret veya huzur hakkı toplantı başına veya aylık 
olarak belirlenerek; bir yılı için tesbit edilecek 
miktar tahmini bütçede gösterilir. Ödemelerden 
yapilacak vergi kesintileri muvakkat hesaplara 
alınarak kooperatifçe ilgili idareye yatırılır.

DENETÇİLER KURULU : 
yeni şekli 
MADDE : 39

Denetçiler, genel kurul namına kooperatifin bü 
tün işlem ve hesaplarım tetkik eder. Denetçiler 
ortaklar arasından veya genel kurulca istenildi 
ği takdirde, biri hariçten muhasebe bilgisi olan 
kimselerden üç denetçi ve o kadar da yedek 
olarak seçilir;
Denetçilerin görevleri süresince yönetim kurulu 
ilemurahhas üye ve müdürün birinci, ikinci ve 
üçüncü derecede akrabaları ve iş ortaklarından 
olmamaları şarttır.
Denetçiler genel kurulca en az bir yıl, en çok 
dört yıl için seçilir. Müddeti dolan denetçilerin 
yeniden seçilmeleri caizdir.
istifa eden veya ortaklık sıfatlan ortadan kal 
kanların yelrerine yedekleri çağnlr.
Denetçilerin istifa veya diğer sebeplerle görevden 
ayrılmaları ve yerlerinin yedeklerle de doldurula 
maması halinde boşalan denetçiliklere ilk genel 
kurula kadar görev yapmak üzere üst kuruluşu 
tarafından ortaklar arasından veya hariçten de 
netçiler atamı.

MASRAF KARŞILIĞI :
YENİ ŞEKLİ
MADDE : 47 FIKRA : A
a) Kooperatifin ortaklan için bankalara verdiği 
kefaletten ve gördüğü diğer hizmetlerinden dola 
yı alacağı masraf karşılığı vesair gelirlerinin 
(asgari ve azami miktarlarım) her yıl için Mer 
kez Birliği Genel Yönetim Kurula belirler.
Ortaklar bir defaya mahsus (250 TL.) üst kuru 
luş hissesi karşılığı öderler.

SERMAYENİN BANKAYA TERHİNİ :
YENİ ŞEKLİ
MADDE : 51 SON FIKRA
Bu terhin dolayısiyle banka tarafından tahakkuk 
ettirilecek sermaye geliri, kooperatifin gelirleri 
ne kaydolunur.

KANUNİ YEDEK AKÇE :
YENİ ŞEKLİ
MADDE : 61 FIKRA : O VE Ç 
c) C fıkrası yürürlükten kaldırılacak, 
ç) Ç fıkrası yürürlükten kaldırılacak.

YEDEK AKÇENİN DEVLET TAHVİLLERİNE
YATIRILMASI :
YENİ ŞEKLİ
MADDE : 62

Bu madde yürürlükten kaldırılmıştır.
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Petrol-lş Sendikası Başkanı Yiğit

Sunğipek’le
Baskı Uygulanıyor

İkinci Olağanüstü Toplantı Yapıldı

BELEDİYE KOCAÇUKUR’U 

KAMULAŞTIRIYOR

Petrol Iş Sendikası Bursa Şubesi 
Ragkanı ismet Yiğit, gazetemize yap 
ügı yazılı açıklamada Sunğipek Fab 
rikasında çalıdan 630 işçiye ekono 
mik baskı yapıldığım iddia etti.

işçi ücretlerinden kanunsuz kesinti 
yapıldığını söyleyen Petrol îs Şendi 

&■ Başkam ismet Yiğit, şunlan 

söyledi : i • ‘ • * ;

" — işçi ücretlerinden kanunsuz 
kesintiler yapılmaktadır. Yapılan bu 
kesintiler doğrultusunda işçilere 1 
Ocak 1985 tarihinden itibaren toplu 
iş sözleşmesiyle sağlanan birinci yıl 
ramnn da ortadan kaldırılıyor. ”

Petrol Iş Bursa Sendikası Başkanı 
ismet Yiğit, 1475 sayılı îş Kanunun 
2869 saylı yasayla değişik 61. mafl 
desine göre haftalık çalışma süresi 
nî 48 saatten 45 saate indiren yasa 
nedeniyle, işçilere ödenmesi gereken 
48 «asilik ücretleri yasa ihlal edile 
rek işçi ücretlerinden kesilmeğe baş 
landığmı söyledi.

DAVA AÇODU

S^n£ka. Başkam Yiğit, yazdı a 
çıklamasmda daha sonra şu görüş 
fare yer verdi :

• — Konuyla İlgin sendika yöne 
ticfleri Ve işveren arasında yapılan 
görüşmeler olumsuz sonuçlanınca, 
830 işçinin kazanılmış hakkını sa 

jjvumnak için İşveren hakknda dava 
açtık. Birinci konu halledilmeden bu 
defa da yürürlükteki toplu İş söz 
■eğmesinin 58 ye maddesi ihlal edil 
meğe bağladı.

İşveren tarafından İşletme gereği 
İşlerin aksamamamı için üç veya 
dörtvardlya halinde işe getirilen İş 
çilerin, uygulanmakta olan toplu iş

Muhtarlar
Nikah Konusunla
Bugün fjitiliyorlar

Medeni Kanunda yapılan değişik 
ffld« nikah kıyma görevlerini yapa 
eak kişilerin genişletilmesiyle köy 
lerde muhtarlar da artık nlkah kıya 
bilecekler. ilçe Kaymakamı Mehmet 
Güler, bugün saat 10 da tüm köy 
mnhtariarıyİB değişiklikler üzerine 
bugün Mr toplantı düzenledi.

Öğrenildiğine göre İlçemizdeki 
tOn» köylerde nikah memntağu göre 
vf köy muhtarlarına verildi. Semi 
■erde İlçe Mnftte Müdürü Muzaffer 
Deffldrtaş, muhtarlara konuyla İlgili 
Migfhv

sözleşmelinin 58. maddesi gereğince 
verilmesi gerekl i yemekte geçen ya 
nm saatlik dinlenme süreleri için 
ödenecek ücretlerin kesilmesi, işçi 
terimizi ikinci kez ekonomik sıkıntı 
ya soktu. ”

Petrol Iş Sendikası Bursa Şubesi

Kaymakamlıkta Anlamlı Tören

Kaymakam Güler Üç Muhtarı
Ödüllendirdi

ilçemiz Kaymakamı Mehmet Gülen 
Muratoba, Büyük Kumla ve Kurtul 
Köyü Muhtarlarım teşekkür belgesly 
le ödüllendirdi. i

Dün saat 11.00 de Kaymakamlık' 
ta yapılan ödül töreninde konuşan 
Bçe Kaymakamı Mehmet Güler, 
Gemlik’te görev yaptığı 3.5 yıllık za 
man içinde bir okul yöneticisine te 
şekkür 'belgesi verdiğini, bugün ise 
üç muhtara daha aynı belgeyi vere 
ceğini belirterek şöyle konuştu :

“-ilçemizde bulunan bütün muh 
tarlar çalışkandırlar, ancak benim 
değer yargılarım ve gözlemlerimle 
Kurtul, Büyük Kumla ve Muratoba 
Köyü Muhtarları daha başarılı çalış 
malarla köylerine büyük hizmetler 
kazandırmışlardır. Kendilerini kut 
luyonmı ve taşarlarının devamını 
diliyorum.”

Muratoba Köyü Muhtan Ziya Sö 
zer, Büyük Kumla Muhtarı Ali Se 
vinç, Kurtul Köyü Muhtan Hayati 
Demir’e takdir belgelerini veren 
ilçe Kaymakamı Mehmet Güler, bel 
gelenin birinin muhtarlık odasına 
çerçevetilerek asılmasını istedi.

Muhtarlar adına Kaymakam Men 
met Güler'e bir buket çiçek sunan 
Muratoba Köyü Muhtan Ziya Sözer, 
yaptığı konuşmada şunları söyledi :

“-Bizim başaranız yalnız çalışma 
mızdan değildir. Başımızda bulunan 
amirlerimizi® birlikte gerçcldeşıri'ş 
tir, Bizlerj destekleyen amirlerimiz 
oldukça daha başarılı hizmetleri ge 
tirmekten kaçınmayacağız.”

HİZMETLER

Yılın başarılı muhtarları seçilerek 
Üçe Kaymakamından teşekkür belge 
si alan muhtarlar şu hizmetleri ger 
çekleştirdiler. Muratoba Köyü Mun 
tan : 20 milyon lira değerinde 200 
m2 Hk sosyal hizmet binasının ta 
mamlanması, 800 metre kanallzas 
yon yaparak köyde kanalizasyon so 
maunu tamamlamak. Düzenli kiraz 
bayramı yapmak. Köye 200 abon 
manide PTT santrali kazandırmak. 
Köy Kalkınma Kooperatifini güçlen 
dlrerek 150 tonluk zeytin deposu ya 
pimim gerçekleştirmek. Derelerin

Başkanı yazılı basn açıklamasının so 
nunda şunlar söyledi :

“ — Sümerbank’m Sunğipek Fab 
haklarını kanunla konulmazsa, işve 
renin uyguladığı haksız ve kanun 
suz ekonomik baskının hesabını kim 
soracak ve koruyacaktır ”

İslahında çalışmak. Köy yollarının, ta 
mamlanmasmı sağlamak. Köy için 
de arazi yollarını açtırmak. Köyün 
gelişip güzelleşmesi için çalışmak. 
Büyük Kumla Köyü Muhtarı : Köye 
3 katlı, 250 m2 lijk alanda motel ve 
gazino yapılmasını sağlamak, 5 mil 
yon liraya kanalizasyon deşarj siste 
mini kurdurmak. Köy meydanının 
tanziminin yapılarak Atatürk (büstü 
açtırmak. Kanalizasyon sorununu 
çözmek

Kurtul Köyü Muhtan : Yarım ca 
minin çevresini tamamlamak. Okul 
(bahçe duvarlarım tamamlatmak, 
konserve evini onarıp hizmete sok 
tunmak. 3.5 km kanalizasyon yap 
t ırar ak sorunu çözümlemek.

SHP İlçe
Yönetim Kurulu
Onaylandı

SODEP’in kendini fesh ederek HP 
nin ise Sosyal Demokrat Halkçı Par 
ti adı altında isim değiştirmesinden 
sonra iki partinin birleşmesi sonucu 
ilçemizde de yeni yönetim kurulu 
Sodep üçe Başkanı Ecz. Erkan Mut 
man başkanlığında yeniden oluşturul 
du. Oluşturulan yeni yönetim kurulu 
Genel Merkezce de onaylanarak meş 
rutiyet kazandı.

SHP ilçe Başkam Erkan Mutman. 
gazetemize yaptığı açıklamada par 
tilerinin yönetim kurullarının genel 
merkezce onaylandığım ve üye kayıt 
lanna hemen haşlanacağım söyledi. 
Mutman şöyle konuştu :

"-ilçe yönetimiz artık yasallaşmış 
tır. Şimdi partimizin eski tabelasını 
indirerek yeni ilçe merkezini sapta 
yarak üye yazımlarını hızlandırması 
işlemi başlamıştır. Gerekli yasal du 
yurular yapılarak çalışmalara başlı 
yanağız.'

Belediye Meclisinin yapı la n oia 
ğan üstü toplantısında Kocaçukur 
mevkiinin sanayi alanından çıkanı 
ması ve kamulaştırılması kararlaştı 
rıldı.

Geçtiğimiz hafta çarşamba günü 
Belediye Beşkanlık odasında, Beledi 
ye Başkam. Hakkı Çakır Başkanh 
ğında toplanan Belediye Meclisi, gün 
denlinde bulunan konulan görüştü.

Mecliste bir önceki toplantı tuta 
nağınm okunmasndan ve kabul edil 
meşinden sonra konuşan Belediye 
Başkam Hakkı Çakır, Kocaçukurda 
yapılan plan değişikliği ile BÎSAŞ’a 
tanınan hakkın kullandınlmayarak 
bu yerin ilçenin liman yeri olması i 
çin yeniden plan değişikliğine gidil 
mesi gerektiğini vurgulayarak şöyle 
konuştu :

“ __ Körfezimizde Gemsas, B.P.
Borusan taraflarında ve Armutlu’ya 
kadar <dan turisttik sahillerimizde 
iskele olmaya elverişli bir alan bu 
lunmamaktadır. Bu nedenle en uy 
gun yer olan Kocaçukur da herkes 
birleşmektedir. Bu yere yapılacak 
ksielede söz sahibi olabilmek İçin ye 
re Belediyemizin sahip çıkması gerek

TEK’İN AZİZLİĞİNDEN

YÜKSEK ENERJİ KAÇAĞI
ZARARLARA YOL AÇTI

Türkiye Elektrik Kurumunun azız 
ligine uğrayan Hamidiye Mahallesi 
Gazhane Caddesi sakinleri dün gece 
neye uğradıklarım şaşırdılar.

Dün gece saat 03.30 sıralarında 
iskele Meydanındaki trafoda meyda 
ka gelen anza nedeniyle hatta yük 
sek voltaj kaçması sonucu birçok 
işyeri ve konutlarda elektrik tesisa 
tmm yanmasına ve buzdolaplarının 
bozulmasına neden oldu.

Gazhane Caddesinde Bakkaliye 
dükkanı işleten Yusuf Gürhan da 
TEK’in azizliğine uğrayanlardan. Yu 
suf Gürhan, konuyla ilgili olarak 

GÜNÜN YORUMU

KOCAÇUKUR
Kocaçukur mevkinde yapılması düşünülen iskele konusu 

gittikçe karmaşık bir şekil almağa başladı.
Bilindği gibi son yDlarda GemEk limanındaki hareketlilik 

geçmiş yıllara göre artmış, yeni liman arayışı ortaya çıkmca 
başta belediye ve Ticaret Sanayi Odası yöneticileri Kocaçu 
kur (Büyük Çukur ) da karar ktinuşfaııdı. Ancak, Kocaçu 
kur bir kaç yıl önce sah’p değiştirmiş ve yeni sahip BlSAŞ 
eskiBelediye Başkam Şahabetün Cantay döneminde buraya 
fabrika kurma girişimlerinde bulunmuştu. Hazırlanan imar 
plan değişikliği ise birkaç ay önce belediyede askıya çıka 
nlarak kesinleşmişti.

işte düğüm burada başlıyor. Bilindiği gibi Belediye Mec 
11 bu değişiklikten sonra aldığı bir karsrlaKocsçukur’a iske 
Te yapılması için önceki değişikliği kaldırarak bu alanın ka 
mulaştınhnasına hazırfanmaktadır. Aynı anda BÎSAŞta 
gazetelere ilanlar Vererek Kocaçukur da kendilerinin 1 mü 
yar liralık arazi üzerine 3-5 milyarlık iskele yapacaklannı 
duyuruyorlar.

Belediye Meclisi kararlı. BlSAŞ azimli bakalım bu işin 
sonu nasıl bitecek. Gözlüyor ve bekliyoruz.

GEMLİK KÖRFEZ

lidir. Buzum için de plan değl^kEği
1 yaparak bu a fanın Gemlik’in Iske 

legi olarak değiştirilmesini teklif edi 
yorum. ”

Belediye Ra-şkam Çaktrim tekitti 
görüşmeler sonunda Meclis üyelerin 
ce oy birliği île kabul edildi.

Belediye Meclisönde daha sonra 
Dr, Ziya Kaya Bulvarındaki Mal Mü 
düriiğü ne kayıtlı taşınmazın beledi 
yeye devri kabul edildi.

Gemlik Belediye Başkam
Hakkı Çakır

gazetemiz muhabirine şunlan söyle 
di.

Bu sabah işyerinr açtığımda 
gece açık bıraktığım florasanlarm 
madiğim gördüm. Elektrikleıi kont 
rol edince önce ceryanlarm kesik oi 
duğuuu sandım ancak buz dolabın 
dan yanık kokusu gelince Mr anza 
olduğunu anladım. Meğer ben de 
komşu tarım gibi TEK’in azizliğine 
uğramışım.

Ote yandan aynı mahallede yüksek 
enerj) nedeniyle bazı evlerde tolevlz 
yonlarm da yandığı öğrenildi.



GEMDÎK KÖRFEZ Sİ OCAK 1986
2

D E ÖIM DI K

ANAYASA DEĞİŞİR Mİ ?

At. AU AKSOY

Demokrasi olağan rejimdir. Temel kuralları anayasada 
belirtilir. Bu kurallar olağan kurallardır ve olağan dönemi 
düzenler.

Demokrasi madem olağan rejimdir, kurallarının da olağan 
koşullar altında saptanması gerekir. Böyle olmadığı zaman, 
yani olağanüstü bir dönemde saptanmış kurallarla demokra 
siye geçildiğinde konu hemen gündeme gelir : Daha demok 
ratik bir Anayasa.'

Kendi siyasal çizgisinde oldukça etkili politika üreten DYP 
ve bu partinin genel başkanı sayın H. Cindonık, 1982 Anaya 
sası için öz' olarak şunları söylüyor :

_Siyaset yasakları kaldırılsın. Ülkede blrdaluı askeri mü 
dahale olmasın, ihtilâl, demokrasinin vazgeçilmez “sevimli" 
unsuru gibi kabul edilmesin. Yeni bir anayasa için sol parti 
lerle "m ili mutabakat” yapmağa hazırız,

DYP'n:n bu yöndeki çağrısına DSP genel başkanı sayın 
K. Ecevit olumlu yanıt verdi. îki partinin lideri, "uzlaşarak”, 
anayasada değişiklik yapılmasını, demokrasinin ortak günde 
mi kabul ettiler.

Çok sürmedi geleneksel "partilerüstü politika*' anlayışı ile 
işçi hareketini yıllardır “boynuna alan" Türk-Iş'ten, anaya 
şada, demokrasiyi genişleten ve işçi haklarım geliştiren de 
ğişiklik yapılmasını isteyen başvurular geldi.

Ortaya şu çıktı : Olağan dönem, kuralların yeniden göz 
den geçirilmesini istiyor, istenen, daha demokratik bir ana 
yasa yapılmasıdır.

1982 Anayasası bizim altıncı ve öncekilere oranla metin 
olarak en uzun anayasamız. Olağanüstü bir dönemde yapıldı. 
Olağanüstü bir dönemde halk oyuna sunuldu. Ve yine olağan 
üstü bir çoğunlukta kabul edildi. Nedir kabul edilen ? Olağan 
dönemin temel kuralları... Yani demokrasinin!

Daha önceki anayasalar ve demokrasi sorununu birlikte 
düşünüp siyasal tarihim™? bir bakalım. Şunları görürüz :

1ST6 Anayasası ile OsmanlI'da 1. Meşrutiyet gelir. Yani 
“hürriyet”! Temel amaç “demokrasi’’ değildir. Nedir? Hür 
riyet, adalet ve eşitlik!... Peki kimlere yarar? Gelenek 
sel düzeni bozulan OsmanlI’da, müslüman çoğunluğun duru 
mu her geçen gün bozulurken, her geçen gün daha zenginle 
yeni hıristiyan azınlıklara.

Ertesi yıl “93 Harbi ’’ patlayınca padişah Abdüühamit, 
meclisi kapatır ve anayasayı yürürlükten: kaldırır.

1908 Anayasası ülkeye “demokrasi getirmek” değil, bat 
makta, olan devleti kurtarmak amacındadır. Hürriyet kahra 
mam Resneli Niyazi isyan edip dağa çıkınca 2. Meşrutiyet 
ilan edilir ve eski anayasa yürürlüğe konulur.

Çok sürmez, politikaya dalan ve omuzlarına “beyhûde 
bir okka sırma” takan ittihatçı OsmanlI subayları, devleti 
“habersiz" savaşa sokar ve batimlar...

♦ $ *
1920 Anayasası “demokrasiyi” amaçlamaz. Neyi amaçlar? 

işgal altındaki ülkeyi düşmandan kurtarmayı, bağımsızlığı 
kazanmayı...

1924 Anayasası, bağımsızlığı kazanmış ülkede "kuvvetli ic 
ra” He “yenilikler” yapmayı amaçlar. Ve bildiğimiz Atatürk 
devrimler! yapılır. Kurulan veya kurdurulan partiler uzun ö 
miirlü olamazlar.

Türkiye 1945’te çok partili siyasal yaşama, 1924 anayasa 
gmda “demokrasi ilgin gerekli ve zorunlu” değişiklikleri yap 
madan geçer. Devleti kuran parti, 1950 seçimleri ile muhale 
fete düşünce, muhalefet ve ülke, anayasanın yürütmeye üs 
tünlük tanıyor oluşundan yakınmağa başlar. Yargı bağım 
sizliği, özerk radyo, özerk üniversite, memur güvencesi en 
başta savunulan konulardır...

Ve çok sürmez 27 Mayıs ihtilâli olur!

KONGRE İLANI
SINIRDI SORUMLU DENİZ YAPI KOOPERATİFİ 

BAŞKANLIĞINDAN

Kooperatifimizin yıllık olağan genel kurul toplantısı 8 Şu 
bat 1986 Cumartesi günü saat 13.00 de kooperatifimiz ofisin 
de yapılacaktır.

Ekseriyet sağlanmadığı takdirde 22 Şubat 1988 Cumartesi 
günü aynı yer ve saatte yapılacağı duyurulur.

GÜNDEM : Yönetim Kurulu

1. Yoklama
2. Açılış ve saygı duruşu
3. Kongre divanı seçimi
4, Yönetim kurulu raporunun okunması
5. Denetim kurulu raporunun okunması
6. İbra
7. 1986 yılı aidat ödeme planının, tesbit edilmesi
8. Konutların ihalesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi
9. Başbakanlık toplu konut dairesinden kredi istenmesi için 

yönetim kuruluna yetki verilmesi
10. 5 asil, 5 yedek yönetimi kurulu üyelerinin seçimi-
11. 3 asil, 2 yedek denetim kurulu üyelerinin seçimi
12. Dilekler
13. Kapanış.

KONGRE İLANI
ŞOFÖRLER VE OTOMOBlDCİDER DERNEĞİ BŞK.

Derneğimizin 1. genel kurul toplantısı 29. 1. 1986 Çarşam 
ba günü saat 10.00 da aşağıdaki gündemle Ticaret ve Sanayi 
Odasında yapılacaktır.

Ekseriyet temin edilemediği takdirde genel kurul top 
lantım 8. 2. 1986 Cumartesi günü saat 10.00 da aynı yer ve 
aynı gündemle yapılacağından, üyelerimizin belirli gün ve 
saatte nüfus cüzdan ve demekçe verilmiş kimlikleriyle teş 
rifleri rica olunur.

GÜNDEM : Yönetim Kurulu

1. Açılış, başkanlık divanı seçimi, saygı duruşu
2. Faaliyet raporu, kesin hesap raporu ve denetim kurul 

raporunun okunarak müzakeresi
3. Yönetim kurulu ve denetim kurulunun ibrası
4. Bütçe ve çalışma programının görüşülmesi ve kabulü
5. Yönetim kurulu tarafından istenen yetkilerin görüşülme 

si ve kabulü
6, Dileklerin tesbiti
7. Yönetim ve denetim kurulları ve yedek üyelerin seçimi

KONGRE İLANI
ÇÜMTAŞ SPOR KULÜBÜ BAŞKANLIĞINDAN

Kulübümüzün 1. olağan genel kurul toplantısı 5 Şubat 1986 
Çarşamba günü Çlmtaş Fabrikası yemekhanesinde yapıla 
çaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde kongre 12 Şubat 1986 gü 
nü aynı yer ve saatte tekrarlanacaktır.

Üyelerimize duyurulur.

GÜNDEM : Yönetim Kurulu

1, Açılış, yoklama
2. Saygı duruşu, divan ouşumu
3. Çalışma raporlarının okunması
4. Raporlar üzerinde görüşme ve aklanması
5. Yeni yönetim ve denetleme kurullarının seçimi
6. Dilek Ve temenniler
7. Kapanış.

I DAĞ KARDEŞLER I
Kereste ve Ambalaj Sanayii

HER ÇEŞİT İNŞAATLİK, 
DOĞRAMALIK KERESTE ve 

AMBALAJ SANDIĞI TİCARETİ

Uygun Fiat - Gününde Teslim 
Uğramanız Menfaatinlzedir.

S
İsmet Dağ ve Oğullan
Orhangazi Caddesi No. 30 GEMLİKg Tlf : İş : 1205 — Ev : 1254 - 2835 

lanMEMsnsBBssgnl

AKDOĞANLAR TİCARET
MOTİF 

DUVAR KAĞITLARI BAYİLİĞİ

HÜSEYİN AKDOĞANLAR

I

Duvar Kağıdı
Formplast

Poster
Park®

Cam Cila
Halıfleks

Marley
Yağlı Boya

Plastik
Badana

Tlf : 2132
Merkez : istiklâl Cd. Gürle İş Hanı Pasej İçi Gemlik
$ube : Pazar Cad. Nö. 8 Gemlik

««'a*’»» cu »nwRı şniggj
I AKYILDİZ TİCARET |

< Her Çeşit Kullanılmış Eşya
I Alım ve Satımı )
| Renkli ve siyah beyaz televizyon, '

I buzdolabı, çamaşır maklnası, elektrik 
I süpürgesi, mutfak ocakları, yatak odası 
K ve misafir odası takımları, büro malze* 
{ meleri alınır ve satılır. j

S Mehmet Akyıldız
I Pazar Cad. 27 Tlf : 2654 — Gamllk ।

I Gökçem Giyimevi |
İ Zengin Giyim Çeşitleriyle Hizmetinize 1
| Açıldığını Müjdeler 1

(Kadın - Erkek ve Çoçuk Modasında 1 
Kalite ve Ucuzluk i

( Memur ve İşçi Müşterilerimiz İşin Kredili Satışlar )

| Gürle İş Hanı Zemin Kat No. 15 Gemlik |

w

1961 Anayasası 27 Mayıs döneminin olağanüstü koşulların 
da hazırlanıp halkoyuna sunulmuştur. Denediğimiz bunca a 
nayasa içinde, içeriği çağdaş ve özgürlükçü olan tek metin 
tür. Devleti "hukuk devleti" yapar ve "sosyal devlet” yapar...

Tek tallhsfzlği olağan koşullarda yapılamamış olmasıdır. 
Eu özelliği anayasanın kendi içinde en güçlü rakibi olur. Ih 
tllali ve anayasanın yapılış biçimini içine sindiremeyen bir 
siyasal tercihin, yenliden uzun süre iktidar olduğu bir dönem 
de uygulama alanı bulur. Veya bir balama bulamaz...

Kişisel düşüncem : Ülkemiz keşke 27 Mayıs öncesi koşul 
lards. yaşamamış ve bu İhtilâl yapılmamış olsaydı... Zira 
hem bir siyasal husumet ve hem de müdahale geleneği böy 
lece başlamıştır.

Demokrasinin kendi doğa], çizgisinde gelişmesi, anayasala 
ra Çağ’daş yapıların toplumdan gelecek istemlerle verilmesi 
daha, doğrudur, Ve yJne demokrasiye inanan siyasal güçlerin 
sağ ve solun birlikte uzlaşarak oluşturacağı bir anayasa da 
ha gerçekçi olur. Uzun ömürlü olur.

1962 Anayasası değişmez değildir!
Nasıl değ'ştlrileceği kendi içinde yazılıdır. Bu amaca yönc 

İlk istemlerden kaygı duymak yanlaştır. Yurttaşlar anayasayı 
büyük bir çoğunlukla kabul ederken', onu değiştirme hakla 
rmdan feragat etmiyorlar. Belki do bu haklarını kullanmağa 
bu kabul ile başlıyorlar.

Evet, demokrasi olağan rejimdir, kuralları da olağan gün 
terde »aptanır!

Sultan
MOBİLYA MEFRUŞAT 

RBŞEH OOMİİB
OEMLİK’Lİ MÜŞTERİLERİMİZ

Kalitede Fiatta
Bize Güvenin

GELİN MOBİLYANIZI SEÇİN

EVİNİZE TESLİM EDELİM
YOLUNUZ ÜZERİNDEYİZ

Taksitle Kristal Avize Çeşitleri Satışlarına Başladık

MERKEZ t İVAZPASA ÇARfISI NS M TLF 115711 BURSA 
<UBB t ULUBATLI HA5AN BULVARI YILMAZLAR
AF. NO. 53 TLF t 4227S < BARA3 ALTI) BURSA

ANKARA YOLU

«Örse BAŞI

♦ ’
SULTAN MOBİLYA

İZMİR YOLU

OYO BAR
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Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesi Satış tauri#mlan

Dosya No : 1983/4 Satış

Bir alacaktan dolayı Gemlik Hamidiye MahaHed Crfeangazi Cadde® Kartal Sokakta Kain 
37 pafta, 172 ada 25 panel «ayılı 208.27 M2 ndk tamda üzerinde «0 M2 mîktannia tek kati: bir 
zeytin mağazası Ve45 50 şer M2 büyüklükte tek katil kagir iki ufak evi. bitişik nizamda 5 kat 
imar durumu bulunan taşınmazın Nihat Kaptan’a ait c!an 1—2 hfeses San tarihinden itibaren
bir ay süre ile ve taşınmazın tamamı 7.000.000 — lira uzerinttan iş bu 1/2 hisse 3500.«X)— lira
muamemen bedelle açık arttırmaya çıkarılmıştır.

' Paramızın, on para kadar onuru kalmadı. Eni 
losyonun dayanılma» boyut'ara ulaşması, Orta 
direğin de çanına ot tıkadı. Orta direk ekonomi 

İde denge öğesi olma niteliğini de çoktanyitirdi.

Yok kesimdeki ailelerin; bu durumla ne yapacak 
iannı bilememeleri düşündürücü değil m'dir ? 
Bu durumda özal Hükümeti’nin ortadaki vatan 

■ daşı kalkındırma sözleri havaıh kalmaktadır.
Bugüne değin, sofralarımızdan çalındı. Bunun 

karşılğında enfilasyonlst baskının sopasını yiyen 
ler,dertlerini nerelere anlatacaklardır? Paranın, 
pul olduğu günlerdeyiz. Yoksul kesim iki yana 
yalpatemaktaneyapacağım bilmemekteler. Böyle 
si bir ekonomik düzenin seçenekleri topluma yu 
kandan bakanlar mı olacaktır ? Yoksa para po 
İltibasında iyileşmeler var da biz mi göremiyo 
nız ?

Sayın özal, arada bir tv. ekranlarında yap 
macık gülümseyişlerle, dertleri bir yerde unut 
tannanın yollarını nuanyor? Kim kimden yana 
dır, iyice açığa çıkmakta. Demokratik bir ülkede 
yaşayanlara Sayın Özal, hesap vermekten ka

çalmakta mıdır î7 İkide bir tv. antenlerini pat 
latırcasına yutturma oyunları içinde. Akşamdan 
d üşündüklerini demeçlerine alarak, ulusun gözü 
ne baka baka yalan söylüyor./

Artık güzel sözler söylemekle kimse kanmıyor® 
Halk, soyut sözcüklerden bıkmış. Hükümetler fi 
baka gözle görülür ,halka yakın işlerle gelmeli fi 
dirler. Türk halkı doğrulalı bekl'yor. KT.ua İri ger fi 
çekleri omuzlar gelir, ulusun karşısına aşılmaz fi 
duvarlar çıkıyor, Mani memleket süper hızla kal a 
kınacaktı ? Özal motorunun sokmanları paslan B 
mış yeni rektefeci bulmak zorundayız.

Sayın hükümet Başkanı iyi bir ekonomi devir S 
atmadıklarını söylerken ne denli ciddid’r ? fi 

Bugün Türkiye’nin geçmişine baktığımızda güçB 
süz, hükümetlerin egemenliğiyle karşılaşırız. Bu a 
hükümetler zamanınla iyi işler başarmış olsayB 
dılar, insanımız yurdumuz ileri boyutlar kaza fi 
nacaktı; Hükümetleri amaçlan insan emeğini de fi 
ğerlendirmekse, Türkiye’de dolananlara iş bulama S 
yanlara bakmak gerekir.

Birinci açık artırma 3.3.1986 Pazartesi günü saat 10.00 can 10.45 e kadar GeffiTik Sum Hukuk 
Mahkemesi kaleminde yapılacakta-. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin ri 75 ini ve rüçhank 
alacaklılar varsa alacakları toplamı ve satış masraflarım geçmek şarta Be ihale ciunacakfcr. Böyle 
bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü haki kalmak şartı ile sataş en gün 6a,hp 
uzatılarak ikinci açık artırma 12.3. 1986 Perşembe günü aynı saatlerde ve aynı yerde yapıla 
cak ve bu arttırmada rüçhanlı alacaklıların alacağın: ve satış masraflarım geçmek ve tnuhan. 
men bedelin % 50 sinden aşağı olmamak üzere pey sürene ihale olunacaktır.

Arttırmaya iştirak edeceklerin tahmin, edi’en kıymetin % 10 u nişte tinde pey akçesi veya bu 
miktar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı 
istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verile bilir. Tellaliye resmi, damga resmî, tapu harç’ı 
ve satış bedeli üzerinden % 10 KDV alıcıya aittir. Birikmiş vergiler ve satıcı tapu harçtan ihale 
bedelinden ödenir.

ipotek sahibi alacaklılarla diğer irtifak sahipleri ve bu gayrimenkul üzerindeki harçlarını hu 
susiyle faiz ve masraflara dair olan iddialarını dayanağı olan belgeler ile onbeş gün içinde daire 
mize bildirmeleri lazımdır. Aksj halle haklan tapu sicilli ile sabit olmadıkça para paylaştırılma 
sından hariç bırakılacaklardır.

Satış 'bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflas yasasının ilgili maddesi 
gereğince ihale feshedilir ve ilk alıcı iki ihale arasındaki farktan ve % 30 faizden mesul tutu 
lacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir.

Şartname ilası tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık bulundurulacaktır.

Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatım kabul etmiş sayılacakları, başka 
ca bilgi almak isteyenlerin 1983/4 satış sayılı dosyamıza müracaat etmeleri ilası olunur.

İLÂN
Gemlik Belediye Başkanlığından

Gemlik İlçesi Hisar mahallesi Büyükçukur mevkii tapu 
nün 59 pafta 438 ada 6 parsel sırasında kayıtlı 3L—1,-3 L 
—11 Gemlik ilave mevzii imar planındaki sanayii tesislerine 
ayrılmış sahanın Belediye Meclisinin 16 Ccak 1986 gün ve 
986/M-—8 sayılı karan ile 3194 sayılı imar kanunu ve yönet 
menliklerine göre imar planı tadilatı yapılarak Belediye is 
kele, rıhtım ve depolama tesislerine tahsis edildiği bu konu 
ile ilgili Belediye Meclis karan ve tadilata dair planların 
Belediye tahtasında 17 Ccak 1986 gününden itibaren 1 ay sü 
r» Be askıya asıldığı ilgililere duyurulur. 20.1.1986

t. Hakkı Çakır
Belediye Başkam

KAYIP

Gemlik Nüfus Memurluğundan almış olduğum hü: 
viyetlml kaybettim. Hükümsüzdür.

Turhan ÇAKIR

İLAN
Gemlik Motorcular, Kayıkçılar ve

Benzeri Derneğinden
Gündemdeki maddelerin müzakere edilerek karara bağlan 

ması amacıyla; derneğimi zin yıllık olağan genel kurul top 
lantısı S Şubat 1986 Pazar günü saat 14.00de Gemlik Ba 
lıkçılar Derneğ. lokalinde yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde 2. toplantı 16 Şubat 1986 
günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.

Sayın üyelerimize duyurulur.
Yönetim Kurulu

GÜNDEM:

1 — Açıiış konuşması ve saygı duruşu
2 — Başkanlık divanı seçimi

8— Yönetim kurulu ve denetçilerle ilgili faaliyet raporu 
ve denetim raporlarının okunması

4 — Yönetim kurulu ive denetçilerin aklanması
5 — Çalışma programının okunması karara bağlanması
6 — 1986 muhammen gelir ve gider bütçelerinin müzake 

resi, karara bağlanması
7 — Yijnetim kurulu seçimi
8 — Birlik delegelerinin seçimi
9 — Murakıpların seçimi

10 — Dilek ve temenniler
11 — Kapanış

6 AYLIK 750 TL.
YILLIK 1500 TL.

Gazeteye verilen yanlar yayınlansın veya -yayın
lanmasın geri verişmez.

Gazetemiz basın ahlak yasasına uyur.

GEMLİK KÖRFEZ
HAFTALIK SİYASİ GAZETE

SÜREKLİ ÖZEL İLANLAR PAZARLIKLA ALINIR

BSSMİ İLANLAR. TEK SÜTUN CM.
ÎORA vo İLANLARI C*L

309 TL.
100 TL.

TEŞEKKÜR ve DOĞUM İLANLARI rai. 150 TL.
KAYIP İLANLARI 1C80 TL.
KONGRE İLANLARI 4009 TL.
KOOP. KONGRE İLANLARI 5000 TL.

ABONE

KAYIP

İstanbul Liman Başkanlığından aldığım gamici cüz
danımı kaybettim. Hükümsüzdür.

Mustafa Güven

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ

Asliye Hukuk Mahkemesinin 985/504 esas, 985/567 
karar sayılarıyla nüfusta Emin ve Cengiz olarak ayrı ayrı ka
yıtlı adlarımın iptaline ve EMİN CENGİZ olarak düzeltilme
sine karar verilmiştir. Duyurulur.

Emin Cengiz Doğru

SEKRETER ARANIYOR

Müracaat ı FORUM TEMİZLİK SERVİSİ

Gfirfa İş Hanı Kat 2 No. 86 Tlf ı 1265 Gemlik

«ti'*Ws53^W!si"»SKS ı/taFlu

| Marmara Madencilik’ten |
' Duyuru |

Marmara Bölgesinde Üretilen f
Yüksek Kalorili Kalorifer - Sanayi ve I

Soba Kömürlerinin I
Toptan ve Perakende Satışlarına )

Başladığımızı f
Gemlik Halkına Müjdeleriz- |

ı Marmara Madencilik |
। Büro : İstiklâl Cd. Gürle Han Kat 2 No. 51

, l Depo : Orhangazi Gd. Mercan Sk. Gemlik |
• ‘ssnusss ta*W^ Mta* e«n Vta*

ENGİN KIRTASİYE ve 
KİTAPEVİ

* Türk ve Dünya Klasikleri
* Roman • Şiir * Anı Kitapları
* Zengin Kırtasiye Çeşitleri

Aradığınız Yeril ve Yabancı 
Eserleri Bulabileceğiniz Tek Yer

SİNAN KAHRAMAN
Pazsr Csddssi No. 5 — Gemlik

I Bacanak Restaurant |

Yeni Düzenleme İle Gemliklilerin ■
Hizmetinde Olmaktan Kıvanç

B Duyarız. g
Rıfat Usta'nın Sıcak ve Soğuk Mezeleri 
İtinalı Servis - Taze Balık - Şiş - Pirzola 

Büftek Çeşitleriyle Hizmetinizdeyiz

Tlf : 3512
Hüseyin Kaptan - Cemalettİn Ergen 
iskele Meydanı — Gemlik

Gazeteniz Gemlik Körfezi

Okuyunuz, Okutunuz, Abone Olunuz

KT.ua


■oruml.u »tüdür va hah»
KADRİ OÜ1RR

obmuk körfez ti ocak mm

gemUk

körfez

î Kamuoyuna
; Duyuru I

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşar Yardımcısı Sayın Bülent öztârkmen Beyefendinin 

başkanlığında tertip edilen ve Sayın Valimiz Zekai Gümüşdiş ila Ana Vatan Partisi İl Yö

netim Kurulu Başkanı Sayın Hüsamettin örüç’ün de katıldıkları (Gemlik’e Yapılacak Iskala) B 
konulu toplantı sonunda alınan karar gereğince hükümetimizin tavsiye va teşvikiyle Yap, 

İşlet, Devret şeklinde formüle edilen görüşleri de benimseyerek Gemlik Belediye Meclisinin

m 22. 2. 1984 gün ve 1984/M-12 sayılı kararma uyarak Gemlik’in liman sıkıntısını sena ar-I
dizecek ve Bursa’ya büyük hizmetleri olacağına inandığımız Gemlik Limanı ve Antrepoları 

ile Depolarını; Gemlik Kocaçukur Mevkiinde bulunan 103 bin m2 lik ve Bir Milyar Hra 

değerindeki arsamız üzerinde BİSAŞ olarak yapmaya Şirketimiz İdare Meclisi karar vermiş 

bulunmaktadır.

ı I
Gemlik'e ekonomik ve sosyal refah getirecek ve bugünkü maliyetlerle Üçbuçuk Milyar lira■ tutarındaki bu yatırımımızın gerçekleşmesinde başta Sayın Gemlik Halkı olmak üzere Sayın Gemlik

Belediye Meclisinin tartışılmaz yardımlarda bulunacaklarına inancımız temdir.

ü Kamuoyuna Saygı ile Duyurulur.

! BİSAŞ İDARE HEYETİ



YIL: 13
28 OCAK 1986 SALI

SAYI : 638
(KDV DAHİL) 30 LİRA

gemUk
KÖRFEZ

____________ HAFTALIK SİYASİ GAZETE 

KDBULUŞ : 16 H AZIBAN 1978

PARTİLER, MECLİS KARARINI DESTEKLİYOR

Kocaçukuı’da
ilçe Kararlı

FECİ KAZADA
I KİŞİ ÖLDÜ
2 KİŞİ YARALANDI

• BORU YÜKLÜ KAMYON KAZADAN SONRA YANDI

$ KARAYOLLARININ YOL İŞARETİ KOYMAMASI TEHLİKEYİ 
ARTTIRIYOR

Q KAZADA ÖLEN TAMMER AKKAYA’NIN CESEDİ DE YANDI

ÇARPIŞAN İKİ ARAÇ HURDA OLDU

Gemlik iskelesinin Kocaçukur’a 
yapılması içân Belediye Meclisinde 
alınan plan, değişikliği . ve encümen 
ce alman kamulaştırma kararını ilçe 
deki partiler, Ticaret ve Sanayi Oda 
Sı ve halk destekliyor.

TARİHÇE

HP ve TÜGSAŞ arazileri arasın 
da 103 bin m etrekarelik alana sahip 
olan Bursa İplik Sanayi Anonim Şir 
keti, (BISAŞ) bu sahanın % 99 unu 
1983 yılında ÇEMTAŞ firmasından 
satın aldı. Araanin. yüzde bir payını 
ise Recai Arslan'm bir firması aldı. 
BtSAŞ 1983 yerel seçimler öncesi 
Gemlik Belediyesine başvurarak ara 
zOeri üzerinde iplik fabrikası kur 
mak istediğini belirtti ve belediye 
den mevzi imar plam yapılmasını 
talep etti, öte yandan Merkez Ban 
kası kanalıyla teşvik kredisi aldı. Es 
ki Belediye Başkam Şahabettin Can 
tay dönümündeki belediye meclisince 
mevzi imar plam kabul edilerek Ba

Bu gelişme.’eri yatandan ' izleyen 
BtSAŞ, basına duyurular verdi.

Vali Zeka! Gümüşdiş’ e 
DPT Müşteşar Yardımcısı Bülent 
öztürkmen'e ANAP tl Başkam Hü 
samettin öğüç’e, Gemlik Halkına ve 
Belediye Meclisi üyelerine teşekür 
ederek, Tapu kayıtlarına 73 milyon 
liraya alındı gösterilen araziye 1 
milyar lira değer biçiyordu. Aynı 
zamanda da .iskeleyi yapmaya ta 
lip olduklarım bildiriyorlardı.

HALKA AÇIK ŞİRKET

Bursa’da yayınlanan Hakimiyet 
gazetesinin 23 Ocak günlü sayısın 
da, BtSAŞ Yönetim Kurplu’nun ye 
m bir karan yayınlanıyor Ve iskele 
konusu için “Kalka açık Şirket” for 
mülü ortaya konuyordu. Bisaş kuru 
lacak şirkete %51 payla ana dilimi 
elinde tutacaktı. Hatta BtSAŞ tara 
fından Belediye Meclisine getirilen 
bir öneri ile iskelenin yapımına ra 

■ zı olduğu takdirde Belediye’ye %10 
karşılıksız ortaklık öneriyordu. Be 
lediye Meclisi bu öneriyi, de kabul 
etmiyordu. Bu arada BtSAŞ ise 
“Belediyenin iskele yapacak gücü 
yok” görüşünü tekrarlıyordu.

Kendisiyle görüştüğümüz Belediye 
Başkam Hakta Çakır, konunun pole 
inik haline getirilmesinden yana 01 
madiğim belirterek şunlan söylüyor 
du .

"-Kocaçukur körfezde liman olma 
ya yararlı tek yerdir. Bunun için bu 
alanın iskele ve liman yapılmasında 
karar aldık. Yerde söz sahibi olur 
sak iskelede de Gemlik’liler olarak 
söz sahibi oluruz.”

partiler destekliyor

Belediye Başkanının görüşleri ü 
zerine karşılıklı süren tartışmalar 
üzerine ANAP Hçe Başkam Haşan 
Başaran ile görüştük. Başaran şun

D. S 4 te

Geçtiğimiz hafta cumartesi günü 
sabahı Karsak Boğazında meydana 
gelen trafik kazasında bir kişi öldü, 
iki kişi de yaralandı.

Kaza sabaha karşı saat 03.00 sıra 
lannda meydana geldi. İzmir’den 
mandalina yükleyen ve Adapazan’na 
gitmekte olan! Rainiz Sezer yönet! 
nündeki 33 AE 808 plakalı kamyon, 
Gemlik -Orhangazi sının olan Kar 
sak ' dönemecinden giderken karşı 
yönden gelen! boru yüklü, Ahmet 
Akkaya yönetimindeki 41 DF 403 
plakalı kamyonla çarpıştı. Kazazla 
Tamer Akkaya (26) olay yerinde 
Şoför Ahmet Akkaya ve Oktay Ak 
kaya yaralı olarak Uludağ Üniver 
sitesi Tıp fakültesine kaldırıldı.

KÖRFEZ OLAY YERİNDE

Trafik kazasından yanın saat son 
ra olay yerine giden muhabirimiz 

feci kazadan sağ olarak kurtulan 
33 AH 808 plakalı aracın şoförü Ra 
miz Sezer ile görüştü. Ramız Sezer 
kazayı şöyle anlattı :

“ — Biz normal olarak yolumuzda J 
gidiyorduk. Kamyonumuzda manda l 
fina vardı. Yanımda da aracın sahil 
binin oğlu oturuyordu. Kaza yerine! 
geldiğimizde karşı yönden gelen 
kamyon üzerimize gelmeğe başladı. 
Ben kurtulmak için direksiyonu sola 
kırdım kendimi kurtarmağa çahıtun 
ama olmadı. Koca kamyon üstümüze 
geldi ve neye uğradığımızı şaşırdık. 
Kazadan sonra bize çarpan kamyon 
da yangın çıktı. ”

Kazaya 41 DF 403 plakalı araçm 
şoförünün uyumasının neden olduğu 
'belirtilirken, Kara Yollarının yol ya 
pimi nedeniyle bozuk olan kaza mm 
tıkası na işaret lehvası koymamam 
eleştrilere neden oluyor.

kanlığa gönderildi. Seçim sonrası bu 
günkü belediye meclisinde görüşül 
mek üzere gelen plan, yeniden Ba 
kanlığa gönderilerek Aralık 1984 de 
onaylanarak Belediye’ye geri geldi. 
Bu süreler içinde ilçenin iskele soru 
au sanaylcilerce ve ilçe halkı tara 
fmdan sürekli ön plana çıkarıldı. 
Başbakan Turgut özal, konuyla biz 
zat ilgilendi. Limanın Gemlik ve 
Mudanya’ya yapılması için DPT’den 
uzmanlan göndererek İncelemeler 
de bulundurdu.

iskelenin Gemlik ve Mudanya’ya 
yapılması kararlaştınfarken, Beledi 
ye Meclisi. BISAŞ’a iplik Fabrikası 
olarak plan değişikliği yapılan ala 
ran ilçenin iskelesine elverişli tek 
yer olduğu ve ıbu amaç için kullanıl 
ması gerektiğinde birleşti. Kocaçu 
kur'u sanayi alanına sokan medis, 
bu kez karan “iskele depo ve antre 
polar" yeri olarak değiştirdi ve ka 
ran askıya çıkardı.

ROTARY’CİLERE VEREM SAVAŞ SERMESİNDEN
TEŞEKKÜR BELGESİ VERİLDİ ÖZDOÖRU

Gemlik Verem Savaş Demeği Sos 
yal Komitesi, demeğe yardım yapan 
Rotary üyelerine teşekkür belgeleri 
verdi.

| Gemlik Verem Savaş Demeği Baş 
kara Sevgi Araever, Gemlik Rotary 
kulübü üyelerinden Sadık Gemi cioğ 
Yu ve Ayhan. Minare’ye demeğe yap 
tıklan yardımlar için teşekkür belge 
.'erini verdi,

Perşembe günü Tibel otelde yapıl ' 
Muırj Kulübü olağan yemek toplan

Sunğipek Fabrikasının 
48. Kuruluş Yıldönümü 
Kutlanıyor

ilçemizin en eski sanayi kuruluşu 
olan Sunğipek’in Ulu önder Atatürk 
tarafından işletmeye açılışının 48. 
yıldönümü törenlerle kutlanacak.

1 Şubat 1938 günü Bursa’ya gelen 
Atatürk, Merinos Fabrikasını faizine 
te açtıktan sonra Gemlik’e gelerek 
Sunğipek Fabrikasını da işletmeye 
açmıştı.

Atatürk,açılışta Fabrikanın defte 
rine şunlan yazmıştı :

" — Sümer Bank Sunğipek Fabr; 
kasım ziyaretimden duyduğum bah 
tiyarhk büyüktür; bu değerli kuru 
mun, milletimiz için kutlu olmasını 
dilerim.”

sında yapılan ödül töreninde bir ko 
nuşma yapan Verem Savaş Demeği 
Sosyal Komite Başkam Sevgi Arşe 
ver şunlan söyledi :

"-Verem Savaş Derneğine yapılan I 
yardımlar memniyet vericidir. HaDa 
mum ba konuya gösterdikleri İlgi! 
faizleri faizleri sevindirdi. Demeğimi 
ze yardımlarını esirgemeyen Rotary 
kulübü üyelerine teşekükrii bir borç 
bilirim.”

Ata Mahallesi’nde İlk Kura Başarı İle Son Buldu

Biçki Dikiş Kursiyerleri Başarılı
Sergi Açtı

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü 
tarafından Ata Mahallesinde açılan 
Biçki Dikiş kursu sonunda sergi, dü 
şenlendi.

Serginin açılışım yapan Hçe Kay 
makamı Mehmet Güler, biçki dikiş 
kurslarında genç kızlarımızın ve ba 
yanların ev ekonomisine büyük kat

Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı

SAİT ÖZTÜRKÇO
MÜDÜRLÜK SINAVINI KAZANDI

Hadi özsayın

Gemlik Vergi Dairesi Müdür Yar 
dımcısı Sait öztürkçü, Ankara’da 
yapılan müdürlük sınavlarım Bursa 
dan' kazanan tek kişj oldu.

4 yıldır ilçemizde Vergi Dairesi 
Müdür Yardımcılığı görevinde bulu 
nan Sait öztürkçü, Ankara Maliye 
ve Gümrük Bakanhğm’da yapılan 
yazılı ve sözlü sınavım başan ile ka 
zamdı. Çok sayıda memurun katıldı 
ğı sözlü smavmda Bursa bölgesin 
deri sınavı kazanan tek kişi Unvanı 
ni da alan Sait öztürkçü, Nisan 
ayma kadar başka bir ilçede Vergi 
Dairesi Müdürü olarak göreve başla 
yacak.

22 Ocak tarihinde Ankara’da yapı 
lan sınavı başan ile kazanan’ Müdür 
Yardımcısı Sait öztürkçü, ilçemiz 
deki görevine devam ediyor.

talan olduğunu belirterek şöyle ko 
nuştu :

“-Sîzler artık birer küçük terzi 
oldunuz. İğne tutmasını bilmeyen 
elleriniz, makas tutmasını bilmeyen 
elleriniz artık bîr terzininki kadar 
becerikli oldu. Bu kursların yararı 
na inanıyor ve emeği geçenleri kut 
luyorum.”

Daha sonra Biçki Dikiş kursuna 
katılan 24 kursiyere başan belgeleri 
törenle dağıtıldı. Belge dağıtımı 
smasmda konuşan İlçe Halk Eğitim 
Merkezi Müdürü ilçede açılan kurs 
lara 16 erkek, 456 kadın katıldığını 
belirterek, “-Şubat ayında Biçki Di 
Idş Nakış kurslarına devam edece 
giz. öte yandan saz kursu da. açara 
giz” dedi.

Minibusçöler Kooperatifinin 
Kongresi Yapıldı

SJS. Gemlik 14 nolu Mînibiiacülei 
Kooperatifinin yıllık olağan gene! 
kurul toplantısında yeni yöneticileı 
seçildi.

önceki gece yapılan kongrede Buı 
sa Gemlik taşıma ücretlerinin yine 
200 lira kalması kabul edilirken 
minibüslerin Bursa da şehir içine ka

D. S. 4 te

Eğitimciler Yapı Kooperatifi 
Ortakları Kura Çektiler

S.S. Eğitimciler Yapı Kooperatif) 
ortaklan uzun bir bekleyişten sonra 
kura çekerek konutlarına kavuştular.

Geçtiğimiz hafta Cumartesi günü 
Atatürk İlkokulu Salonunda yapılan 
kooperatif genel kurul toplantısında 
eski yöneticiler yeniden yönetim kuru 
lu üyeliklerine getirilirken noter hu

D. S. 4 te



DE6İHDİ l şiir köşesi
Kocaçukur Kararı Üstüne

Av. Ali AKSOY

MEHMET ALİ SEVÎMTAŞ : 1927 yılında Elâzığ'da doğ 
du. ilk ve ortaokulu Elazığ'da okudu. Ankara Mamak Mu 
habere Okulunu bitirdi ve assu'ay olarak orduya katıldı. 
1950 yılında Kore Savaşlarında bulundu. 25 yıllık hizmetten 
sonra emekli oldu.

Mehmet Ali Sevimtaş, İki yıldır ilçemizde oturmakta ve

boş zamanlarını şiir yazarak geçirmektedir. Sevimtaş'ın bir 
çok dergi ve gazetelerde “Harputlu Zihni” adıyla şiirleri 

yayınlanmıştır.
Meârnet Ali Sevimtaş, evli ve On çocuk babasıdır. Sevim 

taş'm bundan sonra Şür köşem'zde sık sık şiirlerine yfcr 
vereceğiz.

liocaçukvı, körfez g'rlşlnıle güneydedir. Bu yer tüm Mar 
marn Denizinin en doğal koyu. Rüzgâra kapalı oluşu ve din 
gin suları İle rıhtım yapımına çok elverişli. Bu nedenle ye 
ni iskele Mudanya’da değil Gem ik’te yapılacak.

Ve bu koya yapılacak!

Gemlik Belediye Meclisinin "tüm üyeleri” aynı amaçta bir 
leşti : Kocaçukur bölgesi sanayi alanından çıkartılıp, plân 
değişikliğiyle “antrepo ve rıhtım yeri” yapılacak, özel bir 
şirkete ait koydaki arsa belediye tarafından kamulaştınla 
cak...

Geçen haftaki Körfez’de iç sayfada, meclisin imar plânı de ' 
ğişikliğ; karan duyurulurken, arka sayfayı tümüyle kapatan 
arsa sahibi BtSAŞ’m “ paralı ilam ” : Arsanın değer] bir 
milyar Ura

# # #
Tüm Bursa basınında çıkan bu paralı duyurudan sonra 

BtSAŞ ( Bursa İplik Sanayi Anonim Şirketi ) yönetimi, erte 
si gün, yaptığı basın toplantısında şunu dedi : Gemlik Bele 
dye&i’nin bu işe parası yetmez. İskeleyi ha'ka açık anonim 
şirketle bir yapacağız. Belediyeye de uygun bir pay veririz. 
Gem ilk’İller hisse senedi ahp zengin olabilirler...

Ertesi gün aynı basında, Gemik Belediye Başkanı ile siya 
sal partiler’n ilçe başkanlarınm demeçleri : Belediyenin ka ■ 
ran doğrudur, destekliyoruz...

Belediye Meclisinin karan, yani plan değişikliği ile ye 
rln sanayi alanından çıkartılıp nlıtun ve antrepo alanı ya i 
pılması ve ardından gelecek kamulaştırma karan doğnıdur. 
Gemi k’te yaşayan b'r yurttaş olarak alınan karan yürekten 
destekliyorum, Üçe halkının çıkarlarına uygundur ve ge 
rekliiir...

Haydi hayırlısı...

* * *

Meclisten böyle bir karar çıkmasın diye BtSAŞ ilçede bü 
yük kulisler döndürdü. Etkili ve yetkili siyasal kişilere ön 
Ce “Gemlik kökenli elçiler” gönderdi.

Sonuç alamadığı içindir ki işi “paralı duyuruya” döktü...

Ardından “Gemlik’teki ittifakı” çözme girişimleri başladı. 
Hisse senedi alacak olan Gemllk’UIer kârlı bir yatınm ya 
par, demek üçe zenginlerini BtSAŞ saflarına çağırmaktır.

izleyen gün’erde BİSAŞ’ın “iyiniyet elçileri” ilçeye gelerek 
Hiikümt Konağındaki k’mi “etkili bürokratlara” nezaket 
ziyaretleri yaptılar... Zamanlama ve ziyaretler, beni “kuşku 
lara” yöneltti...

Ve somlar : Belediyenin bu işe parası yeter mi ?

Yeter efendim, yeter...

Ama önce aklımız yetecek ! Sonra niyetimiz ! Ve eksil 
meyen kararlılığımız...

* * *

Gemlik Belediye Başkanı Sayın Hakkı Çakır, meclisin tüm 
üyeleri, Gemlik ANAP ilçe yönetimi, SHP Gemlik ilçe yöne 
t:ml ve diğer siyasal partilerin ilçe yönetimleri, tarihsel de 
ğer taşıyan bir “ittifak” içindedirler.

Bu ittifak belediyenin, dolayısıyla İlçe halkının çıkarlarına 
uygundur.

Bu ittifak, gelecek kuşaklara daha güzel bir Gemlfk bırak 
ma, böyle bir İlçeyi kurma niyetlerinin başlangıcıdır. Dara 
yaşanası güzellikte bir Gemlik, mali olanakları geniş bir be 
ledlye ile doğacaktır. Bu ittifak bu nedenle doğrudur. Katı 
lan kişiler, kendilerini aşan tarihsel önemdeki bir karara 
katılmış bulunuyorlar.... Bu konu gelecekte daha İyi anlaşı 
lacak...

Herşey b tmJş değildir. Bir bakıma daha yeni başlamak 
ta : "İttifak” yann çözülmesin İstiyoruz...

Hangi siyasal parti, hangi be’edlye meci'sl üyesi yann es 
ki tutumuyla çelişen tavır alır ve mecliste oy kullanırsa 
tüm ilçe halkının gözü üzerinde olacaktır.

Gem ik Belediyesi Kocaçukur’a nhtım ve antrepo yapma 
kalan almıştır. Bu amaç doğrultusunda yapılacak çalışmalar 
da yann kim kaytarırsa,kim "dönerse” o kişiyi affetmeye 
ceğr.

Kıicaçııkur’dan, istersek, yannkl “koca Gemlik” do çıkar.
Kocaçukurida, düşersek, nice “İnsan olma onura” da batar.

* * *
Paralı duyurusunda BÎSAŞ, hükümetin “Yap, İşlet, Dev 

ret” sloganına »anlıyor.

Bu ülkede “holdingler öz evlat” da l.ckxtiyeier ve “belde 
halkı” üvey evlat mı f

Gözümüz üstünüzde...

-- ....--

SEN YIKARSIN
Ağlaşan Yıkarsın
Gülsen Yıkarsın
Beni Sen Yıkarsın

MAVİLERDE ÖLMEK

içimde Acılar Okyanusu Var
Dicle—Fırat—Nil Benden akar 
Sen Gözlerimi
Silsen Yıkarsın
Silmesen Yıkarsın

Çok Lokmanlar Çaresiz Kaldı
Gönlümdeki Yaraya
Sen Derdime Dermanı
Bilsen Yıkarsın
Bilmesen Yıkarsın

Döktüm Umut Umut Döktüm
Gözlerimi Yollarına
Ey Yüzbin Yılın Hasreti
Gidiş'n ölümlerden Bin Beter
Dönsen Yıkarsın—Dönmesen Yıkarsın

B'r yaz gecesi vurup gittiler beni
Son sözlerimi yıldızlara söyledim 
Rüzgârlar iletti acımı uzaklara
Ay battı gözlerimde

Ey dost gözlü düşmanlarım
Sarın
Beni mavi kefene sarın
Ve atın
Atın koynuna kudurmuş dalgaların 
Ben sonsuz ninn'sinde okyanusun 
Bırakın
Bırakın son şarkımı martılar okusun.

TUTSAK SEVGİ

Gözlerin gibi duru 
ilk kar gibi aktı yüreğim

Eridi ateşinde özlemlerin
Kanlı ırmaklar örneği
Sana aktı yüreğim

Kuş olup uçamadı
Gül olup açamadı
Sabahın şafağına
O Havva bahçelerinde
Sensiz sevilere yasaktı yüreğim.

GİZEMLİ ŞİİR

Gökyüzümden mavimi
Çeşmemden sularımı çaldılar
Oysa ki yıldız yıldız
Evrene umut tohumlan saçmıştım
Ellerimi ilâhlardan önce
Yağmur yüklü bulutlara açmıştım
Ve çöller kadar hasretken bir damla suya
Bulutlarımı çaldılar
Umutlarımı çaldılar

KONGRE İLANI
GEMSA Gemlik Sanayi Çarşısı Derneği Bşk.

—Demeğimizin yıllık genel kurul toplantısı 16 Şubat 1986 
Pazar günü saat 10.00 da istiklal Cad. Fırın Sokak No. 2 
deki Bulvar Kıraathanesinde yapılacaktır.

Ekseriyet temin olmassa 23 Şubat 1986 Pazar günü aynı 
saat ve aynı yerde adreste yapılacaktır.

SayınÜyelerimizin teşrifleri rica olunur.
YÖNETtMKURULU

GÜNDEM:
1 — Açılış ve yoklama
2 — Divan seçimi, saygı duruşu
3 — Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması
4 — Denetleme kurulu faaliyet raporunun okunması
5 — Yönetim ve denetleme kurullarının aklanması
6 — Yeni idare heyeti ve denetçilerin seçimi
7 — Dilek ve temenniler.

ACELE SATILIK
daire ve müstakil ev

istiklâl Cad. No. 119 da 87 m2 3. kat

Mür : Saat : 09.00 -18.00 arası Tlf : 3926

ŞAHLIK DAİRE

Balıkpazan Mahallesi Yalı Sokakta 147 
m2 daire saflıktır.

Müracaat :
Tlf : Gece : 4806 Gündüz : 4936 Gemlik

«âultan Kalitede Fiatta
MOBİLYA MEFRUŞAT 

RUŞEN GÜMÜŞ
GEMLİK’Lİ MÜŞTERİLERİMİZ

Bize Güvenin
GELİN MOBİLYANIZI SEÇİN

Taksitle

MBRKIZ t
İUBB :

EVİNİZE TESLİM EDELİM
YOLUNUZ ÜZERİNDEYİZ

Kristal Avize Çeşitleri Satışlarına Başladık ANKARA YOLU 

KÖPRÜ BAŞI
İZMİR YOLU

İVAZPAfA ÇARŞISI NO 23 TLF 115731 BURSA 
ULUBATLI HAŞAN BULVARI YILMAZLAR

AF. NO. 53 TLF : 42273 ( GARAJ ALTI) BURSA

SULTAN MOBİLYA
e >
5 
2



AKYILDİZ TİCARET
Her Çeşit Kullanılmış Eşya 

Alım ve Satımı
Renkli ve siyah beyaz televizyon,

buzdolabı, çamaşır maklnası, elektrik 
süpürgesi, mutfak ocakları, yatak odası
ve misafir odası takımları, büro malze
meleri alınır ve satılır.

Mehmet Akyıldız
Pazar Cad. 27 Tlf : 2654 — Gemlik

AKDOĞANLAR TİCARET
MOTİF

DUVAR KAĞITLARI BAYİLİĞİ 
HÜSEYİN AKDOĞANLAR

Duvar Kağıdı 
Formplast

Poster
Parke

Cam Cila 
Halıfleks 

Marley 
Yağlı Boya 

Plastik 
Badana

Tlf : 2132
Merkez : İstiklâl Cd. Gürle İş Hanı Pasaj İşi Gemlik
Şube : Pazar Cad. No. 8 Gemlik

flBflBBBBRflBflBaRaKBBBBB»
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DAĞ KARDEŞLER |
Kereste ve Ambalaj Sanayii

HER ÇEŞİT İNŞAATLIK, 
DOĞRAMALIK KERESTE ve |ö 

AMBALAJ SANDIĞI TİCARETİ
Uygun Fiat - Gününde Teslim

Uğramanız Menfaatlnlzedlr. II

İsmet Dağ ve Oğulları n
■ Orhangazi Caddetl No. 30 GEMLİK
Q Tlf î I* » 1205 — Ev : 1254 - 2836

•bbbbbbbbbbbbbbbbbbb^b

Gazeteniz Gemlik Körfezi
Okuyunuz, Okutunuz, Abone Olunuz.

İLAH
Gemlik İş ve İşçi Bulma Kurumu Büro 

Şefliğinden
3.2.1986 tarihinden itibaren îş ve îşçi Bulma Kurumuna 

iş için müracaatta bulunmak isteyenlerin müracaatlarını te 
lefonla yaptırabilecekleri gibi açık iş hakkında bilgi de is 
tiyebileceklerdir.

Telefonla başvuruda bulunmak veya açık iş hakkında bilgi 
sormak isteyenlerin 1503 nolu telefonu aramaları ilan olunur-

Marmara Madencilik’ten
; Duyuru
ı Marmara Bölgesinde Üretilen
; Yüksek Kalorili Kalorifer - Sanayi ve
i Soba Kömürlerinin

Toptan ve Perakende Satışlarına 
ı Başladığımızı

' | Gemlik Halkına Müjdelorlz*

Marmara Madencilik
l' Büro : İstiklâl Gd. Gürle Han Kat 2 No. 51 

t Depo : Orhangazi Gd. Mercan Sk. Gemlik

B^BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Bacanak Restaurant

Yeni Düzenleme İle Gemllk’iilerln 
Hizmetinde Olmaktan Kıvanç 

Duyarız.
Rıfat Usta'nın Sıcak ve Soğuk Mezeleri 

İtinalı Servis - Taze Balık • Şiş - Pirzola 
Büftsk Çeşitleriyle Hizmetinizdeyiz

B Tlf : 3512
Hüseyin Kaptan - Cemalsttln Ergen 
İskele Meydanı — Gemlik

Türkiye Gübre Sanayii A.Ş.
Gemlik İşletmeleri NOessestsinden

İLAN
Müessesemizce 20.000 kg. dana (kemiksiz kısa but) 

eti alınacaktır.
Bu işe ait şartname mesai saatleri içinde Müesse semiz 

Ticaret Şefliğinden bedelsiz olarak temin edilebilir. Teklif 
verecek firma ve kuruluşların tekliflerini en geç 10. 2.1986 
Pazartesi günü saat 16.00 ya kadar Müessesinizde olacak şe 
klide postaya vermeleri veya elden tevdii gerekmektedir.

Postada vaki gecikmeler dikkate alınmaz.
Müessesemiz 2886 sayılı kanuna tabi olmayıp, ihaleyi 

kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta, bölmekte veya 
istediğine vermekte tamamen serbesttir.

T Ü G S A Ş
GEMLİK MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İLAN

Büyük Kumla Köyü Muhtarlığından
Köyümüzün ortak malı olan Turistik MOTEl> kiraya veri 

lecektir.
İsteklilerin şartnamemizi Köy Muhtarlığından temin ede 

bilirler.
Kiralama ihalesi açık arttırma suretiyle 2 Şubat 1986

Pazar günü saat 14.00 de Muhtarlığımızda yapılacaktır.
isteklilere duyurulur.

KONGRE İLÂNI
Kurşunlu Köyü Gençlik ve Spor Kulübü Bşk.

Kulüp derneğimizin yıllık olağan genel kurul top
lantısı 20 Şubat 1986 Perşembe günü köy konağında 
saat 20.00 de yapılacaktır.

Üyelerimize duyurulur.

GÜNDEM : Yönetim Kurulu

1. Açılış ve yoklama
2. Saygı duruşu
3. Yönetim ve denetleme kurullarının çalışma raporları

nın okunması
4. Roporların görüşülmesi vo kurulların aklanmaaı
5. Yeni yönetim ve denetleme kurullarının seçimi
8. Dilekler ve İstekler, kspsniş.

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



aoKinoM müdür va «ahîjbi

KADRİ GÜLJBR

GEMLİK KÖRFEZ 28 OCAK 1988

gemUik

KÖRFEZ
Tfaetta Tel : İfriti «te

Ma. i . 7Tt : 4» — OTBflJK

Ilzgi Baekı :
Körf «e KatbMMthk va Ambalaj »ajtaylı

SAYFA

Mairnı rnı ırt rrr tefttef teeffitef te«c!Mi3BfEtef tef ateftecr te«tef teatss^sate52r3t®teaiı»temmmitef

| Türkiye Çimento ve Toprak Sanayii T.A.Ş. |
| Bozüyük Seramik Sanayi Müesseselerinin |
■ 1986 Senesi İtibariyle Yetkili Bayisi Olduğumuzu Sayın Dost ve Müşterilerimize Duyururuz, g 

* TOPTAN VE PERAKENDE FAYANS VE SERAMİK | 
! SATIŞLARIMIZ BAŞLAMIŞTIR |

1 Dost ve Müşterilerimize Şimdiden Teşekkür Eder, Hayırlı İşler Dileriz. |
I 1
|ÜNGÖR TİC. KOLL. JTİ.
W İSTİKLÂL CAD. NO. 12 - TLF : 2060-2128 - GEMLİK g
tef tef tef tef tef »sf tef tef tef tef tef tef tef tef tef tef tef tef tef tef tef tef tef tef tef tef tef

Kocaçukur’da
İlçe 
Kararlı

Kongre İlânı
S.S. Gemlik öğretmenler Tüketim Kooperatifinin 11. 

yıllık olağan Genel Kurul toplantısı çoğunluk sağlanamadığ 
ğı İçin yapılamamıştır. İkinci toplantı 16 Şubat 1983 Pazar 
günü Gazi İlkokulu Salonunda yapılacaktır. Bu toplantıda 
çoğunluk aranmayacaktır. Ortak anımıza duyurulur.

Yönetim Kurulu
GÜNDEM :
1— Açılış saygı duruşu ve divan teşkili
2— Yönetim ve denetleme kurulu raporlarının okunması 

görüşülmesi ve aklanması
8— Blanço, gelir, gider hesap cetvellerinin- okunması görü 

şülnıcsi ve aklanması
4— Yönetim ve denetleme kurullarının aklanması
6— Faaliyet devresi kâr dağıtımı hakkında karar alınması
6— 1986 tahmini bütçenin ve kadro cetvellerinin görüşülüp 

onaylanması.
7— Yeni yönetim Ve denetleme kurullarının seçimi
8— Dilek ve temr.nller.
9— Kapanış.

# *
t Fotokopide Olay t
« TOSHIBA İLE ♦
« JAPON MUCİZESİ
$ *

Her Cins Kağıda % 71
2^ Küçültme, % 122 Büyütme- 

II Net Çekim.

* Hemde 20 TL ya ** 3 *
* *

Gazhane Cd. No 25 

Gazeteler Baş Bayii (Aygaz Bitişiği)
# *

Minibüsçüler K«op.
dar çıkması kararlaştırıldı. Öte yan 
dan müşterilerin şikayetlerinin de 
yönetim kurulunca dikkate ataması 
kabul edildi.

Yapılan seçimlerde yönetim kurulu 
Cihat Hocaoğlu, îsa Kandemir, Meh 
üyeliklerine :
met Görücü, Ahmet Bayrak ve îsma 
il ölmez seçildi.

S.S. Eğitimciler Koop 
zurunda yapılan kura ile kooperatif 
ortaklan dairelerine kavuştular.

S.S. Eğitimciler Yapı Kooperatifi 
konutlarının anahtar teslimi 30 Ağus 
tos gününe kadar yapılacak. Konut]a 
nn arsa dışında maliyetlerinin 6 m, 
m'lyon lira olduğu açıklandı.

lan söyledi :
•'—Konu mecliste görüşülmede 

önce Belediye Başkam ile görüştü 
ve kendilerini sonuna kadar deste 
İteceğimizi bildirdik. Doğru ola 
yapılıyor”- dedi.
Daha sonra Sosyal Demokrat Halkı 
Parti Üçe Başkanı Erkan Mutma- 
da karara katıldığım belirterek şöı 
le konuştu :

“—Belediye meclisinde karar oy K 
Bğî ile alınmıştır. Bu konuyu il 
kez biz savunduk. Yine de savun 
yoruz.”

Belediye Meclisinde tek üyeleri b 
lunan DYP Hçe Başkam Yavuz j 
lemdar, “-Meclisin aldığı karan pa 
timiz de destekliyor. Sonuna kada 
meclisin yanındayız” şeklinde konu 
tu. Dün gazetemize yazdı bir açıl 
lama gönderen MDP İlçe Başkan 
Hüsamettin Küley, yönetim kurul 
toplantısında iskele konusunu g 
rüştüklerini ve belediyenin karar 
nı desteklediklerini belirterek şunl 
n söyledi :

"-Gemlik Belediyesi ve halkım 
zın limited şirket kurarak yapılmas 
hususunu destekliyoruz. Döner ser 
maye niteliğinde çalışacak iskeleni) 
geliri yine Gemliklilere dönüşmes 
ancak böyle sağlanabilir.”

öte yandan Gemlik esnafı ve ha 
kı da iskelenin ve limanın belediyı 
ce yapılmasını İstiyor.

i 
I 
I
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DOĞAN KÖRFEZ
Otobüs işletmesinin

Gemlik’lilere
Yeni Hizmeti

Hergiin Saat 9.00 da
ANKARA VE İSTANBUL

Seferlerine 31 Ocak 1986 Cuma Günü 
Başlıyoruz

’J

Biletler: Belediye Minibüs Barajı No. 2 - Tlf: 2241 GEMLİK
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DUYURU
S.S. GEMLİK KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ

YAPI KOOPERATİFİ BŞKJJÖINDAN

Ticaret ve Sanayi

Odası Ara Seçimleri

Yapıldı
KOOPERATİFLERDE YASANIN " AÇIK KAPI ” İL 

KEŞİ UYARINCA ORTAKLIĞA GİRİŞ ve ÇIKIŞ SER 
BEŞTİR. KOOPERATİFİMİZE ORTAK KABUL ETME 
MEK GİBİ BİR DURUM YOKTUR. ORTAKLARIMIZ AY 
NI ZAMANDA GEMLİK ESNAF ve SANATKARLAR 
DERNEĞİNE VEYA TİCARET ve SANAYİ ODASI ÜYE 
LERİDİRLER

İLÇEDE BU GERÇEĞE AYKIRI OLARAK ÇIKARTI 
LAN SÖYLENTİLER YALANDIR.

GÖRÜLEN LÜZUM ÜZERİNE KAMUOYUNA DUYU 
RULUR.

KOOP. BŞK.
SÜREYYA BAYRAK

KNSİN KIRTASİYE ve
KİTAPEVİ

* Türk ve Dünya Klasikleri
* Roman • Şiir * Anı Kitapları
* Zengin Kırtasiye Çeşitleri

Aradığınız Yeril ve Yabancı 
Eserleri Bulabileceğiniz Tek Yer

SİNAN KAHRAMAN

Pazar Caddesi No. 5 — Gemlik

Ticaret ve Sanayi Odası ara seçin 
lerindea Tevfik Solaksubaşı yenide} 
yönetim kurulu başkanlığına seçildi

Geçtiğimiz hafta içinde Ticard 
ve Sanayi Odasında yapılan seçin 
lerde yönetim kurulu üyeliklerine 
ITevfik Solaksubaşı, Kemal Akıt, 
Mehmet Turgut, Şaban Kamber, B 
mail Hakkı Sönmez, Mahmut Tın 
han' seçildiler. Meclis Başkanlığına 
Ahmet Yılmaz, Başkan vekilliğini 
Yavuz Alemdar seçildiler.

। MM MA AA AA

{ SEYMEN
I TEKNİK SOĞUTMA

* HER MARKA SANAYİ VE EV
1 TÎPÎ BUZDOLAPLARI

' ÇAMAŞIR ^AKtNALARI
ÖZEL TAMİR VE BAKIM

servis !
1 L 2.1986 Tarihinden İtibaren J 

Hizmetmizde I

1 NTRÎ SEYMEN

’ Bahkpazan Rıfat Minare Pasajı | 
Tlf ; 3391 Gemlik ,
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