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I için Resmi Başvuru
İçişleri Bakanlığına Yapıldı

• ANAP İLÇE BAŞKANI ESAT COŞKUN, BELEDİYE BAŞKANI NEZİH DİMİLİ, ARMUTLU BELEDİYE BAŞKANI

CELAL GÖÇ'ÜN İMZALADIĞI GEMLİK'İN OLMA İSTEMİNİ İÇEREN DİLEKÇE İÇ İŞLERİ BAKANLI 

ĞINA SUNULDU. SONUÇ BEKLENİYOR.

Ticaret Odasının Grişimî Olumlu Sonuç Verdi

BAĞ-KUR ECZANE
FATURALARI GEMLİK’TE

Gemlik'in il olması için res 

mİ başvuru geçtiğimiz hafta 

içişleri Bakanlığına yapıldı.

Gemlik Belediyg Başkanı 
Nezih Dimili, Armutlu Beledi 
ye Başkanı Celal Göç ve A- 
NAP ilçe Başkanı Esat Coş 

kun tarafından imzalanan di 

lekçe Esat Coşkun tarafın

dan Bakanlığa sunuldu.

Bayram öncesi Ankara'ya 

yaptığı ziyaret sırasında ikili 

görüşmelerde bulunduğu

DYP İL Genel Meclisi Üyesi Düzgün Basın Toplantısı Yaptı Rotaiy KUİLİbÜ
HAMİDİYE MAHALLESİNE YENİ OKUL Ödülleri Dağıtıldı

Doğru Yol Partisi İl Genel 
Daimi Encümen üyesi Ek
rem Düzgün, yaptığı basın 
top'antısında, Hamidiye Ma 
hailesine yapılacak okulun 
ihale aşamasına geldiğini 
söyledi.

DYP İlçe Parti binasında. 
Yönetim Kurulu Başkan Yar 
dımcısı Abdullah Yenice ile 
birlikte basın toplantısı dö 
zenieyen Ekrem Düzgün, İl

Küçük Kumla Belediyesi Harıl Harll

Eşref Güre “Yaza Hazırız”
Küçük Kumla Belediye 

.Başkan Eşref Güre, "Amacı 
la Beldesi yaratmak" dedi, 
mız sorunsuz bir Küçük Kum

Küçük Kumla Belediye 
Başkanı Eşref Güre, yaz se
zonuna hazırlıklarını hızlı 
şekilde* sürdürdüklerini be
lirterek, çalışmaları hakkın 
da şunları söyledi :

"Bizim için en önemli ko
nu su sorunu. Bu sorunu çö 
zebilmek için San incir mev 
idinde sondaj çalışmalarını 
bitirdik. Şimdi kuyulann bağ 
İcatlarını bitirmeye çalışıyo 
ruz. İlk etapta bir kuyunun 

bağlantısını yapacağız. Bu 
kuyulann bağlantılarıyla 
beraber maliyeti 500 milyon 
li-a tutuyor. Önemli İkinci 

sorunumuz olan kanalizas
yon çalışmaları devam edi
yor, Bunun İçin 2,5 milyar II 
ra ödenek ayrılmış durumun 
8a. Yeni kanalizasyon çalış 
malarını önümüzdeki yıl ta 
mamiyie bitirmeyi amaçla
dık."
VATANDAŞ RAHAT EDECEK

K. Kumla Belediye Başka 

nu ve dileklerini sözlü olarak 

İlgililere ilettiğini söyleyen 

Esat Coşkun, Armutlu'.Bele

diye Başkanı Celal Göç ile 

birlikte geçtiğimiz hafta yeni 

den Ankara'ya giderek II i- 

çin resmi başvuruda bulun

dular.

ANAP İlçe Başkanı Esat 

Coşkun, uzun süreden beri 

konuyla ilgili çalışmaları yü

rüttüklerini, son genel nüfus

Genel Meclisi çalışmaları 
hakkında bilgi verdi.

Düzgün, Hamidiye Mahal 
leşine yapılacak olan İlköğ 

retim okulunun ihale aşama 
sına geldiğini belirterek şöy 
ie konuştu :

"İlçemizde hızla artan nü 
fus karşısında okul ve ders- 
l’k eayısi yetersiz kalmakta 
dır Hamidiye Mahallesine 
yapılması programlanan 24

nı Eşref Güre, çalışmaların 
programlı bir şekilde sürdü
rüldüğünü belirterek şöyle 
konuştu :

"Dere Islahı için İhale önü 
müzdeki hafta İçinde yapıla
cak. Bunun maliyeti İçin ge
rekli olan 400 milyon lirada 
ayalmiş durumda. Şu an ça 
iışmalan devam eden bir 
başka konuda sahil yolunun 
genişletilmesi. Yaz aylarında 
nüfusu 100 binler^ ulaşan 
Kumla’nın akşam saatlerinde 
gezmeye çıkan vatandaşlar* 
la doluyor. Bu güzergahı ge 
nlşletip Insanlann daha ra
hat hareket etmelerini amaç 
ladık” dedi.

Eski Küçük Kumla Beledi
ye Başkanı Abdullah Aslan 
ın mezarının çevresine yaptı 
alacak olan mermerin Kur
ban Bayramına kadar tamam 
(anacağımda sözlerine ekle
yen Güre, "Eski Başkanımı 
za yakışan bir mezar yaptır 
mayı istedik. Bunun çalışma 
lanna Önümüzdeki günlerde 
başlanacak" şeklinde Konuş 

sayımında ilde nüfusunun 60 

binlere ulaştığını hatırlata

rak, "Gemlik'! II olarak gör

mek isteğindeyiz" şeklinde 

konuştu.
Gemlik'in İl olması İçin 

Bakanlığa sunulan dilekçed0 

İmzası bulunan Belediye Baş 

kanı Nezih Dimili'de İlçenin 

II olmasının gerekli olduğunu 

ve bunun İçin gereken her 

şeyi yapacaklarını söyledi.

derslikli İlköğretim okulunun 
ihalesi önümüzdeki günler
de yapılacaktır. İl Genel 
Meclisi bütçesinden bu ne 
denle 1 milyar lira ödenek 
ayrılmıştır. Okulun tamamı 2 
milyar liraya mal olacaktır. 
1891-992 öğretim yılına yetiş 
tırileceği sanılan yeni İlköğ
retim okulunun açılmasıyla 
Gazi İlköğretim ve Namık 
kemal İlkokullarında büyük 

rahatlık meydana gelecek
tir.” ■ ,î jll

ONARIM YARDIMLARI
İl Genel Meclis üyesi Ek

rem Düzgün, Umurbey ilko
kuluna yapılacak onarım I- 
çln 141 milyon lira, Karacaa 
li Köyü içme suyu sorununu 
çözüme kavuşturacak proje! 
yapımı için 180 milyon lira 
ayrıldığını, öte yandan Genç 
ali-, 
ve Hamidiye köylerinin kana 
llzasyon sorunlarının İl Dal 

mİ Encümeni tarafından prog
Devamı Sayfa 4'te

Fıstıklı, Narlı, Kurşunlu ® ., 
ffî di.

Ölümünün birinci yılı doldu

Abdullah Aslan Anıldı
Yakalandığı amansız has 

talıktan kurtulamayan geçen 
yıl vefat eden Küçük Kumla 
Belediye Başkanı Abdullah' 
Aslan, mezarı başında anıl 
Hf' ' ' :

Genç yaşta ölümü neneniy 
le belde halkının ve Jseverile 
rinln arkasından göz yaşı 
döktüğü Abdullah Aslan, 6 
Mayıs 1990 günü tedavi gör
düğü Ankara Hacettepe Has 
tanesl’nde yaşama gözlerini 
kapamıştı.

Küçük Kumla’da düzenle
nen büyük bir törenle topra 
ğa verilen Belediye Başkanı

ANnP İlçe Balkanı fasac Coşkun 
başvuruyu Ankarada yaptı

Gemlik Rotary Kulübünün 
"Yunus Emre Sevgi Yılı" ne
deniyle düzenlediği Resim 
ve Kompozisyon yarışmasın
da derece alanlara ödüllen, 
dağıtıldı.

Rotary Kulübünün Tibel 
Otelde yapılan haftalık yeme, 
ğinde düzenlenen törende 
Resim dalında birincilik ödü 
(ünü kazanan Gemlik Lisesi 
6-Mqt, A öğrencisi Yılmaz 
Yener ile Kompozisyon dalın 
da birincilik kazanan aYnı 
okuldan 6-Fen O öğrencisi 
Elif Tuğrul'a ödülleri verildi.

Törende konuşan Kulüp 
Başkanı Av. Teoman Ekim, 
Yunus Emre’nin gençlerimiz 
ce iyi tanınması, O'nun in
sanlık felsefesinin doğru be
nimsenmesi gerektiğini belir 
terek, "Başarılarınızın de
vamlı olmasını diliyorum" de

Yarışmalarda derece alan 
öğrencilere birer fotoğraf 
maklnası armağan edildi.

Abdullah Aslan'ın ölümünün 
birinci yılı nedeniyle mezarı 
başında bir tören düzenlen 
di. Törene İlçe Kaymakamı 
Coşkun Ertürk, Gemlik Bele
diye Başkanı Nezih Dimili, 
Orhangazi Belediye Başkanı 
Turgut Önlü, ANAP llçe Baş 
kanı Esat Coşkun, K. Kumla 
Belediye Başkanı Eşref Gü 
re ve çok sayıda vatandak 

katıldı.

Abdullah' Aslan'ın mezarı 

başında saygı duruşundan 

sonra Kur-an’ı Kerim okuna 

rak tören sona erdi.

ÖDENECEK
BAĞ-KUR'lu sigortalıla 

rm eczane fatura bedellerini 
almaları için Ticaret ve Sa
nayi Odasının başlattığı giri
şim olumlu sonuç verdi.

BAG-KUR sigortalıları has 
tane ve Sağlık Ocak doktor 
larından aldıkları reçeteleri, 
eczanelerin BAĞ-KUR 
dan paralannı zamanında a 
lamamalan nedeniyle hasta 
lar ilaçlarını peşin parayla 
almak zorunda kalıyorlardı.

BAĞ-KUR’lunun eczane

Hatalı Dönüş 
Can Aldı

İstiklal Caddesinde meyda 
na gelen trafik kazasında. 
Umur Gedik (16) simli genç 
yaşamını yitirdi.

Geçtiğimiz hafta perşem
be günü saat 10.00 sıraların 
da meydana gelen kazada, 
Ahmet Eker (17) yönetimin
deki 16 RR 358 plaklı trak 
tör İstiklal Caddesi Gürçay 
Pasajı önünde "U" dönüşü 

yaparken, Bursa yönüne git
mekte olan Mehmet Batmaz 
yönetimindeki 16 NK 372 
plakalı Belediye otobüsü ile 
çarpıştı. Kazaya, ilçenin en 
işlek caddesinde ehliyetsiz 
sürücünün hatalı dönüş yap 
mak istemesi yol açtı.

Arkadaşının ölümüyle bü 
yük sarsıntı geçiren Ahmet 
Eker, işlerini halletmek için 
Umurbey’den Gemlik’e gel
diklerini söyledi. Traktör sü 
rücüsü Umurbey'o dönüşleri 
sırasında meydana gelen fe 
ci kazayı burnu bile kana

madan atlatırken, aynı araç
ta bulunan Umur Gedik ağır 
yaralandı. Gemlik Devlet 
Hastanesine kaldırılarak İlk 

müdahalesi yapılan Gedik, 
daha sonra Bursa Tıp Fakül 
tesi Hastanesine sevk edile-

Devamı Sayfa1 4’te

TAŞI GEDİĞİNE 

Babanın oğlu da olsa...
TBMM BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF ÖZAL 

IN ÜSTÜ VE ARABASI KÖŞKTE DİDİK, DİDİK ARANMIŞ
EFENDİM, HANGİ DEVRİ, NASIL YAŞIYORUZ?
BU DEVİR DE, BABANIN OĞLUNA BİLE GÜVENİ YOK,
ŞÜKÜR Kı’; ARAMIŞLAR.
YA TARASALAR, MAZAALLAH.
TARİH, KARDEŞ KIYIMI İLE DOLU DEĞİL Mİ..

jnan (Tamer

ye ödediği parayı alabilmesi 
için BAĞ-KUR İl Müdürlüğü 
ne başvurarak gün alıp öde 
diği parayı alması sorun olu 
yordu.

Gemlik Ticaret Odasının 
ödemelerin ilçemizde yapıl
ması için başlattığı girişim 
olumlu sonuç verdi.

Ticaret ve Sanayi Odası 
Genel Sekreteri Agah Arda 
yaptığı açıklamada BAĞ- 
KUR yetkililerinin 15 günde 
bir ilçemize gelerek fatura 
tahsilatlarını ödeyeceğini be 
lirtti. Arda, "Bugünden itiba 
ren eczanelerden parasını 
ödeyerek ilaç almış BAĞ- 
KUR’luların Odamızdaki * gö 
revülere başvurması halinde 
15 gün sonra fatura tutarla
rını alabilecekler. BAĞ-KUR 
lular Bursa, Gemlik arasında 
gidip gelmekten kurtulmuş 
olacaklar" dedi.

DYP’li Kadınlar 
Yemek Düzenlendi

DYP Kadınlar Komisyonu 
"BÜYÜK TÜRKİYE İÇİN DE
MOKRASİ YOLUNDA ELE- 
LE" adı altında düzenledik 
leri yemekte» DYP’liler bir ara 
ya geldiler.

Atamer Turistik Tesislerin 
de düzenlenen yemekte, pi
yanist şantör Özcan eşliğin
de gece boyunca eğlenen 
DYP’liler İt Genel Meclisi Da 
imi Encümen üyesi Ekrem 
Düzgün'ün anlattığı Akbulut 
fıkralarıyla bol bol güldüler.

DYP Kadınlar Komisyonu 
Başkanı Sevgi Koçdemir, ye 
mekte yaptığı konuşmada, 
politikada kadınların var ol
duğunu, bunun en güzel ör 
neğinin DYP Genel Başkan 
Yardımcılarından Tansu Çi
ler olduğunu belirterek. 
"Tüm Türkiye'de olduğu .gi
bi Gemlik’H DYP Kadınlar 
Komisyonu olarak var gücü 
müzle çalışacağız” dedi.
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Barışın Kaynağı

ben oıı insanım. Herkes gıot yaşamayı hakeden, yaşa 
muK ıSieyen ve yaşarken sevmeyi öğrenen bir insan, 
oen ae uıyer autun insanlar gıöı idealler peşinde koşuyo 

■ rum. ruKüıayaonaiKierımiq az aa olsa mutlu oluyorum. 
■ uıgerıerın anıoçıan, nayaıierı oaşka olsa bıig onlarla bir 

ıiKte Koşuyorum. Hayat için müeccele ediyorum. Onlarla
' Dirlikte omuz omuza, sırt sırt^ yaşıyorum. .Onların bazen 
’ nayaııenni paylaşırken, bazen de acılarına ortak oluyo 
! rum. Bunları yapıyorum, çünkü ben bit insanım, fiugün

var oıan. yarın yok olan bir İnsan,
Çepeçevre etratımızı saran bu insanlar, P, bu, şu. Ah 

met Beyıer, Ayşe Hanımlar, Hepsi insan, gugün yaşayan, 
mücadele eden, yarın ne olacağını bilmeyen insanlar. 
Bazıları hayali, bazıları gerçekçi. ışt$ yaşayıp gidiyorlar. 
Hayatın bazen acımasızlığına, kötülüğüne düşmanlığına, 
savaşlarına karşı var güçleriyle ayakta dikilirken, bazen 
de mutluluğuna hep beraber sarılıyorlar, girişirlerine da 
yanak oluyorlar, Meydana gelen bütün kötü olaylar onla 
rı daha çok yaklaştırıyor. Arkadaş, dost, birbirlerinin can 
yoldaşları oluyorlar. Birbirlerini seviyorlar, gir olayın son 
larında yepyeni bir olay meydana geliyor. Kazanması 
zor va uğruna çok şey feda edilen, kaybşdilmeside o 
kadar kolay sevgi kazanırlar^

Sevgi öğrenciyi öğretmene bağlıyor, arkadaşı arkadaşa 
kaynaştınyor ve insanları bir araya getiriyor. Sevgi dilimiz 
de bir şarkı oluyor bazen. Bazen de kalbimizde 
severiz ve sevdikçe kendi -benliğimizi buluruz. Eğer sev 

gimize karşılık bile bulursak ozaman yaşama dört elle 
sanlınz. Sevelim, sevilelim. Bu sözcüklerle bütün İnsan

■ m II ıır ................

&S. GEMLİK KAYA KONUT YAPI KOOPERATİFİ 
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Kooperatifimizin olağan genel kurul toplantısı aşağıda 
yazılı gündemi görüşmek üzere 25 MAYIS 1991 Cumarte • 
si günü saat 10.00'da Halitpaşa Mahallesi Atatürk İlko ' 

kulu Salonunda yapılacaktır.
Ekseriyet temin edilmediği takdirde toplantı 1.6.1991 |

Cumartesi günü aynı yerde ve aynı saatte yapılacaktır.
1163 Sayılı Kooperatifler yasasının 24’ncü maddesi ge 

reğince yönetim kurulu faaliyet raporu, bilanço ve gelir, ' 
gider cetvelleri İte denetim kurulu raporu toplantıdan 15 
gün önce kooperatifimiz merkez şubesinde ortaklarımızın j 

tetkikine hazır bulundurulacaktır. |
Toplantıda kendilerini temsilci (Diğer ortak veya birin 

ci derecede akrabaları ile) vasıtası ll0 temsil ettirecek 
ortakların uygun olarak düzenlenmiş oklukları vekaletna 
melerini temsilcileri vasıtasıyla toplantı tanında koopera 
fitimize tevdi etmeleri gerekmektedir.

Bütün ortaklarımızın toplantıya iştirakleri rica olunur. |
■> i ' YÖNETİM KURULU j

G O N D E M : ' Z J i. f

1— Yoklama ve açılış        » İ •-*123456
2— Saygı duruşu ve diYan teşkili
3— Faaliyet raporu ve denetçi raporlarının okunması
4— Raporlar üzerinde görüşme
5— Yönetim kuru'|U Ve denetçilerin ibrası ’ ।
6— Yönetim kv.rulu ve denetçilerin seçimi

GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Hamidiye, Osmaniye, Hisar, D.Subaşı, Kayhan, B.Paza 

rı. Yeni Mah. muhtelif sokaktan kaldırım İnşaatı yapım 

İşi 2886 sayılı yasanın 81. maddesinin (a) fıkrası hüküm 

’lerine göre 15.6.1991 Çarşamba günü saat 14.30'da Ema 

net Komisyonu huzurunda ihale edilecektir.

1— İşin keşif bedeli 299.869.700 TL. olup geçici temi 

natı 9.000.000 ,TL. dir.
2— İhaleye girmek isteyenlerin yapı tesis ve onarım 

işleri ihalelerine girme yönetmeliğindeki hükümler İçinde 

İbraz edecekleri belgeleri İle müracaat etmeleri gerek 

mektedir.

3— Bu işe ait keşif ve şartnameler Fen işleri Müdür 

lüğünde görülebilir.

4— İhaleye iştirak edeceklerin 1991 yılı Ticaret Odası 

belgesi, yapı araçları bildirisi, teknik personel bildirisi, 

malı durum bildirisi, iş bitirme belgesi ile en az (C) gu 

rubu müteahhitlik karnesini ibraz etmeleri şarttır.

5— İhaleye katılmak. İçin son müracaat tarihi 15.6.991 

günü saat 12.00’e kadar başkanlığa vermeleri gerekir.

6— Posta ile yapılacak müracaatlardaki geçlkmeler 

dikkate alınmaz.

Av. Nezih DİMİLİ 
Belediye Başkanı

7—«ödenmeye (1 yıllık aidatlar üzerinde görüşme
8— 1991 yılı aidatlarının genel kurulda görüşülmesi 

« ve karartı ’or jğlanması I

9— . '1991 yi lı tahmini bütçesinin görüşülerek' tesbltl | 
*10— Dilek ve temenniler
11— Kapanış. T |

İLAN 
/ GEMLİK KAYMAKAMLIĞINDAN

Bulgaristan'dan zorunlu göçe tabi tutulan soydaşları 
miza Devlet Bakanlığınca ev yaptırılacaktır. İstekli olanla 
nn gerekli bilgi ve dokümanları almak üzere 20 Mayıs 
991 tarihine kadar Kaymakamlığa müracaat etmeleri rl 
ca olunur.

SATIUK LÜKS DAİRE

2. KORDON BOYUNDA KAFOĞLU APT. HER TÜRLÜ 

KONFORU MEVCUT 1- KAT NO, 4 126 m2 DAİRE

TEL : 21734—13259 ’ GEMLİK

Rotary Kulübü tarafından düzenlenen
"Sevelim Sevilelim. Bu dünya kimseye kalmaz" konulu 

Komposlzyon yarışmasında İkinciliği kazanan yazı.
Ayfer YEŞİLLER

Gemlik Lisesi

lan bir araya getirelim. Cahit Sıtkı dizelerindi "Memle 
ket isterim, yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun, olur 
6a bir şikayet, ölümden' oleun" diyor, giz bunu bütün 
dünya İçin isteyelim. "Yaşamak, sevmek gibi gönülden 
olsun, olursa bir şikayet, ölümden olsun."

Sevelim, çünkü sevince kendimizi severiz. Doğayı, in 
sanları, hayvanları, İyilikleri kötüleri severiz. Sevgiyi ka 
zanırız. Onun İçin mücadele ederiz, Başkalarımda davet 
ederiz. "Gelin seveiım, sevilelim deriz." Peki ya cevabı 
ne malum. Bazen hayır bazen evet. Çoğunluk evet olur 
sa zafer sevginin, barışın oluyor. Aşılması güç kötülük 
ter ortadan kaybolur. Yepyeni bir dünya; sevgiyle yorul 
muş, mücadelelerle kazanılmış, hayallerle dolu yeni bir 
dünya oluşuyor, Artık Ahmet Bey ve Ayşe Hanımlar mut 
lu, huzurlu. Seviyorlar, seviliyorlar. Dünyayı kazandıkları 
başarıyla yaşıyorlar. Hiç ölmiyecek gibi dünya için, yarın 
ölecekmiş gibi de ahiret İçin çalışıyorlar, Dünyayı bizden 
sonrakilere daha güzel, daha sevgi ve barış dolu bir 
halde bırakmak İçin var güçleriyle çabalıyorlar.

Gelin bütün dünyayı sevelim. Onlarla barışalım, Kendi 
mizl. sevdirmek İçin elimizden geleni yapalım. Kısacık bir 
hayatta acılara ve üzüntülere yer vermemek çin, "sevme 
yi taa gönülden’* yapılım. Yunus Emre’nln bütün İnsan 
ları sevdiği gibi biz de sevelim. Dünyanın gelip geçici ol 
duğunu ve dünyanın kimseye kalmayacağını herkeze öğ 
retelim. O'nun yaşam ve sevgi hakkındaki fikirlerini bû 
tün dünyaya kabul ettirelim. Ve Yunus Emre’nln Dünya 
do bir barışçı olduğunu asla unutmayalım.

KURTUL KÖYÜ KURTUL SPOR GENÇLİK * 

VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ BŞK.

Kulübümüzün yıllık genel kurul toplantısı 26 Mayıs 991 
günü saat 21.00’de Köy Kahvehanesinde yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde 2. toplantı 9 Haziran
1991 günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.

Üyelerimizin toplantıda hazır bulunmaları rica olunur.

YÖNETİM KURULU.

GÜNDEM: ■ -aFU J '

1— Yoklama ve açılış ' i i ,

2— Saygı duruşu ve divan teşkili
3— Faaliyet raporu ye, denetçi raporlarının okunması
4— Raporlar üzerinde görüşme
5— Yönetim kurulu ve denetçilerin ibrası
6— Yönetim kurulu ve denetçilerin seçimi

7— Dilek ve temenniler
8— Kapanış.

Gayrı menkulün Açık Artırma ilan 
Gemlik icra Müdürlüğünden

Dosyan No. 1991/66 T.

Satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıymet 

edebi ve evsafı :

Gemlik tapu sicilinin pafta : 2, parsel : 2051 'd® kay® 

Gemlik İlçesi Kurşunlu Köyü Çiftlik mevkiinde kan «s 

m2 miktarındaki arsa üzerinde oyn nizam şeklinde 

ebadında 2 katlı kargir lüks villanın güney kısmında a 

tişik ahşap çardak olduğu ve ön cepheden 7x4 ebsia 

da 2, metre derinlikte kalebodur kaplı yüzme hcmzur:jr 

bulunduğu vilyanın bahçesinde ahşap kameliyanın □. 

lunduğu ve villanın yola cepheli olduğu, denize yafce 

olup suyu ve elektriğinin mevcut olduğu. Taşınmaz b 

lirkişi tarafından 400.000.000 TL. kıymet taktir edilmiş

Taşınmaz açık artırma suretiyle satışa çıkanlrmştr,

SATIŞ ŞARTLARI

1— Satış 21.6.1991 Cuma günü saat 14.00'den 142Pe 

kadar Gemlik İcra Müdürlüğünde açık artırma suretiyle 

yapılacaktır. Bu artırmadö tahmin edilen kıymetin %75 

ni ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunuv$ 

satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur Böyle t* 

bedelle alıtı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki 

kalmak şartiyle 1.7.1991 Pazartesi günü aynı yer ve aynı 

saatlerde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da 

bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok artına 

nın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında göeto 

rilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. 

Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıyma 

tinin %40’ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçfa 

nı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan 

başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflannı geç 

mesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış 

talebi düşecektir,
2___Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıyme

tin %20 nisbetinde pay akçesi veya bu miktar kadar Mil 
II bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. 8o 

tış peşin para iledir, alıcı İstediğinde 20 günü geçmemek 

üzere mehil verilebilir. Dellaliye resmi, ihale pulu, tapu 
hare ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış 

bedelinden ödenir.
3— ipotek sahibi alacaklılara diğer ilgililerin (+) bu 

gayrimenkul üzerindeki hakları hususiyle faiz ve masrafa 

dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gûn İçin 

de dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan 

tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakı

lacaklardır.

4— Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde öden 
mezse İcra ve İflâs Kanununun 33. maddesi gereğince 

İhale feshedilir. İki İhale arasındaki farktan ve %30 fa

izden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme 

hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir.

5— Şartname, İlan tarihinden itibaren herkesin görebl 

mesl için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde iste 

yen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6— Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve mün 

derecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak 

isteyenlerin 1991/66 T. sayılı dosya numarasiyle. Müdür 

lüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(I. If. K. 126)

(+) İlgililer tabirine İrtifak hakkı sahipleri İcra Müdürü 

de dahildir. Abdurrahman ÇELİK

Gemlikliler Müjde
' Seçkin firmaların ürünle

riyle hizmetinizdeyiz 
ÇATAK GİYÎM
Sizin Mağazanz

Ali Çatak ve Oğulları 
l Demirsubaşı Mh. Mesudiye Sok. 
| Otel Umurbey Altı Tel: 12075 Gemlik



KÖRFEZ

MİLTOK
Aile Coy Bahçesi

1991 Sezonunu Yeni işletmecisi ve 
Düzenlemesiyle Hizmete Açlı

Ailenizle birlikte müzikli huzur içinde 
dinlenebileceğiniz ve unutamayacağınız 

anlar dolu bir ortam.••

Yoz Sezonundu Yapacağınız Nişan - Düğün
Sünnet ve özel Günleriniz için 

Rezervasyonlar Başladı

üzülmemek için Arzuladığınız Günü 
Şimdiden Ayırmada Acele Edin

Müracaat 
CALİP KAYGISIZ 
Tel:11071 
Hükümet Konağı Karşısı GEMLİK
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Şuyun İzalesine Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesinin 
27,2.1990 tarih ve 990/564 sayılı karar gereğince satılma 
sına karar verilen aşşağıda belirtilen gayri menkul açık 
artırma ile satışa çıkarılmıştır.

Gemlik Tapu sicilinde kayıtlı Tapunun Kayhan Mahal 
leşi Çukurbahçe pafta 2, ada 538, parsel 141'de kayıtlı 
4392 m2 zeytinlik 1.098.000.000 TL. satışa çıkarılmıştır.

Parselasyondan sonra imara müsait.

SATIŞ ŞARTLARI ;

1— Satış 21.6,1991 günü saat 14.00'den 14.20’e kadar 
Adlîye Yazı işleri Müdürlüğünde açık; artırma suretiyle 
yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin %75 
ni ve rüçhaniı alacaklar varsa alacakları mecmuunu ve

1 satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle 

bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü ba 
ki kalmak şartı ile 17,1991 Pazartesi günü saat 14.00 
den 14,20'de İkinci artırmaya çıkarılacaktır.

Bu artırmada da rüçhaniı alacakların alacağını ve sa 
tış masraflarını geçmesi şartıyla %40 nisbetinde artırana 
ihale olunacaktır.

Artırmaya iştirak edeceklerin kıymetin %20 nisbetinde 
pay akçesi veya bu miktar kadar Milli bir bankanın t 
minat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para

MI IJ nur TETT^T—tı—TTJT Wllte

Yönettin Yeri ; tacJLâ Od. Göççay Bao
I Mo . 5 TM : 14223 —

Btegi ve Baskı
Körfez Matbaacılık ve Ambcloj Oana/ı

SAYFA ; 4

Gayri Menkul Açık Artırma ilanı 
Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesi Satış

Memurluğundan
Dosya No. 1991/10

Şuyun izalesine Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesinin 
27.12.1990 tarih ve 990/364 sayılı karar gereğince satılma 
sına karar verilen aşşağıda belirtilen gayri menkul açık 
artırma»ile satışa çıkarılmıştır.

Gemlik Tapu sicilinde kayıtlı Tapunun Kayhan Mahal 
leşi Cukurbahçe pafta 2, ada 538. parsel 94*de kayıtlı 
7030,03 m2 zeytinlik 1.406.006.000 TL. bedel ile satışa 
çıkarılmıştır. Parsellendikten sonra, İmam Hatip ve yol 
durumu çıktıktan sonra, imara müsait.

SATIŞ ŞARTLARI :
1— Satış 17.6.1991 günü saat 14.00’den 14.20’e kadar 

Adliye Yazı İşleri Müdürlüğünde açık artırma suretiyle 
■ yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin ,%75 

ni ve rüçhaniı alacaklar varsa alacakları mecmuunu ve 
satış masraflarını geçmek şartı ile ihalo olunur. Böyle 

' bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü ba 
ki kalmak şartı ile 27.6.1991 Perşembe günü saat 14.00 
den 14.20’de ikinci artırmaya çıkarılacaktır.

Bu artırmada da rüçhaniı alacakların alacağını ve sa 
! tış masraflarını geçmesi şartıyla %40 nisbetinde artırana 

1 ihale olunacaktır.
Artırmaya iştirak edeceklerin kıymetin %20 nisbetinde 

pay akçesi veya bu miktar kadar Milli bir bankanın te 
minat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para 
ile yapılır, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere 
mehil verilir. İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin 

I rtifa hakkı sahiplerinin bu gayri menkul üzerindeki hak 

lannın hususiyle faiz ve masraflara dair olan iddialarını 
belgeleriyle birlikte onbeş gün içinde dairemize bildirme 
leri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit 

i olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içersinde 

ödenmezse İJ.Kjıun 133ncü maddesi gereğince ihale fas 
hedilir. iki ihale arasındaki farktan ve %30 faizden alıcı 
ve kefillerin mesul tutularak hiçbir hükme hacet kalma 
dan kendilerinden tahsil edilecektir.

Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilece 
ği bir yere dairede asılı olup, masrafı verildiğinde iste 
yen alıcıya bir örneğinin gönderileceği, satışa iştirak 
edenler şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul 
etmiş sayılacaklan, başkaca bilgi almak İsteyenlerin 
1991/10 sayılı satış dosyamıza başvurmaları, Dellaliye, 
Damga Resmi, Tapu Harç ve masraflarının ile ihale be 
deli üzerinden %12 K.D.V. alıcıya aittir, ilan olunur.
Ic. If. K. 120
(İlgililer tabirine irtifak hakkı Mehmet Sadık Şafak 
sahipleri dahildir) Yazı işleri Müdürü

Gayri Menkul Açık Artırma ilanı Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğundan
Dosya No. 1991/10

Gayri Menkul Açık Artırma ilanı 
Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesi Satış

Memurluğundan
Dosya No. 1991/9 SATIŞ

Şuyun izalesine Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesinin 
6.12.1990 tarih ve 990/516 sayılı karar gereğince satılma 
sına kqrar verilen aşşağıda belirtilen gayri menkul açık 
artırma ile satışa çıkarılmıştır.

Gemlik Tapu sicilinde kayıtlı Tapunun Gemlik Demirsu 
başı Mahallesi 1. Noiu Cadde pafta 5, ada 210, parsel 30 
da kayıtlı olan 13,85 m2 ahşap ev ve dükkan 20-34 nolu 
parseller ile tevhit yapıldığında 5 kata müsait ve ticari 
sahadır. İnşaat yıkık durumdadır, değeri 5.000.000 TL. 
olarak satışa çıkarılmıştır.

SATIŞ ŞARTLARI :
1— Satış 10.6.1991 günü saat 14.00'den 14.20q kadar 

Adliye Yazı İşleri Müdürlüğünde açık artırma suretiyle 
yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin %75 
ni ve rüçhaniı alacaklar varsa alacakları mecmuunu ve 
satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle 
bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü ba 
ki kalmak şartı ile 20.6.1991 Perşembe günü saat ,14.00 
den 14.20’de ikinci artırmaya çıkarılacaktır.

Bu artırmada da rüçhaniı alacakların alacağını ve sa 
tış masraflarını geçmesi şartıyla %40 nisbetinde artırana 
ihale olunacaktır.

Artırmaya iştirak edeceklerin kıymetin %20 nisbetinde 
pay akçesi veya bu miktar kadar Milli bir bankanın te 
■minat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para 
ile yapılır, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere 
mehil verilir. İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin 
irtifa hakkı sahiplerinin bu gayrı menkul üzerindeki hak 
farının hususiyle faiz ve masraflara dair olan iddıaiarır/j 
belgeleriyle birlikte onbeş gün içinde dairemize bildirme 
leri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit 
olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içersinde 
ödenmezse İ.İ.K.nun 133ncü maddesi gereğince ihale fas 
hedilir. İki ihale arasındaki farktan ve %30 faizden alıcı 
ve kefillerin mesul tutularak hiçbir hükme hacet kalma 
dan kendilerinden tahsil edilecektir.

Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilece 
ği bir yere dairede asılı olup, masrafı verildiğinde iste 
yen alıcıya bir örneğinin gönderileceği, satışa iştirak 
edenler şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul 
etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 
1991/9 sayılı satış dosyamıza başvurmaları, Dellaliye, 
Damga Resmi, Tapu Harç ve masraflarının ile İhale be 
deli üzerinden %12 K.D.V. alıcıya aittir. İlan olunur, 
ic. if. K. 126 
(İlgililer tabirine irtifak hakkı Mehmet Sadık Şafak 
sahipleri dahildir) Yazı işleri Müdürü|

ile yapılıra alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere 
mehil verilir. İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin 
irtifa hakkı sahiplerinin bu gayri menkul üzerindeki hak 
lannın hususiyle faiz ve masraflara dair olan iddialarını 
belgeleriyle birlikte onbeş gün içinde, dairemize bildirme 
leri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile. sabit 
olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

Satış bedeli hemen veya yerilen mühlet içersinde 
ödenmezse İ.İ.K.nun 133ncü maddesi gereğince ihale faş 
hedilir. İki İhale arasındaki farktan ve %30 faizden alıcı 
ve kefillerin mesul tutularak hiçbir hükme hacet kalma 
dan kendilerinden tahsil edilecektir.

Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilece 
ği bir yere dairede asılı olup, masrafı verildiğinde iste 
yen alıcıya bir örneğinin gönderileceği, satışa iştirak 
edenler şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul 
etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak İsteyenlerin 
1991 /10 sayılı satış dosyamıza başvurmaları, Dellaliye, 
Damga Resmi, Tapu Harç ve masraflarının İle İhale be 
deli üzerinden %12 K.D.V. alıcıya aittir. İlan olunur.

Ic. If. K. 126
(İlgililer tabirine İrtifak hakkı Mehmet Sadık Şafak 
sahipleri dahildir) Yazı İşleri Müdürü

Gayrimenkulun Açık Artırma ilanı 
Gemlik icra Müdürlüğünden

Dos/o No. 983/246 T.

Sotılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıynreö 
edeo'i ve evsafı :

1— Gemlik tapu sicilinin pafta : 4, sahife : 1182 ve 
sel 1192'de kayıtlı Gemlik Kurtul Köyü Köy içi mevkzL-.de I 
kain 2104 m2 miktarındaki Bursa Yalova yolu cepheli iki 
katlı ev ve bitişiğinde samanlık evin altkati kiler üst ka 
tı ise mesken olarak kullanıldığı : Taşınmaz bilirkişi ta 
rafından 50.000.000 TL. kıymet taktir edilmiştir.

2— Gemlik tapu sicilinin sahife : 635 ve parsel . 635te 
kayıtlı Kurtul Köyü Aşağı dere mevkiinde kain 86000 m2 
miktarındaki şeftali bahçesinin tamamı 50.000.000 TL. fay 
met taktir edilmiştir.

3— Gemlik tapu sicilinin sahife : 800 ve parsel : 800te 
kayıtlı Kurtul Köyü Çömlektepe mevkiinde kain 5100 m2 
miktarındaki zeytinliğin tamamı bilirkişi tarafından 
20.000.000 TL. kıymet taktir edilmiştir.

Taşınmazlar açık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.
SATIŞ ŞARTLARI
1— Sıradaki taşınmaz 21.6.1991 cuma günü saat 1°-30 

ile 10.50 arasında
2— Sıradaki taşınmaz 21.6.1991 cuma günü saat 11.00 
ile 11.20 arasında
3— Sıradaki taşınmaz 21.6.1991 cuma günü saat 1130 
ile 11.50 arasında Gemlik İcra Müdürlüğünde açık ar 
tırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada, tahmin edilen 
kıymetin %75i’ni ve rüçhaniı alacaklılar varsa alacaktan 
mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale 
olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın 
taahhüdü baki kalmak şartiyle 1.7.1991 Pazartesi günü 
aynı yer ve aynı saatlerde ikinci artırmaya çıkartacaktır. 
Bu artırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimen 
kul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmaz üzere artır 
ma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana 
ihale edilecektir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın 
tahmin edilen kıymetinin %40’ım bulması ve satış isteye 
nin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından faz 
ta olması ve budan başka, paraya çevirme ve paylaştır 
ma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alı 
cı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2— Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıyme
tin %20 nisbetinde pay akçesi veya bu miktar kadar MU 
II bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Sa 
tış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek 
üzere mehil verilebilir. Dellaliye resmi, ihale pulu, tapu 
hare ve masrafları alıcıya aittir. Bjrikmiş vergiler satış 
bedelinden ödenir.

3__ İpotek sahibi alacaklılara diğer İlgililerin (+) bu
gayrimenkul üzerindeki hakları hususiyle faiz ve masrafa 
dair olan İddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün İçin 
de dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan 
tdpu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakı
lacaklardır.

4— İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak 
suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve Ke 
filleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden 
müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt 
faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil 
olunacak, bu frk varsa öncelikle teminat bedelinden alı 
nacaktır.

5— Şartname, İlan tarihinden İtibaren herkesin görebil 
mesl İçin dairede açık olup masrafı verildiği takdirde iste 
yen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6— Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve mûn I 

derecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak 
isteyenlerin 988/264 T. sayılı dosya numarasiyle Müdür ! 

lüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(I. If. K. 126)
(+) İlgililer tabirine İrtifak hakkı sahipleri İcra Müdürü 
de dahildir. Abdurrahman ÇELİK

KAYIP
Kars ilçesinin Kazman kazasından almış olduğum Nü 

fu.s cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.

Ömer AĞDEMCİ

Can Aldı
rek tedavi altına alındı. Yara 
lı genç, tüm çabalara kar
şın kurtarılamıyarafc öldü.

Yeni Okul
rama alındığını ve verllecel 
büzlerle sorunun çözüme ki 

vuşacağını söyledi.
- ıL..... ",



14 MAYIS 199 SALI

SAYI : 907

Fiyatı 500 Lira KDV dahil

Gazetemiz Basın Ahlak 
Yasasına Uyar.

KURULUŞ :1S HAZİRAN

Devlet Bakanı Hüsamettin Örüç Gemlik’teydi

Muhtarların Ortak derdi
o» Su, Kanalizasyon, Yol

$

t

• DEVLET 

HANESİ

BAKANI HÜSAMETTİN ÖRÜÇ HALK KÜTÜP

SALONUNDA KÖY VE MAHALLE MUHTAR
LARIN1N SORUNLARINI DİNLEDİ. 1991 YILINDA KÖY 

LERE YAPILACAK HİZMETLER DAİRE MÜDÜRLERİN 

CE TEK TEK ANLATILDI.

@ TOPLANTIDA KONUŞAN KÖY MUHTARLARININ OR 
TAK SORUNU SU VE KANALİSAZYON OLARAK OR 
TAYA ÇIKTI. ANAP İLÇE BAŞKANI COŞKUN BAKAN 
DAN GEMLİK’İN İL OLMASINI, ANADOLU LİSESİNİN 
YAPILMASINI VE SSK DİSPANSERİNİN YATAKLIYA 

DÖNÜŞÜLMESİN! İSTEDİ.

0]

“i

4

I

3

Devlet Bakanı Hüsamet
tin Örüç, il Müdürleriyle bir 
tikte yaptığı toplantıda ma
halle ve k°Y muhtarlarının 
sorunlannı dinledi.

Geçtiğimiz hafta cuma gû 
nü Halk Kütüphanesi Salo
nunda yapılan toplantıya. 
Devlet Bakanı Hüsamettin 
Örüç, Bursa Valisi Erdoğan 
Şohinoğlu, Belediye Başka
nı Nezih Dimili, ANAP İlçe 
Başkanı Esat Coşkun, İl Da 
ire Müdürleri, llçe Daire Mü 
dürteri, mahalle ve köy 
■nuhtanan ile Küçük Sanayi
Sitesi Başkanı Süreyya Bay
rak katıldılar.

Geçen yıl olduğu gibi bu 
yıida köy ve mahal’e muh- 
tc’îannın sorunlannı dinleye

Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Aydın Silahlı
Yasaklara Aldıran Yok44

Gemlik Sınırlı Sorumlu Su 
Ürünleri Kooperatifi Başkanı 
Mehmet Aydın, balık yasak
larının devam ettiği bu gün
lerde, her türlü kaçak avcılı 
ğm yapıldığını söyledi.

1964 yılından beri, bilinç
siz ovalık ve denizlerin sa 
noyi ve evsel atıklarla kirle
tildiğini söyleyen Mehmet
Aydın, "Balık nesli tükendi 
ama, biz var gücümüzle toh 
rib© devam ediyoruz. Kendi 
elimizle bastığımız dalı ke
siyoruz" dedi.

Su Ürünleri Kooperatifi 
Başkanı Aydın, balık yasakla 

HAFTAYA BAKIŞ

Bir Gezinin Ardından (1)
Kadri Güler

Otobüsten inip, bir taksiyle Yeşilköy Hava Limanına 
geldiğimde çevrede sessisllk hakimdi. Bol polis dikkati 
çekiyordu. Hava İş Sendikası yaklaşık bir aydır sürdür 
düğü grev nedeniyle, ortalık süt liman,.

Birleşik Almanya'ya uçmak İçin yaklaşık bir saat var. 
Grev nedeniyle havaalanında yer hizmetleri verllmeylşln 
den, herkes başının çaresine bakıyor.

Yunan Hava Yollarına alt Pegasus adlı uçak İle 22 
Nisan Pazartesi günü saat 17J0'da İstanbul'dan havalan 
d'.ğ-.mızda dışarıda yakıcı bir sıcak vardı. Uçağın sağ ka 
nadı üstündeki koltuğumdan dışarıya baktığımda Istan 
bui'u kuşbaşı görebiliyorum.

Devamı Sayfa 2’d«

rek çözüme kavuşturmak is 
tediklerini söyleyen Devlet 
Bakanı Hüsamettin örüç, 
mahalle ve köy 
tek tek dinledi 
ortak sorununun

muhtarlarını 
Muhtarların 
su, kanali-

zasyon ve yol olduğu görül
dü.

Bakan, muhtarların sorun 
lanna çözüm getirilmesi 
için Vali Erdoğan Şahinoğ- 
lu'nun konularla ilgilenmesi* 
ni istedi.

ANADOLU L'SESİ
ANAP İlçe Başkanı Esat 

Coşkun da toplantıda yaptı
ğı konuşmada SSK Dispan
serin yataklı hastaneye dö
nüştürülmesini isteyerek, 
"Gemlik’te 10 binin üzerinde 
sigortalı var. Hastanenin ol-

nnın devam etmesine kar
şın, bazı açıkgözlerin yasak* 
lan delerek yasaları çiğneme 
ye devam ettiklerini de söy
ledi.

Mehmet Aydın şöyle ko
nuştu :

"Denizlerimizin böylesi 
ne bilinçsizce» tahrip edilme-

Devamı Sayfa 4'te

Belediye Meclisi < -lağanüsttt Toplandı

Garaj Yönetmeliği Görüşüldü
Belediye Meclisi olağanüs 

tü olarak yaptığı toplantıda

gemülk

KÖRFEZ
HAFTALIK SİYASI GAZETE

Matbaamız/ia
Nişan. Nikah Düğün 

ve
Sünnet Davetiyeleri

Teslim Edilir.

KÖRFEZ
' Matbaacılık
’TIf : 11797 Gemlik

maması nedeniyle yıllardır 
Bursa’ya gidip gelmektedir
ler. Bu çile artık bitirilmeli" 
dedi. Esat Coşkun, Gemlik’in 
İl olması için başvurdukları
nı, bir an önce II olmak iste 

diklerini ve ilçeye bir Anado 
lu Lisesinin yapılmasını zo
runlu hale geldiğini söyledi.

Toplantıda konuşan İl Mü 
dürleri, Gemlik’in köylerine 
yapılacak hizmetlerle İlgili 
bilgi verdiler. Buna göre : 
Kurtul Köyüne 130 aboneli 
otomatik santral, Büyük Kum 
la Köyüne 1991 yılı sonunda 
ihalesi yapılmak üzere 72 
metre yüksekliğinde 17.5 
milyon metre küp sû birikti' 
recek ve 70 milyar liraya 
mâl olacak, Kurşunlu dahil

Hırsız
Yakalandı

Hayrettin Döngemeci adlı 
vatandaşın parasını çalarak 
kaçan genç yakalandı.

Cuma günü meydana ge 
len olayda, Hayrettin Dön- 
gemecl adlı şahıssın cebin
deki 2 milyon lirayı alıp ka

Devamı Sayfa 4’te 

bir süre önce yeniden değiş 
tirilen Garaj Yönetmenliği 
uygulamasını ve İmar ikonu 
Idrını görüştü.

Belediye Başkanı Av. Ne 
zih Dimili Başkanlığında top 
lanan Belediye Meclisine A 
NAP'lı üye» Zeki Gemicloğlu 
katılmadı. Meclis gündemin-- 
de bulunan Garaj Yönetmen 
(iğinin uygulaması ele alındı.

Devamı Sayfa 4’te

Trafik Bir Kurban
Daha Aldı

Mlna Yağ Fabrikası Önün
de meydana gelen trafik ka
zasında, Elif Elikesik(6) adın 
dakl küçük kız öldü.

Geçtiğimiz hafta Cuma gü 
nü saat 08.45 sıralarında Ya-

Devamı Sayfa 4'te 

tüm sahil bandının su ihtiya 
cini karşılayacak baraj yapı 
lacak. Baraj inşaatına 1992 
yılında başlanacak.

Gemlik Hisartepe Mahalle 
si Dörtyol Kavşağına trafik 
kazalarını önlemek için BO 
RUSAN Firması tarafından 
yapılan üst geçit monte e- 
dilecek.

Kapaklı Köyünde bir süre ön 
ce meydana gelen sel nede
niyle hasar gören balıkçı ba 
rınağı 1992 programına alı
narak elden geçirilecek. Gü 
venli Köyü yol güzergahı Ad 
liye Köyüyle anlaşma sağla
nırsa 1992 yılında değlştlrile 
cek.

Şahinyurdu ve Cihattı Köy 
Devamı. Sayfa 4’te

Devlet Hastanesine 
Ortopedisyen

Dr. Çulhaojjlu 
Göreve Başladı

Devlet Hastanesine atanan 
Ortopedi vq Travmatoloji Bö 
lüm Uzman Doktoru Necdet 
Çulhaoğlu görevine başladı.

Akdeniz Üniversitesi Has
tanesinden Gemlik Devlet 
Hastanesine atanan Dr. Çul 
haoğlu, geçtiğimiz hafta çar 
şamba günü yeni görevine 
başladı. Poliklinik olarak has 
tanede daha oluşturulama- 
yan Ortopedi ve Travmatolo 
ji bölümünün yakında kuru
lacağını belirten hastane yet 
kililerl, bu alandaki çalışma 
ların en 'kısa sürede tamam 
(anacağını bildirdiler.

Devamı Sayfa 4'te

“Aile Bağlan,, 
beğeni topladı
Kız Meslek .Lisesi Tiyatro 

Kolu tarafından hazırlanan 
"Aile Bağları" adlı oyun bü 
yük beğeni kazandı.

Geçtiğimiz hafta cuma ak
şamı, Kız Meslek Lisesi Sa
lonunda düzenlenen oyunda 
Aile reisi ölünce, oğlunu ye
tiştirebilmek için bir annenin 
katlandığı zorluklar anlatıh- 
iıyor.

FAX 14223

3 Ocak Eyleminden İşten - tılmışlardı...

İŞÇİ TEMSİLCİLERİ
İŞLERİNE DÖNÜYORLAR

3 Ocak Genel İşçi eylemine katıldıktan gerekçesiyle iş
lerine son verilen Petrol İş Sendikası üyesi dört temsilci 
Sendikanın açtığı davayı kazanarak işlerine geri dönüyor.

Gemlik Asliye Hukuk Mahkemesinde geçtiğimiz hafta 
yapılan duruşmada. Petrol İş Sendikası Avukatı Süleyman 
Bayrak, bilirkişinin olumlu raporuna katıldıklannı, işçile
rin 4 aydır çalışmadıklarından aileleriyle mağdur duruma 
düştüklerini belirterek, işten çıkanlma kararının kaldırılma
sını istedi.

TÜGSAŞ Avukatları ise, bilirkişi raporuna itiraz ettiler. 
Bilirkişinin kariyerinin bulunmadığım. Hukuk Fakultesin- 
tesinden yeni bir bilirkişi oluşturulmasını istediler.

Mahkeme Yargıcı Nihat Özyurt, Petrol-îş Sendikası 
TÜGSAŞ işyeri Temsilcileri Hüseyin Demir, Efraim Tümer 
Alaattin Yılmaz ve Baş Temsilci Serdar öztürk’ün işe ia- 
deşine karar verdi.

Duruşmayı izleyen işçiler, karan birbirlerine sanlarak 
kutladılar.

Kıyma 22 bin 500 lira oldu

Et ve Taksi Fiyatlarına Zam
Belediye Encümeni et ve taksi fiyatlannı yeniden ayar

ladı. Gemlik’te 17 bin liradan satılan kıyma 22 bin liraya
çıkarıldı.

Kasap ve taksi- işletmecilerinin Belediye ye başvurarak 
zam istemeleri üzerine toplanan Belediye Encümeni, çev
re ilçelerdeki tarifleri de dikkate alarak et ye taksi fiyat
larına zam yaptı.

Belediye Encümeninin yeni et ve taksi tarifeleri şöyle :
CİNSİ
Kıyma
Dana Kuşbaşı
Biftek
Bonfile
Kuzu Kemikli
Koyun Kemikli

ESKİ FİYATI
17.000 TL.

18.000 TL.
19.000 TL.
20.000 TL.
18.000 TL.
15.000 TL.

Gemlik Lisesi Gece Düzenliyor
Gemlik Lisesi mezunlan 

yıllar sonra ilk kez bir araya 

geliyor.

Organizasyonla ilgilenen 

öğrenciler, 18 Mayıs günü sa 

at18.oo de Lisede toplana-

TAŞI GEDİĞİNE

AH, AH, VAH, VAH V
CADDELER, SOKAKLAR OTO PARK... V

SIRA, SIRA KAMYONLAR, TIRLAR, TRAKTÖRLER.
TAKSİLER fi

TRATUVARLAR MI ?
ŞANTİYE, SEBZE 
OTO YAYA, YAN 
NE MÜMKÜN 
AYAK ÜZERİNDE
HIZ DENEMESİ.. GIRLA VIIIN, VIIZZZI..
SAKAT KAL, ÖL.. AİLE YANSIN.
LAFA GELİNCE CAN GÜVENLİĞİ, MAL GÜVENLİĞE..

VEL HASILI LAF EBELİĞİ...
SÖZDE ÜZÜNTÜ.. HÜZÜNLÜ SİMA..

BİR AH AH 
YAN GELİP 

OOOOHH...

AH BİR VAH, VAH VAH.

YATIN..

KEKAH i...

NE ala; memleket

YENİ FİYATI
22.000 TL.
23.000 TL.

24.000 TL
25.000 TL.
22.000 TL.
20.000 TL

Devamı Sayfa 4'te 

nacaklar. Daha sonra Ata- 
mer Tesislerine gidilerek yık 
lar sonra birlikte hoş saatler 
geçirecekler. Geceye tüm es 
ki mezunlar katılabilecek. 
Biletler Çarşı Meydanı Tan 
gün Ticarette satılacak.

HALİ..
YANA YÜRÜMEK, GEÇMEK

TAKSİ TEKERLEĞİ.. EVET, EVET,

İf

3nan 3amtr
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Bir Gezinin Ardından (1) Kadri Güler

BİRİNCİ SAYFANIN DEVAMI
Uçakta seyhaat etmek bir başka güzel. Saatte 8 bin 

kilometre hız yapan İnsan harikası, sizi kısa bir süre 
sonra bulutların üzerine çıkarıyor. Bir başka oluyorsu 
nuz o zaman. Bulutlar arasından masmavi denizi görebl 
liyor, pamuk kümeleri arasında uçuşan bir kuş gibi his 
sediyorsunuz kendinizi.

Yanıma aldığım ve hiç ayırmadığım Nikon F 401 S 
fotoğraf maklnamı çıkararak dekranşöre basıyorum. O 
ne güzel manzara, bulutlar bir tablo gibi karşımda.. Da 
yanamıyorum klıng.. klıng.. basıyorum yeniden..

Kaptan pilot yüksekliğimizi ve rotamızı bildiriyor, biraz 
sonra Bulgaristan üzerindeyiz. Hızımız 8 bin km. Daha 
yukan 10 bin metre yüksekliğe çıkacağız. Bir ara içim 
bulanır gibi oluyor. Yükseklikten doğan basıng nedeniyle 
olsa gerek, sonra yutkunuyorum.

Çocukluğum geliyor bir an gözlerimin önüne. Bahkpa 
zan Hastane bahçesinde bir bayram gününü anımsıyo 
rum. O günlerin dönme dolaplarını bilirsiniz, Rahmetli 
Zeynel Amcam (Güler), çocukluğumuzun tek dönme do 
lapçısıydı. Bizim kuşak ve önceki ağabeylerimiz, "Topal 
Zeynel"! bilirler. Onun dönme dolabına binip sallanırken 
içimiz bir gider bir gelirdi. Uçaktaki gibi...

Grev nedeniyle Almanya’ya gidenler, bulabildikleri ya 
bancı şirketlerden bilet aldıklarından uçak ful doluydu. 
Yaşlısı, genç); çoluğu çocuğuyla.. Kalkıştan bir süre son 
ra curcuna başladı. Ağlamalar, karşılıklı sohbetler, tu 
valet kapısında sıra beklemeler... Türk'lerin yoğunlukta 
yolcu olduğu uçak herşey karadaki gibiydi...

Türkiye'den uçağızım kalktığında pınl pırıl bir h'ava,

Şahinyurdu Köyü Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Tüzüğü
Derneğin adı ve merkezi :
Madde 1) Demeğin adı : Şahinyurdu Köyü Cami Yap 

turna Onanm ve Koruma Demeği.
Merkezi : Şahinyurdu Köyü Gemlik
Madde 2) Demeğin amacı : Şahinyurdu Köyüne cami 

yaptınp bakım ve onarımını sağlamak, caminin her tür 
lü ihtiyacını müşterilatının yapımını ve görevlilere yar 
dımcı olmaktır.

Bu amacı gerçekleştirmek için :
A) Demekte sürdürülecek çalışma ve konulan :
a) Yapılacak caminin yapım ve anarımı gerektiğinde 

genişletebilmesini yıkıp yerine yenisinin yapılmasını temin 
eder.

b) Abdest alma mahallesi, şadırvanlar, tuvaletler, avlu 
lann tanzimi gibi cami müşteminatında olan herşey! ye 
niden yaptırır.

c) Cami ve müşteminatının aydınlatma, ısıtma, soğut

Adı, soyadı B. adı ana adı doğ. tarih mes. tabi. ikamet

M. Niyazi Şimşir : ’’ S. Mehmet Safiye Gemlik 1956 Çiftçi T.C. Şahinyurdu

Ahmet Barut Hüseyin Nebiye Ş.yurdu 1955 Çiftçi T.C. Şayinyurdu

Zeki Bostan Hüseyin Fikriye Ş.yurdu 1962 Çiftçi T.C. Şahinyurdu

Halil Alkan Murat Fatma Ş.yurdu 1952 Çiftçi T.C. Şahinyurdu

M. Ali Zambak ' f Haşan Fatma Ş.yurdu 1959 Çiftçi T.C. Şahinyurdu

Bahtiyar Acar / -ş . İsmit Fatma Ş.yurdu 1961 Çiftçi T.C. Şahinyurdu

Haşan Bahar Ramiz . Lütflye Ş.yurdu 1953 Çiftçi T.C. Şahinyurdu

Demeğe üye olma, üyelikten çıkma ve çıkarılma şart 
ve şekilleri.

Madde 4) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve 
18 yaşını bitirmiş bulunan ve demekler kanunu hükümle 
dne göre üyelikleri yasaklanmamış olan herkes derneğe 
üye olabilir. Kanunun 16.ncı maddesinde belirtilen husus 
lar yerine geçtirilmek kaydı ile kamu görevlileri de üye 
olabilir.

Kanunun 4. maddesinin 2. fıkrasının (2) ve (5) numa 
l< bentlerinde gösterilenler ile diğer kanunların dernekle 
re üye olmayacakları belirlenen kişiler ve orta okul öğ 
retim öğrencileri dernek üyesi olamazlar.

Yüksek öğretim öğrenci derneklerine, öğrenci olmayan 
lar, bu kanunun 39. maddesinde gösterilen derneklere, 
demeğin kurulduğu, kamu kurum ve kuruluşlarında ça 
lışmayan kamu hizmeti görevlileri ve kamu hizmetlerinde 
çalışan meslek mensupları tarafından kurulan dernekle 
re de o meslekten olmayanlar İle millet vekilerll üye 
olamazlar.

Türk vatandaşı olmayanların derneklere üye olabilme 
feri için Türk vatfndaşlarından dranan şartlardan başka

Kanunun 4. maddesinin 2. fikrisinin (4) bendinde b» 
gösterilenler bu bentde belirtilen yasak süresince deme 
ğe üye olamazalar. .' I i 1,4 t

.. oemUk
KÖRFEZ

masmavi bir gökyüzü vardı. Yoğoslavya ve Avusturya 
üzerinden uçarken, batıya da uçmanın getirdiği mendi 
yen farklılığı nedeniyle gün daha geç batıyor

Bir ara kaptan pilotun anonsuyla rotamızı öğrendik. 
Köln hava alanına ineceğiz. Köln de hava yağışlıymış. 
Oysa şimdi gökyüzü pırıl pınl. Demek Almanya’da iklim 
farklı.

Uçağın kanadı biraz yan döndüğünde bulutlar arasın ' 
dan yüksek dağ tepelerini görebiliyorum. Yalnız yüksek | 
tepeler, karlı tepeler... j

Bir süre sonra hava kararmağa başladı. Hostesin anon I 
su ile kemerlerimizi yeniden -bağladık. Birkaç dakika son | 

ra Almanya topraklarına ayak basacağız. Uçağın yavaş | 
yavaş alçaldığını hissediyoruz. Birden yemyeşil ormanlar | 
ve yeşillikler arasından süzülen yollar görüldü. Herşey ] 
düzenli, burası Köln çevresi olmalı, dedim. ı

Almanya’ya uçakla ikinci gelişimdi. İlk gelişde gece 
olması nedeniyle gözlemleme olanacağım olmamıştı. Şim 
di bu fırsatı buldum. Almanya demenin yeşillik, yine ye ; 
şillik. Yol, yine yol Sanayi, yine sanayi demek olduğunu । 
daha uçaktan inmeden görebiliyorsunuz. j

Alçaldık, daha alçaldık, piste doğru iniyoruz, tekerlek j 
lerimiz yere değdi, kalktı. Yeniden değdi ve bu kez yerde j 
uzun süre gittik. Sonra sola dönerek bir süre daha git j 
tik. Her taraf uçak doluydu. Ve motorların durmasıyla j 
uçaktan bir alkış yükseldi. Kaptan pilotu yolcular başarı | 
lı uçuşu nedeniyle kutluyorlardı. Biraz sonra polis ve I 
gümrükten geçerek Alman topraklarına yeniden ayak ba i 
saçaktım. j i: h.| j

HAFTAYA BİZİMKİLER

ma seslendirme temizlik ve benzeri teşkilatını kurar, teş 
rif ve tezini yapar.

dJİhtiyaca göre camiye ücretleri dernekçe vermek sure 
tiyle gerekli şartları taşıyan yeterli kadar görevli temin 
eder. Görevlilere yardım eder.

e) Gayesine uygun konferans, müsabaka, gezi tertip 
eder, kitap mecmua ve takvim benzerlerini çıkarır, baş 
kalorinin çıkardığını tevzi eder.

f) Diğer hayır dernekleri ile borç veya hazır alıp vere 

rek karşılıklı yardımlaşır.
B) Çalışma biçimleri :
a) Müftülükle devamlı işbirliği yapar ve İmkanları nls 

betinde yardımcı olur.
b) Gayesine uygun tesis kurar.

Dernek Kurucuları :
Madde 3) Dernek kurucuları şunlardır : 

o yabancının Türkiye'de ikamet etme hakkına sahip ol 
masıda gereklidir.

Üyelik hakları :
Madde 5) Dernek yönetim kurulu üyelik için yapılan 

müracaatları en çok 30 gün içinde üyeliğe kabul veya 
reddi şeklinde karara bağlayıp sonucunu müracaat sahi 
bine duyurmak zorundadır.

Madde 6) Hiç kimse bir üye olmaya veya dernekte kal 
maya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir.

Madde 7) Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Üyeler 
arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep ailezüm 
re ve .sınıf farkı yoktur. Tüzüğe eşitliği bpzan veya bazı 
üyelere ayrıcalık tanıyan hükümler konulamaz.

Madde 8) 4.cü maddede belirtilen kamu hizmeti görev 
lileri dernekler Kanununun 16. maddesi hükümler; gere 
ğince üye olabilecekleri dernekleri Türkiye Büyük Milet 
Meclisi üyeleri özel gelir kaynağı veya özel İmkanları 
kanunla sağlanmış olan kamu yararına çalışan dernekle 
rln yönetim ve denetim kurullarında görev alamazlar.

Üyelikten çıkarma :
Madde 9) Üyelerden :

a) Yasalarımıza, dernek tüzüğüne aykırı veya İmaca 
zarar verici hareket edenler.

Devamı Haftaya

***** t

Boyun Lenf Bezleri
Organizmanın lenf sistemi vardır. Boyundaki lenf bez 

leri bu sistemin bir parçasıdır. Organizmanın birçok ge 
nel veya yerel enfeksiyoz hastalıklarında lenf bezlerinde 
değişmeler meydana gelmektedir. Başlıca büyüme, sert 
leşme veya yumuşama, abseleşme ve vs.

Organizmanın üst bölgesi (boyun, omuzlar, baş, gö 
ğüs kafesi içinde veya uzak bir yerde bulunan kanser 
hastalığı) hastalıklarında boyun lenf bezlerinde büyüme, 
setleşme veya yumuşama ve ağrı meydana gelmektedir. 
Verem hastalığı boyun lenf bezlerinde ikincil olarak mey 
dana getiren bir hastalıktır. Hatta vücudun herhangi bir 
yerinde gelişen verem hastalığı sırasında boyun lenf 
bezlerinde değişmeler görülebilmektedir.

Boyun lenf bezleri verem hastalığı 20 yaş civarındaki 
gençlerde daha sık meydana gelmektedir. İleri yaş 
grubu insanlarda ise ancak yetersiz beslenme ve kötü 
yaşam şartlan varlığında husule gelmektedir.

Hastalığın değişik devrelerinde lenf bezlerindeki deği 
şiklikler farklıdır. Hastalığın ilerlemesinde ve sonunda 
bezlerde yumuşama ve ani olarak patlama olmaktadır. 
Bü durum ek bir bakterinin lenf bezine yerleşmek iste 
meşinden 'kaynaklanmaktadır. Bu nedenle bu tür değişi 
me maruz kalmış bez çevresind ekist veya fistül meyda 
na gelemektedir.

Boyun lenf bezi verem hastalığı belirtileri yavaş yavaş 
meydana gelmektedir. Boyun her iki tarafında lenf bez 
leri yuvarlak, badem veya erik kadar İrmaktadır. Bazen 
hastalık bu devrede uzun süre kalabilmektedir Daha 
sonra bezelerde yumuşama olmaktadır. Hastalıklı beze 
ler çevresinde kızarıklık görülmektedir. Dışarı doğru pat 
layan beze içeriği dışarı akmaktadır. Ancak içeriye doğ 
ru patlayanların içeriği çevre toplar damar yollan ile 
bütün vücuda dağılabilmektedir.

Boyun lenf bezleri veremi, çevre veya Uzak bölgelere 
yayılma göstermediği sürece seyri iyidir. Uygun , tedavi 
ile hastalar şifa bulmaktadırlar. Akciğer, kemik ve ek 
lem veremi ile birlikte seyreden boyun lenf bezi verem 
seyri iyi değildir. Yerel olarak hastalıklı bezler cerrahi 
yolla alınmalıdır. Genel tedavi çok önemlidir. İlaç teda 
visi ile beraber yaşam şartlarını iyileştirmek, güneş ve 
hava banyoları yapılmalıdır. Sop zamanlarda derin şua 
tedavisi uygulanan vakalarda iyi neticeler alındığı görül 

müştür,
Uzun ömürlü olmanın sırlarının bir tanesi şudur : (Çev

reyi kirletmemektir.)

İLAN
GEMLİK MALMÜDÜRLÜĞÜNDEN

1— İlçemiz, Armutlu Nahiyesi, Koyunağıh mevkiinde 

bulunan mülkiyeti Hazine’ye ait tapunun 18 pafta, 5411 

parsel numarasında 155 m2. yüzölçümlü, zeytinlik vasfın 

daki taşınmaz malin sayışı yapılmak üzere ihaleye çıkagl 

mıştır.
2— İhaleye ait şartname ve ekleri, Gemlik Malmüdûr 

lüğü Milli Emlâk Memurluğunda mesaj saatleri dahilin 

de görülebilir.

3— İhale, Gemlik Hükümet Konağının 4.cü katinda bu 

kınan Mâlmüdürünün odasında 4.6.1991 Sah günü, saat 

14.00'de, Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi hükmü 

gereğince AÇIK TEKLİF USULÜ ile yapılacaktır.
4— İşin tahmini bedeli 23.000.000.- TL.sı (YİRMİOÇMİL 

YON) olup, Geçici teminatı ise 690.000.- TL. (ALTIYÜZ 

DOKSANBİN) liradır.

5— Taliplilerin 4.6.1991 Sah günü, saat 14.00'e kadar 

teminatlarını Malmüdürlüğü veznesine yatırmaları ve İha 

le komisyonuna teminat makbuzları ile birlikte mûrcco 

atları, KDV dahil tüm masrafların alıcıya ait olduğu,

6— Posta ile müracaatların dikkate alınmıyacağı ilan 

olunur.



14 MAYIS 1991 SALI

gemLîk
KÖRFEZ SAYFA 3

SIRASI GELDİKÇE SAİT REİS...
Jnan 3amer

Gayrimenkulun Açık Artırma İlanı 
Gemlik icra Müdürlüğünden

Dosya No. 999/134 T.

Bu perşembe fabrikaya gitmek için servis otosunu 
beklerken rast geldim kendisine. Altmışını aşkın yaşına 
rağmen canlı ve zinde gördüm ben Sait Reisi. Ayağında 
hep o teçhizatı, çizmeler. Merhabalaştık. Tokalaştık 
ayaküstü. Hal hatır sûrduk. Maşallahın var, seni dinç 
ve zinde gördüm dedim. Yok yok makina eskidi, artık 
Sigortaya doktora gidiyorum. Tansiyonum yüksek dedi. 
Üzüldüm, şifa diledim.

Koca Sait Reis (AYDIN)... Yıllar öncesi anılarım canlan 
dı„ birden. Sait Reis, hayâtını namusu ile, doğa ile boğu 
şa boğuşa, o’na zarar vermeden kazanmaya 
çalışan deniz emekçisi. Herkez sıcak yatağında mışıl mı 
şıl uyurken o, yağmur, kar, rüzgar, fırtına ve dalgalarla 
boğuşa boğuşa balık tutarak bir lokma ekmeği helalin 
den kazanma uğraşı verdi yıllar yılı. Hala ileri yaşına 
rağmen denizlerde bir lokma ekmek için uğraşıyor. Kimse 
ye muhtaç değil. Kimseden bir şey beklediği yok. El, 
etek öpmeden, onuru ile alnı açık, başı dik yaşıyor cemi 
yet içinde. Bilenler ve tanıyanların sevgi ve saygısına 
muhatap olarak.

Deniz emekçilerini sömürenlere karşı amansız savaşı 
ilk kez Sait Reis başlattı. Gemlikli deniz emekçilerini 
örgütledi. Deniz emekçileri, tuttuklarını; kendilerinin kur 
duğu ve ortak olduğu koop. aracılığı ile pazarladılar. Bu 
yolla deniz emekçileri hem ürünlerini değerlendirdiler, 
hemde Gemlik halkına ucuz ve taze balık yedirdiler.

Sait Reis, deniz emekçilerini iptidai avlanmadan kur 
tarmak gerektiğine inandığından, kurduğu Su Ürünleri 
Koop. yolu ile denizcilere ağ ve tekne kredileri temin- 
etti. Bu uğurda amansız uğraş verdi. Bu uğraşın canlı 
tanığı, şimdi bizimde hemşehrimiz olan, o günlerin Zira 
at Bankası Müdürü Sayın Haşan AKKAN’dır. Bu gün 
Gemlikli Balıkçılarımızın, denizlerimizde av yapan, Istan 
bul ve Karadenizin balıkçı Ağalan ile boy ölçüşebllen, 
modem cihazlarla donatılmış teknelerinin oluşumunda 
Sait Reisin emeği ve uğraşı vardır.

1960 öncesi yıllarda ekonomi bozuk. Her şey kotaya 
tabi îdi. Sait Reis isteseydi; Japon’yadan koop. adına al 
dığı balıkağı ipliği tahsisini kendi adına dönüştürüp, yıllar

S.S. GEMLİK KAYA KONUT YAPI KOOPERATİFİ 
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Kooperatifimizin olağan genel kurul toplantısı aşağıda 
yazılı gündemi görüşmek üzere 25 MAYIS 1991 Cumarte 
si günü saat 10-00’da Halitpaşa Mahallesi Atatürk Ilka 
kulu Salonunda yapılacaktır.

Ekseriyet temin edilmediği takdirde toplantı 1.6.1991 
Cumartesi günü aynı yerde ve aynı saatte yapılacaktır.

1163 Sayılı Kooperatifler yasosınip 24'ncü maddesi ge 
reğince yönetim kurulu faaliyet raporu, bilanço ve gelir, 
gider cetvelleri ile denetim kurulu raporu toplantıdan 15 
gün önce kooperatifimiz merkez şubesinde ortaklarımızın 
tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıda kendilerini, temsilci (Diğer ortak veya birin 
d derecede akrabaları ile) vasıtası ile temsil ettirecek 
ortakların uygun olarak düzenlenmiş oldukları vekaletna 
melerini temsilcileri vasıtasıyla toplantı anında koopera 
fitimize tevdi etmeleri gerekmektedir.

Bütün ortaklarımızın toplantıya İştirakleri rica olunur.
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:

1— Yoklama ve açılış
2— Saygı duruşu ve divan teşkili
3— Faaliyet raporu ve denetçi raporlarının okunması
4— Raporlar üzerinde görüşme
5— Yönetim kurulu ve denetçilerin ibrası
6»— Yönetim kurulu ve denetçilerin seçimi
7— Ödenmeyen yıllık aidatlar üzerinde görüşme

8— 1991 yılı aidatlarının genel kurulda görüşülmesi
Ve karara bağlanması
9— 1801 yılı tahmini bütçesinin görüşülerek tesbltl

10— Dilek ve temenniler
11— Kapanış,

KAYIP

18 ZA 666 plakalı 1891 model Serçe marka otomöMle 

oft garanti belgesi kaybolmuştur. Hükümsüzdür.

Oûrt Nak. San, Ua (.fct «tı.

yılı denizleri yiyip bitiren Denizlerin Ağalarına el altından 
satarak o günün milyonlarını cebe indirir, zengin olurdu.
Yatlarda, kotralarda, mercedeslerle, villalarda bugünün 
bazı haramzadeleri gibi rahat bir yaşam sürerdi.

Bugün Meriyette bulunan Su Ürünleri yasasıda O’ 
nun yıllar yılı etkili, yetkili kişiler ve milletvekilleri nez 
dinde yaptığı yorulmak bilmez çalışmaları ve uğraşları 
sonucu kabul edildi.

Sait Reis’e göre denizler Halkındı. Denizleri hiç kimse 
haksız kullanmaz, kirletemezdi. Hiç bir güç ve kişi; ge 
lecek nesillerin denizlerdeki hakkını yiyemezdi. Yıllar yılı 
her yerde, her zaman bu düşüncelerini dile getirdi ve 
savundu. Tehdid gördü, canından olma bahasına yılmadı. 
Olayların üstüne üstüne gitti.

Bildiğiniz gibi; çevre korumacılığı moda. Sosyetenin bir 
nevi uğraşı, hobisi. Sait Reis, 251-30 yılların öncesi, deni 
zi korumak için bilmez tükenmez ve yılmaz uğraş yermiş 
ve halada veren bir çevre koruma, gönüllüsüdür.

Bence Sait Reis, Çevre korumacılığının öncüsü olarak 
Çevre ‘Koruma Müsteşarlığınca örnek gösterilerek ödül 
lendirilmeli, yapılacak bir tören ita de onurlandırılmalıdır. 
Bu davranış, O’na bir hakkın teslimidir. Çok görülmeme 
II dir.

Sait Reis, bir demokrasi neferidir de. Yıllar yılı CHP'de 
ocak ve bucak başkanlığı yaptı. Ünvan ve etiket peşin 
de koşmadı. Açık yürekle gerçekleri savundu, .haksızlık 
lan eleştirdi. İnandıklarını ve olumsuzlukları lokal mevzuu 
yapmadı. Hizmetlerinle hiç öğünmedi. (Övünmediği için 
dir ki; biz yazıyoruz bugün.) Meseleleri resmi zeminlerde 
açık açık aile getirdi. Dedikodu yapmadı. Açık açık, so 
rumluların yüzüne karşı kusurlarını, hatalarını söyledi.

Atatürk ilkelerinden asla taviz vermedi. Bu ilkeler doğ 
ruitusunda hizmet verdi. İlkeleri savundu. Hep emekçinin, 
dargelirtfnin, yetimin, öksüzün, acizin yanında oldu. On 
ları korudu kolladı. Hala da bu tutum ve davranış içinde-

Halkçı, Demokrat, Emek ve Emekçi dostu, namus tim 
şali Sait Reis. Geçmiş olsun. Sana Tanrı'dan sağlıklar 
dilerim. Örnek kişiliğin önünde saygı ile eğilirim.

Rastgele koca reis...

GEMLİK MALMÜDÜRLÜĞÜNDEN

1— İlçemiz, Armutlu Nahiyesi, Koyunağılı mevkiinde 

bulunan mülkiyeti Hazine’ye ait tapunun 18 pafta, 5412 

parsel numarasında 141 m2. yüzölçümlü, zeytinlik vasfın 

daki taşınmaz malın satışı' yapılmak üzere ihaleye çıkarıl 

mıştır.
2— İhaleye ait şartname ve ekleri, Gemlik Malmüdür 

lüğü Milli Emlâk Memurluğunda mesai saatleri dahilin 

de görülebilir.

3— İhale, Gemlik Hükümet Konağının 4.cü katında bu 

lunan Malmüdürünün odasında 4.6.1991 Salı günü, saat 

14.30’da, Devlet ihale Kanunu’nun 45i. maddesi Hükmü 

gereğince AÇIK TEKLİF USULÜ ile yapılacaktır.
4— İşin tahmini bedeli 21.000.000.- TL.sı (YİRMİBİRMİL 

YON) olup, geçici teminatı ise 630.000.- TL. (ALTIYÜZ 

OTUZBİN) liradır.
5— Taliplilerin 4.6.1991 Salı günü, saat 14.30 a kadar 

teminatlarını Malmüdürlüğü veznesine yatırmaları ve i • 

İhale komisyonuna teminat makbuzları ile birlikte müra 

caatlart, KDV.si dahil tüm masrafların alıcıya ait olacağı,

6— Posta ile müracaatların dikkate alınmıyacağı İlan 

olunur.

GEMLİK MUHTELİF ESNAF ve KÜÇÜK SANATKARLAR 

DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN

Gemlik Esnaf ve Küçük Sanatkarlar Derneğine enaz 
Lise ve dengi okul mezunu olup, daktilo ve muhasebe 
den anlıyan sözleşmeli bayan elaman alınacaktır. İlgile 

nenlerin açık adresleriyle beraber dilekçelerini 31.5.1991 
tarihine kadar Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Dernek Baş 
kanlığına müracaat etmeleri rica olunur.

Dernek Başkanı

Şükret SOLMAZ

Demlrsubaşı Mh. Bekar Yokuşu No. 1-A Gemlik 
__ ___ — — —--------------------- .

Satılmasına karar verilen gayri men küllerin ctasS, tay 

met>, adadi, evsafı :
A) Gemlik tapu sicilinin 9.12.1983 tarih ve pafta : 31, 

ada : 551, parsel : 19'da kayıtlı Gemlik Hamîdr/e mahal 

leşi İstiklal caddesinde kain 1123 m2 miktarındaki arsa 
üzerine inşaa edilen ancak tapu sicilinde kat irtifakı ha 

(indeki kargır apartmanın :

1— Üçüncü normal kattaki 30/6673 arsa 

bağımsız bölüm sıra nolu büro bilirkişi 
32.000.000 TL. kıymet takdir edilmiştir.

paylı 122) 
tarafından

2— Üçüncü normal kattaki 36/6678 arsa paylı (126) 
bağımsız bölüm sıra nolu büro bilirkişi tarafindan 
18.5OO.Q0O TL. kıymet takdir edilmiştir.

3— Üçüncü normal kattaki 30/6678 arsa paylı (123) 

bağımsız bölüm sıra nolu büro bilirkişi tarafından 
32.000.000 TL. kıymet takdir edilmiştir.

B) Gemlik tapu sicilinin 12.11.1984 tarih ve pafta : 31, 

ada 1.44 ve parsel : 3’te kayıtlı Hamidiye mahallesi Gaz 
hane caddesinde kain 165.90 m2 miktarındaki arsa ûze 

fine inşaa edilen ancak tapu sicilinde kat irtifakı halinde 
ki karair apartmanın 3’ncü kattaki 10/58 arsa paylı (3) 

sıra nolu meskenin 1 salon, 4 odası, banyo, Wc, mutfak 

ve 1 balkonkon ibaret olup elektrik ve suyunun mevcut 

olduğu mesken bilirkişi tarafından 50.000.000 TL. kıymet 

takdir edilmiştir.

SATIŞ ŞARTLARI :

1— 1. sıradaki taşınmaz 17.6.1991 -Pazartesi günü saat

14.30— 14.50 arası

2. sıradaki taşınmaz 17.6.1991 Pazartesi günü saat 

15.00—15.20 arası

3. sıradaki taşınmaz 17.6.1991 Pazartesi günü saat 

15.30—15.50 arası

4. sıradaki taşınmaz 17.6.1991 Pazartesi günü saat 
16.00—16.20 arası Gemlik İcra Müdürlüğünde açık artır 
ma suretiyle yapılacaktı! Bu artırmada tahmin edilen kıy 

metin %75’ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaktan 

mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale 

olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıra 

nın taahhüdü baki kalmak şartiyle 27.6.1991 Perşembe 

günü aynı yer ve aynı saatlerde ikinci açık arttırmaya 

çıkarılacaktır. Bu arttırmada da rüçhanlı alacaklıların 

atacağı ve satış masraflarını geçmesi şaftı ile muham 
men kıymetin %40 nisbetinde arttırana iha|e olunur]

|— Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıyme- 

3n %20 nisbetinde pay akçesi veya bu miktar kadar Mil 

II bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Sq 

tış peşin para İledir, alıcı İstediğinde 20 günü geçmemek 

üzere mehil verilebilir. Dellallye resmi, ihale pulu, tapu 

iare ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış 

>edelinden ödenir.

3— İpotek sahibi alacaklılara diğer ilgililerin (+) bu 

gayrimenkul üzerindeki haktan hususiyle faiz ve masrafa 

dair olan İddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün için 

de dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan 

tapu sicili İle sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakı

lacaklardır. K.D.V. alıcıya aittir.

4— Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde öden 

mezse İcra ve iflas Kanununun 133. maddesi gereğince 

ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve %30 fa 

izden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme 

hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir.

5— Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebil 

mesi İçin dairede açık olup masrafı verildiği takdirde iste 

yen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6— Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve mün 

derecatını kabul etmiş sayılacaktan, başkaca bilgi almak 

isteyenlerin 1989/134 T. sayılı dosya numarasıyla Müdür 

lüğümüze başvurmakta itan olunur.

(I. If. K. 126)
(+) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri İcra Müdürü 
de dahildir,- Abdurrahman ÇELİK
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Büyült Fiîsnî
. . İşçiler, Memurlar, Esnaflar Emekli ve
r- - ■ Bar Mirler <■ / j

Kara Kış Gözünüzü Korkulmasın
|;1’/.TÜRKCHC (İthal Paketlenmiş kok kömürü) §
| ŞİMDİ 1/4 PEŞİN GERİSİ ÜYGUN TAKSİTLERLE

Artık ton ton değil, paket paket kül süz»
; dumansız, tozsuz kömürünüzü ;
L. .1. YAZDAN. . ALIN . KARLI ÇIKIN , •

• İSIT AH «Güvenilir isim» ?
GEMLİK : Ilıca Cd. Çiğdem Sk. 1/A TEL : 14911
BURSA : Çarşamba Cd. İçli Sk. 3/A TEL ; 125552 j
NOT : Kampanyadan yararlanmak isteyenler 15 Hazirana kadar ISITAN satış yerlerine müracaat ediniz.

Garaj 
Yönetmeliği
Yönetmelik hükümlerine gö
re, ilce içinde yapılacak ka 
palı ve açık garaj yerleri 1- 
çin daha önceki meclis top 
lantılannda önerilen Krom 
Sokaktaki Zeytin Halinin Be 
tediye Sosyal Hizmet alanı
nın kapalı otopark yapılması 
görüşülerek kabul edildi.

İlçe Trafik Komisyonun
dan graj yerleri konusunda 
önerilerin gelmediğini bildi
ren Belediye Başkanı Dimili, 
kamyon ve otobüs garajları 
nın da açık garaj olarak 
gösterilmesini İstedi. Öneri
nin kabul edilmesinden son
ra, toplantıda 5 yıllık İmar 
programı vq vatandaşların 
imar konulu dilekçeleri ko
misyona havale edildi.

Sıt alanlarının plana işlen 
mesl konusunun ele alınma
sında konuşan Belediye gaş 
kanı Dimili, "Biz vatandaşı
mızı mağdur olmaması İçin 
yetkinlerle yaptiğımız görüş 

mede Kurumun birinci dere
cede SlT alanı olarak göste 
rildiği mezarlığın bulunduğu 
bölümden. Ilıca Caddesine 
kadar olan bölümün sağ şe 
ridini 3. derece SlT alanı ol 
masını İstedik. Böylece va
tandaşın kaybı bir derece 
hafiflettik" dedi. ,

Dr. Çulhaoğlu
Başhekim Operatör Dok

tor Ali Muhsin Sözer, Has
tanedeki yatak kapasitesini 
100’e çıkartacaklarını kayde 
herek; Ürolog ve göz dokto

ru eksiklikleri bulunduğunu 
söyledi, Gemlik Devlet Has
tanesindeki dahiliye/ kadın 
çocuk doğum, kulak-burun 
boğaz, gastrolojl ve.Biokim 
ya bölümlerinde 13 uzman 
doktor görev yapıyor.

Muhtarların ortak
(erinin ortaklaşa kullanacak 
lan otomatik santral 1992 
yılı programına alınacak.

Kurtul Köyünün 150 tonluk 
su deposu İhtiyacı da 1992 
yılı programına alınarak ya
pılacak.

Vatandaşlar tarafından ha 
zineye ait olan arazilerin 
açılarak ağaç dikilmesi şek
lindeki tecavüzlerin Kadast
ro sonucu ortayo çıkmasıy
la mağdur duruma düşen va 
tandaşlann mağduriyetle 
rinln giderilmesi sağlana
cak.

Devlet Bakanı Hüsamet
tin örüç toplantı sonunda 

yapımı devam etmekte olan 
Küçük Sanayi Sitesin© gitti. 
Kooperatif Başkanı Süreyya 
Bayrak Bakan örüç'© çalış 
malar hakkında bilgi verdi.

Yasaklara Aldıran Yok
sine, biz Su Ürünleri Koope
ratifi yöneticileri olarak var 
gücümüzle, karşı: çıkacağız. 
Sesimizi ilgililere duyurması 
v© görevlerin gereğine© ya
pılması İçin durmadan mü
cadele edeceğiz. Yetkililer 
balık Hallerine v© satış tez
gahlarına baksınlar. Eskisin 
den daha çok çeşit ve bol 
balık göreceklerdir. Bu balık 
lar denizlerimizden kaçak 
olarak avlanmaktadır. Yaka 
lanan kaçakçılar, küçük pa 
ra cezalarıyla serbest bırakıl 
dıkça, yeterli mücadele ya 
pılmadıkça, yasak koymanın 
anlamı yoktur'. O zaman 
herkese serbest bıraksınlar', 
namuslu balıkçı da evlerinin 
rızkını sağlasın.

Devletin balıkçıya sahip 
çıkmadığını da söyleyen Ay
dın tüm balıkçıların sosyal 

SU ÜRÜNLERİ
Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müşteşarlığından 

almış olduğumuz 24 Temmuz 1989 tarihli İthalatçı Belge 
sini zayi ettik. Hükümsüzdür.

S.S. GEMLİK SU ÜRÜNLERİ SATIŞ VE KREDİ KOOP.

KAYIP

Bursa Bağ-Kur Bölge Müdürlüğünden almış olduğum 
sağlık karnemi kaybettim. Hükümsüzdür.

Ömer ÇAKIR

SATILIK DÜKKAN

İhtiyaçtan dolayı 125 m2 acilen satılık dükkan.

Pazar Cd, Camlıca Sk. 9 Tel. 10150

DÜZELTME

Gazetemizin 7 Mayıs 1991 tarih ve 906 şayısında yayın 
lanan Belediyeye ait 299.869.700 TL. keşif bedelli kaldı 
rım İnşaatı İle İlgili ilanda yapılan sehven hata sonucu 
ihale tarihi 15.5.1991 Çarşamba günü yerine 15.6.1991 Çar 
şamba günü olarak yazılmıştır.

güvenlik şemsiyesi altına 
alınmasını istedi. 1

Silahlı Hırsız
çan Fırat Delibaşı (20) ihbarı 
alan Gemlik Emniyet Müdür 
lüğü Ekiplerince İlç© Tarım 
Müdürlüğü önünde silahıyla 
birlikte yakalandı. Sorgula
ması yapılan Fırat Delibaşı 
tutuklanarak cezaevine gön 
derildi.

BAŞ SAĞLIĞI
I ŞİRKETİMİZİN NAKLİYE MÜTEAHHİDİ DURU NAKLİ 
! YAT SAHİBİ, DÜRÜST VE MERT İNSAN, ARKADAŞIMIZ

İBRAHİM DURU’nun
VEFATINI ÜZÜNTÜ İLE ÖĞRENMİŞ BULUNUYORUZ 

COK GENÇ YAŞTA KAYBETTİĞİMİZ ARKADAŞIMIZA' 
ALLAH’TAN RAHMET, EŞİNE, EVLATLARINA, YAKIN 
fLARINA, MESLEKTAŞLARINA VE ARKADAŞLÂRINÂ

BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ.

KAFOĞLU SABUN SANAYİİ A.Ş.
GEMLİK

Trafik Bîr Kurban 
anneannesi ille birlikte kar
şı yola geçmek için bekleyen 
Elif Elikesik’in dikkat etme
den an| olarak yola fırlama
sı kazaya neden oldu. Bursa 
Orhangazi yönünde gitmek
te olan. İsmet Gülmez yöne
timindeki 16 HK 077 plakalı 
özel araç küçük kıza çarptı.

Et v» Taksi Fiyatlarına Zam
Öte yandan taksilerde eskiden 2 bin lira olan açılış fi 

yatı 2 bin 500 liraya, Kilometre ücreti ise, 2 bin liradan 
2750 liraya çıkarıldı. Gece tarifelerine is® yüzde 50 zam 
yapıldı.

DUYURU
1991-1992 Öğretim yılında ilçemizde açılacak olan 

ÖZEL KÖSEOĞLU ANA-İLK ve LİSESİ'nln siz Saygıde 

ğer bölge halkına vereceğimiz hizmetten mutluluk du 
yar, İlgilerinizi bekleriz.

SAYGILARIMIZLA
ÖZEL KÖSEOĞLU LİSESİ
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SAYI : 908

Fiyatı 900 Lira KDV daha

• ıGazetemiz Basın Ahlak
Yasasına Uyar.

ı 
■

gemük
KÖRFEZ

I _______________ HAFTALIK SİYASI GAZETE

KURULUŞ : 1« RAKİRMO 18î«

Matbaamız/la 
Nişan, Nikah Dflgüzı 

ve
Sünnet Davetiyeleri

1 Saatte 
Teslim Edilir-

KÖRFEZ
Matbaacılık
Tlf : 11797 Gemlik
FAX 14223

En Sağlıklı Isıtıcı Petro-Kok Ürünleri.-

Bilinçsiz ısınmanın
faturası çok büyük

• ISI—TAN LTD. ŞTİ. YETKİLİSİ NECATİ k KARTAL, GEMLİK VE BURSA'DA GEÇEN KIŞ 45.500 TON ODUN 
KESİM KARARI ALINDIĞINI, GELİŞMİŞ ÜLKELERDE ODUNUN SANAYİDE KULLANILDIĞINI, SAĞLIKLI YAİ 

KITIN ODUN OLAMIYACAĞINI SÖYLEDİ

Konutlarda ve işyerlerinde 
sobaların kaldırıldığı bu gün 
lerde, gelecek kış nasıl ısı 
nacağız sorusunu kafalan* 
mızdan atmadan İlçemizde 
kurulu Isı-Tan firması dünya 
nın en sağlıklı kari ısıtıcısı 
nin Petro-Kok ürünleri oldu 
ğunu belirterek, "alım gücü 
düşük kesime olanak sağlı 
yacağız" dedi.

Isı-Tan Limited Şirketi or 
taklarından Necati Kartal, 
"Çevre kirliliğinin önde ge 
fen faktörü hava kirliliğidir. 
Oksijen oranının azalması 
havaya atılan kükürt oranı 
nın yükselmesi ve kömür
den çıkan cüruhun değerlen 
dirilmemesi sağlık sorunu

gündeme getirmektedir" şek 
linde konuştu.

Hava kirliliğinin orman 
katliyamıyla da ilgili olduğu 
nu, ülkelerin geri kalmışlık 
düzeyinin odunun yakıt ola 
rak kullanılmasıyla da ölçül
mekte olduğunu vurgulayan 
Kartal, "Ne yazık ki ithal 
orman ürünlerinin cirit attığı 
ülkemizde, ormanlarımı 
zın büyük bin bölümü yaka 
çak odun için kesilmekte 
dir" şeklinde konuştu.

Bursa ve Gemlik’te geçen 
yıl yakacak odun için Or 
man Bölge Müdürlüğünce 
457.500 ton odunun kesim 
karan alındığını, kaçak ke 
sim ve toprak açma nedeniy

le yapılan katliyamların da 
eklenmesiyle sanayide de 
ğerlendirilmesi gereken Qf 
man ürünlerinin sobada ya 
kacak olarak kullanıldığını 
öne süren Kartal, "Çare so 
ba yakıtı olarak Petro-Kok 
un ülkemizde de üretilmesi 
dir" dedi.

Necati Kartal Petro-Kok 
hakkında şunları söyledi :

"Yakıt sorunu Eylül ve E- 
kim aylarında gündeme gel
mektedir. Kış sezonu içinde 
ise zorda kalan halkımız ka 
Lite düşünmeden yakıt soru 
nunu çözmek isteyince şoke 
olmaktadır. Ülkemizde, kal- 
sine edilmiş taş kömürü *âı- 
şında kullanılacak standjart

da kömür üretilmemektedir. 
Kömür işletmelerinin çoğu 
açık işletme olduğundan, te 
mizleme ve kafeine işlemle 
rinden geçmediği için kıs 
kil, kaş, toz gibi faktörler 
biryana sobalarda kullanabi 
lecek özellikte kömür yok 
tur."

Isı—Tan Ltd. yetkilisi kati 
teli yakacak için tüm dar ge 
lırlilere yardımcı olmak ama 
cıyla uygun taksitlerle çevre 
kirliliğine zarar vermeyen it 
hal kömürünü getirdiklerini 
Gemlik’te de başlayan hava 
kirliliğinin ancak sağlıklı ya 
kıtla önlenebileceğini söyle 
di.

Zam Fırtınası Sürüyor

Ekmek 850 Lira Oldu
Belediye Encümeni Fınn, Otel ve Gazino fiyattam 

yeniden ayarladı. Gemlik'te 700 liradan satılan ekmek 
850 Hra oldu.

Fınn, Gazino ve Otel esnafının Belediyeye başvurarak 
zam istemeleri üzerine Belediye Başkanı Nezih Dimffi 
Başkanlığında geçtiğimiz hafta çarşamba günü toptancı 
Belediye Encümeni, çevre ilçelerdeki tarifeleri de d kka I 
te alarak ekmek, otel ve gazino fiyatlanna zam yaptı.

Belediye Encümenince yeni ekmek, gazino ve otel fi 
yatları şöyle :

Cinsi Eski Fiyat Yeni Fiyat

Ekmek 425 gr. 700 lira 400 gr. 850 Lira
Gazinolarda
Çay 500 lira 750 lira
Kahve 600 lira 1000 lira
olarak belirlenirken otel fiyatlarına da %50 zam yapıldı.

MİNİ ÖNERİ

Gençlik ve Spor 
Bayramı Gösterileri 
Ertelendi

19 Mayıs Gençlik ve Spor 
Bayramı, törenleri havanın 
yağışlı olması nedeniyle er 
telendi.

Pazar günü saat 9.00’da 
Atatürk Anıtına Çelenç kona 
rak saygı duruşunda bulunul 
dukta sonra, gösterilerin ya 
pılacağı Futbol sahasına gi 
dilmedi. İlçe Kaymakamı Coş 
kun Ertûrk, sağanak halinde 
yağan yağmur nedeniyle ör 
ta dereceli okul öğrencilerin 
ce yapılacak gösterilerin 25 
Mayıs Cumartesi gününe er 
telendiğlni açıkladı.

BİR GEZİNİN ARDINDAN

Minibüsçüler Belediye Otobüs
Zammını Bekliyor

Murat UÇTU

Gemlikli! minibüsçü esna 
fı dert küpü. Minibüsçüler, 
Belediye Otobüslerinim uçuz 
taşımacılık yapmaları nede 
niyle bir yıldır kendilerinin 
de aynı fiyata yolcu taşıdık 
■arından zarar ettiklerini söy 
lüyorlar.

100 üyesi bulunan 73 no 
lu Güzel Gemilik Minibüsçü 
ler ve Küçük Otobüsçüler 
Demeği Başkanı Osman Gü 
müş, bir yıldan beri Gemlik 

Bursa arasında- 2 bin liraya 
yolcu taşıdıklarım belirterek

Bizimkiler (Poşet Olayı) (2)
Kadri Güler

Uçaktan iniş bir olay oldu. 275 kişi kapıların açılma 
sr/fa ayağa kalktı ve kapıya doğru gitmek isteyince çı 
kış kilitlendi.

İniş sırasında başımdan geçen ilginç olayı anlatma 
dan geçemeyeceğim.

Uçakta üçlü bir sırada oturuyorduk. Solumda başör 
tülü genç bir Karadenizli hanım, onun yanında da yaş 
lıco bir bayan...

Motorların durmasından sonra ayağa kalkınca yanım 
daki genç bayan kapıya kadar elindeki ağır poşetini ta 
şımada yardımcı olmamı istedi. Peki, deyip poşet] aldım,

Devamı Sayfa 2'de

şöyle» konuştu :
! '-‘Geçen yıl1 fiyatlarımızı 

Belediye Otobüs fiyatlarıyla 
aynı düzeyde ayarladık. Oto 
büs fiyatlarına zam yappıl 
mayınca biz de zam yapa

Devamı Sayfa 4’te

Halk Eğitim 
Kurslarında Sergi
Ayı

Halk Eğitim Merkezi Mü
dürlüğü tarafından açılan 
sergiler büyük ilgi görüyor.

Halk Eğitim Merkezi Mü
dürlüğünün Şahlnyurdu, Ci 
hatlı. Kurtul,Engürücük, Ka 
paklı, Fıstıklı, Umurbey ve 
K. Kumla'da açtığı kurslar

Devamı' Sayfa 4’te

Yanan Komyonet 
Korku Yarattı

Gazjıane Caddesinde park 
etmiş olan Aysan İnşaata 
alt kamyonetin elektrik kon 
tağından yanması, korku ya 
rattı.

Önceki gece saat 22.30 
sıralarında Gazhane Cadde 
si sokakta park eden 34 HK 
100 plakalı özel bir şirkete

Devamı Savfa 4’te

Gemlik Rotarydenbir 
Kültür Hizmeti Daha 

Nurten Durdağ 
Resim Sergisi

Gemlik Rotary Kulübünün 
organizasyonu ile Resim öğ 
retmeni Nurten Durdağ’ın 
yağlı boya çalışmaları Bele 
diye Sanat Galerisinde» izle 
nime açıldı.

Devamı Sayfa 4’te

Gemlik Lisesi 70-71 
mezunları hasret 
giderdiler

20 Yıl Sonra 
Buluştular

Gemlik Lisesinden 20 yıl 
önce mezun olan öğrenciler 
ilk kez birâraya gelerek öğ 
retmenleriyle hasret giderdi 
ler.

Devamı Sayfa 4’te

Küçük Kumlada 
5 ev soyuldu

Yazlık Faresi 
Yakalandı

Küçük Kumla’da jandar 
ma tarafından şüphe üzeri 
ne gözaltına alanan Alpay 
Budak adlı genç hırsız çıktı.

ilçe Jandarma Komutanlı

Devamı Sayfa 4’te

Tırtıklanan 150 Liralar
Belediye Encümeni ete, çaya, otele ve ekmeğe zam 

yaptı.
400 gram ekmek böylece 850 lira oldu.
100 lira veren bir ekmek alabilecek fırıncı veya bakkal 

150 lira bulabilirse vatandaş geriye para alacak.
Sağolsun, ANAP İktidarı ülkede parayı altın yaptığın 

dan, kuruşlar piyasadan silindi.
Şimdi, çocuklar ve dilencifer bile verdiğimiz 100 lirayı 

almıyor. Sizin anlayacağınız 100 ve 50 liralar artık işe 
yaramıyor.

Bozuk para derdi, halkın hiç yoktan ekmek alırken 150 
lirasının tırtıklanmasına neden oluyor.

Önerimiz, ekmeğin gramajının yükseltip düz olarak 
1000 liradan satılması.

Belediye Encümeni, lütfen vatandaşın 150 lirasının tır 
tıklanmasını bir kararla önleyiniz.

K. G.

Jandarmaya iki Kurtarıcı Verildi
Gemlik Jandarma Bölük Komutanlığına iki adet kurta 

rıcı verildi.
İl Alay Komutanlığından ilçeye tahsis edilen çekiciler, 

kullanıma başladı.
Gemlik, Bursa, Armutlu ve Kurşunlu yollarında meyda 

na gelecek trafik kazalarımda ve yanlış park etmiş aıaç 
ların kaldımlmasında kullanılacak olan jip kurtarıcı 
farın fiyatının 180 milyon lira olduğu bildirildi.

Öte yandan, İlçe Bölük Komutanlığınca kullanılan 990 
model Kartal tipi görev otosu, 1991 modeliyle değiştiril 
di.

Ö TAŞI GEDİĞİNE »

X ZENGİN... a
"BEN ZENGİNİ SEVERİM." 

X SÖYLEMEYE NE GEREK. 
S BİLİYORUZ, BİLİYORUZ.. _ U

NEREDEN Mİ? Ç
.4 ÖDÜLLERİNİZDEN... A

A 3anur f
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BİR GEZİNİN ARDINDAN

Bizimkiler (Poşet Olayı) (2)
Kadri Güler

Birinci Sayfanın Devamı
Beynimde' şimşekler çakıyor. Poşetten kurtulacaktım. 

Serde yardımseverlik var ya.. Ağır ağır ilerliyerek-ilerle 
metten çok itişerek-kapıya vardım ve başladım bekle 
meğe. Bizim genç Karadenizli bayan görünürlerde yok 
tu. Uçak boşaldıkça boşaldı. Bir süre daha bekledim. 
Gelen giden yok. Elimde emanet poşet torba ve kendi 

ı poşetimde kestane şekerleri... Yürümeğe karar verdim.
Almah Pasaport polisinin ününde büyük bir kalabalık.
Dikkatlice koltuk komşumu arıyorum. Ama ortalıkta yok. 

j Yeniden uçak koridoruna dönüyorum. Hostesler, ve kap 
| tan pilot geliyor. Uçak bom boş. Kalabalığın arasında 
| Karadenizli hanımı aramağa devam ediyorum. Yok, yok, 

i yok...
Başlangıçta yardımseverlik duygularıyla başlayan* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 o 

lay, kafamın içinde kötü düşüncelerin yer etmesine ne 
| den oldu. Kalabalık seliyle pasaport polisine yaklaştıkça 

bir oyuna mı getirildim kuşkusu yer etti bende.

S.S. GEMLİK SİGORTALI İŞÇİLERİ YAPI KOOPERATİF^ 
BAŞKANLIĞINDAN

Kooperatifimiz yönetim kurulu 302 nolu kararı ile aşa 
ğıdaki yazılı gündem ile 30 Haziran 1991 Pazar günü sa 
at 13.00'de Atatürk İlkokulu Salonunda 1990 yılı olağan 
genel kurul kongresinin yapılmasına karar verilmiştir.

Ekseriyet sağlanmadığı takdirde 7 Temmuz 1991 tarihin 
de aynı yer ve aynı saatte 1990 yılı olağan genel kurulun 
da kooperatifimizin tasfiyesine gidilecektir.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM: , I '
1) Açılış ve saygı duruşu
2) Divan başkanlığının ve 2 yazmanın seçimi
3) Yoklama ' ■
4) Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması

5) Denetim kurulu raporunun okunması
6) 1990 yılı bilanço kar zarar cetvelinin okunması
7) Yönetim ve denetim kurullarının ibrası
8) 1990 genel kurulunda yapılanmayan 3476 sayılı ya 

saya göre kooperatifimizin tasfiye kararının alınmasına
9) Dilek ve temenniler

10) Kapanış.

GEMLİK ROTARY KULÜBÜ BAŞKANLIĞINDAN

Derneğimizin 1990-1991 dönemi 2. olağan genel kurul 

toplantısı 13 Haziran 19®1 Perşembe günü saat 12.30'da 
Tibel Otelinde yapılacaktır.

Gerekli çoğunluk sağlanmadığında toplantı 20 Haziran 
1991 Perşembe günü aynı yerde ve saatte yapılacaktır.

Üyelerimize önemle duyurulur.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM: ! . 1 _

1) Açılış ve divan seçimi
2) Saygı duruşu
3) 1990-91 dönemi faaliyet raporunun okunması
4) Denetim raporunun okunması
5) Faaliyet raporu ve denetim raporunun görüşülmesi 

ile yönetim kurulu ve denetim kurulunun aklanması
6) 1991-1992 dönemi tahmini bütçesinin görüşülüp 

onaylanması
7) Dilek ve temenniler, kapanış.

ELEMAN ARANIYOR

Büroda çalışacak Lise mezunu bayan eleman aranıyor. 
Müracatlarin şahsen yapılması.

GEOTEKNİK LTD. ŞTİ.

Demlrsubaşı Mh. Taksim Sk. 9/1 ~ GEMLİK

(Elimdeki ağır poşetin içinde ne olduğunu bilmiyorum. 

Sçhibi, kapıda alacağım dedi, ortalıkta yok. Filmlerdeki 
| veya gazete haberlerindeki gibi bir oyuna mı getiriliyor 

dum. Polisle aramda 3-4 metre var. Kontrol sırası bana 
geliyor. Arkama dönüp tekrar tekrar arıyorum baş örtü 

lü genç hanımı, yok..
Kararımı verdim ve yavaşça pasaport polisi gişesinin so 
(undaki sütunun önüne doğru yaklaşarak, duvar dibine 
torbayı bıraktım. Yine de bir kez daha koltuk komşuma 
bakmadan kendimi alamadım.

Pasaport polisine "Yeşil" pasaportumu uzattım. Bir 
bana, bir «fotoğrafa baktı. Almanca buyurun, dedi. Ilerli 
yerek gümrük polisinden de geçtim. Karadenizli komşum 
daha ortalıkta görünmüyordu. Valizimi zalmak İçin alt 
kata indiğimde bant üzerinde dönen valizlerin önünden 
geç bir bayan, "Ağabey, ağabey ben buradayım. Çanta 
mı verir misin” diye seslendi. "Poşetinizi bana söyledi 
ğiniz yere bıraktım. Gidip alabilirsiniz." diyerek vali 
mi aldım ve kapıya doğru yöneldim.

Ağabeyimin havaya kalkmış elini hemen gördüm. Adım 
tarımı sıklaştırarak o yöne giderken biraz önce başımdan 
geçen olay bir kez daha gözlerimin önünden şerit gibi 
geçti. Bir daha yardım severliği hava alanlarında yapmı 
yacağıma kendi kendime söz verdim.

İki kardeş kucaklaştık ve hafif çisiyen yağmur altında 
Kölh’den Oberhausen’e doğru otpbanda yol almağa baş 
ladık.

HAFTAYA : ALMANYA’DAKİ TÜRK İŞ YAŞAMI

Gayrimenkulun Açık Artırma ilanı 

Gemlik icra Müdürlüğünden
Dosya No. 989/448

Satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, kı/tne | 

ti, adedi, evsafı :
1— Gemlik ilçesi Fevziye köyünün Yongali mevkiinde 

kain ve tapunun pafta : 7, parsel : 331'de kayıtlı 6060 

m2 miktarındaki Tarla vasıflı taşınmaz bilirkişi tarafında I 

tamamı 5.000.000 TL. kıymet takdir edilmiştir.

Gemlik ilçesi Fevziye köyü Yongali mevkiinde kain 
tapunun pafta : 7, parsel : 334'te kayıtlı 1600 m2 mikto I 

nndaki Tarla bilirkişi tarafından 1.000.000 TL. kıymet 

takdir edilmiştir.
3— Gemlik ilçesi Fevziye köyü Makrat mevkiinde kcin 

pafta : 10, parsel ; 575’de kayıtlı 27.600 m2 miktannda 

ki Tarlanın borçlu hissesine isabet eden 1/2 nizbetinde 

ki taşınmaz 8.000.000 TL kıymet takdir edilmiştir.

4— Gemlik ilçesi Fevziye köyü Makrat mevkiinde ka 

in pafta : 10, parsel 813'te kayıtlı 17072 m2 miktannda 

ki Tarlanın borçlu hissesine isabet eden 4/12 nisbetinin 

5.000.000. TL kıymet takdir edilmiştir.

Taşınmazlar açık artırma suretiyle satışa çıkartmıştır.

SATIŞ ŞARTLARI :

1— Birinci sıradaki taşınmaz 27.6.1991 Perşembe günü 

saat 10.30 ile 10.50 arası
2— İkinci sıradaki taşınmaz 27.6.1991 Perşembe günü

I Manastır Restaurant
Düğün ! Nişan Sünnet 

Cemiyetlerinizde 
Hizmetinizdedir.

Tlf : 10039 - 11342 Gemlik

Satılık Arsa
Armutlu Ahmet Köycüğii mevkiinde 

denize 100 metre, mesafeli Yeni yol cep
heli 2 kat imarlı 345 m2 arsa acele satı
lıktır.

Müracaat: 9-343 12638
(Cumartesi 13.öo ten sonra ve pazar gün
leri 9-343-15161) KARAMAN

İznik gölü kıyısında tabiatın 
kucağında huzur dolu yemek

Göl Şadırvan 
Restaurant

İZNİK GÖLÛ'NÜN ENFES MANZARASIYLA BÜTÜNLE 

ŞEN YEPYENİ ANLAYIŞ İÇİNDEKİ DEKORASYONU, 

DEĞİŞİK SPESİAL ÇEŞİTLERİ VE PİYANİS AYHAN

EŞLİĞİNDE YUDUM YUDUM ZEVK ALACAĞINIZ GÜZEL 

BİR GECE GEÇİREEÎİLECEĞİNİZ YER.

TEL : 13 21 GÖL YOLU ORHANGAZİ

KAYIP

8012034 şaş» ve 0479444 motor nolu 1991 model 
Serçe otomobile ait Garanti belgesi kaybolmuştur.

Hükümsüzdür

saat 11.00 ile 11.20 arası

3— Üçüncü sıradaki taşınmaz 27.6.1991 Perşembe günü 
I 

saat 11.30 ile 11.50 arası
4— Dördüncü sıradaki taşınmaz 27.6.1991 Perşembe g- I 

nü saat 12.00 ile 12.20 arasında Gemlik İcra Müdürlüğün I 

de açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tah 

min edilen kıymetin '%73'ni ve rüçhanlı alacaklılar varsa 

alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı 

ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok 

artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 8.7.1991 Pazarte 

si günü aynı yer ve aynı saatlerde ikinci artırmaya çıka 

alacaktır. Bu. artırmada da bu miktar elde edilememişse 

gayrimenkul en çok artıanın taahhüdü saklı kalmak üze 

re artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok 

artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artırma bedelinin 

malın tahmin edilen kıymetinin %40’ını bulması ve satış 
isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından | 

fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaş 

tırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle bedelle alıcı 

çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2— Artırmaya İştirak edeceklerin tahmin edilen kıyme

ti %20 nlsbetlnde pay akçesi veya bu miktar kadar Mil 

II bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. So

tış peşin para İledir, alıcı İstediğinde 20 günü geçmemek 

üzere mehil verilebilir. Dellaliye resmi, ihale pulu, tapu 

tarc ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış 

bedelinden ödenir.
3— İpotek sahibi alacaklılara diğer ilgililerin (+) bu

i gayrimenkul üzerindeki haklan hususiyle faiz ve masrafa 

dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün için 

de dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan 

tabu sicili İle sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakı

lacaklardır. K.D.V. alıcıya aittir.

4— İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırma 

mak" suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve 

kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasında 

ki farktan vediğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizin 

den müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve te 

temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemiz 

ce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bede 

tinden alınacaktır.

5— Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebil 

mesi İçin dairede açık olup masrafı verildiği takdirde iste 

yen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6— Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve mün 

derecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak 
isteyenlerin 989/448 sayılı dosya numarasiyle Müdürlüğü 

müze başvurmaları ilan olunur.

(I. If. K. 126)
(+) İlgililer tabirine İrtifak hakkı sahipleri İcra Müdürü 

de dahildir. Abdurrahman ÇELİK

Güzel Nakr ve Sari, Tlc, Ltd. Ştl.
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Camii Yaptırma ve Yaşatma
1) Dernek organlarının seçilmesi,
2) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
3) Yönetim ve denetim kurulları raporların görüşülme 

si, yönetim kurulunun ibra edilmesi,
4) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp 

aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
5) Dernek için taşınmaz malların satın alınması veya 

mevcut malların satılması hususunda yönetim kuruluna 
yetki verilmesi,

6) Derneğin federasyona katılması veya ayrılması,
7) Derneğin feshedilmesi,
8) Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevlerin yerine 

getirilmesi.
Yönetim ve denetim kurulları :
Madde 15) Yönetim kurulu 5 asil 5 yedek üyeden teş 

kil edilmek üzere genel kurulca gizli oy ile seçilir. Asil 
üyeliklerde boşalma olduğu zaman en çok oy alandan 
başlamak üzere yedek üyelerin göreve çağrılması zorun 
ludur. Toplantı günleri kurulca tesbit edilir. İlk toplantı 
en yaşlı' üyenin başkanlığında yapılır üyeler arasında 
görev bölümü karara bağlanır. Toplantı günleri kurulca 
tesbit edilir. Toplantıda salt çoğunluk aranır ve mevcu 
dun çoğunluğu ile karar verilir.

Üst üste 3 veya yılda on toplantıya mazeretsiz yahut 
kabul edilir mazereti olmaksızın katılmayan üyeler ku 
rui üyeliğinden; çekilmiş sayılırlar. Buna dair kararı üye 
liğin süre verilerek savunması alındıktan sonra yönetim 
kuruluna verilir.

Madde 16) Yönetim kurulu üye sayısı boşalmalar se 
bebiyle yedeklerinind© yerin© getirilmesinden sonra üye 
tam sayısının yarısından aşağı düşerse genel kurul mev 
cut yönetim üyeleri v© denetleme kurulu tarafından 1 
ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılması halinde 
dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahalli 
sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri ara 
sından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde genel kurulu 
toplamakla görevlendirilir.

Madde 17) Yönetim kurulu aşağıdaki görevleri yerine 
getirir.

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

2) Dernek şubelerinin açılmasını kararlaştırma^ ve şu 
be kurucularına yetki vermek,

3) Derneğin gelir ve gider hesaplama ilişkin işlemleri 
yapma ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak ge

■’ nel kurula sunmak.
4) Türk vatandaşı olmayanları dernek üyeliğine kabulü 

halinde bunları on gün içinde mahalli en büyük mülki 
amirine bildirmek mevzuatın kendisine verdiği işleri yap 
mak ve yetkileri kullanmak.

Madde 18) Denetleme kurulu üç asil ve üç yedek üye 
den teşkil edilmek üzere genel kurulca seçilir. Bu ku 
rul derneğin hesaplarını ve çalışmalarını devamlı denet 
leyerek asgari altı ayda bir hazırlayacağı raporlara yöne 
tim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Ayrı 
ca üyelerin dernek çalışmaları hakkındaki ihbarlar üze 
rinde rapor hazırlayarak gereğini yapar.

Yönetim kuruta her türlü hesap ve işlem dosyalarını 
denetleme kuruluna göstermeye mecburdur. Yönetim ku 
rulu denetlemelerde zorunluk çıkardığı takdirde denetle 
me kurulu zabıtla bunu tesbit eder ve genel kurulun 
toplantıya çağırmasını sağlar. Suç teşkil eden hususla 
rın tesbiti halinde durumu ilgili makamlara bildirir.

Madde 19) Genel kurulca: yapılan seçimi izleyen yedi 
gün içinde yönetim kurulu başkanı tarafından sayılan 
organlara seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadla 
rı, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve 
ikametgahları dernek merkezinin bulunduğu yerin en 
büyük mülki amirliğine yazı il© bildirilir.

Madde 20) Üyelerin girişte 20.000. lira giriş aidatı ve 
yılda 120.000. TL üye aidatı öderler miktar yıllık olarak 
verileceği gibi aylık taksitler şeklinde d© ödenebilir. Ö 
deme şekli ve .zamanı üyenin talebide göz önün© alına 
rak yönetim kurulunca tesbit edilir. Yapılan bu tesbit 
her üye için üye kayıt defterine işlenir.

Tüzük değişikliği :
Madde 21) Derneğin tüzüğü merkez genel kuruluna iş 

tirak eden üyelerin üçte ikisinin çoğunluğu ile değişti 
rilir. Yapılan değişiklik kuruluşundaki usûle göre ilan et 
tirilerek kesinlik kazanır.

Şahinyurdu Köyü
b) Aidatlarını tebliğe rağmen (30) gün içinde mazeret 

siz olarak ödemeyenler yönetim kurulu kararı ile üyelik 
ten çıkarılırlar. Çıkarılanların itiraz hakları vardır. (Şenel 
kurul kararı kesindir.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar önceden derneğe 
yaptıktan yardım ve aidatları geri isteyemezler.

Dernek genel kurulunun şekil ve toplanma zamanı : 
Madde 10) Dernek genel kurulu derneğe kayıtlı asil 

üyelerden temsilci üyelerden teşekkül eder. Genel kuru 
tunun toplantı gününden 1 ay öncesinden kadar aidatla 
nnı ödemeyenler toplantı nisabında göz önüne alınmaz 
ve oy kullanamazlar. Aidatını ödeyen asil üyeler ile fah 
ri üyeler dinleyici olarak toplantıya katılabilir. Dilek ve 
temennide bulunabilirler.

Dernek tüzüğünün gazetede yayınlandığı tarihi takip 
içinde ilk genel kurul toplantısını yapar.

a) Her iki sene (HAZİRAN) ayında olağan.
b) Yönetim ve denetleme kurullarının gerekli gördüğü 

hallerde veya dernek üyelerinin 5/1'inin yazılı isteği üze 
rine olağan üştü toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim 
kurulu tarafından çağrılır. Denetleme kurulunun veya 
dernek üyelerinin 5/1 nin yazılı isteği üzerine yönetim ku 
ruiu genel kuruiu 1 ay içinde toplantıya çağırmazsa, de 
r.etieme kuruiu veya toplantı isteği bulunan üyelerden bi 
rinin müracaatı üzerine mahalli Sulh Hakimi duruşma 
yaparak demek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti 
genei kurula çağırmakla görevlendirilir.

Genel kurul toplantısı, oy kullanma ve karar alma şekli 
Madde 11) Yönetim kurulu genel kurula katılma hakkı 

olan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılacak 
üyeler en az 15 gün önceden günü saati yeri ve günde 
mi mahalli bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya 
çağmr. Bu çağadan çoğunluk sağlanmazsa toplantı ya 
pılamaz. İkinci toplantının hangi gün yapılacağı da; belir 
tilir. İlk toplantı günüyle ikinci toplantı arasında bir haf 
tadan daha az zaman bırakılmaz.

Toplantının yapılacağı gün saat ve yer ile toplantı 
gündemi toplantı gününden en az 15 gün önce mahalli 
en büyük mülki amirliğine bildirilir. Bu yazıyla toplantıya 
katılacak üyeleri gösterecek liste de eklenir.

Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum 
geri bırakma sebepleri de belirtilerek toplantı ilanının ya 
pıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek duyurulur. 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 bu esasa göre mahalli en büyük müli amir 
ligine duyurulur.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılmaz.
Genel kurul toplantıları demek merkezinin bulunduğu 
yerde yapılır. ' ! ! '

Madde 12) Genel kurula katılma hakkı bulunan üyele 
rin yandan bir fazlasının katılması ile toplanır.

İlk toplantıda yeterli sayı sağlanmazsa ikinci toplantı 
da çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya üye 
sayısı toplantının iki katından az olamaz..

Madde 13) Genel kurul toplantıları ilanda belirtileri ma 
halli en büyük mülki amirine bildirilen gün v© saatte ya 
pılır. Genel kurula katılacak üyeler yönetim kurulunca 
listedeki adların karşısına imza koyarak toplantı yerine 
giderler.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Üye o 
yunu bizzat kullanır. Fahri üyelerin oy hakkı yoktur. Ka 
rarlar mevcudun salt çoğunluğu ile alının

Dokuzuncu maddede belirtilen çoğunluk sağlanmış 
ise bu bir tutanak ile tesbit edilir toplantı yönetim kurulu 
başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerin 
den bir tarafından açılır. Hükümet komserinin toplantı 
ya gelmemiş olması toplantının ertelenmesini gerektirmez

Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan 
ve başkan vekili ile katip seçilir. Toplantının yönetimi ge 
nel kurul başkcnına aittir. Katipler toplantı tutanağını 
düzenler ve başkanla beraber imzalarlar!

Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgelerden yöne 
tim kuruluna verilir. Toplantıda yanlız gündemde yer a 
tan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan 
üyelerin en az 10/1 tarafından görüşülmesi istenen ko 
nuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurul görev ve yetkileri :
Madde 14) Genel kurulda görüşülüp karara bağlana 

cak hususlar şunlardır :

Derneği Tüzüğü
Derneğin gelirleri ;
Madde 22) Demeği© geîîrferi şunicrcr :
1) Giriş ve üye aidatı
2) Dernekçe yapılan yayınlar, spor yanşmGSi re kon 

ferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler
3) Derneğin mal varlığından elde edâen gefeter
4) Bağışlar ve yardımlar
5) Yardım toplama hckkmdaki rrerzuot hûisûmtertne 

uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
Tutulacak defterler :
Madde 23) Dernek aşağıdaki defterleri tutar :
1) Üye kayıt defteri, derneğe girenleri© kim! k ert. der I 

neğe giriş tarihleri, aylık veya yıllık aidattan bu deftere I 
yazılır.

2) Karar defteri yönetim kurullarının karartan tarih ve 
numara sırası ise bu deftere yazılır ve kararın ct boş 
kan ve üyelerce imzalanır.

3) Gelen ve giden evrek defteri gelen ve giden evrak 
tarih ve numarası ile bu deftere kayıt olunur.

4) Gelir ve gider defteri, demek namına alınan bütün 
paraların alındıkları ve harcanan bütün parolan© alındık 
lan ve harcanan paralarında verildikleri yerier açık ve 
düzenli olarak bu defterde gösterilir.

5) Bütçe kesin hesap ve bilanço defteri, bütçe kesin 
hesap ve bilançolar bu deftere işlenir.

6) Demirbaş defteri, demeğe ait demirbaş eşyalar bu 
deftere işlenir. Bu sayılan defterler noterden tasdikli 
olması zorunludur.

7) Alındı belgesi kayıt defteri :
Madde 24) Derneğe gelirleri alındı belgesi ile toplanır 

ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu belgelerin 
saklama süresi özel kanunlarda gösterilen daha uzun 
süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere beş yıldır. 
Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belge 
si Maliye Bakanlığınca bastırılır. Demeğin talebi üzerine i 
otuz gün içinde bu belgeler verilmez ise kanundaki u 
şule göre demekçe bastırılan alındı belgeleri mahallin 
en büyük mülki amirliğine onaylattırılarak bağış ve aidat ' 
kabulünde kullanılır. Maliye Bakanlığınca resmi alındı 
belgeleri sağlandıktan sonra demeğin bastırdığı alındı 
belgeleri kullanılmaz. Bağış ve aidat toplayacak kişi ve 
ya kişileri dernek yönetim kurulu bir karar ile belirtir 
ve bu karar o yerin en büyük mülki amirliğine tescil et 
tirilir. Dernek adına gazete ve ©teki basılı eserler vere 
rek para veya yardım toplamak yasaktır.

Taşınmaz mal bildirimi :
Madde 25) Dernek amacını gerçekleştirmek için bağış 

veya satıh almak yoluyla taşınmaz mdi edinilebilinir bun 
lan satabilir, hibe ve terk edebilir. Kamu yaranna çaiış 
ma kararı aldıktan sonra İkametgahı ile amaç ve faali 
yetleri için gerekli olanlarda© başka taşınmaz mala sa 
hip olamaz.

Derneğin sandık kurması :
Madde 26) Demek yardım sandığı kurar. Demek sağ 

lanan parayı üyelerine paylaştırmak faiz veya başka ad 
larla üyelerine gelir sağlamak şartı ile üyelerin yiyecek 
giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal hiz 
metlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlannı karşılamak amacı I 
ile sandık kurabilir. Sandığın çalışma esaslarını İçişleri 
Bakanlığınca çıkarılan yönetmelik çerçevesinde yönetim 
kurulunca tesbit edilip yürütülür.

Lokal açma :
Madde 27) Dernek merkezi bulunduğu yerden maha'li 

en büyük mülki amirinden izin almakve kanunlara ayla 
rı davranmamak şartı il© bir lokal açıp işletebilir.

Madde 28) Derneğin şubesi yoktur.
Derneğin feshi ve mal varlığının tasfiyesi :
Madde 29) Genel kurul demeği© feshine karar alabil 

mesi için tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sa 
hip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisini© toplan 
tıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda çoğunluğun 
sağlanmaması halinde üyeler usulüne göre ikinci toplan 
tıya çağrılır. İkinci toplantıya üye sayısı ne olursa ol 
sun fesih konusu görüşülebilir. Fesih çoğunluğu ilişkin 
karan toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte ikisi çoğun ’ 
luğu ile verilmesi zorunludur.

Demeğin fesih yönetim kurulu tarafından beş gün 
içinde mahalli en büyük mülki amirliğine yazı ile bildi 
rilir.

Madde 30) Fesih halinde demeğin menkul ve gayri 
menkul mallan hâzineye devredilir.

İlçemizi Temiz Tutalım
Yerlere Tükürmeyiniz

KAYIP
Gemlik Nüfus Müdürlüğünden almış olduğum Nüfus 

cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.
Kemal KIYAK

KAYIP
Gemlik Tekel Müdürlüğünden almış olduğum Teke! 

defterimi kaybettim. Hükümsüzdür.
İbrahim DEMİR
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TEŞEKKÜR
20 YIL SONRA İLK KEZ BİRARAYA GELEN, GEMLİK. 

LİSESİ MEZUNLARININ GECESİNE KATILAN, SAYIN 
KAYMAKAMIMIZ COŞKUN ERTÜRK'E, BELEDİYE BAŞ 
KANIMIZ NEZİH DİMİLİ'YE 1997-1971 ÖĞRENİM YILI 
OKUL MÜDÜRÜMÜZ YILMAZ ÖĞER VE GECEMİZE KA 
TILAN ÖĞRETMENLERİMİZE, GEMLİK LİSESİ MÜDÜR 
VE YÖNETİCİLERİNE, OKUL KORUMA DERNEĞİ VE 
AİLE BİRLİĞİ BAŞKANLARINA ÖĞRENCİ ARKADAŞLARI 
MİZA VE EŞLERİNE, GECEMİZE KATILAMIYAN ARKA 
DAŞLARIMIZA VE ÖĞRETMENLERİMİZE, GELECEK 
GEMLİK LİSELİLER GECESİNDE BİR ARADA OLMAK 
DİLEKLERİMİZLE TEŞEKKÜRÜ BİR BORÇ BİLİYORUZ.

TERTİP KOMİTESİ

Yazlık Faresi 
gına bağlı ekiplerin Küçük 
Kumla'da devriye gezdiği sı 

rada şüphelenerek gözaltına 

aldığı Alpay Budak (15), ya 

pılan sorgulamasında 5 yaz 

Iık daireyi soyduğu anlaşıldı.

Girdiği dairelerden teieviz 

yon, bilgisayar, dürbün ve 

çeşitli ev eşyasını çaldığını 

itiraf eden genç hırsız, Cum 

huriyet Savcılığınca cuma 

günü mahkemeye sevk edil 

di. Yargılanan genç, tutukla 

narak cezaevine kondu.

Yanan kamyonet 
korku yarattı
ait kamyonet, içinde kimse 
nin bulunmadığı bir sırada 
motor bölümünden yanma 
ğa başladı. Olayı görenlerin 
durumu itfaiyeye bildirmesi 
üzerine gelen ekipler, yanan 

aracı kısa zamanda söndür 

düler.

Olay, çevrede korku yarat 

tı. ilgililer, araçların elektrik 

akşamlarının sık sık kontrol 

edilmesi gerektiğini uyardı 

lar.

20 Yıl Sonra
1970-1971 öğretim yılında 

Gemlik Lisesinden mezun o 
lan 65öğrenci, eşleri ve öğ
retmenleri ile Gemlik Lisesin 
de Cumartesi günü biraraya 
geldiler.

Uzun yıllar birbirlerini gör 
meyen 70-71 mezunları, ar 
kadaşları ve öğretmenleriyle 
hasret giderdiler. Aynı gece 
Atamer Tesislerinde bir ye 
mek de düzenliyen eski öğ 
renciler, Gemlik Lisesine 
yardım için mezuniyet kar 
nelerini para ile satın aldı, 
lar. Gecede satılan rozet 
Ve karneden, Gemlik Lisesi 
ne 1 milyon 500 bin lira yar 
dım toplandı.

Gecede öğretmenler adı 
na bir konuşma yapan Gem 
İlk Lisesi 1970 yılı Müdürü 
Yılmaz Öğer, 20 yıl sonra 
anımsanmanın kendileri İçin 
çok büyük bir mutluluk oldu 
ğunu belirterek, "Sîzleri şiiri 
di yetişmiş bir insan olarak 
görmekten kıvanç duyuyo
ruz. Verdiğimiz emekler bo 
şa gitmemiş. Bu tür anlamlı 
geceleri her yil tekrarlayın. 
İleri yaşlarda bu günlerin an 
(amini daha iyi kavrayacak 
siniz" dedi.

Gemlik Lisesller Gecesine

Buluştular
eski öğrenciler yanında 20 
eski öğretmen katıldı. Gece 
boyunca müzik eşliğinde do 
yasıya eğlendiler.

Halk Eğitim 
da yıl boyunca el emeği 
göz nuru dökerek, kursiyer 
ler tarafından hazırlanan 

giysiler ve el. işleri. Köy 

kurs binalarında sergileni- 

yor.

Açılışlarını Gemlik Kayma 

kamı Coşkun Ertürk’ün. yap 

tığı sergilerde ANAP İlçe 

Başkanı Esat Coşkun, Daire 

Müdürleri ve Muhtarlar Der 
neği Başkanı idrls Kurt, çev 

re Köylerin Muhtarları ve 

köylüler katıldı. Kursları bi 

ten genç kursiyerler setgi a 

çılışlatı öncesi belgeleri tö

renle dağıtıldı.

Nurten Durdağ
Geçtiğimiz hafta cuma gü 

nü saat 17.00’de Belediye 

Başkanı Nezih Dimili tarafın 

dan açılan resim sergisinde 

34 parça yağlı boya tablo 

sergileniyor.

GEMLİK İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE 
DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞINDAN

I Cinsi Miktarı Birim fi, Tutan G. Te.

İMİk. %1S 1

Koyun derisi 3.350 adet 21.000 70.350.000 5.276.250 |
Keçi derisi 750 adet 13.000 9.750.000 713.250 I

Sığır derisi 800 kg. 4.000 3.200.000 2404X10 i
Yukarıda cinsî, miktarları ile muhammen bedeli ve

| %7.5 geçici teminatı yazılı Kurban Derilen 30.5.1991 Per I 
şembe günü saat 14.00’de Kaymakamlık toplantı salonun I

I da açık arttırma usulü ile ihaleye çıkarılacaktır.

İhaleye katılacaklar geçici teminatlarını elden Vakıf 
Muhasebesine yatırarak ihaleye iştirak belgesi alacaklar | 

dır. •
I Belirtilen gün ve saatte deri ihalesi yapılmadığı tak 

i dirde 6.6.1991 günü aynı saatte yapılacaktır.I i
| Satış şartnamesi Vâkfımızdan^ temin edilebilir.

İhaleye katılacak kişi ve kuruluşlara duyurulur.

Coşkun Ertürk
Gemlik Kaymakamı Vakıf Bşk. |

Minibüsçüler Otobüs Zammını
madik. Oysa Mart’ta 3 kez 
zam geldi. Lastik ve öbür 
giderler arttı. Fiyatları arttır 
dığımızda yolcu belediye oto 
büslerine kaçıyor. Şu anda 
zararına çalışıyoruz.”

Bursa Osmangazi belediyö 
Başkanından da yakınan 
Kooperatif Başkanı Gümüş, 
"Sayın Başkan şimdi ilçe mi 

nibüslerinin yolcularını Gaz 
cılardan yukarı çıkarmalan 
na izin vermiyor. Yolculan 
garajda bırakırsak taksi dol 
muşlarla Heykele çıkmak zo 
runda kalacaklar. Bu kez 
yolcular belediye otobüsünü 
tercih edecek. Ekmeğimizle 
oynanıyor” şeklinde konuş 
tu.

işle. Fîırsat
işçiler, Memurlar, Esnaflar Emekli ve

L • ' Dor Gelirliler ? -
Kara Kış Gözünüzü Korkulmasın 

TÜRKOK (İthal Paketlenmiş kok kömürü) 
ŞİMDİ1-4 PEŞİM GERİSİ UYGUN TAKSİTLERLE 

Artık ton ton değil, paket paket kül süz, 
dumansız, tozsuz kömürünüzü

YAZDAN ALIN KARLI ÇIKIN 
ISITAN «Güvenilir isim»

GEMLK : Ilıca Cd. Çiğdem Sk. 1/A TEL : 14911
BURSA : Çarşamba Cd. îçli Sk. 3/A TEL : 125552
NOT : Kampanyadan yararlanmak isteyenler 15 Hazirana kadar ISITAN satış yerlerine müracaat ediniz.
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Yasasına Uyar.
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Matbaa rai z4a 
\'işaa. Nikah D0^üd 

ve
Sünnet Davetiyeleri 

1 Saatte
Teslim Edilir, 

KÖRFEZ 
Matbaacılık
Tlf : 11797 Gemlik

FAX 14223

Cumhurbaşkanından İl Olmayı İstediler

inal Gemlilt’teıı Geçil ANAP Millet Vekili Mehmet Gedik :

“Favorim Mesut Yılmaz,,

.Cumhurbaşkanı Turgut ö- 
nri. Bursa'ya yaptığı geziden 

[Yalova'ca dönerken ilçemiz 
iden geçti. Cumhurbaşkanını 
karşılayan ANAP’hlar "İl ol- 

Imak isliyoruz" yazılı pan 
kart astılar.

Geçtiğimiz hafta perşem 
be günü Bursa'ya gelen 

I Cumhurbaşkanı Turgut Ö- 
.«zal, Soğukpmar köyünde bir 
i vatandaş tarafından yaptın- 

lon Anadolu İlköğretim Oku- 
lunu hizmete açtıktan sonra 
Yalova’ya giderken dörtyol

I kavşağında Kaymakam Coş 
kun Ertürk. Belediye Başka
nı Nezih Dimili, ANAP İlçe

Minibüsçül r 
Belediye
Başkanı
Nezih Dimiliyi 
Ziyaret Etti

Yeni kurulan Gemlik Mi- 
nûbûsçûler ve Küçük Oto
büsçüler Demeğiyönetim 
kurulu üyeleri. Belediye Baş 
kau Nezih Dimili’yi ziyaret 
etti-

Belediye Başkanı Nezih Di 
mili’yi makamında ziyaret 
eden Birol Yıldız, Osman Çe 
ilk, Erol Aksoy, Ömer Sert, 
Ahmet Üre ve Arif Celiker 
den oluşan Minübüsçüler ve

Küçük Otobüsçüler Demeği 
yönetim kurulu üyeleri; Baş 
kanla tanrştrtar ve sorunlar 
a aktardılar.

BİR GEZİNİN ARDINDAN

Türklerde iş Yaşamı (3) 
Kadri Güler

Almanya'ya Türk işçi güçü 1960’h yıllarda başladı. Av 
raporun en büyük sanayisini kurmuş olan Almanlar, bu 

: fabrikalarda çalışacak işgücü açığını karşılamak için, 
başta Türkiye’den olmak üzere, değişik uluslardan ucuz 
emek gücünü ülkelerine götürdüler.

Türkiye'de kentleri ilk kez askerliklerinde gören yüzbin 
terce kişi, akın akın Almanya'ya gönderildi.

Almanya'da birinci kuşak işçilerimizin yerini, İkinci ku 
şak aldı. Birinci kuşak "uyumsuzları" oluşturdu. Almanlar, 
sonraki yıllarda bu kuşağın ülkelerine dönmesini kolaylaş 
trocck birçok teşvikler ortaya koydular. Böylece birinci 
kaşağın büyük çoğunluğu emekli olup yurda döndü.

Bu yazımda ikinci kuşağın sosyal ve kültürel yapısına 
I girmeyeceğim. Çünkü, Almanya'da artık üçüncü kuşak 

Türk'ler yetişiyor. Nüfus cüzdanlarında milliyetleri T.C. 
yazan Türkler..

Sayılan 3 milyonu geçen "Bizimkiler", Almanya'nın dört 
bir yanma dağılmış durumda.

Devamı Sayfa 2'de

Başkanı Esat Coşkun, Küçük 
Kumla ve Armutlu Belediye 
Başkanları, köy muhtarları 
bazı vatandaşlarla iki bine 
yakın öğrenci tarafından kar 
şılandı.

Cumhurbaşkanı Özal, saat 
17.00'de ilçemiz sınırlarına 
girdiğinde Dörtyolda beki i- 
yenler, "Sayın Cumhurbaş
kanımız İl Olmak için yar
dımlarınızı bekliyoruz" yazılı 
pankart astılar.

Özal ve ardındbn gelen 
konvoy, kavşakta 5 dakika 
durdu. Cumhurbaşkanı, çetv 
resini saran halkla konuştuk 
tan sonra yoluna devam etti.

Sırayla iş yerlerini soydular

GEMLİK’TE TOPLU SOYGUN
İlçenin: en. işlek caddesin 

de bulunan 6 işyeri kimliği 
belli olmayan kişilerce soyul 
du.

İstiklal caddesinin Orhan 
gazi caddesiyle kesiştiği 
noktada bulunan 1 eczane, 
1 market, 1 oto lastik satış 
yeri life 3 zeytin dükkanının 
kapı kilidini kırarak içeriye 
giren soyguncular taşıması 
kolay maddelerle, kasalarda 
bulunan paralan çalarak:: 
kaçtılar.

Gemlik parkının çehresi değişti hakk,oda
ilçe halkının oturabileceği 

tek park. Belediyece yeniden 
düzenlendi.

Belediye tarafından bir

Bu arada ANAP’lıldrca Cum 
hurbaşkanına kurbanlar ke 
sildi.

Cumhurbaşkanını karşıla
mak için öğrencilerin saatler 
ce derslerinden alınarak yol 
kenarlarında bekletilmesi' ve . 

lilerin tepkisine yol açtı.'Ga 
zetemizi arayan bazı veliler/ 
"Halkı toplayamayanlar öğ

rencilerden medet ummaya 
başladılar. Saatlerce- güneş— 

altında bekletilen öğrencile
re yazık değil mi?” diye ya 

kındılar.

Geçtiğimiz hafta perşembe >• 
sabahı dükkanlarını açan 
esnaf soyulduklarının farkı 
na varınca, durumuİlçeEm 
niyet Müdürlüğüne bildirdi.

Antika' paralarının çalın 
masına üzüldüğünü ’ söyle
yen turşu ve zeytin satıcısı 
İlhan Başaran, “Bu hırsızlat... 

büyük olasılıkla profesyonel. 
Sırayla soydukları, işyerleri- r> 

nin tümünün kapıSr levye ve - 
ya benzeri bir cisimle’açıl-' - 

süre önce düzenleme çalış
maları başlatılan park yeri 
yepyeni bir çehre kazandı. 
Parkın tamamlanırla çalış
malarının sona erdiğini söy
leyen Belediye Başkanı Ne
zih Dimili şöyle konuştu :

"Parkımızı kendi işçimizin 
emeği kendi malzememizle 
yeniden düzenledik, ilçemi
zin tek parkının renkli beton 
parke taşları ile döşedik. Ye 
ni lamba direkleri koyarak

Devamr Sayfa 4'te

Devlet Hastanesi 
önünde tehlikeli 
köprü

Belediye Başkanı, 
bu köprüyü 
görmüyormu

Gemlik Devlet Hastanesi 
ile Ilıca Caddesini, birleşti
ren Karsak 1 Köprüsünün 
korkuluk ve yaya bölümleri
nin tamir edilmemesi, tehlike 
yi davet ediyor. ‘

Devamı Sayfa 4'te

Cumhurbaşkanı Turgut Özal 
5 dakikalığına yolda durdu

• mış. İşlerini bitirdikten sonra 
kaçmışlar. Benim içerideki 
masamın camı altında bulu 
lan eski para koleksiyonu
mu ve kasamdaki paraları 
çalan hırsızlar ilçenin başka 

yerlerinde de aynı yöntemle 
soygunlar düzenlemişler” de 
dİ. . ....

Olayla ilgili soyulan işyerle 
: rini inceleyen Gemlik Polisi 
soyguncuları aramaya baş 

: ladı.

Başkan Dimili 
pazarı 
denetledi

Belediye Başkam .Nezih 
Dimili pazar yerinde incele
melerde bulundu.

Belediye Rabıta 'Müdürü 
Ömer Kahraman: ile birlikte 
salı pazarına giden Belediye 
Başkanı Nezih Dimili, pazar 
esnafının fiyat etiketi koyup 
koymadığım ve yol ortaların 
da satıcıların bulunup bulun 
madiğim kontrol etti. Ayrıca, 
Zabıta Müdürü Ömer Kahra 
man’dan pazarın durumu 
hakkında bilgi alan Dimili, 
esnafların sorunlarını, dinle
di.

Pazar'yerinin Dereboyun- 
daki yeni yerine taşınmasıy
la rahata? kavuşacağını söy
leyen Nezih Dimili, şöyle ko 
nüştu : "Yeni pazar yeri için 
çalışmalarımız başladı. Esna 
fa verilecek olan tenteler eli 
mlze ulaştı. Yakında sîzlere 
dağıtacağız. Böylece yeni pa

Devamı Sayfa 4'te

Murat UÇTU
ANAP'lı Bursa Millet Veki

li Mehmet Gedik, hafta so
nunu geçirdiği Gemlik'te do 
taşarak partililerle sohpet 
etti.

Cumhurbaşkanı Turgut Ö 
zal'in Bursa'ya yaptığı ziya- 
yaret sonrasında geldiği 
Gemlik’te 2 gün kalan Meh- 

| met Gedik, Armutlu Beldesi- 
İ ne giderek. Armutlu Beledi 

ye Başkam Celal Güç’ü ziya 
ret etti. Celal Göç Ve ANAP 
ilçe teşkilatı yönetim kurulu 
üyeleriyle birlikte beldeyi ge 
zen Gedik, Belediye Başka 
m Celal Göç’ten Belde sp 
runları hakkında bilgi aldı.

Cumartesi günü İlçe turu
na çıkan Gedik, Çarşı esna
fını ve Muhtarlar Derneğini 
ziyaret ederek sohbet etti.

Kendisine ANAP’ın günde
mini meşkul eden Genel Baş
kanlık yarışı hakkında sordu 
ğumuz soruya Alternatifsiz 
tek adayın Mesut Yılmaz ol 
duğunu söyliyen Mehmet Ge 
dik, "Sayın Mesut Yılmaz 
Genel Başkan Adayları için
de şu an her yönüyle uygun 
tek aday ve Kurultayda bü

SU KANALI (İÇİN AÇIYORLAR VE KAPATMIYORLAR

Ecel Çukuru Kurban Bekliyor
Gemlik'te yapılaşmanın yoğun olduğu "Manastır” böl 

gesinde bulunan "Mehmet^ Reis" sitesi önündeki çukura 
sakinleri "ecel çukuru”* adını taktı.

Gemlik Belediyesi tarafından: İller Bankasına projelen 
dirilip ihale edilen ve yine İller Bankası tarafından kont 
rolü sürdürülen Şehir Su Şebekesi yenileme çalışmaları 
nedeniyle ilçenin çeşitli semtlerinde açılan su çukurlan, 
işlerin tamamlanmasına karşın kapatılmıyor.

Gemlik halkının yoğun şikayetlerine neden olan çukur 
laf, trafik akışını aksatırken çocuklar için de korkulu 
bir rüya oluyor. .

Mehmet Reis site sakinleri, bloklann önünde açılan 
çukurun aylardır kapatılmamasından yakınıyorlar. Site 
sakinleri Belediyeden ve İller Bankasından şikayetçi ol 
duklarını belirterek şunları söyledi :

Devamı Sayfa 4’te

TAŞI GEDİĞİNE

SANDIK...
"MİLLETİN SESİ" MİTİNGİ..
"YANDIM ANAM" MİTİNGİ..
SONRA, SONRA...
AMAN, AMAN, EL-AMAN MİTİNGİ
AMAÇ : SANDIK
"BABA" HAKLİ, HAKLI..
AZ,MI YÂNDIK. ..
YANDIK Kİ; NE YANDIK. MARMARA ÇIRASI GİBİ...

Jnan îTamer

yük çoğunlukla Genel Baş- 
La,ı olacağına inanıyorum” 
dedi.

İL İŞİNİZ ZOR

Gemlik kamuoyunun gün
demini en çok meşgul eden 
İi olmak için yapılan başvu- 
ruyada değinen Gedik, 
"Gemlik'in İl olmasını iste
rim. Ancck, konuya gerçek 
çi olarak yaklaşırsak Bursa 
ile- iç içe olan bir ilçemizin 
i! olmasının zor bir ihtimal 
olduğuna inanıyorum" şek
linde konuştu. Gedik, sözle
rine Şöyle devam etti . "Ba
na kalırsa bir Bayburt 9*bl il 
olduktan sonra unutulmaktan 
sa, şu an Türkiyemizin en 
şirin ve sanayi olarak en ge 
lişmiş ilçelerimizden biri ola 
fak daha çok gelişmesini 
sağlamakta fayda var." Ay
rıca, Bursa'dan Gemlik’e gi 
rişte yer alan Sunğipek Fab 
rikasının etrafa saldığı kötü 
kokunun giderilmesi için kul 
larlılan Karbon Sülfürün itha 
fiyle soruna çözüm bulunaca 
ğını söyleyen Gedik, bu ko 
nuyla kendisinin özel olarak 
ilgileneceğini belirtti.
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BİR GEZİNİN ARDINDAN

Türkler’de İş Yaşamı (3)
Birinci Sayfanın Devamı

Benim gezim sınırlı olduğu ipin, gözlemlerim daha çok, 
Bonn, Kölh, Düsseldorf, Essen, Dortmund havzasındaki 
Türklerle ilgili oldu.

Kömür ve demir sanayinin merkezi olan bu bölgede 
çok Türk var. Burada yaşayan insanlarımızın doğup bü 
yüdüğü yurdunun damak zevkine göre yemeği sürdürmesi 
Almanya’da Türk Ticaret yaşamım doğurmuş.

Kölh, Dortmund, Düsseldorf, Gelsenkrchen Gros Halle 
rindeki Türk müteşebbisleri, Türkiye’den gelen bizim' mal 
lanmızla, Almanya’da İmal edilen bizim yoğurdumuzu, 
ekmeğimizi, sucuğumuzu, etimizi satıyorlar. Alıcıları da 
Türk marketçileri.

Almanya’ya dünyanın her bir köşesinden gıda madde 
si girmesine karşın, Türkler, kendi çeşnisinin satıldığı 
Marketlerden alışveriş yapıyorlar. Bu da doğal olanı.

Türkiye’ye her yıl milyarlarca Mark döviz kazandıran 
bu olay, 1981 yılından sonra gelişti. Türk parasının Kıy 
metini Koruma Yasasında yapılan değişiklikler, İhracatta 

bazı formalitelerin azaltılması, en önemlisi is© Ihracaat 

ta vergi iadesi, yani teşvikler...
Geçen 10 yılda, vergi iadesi kazanmak için ortaya1 çı 

karılan hayali ihracatlar sonunda kazanılan milyarlar ne 
debiyle küçük ihracatçılar büyük sıkıntılar çektiler. Rizl

T.C.
MİLLİ EĞİTĞM BAKANLIĞI

BURSA—GEMLİK

ÖZEL SONAY MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ
KURSU MÜDÜRLÜĞÜ

FİYAT LİSTESİ

Fıatianmıza K.D.V. Dahildir.

Sertifika Ders Sa. Ders Saat Toplam

Sınıfı Sayısı Ücreti Ücret

A .Az 50 10.000 TL. 500.000 TL.

F 50 10.000 TL 500.000 TL

H 56 10.000 TL. 560.000 TL

G 30 10.000 TL. 300.000 TL.

B 76 14.000 TL. 1.064.000 TL

C 85 19.300 TL. 1.300.000 TL.

E 85 17.600 TL 1.500.000 TL

T.C.
«... MİLLİ EĞİTĞM BAKANLIĞI 

BURSA—GEMLİK

ÖZEL GEMLİK MOTORLU SÜRÜCÜLER KURSU 

MÜDÜRLÜĞÜ

FİYAT LİSTESİ 
«S

Raflarımıza K.D.V. Dahildir.

Sertifika Ders Sa. Ders Saat Toplatn

Sınıfı Sayısı Ücreti Ücret

A .Az 50 10.000 TL 500.000 TL.

F 50 10.000 TL. 500.000 TL.

H 56 10.000 TL. 560.000 TL.

G 30 10.000 TL. 300.000 TL.

B 76 14.000 TL. 1.064.000 TL.

Ç 85 19.300 TL. 1.300.000 TL.

E 85 17.600 TL. 1.500.000 TL.

Satılık Arsa
Armutlu Ahmet Köycüğtt mevkiinde 

denize 100 metre, mesafeli Yeni yol cep
heli 4 kat imarlı 345 m2 arsa acele «ak
lıktır.

Müracaat: 9-343 12638
(Cumartesi 13.oo ten sonra ve pazar ö^n
leri 9-343-15161) RAKAıMAN

Kadri Güler

koların bedelini kötü şeklde ödediler.
On yıl önce, Almanya’ya mal gönderen birçok İhracat 

çı bugün yok.. Almanya'da birçok tüccar batmış. Bu ko 
nuyu Ticaret Bakanlığı ilgilileri sağlıklı bir şekilde ince 
lemeli.

KAMYONLA DAĞITIM

Sabah erkenden kalkıp Rectinghausen den, Oberhau- 
sen’e gidiyoruz. Deponun yanında büyük bir Türk Marketi, 
var. Sahibi Karslı, Eşi, kardeşi ve bir bayan tezgahtar ile 
birlikte işyerini çalıştırıyor. Merakla içeriye giriyorum. Yaş 
sebzeden ete dek her şey satılıyor. Gözüm raflarda Gem
lik ile ilgili ürünleri aramağa başladı. Bir süre sonra Gir
gin turşuları ile karşılaşıyorum. Zeytin reonunda ise Mar 
mara Birlik tenekelerini görüyorum. Petlerde Körfez Tur
şuları, Bursa Şenöz çerezleri. Bizim bölgemizin ürünleri 
bunlar...

Marketçiyle konuştuğumda Marmara zeytinlerinin iyi sa 
tıldığını duyuyorum. Oysa on yıl önce ilk kez Almanya’ya 
ya gittiğimde aynı yörede Gemlik zeytinini tanıyan yoktu. 
Piyasaya Marok (Fas), v© İspanyol zeytini egemendi., -

Ertesi gün mal dağıtım kamyonu ile yolculuğumuz 
Köln’e..

HAFTAYA : GEZİ BAŞLIYOR

S.S. ORMANCILAR 'YAPI KOOPERATİFİ BŞK.LIĞINDAN 

KONGRE İLANI

Kooperatifimizin yıllık olağan genel kurul toplantısı 
29 Haziran 1991 cumartesi günü saat 11.00’de Gemlik 
Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde 2. toplantı 14 Tem 
muz 1991 pazar günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Ortaklara duyurulur.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM: i

1) Açılış, yoklama, saygı duruşu ve divan teşekkülü
2) Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve 
görüşülmesi
3) Denetleme kurulu raporunun okunması ve 

görüşülmesi
4) Yönetim ve denetleme kurullarının aklanması
5) Kooperatif arazisinin Şuyulandırma ve parselasyon 
işinin yaptırılması için yönetim kuruluna yetki verilmesi 
6) Şuyulandırma ve parselasyon işi ve kooperatif gl 
derlerinin karşılanması için aylık ödemelerin tesbitl 
7) 1991 yılı tahmini bütçesinin okunması ve onaylanması 
8) Yönetim ve denetim kurullarının seçimi
9) Dilekler ve kapanış.

î L A N

Küçük Kumla Belediye Başkanlığından

1— Belediyemiz temizlik işlerinde kullanılmak üzere 
300 adet 150 Lt.lik, 100 adet 50 Lt.lik direk tipi ve 10 
adet 400 Lt.lik çöp kontey 2886 sayılı yasanın 39/A mad 
desi uyarınca kapalı teklif usulü ile idari v© teknik şart 
riame hükümlerine göre satın alınacaktır.

2— İşin muhammen bedeli 69.000.000 TL. olup geçici 
teminatı 2.085.000 TL.dir.

3— İhale 12.6.1991 günü saat 15.00’de Belediye Baş 
kanlığı Encümen toplantı salonunda yapılacaktır,

4— Şartname mesai saatleri dahilinde bedelsiz olarak 
Belediye Yazı İşlerinde görülebilir.

İSTEKLİLERDEN ARANILAN BELGELER :

a) 1991 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesi
b) İmza sirküleri ve teminat mektubu
c) İsteklilerin hazırlıyacağı teklifleri saat 14.30’a kadar 

Belediye Başkanlığına vermeleri
d) Posta ile yapılacak başvurulardaki gecikm© dikka 

te alınmaz.

Eşref GÜRE 

Belediye Başkanı

açıü^uıda (fi'zi 

yarib/z, braıkmayan, tüm 

uz nül^teuCeûnûze teşehhüt 

edeûz.

COŞKUNLAR TİCARET 
Beko ve Profilo Yetkili Satıcısı

İstiklâl Cd. No. 29 (Ziraat Bankası Yanı) 
Tel : 15069 GEMLİK

I S.S. DENİZ YAPI KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞINDAN

KONGRE İLANI

Kooperatifimizin 1991 yılı olağan genel kurulu, yönetim 
kurulunun 23.5.1991 tarih ve 12 sayılı karan ile 28.6.1991 

tarihinde saat 19.00 da kooperatif binamızdaki bürosun 
da aşağıdaki gündemdeki maddeleri görüşmek üzere 

toplanacaktır. Ekseriyet temin edilmediği takdirde ikinci 

toplantı 5.7.1991 tarihinde saat 19.00’da aynı yerde ya 
pılacaktır.

Ortaklara duyurulur.
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:

1) Açılış
2) Kongre divanının teşkili
3) Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması
4) Denetleme, kurulu raporunun okunması
5) İbra

6) Kooperatifin tasfiye kararının alınması
7) Tasfiye kurulunun seçilmesi
8) Kapanış.

KONGRE ÎLANI
TASFİYE HALİNDE

S. S. TOKAR MENSUPLARI GEMLİK YAPI KOOP, BŞK.

'Kooperatifimizin 1990 yılı olağan genel kurul toplantısı 
16.6.1991 Pazar günü saat 14.00’de Hamidlye Mahallesi 
Gazhane Caddesi No. 32'deki yerde yapılacaktır.

Sayın Ortaklarımıza duyurulur.

Tasfiye Kurulu 
Şükrü MERAL Ali Han OLGUN

GÜNDEM :

1) Açılış ve divan heyeti seçimi
2) Tasfiye kurulu 1990 yılı faaliyet raporu

3) 1990 yılı blanço ve kar zarar cetvelinin okunması 
ibrası

4) Tasfiye kurulu seçimi
5) Kooperatifin maliki bulunduğu 6697 m2'lik taşınma 

zın ortaklar arasında paylaşılması veya satılması İçin 
tasfiye kuruluna yetki verilmesi

6) Dilek ve temenniler kapanış.

Muhasebe Müdürü ve 
Elemanları Alınacaktır.

Yavuzlar Et Kombinosu
Çamlık Mevki YeniköyYolu Üzeri 
Tel : 11583 Gemlik

Manastır Restaurant
Düğün * Nişan Sünnet 

Cemiyetlerinizde 
Hizmetinizdedir.

Tlf : 10039 - 11342 Gemlik
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Gemlik Gübre Sanayii ite Kulübünün Ana Tüzüğü

DERNEĞİN ADI ve MERKEZİ :
Madde 1) Derneğin adı GEMLİK GÜBRE SANAYİİ SİTE 

KULÜBÜ Derneğidir.
"Merkezi : Gemlik Gübre 

binasıdır.
DERNEĞİN AMACI :
Madde 2) Mensuplarının 

nr karşılama ve aralarında 
etmektin

Sanayii Sitesindeki dernek

kültürel ve sosyal ihtiyaçları 
birlik ve beraberliği temin

* a) Edebi, içtimai ve .mesleki konferanslar tertip etmek, 
b) Balolar, aile toplantıları, kokteyl er ve eğlenceler

tertip etmek.
c) 

işleri
Bu 
a) 
b) 
c)

Derneğin gayesini tahakkuk ettirecek diğer bütün 
yapmaktır, 
amacı gerçekleştirmek için.
Balolar, kokteyller ve eğlenceler tertip eder. 
Geziler düzenler. 
Konferanslar gibi faaliyetlerini sürdürür.

GENEL KURUL TOPLANTISI, OY KULLANMA VE 
KARAR ALMA ŞEKLİ ;
Madde 11) Yönetim kurulu genel kurula katılma hakkı . BM

olan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılacak 
üyeler en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve günde 
mi mahalli bir gazetede ilan edilmek sureti ile toplantı 
ya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanmaması sebebiy 
le toplantı yapılmaz ise ikinci toplantının hangi gün ya 
pıiacağı aa belirtilir. İlk toplantı günü ilâ ikinci toplantı 
arasında bir haftadan daha az zaman bırakılamaz. Top 
İGntının yapılacağı gün, saat ve yer,**ıoplantı gündemin 

den en az 15 gün önce mahallin en büyük mülki amirli 
gine yazı ile bildirilir. Bu yazıya toplantıya katılacak üye 
leri gösteren listede eklenir.'

Toplantı başka bir sebeble geri bırakılırsa bu durum 
geri bırakma sebebleri ile belirtilmek sureti ile toplantı 
ilanın yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere 
duyurulur. İkinci toplantının geri bırakılma târihinden iti 
baren en geç iki ay içindş yapılması zoruludur.

tam sayısının yansından oşcğ düşerse genel Zıru 
cut yönetim kurulu üyeleri ve dere^te^-^e .v 
don bir ay içinde toplantıya çoğntr. Çağrsnm 
ması naimde demek üyelerinden başrjr—c?
mahalli Sulh Hukuk Hakin i duruşma oer;
üyeleri orasından seçeceği üç r -7 bir ay iç-noe g 
kurulu toplamakla görevlendirir. - et

Madde 17) Yönetim kurulu aşağsdok göreZeri >• 
getirir.

1) Demeği temsil etmek veya bu hususta k.ent> 
terinden bir veya birkaçına yetki vermek.

2; Demek şubelerinin açılmasın! karcrlaştr-rcr n 
be kurucularına yetki vermek.

3) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işteı 
yapmak ve gelecek deneme ait bütçeyi hazntayars 
nel kurula sunmak.

4) Türk vatandaşı olmayaniann demek üyeliğine 
bulu halinde bunları on gün içinde mahallin en bü 
cmirine bildirmek.

I

DERNEK KURUCULARI :
Hayrettin Öztürk T.C. Müdür Tügsaş Sitesi Üyeler ikinci toplantıya 1. fıkrada belirtilen esaslara

Bülent Ünver T.C. Tahakkuk Şefi । Gemlik göre yeniden çagtılıı Ve toplantı 2. fıkra esaslarına göre
Dursun Tuna T.C. Memur •• mahallin en büyük mülki amirliğine duyurulur. Genel ku
M. Müslim Aslan T.C. Mühendis 1 rul toplantısı bir defadan fazla geri -bırakılamaz. G.eriel
Refik Şahin T.C. Müdür •• ' , ■ i kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerde
Murat Gürçay T.C. Şef •• yapılır.
Mehmet Uçar T.C. Mühendis Madde 12) Genel kurul katılma hakkı bulunan üyele

DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE rin yarıdan fazlasının katılması ile toplanır. İlk toplantı

5)Mevzuatın kendine verdiği 
kileri kullanmak.

Madde 16) Denetleme Kurulu 
den teşkil edilmek üzere genel

diğer işleri yap;

kurulca

ÇIKARILMA ŞART VE ŞEKİLLERİ : &
Madde 4) Demekler Kanunun aradığı şartlara haiz ve J 

GEMLİK GÜBRE SANAYİİ A.Ş.’ne mensup tüm memur, fl 
mühendis ve şeflerin müracaatları ve iki üyenin teklifi || 
ile asil üyeliğe kaydedilebililer. Ancak, bu gibiler Sitede 3 
ikamet etmeye mecburdurlar.

ÜYELİK HAKLARI :
Madde S) Dernek yönetim kurulu üyelik için yapılan B

müracaattan en çok 20 gün içinde üyeliğe kabul
isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucunu 
sahibine yazı ite dururmak zorundadır.

Madde 6) Hiç kimse bîr demeğe üye olmaya 
nekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa 
sahiptir.

ı veya E 
mü raca ti

ve der 
hakkına

Madde 7) Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Üyeler^ 
arasında dil, ırk, cinsiyet, din ve mezhep, aile zümre ve® 
sınıf farkı yoktur.

Madde 8) 4. maddede belirtilen kamu hizmeti görevli İÇİ 
leri demek kanununun 16. maddesi hükümleri gereğince** 
üye olabilecekleri demeklerin TBMM üyeleri, özel gelir 
kaynağı veya özel imkanlan kanunla sağlanmış olan ka 
mu yararına çalışan demeklerin yönetim ve denetleme 
kurullarında görev alamaz.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA :
Madde 9) Üyelerden,
a) Yaşatanınıza, demek tüzüğüne aykırı veya amaca 

zarar verici hareket edenler, kanunların ve dernek tüzü 
günün koyduğu esaslara göre üye olma hakkını kaybe 
denler.

b) Aidatını tebliğe rağmen 30 gür) içinde mazeretsiz 
olarak ödemeyenler yönetim kurulu karan ile üyelikten 
çıkaahrîcr. Demekten çıkarılanların toplanacak ilk ge 
nel kurula itiraz haklan vardır. Genel kurul karârı kesin 
dır. Demekten çıkan veya çıkarılanlar önceden derneğe 
yaptıkları yardım ve aidatlarını geri isteyemezler.

DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ
ŞEKLÎ VE TOPLANMA ZAMANI :
Madde 10) Dernek genel kurulu derneğe kayıtlı asil 

üyelerden varsa şubelerin temsilci üyelerinden teşekkül 
eder. Genel kurulun toplantı gününden bir ay öncesine 
kadar aidatlarını ödemeyenler toplantı nisabında göz ö 
nüne alınmaz ve oy kullanamazlar. Aidatını ödemeyen 
asil-üyeler ite fahri üyeler dinleyici olarak toplantıya ka 
ütebilir, dilek ve temennide bulunabilirler. Dernek tüzü 
ğûnün gazetede yayınlandığı tarihî takip eden 6 ay için

da yeter sayı sağlanmazsa ikinci toplantıda çoğunluk 
aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı 
dernek yönetim ve .denetleme kurulları üye tam sayısı 

' toplamının iki katından az olamaz.
Madde 13) Genel kurul toplantıları ilanda belirtilen ve|3 

mahallin en-büyük mülki amirine bildirilen gün, saat ve.® 
t yerde yapılır. Genel kurula katılacak üyeler yönetim' kura 
Irulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koya® 
Irak toplantı yerine girerler. Genel kurulda her üyenin E 
loir öy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanacağı gibi g 
■diğer bir üyenin aracılığı ‘ile -de kullanabilir. Her üye ge-ffi 
■net kurulda bir üyeyi temsil edebilir. Fahri üyelerin oyB 
| ıakkı yoktur. Kararlar mevcudun salt çoğunluğu ile alı I 
laır. 9. Maddede çoğunluk sağlanmışsa dunum bir tuta L 

hak ile tesbit edilir ve toplantı yönetim kurulu üyelerin J 
den biri tarafından açılır. Hükümet komiserinin toplantı Z 
/a gelmemiş- olması toplantının ertelenmesini gerektir B 
mez. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere; bir baş ı| 
kari ve başkan vekili ile katip seçilir. Toplantının yöne® 
timi genel kurul başkanına aittir. Katipler toplantı tuta B 
nağı düzenler ve -başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı B 
sonunda bütün tutanak ve belgeler, yönetim kuruluna ■ 
verilir. Toplantıda yalnız gündemde yer alan, maddeler B 
görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en B 
az onda biri tarafından görüşülmesi istenen, konuların 9 

gündeme alınması zorunludur.
GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ :
Madde 14)

cak
1)
2)
3)

hususlar 
Dernek 
Dernek

Genel kurulda görüşülüp -karara bağlana 
şöyledir : .
organlarının seçilmesi 
tüzüğünün değiştirilmesi

Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşül
meşi yönetim kurulunun ibra edilmesi,

4) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp f 
aynen v.eya değiştirilerek kabul edilmesi

5) Demek için gerekli taşınmaz malların satın alınma? 
sr veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda! 
yönetim kuruluna yetki verilmesi

6) Derneğin federaşyona katılması veya ayrılması
7) Derneğin uluslararası faaliyette bulunması yurt 

şındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması 
ya ayrılması

8) Derneğin feshedilmesi

s® 
d't
vesw

de ilk genel kurul toplantısını 
a) Her sene MAYIS ayında

yapar, 
olağan.

b) Yönetim veya denetleme kuramlarının gerekli gördü 
ğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı 
isteği üzerine olağanüstü toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulu tarafından çağ 
nlır. Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinin beşte 
birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu genel kurulu 
bir ay içinde toplantıya çağırmazsa denetleme kurulu 
veya toplantı isteğinde bulunan, üyelerden birinin müra 
caatı üzerine mahalli Sulh Hukuk Hakimi duruşma yapa 
rok demek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti genel 
kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

9) Derneğin kendisine verdiği diğer görevlerin yerine 
getirilmes.

YÖNETİM VE DENETLEME KURULLARI :
Mdde 15) Yönetim kurulu beş asil ve dört yedek üye 

den teşkil edilmek üzere genel kurulca gizli oyla seçilir. 
Asil üyeliklerde boşalma olduğunda en. çok oy alandan 
başlamak üzere yedek, üyelerin göreve çağrılması zorun 
ludur: Toplantı günleri kurulca tesbit edilir. Toplantılar 
da salt çoğunluk aranır ve mevcudun salt çoğunluğu ile 
karar verilir. Üst üste üç veya- yılda on toplantıya maze
reti olmksızın katılmayan üyeler kurul üyeliğinden çekil
miş sayılırlar. Buna deri -karan ilgilinin süre verilerek sa 
vunması alındıktan sonra yönettim kurulu verir.

Madde 16) Yönetim -.-kurulu üye sayısı ‘boşalmalar se 
beblyle yedeklerininde yerine getirilmesinden sonra üye

Bu kurul demeğin hesaplarını ve çalışmalarını devam 
lı denetleyerek asgari altı ayda bir hazırlayacağı rapor 
lan yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula su 
nar. Ayrıca üyelerin dernek çalışmaları hakkındaki ihbar 
lan üzerine de rapor hazırlaya/ak gereğini yapar. Yöne 
tim kurulu her türlü hesap ve işlem dosyalonnı talebin 
de denetleme kuruluna göstermeye mecburdur. Yönetim 
Kurulu denetlemelerde zorluk çıkardığı takdirde denet e- 
me kurulu zabıtla bunu tesbit eder ve genel kurulun 
toplantıya çağrılmasını sağlar. Suç teşkil eden hususla 
rın tesbiti halinde durumu ilgili makamlara iletir.

Madde 19) Genel kurulca yapılan seçimi izleyen yedi 
gün içinde yönetim kurulu başkanı tarafından sayılan 
organlara seçilen esil ve yedek üyelerin ad ve soyadla 
rı, baba adlan, doğum yeri ve taribjpri, meslekleri ve 
ikantetleri dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük 
mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

ŞUBE KURULUŞLARI :
Madde 20) Demeğin şubesi yoktur :
Madde 21) Üyeler yılda 12.000 TL. üye aidatı öderler. 

Bu miktar yıllık olarak verilebileceği gibi aylık taksitler 
şeklinde de'ödenebilir. Ödeme şekli ve zamanı üyenin 
talebi de göz önüne alınarak yönetim kurulunca tesbit 
edilir. Yapılan bü tesbit her üye için kayıt defterine iş 
lenir.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ :
Madde 22) Derneğin tüzüğü merkez gene! kuruluna iş 

tırak eden üyelerin üçte ikisinin çoğunluğuyla değiştiri 
lir. Yapılan değişiklik kuruluştaki usule göre ilan ettin 
lerek kesinlik kazanır.

DERNEĞİN GELİRLERİ :
Madde 23) Derneğin gelirleri şunlardır :
1) Girişe ve üye aidatı
2) Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, ba

Io, eı 
gibi

3)
4)
5)

ğlence, temsil, konser, spor yanşıpası 
faaliyetlerden sağlanan gelirler.
Derneğin mal varlığından elde edilen 
Bağışlar ve yardımlar.
Yardım toplama hakkındaki mevzuat

ve konferans

gelirler.

hükümlerine
uygun olarak toplanacak bağış ye yardımlar. Demeğin 
dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişilerden veya diğer ku 
ruluşlardan yardım alması İçişleri Bakanlığının izni ileolur

TUTULACAK DEFTERLER :
Madde 24) Demek aşağıdaki yazılı defterleri tutar .
1) Üye kayıt defteri : Demeğe girenlerin kimlikleri, 

derneğe giriş tarihleri, aylık ve yıllık aidatları bu deftere
yazılır.

2) Karar defteri : Yönetim kurallann-n karartan tarih 
ve numara sırası ile bu deftere yazılır~ve kararların altı 
başkan ve üyelerce imzalanır.

3) Gelen ve giden evrak defteri : Gelen ve giden ev
rak tarihi ve numarası ile bu deftere

4) Gelir ve gider defteri : Demek 
tün paraların alındıkları ve harcanan 
leri yerler açık ve düzenli olarak bu

kayıt olunur.
namına alınan bü

defterde gösterilir.
5) Bütçe kesin hesap ve bilanço defteri : Bütçe kesin 

hesap ve bilançolar bu deftere çekilir.
6) Demirbaş defterî : Demeğe ait demirbaş eşyalar bu 

deftere işlenir.
Sayılan bu defterlerin Noterden tasdikli olması zorun 

ludur.
Devamı Sayfa 4‘te
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Gemlik parkı 
göze hoş gelecek bir ışıkla

nma sağladık. Amacımız, hal
ikımızın rahatça dinlenebile
ceği, soluk alabileceğ bir 

mekan yaratmaktı, sanırım 
bunu başardık. Parkımızı 
Gemlik’e yaraşır bir şekle 

? soktuk."

'Pazarı denetledi
• zar yerimiz her şeyi ile mo
dem bir alış veriş merkezi 
olacak. Gemlik pazarı çevre 
de örnek duruma gelecek. 
Bunda sîzlerinde payı ola
cak. Rahat alış veriş yapıla
cak, huzur içinde olacaksı
nız.**

Köprüyü görmüyor
Her gün Devlet Hastanesi 

ne giden yüzlerce kişin1.’, geç 

tiği köprünün bakımsızlık ne 

deniylâ demir akşamının kop 

ması, yayalar V© köprü üze
rinden geçen araçlar için 

olumsuz etki yapması yakın 

malara neden oluyor.
Köprünün onarılmama- 

sıno anlam veremlyen Gem

likliler, "Belediye Başkanı 
Sayın Dimili ilçenin bu yaka 

şın'i hiç görmüyor mu? Ilıca 

Caddesi yolları yapıldı ama 

köprü unutuldu. Bu durum 

Gemlik’e hiç yakışmıyor" de 

diler.

Ecel çukuru kurban bekliyor
I "Acılan bu koça çukur neden kapatılmaz bilmeyiz ka 
□atılmıyacaksa tehlike için önlem alınmalı, çevresi pğaç 
la kapatılmalı, bugüne kadar birkaç kişi çukura düştü ka 
zayi hafif şekilde atlattılar. Her zaman böyle ucuz kurtul 
ma olmaz çocuklarımızı dışarıya bırakamıyoruz. Yetkili 
ter ilçemizdeki tüm çukurlara çare bulmalıdırlar."

SATILIK

İTALYAN MARKA ÇALIŞIR VAZİYETTE AVRUPA

SPARATÖRLO ZEYTİNYAĞ FABRİKASI TAKIMI

Mustafa Üner Kumlu Yalı Cd. No. 46 Tlf • 1140 Erdek

Gemlik Gübre Sanayii Site Kulübünün Ana Tüzüğü
Madde 25) Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır 

ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu belgeleri sak 
lama süresi özel kanunlarda gösterilen daha uzun süre 
ye ilişkin hükümler, saklı kalmak üzera.beş yıldır. Der 
nek gelirlerinin alınmpsında kullanılacak alındı belgesi 
Maliye Bakanlığınca bastırılır. Derneğin talebi üzerine 30 
gün içinde bu belgeler verilmez ise kanundaki usule gö 
re dernekçe bastırılan alındı belgeleri mahallin en büyük 
mülki amirliğine onaylatılarak bağış ve aidat kabulünde 
kullanılır. Maliye Bakanlığınca resmi alındı belgesi sağ 
landıktan sonra derneğin bastırdığı özel alındı belgeleri 
kullanılmaz. Bağış ve aidat toplayacak kişi.ve kişileri der 
nek yönetim kurulu kararı ile belirtir ve bu karar o yerin 
en bü/ük mülki amirliğince tescil edilir. Dernek adına ga 
«ite, dergi ve öteki basılı eserler vererek bular karşılığın 
du pata ve başkaca yardım toplamak yasaktır.

TAŞINMAZ MAL EDİNME :

' Madde 26) Dernek amacını gerçekleştirmek için bağış 
ve satın alma yolu ile taş nmaz mal edinebilir ve bunları 
satabilir. Hibe ve terk edebilir. Kamu yararına çalışma 
kararı alındıktan sonra ikametgahı ile amaç faaliyetleri 
için gerekli oranlarda başka taşınmaz mala sahip olamaz. 
Derneğe satın alınan ve vasiyet yoluyla derneğe intikal

KAYIP

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden almış olduğum Nüfus 
cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.

İsmail ŞENER

SATILIK DÜKKAN

25 m2 BELEDİYE YANI PAZAR CAD. CAMLICA 
ŞOK. NO; 9 TEL : 10150 GEMLİK

SAYFA :

eden taşınmaz mallar demek adına tapuya tescilinden 
itibaren 3 ay içinde İçişleri Bakanlığına bildirilir.

DERNEĞİN SANDIK KURMASI :
Madde 27) Derneğimiz yardım sandığı kuramaz.
LOKAL AÇMA :
Madde 28) Dernek merkezinin bulunduğu yerde mahal 

ün en büyük mülki amirliğinden izin almak ve kanunlara 
aykırı davranmamak şartı ile birer lokal açıp işletebilir.

DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞI TASFİYESİ :
Madde 29) Genel kurulun demeğin feshine karar alabil 

mesi için tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip 
bulunan dernek üyelerinin (temsilci üyeler dahil) en az 
üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. Bu top 
lantıda çoğunluğun sağlanmaması halinde üyeler usulüne 
uygun olarak ikinci toplantıya çağrılır. ikinci toplantıya 
katılan üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşüle 
bilir, feshe ilişkin kararın ise toplantıda hazır bulunan üye 
lerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Deme 
ğin feshi yönetim kurulu tarafından beş gün .çinde ma 
hallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

Madde 30) Fesih halinde demeğin menkul ve gayri 
menkul malları Gemlik Gübre Sanayii A.Ş.’ye devir edilir.

Demirciler Ticaret
HER TÜRLÜ İNŞAATLIK ÇAM VE KAVAK KERESTE 

SUNTA ÇEŞİTLERİYLE HİZMETİNİZDEYİZ.

NİHAT AYTAÇ — YUSUF SÜREN

Orhangazi Cad. No. 91 Tel : 11302 GEMLİK

işte Fırsat
işçiler, Memurlar, Esnaflar Emekli ve 

■ Dar Gelirliler;
Kara Kış Gözünüzü Korkulmasın

TÜRKOfC (İthal Paketlenmiş kok kömürü)
ŞİMDİ M PEŞİN GENİŞİ UYGUN TAKSİTLERLE

Artık ton ton değil, paket paket külsüz, 
dumansız, tozsuz kömürünüzü

YAZDAN ALIN KARLI ÇIKIN 
ISITAN «Güvenilir isim»

GEMLK : Ilıca Cd. Çiğdem Sk. 1/A TEL : 14911
BURSA : Çarşamba Cd. îçli Sk. 3/A TEL : 125552
NOT : Kampanyadan yararlanmak isteyenler 15 Hazirana kadar ISITAN satış yerlerine müracaat ediniz.
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