
Emniyet Müdürü Gebze’ye atandı
Gemlik Emniyet Müdürü Murat. Çıkrık, Gebze Emniyet 

Müdürlüğüne atandı.
Gemlik’te yaklaşık 3 yıldır başarıyla görev yapan ve ilçe 

de sevilen Çıkrık, yeni görevine önümüzdeki ay başlayacak.
Evli ve 2 çocuk babası olan Çıkrık, Gemlik’e Malatya Em 

niyet Müdürlüğünden atanmıştı.

Memur Senkikaları hak arayışlarını sürdürüyor 
Eğit-Sen Şube Başkanımn isteği

KENDİNİ KAMYON ALTINA ATTI..

Sekreter Kızın

Sendikacılara Oda
♦^Devlet Memurlarının [sendikal haklara kavuşması için hükümetçe çalışmalar 

devam ederken, Memur Sendikaları temsilcileri de demokratik hakların alınması 
için istemlerini sürdürüyorlar.

Cemal KIRGIZ
Eğit-Sen Gemlik Şube Başkanı Abdullah ÇrEk 

İçişleri r-akanlığı Hukuk Müşavmliğince yayımla 
nan genelge ile ilgili görüşlerini anıklayarak, «Bu 
genelge ile, hiç bir ayrım gözetmeksizin tüm ça 
hşanlarm sendika kurabileceklerini ve kurulu bu 
lunan sendikalara üye olabileceklerini açıkça be 
lirtilmektedir. Anayasamızın ve mevcut yasaları 
mızın kamu çalışanlarının sendikalaşmışım en 
gellemediği aksine yasa hükmündeki pekçok ulus 
lararası sözleşmenin sendikal hakları verdiğini 
açıklayan yazı, yıllardır savunduğumuz haklılığı 
mızı göstermektedir» dedi.

Eğit-Sen Şube Başkanı Çelik, yeni genelgeye 
göre sendikaların hiç bir merçiden önceden izin 
almadan kurulabileceğini, mülki amire kuruluş 
bildirgesinin verilmesi ile tüzel kişilik kazanılaca 
ğını, mülki amirlerin sendikaların kurulup kuru 
lamıyacağina karar veremiyeceğini ve herkesin 
sendikalara serbestçe üye olabileceğini gösterdiği 
ni bildirdi.

Eğit-Sen ilçe binasında basın bildirisi yayımla 
yan Çelik, sözlerine şöyle devam etti.

«Hiç bir yasal dayanağı olmadan keyfi bir tu 
tumla kamu çalışanlarının sendika kuramıyaca 
ğını, mevcut kamu doğrultuda işyerlerine, okulla 
ra yazılar gönderen, çalışmalarımızı engellemeye 
çalışan merciler, adı geçen genelgeyi kimseye du 
yurmamyaa özen göstermişlerdir. Bu mercilerin 
«Biz haca yapmışız, -yasaLrı, yasal hakları çiğne 
mişiz işin doğrusu budur» d.ye yeni genelgeyi - 
■ium çakışanlara ve i-gilı b rimlere göndermeleri, 
kamu çalışlnllrı sendika.aıir.dan özür dilemeleri 
gerekirdi. Kamu çalışanlarının sel gibi büyüyen 
sendİKalaşma hareketi karşısında d renmeye çı 
lışanlar, engel olacağını sananlar, sel önüne takıl 
mış kaya parçaları gibi kum oluncaya kad.r ufa 
lanacaklardır. Böyle ki-il:rin adları belleklerde 
memur iken memurların hak ve çıkarlarını engel 
lcyen, onların çoluk çocuğunun rızkını kesen ki 
şiler olarak kalacaktır.»

îş yerlerinin uygun bölümle ini önceden izin 
almaksızın sadece bilgi vererek ku.lanacağımızı 
tüm kamuoyuna açıklıyoruz.»

Esrarengiz Ölümü
Borçelik Tesislerinde çalışan Lale Altun (19) 

adlı genç sekreter ’ birlikte yemek yedikleri erkek 
arkadaşıyla tartıştıktan sonra Bursa asfaltında * 
yola fırlayrak bir kamyonun altında feci şekilde 
öldü.

Olay, geçtiğimiz hafta çarşamba günü Dürdane 
köyü iniş.nde bulunan bir et lokantasında meyda 
na geldi. Genç sekreter Lale Altun, birlikte olduk 
lan kimliği bilinmeyen erkek arkadaşıyla yemek 
yerken, aralarında tartışma çıktı. Bu arada genç 
sekreter aniden koşarak yola fırladı. Bu sırada 
Bursa’dan Gemlik yönüne gelmekte olan Meh 

met Çoban’m kullandığı 34 BjT 17 plakalı kam 
yonun altında kalan ve 50 metre sürüklenen 
genç kız hayatmı kaybetti.

Görgü tanıklarının intihar olarak adlandırdıkla 
rı olaydan sonra genç kızın yanında bulunan er 
kek arkadaşının .34 DAT 14 plakalı Kartal marka 
özel oto ile Gemlik yönüne gittiğini söylediler.

Olayla ilgili soruşturma ve araştırma sürdürü 
lüyor.

992 Vergi
Rekortmenleri

EĞİT-SEN’in tiyatro girişimine, İlçe Milli Eğitim Müdüıü Yüce iden gatip tepki

"'Okullar Kültür Yuvasıdır. Tiyatronun Okulda Ne işi var”

Eğit-Sen Şube Başkanı 
Abdullah Çelik, geçtiği
miz hafta Gemlik Lisesi 
Sa onunda Oral Yonca 
Tiyatrosu tarafından ser 
gilenen «Merdiven» adlı 
oyundan bekledikleri geli 
rî sağlayamadıklarını 
söyledi.

A .dullah Çelik, Eğit- 
Sen tertip komitesi tara
fından kültür faaliyetleri 
serisi kapsamında getiri

eki in’.n «Merdiven» adlı 
2 perdelik oyununun ilçe 
Milli Eğ tim Müdürünün 
gr.rip yaklaşımı nedeniy
le fazla ilgi görmediği ö 
ne sürüldü. Çelik, ilçe 
Mil’i E_itim Müdürü Ce
lal \üzenin, yer için mü 
ricatları sırasında çeşitli 
zo ıl aklar çıkartarak ken 
dişine «Okullar Kültür 
yuvasıdır. Tiyatronun o 
kulda işi ne» dediğin, ve

len Oral Yonca Tiyatro bu yüzden bilet satışları

Küçük Kumla’da
Toplu Sözleşme Sevinci

Bursa Belediye îş Sendikası ile Küçük Kumla 
Belediyesi arasında 7 işçiyi kapsayan toplu.söz 
leşme görüşmesi anlaşmayla sonuçlandı.

Geçtiğimiz hafta başında biraıaya gelen taraf 
lar ilk oturumda anlaşırken, 1 yıllık imzalanan 
sözleşme ile işçilerin maaşlarına yüzde 70 oranın 
da zam yapıldı. Artışlar yüzde 35 olarak iki dİ 
limde maaşlara yansıtılacak.

Yeni sözleşmeden sonra en düşük işçi ücreti 
net 3 milyon 740 bin, en yüksek işçi ücreti 4 
milyon 80 Vin lira oldu. İşçilerin sosyal hakları 
na da yüzde 70 zam yapıldı.

öte yandan beldede süregıelen alt yapı ve. yol 
çalışmaları ise devam ediyor. Kumla Belediye Baş 
kanı Eşref Güjre, su şebekesi çalışmalarına 4-5 
kilometre daha ilave yapıldığını, alt yapısı biten 
yerlere de yol ve kaldırım çalışmalarının devam 
ettiğini söyledi.

Cemal KIRGIZ 

nın son güne kaldığını 
ti.dirdi.

Eğit-Sen Gemlik Şube 
Baş anı Abdullah Çelik, 

■ bastırdıkları 400 biletten 
ancak 240 mı satabildik 
lerini ifade ederek, ilçe 
Milli E itim Müiürü Ce- 
lalYüıe’n n yanı sıra, kül 
türel faaliyetlere il. i gös 
tarmıyen öğretmenle 
rin bu yaklaşımını kına
dık ar nı söyledi. Çelik,

Devamı Sayfa 2’de

Ahmet Kaya 
Alkol Kurbanı

Minübüs • garajında 
kahyalık- yapan Ahmet 
Kayaı (57)r> alkol .kurbanı 
eldu.

Göçen1 Salı günü gece- 
slosaat 24.00 sıralarında 
İsiu 1 e >. Meydanındaki 
bii-n meyhanede fazla al
kali ı aldığı öğrenilen Ah
met Krya, Hamidiye Ma 
hal/lesi i Papatya sokakta
ki e« ine giderken, alkol 
veı yağmurun etkisiyle ka 
yarak; yere düştü.

Emniyet Müdürlüğü 
devriye1 ekiplerince Hü
kümet Binası önünde ça 
mur içinde yatarken bu 
lunan"Ahmet Kaya, Gem

Devamı Sayfa 2’de

Teoman Özalp’ten
Yıldirım’a Tebrik

1992 y*h Gelir Vergisi mükelleflerinin verdikleri 
Altan 306 milyon391 lira ile elde etti. 1992 vergi 
Altan 306 milyon 325 lira ile elde etti. 1993 vergi 
rekortmenlerini okurlarımıza sırasına göre tanıta-

Ziyareti
Bursa Belediyeler Bir 

•liği Encümen Toplantısı
na katılmak için Umur 
bey’e gelen Bursa Büyük 
şehir Belediye Başkanı 
Teoman Özalp, DYP 
Gemlik ilçe binasına uğ 
rayarak yeri başkan 
Yüksel Yıldırım’ı kutladı.

Gemlik Belediye Baş
kanı Nezih Dimili ve di 
ğer Encümen üyesi BTe- 
diyc Başkanlarmın da 
katıldığı ziyarette konu
şan DYP İlçe Başkanı 
Yüksel Yıldırım, ziyaret 
ten duyduğu memnunlu
ğu dile getirerek, Özalp 
a gösterdiği 'ilgiden dola 
yı teşekkür etti.

Karikatür 
sergisi açıldı

Yaiova’lı sanatçı Mus
tafa Kılıç'ın kişisel Kari
katür sergi-i.-.Gemlik Be
lediye Sarayı Sergi Salo 
nunda gösterime açıldı.

Belediye Başkanı1 Ne
zih Dimili tarafından a- 
çılan sergide,’ kuru ka
lem çalışması’ 25 karika
tür bulunuyor. '«Çevre» 
konulu karikatür se.giıi 
12-16 Nisan tarih’eri ara

Devamı Sayfa 2’de

cağız.
Haluk Altan 
Hüseyin Ozan 
Kemal Kılıç 
İsmail Arslan 
Hayrettin Akçan 
Esat Coşkun 
Tevfik Solaksubaşı 
Ali Rıza Gündü

Sıh. Tesisat 
Kimyevi Md.

Top. Zeytin 
Demir Çim. 
Akaryakıt 
Elek. Ev Alt. 
Ticaret 
El. Ev Alt.

373.391.000
308.714.000
188.712.000
148.913.000-

'■ 122.906.000
118.240.000
115.305.000
105.732.000

Devamı Sayfa 2’de

KISA KISA KISA KISA KISA
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 148. yıl

dönümü bütün yurtta törenlerle kutlandı.
İlçemizde de 10 Nisan günü Atatürk anıtı önün

de düzenlenen törelde günün anlamını belirten 
konuşmalar yapıldı.

İlçe Meclisinin 1993 yılı i'k toplantısı bugün 
Halk Kütüphanesinde Kaymakam Orhan Işın Baş. 
kanlığında yapılacak. ‘ ’

İlçe gençlerinin sahneye koyduğu "Dokundur
duk Gücenmeyin" adlı komedi oyunu 3. kez Kız 
Meslek Lisesi Salonunda Cumartesi gecesi başarıy
la 'sergilendi.

TAŞI GEDÎĞtNE

AHIR ZAMAN...
SUSAN TOPLUM...
KONUŞAN KEDİ

9 AĞIT YAKAN İNSAN...
9 ŞARKI SÖYLEYEN KÖPEK...
9 AHİR ZAMAN, AHİR ZAMAN..
E A9 S-natt TamaA
9
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MILTON
Aile Çoy Bahçesi

$ 
r

£

£

■$** M3 Seımn Başlını JS-4 J
Ailenizle birlikte müzikli huzur içinde 
dinlenebileceğiniz ve unutamayacağınız 

anlar dolu bir ortam*..

Yoz Sezonunda Yapacağınız Nişan - Düğün 
Sünaef ve özel Günleriniz İçin
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Şimdiden Ayırmada Acele Edin
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Adem Uzunlar Beyaz Eş. 104.630.000

Maksut Akçay Noter 103.425.000

Can Efe Güner , Mobilya Tic. 96.113.000

Haşan Dillipğlu Top. Zeytin 90.743.000

Mehmet Dillioğlu Top. Zeytin 90.743.000
Süleyman özçakır Inş. Müt.. 90.623.000
Kaya Kesen Mimar 86.740.000

Osman Çetinkaya Boyahane 1 85.976.000

Galip Arı înş. Müth. 85.080.000

C. Aydın Aybey Mimar 79.515.000

Güngör San Yem. Taş. 79.462.000

İbrahim Aydın Ticaret 78.024.000

Necati Aydın Ticaret 77.507.000

Emin Özergen Konserve Tur. 77.312.000

Halil Yıldıran Bakkaliye 76.738000

Erkan Mutman Eczahane 75.208.000

Mustafa Semiz Mim. Müteahhit 74.428.000

Atilla Köse Mühendis 74.428.000

H. Basri Avcı El. Ev Aletleri 74.398.000

Rekortmenleri
Haydar Göral Nakliye 73.889.000
Burhan Bozkurt Noter 70.946.000
Hilmi Selçuk İhracat İthalat 70.731.000
Selçuk Tangün Turşu İmalatı 68.547.000
Sinan Akman İnşaat Malz. 65.948.000
Süef Akman İnşaat Malz. 65.512.000
Hayati Gençoğlu İnşaat Malz. 64.166.000

Devamı Haftaya

Ahmet Kaya Alkol kurbanı
lik Devlet Hastanesine Evli ve 2 çocuk baba
kaldınldı. Kaya, burada sı Ahmet Kaya toprağa'
yapılan tüm müdehalele verildi.
re karşın kurtulamadı.

Yerlere Tükürmeyiniz

Okullar Kültür yuvasıdır
elde edilen gelirin, Gemlik Lisesi Koruma Deme 
ği Eğit-Sen arasında pay edildiğini, kendilerine 
masraflar çıktıktan sonra 1 milyon lira kaldığını 
bildirdi.

Bu arada, Eğit-Sen Gemlik Şubesinin kültürel 
faaliyetlere devam, edeceğini kaydeden Çelik, önü 
müzdeki günlerde yurt gezileri tertipleyecekleri 
ni, yaz aylarında da Fıstıklı’da 60 yataklı öğret 
menlere tatil kampı yapacaklarını bildirdi. Çelik, 
tatil kampında öğretmenlerin uygun fiyatla dile 
dikleri gibi dinlenip eğlenebileceklerini söyledi.

Karikaıür Sergisi Açıldı
Asil Çelik Fabrikasın- sında açık kalacak, 

da muhasebe servisinde çalışan Mustafa Kılıç da 
ha öncede Yalova, İzmit ve Asil Çelik Fabrika 
sında sergi açtığını söyledi.
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Atamer 
Turistik Tesislerinde
Evlenmek, Nişanlanmak, Sünnet 

olmak bir başka zevk,
Resfouranlımızda sevdiklerinizle baş 
başa yemek yemek bir başka güzel

Eski ve yeni salonlarımızda itinalı 
servisimiz ile sîzlerin 

hizmetinizdeyiz.

r Özel günleriniz için Rezervasyonlarınızı
yaptırmada geç katmayınız.

Şantör : ÖZGA-N UDİ: HAMZA

©
ATAMER TURİSTİK TESİSLERİ AŞ.
Tel: 30432 - 34593 - 94 - İrtibat: 39240 Fax: 34587
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GEMLİK MÜTEAHHİTLER DERNEĞİ
Demeğin Adı ve Merkezi :
Madde 1* Derneğin adı : Gemlik Müteahhitler

Derneği (Kısa adı G.M.D.dir.
Derneğin merkezi : Gemlik olup şubesi yoktur.
Derneğin amacı : Derneğin amacı inşaat işlerin 

de yenilikleri takip, uğranılan güçlükleri gider, 
inek, üyelerine kolaylıklar sağlamaktır.

Bu amacı gerçekleştirmek için,
a) Müteahhitlerin birbirleri ile taşınmasını ve 

mesleki ahlak ve tesanüdü sağlamak amacı ile top 
lantılar tertip etmektir.

b) Dernekler kanununun üyelik için menettiği 
herhangi bir evsafı taşımamak.

c) Daire sahipleri iie dernek üyeleri arasında 
çıkacak itilafları sulh yolu ile halletmek ve ica 
bında hakemlik yapmak.

d) Ehliyetli ve müteahassız üyelerinin listesini 
idari ve adli mercilere bildirerek mesleki itilaflar 
da bilirkişilik yapımının ve seçiminin temininine 
çalışmak.

e) İnşaatçılığın yurdun ilerlemesi için elzem bu 
lunduğunu tertip edilecek toplantı ve konferans 
larla duyurmak ve her türlü yayın vasıtasından 
faydalanmak.

f) Fenni ve kanuni şekilde inşaatçılığın ilerle 
meşini ve inşaatçıların meşru başarılarını ve iler 
lemesini baltalayanlar veya bu zihniyette olanlar 
la kanuni şekilde mücadele etmek.

g) Hileli ve mesleki itibarı zedeleyici inşaat ve 
inşaatçılarla kanuni yollarla mücadele etmek.

h) Dernek üyeler ile teknik elemanlar arasında 
çıkacak anlaşmazlıkları çözümlemek.

i) Dernek üyelerinin mesleki ve kültürel bilgile 
rinin artması için konferans tertip etmek, dergi' 
ve gazeteler çıkarmak, sergile^ açmak, geziler ter 
(tip etmek, balolar ve içtimai toplantılar düzenle 
mek.

j) Demek üyelerinin toplanmalarım sağlamak 
için lokal veya kütüphane açmakt çalışmak vege 
rekirse 2908 sayılı demekler kanununun 41. mad 
desine uygun olarak tesisler kurmak için teşeb .

Adı Soyadı Baba-Ana Adı D.Yeri

Kemal Erkul Osman-Servet Orhangazi
îdris Kurt Murat-Ayşe Haydariye
Y. Yaşar Bektaş, Yakup-Zaide Gemlik
Soysal Özkan S.Sırrı-Bedia Ardanuç
Halit Akkan Burhanettin-îkbal Narlı
A.Osman Bektaş Yakup-Zaide Gemlik
Bekir Pehlivan A.Rıza-Gülinaz Artvin
Bekir Kara Cahit-Fikriye Gemlik
Hüseyin Akdoğanlar Süleyman-Kıymet O.Gazi
Ali Aydın Ahmet-Fatma Of

Üyelik Çeşitleri ve Şartlan :
Madde 4- Derneğin asli ve fahri olmak üzere 

iki çeşit üyesi vardır. Asli üye olabilmek için :
a) 18 yaşım bitirmiş olmak, medeni haklan 

kullanma ehliyetine sahip bulunmak ve yüzkızar 
tıcı bir suçla mahkum olmamış olmak, T.C. tabi 
yetinde bulunmak.

b) Ticari amaçla inşaat yapımını kendisine mes 
lek edinme, yani maliye ve S.S.K.’da işveren hü 
viyetine sahip olmak.

c) Dernek tarafından basılı olarak hazırlanmış 
üye kayıt fişini doldurarak imzalamak ve üyeli 
ğin kabulü için derneğe tevdi etmek, yıllık aida 
tı demeğe ödemeyi kabul etmek. Üye kayıt fişi 
nin tanzimi ve demeğe tevdiinden sonra yönetim 
kurulu tarafından üyeliğe kabul edildiğine dair 
karar alınmış olmak.

Fahri üye olabilmek için : Asli' üyelik için ara 
nan (a) bendinde yazılı şartlardan başka tüzük 
te yazılı temel amaçlan benimsemek ve fahri üye 
kayıt fişini doldurarak yönetim kuruluna başvur 
mak gereklidir. Fahri üyelerin genel kurulda oy 
haklan yoktur.

Madde 5. Üyelikten Çıkma i:
Her üye dilediği zaman ayrılma isteğini yöne 

tim kumluna yazılı olarak bildirmek suretiyle 
demekten ayrılabilir. Hiçkimse bir derneğe üye 
olmaya veya dernekte üye olmaya veya demekte 
üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa etme hak 
kına sahiptir.

Üyelikten Çıkanıma ;
Madde 6- Derneğin amacına uygun düşmeyen

büs ve faaliyette bulunmak.
k) Demek' üyelerinin her türlü mesleki sorun 

larını kanuni yollardan halletmek ve mesleki faa 
llyetinin devamına imkan sağlamak için uzman 
larla danışmalarda bulunmak, yetkili idare mer 
çilere temas etmek.

1) İnşaat sektörünü ilgilendiren kanun, tüzük, 
yönetmeliklerin ve diğer yayınların takip etmek 
ve gerektiğinde yetkili mercilere görüş bildirmek 
ve kamu oyunu aydınlatmak.

İnşaat malzemelerini günün raişine göre fiat 
standardım yapmak ve anormal fiat artışının önü 
ne geçmek için yetkilileri uyarmak.

n) İnşaat malzemelerinin standart hale gelme 
sini sağlamak için yetkili mercilerde teşebbüsler 
de bulunmak.

m) Muayyen yıllar için tüm inşaat sektörünü 
sorunlarını tesbit ve çözüm yollarım bulmak ve 
ülkemize sağlamak, ucuz standart konut ve işye 
ri üretiminin sağlanması için ilgili ve yetkili Ba 
kanlıkların katılacağı İMAR KURULTAYI toplan 
masına çalışmak.

o) İnşaat malzemelerini kalite kontrolünü yapa 
rak ilgilileri ve yetkilileri uyarmak.

p) İnşaatçılar arasında mesleki alış verişlerin 
sağlanması amacı ile kooperatifler kurmak veya 
mevcut kooperatifleri geliştirmek için teşebbüs 
lerde bulunmak.

r) Türkiye’deki inşaatçıları biraraya getirmek 
için fedarasyon kurmak veya kurulmuş fedaras 
yonlara üye olmak.

s) Yurt dışında üyelerine yeni iş imkanı yarat 
mak ve bu konuda tavsiyede bulunmak.

t) Arsa karşılığı inşaat yapımında Gemlik böl 
gesinde üyeler arasında haksız rekabeti önlemek 
için toplantılar tertip ederek, bölge bölge yüzde 
ler tesbit edip yönetim kurulunun oy çokluğu ile 
karara bağlayıp, bu..kar ara üyelerinin uymasını 
temin etmek.

Dernek Kurucuları :
Madde 3- Demek kurucuları şunlardır :

D.Yılı Mesleği Uyr. tkamet Adresi

1944 Müteahhit T.C. D.subaşı mh 1 nolu 33Gem. 
1957 Müteahhit T.C. Bora S. Baytaş Apt. Gemlik 
1935 Müteahhit T.C. Bora S. Baytaş Apt. Gemlik 
1947 Müteahhit TjC. Ilıca Cd. 22 Gemlik
1953 Serbest T.C. Kumsal S. Akcan Ap'.( Gemlik 
1963 Müteahhit T.C. Bora S. Baytaş Ap. Gemlik 
1953 Serbest T.C. Susam S. Kahramankardeşler A 
1955 Müteahhit T.C. Zeytinlik S. 7-2 Gemlik
1957 Müteahhit T.C. Debbey C. 10-3 Gemlik
1952 Müteahhit T.C. Cumh. Mh. Has Villa Gemlik 

hareketleri sabit olan veya itibarım sarsıcı hare 
kette bulunan veya 6 aylık müteakip aidatım ya 
zili ihtara rağmen vermediği yönetim kurulu ta 
rafından alınacak kararla bildirilen demek içersin 
de bozguncu ve demeğin itibarım sarsıcı hareket 
te bununan üyenin yönetim kurulunca üyelikten 
çıkarılmasına karar verilebilir. Yönetim kurulun 
ca üyelikten çıkarılma kararına ilk toplanacak 
genel kurulu çıkarılan üyenin itiraz hakkı vardır 
Genel kurulun karan kesindir. Dernekten çıkan 
veya çıkarılan üyeler önceden derneğe yaptıkları 
yardım ve aidatları geri isteyemezler. '

Dernek Organları :
Madde 7- Demek organları şunlardır :
a) Genel kurul
Ib) Yönetim kurulu
c) Denetleme kurulu
Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli ve 
Toplanma Zamanı :
Madde 8- Demek genel kurulu derneğe kayıtlı 

asil üyelerden teşekkül eder. Genel kurulun top 
lantı gününden bir ay öncesine kadar aidatlarını 
ödemeyenler, toplantı nisabında gözönüne alın 
maz ve oy kullanamazlar. Aidatım ödemeyen asil 
üyeler ile fahri üyeler dinleyici olarak toplantıya 
katılabilirler dilek ve temennide bulunabilirler. 
Dernek tüzüğünün gazetede yayınlandığı tarihi ta 
kip eden 6 ay içinde ilk genel kurul toplantısını 
yapar.

a) İki yılda bir1 MAYIS ayında olağan
b) Yönetim ve denetleme kurullarının gerekli 

gördüğü hallerde veya demek üyelerinin beşte bi 

rinin yazılı isteği üzerine olağanüstü Hoplanır, 
Genel kurul toplantıya yönetim kurulu tarafın 

dan çağrılır. Denetleme kurulunun veya demek 
üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yö 
netim kurulu genel kurulu bir ay içersinde top 
lantıya çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplan 
tı isteğinde bulunan üyelerin birinin müracatı 
üzerine mahallin öuih Hukuk Hakimi duruşma 
yaparak dernek üyeleri arasında üç kişilik bir he 
yeti genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlen 
dirir.

Genel Kurulun Toplantısı, Oy Kullanma
Ve Karar Alma Şekli :
Madde 9- Yönetim kurulu genel kurula katılma 

hakkı olan üyelerin listesini düzenler. Genel ku 
rula katılacak üyeler enaz 15 gün önceden günü 
saati ve yeri, gündemi mahalli bir gazetede ilan 
edilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda 
çoğunluk sağlanmaması sebebi ile toplantı yapıla 
maz ise ikinci toplantının hangi gün yapılacağı 
da belirtilir, ilk toplantı günü ile ikinci toplantı 
arasında bir haftadan daha az zaman bırakı 
lamaz. j ,..ı ı

Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile top 
lantı gündemi toplantı gününden enaz 15 gün ön 
ce mahallin en büyük mülki amirine yazı ile bil 
dirilir. Bu yazıya toplantıya katılacak üyelerigös 
teren listede eklenir. Toplantı başka bir sebeble 
geri bırakılırsa bu durum geri bırakma sebebleri 
de belirtilmek suretiyle toplantı ilanının yapıldı 
ğı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyu 
rulur. İkinci toplantının geri bırakılma tarihin 
den itibaren en geç iki ay içinde yapılması zo 
runludur. Üyeler ikinci toplantıda birinci fıkrada 
belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır ve toplan 
tı ıikinci fıkradaki esaslara göre mahallin en bü 
yük mülki amirine duyurulur.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bı 
rakılamaz Genel kurul toplantıları demek merke 
zinin bulunduğu yerde yapılır.

Madde 10- Genel kurul genel kurula katılma 
hakkı bulunan üyelerinin yarıdan bir fazlasının 
katılması ile toplanır, ilk toplantıda yeter sayı 
sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aran
maz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayı 
sı demek yönetim ve denetleme kurulları üye 
tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

Madde 11- .Genel kurul toplantıları ilanda be 
lirtilen ve mahallin en büyük mülki amirine bil 
dirilen gün saat ve yerde yapılır.

Genel kurula katılacak üyeler yönetim kurulun 
ca düzenlenen listede adları karşısına imza koya 
rak toplantı yerine girerler. Genel kurulda her ü 
yenin bir oy hakkı vaıdır. Üye oyunu bizzat kul 
lanır. Fahri üyelerin oy hakkı yoktur. Kararlar 
mevcudun salt çoğunluğu ile alınır. 10. madde 
de belirtilen çoğunluk sağlanmış ise durum bir 
tutunakla tesbit edilir ve toplantı yönetim kuru
lu başkam veya görevlendireceği yönetim kurulu 
üyelerinden bir tarafından açılır. Hükümet Komi 
serinin toplantıya gelmemiş olması toplantının er 
telenmesini gerektirmez.

Açılışından sonra toplantıyı yönetmek üzere bir 
.divan başkanı ve başkan vekili ile katip seçilir. 
Toplantının yönetimi divan başkanına aittir. Ka 
tipler toplantı tutanağını düzenler başkanla bir 
İlkte imzalanır. Toplantı sonunda bütün tutanak 
ve belgeler yönetim kuruluna, verilir. Toplantıda 
yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. 
Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin enaz on 
da biri tarafından görüşülmesi istenen komaların 
gündeme alınması zorunludur.

Genel Kurulun Görev Ve Yetkileri :
Madde 12- Aşağıdaki konularda karar vermeye 

yalnız genel kurul yetkilidir. I •
a) Dernek organlarının seçimli
b) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi
c) Yönetim ve denetleme kurulları Raporlarının 

görüşülmesi, yönetim kurulunun ibrası
d) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görii 

şülüp aynen değiştirilerek kabulü
e) Derneğe luzumlu taşınmaz malların satın 

alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması 
konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi

f) Demeğin fedarasyona katılması veya ayrıl 
Devamı Sayfa 5’te
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g) Derneğin Uluslararası faaliyette bulunması, 
yurt dışınaaKi aeraeK veya teşeiKKüliere uye ola 
raK katılması yahut ayrılması

h) Derneğin feshi
ı) TüzüKte yer almayan ancak kanunlar ve mev 

zuavla genel kurulca yapılması belLUltn diğer gö 
revlerin yerine getirilmesi.

I Yönelim .ve ı>eneneme Kurulları :
Madae 13- Yönetim Kurulu (o) asil ve (5) ye 

dex üyeden teşkil etmek üzere genel kurulca giz 
11 oyla seçilir. Asil üyeliklerden boşalma olduğu 
takdirde ençok oy alandan başlamak üzere ye 
dek üyelerin göreve çağırılması zorunludur.

I Yönetim kurulu engeç ayda bir normal olarak 
toplanır. İlk toplantı en yaşlı üyenin başkanlığın 
da yapılır. Ve üyeler arasında görev bölümü kara 
ra bağlanır. Toplantılarda salt çoğunluk aranır. 
Ve mevcudun salt çoğunluğu iıe kaıar verilir. 
Oyların eşit çıkması halinde başkanın bulunduğu 

' taraf çoğunluğu kazanmış olur.
Ust üste üç veya yııaa 10 toplantıya mazeret 

siz yanut kaoul edilir mazereti olmaksızın katıl 
mayan üyeler kudrul üyeliğinden çekilmiş sayılır 
lar. Buna aair kararı ilgilinin süre verilerek sa 
vunması alındıktan sonra yönetim kurulu veıir.

Madde 14- Yönetim kurulu üye sayısı boşalma 
lar seoebi ile yedeklerinin de yerine getirilmesin 
den sonra üye tam sayısının yarısından aşağıya, 
düşense genel kurul mevcut yönetim kurulu üye 
leri veya denetleme kurulu üyeleri tarafından bir 
ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılma 
ması halinde dernek üyelerinin birinin başvurma 
sı üzerine mahalli Sulh Hukuk Hakimi duruşma 
yaparak demek üyeleri arasından seçeceği 3 kişi 
yi bir ay içinde genel kurulu toplamakla görev 
lendirir.

Madde 15- Yönetim kurulu aşağıdaki görevleri 
yerine getirir :

a) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi 
üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek.

b) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin 
gelir ve gider hesapları yapmak ve gelecek döne 
me ait bütçeyi hazırlayarag genel kurula sunmak

c) Üyelik müracaatlarını inceliyerek engeç 30 
gün içinde karara bağlamak ve durumu 2908 sa 
yılı demekler yasası hükümlerine aykırı bulundu 
ğu tesbit edilen üyelerin üyelik kayıtlarım iptal 
etmek , »•.- j |gj

d) Demek tüzüğünde vazıh amaçlara varmak 
için çalışmalar yapmak

e) İnşaatçılık mesleğinin itibarım ve derneğin 
birliğini bozucu amacını güçleştirici hareketlerde 
bulunan üyeleri ihraç amacı ile toplantı yapmak

f) Demek içinde gerekli taşınmaz mallarınsa 
tınalınmasını veya mevcutların satılması işlemle 
rini yürütmek

g) Tüzüğe aykın olmamak şartı ile iç tüzük 
hazırlamak

h) Bütçedeki fasıllar araıında ve yıllık bütçeler 
arasında aktarmalar yapmak.

ı) Yasalarda ve mevzuatta yönetim kurulunca 
yapılması öngörülen diğer görevleri yapmak ve 
yetkileri kullanmak.

BAŞKAN Derneği yurt içinde ve yurt dışında 
temsil eder. Yönetim kurulu toplantısına başkan 
lık eder. Gerektiğinde bu işler için bir yönetim 
kurulu üyesini görevlendirir.

Başkan Vekili : Başkan bulunmadığı zamanlar 
da başkanın işlerine bakar, başkanın istifası ha 
linde yönetim kurulunu toplayarak yeni başkanın 
seçilmesini temin eder.

Muhasip ■ Derneğin hesaplarından sorumludur. 
Ödemelerde başkanla birlikte evrak imza eder. 
Derneğin gelir ve gider defterlerini tutar veya 
tutturur.

Sekreter : Dernek dosyalan, gelen giden evrak 
defterlerinin tutulması ve yazışmaların idaresi 
sekreter üye tarafından yapılır. Büro çalışmaları 
nın düzgün olarak yönetilmesini sağlar.

Madde 16- Denetleme kurulu (3) asil ve (3) ye 
dek üyeden teşkil etmek üzejre genel kurulca se 
Çilir. (Gizli oyla)

Bu kurul derneğin hesaplarını ve çalışmalarını 
devamlı denetliyerek asgari altı ayda bir hazırlı 
yacağı raporlan yönetim kuruluna ve toplandığın 
da genel kurula sunar. Ayrıca üyelerin dernek 

çalışmaları hakkmdaki ihbarları üzerine rapor ha 
zırlayarak gereğini yapar.

Yönetim kurulu her türlü hesp ve işlem dosya 
lannı talebinde denetleme kuruluna göstermeye 
mecburdur. Yönetim kurulu denetlemelerde zorluk 
çıkardığı takdirde denetleme kurulu zabıtla bunu 
tesbit- eder ve genel kurulun toplantıya çağrılma 
sim sağlar. Suç teşkil, eden hususları tesbiti ha 
linde durumu ilgili makamlara iletir.

Madde 17- Genel kurulca yapılan seçimi izle 
yen (7) gün içinde.yönetim kurulu başkanı tara 
fından sayılan organlara seçilen asil ve yedek ü 
yelerin.ad soyadları, baba adları, doğum yeri ve 
tarihleri, meslekleri ve ikametgahları dernek mer 
kezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirli 
ğûne yazı ile bildirilir.

Üyelik Aidatı :
Madde 18- Üyeler girişte 250.000 TL. giriş aidi 

tı ve yılda 600.000 TL.üye aidatı öderler. Bu mik 
tar yıllık olarak verilebileceği gibi aylık taksitler 
şeklinde de ödenebilir. Ödeme şekli ve zamanı ü 
yenin talebide göz önüne alınarak yönetim kuıu 
lunca tesbit edilir. Yapılan bu tesbit her üye için 
kayıt defterine işlenir.

Dernek Gelirleri :
Madde 19- :
a) Gi.iş ve üye aidatları

b) Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen pi 
yango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışma 
sı ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelir 
ler.

c) Derneğin mal varlığından eldej edilen gelirler 
d)’ Bağış ve yardımlar.
e) Yardım toplama hakkmdaki mevzuat hüküm 

fenne uygun olarak toplanacak bağış, yardimlar.
Demeğin dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişiler 

den veya diğer kuruluşlardan yardim alması İç 
işleri Bakanlığının izni ile olur.

Madde 20- Dernek aşağıdaki yazılı defterleri 
tutar :

a) Üye kayıt defteri. Derneğe girenlerin kimlik 
leri derneğe giriş tarihleri aylık ve yıllık aidatla 
rı bu deftere yazılır,

b) Karar defteri. Yönetim kurulunun kararları 
taih ve numara sırası ile bu deftere yazılır, ka 

-— -----------—------ -—  ———

SINIRLI SORUMLU ORMANCILAR KONUT 
YAPI KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞINDAN

KONGRE İLANI

Kooperatifimizin yıllık olağan genel kurul top 
lantisı 16.5.1993 Pazar günü s at 11.00’de Gemlik 
Orman İşletmesi Şefliğinde yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı taktirde 2. toplantı 
23.5.1993 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Ortaklarımıza duyurulur.

YÖNETİM KURULU
GÜNDEM :

1— Açılış, yoklama, saygı duruşu, divan 
teşekkülü
2— Yönetim ve denetleme kurulu faaliyet ra) » 
parlarının okunması ve görüşülmesi
3— Yönetim ve denetim kurulların n aklanması
4— Kooperatif ortak sayısının 60’a çıkarılması 
nın görüşülmesi ve yeni ortak alınmasında yö 
nesim kuruluna yetki verilmesi
5— Yeni alınacak ortaklardan alınacak arsa, 
katılım payının tesbit ed.lmesi
6— Konut yapımı için proje ve inşaat işleri 
hin yapılması, müteahhitlerle sözleşme yapılma 
sı konularında yönetim kuruluna yetki veril 
mesi
7— Kooperatif arazisinin şuulandırma ve par 
selasyonunun yapılması için yönetim kuruluna 
yetki verilmesi
8— Kooperatif aidatlarınn tesbit edilmesi
9— 1993 yılı tahmini bütçesinin okunması ve 
onaylanması

10— Yönetim va denetleme kurullarının seçimi
11— Dilekler ve kapanış.

rarların altı başkan ve üyelerce imzalanır.
c) Gelen-giden evrak kayıt defteri. Gdlen ve gi 

den evrak tarih ve numarası ile bu deftere yazı 
lir.

d) . Gelir gider defteri. Demek namına alınan 
bütün paraların alındıkları ve harcanan paraların 
da verildikleri yerler açık ve düzenli olarak bu 
defterde gösterilir.

e) Bütçe kesin hesap ve bilanç defteriBütçe, 
kesin hesap ve blanço defterine işlenir.

f) Demirbaş eşya kayıt defteri. Demeğe ait de 
mir baş eşyalar bu deftere sıra ile yazılır.

g) Alındı belgeSi kayıt defteri. Dernek gelirleri 
nin alınmasında kullanılan alındı belgeleri bu O,>4 
kayıt defterine sıra ile yazılır.

■Tüzük Değişikliği :
Madde 21- Dernek tüzüğü, genel kurula1 iştirak 

eden üyelerin üçte ikisinin çoğunluğu ile değişti 
riLr. Yapılan değişiklik kuruluştaki usule’ göre 
ilan ettirilerek kesinlik kazanır.

Dernek Sandık Kurması :
Madde 22- Dernek yardım sandığı kuramaz.

. Lokal Açma :
Madde 23- Demek merkezinin bulunduğu yerde 

mahallin en büyük mülki amirinden izin alınmak 
ve kanunlara aykırı davranmamak şartı ile bir 
lokal açıp işletebilir.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiyesi :
Madde 24- Genel kurulun derneğin feshine ka 

rar alabilmesi için tüzüğe göre genel kurula ka 
tılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin 
en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması 
şarttır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması 
halinde üyeler usulüne Uygun olarak ikinci top 
lantıya çağrılır. 2. toplantıya katılan üye sayısı 
ne olursa olsun fesih konusu gö.üşütebilir. Feshe 
ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin 
üçte ikisi çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından (5) 
gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine 
yazı ile bildirilir.

Derneğin feshi halinde derneğin menkul ve gay 
rimenkul mallan Türk Donanma Vakfına ve Ha 
va Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na eşit olarak 
verilir.

K. KUMLA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

1—''Belediyemize ait 1972 model Ford marka 
minübüsün 2886 sayılı yasanın 35nci maddesi (c) 
bendi uyarınca ihaleye çıkarılmıştır.

2— İhaleye 28.04.1993 tarihinde saat 15.oo de 
Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3— İşin muhammen bedeli 8.000.000 TL. dır.
4— - Geçici teminat tesbit edilen muammen be

delin % 3’ü ka’ti teminat ise ihale sonucu ortaya 
çıkacak ihale bedelinin % 6 sidir.

5— Teminatlar Türk parası, Banka teminat 
mektubu ile Devletçe çıkarılan tahvillerdir.

6— İştirakçilerden’ : . V
a) Noterlikten a'mmış imza sirküleri
b) .ikametgah belgesi

7— Şartname mesai saatleri içinde Yazı İşlerin
de görülebilir.

8— Posta ile yapılacak başvurularda gecikme 
dikkate alınmaz.

Eşref GÜRE 
Belediye Başkanı

Başsağlığı
İLÇEMİZİN TANINMIŞ SİMALARINDAN, 

İŞADAMI, DAVA ARKADAŞIMIZ, DEĞERLİ 
İNSAN,

Şij Ziya ySARİŞEN'i
KAYBETMENİN DERİN ÜZÜNTÜSÜ İÇİNDE
YİZ;

MERHUMA TANRIDAN RAHMET, KEDER
Lİ AİLESİNE VE YAKINLARINA BAŞSAĞLIĞI 

’ VE SABIRLAR DİLERİZ.
SHP GEMLİK İLÇE 

BAŞKANLIĞI



kadri Güler 
YIL 20 SAYI 955 FİYATI 2000 TL. KDV dahil 

KURULUŞ : 16 HAZİRAN 1973 
Gazetemiz Basın Ahlak Yasasına Uyar.

• । hvi ıvıcr\ı\c^ı :

| istiklal Cd. Gürçay Pasajı Tel : 34223 GEMLİK | 

DİZGİ VE BASKI
। Körfez Matbaacılık ve Anbalaj Sanayi Tel 31797 S 
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LİDER TEKNOLOJİDEN AİLENİZE

’93

Nison‘da 
Arçe I il! ‘te!
Nisan da tüm Arçelik ürünlerinde ön ödemeli,^ çok 
seçenekli çok avantajlı imkânlar! Size en yakın Ar- 
çelik Yetkili Satıcısı GENÇ-AL TİCARETe gelerek 
yararlanın. Üstelik^ yurt çapında yaygın ve gerçek 
Arçelik Yetkili Servisinin güvencesini de kazanın. 
Nisan'da bu kalite vefiyatları kıyaslamadan alışveriş 
yapmayın!

GENÇ-Al TİCARET
TEL : 34119 - 40979
İstiklal Cd. No. 36 GEMLİK

VEFAT VE TEŞEKKÜR
MERHUM OSMAN SARIŞEN ÎLE NİMET HANIMTN SEVGİLİ OĞULLARI, CEMAL VE ÜNAL SARIŞEN’İN, HATİCE ÜNAL, MERAL KARACA 

OĞLU, SEVİM OZAN, MEŞKURE AKIN, SACİDE ARSLAN, MACİDE SARUHAN’IN AĞABEYLERİ, CEVAT VE HATİCE ARALILARIN DAMATLA 
RL VURAL VE YÜKSEL CANER İLE TURHAN VE BUKET TEKKEŞ’İN DÜNÜRLERİ, CAHİT VE NİHAL ARALILARIN ENİŞTELERİ, MERHUM 
AHMET ÜNAL’IN, ZİYA KARACAOĞLU’NUN KAYINBÎLADERİ, REŞİDE VE AYSUN SARIŞEN’İN KAYINPEDERLERİ, MERt VE ERAY SARIŞEN 
IN DEDELERİ;

OSMAN, .ERSAN, ERKAN SARIŞEN’İN SEVGİLİ BABALARI

CAHlDE SARIŞEN’İN BİRİCİK VEFAKAR EŞİ,

ZİYA S A RIŞEN‘1 N
5 NİSAN 1993 günü ani vefatından dolayı duyduğumuz derin acımızı bizlerle paylaşan,

ANAVATAN PARTİSİ Genel Başkanı Sn. Mesut YILMAZ’a, cenazemize bizzat gelerek katılan Sn. Teşkilatlandırma Bşk. Yrd. Bursa Milletvekilimiz 
Mehmet GEDÎK’e, Ordu Milletvekili Bahri KİBAR’a, İstanbul Milletvekili Alaattin ELMAS’a, Kastamonu, Milletvekili Murat BAŞESKİOĞLU’na 
Teş. Bşk. Yrd. İbrahim CEBI’ye, ‘Teş. Bşk. Yrd. Mehmet PÜRDEOĞLU’na,

Gemlik Kaymakamımız Sn. Orhan IŞIN’a, Gem^tk Belediye Başkanımız Sn. Nezih DÎMİLİ’ye, K. Kumla Belediye Başkanımız Sn. Eşref GÜRE 
ye, Orhangazi Belediye Başkanımız Sn. Turgut ÜNLÜ’ye, RP Bursa H Başkam Sn. Al tan KARAPAŞAOğLU na, Gemlik Ticaret Borsası Yön. Krl., 
Meclis ve değerli üyelerine, personeline, Gemilik Ticaret Odası Yön. Krl. Bşk. Sn. Kemal AKIT’a, ve Yön. Krl. üyelerine, Ayrıca cenazemize katı 
lan, evimize kadar gelen, çiçek gönderen, telgraf çeken, telefon eden, gazetelere ilan veren ve O’nu son yolculuğunda yalnız bırakmayan dost, ak 
raba, komşu, arkadaş ve aziz Gemlik’li hemşehri lerimize, din kardeşlerimize, değerli basın mensuplanma şükranlarımızı sunarız.

AİLESİ



23 Nisan Cuma günü kutlanacak
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çccuk Bayramı’mn 73ncü 

yıldönümü kutlama hazırlıkları başladı.
23 Nisan Cuma günü saat 09.00’da Atatürk Anıtına çelenk 
konulması, saygı duruşu, ve istiklal Marşı’nin okunmasıyla 
başlayacak olan törenler, Atatürk Kordonu’nda yapılacak 
geçit töreni ile devam edecek. Gecede Garnizon Komutan 
lığı tarafından fener alayı düzenlenecek.

8. Cumhurbaşkanımız Kalbine yenildi 

TURGUT ÖZAL’I 
KAYBETTİK

Türkiye’nin 8nci Cumhurbaşkanı Turgut özal, 9 
17 Nisan 1993 Cumartesi günü geçildiği ani kalp I 
krizi sonunda hayatım yitirdi.

Türkiye’nin son 13 yılında bir çok ekonomik I 
ve siyasi olaya imzasını koyan Turgut Özal’ın ani 
vefatı, tüm yurtta şok etkisi yaptı. Cumhurbaşka 
m Özal’ın ölümü üzerine geçtiğimiz cumartesi ve 
pazar günü oynanacak olan tüm sportif karşılaş 
malar ve sanat etkinlikleri iptal edildi. Bu ara 
da 21 Nisan Çarşamba gününe kadar tüm yurtta 
5 günlük yas ilan edildi.

Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın cenazesi 22 Ni 
san Perşembe günü T.B.M.M.de düzenlenecek dev I 
let töreninden sonra vasiyeti üzerine İstanbul Va I 
tan Caddesi girişindeki Adnan Menderes’in Anıt 
Mezan’nın yanında hazırlanan kabre gömülecek. I

Turgut Özal’ın ölümü yurt', a ve dünyada üzün | 
tü yarattı.

KANLI DÜĞÜN
Cibath Köyü’nde düzenlenen bir düğünde mey 

______________________Devamı Sayfş,. 5’te

HAFTAYA BAKIŞ

ÖZAL’IUĞURLARKEN
KADRİ GÜLER

8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’ı beklenme 
dik bir zamanda kaybettik.

Türk siyaset yaşamına 13 yıldır damgasını vu 
ran, her an yaptıklarından söz ettiren Özal. artık 
aramızda değil.

Özal, Atatürk’ten sonra görevi başında ölen ikin 
ci Cumhurbaşkanımız.

İnsanımız Özal’ı banker 'faciasıyla, Türk Para 
sim Kofuma Yasasını değiştirmesiyle, serbest pi 
yasa ekonomisine geçişi başlatmasıyla, çocukları 
nın iktidarı döneminde süper zengin olmasıyla, 
klasik devlet adamı tipinin dışına çıkmasıyla, 
Cumhurbaşkanlığında bile kurduğu partiyi yönet 
me çabasıyla, suikast girişiminden kurtuluşuyla, 
cesaretiyle, Amerikan gezileriyle, papatyalarla. 
Körfez Savaşındaki kararlarıyla daha birçok yö 
nüyle anacak ve hatırlayacak...

Tarih gelecekte özal’ı olumlu ve olumsuz yön 
teriyle yazacak.

Türkiye’de bir dönemin Adamı artık yok.
O’nu son yolculuğuna uğurlarken Tann’dan 

rahmet diliyorum.

İlçe Meclisinde Komisyonların çalışmaları anlatıldı

Gemlikli) soronlan 
iek tek görüşüldü

★ KAYMAKAM ORHAN IŞIN, ARMUTLU ÇEVRE YOLU, KAPALI SPOR SALONU, SAHA ÇİMLEN 
LENMEŞİ, SAĞLIK MESLEK VE ANADOLU LİSESİ YAPIMININ BU YIL BAŞLI YABİLECEĞİ 
Nİ SÖYLEDİ.

★ GEMLİK’TE 15 BİN 926 ÖĞRENCİNİN 1048 
ÖĞRETMEN TARAFINDAN EĞİTİLDİĞİNİ 
AÇIKLAYAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ, 
«BAZI KÖYLERDE ÖĞRENCİ KALMADIĞI 
NI» SÖYLEDİ.

Gemlik İlçe Meclisi, yılın ilk 4ncü olağan top 
lan tısını Kaymakam Orhan' Işın Başkan .ığında 
yaptı.

Gemlik Halk Kütüphanesi Salonunda yapılan 
ilçe meclisi toplantısında, Belediye Başkam Nezih 
Dimili’nin yanı sıra daire amirleri, dernek başkan 
lan, köy ve mahalle muhtarları katıldılar. Top 
lantijda, Tarım ve Çevre, Turizm, Köyişleri, Milli 
Eğit,m, Orman ve Sağlık Komisyonlarının yaptı 
ğı çalışmalar ve önerileri görüşüldü.

İlçe Meclisi toplantısının açış konuşmasını ya 
pan Kaymakam Orhan Işın, ilçe sorunlarına de 
ğinerek, yaptıkları çalışmaları anlattı. Işın, Ar 
mutlu çe/ıe yolu, Kapalı spor salonu, saha çim 
lendir.lmesi, Sağlık Meslek Lisesi ve Anadolu Li 
sesi yapımları için Bakan.ıklar tarafından ayrı

KISA KISA KISA KISA
Gemlik Kız Meslek Lisesi Koruma Derneği' 

tarafımdan ilçe Belediye Düğün Salonunda düzen 
lenen çay büyük ilgi gördü.

★ SHP İlçe yönetim kurulunca Atamer Tesisle 
rinde 17 Nisan günü düzenlenen gece, Cumhur 
başkanı lu.gut Özal’ın Ölümü nedeniyle 24 Ni 
san gününe ertelendi.

★ Kurşunlu Köyünde soymadık ev bırakmayan 
Ahmet Şavnel (19) yakalandı. Bir ihbarı değer 
lendiren jandarma hırsızın evini bastı ve çalıntı 
eşyaları buldu.

★ Turizm haftası kutlamaları başladı. Hafta 
nedeniyle bir dizi etkinlik yapılmasına karar ve 
rildi. Kaymakam -Orhan Işın, okullarda şiir kom, 
pozisyon ve resim yarışması düzenleneceğini söy 
ledi. Kütüphane Müdürü Sevgi Tuncer’de haftay 
la ilgili bir konuşma yaptı.

★ Cumhuriyet Mahallesinde yapımına başla 
nan yeni ilköğretim okulunun 19.93-94 öğretim 
yılma y eriştirilmesi için çalışma ar hızlandırıldı. 
Kaymakam Orhan Işın,. geçtiğimiz hafta inşaatta 
incelemelerde bulunarak ilgili erden bilgi aldı.

★ İlçe Milli Eğitim Müdürü Celal Yüce ve Şu 
be Mü.dürü Cumali Tutar Bursa Şükrü Şenkaya 
İlkokuluna geçici olarak atandılar. İki Müdürün' 
atanması ilgiyle karşılanırken nedeni hakkında 
bilgi alınmadı.

EĞİT-SEN SAVCILIĞA BAŞVURDU..

Ilksan’a Suç Duyurusu
Eğit-Sen Gemlik' Şube Başkanı Abdullah Çelik 

ve yönetim kurulu üyeleri, kısa adı İLKSAN olan 
İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım 
Sandığı için Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyu 
rusunda bulundular.

Başta İLKSAN Başkanı Bilal Büyükkaya ve Baş

★ ORMAN KOMİSYONU BAŞKANI, İLÇEDEKİ 
ORMAN ALANININ 38 BİN 500 HEKTAR OL 
DUĞUNU, BOŞ ALANLARA 20 MİLYON 91?

BİN FİDAN DİKİLDİĞİNİ İTEK ÜZE 
RİNE FISTIK F.DANI DİKİLMEĞE BAŞLAN 
DIĞINI BİLDİRDİ.

Cemal KIRGIZ

lan ödeneklerin serbest bırakılmasının beklendiği 
ni kaydederek, .Küçük Sanayi Sitesi ve Küçük 
Kumla beldesine jandarma Karakolu yapımımda 
ödeneklerin gelmesi durumunda bitirilebileceğini 
ve başlanacağım söyledi. Kaymakam Işın, Orman 
şefliklerinin Orman İşletme Müdürlüğü olacağını 
ve Orhangazi ile İznik şefliklerinde Gemlik’e bağ 
lanacağını bildirdi.

KOMİSYONLARIN ÇALIŞMALARI

Kaymakam Orhan Işm’m konuşmasının ardın 
dan komisyolarm çalışma raporlarının okunma 
sına ilk olarak Tarım ve Çevre Komisyonu Baş 
kanı İlçe Milli Eğitim Müdürü Dursun Özbey 
yaptı.

Devamı Sayfa 5’te

Gemlik Sapığı Yakalandı
Gemlik’te evlere gire

rek, kadınlara saldıran 
25 yaşındaki Rahmi Şa- 
hinkuşu Gemlik Emniyet 
Müdürlüğü ekiplerince 
yakalandı.

Gemlik Osmaniye Ma
hallesi Dereboyu Mevki 
inde kendisini TEK gö

revlisi olarak tanıtarak i 
evlere giren ve tüm O s ■ 
maniye Mahallesine kör» 
kulu anlar yaşatan sapık 
Rahmi Şahlnkuşu, son ■ 
saldırısından sonraeşgali 
nin belirlenmesiyle yaka 
yi ele verdi.

Devamı Sayfa 6’da

8oo Milyon liralık çek çaldıkr

Zeytin Halinde büyük soygun
Gemlik Zeytin Halin

de meydana gelen hırsız
lık ola ında Duran Bıyık 
a alt 800 milyon liralık 
çek kimliği belirleneme
yen kişi ya da kişilerce 
çalındı.

Geçtiğimiz hafta Salı 
gecesi saat 24.00 sırala 
rında meydana gelen o

layda, Zeytin Halinde"' 
Duran Bıyık’a ait büroya} 
giren hırsızlar, çelik kasa’ 
yı açamaymca kasayı bir 
İlkte götürdüler.

Olay Çarşamba günü l 
Duran Bıyık’m işyerine 1 
gelmesiyle ortaya çıktı. |

Devamı Sayfa 7’da

TAŞI GEDİĞİNE

YOL... s
9 YOLSUZLAR, YOLUNU BULUP, YOLARLAR... 2
9. YOLUP, YOLUNU BULDUKLARINDAN, YOL 5
E LANIRLAR..
E GARİBANLAR DAMA,
E AĞALAR, BEYLER LÜKS YOLCU EVLERİNE, ıg
OE VİLLALARA, SARAYLARA, BARLARA...

E xn.an. Tam.a4

9

T.B.M.M.de
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Başsağlığı
Türkiye Cumhuriyetinin 8.

Cumhurbaşkanı
Sn. TURGUT ÖUIİ 

i keyfe!» ■ : <
Allah rahmet eylesin 
üzüntümüz derindir.

Türk milletinin başısağolsun

CHP Gemlik DYP Gemlik DSP Gemlik 
ilçe Yönetim Kurulu ilçe Yönetim Kurulu ilçe Yönetim Kurulu

SHP Gemlik Refah Partisi
ilçe Yönetim Kurulu Gemlik ilçe Yönetim Kurulu
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SAYFA : 3

SIRASI GELDİKÇE

I REFİK
»

Bahar gelince hergün bir selâ.bir komşu, bir 
dost, bir hemşehri Hakkın (rahmetine kavuşu 
yor. Cuma sabahı’da bizim müezzin Sabri hazin 
hazin bir selâ okudu. Verdiği haber, kırkyıl ma 
hailesine, hizmet vermiş, Cemaatinden Refik 
Acar'ın ölüm haberi idi. Müezzin Sabri kardeşi 
miz gerçekten, büyüğüne son görevini layık ile 
yaptı.

insan, bir yakınını, tanıdığım, dostunu kaybe 
dince mazi sinema şeridi gibi gözünün önünden a 
kıp gidiyor. Refik, ağabeyin selası sonrası 40-45 yıl 
öncesi gözümün önürie geldi. O günlerde otobüs 
taksi bir tane- Otobüs Genç Ünal kardeşler 
ve Gemilçli Abdullah Efendice, taksi Rıfat Doğ 
ru, Rıfat Somer, Lütfi Kırdar’da var. Hep atara 
bası, afedersiniz öküz arabası. At aracım da, ara 
ba tamirini de ozamanlar ‘ demirciler yapıyor. 
Meşhur demirciler İsmail Usta (Çelikiz), Abdul 
lah Usta (Demirdöven), İsmail Ustanın da yar 
dımcısı Refik Acar, Abdullah Ustanın yardımcısı 
Enver Işıklı. İsmail Ustanın dükkanı şimdiki 
Coşkunlar Ticaret’in olduğu yer. Abdullah Usta 
mn yeride Karsakh Caminin karşı köşesi. Fulda 
Lastik Bayii.

Rahmetli babamın bakkal dükkanı da rahmet 
li Kerim Kumla amcanın han kapısı bitişiği. Ke 
rim Bey’in iki hanında da iki nalbant. Cako’nun 
kahvenin bulunduğu (Pak Otel) handa. Nalbant 
Tatar Recep, Umurbey’li kahveci Ahmet’in bulun 
duğu handa da Büyük Kumla’lı Nalbant Ahmet.

örsle nal döverken, örsle mıh yaparken, konuş 
tururlardı çekici birinin işi bitince o çekiç! nağ 
melerini dinlemek üzere diğerine koşardım.

Tatar Recep usta biraz daha erbabtı bana gö 
re. Rahmet istediler. Allah rahmet etsin. Zaman 
zaman bir değişiklik olsun diye İsmail ustayı, 
Abdullah ustayı da seyre ve çekiç sesini dinleme 
ye giderdim. İsmail ustanın oğlu Erol Çelikiz ilk 
okuldan arkadaşımdı. Onunla çok dinledik büyük 
bir özen ve sevgi ile çekiç nağmelerini. Belki o 
günlerin tesiri ile 'olsa gerek Okay Temiz’in mü 
ziğini takdir eder, hayranlıkla dinlerim.

Rahmetli Refik Acar, hayatını demircilik ile 
kazanırken ağabeyleri, Nuri Acar, şimdiki Soy 
dan Ticaret’in bulunduğu yerde bakkaldı. Aynı 
zamanda Hamidiye Mahallesi Muhtarı idi. Baş 
langıcını bilmem ama 1950 yılına kadar CHP’li 
olarak Nuri Acar muhtarlık yaptı. 1950 yılında 
ağabeyi Nuri Acar’dan seçimle mühürü alan Re 
fik Acar o mühürü uzun yıllar bırakmadı. Ta 
1985 yılına kadar.

Sapma kadar muhtardı, helalına muhtardı. De 
’mokrasiye inanmıştı, tam demokrattı. Görevinde 
parti-marti dinlemezdi. Her mahallelisi onun di

ACAR
ÎMAN TAMER

ninde birdi.
O Halk Partili, o Demokrat, bu Millet Partili 

imiş hiç fark etmezdi. Görevini bi hakkın yap 
maya çalıştırdı. Hatta hatta muhalif pertililere 
önceLk tanımaya çalışırdı. 1955-1957 yılları öyle 
şimdiki gibi herşeyin bol bulunduğu bir dönem 
değildi, vay, kanve, pil, bataıya, lastik vesikaya, 
karneye tabi idi. Bunları adaletli dağıtır bizdensiz 
den diye katiyen ayırım yapmazdı. Fitre zarfla 
rını dağıtır, THK delilerini özel derneklere kap 
tırmamak için aksayan ayağına rağmen büyük 
uğraş verirdi. Muhtarlık onun halka hizmet öz 
lemi idi. O nun için bu görevi seve seve yapıyor 

(du. Devletin dinine bağlı^ fukarayı sabirinden 
idi. Mühürü basıp, para alacak işmıydi onun için. 
Verirsen istemek sağol, vermesen
de sağol. Fakirden, işçiden, garibandan beş para 
almamıştır. îhanınki; sevdiği zeyginden de birşey 
beklemezdi. Eski müdürüm Haşan Kızıltan’m an 
nesi Şefika Hanım (Kafoğlu Kamil Beyin Abla 
sı) vefat ettiğinde ölüm ilmühaberi için kendisine 
gittim. İşimi buğulu gözlerle hemen yaptı. Bir 
miktar para bırakmak istedim. «Bak İnan seni 
severim. Takdir ederim, çalışkansın, dürüstsün 
Kafoglu ailesi bu ilçeye, benim mahalleme büyük 
hizmet vermiş hayır yapmış kimselerdir.- Bırakta 
son görev olarak Şefika Hanıma hizmetim olsun. 
Al o parayı» diye' çıkışınca bende, «Refik Abi, 
ben hizmetin karşılığı bırakmadım o parayı, Şe 
fika Hanım öldü, ölünce kendisi başka bir hayır 
yapamayacağına göre, sen muhtarsın mahallenin 
fakirini bilirsin onun için bırakmıştım parayı» 
ama bunları söylemeye fırsat bırakmadın dedim. 
«Yemedim ya haydi öyle olsun» dedi ve osırada 
dükkanın önünden geçen bir garibanı çağırdı, be 
nim gözümün önünde bıraktığım paranın mikta 
rını bile bilmeden masadan alıp, verdi. Şefika Ha 
nıma dua et dedi.

E Refik Abi. Sen sıram savdın. Her canlı ölü 
mü tadacak. Bizde tatacağız. Gemlik’ime, Gemlik 
lime mahallelime namusunla hizmet verdin. Ör 
nek oldun. Çalmadın, çaldırmamaya gayret gös 
terdin. Hakkı-hukuku bildin. Seni konu komşun, 
eşin, dostun böyle tanıyor, böyle biliyor. Bizim 
sende hiçbir hakkımız yok, ama senin bizde çok. 
Hakkını helal et. Sana bir çiçeği çok görüp esir 
geyenleri de affet. Sen bir çiçektin, açtın, soldun, 
makamım buldun. Cami parkındaki bankta bize 
yer ayırdığın gibi, cennet bahçesinde de yer ayır. 
Büyük Muhtarım. Allahın rahmeti üzerinde olsun. 
Geride bıraktığın yakınlarının, komşularının, 
dostlarının başı sağolsun.

Ben öleceğim diye sen ağlamıştın, sen öldün 
diye ben ağlıyorum.

KÜÇÜK. KUMLA BELEDİYE 
BAŞKANLIĞINDAN

İLAN
Belediyemizin Sahil kesiminde bulunan 2 adet 

Çay bahçesi ve Deniz üzerinde bulunan 1 adet 
Gazinonun işletmeciliği 2886 sayılı yasanın 35ncl 
maddesinin c bendi hükümleri içinde açık artır 
ma suretiyle ihaleye çıkarılmıştır.

1— İhale 5 Mayıs 1993 günü saat 15.00’de Be 
lediye Başkanlığı Odasında yapılacaktır,

2— Bu işle ilgili şartnameler Belediye Muhasip 
liğlnde ücretsiz görülebilir.

3— 3 nolu çay bahçesinin muhammen bedeli 
10.000.000 TL.

4 nolu çay bahçesinin muhammen bedeli 
15.000.000 TL.

Deniz üstü Gazinonun muhammen bedeli 
15.000.000 TL. 

olup geçici teminatları 3.000.000, 4.500.000, 
4.500.000 liradır.

4— isteklilerden ayrıca 15.000.000 lira özel te 
minat istenmektedir.

5— İsteklilerin kanuni ikametgah sahibi olma 
lan ve tebliğ için Küçük Kumla’da ikamet adre 
si göstermeleri zorunludur.

6— İsteklilerin Noter tastikli imza sirküleri is 
tenmektedir.

7— Posta ile yapılacak müracatlar dikkate alın 
mayıp Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta ser 
desttir.

Eşref GÜRE
Belidiye Başkam

KONGRE İLANI 
AZOT MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ 

BAŞKANLIĞINDAN

Derneğimizin yıllı olağan genel kurul toplantı 
sı 8 Mayıs 1993 Cumartesi günü saat 13.00’de 
TÜGSAŞ Gazinosunda yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde genel kurul 
15 Mayıs 1993 Cumartesi günü aynı yer ve saat 
te tekrarlanacaktır.

Üyelerimize duyurulur.

YÖNETİM KURULU

gündem.--
1—Açılış ve yoklama
2— Divan oluşumu ve saygı duruşu
|— Yönetim ve denetleme kurulu çalışma
raporlarının okunması
4— Raporların görüşülmesi ve aklanması
5— Yeni yönetim Ve denetleme kurulları 
seçimi
6— Dilek ve temenniler. Kapanış.

GEMLİK TÜGSAŞ TEKNİKERLER 
' DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN

KONGRE İLANI

İlçemiz dahilinde kurulu bulunan, Gemlik Tüg 
saş Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet göste 
ren, Gemlik Tügsaş Teknisyenler Demeği 2. ola 
ğan genel kurulu aşağıdaki gündem gereği 29.5.93 
günü, TÜGSAŞ işçi yemekhanesinde saat 14.00’de 
yapılacaktır. Ekseriyet temin edilmediği taktirde 
12.6.1993 Cumartesi günü aynı yer ve saatte ya 
pılacaktır. Demeğimiz üyelerine duyurulur.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:

1— Yoklama ve açılış
2— Saygı duruşu .
3— Kongre başkan seçimi
4— Faaliyet raporunun, okunması, görüşülmesi 
ve mali bilançonun okunması
5— Senelik aidatların artırılması konusunun 
genel kurula sunulması. Yönetim kurulunun 
aklanması
fl— Yönetim ve denetim kurullarının seçimi
7— Dilek ve temenniler
8— Kapanış.

S.S. GEMLİK TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ 
BAŞKANLIĞINDAN 

KONGRE İLANI

'Kooperatifimizin yıllı olağan genel kurul top 
lantısı 23 Mayıs 1993 Pazar günü saat 10.00’da 
Esnaflar Kıraathanesinde yapılacaktır.

Çoğûnluk sağlanmadığı takdirde 30 Mayıs 1993 
günü aynı yer ve aynı saatte genel kurul çoğun 
luk aranmadan tekrarlanacaktır.

Üyelerimize duyurulur.

yönetim kurulu

GÜNDEM:

1— AçılıŞ ve yoklama
2— Divan oluşumu ve saygı duruşu
3— 1992 yılı yönetim ve denetleme kurulları 
raporlarının okunup görüşülmesi
4— 1992 yılı blanço ve gelir gider fark; hesap 
larmın okunup görüşülmesi
5— Yönetim ve denetleme kurulunun aklanması.
6— 1993 yılı bütçesinin görüşülüp onaylan 
ması
7— iki yıl için yönetim ve denetleme kurulla 
nnın seçimi
8— Dilekler ve temenniler, kapanış.

GEMLİK'TE EV LENİN
ÖZEL GOCUK BAHÇESİ - KAPALI GARAJ -

BİSİKLET GARAJ - KURBAN KESME YERİ -
GUSULHANE . EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR 

TESİSLERİ

20 MİLYON PEŞİN - 2 MİLYON TAKSİT 
98 m2 80 MİLYON 6 VE 12 AYDA 

TESLİM

GEMLİK - KUMLA - ARMUTLU DA SATILIK 
ŞAHANE DAİRELER

Yaprak Ticaret
Gemlik : PPT karşısı Tel : (9-251) 21736

KUMLA : Abdullah Aslan Cd. Tel : (251)85773

BURSA : Haşim İşcan Cd. Burçin İşhanı Kat 2 

İNEGÖL : Lazlar Camini yanı Tel : (253)34949

İZMİT : Fethiye Cd. özsoy îşlıanı Kat 2
Tel : (9-21)218643

ESKİŞEHİR : Hamamyolu Tel : '9-22)336362
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MİLTOH
Aile Cay Bahçesi

1993 Sezonunu BaşBollı

Ailenizle birlikte müzikli huzur içinde 
> dinlenebileceğiniz ve unutamayacağınız 
\ anlar dolu bir ortam*..

Yaz Sezonunda Yapacağınız Hişan - Düğün
Sünnet ve özel Günleriniz için 

Rezarvasyonlar Başladı 

üzülmemek için Arzuladığınız Günü
Şimdiden Ayırmada Acele Edin

Gazino : 31071
TEL: İrtibat Büro : 39240

Atamer Tesisleri: 33459
Hükümet Konağı Karşısı GEMLİK 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
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BAŞSAĞLIĞI
DEĞERLİ BÜYÜK İNSAN, DEVLET ADAMI, 

CUMHURBAŞKANIMIZ

SN< TURGUT ÖZAL'I
. GEÇİRDİĞİ ANI RAHATSIZLIK SONUCU 

KAYBETTİK. ÜZÜNTÜMÜZ SONSUZDUR.

MERHUMA ALLAHTAN RAHMET, KEDERLİ 
AİLESİNE ve MİLLETİMİZE BAŞSAĞLIĞI 
DİLERİZ.

SAĞLIKÇILAR ve EMEKLİLERİ 
DERNEĞİ

BAŞSAĞLIĞI
8. CUMHURBAŞKANIMIZ.

DEĞERLİ DEVLET ADAMI SAYIN

TURGUT ÖZAL'I
KAYBETTİK. ÜZÜNTÜMÜZ SONSUZDUR.

AİLESİNE ve MİLLETİMİZE BAŞSAĞLIĞI 
DİLERİZ.

GEMLİK ROTARY KULÜBÜ
YÖNETİM KURULU

BABALIĞI ı
8. CUMHURBAŞKANIMIZ

Sn. TURGUT ÖZAL’ın
ANÎ ÖLÜMÜ NEDENİYLE DEĞERLİ AİLESİNE 

VE TÜRK ULUSUNA BAŞSAĞLIĞI DİLER, 
ÜZÜNTÜLERİMİZİ BİLDİRİRİZ.

GEMLİK SOROPTİMÎST KULÜBÜ 
YÖNETİM KURULU ADINA

Başkan RAŞİDE GENCER

GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

«Mustafa Kemal Atatürk Kordonboyu ve çevre 
si düzenleme inşaatı» yapım işi 2887 sayılı yasa 
nın 81. maddesinin (a) fıkrası hükümlerine göre 
30.4.1993 Cuma günü saat 13.300’da Emanet Ko 
misyonu huzurunda ihale edilecektir.'

1— İşin keşif bedeli 599.833.390 TL. olup, geçi 
ci teminatı 18.000.000 TL. /dır.

2— İhaleye girmek isteyenlerin yapı tesis ve o 
nanm işleri ihalelerine girme yönetmeliğindeki 
hükümler içinde ibraz edecekleri belgeleri ile mü 
racaat etmeleri gerekmektedir.

3— Bu işe ait keşif ve şartnameler Fen işleri 
Müdürlüğünde görülebilir.

4— ihaleye iştirak edeceklerin 1993 yılı Ticaret 
Odası belgesi, yapi araçları bildirisi, teknik per 
sonel bildirisi, mali durum bildirisi» iş bitirme 
belgesi en az (C) gurubu müteahhitlik karnesini 
ibraz etmeleri şarttır.

5— İhaleye katılmak için son müracaat tarihi 
30.4.1993 günü saat 12.00’e kadardır.

6— Posta ile yapılacak müracaatlardaki gecik 
meler dikkate alınmaz.

Nezih DÎMİLt
Belediye Başkanı

İŞÇİLERE YÜZDE 75 ZAM..

Umurbey’de mutlu son
Bursa Belediye-Iş Sendikası ile Umurbey Beledi 

yesi arasında yaklaşık 4 aydır süren toplu sözleş 
me görüşmeleri nihayet noktalandı.

Geçtiğimiz gün yenicen biraraya gelen taraflar 1 
4 ay sonra anlaşmaya vardılar. Buna göre 17 şçi ı 
yi kapsayan sözleşme birinci yıl için yüzde 75, 
ikinci yıl içinde enflasyon oranı artı 15 olarak 
saptandı. Umurbey Belediyesi çalışanlarına bu ar 
tışlar yüzde 37.5şar olarak 2 dilimde verilecek.

öte yandan son duruma göre Umurbey Bele 
diyesindeki en düşük işçi ücreti 3 milyon lira o 
lurken, en yüksek işçi üçretide 3 milyon 500 bin 
lira olarak belirlendi.

# OLAY # SABAH
* BURSA HAKİMİYET
« MİLLİYET » CUMHURİYET
« HÜRRİYET GAZETELERİNDE

ilan ve reklamlarınız için 
bizi arayın

KÖRFEZ REKLAM
TEL : 34223—34797 FAKS : 34797 GEMLİK

KAYIP

İstanbul Trafik Müdürlüğünden almış olduğum 
115235 nolu ehliyetimi, Gemlik Nüfus Müdürlü 
ğünden aldığım Nüfus cüzdanımı, Bursa SSK 
Hastanesinden aldığım sigorta kartımı ve Gemlik 
îş Bankasından aldığım bankamatik kartımı kay 
bettim. Hükümsüzdür.

Hüseyin ÇAYLI

Vefat ve Teşekkür
AÎLE BÜYÜĞÜMÜZ, ESSİZ MÜMTAZ İNSAN 

GEMLtK’İN EN E3KÎ MARANGOZLARINDAN 
BABAMIZ, ŞÜKRlYELİ,

MEHMET SAYIT PİR (USTA)
17 NİSAN 1993 CUMARTESİ GÜNÜ HAKKIN 
RAHMETİNE KAVUŞMUŞTUR.

CENAZEMİZE BİZZAT KATILAN, ÇELENK 
GÖNDEREN, TELEFON ve TELGRAFLA BİZ- 

LERÎN ACILARINI PAYLAŞAN EŞ, DOST, AKRA 
BALARIMIZA TEŞEKKÜRÜ BİR BORÇ BİLİ
RİZ.

AİLESİ

1992 Vergi Rekortmenleri
Ali Aydın 
Sezai Gençoğlu 
İsmail Yılmaz 
İl ter Yılmaz 
Nazmi Oktay 
Mustafa Durmuş 
Erdoğan Barutçuoğlu 
Kahmut Solaksubaşı 
H.lmj Turan 
İbrahim Aygün 
Ziya Sarışen 
Mehmet Çakar 
İbrahim Çakar 
Salih Akovalıgil 
Mutluhan Uluocak 
Cemal Öner 
Eşref Güre 
Dursun Özdemir 
Burhan Bütün 
Zeki Saral

înş. Müt. 63.395.000
62.511.000
62.188.000
62.188.000

İnş. Mlz. 
’ Akaryakıt

Akaryakıt
Termosifon İm. 61.800.000

İnş. Mon. 
Turşu İm. 
Ticaret

61.477.000
61.469.000
60.112.000

Restçrant 
înş. Müth. 
înş. Müth. 
Top. Zeytin
Top. Zeytin 
Diabaz İş. 
Ga.ete Bayi

Top. Zeytin 
İnş. Müth.
İnş. Müth.

Beyaz Eşya 
înş. Müth.

59.036.000
56.379.000
55.204.000
55.035.000
55.035.000
55.022.000
54.705.000
52913.000
52.617.000
52.551.000
52.541.000
52.197.000

FOLKLORCULARIN BAHTI AÇILDI..

ANAP’tan sonra CHP’de 
destek verdi

Bursa’da yapılan folklor müsabakalarında başa 
rıh sonuçlar elde ederek Haziran ayında Kasta 
monu’da yapılacak olan Türkiye şampiyonasında 
Bursa’yı temsil etmeye hak kazanan Gemlik Halk 
Dansları Folklor Derneğinin siyasilerden yana şah 
sı açıldı. '

Geçtiğimiz hafta ANAP ilçe Başkanı Nurettin 
Avcı ve yönetim kurulu üyeleri tarafından ziya 
ret edilerek, maddi ve manevi destek sözü alan 
Folklorcular, CHP îlçe Başkanı
Fikret Kumral ve yönetim kurulu tarafından zi 
yaret edilerek yine destek sözü aldılar.

Siyasiler Dernek Başkanı Ahmet Süren’i ve folk 
lorcuları başarılı çalışmalarından dolayı tebrik 
ederlerken, bundan sonraki tüm çalışmalarında 
ve Belediye Başkanlığını aldıkları takdirde yar
dımlarım esirgemiyeceklerlni söylediler.

öte yandan folklorcuların önümüzdeki günler 
ide DYP ve SHP İlçe örgütü tarafından da ziya 
det edilecekleri öğrenildi.

KONGRE İLANI

S.S. BORUSAN ÎŞÇÎLERÎ TÜKETİM 
KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞINDAN

Kooperatifimizin yı’.lık olağan genel kurul top 
lantısı 9 Mayıs 1993 Pazar günü saat 11.00’de 
Kordonboyu Nergis Kırahathanesinde yapılacak 
tır. '

Tüm üyelerimize duyurulur.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:

1— Açılış ve saygı duruşu
2— Divan. heyetinin seçimi
3— Yönetim kurulu çalışma raporunun okun 1 
ması
4— Denetim kurulu çalışma raporunun okun 
ması
5— Kooperatifin geleceği ile ilgili görüşmeler

•6— Sermaye paylarının arttırımı ile ilgili gö 
rüşmeler
7— Dilek ve temenniler
8— Kapanış.

Gemlik’in sorunu tek tek
Dursun Özbey, çevre sağlığı konusuna önem 

verdiklerini kaydederek, Su Ürünleri Kontrol Mü 
dürlüğü botuyla körfeze giren gemilerin sintinele 
rinin yanı sıra körfeze kıyısı bulunan sanayi ku 
ruluşlannında kontrollerinin yapıldığını bild.rdi. 
Özbey, kuduzla mücadele doğrultusunda ilçe ve 
köylerde 500 köpeğin aşılandığını, 82 köpeğinde 
itlaf edildiğini belirtti. Özbey, suni tohumlama 
çalişmalarınada büyük baş hayvanlarla devem 
edildiğini ifade etti.

Bu arada görev süresi dolan komisyonlara Kay 
makam Orhan Işın’m önerisiyle yeniden eski yö 
netimler getirildi.

Gemlik îlçe Meclisi dilek ve temennilerin din 
lenmesinden sonra sona erdi. 3 ay sonra tekrar 
toplanacak.

Kanlı Düğün
dana gelen kanlı olayda 15 yaşındaki Hakan Al 
tay, başından tek kurşunla ağır yaralandı.

Pazar günü saat 17.30 sıralarınca meydana 
gelen olayda Yusuf Bayram (32) adlı şahıs arka 
daşınin düğününde aldığı fazla alkolün^ etkisiyle 
yanında getirdiği ruhsatsız 7.65 mm. çapulda Ba 
retta marka silahıyla sağa sola ateş etmeye baş. 
ladı. Bu arada düğünde oynamakta olan 15 ya 
şındaki.Hakan Altay’ın. başına şaptandı....

Kana' bulanan düğünde yaralı Hakan Altay ilk 
tedavisi Gemlik Devlet Hastanesinde yapıldıktan 
sonra Bursa Devlet Hastanesine sevk edilirken, 
Yusuf Bayram Gemlik jandarması tarafından ; 
gözaltına alındı.

/ » Z. ..’; KAYIP

İstanbul Trafik Müdürlüğünden almış olduğum 
ağır vasıta ehliyetimi, Gemlik Ticaret Odası kim 
İlk kartı, Gemlik SHP üye kartı ve BurSa silah 
masasından almış , olduğum silâh taşıma ruhsatı 
nı kaybettim. .Hükümsüzdür.

‘Ali Osman’ SERTASLAN/



SAHtBÎ VE SORUMLU MÜDÜRÜ
kadri güler

-YIL 20 SAYI 956 FÎYATI 2000 TL. KDV dahil
KURULUŞ : 16 HAZİRAN 1973

Gazetemiz Basın Ahlak Yasasına Uyar.

YÖNETİM MERKEZİ :

istiklal Cd. Gürçay Pasajı Tel : 34223 GEMLİK
DİZGİ VE BASKI

Körfez Matbaacılık ve Anbalaj Sanayi Tel 31797 a
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Başsağlığı
Anavatan Partisinin kurucusu “Halka hizmet, 

Hakka Hizmettir tezinin" savunucusu, hizmet aşığı 
mümtaz insan, büyük Devleta damı, Cumhurbaşka
nımız Sayın

TURGUT ÜZAL
vefat etmiştir.

Merhuma Tanrıdan rahmet kederli Türk halkına 
baş sağlığı dileriz.
Başımız Sağolsun
Allah rahmet eğlesin

ANAVATAN PARTİSİ 
GEMLİK İLÇE YÖNETİM KURULU

ilksan’a suç duyurusu
tan Yardımcısı İbrahim Şen ofanak üzere, Genel 
Sekreter Sebahattin Karataş, yönetim kurulu üye 
leri Yunus Kılıç, Ahmet Özgür, Esat Avşar, İr 
fan Oğuz, Hidayet Sulak ve Mustafa Zor hakkın 
da 18 Kasım 1992, 8-Aralık 1892ve7 Nisan 1993 
tarihlerinde İLKSAN’ı 346 milyar lira zarara uğ 
ratmak, başkalarına ve kendilerine haksız çıkar 
temin etmek, evrakta sahtekarlık, emniyeti suls 
tuna, görevi > kötüye kullanmak suçlarından Gem 
lik Cumhuriyet Başsavcısı Hayrettin Uysal’a suç 
duyurusunda bulunan Eğlt-Sen temsilcileri, 3 
sayfalık suç duyuru metninde ÎLKSAN yönetici 
terinin cezalandırılmasını istediler.

ZEYTİN HALİNDE BÜYÜK
Gemlik Emniyet Müdür devam ediyorlar. Çalınan 
lüğü ekipleri olayla ilgili kasa bulunamadı, 
çok yönlü soruşturmaya

Gemlik Sapığı 
Yakalandı

Şahinkuşu, ismiraçık- 
lanmayan ev sahibi baya 
nm bağırmasından sonra 
dudağı ısırılmış şekilde 
kaçmasına rağmen, eşgal 
bildiriminden kısa süre 
sonra yakayı ele. içerdi.

Gemlik Emniyet Mü 
düdüğünde ifadesi alı
nan Şahlnkuşu’nun da
ha öncede hırsızlıktan sa 
bıkası olduğu, Gemlik’e 
Muş’tan gelerek inşaat 
larda amelelik yaptığı öğ 
renildi. Şahinkuşu çıka
rıldığı mahkemece Gem 
lik cezaevine gönderildi.

Cumhurbaşkanımız 
$N. TURGUT ÖZ ALIN 

kaybından üzüntümüz sonsuzdur.
Milletimizin başı sağolsun

GEMLİK TİCARET VE SANAYİ ODASI



GEMLİK 23 Nisan Kutlandı

Haftalık Siyasi Gazete

TBMM’nln 73.ncü kuruluş yıldönümü ile 23 Nisan Ulu 
sal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi 
Gemlik’te deçoşkulu törenlerle kutlandı.

Geçen hafta Cuma günü saat 09.00’da Atatürk Anıtına 
çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okun 
masıyla başlayan törenler Kaymakamlıktaki kutlamalar 
ve Kordondaki gösterilerle son buldu.

Devamı Sayfa 6’da

) Standartlar üzerinde yaşıyoruz

Gemlik liler uzun
ömürlü oluyor .

Gemlik Eğitim ve Araştırma Sağlık Grup Baş 
kan Yardımcısı Doçent Doktor Necla Okan ilçede 
doğan erkeklerin ortalama ömrünün 75, kadınla 
nn 76 yıl olduğunu söyledi.

Gemlik’lilerin doğum, ölüm, yaş ve cinsiyetleri 
ne bakılarak istatistik! bilgiler aldıklarını kayde 
den Doç. Dr. Necla Okan, ilçenin bir çok merke 
ze yakın olmasının yanı sıra, deniz ve yeşilin iç 
içe olduğu bir bölgede bulunması dolayısı ile or 
talama ömrün Türkiye ve bir çok ülke standart 
larının sütünde olduğunu bildirdi.

İlçede bebek ölüm oranınında çok düşük oldu 
ğunu ifade eden Okan, bebek ölüm hızının binde 
30.4 olduğunu belirterek, geçen yıl bin 112 do
ğumdan yalnızca 33’ünün öldüğünü söyledi. O 
kan, «Gemlik gerek ömür, gerekse bebek ölüm o

Ölen yok 8 kişi yaralandı

YOLCU OTOBÜSÜ DEREYE UÇTU
Yalova’dan Bursa’ya 

gitmekte olan yolcu oto
büsünün Karsak Deresi
ne uçmasıyla meydana 
gelen trafik kazasında 5 
kişi hafif yaralandı. Ksza 
da mucize eseri ölen ol
madı.

Pazar günü saat 19.30 
sıralarında, Ali Acar yö
netimindeki 16 SH 740 
plakalı özel otomobil, ay 
m yönde seyreden Niya

zi Başkan’m kullandığı 
34 Y 2555 plakalı yolcu 
otobüsünü Kırsak Ecğ - 
zı yakın'annda sollam k 
istedi. Ar.cak Ali Ac r’m 
direksiyon ha kim iye i i 
ni kaybetmesiylekontrol- 
den çıkan öz:l oto, 35 
yolcusu bulunan otobüse 
arkadan çarptı.

Bu çarpışma sonucu 
yoldan çıkan otobüs yak
laşık 10 metre derinliğin

Engürücük t e Kaza 1 Ölü
Engürücük Köyü yakınlarında meydana gelen 

trafik kazasında Kemal Süerii(io) adındaki ilko
kul öğrencisi öldü.

Kaza, Pazar günü saat 14.oo sıralarında meyda
na geldi. Gemlik’ten Bursa yönüne gitmekte olan 
Niyazi Üçlertoprağı yönetimindeki 16 K 2980 pla
kalı özel otomobil, Engürücük Köyü yakınlarında 
yolun karşısına geçmek isteyen Kemal Süerli’ye 
Çarptı. Kazada ağır yaralanan küçük öğrenci kal
dırıldığı Gemlik SSK. Hastanesinde tüm çabalara 
karşın kurtarılamadı.

RP İl Kongresi çekişmeli geçti
Karapaşaoğlu Kaybetti

ftefah Partisi İl Kongresinde Gemlikli Altan Ka- 
rapaşaoğlu„İl Başkanlığını Zekeriya Yılmazgöz’e 
21 oy farkıyla kaptırdı.

RP. Genel Başkanı Necmettin Erfoakan’mda ka
tıldığı îl Kongresinde eski Başkan Altan Karapaşa 
oğlunun partinin radikal kanadının temsilcisi ola
rak bilinen Osmangazi İlçe Başkanı Zekeriya Yıl- 
mazgöz’e kaptırması ilçemizdeki RP’l ler arasında 
üzüntü yarattı.

Altan Karapaşaoğlu, İl Başkanı olmadan önce 
Küçük Kumla Belediye Bşkanlığına RP’den aday 
olmuş, ancak kazanamamıştı. 

ram açısından olduça ileri bir düzeyde. Biz,Sağ 
lık Grup Başkanlığı olarak, bu ksnudı oldukça 
titiz davranıyoruz. 23 kişilik ekib'mzi bölgelere 
ayırarak ev ev dolaştırıp, 0-6 yaş grubu çocuklar 
la, ggbe ve 15-49 yaş arasındaki kadınları yakın
dan takip ediyoruz. Onlara gerek sağlık, gerekse 
aile planlaması hakkında bi'giler ve:meye çalışı 
yoruz. Gemlik’in en ücra köşelerine kadar bu gö 
revimizi yerine getiriyoruz» dedi.

Doçent Doktor Necla Okan, tek sorunlarının 
evleri dolaşan ebe ekiplerinin zaman zaman kar 
şılaştılkları zorluklar ve uğradıkları hakaretler 
olduğunu öne sürerek, bu tip davranışların yapıl 
maması gerektiğini, amaçlarının ev sakinlerini 
ve esnafları rahatsız etmek değil, onlara hizmet 
vremek olduğunu vurguladı.

deki Karsak Deresine uç
tu. Kaza sırasında otobü 
sü ı t kerlekkri üzerine 
dü me i büyük bir facia 
yı önledi.

Kazaca çeşitli yerlerin 
den hafifçe yaralana a 
yolcular Gemlik Devlet 
Hastanesinde tedavi edi
lirlerken otomobilde bu 
lunan Ali ve Feride Acar 
kazayı burunlaraı biieka 
namadan atlattılar. '

Gemlik’ti ailelerin zorunlu 
zorunlu gideri 2 milyona 
dayandı

Gemlik Zam
Şampiyonu Oldu

Mart ayının zam ş'm 
piyona Gemlik oldu. Kaş 
ayinini İnegöl’ün ardın 
dan 2nci geçiren Genil k 
ilkbaharla birlikte zam a 
tağına kalkarak Bursa 
nm en pahalı ilçesi ünva 
nmı a dı. Gemlik’te 4 ki- 
ş lik ailenin aylık zorun 

g derleri geçen ay yaz
Devamı- Sayfa 6’da

ÜÇ KURŞUNLA VURULDU..

Armutlu’da Cinayet
Armutlu’da Cuma günü meydana gelen kanlı 

olayda beldede marangozluk yapan Ali Hikmet 
Mercan (59) adlı şahıs 3 yelinden kurşunlanmış 
olarak bulundu .

Ali Hikmet Mercanın 22 Nkan Perşembe günü 
saat 14.00 sıralarında evine gelen bir grup tara

Devamı Sayfa 6’da

Gemlik Soroptimist’den 
23 Nisan Eğlencesi

Gemlik Soroptimist Kulübünün düzenlediği 23 
Nisan Çocuk Şenliği eğlencesi büyük ilgi gördü.

Belediye Düğün Salonunda düzenlenen şölene 
500 ilkokul öğrencisi, yaklaşık 3 saat gönüllerin 
ce eğlenme fırsatı buldular. Piyanis Özcan’in çal 
dığı parçaların yanı sıra günün sevilen yerli ve 
yabancı parçalarıyla kendilerinden geçen çocuk

Devamı Sayfa 6’da

Devlet Hastanesi Ek 
Poliklinik înşaatı Başladı

Devlet Hastanesi bahçesine yapılması planlanan 
ek pol.klinik inşaatına başlandı.

250 milyon lira keşif bedelle döat ayda bitiril
mesi planlanan ek poliklinik inşaatı ile Hastane 
de poliklinik sorunu kalmayacak.

Devamı Sayfa 6’da

DYPDE GÖREV
DAĞILIMI YAPILDI

DYP İlçe Yönetim Kurulu görev bölümü yaptı.
31 Mart 1993 günü yapılan kongrede İlçe yöne 

timine seçilen Yüksel Yıldırım Başkanlığındaki ye 
ni yönetim kurulu geçtiğimiz hafta aralanndn gö
rev bölümü yaptı.

DYP ilçe aşkan Yardımcılığına Mahmut Solak- 
subaşı getirilirken, Sekreterliğe Av. Gökhan Tay
lan, Muhasipliğe Abdullah Güler, diğerleri ise üye 
liklere seçildiler.

Disiplin Kurulu üyeleri arasında yapılan seçim
lerde ise, Hüseyin Yener Başkan, Mehmet Çakar 
Başkan Yardımcısı, Harun Pir de Sekreter oldu.

Cumhurbaşkanı Özal’ın ceneze törenine çittiler

ANAP 6 Otobüs Kaldırdı
Ani bîr kalp krizi sonucu kaybettiğim’z Cumhur 

başkanı Turgut Özal’ın cenaze törenine Gemlikten 
6 otobüs kaldırldı.

Geçtiğimiz hafta Perşembe günü ANAp İlçe bi
nası önünden hareket eden otobüsler, aynı gün ge 
ri döndü.

ANAP İlçe Başkanı Nurettin Avcı, cenaze töre> 
ni için İstanbul’a kaldırılan otobüslere binenler 
den ücret alınmadığını söyledi.

Öte yandan ANAP İlçe binasında Cumhurbaşka
nı Turgut Özal için bir anı defteri açıldı.

GEMLİK LİSESİNİ SOYMUŞLARDL.

Hırsız Çetesi Sonunda Yakalandı
« _ Cemal KIRGIZ

Gemlik’lilere yaklaşık 4 aydır korkulu anlar ya 
şatan, 2kişilik hırsız şebekesi, Gemlik Emniyet 
Müdürlüğü ekiplerince yakalandılar.

. Ocak ayında Gemlik Lisesinden televizyon ve 
video, ayrıca bir çok arabadan teyb çalan Cemal 
Örs (2.3) ye Kenan Torun (24) adlı hırsızlar, ya
pılan gizli takip sonucu yakalanarak gözaltına 
alındılar.

Yeni Emniyet Müdürü .
Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğüne Üzeyir Ergü- 

ven atandı.
Eski Müdür Murat Çıkrık’ın Gebze’ye atanmasıy 

la boşalan İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine ata
nan; Üzeyir Ergüven, daha önce Bursa Asayiş Şube 
Müdürlüğü görevinde bulunuyordu.

26 yıllık memur olan Ergüven,İstanbul, İzmir, 
Kocaeli, Adıyaman, Denizli, Malatya ve Bursa da 
görevler yaptı.

0_____
f YAŞARKEN...
9 YAŞARKEN SÖVERİZ
W ÖLÜNCE ÖVERİZ..
£ AH.. VAH EDİP 
y DİZ DÖVERİZ..
gj DEĞERLERİN KIYMETİNİ BİLELİM.
K RİYAYI DEFTERDEN SİLELİM...
$ AYIP OLUYOR...

Türk Devletine, Türk Milletine yön veren değer. 
& li Cumhurbaşkanım Turgut Özal’a Allah’tan rah- 
g^met ve mağfiret dilerim. Milletimin başısağolsun.
5 Attan. ‘TamM

95



Tl NİSAN 1993 SALI KMrfez

Atomer
Turistik Tesislerinde

Evlenmek, Nişanlanmak, Sünnet 
olmak bir bnşkn zevk, 

Reslaurantımızdn sevdiklerinizle bnş 
bnşn yemek yemek bir bnşkn güzel

Eski ve yeni salonlarımızda itinalı 
servisimiz ile sîzlerin 

hizmetinizdeyiz.

Özel günleriniz için Rezervasyonlarınızı 
yaptırmada geç kalmayınız.

Piyanist Şantör: ÖZCAN - ERSEL UDİ: HAMZA

©
ATAMER TURISTK TESİSLERİ A.Ş.
Tel: 30432 • 34593 - 94 - İrtibat: 39240 Fax: 34597
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SIRASI GELDİKÇE

Halil Uğur Hoca
İnan tamer

Rahmetli Refik Acar’a ait yazımı gazeteye tes 
I Um ettiğimde; bizim Hüseyin Güler takıldı. «Ağa 

bey, yinemi ölüm yazısı. Birazda dirileri yaz. Di 
rilerede epey ara verdin. Denge bozuk» dedi.

I Dirileri yazmak zor. Övsen yağ çekiyor, kimine 
beklentisi var, yersen kimbilir ne gıcığı varda ye 
riyor. Velhasılı dirileri yazmak zpr. Zorluğuna 
rağmen gılh gışlı işi olmayan, iyi hizmetler yap

I mış, ahlak ve fazilet sahibi, vatansever, memle 
| ket sever, hamiyetli, insan sever kişileri yaşarken 
' de yazmaya çalıştık, tanıdığımız, bildiğimiz kade 
fi ile zengin-fakir iş adamı, işçi, çifçti demeden 

1 yalnız bir özellik aradık; dürüstlük, doğruluk, 
millete hizmet Gemlik’e hizmet, Gemlik’liye hiz 
met kayda değer hizmet örnek davranış 
olsada bazı kişiler övülmeyi
sevmezler, istemezler. Sağlığında hiç iste 
mezler. Yapılan her iyi işi; her hizmeti insan ken 
dinden sonra anılması, hatırlanılması, öbür ale 
mi kazanması için yapar, övgü onları ezer top 
lumda. işin bu taralıda var tabii. Bu tarafı ben 
ce daha ağır bastığından, aramızdan iyi isim bı 
rakarak aynlanlan, hizmetleri, davranışları, çalış 
malan ile anarak, örnek kişiliklerini yaşayanla 
ra, ve gelecek nesillere ölümleri sonrası tanıt-

‘ mak daha bir doğrudur kanaatindeyim. O’nun 
için ölüm sonrası yazılarım ağırlıkhdır.

Haydi Hüseyin kardeşimin göynü hoşolsun. Bu 
günde bir yaşayan kişiyi yazalım.

Halil Uğur. Öğretmen Halil Uğur. Türkçe öğ 
retmeni, Dilbilgisi öğretmeni Halil Uğur.

Onbinlerce öğrenci yetiştirdi yurduna. Binlerce 
si Gemlik’li. Kardeşlerimiz, oğullarımız, torunla 
rımız.

Yetiştirdikleri bugün işadamı, avukat, hakim, 

öğretmen Kaymakam, Genel Müdür, Müsteşar 
Yardımcısı, yurdun her yanında. Ömrünün en iyi 
yıllarını verdi. Türk insanına, Türk çocuğuna. A 
ta’sını tanıttı, Dumlupınar, İnönü, Çanakkale Sa 
vaşlannı öğretti. Devrimlerin korunmasını öğütle 
dİ. Çağdaş ve ileri, Türk dilini iyi bilen, örnek 
insanların yetişmesine özen gösterdi. Atatürk il 
keleri yolunda aydınlık yarınların geleceğine inan ! 
dı, gençleri inandırdı. Laik toplumu savundu, 
Laikliğin dinsizlik olmadığım kafalara yazmaya 
çalıştı. Orucunu tuttu. Fitresini verdi, cumasını 
kıldı. Doğruları söyledi. Doğruluk istedi yetiştir 
lerinden. Emekli oldu. Vatanına, milletine, Gem- 
lik’lne siyasal yoldan hizmete talip oldu. SODEP j 
İn kurucu ve yönetici üyesi olarak' görev yaptı. 
Köy, köy, kahve, kahve dolaştı. Demokrasiyi sa 
vundu. insan haklarını savundu. Darbelere karşı 
çıktı. Atatürk’cü düşünceyi anlattı gençlere, ge 
cirdiği ciddi açık kalp ameliyatına rağmen. Ken 
dişi sıkıntı çekmiş, zorlukla okumuştu. Yeni ku 
şaklar müreffeh olsun, en yüksek okullarda ye 
tişsindi. O nedenle evinde hasta haline rağmen , 
ücretsiz kurslar verdi. Çocuklara, gençlere.

Halil Hocamız şimdi hasta evinden çıkamıyor. 
Kalp yetmezliği, yüksek tansiyon kopardı toplum 
dan, sevdiklerinden kendini. Her daim kendisini 
arayıp, soramıyorsakda; gönlümüz hep onunla, 
kendisine sağlıklı bir yaşam diliyorum. Saygı ile 
ellerinden öpüyorum. Tam otuzüçyıl önce, bir öğ i 
rencisine yazdığım kompozisyon ödev kağıdının 
arkasına «Oğlum 10 numara sahibi İnan’a tabii» 
diye not düşmüştü. Hep o not vermişti. Şimdi sı 
ra bizde. Hocamıza notu biraz kıt idi isede bizden 
Değerli hocamıza 10 numara.

Notun On hocam, On! i

ELEMAN ARANIYOR
Bıçkı Atölyesinde çalışacak
Bıçkıcı ustası aranıyor

DEMİRCİLER TİCARET
TEL : 31302 GEMLİK

»a» a a
£

G£MLİK’T£ EVLENİN 1
ÖZEL ÇOCUK BAHÇESİ - KAPALI GARAJ - i

BÎSÎKLEt GARAJ - KURBAN KESME YERt . 2 
GUSULHANE - EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR

TESİSLERİ 2
29 MÎLYON PEŞÎN - 2 MÎLYON TAKSİT

98 m2 80 MÎLYON 6 VE 12 AYDA $
TESLİM f

£
GEMLİK - KUMLA - ARMUTLU’DA SATILIK C

ŞAHANE DAİRELER
£

Yaprak Ticaret 2
ü

Gemlik : PPT karşın Tel : (9-251) 21736 £
KUMLA : Abdullah Aslan Cd. Tel : (251)85773 £

BURSA : Haşlm Işcan Cd. Burçin tşhanı Kat 2 M
İNEGÖL : Lazlar Cammiyanı Tel : (253)34949 ®

İZMÎT : Fethiye Cd Özsoy îşhanı Kat 2 $
Tel : (9-21)218643 £

£
ESKİŞEHİR : Hamamyolu Tel : ’9-22) 336362 J

Gemlik Rotary Kulübü Tüzük Değişikliği ilanı
• ESKİ ŞEKLİ

MADDE 4— TOPLANTILAR
FIKRA 1— Haftalık toplantıları. Bu kulüp üye 

leri her bafta iç tüzükte açıklanan yerde, gün ve 
saatte muntazaman toplanır. Yönetim kurulu ola 
ğanüstü bir olay üzerine veya gerektirici başka 
bir nedenle haftalık muntazam toplan tının yeri 
ni, gün -ve saatini müteakip haftalık toplantı gü 
nüne kadar herhangi başka bir güne saate veya 
yere değiştirebilir. Muntazam haftalık toplantının 
resmi tatile rastlaması, kulüp başkanınin vefatı, 
tüm toplumu etkileyen salgın bir hastalık veya 
felaket halinde veya gerekli gördüğü başka bir ne 
denle yönetim kurulu haftalık toplantıyı iptal et 
meye yetkilidir. Bu paragrafta yazılı nedenler dı 
şında, yönetim kurulu bir Rotary yılında, kendi 
takdiri ile ikiden fazla muntazam toplantı iptal 
edemez.

YENİ ŞEKLÎ :
MADDE 4— TOPLANTILAR
FIKRA— 1— Haftalık toplantıları. Bu kulüp 

üyeleri her hafta İÇ tüzükte açıklanan yerde, gün 
ve saatte muntazaman toplanır. Yönetim kurulu, 
olağanüstü bir olay üzerine, zorunlu ve geçerli 
bir nedene dayalı olarak haftalık muntazam top 
lantı yerini, gün ve saatini, bir önceki toplantı 
günü ile müteakip toplantı günü arasındaki bir 
tarihe değiştirebilir.

Muntazam haftalık toplantının resmi tatile rest 
laması, kulüp Başkanının vefatı, tüm toplumu 
etkileyen salgın bir hastalık veya felaket halinde 
yönetim kurulu haftalık toplantıyı iptal etmeye 
yetkilidir. Bu paragrafta yazılı nedenler dışında, 
yönetim kurulu bir Rotary yılında, kendi takdiri 
ile ikiden fazla munt azam toplantı iptal edemiye 
ceği gibi hiç bir şek/Jde arka arkaya ikiden fazla 
toplantı İptal edilemez. —

ESKÎ ŞEKLÎ
MADDE 5— ÜY1ELİK
FIKRA 4— EK FAAL ÜYELÎK
a) Bu kulübün, herhangi bir faal üyesi kendi 

işkolunda fiilen çalışan başka bir meslektaşını 
faal üyeliğe teklif edebilir. Kulüp de böyle bir 
kimseyi teklif edeni 3 ek olarak üyeliği alabilir.

Böyle bir ek faal üyenin nitelikleri, bu maddenin 
1. ve 3. fıkralarında faal üyelik için aranan nite 
İlklerin aynı olmalıdır. Bu gibi üyeler her husus 
ta faal üye olmakla beraber bu pragraf hü 
kümlerine göre ek faal üye teklif edemez.

b) Bu dernek herhangi başka bir Rotary külü 
bünün eski bir faal üyesini, işyeri veya ikametga 
lunin bu kulübün yöresel sınırları içinjde bulun , 
ması üyelik niteliklerine sahip olması ve gireceği 
işkolunu dolduran üyenin onayının alınması ko 
şullan ile ek faal, üye olarak seçilebilir. Şöyle ki

1— Bu fıkranın bu paragrafı uyarınca aynı iş 
koluna hiç bir suretle birden iazla ek faal üye 
alınamaz.

2— Bu şekilde seçilen bir kimsenin sırf eskiku 
lübü sınırlan içinde ve temsil ettiği işkolunda bir 
işyerinin kalmaması nedeni ile üyeliği sona er
miş olmalıdır.

3— Bu gibi ek faal üye her hususta faal bir 
üye ise de bu fıkra 4 (a) bendine göre ek faal 
üye teklif edemez.

YENİ ŞEKLİ
MADDE 5— ÜYELİK
FIKRA 5— EK FAAL ÜYELÎK
a) Bu kulübün herhangi bir faal üyesi kendi 

işkolunda fiilen çalışan başka bir meslektaşını 
faal üyeliğe teklif edebilir. Kulüpde böyle bir kim 
şeyi teklif edene ek olarak üyeliği alabilir. Böyle 
bir ek faal üyenin nitelikle^ bu maddenin 1. ve 
2. fıkralarında faal üyelik için aranan niteliklerin 
aynı olmalıdır. Bu gibi üyeler her hususta faal 
üye gibi olmakla bereber bu paragraf hükümleri 
ne göre ek faal' üye teklif edemez.

b) Kulüp belli şartlarda ve aynı sınıf üyenin 
rızasını alarak herhangi bir eski Rotary kulüp 
üyesini ve herhangi bir eski Rotaract kulüp üye 
sini ekfaal üye olarak kabul edebilir. Bu ek faal 
üyeler çalışma veya ikamet yerleri kulüp bölgesi 
içinde olmalı ve üyeliğe uygun şartlara haiz ol 
malıdırlar. Ayrıca aşağıdaki şartlar yerine getiril 
melidir.

1_  Bu fıkranın bu paragrafı uyarınca aynı İş
koluna hiç bir suretle birden fazla ek faal üye 
alınamaz.

2— Bu şekilde seçilen bir kimsenin sırf eskiku 
lübü sınırlan içinde' ve temsil ettiği işkolunda bir 
işyerinin kalmaması nedeni ile üyeliği sona ermiş 
olmalıdır.

3— Rotaract kulüplerinden alınacak ek faal üye 
lerin bir veya birden çok Rotaract kulübünde 
beş yıldan fazla üyelik yapmış bulunmalan ve ü 
yeliklerinin yaş sının veya kulüp bölgesinden ay 
nlışı yüzünden sona ermiş olması gerekir.

4__ Bu gibi ek faal üye her hususta faal bir
üye ise de bu fıkra 4' (a) ve (b) bendine göre ek 
faal üye teklif edemez.

ESKİ ŞEKLİ
FIKRA 6— ESKİ FAAL ÜYELİK
a) Faal bir üye, fiilen çalışmakta o.duğu iş ve 

ya meslekten kendi isteği İle çekildiğinde üyeliği 
sona erer. Böyle eski bir faal üye, bir veya daha 
fazla Rotary kulübünde 3 yıl veya daha fazla sü 
re faal üyelik yapmış ise veya 55 yaşında ise, üye 
İlk süresine bakılmaksızın, evvelce üyesi bulundu 
ğu kulübe veya başka bir Rotary kulübüne eski 
faal üye olarak alınabilir.

Böyle eski faal bir üyenin, eski faal üyeliğin 
diğer bütün niteliklerine sahip olması şartı ile fa 
al üyeliği sona erdiğinde veya takip eden herhan 
gi bir zamanda eski faal üye olabilir. Yalnız, fa 
al üye iken Rotary kulübünden ayrılmış ve daha 
sonra artık üye değilken iş ve meslek hayatından 
çekilmiş İse eski faal üyeliğe teklif edilemez.

Yukarıdaki haller yolu ile seçilen bir eski faal 
üye kulübe (Giriş Aidatı) ödemekle yükümlüdür. 
Ancak seçildiği kulüpte evvelce faal üyelik yap 
mış İse ikinci defa (Giriş Aidatı) ödemez.

b) Kendi kusuru dışında ve elinde olmayan ne 
denlerle demekteki iş kolunu kaybetme olasılığı 
karşısında kalan bir faal üye, yönetim kurulu ka 
ranyia eski faal üyeliğe seçilebilir.

c) Eski faal üye faal üyenin bütün hak ve im 
tiyazla.rına sahip olup sorumluluklarıyla da yü 
kümlüdür. Ancak, bir işkolunu temsil edemez. Bu 
maddenin fıkra 5 (a) bendi müstesna olmak üze 
re; kıdemli faal üye olamaz ve fıkra 4 (a) uya 
rınca ek faal üye teklif edemez.

Devamı Sayfa 5’te
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a) Üyeliği aktif iş veya çalışma hayatından e 
mekli olduğu için sona eren bir eski faal üye oto 
matikman fa&l olduğu kulüpte emekli üye olur. 
Aynı üye herhangi başka bir kulübede emekli üye 
olarak seçilebilir. Bunun için üyen.n bir veya bir 
den iazla kulüple üç veya daha fazla yıl üyeliği 
veya üyelik süresi göz önüne alınmaksızın 55 ya 
şmı doldurmuş olması gerekir. Böyle bir eski üye 
emekli üyelik şartlarını yerine getirmesi duru
munda,’ iaal üyeliğinin bitiminde veya bundan 
sonraki herhangi bir zamanda emekli üyeliğe se 
çilebilir. Eğre üyenin çalışma veya iş hayatı ku 
lüp üyeliğinin bitiminden sonra sona ererse emek 
li üyelik naxxı oulunnıaz. Emekli üye faal üye 
olarak bulunduğu kulüp ha.içinde bir kulübe ka 
tılıj'sa girişi aidatı ödemek zorundadır. Kendi ku 
lübünde ödemez.

b) Kendi kusuru dışında ve elinde olmayan ne 
denlerle dernekteki işkolunu kaybetme olasılığı 
karşısında kalan bir faal üye yönetim kurulu ka 
rarı ile yukarıda belirtilen şartlarla emekli üye 
liğe seçilebilir.

c) Emekli üye, faal üyenin bütün hak ve im 
tiyazlarına sahip olup sorumluluklarıyla da yü 
kümlüdür. Ancak, bir iş kolunu temsil edemez. 
Bu maddenin fıkra 5 (a) bendi hüküm.eri hariç 
olmak üzere, kıdemli faal üye olamaz ve fıkra 4 
(a) uyarınca ek faal üye teklif edemez.

ESKİ ŞEKLİ
FIKRA 8— ONUR ÜYELİĞİ
Rotary amaçlarım yaymakta değerli katkı ve 

hizmetleri ile temayüz etmiş herhangi bir kimse 
bu kulübün onur üyeliğine seçilebilir.

Onur üyeleri giriş ve yıllık aidat ödemekle yü 
kümlü değillerdir. Oy kullanamazlar, dernekte 
herhangi bir yönetim görevi a.amazlar ve bunla 
ra seçilemezler. Demeğin herhangi bir malında 
hakları olamaz. Bir işkolunu temsil ^demezler. O 
nur üyeleri bu derneğin bütün toplantılarına ka 
tılmak ve imtiyazlarından faydalanmak hakkına 
sahiptirler. Onur üyesine başka bir Rotary külü 
bünde hak ve imtiyaz tanınmaz.

YENİ ŞEKLİ
FIKRA 8— ONUR ÜYELİĞİ
Rotary amaçlarım yaymakta değerli katkı ve 

hizmetleri ile temayüz etmiş herhangi bir kimse 
bü kuıüoün onur üyeliğine bir Rotary yılı için yö 
netim kurulunca oybirliği. ile seçilir.

Onur üyeleri girmelik ve yıllık aidat ödemekle 
yükümlü- değillerdir. Ancak toplantıya katıldıkla 
rında yemek parası öderler. Oy kullanamazlar, 
demekte herhangi bir yönetim görevi alamazlar 
ve bunlara seçilemezler. Demeğin herhangi bir 
malında haklan olamaz, bir işkolunu temsil ede 
mezler. Onur üyeleri bu demeğin bütün toplantı 
larına katılmak ve imtiyaz.ariE/dan faydalanmak 
hakkına sahiptirler. Onur üyesine başka Rotary 
kulübünde hak veya imtiyaz tanınmaz.

MADDE 7— DEVAM ESKİ. ŞEKLÎ
FIKRA 1— DEVAM
a) Uluslararası . Rotary Konvansiyonuna Ya 

konseyi toplantısına Uluslararası Asambleye 
U.R. şimdiki ve eski yönetim, görevli eri Enstitü 
süne U.R. yönetim kurulu veya yönetim kurulu 
adına u.R. başkammn onayı ile yapılan şimdiki 
eski ve gelecek dönem yöneticiler Enstitüsüne 
UR. Bölgesel Konferansına UR. Komiteleri top 
lantılarına Rotary Bölge Konferansına, Rotary 
Bölge Asamblesine U.R. yönetim kurulu talimatı 
ile yapılan herhangi bir bölge toplantısına Bölge 
Guvernörü talimatı ile yapılan herhangi bir Böl 
ge Komite toplantısına veya usulüne uygun ilan 
edilmiş şehirlerarası Rotary kulüpleri toplantısına 
katılır ise,

5—
b) 6— , ’
MADDE 7— DEVAM
FIKRA 1— DEVAM
YENİ ŞEKLÎ
a) 3— Uluslararası Rotary Konvansiyonuna, Tü 

zük konseyine, ı Uluslararası Asamblelere, Uluslar 
arası Rotary’nin geçmiş ve şimdiki dönem yönet! 
elleri için Rotary eğitim- toplantılarına, Rotary’ 
nln geçmiş, şimdiki ve gelecek dönem yöneticileri 
için yapılan Asamble ve eğitim toplantılarına U 
luslararası yönetim kurulunun veya başkammn 
onayları ile yapılan hertürlü diğer toplantılar,

Gemlik Rotary Kulübü Tüzük Değişikliği ilanı
Rotary saha toplantılarına Uluslararası Rotary 
komite toplantılara, Rotary Bölge Konferansı ve 
asamolesıne uluslararası Rotary yönetim kurulu ‘ 
direktin ile hazırlanan her tür.ü 
bölge komite toplantı
larına, Bölge Guvernörü direktifi ile hazırlanan 
her türlü bölge komite toplantılarına veya usulü 
ne uygun şeKiıde duyurulmuş şehirleraıası Ro- 
tu.ry Kulüp toplantılarına katılır ise,

5— Eğer bir- üye oturduğu bir ülke dışında 14 
güncen daha ■ uzun sürecek bir seyahat- yapıyorsa 
bu seyanati 1 sırasında dış ülkelerde herhangi - bir 
zaman toplan-nara katılıp bu süre içinde kendi 
kulübünde katılmadığı toplantıların telafisi için 
devam alabilir. Bu devamı kulübüne bildirdiğinde 
kulüp top.antnına katılmış sayılır.

b} 6— Eğer kulüoün yönetim kurulunun verdi 
ği yetki ile bir R-tary eşi ile ilgili kulüp toplan 
tısından uzak kalması gerektiğinde, 
bu devamsızlığı5 gide rx.m.ş ve kulübün munta
zam toplantısına ■ katılmış sayılır.

ESKİ ŞEKLÎ
MADDE 8— YÖNETİM KURULU, DENETLE 

ME KURULU VE DİĞER GÖREVLERİ
FIKRA 1— YÖNETİM KURULU
Bu derneğin yönetim organı, 1 başkan, birisi 

gelecek dönem başkanı olmak üzere 2 başkan yar 
dımcısı, 1 genel sekreter; 1 sayman ve 3 üye ile 
bir evvelki dönem başkamndan oluşan 9 kişilik 
yönetim kuruludur. Yönetim kurulunun 5’de ye 
dek üyesi bulunur.

YENİ ŞEKLİ
MADDE 8— YÖNETİM KURULU, DENETLE 
ME KURULU VE DİĞER GÖREVLİLER 
FIKRA 1— YÖNETİM KURULU
Bu derneğin yönetim organı, 1 Başkan, 1 gele 

cek dönem başkanı, 1 başkan yardımcısı, 1 genel 
sekreter, 1 sayman ve 3 üye Le bir evvelki dö
nem başkamndan oluşan 9 kişilik yönetim kuru 
ludur.

ESKİ ŞEKLİ
MADDE 10— DERNEK GELİRLERİ VE 
DEFTERLERİ
FIKRA 2— GİR’Ş VE YILLIK AİDAT
a) Derneğin her faal, ek faal, kıdemli faal ve 

eski faal üyesi kulübe (Giriş Aidatı) ve ayrıca 
(yıllık aidat) ödemekle yükümlüdür. Ancak bu 
kulüpte evvelce faal üyelik yapmış olan kıdemli 
faal ve eski faal’üye kulübe tekrar girdiğinde 
ikinci defa (Giriş Aidatı) ödemez.

b) Giriş aidatı miktarı, İç Tüzükte yazılı usu 
le uyarak, genel kurul tarafından kararlaştırılır. 
Yıllık aldat gerektikçe yönetim kurulu bütçe tek 
lifi ve genel kurul kararı ile saptanır.

MADDE 10— DERNEK GELİRLERİ VE 
DEFTERLERİ
FIKRA 2— GİRİŞ VE YILLIK AİDAT
a) Derneğin her faal, kıdemli faal ve emekli ü 

yesi kulübe- (Giriş Aidatı) (yönetim kurulunca 
kararlaştırılan yemek aidatı) ve ayrıca (Yıllık A 
idat) ödemekle yükümlüdür. Ancak, bu kulüpte 
evvelce faal üyelik yapmış olan kıdemli faal ve 
emekli üye ku übe tekrar girdiğinde ikinci defa 
(Giriş Aidatı) ödemez.

b) Giriş aidatı miktarı İç Tüzükte yazılı usu 
le uyarak, genel kurul tarafından karariaştırı’ır. 
Yıllık aldat ve yemek aidatı gerektikçe yönetim 
kurulu bütçe teklifi ve genel kurul kararı ile sap 
tanır. . ’ .,

ESKİ ŞEKLÎ
MADDE 12— ÜYELİK SÜRESİ
FIKRA 4— ÜYELİĞİN SONA ERMESİ
AİDATIN ÖDENMEMESİ
Aidatın ödenmesi için dernekçe saptanmış gün 

lerden .itibaren 30 gün içinde afatını ödememiş 
üyeye durumu genel sekreter tarafından son bili 
nen adresine yazılı olarak tebliğ edilr. Bu tebliğ 
tarihinden itibaren 10- gün içinde aidat ödenme 
diği takdirde üyelik kendiliğinden düşer. Böyle 
bir (duruma- düşen üye ancak istekde bulunur 
ise, yönetim kurulunun değerlendirmesine bağlı 
olarak, derneğe olan tüm borçlarının ödenmiş 
olması, işkoluhun da başkasınca doldurulmamış 
olması şartıyla yeniden üyeliğe alınabilir. Bu tak 
dirde ikinci - defa giriş aidatı ödemez. Şayet ev 
velce temsil ettiği. işkolu dolu ise faal üyeliğe alı

YENÎ ŞEKLÎ

MADDE 12— ÜYELİK SÜRESİ 
FIKRA 4— ÜYELÎĞÎN SONA ERMESİ 
AİDATIN ÖDENMEMESİ
30 gün, içinde aidatlaıını ödememiş üyeye du 

rum genel seweter tarafından son bilinen adre 
sine yazılı tebliğ gönderilerek üyeLğinin düşece 
gı ouaırılır. lü gun içinde aidatlar ödenmediği 
takdirde üyelik Kendiliğinden düşer. Böyle bir jdu 
ruıııa duşun u>e ancak is<.ekde bulunursa yöne 
tim kutuıunun aejerıenaiımeşine bağlı olarak 
derneğe olan tüm borçıannın ödenmiş olması, iş 
kolunun da başkasınca doldurulmamış olması şar 
tıyla yeniden üyeliğe alınabilir. Bu takdirde Ldn 
ci dula giriş aidau ödemez. Şayet evvelce temsil 
uıu^ı işkmiu doıu ise iaal üyeliğe aıınmaz.

EbKI ŞEKLİ
FıKRA ö— ÜYELÎĞÎN SONA ERMESİ
LE VAMaTTjLTK
c) Rotary yılının ilk ve 2. 6 aylık yan dönemle 

rinde üyesi bulunduğu bu kulübün haftalık mun 
tazam toplantılarından %30’na katılmaz ise, üye 
ligi kendiliğinden düşer.

YENİ ŞEKLİK
YENİ ŞEKLÎ
FıKRA 5— ÜYELÎĞÎN SONA ERMESİ 
DEVAMSIZLIK
c) Rotary yılının ilk ve ikinci 6 aylık dönem 

terinde üyesi bulunduğu bu kulübün haftalık 
muntazam toplantılanndan en az%>30’una katıl 
maz ise üyeliği kendiliğinden düşer.

ESKİ, ŞEKLİ
MADDE 13— TOPLUM VE ULUSAL İLİŞKİLER 
FIKRA 4—
YENÎ ŞEKLİ
MADDE 13— TOPLUM VE ULUSAL İLİŞKİLER 
FIKRA 4— ROTARY’NİN KURULUŞUNUN 
TANITILMASI
a) Rotary’nin kuruluş .yıldönümünde her ku

lüp Rotary hizmetlerinin ön plâna çıkarıldığı özel 
bir kutlama haftası düzenleyecektir. Kutlama haf 
tası her yıl 23 Şubat’ı içine alan hafta olup Dün 
ya Barış ve Anlayış Haftası olarak adlandınla 
çaktır.

b) Bu özel haftada, geçmişte ulaşılan hedefle 
rin hatırlanması yanında, toplum içinde ve dünya 
da barış» anlayış ve iyi n yet için hazırlanan prog 
ramlara da dikkat, çekilecektir.

ESKİ ŞEKLİ
MADDE 17— ÎC TÜZÜK
Dernekler Yasasına bu Ana Tüzük hükümleri 

ne, Rotary amaçlarına aykırı olmayan ve külü 
bün yürütülmesinde yardımcı yöntem’er içeren 
îç Tüzük) dernek yönetim kurulu tarafından 

hazırlanıp yürürlüğe konur.
YENÎ ŞEKLÎ
MADDE 17— ROTARY DERGİLERİ
Her faal, ek faal, kıdemli faal ve emekli üye 

nln, demeğe üyeliği kesinleştikten sonra Uluslar 
arası ve kabul edilmiş bölgesel dergiye ücreti ve 
kendisine'-ait olmak üzere abone olması zorunlu 
dur. Abonelik altışar aylık sürelerle uzatılıp üye 
lik süresince devam eder.

ESKİ ŞEKLÎ
MADDE 18— TÜZÜK DEĞİŞİKLİKLERİ

YENÎ ŞEKLİ
MADDE 18— İÇ TÜZÜK

Bu kulüp dernekler yasasına, bu Ana Tüzük 
hükümlerine Rotary amaçlarına aykırı olmayan 
bir îç Tüzük düzenler. Bu İç Tüzük kulübün iç 
yönetimi ile ilgili hükümleri içerir. İç Tüzük hü 
kümlerinde .değlşlkik gerektiğinde, yönetim kuru 
lunca hazırlanan yeni metin olağan haftalık bir 
toplantıda üyelerin oyuna sunularak, çoğunluğun 
onayı alınır ve yürürlüğe konulur..

ESKİ ŞEKLÎ

FIKRA 1— Ana Tüzük Değişiklikleri
FIKRA 2— DERNEĞİN FESHİ
YENÎ ŞEKLİ

MADDE 19— TÜZÜK DEĞİŞİKLİKLERİ VE 
FESHİ

FIKRA 1^- ANA TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ 
FIKRA 2— DERNEĞİN FESHİ VE TASFİYE
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MILTON
Aile Çay Bahçesi

1993 Sezonunu Başladı

Ailenizle birlikte müzikli huzur içinde 
dinlenebileceğiniz ve unutamayacağınız 

anlar dolu bir ortam...
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Yaz Sezonunda Yapacadinız Hişan - Düğün
Sünnet ve özel Günleriniz için 

Rezarvasyonlar Başladı

üzülmemek İçin Arzuladığınız Günü 
Şimdiden Ayırmada Acele Edin

Gazino : 31071
TEL: irtibat Büro : 39240

Atamer Tesisleri: 33459
Hükümet Konağı Karşısı GEMLİK
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3 SAHİBİ VE SORUMLU MÜDÜRÜ
kadri güler

S YIL 20 SAYI : 957 Fiyatı : 2000 Bin TL. KDV’li 
KURULUŞ : 18 HAZİRAN 1973

। Gazetemiz Basın Ahlak Yasasına Uyar, 
«ıggttas: n&ar n&sssuuösc üasacasnae

YÖNETİM MERKEZİ : fi

istiklal Cd. Gürçay Pasajı Tel : 34323 GEMLİK g
DİZGİ VE BASKI |

Körfez Matbaacılık ve Anbalaj Sanayi Tel 31797 “
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S.S. GEMLİK ZEYTİN ve ZEYTİN ÜRÜNLERİ 
ALIM ve SATICILARI TOPLU İŞYERİ YAPI 
KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU BŞK. I

11 Nisan 1993 Pazar günü yapılan olağan Genel 
Kurul toplantısında alman karara istinaden, yapı 
mı tamamlanmak üzere olan inşaatımızda yer a- 
laa muhtelif metrekarelerde 10 adet dükkana üye 
kaydı yapılacaktır.

İlgilenen şahısların aşağıda belirtilen adrese 
en geç 21 Mayıs 1993 Cuma günü saat 17.oo ye 
kadar müracaat etmeleri gerekmektedir.

Saygılarımızla duyurulur.

YÖNETİM KURULU

Yzh. Adresimiz Zeytin Hali Kat 2 No. 30 Gemlik

înş. Adresimiz : Eski Orhangazi Cd. üzeri Marmara 
Birlik Zeytin Depolan yanı Gemlik

* Fikret Oto Elektrik |
E YENİ DÜZENLEMESİYLE OTO ELEKTRİK $
E AKÜ YEDEK PARÇA SERVİSİYLE SİZLERE 0 
£ HİZMET ETMEKTEN KIVANÇ DUYAR 4

£ TEL : 31 001 GÜMRÜK BİNASI ARALIĞI

ICOIRMFfcZ 

MATBAACILIK
Düğün - Süneni - Niş® 

YapncoMr
DAVETİYENİZ BİZDEN

Türkiyenin en kaliteli ve 
Ucuz Davetiyelerini 

siz beğenin biz basalım
1 GÜNDE TESLİM ___ __ ________ _

Gazhane Caddesi Şirin Pasajı Tlf : 31797 Gemlik

ÜZMEZ
ELEKTRONİK 

ALI ÜZMEZ

RENKLİ TV’NİZE 99 PROGRAMLI O.S.D.’Lİ 
KUMANDA (EKRAN GÖRÜNTÜLÜ) 
900.000 Yerine 700.000 TL TAKILIR.

TEL : 32539 YENİ ÇARŞI NO. 23 GEMLİK

DÜZELTME
Geçen haftaki sayımızda Gemlik TÜGSAŞ Tek 

nisyenlep Demeğinin kongre ilanında başlık TEK 
NİKERLER olarak yanlış yazılmıştır.

TEKNİSYENLER olarak düzeltiriz.

AfCYILDIZ
AÎLE GAZİNOSU

Düğün - Nişan Sünnet Cemiyetlerine 
verilir. Rezervasyonlar başlamıştır.

Tel : 32093
İskele Meydanı No. 4 Gemlik

Hırsız çetesi sonunda
Emniyet Müdürlüğünde yapılan sorgulamada 

suçlarım itiraf eden hırsızlardan Cemal Örs’ün, 
Mümin Ceditli adına sahte kimlik düzenleyerek 
înegöl’lü bir mobilyacıyı dolandırmaya çalıştığı, 
Gemlik Lisesi Müdürünün odasından video ve te 
levizyon çaldığı, hırsızın Lisede kantincilik yaptı 
ğı belirtildi.

Çetenin diğer elemanı Kenan Torun’un da hır 
sızl’k suçundan sabıkası bulunduğu bildirildi. 
Gemlik Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, olay.açok 
yönlü soruşturmaya devam edeceklerini belirte
rek, ilçede faali hiç bir olayın kalmayacağım söy 
lediler.

Armutlu’da cinayet
fından ölçü almak için çağrıldığı ve o saatten 
sonra ortadan kaybolduğu bildirildi. Olaydan 24 
saat sonra Armutlu Jandarmasını arayan bir ki 
şi, Keçikaya mevkiinde bir erkek cesedi bulduğu 
nu belirtince korkunç olay ortaya çıktı.

İhban değerlendiren jandarma ekipleri Mercan 
in başından, göğsünden ve kolundan kurşunlan
mış cesedi ile karşılaştılar. Evli ve 2 çocuk babası 
olan Mercan’m, beldenin tanınmış simalarından 
olduğu öğrenildi. Mercan, DYP Belde kuruculuğu 
nun yanı sıra 1984 yılınca Belediye Başkan aday 
lığı, 1989 yılında da Belediye Başkan aday aday
lığı olarak politikada etkin görev aldığı ancak ba 
şarılı olamadığı bildirildi.

24 Nisan kutlandı
istiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan Kor 

dondaki törenlerde minik öğrenciler şiir okuyup, 
kılıç kalkan, bale, izci ve Halk dansları oyunla 
nyla güne renk kattılar.

23 Nisan kutlamaları geçit törenniden sonra 
sona ererken, gecede Garnizon Komutanlığı tara 
fından fener alayı düzenlendi.

Devlet Hastanesine ek
Ek polikliniğin flansmanının İlçedeki hayırsever 

kişilerden alman yardımlarla sağlandığını söyle
yen Hastane Yaptırma ve Yaşatma Demeği Baş
kanı Hakkı Çakır, ” Polikliniklerin yapımında yük 
sek miktarda yardımda bulunan Gemliklilerin ad
ları her polikliniğe verilecektir. ” dedi. Çakır yar
dımda bulunanlara teşekkür etti.

Gemlik Soroptimist’den
lar, anlamlı gün için Soroptimist Kulübü yöneti 
çilerine teşekkür ettiler.

Soruptimist Kulübü Başkanı Raşide Gencer, 
bundan sonrada hu tip faaliyetlere yer verecekle 
rini belirterek çocuk şöleninden îmilyon lira ge 
lir elde ettiklerini, bu parayı Kulübün Çocuk 
Kreşi için harcayacaklarını bildirdi.

Gemlik Zam Şampiyonu
de 7.41 oranında artarak bir milyon 989 bin 175 
liraya yükseldi. Olay Gazetesi tarafından yapılan 
araştırmada İnegöl 2nci olurken, en ucuz İlçenin 
de Yenişehir olduğu belirlendi.

Araştırmada en pahalı 2nci ilçe yüzde 1.33 ar
tış ile İnegöl, üçüncü Kestel^ 4ncü Mudanya, 5 
nci İznik, 6nci Keleş oldu.

KAYIP

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden almış olduğum 
Nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.

Yılmaz KUŞ

KAYIP

Bursa Bağ-Kur Müdürlüğünden almış olduğum 
Sağlık karnemi kaybettim. Hükümsüzdür.

Servet AKGÜN
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