
Engürücükte işçi Minibüsü devrildi

Korkunç kurada

Ata’yı Yarın Anıyoruz
Büyük kurtarıcı Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 55. 

yılında yann bütün yurtta törenlerle anılacak.

İlçemizde Ata’yı anma törenleri saat 8.45 de Atatürk Anı 
tı önünde yapılacak. Anıta çelenklerin konmasından sonra 
İstiklal Marşı okunacak: Saat 9.05’de «Ti» sesi ile saygı du 
ruşunda bulunulacak ve bayraklar yarıya indirilecek.

Devamı Sayfa 3’te

SEÇMEN KÜTÜKLERİ İÇİN VAZTlTDTK A

Gökçenteks ve Naylonteks fabrikalarına İşçi götüren Fehmi Aslan yönetimindeki 
16 ZE 203 plakalı minibüs Engürücük Köyü girişinde yolun kaygan olması sonu 
savruldu ve takla attı.

Engürücük Köyünde 
meydana gelen trafik ka
zasında, Gökçenteks Fab
rikasına işçi götüren mi
nibüsün yolun kaygan ol
ması nedeniyle elektrik 
direğine çarpması sonu
cu, 4 kişi öldü 10 'kişi de 
yaralandı.

Geçtiğimiz hafta Per 
şembe günü saat 13.45 sı

ralannda, Gemlik’ten En
gürücük Köyündeki Gök
çenteks Fabrikasına işçi 
götürmekte olan Fehmi 
Aslan yönetimindeki 16 
ZE 263 plakalı minibüs, 

/ Engürücük Köyü girişin
de yağan yağmur nede
niyle kaygan bir hal alan 
yolda aşın hız sonucu ka
yarak takla attı ve geliş

gidiş yolu arasındaki e- 
lektrik direğine çarptı.

Kazada, minibüste 
bulunan Fabrika bekçisi 
Musa Arslan (54), Attıçı 
Beytullah Donk ‘ (33), iş
çi Nuray Yılmaz (27), ile 
Hilmi Toprak öldüler.

Araçta bulunan Mus 
tafa Şimşek, Mehmet Ali 
Taban, Ali Semiz, İsmail

Gümüş, Abdullah Yılmaz 
İsmail Erçetin ise kazayı 
yaralı olarak atlattılar. 
Yaralılar, Gemlik SSK 
Hastanesinde tedavi gör
düler. Araç şoförü Fehm 
Aslan’ın durumunun ağır 
olduğu ve Bursa Tıp Fa
kültesinde ameliyat edil
diği öğrenildi.

PAZAR GÜNÜ
EV HAPSİNDEYDİK

Mart 1994’jde yapılacak yerel seçimler nedeniyle 
7 Kasım Pazar günü tüm ülkede uygulanan soka 
ğa çıkma yasağı nedeniyle bir günlüğüne evlerde 
hapis olduk.

Pazar günü saat 07.00 den, saat 19.00’a kadar 
seçmen kütükleri yazımı için ilçemizde 350 me 
mur görevlendirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğünden 
aldığımız bilgilere göre, vatandaşlar genelde ya 
sağa uydular. Yasağı evlerinde oturmaktan sıkı 
lan küçük çocuklar deldi. Çocuklar, kapı önlerin 
de usul usul oynadılar.

Sayımla ilgili sonuçların 20 Kasım gününe de 
ğin alınacağı belirtildi.

Cim Bomlartn zaferi kutlandı

Galatasaray Coşkusu

DYP-SHP-ANAP KADIN KOMİSYONU VE SOROPTİMİSTLER 
DÜZENLEDİLER..

ATATÜRK PANELİ
Atatürk haftası nedeniyle Gemlik’te DYP-SHP-ANAP kadınlar Ko 

misyonu üyeleriyle Soroptimist Kulübü üyeleri ortak bir panel dü 
zenleyecekler.

14 Kasım Pazar günü saat 11.00’de Gazi İlköğretim Okulu Salonun 
da düzenlenecek olan paneli öğretmen Nazmiye Angüneş yönetecek.

Prof. Tankut Öktern Yazar Alaattin Bilgi, Aysel’ Yiğit1 konuşmacı ola 
rak'katılacaklar. bmmmmbm

Düzenleme Komitesi ilçe halkını panele beklediklerini bildirdiler.

Halk Eğitim Müdürlüğünce 

Vitray Kursu 
Açılıyor

Halk Eğitimi Merke
zi Müdürlüğünce Vitray 
Kursu açılacak.

Haftada bir gün ya
pılacak olan Vitray Kur
suna kayıtların başladı
ğını bildiren ilgililer /bu 
sürenin 1'5 Kasım 1993 ta 
rihine kadar devam ede
ceğini söylediler.

z Galatasaray takımı
nın İngiliz Manchester 
Ünited takımı karşısında 
0-0 berabere kalarak Av- 
rupanın en güçlü takımı
nı kupadan elemesi, bü
tün yurtta olduğu gibi il
çemizde de saatlerce coş
kulu bir şekilde kutlandı.

Geçtiğimiz Çarşam
ba akşamı oynanan kar
şılaşmayı televizyonları
nın başında izleyen fut

bol severler, 90 dakikalı! 
karşılaşmada Galatasa 
ray’m üstün oyunu kar 
şısmda nefesleri kesildi.

İngilterenin en zen 
gin ve 'güçlü takımı ili 
kendi sahasında 3-3 be 
rabere kalan Cim Bon 
Bomlar, İstanbul’dak 
maçta birçok gol fırsatı 
nı kaçırdılar. Rakibinder 
üştün oynayan Galatasa-

Devamı Sayfa '3’te

BDP Gençlik Komisyonu Kuruldu
Çalışmalarına hızla devam eden Büyük Deği 

jim Partisi Gemlik İlçe Teşkilatı Kadın Komisyo 
nundan sonra Gençlik Komisyonunu da kurdu.

Seçimlerin son 4,5 ayına tam kadro ile giren 
BDP’nin ilçe Başkanı Mehmet Kaptan, Gemlik in 
tüm sorunlarına talip olduğunu belirterek, daha 
iyi bir Gemlik için halkın BDY’ye oy vermesini 
istedi. Yeni kurulan Gençlik Komisyonunun baş'

Devamı Sayfa 3’te

ANAP Gençlik komitesinden I 
okullara yardım

ANAP Gençlik Komisyonu Başkanı Mehmet 
Dinç, amaçlarının politika yanında topluma hiz 
met yapmak olduğunu söyledi.

Muratoba Köyü İlköğretim Okuluna kırtasiye, 
Kurtul Köyü ilkokuluna da soba yardımında bu 
Sunduklarını söyleyen Mehmet Dinç, /Biz siyaseti 
hizmet aracı olarak görüyoruz. Bugün Dünya Ço 
3uk Günü. Köylerdeki çocuklara gücümüzce yaı 
dım etmekten mutluluk duyuyoruz» dedi.

Diş Hekimlerinden
Ücretsiz Muayene

Bursa DİŞ Hekimleri Odası Gemlik Temsilcisi 
Salih Çamlıca, 8-27 Kasım günleri arasında ilçejde 
ki tüm diş hekimlerinin ücretsiz muayene yapa 
cağını ve halkı bilgilendireceğini söyledi.

22 Kasım 1993 Pazartesi günü jDiş Hekimleri 
günü olarak kutlanacak. 8-27 Kasım günleri ise 
Ulusal Diş Hekimliği Haftası olarak kutlanıyor.

Bir gecede iki ayrı facia

2 Ev Yandı
Gemlik iki büyük 

yangın tehlikesi atlattı.
Yangınlarda iki ev 

tamamen kül olurken, 
şans eseri can kaybı mey
dâna gelmedi.

Yangınlardan ilki geç
tiğimiz hafta Salı gecesi 
saat 23.45 sıralarında 
Zeytin Hali yakınlarında
ki Krom Sokakta bulu
nan tek katlı bir evde 
meydana geldi. TÜG- 
SAŞ’ta şoför olduğu öğre
nilen Osman Yıldız adlı 
vatandaşa ait evde yan
makta olan kata,litik so
ba aniden patladı. Bir
den evin tamamım saran 
alevler sonucu ailenin ge
linlik çağındaki kızının 
çeyizi ile tüm evin eşya-

Kursa devam etmek 
istiyenlerin Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürlüğüne 
başvurarak kayıt yaptır

tmaları gerekiyor.

ikinci Sağlık ocağı 
isteniyor

Gemlik’e ikinci Sağ
lık Ocağı açılması için gi 

, rişimler devam ederken 
tek sofunun bina olduğu 
belirtildi. Her biri normal 
olarak .10 bin kişiye hiz
met vermesi gereken sağ
lık ocaklarının 60 bin nü
fuslu Gemlik’te tek ol
ması düşündürüyor.

Resmi yazışmalarda 
ve Bakanlık ile İl Sağlık 
Müdürlüğünün belgele-

Devamı Sayfa 3’te

GENÇ BAYAN KOMİSYONU DA KURULDU..

DYP’li Kadınlar Atakta
DYP Gemlik Kadın Komisyonu üyeleri seçimle 

re 4,5 ay kala atağa kalktılar. İlçe teşkilatı ilk 
olarak kadın komisyonu bünyesinde genç bayan 
komisyonu kurarak çalışmalara başladı.

Devamı Sayfa 3’te

Haşan Fehmi Güneş
Yarın Gemlik’te

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardım 
alarmdan Haşan Fehmi Güneş yarm Gemlik’e 
gelecek. ,

Saat 11.00’de Parti binasında yöneticilerle tanı 
şacak olan Güneş, daha sonra esnafı dolaşacak.

Umurbey Meslek Sağlık
Lisesine :

Verem Savaş
Mikrofilm Cihazı
Alındı

Ek Kontenjan Yok
1993 - 1994 Eğitim ve 

öğretim yılında hizmete 
giren Umurbey Sağlık 
Meslek Lisesinde ek bir 
kontenjan daha verilmi- 
yeceği belirtildi, 120 kişi
nin eğitim ve öğretim gör 
düğü okulda, açılış çalış
maları da devam ediyor.

Devamı Sayfa 3’te

Verem Savaş Dispan
serine Mikrofilm cihazı 
alındı. Daha önceden Sağ 
Jık Bakanlığına ihtiyacı 
bildirilen Mikrofilm ciha
zının alımı amacıyla An
kara’ya giden Doğruyol 
Partisi Gemlik İlçe Baş
kanı Yüksel Yıldırım, ci- 

(haz ile birlikte ilçemize 
döndü.

Devamı Sayfa 3’te

J TAŞI GEDİĞİNE J

\ Cumhuriyet... \
\ CUMHURİYET J
* YETMİŞ YAŞINDA. *
J YAŞAYACAK, YAŞATILACAK! J
j İLELEBET...
J CUMHURİYET, BEŞERÎYEj e
J CUMHURİYET, FAZİLET
J CUMHURİYET, HÜRRİYET *
t CUMHURİYET, ULUSAL EGEMENLİK J
J CUMHURİYET, MEDENİYET
* CUMHURİYET ÖDENMİŞ EN BÜYÜK DİYET. J
J O, BİR TANE..’ *
\ İLK VE* SON...
j NUMARASIZLAR, NUMARA YAPIP 
* NUMRALANDIRAMAZLAR, O’NU 
J DENEYECEĞİN HÜSRANDIR SONU... 
e Not : Geçen sayımızda) dizgide yapılan yanlışlar e 
t nedeniyle aynı yazıyı bu hafta düzelterek tekrar e 
J yayınlıyoruz.

s 
e inan Tanıta ee e



Yeni Yıla 51 gün kaldı 
işyerlerini yıl boyuncu en etkin tanıtım 

takvim ile yapılır

21 YILLIK MÖESSESEMİZ
ZENGİN TAKVİM ÇEŞİTLERİNİ SUNAR

Türkiyenin en kaliteli takvimleri bizde, 
Bir telefonunuz yeterli 

Bilmediğiniz kişilere kapılmayın

Bizi Arayın
ALOMUZ : 5131797

* TAKVİM * ACENDA * EŞANTİYON

KÖRFEZ MATBAACILIK VE AMBALAJ SANAYİ
Gazhane Caddesi No. 45 - Gemlik
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şiir köşesi

SAYFA 3

Şendendir Atatürk
Bugün yaşıyorsam
güler yüzle emin
tertemiz gökler altında

dağlarım denizlerimle ,dost
toprağımda dolaşıyorsam 
ümitli memnun ve rahat 
gecem gündüzüm hürse 

damarlarımda kanım
tenler içimde canım
korkusuz yürürse
bulutlarımdan gözyaşı yerine
rahmet dökülürse
ekmeğim' suyum tatlı
toprağım da.türküm de bereketli 
rüzgarlarım alabildiğine hürriyetti ise 
bacamdan tütünüm tütüyor 
ölülerim huzur içinde yatıyorsa 
görüyor, biliyor inanıyorsam
keyfimce. gülüyor, keyfimce ağlıyorsam 
dün yokken bugün varsam 
şendendir
şendendir ATATÜRK

SATILIK
MANASTIR’DA 350-400 milyona değişen daireler 
EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ YANINDA 100m2

170 Milyon
PTT KARŞISINDA 525 m2 dükkan 
KORDONDA Deniz manzaralı, asansörlü, 

kaloriferli 120 m2 daire
2. KORDONDA 140 m2 daire, asansörlü parkeli 
ÇİFTLİK ARAZİSİ 170 dönüm m2si 12 bin TL'. 
UMuRBEY’DE VİLLA 5502 arsada müstakil’ 
BENZİNLİK ARSASI Yalova asfaltında değişîkm2 
DEREBOYUNDA daire
ÇEŞİTLİ SANAYİ, FABRİKA ARSALARI

2 EV YANDI

TEL: 5131797 GEMLİK

£ f

1
£

Körfez
&
£

larının tamamen yanma
sına nede noldu.

İTFAİYE 
ULAŞAMIYOR

Bu yangının söndü- 
rüldüğü sırada Osmaniye 
Mahallesinde elektrik ka 
çağından meydana gelen 
bir anzadan Abdullah 
Ayvaz adlı vatandaşın e- 
vindeki televizyon tüpü 
haber verilmesine karşın 
patladı. Hemen itfaiyeye 
çarpık yapılaşmanın so
nucu itfaiye olay yerine 
30 dakika sonra varabil
di. Tamamı yanan evde 
can kaybı olmadı. Yangı
nın evin yan tarafındaki 
samanlığa sıçramaması 
itfaiyenin çalışmaları ile 
önlendi.

İkinci yangına za

manında ulaşabilecekle
rini ancak araçların gi
deceği yolun olmaması ne 
deniyle geç kaldıklarım 
belirten itfaiye personeli 
vatandaşların gelişi gü
zel ev yaparken bu du
rumları da düşünmeleri
nin kendileri açısından 
.daha sağlıklı olacağım 
■belirtiler.

Öte yandan, duman
dan ötürü zehirlenmeye 
karşılık gece Sunğipek İş
letmesinden yoğurt iste
diklerini belirten perso- 

, nel, isteklerinin biribir 
bahane ile geri çevrildi
ğini, itfaiyecilerin kamu 
•hizmeti yaptıklarının hiç 
bir zaman unutulmaması 
gerektiğini hatırlattılar.

SUAT TAŞER £ 
£

£

l GEMLİK’TE EV LENİN
Z ÖZEL ÇOCUK BAHÇESİ - KAPALI GARAJ - 
S BİSİKLET GARAJ - KURBAN KESME YERİ - 
S GUSULHANE - EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR 
Z TESİSLERİ

£
£

1

4

£ 
£

£
35 MİLYON PEŞİN - 3 MİLYON TAKSİT
90 M2 105 MİLYON VE 12 AYDA TESLİM

TESLİM
&
£

HAFTALIK SİYASİ GAZETE

Resmi ilanlar Tek Sütün Cm. 11.000 TL.

İcra ve Mahkeme ilanları Cm. 5.000 TL.

Dernek Kongre îlanlajn 200.000 TL.

Kooperatif Kongre İlanları 300.000 TL.

Tüzük İlanları 1.000.000 TL.

Zayi İlanları 50.000 TL.

ABONE

Alt: Aylık 50.000 TL.

Yıllık 100.000 TL.

Gazetemiz basın ahlak yasasına 
eder.

uymağa taahhüt

Ek kont e j an
İlk olarak 60 öğrenci 

ile eğitim vermesi plan
lanan, ancak daha sonra 
60 kişilik kontenjan da
ha açılarak 120 öğrenci 
kapasitesine çıkartılan o- 
kul, geleceğin sağlıkçıla
rını en iyi şekilde hazır
larken bölgede önemli bir 
eksikliğin giderilmesi iyi 
bir gelişme olarak nite
lendiriyor.

Önümüzdeki günler
de açılışının yapılacağı 
törenin hazırlıkları da 
devam eden okul için şu 
an bir tarih belirlenemez- 
ken açılışı da tam olarak 
kimin yapacağı halen ke
sinlik kazanmış değil.

ikinci sağlık
rinde iki tane olarak gö
züken Sağlık Ocağının 
gerçek olarak İkincisinin 
açılması için Gemlik DYP 
İlçe Teşkilatı konuyu Ba
kanlığa götürdüler.

Kendilerine personel 
ve malzeme olarak her 
türlü ihtiyacın gönderi
leceğinin belirtildiğini 
söyleyen partililer, Ba
kanlığın Sağlık Ocağının 
açılabilmesi için yer sağ
lanmasını istediklerini be 
lirterek, vatandaşlardan 
uygun binası olanların 
kendilerine bildirmelerini 
istiyorlar.

Gazeteye gönderilen yazılar yayınlansın veya 
yayınlanmasın geri verilmez. Galatasaray Verem Savaş

GEMLİK - KUMLA - ARMUTLU’DA SATILIK 
ŞAHANE DAİRELER

Yaprak Ticaret
Gemlik :, PTT karşısı Tel : 0 (224), 5121736

£ 
£ 
£ s

KUMLA : Abdullah Aslan Cd. Tel 5385773

gc BURSA : Haşim İşcan Cd. Burçin İşhanı Kat 2^

Demirciler Ticaret
ÇİMENTO — KİREÇ - TUHLA — KİREMİT
KERESTE VE YONSAN SUNTA ÇEŞİTLERİ

NİYAt AYTAŞ — YUSUF SÜREN 

bilumum İnşaat malzemeleri bulunur.
TEL : 5131302
ORHANGAZİ CADDESİ NO. 115 — GEMLİK

Fikret Oto Elektrik
YENİ DÜZENLEMESİYLE OTO ELEKTRİK

AKÜ YEDEK PARÇA SERVİSİYLE SİZLERE 

HİZMET ETMEKTEN KIVANÇ DUYAR

TEL : 5131001 GÜMRÜK BİNASI ARALIĞI

- £8« OLAY * SABAH 
BURSA HAKİMİYET

|# MİLLİYET « CUMHURİYET
hürriyet gazetelerinde

£

ilan ve reklamlarınız için 
bizi arayın

£
£

£
£

’KÖRFEZ REKLAM |
f TEL : 5131797 GEMLİK £

HER BÜTÇEYE UYGUN 
ADAKLIKLAR

TEL : 5134275

YIKINTI KUZU LOKANTASI GEMLİK

DYP’ii kadınlar atakta
DYP Kadın Komisyonu Başkanı Sevim Koçde 

mir, Ata Mahallesi ilkokuluna 86 öğrenciye dağı 
tılmak üzere kırtasiye ve kütüphanelerine kürtü 
rei yardım, ansiklopedi ve kitap yardımı yaptıkla 
rını belirterek, ayrıca kalbinden rahatsız bir öğren 
ciyi tejdavi ettirmek için gerekli' başvurulan yap 
tıklarım söyledi.

DYP Kadın Komisyonu Başkanı Koçdemir, 
«Gemlik halkına kendi çapımızda, kendi olanakla 
rımızı kullanarak hizmet vermek için çalışmakta 
yız. DYp Kadın Komisyonu üyeleri olarak Gemlik 
in tüm sorunlarına diğer partili arkadaşlar ile 
birlikte duyarlıyız. Amacımız daha' iyi bîr Gem 
lik» dedi.

Coşkusu
ray, berabere kalarak 
Manchester Ünited’i ku
padan eledikten sonra 
binlerce Gemlik’li sokak
lara döküldü. Galatasa
ray bayrakları ile süslü 
araçlarla caddelerde za
feri kutlayan genç, yaşlı, 
kadın, çocuk ilçemizi fes
tivale döndürdüler.

Galatasaray zaferi 
kutlanırken yer yer PKK 
Kahrolsun sloganları a- 
tıldı. Bir grupta kargaşa
dan istifade ederek “Al- 
lahu Ekber” şeklinde ba
ğırarak gösteri yaptılar.

800 milyon lira de
ğerindeki cihazın getiril
mesiyle Verem Savaş Dis
panserinde hastalıkların 
teşhisi kolaylık sağlana
cak. Cihaz Dispanser Baş
hekimine teslim edildi.

Doğruyol Partisi İl
çe Başkam Yüksel Yıldı
rım, başta Sağlık kuram
larının ihtiyaçları olmak 
üzere ilçeye lazım gelen 
her türlü malzemenin ve 
işin takipçisi olduklarım 
belirterek “Gemlik için 
Gmelik halkı için her tür
lü çalışmalarımıza devam 
edeceğiz.” dedi.

BDP Gençlik komisyonu
kanlığını yapan Ömer Canh’da, amaçlarının ak 
tif politika yapabileceklerini göstermek olduğunu 
belirterek, «Partimizin köy ve ilçe merkezinde dü 
zenljeyeceği toplantılarda etkin rol üstlteneceğiz. 
BDP adına çeşitli panel ve konferanslar düzenle 
yeceğiz. Bu arada diğer partili gençlik komisyonu 
üyelıeriyıe iyi diyaloglar kurup bilgi alışverişinde 
bulunacağız» dedi.

BDP’nin Gençlik Komisyonu başkanlığına Ömer 
Canlı getirilirken yardımcılığına Gökhan Arda, 
yönetim kurulu üyeiiklerinejde Yavuz Bülbül, Hak 
kı Gemici Hüseyin Taşlan, Süleyman Yiğit, Adem 
Çapkın, Mehmet îzmirlioğlu, Murat Koçak, Pınar 
Çiçin ve Osman Yavuz getirildiler.

Ata’yı yarın anıyoruz
Programa daha sonra Kız Meslek Lisesinde de 

vamı 'edilecek. Atatürk, okullarda, fabrikalarda ay 
nı saatlerde anılacak.
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SAHİBİ VE SORUMLU MÜDÜRÜ |

KADRİ GÜLER
g YIL 21 SAYI 085 FİYATI 3000 TL. KDV Dahil « 

KURULUŞ : 18 HAZİRAN 107S
Gazetemiz Basın Ahlak Yasasına Uyar.

*OB İ4S>MEU; «S»
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YÖNETİM MERKEZİ :

g İstiklal Od Gürçay Pasajı Tel 5134797 GEMLİK 
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SAYFA'

Akaryakıt Servisinde Hizmet

TEL : 5131778
İSTİKLAL CAB. NO, 42 GEMLİK

Not: Gemlik içersinde ayrica servis ücreti alınmaz
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AYDIN MENDERES MEHMET KAPTAN

BDP Genel Başkanı j BDPt Gemlik İlçe Başkanı
OSMANLI İMPARATORLUĞUNUN ÇATISI ALTINDA YER ALMIŞ HERKESİ, BUGÜN HANGİ ÜLKENİN SINIRLARI İÇERSİNDE YER ALDIĞI 

NA BAKMADAN, TÜRKÜ İLE, KÜRTÜ İLE TÜRKMEN’İ, YÖRÜK Ü, ARNAVUT U, BOŞNAK I, POMAK I, HIRİSTİYAN I, MUSEVİ Sİ SÜNNÎ 
Sİ VE ALEİ Sİ İLE ECDADIMIZIN BİZE ADETA KUTSAL BİR EMANETİ OLARAK KABUL EDİYORUZ. ONLARI EN SICAK SEVGİ İLE KUCAK 
LlYORUZ.

i 
i 
i 
t 
i 
i 
i 
i 
i 
I 
i

AMACIMIZ ZORU BAŞARMAK, IRAK! YÂKIN ETMEKTIİR. HACI BEKTAŞİ VELİ’NÎN GERÇEKLEŞTİRDİĞİNE TALİBİZ, AMACIMIZ ASLAN 
LA GEYİĞİ BİRLEŞTİRMEKTİR.

BU BİRLİK BİZE BÜYÜK BİR İMPARATORLUĞU, BİR CİHAN DEVLETİNİ VERDİ. MEVCUT TABLO NE KADAR İÇ KARARTICI OLURSA 
OLSUN, UNUTULMASIN Kİ ARTIK TÜRKİYE’NİN GEMİSİ RÜZGARI ÖNDEN ALMIYOR. TAZELENMİŞ BİR BİRLİK VE BERABERLİK, RİZE 
BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİMİZ BÜYÜK, GÜÇLÜ VE ONURLU BİR TÜRKİYE’Yİ VERECEKTİR.

BÜYÜK DEĞİŞİM PARTİSİ BÖYLE BİR BÜYÜK DEĞİŞİMLE GÜÇLÜ TÜRKÎ’YEYİ KURMAK İÇİN VARDIR.

AMACIMIZ, ANKARA KONUŞUNCA YANKISININ CEBEL-İ TARIK’TAN, BASRA ' KÖRPESİNDEN, BAKÜ DEN, AŞKABAD DAN, SARÂYBOS 
NA, KOSOVA PRİŞTÎNE DEN DUYULACAK BİR DÖNEMİ BAŞLATMAKTIR.

BU ARADA İKTİDARLAR DEĞİŞMİŞTİR. BAKANLAR, BAŞBAKANLAR, HÜKÜMETLER DEĞİŞMİŞTİR. NEYAZIK Kİ MİLLETİN KADERİ 
DEĞİMEMİŞTİR,

AMA DEĞİŞECEKTİR!

MİLLETİN MAKUS TARİHÎ DEĞİŞECEKTİR.

BÜYÜK DEĞİŞİM PARTİSİNİN VARLIK NEDENİ BUDUR.

MİLLETİMİZİN KADERİ, SESSİZ MİLYONLARIN SİYASETE DÖNMESİYLE DEĞİŞMEYE BAŞLAYACAKTIR. BU DÖNÜŞ, BÜYÜK YÜRÜYÜŞ 
TÜR. BÜYÜK DEĞİŞİM PARTİSİ BU YOLDA VE BU AMAÇLA MİLLETİMİZLE BİRLİKTE YÜRÜYECEKTİR. ;

BUNUN İÇİN HİÇBİR AYIRIM YAPMADAN HERKESİ BÜYÜK YÜRÜYÜŞE DAVEt ETTİK PARTİMİZE ÇAĞIRDIK. DÜNKÜ SİYASAL EĞİ j
LİMLER BİZCE ÖNEMLİ DEĞİLDİR DEDİR- DÜN KİM NEREYE OY VERMİŞ OLURSA OLSUN BİZCE FARK ETMEZ, BİZ ONA TALİBİZ DEDİK !

BU DAVETİ BİR KERE DAHA TEKRARLIYORUZ. HERKESİ SAĞCI-SOLCU, İNANAN-İNANMAYAN, TÜRK, KÜRT, MUHACİR DÎYE BÖLÜP !

AYIRMADAN BERABER OLMAYA ÇAĞIRIYORUZ. t
‘ 1

Bu El Menderes’in Eli, Bu Eli Tutun. Bu Ses Menderes’in Sesi, Bu Sesi Duyun. !



UMURBEY’DE ANAP ÖNSEÇİM YAPTI..

Mete Okay Başkan Adayı
Mart 1994 de yapılacak olan yerel seçimlerin heyecanı 

şimdiden heryeri sararken, Umurbey’li ANAP’lılar ilk kez 
belediye Başkan adayım belirlediler.

ANAP Belde Teşkilatı Başkam Mete Okay, İşadamı Hüse 
yin Yurt Mühendis Hüseyin Karayaka’nm aday adayı ola

Devamı Sayfa 3’te

Bakanlar Kurulu bugün Hatları görüşecek ATATÜRK PANELİ
' İLGİ GÖRDÜ

iyot&

★ DÜN ZEYTİN ALIM KAMPANYASININ SES 
SİZ VE BAREMSİZ AÇAN MARMARA BİRLİK 

ZEYTİN KOOPERATİFİNE ÜRÜN VEREN OL 
MADI. BİRLİK GENEL MÜDÜRÜ BEKİR SEY 
MEN, BU YILDA DEVLET DESTEKLEME ALI 
MI YAPACAK OLAN BİRLİĞİN HER TÜRLÜ 
ZEYTİNİ ALACAĞINI SÖYLEDİ.

1993-94 yılı Marmara Birlik zeytin alım kam 
panyası dün fiatsız olarak merkezde alımlarabaş 
ladı. Yağışlar nedeniyle kooperatife zeytin getiren 
olmazken, fiyatların bugün Bakanlar Kurulunda 
görüşülerek açıklanacağı bildirildi.

Bu yıl 15-20 'bin ton zeytin rekoltesinin bulun 
duğunu belirten Marmara Birlik Genel Müdürü 
Bekir Seymen, Ticaret Bakanlığına Birlik Yöneti 
mi olarak geçen yılkı fiyatlara %100 zam istemin 
de bulunduklarını, ancak kararın bugün toplana

★ TABAN 12 TAVAN 28 BİN LİRA OLMASI BEK 
LENEN ZEYTİN FİYATLARININ TÜCCARIN 
İŞİNE YARAYACAĞI, ÜRETİCİNİN BİRLİĞE 
ZEYTİN VERMEK YERİNE ÜRÜNÜNÜ KABA 
KOYACAĞI İDDİA EDİLİYOR. BAKANLAR KU 
RULUNUN ENFLASYON ORANINDA ZAM YAP 
MASI BEKLENİYOR.

Cemal KIRGIZ 
cak Bakanlar Kurulundan çıkacağım ve enflas 
yon politikasının fiyatların belirlenmesinde esas 
teşkil edeceğini söyledi.

Birlik Genel Müdürü Seymen, geçen yıl tavan 
fiyatın 7 bin 500, tavan fiyatın ise 17 bin 500 lira 
olduğunu Birliğin üreticiden her çeşit zeytini al 
dığını, bu yıl da aynı politikanın uygulanacağını 
belirterek şunları söyledi:

Devamı Sayfa 3’te

Gemlik DYP; SHP, ANAP Kadın Komisyonları, 
Verem Sav,aş Demeği, Yardımsevenler Derneği 
üyeleri, Soroptimist Kulübünün öncülüğünde dü 
zenlenen «Atatürk» konulu panel ilgi' gördü.

Gazi İlköğretim İlkokulu Salonunda yapılan pa 
nele, Yazar Alaattin Bilgi, Helkeltraş Prof. Dr. 
Tankut Öktem, Av. Şule Tetik, Yüksel Uğur, Av. 
Hatice Çakır, emekli öğretmen İdris Sevinç, Bele 
diye Başkam Nezih Dimili 'katıldılar.

Seminerin açılış konuşmasını yapan Kaymakam 
Orhan Işın, Atatürk çevrimlerinin aydınlatmasıy 
la Türkiye Cumhuriyetinin, çağdaş bir yapıya ka 
vuştuğunu belirterek devrimlerin sağlam temel 
±er üzerine oturtulduğunu Türkiye Cumhuriyeti 
nin kalkınmasını istemiyenler ile laiklik karşıtlı 
grupların ve bölücülerin ülkeyi parçalıyamıyacak 
iannı, bunlara izin verilmiyeceğini söyledi.

Devamı Sayfa 3’te_

Haşan FehmiGüneş Gemlik’teydi

CHP’NİN YEREL
SEÇİM STARI VERDİ

AT A’Yİ 55. KEZ ANDIK
Türkiye Cumhuriyeti’- 

nin kurucusu, Ulu Önder 
Atatürk ölümünün 55.nci 
yıldönümünde tüm yurt
ta olduğ ugibi ilçemizde 
de törenlerle anıldı.

10 Kasım Çarşamba gü 
nü saat 08.45’de Atatürk 
anıtı önünde yapılan tö
renlerde, Kaymakam’lık, 
Garnizon Komutanlığı ve 

Meçhul Oto Bisikletliye çarpı
Küçük Kumla’da geçtiğimiz Cumartesi günü sa 

at 14.30 sıralarında meydana gelen kazada, çevre 
yolumda bisikletiyle evine dönmekte olan ortaokul 
üçüncü sınıf öğrencisi Mehmet Demir (14), Armut 
lu yönünden gelen ve plakası ile sürücüsü belirle 
nemeyen bir otomobilin çarpması sonucu yaşamı 
m yitirdi.

Devamı Sayfa 3’te

Melih Kurtiş Trafik Kurbanı
İlçemizin sevilen bank komisyoncusu Melih 

Kurtiş (38) Bandırma’da meydana gelen trafik 
kazasında yaşamını yitirjdi. Gemlik’ten Erdek e 
giderken Bandırma Gübre Fabrikası karşısında, 
yağışlı havanında etkisiyle karşı yönden gelen 
Mehmet Beldek yönetimindeki bir yolcu otobüsüy 
lekafa kafaya çarpıştı.

Devamı Sayfa 3’te

Küçük Kumla Belediye 
Muhasebecisine Takipsizlik

Küçük Kumla Belediyesi Muhasebe Müdürü Öz 
can Soygan hakkrndaki bilet yolsuzluğu konusun 
da yapılan şikayet üzerine Savcılık takipsizlik ka 
ran vepdi.

K. Kumla SHP Belediye Meclis üyelerince, Mu 
hasebe Müdürü özcan Soygan hakkında Kayma

Devamı Sayfa 3’te

Belediye Başkanlığının 
yanı sıra siyasi parti ve 
çeşitli kuruluş ile demek 
lerin çelenkleri konuldu. 
İstiklal Marşı okundu. 
Saat 09.05’te tüm sanayi 
kuruluşları ve Limanda 
bulunan gemilerin siren
leriyle birlikte 2 dakikalık 
saygı duruşuyla göndere 
çekilen Türk Bayrağı ya

rıya indirildi.
Törenlerin ikinci bölü

mü Kız Mes. Lisesinde y 
pılan anma toplantısıyla 
devam etti. Burada yapı
lan konuşmalarda günün 
anlam ve öneminin yam 
sn'a Atatürk’ün kişiliği, 
ilke ve devrimleri hakkın
da bilgiler verildi. Şiirler 
okundu.

Armutlu BDP Belde 
Teşkilatı Açıldı

Seçimlere iddialı olarak 
hazırlanan Büyük Deği
şim Partisinin Armutlu 
Belde Teşkilaitı düzenle
nen törenle açıldı.

Armutlu Belediye Baş
kam Celal Göç, BDP İl 
Başkanı Mehmet Kaptan 
ve yönetim kurullarının 
katıldığı parti binası açı
lışım Belediye Başkanı 
Celal Göç, yaptı.

Celal Göç açılışta yap
tığı konuşmada, açılışı 
kendisine yaptıran BDP 
yönetimine demokratik 
davranışlarından dolayı 
teşekkür ederek, Türkiye 
için örnek olmasını iste
di. BDP İl Başkanı Dok
tor Ahmet özkul’da, BDP 
nin gün geçtikçe güçlen 
mekte olduğunu vurgula 
yarak, özellikle Bursa ve 
Gemlik’te büyük bir atı
lım yaptığını söyledi.

Başkanlığa Süleyman

“ATATÜRK”
Kaymakam Orhan Işın 
Yazdı

Yazısı Say fa 2’de

Göç "Tekrar 
Adayım”

Armutlu Belediye Baş
kanı Celal' Göç, yerel se
çimlerde aday adayı ol
duğunu açıkladı.

Başkan Celal Göç, Ge
nel Merkez, İl, İlçe ve Bel 
de Teşkilatı olarak tüm 
ANAP teşkilatından bü
yük destek gördüğünü bil 
dirdi. Partisinin Beledi 
ye Başkan aday adayı ol 
duğu için büyük mutlu
luk duyduğunu anlatan 
Göç, “İki dönemdir, A- 
NAP’tan Belediye Başka 
m seçildim. Gelen talep
leri gözönünde bulundu
rarak, durumu belde ve 
ilçe: ..teşkilatı:. kanalıyla

Devamı Sayfa 3 te

Yıldızlan Kaymakam 
Iştn taktı

Başkomîserliğe 
Terfi Töreni

.Gemlik Emniyet Müdür 
lüğünde görevli komiser
ler Şemsettin Göçenoğlu 
ve Haşan Sakarya Gem
lik Kaymakamlığında dü 
zenlenen törenle Başkom 
serliğe terfi ettiler.

İlçe Emniyet Müdürü 
Üzeyir Ergüven ve Jan
darma Bölük Komutanı 
Yüzbaşı Mehmet Aydın’ın 
da katıldığı törende baş- 
komserliğe terfi eden Gö 
çenoğlu ve Sakarya’ya yıl 
dialarını takan Kayma
kam Orhan Işın, yeni rüt 
belerin hayırlı uğurlu ol
masını dileyerek, Başkom 
ser Şemsettin Göçenoğlu 
ve Haşan Sakarya’ya ba
şarılı çalışmalarının bun 
dan sonrada devam etme 
sini istedi.

Devamı Sayfa 3 ta

Cumhuriyet Halk Par
tisi Genel Başkan Yardım 
cısı Haşan Fehmi Güneş, 
ilçemize gelerek parti mer 
kezini ziyaret etti. Güneş 
yaptığı açıklamada SHP 
ile birleşmekte fazla za
man kaybettiklerini, bir
leşmenin SHP’nin tutu
mundan sağlanamadığını 
belirterek, «yerel seçim - 

BDP’den Basına Plaket
Büyük Değişim Partisi İlçe Başkam Mehmet 

Kaptan, yerel basın mensuplarına hizmetlerinden 
dolayı başarı plaketi verdi.

Tîbel Otel’de geçtiğimiz hafta yapılan törende 
konuşan BDP İlçe Başkanı Mehmet Kaptan, üç ay 
gibi kısa bir sürede basın partimizle ilgili 118 
haber yapmıştır. Kendilerine müteşekkiriz. Görev

Devamı Sayfa 3’te

* r
J TAŞI GEDİĞİNE
*------ -— 
\ O, Kudretti...
J O, BİR KUDRETTİ
J HALKI BİR, BÜTÜN ETTİ.
J AMACI ONURLU YAŞAM, HÜRRİYETTİ
A ULUSAL BİRLİK BUNA YETTİ
J BİR ONKASIM’DA IŞIK SÖNDÜ.
* KOMİLERİ FIRSAT BİLİP, GERİ DÖNDÜ.
J İLKELERİ BİZE YÖNDÜ
* GF.RfCtT.ER BİRER BÖNDÜ.
J HAİNLER, BİRLİĞİ KÜRT-TÜRK DÎYE
J BÖLÜYOR.
J YİĞİTLER OLMAZ! DEYİP ÖLÜYOR.
S ATA’NIN TUTULACAK VASİYETİ
J KORUNACAK BÜYÜK EMANETİ
} KADİR BİLİR TÜRK MİLLETİ
J BÖLDÜRtMEYECEKTfİR, CUMHURİYETİ
* MİLLET, SAHİPTİR TÖRESİNE. DİLİNE
J CAN VERİR TOPRAĞINA - İLİNE
J MUMKÜNMÜ Kİ; TÜRK TARİHTEN SİLİNE
J DOST, DÜŞMANCA BÖYLE BİLİNE...
* A er

t

ler için çalışmalara baş 
layın. Bütün gücünüzle 
seçimlere hazırlanın» de 
di.

Geçtiğimiz hafta 
CHP seçim otobüsü 
ile Bursa’dan ilçemize yı 
nında MKYK üyesi esk 
milletvekili Nebil Oktay 
CHP İl Başkanı. Hakaı

Devamı Sayfa 3’te
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? ATATÜRK’
* t t * * t 
t Cumhuriyetin 70. yıldönümü ve Atatürk haftası 
j dolayısiyle, Gemlik’teki çeşitli dernek ve partilere 
J mensup Kadın Komisyonlarının, Gemlik halkının 
} hissiyatına tercüman olarak, Atatürk konulu böy 
J le bir panel düzenlemeleri dolayısiyle, kendilerini 
0 içtenlikle kutluyor, teşekkür ediyorum.
t Türk kadını, hiç de lâyık olmadığı harem kafes 
J lerinden, bugün bilim kürsüsüne, parlament kür 
t süsüne, hakim kürsüsüne Vali ve Bakanlığa yük 
0 selmişse, bunu yeni bir çağ başlatan Atatürk’e 
J ye mimarı olduğu Türk Devrimine borçludur.
t Atatürk’ün Milli Hakimiyete dayalı yeni bir 

devlet kurma kararının sonucu olan Laik Türkiye 
Cumhuriyeti, onun hem ebedi hem de büyük ese 
ridir.

1920 de Ankara’da Ulus temsilcilerinin oluştur 
duğu TBMM egemenliğin padışahdan halka geç 
tiğini simgeler. Daha Samsun’a çıktığının ilk gün 
Çerinde onun neler yapacağını merak edenler o 
günlerin kötü şartları ortasında Silahlı Kuvvetlere 
çeki düzen vererek Yunan Ordularım tepelemenin 
en kestirme yol olduğunu düşünenler pek çoktu. 
Fakat o ilk yapılacak kongrede bulunmak için 
acele ediyordu. Biran' önce Erzurum’a gitmek la 
zımdı.

Sonradan anlıyoruzki Mustafa Kemal için asıl 
kudret kaynağı, mücadelenin dayanacağı ■ güç, 
Türk halkının sönmez irade gücü ve yaşama ikti 
dan idi. Buna dayanmadıkça hiçbir kuvvet bu mil 
leti esir olmaktan kurtaramazdı. îşte Atatürk; 
görünürde yok olan bu kuvvete el atmış, ona gü 
venmiş, mücadeleyi başlatmış ye zafere erdirmiş 
tir. Atatürk, en güç şartlar ortasında bile, herşe 
yin bitti zannedildiği zamanda dahi Türk milleti 
ne güven hissinin kaybolmaması gerektiği gerçe 
ğini eseriyle isbatlamıştır. Bunun içindir ki' Türk 
milleti için bir sembol olmuştur, kaynak olmuştur 
Türk milletinin milli egemenlik mucizesi kendine 
özgüdür. Bunun için çırpman ülkelere örnek ol 
muştur.

Atatürk’ün tarihin önemli simalarıyla, mukaye 
sesi yapıldığı zaman üstün tarafı, onun hem fi 
kir, hem de hareket adamı olmasıdır. Fikir ve 
düşüncelerinin özünü ' oluşturan Atatürkçülük, 
her türlü dogmatik, kalıplaşmış masunlardan sıyrıl 
mış, akılcı bir dünya görüşüdür. Bu düşünce sis 
teminin temeli, laikleşme ve batı uygarlığına yö 
nelme ilkelerine dayanır. Memleket gerçeklerin 
den kaynaklanan problemler karşısında, aklin ve 
ilmin rehberliğini kabul eden, bu gerçekçi görüş, 
Türk bağımsızlık savaşının, gerekse onu izleyen 
çağdaşlaşma hareketinin, esasını oluşturmaktadır., 

Atatürk; çağdaşlaşmayı en kısa, zamanda ger 
çekleştirecek yolu gösterdiği için ve çağdaşlaşma 
ya engel olacak etkenleri bertaraf ettiği için bü 

üktür. «Ben, manevi miras olarak, hiçbir, doğma, 
içfoir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyo

rum, benim manevi mirasım, ilim ve aklidır» diye 
ek koyduğu düşünce sisteminin ana özeliğini 
itaya koymaktadır. İşte bu dinamizmi yüzünden 
ir İki; Kemalizm halâ geçerliliğini, güncelliğini' 

sorumaktadır. Atatürk’ün 70 sene önce getirdiği 
ik devlet düzeni Türkiye Cumhııriyetinin bugün 

gelişmişliğine, kalkınmışlığına, demokrasisine 
imkan vermiştir, alt yapı oluşturmuştur^

Demiıciler Ticaret
ÇİMENTO — KİREÇ - TUHLA — KİREMİT 
KERESTE VE YONSAN SUNTA ÇEŞİTLERİ

NİYAT AYTA Ş — YUSUF SÜREN
BİLUMUM İNŞAAT M/ALZEMELERÎ BULUNUR.

TEL ; 5131302
ORHANGAZİ CADDESİ NO. 115 — GEMLİK

0
ORHAN'ISIN’ J

Gemlik Kaymakamı J
Gerçek Atatürkçü; insan hak ve özgürlüklerine J 

değer veren;, insanı düşünce, sanat, siyaset ve ikti j 
sat bakımından hür yapan batı' kültürüne yönel' J 
miştir. Gerçek Atatürkçü ırkçılık, faşizm, komi * 
nizm gibi denenmemiş ve birçok ulusları felaket j 
lere sürüklemiş sapık ideolojilere düşmandır. J

Gerçek Atatürkçü milliyetçidir. Bu milliyetçi t 
lik, ülkemizin sınırları içinde yaşayan Türk halikı J 
nın, ırk din ve mezhep f arkı gözetilmeden eşitliği * 
ve topyekün yükselmesi amacını güden bir mil $ 
liyetçiliktir. J

Gerçek Atatürkçü düşünce ve inanış alanında J 
hoş görüye sahip bir insandır, vicdan özgürlüğü j 
ne saygı gösterir. Kimsenin dinine, ibadetine ka \ 
nşmaz. Gerçek Atatürkçü toplumdaki büyük eşit 0 
sizliklere ve insanı sömürmesine karşı çıkan iktisa * 
di adaletsizlik yerine, sosyal1 adaletin kurulması J 
nı isteyen kişidir.’-Ve nihayet gerçek Atatürkçü * 
dinamiktir. Halkını ileriye, daima ileriye aydınlı J 
ğa, uygarlığa ve refaha doğru götürmeye çalışan * 
insandır. Ve bu niteliğiyle' de statikoculuğa, taviz * 
ciliğe, korkaklığa düşmandır. J

Yurtta barış, cihanda barış, ideali Atatürk için İ 
dünyada yaşayan bütün insanları, birbirine daha * 
çok yaklaştırmak, daha' çok sevdirmek yolunda $ 
çabaların bir parçası idi. Atatürk’e göre kıtalar 0 
ve milletler arasında ırkçı ve şoven yaklaşımlar, * 
yerini bütün insanlığın paylaştığı» ortak değerlere { 
terk etmeliydi. J

Bugün maalesef Güneydoğuda bölücü ve ırkçı J 
örgüt, Türk Cumhuriyetinin, ülkesi ile milleti ile i 
bölünmez bütünlü|ğüne kastedmiş bulunmaktadır. J 
Bir bölüm karanlık 'güçlerde ülkeye şeriat düzeni \ 
ni ithâl etmeye çalışmaktadır.

Yinıej, ibu gelişmelerin hazırlayıcısı, Türkiyenin J 
kalkınması ve gelişmesinden korkan biq takım dış * 
mihraklar, tarihimizde sık, sık görüldüğü gibi ül 0 
keyi karıştırma peşindedirler. Türkiye Cumhuriye J 
ti Atasının Yurtta Sulh Cihanda Sulh ilkesini de * 
vamlı politikası yapmıştır. Ancak; bir karış topra 0 
gınada uzanacak elleri kıracak güçtendir. Belki J 
biraz zaman alacaktır ama mutlaka kıracaktır! 0

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bütün olaylar * 
karşısında, her zaman birlik ve beraberliğini daha * 
fazla pekiştirmiş bir yumruk haline gelmesini bil * 
mişt.ir. Bu birlik ve 'beraberliğin harcı da, Atatürk J 
sevgisi ve Atatürk devrimidir. *

Son zamanlarda, Atatürkü eleştirmek moda o? S 
maya başlamıştır. Bu şaşkınlar ve nankörler unut J 
mamahdır ki; şu andaki mevcudiyetlerini ve Ata J 
türkü eleştirme hürriyetlerini bile Atatürk’e borç J 
ludurlar. Atatürk gibi, modem Türkiyenin'teme $ 
Unlatan bir lidere sahip olmal^ ancak bir Onur 5 
dur.Atatürk yaptıklarıyla biten insan değildir. O { 
yapacakülanjyla baştayandır. Türkiye’de hergün $ 
gelen kuşaklar, onu çözecekler ve yeniden başla 0 
yacaklardır. J

Büyük Atatürk, Türkiye, bıraktığın bu 55 sene $ 
de kalkınmada, çağdaşlaşmada, teknolojide çok J 
mesafe almıştır. Geleceğe umutla bakmaktadır. J 
Bü 55 senede çok şey değişti, ama senin büyük $ 
sevgin hiç değişmedi. J
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Fikret Oto Elektrik

YENİ DÜZENLEMESİYLE OTO ELEKTRİK
AKÜ YEDEK PARÇA SERVİSİYLE SİZLERE 

HİZMET ETMEKTEN KIVANÇ DUYAR

TEL : 5131001 GÜMRÜK BİNASI ARALIĞI

f TEŞEKKÜR I ® 4
Ş2 CUMHURİYETİMİZİN KURULUŞUNUN 70. YILg 
^DÖNÜMÜ NEDENİYLE DÜZENLEDİĞİMİZ

«ATATÜRK VE DEVRİMLER!»

£ KONULU PANELE KONUŞMACI OLARAK KA
^TILAN, ÇELENK VE ÇİÇEK GÖNDEREN, KATI 2

LIMLARIYLA TOPLANTIMIZI ONURLANDIRAN 1 
^KONUKLARIMIZA TEŞEKKÜR EDERİZ. 2

E TERTİP KOMİTESİ î

DYP^SHP'^ANAP KADIN KOMİSYONLARI 
SOROPTÎMİST KULÜBÜ - VEREM SAVAŞ

9 DERNEĞİ - YERDİM SEVENLER DERNEĞİ &

i SATILIK !f t
J MANASTIR’DA 350-400 milyona değişen daireler * 
j EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ YANINDA 100m2 *

170 Milyon }
$ PTT KARŞISINDA 525 m2 dükkan
$ KORDONDA Deniz manzaralı, asansörlü, tt t# kaloriferli 120 m2 daire *
J 2. KORDONDA 140 m2 daire, asansörlü parkeli }
J ÇİFTLİK ARAZİSİ 170 dönüm m2şi 12 bin TL. * 
0 UMURBEY’DE VİLLA 5502 arsada müstakil
5 BENZİNLİK ARSASI Yalova asfaltında değişikm2 *
j DEREBOYUNDA daire J
J ÇEŞİTLİ SANAYİ, FABRİKA ARSALARI J
t f

TELİ 5131797 GEMLİK M
* f

; « OLAY « SABAH
\ * BURSA HAKİMİYET
J « MİLLİYET ■» CUMHURİYET
; * HÜRRİYET GAZETELERİNDE
0
i

j ilan ve reklamlarınız için
\ bizi arayın
j KÖRFEZ REKLAM
\ TEL : 5131797 GEMLİK

KAYIP

Biağ-Kur Bölge Müdürlüğünden aldığım Sağlık 
karnemi kaybettim. Hükümsüzdür.

Müfide SUBAŞI

\ İLAN
\ Küçük Kumla Belediye Başkanlığından

Belediyemiz Siteler Mirdeki sahil yolunun, aydın 
J latma işi Devlet İhale kanununun 35nci maddesi 
$ (a) 'bendi uyarınca ihale edilecektir, d
* 1— İşin keşif bedeli 160.000.000 TL
$ 2— Geçici teminatı 4.800.000 TL.
J 3— ihale 24 Kasım 1993 Çarşamba günü Bele 

diye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
J 4— Bu işe ait şartnameler mesai saatleri içersir
J de' -Belediyemizde görülebilir.

5— İştirakçilerden;
d a) 1998 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası ka
J yit belgesi
$ b) Kanuni ikametgah

c) Geçici teminat alındı belgesi
J d— Noter tasdikli imza sirküleri
/ e— Şirketi veya kuruluşu yetki kıldığına dair
j yetki belgesi '
i f— Telgrafla müracaatlar ve postaldaki gecikme
d ler kabul edilmez.d 0 0 Keyfiyet ilan olunur.
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Göç " Tekrar
Genel merkeze de bildir
dik. Armutlu’ya bugüne 
kadar birşeyler yapmaya 
çalıştım. Bundan sonra - 
da hizmet vermeye de
vam etmek istiyorum» de 
di.

Celal Göç, Armutlu’- 
nun ilçe olması için giri
şimlere devam edecekleri 
ni de vurgulayarak, şu 
anda nüfusumuz 10 bin 
fakat yaz aylarında bu 
50-60 bine çıkabiliyor. Bi 
ze ayn* 1 bütçeyle hizmet 
daha kısıtlı oluyor. Bu

Aslar ve Kadın Komisyo 
nu üyeleriyle birlikte ge
len Haşan Fehmi Güneş, 
parti merkezinde yapılan 
sohbette partililerin soru 
lannı yanıtlarken SHP i- 
le birleşme konularına 
değindi. Güneş, «Bu ko
nuda biz elimizden gele
ni yaptık. Yapmadığımız 
bir şey varsa söyleyin. Bi
rim yerel seçimlerdeki he 
defimiz küçük değil. 1980 
öncesinin büyüklüğünü 
soyluluğunu kazanmak e 
sas hedefimizdir. İlk kez 
kantara çıkacağız. Türk 
halkına kendimizi kanıt - 
lamalk zorundayız. CHP’- 
nin geçmişi parlak, temiz 
bir partidir. CHP okulun 
da dürüst, yürekli, bilgili 
olun deniyor. Türk halkı 
yeni siyasi yapı arıyor. 
Dürüst ve erdemli siya
setçi arıyor. Seçenek ara 
yan Türk halkına CHP’yi

Adayım”
yüzden Armutlu’nun il - 
çe olabilmesi için müca - 
detemizi devam ettirece
ğiz» dedi.

Armutlu BDP Belde
Soniş’in getirildiği Armut 
lu BDP Belde teşkilatı yö 
netim kurulu şu isimler
den oluştu. Mehmet Yıl
dız, Mehmet Bilginç, Mu
harrem Yelken, Mahmut 
Aruk, Zülfü Demirelli, 
Abdullah Akdoğan.

Mete Okay Başkan
rak katıldığı önseçimler pazar günü yapıldı. U- 
murbeyli ANAP’lıLar belde başkanlar! Mete Okay’ı 
Belediye Başkan adayı seçtiler: İki adayın aldığı 
oy Okay’m aldığı oya yetmedi. Mete Okay 355 oy, 
Hüseyin Yurt 183 öy, Hüseyin Karayaka 102 oy 
aldı.

UMURBEY SAĞLIK MESLEK LİSESİ 
SATINALMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN

Umurbey Sağlık Meslek Lisesinin- ihtiyacı olan 
70 kalem alet ve malzeme 2886 sayılı kanunun 
37. ve müteakip maddelerine istinaden KABALI 
TEKLİF USULÜ’yle eksiltmeye konulmuştur.

İhale 25.11.1993 günü saat 14.00’de Umurbey 
Sağlık Meslek Lisesi Müdür Odasında yapılacak 
tır. Şartnameler ve liste Umurbey Sağlık Meslek 
Lisesi Müdürlüğünce mesai saatlerinde görülebi 
lir. İsteklilerin idari şartnamede istenilen belgeler 
le birlikte hazırlayacakları teklif mektuplarını İha 
le saatine kadar komisyonumuza vermeleri, posta 
daki gecikmelerin kabul edilmeyeceği ilan olunur

Geç .Bedel Geçici İhale
Cinsi Miktar Tutan Teminatı Saati

Okul Ders 70 kalem 116.674.000 3.500.220 14.00 
Alet Malzemesi

GEMLİK ROTARY KULÜBÜ DERNEĞİ BŞK. 
KONGRE İLANI

Derneğimizin yıllık 1. olağan Genel Kurul top 
lantısı 16 Aralık 1993 Perşembe günü saat 12.30da 
Tibel Otel’inde yapılacaktır.

Gerekli çoğunluk sağlanmadığında 2. toplantı 
çoğunluk aranmaksızın 23 Aralık 1993 Perşembe 
günü aynı yer ve saatte tekrarlanacaktır.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:

1-— Açılış ve saygı duruşu
2— Kongre divanı seçimi
3— 1995-1996 dönem başkan seçimi
4— 1994-1995 dönemi yönetim kurulu seçimi
5— 1994-1995 dönemi denetleme kurulu seçimi
6__  Dilek ve temenniler
7— Kapanış.
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GEMLİK’TE EV'LENİN
ÖZEL GOCUK BAHÇESİ - KAPALI GARAJ -

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

TESİSLERİ
90 M2 105 MİLYON VE 12 AYDA TESLİM
35 MİLYON PEŞİN - 3 MİLYON TAKSİT 

TESLİM

GEMLİK ' KUMLA - ARMUTLU’DA SATILIK
ŞAHANE DAİRELER

Yaprak Ticaret
Gemlik r. PTT karşısı Tel : 0 (224), 5121736

KUMLA : Abdullah Aslan Cd. Tel 5385773

BURSA : Haşim İşcan Cd. Burçin İşhanı Kati

ATATÜRK PANELİ İLGİ GÖRDÜ
Belediye Başkanı Nezih Dimili ise bugünkü 

çağdaş Türkiye’nin Atatürk düşünceleri ile oluştu 
ğunu kaydederek, «Toplumumuz her sıkıştığı an 
da Atatürk’e sığınmaktadır. Normal döneme ge 
çildiğinde ise maalesef Atatürkçü jdüşünceden 
uzakîaşıimaktadır. Ölümünün 55nci yılında onun 
düşüncelerinin topluma ışık tutması büyüklüğü 
nün göstergesidir» dedi. Dimili daha sonra Ata 
türk’ün sözlerini okudu.

SHP Kadın Komisyonu üyesi Yüksel Uğur ise; 
Atatürk’ün kadın haklan konusunda verdiği öne 
me değindi. Uğur, konuşmasında, 1934 yılında 
dünyanın pek çok ülkesinde batıda bile kadına 
seçme ve seçilme hakkı verilmezken, Atatürk bu 
hakkı bizlere sağladı. O günkü parlement millet 
vekili olarak 11 kadım görmemize karşın, bugün 
aradan 70 yıl geçmesine rağmen mecliste 6-7 ta 
ne kadın bulunması, kadının siyasi yönden geri 
kalmışlığının göstergesidir» diye konuştu.

Çevirmen Yazar Alaattin Bilgi ise Atatürk’ün 
ölümünün 55nci yılında Türk toplumunda bir sil 
kinişin yaşandığım, bunun Uğur Mumcu cinaye 
tinden sonra bilinçli kitlelerin tepkisinde görüldü 
ğünü, ikinci kez ise Cumhuriyetin 70nci yılı kut 
lamalarındaki coşkuda görmenin mümkün olduğu 
nusöyl|edi. Türk toplumunun ağır başlı dingin 
bir toplum olmasına karşın, Atatürk devriırijerini

BDP’den Basma Plaket
îerini layikiyle yapan Gemlik’li gazeteci arkadaş 
lanmı kutluyorum dedi.

Plaket allan basın mensuplan şunlar ■: Doğan 
Malgil, Kadri Güler, Cemal Kırgız; Halit Bayrak, 
Mustafa Eren, Murat Uçtu, Ercüment Esen.

Zeytin üreticisi fiyat
/Geçtiğimiz hafta Ankara’da Birliğimizin fiyat 

istemini Bakanlığa ilettim. Bilindiği gibi zey 
tin alınılan ^levlet desteklemesine alındı. Birlik 
devl|et adına alım yapıyor. Bizim bu hizmetten 
dolayı karanız % İldir. Hertürlü zarar ve kar dev 
lete aittir. Amacımız Bakanlar Kurulunun üreti 
cinin isteği doğrultusunda fiyat belirlemesidir. Bu 
yılda dibe düşmüş, yağlık ve küçük taneli zeytini 
alacağız. Ödemeler peşin olacaktır.»

ZEYTİN KABA GİRER

Marmara Birlikçe alınacak zeytinin fiyatları 
açıklanmazken dün Gemlik zeytin halinde hareket 
li bir gün yaşandı.

Gemlik’li zeytin tüccarları, Birliğin 12-28 bin li 
ra fiyatla bu yıl üreticiden çok az zeytin alacağı 
m, iyi zeytinin herzamanki gibi iyi fiyat görere 
ğini söylediler. Tüccarlar Birliğin fiyat politikası 
nın piyasayı etkiteceği görüşünde. 

CHPnin Yerel seçim starı verdi
sunuyoruz.»

Türkiye’nin üç yerin
de aynı zamanda yerel se 
çim kampanyasını başlat 
tıklarını söyleyen Haşan 
Fehmi Güneş, «Yerel se
çimler için yola çıktık. Ev 
ev kahve kahve dolaşacak 

ve kendinizi tanıtacaksın 
nı.z Ülkemizde tek bir al
ternatif kaldı diyeceksi
niz. CHP’li olmanın vaka 
nyla kendinize düşeni ya 
pacaksınız. Gündemlerini 
ri hazırlayın.»

Güneş’e SHP ile birleş- 
memenin yerel seçimler - 
de «Sosyal demokratla - 
rm» büyük hezimetiyle so 
nuçlanacağı, bu birleşme 
yi sağlayamayanların ül
kenin geleceğini düşün - 
mediklerini anlaşmazlı
ğın oranlamada yani kol 
tuk paylaşımından doğdu 
ğunun söylenmesi üzeri'- 
ne, «Biz üzerimize düşe -

değişik görüşlerdeki kişilerin devrimleri şekilci 
olarak görmesinin temelindeki öz ve biçimi anla 
yamamaktan kaynaklandığım, oysa devrimlerin. 
her birinin diğeri ile bağlantısının bulunduğunu 
öne süren Bilgi, Laiklik ilkesinle de değinerek, 
«Laiklik herkese, hep topluma lazımdır, laik olmak 
kolay bir iş değildir. Dinsel baskı ve bağnazlığın 
ulusu yoktur. Sön Olarak kardı Sivas olaylarında 
yaşadığımız durum, laikliğin önemini bir kez da 
ha göstermiştir» şeklinde konuştu.

Avukat Hatice Çakır ise: Türk kadınının hak 
ettiği yere Atatürk sayesinde kavuştuğunu bildire 
rek, «Türk kadını Atatürk’e her zaman minnet 
tardır» şeklinde konuştu.

Avukat Şule Tetik de, Türk kadınının siyasi 
hayata Atatürk sayesinde atıldığını, ancak Ata 
türk’ün istediği noktaya bugün kadınların siyasi 
yaşamda ulaşamadığını vurguladı.

Heykeltraş Prof. Dr. Tankut Öktem’de konuşma 
sında Atatürk’ün sanata olan katkılarını .dile ge 
tirerek, Heykelin ve resim yapımının günah oldu 
ğu bir toplumda Atatürk’ün sanatı Türkiye’ye 
yerleştirmek için büyük çaba sarfettiğini söyledi

Emekli öğretmen İdris Yavuz’da Türkiye Cum 
huriyteti yaşadıkça Atatürkçü düşünceninde yaşa 
yacağını belirtti. Daha sonra panelistlere birer çi 
çek verildi.

Küçük Kumla Belediye
kamlığa ve Savcılığa yapılan mükerrer numaralı 
bilet bastırdığı ve sattırarak yolsuzluk yaptığı, 
bu biletlerin bir bölümünü yaktığı doğrultusunda 
ki şikayet asılsız çıktı.

Kaymakam Orhan Işın, şikayet üzerine İlçe Ö 
zel İdare Müdürünü inceleme yapmak için görev 
lendirdi. Yapılan incelemede bazı biletlerde baskı 
hataların olduğu saptandı. Sahteciliğin yapıldığı 
nm görülmediği bildirildi.

Savcılıkça yapılan soruşturmada da yapılan in 
celeme ve ifadelerden sonra, şikayet konusu, 
zimmet olayının doğmadığı belirtilerek takipsizlik 
kararı verildi.

Soygan, yaptığı açıklamada, «araştırmadan in 
ceiemeden kişileri karalayanlar yasalar karşısında 
mahçup olmuşlardır. Şimdi ben onlar alehine da 
va açacağım» dejii.

Melih Kurtiş trafik kurbanı
Kazada, Kurtiş ile otobüs sürücüsü Mehmet 

Beldek olay yerinde yaşamını yitirdiler.
Mehmet Demir’e çarparak ölümüne neden olan 

beyaz renkli Şahin marka otomobilin bayan oldu 
ğu öne sürülürken sürücüsünün yakalanması için 
jandarmanın başlattığı operasyon devam ederken, 
oldukça başarılı bir öğrenci olanDemir’in okulu 
Ali Kütahya Ortaokulunu yasa boğdu.

ni yaptık. Anlaşamamak 
için hiçbirşey yoktu. Ama 
SHP bu konuda anlaşma 
ya varmadı» diye cevap 
verdi. SHP İlçe Başkam 
Fikret Kumral’ın eski 
CHP lileri partilerine da
vet ettiklerim ancak gel
mediklerini belirterek eş
leştirmesi üzerine, «Ben 
geç arkadaşlarıma güve
niyorum. Eski arkadaşla
rımızı veya SHP düşman 
lığına dayanarak politika 
yapmayınız. Bizim muha 
tabımız SHP değildir. Bu 
gün yarın birim yanımız 
da olacaklardır. Muhata
bımız haliktır. Halka mut 
luluk getirecek politikala 
rı biz 'vereceğiz. Ama ra
kiplerimizle de mücadele 
den kaçınmayacağız» 
SHP - DSP ayrıldığımız 
bir nokta yok. Onların bi 
ze gelmesini kolaylaştı 
rın» dedi.

Haşan Fehmi Güneş da 
ha sonra Belediye Başka 
m Nezih. Dimili’yi maka
mında ziyaret etti. Daha 
■sonra da Mega Radyoya 
giderek 10 Kasım günü 
olması nedeniyle Atatürk 
konulu bir konuşma yap 
tı.

Başkomiserliğe
Terfi Töreni

Öte yandan, törenden 
sonra açıklama yapan ye 
ili Başkomserler Göçen - 
oğlu ve Sakarya, terfi et
tikleri yeni görevlerinde 
dalıa başarılı olmaya ça
lışacaklarını belirterek, 
şerefli polis mesleğini en 
iyi şekilde'yerine getirme 
ye çalışacaklarını söyledi 
ler. Yeni Başkomserler- 
den Şemsettin Göçenoğlu 
20, Haşan Sakarya 9 yıl
lık memur.
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alık Siyasi Gazete

İstiklal Od Gürçay Pasajı Tel 5134797 GWT.tR
DİZGİ VE BASKI

Körfez Matbaacnlk ve Ambalaj San. Tel. 51,31797

SAYFA

AYDIN MENDERES 
BDP Genel Başkanı

Büyük Değişim Partisi 
Gemlik ilçe Teşkilatı

MEHMET KAPTAN 
BDP Gemlik İlçe Başkanı

OSMANLI İMPARATORLUĞUNUN ÇATISI ALTINDA YER ALMIŞ HERKESİ, BUGÜN HANGİ ÜLKENİN SINIRLARI İÇERSİNDE YER ALDIĞI 
NA BAKMADAN, TÜRKÜ İLE, KÜRTÜ İLE TÜRKMEN’İ, YÖRÜK Ü, ARNAVUT ,U, BOŞNAK I, POMAK I, HIRİSTİYAN I, MUSEVİ Sİ, SÜNNİ 
Sİ VE ALEİ Sİ İLE ECDADIMIZIN BİZE ADETA KUTSAL BİR EMANETİ OLARAK KABUL EDİYORUZ. ONLARI EN SICAK SEVGİ İLE KUCAK 
LIYORUZ.

AMACIMIZ ZORU BAŞaRMAK, IRAKT YÂKIN ETMEKTIİR. HACI BEKTAŞİ VELİ’NÎN GERÇEKLEŞTİRDİĞİNE TALİBİZ. AMACIMIZ ASLAN 
LA GEYİĞİ BİRLEŞTİRMEKTİR.

BU BİRLİK BİZE BÜYÜK BİR İMPARATORLUĞU, BİR CİHAN DEVLETİNİ VERDİ. MEVCUT TABLO NE KADAR İÇ KARARTICI OLURSA 
OLSUN, UNUTULMASIN Kİ ARTIK TÜRKİYE’NİN GEMİSİ RÜZGARI ÖNDEN ALMIYOR. TAZELENMİŞ BİR BİRLİK VE BERABERLİK, BİZE 
BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİMİZ BÜYÜK, GÜÇLÜ VE ONURLU BİR TÜRKİYE’Yİ VERECEKTİR.

BÜYÜK DEĞİŞİM PARTİSİ BÖYLE BÎR BÜYÜK DEĞİŞİMLE GÜÇLÜ TÜRKÎ’YEYİ KURMAK İÇİN VARDIR.

AMACIMIZ, ANKARA KONUŞUNCA YÂNKISININ CEBEL-Î TARIK’TAN, BASRA KÖRPESİNDEN, BAKÜ DEN, AŞKABAD DAN, SARÂYBOS 
NA KOSOVA, PRİŞTINE DEN DUYULACAK BİR DÖNEMİ BAŞLATMAKTIR.

BU ARADA İKTİDARLAR DEĞİŞMİŞTİR. BAKANLAR, BAŞBAKANLAR, HÜKÜMETLER DEĞİŞMİŞTİR. NEYAZIK Kİ MİLLETİN KADERİ 
DEĞİMEMİŞTİR,
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AMA DEĞİŞECEKTİR!

MİLLETİN MAKUS TARİHİ DEĞİŞECEKTİR.

büyük değîşîm partîsînİn varllk nedeni budur.
MİLLETİMİZİN KADERİ, SESSİZ MİLYONLARIN SİYASETE DÖNMESİYLE DEĞİŞMEYE BAŞLAYACAKTIR. BU DÖNÜŞ, BÜYÜK YÜRÜYÜŞ 

TÜR. BÜYÜK DEĞİŞİM PARTİSİ BU YOLDA VE BU AMAÇLA MİLLETİMİZLE BİRLİKTE YÜRÜYECEKTİK.
BUNUN İÇİN HİÇBİR AYIRIM YAPMADAN HERKESİ BÜYÜK YÜRÜYÜŞE DAVET ETTİK. PARTİMİZE ÇAĞIRDIK. DÜNKÜ SİYASAL EĞİ 

LİMLER BİZCE ÖNEMLİ DEĞİLDİR DEDİK DÜN KİM NEREYE OY VERMİŞ OLURSA OLSUN BİZCE FARK ETMEZ, BİZ ONA TALİBİZ DEDİK 

■ BU DAVETİ BÎR KERE DAHA TEKRARLIYORUZ. HERKESİ SAĞCI-SOLCU - ÎNANAN-İNANMAYAN, TÜRK, KÜRT, MUHACİR DİYE BÖLÜP 
AYIRMADAN BERABER OLMAYA ÇAĞIRIYORUZ.

9
g . ’
§ © AYDIN GÜNLERE DOĞRU...

% ® YENİ BİR SES — AYDIN MENDERES
© "MENDERES'LE BAŞLANDI, MENDERES'LE DEVAM EDİYÖRUZ"

9 © "AYDIN MENDERES GELİYOR"
@ "GENÇ DEMOKRAT LİDER AYDIN MENDERES"

9 © "BU ELİ TUTUN, BU EL MENDERES ELİDİR. BU SESİ DUYUN,BU SES MENDERES SESİDİR"
E © "YENİ AYRILIKLARIN DEĞİL. YENİ BERABERLİKLERİN PEŞİNDEYİZ"

9 ® "BÜYÜK YÜRÜYÜŞ"
© "BÖYLE GELMİŞ, BÖYLE GİTMEYECEK"

9 © "ONURLU, BAĞIMSIZ, ETKİLİ BİR DIŞ POLİTİKA İÇİN BÜYÜK DEĞİŞİM"
g © "KALKINMAYI HIZLANDIRMAK VE YOKSULLUĞU YENMEK İÇİN BÜYÜK DEĞİŞİM"
9 © ESASLI VE KÖKLÜ BİR DEĞİŞİM KAÇINILMAZDIR.

© YAĞMA EKONOMİSİNE PAYDOS!
9. ® "BU DEĞİŞİMİ DOĞRU KAVRAMAK VE ONA AYAK UYDURMAKTAN BAŞKA ÇAREMİZ YOKTUR"

© "MİLLETİN SÖZCÜLÜĞÜNE TALİBİZ"
9 ® "ÇAĞRIMIZ HERKESE VE HERKESİMEDİR"

© TARAFSIZ VE HAKEM DEVLET
9 ® HEDEFİMİZ; GERÇEK DEMOKRASİ VE GERÇEK MİLLET İKTİDARIDIR.

• LİDER ÜLKE — GÜÇLÜ, BÜYÜK TÜRKİYE

* !
s Bu El Menderes’in Eli, Bu Eli Tutun. Bu Ses Menderes’in Sesi, Bu Sesi Duyun. \
S s



Işın, Çevre Yolunu Denetledi
Gemlik şehiriçi trafiği 

ni önemli ölçüde rahatla 
tacak olan ve geçtiğimiz 
ay içinde yapımına baş
lanan Çevre yolu çalışma 
lannı denetleyen Orhan 
Işın, «Gemlik’in en önem 
li ihtiyaçlarından biri da 
ha çalışma ların bitimin

de giderilmiş olacaktır» 
dedi.

Rıfat Minare Çiftliğin
den başlayan ve Küçük 
Kumla yolu Manastır 
mevkiinde ana yola bağ
lanacak olan Çevre yolu 
izaçim çalışmalarını ye-

Devamı Sayfa 3’te

Yerel seçimlere doğru heyecan artıyor

DYP’de Aday 
Adayı Bolluğu

Enflasyondan
ZEYTİNDE TABAN 13.500, TAVAN 29 BİN LİRA

Fazlasını
Vermediler

27 Mart 1994 tarihinde 
yapılacak olan yerel se
çimlere yaklaşık 4 ay ka
la partiler aday adayı be
lirleme ve kalan süreyi en 
iyi şekilde değerlendir
mek için büyük bir yarı
şa başladılar. DYP Gem
lik ilçe teşkilatında ise a- 
day enflasyonu yaşanı
yor. Belediye Başkanlığı 
için şu ana kadar İnşaat 
Mühendisi Osman Doğan 
yine İnşaat Mühendisi 
Yıldırım Akıncı, Ticaret 
Odası Meclis Başkanı 
Mehmet Turgut, Atatürk 
İlkokulu Müdürü Erol A- 
teşli ve Manisa Sümer- 
bank İşletme Müdürü Â

li Osman Yavuz aday a- 
daylığını açıklarken, ilçe 
Başkanı Yüksel Yıldırım 
Eski Ticaret Odası Baş
kanı Tevfik Solaksubaşı, 
Diş Hekimi Peyami Çağ
lar ve Seyhan Aydın’ın 
isimleri de kulislerde do
laşıyor.

Adaylığını açıklayan
lardan Ticaret Odası Mec
lis Başkanı Mehmet Tur
gut 1989 yerel seçimlerin 
de de aday adayı olduğu
nu hatırlatarak, “O za
manki seçimleri az farkla 
kaybetmiştim, ama Gem 

, lik’e hizmet etmek istedi
ğimden vazgeçmedim Par 
tim aday gösterirse en i

yi şekilde hizmet veri
rim" dedi.

Aday adaylarından A- 
tatürk İlkokulu Müdürü 
Erol Ateşli’de Kıirat’ı 
Gemlik’te şahlandıraca
ğını iddia ederek, “Gem
lik’te tüm öğretmenler, 
mezun ettiğim öğrenciler 
ve velileri bana oylarmı 
verse, ben Belediye Baş
kam olurum. DYP’ye la- 
yık bir hizmet vereceği
me inanıyorum. Açık öğ
retim fakültesi İş İdaresi 
ve öğretmenlik ön lisans 
olmak üzere 2 yükseko
kul bitirdim. Ayrıca 28 
yıllık bir eğitimcilik geç
mişim yar” diyerek iddi-

Cemal KIRGIZ

asım dile getirdi.
İnşaat Mühendislerin

den Yıldırım A-kıncı’da, 
hizmet etmeyi görev say
dığı için aday adayı ola
cağını vurgulayarak, “Ül
kemiz insanının mutlu
luğu ve refahı için her za 
man vazgeçilmez demok
rasi idealini temsil eden 
DYP’nin Gemlik Beledi
ye Başkanlığı adaylığına 
talibim. Çağdaş olup, 
Gemliklilerin mutluluğu 
refahı demokrasiyi hal
kımla beraber yaşayarak 
hizmet etmeyi ve beledi-

Devamı Sayfa 3’te

★ DEVLET DESTEKLEME ALIMI YAPILAN ZEY 
TİNDE ÜRETİCİNİN MERAKLA BEKLEDİĞİ 
FİYATLAR GEÇTİĞİMİZ HİAFTA BAKANLAR 
KURULUNCA GÖRÜŞÜLÜP ENFLASYON TA 
RAFINCA AÇIKLANMASI, ÜRETİCİ TARAFIN 
DAN ŞOK OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ.

1993-94 zeytin sezonunu açan Marmara Birlik 
Zeytin Tarım Satış Kooperatifi, ürün alım fiyatla 
rını taban 13 bin 500, tavan 29 bin' lira olarak 
açıklaması, üreticide şok olarak değerlendirilirken 
tüccar kaliteli zeytine iyi para vereceğini söyledi.

Zeytinin Devlet Desteklemesine alınmasıyla, 
kar ve zararımn Marmara Birlik Tarım Satış Koo 
peratifinin üzerinden kalkması Birlikle üretici ara 
sının açılmasına neden oldu. Zeytin alım fiyatları 
geçtiğimiz hafta Salı günü toplanan -Bakanlar 
Kurulunca görüşülerek, tavan 13 bin 500, tavan 
29 bin lira olarak açıklandı.

Devamı Sayfa 3’te

DÖRTYOL ÜST GEÇİTİ
Borusan A.Ş. tarafın

dan Dörtyol mevkii’ne 
yaptırılan üst geçit ve 
Gemlik Parke taşı maki- 
nası’nm açılışları Bursa 
Valisi Rıdvan Yenişen ve 
Borusan A.Ş. Şirketler 
Grubu Yönetim Kurulla
rı Başkanı Asım Kocabı- 
yık tarafından yapıldı.

Geçtiğimiz hafta Cuma 
günü Dörtyol mevkii’nde 
düzenlenen törenle açılışı 
yapılan üst geçit, yayala 
nn hizmetine bırakıldı. 
Törende konuşan Beledi
ye Başkanı Nezih Dimili, 

HAFTAYA BAKIŞ

Tipoda Son Baskı
Kadri Güler

Sevgili Okurlar,.
21 yıllık yaym yaşantımızda hergün özlemle 

beklediğimiz mutlu bir olayı yaşayacağız. Bu mut 
| luluk bir taraftan da üzüntüyü yanında -getiriyor

21 yıldır iç ilçe olduğumuz hurfaJtJanmıızdan, 
i? potada eriyen kurşunlardan, Linoteyp’in tuşların 

dan ve emektar johenhısberö makinamızdan çıkan 
şeşi duyamıyacağımızdan doğan tatlı bir üzüntü 
bu..

Teknolojide dünyamızda dev adımların atıldığı 
Gemlik Körfez Gazetesi ve Matbaası ilçemizde 

ilk olmanın mutluluğuna eriyor.
Bu satırların yazıldığı saatlerde (düz baskıyla 

(tipo) çıkacak sayımızın son hazırlıkları yapılıyor 
Büyük bir aksilik olmadığı takdirde, gazetemizi 
elinize aldığınızda yeni Ofset baskı yapan makine 
mız kurulmuş, deneme baskılarına başlamış ola 
cak.

Haftaya daha kaliteli, pırıl pırıl bir Gemlik Kör 
fez ile karşınızda olacağız.

Bize, 21 yıldır destek veren değerli okurlarımı 
za minnettarız.

yapımı üstlenen Borusan 
A.Ş. Yönetim Kurulları 
Başkanı Asım Kocabıyık 
ve diğer-yönetici kadroya 
teşekkür etti. Asım Koca 
bıyık ise yaptığı konuş,- 
mada, Gemlik’in ekono 
misine katkıda bulunmak 
tan büyük bir mutluluk 
duyduğunu belirterek, da 
ha önce Hisar Mahallesi
ne de bir ilkokul yaptır
dıklarını, Çimitaş Fabrika 
sini kurduklarım bildir
di. Kocabıyık önümüzde
ki aylarda Borusan Fahri 
kası sahasına Fransız ve

AÇILDI
İtalyan firmalarıyla ortak 
yeni bir tesis daha kura
caklarını vurgulayarak, 
üst geçitin hayırlı olma
sını diledi.

Bursa Valisi Rıdvan Ye 
nişen’de, üstgeçitin yapı
mını üstlenen Borusan 
A.Ş.’nin örnek bir hare
kette bulunduğunu kay
dederek, trafiğin yoğun 
olduğu Gemlik girişi olan 
Dörtyol mevkiine yaptı
rılan üstgeçitin önemli 
bir hizmet olduğunu söy
ledi.

Gelen önemli telgrafla 
nn okunmasından sonra, 
yine Dörtyol mevkiinde 
bulunan ve 1989 yılında 
yapılan parke taşı fabri
kasının önemli bir bölü
münü oluşturan, parke 
taşı makinasınm açılışı 
yapıldı. Açılışta bir bilgi 
veren Başkan Dimili, Bo-

Devamı Sayfa 3’te

Gemlik’ti bir televizyonsuz 
mahalle

108 Evlerin
Televizyon isyanı

Gemlik Hisar Mahalle
si 108 evler sakinleri, ev 
lerine taşındıkları 1984 
yılından bu yana, hiç bir 
televizyon kanalım seyre 
mediklerini söylediler.

Televizyon vericisinin 
arkasında kalmalarından 
dolayı televizyon seyrede 
mediklerini anlatan, ma - 
halle sakinleri, Belediyeye 
yaptıkları başvuruların 
da fayda etmediğini bil
direrek, antenleri zeytin
liklere de kurmanın bir 
sonuç vermediğini söyle-

Devamı Sayfa 3’te

Çevre kirleteni Kaymakam 
affetmiyor

Mek-San’a 12 
Milyon Ceza

Gemlik Karsak deresi
ne atıklarını döken Mek- 
San mozaik fabrikasına 
12 milyon lira ceza kesil
di.

Karsak deresini incele
meye giden İlçe Kayma
kamı Orhan İşın, derenin 
-kirli olduğu bölgeyi geze , 
rek, incelemelerde bulun 
du, Daha sonra İlçe Sağ
lık Ocağı ekiplerini olay 
yerline gönderen Orhan I- 
şm, alman numuneler kir 
li çıkması sonucu dereyi 
kirlettiği saptanan Mek- 
San Mozaik fabrikasına 
12 milyon lira ceza keşti.

Devamı Slayîa 3’te

SHP KARARSIZ
Cemal KIRGIZ

2 yıl önceki gasp olayı 
aydınlatıldı

Gaspçıyı Vasi 
Tayini Yakalattı

Gemlik’te 1991 yılı Ha>- 
ziran ayında meydana ge 
len olayda Gemlik Taksi 
de şoförlük yapmakta o- 
lan Faruk Kiremit (31) 
adlı şahsı Radar yoluna 
götürerek, elleri ve ayak
larını bağlayan, daha son 
ra 1'5 yerinden bıçakladık 
tan sö-nra 16 T 5008 pla
kalı arabayı alarak kayıp 
lara karışan 2 kişiden bi 
ri olan İsmail Yıldırım 
(25) adlı şahıs, tutuklu 
bulunduğu Kocaeli Ceza
evinde vasi tayini yapıl
mak istenince ortaya çık 
tı.

Bir arkadaşıyla birlik
te 25 Haziran 1991 gece
si taksiye binen ve şoför

Devamı Sayfa 3’te

DYP Gemlik ilçe teşkilatında Belediye. Başkan 
aday aday enflasyonu yaşanırken SHP ilçe yöne 
timinde kararsızlık devam ediyor. Şuan belediye 
yi elinde bulunduran SHP yönetimi, Başkan Ne 
zih Dimili’nin adaylığına sıcak bakmazken, Dok 
tor Naci Özokur’u aday göstermeye hazırlanıyor.

Belediye Başkam Nezih Dimili’yi 4,5 yıllık icra, 
atı boyunca sadece altyapı çalışmalarında başarı 
lı bulan, fakat parti yönetimi ile halkı dışladığım 
belirtilen 1-1.kişilik yönetim kurulu, halka daha 
sempatik gelebilecek olan doktor Naci Özokur’u 
aday adayı olarak çıkarmaya hazırlanırken, bele 
diye Başkanı Nezih Dimili’nin grubu ise Dimi 
li aday olmadığı takdirde başka, bir aday adayı 
hazırlıklarım yapıyor.

SHP Gemlik İlçe Başkanı Mehmet Parlak, şuan 
hiç kimseden resmi olarak başvurmadığını bildire

Devamı Sayfa 3’te

J TAŞI GEDİĞİNE
0 II

J Merhaba...e
t MERHABA, GELECEK..
J MERHABA, GÜVENCE..
J MERHABA, BARIŞ..
t MERHABA, SEVGİ..
J MERHABA, UMUT..
J MERHABA, CIVIL CIVIL KUŞ..
* MERHABA, ÇİÇEK..
J MERHABA, MELEK..
J MERHABA, ÇOCUK..
$ MERHABA» ÇOCUKLAR..
* MERHABA !..
J İNSANLIĞA MERHABA,
$ DOSTLUĞA MERHABA...
e o

7-nan TatneA, e
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Konuk Yazarlar
Katliamı

Eğer dünyanın bir nükleer savaşla son bulaca 
ğım sananlar varsa, kurgu bilimi fazlaca zorlu 
yorlar. Çünkü, dünyanın sonu canlıların yavaş, 
yavaş son bulmasıyla gerçekleşecektir.

Bu canlı katliamına Gemlik’e akan İznik dere 
sine mermer, alçı ve çimento akıtan sanayicileri 
miz önce hayvanlar ve bitkilerden başlamış bulun 
maktadırlar. ■

Kişisel karlan için doğa dengesini, hayvan ve 
bitki yaşamını hiçe sayan bu ünlü sanayiciler, 
insan yaşamına verdiği değende göstermektedir 
ler. Bitki -ve' hayvanlara yönelik NAPALM BOM 
BASI bu olsa 'gerek. Katliam gün gün (hazırlandı, 
bir anda gerçekleşti... Nasıl mı?

15.11.1993 günü İznik’ten Gemlik’e akan dere 
nin önce üzeri, yarım saat sonra debiside dahil 
olmak 'üzere her taraf tonlarca mermer tozu ve 
alçısıyla betona kesti. Önce derenin tümünde 
BALIKLAR ters döndü, sonra KAZLAR ve ÖR 
DEKT.ERİN ölenler dışındakileri dereyi terk etti 
Sonra dere kıyısındaki OTLARIN boynu büküldü. 
Ve nihayet bu katliamı seyreden İNSANLAR dere

YlccaLi Kantat

Gördük
den kaçtı.

Bin yıllardır akan İznik deresi bugün canlıdan 
uzak, alçı, çimento, mermer tozu artıklarıyla dur 
gun bir balçık deryası.

Belki denetimden uzak bu Sanayicimiz (!) ar 
tıklarını bir günde akıtmanın verdiği hazla elleri 
ni avuşturuyordur. Ne uyanık, ne zeki ADAM (!)

Sen misin? sanayi kurarak bu ülkeye yeni iş 
imkanları teknolojiler yeni ürünler sunan iş 
adamı (?)

En büyük Sanayici (!) katlettiğin her balık, 
her ördek, her bitki lanetleyerek çocuklarından 
sana geri /dönecektir. Unutmak! bu dünya senin 
değil1, çocuğunundur. ÇÜNKÜ DÜNYAYI ÇOCUK 
LARINDAN EMANET ALDIN.

Sayın yetkililer, Gemlik Halkı :
Katliama seyirci kalmayın. Sorumluları bulup 

cezalandırın...
Şahsım, yetkili mercileri uyarmış, gerekli baş 

vurularda bulunup konunun takipçiyim.

YAŞAM, GELECEĞE DAHA YAŞANILAN BİR 
DÜNYA BIRAKMANIN MÜCADELESİDİR.

Fikret Oto Elektrik
YENİ DÜZENLEMESİYLE OTO ELEKTRİK 

AKÜ YEDEK PARÇA SERVİSİYLE SÎZLERE

HİZMET ETMEKTEN KIVANÇ DUYAR

TEL : 5131001 GÜMRÜK BİNASI ARALIĞI

$ OLAY # SABAH î
* BURSA HAKİMİYET i

* MİLLİYET * CUMHURİYET ! 
* HÜRRİYET GAZETELERİNDE î

ilan ve reklamlarınız için 
bizi arayın

KÖRFEZ REKLAM !
TEL : 5131797 GEMLİK f

Yeni Yıla 51 gün kaldı I 
işyerlerini yıl boyunca en etkin lanılım I

inkvim ile yapılır Ii
21 YILLIK MÖESSESEMİZ l%

ZENGİN TAKVİM ÇEŞİTLERİNİ SUNAK |

i !t Türkiyenin en kaliteli takvimleri bizde. !
I Bir telefonunuz yeterli 11 | Bilmediğiniz kişilere kapılmayın I * I
1 i . . *İ Bizi Arayın Iı I
l ALOMUZ: 5131797 «
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BDP’den Mülki Amirlere Plaket
SIRASI GELDİKÇE

Can Koruyucu Yatırım
Hayırlı, çok hayırlı bir yatırım Cuma gü

nü Gemlik halkının yararına sunuldu.
BORUSAN’m Gemlik Halkına armağan 

ettiği yaya üst geçidi düzenlenen sade bir tö 
renle kullanıma açıldı. Böylece yıllarca özle
nen ve bir türlü gerçekleştirilemeyen hayırlı 
bir iş gerçekleştirilmiş oldu.

Bu büyük gereksinimi yerine getiren ve 
can koruyucu yatırımı Gemlik’imize armağan 
eden BORUSAN camiasının değerli Büyüğü 
Sn. Asım KOCABIYIK başta olmak üzere, yö
neticilerine, tüm personeline yapımında ve 
montajında emeği geçenlere bir Gemlik’li ola
rak minnet ve teşekürlerimi sunarım.

Nasıl minnet duyulmaz ki..
Yalova-Bursa karayolunun hizmete gir

diği günden bu güne, kaç vatandaşımız, hem
şehrimiz, kaç yavrumuz böyle bir geçidin ol
maması yüzünden can verdi. Kaç aileye bir ö- 
mür boyu geride hicran ve acı kaldı. Dünya
sına doymadan kaç yavrunun gülümseyen ba
kışları resimlerde anı olarak kaldı. Bakıp ba
kıp ağlamaktan, yürek yarasından başka ne 
kaldı geriye. Hep acı.. Göz yaşı.
Bu yazıyı yazarken bile; o feci görüntüler gö
zümde canlandı. Yüreğim daraldı. Gözlerim
den gayri ihtiyari yaşlar aktı. Unutulur mu o 
acılar kolayına. Kolaymı dayanmak. Allah, 
kimsenin başına vermesin böyle acılı ölüm
ler. Kimseleri ana, baba, kardeş,, evlat acıla
rı ile acılandırmasın. Hamdolsun, bizler böyle 
bir acı görmemişken, ızdırabı gönlümüzü dağ
lıyor ve yakıyor, ya yaşayanlar, görenler?. A- 
man man Yarabbi!... Cümlesine tahammül 
gücü ver. Acılarım unutturucu iyiliklerle iyi
leridir. İyi işler nasip eyle.

Borusan camiası; işte birdaha böyle acı
lar duymayalım diye yüz milyonlar harcaya

rak bu hizmeti bize yaptı. Sağolsunlar. Allah 
cümlesinden razı olsun. Tüm hayırlarını kabul 
etsin. Bizlere hepimize toplum yararına hiz
met edebilme, Allah rızası için harcayabilme 
cömertliğini, merhametini ve çalışkanlığım 
nasip etsin.

Bizlere düşen, önemli görev, hayır sahip
lerini iyilikleri ile anmak, şükür etmek, dua 
etmek... Yapılan iyi işi, iyi kullanmak ve ko
rumak.

Bir daha acılar çekmemek, çektirmemek 
için, çocuklarımıza, torunlarımıza, üst geçit
ten geçmelerini öğütlemek, kendilerini bu 
doğrultuda uyarmak, biz büyükler olarak üst 
geçidi kullanmayı alışkanlık edinmek, arka
daşlarımızı, dostlarımızı ve vatandaşlarımızı 
buyolda devamlı ikâz etmek. Alt geçidi, yaya
ya kullandırmayacak korkulukları da yaptıra
rak, üst geçitten geçmeye mecbur kılmak.

Biraz zahmet, bi riki dakikalık gecikme, 
insanın canından, cananından, kanından daha 
değerli değildir. Kendimize acımasak bile; ge
ride kalanlara acıyalım. Geride kalanları mut 
suz ve acılar içinde kıvrandırmaya hakkımız 
yok.

Acı duymayalım,, acı duyurmayalım.
İdarecilerden artık vebal gitti, bence. 

Bundan böyle lanet olsun demeye, Ah!... 
Vah!... edip dövünmeye hakkımız yok. Ve de 
olamaz. Hizmet verilmiş, noksan giderilmiştir

Bu yararlı işin gerçekleşmesinde Sn. Be
lediye Başkanı Nezih Dimili’nin de çok emeği 
var. Hakkını teslim edelim. O’na da bir Sağol..

Not : Tüm öğretmenlerimizin Öğretmen
ler Güriünü en iyi dileklerimle kutlarım. Ara
mızdan ayrılanlara Allah’tan rahmet ve mer
hametler dilerim.

Enflasyondan fazlasinı
Bakanlar Kurulu tarafından saptanan zeytin 

alım fiyatlarının Ticaret ve Sanayi Bakanı Tahiı 
Köse tarafından açıklanmasıyla, Birliğe bağlı koo 
peratifiere durum faksla bildirildi.

Serbest piyasada tüccarın 35-40 bin liradan al 
dığı zeytine Marmarabirliğin 29 bin lira fiyat ver 
mesi, üreticiyi memnun etmedi. Üreticiler, Marma 
rabirlikçe alman zeytinden yüzde ll’lik kesinti 
nin de düşülmesinden sonra tavan zeytin fiyatının 
25 irin 810 lira olacağını, bunun ise çok düşıük ol 
duğunu söylüyorlar.

Bu yıl, üreticinin kabında ürününün kalmama 
sı ve rekoltenin de geçen yılı göre düşük olması, 
tüccarın zeytin almınjda kaliteli zeytine çok iyi 
para vermesine neden olacak. Öte yandan üretici 
ler Marmarabirlik Kooperatiflerine zeytin verme 
yer kaplarma zeytin koyacaklar.

Marmarabirliğin önümüzdeki günlerde fiyatlar 
da yeterli bulunmasında bir kaç bin liralık ar 
tış yapacağı sanılıyor.

Marmarabirlik ve tüccar alımlara başladı, 
günümüzde, işletmelerin de kendilerini gelişmeye 
uydurmaya zorunlu.

Işın, Çevre
rinde inceleyen Kayma - 
kâm Orhan Işm, şantiye 
şeflerinden bilgi aldı.

Kaymakam Işın yaptı
ğı açıklamada, «Çevre yo 
lunda şu anda izaçım ça
lışmaları yapılmakta, ba
taklık kısımların suyu a- 
lanıp, taş dolgu yapılıyor. 
Daha sonra üstüne top
rak dökülerek dozerlerle 
düzeltiliyor. Çalışmalar a 
ralıksız devam ediyor. Bi
tim 1995 yılında ancak ö- 
nümüzdeki yaz kısmen 
hizmete açılar» dedi.

SHP kararsız
yönetimi kurulunda bulunan Ahmet Savaş Şenol 
ve arkadaşları aday adayları olan Doktor Naci Öz 
okur’un konumunu önümüzdeki ay açıklayacakla 
rı bildirildi. İlçe Başkanı Mehmet Parlak ve yar 
dımcısı Nurettin Durmuş ise konu hakkında he 
nüz konuşmamakla birlikte diğer yönetim kurulu 
üyelerinin baskısıyla Özokur’a destek vermeleri

bekleniyor.
Kısaca, SHP ilçe teşkilatında henüz çatlama ol 

mamasına rağmen aday 'adaylığı konusunda önü 
müzdeki ay büyük patlamalar olması bekleniyor, 
rek aday adayları hakkında şimdiden konuşma 
nın erken olduğunu söyledi. Bu arada geçtiğimiz 
Haziran ayında ilçe kongresinde Parlak’ın rakibi 
olan Diş Hekimi Doğan Alkaya olmak üzere, ilçe

Dörtyol ast
rusan’ın yardımıyla kuru 
lan Parke taşı makinesi
nin günde 12 bin adet taş 
ürettiğini belirterek, Gem 
lik’in 3/4 ünü aprke ta
şıyla döşediklerini bildir
di. Açılıştan sonra davet
lilere parke taşı tesislerin 
de bir kokteyl verildi.

Dörtyol üst geçidi bir 
yılda tamamlandı ve 2 
milyar liraya mal oldu.

KA Y I P

Gemlik Trafik Şubesinden almış olduğum (B) 
sınıfı ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür.

Gülçin AKYTLDIZ

KA Y I P

Afyon ili Bayat kazasından almış olduğum Nü 
fus cüzdanımı kaybettim; Hükümsüzdür.

Ceylan BAYATLI

KA Y I P
Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım Nüfus 

cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.

Şehnaz AYAR

inan Tamer

108 Evlerin
Televizyon isyanı 
diler. Mahalle sakinleri 
«Belediye bize televizyon 
yetkililerini getirtip, veri 
ciyi ayarlatmamızı söyle
di. Ama bu da bir sonuç 
vermedi. Yerleşim olarak 
belediye vericisinin arka
sına düşmenin ceremesi
ni çekiyoruz. Hiç olmazsa 
bir vericide mahallemizi 
karşıdan gören bir meyki 
ye dikilse bizde televiz
yon seyrederek, olan bi
tenden haberimiz olur. 
Kitle iletişim çağında böy 
le bir sorunla karşı karşı 
ya kalmamız çok acı» di
ye konuştular.

Mahalle sakinleri tele
vizyonun yanı sıra yolla 
nmnda çok bozuk oldu
ğunu ifade ederek, «Pa - 
rayla çağırdığımız taksi - 
çiler bile buraya gelmi - 
yor. Ne televizyon, ne yol, 
ne de mahallemizin ışık
landırması var. Yetkililer 
sorunlarımıza bir çare 
bulsunlar» dediler.

Büyük Değişim Partisi 
İlçe Teşkilatı ilçede gö
rev yapan Kaymakam, 
Emniyet Müdürü ve Jan
darma Bölük Komutanı
na birer plaket verdi.

Gemlik Kaymakamlı
ğında yapılan törene ka
tılan BDP İlçe Başkanı 
Mehmet Kaptan, Gem
liğ’i gün geçtikçe daha 
güzel ve daha güvenli ha
le getiren ve çalışmalara 
gece gündüz demeden a- 
ralıiksız olarak devam e- 
den Gemlik Kaymakamı 
Orhan Işm, Emniyet Mü
dürü Üzeyir Ergüven ve

DYP’de Aday Adayı Bolluğu
yeyi ikinci eviniz olarak I 
görmenizi sağlamak isti-l 
yorum” şeklinde konuştu» 

Yine İnşaat Mühendisi*} 
olan aday adaylarından ’ 
Osman Doğan’da, taban 
ve tavan olarak DYP’nin 
çok güçlü bir parti oldu
ğunu fakat yapılan hata
ların güçsüzmüş gibi gös 
terdiğini bildirerek, Baş
kanlığın Teknokrat dü
zeyde bir olay olduğunu 
söyledi. Doğan, Gemlik’in 
Belediye Başkanlığı tipi
nin, eski sistemin açıl
ması gerektiğini de belir
terek “Gemlik’in prob
lemlerini araştırmış, çö
züm yollarını belirlemiş 
bir aday henüz yok. Ben 
gerekli bütün arattırma
ları yaptım, partim aday 
gösterirse en iyi hizmeti 
vereceğime inanıyorum” 
dedi.

' Aday adaylığını açık
layanlardan Manisa Sa
lihli Sümerbank İşletme 
Müdürü Ali Osman Ya
vuz’da, “Gemliklilerin be-

Gaspçıyı Vasi Tayini Yakalattı
Faruk Kiremit’i bıçak zo 
ruyla Radar yoluna götü 
rüp, ellerini, ayaklarım ■ 
bağladıktan sonra, üzerin j 
de bulunan 150 bin lira -j 
para, ehliyet ve nüfus cüz j 
damnı alan daha sonram 
15 yerinden bıçaklayarak | 
öldü diye bırakan ve gasp» 
ettikleri arabayla birlikte I 
kayıplara karışan İsmail I 
Yıldırım, Bandırma, Er-1 
dek ve İstanbul’da araba® 
çalmak ve gasp suçların-1 
dan Kocaeli Emniyet MüB 
dürlüğü tarafından yaka» 
lanınca, Gemlik’teki tecil 
olayda ortaya çıktı.

Kocaeli’de yakalandık! 
sonra çıkarıldığı mahke-l 
meçe 1 yıldan fazla cezai 
yiyen İsmail Yıldırım, bul 
suçları Faruk Kiremit a-l 
dına işleyince, cezaevi yet! 
kililerince vasi tayini ya-l 
pılnıak istendi. Yapılan!

Mek-San’a 12 Milyon Ceza
Kaymakam Orhan Işın 

bölgede bulunan Marmo- 
san ve Helmersan fabri
kalarının arıtma tesisi, 
kurduğunu belirterek a- 
rıtma tesisi olmayan fa - 
kat bugüne kadar dereyi 
birlettiği görülmeyen Mek 
San Fabrikasına bir defa 
ya mahsus olmak üzere 
12 milyon lira ceza kesti 
ğini belirterek, «Aratma 
tesisi kurmamaları halin 

Jandarma Bölük Komu
tam Yüzbaşı Mehmet Ay- 
dın’a birer plaket verme
yi uygun gördüklerini 
söyledi. Kaptan, Mülki a- 
mirlerin yapacağı tüm ça 
lışmaları BDP olarak des 
tekleyeceklerini bildirdi.

Öte yandan, plaketleri 
alan Kaymakam Orhan 
Işm, Emniyet Müdürü Ü- 
zeyir Srgüven ve Jandar
ma Bölük Komutam Yüz
başı Mehmet Aydın, BDP 
ilçe yönetiminin başarılı 
çalışmalarını takdir et
tiklerini belirterek, pla
ketler için teşekür ettiler.

I
ni tanımaması önemli de 
ğil, aday gösterilip seçi
lirsem Gemlik için önem
li projelerim var. Bu pro- 
' jeler Gemlik’i hak ettiği 
çağdaş düzeye eriştire
cektir, diye iddialı oldu
ğunu söyledi.

Öte yandan DYP kulis
lerinde mevcut aday a- 
daylarımn dışında İlçe 
Başkam Yüksel Yıldırım
ın yanı sıra Tevfik Solak- 
subaşı, Seyhan Aydın, 
Peyami Çağlar’ında ismi 
geçiyor. Şimdi herşey Ge
nel İdare Kurulunun ala
cağı karara bağlı. DYP 
adayı ön seçim, yönetim 
kurulu belirlemesi ya da 
reysen belirlenerek seçile
cek. Aday adayları şimdi
den kendilerini ön plana 
çıkarmak için çalışmala
ra başladı.

Bu arada Umurbey’de 
Belediye Başkam Pars 
Dönmez, K. Kumla’da da 
Belde Başkam Ömer Bol 
şahsili gösterilen aday a- 
daylan olduğu öğrenildi.

sorgulamasında Gemlik’te 
Mehmet Aydın adlı dayı 
sı bulunduğunu bildiren 

L Yıldırım, dayı Mehmet 
| Aydın’m «Benim Faruk 
i Kiremit adında bir yeğe- 
Fnim yok» demesi üzerine 
•r Gemlik Emniyet Müdür- 
slüğü’nce yapılan araştır
ama sonucu yakayı ele ver 
İdi.
■ Öte yandan korkunç o- 
■laydan sonra öldü diye bı 
■rakılan ve Bursa Tıp Fa 
kültesi Hastanesi’nde yak 
llaşık 15 gün tedavi altm 
fflda kalan Faruk Kiremit 
İte olayın şokunu hala ya 
Işadığım belirterek, fema 
jil Yıldırım’m yakalanma 
Isına çok sevindiğini söy- 
lledi. Gaspı yapan diğer 
Rsamğın kimliği açıklan - 
ımazken aranmasına de- 
Ivam ediliyor.

de ve dereyi kirlettikleri 
müddetçe bu cezalar kat
lanarak artacak ve kapat 
maya kadar gidecektir. 
Vatandaşlarımızın bu ko 
nuda duyarlı olmalarını 
istiyoruz. Çevreyi kirleten 
kim olursa olsun bize bil 
dilmeleri insanlık borcu
dur. Kim olursa olsun gö 
zünün yaşma bakmayız» 
dedi.
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AYDIN MENDERES 
BDP Genel Başkanı

BDP
BÜYÜK DEĞİŞİM PARTİSİ MEHMET KAPTAN 

BDP Gemlik İlçe Başkanı

Büyük Değişim Partisi Gemlik
OSMANLI İMPARATORLUĞUNUN ÇATISI ALTINDA YER ALMIŞ HERKESİ, BUGÜN HANGİ ÜLKENİN SINIRLARI İÇERSİNDE YER ALDIĞI 

NA BAKMADAN TÜRKÜ İLE, KÜRTÜ İLE TÜRKMEN’İ, YÖRÜK Ü, ARNAVUT U, BOŞNAK I, POMAK I, HIRİSTİYAN I, MUSEVİ Sİ SÜNNİ 
SI VE ALEİ Sİ İLE ECDADIMIZIN BİZE ADETA KUTSAL BİR EMANETİ OLARAK KABUL EDİYORUZ. ONLARI EN SICAK SEVGÎ İLE KUCAK 
LIYORUZ.

AMACIMIZ ZORU BAŞARMAK, IRAK’I YÂKIN ETMEKTIİR. HACI BEKTAŞİ VELİ’NÎN GERÇEKLEŞTİRDİĞİNE TALİBİZ. AMACIMIZ ASLAN 
LA GEYİĞİ BİRLEŞTİRMEKTİR.

BU BİRLİK BİZE BÜYÜK BİR İMPARATORLUĞU, BİR CİHAN DEVLETİNİ VERDİ. MEVCUT TABLO NE KADAR İÇ KARARTICI OLURSA 
OIBUN, UNUTULMASIN Kİ ARTIK TÜRKİYE’NİN GEMİSİ RÜZGARI ÖNDEN ALMIYOR. TAZELENMİŞ BİREBİRLİK VE BERABERLİK, BİZE 
BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİMİZ BÜYÜK, GÜÇLÜ VE ONURLU BİR TÜRKİYE’Yİ VERECEKTİR.

BÜYÜK DEĞİŞİM PARTİSİ BÖYLE BİR BÜYÜK DEĞİŞİMLE GÜÇLÜ TÜRKÜ YE Yİ KURMAK İÇİN VARDIR.

AMACIMIZ, ANKARA KONUŞUNCA YANKISININ CEBEL-İ TARIK’TAN, BASRA JKÖRFESİNDEN, BAKÜ DEN, AŞKABAD DAN, SARÂYBOS 
NA, KOSOVA PRİŞTİNE DEN DUYULACAK BİR DÖNEMİ BAŞLATMAKTIR.

BU ARADA İKTİDARLAR DEĞİŞMİŞTİR. BAKANLAR, BAŞBAKANLAR, HÜKÜMETLER DEĞİŞMİŞTİR. NEYAZIK Kİ MİLLETİN KADERİ 
DEĞİMEMİŞTİR.

AMA DEĞİŞECEKTİR!

MİLLETİN MAKUS TARİHİ DEĞİŞECEKTİR.

BÜYÜK DEĞİŞİM PARTİSİNİN VARLIK NEDENİ BUDUR.

MİLLETİMİZİN KADERİ, SESSİZ MİLYONLARIN SİYASETE DÖNMESİYLE DEĞİŞMEYE BAŞLAYACAKTIR. BU DÖNÜŞ, BÜYÜK YÜRÜYÜŞ 
TÜR. BÜYÜK DEĞİŞİM PARTİSİ BU YOLDA VE BU AMAÇLA MİLLETİMİZLE BİRLİKTE YÜRÜYECEKTİR.

BUNUN İÇİN HİÇBİR AYIRIM YAPMADAN HERKESİ BÜYÜK YÜRÜYÜŞE. DAVET ETTİK. PARTİMİZE ÇAĞIRDIK. DÜNKÜ SİYASAL EĞİ 
LİMLER BİZCE ÖNEMLİ DEĞİLDİR DEDİK. DÜN KİM NEREYE OY VERMİŞ OLURSA OISUN BİZCE FARK ETMEZ, BİZ ONA TALİBİZ DEDİK

BU DAVETİ BİR KERE DAHA TEKRARLIYORUZ. HERKESİ SAĞCI-SOLCU İNANAN-İNANMAYAN, TÜRK, KÜRT, MUHACİR DÎYE BÖLÜP 

AYIRMADAN BERABER OLMAYA ÇAĞIRIYORUZ.

• AYDIN GÜNLERE DOĞRU...
• YENİ BİR SES — AYDIN MENDERES
O "MENDERES'LE BAŞLANDI, MENDERES'LE DEVAM EDİYORUZ"
• "AYDIN MENDERES GELİYOR"
• "GENÇ DEMOKRAT LİDER AYDIN MENDERES"
e "BU ELİ TUTUN, BU EL MENDERES ELİDİR. BU SESİ DUYUN,BU SES MENDERES SESİDİR"
® "YENİ AYRILIKLARIN DEĞİL. YENİ BERABERLİKLERİN PEŞİNDEYİZ"
• "BÜYÜK YÜRÜYÜŞ"
• "BÖYLE GELMİŞ, BÖYLE GİTMEYECEK"
• "ONURLU, BAĞIMSIZ, ETKİLİ BİR DIŞ POLİTİKA İÇİN BÜYÜK DEĞİŞİM"
• "KALKINMAYI HIZLANDIRMAK VE YOKSULLUĞU YENMEK"İÇİN BÜYÜK DEĞİŞİM"
• ESASLI VE KÖKLÜ BİR DEĞİŞİM KAÇINILMAZDIR.
• YAĞMA EKONOMİSİNE PAYDOS!
• "BU DEĞİŞİMİ DOĞRU KAVRAMAK VE ONA AYAK UYDURMAKTAN BAŞKA ÇAREMİZ YOKTUR"
• "MİLLETİN SÖZCÜLÜĞÜNE TALİBİZ"
• "ÇAĞRIMIZ HERKESE VE HERKESİMEDİR"
• TARAFSIZ VE HAKEM DEVLET
• HEDEFİMİZ; GERÇEK DEMOKRASİ VE GERÇEK MİLLET İKTİDARIDIR.
• LİDER ÜLKE — GÜÇLÜ, BÜYÜK TÜRKİYE



GEMLİK'TE İLK OFSET MATBAA

HAFTALIK SİYASİ GAZETE

163 Sanatkar Yeni işyerlerine Kavuştu

TAPU MUTLULUĞU
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Gemlik'te ilk ofset baskı makinası. Körfez Matbaacılık ve Am
balaj Sanayil'ne kuruldu.

1973 yılından beri Gemliklilere hizmet veren Körfez Matba
acılık ve Ambalaj Sanayii, Gemlik Körfez Gazetesini de basıyor. 
1976 yılından bu yana gazetemizi basan emektar Johannisberg 
marka tipo makina İstanbul'a satılırken, yerine 64x46 cm. ölçü
lerinde Amerikan Harris Ofset Makina monte edildi.

İlk baskı denemelerinin yapılarak olumlu sonuç alınmasından 
sonra gazetemizin ilk ofset sayısı da Harris ile basıldı.

ÖĞRETMENLER 
GÜNÜ 
KUTLANDI

♦ Yapımına 1986 yı
lında başlanan, 30 dö
nüm arazide kurulu 
olan, 163 ortaklı Küçük 
Sanayi Sitesi Yapı Koo- 
peratifi'nin tapuları Pa
zar günü noter huzurun
da çekilen kurayla hak 
sahiplerine dağıtıldı.
• Yeni işyeri mutlulu
ğuna kavuşan Gemlik'ti 
sanatkarlar önümüzdeki 
günlerde işyerlerine ta
şınmaya başlayacaklar. 
Alt yapısı eksiksiz olan 
sitede Çıraklık Okulu, 
banka, lokanta, PTT ve 
İşyerleri bulunuyor.

Haberi 5 nd Sayfada

Kazalar Artınca.

Minibüsçüler 
Kurban 
Kestiler

9 Gemlikli Minibüs 
çuleı son zamanlarda ' 
Gemlik Bursa arasın ' 
du hazalar artınca di 
leh kurbanı kestiler

9 Gemlik Minibüs 
\uleı ve Otobüsçüler 
Odası ile Güzel Gem- 
un Mıuıbun ulrı Oda .

kuzdİAiın buna erine 
•>ı dileği ile *>atın al 
dıkları 2 koçu kese
rek geleneklere uydu
lar. Kurban etlerini 
İmam-Hatip Lisesi ve 
Diyanet Kursu'na ver
diler.

S.S. Gemlik Küçük Sanayi Sitesi 30 dönüm arazi üzerinde 163 işyeri olarak plan
landı. Alt yapı çalışmaları da biten sitede, sanatkarlar modem ve sağlıklı işyer
lerine kavuşmanın mutluluğunu yaşayacaklar.

Ticaret ve Sanayi Odası Ara Seçimleri Yapıldı

ESKİ YÖNETİM GÜVEN TAZELEDİ
Kemal Akıt Yeniden Başkan Seçildi

□ Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası ara seçim
lerinde eski yönetim ku
rulu, meclis üyelerince, 
yeniden göreve getirildi. 
Kemal Akıt da Yönetim 
Kurulu Başkanlığına 
tekrar seçildi.

O 20 kişiden oluşan 
oda meclisi. Meclis Baş
kanlığı için de güven ta
zeledi. Mehmet Turgut 
yeniden Oda Meclis Baş
kanı seçildi. Katipliğe 
ise Sami Taran getirildi.

. Haberi 5 nci Sayfada

• 24 KASIM ÖĞRETLENLER GÜNÜ 
İLÇEMİZDE DE TÖRENLERLE KUTLANDI. 
KUTLAMA TÖRENLERİ ATATÜRK ANITI 
ÖNÜNDE BAŞLADI DAHA SONRA KIZ MES
LEK LİSESİ NDE GÜNÜN ANLAMINI PEKİŞ
TİREN ÖZEL BİR PROGRAMLA SÜRDÜ.

• KIZ MESLEK LİSESİ'NDEKİ TÖRENDE 
STAJYER ÖĞRETMENLER AND İÇTİLER. 
EMEKLİ ÖĞRETMENLERE HİZMET ŞEREF 
BELGESİ VERİLDİ. İLÇE MİLLİ EĞİTİM 
MÜDÜRÜ GÜNÜN ÖNEMİNİ BEBİRTEN BİR 
KONUŞMA YAPTI. PROGRAM ŞİİRLER VE 
ÖĞRENCİ OROTORYASI İLE SON BULDU.

Haberi 5 nci Sayfada

KÜÇÜK KUMLA BELEDİYE 
BÜTÇEŞİ 14 MİLYAR LİRA

□ Küçük Kumla Belediyesinin 1994 yılı tahmini 
bütçesi 14 milyar 300 milyon lira olarak kabul edil
di. Kumla Belediye Meclisi 1994 bütçesinde vergi ge
lirlerinden 4 milyar 435 milyon, vergi dışı gelirler
den 9 milyar 765 milyon gelir beklerken,» otobüs, su, 
kanalizasyon harçlarında artış yapmadı. Personel 
giderlerine 5 milyar 911 milyon liranın ayrıldığı 
1994 bütçesinde, yatırım-lara ise 1 milyar 700 mil
yon Ura ödenek kondu.

Süreyya Bayrak aday adaylığını açıkladı

Zeytin Fiyatlarına Tepki 
□ Ticaret ve Sanayi Bakanı Tahir Köse tara
findan açıklanan Marmarabirlik zeytin taban 
ve tavan fiyatlarına ilçemizdeki siyasi partiler
den tepki geldi.
O DSP ve MDP yöneticileri, verilen fiyatların 
zeytin üreticisini tüccarın kucağına ittiğini, 
durumun düzeltilmesi gerektiğini söylediler.

Haberi 5 nci Sayfada

Kemal Akıt Oda Yönetim 
Kurulu Başkanlığına ye
niden seçildi.

40 HAFTAYA BAKIŞ
IIBİİIBİİBİ

OFSETLE İLK SAYI
Değerli okurlarım,
Geçtiğimiz hafta sîzlere 'Tipoda Son Baskı" 

yazımla gazeteriıizi ofset baskı ile çıkaracağı- 
mızı duyurmuştum.

Emektar Johannisberg makinamızı geçtiği- Ş; 
miz hafta hüzünle İstanbul'a uğurlarken, gazete- $£ 
mlzi basacak olan Harris Ofset makinamız ise 
gidenin yerini aldı.

Dizgi işlerimizi yapacak Macintosh LC III 
bilgisayarımız bu sayımızda elimize dün ulaştığı 
için hizmet yapamadı. Bu nedenle dizgilerimizi '%< 
dışarıda yaptırdık. Yeni ofset makinamızla da 
gazetemizi bastık. . îi

Elinizdeki gazeteden tipo ile ofset baskı ara- $• 
sındaki kalite farkını görebiliyordunuz sanı- ■•£ 
nm. '

Amacımız, bundan böyle sîzlere daha oku- 
nur, daha kaliteli, daha bol haberli, daha çok 
sayfalı bir gazete sunabilmek. 5;

21 nci yayın yılımızda ofset mutluluğunu 
yaşıyoruz. Bunu okurlarımıza borçluyuz. İS;

ANAP'TA
NURETTİN AVCI’YA 
RAKİP ÇIKTI

Tibel Otel Mahkemelik

BİTMEYEN
KİRA
KAVGASI
• Tibel Otel işletmecisi 
Recep Yüzücügil, kira
ların astronomik şekil
de yükseltilmesinin per
de arkasını anlattı.

Cemal Kırgız'ın haberi 
2 nci sayfada.

Gemliklilere 
Küfretti 
Linçten Zor 
Kurtuldu
• Aşırı alkollü Ce
mal Keskin adlı sey
yar balıkçı. Gemlikli
lere küfredince çevre
sinde bulunanlarca az 
daha linç ediliyordu.

Yazısı 5 nci Sayfada

Öğretmenler Başlattı

ŞEHİT ÖĞRETMEN 
AİLESİNE
YARDIM 
KAMPANYASI
• Diyarbakır Hazro 
İlçesi Dadaşlar Köyü'il
de, PKK militanlarınca 
vahşice katledilen Kur- 
tul'lu öğretmen Ethem 
Yaşar'm eşi ve çocuk
ları için İlçemiz Öğret
me n 1 er i t a ra f ı n dan 
yardım kampanyası 
başlatıldı.
# Öğretmenler, ara
larında topladıkları 
12 milyon lirayı şehit 
öğretmenin ailesine 
verdiler.'
• Ethem Yaşar'ın 
ölmeden önce ailesine 
gönderdiği 9 milyon li
rayı zimmetine geçiren 
mutemed tutuklandı.

■ * Cemal Kırgız'ın haberi 
। 2 nci sayfada.

CMUK'la Gelen
Avukat Ali AKSOY' un 
yazısı 3 ncü sayfada

U 24 MARTTA YAPILACAK YEREL SEÇİMLERDE 
ANAPTA TEK ADAY GÖRÜLEN VE DAHA ÖNCE GE
NEL BAŞKAN MESUT YILMAZ'CA KAMUYA DUYU
RULAN NURETTİN AVCIYA SÜREYYA BAYRAK RA
KİP OLDU. BAYRAK, ADAY BELİRLENMESİNDE 
PARTİ İÇİ DEMOKRASİSİNİN İŞLETİLMESİNİ İS-
TEDİ.

ÖĞRETMENLİK 
MESLEĞİNİN 
YÜCELİĞİ

Mesude Akar ve
Zeynep Çatıkkaş'ın ; 

^Yazısı 2 nci Sayfamızda

Cemal Kırgız'ın Haberi 5 nci Sayfada

Süreyya Bayrak, ilçe 
Başkanma rakip olur
ken parti içinde ön se
çim istiyor.

DELİNEN

TAŞI GEDİĞİNE

DYP GENEL İDARE KURULU LİSTESİ MER
HUM MENDERES'TEN SONRA İKİNCİ KEZ 
DELİNMEMİŞ...

SAYIN ÇİLLER, BUNUNLA ÖVÜNÜYOR...

DELİNEN HALKIN CEBİ.

O, DÖVÜNÜYOR..

KİMİNı UMURUNDA...
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DÜŞÜNCE

Öğretmenlik Mesleğinin Yüceliği

Gemlik Belediyesi ile 
Tibel Otel Yine Mahkemelik

BİTMEYEN 
KİRA KAVGASI

Mesude AKAR - Zeynep ÇATIKKAŞ
Cemal KIRGIZ

Atamızın Başöğretmenliği kabul ettiği ve on üç 
yıldır Öğretmenler günü olarak kutladığımız 24 
Kasım'ı bu yıl ne yazıkki çevresini aydmlatmak, ge
leceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimize ışık ol
mak, onlara yeni ufuklar açmak için uğraşırlarken 
şehit olan meslektaşlarımızın acısıyla dolu olarak 
geçireceğiz.

öğretmen, resmi ya da özel bir eğitim kurumun- 
da çocukların, gençlerin, yetişkinlerin istenilen 
öğrenim birikimlerini kazanmalarına kılavuzluk 
eden, yön veren kişidir.

Toplumda tüm mesleklerin onurlu ve saygm bir 
yeri vardır. Herbiri bizlere bir hizmet getirmektedir; 
ancak Öğretmenlik Mesleği en değerli varlıklarımız, 
geleceğimizin güvencesi olan çocuklara, gençlere 
yönelik olduğu için ayn bir önem taşır.

Okul çağına gelmiş bir öğrenciye okuma-yazma 
öğretmek, onun küçücük dünyasını aydınlatmak, uf
kunu genişletmek, vatanını. Milletini, Milli Kültür 
ve değerlerini öğretmek, daha sonra emeğinin 
karşılığını alarak yurduna, miletine yararlı kişiler 
olduğunu görmek öğretmenin en büyük sevinci, onu
rudur. Tıpkı toprağa dikilen bir tohumun, bir fidanın 
yeşerdiğini, boy attığını, meyve verdiğini görmek 
gibi.

Dinimizde eğitime, cahilliği yenmeye büyük 
önem verilmiştir. Hz. Ali "Bana bir harf öğretenin 
kırk yıl kölesi olurum." diyerek insanları cehaletten 
kurtaran bilginin sonsuz ufuklarında yolculuğa 
çıkaran, dünyaya farklı bakış açılarıyla bakmayı 
sağlayan eğitimcilere verdiği önemi belirtmiştir. 
Çalışmak, kendini yetiştirmek, ilim yolunda çaba

İLK YARDIM ÖĞRETMENLERDEN 

Şehit Öğretmen Ailesine 
Yardım Kampanyası Açıldı

Diyarbakır'ın Hazro 
ilçesine bağlı Dadaşlar 
Köyünden geçtiğimiz E- 
kim ayı içinde kaçırıla
rak şehit edilen Gemlik' 
li öğretmen Ethem Ya
şar' m ailesi için başla
tılan yardım kampan
yası devam ediyor.

öğretmenler Gününde 
İlçe Kaymakamı Orhan 
Işın'la beraber köye gi
den meslektaşları arala
rında topladıkları yak
laşık 12 milyon lirayı 
ailesine teslim ettiler.

Ethem Yaşar'ın arkadaş
ları kızı Hatice Yaşar'ın 
iyileştirilebilmesi için 
hayırsever vatandaşla
rın Ziraat Bankası Gem
lik Şubesi 3003-614180- 
5'te eşi Sevim Yaşar adı
na açtırılan hesaba para 
yatırmalarını isteyerek, 
Ethem Yaşar'm Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti için 
görev başında şehit edil
diğini bildirdiler.

Öte yandan, Ethem 
Yaşar'ın sağken evine 
gönderilmesi için Diyar

■

İşyerlerinin 
yıl boyunca en etkin tanıtımı 

takvim ile yapılır 
21 YILLIK MÜESSESEMÎZ 

ZENGİN TAKVİM ÇEŞİTLERİNİ SUNAR 
Türkiye’nin en kaliteli takvimleri bizde, 

Bizi Arayın 
ALOMUZ : 513 17 97

* TAKVİM - * ACENDA - * EŞANTİYON

KÖRFEZ MATBAACILIK ve AMBALAJ SANAYİ
Gazhane Caddesi No: 45 - GEMLİK

harcamak ibadet olarak değerlendirilmiş ve "Beşik
ten mezara kadar ilim öğreniniz" diyerek bu konuda
ki hassasiyetini göstermiştir.

İstanbul'un fethiyle adını dünya tarihine altın 
harflerle yazdıran Fatih Sultan Mehmet, fetih son
rasında İstanbul'a girerken hocasına kendisinin 
önünde yer vermiş ve "Ben Padişahım ama o benim 
öğretmenimdir." diyerek O'na daha fazla değer veril
mesini istemiştir. Bu davranışıyla eğitime, bilim yo
lunda çaba harcayanlara nekadar büyük bir değer ve
rildiğini unutulmaz bir biçimde göstermiştir. Yine 
Öğretmeni Molla Akşemseddin'in atının ayağından 
değerli kaftanına sıçrayan çamuru "Hocamın atının 
ayağından sıçrayan çamur benim için şereftir." diye
rek karşılamıştır.

Öğretmenlik, sabır, fedakarlık, engin hoşgörü ve 
sevgi kısacası gönül işidir. Bu meslekte herşey insan
ları sevmekle başlar ve devam eder. Öğretmen 
öğrencinin sevincini, üzüntüsünü, başarı ve başarı
sızlığını onunla paylaşan, onunla gülüp ağlayan, 
gönül dostluğu kuran, onu cehaletten kurtarırken 
manevi değerleri de kazandırandır. Onun yetiştirdiği 
bilgili, ahlaklı, çalışkan insanlar ailelerini, toplu
mu, insanlığı güzelliklere ulaştırır. Onun içindir ki 
Atatürk askeri zaferlerin ardından Milletin Özlediği 
ufuklara ulaşılabilmesi, zaferin kalıcı olabilmesi 
için en büyük görevin öğretmenlere düştüğünü belir
terek "Milletleri kurtaracak olanlar yalnız ve ancak 
öğretmenlerdir." demiştir.

Bu anlamlı günde Başöğretmenimiz Atatürk'ü, 
görevi başında şehit düşen öğretmenlerimizi bir kez 
daha rahmetle anar, diğer öğretmen arkadaşlarımı
zın da öğretmenler gününü kutlarız.

Yargıç 
Mustafa Güler 

Kalp Krizi 
Geçirdi...

bakır’daki mutemet Ser
hat Sisligül'e verdiği 9 
milyon liranın, yine 
mutemed Sisligül tara
fından zimmetine geçi
rildiği öğrenildi. Gemlik 
Kaymakamlığı tarafın
dan yapılan müracaat 
sonucu, mutemed hak
kında soruşturma baş
latıldı. Serhat Sisli- 
gül'ün savcılıkça sorgu
lamasından sonra, çıka
rıldığı mahkemece tu
tuklanarak cezaevine 
gönderildiği öğrenildi.

İlçemiz Sulh Hukuk 
Yargıcı Mustafa Güler, 
geçtiğimiz hafta aniden 
rahatsızlastı. Gemlik 
Devlet Hastanesinde 
ilk müdahalesi yapılan 
yargıcın kalp krizi ge
çirdiği saptandı. Mus
tafa Güler Tıp Fakülte
sine kaldırıldı.

Bursa Tıp Fakültesi 
Kardioloji bölümünde 
yoğun bakıma alınan 
Yargıç Mustafa Güler' 
in ani rahatsızlığı ilçe
miz adliyesinde üzün
tüye neden oldu. Güler' 
in tedavisi sürüyor.

Borçelik'te 
İş Kazası
Borçelik Askon Te

sislerinde montaj işçi
si olarak çalışan Cen
giz ölmez (27), çalıştığı 
yerde dengesini kay
bederek 25 mekreden 
yere düşerek öldü.

Zonguldak İli Ereğli 
İlçesi'nin Sokullu Kö
yünden olan genç işçi 
bir süre önce Gemlik'e 
gelerek Borçelik mon
taj ında çalışmaya baş
lamıştı. Talihsiz işçi
nin ölümü Borçelik ca
miasında büyük üzüntü 
yarattı.

Gemlik Belediyesi ile 
ilçede faaliyetini sürdü
ren Tibel Otel Turistik 
İşletmesi arasındaki 
mahkemeler bitmek bil
miyor. 1991 yılı Haziran 
ayında başlayan kira 
anlaşmazlığı halen de
vam ederken, Tibel Otel 
işletmecisi Recep Yüzü
cügil, Belediye Başkanı 
Nezih Dimili'nin kindar 
bir kişiliğe sahip olduğu
nu öne sürerek, anlaş
mazlığın bu boyutlara 
varmasında suçlunun 
Dimili olduğunu söyledi.

28 yıldır Tibel Otel'i 
işlettiğini bildiren Recep 
Yüzücügil, yapılan söz
leşme gereği yıllık zam 
oranının yüzde 30 olma
sı gerekirken. Belediye 
tarafından bunun kasıt
lı olarak yüzde 300'e çı
karıldığını bildirdi. 
Yüzücügil, Belediye Baş
kanı Nezih Dimili’nin 
kasıtlı davranmasının 
nedenini de açıklarken, 
"1991 yılında Belediye 
Başkanı Nezih Dimi
li'nin çocukları bir iki 
arkadaşlarıyla beraber. 
Otele gelerek havuzunda 
yüzüyorlardı. Biz bun
lardan para almıyorduk. 
Fakat gün geçtikçe, gelen 
arkadaşları arttı. En son 
16 kişi birden gelinçe biz 
de ticarethane çalış
tırdığımız için paralan 
istemek zorunda kaldık.

Bana "Paralan babam
dan alırsınız" dediler. Bu 
parayı daha sonra bele
diyeden talep edince, j 
Dimili bize küstüğü gibi 
o zamana kadar kira 
hakkında bir şikayeti ’ 
yokken arttırmaya 
kalktı. Bizi mahkemeye 
verdi" dedi.

Tibel Otel'in 1991' 
deki yıllık kirasının 41 
milyon lira olduğunu 
bildiren Yüzücügil, mah
keme kararlan sonucu, 
1992'de yıllık 162 mil
yon liraya, 1993 yılında . 
da 262 milyon liraya 
çıkarıldığını ifade ede
rek, 1993-1994 kirası
nın belirlenmesi için 
mahkemenin hala de
vam ettiğini söyledi.

Yüzücügil, mahkem
eden çıkacak kararlara 
saygılı olduklarını be
lirterek, "Bugüne kadar 
tüm kiralarımızı aksat
madan ödedik. Fakat şu 
an aylık istenen kira 21 
milyon artı enflasyon, 
buna göre bizim aylık 
kiramız 30 milyonu aşa
caktır. Bu da bizim için 
çok para" diye konuştu.

Tibel Otel işletmecisi 
Recep Yüzücügil, Beledi
ye Başkanlığından, kira 
bedeliyle uğraşacağına, 
Otel'in yanından geçen 
çarşı deresini temizle
yip, Otele gelen yollann 
onarılmasını istedi.

BDP'de Gemlik 
Orhangazi İşbirliği

Büyük Değişim Parti
si Gemlik ve Orhangazi 
ilçe teşkilatlan birlikte 
dayanışma karan aldı
lar.

BDP Orhangazi ilçe 
teşkilatını ziyaret eden 
Gemlik ilçe teşkilatı, 
yapılan toplantı son
rasında, 27 Mart 1994 
yerel seçimlerine kadar 
birlikte dayanışma ka
ran aldılar. BDP ilçe teş
kilatı Başkanı Mehmet 
Kaptan yaptığı açıkla
mada, BDP'nin kendi 
yağıyla kavrulan bir 
parti olduğunu öne sü
rerek, "Eğer bir yerlere 
gelmek istiyorsak, ba- 
şarılı olmak İstiyorsak,

birlikten kuvvet doğar 
sözünden hareket etme
liyiz. Aksi takdirde, 
BDP'ye hiç bir şey ver
miş olmayız. Bundan 
böyle yapılan tüm ça
lışmalarda Orhangazi İl
çe teşkilatıyla maddi ve 
manevi olarak birbiri
mize yardımcı olacağız” 
dedi.

Orhangazi îlçe Baş
kam Ramazan Yağcı'da, 
yeni kurulan partileri
nin kısa sürede büyük 
aşamalar kaydettiğine 
değinerek, birlik, bera
berlik ve kardeşlik İçe
risinde, Orhangazi ve 
Gemlik'te başarılı ola
caklarım söyledi.

* OLAY * SABAH
♦ BURSA HAKİMİYET
♦ MİLLİYET
♦ CUMHURİYET
* HÜRRİYET GAZETELERİNDE

ilan ve reklamlarınız için 
bizi arayın

KÖRFEZ REKLAM
Tel: 513 1797 GEMLİK
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YAZINCA
Av.AliAKSOY

CMUK ' la GELEN
OsmanlI döneminin kolluk görevlisi "zaptiye", suç teşkil eden < 

bir olay üzerine sanığı gözaltına alınca, "olayı çözmek" için her şey- s 
den önce sanığın "dilini çözmek" yoluna giderdi:

“-Konuş bre mel'unl.. Söyle ne yaptın? Nasıl yaptın? Malı ne
reye sakladın? Kaç kişiydiniz?"

Bu sorular eşliğinde sanığa elbette, Şraak...Baaam...Güüüm... 
Yermişin? Yemez misin? Karakola çekilmiş adamı zaptiyeler E har- | 
fi sudan gelinceye kadar döverlerdi. O dönemde dayakla sağlanmış ş 
ifadeler temel alınarak üzerine adalet bina edilirdi.

OsmanlI'nın arkasından kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti | 
Devleti eski alışkanlıkları reddeder. Atatürk, ulusumuz için çağdaş 
uygarlık düzeyini, hatta onunda üzerine çıkmayı hedef alır. Fakat ne 
var ki rejim değişse de kimi alışkanlık pek öyle kolay değişmiyor. 
Celal Bayarve Menderes'i iktidara getiren nedenlerden birisi, tek | 
parti yıllarında köylünün yediği jandarma dipçiğinin fazla oluşudur. | 
Çok partili demokrasiye geçince başta solcular olmak üzere rejime 1 
karşı çıkan şeriatçı aydınlar da karakollarda hayli işkence gör- f 

H düler. Hele olağanüstü dönemlerde bu sorun ayyuka çıktı.
Çağdaşlık savındaki bir devletin karakollarında adam dövü- | 

K lerek sorgulama yapılması ilkelliktir. Sorunu çok iyi gören Sayın | 
■ Süleyman Demirel, 20 Ekim 1991 öncesi seçim propagandalarında 
| bangır bangır haykırıyordu:

- Karakolları şeffaf yapacağız!...
Genel seçimlerden sonra kurulan koalisyon hükümeti ile | 

■ CMUK çıktı.
Evvelce salt adliye mensuplannın bildiği bu sözcük şimdi her- İ 

k kesce duyuldu. Peki ne demek? Ceza Mahkemeleri Usulü Kanu- | 
B nu'nun baş harflerinden oluşuyor CMUK.

Ne getirdi CMUK?
En çok yakınma konusu karakolda dayak sorunuydu ya... İşte f 

fe bunu önlemek için polis veya jandarmadaki sorgu aşamasına avu- | 
E kati da soktu. Eskiden de yasak olduğu halde karakolda bazen da- | 
| yak atılıyordu. Suçlarını polise “itiraf eden sanıklar daha sonra f 
| mahkemede bu itirafı kabul etmezlerdi. Duruşmalarda davanın f 
| esası yanında, bir de sanık poliste dövüldü mü yoksa dövülmedi mi | 
| davası görülürdü. Yeni düzenleme her şeyden önce işte bu | 
| tartışmanın, adaleti geciktiren ve özürleyen konunun kapsamını t 

• amaçlıyor...
Artık nöbetçi eczane gibi herğün bir nöbetçi avukat var. Göz- 

| albna alınan sanık poliste ifade vermeden önce "avukat istiyorum" 
İ dedi mi, nöbetçi avukat karakola gitmek “zorunda". Çünkü avukatlık f 
| serbest yürütülen bir "kamu görevi". İşin para yanını yasa ayrıca 
| düzenlemiş.

Olayı çözmek için önce sanığın dilini çözmek alışkanlığındaki 
| polise, yeni metin bu tutumu yasaklıyor. Üstelik yeni bir yükümlü- İ 
| lük getiriyor: "İsnat edilen suç hakkında açıklamada bulunma

lı masının kanuni hakkı olduğu söylenir." (CMUK, 135/4) Böylece 
[ çağdaş hukuk devletinin gözaltındaki sanığa tanıdığı "susma hakkı" 
| artık bizim hukukumuza da girmiştir. Sanığın kendisi aleyhine, suç 
■ işlediğine dair kanıtlar toplanırken, polise "itirafta bulunarak" i 
i yardımcı olmak gibi bir zorunluluğu yoktur. Kolluk güçleri (yani jan- 
I darma veya polis),sanığın ağzından tek sözcük almadan da onun | 

| aleyhine suçluluğunu gösterir kanıtları toplayacaktır.
Yakalanan kişi avukat isteyip istememekte tamamen özgür | 

I bırakılacaktır. Polis kendisine: (-Ne yapacaksın avukatı? Biz kanun 
| adamı değilmiyiz?) diye.iradeyi sakatlayım etki yapamaz. Sanık a- 
I vukat istemese de alınacak ifadenin özgür irade ürünü olabilmesi 
I için CMUK.235/a maddesi ile 'Yasak Sorgu Yöntemleri" sayılmıştır, p 
| Madde aynen şöyle:

"İfade verenin ve sanığın beyanı özgür iradesine dayanmalıdır. || 
| Bunu engelleyici nitelikte kötü davranma, işkence, zorla ilaç || 

। yerme, yorma, aldatma, bedensel cebir ve şiddette bulunma, bazı |« 
l araçlar uygulama gibi iradeyi bozan bedeni veya ruhi müdahaleler 
| yapılamaz.

Kanuna aykırı bir menfaat vad edilemez.
Yukarıdaki fıkralarda belirtilen yasak yöntemlerle elde edilen 

I ifadeler rıza olsa dahi delil olarak değerlendirilemez."
Yine yakalanan kişi veya sanık 18 yaşını bitirmemiş yahut | 

I sağır veya dilsiz veya kendisini savunamayacak ölçüde malul ise 
| talebi aranmadan kendisine bir müdafi tayin edilir. (CMUK.138) 
| Çocuk Mahkemelerinin kuruluş yasası 1979'da çıkmasına karşın 
i hala bu mahkemelerin kurulamadığı ülkemizde, yeni düzenleme 
I çocuklar için isabetli olmuştur.

CMUK'un 144 maddesi; kollukta savunma hizmetinin özgürce

Devamı 5 nci Sayfada

KELES'Lİ MÜTEAHHİT 
SİLAHLA YAKALANDI

Keleste'te Müteahhit olduğu öğrenilen Kadir 
Değirmenci, Gemlik'ten Kumla'ya giderken. Ma
nastır mevkiinde yapılan polis kontrolünde ruh
satsız silahıyla birlikte yakalandı.

Olay, geçtiğimiz hafta gece saat 23.00 sıra- 
lannda yanındaki bayan arkadaşı Sevinç Kara
dağ (24) İle birlikte 16 ZR 244 plakalı özel otosuy
la Kumla İstikametine gitmekte olan Müteahhit 
Kadir Değirmenci (41) Manastır Akçan Petrol is
tasyonunda yapılan kontrollerde 7.65 çapında 
ruhsatsız Alman Mauser marka tabancasıyla bir
likte yakalanarak gözaltına alındı.

Gemlik Emniyet Müdürlüğü yetkilileri yaptık
ları açıklamada, ilçede silahlı ve kesici aletli 
suçların sona ermesine kadar, operasyonların 
aralıksız devam edeceğini belirterek, kimsenin 
gözünün yaşına bakmayacaklarını söylediler.

ilçe Spor Müdürüne Anlamlı Uğurlama

Talat ŞAHİN Emekli Oldu
8 yıldır İlçe Spor Mü

dürlüğü görevini başa
rıyla yürüten, Talat «Şa- 
hin'e emekli olması ne
deniyle Gemlik Kayma
kamlığında bir tören dü
zenlendi.

25 yıllık eğitimci o- 
lan ve ilçede 8 yıldır 
Spor Müdürlüğü yapan 
Talat Şahin'e Öğretmen
ler gününde bir tören 
hazırlayan Gemlik Kay

makamı Orhan işim 
yaptığı konuşmada sevi
len Spor Müdürünün her 
zaman yanında olaca
ğını belirterek. Kayma
kamlık ve daire amirle
riyle ilişkilerin emekli
lik yıllarında da devam 
etmesini gerektiğini vur
guladı. Işm, Şahin'e bir 
başan plaketi sundu.

Uzun yıllar boyunca 
devam eden eğitimcilik

yaşamında Bolu Lisesi, 
Gemlik Lisesi ve Gemlik 
Kız Meslek Lisesi'nde Ta
rih Öğretmenliği ve Okul 
Müdürlüğü yapan 53 ya
şındaki Talat Şahin, 
1985 yılından beri ilçe 
Spor Müdürlüğü görevini 
yürütüyordu. Evli 2 ço
cuk babası Talat Şahin' 
den boşalan yere geçici 
olarak Necati Elçi geti
rildi.

izci;.. 
SEMİNERİ 
SONA ERDİ

l'S • ....

Portföy Çetesi Çocuklar Yakalandı 
VERGİ REKORTMENİNİ 

ÇARPIYORLARDI
çalışan Esma Seymener, 
Fatma Gönül Özer ve 
Çağla Akıncı adındaki 
küçük çocuk çetesi, ya
pılan sorgulamalarında 
hırsızlığı kendilerine 
Bursa Kamberler Mahal- 
lesi'nde oturan 60 yaşın
daki Melek Ateşgüneş 
adındaki kadının yap
tırdığını söylediler. Hır
sızlar yaşlarının küçük 
olması nedeniyle serbest 
kalırken, kendilerini 
hırsızlığa azmettiren 
Melek Ateşgüneş ise tu
tuklanarak cezaevine 
gönderildi.

içinde bol miktarda 
çek, senet ve evrak bulu
nan Gemlik'li işadamı 
Haluk Altan'a ait çanta
yı çalıp kaçmaya çalışan 
çocuklardan oluşan kap
kaççı çetesi Gemlik Em
niyet Müdürlüğü'nün 
yaptığı takip sonucu il
çeyi terketmeden ele ge
çirildiler.

Evrakların yanı sıra 
içinde bol miktarda dö
viz de bulunan çantayı 
işadamı Haluk Altan'm 
boş bulunduğu bir sırada 
elinden alıp kaçmaya

SEÇMEN SAYIMIZ 50.250
7 Kasım Pazar günü yapılan daimi seçmen 

kütükleri yazımında ilçemiz merkez ve köylerinde 
50.250 kişinin kaydı yapıldı.

İlçe Seçim Kurulu Başkanlığından aldığımız bil
gilere göre resini olmayan seçmen sayısının 50 bin 
250 kişi olduğu bildirildi.

İlgililer, Gemlek merkez seçmen kütüklerine 35 
bin 300 kişinin yazıldığını, bu sayının önümüzdeki 
günlerde artabileceğini söylediler.

HIRSIZLARA 
SUÇ ÜSTÜ

Gemlik Halitpaşa Ma
hallesi Yedievler Sokak
taki Tayfur Aysu'yâ ait 
eve kapıyı kırarak giren 
Emrah Çelik (17), Ali 
İhsan Altıriboğa (19) ve 
olaydan sonra kayıplara 
karışan bir kişi suçüstü 
yakalandı.
Gece saat 23.30 sıra
larında evde kimsenin 
olmadığı bir sırada ka
pıyı kırarak içeri giren 3 
sabıkalı hırsız, aynı an
da eve gelen evsahibi 
Tayfur Aysu'yu da bıçak
la tehdit ettiler. Aysu'yâ 
ait evde birşeylerin ol
duğundan şüphelenen 
komşuları polise telefon 
edince olay yerine gelen 
polisler kaçmak isteyen 
Emrah Çelik ve Ali İh
san Altınboğa'yı yaka
larken, soruşturma için 
ismi verilmeyen diğer 
hırsızı da aramaya baş
ladılar.
Yakalanan hırsızların 
daha önce de çeşitli hır
sızlık suçlarından sabı
kalı olduğunu bildiren 
Emniyet yetkilileri, o- 
layla ilgili soruşturmayı 
devam ettiriyorlar.

Gemlik Karacaali 
Gençlik kampında 24 
Kasım'da başlayan 3 
gün süren "İzcilik ve 
izci Sorunları" konulu 
seminer sona erdi.

Milli Eğitim Ba
kanlığı Okul İçi Beden 
Eğitimi Spor ve İzcilik 
Daire Başkanlığı tara
fından düzenlenen se
minere Bakanlık Şube 
Müdürleri Erdal Gülöz 
ve Sema Mumoğlu'nun 
yam sıra 76 ilin şube 
müdürleri ile izci lider
leri katıldı. İlk iki gün
de İl Başkanlan sorun
larını anlatırlarken, 
1993 yılı program de
ğerlendirmesini yaptı
lar. 1993'ün gençlik ve 
izcilik açısmdan olum
lu geçtiğini anlatan şu
be müdürleri. 1994 yılı 
taslağım da hazırlar- 
larken 1994 yılında da 
çalışmalarda birlik ve 
dayanışma yapma ka
ran aldılar.

Bakanlık Şube 
Müdürü Erdal Gülöz'de 
yaptığı açıklamada, 
Bakanlığın ayırdığı 
ödeneklerin zamanın
da gitmesine özen gös
terdiklerini belirterek, 
il şube müdürlerinin 
aktardıkları sorunlan 
gidermek İçin çalışa
caklarım söyledi.

Seminer'in son gü
nünde İse Eğitim Ko
misyonu toplantısı ya
pıldı. Seminere katılan 
şube müdürleri ve izci 
liderleri daha sonra 
yolluklarını alarak il
çeden ayrıldılar.

GEMLİK DEVLET HASTANESİ DÖNER SERMAYE SAYMANLIĞI 
SATIN ALMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN

Hastanemizce ihtiyacı olan aşağıda cinsi, miktarı, geçici teminatı yazılı temiz
lik malzemeleri, laboratuvar malzemeleri, röntgen malzemeleri, kırtasiye malzeme
leri ve matbu evrak malzemeleri için 84/8213 sayılı kanunun 29-A maddesi 
müteakip maddelerine istinaden KAPALI TEKLİF USULÜ'yle eksiltmeye konul
muştur. İhale 08.12.1993 ÇARŞAMBA Gemlik Devlet Hastanesinde yapılacaktır. 
İhale ile ilgili idari ve teknik şartnameler Gemlik Devlet Hastanesi Döner Sermaye 
Saymanlığında ücretsiz görülebileceği gibi, istendiği takdirde 50.000.- TL. bedelle 
temin edilebilir. İsteklilerin idari ve teknik şartnamede istenilen belgelerle birlikte 
hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale saatine kadar Döner Sermaye Say
manlığımıza vermeleri, postadaki gecikmelerin kabul edilmeyeceği ilan olunur.

Basın

CİNSİ MİKTARI GEÇİCİ BEDEL 
TUTARI

GEÇİCİ TEMİNATI

1- Temizlik Malzemeleri 28 Kalem 137.195.000.-TL. 4.115.850.-TL.
2- Laboratuvar Malzemeleri 23 Kalem 338.342.000.-TL. 10.150.000.-TL.
3- Röntgen Malzemeleri 7 Kalem 109.550.000.-TL. 3.286.500.- TL.
4- Kırtasiye Malzemeleri 36 Kalem 55.816.850.-TL. 1.674.505.-TL.
5- Matbu Evrak Malzemeleri 81 Kalem 241.715.000.-TL. 7.251.450.-TL.

İhale sAatlerİ :
1- Temizlik Malzemeleri : 08.12.1993 Saat: 09.00' da
2- Laboratuvar Malzemeleri : 08.12.1993 Saat: 09.15' de
3- Röntgen Malzemeleri 08.12.1993 Saat: 09.30' da
4- Kırtasiye Malzemeleri 08.12.1993 Saat: 09.45' de
5- Matbu Eivrak 08.12.1993 Saat: 10.00' da
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BUHARA KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Madde 1. DERNEĞİN ADI VE MER
KEZİ

Demeğin adı Buhara Kültür ve Da
yanışma Demeğidir.

Demeğin merkezi Gemliktedir. Der
nek şube açamaz

Madde 2. DERNEĞİN AMACI

1. Milli kültür ve geleneklerimizi ve ah
laki değerlerimizi geliştirmek, yaygınlaş
tırmak,

2. Milli, manevi ve ahlaki değerlere 
bağlı ve kültürlü insan yetiştirmek ve eğit
mek,

3. Fertler arasında kültür ve ahlakı, 
sevgi ve işbirliğini arttırıcı birlik ve bera
berliği, yardımlaşma ve dayanışmayı temin 
edici her türlü faaliyette bulunmak,

4. Fertlerin kültürel, ahlaki, manevi, 
ilme ve sıhhi yönden gelişmelerini sağlayıcı 
faaliyetlerde bulunmak,

5. Tabiatın ve çevre güzelliklerinin ko
runmasını, tanıtılmasını sağlamak ve bunlar
dan verimli bir şekilde faydan ılması amacıy
la dinlenme yerleri ve spor alanları oluştur
mak ve halkın hizmetine sunmak,

6. Tarih, sanat ve kültür eserlerinin 
korunmasını, halka tanıtılmasını ve bu eser
lerden etkin ve verimli bir şekilde fayda
lanılmasını temin etmek.

GEMLİK Körfez Haftalık Siyasi Gazete
YIL : 21 Sayıı : 989

Madde 3. DERNEK KURUCULARI :

M

Atilla Varol

Emfei
T.C.
Cumhuriyet Mh. Kumla Cd. Örnek Sitesi A

Blok D.2 Gemlik
Necmettin Susam

•w
T.C.
Hamidiye Mh. Gül Sk. No 8 Gemlik
Zeki Çelik
Bankacı (Özel)

T.C.
Hisar Mh. Tezsever Sk. No9 Gemlik
Muzaffer Sevim
İŞ?
T.C.
Hisar Mh. Çay Sk. Hilal Apt K:5 No:2 Gem

lik
Ali Köse

T.C.
Osmaniye Mh. İbadet Sk. No:34/3 Gemlik

Cemalettin Kuş
Serbest
T.C.
Hamidiye Mh. Ihlamur Sk. No28 Gemlik
Hüsamettin Açıkgöz
İŞÇİ
T.C.
Hisar Mh. Açıkgöz Sk. No2 Gemlik

Madde 4. DERNEĞİN FAALİYET

LERİ

Demek yukarıdaki amaçları gerçek
leştirmeler için;

1. .Milli Eğitim Bakanlığının izni alınmak 

kaydı ile kitap okuma salonları, spor salon

ları, anaokul, ilkokul,ortaokul,lise ve dengi 

okullar, yurt pansiyon, misafirhane açmak,
2. Tahsil ve araştırma burstan ver

mek

3. Yarışlar, şenlikler, anma törenleri 
yapmak,

4: Yetkili merciden izin almak kayıt ve 

şartıyla konferans, seminer vaaz, açıkotu
rum, kongre, sempozyum... vs. tertip et
mek

5. Fakir ve muhtaçlara ayni ve nakit 
yardımlarda bulunmak ve toplu yemekler 

vermek
6. Yetkili merciden izin almak şartı ve 

kaydıyla 625 sayılı özel öğretim kuramları 
kanununa uygun olarak Milli Eğitim Ba
kanlığının izniyle daime kurslar (Lisan, bilgi
sayar, daktilo, eğitim) (Diyanet işleri 
Başkanlığının izniyle Kurian kursları), okul
lar açmak

7. Kütüphane, arşiv ve 2863 sayılı 
kanunun 26. maddesine göre Kültür Ba
kanlığının izniyle müzeler tesis etmek,

8. Araştırma ve inceleme enstitüsü 

kurmak,
9. Yayınlar yapmak (Sesli olarak: 

bant,plak yazılı olarak:kitap, broşür, ga
zete, dergi, tiyatro eserleri, ve filmleri 
gibi)

10. Amacına uygun alanlarda ilmi 
araştırma yapmak, yaptırmak, bu gibi 

araştırmalara ayni ve nakdi yardımlarda 
bulunmak

11. Muhtelif sosyal grup ve topluluklar 
arasında kültürel faaliyetleri yaygınlaş

Sahibi ve Sorumlu Müdür: KADRİ GÜLER 

Haber Müdürü: CEMAL KIRGIZ 
İdare Merkezi: İstiklal Cad. Gürçay Pasajı - GEMLİK 

Tel: 513 47 97

Basıldığı Yer: Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayii 
Gazhane Cd. No:45 Tel: 5131797 - GEMLİK

tırmak için toplantılar, geziler, ziyaretler 
ve sohbetler tertip etmek,

12. Fertler, demekler ve müesseseler 
arasında kırgınlık ve muhalefetleri izale ed
ici faaliyette bulunmak

13. Derneğin amacına uygun faaliyet 
gösteren şahıs ve müesseseler için dokü
mantasyon ve koordinasyon merkezi kur

mak
14. Her türlü sanatsal ve kültürel 

faaliyette bulunmak,
15. Öğrencilerin derslerine yardımcı 

olmakkurs vermek
16. Derneğin amacına uygun faaliyet 

gösteren şahıs, dernek, müessese federas
yon ve konfederasyonlarla işbirliği yapmak, 
ayni ve nakdi yardım yapmak

17. Fertlerin sağlığı, fiziki vea ruhi 
durumları ile ilgilenmek dernekçe muayene 
ve tedavilerini yaptırmak,gerektiğinde özel 
ve resmi kuruluşlar ile işbirliği yapmak,

18. Faaliyetleri için yer kiralamak, ki
raya vermek ve bağışları kabul etmek. Gay
ri menkul satın almak ve satmak

19. Ahlak kültür ve eğitim ile ilgili ça
lışma grupları ve komisyonları oluşturmak,

20. Çevrenin korunması çevre kirli
liğinin önlenmesi ve iyileştirilmesi için semi
ner, konferans, açık oturum vb. faaliyetler 
tertip etmek

21. Çevrenin korunması ve iyileştiril
mesi amacıyla araştırmalar yaptırmak, bu 
konuda yetkili makamlara sunulmak üzere 
projeler hazırlamak ve hazırlatmak

22. Atık, artık ve yakıtlar ile ekolojik 
dengeyi bozan havada, suda toprakta kalıcı 
özellik gösteren kirleticiler için komuoyu 
oluşturmak ve bu konuda yetkili makamları 
uyarmak

23. Çevre konusunda faaliyette bulu
nan diğer özel ve kamu tüzel kişileriyle 
işbirliği yapmak, çevre ile ilgili konularda 
dökümatâsyon, yayın ve tanıtım faaliyetle
rinde bulunmak-

24. Çevre güzelliğini sağlamak mak
sadıyla orman müdürlükleriyle diyalog kur
mak kiralanan ve satın alınan arazilerde 
ağaçlar dikmek ve bu şekilde orman alanları 
oluşturmak

25. Orman, göl ve akarsu gibi doğal 

güzelliğe sahip alanlarda dinlenme, piknik ve 
spor tesisleri yapmak ve halkın hizmetine 
sunmak

26. Çiçek seraları, parklar, çay 
bahçeleri vb. alanlar oluşturmak ve tesisler 
kurmak

27. Yöremizdeki tarih ve kültür eser
lerine sahip çıkmak bu eserlerin korunması, 

tanıtılması ye bunlardan verimli bir şekilde 
faydanılması maksatıyla Kültür ve Turizm 

Bakanlıkları ve Müdürlükleri ile diyalog kur
mak ve bu yolla çeşitli eğitici çalışmalar 
(konferans, seminer vb.) kart, broşür ve 
kitapçıklar bastırmak

28. Değerli alim ve önemli şahsiyetleri 
tanıtmak amacıyla anma günleri, konferans-' 

lar sempozyumlar, seminerler, yarışmalar 
vb. programlar düzenlemek eserlerini tanı
tıp yayınlamak amacıyla araştırma ve ince

leme enstitüleri kurmak,
Madde 5. DERNEĞE ÜYE OLMA 

HAKKI

Demeğe medeni hakları kullanma eh
liyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş olan 
herkes üye olabilir. Ancak 2098 sayılı kanu

nun 4. ve 16. maddelerindeki diğer hüküm
ler saklıdır. Demeğin asil ve fahri olmak 
üzere iki türlü üyesi vardır.

A-Asil Üyeler

Asil, üyeler, demeğe üye olma hakkı ve 
ehliyetine sahip olan ve demeğe üye kayde
dilmiş bulunan iki kişinin tasvibi ile üyeliğe 

yönetim kurulunca kabul edilip-tüzükte be
lirtilen aidatları düzenli olarak ödeyen 
seçme ve seçilme hakkına sahip üyelerdir.

B-Fahri Üyeler

Fahri üyeler, demeğin gaye ve maksadına 
ulaşabilmesi için uzaktan veya yakından, 
maddi veya manevi fikri veya mali yardım ve 
hizmetti bulunan ve yönetim kurulunun tek
lifi ile genel kurulca fahri üyeliğe kabil edi

len üyelerdir.

C-Fahri Başkan
Derneğe bin bütün olarak maddi ve 

manevi bakımdan himaye ve müzaharette 
bulunan şahsa 'Fahri Başkan' ünvanı yönetim 
kurulunun teklifi ve genel kurulun kararı ile 
verilir.

Madde 6. DERNEĞE ÜYE OLMA, 
ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMANIN 

ŞART VE ŞEKİLLERİ
A-Demeğe Üye Olma:

Bu dernek tüzüğünün tescilinden sonra 
derneğe üye olmak isteyen T.C. vatan

daşlarından evvelce demeğe üye kaydedil
miş bulunan iki kişinin tasvibini bildiren bir 
dilekçe ile demeğin yönetim kumluna müra
caatta bulunanlar, yönetim kurulunun kararı 
ile demeğe üye olabilirler.

Üyelik dileğinin kabul veya reddi ka

rar defterine geçirilir ve netice en geç 30 
gün içinde müracaat sahibine yazı ile bildi
rilir.

B- Üyelikten Çıkma:

Her üye dilediği zaman üyelikten 
çıkabilir. Çıkışın bir dilekçe ile yönetim ku
mluna bildirilmesi zorunludur.

C- Üyelikten Çıkarma:

1. Derneğe üye olma hakkını kaybe
denlerin,

2. Demek tüzüğüne aykırı hareket et
tikleri tesbit edilenlerin,

3. Derneği manevi şahsiyetini sebep
siz yere veya kasden rencide edici dav
ranışta bulunanların,

4. Taahhüt ettiği üyelik aidatını haklı 
sebep olmaksızın üst üste 12 ay 
ödemeyenlerin üyelik kayıtları.yönetim ku
mlu kararı ile silinir ve keyfiyet ilgiliye yazı 
ile bildirilir.

Madde 7. YILLIK AİDAT

Yıllık aidat 30.000 TL olup, miktarı 
genel kuralca tespit edilir.

Madde 8. ÜYELERlN HAKLARI:

Hiçkimse demeğe üye olmaya veya 
demekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye 
istifa hakkına sahiptir. Dernek üyeleri eşit 
hakka sahiptir. Her üyenin genel kuralda bir 
oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak 

zorundadır. Fahri üyeler istedikleri tak
dirde aidat verebilirler. Fahri üyeliren oy 
hakkı yoktur.

Madde 9. DERNEK ORGANLARI:
1. Genel Kural,
2. Yönetim Kurulu,
3. Denetleme kumlu,
4. Danışma kumlu ve
5. Onur kumlundan ibarettir.
Madde 10. GENEL KURUL: .
Genel Kurul demeğin en etkili or

ganıdır. Genel kurul, asil üyelerden teşekkül 

eder. Olağan ve Olağanüstü olmak üzere iki 

şekilde toplanır.

A. Olağan Genel Kurul Toplantısı:
Olağan Genel Kural Toplantısı, iki 

yılda bir olmak üzere Ekim ayı içinde genel 
kurula katılma hakkına sahip asil üyelerin 
yarısından bir fazlasının iştiraki ile yapılır.

B. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı

sı :
Olağanüstü genel kurul toplantısı, 

yönetim .veya denetleme kurullarının gerekli 
gördüğü hallerde yahut dernek üyelerinin 
1/5'inin yazılı talepleri üzerine yapılır. 
Olağanüstü genel kural toplantı çağrısıda, 
toplantıyı gerektiren sebepler, lüzum ve 
zaruretler,- toplantıya çağıran kurul ve 
üyelerin talepleri genel kurul üyelerine yazılı 
olarak bildirilmek suretiyle yönetim kuru

lunca yapılır.

Denetleme kumlunun talebi veya der
nek merkez üyelerinin 1/5(inin yazılı isteği 

üzerine yönetim kirili, genel kumlu bir ay 

içinde toplantıya çağırmazsa denetleme ku

rulu veya toplantı isteğinde bulunan 
üyelerden birinin müracatı üzerine mahalli 
sulh hakimi, demek merkez üyeleri arasında 
seçeceği üç kişilik heyeti genel kurulu top
lantıya çağırmakla görevlendirir.

Madde .11. GENEL KURULU TOP
LANTILARA ÇAĞIRMA USULÜ :

Yönetim Kurulu, genel kurala katılma 
hakkına sahip üyelerin isim listesini düzenler 

ve toplantı gününden en az 15 gün önceden 
toplantı yeri, günü, saati ve gündemi mahalli 
bir gazetede ilan edilmek sureti ile üyelere 

duyurulur. Bu ilanda ilk toplantıda çoğunluk 
sağlanamaması halinde ikinci toplantının 

yapılacağı gün de belirtilir. İki toplantı ta

rihleri arasındaki süre bir haftadan az ol
maz. Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer 
ile toplantı gündemi, toplantı gününden en 

az 15 gün önce mahallin en büyük mülki 
amirliğine yazı ile bildirilir. Ve bu yazıya, 

toplantıya katılacak üyeleri gösteren liste 
de eklenir. Toplantı her herhangi bir se
beple geri bırakılacak olursa geri bırakma 

sebepleri belirtilmek sureti ile aynı gazete 
ile ilan edilerek üyelere duyurulur. Geri 
bırakılma tarihinden itibaren en geç iki ay 
içinde toplantının yapılması zorunludur. To
plantılar bir defadan fazla geri bırakıla

maz. Geri bırakılan toplantıların yapılışın
daki işlemler, çağrı ve ilan şekilleri aynen ilk 
toplantı yapılışındaki gibidir. İkinci to

plantının yapılacağı gün, saat ve yer ile to
plantı gündemi, toplantı gününden en az 15 
gün önce mahallin en büyük mülki amirliğine 
yazı ile bildirilir ve bu yazıya toplantıya 
katılacak üyeleri gösteren liste de eklenir.

Made 12. TOPLANTI YERİ:

Genel kurul toplantıları dernek mer- 
kezinin bulunouğu yerde yapılır.

Madde 13. TOPLANTI NİSABI:

Genle- kurul, dernek tüzüğüne göre 
kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 

yarısından bir fazlasının huzur ile yapılır.
İlk toplantıda yeterli sayı sağlanamaz 

ise ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. An
cak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, 
dernek yönetim ve denetim kuralları üye

tam sayı toplamının iki katından aşağı ol
maz

Madde 14. TOPLANTININ YAPILIŞI 
USULÜ:

Dernek Genel Kurul toplantıları, ilan
da belirtilen ve mahallin en büyük mülki 
amirliğine bildirilen gün, saat ve yerde 
yapılır. Üyeler, salona yönetim kurulunca 

düzenlenen listedeki adların karşısına imza 
koyarak toplantı yerine girerler.

Gerekli çoğunluk sağlanmış ise, durum 
bir tutanakla tesbit edilir, ve toplantı 
yönetim kurulu başkanı veya görevlendire
ceği yönetim kurulu üyelerinden biri ta
rafından açılır.

Hükümet komiserinin toplantıya gel
memiş olması, toplantının ertelenmesini ge
rektirmez.

Açılıştan sonra,, toplantıya idare et
mek üzere bir başkan bir başkan vekili, ile 
yeteri kadar katip seçilerek divanı teşkil 
edilir.

Toplantının yönetimi genel kurul 
başkanına aittir. Katiplerce kongrenin sey
riyle ilgili olarak tutanak tutulur ve 
başkanla birlikte katiplerce de imzalanarak 
diğer belgelerle birlikte toplantının sonun
da yönetim kuruluna verilir.

Madde 15. TOPLANTIDA GÖRÜŞÜ

LECEK HUSUSLAR:
Gerek kurul toplantısında yalnız gün

demde yer alar\maddeler görüşülür. Ancak 
toplantıda hazır bulunan üyelerin en az 1/ 
10'u tarafından görüşülmesi istenen koriu- 
lann gündeme alınması zorunludur.
Şu kadar ki, tüzükte değişiklik yapılması ile 
demeğin feshi hususları olağan genel kurul 
gündemine sonradan konulmaz

Madde 16. GENEL KURULUN GÖ

REV VE YETKİLERİ:

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca, 
gülüşülüp karara bağlanır.

1. Yeni dönemde vazife görecek yöne- 
‘ tim ve denetleme kurallarının seçilmesi,

2. Tüzükte gerekli değişiklikleri ya

pılması,
3. Önceki devreye ait yönetim ve de

netleme kurulu, faaliyet ve hesap rapor

larını, blançoların tetkik et ve ibrası,
4. Yönetim kurulunca hazırlanan yeni 

döneme ait tahmini bütçenin görüşülüp ay

nen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
5. Derneğe gayrimenkul alım, satım, 

hibe ve vasiyetlerin takibi ile neticelendiril- 
mesi hususunda yönetim kuruluna yetki ve

rilmesi,
6. Demeğin şube açması hususunda 

yönetim kuruluna yetki verilmesi,
7. Derneğin federasyona katılması 

veya ayrılması hususunda karar verilmesi,

8. Derneğin uluslararası faaliyette 
bulunması, yurtdışındaki demek veya kuru
luşlara üye olarak katılması veya ayrılması 

hususlarında karar alınması,
9. Derneğin feshedilmesi,

10. Mevzuatta ve demek tüzüğünde 

genel kurulca yapılması belirtilen diğer 
görevlerin yerine getirilmesi.

Madde 17. OYLAMA

Genel Kurul, yukarıda belirtilen gö
revlerini yerine getirirken, kongre Baş
kanlığınca üyelerin kabul veya red şeklindeki 
kanaatlerinin alınmasına lüzum hasıl ola
cağından oylamaya başvurulur. Genel Kural
ca seçilen üç kişilik bir tasnif heyeti, oylama 

neticesini bir zabıtla belirler ve kongre 

Başkanlığınca netice ilan edilir.
Madde 18. YÖNETİM KURULUNUN 

TEŞKİLİ:

Yönetim kurulu, en az 5 asil ve 5 yedek 
üye olmak üzere Gentel Kurulca gizli oyla 
seçilir. Asil üyelerde boşalma olduğu tak
dirde yedek üyelerin göreve çağrılması zo
runludur.

Yönetim Kurulu, asil üyeler arasından, 
Yönetim Kurulu Başkanını, Başkan yar
dımcısını, sekreter ve muhasibi seçerler. 
Asil üyeliklerde meydana gelen boşalmalar, 

yedek üyelerle (aldıkları oy sayısına göre) 
tamamlanır. Yönetim Kurulunun yedek 
üyelerle tamamlanmasından sonra üye sayısı 

yarıdan aşağı düştüğü takdirde yönetim 
kurulu veya denetleme kurulunca dernek 

üyelerinin olağanüstü genel kurula 
çağrılması zaruridir. Bu husus yerine geti
rilmediği takdirde üyelerin birinin müracatı . 
üzerine ve 10. cu maddede belirtilen şekilde 
mahalli Sulh Hukuk Hakimliğince genel kuru
lun toplantıya çağrılması işlemi yapılır.

Madde 19. YÖNETİM KURULUNUN 
GÖREVLERİ:

Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları 
yerine getirir:

1. Derneği temsil etmek, (Bu .vazife 
Yönetim Kurulu Başkanı ile Yönetim Kuru
lunca yetki verilen, diğer Yönetim Kurulu 
Üyeleri tarafından yürütülür.)

2. Genel kuralda alınan kararlan uygu
lamak,

3. Derneğin gelir ve gider hesaplarına 
ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme 

ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sun
mak

4. T.C. vatandaşı olmayanların üyeliğe 
kabulu halinde 10 gün içinde mahallin Mülki 

Amirliğine bildirmek.
5. Tüzük Ve mevzuatın verdiği diğer 

hizmetleri yerine getirmek. Denetim Kurulu 
tenkit raporlarında belirtilen aksaklıkları 
gidermek ve aldığı tedbirleri denetleme ku
ruluna bildirmek,

6. Demeğe üye olmak isteyenler veya 
aynlanlar hakkında gerekli işlemleri yapmak.

Madde 20. YÖNETİM KURULUNUN 
TOPLANTI USULÜ VE SORUMLULUĞU

Yönetim Kurulu en az ayda bir kez 
çoğunlukla toplanır. Kararlar mevcudun 
çoğunluğu ile alınır. Eşitlik halinde Başkanın 
oyu çift sayılır. Kararlar her yılın bidaye
tinden başlatılarak müteselsil numara alınır.

Yönelim Kurulu, aldığı kararlardan ve 
uygulamalardan dolayı geni kurula ve üçüncü 
şahıslara karşı sorumludur.

Yönetim Kurulunun üye sayısı 
boşalmalar sebebi ile yedeklerinde görev 
getirelmesinden sonra asil üye tam sayısının 
yansından aşağı düşerse Genel Kurul mev
cut yönetim kurulu veya denetleme kurulun
ca bir ay içinda olağanüstü toplantıya 
çağrılır. Çağrının yapılması halinde dernek 
üyelerinden birinin başvuruş üzerine mahalli 
Sulh Hukuk Hakimi Demek Üyeleri arasında 

seçeceği üç kişiyi bir ay içinde Genel Kurulu 
toplamakla görevlendirir.

Madde 21. DENETLEME KURULU- 
LUN TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ:

Denetleme Kumlu; genel kurulca seci
len en az üç asil ve üç de,yedek üyeden te
şekkül eder. Seçim açık oyla yapılır.

Denetleme Kurulu, asil üyeleri 
arasından başkan ile bir raportör seçerler.

Denetleme Kurulu luzüm gördüğü za
manlarda ve aytı ayı geçmeyen aralıklarla 
yöndtim kumlunun bütün işlemlerini kontrol 

eder ve denetleme sonuçlarını bir rapor ha
linde yönetim kuruluna ve toplandığında 
genle kumla sunar.

Denetleme Kumlunun görev süresi iki 
yıl olup yeniden seçilmek caizdir.

Denetleme Kumlu:
1. Genel Kurur kararlarının zamanında 

ye genel kuralca tespit olunan şekil ve 
şartlara uygun olarak uygulanıp, uygulan

madığını,
2. Yönetik Kurulu Kararları ile 

harçamalarının mevzuata ve bu tüzüğe uy

gunluğunu,
3. Demek hesapları ile bjançosunun 

mevzuata uygun bulunup bulunmadığını,
4. Demeğin para, menkul ve gayri- 

menkullerinin hesap ve kayıtlannın kanunlara 
ve usullerine uygun şekilde tutulup tutul

madığını,
5. Demeğin alacak, hak ve gelirlerinin 

takip edilerek zamanında tahsilinin sağlanıp 

sağlanmadiğnı denetler,
İki genel kurul toplantısı arasındaki 

devrede yaptığı çalışmaları bir rapor ha

linde genle kurala verir.

Madde 22. DANIŞMA KURULU:
Derneği amacına uygun hizmetleri 

daha iyi yerine getirebilmesine yardımcı ol
acakları düşünülen, öğretim görevlisi, 
öğretmen, doktor, esnaf, serbest meslek 

erbabı, ilim sahibi kişiler ve diğer meslek 
erbabı arasında yönetim kurulu kararı ile 

seçilir ve kurulur.
Danışma kurulu en az üç en fazla onbir 

kişiden oluşacaktır. Bu kurulun vazifesi 
demeğin amaçları doğrultusunda 4. mad

dede belirtiler yapılacak çalışma ve faaliy

etlerin verimliliği için görüş, kültür ve 
tecrübeleri doğrultusunda yönetim kurulu

na rapor sunmak.
Madde 23. ONUR KURULU:

Bu kurul demeğin amacına uygun nitelikleri 

taşıyan kişilerden, demeğin gaye ve mak- 
satıra ulaşabilmesi için maddi veya manevi, 
fiili ve karşılıksız, fikri veya mali yardım ve 

hizmette bulunan kimseler arasında olmak 
üzere yönetim kirili kararı ile seçilir ve ku

rulur.
Kurul en az üç, en fazla yedi kişiden 

oluşur.
Onur Kurulunun Vazifesi:
Demek amacına uygun olarak, demeğe 

yapılacak maddi ve manevi, fiili ve karşılık
sız, fikri ve mali yardımların arttırılması için 

çalışmalar yapmak, bu hususta yararı görü
lebilecek kişilerle diyalog kurmak ve bu 
şekilde demeğin amaçlamış olduğu faaliyet 
ve çalışmaların en fazlaya çıkartabilmesine 

yardımcı olmak.

Madde 24. ORGANLARA SEÇİLEN
LERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ:

Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen 
yeri gün'için yönetim kurulu başkanı ta

rafından yönetim ve denetleme kurulları ile 
demeğin diğer organlarına seçilen asil ve 

yedek üylerin ad ve soyadları, baba adlan, 
doğum yeri ve tarihleri ve ikametgahları 
demek merkezinin en büyük mülki amirliğine 

yazı ile bildirilir.

Madde 25. DERNEK GELİRLERİ:

1. Yıllık aidat 30.000 TL olup genel 
kurulca tesbit edilir.

2. Bağış ve yardımlar,
3. Kurs, mûsamere, gezi, çay gibi sos

yal (ariyetlerden elde edilen gelirler,

4. Mal varlığından elde edilen gelirler,

5. Demekçe yapılan yayınlar, tamsi, r 
konferans, seminer gibi faaliyetlerden elde I 

edilen gelirler,

6. Diğer gelirlerdir. I
Madde 26. GELİR VE GİDERLERDE ] 

USUL: {
Demek gelirleri, Maliye Bakanlığınca I 

bastırılacak alındı belgesi ile tahsil edilir ve 
giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu bel- ' 
gelerin saklama süresi, özel kanunlarda 
gösterilen daha uzun süreyle ilişkin I 

hükümler saklı kalmak şartı ile 5 yıldır.
Alındı belgesinde, ödeme ve bağışda 

bulunanın açık kimliği ve imzası bulunur.
Tahsil olunan paralan, yönetim kum

lunun tespit edeceği finans kuruşuladından ! 

birinde veya bir kaçında demeğin namına 
açtırılacak vadeli, vadesiz veya döviz hes
abına yatırılır. Acil masrafları karşılamak' 
için demeğin kasasında luzûmü kadar para 
bulunabilir. Bunun miktarını yönetim kurulu 
zamana göre takdir ve tespit eder.

Finans kuruluşlarından para çekmek 
için yönetim kumlunun yetki verdiği bit 
kişinin imzasının bulunması şarttır. Para 
değerenide olan menkul kıymetler hakkında 
da aynı hükümler caizdir.

k

Madde 27. DERNEK DEFTERLERİ: | 
Demek Merkez ve Şubelerince: 
1. Üye kayıt defteri, 

2. Karar defteri, 
3. Gelir - Gider defteri, 
4. Bütçe ve Blanço defteri, 
5. Demirbaş eşya defteri, 
6. Gelen - Giden evrak defteri, 
7. Dernek gelirleri alındı belgesi ev- ; 

rak kalıt defteri,
8. Emanit eşya kayıt defteri tutulur.
Bunlardan emanet eşya kayıt defleri | 

hariç, diğerlerinin noter tastiki olması 

şarttır.
Madde 28. BİLDİRİ YAYINLANMA

SI:
Bildiri yayınlanması yönetim kurulu i 

kararı ile mümkündür. Bildiri metninin bir 
sureti bu hususla ilgili yönetim kumlu karın 
ile birlikte ve alındı belgesi karşılığında ma
hallin en büyük mülki amirliğine ve 
C.Başsavcılığına verilmesi gereklidir. Bildi

ri, mülki amirliğe verilişinden 24 saat 

geçmeden dağıtılamaz.
Madde 29. İÇ DENETİM

Yönetim kurulunun her türlü faaliyet
leri ve hesapları, tüzükte belirtilen şekilde • 
denetleme kurulunca denetlenir. Derneğin 
gayesine uygun olarak işleteceği her türlü 
tesisler ve bu tesislerde çalıştırılacak per
sonelin yönetim ve denetim yetkisi yönelim 

kuruluna aittir.
Madde 30. TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ:

Tüzük değişiklikleri olağan .veya 
olağanüstü kongrelerde ve daha önceden 

gündeme alınmak şartıyla mümkündür.
Tüzük değişikliklerinin kongreye 

iştirak eden üyelerin 3/2 çoğunluğu ile 

yapılması zorunludur.
Madde 31. DERNEĞİN FESHİ:

a. Genel Kural kararı ile feshi,

b. Mahkeme kararı ile feshi olmak 

üzere iki türlüdür.
a. Genel Kurul Kararı ile feshi:
Feshe karar alınabilmesi için demek 

üyelerinin en az 2/3'ünün toplantıda hazır 
bulunması şarttır. İlk toplantıda ..çoğunluk 

sağlanamz ise ikinci tohlantıda mevcut ile 

toplantı yapılır. Fesih kararının, mevcut 
üyelerinin 2Z3ü çoğunluğu ile alınması ge
reklidir. Fesih kararı yönetim kurulu ta
rafından 5 gün içinde mahalli mülki amirliğe 
yazı ile bildirilir.

b. Mahkeme Karan ile fesih:
Kuruluş esnasında tüzük veya evrak

larda yazı ile bildirilen eksikliklerin 30 gün 
içersinde giderilmesi olağan, genel kural 

ronmal süresinde yapılamaması ve ihtara 
rağmen 3 ay içinde yine yapılmaması halinde 

mahalli mülki amirin C. Başsavcılığına 

müracatı ve sacvırjın Asliyle Hukuk Mahkem
esine fesih davası açması suretiyle demek 

feshedilir.
Madde 32. ACZE DÜŞME
Üyelerin ilgisizliği veya ayrılmaları se

bebi ile üst üste iki olağan genel kumul to
plantısının yapılamaması dolay isiyle yönetim 
kurulu teşkiline imkan kalmadığı hallerde 

dernek acze düşmüş ve kendiliğinden 

dağılmış addolunur. Dağılma halinin tespiti 
demek merkezinin bulunoduğu yerin en 

büyük mülki amirinin kararı iledir.

Madde 33. TASFİYE:

Derneğin feshi ve acze dûşmü sebeb ( 
ile kendiliğinden dağılması halinde mal ve 
para varlıklarının tasviyesinde esas kay ide, 
genel kurul karârı ile, şayet genel kurul 

toplanamıyorsa yönetim kumlu karan ile 
aynı doğrultuda çalışan dernek veya 
vakıflara devredilir.

Madde 34. 2098 sayılı Demekler 
Kanununa göre hazırlanan bu tüzük, Mülki 
Amirliğine verilmekle yürürlüğe girer.

Madde 35. SAİR HUSUSLAR:
İşbu dernek tüzüğü 35 madden 

müteşekkil olup, Dernek Tüzüğünde Hüküm 
bulunmaması halinde Medeni Kanun Hüküm
leri uygulanır.
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ÖĞRETMENLER
I öğretmenler Günü tüm 

uV [yurtta olduğu gibi İlçemizde 
j. de törenlerle kutlandı.’i’S. 1 ---------------

IBU1 ----- e,~Y

. tlğimiz halta Çarşamba gû-
। S hû sabah saat 09.45'te

sn SN»

Bu yıl 13'ûncûsû kutla
nan öğretmenler Günü geç-

'Atatürk anıtına çelenk su- 
Inulması. saygı duruşu ve is
tiklal marşı'nm okunmasıy
la başladı.
T Çelenk sunma töreninin 
ardından Kız Meslek Lisesi 
salonunda hazırlanan prog
ram sunuldu. Saygı duruşu 
ve istiklal Marşı'nm okun- 
masından sonra. Öğret
menlerin gün hakkmdaki 
konuşmalarına ve şiirlerin 
okunmasına geçildi. StaJ-

' yerliği kalkan öğretmen- 
1 terin and içme töreninden 

sonra, açılan yarışmanın 
ödüllerinin dağıtılması ve 
emekli öğretmenlere hizmet 
şeref belgeleri ve şiltleri ve
rildi.

Törenler öğrencilerin 
ışilrlerinin okunması ve 
Koroyla birlikte Öğretmen 
Marşı'nm okunmasıyla so
na erdi.
■ öte yandan öğretmen
ler Haftası nedeniyle siyasi 
partiler de açıklamalarda 
bulundular.

SHP Gemlik Eğitim Ko
misyonu Başkanı Emekli

i

** 
«b, 
***>

GÜNÜ KUTLANDI
öğretmen Ahmet Sonat, 
tüm öğretmenlerin gününü 
kutlayarak, "Bu önemli gün
lerinde öğretmenlerimizi 
kutlar, her zaman yanla
rında olacağımızı bildiririz" 
diye konuştu.

Ahmet Sonat, yaptığı 
yazılı açıklamada; "Cumhu
riyetimizin kuruluşundan 
bugünlere kadar Atatürk 
Devrim'lerinin yerleşme
sinde, demokrasinin savu
nucusu öğretmenlerimiz 
daima ön saflarda yerini 
almış ve Atatürk'e layık ne- 
silller yetişmesi için çalış- 
ıştır. Bu anlamda kutla
maya hazırlandığımız Öğ
retmen Günü daha da önem 
kazanmaktadır" dedi.

BDP İlçe Başkanı Meh
met Kaptan ise, tüm öğret
menleri kutlayarak şunları 
söyledi:

"T.C. binlerce vatan ev
ladını yetiştiren, Türkiye' 
nin yarınının kurucuları 
değerli öğretmenlerin hak
lan ödenmez.

"En büyük öğretmen 
Atatürk'ün yolunda gö
revlerini şevkle yapan 
öğretmenleri kutluyorum. 
Şehit öğretmenlere rahmek, 
ailelerine başsağlığı dili
yorum."

■»"'I KÜÇÜK sanayi sitesinde
L" TAPU MUTLULUĞU

j ■ Gemlikli 163 küçük sa- 
natkara sağlıklı işyeri sağ- 

’* layan Küçük Sanayi Sitesi 
■ '»[tamamlanarak Pazar günü

■ Noter huzurunda çekilen 
1 * *bı kuralarla ortaklar tapu 

mutluluğunu yaşadılar.
Gemlik-Bursa yolunun 

3. kilometresinde 30 dönüm 
:ıt arazide Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığı’nca onanan pla- 
na göre değişik sanat grup- 

IB**^lannı İçinde toplayan Sa- 
öŞbU nayl Sitesi 60, 120, 180 ve 
®*»b,İ26O metrekarelik birimler 

halinde inşa edilmişti.
Gemlik'te ilk kez mo- 

ûEîıldem, alt yapısı tamam- 
Mfçjlanmış, PTT, banka, emni- 
wısJyet noktası, lokantaları, 

Içıraklık Okulu, kafeteryası 
Kievli bulunan Sanayi Sitesi geniş 
r;:^Jyeşil alanlarıyla Gemlikli

lere hizmet verecek.
i Pazar günü sitede topla- 

B(l nan ortaklar Gemlik 1. No

teri Maksut Akçay'm görev
lendirdiği memurların eşli
ğinde her meslek grubuna 
ait değişit torbalardan kura 
çekimi yaptılar. Kuralarda 
işyerleri belirlenen ortak
lar, Kooperatif Yönetimin
den birer belge alarak daha 
sonra tapularım alacaklar.

Küçük Sanayi Sitesi Ya
pı Kooperatifi Başkanı Sü
reyya Bayrak, 163 işyerinin 
tamamlanarak ortaklara 
teslim edilmesinin mutlu
luğunu yaşadıklarını, tüm 
engellemelere karşın mo
dern işyerlerine kavuştuk
larını söyleyerek, "Sitemize 
kavuşmamızda bize destek 
olan Bakanlık mensup
larına, siyasi parti temsil
cilerine, ortaklarımıza ve 
inşaatı yürüten müteah
hitlik firmasına sonsuz 
teşekkür ederiz." dedi.

mu

«ir Ticaret Odası Ara Seçimleri Yapıldı

"YÖNETİME GÜVENOYU"
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası ara seçimleri yapıl

dı. Yeniden görev başına getirilen eski yönetim güven
oyu aldı. ., -

Ticaret ve S^ayi Odası İlçe Merkezinde yapılan se
çimlerde, Oda Meclisinde bulunan 20 kişi oy kullandı. 
İki yılda bir yapılan ara seçimlerde eski yönetime ye
niden görev verildi. Yönetim Kurulu aralannda yaptığı 
toplantıda Başkanlığa yeniden Kemal Akıt'ı getirdi. 
Başkan Yardımcıları ise; Haşan Sözüneri ve Cahit Dur
maz oldular.

Meclis Başkanlığına Mehmet Turgut'un, yardım
cılığına da yeniden Sami Taran'ın getirildiği ara seçim
lerde, Şahin Danış muhasip üye olurken, Seyhan Aydın, 
Hüseyin Üre ve Salih Üngör'de asil üyeler olarak belir
lendiler.

Seçimlerden sonra konuşan Başkan Kemal Akıt, 
Gemlik ekonomisine yapılan katkılar konusunda çalış
maların devam edeceğini belirterek, yönetime güven oyu 
veren tüm üyelere teşekkür etti. Ara seçimlerden sonra 
tüm Oda temsilcileri Ttbel Otel'de birlikte yemek yediler.

KAYIP
Rize, Çayeli Nüfus Mü
dürlüğünden aldığım 
Nüfus Cüzdanımı kay
bettim. Hükümsüzdür. 
lAbdülkadir YILDIRIM

KAYIP
Bursa, Keleş Nüfus Mü
dürlüğünden aldığım 
Nüfus Cüzdanımı kay
bettim. Hükümsüzdür.

Ramazan DALGIN

KAYIP
Sivas Merkez Nüfus Mü
dürlüğünden aldığım 
Nüfus Cüzdanımı kay
bettim. Hükümsüzdür.

Zeki CANKILIÇ

KAYIP
Gemlik Nüfus Müdür
lüğünden aldığım Nü
fus ‘Cüzdanımı kay
bettim. Hükümsüzdür.

Muharrem FARAŞ

PARTİLERDEN 
MARMARABİRLİĞE 

TEPKİ
Demokratik Sol Parti Gem
lik İlçe basın sözcüsü Eşref 
Eren, Marmarablrlik'in fi
yat politikasını eleştirerek 
"Gemlik ve yöremizin diğer 
ilçelerinde zeytincilikle uğ
raşan vatandaşlarımız a- 
ğırlaşan hayat şartları 
içersinde son yılların en 
büyük darbesini açıklanan 
zeytin fiyatlarıyla görmüş
tür." dedi.

Eşref Eren, yaptığı ya
zılı açıklamada, "Üretici 
zeytin mahsulünü topla- 
yıncaya, hatta satıncaya 
kadar yapılan her türlü 
masrafın en az yüzde yüz 
artış gösterdiği halde fiyat
lar ancak yüzde 65 art
tırılmıştır. Tüketiciyi de ko
rumak için bu kadar zam 
yapılabilmiştir. Kooperatif, 
üreticinin tek ümit kay
nağıdır. Eğer kooperatif 
üreticiyi koruyamıyorsa 
kooperatifçiliğin anlamı 
kalmaz” dedi.

En yüksek barem fiya
tın 29 bin lirada kalma
sının üreticiyi tüccarın 
kucağına ittiğini belirten 
Eren, "Biz, DSP olarak, bu 
fiyat politikasını şiddetle 
kınıyoruz. Partimizin ger
çek politikası olan işçinin, 
esnafın ve köylümüzün ya
nında olduğumuzu ve ger
çek kooperatifçiliğin en 
büyük destekçisi olacağı
mızı bildiririz. Bundan ön
ce Sayın Bülent Ecevit'in 
başbakanlığı döneminde 
kar payı dağıttığımızı her
kes biliyor. Bu nedenle, ik
tidarı uyarıyoruz. Zeytin 
üreticisinin gerçek hak
kının verilmesi için fiyat
ları yeterli bir düzeye çıka
rılmasını talep ediyoruz. 
iktidar partileri DYP ve 
SHP Gemlik yöneticileri o- 
larak güzel Gemklik hal
kının tüm sorunlarına sa
hip çıksınlar. Gemlik'te de 
iktidarın var olduğunu ya
şamak bizim de hakkımız" 
şeklinde konuştu.

öte yandan, MDP ilçe 
Başkanı Mehmet Kaptan 
da zeytin fiyatlarını yeter
siz bulduğunu açıkladı.

Kaptan yaptığı açıkla
mada, "Benim köylümün, 
benim çiftçimin derdini 
ben çözeceğim diyen siya-, 
silerin zeytin üreticisine 
verdiği fiyatlar ortadadır. 
220 tane tavan zeytine 29 
bin lira kooperatifçe fiyat 
verilirken aynı zeytini tüc
car 35-40 bin liradan al
maktadır. Verilen fiyatlar 
zeytin üreticisinin alın teri
nin karşılığı değildir. Üre
tici mağdur edilmiştir, tüc
carın insiyatiflne terk edil
miştir. Bu durum en kısa 
zamanda düzeltilmelidir.1' 
dedi.

Gemliklilere
Küfretti 
Linçten

Zor Kurtuldu
Aşırı alkol aldıktan son

ra Gemlik'in en işlek cad
delerinden olan Çarşı mey
danında Gemliklilere küfür 
eden 33 yaşındaki Cemal 
Keskin, bir grup Gemlikli 
genç tarafından tartakla
nırken, devriye gezen Polis 
ekiplerince yakalanarak 
gözaltına alındı.

Bir süre önce Kars'tan 
Gemlik'e geldiği öğrenilen 
Cemal Keskinin ilçede 
seyyar balıkçılık yaptığı ve 
bir otelde kaldığı bildirilir
ken, olay günü ilçedeki bir 
birahanede aşırı derecede 
alkol aldığı ve saat 22.30 
sıralarında caddeye çıkarak 
nara atıp Gemliklilere küfür 
ettiği ve bu sırada yoldan 
geçmekte olan bir grup 
Gemlik'!! genç tarafından 
dövülerken yoldan geçen 
Emniyet ekiplerince kur
tarıldığı öğrenildi.

Olaydan sonra Gemlik 
Emniyet Müdürlüğünde göz
altına alman Cemal Keskin, 
olayı hatırlamadığını belir
tirken, yüzündeki şişlikler
den epey hırpalandığı gö
rüldü. Keskin'i döven genç
lerin ise aranmasına devam 
ediliyor.

SİLAHLA 
ARKADAŞINI

YARALADI
Muhammet Tekin (20) 

adındaki şahıs, arkadaşı 
Hüseyin Taşkın'ı (24) kız 
yüzünden ayağından ta
bancayla yaraladı.

Olay, geçtiğimiz hafta 
Lise Caddesinde meyda
na geldi. Kavgalı olan 
Muhammet ve Hüseyin 
Lise Caddesinde karşıla
şınca tartışmaya başla
dılar. Tartışma kavgaya 
dönüşünce, Muhammet 
Tekin yanında taşıdığı 
silahıyla arkadaşını tek 
kurşunla vurdu.

KAYIP
Aksaray İli Nüfus Müdür
lüğünden aldığım Nüfus 
Cüzdanımı kaybettim. 
Hükümsüzdür.

Vedat ATAÇ

KAYIP
Samsun Çarşamba İlçesi 
Nüfus Müdürlüğünden al
dığım Nüfus Cüzdanımı 
kaybettim.Hükümsüzdür.

Bilal KOCAMAN

Süreyya Bayrak aday adayı oluyor 
ANAP'TA NURETTİN AVCI'YA RAKİP

Cemal KIRGIZ

Yaklaşık bir yıldır, ANAP Gemlik Belediye Başkan aday 
adayı olarak bilinen, İlçe Başkanı Nurettin Avcı'ya seçim
lere 4 ay kala rakip çıktı.

Gemlik Küçük Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı 
Süreyya Bayrak, daha önce kulisler düzeyinde bilinen aday 
adaylığını resmen açıkladı. Bayrak, Gemlik'in yıllarca ih
mal edildiğini öne sürerek, köklü ve uzun yıllar hizmet ede
cek projelerle Belediye Başkan ada adaylığına soyun
duğunu bildirdi. Süreyya Bayrak, ANAP'ın içinde geniş bir 
tabana sahip olduğunu vurgulayarak, merkez yoklamasına 
karşı olduğunu söyledi. Bayrak, "Ben üye bazında sandığa 
gidilmesini istiyorum. Merkez yoklamasına kesinkes kar
şıyım. Umurbey'de demokrasi uygulanıyorsa bu doğal ola
rak Gemlik'te de böyle olmalı" diye konuştu.

Bu ana kadar çatırtısız giden ANAP’ta 1991 milletvekil
liği seçimlerinde ilçenin adayı Esat Coşkun'un yerine Meh
met Gedik'i desteklediği öne sürülen Nurettin Avcı ve gru
buna karşı çıkan Süreyya Bayrak'ı, Esat Coşkun'un yanı 
sıra, eski Belediye Başkanı Hakkı Çakır ve eski İlçe 
Başkanı Haşan Başaran'ın da desteklediği öğrenildi.

ANAP genel merkezini de düşündüreceği belirlenen 
aday adaylığı konusunda Süreyya Bayrak'ın dediği gibi ön 
seçim mi yapılacak, yoksa Ağustos ayında ilçeye yaptığı 
ziyarette, tüm Gemliklilere hitap ederken ANAP'ın adayının 
Nurettin Avcı olduğunu açıklayan Genel Başkan Mesut 
Yılmaz'ın söyledikleri mİ...

CMUK'la GELEN
Baştarafı 3 ncO Sayfada 

yerine getirilebileceği konumu sağlanmıştır. Yakalanan kişiyle a- 
vukat, vekaletname olmaksızın "konuşulanları başkalarının duy
mayacağı bir ortamda" görüşebilir. Savunmaya getirilen bu yetki 
bizce çok önemlidir. Gözaltına alınan sanık "susma hakkını" kul
lanıp avukat istediğinde gelen avukatla "polisten gizli" görüşecek, 
soruşturmaya konu olayı kendi aralarında tartıştıktan sonra eğer 
susma hakkını kullanmayıp ifade verecekse, "nasıl bir ifade veri
leceği" birlikte saptanacaktır.

Ancak avukatın görevi suç kanıtlarını saklamak veya saptır
mak değildir. Onun görevi sanıktan öğrendiği -eğer sanık bir suç 
işlemişse-, suçun niteliği itibariyle oturması gereken zemine otur
masını sağlamaktır. Örneğin bir gasp suçunu avukat hırsızlığa 
veya benzeri bir başka suça dönüştüremez. Yapılacak hizmet, 
usul yasasının o aşamayı düzenleyen maddelerinden sanığın en 
geniş biçimde yararlanmasını temindir.

Yeni düzenlemenin savunmaya duyduğu güven ve sağladığı 
yetkiler çok önemlidir. Bunların eksiksiz ve sorumluca kullanıl
ması, karakolları sevimsiz yerler olmaktan çıkartacağı gibi hem 
polise ve hem de avukatlara daha bir saygınlık kazandıracaktır. 
Çağdaş yargı insan onuruna yakışmayan yöntemlerle kanıt top
layarak yola çıkmayan yargıdır.

GAYRİMENKULUN AÇIK ARTIRMA İLANI

Gemlik İcra Müdürlüğünden
Dosya No.: 992 / 232 T.

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

Gemlik tapu sicilinin Pafta:3. parsel:6901 ve sahi- 
fe:6876 da kayıtlı Gemlik Umurbey Köyü Harmanaltı 
mevkiinde kain 513.60 m2 miktarındaki arsa üzerinde 8 
tane zeytin ağacı olan bahçeli evin, iki katlı olup, alt katı 
mağaza iken oda durumuna getirildiği ve üst katta ise 3 
oda, mutfak, banyo, tuvalet, hol ve balkonun bulun
duğu, ayrıca bahçeye doğru bir deras halinde bir balko
nun bulunduğu, su elektriğinin mevcut mesken bilirkişi 
tarafından 400.000.000 TL. kıymet taktir edilmiştir. 
Taşınmaz açık arttırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.

SATIŞ ŞARTLARI:

1. Satış 7.1.1994 Cuma günü saat 14.00 den 14.20 
ye kadar Gemlik İcra Müdürlüğünde açık arttırma sure
tiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin 
% 75'ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuu
nu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. 
Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taah
hüdü baki kalmak şartıyla 17.1.1994 Pazartesi günü 
aynı yer ve aynı saatlerde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. 
Bu arttırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimen- 
kulün en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere 
artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok 
artırana ihale edilecektir. Şu kadarki arttırma bedelinin 
malın tahmin edilen kıymetinin % 40'ını bulması ve satış 
isteyenin alacağına rüçhanlı olan alacakların toplamın
dan fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve 
paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böylece fazla 
bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2. Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen 
kıymetin % 20'si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar 
kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri 
lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 
günü geçmemek üzere mehil verebilir. Telaliye resmi, 
ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş 
vergiler satış bedelinden ödenir. K.D.V. vergisi alıcıya 
aittir.

3. İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gay
rimenkul üzerindeki hakarını hususiyle faiz ve masrafa 
dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün 
içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hak
ları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç 
bırakılacaklardır.

4. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırma
mak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve 
kefiller teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasın
daki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt fai
zinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve te
merrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce 
tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelin
den alınacaktır.

5. Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin göre
bilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde is
teyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6. Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve 
münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi al
mak isteyenlerin 992/232 T. Sayılı dosya numarasiyle 
Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(Ic. If. K. 126
(*) İlgililer tabirine irtifak İcra Müdürü
hakkı sahipleri de dahildir.
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OSMANLI İMPARATORLUĞU'NUN ÇATISI ALTINDA YER ALMIŞ HERKESİ, BUGÜN HANGİ ÜLKENİN SINIRLARI 
JŞj İÇERSİNDE YER ALDIĞINA BAKMADAN, TÜRK'Ü İLE. KÜSTÜ tLE TÜRKMEN'İ, YÖRÜK'Ü, ARNAVUT'Ü, BOŞNAK'I, POMAK'l, 
İSİ HIRİSTİYAN'I. MUSEVİ'Sİ. SÜNNİSİ VE ALEVİSİ İLE ECDADIMIZIN BİZE ADETA KUTSAL BİR EMANETİ OLARAK KABUL 
O EDİYORUZ.
§ AMACIMIZ ZORU .BAŞARMAK, IRAK'I YAKIN ETMEKTİR. HACI BEKTAŞ VELİ'NİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİNE TALİBİZ,
□ AMACIMIZ ASLAN'LA GEYİĞİ BİRLEŞTİRMEKTİR.
§ bu bIrlIk bIze büyük bIr İmparatorluğu, bIr cihan devletin! verdi, mevcut tablo ne kadar iç karar- 
121 TICI OLURSU OLSUN, UNUTULMASIN Kİ ARTIK TÜRKİYE'NİN GEMİSİ RÜZGARI ÖNDEN ALMIYOR. TAZELENMİŞ BİR BİRLİK 
□ VE BERABERLİK, BİZE BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİMİZ BÜYÜK, GÜÇLÜ VE ONURLU BİR TÜRKİYE'Yİ VERECEKTİR.

BÜYÜK DEĞİŞİM PARTİSİ BÖYLE BİR BÜYÜK DEĞİŞİMLE GÜÇLÜ TÜRKİYE'Yİ KURMAK İÇİN VARDIR.

AMACIMIZ, ANKARA KONUŞUNCA YANKISININ CEBEL-I TARIK'TAN, BASRA KÖRFEZİNDEN, BAKÜ'DEN, 
AŞKAABAD DAN, SARAYBOŞNA, KOSOVA, PRİŞTİNE'DEN DUYULACAK BİR DÖNEMİ BAŞLATMAKTIR.

BU ARADA İKTİDARLAR DEĞİŞMİŞTİR. BAKANLAR, BAŞBAKANLAR, HÜKÜMETLER DEĞİŞMİŞTİR. NE YAZIK Kİ 
|3| MİLLETİN KADERİ DEĞİŞMEMİŞTİR.

AMA DEĞİŞECEKTİR !
§ MİLLETİN MAKUS TARİHİ DEĞİŞECEKTİR.

g BUYUK DEĞİŞİM PARTİSİNİN VARLIK NEDENİ BUDUR.

: MİLLETİMİZİN KADERİ, SESSİZ MİLYONLARIN SİYASETE DÖNMESİYLE DEĞİŞMEYE BAŞLAYACAKTIR. BU DÖNÜŞ, 
[□] BÜYÜK YÜRÜYÜŞTÜR, BÜYÜK DEĞİŞİM PARTİSİ BU YOLDA VE BU AMAÇLA MİLLETİMİZLE BİRLİKTE YÜRÜYECEKTİR

BUNUN İÇİN HİÇ BİR AYIRIM YAPMADAN HERKESİ YÜRÜYÜŞE İDAVET ETTİK. PARTİMİZE ÇAĞIRDIK. DÜNKÜ SİYASAL 
□ EĞİLİMLER BİZİM İÇİN ÖNEMLİ DEĞİLDİR DEDİK. DÜN KİM NEREYE OY VERMİŞ OLURSA OLSUN BİZCE FARK ETMEZ, BİZ 
[5| ONA TALİBİZ DEDİK.

BU DAVETİ BİR KERE DAHA TEKRARLIYORUZ. HERKESİ SAĞCI-SOLCU, İNANAN-İNANMAYAN, TÜRK, KÜRT, MU- 
□ HACÎR DİYE BÖLÜP AYIRMADAN BERABER OLMAYA ÇAĞIRIYORUZ.

□ 
□ 
o 
ö 
İsi 
□ 
El 
El 
El 
El 
El 
El 
El

□ □
ısı 
El 
El 
El 
El 
El 
El 
El

• AYDIN GÜNLERE DOĞRU...
• YENİ BİR SES - AYDIN MENDERES
• "MENDERES'LE BAŞLANDI. MENDERES'LE DEVAM EDİYORUZ"
• "AYDIN MENDERES GELİYOR"
• "GENÇ DEMOKRAT LİDER AYDIN MENDERES"
• "BU ELİ TUTUN, BU EL MENDERES ELİDİR. BU SESİ DUYUN, BU SES MENDERES SESİDİR"
• "YENİ AYRILIKLARIN DEĞİL. YENİ BERABERLİKLERİN PEŞİNDEYİZ"
• "BÜYÜK YÜRÜYÜŞ"
• "BÖYLE GELMİŞ BÖYLE GİTMEYECEK"
• "ONURLU, BAĞIMSIZ, ETKİLİ BİR DIŞ POLİTİKA İÇİN BÜYÜK DEĞİŞİM"
• "KALKINDIRMAYI HIZLANDIRMAK VE YOKSULLUĞU YENMEK İÇİN BÜYÜK DEĞİŞİM"
• ESASLI VE KÖKLÜ BİR DEĞİŞİM KAÇINILMAZDIR.
• YAĞMA EKONOMİSİNE PAYDOSI
• "BU DEĞİŞİMİ DOĞRU KAVRAMAK VE ONA AYAK UYDURMAKTAN BAŞKA ÇAREMİZ YOKTUR"
• "MİLLETİN SÖZCÜLÜĞÜNE TALİBİZ"
• "'ÇAĞRIMIZ HERKESE VE HER KESİMEDİR”
• TARAFSIZ VE HAKEM DEVLET
• HEDEFİMİZ; GERÇEK DEMOKRASİ VE GERÇEK MİLLET İKTİDARIDIR
• LİDER ÜLKE - GÜÇLÜ, BÜYÜK TÜRKİYE

İSİ
□ IMIMIMIMıaıınlIollMIMIMIMIöllMIMkılkıltMIMIMInlInlıaııaıIMIMıaııaılmıaılMlalkılIM İM İM İM İM İM İM İM İM İM İM İM İM İMİM İM El El
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