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Üniversite mezunlarına
büyük destek!
Milas Çalışma ve İş Kurumu İlçe Müdürlüğü, üniversite mezunu gençlerin işe ilk
adımlarını atmalarına destek veriyor. İşe İlk Adım projesi, 28 Şubat’ta son bulacak.
Haber: Demet Leyne Turhan 3’te

Güçlü bir takım kurdular
Muğla Mahalli İkinci Amatör Küme takımlarından Milas Dörtyol Gençlikspor, 2018-2019
sezonu İkinci Amatör Küme’de grubunda üst
sıralara çıkmak için iyi bir kadro kurdu.
Haber: Sercan Ergin 2’de

Okulda yöresel
yemekler tanıtıldı
Milas Atatürk İlkokulu, ‘Maskotumla Şehrimi Tanıyorum’ isimli eTwinning projesi
kapsamında ilçenin yöresel yemeklerini
tanıttan bir etkinliğe imza attı.

Eğitim Bir-Sen Başkanı
Uçak’tan yarıyıl mesajı

Haber: Demet Leyne Turhan 2’de

Kaymakam
Arslan’dan Dekan
Yağcı’ya ziyeret

Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak,
2018-2019 eğitim öğretim yarıyılının sone ermesi nedeniyle mesaj yayınladı. 5’te

Milas Kaymakamı Eren Arslan, kısa bir
süre Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Milas Veterinerlik Fakültesi Dekanı
olarak atanan Prof. Dr. Artay Yağcı’ya
hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Haber: Gülşah Baştaşkın 2’de

Sağanak yağışlı hava
Milas’ı etkileyecek
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden alınan
bilgiye göre, Milas genelinde hafta boyunca gök
gürültülü sağanak yağışlı hava hakim olacak.
Haber: Hamza Balandı 2’de

Türkiye’nin toprakları
Muğla’da analiz ediliyor
Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal amaçlı
Toprak Sulama Suyu ve Bitki Laboratuvarı
üreticiye, tarıma destek olmaya devam ediyor.
Haber Merkezi 8’de
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Okulda yöresel yemekler tanıtıldı
Milas Atatürk İlkokulu,
‘Maskotumla Şehrimi Tanıyorum’ isimli eTwinning
projesi kapsamında ilçenin
yöresel yemeklerini tanıttan
bir etkinliğe imza attı.

Sağanak yağışlı hava
Milas’ı etkileyecek
Meteoroloji İşleri Genel
Müdürlüğünden alınan
bilgiye göre, Milas genelinde hafta boyunca gök
gürültülü sağanak yağışlı hava hakim olacak.

Haber: Hamza Balandı
Milas’ta hafta boyunca, gök
gürültülü sağanak yağışlı havanın etkisini göstermesi bekleniyor.
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden elde edilen bilgiler
ışığında, Milas’ta hafta boyunca
gök gürültülü ve kuvvetli sağanak yağışın görüleceği tahmin

ediliyor.
Milas’ta hava durumu şöyle
olacak; bugün gök gürültülü sağanak yağışlı en yüksek 15 derece, yarın sağanak yağışlı en yüksek sıcaklık 16 derece, çarşamba
günü gök gürültülü sağanak
yağışlı en yüksek 16 derece ve
perşembe günü gök gürültülü sağanak yağışlı en yüksek 14 derece
olacak.
Uzmanlar; kuvvetli yağışın
neden olabileceği sel, su baskını,
heyelan, yıldırım, hortum, çatı
uçması, gibi olumsuzluklara karşı
vatandaşlarımızın dikkatli olması
konusunda uyarılarda bulundu.

Güçlü bir takım kurdular
Muğla Mahalli İkinci Amatör Küme takımlarından
Milas Dörtyol Gençlikspor,
2018-2019 sezonu İkinci
Amatör Küme’de grubunda üst sıralara çıkmak için
iyi bir kadro kurdu.

Haber: Sercan Ergin
Muğla Mahalli İkinci Amatör Küme takımlarından Milas
Dörtyol Gençlikspor, 2018-2019
sezonu İkinci Amatör Küme’de
grubunda üst sıralara çıkmak için
bu yıl iyi bir kadro kurdu.
Geçen yıl ligde son sırada yer
alan takımdan, 9 kişiyle yolları
ayrılan kırmızı yeşilli ekip kadrosuna Süper Amatör Küme’de
birçok takımda forma giyen orta
saha oyuncusu; Hasan Hüseyin
Akşit, Cemil Dinçer, İzmir Mahalli
Birinci Amatör Küme takımların-

da forma giyen Mustafa Burgaz,
Tolga, Kerim, Mehmet Demir, Yılmaz Uzunay, Yavuz Estelik, Karaovaspor’dan Emin Ay Bacaksız
isimli sporcuları kadrosuna kattı.
Milas Dörtyol Gençlikspor
Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi basın sözcüsü Ayhan Günay,
yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Kulübümüzün bir lira geliri olmadığı için maddi sıkıntılar
içerisinde bugüne kadar Milas’ın
değişik takımlarında başarıyla
forma giyen sporcu kardeşlerimizi transfer ettik. Müsabakalar
başladığımızda gidebileceğimiz
yere kadar gitmek istiyoruz. Geçen yıllardan daha iyi sonuçlar
alacağımıza inanıyoruz. Haftaya
başlayacak olan İkinci Amatör
Küme’de her takıma şimdiden
başarılar diliyoruz.”

Haber: Demet Leyne Turhan
Milas Atatürk İlkokulu, öğrencileri geliştiren aynı zamanda veliler tarafından da ilgi gören proje
ve etkinliklerle eğitim-öğretim yapıyor. Milas Halk Eğitimi Merkezi
Müdürü Tunahan Bayram, Milas
Öğretmenevi Müdürü Kerem Çatak, Milas Halk Eğitimi Merkezi
Müdür Yardımcısı Çiğdem Çatak
ve Ramazan Evren Yalavaç, okul
yönetimi, öğrenciler ve velilerin
katılımıyla Milas Atatürk İlkokulu’nda, ‘Maskotumla Şehrimi Tanıyorum’ isimli eTwinning projesi
kapsamında yöresel yemek tanıtım etkinliği düzenlendi.
İlçeye özgü lezzetlerin sergilendiği ve yemeklerin tadına bakıldığı etkinlik, oldukça renkli görüntülere sahne oldu. Çeşit çeşit
yemeklerin tadına bakan öğrenciler ise yaşadıkları yerin somut olmayan kültürel mirasını deneyim-

Milas Kaymakamı Eren
Arslan, kısa bir süre Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Milas Veterinerlik
Fakültesi Dekanı olarak
atanan Prof. Dr. Artay
Yağcı’ya hayırlı olsun
ziyaretinde bulundu.

Haber: Gülşah Baştaşkın
Milas Kaymakamı Eren Arslan, kısa bir süre Muğla Sıtkı
Koçman Üniversitesi Milas Veterinerlik Fakültesi Dekanı olarak
atanan Prof. Dr. Artay Yağcı’ya
hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.
Beraberinde İlçe Jandarma
Komutanı Yarbay Hayrettin Fidan ve İlçe Emniyet Müdürü Turgay Ava’nın da bulunduğu ziyarette, Dekan Yağcı’ya görevinde
başarılar dileyen Kaymakam Arslan; “Veterinerlik Fakültesi’nin,
ekonomik ve sosyal yapısı başta
olmak üzere her alanda ilçemize

leme şansı buldu.
Her çocuğun coğrafyayı tanıması, gezmesi ve bilgi sahibi
olması amacıyla hazırlanan ‘Maskotumla Şehrimi Tanıyorum’
isimli bir eTwinning projesi kapsaında Atatürk İlkokulu’nda, tanıtım videoları, afişler hazırlanıyor.
Projede görev alan öğrenciler, bu
çerçevede tarihi, kültürel geziler
yaparak, maskotlarıyla birbirlerine bilgi akışı sağlayacaklar.

Kaymakam Arslan’dan
Dekan Yağcı’ya ziyeret

çok önemli katkısı olacaktır. Bu
noktada da bizler de ilçemizin ve
ülkemizin yararına olan her işin
yanında olur, elimizden gelen

her türlü katkıyı sunarız” dedi.
Prof. Dr. Artay Yağcı, Milas
Kaymakamı Eren Arslan’a ziyareti için teşekkür ederek: “Bölgede hayvancılık konusunda iyi
bir potansiyel var. Biz bölgedeki
hayvancılık sektörüne hizmet
edecek şekilde yapılanmak için
gayret göstereceğiz. Öğrencilerimiz 30 veterinerlik fakültesi
içinde ilk 10’da Milas Veterinerlik Fakültesi’ni tercih ettiler. Bu
bölgedeki dinamiği gösteriyor”
ifadelerini kullandı.
Dekan Yağcı’ya yapılan ziyaretin ardından fakülte alanında
minik öğrencilerin de katılımıyla
fidan dikimi gerçekleştiren Kaymakam Arslan, öğrencilerle bol
bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
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Üniversite mezunlarına büyük destek!
Milas Çalışma ve İş Kurumu İlçe Müdürlüğü, üniversite mezunu gençlerin
işe ilk adımlarını atmalarına destek veriyor. İşe İlk
Adım projesi, 28 Şubat’ta
son bulacak.

yal Hizmetler Bakanlığına bağlı
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri tarafından yürütülen “İşe
İlk Adım Projesi” ile yüksekokul
veya fakültelerden mezun olan
18-29 yaş aralığındaki gençlerin;

işbaşı eğitim programlarına dâhil edilerek mesleki deneyim ve
tecrübe kazanması sağlanması
planlanıyor.
“İşe İlk Adım Projesi” kapsamında; program süreleri mes-

Haber: Demet Leyne Turhan
Muğla Çalışma ve İş Kurumu
İl Müdürlüğüne bağlı Milas Çalışma ve İş Kurumu İlçe Müdürlüğü
tarafından, üniversite mezunu
gençlerin işe ilk adımlarını atmalarına destek vereceği duyuruldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan
“Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük
İcraat Programı” kapsamında
yer alan ve Aile Çalışma ve Sos-

leklere göre göre farklılaşmakla
birlikte, en az 3 ay olarak düzenlenecek programlarda, program
süresince gençlerin genel sağlık
sigortası ve günlük 77.70 TL cep
harçlıkları İŞKUR tarafından karşılanacak.
Program sonrasında işverenlerden bu kişileri, program süresi kadar istihdam etmeleri talep
edilecek. Zorunlu istihdam süresinden sonra ise on iki ay süreyle
işverenlerin bu kişileri istihdam
etmeye devam etmesi beklenecek.
Zorunlu istihdam sürecinde
ödenecek ücretin net asgari ücretin yüzde 50’sine karşılık gelen
tutarı İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak. Zorunlu istihdam sürecinden sonra işveren

MUKAD 1 ihalesi incelenmiştir herhalde!
Mülga Muğla
Belediyesi döneminden ve Muğla
Büyükşehir Belediyesi’nden kaynaklı soruşturma
ve davalar sürüyor.
Bunlardan Mülga
ÖZGÜRCE...
Muğla Belediyesi
döneminde yapılan
Özcan Özgür
ve dönemin İmar
Müdürü’ne ihale
edilen Kışla Halısahası ile ilgili “görevi kötüye kullanma” iddiasıyla açılmış olan davadan Osman Gürün ve çalışma arkadaşları
beraat etti.
İzmir İstinat Mahkemesi’nin de onayladığı Muğla Asliye Ceza Mahkemesi kararını “Osman Gürün’e Müjdeli Haber” başlıklı
yazımla 26 Aralık 2018’de bu köşede paylaştık. Başkan Gürün ve arkadaşlarına “geçmiş
olsun” dedik.
İnşallah öteki dava ve soruşturmaların sonunda da “geçmiş olsun” deriz...
“Osman Gürün’e Müjdeli Haber” başlıklı yazımla ilgili çeşitli yorumlar yapıldı. En
dikkat çekicisi de “Kışla Halısaha ihalesi” ile ilgili kamu davası açılmasını sağlayan
Ahmet Tan Karaosmanoğlu’nun yorumu
oldu.
Karaosmanoğlu 30 Mart 2014’ten
önce yapılan Muğla Belediyelerinin ortak
kurduğu “MUKAD 1” ihalesini gündeme
getirmiş. Okuyunca yeni bir dava mı geliyor diye sormaktan kendimi alamadım...
xx xx
xx
Muğla’nın “Vatandaş Ahmet”i Ahmet
Tan Karaosmanoğlu’nun 26 Aralık 2018
tarihli yazıma yorumunu gündem yoğunluğundan bir türlü ele alamamıştım. Aslında uygunsuz, usulsüz gibi görünen başka konular
da var. Onlara da geliriz. Bugün Karaosmanoğlu’nun o yorumuna gelelim.
Karaosmanoğlu “Halısaha ihalesi” için
verilen beraat kararı ile ilgili “Efem... Yargı
kararına boynumuz kıldan incedir.” diyerek, yorumunda şöyle devam etmiş:
“Ancak anlamadığım nokta; MUKAD1
ihalesi 30 Mart 2014 den önce yapıldı.
Önceden kurulmuş Muğla’daki Belediyelerin ortak kurduğu bir birlik tarafından
ihale yapıldı. Halbuki Büyükşehir Yasası
ile birlikte bu birliklerin tüm yetkileri
iptal edilmiş ve tüzükleri gereğince tasviye işlemleri istenmişti. Hiç bir uygulama
yapmamaları yönünde resmi gazetede
de yayınlanmıştı. Bildiğim kadarı ile

Menteşe de yapılan Katı Atık Tesisi bu
birlik tarafından ihale edildi. Hatta ben
bu konuda Muğla Belediyesi’ne bu ihaleyi yapmak için yetkileri olmadığına dair
dilekçe yazmıştım. Müfettişler herhalde
bu konuyuda incelemişlerdir diye düşünüyorum.”
Doğal olarak, Başkan Gürün ve arkadaşlarının Kışla Halısaha İhalesi davasında aklanmaları ile MUKAD 1 İhalesinin ne alakası
var, diye de sorulacaktır.
xx xx
xx
Şöyle alakası var;
26 Aralık 2018 tarihli ve “Osman Gürün’e Müjdeli Haber” başlıklı yazımda,
İçişleri Bakanlığı’nın Osman Gürün ve 10
belediye görevlisi hakkında “Katı Atık Tesisleri’nin ihalesinde rekabeti engelledikleri ve usulsüzlük yaptıkları” gerekçesiyle
verdiği soruşturma izninin de Danıştay tarafından “yersiz” bulunduğunu belirtmiştim.
Soruşturma “olurunda” da yeraldığı gibi,
İçişleri Bakanlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi tasarrufunda olan, Fethiye, Marmaris, Ortaca, Datça Katı Atık Düzenli
Depolama Tesisleri, (o zaman) inşaatı süren
Menteşe Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi ile yapımı planlanan Milas ve Bodrum
Katı Atık Düzenli Depolama Tesislerinin
işletilmesi ile ilgili ihalede usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine müfettiş görevlendirmişti.
Müfettişler, ihalede rekabetin engellendiği ve çeşitli usulsüzlükler yapıldığı yönünde
rapor hazırlamış ve İçişleri Bakanlığı da bu
rapor doğrultusunda Belediye Başkanı Osman Gürün ile Genel Sekreter Hüseyin
Daşgın, Encümen Üyeleri Mehmet Ali
Avcı, Mehmet Oktay, Nevzat Sarıçoban ve
Önder Batmaz‘ın yanısıra Büyükşehir Daire Başkanları Birsen Kocataş, Emin Madran, Fatoş Arslan ve Şevket Gülen hakkında soruşturma izni vermişti. İçişleri Bakanı
Süleyman Soylu‘nun imzasının yer aldığı
kararın tebliğ edilmesinin ardından da Başkan Gürün ve arkadaşları Danıştay Birinci
Dairesi‘ne itirazda bulunmuşlardı.
Bizde bunu kamuoyu ile paylaşırken,
Danıştay Birinci Dairesi de bu konuda
Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından
yapılan itirazı yerinde gördü ve soruşturma açılmadı...
xx xx
xx
Şimdi Ahmet Tan Karaosmanoğlu o
soruşturmayı yürüten müfettişlere, yazımın
altındaki yorumunda “MUKAD 1 Dosyasını
incelediniz mi?” diye soruyor.
Karaosmanoğlu bir “vatandaş” olarak

“gücün denetlenmesi” adına soruyor.
Elçiye de zeval olmaz...
Önce MUKAD ne, ona bakalım.
Kuruluşu dönemin Muğla Belediyesi
öncülüğünde gündeme gelen ve 2010’dan
sonra Muğla il merkezi ile birlikte Kavaklıdere, Ula, Yatağan ilçe belediyeleri ile (bugün kapalı olan) Yerkesik, Gökova, Yeşilyurt, Kafaca, Bayır, Bozarmut, Yeşilbağcılar, Turgut, Bencik, Bozüyük, Akyaka,
(Kavaklıdere’nin) Menteşe belde belediyelerinin “vahşi çöp deplamaya” son vermek
üzere “Katı Atık Toplama ve Taşıma, Katı
Atık Bertaraf Tesisinin kurulması, Katı
Atık Bertaraf Tesisinin işletilmesi ve rehabilitasyon işleri” için kurulan birlik...
Bu birliğin kurduğu tesis şu anda Karadağ’da il merkezi ile Yerkesik-Gülağzı üçgeninde gelecekte il merkezi yerleşkelerinin
ortayeri olabilecek ve Muğla Tıp Fakültesi
ile onayı alımış Dişçilik Fakültesi ve planlanan Eczacılık Fakültesi yerleşkelerinin
genişleme alanı olabilecek yerde faaliyete
geçmiş bulunuyor... Adı geçen yerleşmelerin çöpleri başka yer yokmuş gibi burada
toplanıyor...
xx xx
xx
Gelecekte sakıncalı görülüp muhtemelen tasfiye edilecek alanda “Muğla Düzenli
Katı Atık Depo Yapma ve İşletme Birliği,
MUĞLA EKAY (Muğla Entegre Katı Atık
Yönetimi) Sisteminin Kurulması ve İşletilmesi” için İmtiyaz Hakkı Verilmesi amacıyla ihaleye çıkıldığı günlerde, Ahmet Tan
Karaosmanoğlu mülga Muğla Belediye
Başkanlığı’na ihale yapamayacaklarına dair
19/08/2013 tarihinde verdiği uyarıcı dilekçede şu ifadelerde bulunmuş:
“.. Bu ihaleyi 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. Ve 15. Maddelerine istinaden
yapamazsınız. Zira; 6 Aralık 2012 Perşembe.. Resmî Gazete Sayı: 28489 sayısı
ile yürürlüğe giren 6360 sayılı kanunla,
Muğla İl sınırlarıyla beraber büyük şehir
olmuştur. 12.11.2012 tarih 6360 kanun numarası ile kabul edilen ve 6 Aralık 2012
tarih 28489 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 13 ilde büyükşehir belediyesi ve 26 ilçe kurulması ile
bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair
kanunun geçici 1. Maddenin 26. bendinde
belirtildiği üzere;
Bu Kanunla tüzel kişiliği kaldırılan
belediye, il özel idaresi ve köylerden oluşan veya bu Kanunun yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren amaçları ortadan kal-

tarafından on iki ay süreyle bu
kişileri istihdam etmeye devam
edeceğine dair taahhüt verilmesi
ve İl Müdürlüğü ile yeni bir sözleşme imzalanması durumunda,
istihdam edilecek bu kişiler için
on iki ay süresince net asgari ücretin yüzde 25’i İşsizlik Sigortası
Fonu’ndan karşılanmaya devam
edilecek.
Program 28 Şubat 2019 tarihine kadar geçerli olacak.
Yetkililer, gençleri ve işverenleri söz konusu programdan yararlandırmak için İŞKUR’a beklediklerini söyledi.

kacak olan mahalli idare birlikleri, ..
Kanunun yayımı tarihinden itibaren,
yeni personel istihdam edemezler, taşınır ve taşınmaz mal edinemezler,
kendilerine ait taşınır ve taşınmaz malları satamazlar, hizmet alımına ilişkin
sözleşme ve borçlanma yapamazlar. Denmektedir.”
xx xx
xx
Karaosmanoğlu dilekçesinde, o zaman
yeni çıkan Büyükşehir Yasasına göre de
“Katı atıkların bertaraf yetkisinin büyükşehir belediyesinde olduğuna” da dikkat
çekip “Dolayısı ile MUKAD-1 ve Muğla
(Menteşe) Belediye Başkanlığının bu ihaleyi yapma yetkisi yoktur.” diyerek uyarılarını şöyle sürdürmüş:
“Böyle bir ihaleyi gerçekleştirmeye
çalışarak 7 ay sonra göreve gelecek Büyük
Şehir Belediye Başkanlığını ve Muğla Halkının önündeki yılları İpotek altına almış
olacaksınız.
5393 sayılı Belediye Kanunun 13. Maddesinde belirtilen Hemşehri Hukukuna
istinaden bu şehirde yaşayan birisi olarak menfaatlerimin etkilendiği açıktır.
Bu nedenle bu ihalenin iptali yönünde
dava açacağım aşikardır. Bu ihaleyi yapmanız ve sonuçlanması halinde, açılacak
davalar sonucunda ihalenin iptali söz
konusu olacak ve yüklenici firma tarafından tazminat davaları kaçınılmaz olacaktır.”
Bu ihale yapıldı tabi...
Üstelik Karaosmanoğlu hala o dilekçesine yanıt alabilmiş de değil.
Yukarıda adı geçen ilçelerle kapanan beldelerinin çöpleri ise il merkezinde belirlenen
yerde toplanıp, bertaraf ediliyor.
Ahmet Tan Karaosmanoğlu yine “Vatandaş Ahmet” olarak yargı yoluna yürürmü bilmiyoruz. Bildiğimiz, il genelindeki katı
atık tesislerinin ihaleleri ile ilgili inceleme yapan müfettişlere, MUKAD 1 İhalesi ile ilgili
“Müfettişler herhalde bu konuyuda incelemişlerdir diye düşünüyorum.” demiş
olması.
Bu ihalenin hala yapılıp yapılmadığı, kağıt
üzerinde yenilenip yenilenmediği de bilinmiyor, ama incelemişlerdir herhalde...
--------------------------------------------------GÜNÜN SÖZÜ: Bir mum diğerini tutuşturmakla ışığından birşey kaybetmez...
(Alıntı)
ÇİVİ
Arkadaşım CHP’nin Muğla’da açıkladığı Yatağan, Ortaca ve Köyceğiz adayları için
“Şimdi bunlar ceketlerini asıp seçim alabilirler
mi?” diye sordu.
Beni Bi Gülmek Aldı: )))))
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Vali Civelek Fethiye’de
muhtarlarla bir araya geldi
Her ay düzenli olarak mahalle muhtarlarının talep ve ihtiyaçlarını görüşmek ve bilgi
paylaşımında bulunmak
üzere toplantılar gerçekleştirilen Muğla Valisi Esengül
Civelek bu kapsamda Fethiye’de mahalle muhtarları ile
bir araya geldi.

Fethiye Devlet Su İşleri Sosyal Tesislerinde düzenlenen toplantıya Vali Civelek’in yanı sıra;
Fethiye Kaymakamı Muzaffer
Şahiner, Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatci, il ve ilçe kurum
amirleri ve mahalle muhtarları

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ileri
şeker hastalığı nedeniyle
koroner kalp damarında
tıkanıklık olan 49 yaşındaki Hakan Urhan’a açık kalp
ameliyatı yapıldı. Başarılı ameliyatın ardından
sağlığına kavuşan Urhan,
“Başka bir ile gitmeden
Muğla’da bu ameliyatı
başarıyla oldum ve çok
mutluyum” dedi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma
Hastanesi’nde açık kalp ameliyatı olarak sağlığına kavuşan
hasta sayısı her geçen gün artıyor. Önceki yıllarda başka illere
gitmek zorunda kalan Muğlalı
vatandaşlar Kalp Damar Cerrahi Kliniği Kardio Vazküler
Cerrahi (KVC) yoğun bakım
ünitesinin hizmete girmesi ile
tedavilerine Muğla’da devam
edebilecekler. Yoğun bakın
ünitesinin devreye girmesi ile
birlikte son olarak Hastanesinde ileri şeker hastalığı nedeniyle koroner kalp damarında tıkanıklık olan 49 yaşındaki Hakan
Urhan’a açık kalp ameliyatı Do.
Dr. Buğra Harmandar ve ekibi
tarafından yapıldı.
İleri şeker hastalığı nedeniyle koroner kalp damarında tıkanıklık meydana gelen
Urhan’ın ameliyatının başarılı
geçtiğini kaydeden Harmandar, “Hastamızın damar yapısı
çok kötü durumda olduğu için
ameliyat başka hastanede yapılmamış, risk görmüşler. Hastamıza ekibimizle 4 koroner
kalp damarına baypass ameliyatını başarıyla gerçekleştirdik.
Açık kalp cerrahi yöntemi ile
Bypass operasyonu gerçekleştirdiğimiz hastamızda herhangi bir komplikasyon gelişmesi
yaşanmadı.
Hastanemizde

ğiz.“ diye konuştu.
Toplantıda muhtarlar tek tek
söz alarak, istek, öneri ve taleplerini dile getirdiler. Vali Civelek
muhtarlar tarafından dile getirilen ihtiyaç ve taleplerin çözüme
kavuşturulması yönünde gerekli
çalışmaların yapılacağını belirtti.

katıldı.
Vatandaşlara hızlı, kaliteli,
etkin ve verimli kamu hizmeti
sunabilmek için hep birlikte
iş birliği, güç birliği içerisinde
çalıştıklarını ifade eden Vali
Civelek, “Vatandaşlarımızın
yaşam memnuniyetini, huzurunu, güvenliğini, yaşam
şartlarının iyileştirilmesini,
refah seviyelerinin yükseltilmesini önemsediğimiz için
bugün kamu birim amirlerimizle birlikte siz değerli
muhtarlarımızın ihtiyaçlarını
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
tespit edecek ve hep birlikte
1 NO’LU TAŞINMAZIN
sorunlarınıza çözüm üreteceÖzellikleri		
: Muğla İl, Milas İlçe, 123 Ada, 24 Parsel, SÖĞÜTÇÜK Mahalle/Köy, Mezartepe Mevkii,
Taşınmaz zeytinlik niteliğindedir. Toprak yapısı itibarı ile kıraç hafif taşlık ve yüzey profili olup kuru tarım arazisidir.
Taşınmaz üzerinde kuru tarıma uygun bitkiler yetiştirmeye müsait tarım arazisidir.
Yüzölçümü		
: 1.030,14 m2
İmar Durumu		
: 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planında tarım alanı ve turizm merkezi alanında
kalmaktadır.
Kıymeti			
: 25.753,50 TL				
KDV Oranı: %18
Kaydındaki Şerhler
: Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü		
: 21/03/2019 günü 12:15 - 12:20 arası
2. Satış Günü		
: 19/04/2019 günü 12:15 - 12:20 arası
Satış Yeri		
: Güneş Mah. Labranda Bul. Su şişeleme tesisleri karşısı Belediye mezat salonuMilas.
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri		
: Muğla İl, Milas İlçe, 143 Ada, 22 Parsel, SÖĞÜTÇÜK Mahalle/Köy, Köy civarı Mevkii,
Taşınmaz bahçe niteliğindedir. Toprak yapısı itibarı ile kıraç, hafif taşlık ve yüzey profili olup kuru tarım arazisidir.%
3-5 meyilli üzerinde 30-40 yaşlarında 8 adet zeytin ağacı ve 4 adet 20-25 yaşlarında nar ağacı mevcuttur.
Yüzölçümü		
: 1.482,68 m2
İmar Durumu		
: Bir kısmı tespitli köy yerleşik alanı içinde emsal:0,50 h:6,50 bir kısmı ise 1/100.000
ölçekli çevre düzeni planında tarım alanı ve turizm merkezi alanında kalmaktadır.
Kıymeti			
: 48.080,40 TL				
KDV Oranı: %18
Kaydındaki Şerhler
:
1. Satış Günü		
: 21/03/2019 günü 12:35 - 12:40 arası
2. Satış Günü		
: 19/04/2019 günü 12:35 - 12:40 arası
Satış
Yeri		
: Güneş Mah. Labranda bul. Su şişeleme tesisleri karşısı Belediye mezat salonu-Milas.
ikinci açık kalp ameliyatını ger3
NO’LU
TAŞINMAZIN
çekleştirdik. İkisi de başarıyla
Özellikleri		
: Muğla İl, Milas İlçe, 136 Ada, 123 Parsel, SÖĞÜTÇÜK Mahalle/Köy, Akçeşme Mevkii,
sonuçlandı. Bunlardan önce 3
Taşınmaz
tarla
niteliğindedir.
Toprak yapısı itibarı ile kıraç, hafif taşlık ve yüzey profili olup kuru tarım arazisidir.
tane de çocuk kalp ameliyatı
Topoğrafik
yapı
olarak
%
10-15
meyilli olup üzerinde 30-40 yaşlarında tamamı zeytin ağaçları ile kaplı tarım
gerçekleştirdik. Bunlardan ikisi
arazisidir.
Zeytin
ağaçlarının
imar
ihyası
yapılmış olup taç yapısı ve gelişimleri iyidir.
çok yüksek riskliydi. Bundan
Yüzölçümü		
:
754,52
m2
sonra Muğla’da her türlü yeİmar Durumu		
: 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planında tarım alanı ve turizm merkezi alanında
tişkin ve çocuk açık kalp amekalmaktadır.
liyatları yapılmaya başlandı”
Kıymeti			
: 7.545,20 TL				
KDV Oranı: %18
dedi.
Kaydındaki
Şerhler
:
Tapu
kaydındaki
gibidir.
Harmandar, Muğla’da yaşa1. Satış Günü		
: 21/03/2019 günü 12:55 - 13:00 arası
yan vatandaşların uzun yıllar
2.
Satış
Günü		
: 19/04/2019 günü 12:55 - 13:00 arası
bu merkezin kentte bulunmaSatış
Yeri		
: Güneş Mah. Labranda bul. Su şişeleme tesisleri karşısı Belediye mezat salonu-Milas.
ması nedeniyle ağırlıkla İzmir
Satış
şartları:
ve Aydın’a gittiğini anlatarak,
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden
insanların artık başka illere
önceki
gün
sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada
gitmelerine gerek olmadığını
tahmin
edilen
değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek
uzun yıllar elde ettikleri tecşartı
ile
ihale
olunur.
Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki
rübeleri Muğla’ya taşıdıklarını
beşinci
günden,
ikinci
artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.
ifade etti.
Bu
artırmada
da
malın
tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve
Yeniden sağlığına kavuşan
satış
giderlerini
geçmesi
şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi
49 yaşındaki Hakan Urhan ise,
düşecektir.
“Hocamız ve ekibi çok ilgi ve
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar
alakalı davrandılar. Şuan sağkadar
banka
teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek
lığım çok iyi. Başka bir ile gitüzere
süre
verilebilir.
Binde 5,69 Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık
meden Muğla’da bu ameliyatı
Harcı,
taşınmazın
aynından
doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
başarıyla oldum ve çok mutlu3İpotek
sahibi
alacaklılarla
diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve
yum.” dedi.
giderlere
dair
olan
iddialarını
dayanağı
belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde
Muğla Sıtkı Koçman Ünihakları
tapu
sicil
ile
sabit
olmadıkça
paylaşmadan
hariç bırakılacaktır.
versitesi Eğitim ve Araştırma
4Satış
bedeli
hemen
veya
verilen
mühlet
içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü
Hastanesi Başhekimi Prof. Dr.
maddesi
gereğince
ihale
feshedilir.
İhaleye
katılıp
daha
sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin
Ümit Başar Semiz ise hastanefeshine
sebep
olan
tüm
alıcılar
ve
kefilleri
teklif
ettikleri
bedel
ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer
de yapılan hizmetlere bir yezararlardan
ve
ayrıca
temerrüt
faizinden
müteselsilen
mesul
olacaklardır.
İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca
nisini daha eklemiş olmaktan
hükme
hacet
kalmaksızın
dairemizce
tahsil
olunacak,
bu
fark,
varsa
öncelikle
teminat bedelinden alınacaktır.
mutluluk duyduklarını ifade
5Şartname,
ilan
tarihinden
itibaren
herkesin
görebilmesi
için
dairede
açık
olup gideri verildiği takdirde
etti.
isteyen
alıcıya
bir
örneği
gönderilebilir.
Semiz, Muğla İl Sağlık Mü6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca
dürlüğü’nün de destekleri ile
bilgi
almak
isteyenlerin 2018/35 Satış sayılı dosya numarasıyla memurluğumuza başvurmaları ilan olunur.
önümüzdeki süreçte özellik(İİK
m.126)
le Pediatrik Kardio Vazküler
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Cerrahi de Türkiye’nin sayılı
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.
merkezlerinden biri olmayı

T.C.
MİLAS
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2018/35 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Açık kalp
ameliyatı
ile sağlığına
kavuştu

hedeflediklerini dile getirdi.
(Hamle48)

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de				

(Basın-930636)
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Eğitim Bir-Sen Başkanı
Uçak’tan yarıyıl mesajı
“Beni başkan adayı
göstermek zorundalar”
CHP Marmaris Belediye
Başkan Aday Adayı ve mevcut
Başkan Ali Acar ilçe merkezinde partililerle buluştu.

Aday belirleme sürecinin uzamasını eleştiren Acar: “Ali Acar
aday gösterilecek, gösterilmek zorunda. Birileri bilsin ki Ali Acar başkan adayı, şartlar ne olursa olsun,
nereden olursa olsun, hangi koşulda olursa olsun sizlerle bu seçim
yarışında var olacağız.” dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi Marmaris Belediye Başkan Adayını
açıklamaması partililer tarafından
sert dille eleştirilmeye başlandı.
Marmaris Belediye Başkan Adayı
ve mevcut Başkan Ali Acar kent
merkezinde düzenlene etkinlikte
partililerle bir araya geldi. Etkinliğe
Belediye Başkan Yardımcısı Sedat
Kir, CHP Marmaris İlçe Başkanı
Tolga Akbay ve vatandaşlar katıldı.
Burada mini bir miting yapan Acar
parti yönetimine yüklendi. Adayların geç açıklanmasını eleştiren
Acar, 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlerde her ne şekilde olursa
olsun aday olacağını söyledi. Acar
sözlerini şöyle sürdürdü: “Aday
belirleme süreci ne yazık ki uzamaya devam ediyor. Hangi parti
olursa olsun, adaylarını belirleyip
sokağa inip çalışması gerekiyor.
Yönetim kadrosunda olan bazı kişiler aleyhimizde kampanyalar yürütüyorlar. Herkesin övgüyle bahsettiği, marka bir kent olmuş bu
yerle ilgili bunun mimarı olan Ali

Acar’ın da bu şekildeki davranışlarla bypas edilmesine ben müsaade etmem, siz Ali Acar sevdalıları
da herhalde müsaade etmez. Ben
kendimi ifade edeyim diye, genel
merkezde kamp kurmadım. İnatçılığım vardır, kararlılığım vardır,
dik duruşum tartışılmaz ama gaza
da gelecek kadar aptal değilim.
Birilerinin ekmeğine yağ sürmek
yok, gecikmeli de olsa CHP Parti
Meclisi’nde Marmaris konuşulup
da aday açıklanan kadar biz bu partideyiz. Yani Ali Acar bugüne kadar
CHP’nin belediye başkan aday adayıydı, şuan onurlu, şerefli belediye
başkanı. Ali Acar şartlar ne olursa
olsun belediye başkan adayı. Genel
Merkezi’mizdeki yöneticilerimizin
hepsine sonsuz saygımız var. Doğru karar verecekleri konusunda en
ufak bir endişem yok. Ali Acar aday
gösterilecek, gösterilmek zorunda.
Birileri bilsin ki Ali Acar başkan
adayı şartlar ne olursa olsun, nereden olursa olsun hangi koşulda
olursa olsun sizlerle bu seçim yarışında var olacağız. Ali Acar’sız
da bu memleketin geleceğinin
daha iyi noktalara getirilmesinin
mümkün olamayacağını gayet iyi
bilen birisiyim. Dördüncü dönem
aldığımız oy oranı zirveye çıkacak,
rekor bir seviyeyle bu seçimi alacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.” Marmaris’te Acar Ünlü, Mehmet Oktay ve Mehmet Baysal da
CHP’den Belediye Başkanı olmak
için aday adaylığı başvurusunda
bulunmuştu. (İHA)

Eğitim Bir-Sen Muğla
Şube Başkanı Önder Uçak,
2018-2019 eğitim öğretim
yarıyılının sone ermesi
nedeniyle mesaj yayınladı.

Memur-Sen İl Başkanı ve Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı
Önder Uçak, 2018-2019 eğitim
ve öğretim yarıyılın sona ermesi
nedeniyle yaptığı açıklamada,
eğitimcilerin 3600 ek gösterge,
sözleşme öğretmenlik gibi sorunların hala masada olduğunu,
buna karşın 2023 Eğitim Vizyonu
kapsamında önerilerinin başlığa
dönüşmesinden de memnun olduklarını açıkladı.
2023 Eğitim Vizyonu kapsamında birçok sorunun başlığa
dönüşerek adımların atılmasının önemli olduğunu belirten
Uçak, “Çocuklarımızı geleceğe
hazırlama idealiyle büyük bir fedakârlık gösteren eğitim çalışanlarımızın emekleriyle 2018-2019
eğitim-öğretim yılı birinci kanaat
döneminin sonuna geldik. Eğitim sistemimizin daha verimli,
çocuklarımızın alacağı eğitimin
daha nitelikli olabilmesi için bazı
sorunları ve çözüm önerilerimizi
dün olduğu gibi bugün de ilgililerle ve kamuoyuyla paylaşmak
istiyoruz. Millî Eğitim Bakanlığı’nın ilan ettiği 2023 Eğitim
Vizyonu, kamuoyunda olumlu

tepkiler almış, geleceğe dair bir
umut aşılamıştır. Bizim de sürekli
dile getirdiğimiz, çözüm önerileri
teklif ettiğimiz birçok sorunun
başlığa dönüşerek Vizyon Belgesi’nde yer alması önemli bir başlangıç olmuştur. Ancak, ümit ve
beklenti oluşturan bu başlıklarla
ilgili adımların gecikmesi tüm
eğitimcilerde tedirginlik oluşturmaya başlamış, kamuoyunun
beklentisini daha da artırmıştır”
dedi.
Uçak, Öğretmenlik Meslek
Kanunu’nun çıkarılması için somut çalışmaların başlatılması,
alan değişikliği taleplerinin karşılanması, görevde yükselme sınavlarının gerçekleştirilmesi gibi
adımların bir an önce atılması gerektiğini ifade etti. Uçak, “3600
ek gösterge vaadinin bir türlü yerine getirilememesi, sözleşmeli
öğretmenlik uygulamasının doğurduğu olumsuz sonuçlar, yer
değişikliği sürecinde karşılanmayan talepler, eğitim çalışanlarına
yönelik giderek artan şiddete
karşı etkin ve caydırıcı bir düzenlemenin hayata geçirilememesi
gibi konular ve sıkıntılar eğitim-öğretim yılının ilk dönemine
damga vurmuştur” dedi.
Uçak, “Öğretmen açığı, erkek
kamu görevlilerine dayatılan
darbe ürünü kılık ve kıyafet yö-

netmeliği, ek ders esaslarındaki
eşitsizlik, ders ücretlerindeki
adaletsizlik, okulların bütçe sorunu, eğitimin denetim ve rehberlik ayağının ihmal edilmesi gibi
birçok konuda beklentileri karşılayan adımlar hâlâ atılmış değildir. Beklentileri karşılayacak somut adımların atılması, sorunları
çözmeye yönelik cesur kararların
alınması, nitelikli bir eğitim ve
daha iyi bir gelecek için olmazsa
olmazdır. Bu nedenle, birikmiş
sorunlara acil olarak çözümler
bulunmalı ve bunun için hemen
harekete geçilmelidir. İnsanı
merkeze alan, öğretmeni eğitimin temel unsuru bilen, ona bilgi, donanım, formasyon ve haklar bakımından imkân ve itibar
kazandıran yapısal düzenlemelerin hayata geçirilmesiyle daha
verimli sonuçlar elde edeceğimiz
bir sistemin işleyişi için adım atılmasını istiyoruz” dedi. (İHA)

Karne heyecanı yerini kar sevincine bıraktı
Bodrum'da bulunan bir
ilköğretim okulunda yarıyıl karnelerini alarak okul
bahçesine çıkan öğrenciler, gördükleri manzara
karşısında şok oldu.

Turgutreis
Mahallesi'nde
bulunan Amiral Turgutreis İlkokulu idaresi, öğrencilere karne
hediyesi olarak okul bahçesine
kamyonlarca kar döktürdü. Yarıyıl tatili için karnelerini almaya
gelen öğrenciler son derslerine
girdikten sonra, kamyonlarla
gelen kar okul bahçesine döküldü. Karnelerini alan öğrenciler
bahçeye çıktıklarında büyük bir
sürpriz ile karşılaştı. Tüm okul
bahçesini karla kaplı gören minik
öğrenciler çılgınlar gibi eğlendi.
Kartopu oynayan öğrencilere
öğretmenler ve veliler de eşlik
etti. Bu anları ölümsüzleştirmek
isteyen bazı veliler ise telefonlarına sarıldı. Bol bol çocuklarının
fotoğraflarını çeken veliler “Çocuklarımız bize karın nasıl bir şey
olduğunu soruyorlardı. İlk kez
karla karşılaşan çocuklarımız çok

mutlu oldu” ifadelerini kullandı.
Hayatlarında ilk kez kar gören
minik öğrenciler doyasıya eğ-

lendi. Öğrencilerin karne sevinci
yerini kar sevincine bıraktı. Birbirleri ile dakikalarca kartopu savaşı yapan çocuklar unutulmaz
bir gün yaşadı.
Okul müdürü Aysel Altınç,
önemli olanın çocukların anılarına bir dokunuş yapmak olduğunu ifade ederek şunları söyledi:
“Mutlu çocukluk anıları mutlu
yarınlardır. Çocukların anısında,
belleğinde mutlu anılar oluşturmuşsak, anılarında bir dokunuş
yaptıysak ne mutlu bize.” dedi.
(İHA)
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ÖNEMLİ TELEFONLAR
Kaymakamlık 512 10 01
Cumhuriyet Savcılığı 512 14 67
Garnizon Komutanlığı 523 03 02
Jandarma Komutanlığı 512 68 28
Emniyet Müdürlüğü 512 10 05
Askerlik Şubesi 512 10 52
Milas Belediye Başkanlığı 512 10 25
Milas Bld. Ören Hzm. Binası 532 26 47
Milas Bld. Güllük Hzm. Binası 522 21 00
Milas Bld. Selimiye Hzm. Binası 542 21 53
Milas Bld. Bafa Hzm. Binası 543 61 71
Milas Bld. Beçin Hzm. Binası 515 04 01
Milas Bld. Zabıta Amirliği 512 12 81
Bölge Trafik D.İ. Amirliği 515 07 77
Toplum Sağlığı Merkezi
Milas Devlet Hastanesi
1 No’lu Aile Sağlığı Merkezi
2 No’lu Aile Sağlığı Merkezi

512 50 27
512 10 07
512 13 00
513 36 43

Basın ve Halkla İlişkiler 513 26 00
Elektrik Arıza 444 41 86
Su Arıza 512 10 53
Telefon Arıza 121
Polis İmdat
Jandarma İmdat
İtfaiye
Orman Yangın

112
112
112
112

Milas Hava Limanı
Vergi Dairesi
İlçe Tarım Müdürlüğü
Muğla Barosu

523 01 01
512 12 05
512 11 80
214 13 47

Karadeveci Otobüs İşletmesi
Metro Otobüs İşletmesi
Pamukkale Otobüs İşletmesi
Kamil Koç Otobüs İşletmesi

513 53 53
512 10 71
512 48 35
513 58 86

Bilinmeyen Numaralar 11811
Kemerköy 532 36 00
532 26 67
532 26 55
522 26 56
TKİ Yeniköy

558 02 93

Yeniköy Elektrik 558 02 90
Milas Veteriner Fakültesi Dekanlığı 211 58 07
Ahmet Gazi Öğrenci 51 01 97
Yurdu 0 506 365 13 97
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“CHP ve İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan
adayı için anlaşma
sağlandı…” şeklindeki
haber Bodrum’a bomba gibi düştü.

Haber Merkezi
CHP ve İYİ Parti Bodrum
için anlaştı! Genel Başkanlar düzeyinde yapılan görüşmeler sonucu Bodrum
Belediye Başkan adayının
Mehmet Tosun olması konusunda görüş birliğine varıldığı kaydediliyor.
Bodrum, Fethiye ve Marmaris adaylarının bu gün
gerçekleştirilen Parti Meclisi
gündemine alınmaması ve
bu adayların 25 Ocak tarihinde yapılacak olan PM’de
görüşülmek üzere ertelenmesi, bu haberlerin doğruluğu konusunda fikir veriyor.
“CHP ve İYİ Parti Bodrum
Belediye Başkan adayı için
anlaşma sağlandı…” şeklindeki haber Bodrum’a bomba
gibi düştü. Genel Başkanlar

Nakliyat İş Ege Bölge Temsilcisi Zeki
Olkun, Muğla’nın
ayazında, kara kışında 160 gündür direnen işçilerin eninde
sonunda sendikalı
ve sözleşmeli olarak
tekrar işlerine döneceklerinden kuşku
duymadıklarını
ifade etti.

Haber Merkezi
Nakliyat İş Sendikası’na
üye oldukları için işten çıkartıldıkları iddia edilen
Muğla TÜVTÜRK işçilerinin
işe iade davasının duruşması Muğla Adliyesi’nde gerçekleştirildi.
Duruşma sonrası açıklama yapan Nakliyat İş Ege
Bölge Temsilcisi Zeki Olkun,
Muğla’nın ayazında, kara kışında 157 gündür direnen işçilerin eninde sonunda sendikalı ve sözleşmeli olarak
tekrar işlerine döneceklerinden kuşku duymadıklarını
ifade etti.
Nakliyat İş Sendikası’na
üye oldukları için işten çıkartıldıkları iddia edilen
Muğla TÜVTÜRK işçilerinin
işe iade davasının duruşması Muğla Adliyesi’nde
gerçekleştirildi. Duruşma
sonrası açıklama yapan

Bodrum’da aday karışıklığı
düzeyinde yapılan görüşmeler sonucu, anketlerde
önde çıkan Mehmet Tosun’un, CHP listesinden yerel seçime katılacağı kesinlik
kazandığı ifade ediliyor.
İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, “Bodrum
halen CHP‘de. Ancak bizim
adayımız Sayın Mehmet
Tosun, yapılan kamuoyu
araştırmalarında çok önde.
Mehmet Tosun, büyük bir
avantaj sağlıyor. CHP’ye ait
olan belediyede rekabet yapınca o da büyükşehir belediyesine yansıyor. İki partinin ortak adayı olarak Sayın
Tosun’un, CHP listesinden
seçimlere katılacağı yönünde bir anlaşma yapıldı…”
dedi.
CHP Bodrum İlçe Başkanı Halil Karahan ve CHP
Bodrum İlçe Örgütü Bodrum
Belediye Başkan adayının
CHP Üyesi olacağı yönünde

yaptığı açıklama ise farklı
açılardan
değerlendirildi.
Mehmet Tosun’un ise beş yıl
boyunca CHP’li bir Belediye
Başkanı olarak görev yapmasının önünün açıldığı ve
anlaşma sağlandığı yönünde gelen haberlere, CHP genel Başkanlık düzeyinde bir
açıklama yapılmadı.
Diğer yandan mevcut
Bodrum Belediye Başkanı
Mehmet Kocadon ve özellikle Bodrum Belediye Başkanlığı için aday adaylık mücadelesini sürdüren Taner

Uslu, Ali Öztürk, Mustafa
Saruhan, Recai Seymen ve
Ahmet Aras’ın böyle bir kararın açıklanmasının ardından nasıl bir tavır takınacağı
da merak ediliyor.
İYİ Parti Bodrum İlçe
Teşkilatı yaşanan gelişmeler
karşısında oldukça temkinli ve sessiz kalmayı tercih
ederken adının açıklanmasını istemeyen bazı yöneticiler “İttifak gereği neye karar
verilir ise biz de İYİ Parti teşkilatı olarak gereğini yaparız…” şeklinde konuşuyor.

Mücadeleleri devam ediyor
Nakliyat İş Ege Bölge Temsilcisi Zeki Olkun, Muğla’nın
ayazında, kara kışında 157
gündür direnen işçilerin
eninde sonunda sendikalı
ve sözleşmeli olarak tekrar
işlerine
döneceklerinden
kuşku duymadıklarını ifade
etti. İşe iade davalarından
ilki 20 Aralık’ta görülmüş ve
5 Şubat tarihine ertelenmişti. İkinci dava ise dün Muğla
Adliyesi’nde görüldü. İşçilerin ifadelerinin ardından
duruşma 14 Şubat tarihine
ertelendi. Duruşma sonrası Nakliyat İş Sendikası,
direnişçi TÜVTÜRK işçileri
ve Muğla demokratik kitle
örgütlerinin
oluşturduğu
TÜVTÜRK Dayanışma Platformu adliye önünde basın
açıklaması gerçekleştirdi.
Nakliyat İş Ege Bölge Temsilcisi Zeki Olkun,
“Muğla Araç Muayene İstasyonu’nda TÜVTÜRK’te
çalışan işçi arkadaşlarımız
hem örgütlü toplum yaratma hem de insan onuruna
yaraşan çalışma koşulları,
ücret ve geleceğe güvenle
bakabilecekleri bir işyeri
yaratmak adına sendikamıza üye oldular. Ancak bütün vicdanları cüzdanları
olmuş, gözleri para hırsıyla
bürünmüş işverenler bu

Ören - Milas arası
Renault Master araçlı
dolmuş hattı satılıktır.
GSM: 0 530 286 53 48

işçi arkadaşlarımızın en insancıl haklarını en demokrat haklarını sendikalı olma
haklarını
kullanmalarına
tahammül edemediler ve
arkadaşlarımızı işsizlik ve
pahalılık cehennemine attılar” diyen Olkun, Muğla’nın
ayazında, kara kışında 157
gündür direnen işçilerin
eninde sonunda sendikalı
ve sözleşmeli olarak tekrar
işlerine
döneceklerinden
kuşku duymadıklarını ifade
etti.
Davalarla ilgili de konuşan Olkun sözlerini şöyle
sürdürdü, “Bir taraftan bu
mücadelemiz kararlıca inatla inançla devam ederken
diğer taraftan da hukuki
sürecimiz devam ediyor.
Bu hukuki süreçte işverenin sendika düşmanlığına,
işçilere karşı yapmış olduğu tehditlere karşı yapmış
olduğumuz suç duyurusu
işçi arkadaşlarımızın ve
sendikamızın lehine devam
ediyor. Savcının talimatıyla jandarma iş yerindeki
kameralara el koydu ve bu
kameralar incelendi. Diğer
taraftan da işe iade davaları
devam ediyor. Bu davaların da birincisi 20 Aralık’ta
görülmüştü 5 Şubat’a ertelendi, bugünkü duruşma da
14 Şubat’a ertelendi. Arka-

daşlarımızın haklı olduğu
ortada olan bu davalarda da
adaletli karar verecek yargıçların olduğuna inanmak
istiyoruz.
İşçi Çıkartırken İşkur’a
Eleman Başvurusu Yapıldı
Nakliyat İş Sendikası
avukatlarından Av. Tacettin
Çolak ise, dava süreci ile ilgili bilgileri paylaştı. “İşverenin keyfi olarak performans
gibi gerekçelerle işten çıkarmalar yapması hukuken
zaten mümkün değil. Kaldı
ki burada açıkça sendika
düşmanlığı var. Bunun da
delilleri zaten ortada. Jandarmadan yapılan inceleme
tamamen sendikal baskıyı
ortaya çıkaracaktır” diyen
Çolak, sözlerini, “Hukuki
mücadele sonuna kadar yürütülüyor. Özellikle geçen
duruşmadan sonra ortaya
çıkarttığımız en önemli
belgemiz, işveren işten çıkışları yaptığı günlerde İŞKUR’a eleman ilanı veriyor.
Elemana ihtiyacı olduğunu
söyleyen bir işverenin burada onlarca yıl kıdemi olan
insanları işten çıkartması
da samimi değildir. Bir kez
daha söylüyoruz, sendikalaşmak anayasal haktır. Bu
hak işverenlerin icazetine
bağlı değildir” şeklinde sürdürdü.
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Bodrumspor Malatya'da fırsat tepti!
Ziraat Türkiye Kupası son
16 turu ilk karşılaşmasında Bodrum Belediyesi
Bodrumspor, deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor’a 3-2 mağlup oldu.

Haber Merkezi
Yeni Malatya Stadyumunda oynanan karşılaşmada Bodrum’dan gelen yaklaşık 250
taraftar, takımlarını 90 dakika
boyunca desteklerken, karşılaşmayı Bodrum Belediye Başkanı
Mehmet Kocadon da izledi. Yaklaşık 400 kadar Malatyasporlu taraftarın izlediği karşılaşmanın ilk
devresini Ozal Sol ve Hüseyin Kala’nın golleriyle Bodrumspor 2-0
önde tamamladı. Karşılaşmanın
ikinci yarısında ise Malatyaspor,
Aleksic (2) ve Pereira’nın golleriyle karşılaşmayı 3-2 kazandı.
Karşılaşmanın önemli pozisyonları ise şu şekilde;
Dakika 7’de gelişen Bodrumspor atağında İzzet sağ kanattan topu ceza sahasına gönderdi, Celal rakibinin hatasını
affetmedi topu kaptı ve pasını
Ozan ile buluşturdu, Ozan rahat
pozisyonda topu ağlarla buluşturdu. (0-1)
Dakika 45’de gelişen Bodrumspor atağında Celal topu güzel saklayarak Hüseyin Kala ile
buluşturdu, Kala’nın şutunda top
ağlarla buluştu. (2-0)
Dakika 77’de Malatyasporlu
oyuncular karşılaşmanın hakemi
Volkan Bayarslan’a, bir önceki pozisyonda penaltı olduğu gerekçesiyle Video Yardımcı Hakem’e
başvurmasını talep etti. VAR’I
izleyen Bayarslan penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen
Aleksic topu ağlarla buluşturdu.
(1-2)
Dakika 82’de gelişen Malatyaspor atağında Aleksic’in sağ

Türkiye Basketbol 2.lig
ekiplerinden Lokman Hekim
Fethiye Belediyespor, transfer
çalışmalarına devam ediyor.
Haber Merkezi
Bir üst lige çıkmayı hedefleyen Lokman Hekim Fethiye Belediyespor geçtiğimiz günlerde
Genco Ozan Dilik ile anlaşma
yapmıştı. Anlaşmanın ardından
yeni transfer Genco Ozan Dilik
isim sponsoru ve destekçisi olan
Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi’nde sağlık kontrolünden
geçti.
Lokman Hekim Fethiye Belediye Spor Genco Ozan Dilik’ten
sonra Ahmet Ali Erdoğan ile de
anlaşma imzaladı.

Sercan Hoca Gözüyle...

Sporun her branşında başarılı
çalışmalar devam ediyor
Sercan Ergin

kanattan açtığı ortada Pereira
kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. (2-2)
Dakika 88’de ev sahibi Yeni
Malatyaspor’da sol kanattan Pereira'nın ceza sahası içerisine
gönderdiği topla buluşan Aleksic
topu ağlarla buluşturdu: (3-2)
90+1'inci dakikada Cem, topu
ceza sahası içerisine taşıdıktan
sonra sert vurdu, kaleci Ertaç iki
hamlede meşin yuvarlağı kontrol
etti.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Evkur Yeni Malatyaspor sahasında Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u 3-2 mağlup etti.
Karşılaşma öncesi
dostluk rüzgarları esti
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat,
Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşma için Malatya’ya gelen
Bodrumsporlu misafirlerle öğle
yemeğinde bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen programa,
Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, B.B.Bodrumspor
Kulüp Başkanı Rıza Karakaya, Evkur Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek ile Bodrum’dan
gelen taraftarlar katıldı.

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur
Polat: “Malatya, kayısının, hoşgörünün, sevginin, barışın başkentidir. Tarih boyunca Anadolu’nun
birçok medeniyetini misafir etmiştir. 9000 yıllık bir tarihimiz
var. Turgut Özal’ın, Kemal Sunal’ın memleketi. Anadolu’nun
her rengini ve ruhunu hissedebileceğiniz bir şehir. Malatyamıza hoş geldiniz” dedi. Sporun
kardeşlik dostluk çerçevesinde
yapıldığı zaman ne kadar güzel
olduğunu ifade eden Başkan Polat, Bodrumspor ve Evkur Yeni
Malatyaspor’a başarılar diledi.
Misafirperverliğin
ülkenin
bütün spor camiasına örnek olmasını dileyerek sözlerine başlayan Bodrum Belediye Başkanı
Mehmet Kocadon: “Evkur Yeni
Malatyaspor'un yakalamış olduğu bu ivme bütün Anadolu
kulüplerine de moral ve motive
veriyor. Değerli kulüp başkanımızı ve yöneticilerini, oyuncuları ve
teknik heyetini tebrik ediyorum.
Onlar bizim umutlarımız. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hacı Uğur Polat’a ve
kulüp yetkililerine teşekkür ediyorum“ dedi.

Lokman Hekim Fethiye Belediye
Spor transferlere devam ediyor

Makospor altyapısında yetişen Ahmet Ali Erdoğan, Basketbol Süper Ligi’nde Pınar Karşıyaka, Best Balıkesir, Türkiye
Basketbol Ligi’nde Petkim Spor,
Türkiye Basketbol 2. Ligi Samsun
Büyükşehir belediyesi Anakent
‘de ve son olarak Türkiye Basketbol Ligi’nde Selçuklu Basketbol’da forma giydi.
Ayrıca Murat Erensoy da Lokman Hekim Fethiye Belediye

Spor ile anlaşmaya vardı. Anadolu Efes altyapısından yetişen
Murat Erensoy, 1991 doğumlu
Türkiye Basketbol Ligi’nde İTÜ,
İstanbul DSİ, Gelişim Koleji ve
son olarak Petkim spor ‘da oynadı.
Lokman Hekim Fethiye Belediye Spor yetkilileri; “Oyuncularımıza ailemize hoş geldin diyor
başarılarla dolu bir sezon diliyoruz.” dedi.

Merhaba sporsever okurlarım bugün sizlere köşemde, 28 yıl
önce kurulan engin çalışmalarıyla Türkiye'de çığ gibi büyüyen,
küllerinden var olan Muğla Amatör Spor Kulüpleri Federasyonumuzun dünden bugüne gelişi hakkındaki düşüncelerimi
paylaşmak istiyorum.
28 yıl önce Sayın Mehmet Top, Sayın Ali Karakaya, Sayın
Mustafa Yandık beyefendilerin bir araya gelerek kurdukları
Muğla Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu şu anda Türkiye'deki ilçelerin içerisinde yaptıkları çalışmalar sonrasında en çok
amatör branşlarda faaliyet göstermeleriyle çığ gibi büyüdü.
Muğla Mahalli Liginde 28 yıl önce 27 takım bulunurken
günümüzde 210 spor kulübü bulunmaktadır. Muğla Mahalli
Liginde lisanslı sporcu sayımız geçen yıl 56.491 iken 2018-2019
sezonunda 21.214 katılım oldu, futbol branşında 53.609 olmuştur. Muğla'da futbol branşının dışında var olan değişik branşlar
sonrasında bu sayı bu yıl 74.823’e yükselmiştir.
Muğla'mızda sporun her branşına ilgi duyan her takımın

değişik branşlar açarak faaliyet göstermesi sonrasında lisanlı
sporcu sayısının çığ gibi büyümesi Muğlalıların spora olan iğlilerinden kaynaklanmaktadır.
Amatör sporun her branşında kulüplerin başında yöneticilik yapan spor tutkunu idarecilerimiz evlerindeki çoluk çocuklarının rızkından keserek kendi ceplerinden para harcamaktadırlar. Amatör sporda yer alan kulüplerimizin çektikleri maddi
sıkıntıyı bilen futbol federasyonu ve spor bakanlığımızın büyük katkılarıyla birlikte amatör spora küçükte olsa maddi katkılar vermektedirler.
Spor bakanlığımızın verdiği maddi katkılar Muğla'da birçok
kapanma tehlikesi olan amatör kulüplerin ayakta kalmasını
sağlamaktadır. Türkiye'de amatör spor kulüplerimizin hepsi
maddi sıkıntı çektikleri için sporu çok seven özveri gösteren
spor gönülleri sayesinde amatör kümelerde başarılı çalışmalar yapmaktadırlar ve yaptıkları başarılı çalışmaların karşılığını
elde ettikleri şampiyonluklarla herkese göstermektedirler.
Türkiye'de amatör spora maddi ve manevi katkılarda bulunan her bireye şükranlarımı sunuyorum. Allah hepsinden razı
olsun.
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Türkiye’nin toprakları Muğla’da analiz ediliyor
Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal amaçlı
Toprak Sulama Suyu
ve Bitki Laboratuvarı
üreticiye, tarıma destek
olmaya devam ediyor.

Haber Merkezi
Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımı ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ile birlikte üniversite yerleşke içerisinde kurulan
Tarımsal amaçlı Toprak Sulama
Suyu ve Bitki Laboratuvarı bugüne
kadar 5574 toprak, 1196 Bitki, 232

su, analizi yaparak üreticilerin yanında oldu.
29 Farklı İl ve Kıbrıs Toprakları
Analiz için Muğla’ya Geldi
2015 yılında kurulan laboratuvarda ayrıca 29 farklı il ve Kıbrıs’tan
toplam 1044 adet Toprak bitki ve
sulama suyu numuneleri gelerek
analizleri yapıldı. Denizli’den 90
toprak, 95 bitki, Tekirdağ’dan 39
toprak, 104 bitki, Çanakkale’den
143 toprak, 4140 bitki, Kahramanmaraş’tan 56 toprak, 4 bitki numunesi yapıldı. Ayrıca 9 farklı ilin
önde gelen tarım firmaları tarafından gönderilen 292 adet toprak bitki ve sulama suyu numunelerinin
analizleri de laboratuvarda yapıldı.
Toprakta Temel Analizler, Detaylı Toprak Analizleri, Sulama
Suyu Analizleri, Bitki Analizleri
alanlarında yetki belgesine sahip
ve 4 alanda analiz yapabilen Türkiye’nin sayılı laboratuvarlarından

birini Muğla’ya kazandıran Muğla
Büyükşehir Belediyesi tarıma yaptığı yatırımlarla dikkat çekiyor. Tarım laboratuvarı yanında Duyusal
Analiz Laboratuvarı, Yerel Tohum
Merkezi, meyve kurutma tesisi,
Tıbbi Aromatik Bitkiler Çiftliği’ni
kuran, mera projesini hayata geçiren, fidan ve yem bitkisi desteği
sağlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi ayrıca kooperatiflerle alım
garantili çiçek üretiyor.
Başkan Gürün; “Ata’mızın
Söylediği Gibi Üreten Köylümüz
Tekrar Milletin Efendisi Olacak”
Muğla’nın doğal ve tarihi güzellikleri yanında bereketli topraklara
sahip olduğunu söyleyen Muğla
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.
Osman Gürün, turizm kenti olarak bilinen Muğla’nın aslında çok
önemli bir tarım kenti de olduğunu belirtti. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün;

“Tarım, çiftçi, kooperatifler, üretim,
toprak, emek bizim için çok önemli kavramlar. Ülkemizde ne yazık
ki tarım alanında izlenen yanlış
politikalar yüzünden üreten bir
toplumdan her şeyi ithal eden bir
toplum haline geldik. Muğla eşsiz
güzellikleri ile turizm kenti olarak

bilinse de bereketli toprakları, başat ürünleri ile bir tarım kentidir.
Bu bereketli toprakların hakkını
vermek, çiftçilerimizin topraklarını satmaması için Büyükşehir
Belediyesi olarak elimizden geleni
yapmaya çalışıyoruz. “Toprağını
Satma Ürününü Sat” sloganımız
ve hizmetlerimizle üreticilerimizin
ata topraklarında kalmasını, köyden kente göç etmemesini amaçlıyoruz. Bu hizmetlerden belki de
en önemlilerinden biri de Tarım
Laboratuvarımız. Bereketli topraklarımız analiz edilerek hangi
ürüne, hangi gübreye daha uygun
olduğunu üreticilerimize bilimsel
olarak söylüyoruz. Eskiden kalan
yöntemlerle değil bilimsel verilerle üreticimizin katma değeri yüksek ürün üretmesini ve Ata’mızın
söylediği gibi Üreten köylümüzün
milletin efendisi olmasını istiyoruz.” dedi.

