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BAŞKAN GÜRÜN; “ZEYTİNLİKLERİN KORUNMASI İÇİN

HUKUKİ MÜCADELE BAŞLATIYORUZ”
Muğla Büyükşehir
Belediye Başkanı Dr.
Osman Gürün yaptığı
sosyal medya
paylaşımında, zeytin
alanlarını maden
aramaya açan
yönetmeliğe karşı
hukuki mücadele
başlatacaklarını
belirtti. Gürün ayrıca
Türkiye’de ki zeytin
alanlarının yüzde
11,25’inin Muğla’da
olduğunu belirtti ve
zeytinliklerin bu güne
kadar koruyarak
artması için
çalıştıklarını buna
devam edeceklerini
söyledi.
»»» Sayfa 5'te

KAHRAMAN: “ÜYELERİMİZ İÇİN ADAYIZ”
12 Mart 2022 tarihinde
yapılacak olan Yatağan Esnaf
ve Sanatkârlar Odası
seçimine sayılı günler kala
başkan adayı Yaşar
Kahraman seçim
çalışmalarına aralıksız
devam ediyor. »»» Sayfa 7'de

Gazeteci Kısmı
Haber Yapar mı !?
Biliyorum, beni yakından
tanıyan herkes yukarıdaki şu
başlığı okuduğunda hemen;
“Bizim ihtiyar dallama yazar
yine keçileri kaçırmış, bu soğuk
havalarda kafayı biraz fazla
üşütmüşe benziyor? Bu ne
biçim soru ulan!?
Zati gazeteci
kısmının işi ne,
haber yapmak
değil mi!?”...
»»» Sayfa 4'te
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ÖZCAN“ARILAR CAN ÇEKİŞİYOR YAŞAMLARI İÇİN ACİLEN ŞEKER!”
CHP Muğla milletvekili Suat Özcan Muğlalı arıcıların
sorunları ile şeker temininde yaşanan sıkıntıları TBMM
gündemine taşıdı

»»» Elif ERTAN
Özcan; “Arıcılık, bacasız
bir sanayi olup, tüm
Dünyada, en verimli ve
doğaya zarar vermeyen tarım
sektörlerinden biri olarak
kabul edilmektedir. Arılar;
doğada bulunan bitkisel
kaynakları kullanarak,
doğanın dengesini
sağlamanın yanında, bu
kaynaklardan almış oldukları
ürünleri işleyerek, biz
insanlar için şifa kaynağı olan
mucizevi besinler üreten
muhteşem canlılardır. Arılar,
canlılar alemi üzerinde
tartışılmaz bir öneme
sahiptir.
Arıcılık sürdürülebilir
kırsal kalkınmanın çok önemli
bir lokomotifi durumundadır.
Kaynak tüketimine neden

olmayan bir üretim faaliyeti
olması, günümüzde arıcılığın
önemini daha da
artırmaktadır. Bununla
birlikte arıcılık, doğa ve
çevreye zarar vermeden
yapılabilen ender tarımsal
üretim kolu olması sebebiyle,
geleceğin en önemli
sürdürülebilir tarımsal
faaliyetlerinden biridir.”
İfadelerini kullandı.
MUĞLA ARICILIĞININ
MEVCUT DURUMU
CHP Muğla Milletvekili
Suat Özcan; Seçim bölgesi
Muğla’da Arıcılar Birliği
üyelerinin kristal şeker
teminde sorun yaşadıklarını
öğrenir öğrenmez bu konu ile
yakından ilgilenmeye
başladığını söyledi. ilk etapta
Muğla Arı Yetiştiricileri

Birliğine ziyaret ettiğini
burada Başkan Veli TÜRK’ten
Muğla arıcılığı ve sorunları ile
ilgili çok detaylı bilgi aldıktan
sonra Başkan ile birlikte
Marmaris Turunç
mahallesindeki arıcılara
konuk olduğunu, durumun
çok vahim olduğunu
gözlerimizle gördük..
Muğla ili Arı yetiştiricileri
Birliğinin 4.466 üyesi
bulunmaktadır. Bu üyelerine
ait yaklaşık 900.000 aktif
koloni vardır.2021 yılı güz
aylarından ibaren Türk
şekerden 8.580 çuval şeker
temin edilerek arıcılara talep
doğrultusunda dağıtım
yapılmıştır. Dağıtılan şeker
üye başına 2 çuval bile
değildir. Kış ve bahar
döneminde koloni başına 3
kg besleme şekeri ihtiyaç
olduğu düşünüldüğünde
54.000 çuval yani 100 tır
şeker ihtiyacı bulunmaktadır.
Bugün itibariyle gelinen
noktada yaz aylarında
yaşanan yangın afeti
nedeniyle Muğla ilinin afet
bölgesi ve çam balı
üretilememesi, ayrıca da kış
aylarının çok çetin geçtiği ve
arıların yaşayabilmesi için
şeker temin edilmesi
gerekmektedir. Yüzlerce arıcı
şeker alabilmek için Muğla
Arı Yetiştiricileri Birliğine
müracaat edip isimlerini not
ettirmişlerdir. Özel Şeker
fabrikalarının şeker fiyatları

çok pahalı olduğundan
arıcılar alamamaktadır.
Özellikle bu dönemde arıları
yaşatabilmek için kristal toz
şeker temin edilmez ise arılar
kitlesel olarak yani toplu
olarak ölecek ve onca yapılan
masraf ve emek heba
olacaktır.
Muğlalı arıcılarımızın çok
ivedilikle Türk Şeker Genel
Müdürlüğünden çok acele
kristal şeker temin edilmesi
konusunda talepleri vardır.
Bu karşılanmadığı takdirde
toplu arı ölümleri olacak ve
doğal balı maalesef
bulamayacağız.
Milletvekili Özcan;
Muğla’da yoğun arıcılık
faaliyeti sebebi ile; arıcılar,
petek üretenler, kovan
üretenler, bal toplayanlar,
ambalaj malzemesi üretenler,
bal pazarlayanlar ve

ÜÇ İNEK

TELEF OLDU

Muğla’nın Yatağan İlçesi Hisarardı
Mahallesinde ahırdaki elektrik akımına
kapılan üç inek telef oldu.

»»» Elif ERTAN
Muğla’nın Yatağan İlçesi Hisarardı Mahallesinde edinilen
bilgiye göre, Ramazan Kurt isimli vatandaşa ait olan üç
inek, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde gerçekleşen
yağmur yağışıyla birlikte prizinin su almasından kaynaklı
olarak elektrik kaçağı sonucu akıma kapılan üç inek
elektrik çarpması sonucu telef oldu. İneklerinin
öldüğünü gören Kurt, büyük üzüntü yaşadı.

nakliyecilerden oluşan bir
arıcılık sektörü oluşmuş ve
35-40 bin kişiye istihdam
sağlamakta olduğunu şayet
Şeker bulunmaz ise arılar
ölecek ve bu kadar kişi işsiz
kalacaktır dedi.
Milletvekili Suat Özcan
açıklamasının devamında
ilgili bakanlıklara şu soruları
sordu:
Bakanlık olarak kış
aylarında beslenmeye bağlı
arı ölümlerinin önüne
geçmek için Arıcılara şeker
temin etmede kolaylık
sağlamayı düşünüyor
musunuz?
Arıcılar kovanlarını
mevsim ve doğa şartlarına
uygun olarak başka bölgeye
taşımaları gerekir. Bunun için
akaryakıt desteği vermeyi
düşünüyor musunuz?
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MENTEŞE’DE SANAYİNİN ŞEHİR DIŞINA ALINMASI İÇİN İLK KAZMA VURULDU
Menteşe kent merkezinde bulunan sanayi sitesinin,
Akkaya Mahallesi’ne taşınmasıyla ilgili ilk inşaat
çalışmaları başladı. Süreci başından bu yana takip eden
AK Parti Muğla Milletvekili M. Yavuz Demir, alanda
inceleme yaptı.

»»» Elif ERTAN
Çevre, Şehircilik ve İklim
Değişikliği Bakanlığına bağlı
TOKİ’yle Ata Küçük Sanayi Sitesi
Kooperatifi arasında imzalanan
protokolle Akkaya Mahallesi’ne
taşınması kararlaştırılan, yeni

sanayi sitesi alanında imar yolları
için zemin etüt çalışmaları
başladı.
Menteşe kent merkezindeki
görüntünün ortadan kalması
amacıyla başlatılan çalışmalarda
büyük bir ivme yakalandı. 154

hektarlık alanda kurulması
planlanan sanayi sitesi alanında
AK Parti Muğla Milletvekili M.
Yavuz Demir, beraberinde
Kooperatif Başkanı Ayhan Çay ve
yönetim kurulu üyeleriyle
inceleme yaptı. Alanda, imar

yollarının hazırlanması için
zemin etüt çalışmalarının
başladığı görüldü.
Yeni sanayi sitesinde 1508
adet işyeri yer alacak. Ayrıca
bünyesinde Bilim Müzesi, yatılı
çıraklık okulu, tır parkı, camiler,
sosyal tesisler bulunacak.
Milletvekili Demir,
Bakanlıklar nezdinde yoğun
gerçekleşen girişimler sonucu
TOKİ’nin ilk kez sanayi sitesi
yapımı konusunda Muğla’da
çalışma başlattığına vurgu yaptı.

Menteşe ilçe merkezindeki
görüntü kirliliği ve oluşacak
tehlikeleri bertaraf etmek adına
bu projenin önemli olduğuna
değinen Demir, “Muğla’mız için
bu projeyi çok önemli buluyoruz.
Başından bu yana sürecin
takipçisiyiz. Çalışmaların hızlı
gittiğini görmek sevindirici.
Birçok açıdan ilkleri barındıran
sanayi sitemizin şimdiden
bölgemize hayırlı olmasını
diliyorum.” diye konuştu.

GİRGİN MUĞLALI TUHAFİYECİ ESNAFININ MEKTUBUNU
TBMM’YE TAŞIDI
CHP Muğla Milletvekili Plan ve Bütçe Komisyon
üyesi Süleyman Girgin, Muğla’dan kendisine
sıkıntılarını anlatan mektup gönderen tuhafiyeci
esnafının mektubunu Meclis Genel Kurulu’nda
okuyarak ‘’zamlardan bunalan küçük esnafın
sesini duyun’’ diye seslendi.
»»» Elif ERTAN
3 LİRAYA SATTIĞIM
ÇORABI 10 LİRA DEMEYE
UTANIR OLDUM!
‘’Muğla'dan tuhafiyeci bir
esnaftan iktidara mektup var’’
diye söze başlayan Girgin
esnafın şu mektubunu okudu:
‘’Her ay elektrik ve
akaryakıta gelen zamlarla,
satmakta olduğumuz
çamaşırları üç ay önce 10
liradan satıyorduk, şimdi 25
liraya yükseldi. İnanın, 3 liraya
sattığımız çorabı müşteriye 10
lira demeye ben utanır oldum.
Geçen gün bir müşteri alacağı
ürünün fiyatını pahalı bulunca
'Sen, zam konusunda iktidarı
geçtin.' dedi.
İNSANLAR ARTIK
GİYİMİNDEN VE
BOĞAZINDAN FEDAKÂRLIK

EDEREK YAŞIYOR
Kırsal mahallelerde halk
yün alır, torunlarına ve
çocuklarına çorap, kazak
örerdi. Bir top yün 10 liradan
22 liraya yükseldi. İnanın, bu
fiyatlara toptancıdan ben
alamaz oldum, müşteri zaten
alamıyor. İnsanlar artık
giyiminden ve boğazından
fedakârlık ederek yaşamaya
çalışıyor.
FATURALARI ÖDEYEMEZ
OLDUK, SESİMİZİ DUYUN!
Bu fiyatlarla satış
yapamadığımız gibi kira ve
elektrik faturalarımızı
ödeyemez olduk. Toptancıdan
aldığımız ürünlere günlük
olarak zam geliyor. Küçük
işletmeler olarak finansman
güçlüğü çekiyoruz. Sesimizi
duyun, zamları durdurun."

İLAN
YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Mülkiyeti Belediyemize ait, Yeni Mahalle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı Numara: 38/5
adresinde, 98 Ada, 227 Parselde bulunan 1. Kat 13 No.lu 46,00 m² taşınmaz “işyeri olarak” işyeri
tesliminden itibaren 5 yıl (60 ay) süreyle aylık KDV Hariç 1.084,00 TL muhammen bedelle
28.03.2022 Pazartesi günü saat 14.00’de 2886 sayılı DİK’in 45. maddesine göre Açık İhale (Açık
Artırma) ile Belediye Toplantı Salonunda, kira ihalesi yapılacaktır.
İhaleye Katılabilmek İçin İstenen Belgeler: %3 Geçici Teminatı içeren belge, Nüfus Cüzdanı
Sureti, İkametgâh Belgesi, tebligat adresi, vekâleten iştiraklerde isteklinin adına teklif vermeye yetkili
olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve imza örneği, Tüzel kişi olması halinde, Ticaret ve/veya
Sanayii veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde
alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge Vergi Numarası, İsteklinin ortak girişim
olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, imza beyannamesi, İhale yerli isteklilere
(T.C. Vatandaşı) açık olacaktır. Borcu yoktur belgesi (Belediyeden Alınacak).
İhale ile ilgili şartname, her gün mesai saatleri dâhilinde Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir.
Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Keyfiyet ilan olunur. 28.02.2022
BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Resmi İlanlar:www.ilan.gov.tr’de

Basın:(1566621)
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Gazeteci Kısmı Haber Yapar mı !?

Biliyorum, beni yakından
tanıyan herkes yukarıdaki şu
başlığı okuduğunda hemen;
“Bizim ihtiyar dallama yazar
yine keçileri kaçırmış, bu soğuk
havalarda kafayı biraz fazla
üşütmüşe benziyor? Bu ne
biçim soru ulan!? Zati gazeteci
kısmının işi ne, haber yapmak
değil mi!?” diye soracaktır…
TDK Sözlüğüne göre, İtalyanca
bir sözcük olan Gazete demek;
“Politika, ekonomi, kültür ve
daha başka konularda haber ve
bilgi vermek için, yorumlu veya
yorumsuz, her gün veya belirli
zamanlarda çıkarılan yayın”
demekmiş… (Sayfa: 732.)
Gazeteci demek ise; “Gazeteye
yazı yazmayı, haber toplayıp

vermeyi veya gazetenin yazı
işlerinde çalışmayı iş edinen
kimse” demekmiş… (Sayfa:
732.)
Yani neymiş? 'Gazeteci' olan biri
gazeteye yazı yazan, haber
yapan, yorumlu-yorumsuz
bilgiler veren kişi demekmiş!..
Yemin olsun ben bunları
kafamdan uydurup da size
söylemiyorum, devletimizin
kendi eliyle kurduğu 'Türk Dil
Kurumu Sözlüğü' böyle
söylüyor, size sayfasına kadar da
yazıverdim!..
Ancak son yıllarda bizim ülkede
bazı işler hep tersine dönmüşe
benziyor!.. Baksanıza, ünlü
gazetecilerden Barış Pehlivan,
Murat Ağırel ve Hülya Kılınç

adlı meslektaşlarımız, “Haber
Yaptılar” suçlamasıyla
yargılandılar, ceza aldılar ve
hapse atıldılar!.. Yine gazeteci
Sedef Kabaş, “gazeteci kimliği
ile bir büyüğümüze hakaret etti”
suçlamasıyla tam '11 yıl 8 ay'
hapisle yargılanıyor!..
Hatırlayınız; bir Ortaokuldaki
küçük bir öğrencisini evireçevire döven, çocuğun boğazını
sıkan bir öğretmen müsveddesi,
okuldaki kamera
görüntülerindeki şiddetine
rağmen, o da yargılandı ve
sadece '10 Ay Hapis Cezası' ile
bu yaptıklarından yırttı, cezası
da ertelendi!.. Şimdi utanmadan
mesleğine devam edecek, iyi
mi? Halbuki 12 aydan fazla ceza
verilse, bu meslekten hak ettiği
şekilde atılacak, bu adamdan
tüm çocuklar da kurtulacaklardı,
şimdi adalet bunun neresinde!?
Neyse… MİT üyelerinin
cenazesini haberleştiren bu
gazetecilerden Barış Pehlivan;
“Sadece gazetecilik yaptığım
için AKP döneminde üçüncü kez
cezaevine gidiyorum!.. Karanlık
günler geçecek, tarihin bizi

haklı çıkaracağını herkes
görecek” demiş… Gazeteci
Murat Ağırel de; “Hak
etmediğimiz bir davadan ceza
aldık… Ülkemizde gazetecilerin
bu şekilde cezaevlerine gitmek
için çanta hazırlaması üzüntü
verici… Bugünler de geçecek,
biz yine doğru bildiğimiz yolda
haber yapmaya devam
edeceğiz” demiş… (Cumhuriyet
Gazt. 16.Şubat.2022.)
Ba ba baaa… Gazeteciliğe ve
haber yapmaya devam
edeceklermiş!.. Hani atalarımız;
“Domuz kısmı yer deşmekten
vazgeçmez!” derlerdi ya? Yahu
bu kaçıncı içeri gidişiniz!? Sizin
bu işi yapmanızı bazı
büyüklerimiz istemiyorlar işte,
ne diye inat edip duruyorsunuz
ki!? Bırakın bu işleri Mehmet
Barlas, Ahmet Hakan, Engin
Ardıç, Abdülkadir Selvi, Rauf
Tamer gibi büyük
gazetecilerimiz devam etsinler!..
Bak ne güzel işlerini yapıyorlar
da, bir elleri yağda, bir elleri
balda!.. Büyüklerimiz bir yere
gidecekleri zaman hep onları
yanlarına çağırıyorlar, sizi

çağıran var mı!? Biraz yerinizi ve
haddinizi bilin artık yahu!..
'Gazetecilik yapacağım' diye,
illâ birilerinin canını sıkmanız mı
gerekiyor yani!? Görmeyiverin,
duymayıverin, yazmayıverin
canım!.. Devir değişti, sistem
değişti, gazetecilik mesleği de
değişti, hâlâ bunu
anlayamadınız mı!? Siz hiç
'doğru söyleyeni dokuz köyden
kovarlar' lâfını bile duymadınız
mı be bilader!?
Duydunuz mu bilmem; “Türkiye
Raporu” adlı kamuoyu
araştırma kuruluşu
vatandaşlarımıza sormuş;
“Türkiye'deki Enerji Zamlarının
Sebebi Nedir?” diye… Aziz
halkımızın % 48'i demiş ki; “Bu
zamların sebebi, iktidarın enerji
politikası sonucudur!” demiş…
% 26'sı döviz kurlarındaki artışı
gösterirken, % 26'lık bölümü de
Muhalefet Partilerini ve Covid19 salgınını sebep göstermişler,
iyi mi? Yahu bu ülkede adam
gibi gazetecilik yapsanız ne olur,
yapmasanız kaç yazar!?

İYİ Partili Ergun: “Zeytinlikleri Madenciliğe Açmak
Zeytinliklerin ve Zeytinciliğin İdam Fermanıdır”
İYİ Parti Muğla Milletvekili ve Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun, Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı tarafından zeytinlikleri madencilik faaliyetlerine açan yönetmelik
değişikliği ile ilgili olarak Enerji Bakanı Fatih Dönmez ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir
Pakdemirli’nin cevaplaması talebiyle peş peşe soru önergeleri verdi.

»»» Gülcan USLU
Metin Ergun verdiği
önergelerde; yönetmelik
değişikliğinin, yönetmeliğin
temel aldığı kanunun zeytinlikleri
koruyucu hükümlerini aştığını ve
daha önce benzer bir girişimin

Danıştay tarafından
durdurulduğu belirterek, bu
düzenlemenin açıkça hukuka
aykırı olduğunu ifade etti.
Zeytinlik sahalarında
madencilik çalışmalarına izin

İmt yaz Sah b

Fer t TOPALOĞLU
Sorumlu Yazı İşler Müdürü
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verilebilmesi için baz alınan
“kamu yararı” ibaresinin oldukça
belirsiz olduğunu ve açıklığa
kavuşturulması gerektiğini
vurgulayan Ergun, insan sağlığına
yönelik risklerin azaltılmasında,
doğaya ve ekosisteme verilen
zararların önlenmesinde de
kamu yararı olduğunu hatırlattı.
İYİ Partili Ergun, ülkemizin ve
dünyanın iklim krizinin olumsuz
etkileriyle uğraştığını ve fosil
yakıtlara dayalı enerji üretiminin
ekonomik açıdan verimsiz, çevre
açısından da oldukça zararlı
olduğunu, küresel ısınmayı ve
iklim krizini hızlandırdığına işaret
etti. Ergun, zeytinlikleri ortadan
kaldırma pahasına fosil
yakıtlardan enerji üretme
çabasının çok büyük riskler
barındırdığını belirterek Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih
Dönmez’e şu soruları yöneltti:
1. Zikredilen yönetmelik
değişikliği, 2013 yılında
Danıştay’ın verdiği yürütmeyi
durdurma kararı ortada iken ve
normlar hiyerarşisine açıkça
aykırılık teşkil ederken bu
düzenlemenin hukuki dayanağı
nedir?
2. Söz konusu yönetmeliğin
baz aldığı kamu yararı nedir?
Hangi kriterlere göre
zeytinliklerin madencilik
faaliyetlerine açılmasına izin
verilecektir?
3. Bu izinler verilirken ve
zeytin alanlarında madencilik

faaliyetleri gerçekleştirilirken
ÇED raporları dikkate alınacak
mıdır?
4. Bu yönetmelik
değişikliğinin, Muğla ilimizin
İkizköy mahallesindeki Akbelen
mevkiinde yapılmak istenen
madencilik faaliyetleri ile ilgili
olarak devam eden davanın
bilirkişi keşfinden
gerçekleştirildiği iddia
edilmektedir. Yönetmelik
değişikliğinin, Akbelen
mevkiindeki madencilik
faaliyetlerinin önündeki hukuki
engelleri aşmak için yapıldığı
iddiası doğru mudur?
Zeytinliklerin madencilik
faaliyetlerine açılabilmesi için
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın da
dahil edildiği yönetmelik
değişikliği ile alakalı olarak,
zeytinciliğin adeta idam fermanı
olduğunu iddia ederek Tarım ve
Orman Bakanı Bekir
Pakdemirli’ye ise şu soruları
sordu:
1. Tarım ve
Orman Bakanlığı’nın
ilgili yönetmelik
değişikliğine ilişkin
resmi görüşü nedir?
2. Bakanlığınız,
böyle bir değişikliğin
hayata geçmesi
durumunda hem
zeytinliklerin, hem
de zeytinliklerin
bulunduğu ormanlık

alanlar konusunda karşılaşılacak
risklerle ilgili olarak herhangi bir
etki analizi yapmış mıdır? Böyle
bir etki analizi yapıldıysa hangi
bulgulara ulaşılmıştır.
3. Düzenlemede
Bakanlığınızın sorumluluğuna
bırakılan ve “zeytin sahasının
taşınmasına ilişkin usul ve
esaslar ile zeytin bahçesi tesis
edilmesine ilişkin usul ve
esaslar” belirlenirken,
Bakanlığınız daha önce bu
konuda verilen yargı kararlarına
uygun hareket edecek midir?
4. Düzenlemede
Bakanlığınızın sorumluluğuna
bırakılan ve “zeytin sahasının
taşınmasına ilişkin usul ve
esaslar ile zeytin bahçesi tesis
edilmesine ilişkin usul ve
esaslar” belirlenirken,
Bakanlığınız madencilik
faaliyetine açılacak alanlarla ilgili
olarak ÇED raporlarını dikkate
alacak mıdır veya bu doğrultuda
bir ÇED zorunluluğu talep
edecek midir?
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BAŞKAN GÜRÜN; “ZEYTİNLİKLERİN KORUNMASI İÇİN

HUKUKİ MÜCADELE BAŞLATIYORUZ”
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün yaptığı sosyal medya
paylaşımında, zeytin alanlarını maden aramaya açan yönetmeliğe karşı hukuki mücadele
başlatacaklarını belirtti. Gürün ayrıca Türkiye’de ki zeytin alanlarının yüzde 11,25’inin
Muğla’da olduğunu belirtti ve zeytinliklerin bu güne kadar koruyarak artması için
çalıştıklarını buna devam edeceklerini söyledi.

»»» Elif ERTAN
Muğla Büyükşehir Belediye
Başkanı Dr. Osman Gürün, 1
Mart 2022 tarihinde ‘Resmi
Gazete’ de yayımlanan
yönetmelik ile zeytin alanlarının
maden sahası haline
getirebilecek karara tepki
gösterdi. Gürün, sosyal medya
hesaplarından yaptığı paylaşımla
hukuki mücadele
başlatacaklarını belirtirken
“Türkiye’deki zeytinliklerin yüzde
11,25’i Muğla’da. Bugüne kadar
bu alanların korunması ve
geliştirilmesi için özellikle imar

ve çevre planlarını bu yönde
yaptık. Şimdi bu yönetmelikle
zeytinliklerimiz büyük tehlike
yaşıyor. Bu tehlikeyi önlemek için
hukuki mücadelemizi sonuna
kadar sürdüreceğiz. Şuan
Bakanlıklar tarafından
Muğlamızın %65’inde maden
arama ruhsatı verilmiş durumda.
Bu kararla oran daha çok
yükselecek. Şehrimizin her
yerinin maden alanı olarak
belirlenmesi kabul edilemez.”
dedi.
Muğla’nın Tarım Alanlarının
yüzde 48,29’u Zeytinlik

Muğla ülkemizin en büyük
zeytin üreticisi şehirlerinin
başında geliyor. Türkiye’deki
zeytin alanlarının %11,25’i, Ege
Bölgesindeki zeytin alanlarının
ise %21,35’i Muğla’da yer alıyor.
Ayrıca Türkiye’deki 8 Milyon 891
Bin 677 dekar olarak belirlenen
zeytin alanlarının 1 Milyon 12
Bin dekar gibi önemli bir kısmı
Muğla’da bulunuyor.
Ayrıca Muğla’da tarım alanı
olarak kullanılan 2 Milyon 70 Bin
dekarlık alanın 1 Milyon 12 bin
dekarı zeytinlik olarak
kullanılırken Muğla’daki tarım

arazilerinin %48,29’unda zeytin
ağacı bulunuyor. 2021 yılında
belirlenen verilere göre ise 16
Milyon 833 Bin 148 adet zeytin
ağacı bulunuyor.
Muğlamızın Önemli Bir
Sembolü Olan ‘Zeytini’
Koruyacağız
Zeytinin Muğla tarihi ve
geçimi için büyük önem
taşıdığını vurgulayan Muğla
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.
Osman Gürün, “Zeytin sadece
bir meyve değil, tarihi anlamları
ve kültürel özellikleriyle
Muğlamızın büyük bir sembolü”
dedi. Gürün ayrıca, Muğla’nın
zeytin üretiminde Türkiye’nin en
çok ve en kaliteli üretimin
yapıldığı şehirlerin başında
geldiğini vurgulayarak, “Zeytin
şehrimiz için önemli bir geçim
kaynağıdır. Ayrıca yöremize
özgün çeşitler ve iklim koşulları
nedeniyle en kaliteli zeytin ve
zeytinyağı Muğla’da üretiliyor
diyebilirim. Zeytin o kadar önem
taşıyor ki şehrimizdeki tarım
alanlarının %48,292u zeytinliktir.
Ayrıca bu ağaç sadece bir geçim
kaynağı ve meyve değildir. Ege
bölgesinin kültürel özelliklerini

binlerce yıldır ayakta kalarak
yansıtan kadim bir kültür
öğesidir. İlgili Bakanlıklar
tarafından Muğlamızın %65’lik
bir kısmında maden arama izni
verildi. Zeytin alanlarında da
maden aramaya izin verildiği
takdirde neredeyse şehrimizin
her yerinde maden arama izni
olacak. Bu eşsiz doğası ve
güzellikleriyle Dünyanın göz
bebeklerinden biri olan
Muğlamıza yapılan büyük bir
kötülük. Bunu asla kabul
etmiyoruz. Biz şehrimizi
koruyarak gelecek nesillere daha
yeşil ve daha mavi bir Muğla
bırakmak için çabalıyoruz. Bunu
da tüm Muğlalılar olarak hep
birlikte başaracağız. Çevrenin
korunması için yaptığımız hukuki
mücadeleler sürerken buna
yenilerinin eklenmesi bizi de
üzüyor. Ancak şunun bilinmesini
isteriz ki Muğlamızın korunması,
yeşil ve mavinin iç içe geçtiği
kentimizin bu güzelliklerinin
geliştirilerek muhafaza edilmesi
için çabalarımız sürecek. Buna
karşı olanlara karşı da hukuki
tüm mücadeleyi göstereceğiz”
dedi.

ULA'DA ŞOFÖRLERİN YENİ BAŞKANI MEHMET ÇATAK
Ula Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı
22 yıl sonra değişti. Kongrede rakibi Hüseyin
Armutçu’yu geçen Mehmet Çatak başkanlığa
seçildi.
»»» Gülcan USLU
Ula’da 22 yıldır
şoförlerin başkanlığı
yapan Bekir Kanat’ın
aday olmadığı kongrede
Mehmet Çatak ile
Hüseyin Armutçu yarıştı.
Armutçu 35 oyda
kalırken, Çatak 138 oy
alarak başkanlığa seçildi.
Önceki gün yönetim
kurulu üyeleriyle birlikte
Şoförler ve Otomobilciler
Odası’na giderek eski
başkan Kanat’tan görevi
devralan Çatak,

kendisine güvenenleri
mahcup etmeyecekleri
belirterek,
“Meslektaşlarımızın
sorunlarını biliyorum.
Başkanımızın Bekir
Kanat’ın tecrübelerinden
de faydalanarak sorunları
çözeceğimize inanıyoruz.
Sayın Kanat’a yaptığı
hizmetlerden,
meslektaşlarıma da bana
güvendikleri için
teşekkür ediyorum”
dedi.
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YATAĞAN
ESNAF ve SANATKARLAR ODASI
BAŞKAN ADAYI

YAŞAR KAHRAMAN
YÖNETİM ve DENETİM KURULU
ADAYLARI

»»» Gülcan USLU

Mesut KOCAARSLAN

Mehmet KÖMÜR

Öner ÖZNUR

Tuncay SAĞLIK

Oto Mesut

Kamyon Tam rc s

Erkek Kuaförü

B lg sayarcı

»»» Gülcan USLU

Al rıza KORKMAZ

Ramazan ÖRKİ

İrfan MADAN

Aysun KÜÇÜK

Telefon Tam rc s

Ayakkabıcı

Marangoz

Büfec

Kenan LÖK

Fer t TOPALOĞLU

Köksal ÖZKAN

Sem h Sadık ÇALIŞKAN

Manav

Matbaacı

Elektr kç

Marketç
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KAHRAMAN: “ÜYELERİMİZ İÇİN ADAYIZ”
12 Mart 2022 tarihinde yapılacak olan Yatağan Esnaf ve Sanatkârlar Odası seçimine
sayılı günler kala başkan adayı Yaşar Kahraman seçim çalışmalarına aralıksız devam
ediyor.

»»» Gülcan USLU
Yatağan Esnaf ve Sanatkârlar
Odası Başkan adayı Yaşar
Kahraman ve Yöne m Kurulu
adayları Yatağan ve

mahallelerinde bulunan esnaﬂara
işyerlerinde ziyaret ederek seçim
çalışmaları hakkında bilgi verip
esna n görüş ve önerilerini
aldılar.

Perşembe günü ise Yaşar
kahraman ve yöne m kurulu
üyeleri Yatağan Belediye Başkanı
Mustafa Toksöz’ü makamında
ziyaret e ler. Kahraman, Başkan

Toksöz’e çalışmaları hakkında
bilgi verip is şarelerde
bulundular.
Yatağan Esnaf ve Sanatkârlar
Odası Başkan adayı Yaşar
Kahraman, “Şimdiye kadar
gerçekleş rmiş olduğumuz
ziyaretlerde vatandaşlarımızdan
yoğun ilgi ve destek gördük, bu
bizi yaklaşan seçim öncesinde çok
daha heyecanlandırdı.

Seçildiğimiz takdirde bütün
üyelerimizin menfaa
doğrultusunda çalışmalarımıza
başlayacağımızı, esnaﬂarımıza
vereceğimiz hizmetleri her zaman
var gücümüzle üyelerimize
sunacağımızı, sorunlarını yerinde
ve hızlı bir şekilde çözüme
ulaş racağımızı her ziyare mizde
esnaﬂarımıza anlatmaya devam
ediyoruz” dedi.
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Gümbet ve Gümüşlük Arıtma Tesislerinin Yapımı Hızla İlerliyor
Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Bodrum’un
Gümüşlük ve Gümbet Mahallelerinde başlayan 168 Milyon
TL’ye mal olacak olan atıksu arıtma tesisinin yüzde 20,60’ı
tamamlandı. İleri Biyolojik Arıtma yapabilecek ve 200 bin
nüfusa hizmet verecek şekilde planlanan tesiste arıtılan
su, yeşil alanların sulanmasında kullanılacak.

»»» Gülcan USLU
Muğla Büyükşehir Belediyesi
Türkiye’nin ve Avrupa’nın en
önemli turizm merkezlerinden
birisi olan Bodrum’da alt yapı
yatırımlarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından
Bodrum’un altyapıdan
yaralanma oranını yüzde 46’dan
yüzde 91’ e yükseltecek olan
Bodrum kanalizasyon, Turgutreis
İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi

ve Bakanlık ile birlikte yapılan
Torba Kanalizasyon ve atıksu
arıtma tesis projelerinin yapımı
hızla devam ediyor.
Tesisler Tamamlandığında
200 Bin Nüfusa Hizmet Verecek

Bodrum’da ki arıtma
eksiklerinin tamamen ortadan
kaldırılması için yeni projeleri de
hayata geçiren Muğla
Büyükşehir Belediyesi, Gümbet
ve Gümüşlük mahallelerinde
atıksu arıtma tesislerinin
kapasite artış çalışmalarına hız
kesmeden devam ediyor. Proje
kapsamında yaklaşık 168 Milyon
TL yatırımla Gümbet ve
Gümüşlük Mahallelerinde
bulunan atıksu artıma
tesislerinin kapasiteleri
arttırılarak 200 bin kişiye hizmet
vermeleri sağlanacak.
Tesislerin kapasiteleri
Arttırılıyor
Gümbet’te bulunan atıksu
arıtma tesisinin mevcut
kapasitesi yaklaşık 3 kat,
Gümüşlük atıksu arıtma tesisi

kapasitesi de yaklaşık 4 kat
arttırılacak. Böylelikle 9 bin 600
m3/gün kapasiteli Gümbet AAT
29 bin 900 m3/gün’e, 2 bin 500
m3/gün kapasiteli Gümüşlük AAT
9 bin 900 m3/gün kapasiteye
çıkarılacak.
Arıtılan Su, Yeşil Alana
Sulamalarında Kullanılacak
Bu tesislere monte edilecek
olan MBR sistemi ile birlikte
tesislerde ileri düzeyde arıtma
yapılacak ve elde edilen su yeşil
alanların sulamasında
kullanılacak. Çalışmalar
kapsamında kaba ızgara kanalı ve
dağıtım yapısı betonarme işleri,
İnce elek kanalı betonarme işleri
gibi teknik kısımlar tamamlandı.
Projede devam eden çalışmalar
kapsamında genel tamamlanma
oranı yüzde 20,60’a yükseldi.

BAKAN KURUM: “DALYAN KIYI DÜZENLEMESİNDE DOĞAL MALZEME KULLANILACAK”
Muğla’nın Ortaca İlçesi’ne
Dalyan Mahallesi’nde ki
kıyılarda, Ortaca Belediyesi
tarafından başlatılan ve
tepkilere neden olan ‘Dalyan
Kıyı Düzenlemesi’ çalışmaları
hakkında Çevre, Şehircilik ve
İklim Değişikliği Bakanı Murat
Kurum yazılı açıklama yaptı.
Kurum, “Çevreye uyumlu doğal
malzeme ve materyaller
kullanılacağından projenin
dalyan kanalı kenarında
bulunan sazlıkları yok etmesi
veya kanalın mevcut doğal
görünümünü kaybetmesi
mümkün değildir” dedi.
»»» Gülcan USLU
Çevre, Şehircilik ve İklim
Değişikliği Bakanlığı ve Ortaca
Belediyesi 2021 yılı Kasım ayı
sonunda çalışmalarına başlanan
ve 15 Temmuz 2022 tarihinde
tamamlanması planlanan
“Dalyan Kanalı Kıyı Şeridi 1. Etap
Altyapı ve Çevre Düzenlemesi”
projesiyle kanala yapılan kaya
dolgu başta olmak üzere
projenin ayrıntılarıyla ilgili

tartışmalar devam ediyor.
Proje çalışmaları hakkında
yapılan eleştiriler üzerine
açıklama yapan Çevre, Şehircilik
ve İklim Değişikliği Bakanı Murat
Kurum, turizm açısından oldukça
değerli olan bu alanın doğal
güzelliklerinin korunarak, kıyı
şeridinde yer alan yolu ve
iskelelerin bakımsız ve eski
görüntüsünün çevreye uyumlu
sürdürülebilir ve doğal
malzemeler kullanılmak
yenilenmesi ihtiyacı hasıl
olduğunu belirtti.
“DOĞAL YAPIYA ZARAR
VERMEDEN”
Bakan Kurum tarafından yapılan
yazılı basın açıklamasında şu
ifadeler kullanıldı:
“Proje ile; Köyceğiz Dalyan Özel
Çevre Koruma Bölgesi sınırları
içerisinde yer alan Muğla İli
Ortaca İlçesi Dalyan
Mahallesi’nde, deniz ve göl
arasını birbirine bağlayan Dalyan
Kanalı paralelinde devam eden
yollarının ve iskelenin,
sürdürülebilir ve ekolojik

malzemelerle doğal yapıya zarar
vermeden yenilenerek, bölgeye
gelen ziyaretçilerin ihtiyaçlarının
karşılanması ve yerel turizmin
desteklenmesi adına yöreye ve
dokuya uygun özgün
iyileştirmelerin yapılması
amaçlanmaktadır. Proje alanının
çevreye uyumlu doğal malzeme
ve materyaller kullanılarak,
görsel anlamda alanın peyzajına
uygun, koruma bazlı kullanım
olanaklarına önem veren faaliyet
alanlarının düzenlenerek
sürdürülebilir bir şekilde yeniden
tasarlanması ve oluşturulması
hedeflenmektedir. Bu kapsamda,
Bakanlığımız ile Ortaca (Muğla)
Belediye Başkanlığı arasında
“Dalyan Muğla/Ortaca) Kanalı
Kıyı Düzenlemesi Yapım İşi” mali
katkı protokolü imzalanmıştır.
“KANALIN MEVCUT DOĞAL
GÖRÜNÜMÜNÜ KAYBETMESİ
MÜMKÜN DEĞİL”
Bahse konu proje kapsamında
faaliyet alanlarının düzenlenerek
sürdürülebilir bir şekilde yeniden
tasarlanması ve oluşturulması

aşamalarında, kamuoyunda
oluşturulan algının aksine
tamamen çevreye uyumlu doğal
malzeme ve materyaller
kullanılacağından ve koruma
bazlı çalışmalar
yürütüleceğinden dolayı,
projenin dalyan kanalı kenarında
bulunan sazlıkları yok etmesi
veya kanalın mevcut doğal
görünümünü kaybetmesi
mümkün değildir.
“TESCİL AŞAMASINDA İDARİ
SÜREÇ DEVAM EDİYOR”
19.07.2012 tarihli ve 28358 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren “Korunan
Alanların Tespit, Tescil ve
Onayına İlişkin Usul ve Esaslara
Dair Yönetmelik” ve 01.03.2013
tarihli ve 2116 sayılı Bakanlık
Makamı Oluru ile onaylanan
“Doğal Sit Alanlarının
Değerlendirilmesine İlişkin
Teknik Esaslar” kapsamında
hazırlanan Teknik Şartnameler
doğrultusunda Muğla ilinde
mevcut olan bütün doğal sit
alanlarında ve tüm Türkiye

genelinde potansiyel doğal sit
alanların sahip olduğu
biyoekolojik (flora, fauna,
lıabitat), jeolojik, hidrojeolojik ve
jeomorfolojik değerlerin
belirlenmesi ve önerilerin ortaya
konulması amacıyla dört
mevsimi kapsayacak şekilde
“Ekolojik Temelli Bilimsel
Araştırma Projeleri” yapılmış ve
soru önergesinde bahsi geçen
alan mevcutta herhangi bir doğal
sit olmayıp Potansiyel Doğal Sit
Alanlarının Ekolojik Temelli
Bilimsel Araştırma Projesi
kapsamında çalışılmış bir alan
olup, tescil aşamasında idari
süreci devam etmektedir.”
Bakan Kurum cevabında,
“Çevreye uyumlu doğal malzeme
ve materyaller kullanılacağından
ve koruma bazlı çalışmalar
yürütüleceğinden dolayı,
projenin dalyan kanalı kenarında
bulunan sazlıkları yok etmesi
veya kanalın mevcut doğal
görünümünü kaybetmesi
mümkün değildir” dedi.

YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki tabloda tapu kaydı, niteliği ve diğer özellikleri ile muhammen (KDV Hariç) satış bedeli, geçici teminat miktarı, ihale tarihi yazılı bulunan Arsa
vasıflı taşınmazlar, 2886 sayılı DİK'in 45'inci maddesine göre Açık Teklif Usulü (Açık Arttırma) ile ihale edilerek 21.03.2022 Pazartesi günü saat 14.00'de ilandaki yazılı sırasıyla Belediye Meclis
Toplantı Salonunda satışı yapılacaktır;
S.No

Mahallesi

Ada No

Parsel No Yüzölçümü (M2)

Niteliği

Muhammen Bedeli
(KDV HARİÇ)

Geçici Teminat
(%3)TL

İhale Tarihi

İhale saati

1

Arsa
442.000,00
13.260,00
353.43
14.00
21.03.2022
ATATÜRK
63
46
426.000,00
12.780,00
Arsa
63
48
340.80
21.03.2022
14.10
2
ATATÜRK
İhaleye Katılabilmek İçin İstenen Belgeler: %3 Geçici Teminatı içeren belge, Nüfus Cüzdanı Sureti, İkametgâh Belgesi, tebligat adresi, vekâleten iştiraklerde isteklinin adına teklif
vermeye yetkili olduğuna dair Noter tasdikli vekâletname ve imza örneği, Tüzel kişi olması halinde, Ticaret ve/veya Sanayii veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin
yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge Vergi Numarası, İsteklinin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, imza
beyannamesi, ihale şartnamesi ve yer görme belgesi. İhale yerli isteklilere (T.C. Vatandaşı) açık olacaktır. Borcu yoktur belgesi (Belediyeden Alınacak).
İhale ile ilgili şartname, her gün mesai saatleri dâhilinde Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir. Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Keyfiyet ilan olunur. 21.02.2022
BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Resmi İlanlar:www.ilan.gov.tr’de
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YATAĞAN EMNİYETİ BİR HAFTADA 10 ADRESTE BASKIN YAPTI
Yatağan İlçe Emniyet Müdürlüğü son 1 hafta içerisinde
Kaçakçılıkla Mücadele kapsamında yapmış olduğu
çalışmalar neticesinde 10 ayrı adreste yapılan aramalar
sonucunda, kaçak alkol ve hırsızlık olayını otaya çıkarıp
suçluları adliyeye sevk etti.
Edinilen bilgilere göre Yatağan
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri,
son bir haftada, Yaklaşık 5700
Adet Dolu Makaron, 540 Litre Ev
Yapımı Şarap,58 Şişe Ev Yapımı
Bira, 30 Litre Ev Yapımı Rakı, 25
Litre Etil Alkol, 20 Kilo Açık Kıyılmış
Tütün, 5 Litre Ev Yapımı Viski, 4
Litre Ev Yapımı Tekila, 1 Litre Ev
Yapımı Votka, Alkol Yapımında
Kullanılan Varil Düzenekleri, Çok

Sayıda Boş Alkol ve Etil Alkol
Şişeleri ele geçirildi.
Ayrıca İlçede meydana gelen
hırsızlıklarla ilgili yapılan çalışmalar
neticesinde 1 Adet Odun Motoru,
1 Adet Oto Teyp, Çok Sayıda
Hurda Bakır ele geçirilip
sahiplerine teslim edildi.
Şüpheliler gerekli işlemler için
Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığına
sevk edildi.

Büyükşehir 111 İhbara Müdahale Etti
Muğla’da Çarşamba günü sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış il genelinde etkili
oldu. 24 saatte en fazla yağış 61 kilogram ile Fethiye’ye düşerken Muğla Büyükşehir
Belediyesi, 111 ihbara kısa sürede müdahale etti.

»»» Gülcan USLU
Muğla Büyükşehir Belediyesi
Afet Koordinasyon Merkezi
(AKOM) il genelinde 24 saatlik
yağış miktarlarını yayımladı.
AKOM’dan alınan verilere göre en
fazla sağanak yağış metrekareye
61 kilogram ile Fethiye’de
yaşanırken, sırasıyla metrekareye
Dalaman’da 60,1, Marmaris’de
46,9, Köyceğiz’de 40,1, Ortaca’da
39,9, Yatağan’da 39,8,
Seydikemer’de 35, Ula’da 34,2,
Datça’da 33,3, Meneteşe’de 30,7,
Bodrum’da 22,7, Milas’da ise 17,2

kilogram yağış düştü.
Ekipler ilk yağışla teyakkuza
geçti
Muğla Büyükşehir
Belediyesinden yapılan
açıklamada ise çağrı merkezine
toplam 111 ihbar geldiği
açıklandı. Açıklamada; “Muğla
Büyükşehir Belediyesi’nin her
birimi ilk yağışla birlikte
yaşanabilecek olumsuzluklara
karşı teyakkuza geçti. İl genelinde
geçen 24 saatlik süre zarfında
birimlere gelen 111 ihbar
ekiplerimiz tarafından kısa sürede

değerlendirilerek müdahale
edildi. İlimiz ilçe
merkezlerinde yaşanan
sağanak yağış nedeniyle
kanal, dere ağzı, mazgal
temizlikleri gerçekleştirilirken
2 konut su baskınına
müdahale edildi. Yüksek
kesimlerde ise ekiplerimiz
karla mücadelesini
sürdürürken olaylara 81
personel, 30 iş makinası, 17
araç, bir itfaiye aracı ile kısa
sürede müdahale edildi”
denildi.
Muhtarlardan
Büyükşehir’e teşekkür
Muğla’nın yüksek
kesimlerinden yaşanan kar
yağışı nedeniyle yolları
kapanan mahallelerde kısa
sürede kar küreme ve
tuzlama çalışması yapan Muğla
Büyükşehir Belediyesi,
muhtarlardan da teşekkür aldı.
Milas’ın Çukur Mahallesinde
yaşanan şiddetli kar yağışı sonrası
yollar kapanırken ekiplerin
müdahalesi sonrası kısa sürede
yol trafiğe açıldı. Çalışmaları
yerinde takip eden Çukur
Mahallesi Muhtarı Bilgin Çetin ise
sosyal medya hesabından
paylaşım yaparak Muğla
Büyükşehir Belediyesine teşekkür
etti.

T.C. YATAĞAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI:DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
DSİ 21.Bölge Müdürlüğü (Aydın) sınırları içerisinde bulunan Yatağan 2. Merhale Projesi Girme Barajı kamu yararı kararı projesi kapsamında, Orman ve Su İşleri
Bakanlığı'nın 25/12/2012 tarih ve 3405 sayılı olurlarıile kamulaştırılmasına karar verildiği ve taşınmazın kamulaştırma bedelinin 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun
10. maddesi gereğince tespiti, davalı adına bankaya yatırılması ve mülkiyet hakkının DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tapuda tesciline karar verilmesi
talep edilmiş olmakla, mahkememizce berirlenecek kamulaştırma bedeli Yatağan Ziraat Bankası Şubesine yatırılacak olup, konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm
savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi, hak sahiplerinin son ilandan itibaren bir ay içinde itiraz etmedikleri
takdirde kamulaştırma bedellerinin zilyetlere ödenmesine karar verileceği 2942 Sayılı Yasanın 10. maddesinin 4. bendi uyarınca İLAN OLUNUR.
Taşınmaz Maliki
Taşınmazın Ada ve Taşınmazı Taşınmazın Kamulaştırılan Alanın Kamulaştırma Amacı
Maliklerin Hisseleri Parsel Numaraları Vasfı
Yüzölçümü Yüzölçümü
Yatağan 2. Merhale Projesi
Muğla İli Yatağan ilçesi
2022/55 Cazkırlar Mahallesi
Girme Barajı kamu
Mehmet Çalış
118 ada 8 parsel
1.271,00 m2
Tam
Tarla
Tamamı
esas
yararı kararı projesi
Karataş Mevkii

Dosya No TaşınmazMevkii

Taşınmaz
Maliki

Resmi İlanlar:www.ilan.gov.tr’de

Basın:(1564858)
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Başkan Gezgin: “Aslında Çok Olduk!”
Milas Süt Birliği’nin olağan genel kurul toplantısı yoğun bir katılım ile gerçekleştirildi.
Genel kurulda söz alan konuşmacılar üreticilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekerken,
Milas Süt Birliği Başkanı Ali İhsan Gezgin ise önemli çalışmalara imza attıklarını ifade
ederek, “Milas Süt Birliği üyeleri ve ailesi olarak gerçekten çok olduk. Bu nedenle
kendinizi alkışlamanızı istiyorum” dedi. Tek liste halinde yapılan seçimle mevcut Başkan
Gezgin ve yönetimi üyelerinden 4 yıllığına daha yetki aldı.

»»» Elif ERTAN
Milas’ın gurur tablosu Milas
Süt Birliği Başkanı Ali İhsan
Gezgin, yoğun bir katılımla
gerçekleştirilen Genel Kurul
Toplantısı’nda güven
tazeleyerek, yönetimiyle birlikte
yeniden başkanlığa seçildi. Milas
Süt Birliği’nin başarılı çalışmaları,
genel kurul salonundaki Birlik ve
beraberlik ruhu, ilçenin gurur
tablosu olarak değerlendirildi.
Milas Süt Birliği’nin olağan
genel kurul toplantısı Milas
Belediyesi Toplantı ve Düğün
Salonu’nda; Milas Kaymakamı
Mustafa Ünver Böke, Milas
Belediye Başkanı Muhammet
Tokat, Muğla İl Tarım ve Orman
Müdürü Barış Saylak, Türkiye Süt
Üreticileri Merkez Birliği Genel
Başkanı Tevfik Keskin, eski
dönem Muğla Milletvekili Fevzi
Topuz, oda başkanları, sivil
toplum örgütü yöneticileri,
ilçemizdeki bankaların şube
müdürleri, derneklerin
yöneticileri, çok sayıda mahalle
muhtarı, çevre il ve ilçelerin
birlik yöneticileri ve üyelerin
katılımıyla gerçekleştirildi.
Divan Başkanlığını Denizli Süt
Üreticileri Başkanı Münir
Altınbaş’ın yaptığı ve toplamda
20 gündem maddesinin
görüşüldüğü genel kurul, divan
heyetinin belirlenmesi, saygı
duruşu ve İstiklal Marşımızın
okunması ile başladı.
Genel kurulda daha sonra
katılımcılara Milas Süt Birliği
Belgeseli sunumu yapıldı. Milaslı
cefakar üreticilerin ve Birliğin
başarılı çalışmalarının yer aldığı
belgesel film, izleyenlerden
beğeni topladı.
“BU KAYBI ZARAR OLARAK
GÖRMÜYORUZ”
Türkiye Süt Üreticileri Merkez
Birliği Genel Başkan Vekili ve
Milas Süt Birliği Başkanı Ali İhsan
Gezgin katılımcılara ‘hoş
geldiniz’ dedi ve şöyle devam
etti:
“Milas Süt Birliği ailesi olarak,
üyelerimize birçok kalemde
hizmet sunuyoruz. Çok ciddi
hacme sahip bir alışveriş
gerçekleştiriyoruz. Bu süreçte
mutlaka hatamız olmuştur. Bu

kadar iş yoğunluğu içinde aslında
bu hatalar da doğaldır.
Dolayısıyla sizlere karşı bir
kusurumuz olmuşsa herkesten
şahsım, yönetimim ve mesai
arkadaşlarım adına özür
diliyorum.
Aslında bugün bizim için bir
bayram ve sizlere buradan
müjdeler vermek isterdim ancak
yaşadığımız şu gün, müjde
vermek için uygun değil. Yarın ne
ile karşılaşacağımızı bilemiyoruz.
Yem fiyatları başta olmak üzere
besicilikle ilgili tüm girdi
maliyetleri sürekli artıyor. Birlik
olarak siz üreticilerimize
elimizden geldiği kadar ucuz yem
sağlamaya çalışıyoruz. Doğrusu
bu şartlarda üretim yapmak
zor... Ocak 2021 tarihinden
itibaren süt üreticiliğinde para
kazanmak gerçekten çok zor. Bu
süreçte üreticimizi desteklemek
adına çalışmalar
gerçekleştiriyoruz. Bunu yapmak
zorundaydık çünkü elimizkolumuz bağlı oturamazdık.
Dolayısıyla bu dönemde maddi
kayıp, zarar olarak gözüken kaybı
biz zarar olarak görmüyoruz.
Sizlerin üretime devam
edebilmesi, olumsuz koşullardan
en az seviyede etkilenmeniz için
bunu yapıyoruz.”
“OLUMSUZLUKLARA
RAĞMEN ÇOK İŞLER BAŞARDIK”
Üretim ve süt piyasasının
olumsuz durumuna karşın Milas
Süt Birliği olarak üyelere yönelik
önemli hizmetler
gerçekleştirdiklerini ifade eden
Başkan Gezgin, “Sağlık alanında
Özel İzan Hastanesi ile bir
protokol imzaladık ve sizlerin
daha uygun fiyatlarla sağlık
hizmetinden yararlanmanızı
sağladık. Ücretsiz süt analizi ve
küpe takılma işlemini yapıyoruz.
Kaba yem ve tohum desteği
konusunda da sizlere kaliteli
ürün temin ediyor ve sizlere cüzi
rakamlarda da olsa katkı
sağlamaya devam ediyoruz.
Çiftlik ürünleri ve makine
ekipman konusunda uygun
ödeme koşulları, mahsuplaşma
ile üyelerimize marketimizde
hizmet sunuyoruz.
Üyelerimizden 1 kuruş bile

almadan ücretsiz olarak
yaptırdığımız ferdi kaza sigortası
ile kötü günlerde de üyelerimizin
yanında oluyoruz.” dedi.
MİLAS SÜT BİRLİĞİ’NİN
HEDEFLERİ VAR
Üreticilerin girdi maliyetlerini
düşürmek için projeler
geliştirdiklerini ifade eden
Başkan Gezgin, yeni dönemde
hedefler doğrultusunda emin
adımlarla yürüyerek, üreticilere
ucuz mazot için Köy Pompası
Projesi’ni Milas Belediyesi
Başkanı Muhammet Tokat’ın
desteğiyle hayata
geçireceklerini, SÜTBİR Kart ile
de Birlik üyelerine çok sayıda
firmadan indirim
sağlayacaklarını müjdeledi.
“MİLAS SÜT BİRLİĞİ ÜYELERİ
OLARAK ÇOK OLUYORUZ”
“Bu süreçte ciddi tehditler
aldık, şikayet edildik fakat biz
bunlara aldırış etmeden
yolumuza devam ettik.” diyerek
açıklamalarını sürdüren Başkan
Gezgin, “Bize dediler ki Milas Süt
Birliği olarak çok oldunuz.
Aslında çok olduk! Ama hiç
rahatsızlık duymadan sizlere
hizmet vermeye devam
ediyoruz. Şarküteri açtık, o
konuda da çok olduğumuzu
söylediler. Yetmedi, Milas Süt
Birliği markamızla süt, ayran,
yoğurt ve et ürünleri olsun
istedik ve bu nedenle Milas
Organize Sanayi Bölgesi’nden yer
aldık ve kısa zamanda gerekli
izinler çıkmasıyla fabrikamızı
kurup, çalışmaya başlayacağız.
Az önce de belirttim ya
gerçekten çok olduk,
üreticilerimiz olarak çok
oldunuz. Bu nedenle hepinizden
ayağa kalkmanızı ve kendinizi
davet ediyorum.” diye konuştu.
Salondaki, katılımcılar ayağa
kalktı ve uzun süre Milas Süt
Üreticileri Birliği yönetimi ve
üretici olarak kendilerini
alkışladılar.
MÜDÜR BAL PLAKETLE
TEŞEKKÜR ETTİ
Başkan Gezgin’in
konuşmasının ardından Milas
İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal,
geçtiğimiz yaz aylarında
bölgemizde yaşanan orman
yangınlarından zarar gören
mahallelerdeki çocuklara yönelik
Milas Süt Birliği tarafından
gerçekleştirilen “Geleceğimizi
Yeşertiyoruz Projesi” ve eğitime
sundukları diğer katkılardan
ötürü Başkan Gezgin’e plaket
takdim etti.
“MİLAS SÜT BİRLİĞİ ÇOK
OLMAYA DEVAM EDİN”
Plaket takdiminin ardından
Muğla İl Tarım ve Orman
Müdürü Barış Saylak kürsüye
geldi. Saylak, Tarım ve Orman

Bakanlığı olarak, üreticilerin
yanında olmaya devam
edeceklerini belirterek; “Sayın
başkan az önce çok olduk dedi
ya evet gerçekten çok oldunuz
ancak kendi markanızı yaratana
kadar çok olmaya devam edin.”
dedi.
“SÜTTE FİYAT ARTIŞI
YAPILAMIYORSA DEVLET
DESTEĞİ ARTIRILMALI”
Saylak’ın ardından kürsüye
gelen Türkiye Süt Üreticileri
Merkez Birliği Başkanı Tevfik
Keskin, “Merkez Birliği olarak
aslında sizlerden uzak değiliz. Bu
işin içinde olan birisi olarak
söyleyebilirim ki içinde
bulunduğumuz şu günlerde
üretmek çok zordur. Böyle bir
dönemde ürettiğiniz için, bizlere
sahip çıktığınız için teşekkür
ediyorum. Her platformda
sizlerin haklarını korumak için
uğraşıyoruz. Çiğ süt fiyatını
belirlemek sanıldığı gibi kolay
değil. Çünkü sadece biz yokuz.
Sanayici var, birçok kurum ve
kuruluş var. Fiyat bizim için
önemli… Sadece fiyat değil tüm
girdi maliyetleri bizim için
önemli. Yapılan zamların
suçlusunun süt üreticisi
olmadığını anlatmak için yoğun
bir çaba harcıyoruz ancak ne
hikmetse bilip bilmeden biz
suçlanıyoruz. Eğer fiyat artışı
yapılamıyorsa desteklemenin
artması için sürekli görüşmeler
yapıyoruz. Bildiğiniz gibi
hayvanlara yedirdiğimiz arpada
KDV oranı yüzde 8’di. Bizim
ısrarlı görüşmelerimiz sorası bu
oran yüzde 1’e indirildi. Bu bile
sizlere önemli bir katkı
sağlayacaktır. Bizler sizin hak ve
menfaatlerinizi korumak bizim
görevimiz ve elimizden geldiği
kadar çaba harcıyoruz. Öte
yandan bu işi yapıyorduk ancak
bir meslek olarak görülmüyordu.
Yayınlanan Cumhurbaşkanlığı
kararnamesi ile artık süt üretici
sertifikalı olacak. Birliklerin
önemini en iyi bile sizlersiniz ve
ben de diyorum ki birliğinize
sahip çıkın ve bizlere güvenin”
diye konuştu.
“HEM ÜRETİCİ HEM
TÜKETİCİ İÇİN ELİMİZİ TAŞIN
ALTINA KOYACAĞIZ”
Milas Belediye Başkanı
Muhammet Tokat da söz alarak
bir konuşma yaptı. Ortak akla ve
işbirliğine vurgu yapan Başkan
Tokat, Milas Süt Birliği’nin Genel
Kurulu’ndaki birlik tablosundan
bir hayli memnun kaldığına
dikkat çekerek şunları kaydetti:
“Milas Süt Birliğimiz ile
sürekli istişare halindeyiz.
Karşılıklı görüşlerimizi paylaşarak
birbirimize güç vermeye
çalışıyoruz. Sadece Milas ve

Muğla için değil, Türkiye
genelinde söz sahibi olan bir
Birliğe sahip olduğumuzdan
dolayı son derece mutluyuz.
Yatırımlar açısından da beraber
çalışıyoruz. OSB yöneticileri
olarak bizler üretici birliklerine,
yerel oluşumlara daha fazla
destek olma, yol verme gayreti
ve çabası içerisindeyiz. Ortak akıl
ve iş birliği açısından en önemli
adım üretim ve tarımda atıldı.
Süt Birliği ile önümüzdeki
süreçte yine çalışmalarımız
olacak. Hem üretici hem tüketici
için elimizi taşın altına
koyacağız”
KAYMAKAM BÖKE: “MİLAS
ÇOK OLMAYA DEVAM EDECEK”
Genel kurulda son konuşmacı
olarak ise kürsüye Milas
Kaymakamı Mustafa Ünver Böke
davet edildi.
Kısa bir konuşma yapan
Kaymakam Böke, “Türkiye’nin
her açıdan potansiyeli yüksek bir
ilçenin kaymakamlığını
yapıyorum, bundan da
gururluyum. Ali İhsan
başkanımız ‘çok oluyoruz” dedi
üyelerine. Doğru çok oluyoruz.
Özellikle Milas’ta hepimizin çok
olması yönünde çalışmalarımız
sürüyor. Milas’ı ve Milaslıları
2022 ve 2023 yıllarında takip
edin. Medeniyetlere başkentlik
yapmış, tarihi, turizmi, tarımıyla
ön planda olan bir ilçenin
kaymakamı olarak bunları
söylüyorum. Zeytinimizle, coğrafi
işaretli ürünlerimizle çok
olacağız, Bunun için çalışıyoruz.
15 gün önce yurt dışındaydım.
Orada da gündeme geldi Milas.
İş insanlarına ilçe olarak iddialı
olduğumuzu ifade ettim. Çok
güzel de gelişmeler yaşandı.
Önümüzdeki süreçte ilçemize bu
yönde gelecek olan heyetler var.
Özellikle 2023 yılında ilçe olarak
çok farklı bir konuma geleceğiz”
dedi.
Yapılan konuşmaların
ardından genel kurulun gündem
maddeleri görüşülerek karara
bağlandı. Bazı konularda çalışma
yapılması için yönetim kuruluna
yetkiler verildi.
Daha sonra ise yönetim
kurulu, denetim kurulu ve
merkez birliği temsilciliği için 4
yıllık asil ve yedek üyelerin
seçimi yapıldı.
Tek liste halinde açık oylama
ile yapılan seçimlerin ardından
yönetim ve denetim şu
isimlerden oluştu:
Yönetim kurulu asil: Ali İhsan
Gezgin, Nurettin Pinar, Mustafa
Güder, Ahmet Avcı, Hüseyin
Kuluca
Denetim kurulu asil üyeleri:
Memiş Çınar, Mestan Çakır,
Şener Ertuğrul.
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11 FARKLI İLDEN 324 SPORCU MUĞLA’DA FUTBOL İÇİN BULUŞTU
Gençlik Spor Bakanlığı Okul Sporları Faaliyetleri
kapsamında yapılan Yıldız Futbol Grup müsabakaları 0104 Mart 2022 tarihlerinde 9 farklı ilde yapılmaya başlandı.

»»» Elif ERTAN
Grup müsabakalarının
yapılacağı illerden biri olan
Muğla Menteşe İlçesinde Yıldız

Kızlar ve Yıldız Erkekler Futbol
Grup Birinciliği maçları Muğla
Atatürk Stadı ve Kötekli Futbol
Sahasında oynanmaya başlandı.

Muğla Gençlik ve Spor İl
Müdürlüğü tarafından Menteşe
İlçesinde düzenlenen Futbol
Grup Birinciliği müsabakalarına

Afyonkarahisar, Antalya, Aydın,
Burdur, Bursa, Denizli, İstanbul,
İzmir, Konya, Manisa ve Muğla
olmak üzere toplam 11 farklı
ilden 380 sporcu ve idareci grup
maçları için Muğla’ya geldi.
Grup müsabakalarına
Erkeklerde 11 takımdan 198
sporcu ve Kızlarda 7 takımdan
126 sporcu toplamda 18
takımdan 324 sporcu, 56
antrenör ve idareci olmak üzere
toplam 380 kişi katıldı.
Lig usulüne göre oynanan
karşılaşmaların ilk günü
heyecanlı ve nefes kesen
maçlara sahne oldu. Takımlar
Yarı Finale yükselmek için
birbirleriyle kıyasıya mücadele
ediyor.
Muğla’yı grup
müsabakalarında Kızlarda
Dalaman Cumhuriyet Ortaokulu,
Erkeklerde ise Marmaris
Ortaokulu temsil ediyor.

Dört gün sürecek olan
müsabakaların sonunda
gruplarında birinci olan takımlar
17-20 Mart tarihlerinde
Isparta’da yapılacak olan Yarı
Finale yükselmenin sevincini
yaşayacak.
’’ÖNCELİĞİMİZ MAÇLARIN
FAİR PLAY ÇERCEVESİNDE
OYNANMASI’’
Muğla Gençlik ve Spor İl
Müdürü Ömer İlman, “Öncelikle
grup müsabakalarına 11 farklı
ilden katılan 18 takımımıza
başarılar diliyorum. Önceliğimiz
maçların kazasız belasız fair play
çerçevesinde oynanması.
Takımlarımızın maçlardan arda
kalan zamanlarda ilimizin
kültürel değerlerini gezip
görmelerini ve Muğla’dan mutlu
ayrılmalarını temenni ediyorum.
Yarı Final yolunda tüm
takımlarımıza başarılar
diliyorum’’ diye konuştu.

11. Sayfa

04 Mart 2022
Cuma

Küçük Arkeologlar Osman Hamdi Bey’in İzinde
Muğla Büyükşehir
Belediyesi ‘Küçük
Arkeologlar Osman Hamdi
Bey’in İzinde’ etkinliği
düzenledi. Küçük
arkeologlar için oluşturulan
kazı alanıyla ilgili yazılmış
masal çocuklara
anlatıldıktan sonra
arkeolojik kazı materyalleri
kullanarak kazı yaptılar.
»»» Gülcan USLU
Muğla Büyükşehir Belediyesi
tarafından Türkan Saylan Çağdaş
Yaşam Merkezi’nde
gerçekleştirilen ‘Küçük Arkeologlar
Osman Hamdi Bey’in İzinde’
etkinliği düzenledi. Etkinlikte Türk
arkeolog, müzeci ve ressam
‘Osman Hamdi Bey’ vefatının 112.
Yılında anıldı.

Türkan Saylan Çağdaş Yaşam
Merkezi Çocuk Kütüphanesinde
yapılan etkinlikte çocuklara Osman
Hamdi Bey’in yaşamına anlatan
video izletilerek, Osman Hamdi
Bey ve eserleri hakkında bilgiler
verildi. Küçük arkeologlar için
oluşturulan kazı alanıyla ilgili
yazılmış masal çocuklara
anlatıldıktan sonra çocuklar
arkeolojik kazı materyalleri
kullanarak kazı yaptılar.
Çeşitli eşyalar, heykeller, gümüş
objeler ve hayvan figürlerini kazı
yaparak çıkaran çocuklar
buldukları her eşyanın numarası
verilmiş puzzle parçalarını bularak
Osman Hamdi Bey’in Kaplumbağa
Terbiyecisi tablosunun puzzle’ını
tamamladı.

ELEMAN İLANI
Kırcı Mermer’de çalıştırılmak üzere katrakçı, köprü
kesmec , estec ve kafa kes mc elemanlar alınacaktır.
müracaatların şahsen yapılması r ca olunur.
GSM: 0 553 008 54 08

SATILIK TARLA
Dest n Mahalles ’nde bulunan 18.481 m2 1/4 h ssel
ç nde 50 adet zeyt n, 30 adet cev z ve çeş tl meyve
ağaçları bulunan tarla satılıktır.
İRT: 0 535 855 45 33

MAA N
N İ L AA NNLLAARRI I
EELLEEM
A Makine San. Tic. Ltd. Şti.’de
çalıştırılmak üzere kaynakçılar
alınacaktır.
Müracaatların şahsen yapılması
rica olunur.
Tel: 0532 067 2359

Süt toplama işinde çalıştırılacak
Sürücü Belgesi olan bay elemanlar
alınacaktır. Müracaatların şahsen
yapılması rica olunur.
Rodos Tarım - Tel: 572 8565
GSM: 0543 719 7838

Firmamızda çalıştırılmak üzere Yatağan’da ikamet eden ESTE
OPERATÖRÜ alınacaktır.
Tel : 0 541 269 10 26
SİRMERSAN MERMER
Firmamızda çalıştırılmak üzere bay-bayan elemanlar alınacaktır.
Tel : 0 544 484 80 85
GENTAŞ MERMER
Firmamızda çalıştırılmak üzere SRC5 belgesine sahip şoför
aranmaktadır. Müracaatlar şahsen yapılacaktır.
ERD ENDÜSTRİYEL GAZLAR Tel : 0 252 572 23 73

Erçakım Mermer Ltd. Şti. ‘de
çalıştırılmak üzere vasıflı ve
vasıfsız elemanlar alınacaktır.
Tel: 0532 137 12 56
Tekşahlar Ltd. Şirketinde
çalıştırılmak üzere
Ön muhasebe bilen tecrübeli
eleman alınacaktır
Tel: 0252 572 7011

Ev işlerinde çalıştırılmak üzere
yardımcı bayan
eleman alınacaktır.
Tel: 0 552 211 36 31
0 537 387 53 84

MİKROMAN MADEN
Firmamız bünyesinde bayan taş ayırıcı, bay paketleme elemanı
ve elektrik mezunu pano operatörü personel alımı yapılacaktır.
Müracaatların şahsen yapılması gerekmektedir.
İrt bat Tel : 0530 386 45 93 - Gsm : 0530 568 55 19

BAKICI ARANIYOR
YATAĞAN MERKEZDE YAŞAYAN YAŞLI KADINA BAKICI
ARANIYOR !!
İLETİŞİM: 0 542 817 47 20
SATILIK DÜKKAN
Yeni Mahalle Karaoğlanoğlu
Cad. Fa h Apt’de bulunan
155m2
1 Nolu dükkan sa lık r
İle şim
0 506 284 12 95
0 537 341 54 64
Satılık Müstakil Ev
Madenler Mah. Kazan
Dairesi yanında bulunan
müstakil ev sahibinden
satılıktır.
Tel : 0539 934 4071

Satılık Müstakil Ev
Yatağan Yeniköy
Mah.’nde bulunan 1255 m²
içinde evi, 20 adet zeytin
ağacı, çeşitli meyve ağaçları
bulunan müstakil ev
sahibinden satılıktır.
Yörükoğlu - Nevşehirli
Tel : 0539 249 22 22
0536 253 55 51

SATILIK
Yatağan’a 2 km
mesafede Doğanköy’de
bulunan 3000 m2 ormanlık
alanda elektrik ve suyu
mevcut tarla hobi bahçesi
(dere kenarı) satılıktır.
Tel : 0 533 044 86 29

Erçakım Maden’de
çalıştırılmak üzere
Looder operatörü,
Ebatlama işçileri ve
Deneyimli Levha Silim ustaları
alınacaktır. Müracaatların
şahsen yapılması rica olunur.
Tel: 0532 137 12 56

ELEMAN İLANI
F rmamızda çalıştırılmak üzere vasıfsız elemanlar
alınacaktır.
Müracatların şahsen yapılması r ca olunur.
BENCİK YAPI
GSM : 0 541 661 12 99
ÇERÇİLER TİCARET PROPRATİK’te satış-sevkiyatpazarlama’da çalışmak üzere en az B sınıfı ehliyeti erkek
eleman alınacaktır.
Başvuruların şahsen yapılması rica olunur.
0 533 339 40 28
KIRCI MERMER FABRİKA
Çalıştırılmak üzere Vinçci, Esteci, Bakımcı, Forkliﬅci, Katrak ve
Köprü Kesmeci Alınacaktır.
Tel : 0 553 008 54 08
Şirketimizde çalıştırılmak üzere deneyimli kamyon şoförleri
alınacaktır.
Tel : 0 543 676 6006
Mikroman Maden’de çalıştırılmak üzere paketleme işçileri ve iş
makinası yağcısı alınacaktır.
Tel : 0 530 568 55 10 / 0 530 568 55 19
Kaymin Mermer’de çalıştırılmak üzere vasıfsız eleman, esteci,
dolgun ücretli bay - bayan eleman alınacaktır.
Tel : 0 252 225 52 34 / 0 532 677 80 50
Özdemir Yapı’da çalıştırılmak üzere Kaynakçı ve Demir
Doğrama Ustaları alınacaktır.
Tel : 0 539 279 7205
Mikroman Maden’de çalıştırılmak üzere marangoz alınacaktır.
Tel : 0 530 568 55 10 / 0 530 568 55 19
Yatağan merkezde yer alan KALSİT MADENCİLİK’te
çalıştırılmak üzere düz işçi, yağcı, makina bakımcısı alınacaktır.
Aranılan şartlar:
- 18 yaşından gün almış yağcı
- Askerliğini yapmış erkek düz işçi
- Askerliğini yapmış erkek makina bakımcısı
Tel : 0 542 432 87 20 / 0 543 433 47 11

