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Balıkçılık Sektörü
üzerine düşeni yapmaya
devam ediyor…
Belediye Meclisi
pazartesi günü
toplanacak
Milas Belediye Meclisi,
Aralık ayı oturumu için
bir araya gelecek 22
gündem maddesinin yanı
sıra 10 İmar Komisyonu
görüşülerek karara
bağlanacak…
Haber: Kemal Sürgün sayfa 4’te

Pandemi sürecinde üretimiyle ülkeye güç veren Balıkçılık sektörü üretim
sahalarını çevreleyecek olan şamandıralama sonrası Güllük Körfezine giriş
yapan gemilerin hem liman işletmelerinden kaynaklı uluslararası deniz trafiği düzenlenmiş olacak hem de balık çiftlikleri üretim sahaları uluslararası
haritalara işlenmesini sağlayacak. 2021 yılı yazına kadar tamamlanacak projenin yatırım maliyeti 285.000 dolar olarak belirlendi…
Haber: Kemal Sürgün

sayfa 3’te

Madencilerin mottosu,
“Sürdürülebilir madencilik”

Bu araç,
engellilerin
hayatını

Madenler, insan hayatının her alanında yaşamını kolaylaştırıyor, refahını arttırıyor.
“Hayatımız Maden” mottosuyla, Türkiye’nin
yer altı zenginliklerini ekonomiye kazandıran
madencilerin bundan sonraki öncelikli gündemi “Sürdürülebilir Madencilik” olacak.

kolaylaştıracak
Meslek lisesi Muğla’da
engelliler için kolları
sıvadı… Öğrenciler tarafından engellilere dağıtılması için hazırlanan
engelli aracının prototipi
tanıtıldı.
Haber: Oğulcan Kaynak

sayfa 5’te

Haber: Sevgi Kokun Çayırlı

Çağrı Merkezi, Pandemi
ve Nüfus Artışı Nedeniyle
Yoğun Mesaide
Bodrum Belediyesi Çağrı Merkezi’ne başvurular yerleşik nüfusun artması ve pandemi dolayısıyla arttı.
Haber: Kemal Sürgün

sayfa 6’da

sayfa 2’de
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Madencilerin mottosu,
"Sürdürülebilir madencilik"

Madenler, insan hayatının her
alanında yaşamını kolaylaştırıyor, refahını arttırıyor. "Hayatımız Maden" mottosuyla,
Türkiye'nin yer altı zenginliklerini ekonomiye kazandıran
madencilerin bundan sonraki
öncelikli gündemi "Sürdürülebilir Madencilik" olacak.
Haber: Sevgi Kokun
Çayırlı

M

adenlerin, toplumların refahı
ve ekonomik kalkınmasının anahtarı olduğunun altını çizen
Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim
Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, “Maden
denildiğinde akla öncelikle sanayi gelse
de aslında Hayatımız
Maden! Bugün evimizde kullandığımız
telefona,
yediğimiz
ekmeğe, su içtiğimiz
bardaktan elimizden
düşürmediğimiz tabletlere,
uçaklardan
gemilere kadar hayatımızın vazgeçilmezi olan birçok ürün
farklı madenler içeriyor. Modern sağlık
hizmetleri,
bankacılık sistemleri, ulaşım, ısınma, gıda gibi
birçok sektör maden
sektörüyle
yaşıyor.
Hal böyleyken yani
"Hayatımız bu kadar
Maden" iken hem
sürdürülebilir
madencilik
yapmamız

hem de bunu kamuoyuna doğru anlatmamız gerekiyor” dedi.
4 Aralık Dünya
Madencilik Günü nedeniyle
görüşlerini
paylaşan EMİB Başkanı Kaya, “Sürdürülebilir Madencilik”
vurgusu yaptı. Kaya,
"Sürdürülebilir Madencilik"
ilkelerine
bağlı kalarak, Türkiye'nin yer altı zenginliklerini, ekonomiye
kazandırmaya devam
edecekleri mesajını
verdi.
Madencilik sektörünün ihracatının
yüzde 90'ı yerli
girdiden
"Türkiye'nin petrolü
madenleridir"
diyen Başkan Kaya
şöyle devam etti:
"Dünyadaki 90 çeşit
madenin 77 tanesi
ülkemizde bulunuyor.
Dünya metal maden
rezervlerinin yüzde
0.4’ü,
endüstriyel
ham madde rezervlerinin yüzde 2.5’i,
kömür rezervlerinin
yüzde 1.0’i ve jeoter-

mal
potansiyelinin
yüzde 0.8’ine sahibiz.
"Sürdürülebilir Madencilik" mottosuyla, "İnadına üretim,
inadına ihracat" sloganıyla üretmeye ve
ihraç etmeye devam
edeceğiz.
Covid-19
virüsü en büyük ihraç pazarımız Çin'de
ortaya çıktığı için
pandemiden en çok
etkilenen sektörlerin
başında gelmemize
rağmen 2020 yılının
Ocak - Kasım döneminde, 3 milyar 793
milyon dolar döviz
kazandırdık. 2019 yılında 4,3 milyar dolar
ihracata ek olarak,
ülke
ekonomisine
tüm sektörlere de
hammadde sağlayan
bir sektör olduğumuz
için iç pazarla birlikte 40 milyar dolarlık
bir değer oluşturarak ülke ekonomisine
GSYİH'nın yüzde 5'i
oranında katkı sağladık.
Sağladığımız
ekonomik
büyüklüğün yüzde 90'dan
fazlası yerli girdiden
oluşuyor, yani katma
değeri ülkemize kalıyor."

Ertelenen ihtiyaçlar 2021 yılında
ihracatımızı arttıracak
Bilim insanlarının
covid-19'u yok edecek aşı için çok büyük yol aldıklarına temas eden Kaya, "Yeni
aşılar sayesinde kısa
sürede covid-19 virüsü hayatımızdan çıkacak, ertelediğimiz
pek çok ihtiyacımızı karşılama yoluna
gideceğiz. Bu süreç
başta madencilik sektörü olmak üzere pek
çok sektörde çarkların hızlanmasına, istihdamın artmasına,
ihracatın yükselmesine katkı sağlayacak"

diye konuştu.
Türkiye'de yaşayan 83 milyon insanın sahibi olduğu
madenlerin kiracısı
olduklarının bilinciyle hareket ettiklerini dillendiren Ege
Maden İhracatçıları
Birliği Başkanı Mevlüt Kaya şöyle devam
etti: "Türkiye’nin en
önemli öz kaynaklarından biri olan
madenleri, 150 bin
kişilik madenci ordusuyla yeryüzüne çıkarıp, "Sürdürülebilir
Madencilik" mottosuyla ekonomiye kazandırırken, 2 milyon
insanımızın madencilik sektöründen geçinmesini sağlarken,
sadece 83 milyon
insanımıza değil, 8
milyarlık dünya insanlarının hayatlarının kolaylaştırılmasına katkı sağlıyoruz.
2020 yılında 200 ülke
ve serbest bölgeye
Türk
madenlerinin
ihracatını gerçekleştirdik."

dırılmasının milli bir
görev olduğuna inanıyor, madenlerimizi
işleterek milletimizin
yararına sunmak istiyoruz. 'İnadına Üretim, İnadına İhracat'
diyoruz" dedi.

Bu ne yaman çelişki
Türkiye'nin
toplam ithalatının yüzde
75’ini enerji, hammadde ve ara mal
kalemlerinin
oluşturduğunun
altını
çizen EMİB Başkanı Kaya, ihtiyacımız
olan enerji kaynaklarını ve metalleri dışarıdan satın almak
için çok büyük bedel
öderken, ithal kömür,
demir cevheri, altın,
bakır, kurşun, çinko
ve birçok maden ve
metal için her yıl yaklaşık 25 milyar dolar harcadığımızı, öz
kaynaklarımızın ise
hala toprağın altında
yattığına vurgu yaptı. Kaya, "Bu yeraltı
kaynaklarının çıkarılıp ekonomiye kazan-

Devletin izni ve denetiminde madencilik yapıyoruz
Türkiye'deki madencilik işletmelerinin, madencilik sahalarında
Devletin
ilgili
kurumlarınca
verilen izinler dahilinde ve yine bu kurumların gözetim ve
denetimi altında madencilik faaliyetlerini
sürdürdüğüne vurgu
yapan EMİB Başkanı
Kaya, sözlerini şöyle
tamamladı: "Ülkemizin maden ihtiyacını
karşılayabilmek, ihtiyacımız olan dövizin
ülkemize
kazandırılmasını sağlamak,
için
sürdürülebilir
bir maden üretimini
gerçekleştirmek zorundayız. Bunun için
çevre ile dost, insan
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sağlığını üretiminin
merkezine
oturtan
ve sürdürülebilir bir
üretim zincirini iyi
yöneterek amacımıza
ulaşabiliriz."
Ege Maden İhracatçıları
Birliği'nce
(EMIB) düzenlenen
Hayatımız
Maden
Çalıştayı’nın
üçüncüsünü, sektörümüzde yer alan bütün
STK’ların 2019 yılının Kasım ayında
İzmir’de “Sürdürülebilir Madencilik” temasıyla gerçekleştirilmişti. Bu etkinlikte
madencilik sektöründeki bütün STK’lar
“Sürdürülebilir Madencilik” ilkelerinin
benimsenmesi konusunda görüş birliğine
varmıştı. Bu yıl İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB)
tarafından düzenlenmesi planlanan "Hayatımız Maden Çalıştayı"nın dördüncüsü
pandemi
nedeniyle
ertelenmişti.

Duyuru Fiyatları: Resmi duyuruların sütun santimi; 17,00 TL
Abone Ücretleri: Altı Aylık; 200,00 TL - Yıllık; 300 TL

*Diğer duyurular ayrıca fiyatlandırılır...
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diğer tüm duyurular için %18’dir
Gazetemiz: Basın Ahlak İlkelerine uymayı taahhüt eder.
Gazetemizde yayınlanan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir.
Gazetemizde yayınlanan yazı, haber ve fotoğraflar ancak
kaynak gösterilerek kullanılabilir.
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Balıkçılık Sektörü üzerine
düşeni yapmaya devam ediyor…

Pandemi sürecinde üretimiyle ülkeye güç veren Balıkçılık
sektörü üretim sahalarını çevreleyecek olan şamandıralama
sonrası Güllük Körfezine giriş
yapan gemilerin hem liman
işletmelerinden kaynaklı uluslararası deniz trafiği düzenlenmiş olacak hem de balık
çiftlikleri üretim sahaları uluslararası haritalara işlenmesini
sağlayacak. 2021 yılı yazına
kadar tamamlanacak projenin
yatırım maliyeti 285.000 dolar
olarak belirlendi…
Haber: Kemal Sürgün
Muğla Kültür Balıkçıları Derneği ile
Akvaplast Sanayi ve
Ticaret A.Ş arasında

imzalanan sözleşme
ile Güllük Körfezinde
ki balık çiftliklerinin
bir sorunu daha çözüme kavuşuyor. Kıyı
Emniyeti Genel Mü-

dürlüğünün bölgeye
dair hazırladığı rapor ile birlikte İALA
(Uluslararası Deniz
Seyir
Yardımcıları
ve Fener Otoriteleri Birliği) kriterlerine uygun ve Dernek
ÇED olumlu üretim
sahalarını çevreleyecek olan şamandıralama sonrası hem liman işletmelerinden
kaynaklı uluslararası
deniz trafiği düzenlenmiş olacak hem
de balık çiftlikleri
üretim sahaları uluslararası haritalara işlenecek.
Bu
kapsamda
2021 yılı yazına kadar
tamamlanacak
projenin yatırım maliyeti 285.000 dolar
olarak
belirlenirken, Muğla Kültür
Balıkçıları Derneği
Başkanı İhsan Bozan yaptığı açıklamada, burada daha
önce meydana gelen
gemi kazalarına da
değinerek, sektörün
Pandemi sürecinde
her türlü sıkıntıya
rağmen ülke ekonomisine üretimle gerçekleştirdiği
katkı
yaptığı yatırımlarla
da sürüyor dedi ve

ekledi; “Burada birkaç defa gemi kazası
oldu. Kıyı emniyeti
çağırıldı. Doğru şamandıralama ve işaretleme
çalışması
yapalım dedik. Onlar
bir rapor hazırladı.
Genel anlamda bir
gemi haritası çizeceğiz.
Numuneler
yapılıp kıyı emniyeti
genel müdürlüğüne
kontrol
ettirilerek
devreye
alınacak.
Yaklaşık 285 bin dolar maliyetli bu çalışma ile yatırımımızı
gerçekleştireceğiz.
Sektör
Pandemi
ve kendi sorunlarıyla
uğraşırken,
sağlıklı işlemesi, üretimin
devam etmesi adına
üzerine düşen yatırımı yapmaya devam
ettiriyor.
Ülkemizde
bilgi
sahibi olan olmayan
bilgisizce fikir beyan
edebiliyor.
Üretimi
gerçekleştirilen Kültür balıkçılığı dünya
da bile yoğun talep
görürken birileri çıkıp değerleri adına
bilgili bilgisiz yorum
yapabiliyor.
Ama
sektör yaptığı gerek yatırım gerekse
Pandemi sürecinde

gerçekleştirdiği üretimlerle ülke ekonomisine katkısı ile
çalışmalarına devam
ediyor.
Balıkçılık,
bu bölgeye gelecek

gemilerin seyir güvenliğini düşünecek
kadar değerli bir
sektör” diyerek yapılacak çalışmanın hayırlı olmasını diledi…
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Belediye Meclisi pazartesi günü toplanacak

Milas Belediye
Meclisi, Aralık
ayı oturumu
için bir araya gelecek 22
gündem maddesinin yanı
sıra 10 İmar
Komisyonu
görüşülerek
karara bağlanacak…

Haber: Kemal Sürgün

M

ilas
Belediye
Meclisi, Aralık
ayı Belediye Meclis
Toplantısı, 7 Aralık
Pazartesi günü saat
14’te Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonu'nda gerçekleştirilecek.
Milas
Belediye
Başkanı Muhammet
Tokat başkanlığında
yapılacak olan meclis oturumunda 22
gündem maddesinin
yanı sıra 10 imar
Komisyonu raporu
görüşülüp
karara
bağlanacak.
2020 Aralık ayı
meclis gündemi
söyle:
1- Açılış ve yoklama
2- Milas Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Çevre
Koruma Ve Turizmi
Geliştirme
Birliği
Tasfiye
Komisyonunun 18.02.2014
tarih ve 01 nolu
kararı ile Belediyemize devir edilen
27.03.2020 tarih ve
3 nolu genel kurul
kararı ile %100 hissesi
Belediyemize
ait olan Milas Süt
Birliği Tarımsal Hayvansal Zirai Ürünler
Pazarlama
Turizm
ve Ticaret Lt. Şti.
nin unvanında ve
ana sözleşmesinde
değişiklik yapılarak
Ticaret Siciline de
tescili yapılan Milas
Belediyesi Gıda İnşaat Turizm Sanayi
ve Ticaret Ltd.Şti.
ni temsilen 2020/31
sayılı meclis Kararı
ile Belediye Başkanı
Muhammet Tokat'a
verilen yetkinin belediyemiz personeli
şirket müdürü Bekir
Güney’e
devredilmesi talebinin görüşülmesi,( Milas Belediyesi Gıda İnşaat
Turizm Sanayi Ve
Ticaret Ltd.Şti.)

3- Belediyemizin
2021 Mali Yılı Evsel
Katı Atık Ücret Tarifelerinin belirlenmesi talebi ile ilgili
hazırlanan Plan Ve
Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi, (Mali Hizmetler
Müdürlüğü)
4- İlçemiz Cumhuriyet
Mahallesinde bulunan Kapalı Pazar yerine
ait ücret tarifesinin
bulunmaması nedeniyle (düğün, nişan
töreni vb.) ücret
tarifesinin belirlenmesi talebi ile ilgili
hazırlanan Plan ve
Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi, (Mali Hizmetler
Müdürlüğü)
5- Ruhsatsız (kaçak) yapılarla mücadele kapsamında
İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına
İlişkin
Yönetmelik
hükümleri
doğrultusunda hazır beton
tesislerine, ruhsatsız (kaçak) yapılaşmayı önlemek adına
beton
dökümünün
denetlenmesine yönelik meclis kararı
alınması
talebinin
görüşülmesi, (Zabıta Müdürlüğü)
6Nizamettin
Akbaba’nın; Mülkiyeti
Belediyemize
ait İlçemiz Selimiye
Mahallesi 166 ada
238 parselde kayıtlı arsa vasıflı 14,20
m2 şuyulu taşınmazı
satın alma talebinin
görüşülmesi (Emlak
ve İstimlak Müdürlüğü)
7- Mülkiyeti Belediyemize ait olan
İlçemiz
İsmetpaşa
Mahallesi 969 ada
727 parselde kayıtlı
arsa vasıflı 148,57
m2’lik taşınmazı satın alma talebinin
görüşülmesi (Emlak
ve İstimlak Müdürlüğü)
8- Mülkiyeti Belediyemize ait olan
İsmetpaşa Mahallesi 969 ada 730 parselde kayıtlı 282,22
m2’lik arsa vasıflı
taşınmazı satın alma
talebinin
görüşülmesi, (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)
9- Şığo Sertdemir’in; İlçemiz Burgaz Mahallesi 79
ada 135 parselde
bulunan
taşınmazının yolu bulunmaması
sebebiyle

uygun bir alandan
kamulaştırma yapılarak yol açılması talebinin görüşülmesi;
(Emlak ve İstimlak
Müdürlüğü)

10Ömer
Kavak’ın; İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi
260 ada 1042 parselde kayıtlı 16m2
arsa vasıflı taşınmazının imar uygulamasında park alanı
olarak bırakıldığını
bu nedenle kamulaştırılması
talebinin
görüşülmesi,
(Emlak ve İstimlak
Müdürlüğü)
11- T.C. Kültür
Ve Turizm Bakanlığı
Kültür Varlıkları ve
Müzeler Genel Müdürlüğünün; Mülkiyeti
Belediyemize
ait İlçemiz Kıyıkışlavık (İasos) Mahallesi
Örenyerinde bulunan toplam
1986,00m2
yüzölçümlü 394 ada 414
parsel nolu taşınmazın
1423,00m2’lik
kısmının
“Karşılama Merkezi” olarak
kullanılmak
üzere T.C. Kültür
Ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları
ve Müzeler Genel
Müdürlüğüne tahsisinin görüşülmesi;
(Emlak ve İstimlak
Müdürlüğü)
12- Vedat Kartal’ın; İlçemiz Korucuk Mahallesi Merkez Sokak No:6/A
adresinde bulunan
127 ada 6 parsel
nolu taşınmazında
bulunan ticari işletmesinin İçkili Yerler
Bölgesine alınması
talebinin
görüşülmesi; (Zabıta Müdürlüğü)
13- Yeşim Özkaya’nın;
İlçemiz
Beçin
Mahallesi
Devecioğlu
Sok.
No:12A/26 adresinde bulunan işyerinin
içkili yerler bölgesine alınması talebi
ile ilgili hazırlanan
İçkili Yerler Belirleme Komisyon Raporunun görüşülmesi,
14- Sezer Girgin’in; İlçemiz Dibekdere
Mahallesi Merkez Sokak
No:3/1adresinde
(829 parsel) bulunan işyerinin içkili yerler bölgesine
alınması talebi ile ilgili hazırlanan İçkili
Yerler Belirleme Ko-

misyon Raporunun
görüşülmesi,
15- Mutlu Önder’in; İlçemiz Hacıilyas Mahallesi 1.
Demirciler
Sokak
No:12/B adresinde
bulunan işyerinin içkili yerler bölgesine
alınması talebi ile ilgili hazırlanan İçkili
Yerler Belirleme Komisyon Raporunun
görüşülmesi,
16- Hüseyin Aldağ’ın;
Belediye
Meclisinin 2020/186
sayılı kararı ile İçkili
Yerler Belirleme Komisyonuna
havale
edilen İlçemiz Beçin
Mahallesi Kale Caddesi (762 parsel)
üzerinde bulunan işyerinin içkili yerler
bölgesine alınması
talebini 20.11.2020
tarih 223679 kayıt
sayılı dilekçesi ile
geri çektiğini beyan
etmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,
(Zabıta Müdürlüğü)
17Osman
Öner’in; İlçemiz Alatepe Mahallesinde
bulunan
mahalle
merkezinden uzakta olan tapunun 101
Ada 383 parsel numarasında
kayıtlı
taşınmaz içerisinde
ve bölgesinde bulunan yapıların Ulusal
Adres Veri Tabanına
işlenebilmesi
için
küme evler veya
mevkii olarak isim
verilmesi talebinin
görüşülmesi, (İmar
ve Şehircilik Müdürlüğü)
18Boğaziçi
Muhtarı Ferhat Karakoyun’un; İlçemiz
Boğaziçi
Mahallesinde bulunan mülkiyet Hazineye ait
227 ada 161 parsel
numarasında kayıtlı
taşınmazın eğitim,
sağlık ve dini tesis
alanı olarak planlama
çalışmalarının
başlatılmış olduğunu ve devam ediyor
olması
nedeniyle,

bu süreçte maddi
ve manevi yardımlarını esirgemeyen
Yıldız Kardeşler eşi
Sadettin Kardeşler
isminin bu taşınmazın önünden geçmekte olan yola verilmesi hususunda
gerekli çalışmaların
yapılarak bu caddenin adının “Sadettin
Kardeşler Caddesi”
olması talebinin görüşülmesi, ( İmar ve
Şehircilik Müdürlüğü)
19- Tema Vakfı
Milas İlçe Sorumlusu Mehmet Nergiz’in; TEMA Vakfı
Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca’nın isminin yaşatılmasının gelecek
kuşaklar açısından
bir rol modeli işlevi
göreceği inancıyla,
kendisinin anısını ve
adını yaşatmaya uygun olacak şekilde
ilçemizde bir sokak,
cadde veya parka
verilmesi talebinin
görüşülmesi, (İmar
ve Şehircilik Müdürlüğü)
20- İlçemizde bulunan Arkeolojik Ve
Kentsel Sit Alanlarındaki
Yenileme
Alanlarının Belirlenmesi çalışmaları için
Komisyon Kurulması (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)
21- Mülkiyeti Belediyemize ait Atatürk Bulvarı 265
Ada 12 parsel üzerinde bulunan taşınmazın,
Nedime
Beler Kız Öğrenci
Misafirhanesi
olarak
kullanılmak
üzere hazırlanan yönetmelik taslağının
görüşülmesi, (Kültür Ve Sosyal İşler
Müdürlüğü)
22- İmar Komisyon Raporlarının görüşülmesi;
1- İlçemiz Hayıtlı
Mahallesinde bulunan 257 Ada 11 parselin önünden geçen

onaylı imar planındaki 10 metrelik
yolun çift şeritli yapılması planlandığı,
257 Ada 11 parselin
77 m2’nin İmar Yolu
kullanımında kaldığından kamulaştırılması talebi ile ilgili
hazırlanan İmar Komisyon Raporunun
görüşülmesi,
2- Ova Sokak Sakinlerinin;
İlçemiz
Mutluca Mahallesi
Ova Sokakta bulunan Hayrettin Dereli’nin arsasından
geçen yolun mülga
Beçin Belediyesince kamulaştırıldığı
ancak Turan Kavuran’ın
arsasından geçen yolun
kamulaştırılmadığı
ve yolun tel örgü
çekilmek
suretiyle
kapatıldığından
mahalle
sakinleri
olarak Ova Sokakta
bulunan yolun kamulaştırılarak trafiğe açılması talebi
ile ilgili hazırlanan
İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi,
3- Eyüp Topal’ın ;
İlçemiz Güllük Mahallesi 296 Ada 5
parselde
bulunan
binasının
mevcut
imar planına göre
bitişiğinde bulunan
imar yolunun terk
ve kamulaştırma işlemlerinin yapılarak
açılması talebi ile ilgili hazırlanan İmar
Komisyon Raporunun görüşülmesi,
4- İlçemiz Şehir
Merkezi
Atatürk
Bulvarı
üzerinde
241 Ada 2 parsel ve
241 ada 40 parseller arasındaki Şehir
Parkı içinde bulunan
210 m2 yapıda cafe
restaurant işletmesi
ve 22 m2 lik yapıda
4800 m2 park alanı
içinde dinlenen vatandaşlara çay, kahve, meşrubat hizmeti sunulmak üzere
çayhane
(çayevi)
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ve Yöresel Ürünlerin Satış Ve Teşhir
Standının konularak
2886 sayılı Yasanın
64 ncü maddesi ve
5393 sayılı Yasanın
18/e maddesi gereği
10 yıl süre ile kiralama ihalesine çıkarılması talebi ile ilgili
hazırlanan İmar Komisyon Raporunun
görüşülmesi,
5- Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz
Koru Mahallesi 102
Ada 311 parselde
kayıtlı 19.540,57 m2
büyüklüğündeki taşınmazın 750 m2’si
bina, 38 m2’si depo,
6297 m2’si bahçe
ve yol olarak toplam
7085m2 olan Süt
Toplama Merkezi ve
Mandıra Tesisi olarak içinde bulunan
demirbaş ve ekip-

5
manları ile birlikte
2886 sayılı Yasanın
64 ncü maddesi ve
5393 sayılı Yasanın
18/e maddesi gereği
10 yıl süre ile kiralama ihalesine çıkarılması talebi ile ilgili
hazırlanan İmar Komisyon Raporunun
görüşülmesi,
6- Tasfiye Halinde S.S. Mavi Yunus
Tatil Köyü Konut
Yapı Kooperatifinin;
İlçemiz Bozbük Mahallesi 105 Ada 306
parsel ve 105 Ada
345 parsellerde bulunan Mavi Yunus
Tatil Köyü Konut
Yapı Kooperatifinin
iki parseli arasındaki kamu alanına
260m2’lik kamelya
yaptıkları için ecrimisil ödedikleri kamelyayı bila bedel

(bedelsiz)
olarak
Belediyemize hibe
etme talebi ile ilgili
hazırlanan İmar Komisyon Raporunun
görüşülmesi,
7Milas
İlçesi, Ulaş Mahallesi,
Yuvaalanı mevkiinde yer alan, 1116,
1117, 1118, 1119,
1122, 1123 (imar
uygulaması öncesi
eski parsel no 671,
672, 1042, 1043,
1044, 1045 ve 1046)
parsellerde
kayıtlı
taşınmazlar Muğla
Büyükşehir Belediyesi'nin 12.01.2017
tarih ve 11 sayılı Belediye Meclis Kararıyla onanan 1/1000
ölçekli
Uygulama
İmar Planında "Yenilenebilir
Enerji
Kaynaklarına Dayalı
Üretim Tesisi Ala-

nı (Güneş Enerjisi
Santrali Alanı)" kullanımında kalmakta
olup tesise ait alan
içinde belirtilen yeraltı nakil hatlarına
ait kablo kanalı ve
emniyet mesafelerinin TEDAŞ’a devrinin yapılmayacağı, sadece TEDAŞ’a
devri söz konusu
olacak olan trafo
alanının planda yer
almasının
yeterli
olacağından
hareketle ADM Elektrik
Dağıtım
A.Ş.’nden
02.10.2020 tarih ve
35676 sayılı görüşü
doğrultusunda
tesise hizmet verecek
trafo alanı için yer
seçimi
yapılarak
“Trafo Alanı” amaçlı
1/1000 Ölçekli Uygulama İmar planı
değişikliğinin 3194

sayılı Kanunun 8.
Maddesi gereğince
maddesince incelenerek onaylanması
talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi,
8- İlçemiz Meşelik Mahallesi Kemerdağ Mevkii 1/1000
Ölçekli İmar Plan
notlarında değişiklik yapılması talebi
ile ilgili hazırlanan
İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi,
9- Milas İlçesi
Hayıtlı
Mahallesi,
Yanıkkuyu
Mevkiinde yer alan, N19b-21-b-1-c
pafta,
tapunun 887 Ada ,12-3-4-5-6-7-8 Parsel
numaralarında kayıtlı taşınmazlardan
oluşan yapı adası

üzerinde adanın tamamında alt katlar
ticaret , üst katlar
konut olacak şekilde "Ticaret - Konut
Alanı" amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar
Planı Değişikliğinin
3194 sayılı Kanunun
8. Maddesi uyarınca
incelenerek
onaylanması talebi ile ilgili hazırlanan İmar
Komisyon Raporunun görüşülmesi,
10- İlçemiz Boğaziçi Mahallesi Köy
gelişme İmar Planlarının iptal edilerek mevzuata uygun
yeni imar planlarının yapılması talebi
ile ilgili hazırlanan
İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi.

Bu araç, engellilerin hayatını kolaylaştıracak

Meslek lisesi
Muğla'da engelliler için
kolları sıvadı…
Öğrenciler tarafından engellilere dağıtılması için
hazırlanan
engelli aracının prototipi
tanıtıldı.
Haber: Oğulcan
Kaynak

M

uğla'da 3 Aralık
Dünya Engelliler Günü kapsamında Ziya İlhan Dağdaş
Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi Makine Öğretmeni Emin
Nejat Doğan ve öğrencileri tarafından
engellilere dağıtılması için hazırlanan engelli aracının prototipi tanıtıldı.
Engelli
aracının
tanıtımında
açıklamalarda
bulunan
Makine
Öğretmeni
Emin Nejat Doğan,
engelli aracının 15

ayda tamamlandığını
belirterek, "Dünyadaki engelli araçlarını araştırdım. Engellilerin ulaşım hakkını
rahat bir şekilde kullanabilmesi için, tekerlekli
sandalyesi
ile binip inebileceği
ve belirli yerlere bağımsız olarak gidebileceği bir araç tasarlamak istedim. Bu
tasarımın tüm mekanik tasarımı şahsıma aittir. Elektrik ve
elektronik
bölümü
öğretmenlerimiz de
aracımızın
uzaktan
kumandasını
yaptı.
İşbirliği içinde uzaktan kumandalı rampamızın çalışmasını

sağladık.
Aracımız,
35-40 kilometre hız
yapabiliyor.
Aracımızın henüz son hali
bu değil. Bu aracı en
son, en modern hale
getirmek için çalışıyoruz. Prototipin üst
kısmına güneş enerjisi paneli eklemek
istiyoruz" dedi.
Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin
Töre ise aracın yapım
aşaması tamamlandıktan sonra seri üretime başlanacağını,
üretilen araçların ise
Muğla'da engelliler
derneklerine dağıtılacağını belirtti.
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Çağrı Merkezi,
Pandemi ve Nüfus
Artışı Nedeniyle
Yoğun Mesaide

Bodrum Belediyesi Çağrı
Merkezi’ne
başvurular
yerleşik nüfusun artması ve
pandemi dolayısıyla arttı.

Haber: Kemal Sürgün

B

odrum
Belediyesi Basın Yayın
ve Halkla İlişkiler
Müdürlüğü
bünyesinde faaliyet gösteren “Çağrı Merkezi”
2020 yılında 11 aylık
sürede 204 bin 585
çağrı aldı. Pandemi
dolayısıyla ilçe genelinde gerçekleşen
yerleşik nüfus artışının da etkisiyle, Bodrum Belediyesi Çağrı
Merkezi tarafından
2020 yılında alınan
çağrı sayısı, geçtiğimiz 4 yılın toplamını
yakalamış durumda.
Vatandaştan gelen
şikayetlerin
çözülmesi, istek teşekkür
ve önerilerin cevaplanmasıyla, vatandaş
memnuniyetini sağlamak amacıyla çalışan çağrı merkezi,
18 personel ile 7/24
hizmet esasına dayalı
olarak hizmet veriyor.
Bodrum
Belediyesi’nin “444 00 48” ve
“153” numaralı çağrı
numaraları, 2020 yılı
ocak ayından bugüne
kadar toplam 204 bin
585 çağrı alırken, 2
bin 270 saat 32 dakika hizmet verdi. İletişim teknolojilerinden en ileri düzeyde
faydalanıp vatandaşa
daha kaliteli ve hızlı hizmet sunmayı
amaçlayan merkez,
haftalık ortalama 4
bin ile 4 bin 500 arası
çağrı alıyor.
Yarımadanın
en
uzak bölgesinde ya-

şayan
vatandaşın
rahatlıkla
Bodrum
Belediyesi’nin
ilgili
birimlerine ulaşabildiği Çağrı Merkezi;
fen işlerinden temizlik işlerine, sosyal ve
kültürel
hizmetlerden park bahçelere,
sokak
hayvanlarından zabıta denetimlerine kadar belediyeyi
ilgilendiren
birçok talep, şikayet
ve öneriyi kayıt altına
alarak ilgili müdürlüklere iletiyor. Aynı
zamanda
Bodrum
Belediyesi sorumluluğunda olmayan konularda da talepler
kayıt altına alınarak,
Muğla
Büyükşehir
Belediyesi, DSİ, AYDEM, Türk Telekom,
kaymakamlık ve emniyet müdürlüğü gibi
diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına
yönlendiriliyor. Ayrıca Covid-19 tedbirleri kapsamında, evden
kısıtlı süreyle dışarı
çıkabilen 65 yaş üstü
vatandaşlardan gelen
temel ihtiyaç talepleri de hızlı bir şekilde
ilgili müdürlükler tarafından gideriliyor.
Telefon aramaları dışında, Bodrum
Belediyesi’nin mail,
whatsapp, çözüm masası ve sosyal medya
iletişim kanallarıyla
gelen şikayet ve talepler de çağrı merkezi tarafından kayıt
altına alınıyor. 2020
yılı ocak ayından bugüne kadar Bodrum
Belediyesi’ne
mail
yoluyla 3 bin 65,
whatsapp ihbar hattı
kanalıyla 10 bin 434,
sosyal medya ve dış
kurumlar aracılığıyla
ulaşan bin 515 talep
ve şikayet çözüme
kavuşturulmak üzere
ilgili
müdürlüklere
iletildi.

T.C.
MİLAS
1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
DUYURULUR;
= KAMULAŞTIRMA İLANI =
Aşağıda malik/hissedar ve tapu bilgileri ile esas numaraları yazılı dosyalar yönünden;
Kamulaştırma kararı verildiği ve taşınmazların kamulaştırma bedelinin 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun
10. maddesi gereğince tespiti, davalılar adına bankaya yatırılması ile mülkiyet ve irtifak hakkının Türkiye
Elektrik Dağıtım Aş. adına tapuda tesciline karar verilmesi talep edilmiş olmakla;
"... 2942 Sayılı kanununla değişik 4650/10 Sayılı kanun uyarınca kamulaştırılan taşınmazlara ilişkin taşınmaz
maliklerinin tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine karşı 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların, dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarının
belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın davacı adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma
bedelinin hak sahibi adına T.C ZİRAAT BANKASI MİLAS ŞUBESİNE yatırılacağı, konuya ve kamulaştırılan
malın değerince ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı
olarak bildirmeleri gerektiği ile Mahkemenin davetine uymayanlar hakkında ilgilinin yokluğunda yargılama ve
işlem yapılacağı hususları ayrı ayrı ihtar olunur..." 10/11/2020
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN KURUM : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM AŞ.

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de				

(Basın-1270639)
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Büyükşehirden Marmaris’te
Milas Belediye Konya
İçme Suyu Çalışmaları
Büyükşehir Belediyespor’u
Marmaris İlçesi
konuk edecek
Söğüt Mahallesi Kızılyer mevkiinde kullanım
ömrünü tamamlayan ve basınç
sorunlarının
meydana geldiği içme suyu
hatları yenileniyor. Bölgede
ayrıca yaklaşık
500 metrelik
kısma yeni içme
suyu hattı yapılıyor.

Büyük Erkekler
Birinci Voleybol Ligi 9’uncu
hafta müsabakaları hafta
sonu oynanacak
6 müsabaka ile
tamamlanacak.
A grubu lideri
ilçemiz temsilcisi Milas Belediyespor Konya
Büyükşehir
Belediyespor’u
konuk edecek…

Haber Merkezi

Haber: Sercan Ergin

Muğla Büyükşehir
Belediyesinin İl genelinde vatandaşlara
sağlıklı ve kesintisiz
içme suyu sağlama
kapsamında
yürüttüğü çalışmalar hız
kesmeden
devam
ediyor. Bu kapsamda Marmaris İlçesi
Söğüt Mahallesi Kızılyer mevkiinde hat
çalışması
başlatan
ekiler bölgenin içme
suyu sorununu ortadan kaldırıyor.
BÖLGEDE 2 BİN
METRE İÇME
SUYU HATTI YENİLENİYOR
Kızılyer mevkiindeki hatların kullanım ömrünü doldurmuş olması ve basınç
sıkıntılarının meydana gelmesi nedeniyle
harekete geçen MUSKİ Genel Müdürlüğü
ekipleri bölgede hat
yenileme
çalışması
başlattı. Çalışmalarla
birlikte hat üzerinde
sık sık meydana gelen patlaklar nede-

T

ürkiye
Voleybol
Federasyonu Büyük Erkekler Birinci
Voleybol Ligi 9’uncu
hafta müsabakaları
yarın oynanacak 1
karşılaşma ile başlayacak.
5
karşılaşmanın ise Pazar
günü gerçekleşeceği
A grubunda ilçemiz
temsilcisi grup lideri
Milas Belediyespor 4.
Sırada yer alan Konya Büyükşehir Bele-

niyle yaşanan su kesintilerinin de önüne
geçiliyor. Mahallenin
içme suyunu sağlayan yaklaşık 2 bin
metrelik içme suyu
hattının 800 metresinin yenileme işlemi
tamamlanırken kalan
kısmın da kısa sürede

bitirilerek vatandaşların hizmetine sunulması amaçlanıyor.
İÇME SUYU HATTI
OLMAYAN BÖLGEYE YENİ HAT
YAPILIYOR
Ayrıca
Kızılyer
mevkiinde
yaklaşık
500 metrelik yeni şebeke hattı yapılıyor.
Bunun yanı sıra ekipler bölgede ki abone
hatlarını özel mülkiyetten çıkarıp kamusal alana taşıyor.
Böylelikle
bölgede
meydana gelebilecek
herhangi bir arızaya
ekiplerin müdahale
etme hızı artarak olası bir su kesintisinin
kısa sürede ortadan
kaldırılması
amaçlanıyor. Alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından
Marmaris Belediyesi
parke çalışması başlatarak bölgenin al ve
üst yapısı yenilenmiş
olacak.

diyespor’u 6 Aralık
2020 Pazar günü saat
14’te, Milas Atatürk
Spor Kompleksi’nde
konuk edecek.
Hafta boyu çalışmalarını teknik sorumlu Osman Çakıray ve antrenör Sefa
Koşar
nezaretinde
Atatürk Spor Kompleksi’nde
sürdüren
Milas Belediyesporda
hedef 3 puan alarak
liderliği sürdürmek.
Hafta sonu gerçekleşecek maçların
programı ise şu şekilde gerçekleşecek;
05 Aralık 2020
13.00 Jeopark Kula
Belediye - Melikga-

zi Belediye (Ankara-Beştepe) , 06Aralık 2020 13.00 Ziraat
Bankkart Kocaeli Büyükşehir
Belediye
Kâğıt Spor (Ankara-Beştepe), Bigadiç
Belediye -Saint Joseph (Balıkesir - Bigadiç), 14:00 Alanya
Belediye - Halkbank
(Antalya -Alanya-Atatürk), 14.00 Milas
Belediye
Konya
Büyükşehir
Belediyespor (Milâs Belediye-Atatürk) ve 16:00
Global Connect Travel Düzce -Maliye
İhtisas (Düzce - 18
Temmuz).
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Tff 3.Lig Fethiyespor:5- İskenderun FK: 0

Misli Com
3.lig 2. Grup
takımlarından
Fethiyespor,
sahasında
konuk ettiği
İskenderun
FK’yı 5-0 mağlup etti.

K

arşılaşmayı Fethiye Cumhuriyet
Başsavcısı
Kurtça
Eker, Ağır Ceza Mahkmesi Başkanı Abdülkadir Ungan, Fethiye
Gençlik ve Spor İlçe
Müdürü Harun Reşit Yiğit, Fethiyespor
Başkanı Esat Bakırcı
ve iki takım yöneticileri şeref tribününden izlediler.

Karşılaşma
seyircisiz oynanırken,
tribünlere
sadece
Kovid-19
tedbirleri
kapsamında yöneticiler ve diğer ilgililer
alındı.
Maçtan dakikalar
5. dakikada Ali
Han’ın
geliştirdiği
atağın
devamında
Cemal’in pası ile topla buluşan Berkay’ın
ceza alanı yayından
sert vuruşu ağlarla
buluştu. 1-0
10. dakikada ceza
yayında topla buluşan Buğrahan’ın sert
şutunda, top direğin
yanından auta çıktı.
20. dakikada Anıl
Gir’in ceza sahasına
ortasında Yakup penaltı noktası üzerin-

den istediği vuruşu
yapamayınca top kaleci Ramazan’da kaldı.
23. dakikada Ali
Han ceza alanında
oluşan
karambolde topla buluşan Ali
Han, düzgün bir vuruşla kaleci Ramazan’ın yanından ağlara gönderdi. 2-0
25.
dakikada
Mert’in ceza sahası içerisinde Buğrahan’a
müdahalesi
sonucunda
hakem
penaltı
noktasını
gösterdi. Bir dakika
sonrasında Uğur’un
kullandığı penaltı atışında kaleci Serkan
köşeye giden topu
çıkardı ve gole izin
vermedi.
31. dakikada Yakup sağ kanattan sürüklediği atakta Cemal’in vuruşu üstten
auta çıktı.
32. dakikada Buğrahan’ın ceza sahası
içinden sert şutunda
Serkan köşeye giden
topu kornere çeldi.
37. dakikada Hayrullah’ın
getirdiği
topta pasını Ali Han’a

aktardı. Ali Han ceza
sahası içinde Yakup’u
topla buluşturdu. Yakup sert vuruşunda
topu ağlarla buluşturdu. 3-0
48. dakikada Yakup’un
sürüklediği
atakta Ali Han’ın ortasında Anıl Gir’in
kafasından
seken
topa Fatih’in sert
şutu farklı olarak üstten auta gitti.
56. dakikada köşe
atışından gelen ortaya Tolga’nın kafasında
savunmaya
çarpan top tekrar
kornere çıktı.
61. dakikada kazanılan serbest vuruşu Anıl Gir doğrudan
kaleye kullandı. Vuruşunda top direğin
yanında auta çıktı.
72. dakikada Hayrullah’ın pasında Ali
Han hızla ceza sahasına girdi. Sol kanatta arka direkte topla
buluşan
Yakup’un
vuruşunu defans kale
çizgisinden çizgisinden çıkardı. Dönen
topu Anıl Gir vole ile
ağlarla buluştu. 4-0
83. dakikada Ha-

kan çalımlarla ceza
sahasına girdi. Yakın
mesafeden vuruşunda kaleci Ramazan
gole izin vermedi.
88. dakikada Mert
Özmen’in attığı uzun
topla buluşan Yakup
kalecinin
altından,
topu ağlar ile buluşturdu. 5-0
Stat: Fethiye Şehir
Stadı
Hakemler: Süleyman Soyutürk xxx,
Onur Tanrıverdi xxx,
Emin Barlas xxx
Fethiyespor: Serkan xx,(Dk. 84 Halil
x), Kutay xxx, (Dk. 82
Sabri x,) Berkay xxx,
Anıl Gir xxx, ( Dk. 82
Turgay x), Cemal xxx,
(Dk. 73 Anıl Arıcıoğlu
x ),Yakup xxx, Fatih
xxx, Ethem xx, Mert

Özmen xx, Ali Han
xxx, (Dk.73 Hakan x
x), Harullah xxx
İskenderun
FK:
Ramazan x, Dede x,
Ahmet x, Uğur x, (Dk.
46 Tolga x ), Buğra x,
( Dk. 53 Mert Özdestici x), Emre x, (Dk.
8 Ali x), Oğuzhan x,
Yüksel x, Murat x,Engin xx, (Dk.46 Fadıl
x ), Furkan x (Dk. 73
Ömer x )
Goller: Dk. 6 Berkay, Dk. 24 Ali Han,
Dk. 88, 37 Yakup, Dk.
72 Anıl Gir ( Fethiyespor)
Sarı Kartlar: Dk.
25 Dede, Dk. 38 Furkan ( İskenderun
FK), Dk.29 Cemal,
Dk. 59 Mert Özmen,
Dk. 64 Hayrullah (
Fethiyespor) (İHA)

