
Duble	yol	yapımı	sancılı	bir	
süreçten	geçti.	Öncelikle,	belki	
küçük	bir	rota	değişikliğiyle	
kurtarılabilecek	olan,	Duran	
Çeşmesi	mevkiindeki	asırlık	
çınar	ağacının	bir	gece	yarısı	
operasyonu	ile	kesilmesi,	
çevrecilerle	belediye	ve	kara-
yollarını	karşı	karşıya	getirdi.	
Çevrecilerin,	belediye	ve	
karayolları	hakkında	Buldan	
Cumhuriyet	Başsavcılığına	
yaptıkları	suç	duyurusu	hak-
kında	savcılığın	incelemesi	
halen	sürmekte.
Ardından	ihaleyi	alan	firma-

nın	çalışmalara	başlamasında	
sıkıntı	yaşandı.	Yol	güzergahın-
daki	bağ	sahiplerinin,	“bağları-
mızda	hasat	edilmeyi	bekleyen	
üzümlerimiz	var,	üzümler	kal-
dırılmadan	bu	çalışmalara	onay	
vermeyiz.	Ayrıca	bağlarımızdan	
yol	için	alınacak	araziler	için	
bize	herhangi	bir	kamulaştırma	
parası	ödenmediği	gibi,	kamu-
laştırma	tebliği	de	yapılmadı.	

Yapılan	kanunsuzluktur”	diye-
rek	iş	makinelerinin	çalışmasını	
engellemesi,	belediye	ve	bağ	
sahiplerinin	anlaşması	ile	çö-

zümlendi.	Ancak,	iş	makinele-
rinin	anlaşılan	tarihten	önce	ve	
üzümler	hasat	edilmeden	gene	
çalışmalara	başlaması,	bağ	
sahipleri	ile	belediyeyi	yeniden	
karşı	karşıya	getirdi.	
Yeniden	Buldan	Belediyesi	

ile	bağ	sahipleri	arasında	an-
laşma	yapıldı.	Yüklenici	firma	
kesinlikle	üzümler	hasat	edil-
meden	çalışmalara	başlamaya-

cak,	ayrıca	belediye	bağlardan	
yol	için	aldığı	araziler	karşılı-
ğında	bağların	parselleme	iş-
lerini	ücretsiz	yapacak,	iki	bağ	
sahibine	de	diğerlerinden	daha	
fazla	arazi	aldığı	için	ek	ücret	
ödeyecekti.	
Bu	arada	bağ	sahiplerinden	

Musa	Uzun	anlaşmaya	ya-
naşmadı.	Bunu	üzerine	Musa	
Uzun’a	ait,	Gölbaşı	Mahallesi	
L21c.23a	pafta,	742	ada,	1	
parseldeki	arazinin	yolda	kalan	
kısmı	için,	Buldan	Belediye	
encümeni	20.07.2011	tarihinde	
kamulaştırma	kararı	aldı.	Bu	
kararı	da	12.08.2011	tarihli	
yazı	ile	kaymakamlığa	gön-
dererek	onay	istedi.	Bu	süreç	
devam	ederken	25.08.2011	
tarihinde	iş	makineleri	çalışma	
yapmaya	başlayınca,	Musa	
Uzun,	Buldan	Asliye	Hukuk	
Mahkemesine	başvurarak	çalış-
maların	durdurulması	için	ted-
bir	kararı	istedi.	Mahkeme	de	
yerinde	yaptığı	tespit	sonucun-

da	çalışmaların	durdurulmasına	
karar	verdi.	Bu	karara	Buldan	
Belediyesi	06.09.2011	tarihinde	
itiraz	etti.	İtiraz	dilekçesinde,	
bu	arazi	için	kamulaştırma	
kararı	olduğu,	kararın	kay-
makamlık	makamı	tarafından	
26.08.2011	tarihinde	onaylan-
dığını	ve	kamu	yararı	açısından	
tedbirin	kaldırılmasını	ve	çalış-
maların	devamı	yönünde	karar	
alınmasını	istedi.	Mahkeme	de	
08.09.2011	tarihinde	bu	isteme	
uyarak	daha	önce	aldığı	kararı	
iptal	etti.	
Yaşanan	bu	sıkıntılı	sürecin	

ardından	çalışmalar	kesintisiz	
devam	etmeye	başladı.	Şu	
aşamada,	kenarlarda,	bağlar-
dan	alınması	gereken	araziler	
yola	dahil	edilmiş,	yol	kabaca	
genişlemiş,	tefsiye	ve	dolgu	
işlemleri	devam	etmekte.	
Yaklaşık	150	günde	bitirilmesi	
planlanan	yolun	gelecek	Şubat	
ayı	içerisinde	hazır	hale	gelme-
si	bekleniyor.	
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İlçemizin	düşman	işga-
linden	kurtuluş	törenleri	
bu	yıl	çok	sönük	geçti.	
İlçemizin	Yunan	işga-

linden	kurtuluşunun	89.	
yıldönümü	kutlamaları	
yapıldı.	Sabah	Alanyazı	
Meydanı’ndaki	Atatürk	
Anıtı’na	çelenklerin	konul-
masının	ardından	törenler	
ilçe	stadyumunda	devam	
etti.	Konuşmaların	ardından,	
Denizli’den	gelen	askeri	bir-
lik	ve	bazı	resmi	kurumların	

araçlarının	konvoy	halinde	
yaptıkları	geçit	töreninden	
sonra	tören	sona	erdi.	Her	
sene	geleneksel	hale	gelen	
akşam	törenleri	ise	bu	sene	
yapılmadı.	
			Komşu	ilçemiz	Gü-

ney’deki	coşkulu	ve	duygu-
sal	kutlamaların	yanında,	il-
çemizdeki	törenlerin	olduk-
ça	sönük	olması,	vatandaşlar	
arasında	da	üzüntü	yarattı.	
Milli	duyguların	ve	fikirle-
rin	kolayca	yok	olduğunu	

ve	yeni	kuşakların	vatanın	
hangi	zorluklardan	geçerek	
kurtarıldığını	ve	bu	günlere	
geldiğini	öğrenmeden	yetiş-
tiklerini	belirten	vatandaşlar,	
gidişin	hiç	de	hayra	alamet	
olmadığını	belirtiyorlar.	
Kurtuluş	törenlerinin	bu	
anlamda	çok	önemli	oldu-
ğunu	söyleyen	vatandaşlar,	
bu	günlerin	oldukça	coşkulu	
kutlanması	için	yetkililerin	
daha	da	duyarlı	olması	ge-
rektiğini	söylüyorlar.

TARİHİN EN SÖNÜK 4 EYLÜL KUTLAMALARI
Dernek toplantı binası 

olarak kullanılan Çarşı Ma-
hallesindeki İnan Kıraatha-
nesinde toplanan çok sayıda 
Beşiktaş taraftarı ve dernek 
üyeleri   genel kurulda oy-
lanan liste sonucunda üç 
yıl görev alacak başkan ve 
yönetim kurulu üyelerini 
belirledi .Mevcut başkan M. 
Arif Damgacının tekrardan 
başkan seçildiği yönetim 
kurulu ise şu isimlerden 
oluştu.

Yönetim Kurulu Asil 

Üyeler: M. Arif Damgacı, 
Cankut Ergene ,Salih Önder 
, Mertcan Dönmez , Yahya 
Arabacı , Sertan Sepetoğlu, 
Emre Kaymak.

Yönetim Kurulu Yedek 
Üyeler: Süleyman İnan, Ali 
Başsayın, Fuat Yeşiltepe, 
İbrahim Gümülüoğlu, De-
niz Özalp, Ayhan Oymak, 
Ahmet Cem Arabacı.

Denetleme Kurulu Asil 
Üyeler: Özcan Durusoy, 
Faruk Özdil, Ali Dalkılıç

Denetleme Kurulu Yedek 

Üyeler: Halit Özet, İzzet 
Akyol, Musa Abalı.

Kongre sonrası konuşma 
yapan dernek başkanı M. 
Arif Damgacı; Derneğimiz 
Beşiktaş’ımızın 100.yılı 
olan 2003 yılından beri hiz-
met vermekte ve Buldan da 
spor alanında hizmet veren 
tek dernek olma özelliğini 
taşımakta. Bu zamana kadar 
takımızın hep yanındaydık 
bundan sonrada yanında 
olacağız. Buldanlı Beşik-
taşlılar olarak derneğimiz 

bünyesinde faaliyetlerimizi 
sürdürüyoruz bundan sonra-
da faaliyetlerimizi artırarak 
devam ettireceğiz amacımız 
birlikteliğimizi daim kılmak 
ve takımımıza taraftar des-
teğini en iyi şekilde verebil-
mektir. Yeni yönetimimiz 
tüm Beşiktaş camiasına 
hayırlı olsun” dedi. 

Faaliyet raporu okunması 
ve istek temennilerinde ele 
alındığı kongre karşılıklı 
fikir alışverişleriyle sona 
erdi.

2003 yılından bu yana hizmet veren Buldan Beşiktaşlılar Derneği 5. olağan kongresini gerçekleştirdi.
BULDAN BEŞİKTAŞLILAR DERNEĞİ’NDE M.ARİF DAMGACI YENİDEN BAŞKAN

Budan	Tica-
ret	Odasında	
yaptığı	basın	
toplantısında	
konu	hakkında	
açıklamalarda	
bulunan	Ticaret	
Odası	Genel	
Sekreteri	Ay-
han	Emirdağ	
“Torba	Yasayla	
aidat	borcu	
olan	üyelerimi-
ze	çok	büyük	
kolaylıklar	ve	
indirimler	sağlanmakta-
dır.	Mevcut	yasadan	ya-

rarlanmayan	üyelerimiz	
yasa	gereği	Ticaret	Oda-
mızın	faaliyetlerinden	

yararlanamayacaklar-
dır.Ayrıca	kendilerine	
hukuki	işlemlerde	
bulunulacağı	belirtil-
mektedir.	Bu	konuda	
Ticaret	Odası	olarak	
üyelerimizin	sıkıntı-
ya	düşmemeleri	için	
30	Eylül	2011	günü	
mesai	bitimine	kadar	
Odamıza	gelerek	ilgili	
işlemlerini	yaptırma-
larını	rica	ediyoruz.	
Bu	anlamda	tüm	üye-
lerimize	ve	Buldan	

iş	dünyasına	başarı	ve	
esenlikler	dilerim”	dedi.	

TİCARET ODASI UYARDI
Buldan	 Ticaret	 Odası	 üyelerinin,	 Torba	 yasayla	 aidat	
borçlarına	getirilen	aftan	yararlanma	süresinin	30	Eylül	
2011	mesai	saatinin	bitiminde	sona	erdiğini	belirtildi.

DUBLE YOL ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Akçeşme ile Denizli-Alaşehir karayolu Buldan kavşağı arasında yapımına karar verilen duble yol için çalışmalar başladı. 

Buldan	Halk	Eğitim	Merkezi	çok	
sayıda	kurs	açarak,	insanlarımıza	
meslek	edindirmek	için	çalışmalara	
başladı.
Talebe	göre	açılacak	olan	kurslar	için	

Hükümet	Konağında	bulunan	Buldan	
Halk	Eğitim	Merkezi	Müdürlüğünden	
başvuru	belgesi	alarak	başvuruda	bu-
lunmak	yeterli	olacak.İşte	belirlenecek	
tarih	ve	zamanlara	göre	açılması	planla-
nan	kurslar.
-MUHASEBE	VE	
FİNANSMAN	ALANI
Bilgisayar	Destekli	Muhasebe,	Temel	

Muhasebe
-OTOMOTİV	
TEKNOLOJİSİ	ALANI

Direksiyon	Eğitimi	Usta	Öğreticisi	
Kursu
-PAZARLAMA	VE	
PERAKENDE	ALANI
Reyon	Görevlisi,	Satış	Görevlisi
-SANAT	VE	TASARIM	ALANI
Resim,	Sulu	Boya	Resim,	Guaş	Boya	

Resim,	Kumlama	Resim,	Yağlı	Boya	
Resim,	Karikatür
-TESİSAT	VE	
İKLİMLENDİRME	ALANI
Katı	ve	Sıvı	Yakıtlı	Kalorifer	Ateşçisi
-YİYECEK	İÇECEK	
HİZMETLERİ	ALANI
Pasta	Yapımı	ve	Sunumu,	Yaş	Pasta	

Yapımı,	Pideci,	Aşçı	Yardımcısı
-BAHÇECİLİK	ALANI

Arıcılık,	Bağcılık,	Bahçe	Bakımı,	
Seracılık,	Sığır	Besiciliği,	Süt	Sığırcılığı
-BİLİŞİM	
TEKNOLOJİLERİ	ALANI
Bilgisayar	Kullanımı,	Ofis	Program-

ları	Kullanımı,	Bilgisayar	Sistem	Bakım	
Onarım,	Web	Tasarımcısı
-GİYİM	TEKNOLOJİSİ	ALANI
Bebe	Giysileri	Dikimi,	Giyim	Akse-

suarları	Dikimi,	Gösteri	Giysileri	Diki-
mi,	Üst	Giysileri	Dikimi,	Dış	Giysileri	
Dikimi,	İç	Giysileri	Dikimi
-GÜZELLİK	VE	SAÇ	BAKIM	
HİZMETLERİ	ALANI
Bay-Bayan	Saç	Bakımı	ve	Yapımı
-HALKLA	İLİŞKİLER	VE	
ORGANİZASYON	ALANI

Mekan	Süslemecisi,	Vitrin	Düzenle-
me	Elemanı
Vitrin	Düzenleme	Elemanı
-HASTA	VE	YAŞLI	
HİZMETLERİ	ALANI
Hasta	ve	Yaşlı	Refakatçisi,	Hasta	

Refakatçisi,	Yaşlı	Refakatçisi,	Hasta	
Kabul	İşlemleri
-EL	SANATLARI	ALANI
Makinede	Geleneksel	Türk	İşleme-

leri,	Düz	Dikiş	Makineci,	Buldan	İpeği	
Dokumacılığı,	Ebru,	Hüsn-ü	-Hat
-AİLE	VE	TÜKETİCİ	
BİLİMLERİ	ALANI
Bebek	Beslenmesi,	Çocuk	Beslenme-

si,	Evlilik	Öncesi	Eğitim,	Ev	Yemekleri	
Hazırlama,	Görgü	Kuralları,	İletişim	

Yöntem	ve	Teknikleri,	İlk	Yardım,	Okul	
Öncesi	Çocuk	Beslenmesi,	Okul	Çağı	
Çocuk	Beslenmesi,	Sağlıklı	Beslenme,	
Tüketici	Hakları	Eğitimi
-KİŞİSEL	GELİŞİM	VE	
EĞİTİM	ALANI
Araştırma	Teknikleri,	Çevre	Koruma,	

Diksiyon	1-2,	Girişimcilik,	İş	Güvenliği	
ve	İşçi	Sağlığı,	İş	Hayatında	İletişim,	İş	
Organizasyonu,	Kişisel	Gelişim,	Meslek	
Etiği,	Sosyal	Hayatta	İletişim
-MÜZİK	VE	GÖSTERİ	
SANATLARI	ALANI
Drama,	Uygulamalı	Tiyatro,	Bağla-

ma	Kursu,	Gitar	Kursu,	Keman	Kursu,	
Mandolin	Kursu,	Ney	Kursu,	Türk	
Sanat	Müziği	Kursu,	Türk	Tasavvuf	

Müziği	Kursu,	Halk	Oyunları	Kursu,	
Türk	Halk	Müziği	Kursu

ÇOK SAYIDA ÜCRETSİZ KURS AÇILACAK


