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*  * *  * * * * *  YÜZME HAVUZU ÇOCUK OYUN EVİ FİTNESS SALONU HAMAM SAUNA CAFE MARKET ÇOK AMAÇLI SALON
* * * *  DİNLENME YERLERİ GÜVENLİK PERSONELİ SİTE TEKNİK GÖREVLİSİ SİTE HİZMET GÖREVLİSİ
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Her Gün Tatilde Hissedin!

Geleceğe dönük lüks bir konsept planladık. 
Hedefimiz, sıradanlıktan uzaklaşıp farklı olmak,

sosyal ihtiyaçlarınızın çoğunu konseptimiz içine koyarak
 kendinizi her gün otelde, tatilde hissetmenizi sağlamak

Geleceği inşa eder

HABER HATTI: 0 542 610 70 72 - 0 252 282 36 66www.guneyege.net

ÖZEL SEKTÖRDE 
ÇALIŞAN KADININ 

SÜT İZNİ HAKKI
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‘Sıfır Atık, Sıfır Kayıp’ 
Ortaca’da 4 noktada Mobil Atık Getirme Merkezi hizmete sunuldu

Ortaca 
Belediyesince 
ilçe merkezindeki 
vatandaşların 
kolaylıkla 
ulaşabilecekleri 
noktalara 
Mobil Atık 
Getirme Merkezi 
konteynerleri 
yerleştirildi. -3

Büyükşehir, toptancı hal esnafına ‘kefil’ oluyor 
BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESI, BORÇLARINDAN DOLAYI MAL ALAMAYAN HAL ESNAFINA KEFIL OLUYOR 

596 üreticiye kefil olarak 
yaklaşık 3 Milyon 642 bin 
TL ödeme yapan Muğla 
Büyükşehir Belediyesi, 
Hal Yönetmeliği 
kapsamında hem 
üreticinin mağduriyetini 
gideriyor, hem de esnafın 
yeniden ürün almasını 
sağlayarak kepenk 
kapatmasına engel oluyor.

 Birçok Avrupa 
ülkesine yaş sebze ve 
meyve ihracatı yapan 
Muğla’daki toptancı 
hal esnafının yaşadığı 
ekonomik sıkıntı 
nedeniyle üretici arasında 
yaşanan sorunlar Muğla 
Büyükşehir Belediyesi 
aracılığı ile ortadan 
kalkıyor. -6

Düğüm son 
hafta çözülüyor
Süper Amatör Ligde
play-off grubuna 
kalma umutlarını son 
haftaya taşıyan Ortaca 
Belediyespor, küme 
düşmesi kesinleşen 
Menteşe Yerküpespor 
ile Marmaris’te 
karşılaşacak. -4

“Selden etkilenen 
vatandaşlarımızın 

yanındayız”

MİLLETVEKİLİ GÖKCAN:

AK Parti Milletvekili 
Yelda Erol Gökcan, 
Ortaca’da selden zarar 
gören vatandaşları 
ziyaret etti. -3

Genç yetenek 
Göztepe’de

Muğlaspor altyapısında 
yetişen ve bu sezon A 
Takım kadrosuna dahil 
olan Mustafa Maden, 
Göztepe’ye transfer 
oldu. -4

Muğla’da 25-31 Aralık 
tarihleri arasında yüzde 
binde 188,25 olan vaka 
sayısı 1-7 Ocak tarihleri 
arasında adeta tavan 
yaparak yüz binde 
605,33’e yükseldi. -2

Muğla’da vakalar 
tavan yaptı 



Polikistik over sen-
dromu(PCOS) üreme 
çağındaki kadınların 
yaklaşık % 5-10’nunu 
etkileyen hormonal bir 
durumdur. Yumurtalık-
taki yüksek miktarda 
androjenlerle kendini 
gösterir ve insülin 
direnciyle bağlantılıdır.
Polikistik Over Sen-
dromu Nedir? Yumur-
talıklarda küçük ve iyi 
huylu çok sayıda kist 
oluşur. Yumurtalıklarda 
oluşan kistler hormonal 
dengeyi bozar. Polikistik 
Over Sendromu Belirtil-

eri Nelerdir?Çoğu kadın-
da 20’li yaşların başında 
belirtiler görülmeye 
başlar.•Adet düzensizliği
•Kilo artışı
•Vücutta tüylenmelerin 
artması
•Göğüslerde büyüme, 
küçülme ve hassasiyet
•Yüz ve sırt bölgelerinde 
aknelerin oluşması
PCOS teşhis edilip 
tedavi edilmezse Tip 2 
diyabet, yüksek koles-
terol, hipertansiyon, 
depresyon ve karaciğer 
yağlanması gibi sorun-
lara yol açabilir.

Polikistik Over Sen-
dromu Tedavisi Nasıl 
Olur?Hormon tedavisine 
yönelik ilaçlar, diy-
abet tedavisine yönelik 
ilaçlar, cerrahi yöntem-
ler ve ağırlık kaybının 
amaçlandığı diyet teda-
visi ile tedavi edilebilir.
PCOS Diyet Tedavisi 
Nasıl Olmalıdır?
•Kaliteli karbonhidrat 
kaynakları(tam tahıllı 
besinler, kuru baklagill-
er..) tercih edilmelidir. 
Hazır meyve suları, 
beyaz undan yapılmış 
ekmek, makarna, 
pastane ürünleri gibi 
karbonhidrat kaynakları 
tüketiminden kaçınmaya 
çalışın. Çünkü aynı mik-
tarda karbonhidrat içeren 
2 besini yeseniz dahi bu 

besinlerin insülin düzey-
ine etkisi farklı olabilir.
•Lif içeriği yüksek 
olan besinleri(brokoli, 
karnabahar, kabak gibi 
sebzeler kuru fasülye, 
nohut, mercimek gibi 
bakliyatlar, armut, anan-
as gibi meyveler) tercih 
etmeye çalışın .Lifli 
besinler sindiriminizi 
yavaşlatarak kan şeker-
inin hızlı yükselmesini 
engeller.
•Proteinden zengin 
beslenin.(yumurta, 
kırmızı et ,tavuk, balık, 
süt ve süt ürünleri..)
•Glisemik indeksi yük-
sek olan besinlerden(pa-
tates, pirinç, mısır, 
havuç, incir, karpuz, 
kuru meyveler..) uzak 
durun.

•Doymamış yağlardan 
uzak durun.(tereyağ, 
margarin..)Bunların yer-
ine zeytinyağı, avokado 
gibi doymuş yağ asitleri-
ni beslenmenize ekleyin.
•Şekerli atıştırmalık ve 
içeceklerden uzak durun.
•Yağda kızartılmış 
besinler ve işlenmiş 
gıdalardan uzak durun.
Unutmayın; aşırı vücut 
ağırlığı PCOS oluşu-
muna katkı sağlayan 
bir faktördür. Vücut 
ağırlığındaki azalmalar 
PCOS semptomlarının 
iyileşmesine katkı 
sağlar. Bu yüzden PCOS 
tedavisi mutlaka bir 
beslenme ve diyet uz-
manı ile yürütülmelidir.
Daha sağlıklı ve huzurlu 
günlere…

POLİKİSTİK OVER SENDROMU VE 
BESLENME

Gülsüm Kınalı
Diyet ve beslenme uzmanı
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Pelvik Taban kaslarının 
vücudumuzdaki rolü 
çok önemlidir.Me-
sane,rahim ve bağırsak 
gibi hayati organları 
yerinde tutmak için bir 
hamak görevi gören 
pelvik taban,omur-
gayı stabilize etmek 
için karın kasları ve 
sırt kasları ile birlikte 
çalışır.Pelvik taban 
kasları hamile olan 
kadınlarda büyüyen 
bebeğin gelişimini 
destekler.
Pelvik tabandaki 
fonksiyon bozuklukları 

idrar kaçırma,organ 
sarkması gibi sorunlara 
yol açabilir.
Bu gibi sorunları 
iyileştirmek için pelvik 
taban rehabilitasyonu 
uygulamalarının;fizik-
sel tıp ve rehabilita-
syon,kadın hastalıkları 
ve doğum,üroloji 
uzmanları ve fizyoter-
apistlerden oluşan 
multidisipliner bir 
ekibin yaklaşımıyla 
planlanması büyük 
önem taşımaktadır.
Sağlıklı günler 
diliyorum.

Fizyoterapist Eda Akcabel

Pelvik Taban Sağlığı

ZAYİ
İş yerime ait BEKO 220 TR A50001002071 mali 

nolu 1376 seri nolu yazar kasamın ruhsatını 
kaybettim. Hükümsüzdür. 

Vergi Dairesi: Ortaca - Vergi. No: 0810051429
Bekir Aslan

ESAS NO: 2021/439 Esas
KARAR NO: 2021/702
Davacı HASAN BAYAR aleyhine 
mahkememizde açılan Nüfus (Adın İptali İstemli) 
davasının yapılan açık yargılaması sonunda; 
Davanın KABULÜ İLE, Şırnak ili Merkez ilçesi 
Çadırlı Mahallesi/Köyü cilt no: 13, hane: 23, 
bsn: 62’de nüfusa kayıtlı, Hacı ve Zeynep oğlu 
05/07/1997 Dalaman doğumlu. 38378220430 
T.C. Kimlik numaralı Hasan Bayar’ın “Hasan” 
olan isminin iptali ile, isminin “Anıl Kaan” olarak 
değiştirilmesine ve “Anıl Kaan Bayar” olarak 
nüfusa kayıt ve tesciline, karar verildi. İlan 
olunur.

Basın: 1537211Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.’de

ORTACA 1. ASLİYE HUKUK 
MAHKEMESİNDEN

ZAYİ
Şirketimize ait ingenico iwe280 marka model 

JH20105008 seri nolu yazar kasa cihazının ruhsatı 
kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 

Vergi Dairesi: Ortaca - Vergi. No: 2201314248
Çağrı Telekomünikasyon İletişim Tic. Ltd. Şti. 

Ortaca ilçesinde evinin 
bir odasını özel düzenek 
kurarak uyuşturucu 
hammaddesi yetiştirdiği 
tespit edilen şüpheli 
jandarmanın operasyonu 
ile yakalandı. Edinilen 
bilgiye göre, Ortaca 
ilçesi kırsal Güzelyurt 
Mahallesinde T.A. 
isimli şüphelinin evinde 
özel düzenek kurarak 

uyuşturucu hammaddesi 
yetiştirdiği bilgisine 
ulaştı. Muğla İl Jandarma 
Komutanlığına bağlı 
ekipler T.A. isimli 
şüphelinin oturduğu 
evine operasyon 
düzenledi. Şüpheli T.A’ya 
ait iki evde yapılan 
aramada 228 gram skunk 
esrar maddesi, boyları 
5-110 santim arasında 

değişen 22 kök kenevir 
bitkisi, hint keneviri 
yetiştirmede kullanılan 
ışık sistemleri ve oda 
sıcaklığını ayarlayan 
termometre ele geçirildi. 
Gözaltına alınan şüpheli 
T.A. ‘Uyuşturucu madde 
imal ve ticareti yapmak’ 
suçundan çıkarıldığı 
adli makamlarca 
tutuklandı. - İHA

Evini uyuşturucu imalathanesine çevirmiş  
Muğla İl Jandarma ekiplerinin Ortaca ilçesinde bir eve düzenlediği 
operasyonda evinin bir odasını uyuşturucu imalathanesine çeviren 
şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.  

Köyceğiz ilçesinde 
karayolu kenarında 
yürürken vincin 
çarptığı kadın, 
kaldırıldığı hastanede 
hayatını kaybetti. 
Kaza dün akşam 
saatlerinde Muğla-
Fethiye karayolu 
Yangı Mahallesi 
mevkiinde meydana 
geldi. Edinilen 
bilgiye göre; yolda 
yürüyerek evine 
gitmekte olan 
Songül İnci’ye (56) 
R.U. yönetimindeki 
vinç çarptı. Kazayı 
görenlerin 112 Acil 
Çağrı Merkezi’ne 
ihbarıyla olay yerine 
Sağlık ve Jandarma 
ekipleri sevk 

edildi. Songül İnci 
sağlık ekiplerinin 
olay yerindeki 
müdahalesinin 
ardından Köyceğiz 
Devlet Hastanesi’ne 
kaldırıldı. 
Hastanede yapılan 
tüm müdahalelere 
rağmen yaralı kadın 
kurtarılamadı. 
Songül İnci’nin vefatı 
ilçede üzüntüye 
neden oldu. Olaydan 
sonra vinç operatörü 
R.U. jandarmalar 
tarafından gözaltına 
alınırken Songül İnci, 
Köyceğiz Zeytinalanı 
Yeni Mezarlıkta 
kılınan cenaze 
namazının ardından 
toprağa verildi. - İHA

Vincin çarptığı kadın hayatını kaybetti  
Köyceğiz ilçesinde karayolu kenarında yürürken vincin çarptığı kadın, 
kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.  

Covid-19 aşılama 
sürecinin en başarılı ili 
olarak ilk Mavi’ye dönen 
Muğla, son bir hafta 
içinde artan vaka sayıları 
ile adeta kabusu 
yaşıyor. Türkiye’de 
Covid-19 aşılama 
sürecinde ilk Mavi 
olan Muğla, şimdi de 
en fazla vaka sayısı ile 
ilk sıralarda yer alıyor. 
Aşılama oranında 
yüzde 86,5’e ulaşan 
Muğla’da vaka sayısı da 
her geçen gün artıyor. 
Sağlık Bakanlığı’nın 

yayımladığı haftalık 
vaka sayılarında yüz 
bin kişide en fazla artış 
yaşayan iller arasında 
ilk üç il içinde yer alan 
Muğla, 1-7 Ocak tarihleri 
arasında bir önceki 
haftaya oranla yüzde 
221,56 artış yaşadı. 
25-31 Aralık tarihleri 
arasında yüz bin kişide 
188,25 olan oran, 1-7 
Ocak tarihleri arasında 
yüz bin kişide 605,33’e 
çıkarak en fazla vaka 
artışının yaşandığı iller 
sıralamasına girdi. - İHA

Vakalar tavan yaptı  
Muğla’da 25-31 Aralık tarihleri arasında 
yüzde binde 188,25 olan vaka sayısı 1-7 Ocak 
tarihleri arasında adeta tavan yaparak yüz 
binde 605,33’e yükseldi

Yatağan ilçesinde gece 
saatlerinde çıkan orman 
yangını büyümeden 
söndürüldü. Yatağan 
kırsal Kafaca Mahallesi 
Kaplancık mevkiinde 
gece saatlerinde 
orman yangını çıktı. 
Kızılçam ormanlarının 
bulunduğu alanda 

çıkan orman yangını 
sonrası bölgeye Orman 
ve Büyükşehir ekipleri 
sevk edildi. Yaklaşık 1 
dönüm alanın yandığı 
orman yangını ekiplerin 
müdahalesi ile kontrol 
altına alındı ve 
soğutma çalışması 
yapıldı. - İHA

Kış ortasında orman yangını
Yatağan Kafaca Mahallesinde ormanlık 
alanda çıkan orman yangınında bir dönüm 
ormanlık alan yandı
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İş ve aile hayatı 
arasında başarılı bir 
denge kurmak, her iki 
tarafta da verimliliği ve 
mutluluğu yakalamak 
çok önemlidir. Zira 
ikisi arasındaki denge 
sağlanamadığı takdirde 
hem aile yapısında hem 
de iş hayatında olum-
suz sonuçlar doğması 
muhtemeldir. Ancak 
sağlıklı bir aile ortamı 
kurabilmek ve bunu 
iş yaşamına taşımak 
herkes için kolay 
olmayabilir. Özellikle, 
iş hayatındaki çocuklu 
anneler için bu durum 
daha zordur. 
Bu noktada, iş hukuku 
ile ilgili mevzuatımız-
da süt izinleri, doğum 
izinleri, yarım ve 
kısmi çalışma imkân-
ları, kolaylaştırılmış 
emeklilik uygulamaları 
gibi çeşitli düzenlemel-
er yapılmıştır. Çalışan 
kadının, annelik ve iş 
yaşamındaki görevlerini 
yerine getirebilmesi 
için yapılmış olan bu 
düzenlemeler, kadın 
istihdamının artırılması 
ve kadının çalışma 
hayatında yer alması 
için sağlanması gereken 
güvencelerdir. Bu yazı-
da da çalışan kadınların 
İş Kanunu nezdinde süt 
izni hakkından bahsedi-
lecektir.
İş Kanunumuzun 
“Analık halinde çalışma 
ve süt izni” başlıklı, 
74/7 maddesinde 
“Kadın işçilere bir 
yaşından küçük çocuk-
larını emzirmeleri için 
günde toplam bir buçuk 
saat süt izni verilir. Bu 
sürenin hangi saatler 
arasında ve kaça bölü-
nerek kullanılacağını 
işçi kendisi belirler. Bu 
süre günlük çalışma 
süresinden sayılır.” 
şeklinde hüküm tesis 
edilmiştir.
İlgili düzenleme uyarın-
ca, günlük toplam bir 
buçuk saatlik süt izni 
süresinin hangi saatler 
arasında ve kaça bölü-
nerek kullanılacağını 
işçi kendisi belirleye-
cektir. İşçi, süt izni 

hakkını kullanırken, 
iyi niyet ve dürüstlük 
kurallarına uygun 
şekilde hareket etmeli 
ve işin aksamaması için 
işveren ile koordineli 
şekilde karar vermel-
idir. Örneğin ulaşımın 
daha fazla zaman aldığı 
büyük şehirlerde ve 
işin mahiyeti gereği 
mola verilmesi uygun 
olmayan işlerde süt 
izninin işe geç gelme 
veya işten erken çıkma 
şeklinde kullanılması 
da mümkündür. 
Bununla birlikte, süt 
izni, doğum izninin 
bitiminden çocuğun bir 
yaşına gelene kadarki 
süre için çalışan kadının 
kullanabileceği bir hak 
olup süt izninin kul-
lanıldığı süre, çalışma 
süresinden sayılacak-
tır. Dolayısıyla fiilen 
çalışılmasa bile süt 
izni sürelerinin ücreti 
alınacak ve bu süreler 
kıdeme bağlı hakların 
hesabında dikkate 
alınacaktır.
Süt izniyle ilgili en çok 
sorulan sorulardan biri 
ise bu iznin toplu olarak 
kullanılıp kullanılamay-
acağı hususudur. Ancak 
süt izni düzenlemesi-
nin mantığı itibariyle 
toplu olarak kullanımı 
mümkün görünmem-
ektedir. Zira bu iznin 
amacı yenidoğan bir be-
beğin bir yaşına kadar 
gelişimi için ihtiyaç 
duyduğu anne sütünden 
faydalanabilmesidir. 
Son olarak belirtmek 
gerekirse, süt izni gibi 
çalışan kadın lehine 
yapılan düzenlemelere 
uygun hareket etmey-
en işverenler aleyhine 
iş hukuku anlamında 
çeşitli yaptırımlar 
da düzenlenmiştir. 
İşverene idari yaptırım-
lar uygulanabileceği 
gibi, kadın işçi iş 
sözleşmesini haklı 
nedenle feshederek 
kıdem tazminatı başta 
olmak üzere hak ve 
alacaklarının kendisine 
ödenmesini talep ede-
bilecektir.  Sağlıklı ve 
huzurlu günler dilerim. 

Av. Arb. Zühra Acar Kandemir

ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞAN 
KADININ SÜT İZNİ HAKKI

Ortaca Belediyesince 
ilçe merkezindeki 
vatandaşların kolaylıkla 
ulaşabilecekleri noktalara 
Mobil Atık Getirme 
Merkezi konteynerleri 
yerleştirildi. 
Çevre kirliliğini önlemek 
ve geri dönüşümü 
mümkün atıkları 
ekonomiye yeniden 
kazandırmak adına 
çalışmalar yürüten 
Ortaca Belediyesi ilçede 

dört noktaya Mobil 
Atık Getirme Merkezi 
konteynırlarını hizmete 
sundu.
Belediyeden yapılan 
açıklamaya göre, 
atıkların kaynağından 
ayrıştırılması ve geri 
dönüşüme girmesiyle 
daha yaşanabilir bir 
çevre amaçlanıyor. 
Açıklamada şu 
ifadelere yer verildi; 
“Belediyemizin 

temiz bir gelecek 
ve sürdürülebilirlik 
hedefi kapsamında 
gerçekleştirilen okullarda 
atık yağ toplama 
kampanyası, ilçedeki 
okullara ve esnaflara sıfır 
atık ve geri dönüşüm 
eğitimi verilmesi 
çalışmalarına bir yenisini 
daha eklendi. Temizlik 
İşleri Müdürlüğü 
çalışmaları çerçevesinde, 
ilçenin çeşitli noktalarına 

yerleştirilen Mobil Atık 
Getirme Merkezleri ile 
Sıfır Atık hedefine bir 
adım daha yaklaşıldı. 
‘Sıfır Atık, Sıfır Kayıp’ 
sloganıyla yola çıkılan 
Mobil Atık Getirme 
Merkezlerine vatandaşlar 
tarafından karışık 
ambalaj atığı, tekstil 
atığı, elektronik atık, 
bitkisel atık yağ, atık 
pil, oyuncak ve kitap 
atığı, ilaç atığı olmak 

üzere 7 türde atık 
bırakılabilecek.”
Eski hastane önüne, 
Kültür Park yanına, 
Dalyan Mahallesi ve 
Sarıgerme Mahallesine 
yerleştirilen mobil atık 
getirme merkezleri ile 
atıkların tek bir çatı 
altında dağılmadan 
ve çöplerin arasına 
karışmadan toplanması 
hedefleniyor.
- Mehmet Bozkır

Ortaca’da 4 noktaya 
Mobil Atık Getirme Merkezi
Ortaca Belediyesince ilçe merkezindeki vatandaşların kolaylıkla ulaşabilecekleri noktalara 
Mobil Atık Getirme Merkezi konteynerleri yerleştirildi. 

Milletvekili Gökcan; 
Ortaca ilçemizde 
yaşanan sel nedeniyle 
Yerbelen Mahallesinde 
yaşadıkları çadırlar 
kullanılamaz hale gelen 
vatandaşları Ortaca 
Belediye Başkanı Alim 
Uzundemir,  AK Parti 
Ortaca Kadın Kolları 
Başkanı Emel Atabey,  
Kızılay Ortaca Temsilcisi 
Ayşe Çapar ve  Yerbelen 
Muhtarı Hüseyin Gün 
ile birlikte ziyaret etti. 
Gökcan; “Sel nedeniyle 
mağdur olan 7 Roman 
aileye sıkıntılarına 
Devlet/Millet İşbirliğiyle 
çözüm bulacağımızı 
ifade ettik. Çadırların 

yerine konteynerlere 
yerleştirmek için çalışma 
başlatacağız. Muğla 
Valimiz Orhan Tavlı 
ile görüşerek Roman 
vatandaşlarımızın çadır 
yerine konteynerlerde 
kalması için bir çalışma 
başlatılması konusunda 
mutabık kaldık. Yaşanan 
sel sonrasında otelde 
misafir edilen Roman 
vatandaşlarımızın 
Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’a olan 
sevgileri hepimizi 
duygulandırdı. 
Muğla’mızda selden 
zarar gören kıymetli 
hemşerilerimize geçmiş 

olsun diyorum. Yağışlar 
sonrası, Devletimiz 
teyakkuza geçti. İlgili 
tüm birimlerimiz 
hemşerilerimizin 
yardımına koştu. Ama 
CHP’li Belediyeler yine 
yoktu.  Yine, onlarca 

ev sular artında kaldı, 
sokak hayvanları sel 
sularında boğularak öldü.  
Bazı yolların asfaltları 
ve kaldırım taşları 
yerinden söküldü.  Yollar 
kapandı. Hemşerilerimiz 
merak etmesin. 

Yaralarınızı sarıyoruz. 
AK Parti İktidarı olarak 
sizin yanınızdayız. 
Muğla’mızda yaşayan 
tüm vatandaşlarımızın 
yanında olmaya devam 
edeceğiz.” dedi.
- Berkay Göcekli

Milletvekili Gökcan: “Ortaca’da selden 
etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız”
AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol 
Gökcan, Ortaca’da selden zarar gören 
vatandaşları ziyaret etti.

Dalaman’da ekmeğe 
zam yapıldı. İlçede 
Kasım ayında 2 lira 
satılan 200 gram 
ekmek, 2 lira 50 kuruşa 
çıkmıştı. 2,5 liraya 
satılan ekmeğe bugün 
bir kez daha zam 
geldi ve 200 gramlık 
ekmek 3 liradan 
satılmaya başlandı. 
Fırıncıların son aylarda 
un fiyatları ile diğer 

maliyetlerinin iyice 
arttığı belirtilirken, 
önümüzdeki günlerde 
çevre ilçelerde de 
ekmek fiyatına zam 
gelebileceği belirtiliyor.

Dalaman’da ekmeğe zam 



4 guneyege.netGÜNEYEGE HABER HAFTALIK SİYASİ YEREL HABER GAZETESİ21 Ocak 2022 Cuma

Karanlıktan aydınlığa 
çıkmanın yolu sorgula-
maktır..
Körü körüne ideolojilere 
bağlanıp, biat kültürün-
den kurtulmadıktan 
sonra rahata eremeye-
ceğiz..
FORMA AŞKI ile olay-
lara bakmaktan kurtu-
lamadığımız için bizden 
görünen, bizimle AYNI 
FORMAYI giymiş ama 
BİZDEN OLMAYAN 
başka güçlere hizmet 
eden, Türk toplumunu 
kamplaştıran, bölen, ku-
tuplaştıran ve ÇATIŞTI-
RANLARI bir türlü 
fark edip, GÖREMİY-
ORUZ..
ATATÜRKÇÜLÜĞÜN  
içi boşaltılmış SLOGAN 
ATATÜRKÇÜLÜĞÜ 
haline getirilmiş, 
TÜRKÇÜLÜK, MİLLİ-
YETÇİLİK farklı, 
farklı tanımlanır hale 
gelmiş, yeni yeni bir çok 
milliyetçilik anlayışları 
türetilmiş. SİYASAL 
İSLAM çizgisinde 
yürüdüğünü söyley-
en MİLLİ GÖRÜŞ 
mensupları, kaç fırkaya 
ayrılmış. Cemaatler , 
Tarikatlar Diyanet işleri 
başkanlığından daha et-
kili hale gelmiş. Millet , 
ÜRETİM topluluğundan 
TÜKETİM toplumuna 
dönüştürülmüş. Geçim 
derdinden ve mücade-
lesinden dolayı insan-
larımız, Milli ve Manevi 
değerlerin yozlaşmasını, 
bizi biz yapan değerlerin 
erozyona uğramasını, 
milletin temel taşı olan 
aile kurumunun dinami-
tlendiğini göremez hale 
getirilmiş..
Ekonomi, siyaset, 
bürokrasi, sanat, spor 
vs.. alanlarda BEL-
Lİ ZÜMRELERİN 
TEKELLEŞMESİNİ 
GÖREMEZ HALE 
DÜŞÜRÜLMÜŞ.. ALGI 
OPERASYONLARI 
ile milletimiz ONLAR-
IN İSTEDİKLERİ 
GİBİ DÜŞÜNEN, 
DAVRANAN ve 
YAŞAYAN TOPLU-
LUKLAR HALİNE GE-
TİRİLMİŞ…Bu çarkın 
içinden kafasını kaldırıp, 
SORGULAYAN in-
sanlarımız da SİSTEM 
TARAFINDAN LİNÇ 
EDİLMİŞ..
PİRİNCİ TAŞINI AY-
IKLAMADAN KUR-
TULUŞ  ZOR. Türk 
milleti içini temizlemek 
ve bağırsaklarında ki 
parazitleri boşaltmak 
zorunda.. Yoksa daha 
bir çok vatansever vatan 
evladı feda edilmek 
zorunda kalınacak. 
Çok canlar yanacak..
Siyasetçisinden, 
Aydınına.. Aydınından, 
sanatçısına… kısacası 
toplumun tüm kesimi İÇ 
TEMİZLİK YAPMAK 
ZORUNDA.. BİZİM 
FORMAYI GİYEN ama 
BİZDEN OLMAYAN-
LARI TEK TEK AY-

IKLAMALI..
AYIKLAMAK İÇİN 
ŞABLON ŞU..
Kim, toplumu tüm 
farklılıklarına rağmen 
KUCAKLIYORSA ,  
siyasi düşüncesi , inancı 
ve etnik kökeni ne olur-
sa olsun BİZDENDİR… 
Kim ki ;  toplumu kutu-
plaştırıp, kamplaştırıp , 
ötekileştirip, bölüyorsa 
ve çatıştırıyorsa, BİZİM 
FORMAYI GİYMİŞ 
ama BİZDEN OL-
MAYAN ve BAŞKA 
TAKIMA ÇALIŞAN 
içimizde ki KRİPTO-
DUR…KİM MİL-
LETİN İNANCINA, 
MİLLİ ve MANEVİ 
DEĞERLERİNE 
SALDIRIYORSA 
içimizde ki  KRİPTO-
DUR.. Hükümete ve 
yönetime ELEŞTİRİ 
ve MUHALEFET 
yapılabilir ama MİL-
LETE TERS DÜŞÜL-
MEZ. Milletin DEĞER 
YARGILARINA, İN-
ANCINA, GELENEK 
ve GÖRENEKLERİNE  
CEPHE AÇILMAZ, 
AÇILAMAZ.. 
Siyasetçi, aydın ve 
sanatçı  fikir özgürlüğü 
diye TOPLUMUN 
DEĞER YARGILAR-
INI HOR ve HAKİR 
GÖREMEZ.  FİKİR 
ÖZGÜRLÜĞÜ  sadece 
ve sadece İDAREYE 
YAPILIR, içinden çık-
tığın topluma ve toplu-
mun değer yargılarına 
ters düşülmez , MİL-
LETE MUHALEFET 
YAPILMAZ..  Mil-
let adına, millet için 
eleştiriler  yapıyorum 
diye,  DÜŞÜNCE 
ÖZGÜRLÜĞÜ 
diye diye MİLLETİ, 
MİLLET YAPAN 
DEĞERLERE SALDI-
RILMAZ..  Saldırı var 
ise ÇATIŞMA ortamı 
yaratılmışsa bunu yap-
anlar bu millete değil, 
başka zümrelere hizmet 
ediyordur.
Bizim milletimiz, 
binlerce yıldır TÜM 
FARKLILIKLAR-
IMIZA RAĞMEN  
KARDEŞLİĞİ TESİS 
EDEREK YÜCE TÜRK 
MİLLETİNİ ORTA-
YA ÇIKARMIŞTIR. 
Farklılıklar bizim asla 
korkumuz değildir. 
Bizim korkumuz 
aramıza sokulacak 
NİFAKTIR. Bizim 
milletçe birliğimizden 
korkanlarda bu 
KARDEŞLİĞİMİZİ 
BOZMAK İÇİN her 
türlü NİFAK OYUNLA-
RINI oynamaktan çekin-
miyorlar.. BİRLİĞİMİZİ 
BOZACAK LA-
FLAR EDEN, BİZİM 
FARKLILIKLARIM-
IZI KAŞIYIP, BİZİ 
ÇATIŞTIRAN KİMSE 
İÇİMİZDE KİKRİPTO-
LAR DA ONLARDIR..
Birliğimizi bozanın, 
dirliği bozulsun 
inşallah…

Sezgin Yıldırım

KARANLIK AYDINLAR..

Ortaca Belediyespor’un 
Seydikemer Belediyespor 
ile 1-1 berabere kaldığı 
maçın ardından 
açıklamalarda bulunana 
Ortaca Belediyespor 
Kulüp Başkanı Erem 
Kaya, hakem yönetimini 
eleştirdi. 
Maçın ardından 
açıklamalarda 
bulunan Başkan Kaya, 
‘’Bugün bir kez daha 
görüldükiTürkiye’nin 
en büyük sorunu ve 
problemi olan Türk 
hakemliği rezaleti 
Süper Amatör maçında 

bile devam etmiştir. 
Masa başında olaylar, 
lobiler, masa başında 
verilen kararlar devam 
ettiği sürece Türk 
futbolunun geleceği, 
yetişen ve yetişecek olan 
gençlerin alın terini ve 
hakkını çalmaya devam 
edecektir. Türkiye’de 
ve bölgemizde bütün 
takımlarımızın sahip 
çıktığı gencecik 
futbolcuların ve içlerinde 
iyi niyetli yetişen 
hakemlerin üzerinden 
elinizi çekin. 
Kaybedilen puan 
veya puanlar değildir. 
Kaybedilen gencecik 
çocukların alın teridir, 
Türk futbolunun 
geleceğidir’’ ifadelerini 
kullandı.

ORTACA VE 
SEYDİKEMER 

PUANLARI PAYLAŞTI
Muğla Süper Amatör 
Lig’İn 8’inci haftasında 
yoğun yağış nedeniyle 
ertelenen Ortaca 
Belediyespor - 
Seydikemer Belediyespor 
mücadelesi oynandı.
 Ortaca Ahmet Ateş 
Stadı’nda oynanan 
mücadele ilk yarıda 
atılan karşılıklı gollerle 
1-1 tamamlandı. Ortaca 
Belediyespor’un golü 
Semihcan Aslan’dan 
gelirken, Seydikemer 

Belediyespor’un golünü 
Muhammet Durdu 
kaydetti. Gruptan 
çıkma adına ikincilik 
mücadelesi veren 
Ortaca Belediyespor ve 
Seydikemer Belediyespor 
15’er puanla haftayı 
noktaladı. Her iki ekipte 
play-off grubuna kalma 
umutlarını son haftaya 
taşırken, Seydikemer 
Belediyespor gruptan 
çıkma mücadelesi 
veren Dalaman 
Belediye Gençlikspor 
deplasmanına konuk 
olacak. Ortaca 
Belediyespor ise küme 
düşmesi kesinleşen 
Menteşe Yerküpespor 
ile Marmaris’te 
karşılaşacak.
- Berkay Göcekli

Başkan Erem Kaya’dan hakemlere eleştiri
Ortaca Belediyespor’un Seydikemer Belediyespor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından açıklamalarda 
bulunana Ortaca Belediyespor Kulüp Başkanı Erem Kaya, hakem yönetimini eleştirdi. 

Muğlaspor’un 
altyapısında yetişen 
ve bu sezonun başında 
yeşil-beyazlıların 
A Takım kadrosuna 
dahil edilen Mustafa 
Maden, Göztepe’ye 
transfer oldu. Yeni sezon 
hazırlıkları kapsamında 
Muğlaspor’un Göztepe 
U-19 ile yaptığı hazırlık 
maçında forma giyen 
Mustafa Maden, 
sarı-kırmızılı teknik 
heyetinin dikkatini 
çekti. Sezon başında 
nabız yoklayan Göztepe, 
liglerin araya girmesinin 
ardından Muğlaspor ile 
transfer görüşmelerine 
başladı. Muğlaspor ile 
her konuda anlaşan 
Göztepe,19 yaşındaki 

futbolcuyu kadrosuna 
dahil etti. Mustafa 
Maden, U19 Süper 
Lig’de mücadele eden 
Göztepe-U19’un 
formasını giyecek. 

ORTACA ALT 
YAPISINDA BAŞLADI
Orta sahada görev 
alan genç yetenek, 
Ortaca Belediyespor 
altyapısında futbola 
başladı ve daha sonra 
Muğlaspor’a transfer 
oldu. Muğlaspor forması 
altında gelişim liglerinde 
forma giyen Mustafa 
Maden, takımına skor 
katkısı da yaptı. 2021-
2022 sezonu başında 
Muğlaspor A Takım 
kadrosuna dahil olan 
Maden, BAL’da 2 maçta 

forma giydi.  Göztepe’ye 
transferi sonrasında 
mutluluğunu dile 
getiren Mustafa Maden; 
‘’Uzun zaman önce 
geldiğim Muğlaspor’un 
A Takım kadrosuna 
sezon başında dahil 
olmanın mutluluğunu 
yaşamıştım. Şimdi ise 
Göztepe’ye transfer 
olmanın heyecanı 
içindeyim. Benim bu 
günlere gelmemde emeği 
olan aileme, hocalarıma, 
başkanımıza ve kulüp 
çalışanlarımıza teşekkür 
ediyorum. Muğlaspor’u 
ve Muğla’mızı Göztepe 
forması altında en iyi 
şekilde temsil etmeye 
gayret edeceğim.’’ dedi.
- Berkay Göcekli

Muğlaspor’un genç yeteneği Göztepe’de
Muğlaspor’un altyapısında yetişen ve bu sezonun başında yeşil-beyazlıların A Takım kadrosuna dahil edilen Mustafa 
Maden, Göztepe’ye transfer oldu.
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Muğla ili, Ortaca İlçesi Ortaca Ortaokulu Güçlendirme ve Onarım Yapım işi yapım işi 4734 sayılı Kamu 
İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece 
elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası  : 2022/9887
1-İdarenin
a) Adı    : YATIRIM İZLEME MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM İZLEME 
      VE KOORDİNASYON BAŞKANLIKLARI MUĞLA YATIRIM 
      İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI
b) Adresi   : Menteşe Kaymakamlığı Hükümet Konağı Orhaniye Mah. Birlik 
      Sok. No:48 Kat:3 Menteşe/MUĞLA 48000 MENTEŞE 
      MENTEŞE/MUĞLA
c) Telefon ve faks numarası : 2522129210 - 2522146162
ç) İhale dokümanının
görülebileceği ve e-imza 
kullanılarak indirilebileceği 
internet sayfası  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı    : Muğla ili, Ortaca İlçesi Ortaca Ortaokulu Güçlendirme ve 
      Onarım Yapım işi
b) Niteliği, türü ve miktarı  : 1 Adet Okulun (2 Bloktan oluşan) Güçlendirme ve Onarımı Yapım işi
      Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan  
      idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim 
edileceği yer   : Muğla ili/ Ortaca İlçesi
ç) Süresi/teslim tarihi  : Yer tesliminden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi  : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
      yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3- İhalenin
a) İhale (son teklif verme) 
tarih ve saati   : 15.02.2022 - 10:00
b) İhale komisyonunun 
toplantı yeri 
(e-tekliflerin açılacağı adres) : Muğla Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu  
      Menteşe Kaymakamlığı Hükümet Konağı Orhaniye Mahallesi Birlik  
      Sokak No:48 Kat:3 Menteşe/MUĞLA
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık 
oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan 
alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir 
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır 
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin 
% 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve 
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğindeki BIII. Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Mimarlıktır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife 
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 
yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
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BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
YATIRIM İZLEME MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM İZLEME VE 
KOORDİNASYON BAŞKANLIKLARI MUĞLA YATIRIM 

İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Köyceğiz ilçesinde 
narenciye üreticileri 
ürünlerini satarken 
sıkıntılar yaşadıklarını 
belirterek, yüksek 
maliyetle ürettikleri 
ürünleri yeterli 
alıcı gelmediği için 
pazarlayamadıklarını 
belirttiler. Şu anda gelen 
alıcıların maliyetin 
altında fiyat vermesinden 
dolayı emeklerini 
karşılayamadıklarını 
belirten Celal Ceylan 
adlı üretici “Köyceğiz’de 

soğuk hava deposunun 
olmayışı narenciye 
üreticilerini mahsullerini 
toplama sürecinde, 
ürünlerini pazarlama 
ve koruma noktasında 
endişelendiriyor. 
Masraflar arttı bu 
fiyatlarla maliyeti 
karşılayamıyoruz. 
Bu sene narenciye 
üretiminde rekolte 
yüksek oldu. Kar ederiz 
diye beklerken bu sefer 
pazarlama sorunu ile 
karşılaştık. Mazot başta 

olmak üzere, gübre, 
ilaç ve işçi ücretlerine 
büyük zamlar geldi. 
Ürünümüzü geçen 
yılın fiyatlarında bile 
satamıyoruz. Yeterli 
müşteri gelmiyor, 
gelenler de çok düşük 
fiyat veriyor. Ağaçta 
kalmasın diye zararına 
satış yapıyoruz. 
Yetkililerden çiftçiye 
sahip çıkmalarını ve 
pazarlama sıkıntısını 
çözmelerini istiyoruz” 
diye konuştu. - IHA

Çiftçiler soğuk 
hava deposu istiyor
Türkiye’nin en önemli narenciye üretim merkezlerinin başında gelen 
Köyceğiz ilçesinde üreticiler ilçede soğuk hava deposu olmaması 
nedeniyle pazarlama ve ürünlerin fiyatlandırmasında ciddi sıkıntılar 
yaşadıklarını belirttiler. 

Fethiye ilçesinde örtü altı 
sebze yetiştiriciliği yapan 
çiftçiler, seralarında 
nöbet tutarak, kurdukları 
sobalar ile zirai dona 
karşı önlem aldı. 
Hava sıcaklığının 
akşam saatlerinde 2 
dereceye düşmesi, örtü 
altı üreticisini olumsuz 
etkiledi. Üreticiler, 
hava kararınca sera 
içinde nöbet tutmaya 
başladı. Seranın girişine 
astıkları termometrelerde 
sıcaklığın 2-3 dereceye 
düştüğünü gören 
üreticiler, odun attıkları 
sobaları ateşleyerek 
sıcaklığı korumaya 
çalıştı. Karaçulha, 
Patlangıç, Çamköy, 
Kargı Mahalleleri’nde 
domates, patlıcan ve 
kabak yetiştiriciliği 
yapan çiftçiler, gece 
saatlerinde hava 
sıcaklığının düşmesi 
nedeniyle seralara 
kurdukları sobaları 
yakarak, zirai dona karşı 
önlem aldı. Seraların 
farklı noktalarına 
astıkları termometrelerle 
ortamın ısısını ölçen 
çiftçiler, sabahın ilk 
ışıklarına kadar sobaları 
yakmaya devam ediyor.
Karaçulha 

Mahallesi’ndeki 3 
dönümlük serasında 
domates üreten Halil 
Daşar, iki gündür serada 
nöbet tuttuklarını 
söyledi. Bitkileri kış 
günü korumak için 
ellerinden geleni 
yaptıklarını belirten 
Daşar, “Dışarıda 
hava sıcaklığı eksi 
dereceleri gösteriyor. 
Akşam saatlerinden 
sabah saat 9’a kadar 
serada nöbet tutuyoruz. 
Devletimizden de destek 
bekliyoruz. Üretim 
yapmak için mücadele 
ediyoruz” dedi.
Üretici Mehmet 
Durman ise geçen 
haftalarda şiddetli 
yağmurlar nedeniyle 
birçok çiftçinin zarar 
gördüğünü, şimdi de aşırı 
soğukların başladığını 
anlattı. Serada sıcaklığın 

3 dereceden aşağıya 
düşünce domates 
çiçeklerine zarar 
verdiğini ifade eden 
Durman, “Seradaki 
sobaları yakmazsak 
kaliteli ürün elde 
edemiyoruz. Sabaha 
kadar nöbet tutuyoruz. 
Normalde 7 dereceden 
aşağıya düşürmememiz 
lazım ama maliyetler 
nedeniyle hemen 
yakamıyoruz sobayı. 
Sabaha kadar nöbet tutup 
sabah da diğer işlerimize 
devam ediyoruz” diye 
konuştu. - IHA

Seracıların sobalı zirai don nöbeti
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596 üreticiye kefil 
olarak yaklaşık 3 
Milyon 642 bin TL 
ödeme yapan Muğla 
Büyükşehir Belediyesi, 
Hal Yönetmeliği 
kapsamında hem 
üreticinin mağduriyetini 
gideriyor, hem de esnafın 
yeniden ürün almasını 
sağlayarak kepenk 
kapatmasına engel 
oluyor. Birçok Avrupa 
ülkesine yaş sebze ve 
meyve ihracatı yapan 
Muğla’daki toptancı 
hal esnafının yaşadığı 
ekonomik sıkıntı 
nedeniyle üretici arasında 
yaşanan sorunlar Muğla 
Büyükşehir Belediyesi 
aracılığı ile ortadan 
kalkıyor. Hal esnafı, 
yaşadığı ekonomik 
sıkıntılar nedeniyle 
üreticiye borçlanması ve 
mal alamaması nedeniyle 
Muğla Büyükşehir 
Belediyesi’nin hal 
teminatı yönetmeliği 
esnafa can suyu oldu.  
2014 yılından 2021 
yılı sonuna kadar olan 
sürede zor durumda 
olan ve borçlarından 
kaynaklı mal alamayan 
esnafın üreticiden mal 
alması için Muğla 
Büyükşehir Belediyesi, 
Hal Yönetmeliği gereği 
bugüne kadar üreticilere 
borcu olan esnaftan 
aldığı teminat ile 596 
üreticiye yaklaşık 3 

Milyon 642 Bin 795 TL 
ödeme yaptı. Ekonomik 
olarak sıkıntılar 
çektiklerini söyleyen 
Nar üreticisi Mustafa 
Şahin, “Ben 2013 yılında 
nar alışverişi yaptım. 
Buradan 7 bin 500 TL 
alacağım vardı. Ancak 
3-4 yıl ben bu parayı 
alamadım. Alacağımı 
da düşünmüyordum. 
Büyükşehir 
belediyesinden görevli 
arkadaşlarımızdan 
biri akşam beni arayıp 
paranın hesabıma 
yattığını söyledi. O 
günden bugüne hale 

giren hiçbiri ürünümde 
parasını alabilir miyim 
diye kafamda soru işareti 
kalmadı. Ekonomik 
olarak zor durumda 
olduğumuz şu günlerde 
büyükşehir belediyesi 
tek tutunacak dalım 
oldu” dedi. 55 Bin TL 
alacağını alamayan Nar 
üreticisi Salih Öksüz, 
hale yılda yaklaşık 180-
200 ton nar verdiğini 
belirterek, “2014 yılı 
öncesi verdiğim 100 
ton nar karşılığında 
almam gereken 55 Bin 
TL param vardı. Ancak 
4-5 yıl boyunca ben 

bu paramı alamadım. 
O süre zarfında da 
çok büyük sıkıntılar 
çektim. Çocuğumu 
okutamaz duruma 
geldim. Büyükşehir 
Belediyesi sayesinde 
alacaklarımı aldım ve 
maddi olarak rahatlama 
yaşadım. Tekrar işimi 
yapabilir duruma 
geldim” ifadelerini 
kullandı. Karaçulha hal 
esnaflarından Ahmet 
Akça, 1995 yılından bu 
yana komisyonculuk 
yaptıklarını söyleyerek, 
“Yaptığımız iş ticaret. 
Bunun inişi de çıkışı da 

oluyor. Teminatlarımızı 
yatırdığımız ve 
yatıramadığımız günler 
oldu. Büyükşehir bize 
çalışsınlar ve borcunu 
ödesinler dedi. Eğer 
biz çalışamasaydık 
büyükşehir bize 
kepenk kapattırsaydı 
borcumuzu halka 
ödeyemezdik. Arabistan, 
Katar, Sudiarabistan, 
Yunanistan’a ihracat 
yapıyoruz. Büyükşehir 
belediyesi sayesinde 
bu işlerimize devam 
edebildik” dedi.
- İHA

Büyükşehir, toptancı hal esnafına ‘kefil’ oluyor  
Muğla Büyükşehir Belediyesi, borçlarından dolayı üreticiden mal alamayan hal esnafının işlerini 
devam ettirebilmesi için üreticiye kefil oluyor.  

Köyceğiz ilçesinde 
geçtiğimiz hafta 
gerçekleşen yoğun 
yağışlar nedeniyle taşan 
Köyceğiz Gölü’nde sular 
geri çekilmeye başladı. 
Suların geri çekilmesi 
ile sular altında kalan 
kordon da eski halini 
almaya başladı. Edinilen 
bilgiye göre, Köyceğiz ve 
çevresine 1 yılda yağan 
yağmur 4 günde yağdı. 
Aşırı yağışların ardından 
Köyceğiz Gölü taştı. 
Köyceğiz Gölü taşınca 
kordonda bulunan 
işletmeleri su bastı. 
İşletmeler 4 gün boyunca 
kapalı kaldı. Cuma 
gününden itibaren sular 
yavaş yavaş çekilmeye 

başladı. Cumartesi 
günü suların önemli 
oranda çekilmesiyle 
Atatürk Kordonu’nda 
bulunan kafe ve restoran 
işletmecileri masa 
ve sandalyelerini su 
çekilen alanlara koyarak 
müşterilere hizmet 
vermeye başladı. Sanat 
Sokağı’ndaki süs eşyası 
ve takı malzemesi 
satılan işyerleri de açıldı, 
alışveriş başladı.  - İHA

İl Milli Eğitim 
Müdürü Emre Çay’ın 
katılımlarıyla, Menteşe 
Şehit Jandarma Binbaşı 
Kıvanç Cesur Ortaokulu 
bünyesinde “Sıfır Atık” 
projesi kapsamında 
oluşturulan sıfır 
atık kütüphanesinin 
açılışı gerçekleştirildi. 
Atık eşyaların 
dönüştürülmesiyle 
kullanıma uygun hale 
getirilen masa, kitaplık 
rafı, sehpa, koltuk, 
satranç takımı gibi 
malzemelerin bulunduğu 
kütüphane açılışında İl 
Milli Eğitim Müdürü 
Emre Çay, Muğla’daki 
her ilçede sıfır atığa 
dikkat çekmek adına 
atık malzemelerden 
birer kütüphane 
oluşturulduğunu belirtti.
  İl Milli Eğitim Müdürü 
Çay, “Atık malzemelerin 
hepsi değerlendirilip 
işlevselleştirilebiliyor. 
İlimizde 13 ilçemizde 
birer tane olmak üzere 
toplam 13 sıfır atık 
kütüphanemiz, bu 
şekilde hayat buldu. Aynı 
zamanda çevre dostu 

da diyebileceğimiz bu 
kütüphanelerimizde, 
öğrencilerimiz hem 
okuma alışkanlığını ve 
hem de sıfır atık bilincini 
kazanacaklar” dedi.
Açılış sonrasında İl 
Müdürü Emre Çay, 
öğrencilerle birlikte 
kütüphanede kitap 
okuyup sohbet etti. 
Ardından öğretmenler 
odasını ziyaret edip 
öğretmenlerle bir araya 
gelerek birinci dönemin 
genel değerlendirmesi 
hakkında görüş 
alışverişinde bulundu.
Okulun atıl durumundaki 
eski sıra ve masaları, 
Menteşe Ziya İlhan 
Dağdaş Mesleki ve 

Teknik Anadolu 
Lisesi atölyelerinde ve 
Muğla Sıtkı Koçman 
Üniversitesi Teknoloji 
Fakültesi Ağaçişleri 
Endüstri Mühendisliği 
bölümü bünyesinde, 
kitaplık ve büyük 
kütüphane masasına 
dönüştürüldü. Menteşe 
Belediyesinden 
temin edilen eski 
elektrik kablolarının 
sarıldığı makaralar, 
etkinlik masası olarak 
değerlendirilirken, 
sac variller ise farklı 
konsepte koltuk olarak 
kütüphanenin en dikkat 
çeken bölümü oldu.
- İHA

13 ilçede sıfır atık kütüphanesi tamamlandı  
Milli Eğitim Bakanlığının koordinesinde başlatılan ‘Kütüphanesiz Okul Kalmayacak’ ve ‘Sıfır Atık’ projeleri 
çerçevesinde, Muğla’nın 13 ilçesinde sıfır atık kütüphaneleri tamamlandı. 

Köyceğiz Gölü’nden taşan 
sular geri çekilmeye başladı

Türkiye’de yaz-kış 
en fazla arkeolojik 
kazı çalışmasının 
yürütüldüğü Muğla’da 
kazı çalışmalarına 
Muğla Valiliği Yatırım 
İzleme Koordinasyon 
Başkanlığı tarafından 
2021 yılında 25 milyon 
lira destek sağlandı.  
Muğla Valisi Orhan Tavlı 
başkanlığında, Müze 
Müdürleri ve Arkeoloji 
Kazı Başkanlarıyla bilgi 
paylaşımı ve istişare 
toplantısı gerçekleştirdi. 
Muğla Sıtkı Koçman 
Üniversitesi’nde 
düzenlenen toplantıya 
Vali Orhan Tavlı, İl 
Kültür ve Turizm 
Müdürü Zekeriya Bingöl, 
Muğla Valiliği Yatırım 
İzleme ve Koordinasyon 
Başkanlığı Doğal 
Kaynaklar, Ruhsat ve 
Kültür Varlıkları Müdürü 
Ali Haydar İstemihan, 
müze müdürleri 
ile kazı başkanları 
katıldı. Toplantıda, 
kazı başkanları kazı 
alanlarında 2021 yılında 
yapılan çalışmalar 
hakkında bilgiler 
vererek, 2022 yılı için 
planlanan çalışmalar 
hakkında sunum 
yaptı. Kazı başkanları 
tarafından yürütülen 
çalışmaların hem bölge, 
hem de ülke turizmi 
açısından oldukça önemli 
olduğunu belirten Vali 
Orhan Tavlı,  2021 yılı 
içerisinde Muğla Valiliği 
Yatırım İzleme ve 
Koordinasyon Başkanlığı 
tarafından yaklaşık 

25 Milyon Türk Lirası 
destek sağladıklarını 
söyledi. Tlos Antik 
Kenti, Lettoon Antik 
Kenti, Kaunos Antik 
Kenti, Knidos Antik 
Kenti, Stratonikeia Antik 
Kenti, Euromos Antik 
Kenti, Beçin Ören Yeri, 
Kissebükü Antik Kenti, 
Herakleia Göl Kalesi ve 
Endymin Kutsal Alanı, 
Sedir Adası, Pedasa 
Antik Kenti, Fethiye 
Kalesi ve Özlüce Doğal 
Sit Alanında yürütülen 
bakım, onarım ve çevre 
düzenlemesi çalışmaları 
Muğla Yatırım İzleme 
ve Koordinasyon 
Başkanlığının desteğiyle 
tamamlandığı açıklandı.
  Stratonikeia Antik 
Kentinde bulunan 
Cumhuriyet Dönemi 
Depo restorasyonu, 
Mustafa Tosun Evi 
restorasyonu ile antik 
kent giriş yol kaplaması, 
Beçin Kale önü 
Çeşme restorasyonu, 
Seydikemer Çaltılar 
Mahallesinde bulunan 
tescilli okul binası 
restorasyon çalışmaları 
tamamlanmıştır. 
Stratonikeia Antik 
Kentinde bulunan 
Semerci Ömer Evi, 
Kaunos Antik Kentinde 
bulunan Tiyatro, Pedasa 
Antik Kentinde bulunan 
Gözetleme Kulesi 
ve Beçin Kalesinde 
bulunan çeşme, su yolu 
ve havuzun restorasyon 
çalışmaları YİKOB 
desteğiyle devam ettiği 
belirtildi. - IHA

YİKOB’dan antik kentlere 
25 milyon TL destek  

Türkiye İstatistik 
Kurumu 2021 yılı 
Aralık ayı konut 
satış istatistiklerini 
yayımladı. TÜİK 
Denizli Bölge Müdürü 
Özer Coşkun 
tarafından verilen 
bilgiye göre Muğla’da 
konut satışları bir 
önceki yılın aynı 
dönemine göre yüzde 
63,7 artış yaşandı.  
Muğla’da konut satışları 
2021 Aralık ayında 
bir önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 
63,7 oranında artarak 
3 bin 080 oldu. Bu 
satışların Bin 107’si ilk 
satış, Bin 973’ü ikinci 
el satış olarak 
gerçekleşti. 
İPOTEKLİ 

SATIŞLAR YÜZDE 
32,6 ARTTI
  Muğla’da ipotekli 
konut satışları bir 
önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 
32,6 oranında artış 
göstererek 634 oldu. 
634 ipotekli satışın 
216’sı ilk satış, 418’i 
ikinci el satış olarak 
gerçekleşti.
DİĞER SATIŞLAR 
YÜZDE 74,2 ARTTI
  Muğla’da diğer konut 
satışları bir önceki 
yılın aynı ayına göre 
yüzde 74,2 oranında 
artış göstererek 2 bin 
446 oldu. Bu satışların 
891’i ilk satış, Bin 555’i 
ikinci el satış olarak 
gerçekleşti. 
-Cihat Cura

Muğla’da konut satışları 
yüzde 63,7 arttı  

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık ayı konut 
satış oranları açıklarken, Muğla’da bir 
önceki yılın aynı dönemine göre konut 
satışlarında yüzde 63,7 artış yaşandı.  


