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*  * *  * * * * *  YÜZME HAVUZU ÇOCUK OYUN EVİ FİTNESS SALONU HAMAM SAUNA CAFE MARKET ÇOK AMAÇLI SALON
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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

6’da

PARKİNSON VE 
FİZİK TEDAVİ

2’de

Hayırseverler okula anasınıfı 
ve fen laboratuvarı yaptırdı

Ortaca Eskiköy İlkokulu ve 
Ortaokuluna hayırseverler 
tarafından yaptırılan anasınıfı 
ve fen laboratuvarı düzenlenen 
törenle açıldı.
Okul bahçesinde 
düzenlenen açılış 
töreni saygı duruşu 
ve istiklal marşı ile 
başladı. Anasınıfı 
öğrencileri gösteri 
sundu. İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Seyit Kavak 
ve okul müdürü Volkan 
Durdu hayırseverlere 
plaket takdim etti. İlçe 

Milli Eğitim Müdürü 
Seyit Kavak, törende 
yaptığı konuşmada; 
“Çocuklarımızın 
fikri gelişimine ciddi 
katkı sağlayacak bu 
çalışmaların hepsine ön 
ayak olan herkese sonsuz 
teşekkürler, geleceğimize 
yaptığınız yatırımlar için 
minnettarız.” dedi. -3

Kadınlar üreterek güçleniyor
Muğla’da Büyükşehir Belediyesi’nin öncü olduğu ve süs bitkisi, lavanta, kıl 
keçisi gibi birçok alanda birleşerek kooperatif kuran kadınlar desteklenerek 
ekonomik hayata dahil olmaları sağlanıyor.

Ekonomik gelirlerde 
tarımın büyük önem 
taşıdığı Muğla’da, 
kadınlar tarım ve 

hayvancılıkta söz 
sahibi olmaya başladı. 
Muğla Büyükşehir 
Belediyesinin 

desteklemeleriyle alım 
garantili süs bitkisi, 
lavanta, kıl keçisi gibi 
alanlarda kooperatif 

kuran kadınlar hem 
Muğla’ya hem de aile 
ekonomilerine büyük 
destek sağlıyorlar. -4

Öğrenciler sektörle buluştu
Muğla Sıtkı Koçman 
Üniversitesi Ortaca 
Meslek Yüksek Okulu 
tarafından düzenlenen 

“Turizm Sektörü-
Öğrenci Buluşmaları” 
fuarına öğrenciler yoğun 
ilgi gösterdi. -5

Tezcan’dan Akbelen 
köylülerine destek

CHP Ortaca İlçe Başkanı 
Evren Tezcan, Mİlas 
Akbelen Ormanları’nda 
zeytinlikleri madencilik 

faaliyetlerine açan 
yönetmeliğe köylülerle 
birlikte tepki 
gösterdi. -3

MOBESE ile 
denetimlere 

ağırlık verildi

Ortaca İlçe Emniyet 
Müdürlüğü ilçedeki 
trafik denetimlerinin 
etkinliğini attırmak 
amacı ile MOBESE 
kameraları ile trafik 
denetimlerine ağırlık 
veriyor. -3

KADES’i 
anlattılar 

Ortaca Emniyet 
Müdürlüğü 
personeli 08 Mart’ta 
KADES hakkında 
bilgilendirmede 
bulundu. -2

Cips paketinde 
zulalanmış 
uyuşturucu 
yakalandı

Dalaman Narkotik 
Suçlarla Mücadele 
Grup Amirliğince 
cips paketinin içine 
zulalanmış uyuşturucu 
maade ele geçirildi. -2



Hızlı yemek yeme bir 
alışkanlıktır.Bazen 
iş temposu bazen de 
bastırılamayan duygular 
sizi hızlı yemek yemeye 
itebilir. Hızlı yemek 
yeme alışkanlıkları 
başta mide ve bağırsak 
sorunları olmak üzere 
birçok probleme yol 
açabilir.Yapılan araştır-
malar hızlı yemek yiyen 
bireylerin obezite sorunu 
ile daha sık karşılaştığını 
gösteriyor.Size bu hafta 
yavaş yemek yeme 
tekniklerinden bahset-
mek istiyorum: 1.Öğün-
lerinizi masaya oturarak 
tüketin:Ayakta,arabada 
yemek yiyen bireyler-
in hızlı yemek yeme 
olasılığı daha yüksektir.
Bu yüzden yemekler-

inizi rahat bir masada 
oturarak tüketmeye 
çalışın.Bu durum hızlı 
yemek yemenizin önüne 
geçebilir.
2.Besinleri farkına 
ve tadına vararak 
tüketin:Bazen bastıra-
madığınız duygular(aile 
içi sorunlar, ilişki sorun-
ları, iş stesi..) sizi duy-
gusal yemeye itebilir.Bu 
durum sizi hızlı yemek 
yemenize neden olabilir.
Bu yüzden benim öner-
im yemeklerin tadına ve 
farkına vararak tüket-
meye çalışın.Bu durum 
hızlı yemek yemenizin 
önüne geçebilir.
3.Besinleri küçük 
parçalara ayırarak tüket-
in:Yemeğe başlamadan 
önce besinleri küçük 

parçalara ayırmakta ye-
meğinizi yavaş yemenize 
yardımcı olabilir.Bunun 
için çatal kullanmaya 
çalışın ve her iki lok-
mada bir çatalı masaya 
bırakın.Bu durumda ye-
meğe ara verip lokmaları 
daha yavaş çiğnemenize 
yardımcı olur.
4.Uzun süre aç kalma-
maya çalışın:Uzun süre 
aç kalıp sofraya oturur-
sanız besinleri hızlı bir 
şekilde tüketirsiniz.
Düşen kan şekeriniz 
otomatik olarak bunu ist-
eyecektir.Bunu önlemek 
için beslenme planınıza 
küçük ara öğünler ekle-
yin.Bu şekilde uzun süre 
aç kalmayarak besinler-
inizi yavaş bir şekilde 
tüketebilirsiniz.
5.Yemek yerken sadece 
yemeğe odaklanın:Ye-
mek yerken; televi-
zyon izlemek,gazete 
okumak,bilgisayarla 
ilgilenmek gibi faktörler 

ne yediğinizin kon-
trolünü güçlendirerek 
sizi hızlı yemek yemeye 
itebilir.Bu yüzden yemek 
masanıza geçip sadece 
yemek saatinizde yemek 
yemeye odaklanın.
6.Sofraya oturmadan 
önce stresinizi azalta-
cak yöntemler deney-
in:Hızlı yemek yeme 
alışkanlıklarının temel 
sebeplerinden biri stres 
faktörü olabilir.Bu 
yüzden sofraya oturma-
dan önce yapacağınız 
nefes egzersizleri(en az 
10 kez nefes alıp verme) 
stresinizi azaltarak hızlı 
yemek yemenizin önüne 
geçebilir.
7. Yemek esnasın-
da sohbet etmeye 
çalışın:Eğer yemeğinizi 
tek başınıza yiyorsanız 
bu da sizi hızlı yemek 
yemeye itebilir.Yemek 
esnasında sohbet ederek 
bir süre yemeğe ara 
vererek hızlı yemek 

yemenin önüne geçebil-
irsiniz.
8.Öğünlerinizde farklı 
tariflere yer verin:Her 
gün benzer yemekleri 
tüketmek sizi hızlı yem-
eye itebilir.Öğünlerinize 
yeni tarifler eklemek 
besinleri tadına vararak 
tüketmeye neden olur.Bu 
şekilde hızlı yemek ye-
menin önüne geçebilir-
siniz. Unutmayın;tokluk 
sinyalleri beyne 20 
dakikada ulaşır.Hı-
zlı yemek yediğiniz 
zaman doyma sinyalleri 
beyne ulaşmadığı için 
;bu durum gereğinden 
fazla yemek tüketmenize 
neden olabilir.Yavaş 
yemek yiyerek fazla ka-
lori alımınızın da önüne 
geçebilirsiniz.Yukarıda 
saydığım tekniklerle 
sabırlı ve kararlı olarak 
hızlı yeme alışkanlığınızı 
değiştirmeye çalışın.
Siz isterseniz her şeyi 
başarabilirsiniz.

YAVAŞ YEMEK YEME 
TEKNİKLERİ

Gülsüm Kınalı
Diyet ve beslenme uzmanı
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Yayın Sahibi
Güneyege Basın Yayın Tur. San. Tic. Ltd. Şti. Adına; 

Cihat Cura
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü; Tuncay Karaçelik 

Muhabir; Berkay Göcekli
Görsel Yönetmen-Sayfa Sekreteri; Mehmet Bozkır 

İdare-yönetim yeri
Terzialiler Mah. 1 Nolu Belediye İşhanı No: 212 Ortaca

 İrtibat Büro
Terzialiler Mah. 1 Nolu 

Belediye İşhanı No: 212 Ortaca
İnfo@guneyege.net
www.guneyege.net

Haber Merkezi
282 36 66 - 0 555 713 77 30

Baskı
Kardeşler Matbaa - Ramazan Çoban

Baskı Adresi
Merkez Mah. 3. Sok. 

No:15/C Dalaman
Gsm: 0 507 916 44 20

-Gazetemiz Basın Ahlak yasasına uyar.
-Gazetemize gönderilen yazı ve fotoğraflar

Yayınlansın veya yayınlanmasın iade edilemez.
- Yazıların sormluluğu yazarına aittir.

- Gazetemizin ilk yayın tarihi 31 Ağustos 1993
İLAN REKLAM ABONE TARİFESİ

- Özel ilanlarda (Kongre, Tüzük, Zayi, Teşekkür vs.) 
Muğla il gazeteleri fiyat tarifesi uygulanır

- RESMİ İLAN/MAHKEME İLANI st/cm 12.50 TL 
- Fiyatlara KDV dahil değildir. 
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Henüz tam sebebi 
bilinmemekle birlikte 
beyindeki nöronların 
işlevsel bozukluğu 
sonucu ortaya çıkan 
yavaş ama sinsi ilerley-
en bir hastalıktır.
Özellikle;dopamin mik-
tarının azalması sonucu 
hasta haraketlerini kon-
trol etmekte zorlanır.
Hastalığın kesin bir 
tedavisinin bulun-
mamasıyla birlik-
te;hastaya,ömür boyu 

ilaç tedavisi gerekli 
görülürse,fizik tedavi 
süreci ile yaşam kalite-
sini arttırması planlanır.
Hastanın;solunu-
mu,eklem-kas 
kuvveti,du-
ruşu(postür),denge 
testleri yapılıp uz-
manlar tarafından 
değerlendirildikten 
sonra eşitli teknikler ile 
şikayetleri ciddi oranda 
azaltılmaktadır. Sağlıklı 
günler diliyorum.

Fizyoterapist Eda Akcabel

PARKİNSON VE 
FİZİK TEDAVİ

Zayi 
İş yerime ait A1 701-1200 arası 

10 cilt müstahsil makbuzu, 
A1 8151-8650 arası 10 cilt fatura, 
A1 7401-7650 arası 5 cilt fatura,  
A1 7701-7750 arası 1 cilt fatura, 
A1 7801-7900 arası 2 cilt fatura, 

A1 6101-6600 arası 10 cilt fatura kaybolmuştur 
Hükümsüzdür. 

Nafi Erdoğan - Tc. No: 36019701614

Dalaman Narkotik 
Suçlarla Mücadele Grup 
Amirliğince yapılan 
kapsamlı araştırma 
neticesinde M.M.T. 
isimli şahsın il dışından 
Dalaman ilçesine piyasa 
değeri yüksek, yüklü 
miktarda  uyuşturucu 
madde nakledeceği 
bilgisine ulaşıldı. 
Ekiplerce yapılan takip 
ve çalışmalarda; M.M.T. 
isimli şahıs Ortaca 
Otogarında yakalandı. 
Şahsın üzerinde 
yapılan aramada kapalı 
cips paketinin içine 

zulalanmış, piyasa değeri 
yüksek, yüklü miktarda 
kokain maddesi ele 
geçirildi. Şüpheli M.M.T. 
Dalaman Narkotik 
Suçlarla Mücadele 
Grup Amirliğinde 
tamamlanan işlemlerinin 
ardından çıkarıldığı 
mahkemece tutuklanarak 
cezaevıne gönderildi. 
Dalaman Narkotik 
Suçlarla Mücadele Grup 
Amirliği’nin uyuşturucu 
ile mücadelesinin tüm 
hızıyla devam edeceği 
bildirildi. 
- Berkay Göcekli

Cips paketinde zulalanmış 
uyuşturucu yakalandı

Ortaca Emniyet 
Müdürlüğü personeli 08 
Mart Dünya Kadınlar 
nedeniyle kadınlara 
KADES hakkında 
bilgilendirmede bulundu. 
08 Mart Dünya Kadınlar 
Nedeniyle, Ortaca 

Emniyet Müdürlüğü, 
ilçe merkezinde 
bilgilendirme standı 
açtı. Açılan stantta 285 
kadın vatandaşa KADES 
broşürü bilgilendirmesi 
ve dağıtımı yapıldı. 
İsteyen 9 kadın 

vatandaşın telefonlarına 
KADES uygulaması 
yüklendi. Ayrıca 50 
kadın vatandaşa da “En 
İyi Narkotik Polisi Anne” 
uygulaması anlatılarak 
ilgili broşürün dağıtımı 
yapıldı. - Mehmet Bozkır

Kadınlar Gününde 
KADES’i anlattılar

Ortaca iEmniyet Müdürlüğü personeli 08 Mart Dünya Kadınlar 
nedeniyle kadınlara KADES hakkında bilgilendirmede bulundu.

Muğla Valisi Orhan 
Tavlı, Çevre Şehircilik 
ve İklim Değişikliği 
İl Müdürlüğünden 
müdürlüğün faaliyetleri, 
kaçak ve imara aykırı 
yapılaşmalar hakkında 
brifing aldı. Yapılan 
sunumda, kaçak yapılarla 
mücadele, özel çevre 
koruma bölgeleri, altyapı 
ve kentsel dönüşüm, 
tabiat varlıkları, milli 
emlak, sıfır atık projesi 
ve çevre yönetimi ve 
denetimi konusunda 
yürütülen çalışmalar 
ve iş süreçleri hakkında 
bilgi verildi. 200 bin 
hektar Özel Çevre 
Koruma Bölgesi, 

60 bin hektar Doğal 
SİT alanı olmak üzere 
Muğla’da toplam 
korunan alanın yaklaşık 
300 bin hektar olduğu 
açıklandı. 325 adet anıt 
ağacın rehabilitasyonun 
yapıldığı, Doğal Sit 
Alanında yapıldığı tespit 
edilen 202 kaçak yapı 
için suç duyurusunda 
bulunuldu. 492 
konunun Tabiat 
Varlıklarını Koruma 
Bölge Komisyonuna 
sunulduğu açıklanırken, 
toplantıda kaçak ve 
ruhsatsız yapılaşma 
ile mücadelede alınan 
önleyici tedbir ve 
önlemler ele alındı.- İHA

202 kaçak yapı için suç duyurusu

Fethiye ilçesinde 6 
yıl önce 9 Mart günü 
işlenen, Cahit ve eşi 
Hatice Paslı cinayetiyle 
ilgili gözaltına 
alınan 12 şüpheliden 
biri sevk edildiği 
mahkeme tarafından 
çiftin öldükleri gün 
olan 9 Mart tarihinde 

tutuklanarak cezaevine 
gönderildi. Paslı 
çiftinin arkadaşı 
olduğu öğrenilen A.V. 
sağlık kontrolünün 
ardından adliyeye sevk 
edildi. Çıkarıldığı 
mahkemece tutuklanan 
zanlı cezaevine 
gönderildi. - İHA

Çoban çiftin cinayetiyle ilgili tutuklama

Ceza yargılama huku-
kumuzda cezayı ağır-
laştıran sebepler olduğu 
gibi cezayı hafifleten 
sebepler de bulunmak-
tadır. Cezayı hafifleten 
bu sebeplerden biri “iyi 
hal indirimi” olarak da 
bilinen takdiri indirim 
sebepleridir. Takdiri 
indirim sebepleri Türk 
Ceza Kanununun 62. 
maddesinde düzen-
lenmekte olup bu 
maddeyi uygulayıp 
uygulamamak hâkimin 
takdirine bırakılmıştır. 
Ancak aşağıda açıklay-
acağımız üzere, bu 
takdir yetkisi sınırsız 
değildir. Ayrıca, son 
açıklamalarla birlikte 
iyi hal indiriminde yeni 
düzenlemeye gidileceği 
duyurulmuştur.
Türk Ceza Kanununun 
62. maddesinde takdiri 
indirim sebepleri şöyle 
belirtilmiştir:
•failin geçmişi, 
•sosyal ilişkileri, 
•fiilden sonraki ve 
yargılama sürecindeki 
davranışları, 
•cezanın failin geleceği 
üzerindeki olası etkileri 
gibi hususlar 
Bu düzenlemeden de 
anlaşılacağı üzere, 
takdiri indirim sebe-
pleri “gibi hususlar” 
denilerek sınırlı şekilde 
belirtilmemiş; nelerin 
takdiri indirim sebebi 
sayılacağı noktasında 
da hâkime takdir hakkı 
tanınmıştır. Yukarıda da 
belirtildiği gibi, hâkim 
ceza verirken takdiri in-
dirim sebeplerini uygu-
lamak zorunda değildir. 
Bu halde, neden takdiri 
indirim sebeplerini 
uygulamadığını kararın-
da gerekçelendirmelidir. 
Aynı şekilde, hâkim 
ceza verirken takdiri 
indirim nedeni uygu-
luyorsa; hangi indirim 
sebebine dayandığını da 
yine gerekçelendirmel-
idir. Takdiri indirim 
sebeplerinin uygulan-
ması halinde, failin 

cezasında hangi oranda 
ne kadar ceza indirimi 
yapılacağı da yine Türk 
Ceza Kanununun 62. 
maddesinde açıkça 
düzenlenmiştir. Bu 
düzenlemeye göre; fail 
yararına cezayı hafifle-
tecek takdiri nedenlerin 
varlığı halinde, ceza 
indirimi şöyle uygulan-
maktadır:
•Ağırlaştırılmış müeb-
bet hapis cezası yerine, 
müebbet hapis cezasına 
hükmedilir.
•Müebbet hapis cezası 
yerine, 25 yıl hapis 
cezasına hükmedilir
•Diğer hapis ve adli 
para cezaları ise 1/6’sı 
oranında indirilir.
Kamuoyunda özellikle 
kadın cinayetleri başta 
olmak üzere, kadına 
karşı işlenen suçlar-
da iyi hal indirimi 
uygulanması tepkiyle 
karşılanmaktadır. 
Geçtiğimiz günlerde ise 
Adalet Bakanı Bekir 
Bozdağ tarafından 
yapılan açıklamada, 
iyi hal indirimi olarak 
bilinen takdiri indirim 
nedenleriyle ilgili yeni 
bir düzenleme yapıla-
cağı, takdiri indirim 
nedenlerinin somut-
laştırılıp sınırlandırıla-
cağı ve ucu açık indirim 
nedeni uygulamasına 
son verileceği bildi-
rilmiştir. Yine aynı 
tarihlerde, kadına karşı 
işlenen kasten yaralama 
suçunun tutuklama ned-
eni varsayılacağı bilgisi 
de paylaşılmıştır. 
8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü’ne denk gelen bu 
açıklamalar, kadınların 
yaşam haklarının yasal 
düzenlemeler nezdinde 
daha etkin korunacağı, 
bu hususta pozitif 
adımlar atılmaya devam 
edeceğinin işaretidir. 
Bu adımların devam 
etmesi temennisiyle 8 
Mart Dünya Kadınlar 
Günü kutlu olsun.
Sağlıklı ve huzurlu gün-
ler dilerim.

Av. Arb. Zühra Acar Kandemir

CEZA YARGILAMASINDAKİ 
“İYİ HAL” İNDİRİMİ YENİDEN 

DÜZENLENİYOR! 
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Okul bahçesinde 
düzenlenen açılış 
töreni saygı duruşu 
ve istiklal marşı ile 
başladı. Anasınıfı 
öğrencileri gösteri 
sundu. İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Seyit Kavak 
ve okul müdürü Volkan 
Durdu hayırseverlere 
plaket takdim etti. İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Seyit Kavak, törende 
yaptığı konuşmada; 
“Çocuklarımızın 
fikri gelişimine ciddi 
katkı sağlayacak bu 
çalışmaların hepsine ön 
ayak olan herkese sonsuz 
teşekkürler, geleceğimize 
yaptığınız yatırımlar için 
minnettarız.” ifadelerini 
kullandı. Okul Müdürü 
Volkan Durdu ise; 

“Bizler öğretmenlerimiz 
ve velilerimiz ile 
birlikte anasınıfı 
öğrencilerimizin daha 
iyi şartlarda eğitim 
görmesi, ortaokul 
öğrencilerimizin ise 
tam donanımlı bir 
Laboratuvarda fen 
derslerini işleyebilmesi 
için bir hayal kurduk. 
Bu hayallerimizin 
gerçekleşmesini sağlayan 
hayırseverlerimize çok 
teşekkür ediyorum.  
Hayırseverlerimizce 
yapılan bu yeni 
eğitim ortamlarından 
yararlanacak 
öğrencilerimizin 
öğretmenlerinin 
gösterdiği yolda ailesine, 
devletine, kendisine 
ve insanlığa güzel 

işler yapacak yerlere 
geleceğine inancımız 
tamdır.” dedi. Okul 
Müdürü Durdu; Murat 
Göllü, Melitene Tarım 
ailesi, Adem Höke, 
Mevlüt Yücel, Kadir 
Küçükoğlu, Habip 
Demirbey, Semih Erol 
Orhun, Fatma Önal, 
Tayfun Önal, Ergün 
Kaya, Ahmet Dursun, 
Osman Kınayer ile 
Eskiköy Mahalle Muhtarı 
Cemal Yaman, Tepearası 
Mahalle Muhtarı Temel 
Hakkı İpek ve okul aile 
birliği başkanı Yasin 
Yılmaz’a katkılarından 
dolayı teşekkür etti. 
Tören açılış kurdelesinin 
kesilmesinin ardından 
sona erdi. 
- Berkay Göcekli

Hayırseverler okula anasınıfı ve fen laboratuvarı yaptırdı
Ortaca Eskiköy İlkokulu ve Ortaokuluna hayırseverler tarafından yaptırılan anasınıfı ve fen laboratuvarı 
düzenlenen törenle açıldı. 

CHP Ortaca İlçe Başkanı 
Evren Tezcan, Mİlas 
Akbelen Ormanları’nda 
zeytinlikleri madencilik 
faaliyetlerine açan 
yönetmeliğe köylülerle 
birlikte tepki gösterdi. 
Akbelen’de zeytin 
yönetmeliğine karşı 
basın açıklaması 
düzenlendi. İlçe Başkanı 
Tezcan, beraberinde 
partisinin genel başkan 
yardımcısı Ali Öztunç 
ve Muğla Milletvekilleri 
ile birlikte köylülere 
destek verdi. Tezcan, 
“CHP Genel Başkan 
Yardımcısı Ali 

Öztunç’un katılımıyla 
Akbelen Ormanını 
koruyan yurttaşlarımızla 
birlikte zeytinimize 
kasteden yönetmeliği 
çıkaranlara Milas 
Akbelen’den seslendik.
Yönetmeliğinizi geri 
çekin, zeytinimizden, 
ormanımızdan, 
havamızdan, 
suyumuzdan uzak 
durun.” dedi. - C. Cura

Tezcan’dan Akbelen köylülerine destek
Ortaca İlçe Emniyet 
Müdürlüğünden edinilen 
bilgide ilçede meydana 
gelen trafik kazalarında 
yaralanmaların ve can 
kayıplarının azaltılması 
için motorize trafik 
ekiplerinin ve yaya trafik 
görevlilerinin trafik 
denetimlerinin yanı sıra 
MOBESE de görevli 
trafik personelince 24 
saat trafik denetimi 
gerçekleştiriliyor. 
Görevlendirilen 
personel ile ilçede trafik 
sorunlarını azaltmaya 
yönelik özellikle insan 
hayatıını korumak ve 
kolaylaştırmak için 
sürücülerin kasksız 
motosiklet kullanmasının 

önüne geçmek, yaya 
geçitlerinde yapılan 
ihlalleri önlemek, 
emniyet kemeri 
kullanımı sağlamak 
ve kavşaklardaki 
parklanmaları, trafik ışık 
ve işaret ihlalleri, izin 
verilen yerler haricinde 
yük indirme ve bindirme 
yapma gibi kural 
ihlalleri dijital olarak 
denetleniyor. Trafik kural 
ihlallerine MOBESE 
de görevli personel ile 

müdahale edilerek kural 
ihlalleri tespit edilip 
ilgililerin adreslerine 
Trafik İdari Para Cezası 
Karar Tutanağı ile 
birlikte gönderiliyor. 
İlçede MOBESE 
kamerası ile denetimlerin 
aralıksız devam ettiği, 
önümüzdeki süreçte 
kamera bulunan nokta 
sayısının arttırılması 
yönünde çalışma 
yürütüldüğü de bildirildi.
- Cihat Cura

MOBESE kameraları ile trafik denetimlerine ağırlık verildi
Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ilçedeki trafik denetimlerinin 
etkinliğini attırmak amacı ile MOBESE kameraları ile trafik 
denetimlerine ağırlık veriyor. 

Dalaman Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı 
Başkanlığınca 
ilçe merkezi ve 
mahallerinde yaşayan 
yaşlı, engelli ve bakıma 
muhtaç 30 vatandaş için 
proje uygulanıyor. Yaşlı 
ve engellilerin evlerinin 
temizlenmesine yönelik 
proje, 2020 ve 2021 
yıllarında uygulanmıştı. 
Vatandaşların 
memnuniyeti de göz 
önünde bulundurularak 
projenin devam 
ettirilmesi kararı alındı.  
Bu çerçevede, 2022 
yılı için Sosyal 
Yardımlar Genel 
Müdürlüğüne sunulan 
“Yaşlılara Yönelik 
Vefa Projesi”  Aile 
ve Sosyal Hizmetler 

Bakanlığının onayı ile 
uygun bulundu. Proje,  
Dalaman merkez ve 
mahallerinde yaşayan 
3294 Sayılı kanun 
kapsamında bulunan 
yaşlı, engelli ve bakıma 
muhtaç 30 vatandaş 
için uygulanacak ve 
bu kapsamda yaşlı ve 
engellilerin evlerinin 
temizliği 15 günde 
bir düzenli olarak 
yapılacak. Proje 31 
Aralık tarihine kadar 
devam edecek. Ayrıca 
Projede çalıştırılmak 
üzere geçici süreli 3 
personel de istihdam 
edildi. - Mehmet Bozkır

Yaşlılara yönelik vefa projesi
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035 GM NU LI ER KOĞUŞ BİNASI KOĞUŞ KAPI ONARIMLARI VE GÜNEŞ ENERJİSİ SICAK SU 
ÜRETİMİNİN KAPASİTE ARTIRIMI 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:
İKN    : 2022/179866
1-İdarenin
a) Adı    : HV.MEY.K.LIĞ-DALAMAN MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 
      MSB BAĞLILARI
b) Adresi   : HAVA MEYDAN KOMUTANLIĞI DALAMAN/MUĞLA
c) Telefon ve faks numarası : 2527925258 - 2527925402
ç) İhale dokümanının
görülebileceği ve e-imza 
kullanılarak internet sayfası  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu yapım işinin
a) adı    : 035 GM NU LI ER KOĞUŞ BİNASI KOĞUŞ KAPI ONARIMLARI 
      VE GÜNEŞ ENERJİSİ SICAK SU ÜRETİMİNİN KAPASİTE
      ARTIRIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı  : 1 ADET YAPIM İŞİ
      Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
      idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği 
yer    : HAVA MEYDAN KOMUTANLIĞI DALAMAN/MUĞLA 
ç) Süresi/teslim tarihi  : Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi  : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde
      yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3- İhalenin
a) İhale (son teklif verme) 
tarih ve saati   : 23.03.2022 - 11:00
b) İhale komisyonunun 
toplantı yeri 
(e-tekliflerin açılacağı adres) : HAVA MEYDAN KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI  
      DALAMAN/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 
% 100 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:
11.06.2011 TARİHLİ YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ GRUPLARI TEBLİĞİNİN (C) SIHHİ TESİSAT VE 
MEKANİK TESİSAT İŞLERİ II.GRUP:ISITMA-SOĞUTMA,HAVALANDIRMA VE İKLİMLEME TESİSAT 
İŞLERİ BÖLÜMÜNDE YER ALAN İŞLER İLE İHALE KONUSU İŞ KAPSAMINDA TANIMLANAN  
İŞLERE AİT İŞ DENEYİM BELGELERİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
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.

035 GM NU LI ER KOĞUŞ BİNASI KOĞUŞ KAPI 
ONARIMLARI VE GÜNEŞ ENERJİSİ SICAK SU 

ÜRETİMİNİN KAPASİTE ARTIRIMI
MSB-DALAMAN HAVA MEYDAN KOMUTANLIĞI

MSKÜ Ortaca 
Meslek Yüksek Okulu 
bünyesinde sekizincisi 
düzenlenen turizm 
sektörü ve öğrenci 
buluşmalarına Güney 
Ege Marmaris Aşçılar 
Derneği (GEMAD) 
ve Muğla İŞKUR ile 
bölgeden 25 turizm 
işletmesi katıldı. 
Turizm İstihdam 
Fuarına, Yüksekokulun 
kendi öğrencilerinin yanı 
sıra, Köyceğiz Meslek 
Yüksekokulu, Dalaman 
Meslek Yüksekokulu, 
Dalyan Halidun Feridun 
Tınaztepe Otelcilik ve 
Turizm Meslek Lisesi 
öğrencileri de katıldı. 
600’ün üzerinde öğrenci 
katılımcı firmalarla staj 
ve çalışma görüşmesi 
yaptı. Firma yetkilileri 
ile bire bir görüşen 
öğrenciler çalışmak 
istedikleri firmaların 
stantlarında form 
doldurdu. Staj yapmak 
veya çalışmak isteyen 
öğrencilere istihdam 
sağlamanın önemine 
dikkati çeken Ortaca 
Meslek Yüksek Okulu 

Müdürü Prof. Dr. 
Umut Avcı, fuarla 
birlikte öğrencilerin 
sektör temsilcilerini 
kolaylıkla tanıma 
imkanı bulduklarını 
söyledi. Prof. Dr. Umut 
Avcı, Ortaca ve çevre 
okullardan yaklaşık 
600 öğrencinin fuara 
katıldığını, öğrencilerin 
Fethiye’den, Bodrum’a 
kadar çok sayıda işletme 
ile staj ve iş olanakları 
için verimli görüşme 
yaptıklarını belirtti. 
Fuara katılan işletmeler 
ise, öğrencilerin fuara 
gösterdiği ilgiden 
memnun olduklarını, bu 
tür etkinlikler kanalıyla 
öğrencilerin sektöre 
erişiminin kolay hale 

geldiğini belirttiler. 
Fuar sonrasında işletme 
yönetici ve temsilcileri 
ile Yüksekokulda 
gerçekleştirilen 
toplantıda gelecek 
yıllarda yapılacak olan 
etkinlikler ve sektörün 
turizm eğitimi veren 
okullardan beklentileri 
konusunda toplantı 
yapıldı. Toplantı 
sonunda, sektör 
yöneticilerinin bir rol 
model olarak derslere 
katılmalarının ve 
öğrencilerin de ders 
kapsamında işletmeleri 
ziyaret etmelerinin 
sektöre adaptasyonları 
açısından faydalı olacağı 
üzerinde fikir birliğine 
varıldı. -Berkay Göcekli

Öğrenciler sektörle buluştu
Ortaca Meslek Yüksekokulunda 8. Turizm İstihdam Fuarı 
gerçekleştirildi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ortaca Meslek 
Yüksek Okulu tarafından düzenlenen “Turizm Sektörü-Öğrenci 
Buluşmaları” fuarına öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Köyceğiz Fen Lisesi ile 
Özel Amerikan Robert 
Koleji öğrencileri 
yaşadıkları yerlerdeki 
iklim sorunlarını 
anlamaya yönelik 
akademik ve sosyal 
içerikli çalışmaların 
yürütüldüğü “Climate 
Change Through 
Our Lenses” isimli 
proje faaliyetlerini 
gerçekleştirmek üzere 
hafta bir gün Zoom 
platformunda bir araya 
geliyor, farklı çevresel 
konu ve sorunları ele 
alıyor. Proje kapsamında 
öğrencilerin konular 
arasında enerji tüketimi, 
su kirliliği, suda canlı 
yaşamı, su tasarrufu, 
ormansızlaşma, aşırı 

tüketim ve atık ve 
hayvan yaşamı yer 
alıyor. Proje süresince 
her iki okul öğrencileri 
iklim sorunlarına 
ilişkin Zoom üzerinde 
tartıştıkları konulara 
ilişkin fotoğraflar çekip 
bu fotoğraflardan oluşan 

ortak çevrimiçi fotoğraf 
sergisi gerçekleştirecek.
İlerleyen süreçte her iki 
okul arasında ziyaretler 
gerçekleştirilmesi ve 
online çalışmaların 
saha çalışmaları olarak 
planlanması amaçlanıyor. 
- Mehmet Bozkır

Öğrenciler çevresel sorunları ele alan projede yer aldı
Köyceğiz Fen Lisesi öğrencileri özel bir kolej öğrencileri ile birlikte 
iklim sorunlarını anlamaya yönelik “Climate Change Through Our 
Lenses” isimli projeyi hayata geçirdi. 

Bu günleri ve 
yaşanacakları elimden 
geldiğince köşeme 
taşıyarak anlatmaya ve 
insanlarımızı uyarmaya 
çalıştım. DÜNYA ve 
İNSANLIK ile ilgili 
SİSTEM DEĞİŞİK-
LİKLERİ yaşanırken 
olaylar adeta fotokopi 
gibi birbirine benzer 
şekilde yaşanıyor..
Birinci Dünya savaşı, 
ikinci Dünya savaşı 
öncesi Dünya geneline 
ve yaşananlara bir bakın, 
sonra bu gün yaşananlar 
ve yaşayacaklarımız ile 
karşılaştırın. Benzerliği 
hemen göreceksiniz. 
Gelecekte yaşanacak-
lar hakkında da bir 
öngörünüz oluşacaktır. 
Taktikler hep aynı… 
değişen bir şey yok.
Salgın hastalıklar, kaos,  
kargaşa, çatışma, tedarik 
zincirlerinin kırılması, 
yokluklar, kıtlıklar, pa-
halılık, ekonomik kriz, 
para ile bile alınacak 
mal bulamamak ve 
BÜYÜK SAVAŞ..   
Yeni Dünya Düzeni  ve 
Sistemler hep bu yolu 
takip ederek kurulmuş.. 
BU GÜN YİNE AYNI 
TAKTİKLER DEVAM 
EDİYOR…
Perdenin önünde NATO 
(ABD) ve RUSYA  güya 
karşı karşıya gergin ve 
stresli bir görüntüdeler 
ama masanın altında 
el sıkışıp, tokalaşıp 
anlaşmış İKİ DÜŞMAN 
KARDEŞLER… Bu 
görüntü İKİNCİ DÜN-
YA SAVAŞI SONRASI 
YENİ DÜNYA DÜZE-
Nİ  KURULURKEN 
NASIL ANLAŞTI-

LARSA BU GÜNDE 
ABD ve RUSYA GİZLİ 
ANLAŞMALARI İLE 
DÜNYAYA OYNA-
DIKLARI TİYATROYA 
ŞAHİTLİK EDİY-
ORUZ..
Suriye de yaşananlara 
bakın. Güya ABD ve 
Rusya düşman ama 
ABD , RUSYANIN 
SURİYEYE YER-
LEŞMESİNE İZİN 
VERDİ. ABD Suriye de 
bazı alanlardan çekilme 
kararı aldı ama çekildiği 
alanları RUSYAYA 
BIRAKTI.. Şimdi aynı 
oyun UKRAYNA DA 
TEZGAHA KONUL-
DU..
RUSYA KORKUSU 
İLE AVRUPA NATO 
KARŞITLIĞINDAN, 
NATO’YA SIĞINIR 
HALE GETİRİLDİ.. 
NATO ÖLMÜŞKEN, 
TEKRAR HAYATA 
GERİ DÖNDÜRÜLDÜ 
ve “AVRUPA, NATO 
VASITASIYLA TAMA-
MEN ABD KON-
TROLÜNE GİRDİ.”  
Ekonomik krizden 
etkilenen ABD ve silah 
tüccarları milyarlarca 
dolarlık silah satışı 
yaparak batmaktan 
kurtarıldı. PETROL 
FİYATLARI ARTTIĞI 
İÇİN aynı zamanda 
RUSYA ve EKONO-
MİSİ DOĞAL GAZ 
FİYAT ARTIŞLARI İLE 
İHYA EDİLDİ.. Güya 
ekonomik yaptırımlar ile 
Rusya batırılacaktı. Tüm 
Avrupa ülkeleri ve Batı 
Rusya ile ticarete devam 
ediyor. Uzun uzun 
anlatmaya gerek yok. 
HEPİMİZİN GÖZÜ 

ÖNÜNDE OYNANAN 
BİR TİYATROYA ŞA-
HİTLİK EDİYORUZ…
ENERJİ ve GIDA ile 
DEVLETLERE DİZ 
ÇÖTÜRÜLECEK…
Ülkemizde ve Dünya-
da ENERJİ ve GIDA 
SEKTÖRÜ belli 
GRUPLARIN ELİNDE.  
Fiyat artışlarının önüne 
geçilemiyor. DEV-
LETLER ŞİRKETLERE 
SÖZ GEÇİREMİY-
OR. “SUNİ KITLIK 
ve PAHALIKLAR 
YARATILIYOR.” 
Sözüm ona DENETİM-
LER YAPILIYOR ama 
DEVLET HİÇ BİR 
CİDDİ YAPTIRIM 
UYGULAYAMIYOR.”  
Ülkemiz  insanları ve 
Dünya insanlığı üç , beş 
AİLENİN vicdanına 
bırakılmış vaziyette 
bir görüntü ve algı 
var.  “ ELEKTRİK , 
PETROL ve GIDA 
SEKTÖRÜNDE  ZAM-
LARA DUR DEMEYE 
DEVLETLERİN GÜCÜ 
YETMİYOR..”  
Bu nedenle bir an önce 
MİLLİ ANAYASA ve 
MİLLİ EKONOMİ 
MODELİ üzerinde 
TOPLUMUN TÜM 
KESİMİNİN TEMSİL-
CİLERİ ile BİRLİKTE 
ANLAŞILMALI ve 
HAYATA GEÇİRİLİR-
MELİDİR…
“ YA DEVLET BAŞA, 
YA KUZGUN LEŞE “ 
diye binlerce yıllık ata 
sözümüzü UNUTMAY-
ALIM. Devletsiz kalan-
ların halini görüyoruz. 
TÜRK DEVLETSİZ ve 
VATANSIZ OLMAZ. 
OLAMAZ.. 
TÜRKLÜĞÜN SON 
KALESİYİZ ve 
MİLLETÇE BAŞARA-
CAĞIZ İNŞALLAH…

Sezgin Yıldırım

DÜNYA ve OYNANAN 
TİYATRO
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ALİM
UZUNDEMİR
Ortaca Belediye Başkanı

Tezcan, açıklamasında; 
“İktidarın kadını ikinci 
sınıf vatandaş gören 
zihniyeti, bırakın 
kadınlara eşitliği ve 
özgürlüğü vaat etmeyi, 
ellerindeki hakları 
almak için mücadele 
etmektedir. İstanbul 
Sözleşmesi’nden 
vazgeçmeleri bunun bir 
örneğidir.
Cumhuriyet Halk Partisi 
olarak,Kadına yönelik 
şiddeti durdurmakta 
kararlıyız. İktidara 
geldiğimizde ilk 
bir hafta içerisinde 
İstanbul Sözleşmesi’ni 
uygulamaya koyacağız. 
Uluslararası sözleşmeleri 
ve ulusal mevzuat 
hükümlerini etkili 
şekilde uygulayacağız. 
Kravat taktı, efendi 
durdu diyerek yapılan 

indirimleri kaldıracağız. 
Faillere caydırıcı cezalar 
verilmesini, cezaların 
seçenek yaptırımlara 
çevrilmemesini, 
infazının derhal 
uygulanmasını 
sağlayacağız. 
İttifak olarak şu konuda 
da mutabıkız; eğitimde 
güçlü reformlar 
gerçekleştireceğiz. 
İlkokul birinci 
sınıftan itibaren 
eğitim müfredatına 
insan hakları ve 
kadın-erkek eşitliği 
dersleri koyacağız. Kız 
çocuklarının eğitim 
hakkını güvence altına 
alacak ve bu hakka 
erişimin önündeki 
tüm engelleri tek tek 
kaldırılacağız. 
Altı liderin imzaladığı 
“Güçlendirilmiş 

Parlamenter Sistem” 
mutabakatında, kadın 
istihdamıyla ilgili de 
önemli politikalar 
var. Eşit ve adaletli 
bir çalışma hayatı için 
kadınların güvenceli 
çalışması, eşit işe eşit 
ücret alması, iş-özel 
yaşam dengesinin 
kurulmasına yönelik, 
uluslararası standartlar 
doğrultusunda, gerekli 
düzenlemeleri yapacağız. 
Kısacası; bu ülkede 

kadınların eşit, adil, 
tok, güvende ve özgürce 
yaşadığı bir düzeni 
hep beraber kuracağız. 
Kadınlar ve erkekler 
dayanışma içinde 
mücadele ettikçe, hayat 
eşitliğe doğru akacak. 
Kutlu olsun 8 Mart 
Dünya Emekçi Kadınlar 
Günümüz!  Dayanışma 
olsun, yaşam dolsun, 
dünyaya barış getirsin.” 
dedi.
- Cihat Cura

Tezcan: “Cumhuriyet Devrimleri’nin taşıyıcısı 
kadınların, 8 Mart Dünya Emekçiler Günü kutlu olsun”
CHP Ortaca İlçe Başkanı Evren Tezcan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısı ile yazılı 
açıklama yaptı.

Ekonomik gelirlerde 
tarımın büyük önem 
taşıdığı Muğla’da, 
kadınlar tarım ve 
hayvancılıkta söz 
sahibi olmaya başladı. 
Muğla Büyükşehir 
Belediyesinin 
desteklemeleriyle alım 
garantili süs bitkisi, 
lavanta, kıl keçisi gibi 
alanlarda kooperatif 
kuran kadınlar şimdi 
hem Muğla’ya hem de 
aile ekonomilerine büyük 
destek sağlıyorlar.

KADINLAR, 3 
SERAYI 30 SERAYA 

ÇIKARDI
 Muğla Büyükşehir 
Belediyesi’nin alım 
garantisi verdiği 
tamamını kadınların 
oluşturduğu Köyceğiz 
Beyobası Tarımsal 
Kalkınma Kooperatifi, 
3 sera ile başladığı süs 
bitkisi üretiminde sera 
sayısını 30’a çıkardı. 
Her geçen gün üretim ve 
satış miktarını arttıran 
Köyceğiz Beyobası 
Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifi, bugüne 
kadar 22 Milyon 55 bin 
221 çiçek üretimi yaptı. 
Muğla Büyükşehir 
Belediyesi ise 
kooperatiften bugüne 
kadar 11 Milyon 326 
bin 267 çiçek alımını 
gerçekleştirdi. 220 üyesi 
bulunan ve sezonda 
70 kadına iş imkanı 
sağlayan 
Köyceğiz Beyobası 
Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifinin üyesi 
52 yaşındaki Duray 
Karagünnü, hiçbir 
kazançlarının olmadığını 
söyledi. Domates 
ektiklerini ancak 

kazanamadıklarını 
belirtenn Karagünnü, 
“Muğla Büyükşehir 
Belediye Başkanı Dr. 
Osman Gürün sayesinde 
burada bir süs bitkisi 
serasının kurulacağını 
öğrendim. İlk sene 3 
üreticiyle başladık. 
Şimdi 25 üretici olduk. 
Sonrasında çalıştık 
çabaladık. Bu proje 
sayesinde paraya 
kavuştuk.” dedi.

66 KADINA 798 
KIL KEÇİSİ HİBE 

VERİLDİ
Kadınlara yönelik 
yapılan bir diğer yatırım 
olan Kıl Keçisi hibe 
desteğinde bugüne 
kadar 266 kadına 798 
kıl keçisi dağıtan Muğla 
Büyükşehir Belediyesi, 
üniversite mezunu 
gençlere de ekonomik 
destek olanağı sağladı. 
Üniversite mezunu 
olan ve iş bulamayan 
33 yaşındaki Cansu 
Biçer, 2020 yılında 3 
keçiyle başladığı üretim 
çalışmasında bugün keçi 
sayısını 20’ye çıkardı. 
Büyükşehir 
Belediyesinin projesi 
ile aile ekonomisne 
büyük bir katkı 
sağladığını belirten 
Biçer, “İlk başlarda 
kendim de acaba bunu 
yapabilir miyim diye 
çekindim fakat bu 
süreçte büyükşehir 
belediyemizin 
veterinerleri bize çok 
yardımcı oldu. 
Artık bu benim için bir 
iş haline geldi. Süt ve 
peynir üreterek eve de 
katkıda bulunuyorum.” 
diye konuştu.
- Büyükşehir Bülten

Ortaca ve Köyceğizli kadınlar üreterek güçleniyor
Muğla’da Büyükşehir Belediyesi’nin öncü olduğu ve süs bitkisi, lavanta, kıl keçisi gibi birçok 
alanda birleşerek kooperatif kuran kadınlar desteklenerek ekonomik hayata dahil olmaları 
sağlanıyor.
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