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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

* * * *  PROFESYONEL SİTE YÖNETİCİSİ GÜVENLİK KAMERASI 4 DÜKKAN 1 ADET PROFESYONEL FİTNESS SALONU
* * * * * * *  1 CAFE 1 MARKET 1 KUAFÖR 1RESTORAN 7 ADET 2+1 BAHÇE DUBLEX 6 ADET OFİS 32 ADET 1+1
* * *  * *24 ADET 2+1 4 ADET 3+1 DUBLEX 1 ADET 4+1 DUBLEX 16 ADET 2+1 DUBLEX 11 ADET 1+1 DUBLEX

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

‘Staj sigortalılık başlangıcı sayılsın’
CHP MUĞLA MILLETVEKILI VE PLAN VE BÜTÇE KOMISYONU ÜYESI SÜLEYMAN GIRGIN:

CHP Muğla Milletvekili ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Üyesi Süleyman 
Girgin TBMM Genel Kurulu’nda söz 
alarak, staj sigortası uygulamasından 
dolayı mağdur olan 1 milyon 500 
bin kişinin sesine kulak verilmesi 
çağrısında bulundu.
“Ülkemizde “staj 
sigortası” adı verilen ve 
başlı başına mağduriyet 
yaratan bu uygulamaya 
göre, meslek lisesi ve 
üniversitelerde staj 
yapanlar ile çıraklık 
okulunda okuyan 
öğrenciler aktif 
olarak çalıştıkları 
hâlde sigortalarının 
sadece meslek kazası 

ve hastalığı kısmı 
yatmakta olup bu durum 
emekliliğe başlangıç 
sayılmamaktadır. 
Hâlâ yürürlükte olan 
ve oldukça eski olan 
bu yasa, emeği yok 
saymakta, genç yaşta 
çalışmak zorunda 
kalan veya bir mesleğe 
yönelen insanları resmen 
cezalandırmaktadır.” -9

‘661 sözleşmeli sağlık 
personeli atanacak’

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan

AK Parti Muğla 
Milletvekili Yelda Erol 
Gökcan, Muğla’ya 
661 sözleşmeli sağlık 
personeli atanacağını 
duyurdu. Milletvekili 
Gökcan sosyal medyadan 
atama yapılacağını 
açıkladı. -7

Yeni Göz Doktoru 
hasta kabulüne başladı
Ortaca Devlet 
Hastanesine atanan 
Göz Hastalıkları 
Uzmanı Op.Dr. Cenk 
Demirkır, hastanede 
görevine başladı. -2

CHP’den 89’uncu yıl mesajı
CHP Ortaca İlçe Kadın Kolları Başkanı Nejlin 
Yalçın, kadınların muhtarlık ve köy heyetlerine 
seçilme hakkı kazanmasının 89. yıldönümü 
dolayısıyla basın açıklaması gerçekleştirdi.

Kadınların muhtarlık ve 
köy heyetlerine seçilme 
hakkı kazanmasının 89. 
yıldönümü dolayısıyla 

CHP’nin 81 ilde 
ortaklaşa düzenlediği 
basın açıklaması Ortaca 
İlçe binasında yapıldı. -6

İlçe Emniyet Müdürlüğü 
personeline başarı belgesi

Ortaca Kaymakamı 
Meral Uçar, İlçe 
Emniyet Müdürlüğü 

bünyesinde çalışan 
polisleri başarı belgesi ile 
ödüllendirdi. -2

Başkan Uzundemir’den Emniyet 
Müdürü Tosun’a ziyaret

Ortaca Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir, 
beraberinde AK Parti 
İlçe Başkanı Hakan 

Fevzi İlhan ile İlçe 
Emniyet Müdürlüğüne 
atanan Raşit Tosun’u 
ziyaret etti. -3

Ortaca 
Belediyespor 

için gelir 
getirecek adım

Ortaca Belediyespor’a 
gelir getirmesi için 
çalışmalarını sürdüren 
Ortaca Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir ve 
Ortaca Belediyespor 
Kulübü yönetimi Ortaca 
Belediyesi Yeni Hali’ne 
kantar yaptı. -7
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Dalyan Mahallesi Arkeolojik Sit Alanları Ulaşım Yolları Düzenleme 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:
 İ KN    :2022/1095071
1 -İ da re nin
 a) Adı    :ORTACA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Ad re si   :Atatürk Mahallesi Atatürk Bulvarı No:105 48600 ORTACA/MUĞLA
c) Te le fon ve faks nu ma ra sı :252.2825049 - 252.2825016
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği ve e-imza 
kullanılarak indirilebileceği 
internet sayfası   :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2 -İ ha le ko nu su ya pım işi nin
 a) Adı    :Dalyan Mahallesi Arkeolojik Sit Alanları Ulaşım Yolları Düzenleme
b) Niteliği, türü ve miktarı :28.000 m2 parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması, 4.500 m.  
     beton oluk ve 1.600 m. yağmursuyu hattı döşenmesi
     Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
     idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Ya pı la ca ğı/teslim edileceği 
yer    :  Muğla İli Ortaca İlçesi Dalyan Mahallesi
ç) Süresi/teslim tarihi  : Yer tesliminden itibaren 160 (YüzAltmış) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi  : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
      yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3- İha le nin
a) İhale (son teklif verme) tarih 
ve saati   :11.11.2022 - 15:00
b) İhale komisyonunun 
toplantı yeri 
(e-tekliflerin açılacağı adres) :Ortaca Belediyesi Meclis Toplantı Salonu
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 
% 50 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 tarih ve 27961 sayılı R. Gazetede yayınlanan “yapım işlerinde benzer iş grupları tebliği”nde 
yer alan A/V grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisi
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
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, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, 
üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat 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 30 (Otuz) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

Basın: 1715624Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.’de

KARA YOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
ORTACA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İNŞAAT ve EMLAK
0544 692 5530
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Ortaca Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir, 
beraberinde AK Parti 
İlçe Başkanı Hakan 
Fevzi İlhan ile İlçe 
Emniyet Müdürlüğüne 
atanan Raşit Tosun’u 
makamında ziyaret etti.
Başkan Uzundemir ve 
İlçe Başkanı İlhan ile 

beraberindeki heyet, 
İlçe Müdürü Tosun’a 
yeni görevinde başarılar 
diledi. Ortaca Belediyesi 
sosyal medya hesabından 
yapılan paylaşımda, şu 
ifadelere yer verildi:
“Ortaca İlçe Emniyet 
Müdürü olarak atanan 
Raşit Tosun’u Ortaca 

Belediye Başkanımız 
Alim Uzundemir, Ak 
Parti İlçe Başkanımız 
Hakan Fevzi İlhan ve 
beraberlerindeki heyet 
ile makamında ziyarette 
bulundular. Müdürümüze 
görevinde başarılar 
dileriz.”
- Mehmet Bozkır

Başkan Uzundemir’den 
Emniyet Müdürü 
Tosun’a ziyaret

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, beraberinde AK Parti İlçe 
Başkanı Hakan Fevzi İlhan ile İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Raşit 
Tosun’u makamında ziyaret etti.

Ekim Ayı İlçe Müftüleri 
Toplantısı Ortaca’da 
yapıldı. İl Müftülüğü 
ve İlçe Müftülükleri 
arasında koordinasyonu 
sağlamak, yürütülen 
hizmetler hakkında 
fikir alışverişinde 
bulunmak, ayrıca 
hizmetlerde etkinliği 
ve verimliliği artırmak 
amacıyla düzenli olarak 
gerçekleştirilen “İlçe 
Müftüleri Toplantısı” 
Ortaca İlçe Müftüsü 

Mahmut Atıcı’nın 
ev sahipliğinde 
gerçekleştirildi.
İl Müftüsü Yaşar 
Çapçı başkanlığında 
gerçekleştirilen 
toplantıya Ortaca 
Kaymakamı Meral 
Uçar, Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir, il 
müftü yardımcıları, ilçe 
müftüleri ve müftülerin 
eşleri katıldı. Toplantıda 
cami ve Kur’an kursu 
hizmetlerinin kalitesini 

artırmak ve cami dışı 
din hizmetlerinin 
yaygınlaştırılması için 
yapılacak çalışmalar 
ile din hizmetlerinde 
gerçekleştirilecek 
faaliyetleri ihtiva eden 
konular ile müftülüklerce 
gerçekleştirilen 
faaliyetler istişare edildi.
Toplantı öneri, dilek 
ve temennilerin dile 
getirilmesinin ardından 
sona erdi.
- Tuncay Karaçelik

Ortaca’da Ekim Ayı İlçe 
Müftüleri Toplantısı yapıldı

Bel fıtığının en sık 
tespit edildiği yaş 
aralığı 30-50’dir.
Fıtıklaşma genelde bu 
kişiler bel ağrısı şikay-
eti ile doktora başvur-
duğunda tespit edilir.
‘Her bel fıtığı ,mutlaka 
ağrıya neden olur’fikri 
hatalıdır.Bel ağrısı olan 
100 kişi içinde fıtığın 
ağrıya sebep olduğu 
vaka oranı 1-3 kişidir.
‘Bu ağrı geçmey-
ecek,hergün daha 
da kötüye gidecek 
düşüncesi’hatalıdır.
Be fıtığı kaynaklı ağrı 
yaşayan 10 kişiden 
9’unun şikayetleri 8-12 
hafta içinde geçmek-
tedir.
‘Fıtık orada durduğu 
sürece iyileşmiş sayıl-
mam’ fikri hatalıdır.
Bilimsel çalışmalara 
göre,fıtığa rağmen 
sorunsuz bir hayat 
sürebilirsiniz.

Bel fıtığı iyileşir.Bel 
ağrısının kaynağı fıtık 
olsa dahi,fıtıklaşmış 
disklerin 2-9 ay içinde 
iyileştiği bilinmektedir.
Bel fıtığı ne kadar 
büyükse iyileşme oranı 
o kadar yüksektir.
Araştırmalara göre iy-
ileşme oranı %97’lere 
ulaşmaktadır.
‘Bel ağrısında teşhis 
için Mr çektirmek 
şart’ fikri yanlıştır.
Gereksiz yere,MR 
çektirmek yersiz endişe 
ve korkuları tetikleme-
kte cerrahiye yönelimi 
arttırmaktadır.
Bel fıtığında cerrahi 
nadiren gerekli olur.
Araştırmalar acil bir 
durum yoksa 4-10 aylık 
süreçte egzersiz ve 
eğitim odaklı fizyoter-
apinin denenmesini 
önerir.
Sağlıklı günler 
diliyorum.

Fizyoterapist Eda Akcabel
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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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Haftalık Siyasi Süreli Yerel Haber Gazetesi
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Fazla kilolarınızı verdi-
niz ve artık ideal kilo-
dasınız. Bu iş savaşın 
yarısıydı. Savaşın diğer 
yarısı da ulaştığınız bu 
ağırlığı uzun vadede 
korumak..
Araştırmalar diyet yapan 
bireylerin yaklaşık % 20 
sinin sağlıklı bir şekilde 
kilo vermeyi tamam-
ladığını gösteriyor. Bu 
kilo veren bireylerin sa-
dece % 10 nun kilosunu 
korumayı başardığını 
gösteriyor.
KİLO KORUMA 
DÖNEMİ NEDEN 
ZOR?
Beyniniz kilo verme me-
kanizması ile doğrudan 
etkilidir. Kilo verdikten 
sonra metabolizmanız 
yavaşlar. Bu durumda 
vücudunuz dinlenme 
halindeyken daha az 

enerji harcar. Beyniniz 
yağ depolarının düşük 
olduğunu algılayıp bun-
ları arttırmak için vücuda 
sinyal gönderir.
Kilo korumada başarısız 
olan bireyler kadar 
başarılı olanlar da mev-
cut. Gelin size bu yolları 
biraz anlatayım:
DENGE OLMAZSA 
OLMAZ: Haftada birkaç 
öğünde sevdiğiniz kalo-
rili besinlere yer verebil-
irsiniz .Haftanın % 80 i 
sağlıklı besinlerden,% 
20 si kaçamaklardan 
oluşabilir. Burada yap-
manız gereken kaçamak 
yaptığınızda değişim 
listesiyle dengeleyip 
gerekli besinleri çıkar-
maktır.
BESLENMENİZİ 
ÖNCEDEN PLANLA-
YIN: Önceden haftanın 

öğün planını oluşturun 
ve buna göre bir alışveriş 
yapın.
BELİRLİ ARA-
LIKLARLA TARTILIN: 
Kilonuzu her hafta, aynı 
gün, aynı saatte ve aynı  
kıyafetle tartın. Eğer 1-2 
kg artı kiloya geçildiyse 
hemen önlemleri alalım. 
Bir kilo verme listesi 
uygulayın. Yoksa ipin 
ucu kaçabilir!
FİZİKSEL AKTİVİT-
ENİZİ ARTTIRIN: Kilo 
verdikçe metabolizma 
hızınız yavaşlar. Bu 
yüzden kilo koruma 
döneminde düzenli eg-
zersizle kas ağırlığınızın 
korunmasına yardımcı 
olabilirsiniz. Aynı 
zamanda öğün dengele-
mede de egzersiz harika 
bir yol olacaktır.
DÜZENLİ UYUYUN: 
Düzenli uyku hem kilo 
verme hem de kilo ko-
ruma dönemlerinde çok 
etkili. Uyku durumunuz 
hormon salınımıyla 
direkt iştahınızı etkili-

yor. Uykusuz kişiler 
gün içerisinde daha çok 
yüksek kalorili besinlere 
yönelebiliyor. Karanlık, 
sessiz bir ortamda her 
gün 7-8 saat uyuyun.
SU TÜKETMEYE 
DEVAM: Kilo verme 
döneminde suyun ne 
kadar önemli olduğunu 
gördük. Hızlı bir metab-
olizma,  iştah kontrolü 
için su tüketimi şart.  
Kilo koruma döneminde 
de düzenli su tüketmeye 
devam edin. Her gün 
günlük 1 kg ağırlığınız 
başına 30 ml su tüketin.
ÖĞÜN ATLAMAYIN: 
Öğün atlamak mesala 
güne kahvaltısız başla-
mak kan şekeri düşm-
elerine yol açarak açlık 
krizlerine yol açabilir. 
Bu durumda çok yeme-
nize yol açar. Bu yüzden 
kilo koruma döneminde 
de öğün atlamadan 
beslenmeye devam edin
DİYETİSYENİNİ 
ZİYARET ET: Ben 
danışanlarımı bu süreçte 

de asla yalnız bırak-
mıyorum. Kişiye göre 
seans aralıkları belirliy-
oruz. Kilo verme süreci 
gibi sık görüşmüyoruz. 
Biraz onları kendi başına 
bırakıyorum. Denge 
ve porsiyon kontrolü 
öğrenilmiş mi o kontrol 
ediliyor bir nevi sınav. 
Sınav sonucuna göre bir 
yol alıyoruz.
Gerçekten kilo koruma 
dönemi zor bir süreç. 
Çünkü bu süreçte vücu-
dunuzdaki sinyallerle de 
savaşıyorsunuz. Ama im-
kansız değil .Nasıl kilo 
vermeyi başardıysanız 
bu dönemi de rahatlıkla 
yapabilirsiniz. Bu işin 
temeli porsiyon kontrolü 
ve denge. Aslında hepsi 
bu kadar.
Her zaman söyle-
diğim gibi kilo verme 
dönemi bir süreç değil. 
Aslında yaşam tarzı 
değişikliği. Size uygun 
olan, hayatınıza adapte 
edebileceğiniz beslenme 
programıyla yola çıkın.

KİLO KORUMA DÖNEMİ

Gülsüm Kınalı
Diyet ve beslenme uzmanı

Ortaca Kaymakamı 
Meral Uçar, İlçe Emniyet 
Müdürlüğü bünyesinde 
çalışan polisleri başarı 
belgesi ile ödüllendirdi.
İlçe Emniyet 
Müdürlüğünde 
gerçekleşen ödül 
töreninde Kaymakam 
Uçar başarılı 
çalışmalarından dolayı 
eski İlçe Emniyet 
Müdürü Hakan Keskin 
ve polislere teşekkür etti.

İlçe Emniyet 
Müdürlüğünün 
iş ve işlemlerinin 
yürütülmesinde gayretli, 
özverili ve başarılı 
çalışmalar gösteren İlçe 
Emniyet Müdürlüğü 
personeline Kaymakam 
Uçar tarafından 
başarı belgesi takdim 
edildi. Toplu fotoğraf 
çekiminden sonra 
program sona erdi.
- Mehmet Bozkır

İlçe Emniyet Müdürlüğü 
personeline başarı 

belgesi verildi
Ortaca Kaymakamı Meral Uçar, İlçe 
Emniyet Müdürlüğü bünyesinde çalışan 
polisleri başarı belgesi ile ödüllendirdi.

Köyceğiz İlçe Emniyet 
Müdürlüğü Necati Esgin 
Polis Merkezi Amirliği 
ekipleri ilçede yaşanan 
hırsızlık olaylarına karşı 
çalışma başlattı.
Edinilen bilgiye göre; 
İlçede farklı tarihlerde 
meydana gelen faili 
belli olmayan akaryakıt 
hırsızlığı, zincir 
marketlerden hırsızlık, 
evden hırsızlık ve 

işyerinden hırsızlık 
olaylarına yönelik ekip 
kuruldu. 
 Köyceğiz İlçe Emniyet 
Müdürlüğüne bağlı 
Köyceğiz Necati Esgin 
Polis Merkezi Amirliği 
ekiplerinin ısrarlı 
takibi ile KGYS (Kent 
Güvenliği Yönetim 
Sistemi), PTS (Plaka 
Tanıma Sistemi) ve 
işyerlerinden alınan 

toplam 240 saatlik 
kamera görüntüsü 
incelendi. 
Yapılan çalışmalar 
sonucu tespit edilen 9 
şüpheli gözaltına alındı. 
Emniyetteki işlemlerinin 
ardından adliyeye sevk 
edilen şüphelilerden 2’si 
tutuklandı. 7 kişi adli 
kontrol şartı ile serbest 
bırakıldı. 
- Cihat Cura

Köyceğiz polisinin titiz çalışması 
sonucu hırsızlar yakalandı

Köyceğiz’de ev, işyeri, market ve araçlardan hırsızlık yaptıkları 
belirlenen 9 kişi gözaltına alındı, iki kişi tutuklandı.

Çöplüğe atılmış 200 yıllık 
mezar taşı bulundu

Namnam Çayı 
kenarındaki çöplüğe 
molozlarla birlikte 
dökülmüş tarihi bir 
mezar taşı bulundu. 
Hamitköy Mahallesi 
sınırları içindeki 
çöplükte Döğüşbelen 
Mahallesinden Necmi 
Güdür tarafından 
görülen ve koruma 
altına alınan taşın 
ll.Mahmut döneminde 
(1250) 1834 tarihinde 
vefat eden Hacı Selim 
oğlu Hacı Hasan’a 
ait  mezar taşı olduğu 

anlaşıldı. Hangi 
mezarlıktan ve nereden 
getirilip atıldığı 
bilinemeyen taşla 
ilgili gereği yapılmak 
üzere Jandarmaya bilgi 
verildi.
 -Adnan Tüfekçi

Ortaca Devlet 
Hastanesine atanan 
Göz Hastalıkları 
Uzmanı Op.Dr. Cenk 
Demirkır, hastanede 
görevine başladı. Göz 
Hastalıkları Uzmanı Dr. 
Cenk Demirkır, Ortaca 
Devlet Hastanesinde 
hasta kabulüne başladı. 
Hastaneden yapılan 
açıklamada; “Göz 
Hastalıkları Uzmanı 
Dr. Cenk Demirkır 

25 Ekim 2022’de 
göreve başlamıştır. 
MHRS Randevu 
Sistemi üzerinden 
randevularınızı 
alabilirsiniz. Sağlıklı 
günler dileriz.” denildi. 
Göz Hastalıkları 
Uzmanı Op.Dr. Cenk 
Demirkır, son olarak 
Çorum Sungurlu Devlet 
Hastanesinde görev 
yaptı. 
- Tuncay Karaçelik

Yeni Göz Doktoru 
hasta kabulüne başladı
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12’ye 5 kala yaşanan-
lara bakalım..
2023’de bambaşka bir 
Türkiye olacak hazır 
mıyız..?
Kadim bilgiler ve 
öğretilerden tutun da  
kadim Türk Devlet 
yapısının ayak izlerini 
takip edenlerin tespitleri 
ve mücadele ettiğimiz 
rakiplerin  motivasyon 
temellerinde ki tarihler 
hep 2023 yılını işaret 
diyor ve tarih Türk’ü, 
Dünya hakimiyet 
sahnesine “insanlık 
adına “ davet ediyor…
2023 yılını işaret 
etmemiz asla ve kata 
SEÇİM TARİHİ olarak 
algılanmasın. Hiç 
alakası yok.. Çünkü 
Dünya geneline bak-
tığımız da insanlığın 
ve devletlerin yaşadığı 
gerginlikler, sıkıntılar, 
kaoslar ister istemez 
rahat bir ortam da 
seçim yapma atmosfer-
ine sahip olacak mıyız 
sorusunu sorduruyor.. 
Keşke çok emin bir 
şekilde buna cevap 
verebilsem. Yaşayıp, 
göreceğiz… 
Dünyanın en iyi ÖLÜ 
TAKLİDİ yapan milleti 
Türk milletidir..
Ölü taklidi yapmasının 
da çok geçerli sebepleri 
vardır.. Önce 500 YIL-
LIK  sonra da 2 BİN 
YILLIK “ hesaplaşma “ 
GÜNLERİNİN AREF-
ESİNDEYİZ…
Bu yıl kutlayacağımız 
CUMHURİYET 
BAYRAMI bende farklı 
mana ifade ediyor. 
Müjde veren bir manevi 
havayı taşıyor. Yaşan-
ması gerekenler  o ka-
dar hızlı ve gündemleri 
takip edemeyeceğimiz 
kadar da çok olacak ki 
sertlik ve esen rüzgarlar 
asla ve kata kimseyi 
korkutmasın ve ümitsi-
zliğe düşürmesin..
BÜYÜK TÜRKİYE 
Olmanın bedeli vardır. 
Biz millet olarak 2023-
2025 yılları arasında 
bu bedelleri ödeyerek 

yolumuza KIYAMETE 
KADAR güçlü ve 
tam bağımsız TÜRK 
DEVLETİ olarak de-
vam edeceğiz. Bize bu 
yolda yoldaşlık edecek, 
TÜRK DÜZENİ çatısı 
altında bizimle birlik-
te yürüyecek bir çok 
devletin varlığını da 
göreceğimiz günlerin 
kapısının eşiğindeyiz…
UNUTMAYIN ;   
ATATÜRK’Ü ŞE-
HİT EDENLER “ en 
yakın çevresinden “ 
kişilerdi.. Atatürk’ün 
vefatı ile birlikte 
Devlet yönetiminde 
söz sahibi oldular. 
Atatürk’ün Cumhuriyet 
değerlerini ve milleti 
adına kurduğu hay-
allerini rafa kaldırdılar. 
ATATÜRK’ÜN 
İNTİKAMINI AL-
MAK İÇİN HES-
APLAŞMAYALIM 
MI..? Atatürk’ün bin 
bir zahmet ve çile ile 
yetiştirdiği kadrolarını 
Devletten tasviye 
eden, mahkemeler de 
süründüren ve eme-
kliye zorlayanlardan 
ATATÜRK ve MİLLE-
TİMİZ ADINA HESAP 
SORMAYALIM MI..?
MİLLETİ ÖZÜNDEN 
UZAKLAŞTIRDI-
LAR. . Türk milleti 
TÜRK denildiği zaman 
sadece soy, sop ve ırk 
olarak olaya bakar 
hale getirildi. TÜRK 
MİLLETİ , TÜRK’ÜN 
GERÇEK MANA ve 
ANLAMINI inanın 
çok yakın bir zaman 
diliminde öğrenecek. 
Bir çok ilim adamımız 
bu konuda yıllarca di-
dinip, çırpındı, bir çok 
araştırma, makale ve 
eserler ile bu çabalarını 
halka anlatmaya çalıştı 
ama maalesef OKUMA 
ALIŞKANLIĞIMIZ 
OLMADIĞI İÇİN biz 
bu ilim adamlarımızın 
feryadını duyamadık. 
Bunun yerine bize 
anlatanların anlattıkları 
uyduruk HİKAYEL-
ER ile TARİHİMİZİ  

NAKLEDENLERİN 
anlattıklarını doğru 
kabul ettik .  DİNİ-
MİZ ve TÖREMİZ 
bizlere AKILCIĞI 
EMREDERKEN 
bizler NAKİL YOLU 
ile ÖĞRENMEYİ ve 
aile büyüklerimizin, 
hocalarımızın, siya-
si büyüklerimizin, 
şeyhlerin, medy-
anın, dizi filimlerin 
DOĞRULARINI kendi 
DOĞRULARIMIZ 
KABUL ETTİK. Bu 
konuda kendimiz hiçbir 
araştırma yapmadık. 
Bir kitap sayfasını bile 
çevirmeden yukarıda 
saydığımız büyüklerin 
sözlerini papağan gibi 
tekrarladık durduk..
Şimdi milletimiz, 
TÜRK ne demektir, 
misyonu nedir ve varlık 
sebebi nelerdir anlaya-
cağı günlerin kapısın-
dadır. Milletimize ve 
devletimize ihanet 
etmişlerin, içimize 
sızmışların, bizleri 
sırtımızdan hançerlemiş 
olanların hesap vereceği 
günler çok yakındır…
SON KOZLARINI 
OYNAMAK İÇİN 
KARŞIMIZA ÇIKA-
CAKLAR ve HEPSİ 
DEŞİFRE OLACAK. 
Ben CUMHURİYE-
TİMİZİN ve DEVLE-
TİMİZİN kıymetini 
bilen, hiçbir vatan 
evladını etnik köken 
ve mezhebi olarak 
ötekileştirmeyen, kim-
senin siyasi görüşüne 
göre tavır almayan 
MİLLETİNİN TÜM 
FERTLERİNE AŞIK 
bir insan olarak CUM-
HURİYET BAYRAMI 
ÇOŞKUSUNU ve 
MANEVİ HAVAS-
INI tüm benliğinde 
hissederek yaşamaya 
başladım bile.. Mil-
letimizin Cumhuriyet 
bayramını kutluyor, 
başta Atatürk ve silah 
arkadaşları olmak üzere 
emeği geçenleri, şehit-
lerimizi, gazilerimizi 
şükranla anıyor ve 
manevi huzurlarında 
saygı ile eğiliyorum. 
Ruhları Şad olsun. 
Emanetlerinin 
bekçisiyiz…

Sezgin Yıldırım

KÜLLERİMİZDEN DOĞUYORUZ

Kaymakam Uçar 
meme kanserine 
dikkat çekmek, halkı 
bilinçlendirmek ve 
farkındalık oluşturmak 
amacıyla yapılan 
etkinlikler hakkında 
doktorlardan bilgi aldı.
Ülkemizde ve dünyada 
kadınlarda en sık görülen 
ve aynı zamanda en 
sık ölüme neden olan 
kanser türü olan Meme 

kanseri konusunda 
farkındalık oluşturmak, 
meme kanseri tedavisi 
ve sonrasında beslenme 
yöntemleri hakkında 
halkı bilgilendirmek ve 
mamografi konusunda 
önyargıları kırmak 
amacıyla Ortaca 
Tuhafiye Pazaryeri’ndeki 
kadın vatandaşlara 
pembe kurdele takıldı ve 
broşürler dağıtıldı.

Dünya Sağlık Örgütü 
tarafından 2004 
yılından bu yana 
meme kanserinde 
erken teşhisinin önemi 
ve meme kanseri 
farkındalığının 
vurgulanması amacıyla 
01-31 Ekim Ayı Meme 
Kanseri Bilinçlendirme 
ve Farkındalık Ayı 
olarak belirlendi. Ayrıca 
erken tanının önemini 

vurgulamak amacıyla, 
15 Ekim “Dünya Meme 
Sağlığı Günü” olarak 
kabul edilmiş ve 26 
Ekim meme kanserini 
sembolize eden “Pembe 
Kurdele Takma Günü” 
olarak belirlendi. 
Aynı zamanda Ahilik 
duası edilerek esnaflara 
hayırlı işler bol kazançlar 
temennisinde bulunuldu.
- Tuncay Karaçelik

Meme kanseri bilinçlendirme ve farkındalık ayı
Ortaca Kaymakamı Meral Uçar, Belediye Başkanı Alim Uzundemir ve beraberindeki heyet 
İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde bulunan Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezini 
(KETEM) ziyaret etti.

Ortaca’da Egemen 
Optik firmasının açılışı 
düzenlenen törenle 
yapıldı.
Ortaca’nın tanınmış 
diş hekimlerinden 
Alirıza Ertürk’ün 
oğlu Egemen Ertürk 
tarafından Cumhuriyet 
Caddesi üzerinde 
ilçeye kazandırılan 
Egemen Optik’in açılışı 
çok sayıda davetlinin 
katılımı ile yapıldı. 
Açılışa, Ortaca 
Belediye Başkanı Alim 
Uzundemir, CHP eski 
Milletvekili Dr. Ali 

Arslan, CHP Ortaca İlçe 
Başkanı Evren Tezcan 
ve davetliler katıldı. 
Ortaca Belediye 
Başkanı Alim 
Uzundemir, Dr. Ali 
Arslan, Egemen Ertürk 
ile ailesi Zümran ve 

Alirıza Ertürk iş yerinin 
açılış kurdelesini kesti. 
Davetliler, Optisyen 
Egemen Ertürk’e yeni iş 
yerinin hayırlı olmasını 
ve bol kazançlar diledi.
- Mehmet Bozkır 

Egemen Optik’in açılışı yapıldı
Türkiye’nin deniz 
sınırlarının başladığı 
ve bittiği iki nokta 
arasında deniz Kanosu 
ile Koruncuk Vakfının  
kız çocuklarının eğitim 
öğretim süreçlerine 
daha fazla katılım 
sağlamak için 
sürdürdüğü kampanyaya 
destek olmak amacıyla 
kürek çekmeye 
başlayan Şenol Özdemir 
,Köyceğiz’de coşku ile 
karşılandı. Artvin’den 
İskenderun a 5000 
km yolu , dört ayda 
kat etmeyi planlayan  
Özdemir’in önünde  zorlu 

1000 km’lik Köyceğiz 
-İskenderun etabı var.
Köyceğiz’de Köyceğiz 
Turizm Derneği, Sudosd  
ve  denizcilik meslek 
lisesi öğretmenleri 
ve öğrencileri 
tarafından Köyceğiz 
gölünde karşılanan 
Şenol Özdemir’’Kız 
çocuklarının eğitim 
öğretim imkanlarından 
daha fazla yararlanabilsin 
diye başladığım bu zorlu 
yolculukta çok özel bir 
gün yaşıyorum. Özelikle 
Denizcilik Lisesi 
öğretmeni 
Emre Karakaş ve 

öğrencileri ben her 
uğrakta her aşamada 
desteklediler. Bu 
ülkeye dair umudumu 
büyüttüler. ’dedi. 
Köyceğiz sahilinde 
denizcilik lisesi 
öğrencileriyle buluşan 
Özdemir’e öğrenciler, 
yine Emre Karakaş 
tarafından Şenol 
Özdemir için yazılmış 
şiiri hep birlikte 
okudular. 
Karşılama törenine 
katılan Köyceğiz Turizm 
İşletmecileri Derneği 
başkanı Mustafa Ilık 
ise ‘’Türkiye’nin en 

cesur ve   iyi kalpli doğa 
sporcularından Şenol 
Özdemir’i Köyceğiz’de 
ağırlamaktan kıvanç 
duyuyoruz. Köyceğiz, 
benzersiz özelikleriyle 
doğa sporlar merkezi 
olmaya doğru emin 
adımlarla yürüyor. 
Köyceğiz’in doğa 
sporcularıyla birlikte 
Türkiye’de bir ilki 
gerçekleştiren Şenol 
Özdemir ağırlamak ve bu 
önemli olayın tanıklığını 
yapmak bizler içinde 
gurur kaynağı oldu. 
’dedi.
- Adnan Tüfekçi

Şenol Özdemir Köyceğiz’de coşkuyla karşılandı
Artvin’den-İskendurun’a kano sürüşü yapan Özdemir Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyor.
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Bu kapsamda elektrik 
borcu faizlerinin %50’si 
silinerek, çiftçilere 
ve tarımsal sulama 
birliklerine destek 
sağlanacak. Tarım 
sektörünün gelişmesi 
yönünde sürdürdüğü 
faaliyetler ile her zaman 
çiftçinin yanında olan 
Aydem Perakende ve 
Gediz Perakende, Ziraat 
Bankası ile yapmış 
olduğu iş birliğiyle, 
birikmiş elektrik borcu 
faizlerinin %50’sini 
silerek çiftçilere destek 
olacak. Cumhurbaşkanı 
Kararı’yla 18.08.2022 
tarihli Resmi Gazete‘de 
yayımlanarak 
yürürlüğe giren tebliğ 
kapsamında, Ziraat 
Bankası tarafından 
kullandırılacak 
“Tarımsal Üretime Dair 
Düşük Faizli Yatırım 
ve İşletme Kredisi” 
ile çiftçiler ve sulama 
birlikleri, geçmiş dönem 

elektrik borçları için 
faizsiz beş yıl vadeye 
kadar ödeme imkanı 
ve yeni dönem elektrik 
borçları için de faizsiz, 
bir yıl vadeye kadar 
ödeme fırsatından 
faydalanabilecek. Bu 
fırsattan faydalanmak 
isteyenlerin,  Aydem 
Perakende ve Gediz 
Perakende Müşteri 
İlişkileri Merkezlerinden 
Tarımsal Elektrik 
Borcu Kapama Bildirim 
Formu’nu temin 
ederek Ziraat Bankası 
şubelerine başvurmaları 
gerekiyor. - Bülten

Çiftçiye, Sıfır Faizli Kredi İle 
Elektrik Borcu Faizlerinin 

%50’sini Silme İmkanı
Aydem Perakende ve Gediz Perakende, 
Ziraat Bankası ile imzaladıkları protokol 
kapsamında çiftçilere elektrik borçları için 60 
ay vadeli ve 10 milyon liraya kadar sıfır faizli 
kredi verecek. 

Tarım ve Orman 
Bakanlığı Bitkisel 
Üretim Genel 
Müdürlüğünce 
“Tarım Arazilerinin 
Kullanımının 
Etkinleştirilmesi 
Projeleri” kapsamında 
% 75 hibeli hububat 
projelerine 
toplam 1.825.000 
TL ödenek sağlandı. 
Bu kapsamda 93 ton 
temin edilen tohumlara 
hazırlanan yeni bir 
proje ile 53 ton daha 
ilave edilerek toplamda 
146 ton tohum temini 
sağlanacak. 
TOHUMDA İHRAÇ 
EDEN BİR ÜLKEYİZ
Muğla İl Tarım ve 
Orman Müdürlüğü 
bahçesinde yapılan 
törende konuşan 
İl Müdürü Barış 
Saylak “Son 19 yılda 
sertifikalı tohumluk 
üretimimiz 9 kat artarak 
1 Milyon 324 bin tona 
ulaşmıştır. Tohumda 
ihraç eden bir ülkeyiz.” 
dedi. 

BU YIL 146 
TON HUBUBAT 
TOHUMUNUN 11 
TONU MENTEŞELİ 
70 ÜRETİCİMİZLE 
BULUŞTU
İl Müdürü Saylak 
konuşmasında 
“Bakanlığımız 
Bitkisel Üretim 
Genekl Müdürlüğünün 
destekleri ile % 75 
hibeli 1.120.000 
TL bütçe ile 68 ton 
buğday, 25 ton tritikale 
olmak üzere toplam 
93 ton tohumluğu 

üreticilerimiz için temin 
ettik. Üreticilerimizden 
gelen yoğun talep 
üzerine ilave olarak 
705.000 TL’ lik bütçeli 
proje daha hazırladık. 
Yaklaşık 53 ton buğday 
tohumu daha temin 
ediyoruz. Bugün 11 ton 
tohumun 2 tonu tritikale 
olmak üzere geri kalanı 
yemeklik buğday olarak 
Menteşeli 70 üreticimize 
teslim ediyoruz. 
Bu yıl 146 ton hububat 
tohumunu toprakla 
buluşturuyoruz. Siz 

yeter ki üretin.” dedi. 
Ayrıca konuşmasında 
Ege Tarımsal Araştırma 
Enstitüsü Müdürlüğü 
ile demonstrasyon 
çalışmaların devam 
ettiğine değinerek 
“Yeni tescil edilmiş 
tohumlukların gelişimi 
izlemek ve bölgeye 
uyumunu izlemek 
amacıyla ilimizde 2 
adet demonstrasyon 
tarlası kuruyoruz. Bu 
çalışmalarımızda; 
buğday çeşitlerinden 
Zeybek 35, Egem, 

Ünsal 35, Meltem, 
Kayra ve Efe ile 
Tritikale çeşitlerinden 
Toygar ve Ege Yıldızı, 
Arpa çeşitlerinden  
Egebeyi, Alhisar, Aziz 
Bey ve Atabeyi, Yulaf 
çeşitlerinden de Manas 
çeşidinin demonstrasyon 
tarlaları Menteşe ve 
Milas İlçelerinde 
kurduk. Sonuçlarıyla 
birlikte çalışmalarımızı 
üreticimizle birlikte 
paylaşacağız. ” dedi.
- Bülten

93 Ton Hububat Tohum Dağıtımı Başladı
Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 93 ton hububat tohum temini sağladı. İlk olarak Menteşe ilçesinden 
70 üreticiye 11 ton tohum temini ile başlayan dağıtım diğer ilçelerde de devam edecek. 
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SEBZE VE MEYVE ALIMI mal alımı 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:
 İ KN    :2022/1128160
1 -İ da re nin
 a) Adı    :HV.MEY.K.LIĞ-DALAMAN MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 
     MSB BAĞLILARI
b) Ad re si   :HAVA MEYDAN KOMUTANLIGI DALAMAN/MUĞLA
c) Te le fon ve faks nu ma ra sı :2527925258 - 2527925402
ç) İha le do kü ma nı nın
gö rü le bi le ce ği in ter net ad re si  :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2 -İ ha le ko nu su mal alımının
a) Adı    :SEBZE VE MEYVE ALIMI
b) Ni te li ği, tü rü ve mik ta rı  :32 KALEM SEBZE VE MEYVE ALIMI
      Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
     idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim 
edileceği yer   :DALAMAN HAVA MEYDAN KOMUTANLIĞI MALZEME BÖLÜK   
       KOMUTANLIĞI YİYECEK DEPOLARI - DALAMAN/MUĞLA
ç) Süresi/teslim tarihi  :Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 01 OCAK 2023 tarihinde 
     işe başlanacak olup, 30 HAZİRAN 2023 tarihine kadar haftada 
     en az iki sefer olmak üzere Dalaman Hava Meydan Komutanlığı  
        Malzeme Bölük Komutanlığı Yiyecek Depolarına teslimat yapılacaktır.
d) İşe başlama tarihi  :01 OCAK 2023 tarihinde işe başlanacaktır.
3- İha le nin
a) İhale (son teklif verme) tarih 
ve saati   :10.11.2022 - 10:00
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 bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
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:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
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, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, 
üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat 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 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci 
maddesine göre açıklama istenecektir.

Basın: 1716878Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.’de

SEBZE VE MEYVE ALIMI
HV.MEY.K.LIĞ-DALAMAN MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

MSB BAĞLILARI

Ortaca Belediyespor’a 
gelir getirmesi için 
çalışmalarını sürdüren 
Ortaca Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir ve 
Ortaca Belediyespor 
Kulübü yönetimi Ortaca 
Belediyesi Yeni Hali’ne 
kantar yaptı.
Ortaca Belediyespor Hal 
kantarı, adak kesiminden 
sonra dualarla açıldı. 
Ortaca Belediyespor 
Kulüp Başkanı 
Erem Kaya, yaptığı 

açıklamada; “Göreve 
başladığımız günden 
itibaren artık bir proje 
kulübü olduğumuzu ifade 
etmiştim. Yaptığımız 
ve yapacağımız bir çok 
proje ile kulübümüzde 
yepyeni sayfalar açmak 
için çalışmalarımıza 
devam edeceğiz. 
Kulübümüze gelir 
yaratmak için bu projede 
bizlere destek veren ve 
her daim yanımızda 
olan Ortaca Belediye 

Başkanımız Alim 
Uzundemir’e ve yönetim 
kurulumuza teşekkür 
ediyorum. Kulübümüze 
gelir yaratmak için 
ilk projemizi tüm 
kulüp personelimiz ve 
çalışma arkadaşlarımız 
ile birlikte açtık 
Kulübümüze ve 
Hal’imize hayırlı uğurlu 
olsun rabbim çıktığımız 
bu yolda bizleri 
utandırmasın.” dedi.
- Berkay Göcekli

Ortaca Belediyespor 
Hal kantarı açıldı

Ortaca Belediyespor’a gelir getirmesi için çalışmalarını sürdüren 
Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir ve Ortaca Belediyespor 
Kulübü yönetimi Ortaca Belediyesi Yeni Hali’ne kantar yaptı.

 Ortaca Pir Sultan Abdal 
Derneği Salonunda, 
Ortaca Cumhuriyet 
Bayramı Satranç 
Turnuvası 4 kategoride 
düzenlendi. İlk 3 derece 
elde eden sporculara 
kupa,4.-10. derece 
elde eden sporculara 
madalya verildi. Ortaca 
Belediyespor satranç 
sporcuları 6 kupa,12 
madalya kazanırken; 
Ortaca Gençlik 
Spor kulübü satranç  
sporcuları 1 kupa azandı.
Açık Kategoride 
mücadele eden Ortaca 
Belediyespor satranç 
sporcularımızdan 
Ömer Melih Kocaköse 

1., Burak Ada Güney 
2. kupası kazanırken; 
Yağız Tuğra Çoban 
5.,Dorukhan Seyfi 9. 
madalyası kazandılar.
12 Yaş Kategoride 
mücadele eden Ortaca 
Belediyespor kulübünden 
Mervenur Meral 1., 
Ortaca Gençlik Spor 
kulübünden Sarp Sarol 
2. olurken, Ortaca 
Belediyespor’dan Polat 
Ateş Aksu 3.olarak 
kupa kazandılar.. Bu 
kategoride Ortaca 
Belediyespor kulübünden 
Poyraz Nedim 
Karakoyun 4.,Erdem 
Dağdelen 5., Kuzey 
Tosun 8.,İsmail Davulcu 

9. madalyası kazandılar.
10 Yaş Kategoride 
mücadele eden 
Ortaca Belediyespor 
kulübünden Utku Eymen 
Özdemir 1.,Yahya Mete 
Coğuplugil 3.kupası 
kazandılar. Bu kategoride 
Ortaca Belediyespor’dan 
Ömer Akçin 6., 
Veysel Meriç Balcı 
8.,Uras Alp Karaal 9., 
Sabahattin Mert Akhan 
10.madalyası kazandılar. 
8 Yaş Kategoride 
mücadele eden Ramazan 
Berk Akhan 5., Ata Bora 
Kemik 7.olarak madalya 
kazanan sporcular 
oldular.
- Berkay Göcekli

Ortaca Cumhuriyet Bayramı 
Satranç Turnuvası

Ortaca Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvasında mücadele eden 
Ortaca Belediyespor sporcuları 6 Kupa, 12 Madalya, Ortaca Gençlik 
Spor ise 1 Kupa kazandı.

AK Parti Muğla 
Milletvekili Yelda Erol 
Gökcan, Muğla’ya 
661 sözleşmeli sağlık 
personeli atanacağını 
duyurdu. AK Parti 
Muğla Milletvekili 
Yelda Erol Gökcan 
sosyal medya hesabı 
üzerinden yaptığı 
duyuru da şu ifadeleri 
kullandı: “Sağlık 
Bakanlığımız 2022 yılı 
için 45/A maddesine 

göre Muğla’mıza 
661 sözleşmeli Tıbbi 
Sekreter, Sağlık 
Teknikeri, Hemşire, 
Ebe, Diyetisyen, Çocuk 
Gelişimci, Dil ve 
Konuşma Terapisti ile 
Fizyoterapist atayacak. 
Bakanlığımız tarafından 
önümüzdeki günlerde 
sözleşmeli olarak alınan 
personel Muğla’mızda 
göreve başlayacak.”
- Cihat Cura

Gökcan: Muğla’ya 661 sözleşmeli sağlık personeli atanacak
AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol 
Gökcan, Muğla’ya 661 sözleşmeli sağlık 
personeli atanacağını duyurdu. 
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Ref: 10/2022
Tarih: 15/10/2022 
Kaptan June Deniz Kaplumbağaları Vakfından 16.Olağan Genel Kurul İlanı
Yönetim Kurulumuzun 15.10.2022 tarih ve 63 nolu kararı ile, vakfımızın 16. 
Olağan Genel Kurul Toplantısı,  19 Kasım 2022 Cumartesi Günü, Joan Christine 
Haimoff’un ikameti olan Kaptan June sok. No.19  Dalyan-Ortaca-Muğla adresinde 
saat 14.00 de aşağıdaki gündemle yapılacaktır. Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci 
toplantı yeter sayı aranmaksızın  26 Kasım 2022 Cumartesi Günü aynı saat ve yerde yapılacaktır.  
Tüm üyelerimizin hazır bulunmaları önemle rica edilir.
Gündem:
1. Açılış ve yoklama
2. Divan Başkanı ve Yazman seçimi
3. Gündem onaylanması
4. Faaliyet Raporunun Okunması, Görüşülmesi, Aklanması.
5. Denetleme ve Finans Raporlarının Okunması, Görüşülmesi, Aklanması
6.Yönetim ve Denetleme Kurullarının seçimi
7- Dilek ve temenniler
8. Kapanış 
Hatice Dilek Yönden  
Başkan

Basın: 1716746 Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.’de

KAPTAN JUNE DENİZ KAPLUMBAĞALARI 
KORUMA VAKFI BAŞKANLIĞI

KAPTAN JUNE SOKAK NO 19, 48840 DALYAN
SİCİL NO 5403 V.D. ORTACA - VERGİ NO: 499 041 5739

AK Parti Muğla 
Milletvekilleri Mehmet 
Yavuz Demir ve 
Yelda Erol Gökcan 
açıklamalarında şu 
bilgilere yer verdi; 
“2002 yılında 2 bin 
310 olan lisanslı sporcu 
sayısını 122 bin 720’ye 
yükselttik. Muğla’mızda 
2002 yılında 2 bin 673 
olan yurt kapasitesini 
13 bin 830’a yükselttik. 
“Gençlik Başımızın 
Tacıdır” diye boşuna 
söylemiyoruz. Eşsiz 
maviliklerin, yeşilin 
şehri Muğla’mızı artık; 
spor tesisleriyle, gençlik 
merkezleriyle, modern 
yurtlarıyla bir spor ve 
gençlik şehri yaptık.
Durmak yok.  Söz değil, 
eser üretmeye devam 
ediyoruz. Menteşe 
İlçemiz,   Ortaköy 
Mahallemize 1 adet 
çim hokey sahası 4’lü 
soyunma odası, 500 
seyirci kapasiteli tribün 
ve aydınlatması, 1 adet 
250 seyirci kapasiteli 
spor salonu, İhsan 

Dağdaş Lisesi’ne 
ait  2 adet sentetik 
çim yüzeyli futbol 
sahasının sentetik çim 
zemininin yenilenmesi 
ve Göktepe Mahallesi 
Şehit Berkant Şara 
ilköğretim Okulu’na 1 
adet sentetik çim yüzeyli 
futbol sahası, Kötekli 
Mahallesi’ne 1 adet 
gençlik merkezi, MSKÜ 
Menteşe Kampüsündeki 
mevcut sentetik çim 
yüzeyli futbol sahasının 
sentetik çim zemininin 
yenilenmesi, Datça 
İlçemize;  2 adet sentetik 
çim yüzeyli futbol 
sahası 1 adet tenis 
kortu, Fethiye İlçemize;  
Olimpik Yüzme Havuzu, 
İmam Hatip lisesi 
bahçesine 1 adet sentetik 
çim yüzeyli futbol 
sahası, MSKÜ Fethiye 
Kampüsüne 1 adet 
tenis kortu ile mevcut 
basketbol sahasının 
etrafına tel örgüsü, 
Marmaris İlçemize; 1 
adet tip gençlik merkezi, 
1 adet 1500 seyirci 

kapasiteli spor salonu, 
3 adet sentetik çim 
yüzeyli futbol sahası 
ile 2 adet tenis kortu, 
Milas İlçemize; 1 adet 
250 seyirci kapasiteli 
hentbol spor salonu, 10 
adet sentetik çim yüzeyli 
futbol sahası, Dalaman 
İlçemize, 4 adet sentetik 
çim yüzeyli futbol 
sahası, 4 adet teniz kortu 
ile 1 adet tip gençlik 
merkezi, Kavaklıdere 
İlçemize, 3 adet sentetik 
çim yüzeyli futbol 
sahası, 1 adet tenis kortu 
ile 10 adet basketbol 
potası,  1 adet mahalle 
tipi gençlik merkezi, 
Köyceğiz İlçemize;  
Çandır, Çayhisar ile 
Köyceğiz Mahallelerine 
1’er adet senettik çim 
yüzeyli futbol sahası ile 
10 adet basketbol potası, 
Ortaca İlçemize; 1 adet 
250 seyirci kapasiteli 
spor salonu, 1 adet tenis 
kortu, 6 adet sentetik çim 
yüzeyli futbol sahası, 10 
adet basketbol potası, 1 
adet tip gençlik merkezi, 

Seydikemer İlçemize; 3 
adet sentetik çim yüzeyli 
futbol sahası, 10 adet 
basketbol potası, 1 adet 
tip gençlik merkezi, 
Ula İlçemize; 8 adet 
sentetik çim yüzeyli 
futbol sahası, 1 adet 
250 seyirci kapasiteli 
spor salonu, 1 adet yarı 
olimpik yüzme havuzu, 
Gökova Mahallemize 
1 adet mahalle tipi 
gençlik merkezi, Yatağan 
İlçemize; 7 adet sentetik 
çim yüzeyli futbol sahası, 
10 adet basketbol potası, 
1 adet nizami sentetik 
çim yüzeyli futbol 
sahası, soyunma odaları, 
tribün, ışıklandırma 
ve çevre düzenlemesi 
yaptırıyoruz. Muğla’mıza 
kazandırdıkları 
yatırımlar için 
Cumhurbaşkanımız 
Genel Başkanımız 
Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’a ve Gençlik ve 
Spor Bakanımız Sayın 
Muharrem Kasapoğlu’na 
şükranlarımızı 
sunuyoruz.” - Bülten

Muğla’ya 400 Milyon tutarında 103 yeni spor tesisi
AK Parti Muğla Milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökcan; Muğla’ya çok 
sayıda modern spor tesisi kazandırmak için Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu ile 
protokol imzalandığını belirtti, Yapılan açıklamada; “Muğla’mız ve gençlerimiz için tarihinde 
görülmemiş tesisler kazandırıyoruz.  Yaklaşık 400 Milyon TL tutarındaki yatırımlarımız 
Muğla’mıza ve gençlerimize hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi. Muğla’yı sporun ve gençliğin 
merkezi haline getirmeye devam ettiklerini söyleyen Milletvekilleri Demir ve Gökcan;  “Bizleri 
izlemeye devam edin. Muğla’mız her şeyin en iyi ve en kalitelisini hak ediyor. Biz de bunun için 
gece gündüz çalışıyor ve başarıyoruz” dedi.

Kadınların muhtarlık ve 
köy heyetlerine seçilme 
hakkı kazanmasının 89. 
yıldönümü dolayısıyla 
CHP’nin 81 ilde 
ortaklaşa düzenlediği 
basın açıklaması Ortaca 
İlçe binasında yapıldı. 
Açıklamaya CHP Ortaca 
İlçe Başkanı Evren 
Tezcan ve partililer 
katıldı. Ortaca İlçe Kadın 
Kolları Başkanı Yalçın, 
partisinin Kadın Kolları 
Genel Başkanı Aylin 
Nazlıaka’nın yaptığı 
basın açıklamasını 
Ortaca halkı ile paylaştı.
Yalçın, şu ifadeleri 
kullandı; “Cumhuriyet 
devrimlerinin en 
önemlilerinden biri; 
kadınların siyasi 
haklarına kavuşması 
olmuştur. Ülkemizin 
kurucusu Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk 
önderliğinde, 89 yıl önce 
bugün Köy Kanunu’nda 
değişiklik yapılmıştır. 
Böylece, kadınlar 
köy ihtiyar heyetleri 
ve muhtarlıklarda 
seçme-seçilme hakkını 
kazanmıştır. Başta 
ebedi liderimiz Atatürk 
olmak üzere, eşitlik 
mücadelesine katkı sunan 
herkesi saygı, sevgi ve 
minnetle anıyoruz.
Bizler hep ülkemizdeki 
kadınların birçok 
gelişmiş ülkeden önce 
seçme ve seçilme hakkını 
kazanmış olmasıyla 
gurur duyduk. 3 Nisan 
1930’da belediyelerde, 
26 Ekim 1933’te köy 
ihtiyar heyetlerinde ve 
muhtarlıklarda, 5 Aralık 
1934’te parlamentoda 
seçme ve seçilme 
hakkına sahip olduk.  6 
Kasım 1933’de, Aydın’ın 
Çine ilçesine bağlı 
Demircidere Köyü’nde 
seçimler yapıldığında, 
500’e yakın kişi oy 
kullandı. Sekiz aday 
içerisinde, tek kadın 
aday Gül Esin idi. Seçimi 
kazanan da O oldu. Gül 
Esin’in Türkiye’nin ilk 
kadın muhtarı oluşunun 
köy halkı tarafından 
sevinçle karşılandığı, 
üç gün üç gece davullar 
çalınarak şenlikler 
yapıldığı tarih kitaplarına 
geçti. O, muhtarlığı 
döneminde köyünün 
sosyal ve ekonomik 
hayatına çok değerli 
katkılar sundu, özellikle 
kız çocuklarının 
okutulması için çaba 

harcadı.
“MUHTARLARIN 
SADECE YÜZDE 2’Sİ 
KADIN”
Kadınların bu hakka 
sahip olmasının 
üzerinden 89 yıl 
geçmesine rağmen, 
eşitlik adına kat 
etmemiz gereken 
çok mesafe var. 2019 
yılında yapılan yerel 
seçimlerin sonuçlarına 
göre, Türkiye’de toplam 
50.217 muhtarımız var. 
Bu muhtarların sadece 
yüzde 2’si kadın.  Oysaki 
biz kadınlar, muhtarlığın 
demokrasinin temel 
taşı olduğunu çok 
iyi biliyoruz. Hangi 
evin tenceresinde et, 
hangisinde dert pişer, 
en iyi muhtarlarımız 
bilir. Kimin düğünü, 
kimin cenazesi var, en 
iyi muhtarlarımız bilir. 
Kimin işsiz çocuğu, 
kimin borcu var; en iyi 
muhtarlarımız bilir. 
Şu bir gerçek ki; kadın 
muhtarların kapısı, 
mahalle sakinleri 
tarafından daha rahat 
çalınıyor. Sorunlar, 
kadın duyarlılığı ve 
yaratıcılığıyla daha 
kolay çözülüyor. Buna 
rağmen kadınlar, pek 
çok alanda olduğu gibi 
muhtarlıkta da eşit temsil 
edilmiyor. Kadınların 
eşit temsil hakkına 
erişmesi için, öncelikle 
ülkeyi yönetenleri 
değiştirmeliyiz. İlk 
seçimlerde ‘ben 
kadın erkek eşitliğine 
inanmıyorum’ diyen 
zihniyeti sandığa 
gömmeliyiz.
Bir iktidar düşünün 
ki “eşitlik” kelime 
dağarcıklarında yer 
almıyor. AKP Genel 
Merkez Kadın Kolları 
Başkanı Ayşe Keşir 
çıkmış, ‘Türkiye Yüzyılı 
vizyonunun önemli bir 
parçası kadınlar olacak” 
diyor.  Kadına yönelik 
şiddet hız kesmeden 
devam ederken, koruma 
altındaki kadınlar göz 
göre göre katledilirken 
İstanbul Sözleşmesi’ni 
feshedenler hangi 
vizyondan bahsediyor? 
Öldürülen kadınlara 
sadece sayı gözüyle 
bakanlar, kadın 
katillerinin cezasızlıkla 
ödüllendirilmesine 
seyirci olanlar hangi 
vizyondan bahsediyor? 
İstismar vakalarında 

“çocuğun rızası”ndan 
bahsedenler, 
tecavüzcüleri 
aklama yasasını 
getirmeye çalışanlar 
hangi vizyondan 
bahsediyor? Kadınların 
yediğine, içtiğine, 
kıyafetine, kaç çocuk 
doğuracağına, yaşam 
tercihlerine karışanlar 
hangi vizyondan 
bahsediyor? 2023 yılı 
merkezi bütçe kanun 
teklifinde kadınların 
güçlendirilmesi için 
kadın başına 50 
lira ayıran iktidarın 
vizyonu ortada.” 
Yalçın, açıklamasını 
şu sözlerle sürdürdü; 
“İktidara geldiğimizde 
siyasetin öznesi olan 
muhtarlarımız için 10 
önemli adımı hayata 
geçireceğiz. 1) 82 
ayrı kanuna dağılmış 
değil, tek bir muhtarlık 
kanunu çıkaracağız. 
2) Muhtarlık seçimleri 
için birleşik oy pusulası 
esasını getireceğiz. 3) 
Belediye binası var, 
“muhtarlık evi” neden 
yok? Bağımsız bir 
muhtarlık evi olacak. 4) 
Muhtarlıklara yardımcı 
büro personeli tahsis 
edeceğiz. 5) Kaldırılan 
köy tüzel kişiliklerini 
yeniden oluşturacağız. 
6) Her muhtarlığın 
ayrı bir bütçesi olacak. 
7) Sosyal yardımlar, 
muhtarlıklar aracılığı ile 
dağıtılacak. 8) Belediye 
Meclisi’nde muhtarın 
seçildiği mahalleyle ilgili 
bir karar alınacaksa, o 
kararın görüşüldüğü 
belediye meclisi 
toplantısına muhtar da 
katılacak, toplantıda söz 
ve karar sahibi olacak. 9) 
Muhtarlarımız, belediye 
ile birlikte sosyal projeler 
geliştirecek. 10) Türkiye 
Muhtarlar Birliği 
kurulacak. AKP‘nin 
muhtarlarımıza ve 
eşitliğe değer vermeyen 
anlayışını yerle bir 
etmeye geliyoruz.  
Kadını kuluçka makinesi 
gibi gören, kadınları 
geleneksel roller içine 
hapsedip eş-anne 
rolleri dışında birey 
olarak kabul etmeyen 
zihniyeti ilk seçimlerde 
yıkmak için geliyoruz. 
Eşit, adil, demokratik, 
laik bir Türkiye’yi 
parlamenter demokrasi 
ile taçlandırmaya 
geliyoruz.” - Cihat Cura

CHP’den 89’uncu yıl mesajı
CHP Ortaca İlçe Kadın Kolları Başkanı Nejlin Yalçın, kadınların 
muhtarlık ve köy heyetlerine seçilme hakkı kazanmasının 89. 
yıldönümü dolayısıyla basın açıklaması gerçekleştirdi. 
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Bu kapsamda kadın 
yolcular Büyükşehir 
Belediyesi ve Özel Toplu 
Taşıma araçlarında 
(ÖTTA) kış aylarında 
22.00- 06.00 saatleri 
arası, yaz aylarında 
ise 23.00-06.00 
saatleri arasında durak 
beklemeksizin istedikleri 
yerde inebiliyor.
Muğla Büyükşehir 
Belediyesi İl genelinde 
kadınlara yönelik 
başlattığı Kıl Keçisi 
Hibesi, Alım Garantili 
Çiçek Projesi, Koku 
Vadisi, Mor Yaşam, 
Psikolojik destek hizmeti 
ve Hoş Geldin Bebek 
projeleri ile desteklerini 
sürdürüyor. Kadınlara 
yönelik istihdam sağlama 

ve yönetim kadrolarında 
yer alma oranında 
yüksek bir yüzdeye sahip 
olan Muğla Büyükşehir 
Belediyesi çalışmalarına 
devam ediyor.  
Son yıllarda ülke 
genelinde kadınlara 
yönelik şiddet 
olaylarının artmasının 
ardından Muğla 
Büyükşehir Belediyesi 
tarafından il genelinde 
kadınlara ulaşımda 
pozitif ayrımcılık 
uygulaması için çalışma 
başlatıldı. Muğla 
genelinde 3 Ocak 2020 
tarihinden itibaren 
Büyükşehir Belediyesi 
ve Özel Toplu Taşıma 
Araçlarında (ÖTTA) 
kış aylarında 22.00- 

06.00 saatleri arası, yaz 
aylarında ise 23.00 – 
06.00 saatleri arasında 
durak beklemeksizin 
istedikleri yerde 
inebiliyor.
BAŞKAN GÜRÜN: 
KADINLARA 
POZİTİF 
AYRIMCILIĞIMIZ 
DEVAM EDECEK
Kadınların istihdamı ve 
yönetim kadrolarında 
yer alması açısından 
önemli bir orana sahip 
olduğuna vurgu yapan 
Muğla Büyükşehir 
Belediye Başkanı Dr. 
Osman Gürün, kadın 
elinin değdiği her şeyin 
güzelleşeceği bilinciyle 
her türlü destek ve 
projeyi uygulamaya 

devam ettiklerini 
söyledi. Gürün, “Türkiye 
Cumhuriyeti’nin 
kurucusu Atatürk’ün ilke 
ve devrimleri ile birçok 
Avrupa ülkesinden önce 
ülkemizde kadınlara 
önemli haklar vermiştir. 
Muğla’mızda örnek 
olması açısından 3 
Ocak 2020 tarihinden 
bugüne kadar ulaşımda 
kadınlara pozitif 
ayrımcılık uygulamasına 
devam ediyoruz. Bu 
uygulamamız devam 
edecek. Biz Muğla’da 
büyük bir aileyiz ve 
ailemizin her bir ferdi 
için proje ve hizmet 
üretmeye devam 
edeceğiz.” dedi. 
- Bülten

Kadın Yolcular İstedikleri Yerde İnebiliyor
Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından ulaşımda kadınlara pozitif ayrımcılık 
uygulaması 3 Ocak 2020 tarihinden bu güne devam ediyor.

CHP Muğla Milletvekili 
ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Üyesi 
Süleyman Girgin TBMM 
Genel Kurulu’nda söz 
alarak, staj sigortası 
uygulamasından 
dolayı mağdur olan 1 
milyon 500 bin kişinin 
sesine kulak verilmesi 
çağrısında bulundu. 
Girgin açıklamasında 
şunları söyledi: 
STAJ SİGORTASI 
EMEĞİ YOK SAYIYOR
“Ülkemizde “staj 
sigortası” adı verilen ve 
başlı başına mağduriyet 
yaratan bu uygulamaya 
göre, meslek lisesi ve 
üniversitelerde staj 
yapanlar ile çıraklık 
okulunda okuyan 
öğrenciler aktif 
olarak çalıştıkları 
hâlde sigortalarının 
sadece meslek kazası 
ve hastalığı kısmı 
yatmakta olup bu durum 
emekliliğe başlangıç 
sayılmamaktadır. 
Hâlâ yürürlükte olan 
ve oldukça eski olan 
bu yasa, emeği yok 

saymakta, genç yaşta 
çalışmak zorunda 
kalan veya bir mesleğe 
yönelen insanları resmen 
cezalandırmaktadır.”
ÜRETİME DAYALI 
BİR EKONOMİK 
KALKINMA İÇİN 
MESLEKİ EĞİTİME 
GEREKEN DEĞER 
VERİLMELİ
“Ranta dayalı bir 
ekonomi anlayışıyla ülke 
ekonomisini tamamen 
üretimden koparan 
anlayış, mesleki eğitime 
gereken değeri vermiyor. 
Oysa mesleki eğitim 
ekonominin sağlıklı 
işleyişi için hayati 
bir unsurdur. Stajın 

sigortalılık başlangıcı 
sayılması bu alana 
yönelik önemli bir teşvik 
olacaktır.”
“MESLEK LİSESİ, 
MEMLEKET 
MESELESİ”   
“Staj mağdurlarının 
defalarca bu konuyu 
dile getirmesine ve hatta 
“Ortada bir maliyet 
sorunu varsa borçlanarak 
onu da karşılayalım.” 
demelerine rağmen hâlâ 
çözüm getirilmemiştir. 
“Meslek lisesi, 
memleket meselesi” 
diyen ve iktidara sesini 
duyuramayan 1 milyon 
500 bin mağdurun sesine 
kulak verilsin.” - Bülten

Milletvekili Girgin: 
“Staj Sigortalılık 

Başlangıcı Sayılsın”
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