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Merkez Mah. Büyük Şevikoğlu Market arkası
Dalaman/MUĞLA

konfor ve huzurun diğer adı

ORHANLAR 

SWEET LİFE
 Lansmana özel yatlar ve ödeme kolaylıklarıyla

İNŞAAT ve EMLAK

0544 692 5530
ORHANLAR  İNŞAAT GÜVENCESİYLE...

www.tangroupcompany.com
RESİDENCE 

TAN GROUP

Tatl Stes

2043 
0 506 799 64 05 - Dalaman/Muğla

OTEL TARZINDA 

*  * *  * * * * *  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

Ergun; ‘Ücretsiz 
seyahatte

gelir destegi 
odemeleri

arttırılmalı’

Milletvekili Metin 
Ergun, özel toplu 
taşıma sektörü için soru 
önergesi verdi. -6

Girgin; 
Taşerona kadro 

sözü ne oldu

CHP Muğla Milletvekili 
ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu üyesi 
Süleyman Girgin, 
komisyonda yaptığı 
konuşmada, kadro dışı 
bırakılan taşeron işçilere 
değindi. -6

Marketten 
hırsızlık yapan 
şahıs yakalandı

Ortaca’da gece 
saatlerinde bir marketten 
hırsızlık yapan şüpheli 
polis ekiplerince 
gözaltına alındı. -2

Soba kullananlara ‘hayati’ uyarı
Muğla Büyükşehir Belediyesi, soba zehirlenmesinin meydana gelmemesi için 
uyarılarda bulundu. Büyükşehir İtfaiyesinden yapılan açıklamada, soba yakılırken 
aşırı doldurulmamasına, yatmadan önce sobaya kesinlikle yakıt konulmamasına ve 
bacaların mutlaka yılda bir defa temizletilmesine dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.

Ülke genelinde her yıl birçok 
vatandaşın hastaneye kaldırıldığı 
ve yaşamını kaybettiği soba 
zehirlenmelerinin önüne 
geçilmesi için Muğla Büyükşehir 
Belediyesi uyarılarda bulundu. -2

Ortaca Belediyespor’dan 
gollü galibiyet 

Süper Amatör Lig 
temsilcisi Ortaca 
Belediyespor hafta 

sonu evinde Yeşil 
Üzümlü Spor’u konuk 
etti. -5

Fidanlar toprakla buluştu
Ortaca’da “Milli 
Ağaçlandırma Günü” 

kapsamında fidanlar 
toprakla buluştu. -5

Camiler “Sıfır Atık Merkezi” oluyor

Ortaca 
Kaymakamlığı, 
“ayrıştır, dönüştür, 
kazandır” 
sloganıyla ilçedeki 
camilerde sıfır atık 
projesi başlattı. 
Cami bahçelerine geri 
dönüşüm kutuları 
ve bilgilendirme 
levhaları 
yerleştirilecek. -4



Vücudumuzda mey-
dana gelebilecek düşük 
miktarda su kayıpları 
bile performansı 
önemli derecede etkiler.
Diğer taraftan egzersiz 
sırasında terleyerek 
sıvı ve mineral kayıpları 
yaşarız ve bunları da 
telafi etmemiz gerekir.
Mineralli soda,sporcu 
içecekleri,sodalı 
ayran,sirkeli su gibi 
içecekler kaybettiğimiz 
minerallerin 
yerine konulmasına 
yardımcı olur.
Bir diğer önemli 

uyarımız ise şu şekilde 
olacaktır;eğer sadece 
susadığınız zamanlarda 
su içiyorsanız,dehidra-
syon yani vücuttan su 
kaybı başladığı anda 
bunu fark ederek,gecik-
meli su içiyor olabil-
irsiniz çünkü susama 
hissi,vücuttaki suyun 
%1’i kaybedildiğinde 
oluşan bir sinyaldir,-
dehidrasyonun bir 
ileri aşama işaretidir 
ve dehidrasyon beynin 
susuzluk merkezini 
daha fazla sıvı almak 
için uyarır.

Fizyoterapist Eda Akcabel

SPOR SONRASI 
SU TÜKETİMİ

Zayi 
İş yerime ait A 018401-018450 numaralar arası 
1 cilt fatura, A 3851-3950 numaralar arası 2 cilt 
gider pusulası Kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 

YOLO RESORT Aylin Esentürk 
Ortaca Mal Müdürlüğü - 21026600074
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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. 

YIL: 29 SAYI: 3841 18 KASIM 2022 CUMA

Haftalık Siyasi Süreli Yerel Haber Gazetesi
GÜNEYEGE HABER
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Yeme bozuklukları; 
tıbbi, sosyal ve psi-
kolojik sorunlara yol 
açan yaşam kalitesini 
olumsuz etkileyen yeme 
davranışları bozukluk-
larıdır. Yeme bozuk-
luğunu özellikle sosyal 
baskı ve medya etkisi 
(özellikle kadınlarda 
‘ince bir bedene sahip 
olma’ ) dürtüsü kişiyi 

yeme bozukluğuna 
itebilir.
Aslında bakıldığı zaman 
yeme bozuklukları sa-
dece yiyecek ve kiloyla 
ilişkili değildir. Oluşan 
içsel bir karmaşaya 
dışsal bir çözüm bulma 
sonucu oluşabilir.
Yeme Bozukluğu Olan-
ların Kişilik Özellikleri
•Düşük benlik saygısı

•Değersizlik hissi
•Duygularını ifade ede-
meme
Yeme Bozukluğu Olan 
Kişilerin Ailelerinin 
Özellikleri
•Aşırı mükemmeliyetçi 
olup katı kuralları vardır.
•Seksüel konular 
konuşulmaz.
•Bireysellik kabul edil-
mez.
•Duygular ve çelişkiler 
açıkça ifade edilmez ve 
kabul edilmez.
Yeme bozuklukları, kişi-
yi takıntılı ve olumsuz 
düşünce ve davranışlara 

iter ve kişinin sosyal 
hayatını da olumsuz 
etkilemeye başlar.
Daha çok genç kadın-
larda, ergenlik ve 
yetişkinlik dönemlerinde 
görülür. Çocuklarda, 
adölesan, yetişkin kadın-
lar ve erkeklerde de bu 
problem görülebilir.
Amerikan Psikiyatri 
Derneği’nin 2013 yılında 
yayımladığı DSM 5 
kriterlerine göre yeme 
bozukluklarının sınıflan-
dırılması
1.Anoreksiya Nevroza
2.Bulimiya Nevroza

3.Tıkanırcasına Yeme 
Bozukluğu
4.Sınıflandırılamayan 
Yeme Bozuklukları
Yeme bozukluklarının 
tedavisi uzun ve zor 
bir süreçtir. Bu süreç 
multidisipliner ekip 
çalışmasıyla devam eder. 
Bu ekibin parçaları ;psi-
kiyatri uzmanı, beslenme 
ve diyet uzmanı ,iç 
hastalıkları uzmanı ve 
ayrıca fizyoterapist, diş 
hekimi de bu ekipte 
olmalıdır.
Sağlıkla kalın...

YEME BOZUKLUKLARI

Gülsüm Kınalı
Diyet ve beslenme uzmanı

Ülke genelinde her 
yıl birçok vatandaşın 
hastaneye kaldırıldığı ve 
yaşamını kaybettiği soba 
zehirlenmelerinin önüne 
geçilmesi için Muğla 
Büyükşehir Belediyesi 
uyarılarda bulundu. 
Hava sıcaklıklarının 
düşmesi nedeniyle 
kullanılmaya başlanan 
sobaların öncelikle 
temizlik ve bakımının 
yapılması gerektiği 
belirtilen açıklamada 
baca ve soba borularının 
temizlenmesinin önemli 
olduğu vurgulandı.

“BACA 
YANGINLARININ 

EN ÖNEMLİ SEBEBİ 
BACADA OLUŞAN 

KİRLİLİKTİR”
Büyükşehir Belediyesi 
İtfaiye ekipleri tarafından 
baca yangınlarının 
en önemli sebebinin 
bacada oluşan kirlilik 
olduğu ifade edildi. 
Temizlenmeye soba 
bacalarının zamanla 
kurum bağlayarak 
tıkanmalara sebep 
olduğunu vurgulayan 
İtfaiye ekipleri, “Tahliye 
edilemeyen karbon 
monoksit gazları 
ölümlere, kurum ve yağ 
tortularının tutuşması ise 
yangınlara neden oluyor. 
Baca yangınları çatıya 
sirayet etmesi ile zarar 
daha büyük olabiliyor. 
Kullanılmadan önce 
bacalarının temizliğinin 
yapılması can ve mal 
emniyeti bakımından 
önem taşıyor. Soğuk 
havaların devam 
ettiği ilimizde çıkan 
yangınlarda vatandaşlar 
evsiz kalabiliyor. 

Aynı zamanda bazı 
apartmanlarda çıkan 
yangınlar nedeni ile 
komşularda mağdur 
olabiliyor. O nedenle 
soba kullanan 
vatandaşların dikkatli 
olması gerekiyor. 
Ülkemizde bilgisizlik, 
yanlış kullanım ve ihmal 
yüzünden soba, şofben, 
baca zehirlenmeleri 
hemen her yıl kış 
aylarında özellikle alçak 
basınçlı havalarda 
tehlikeli boyutlara 
ulaşmaktadır.”
Büyükşehir Belediyesi 
İtfaiye ekipleri, soba ve 
bacalarla ilgili uyulması 
gereken kuralların 
olduğunu vurguladı. 
Kullanılan her türlü 
ısıtma cihazının kalite 
belgesinin kontrol 
edilmesi gerektiğini 
vurgulayan İtfaiye 
ekipleri tarafından, 
“Kullanılan yakıtın 
standartlara uygunluğu 
kontrol edilmeli ve 
izin belgesi olmayan 
satıcılardan kömür 
alınmamalıdır. Aşırı 
doldurulan sobanın 
duman yolu daralacağı, 
soba içinde düzensiz ısı 
dağılımı nedeniyle de 
baca çekişi zayıflayacağı 
için soba yakılırken 
aşırı doldurulmamasına 
dikkat edilmelidir.  
Sönmekte olan sobaya 
asla tutuşması güç 
yakıtlar konulmamalı, 
yakıt yavaş yavaş ilave 
edilmeli, yatmadan 
önce sobaya kesinlikle 
yakıt konulmamalıdır. 
İyi ısınmayan ve 
alttan yakılan kömür 
sobalarında karbon 

monoksit zehirlenmesi 
riski artacağından 
soba tutuşturulurken 
yakıtın üstten yanması 
sağlanmalıdır.
Soba borularının 
birbiriyle 
birleştirilmesinde 
hava ve baca gazı 
sızdırmazlığı sağlanmalı, 
sobanın bulunduğu yer 
sürekli havalandırılmalı, 
bacalar standartlara 
uygun ve yalıtımlı 
olmalı ve düzenli 
olarak temizletilmelidir. 
Dumanın geri tepmesini 
önlemek için bacaların 
en üst noktasının çatının 
en üst noktasından 1 
metre daha yüksekte 
olması sağlanmalı ve 
baca şapkası mutlaka 
takılmalıdır. Ayrıca 
‘Binaların Yangından 
Korunması’ yönündeki 
mevzuat hükümlerine 
uyulmasına özen 
gösterilmelidir” denildi. 

“BACALAR 
MUTLAKA 

YILDA BİR DEFA 
TEMİZLETİLMELİ”

Bacaların normal soba, 
doğalgaz ya da katı 

yakıtlı olmasının fark 
etmediğini, mutlaka yılda 
bir defa temizletilmesi 
gerektiğini ifade eden 
İtfaiye ekipleri tarafından 
şunlar kaydedildi: 
“Baca içerisinde oluşan 
yağ atıkları, ziftler ve 
kurumlaşmalar gerek 
sobaların gerekse ticari 
işletmelerin ocaklarının 
alevli bir şekilde 
yakılmasıyla tutuşarak 
alev almakta ve baca 
yangınları meydana 
gelmektedir. İhmal 
edilen bu tabakalar, 
baca içerisinde bir 
petrol ürünü gibi tehlike 
oluşturmaktadır. Baca 
yangınlarının binaya 
sirayet etmemesi 
için bacaların çatlak 
olmaması, dış 
etkenlerden korunmuş 
ve yeterli yangın 
dayanımına sahip olması 
gerekir. Baca içerisindeki 
çatlaklar yangının çatı 
ve binalara geçişini 
kolaylaştırmaktadır. Baca 
temizliğinde bacaları 
yakarak temizlemeye 
teşebbüs edilmemeli, 
çatı arasından geçen 

bacaların yalıtımlarına 
dikkat edilmelidir. 
Temizlenmeyen 
bacalarda oluşan 
kurumun ve yağ 
tortularının baca 
yangınlarına neden 
olduğu unutulmamalı, 
tıkalı ve iyi çekmeyen 
bacaları kullanarak 
can güvenliği tehlikeye 
atılmamalıdır.  Bacalarda 
oluşan çatlaklara 
karşı önceden önlem 
alınmalı ve kaliteli 
yakıt kullanılmasına 
özen gösterilmelidir. 
İlimizde işletmelerde 
meydana gelen baca 
yangınlarının büyük 
çoğunluğu baca ve yağlı 
kanalların temizliğinin 
yapılmamasından ya da 
yetersiz yapılmasından 
kaynaklanmaktadır. 
İlimiz sınırları içerisinde 
yetki belgesi bulunan 
firmalara baca ve yağlı 
kanal temizliğinin 
yaptırılması önem 
arz etmektedir. 
Vatandaşların 
bacalarında sorun çıktığı 
anda İtfaiye ekiplerini 
araması gerekmektedir.”

Soba kullananlara ‘hayati’ uyarı
Muğla Büyükşehir Belediyesi, soba zehirlenmesinin meydana gelmemesi için uyarılarda bulundu. 
Büyükşehir İtfaiyesinden yapılan açıklamada, soba yakılırken aşırı doldurulmamasına, yatmadan önce 
sobaya kesinlikle yakıt konulmamasına ve bacaların mutlaka yılda bir defa temizletilmesine dikkat edilmesi 
gerektiği belirtildi. 

Ortaca’da gece 
saatlerinde bir 
marketten hırsızlık 
yapan şüpheli polis 
ekiplerince gözaltına 
alındı.
Ortaca’da Bahçelievler 
mahallesinde bulunan 
bir markette gece 
saatlerinde hırsızlık 

olayı gerçekleşti. 
Şikayet üzerine Ortaca 
İlçe Emniyet Müdürlüğü 
Asayiş Büro Amirliği 
ekipleri hırsızlık 
olayıyla ilgili çalışma 
başlattı, 100 saate 
yakın güvenlik kamera 
görüntüsü izlendi. 
Ekipler hırsızlık 

yapan şahsın kimliğini 
belirledi. Polis 
ekipleri savcılığın 
talimatı ile A.E. isimli 
şahsı gözaltına aldı. 
Şüpheli emniyetteki 
işlemlerinin ardından 
Ortaca Cumhuriyet 
Başsavcılığına sevk 
edildi. - Mehmet Bozkır

Ortaca’da 
marketten 
hırsızlık 

yapan şahıs 
yakalandı

Ortaca Sarıgerme 
yolunda dereye 
devrildikten sonra yanan 
otomobilin sürücüsü 
hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre; 
Akıncı Mahallesi Kemal 
Şahin Bulvarı’nda, 
Hayati Çimen (30) 
yönetimindeki otomobil, 
yoldan çıktı ve dereye 
devrildi. Devrilen 
otomobil alev aldı.
İhbar üzerine bölgeye 
jandarma, sağlık 
ve itfaiye ekipleri 
sevk edildi. Yangın, 
itfaiye ekiplerinin 
müdahalesiyle 
söndürüldü. 
Sağlık ekipleri, 

araçtan çıkarılan 
sürücünün hayatını 
kaybettiğini belirledi. 
Çimen Sarıgerme 
Kabristanlığında toprağa 
verildi. 
Kazayla ilgili soruşturma 
başlatıldı. 
 - Cihat Cura

Ortaca’da yanan otomobilin 
sürücüsü hayatını kaybetti
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ESAS NO:2022/107 Esas
DAVALI :ELİF ŞAHİN Altıntaş Mah. Şehit 
Tekin Aydın 4 Sk. No:6 İç Kapı No:1 Dalaman 
Dalaman/MUĞLA
Muğla İli Ortaca İlçesi Çaylı Mah 547 ada 
9 parselde kain taşınmazın 54,46 m2 lik 
kısmının Muğla - Ortaca 13. Bölge Hududu Yolu 
kapsamında kamulaştırılmasına karar verildiği 
ve taşınmazların kamulaştırma bedelinin 2942 
Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. Maddesi 
gereğince tespiti, davalı adına bankaya 
yatırılması ile mülkiyet ve irtifak hakkının 
Karayolları Genel Müdürlüğü adına tapuda 
tesciline karar verilmesi talep edilmiş olmakla; 
mahkememizce belirlenecek kamulaştırma 
bedeli Ortaca Vakıflar Bankası Şubesine 
yatırılacak olup, davalılar, mirasçılar ve diğer hak 
ve takyidat sahiplerinin konuya ve taşınmazların 
değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan 
tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize 
yazılı olarak bildirilmesi, hak sahiplerine çıkarılan 
meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya 
kendilerine tebligat yapılmayanlara tebligat 
yerine geçmek üzere yapılan ilandan itibaren 
otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemlerine 
karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi 
hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, idari 
yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını 
ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını 
belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma 
işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce 
tespit edilen Kamulaştırma bedeli üzerinden 
taşınmazdan kamulaştırılan mülkiyet ve 
irtifak hakkının kamulaştırmayı yapan idare 
adına tesciline karar verileceği taşınmazlar 
üzerinde bulunan takyidatların ve hakların 
kamulaştırma bedeline yansıtılacağı 2942 sayılı 
yasanın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan 
olunur.19/04/2022

Basın: 1728673Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.’de

İLAN
ORTACA 1. ASLİYE HUKUK 

MAHKEMESİNDEN

ESAS NO:2022/108 Esas
DAVALI :AYHAN YAVUZ Evka 3 Mah. 119/10 
Sk. Borkop Sitesi Menekşe 10 Blok No:3 İç Kapı 
No:9 Bornova/ İZMİR
Muğla İli Ortaca İlçesi Merkez Mah 205 ada 3 
ve 4 parsellerde kain taşınmazın 85,56m2 lik 
kısmının Muğla - Ortaca 13. Bölge Hududu Yolu 
kapsamında kamulaştırılmasına karar verildiği 
ve taşınmazların kamulaştırma bedelinin 2942 
Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. Maddesi 
gereğince tespiti, davalı adına bankaya 
yatırılması ile mülkiyet ve irtifak hakkının 
Karayolları Genel Müdürlüğü adına tapuda 
tesciline karar verilmesi talep edilmiş olmakla; 
mahkememizce belirlenecek kamulaştırma 
bedeli Ortaca Vakıflar Bankası Şubesine 
yatırılacak olup, davalılar, mirasçılar ve diğer hak 
ve takyidat sahiplerinin konuya ve taşınmazların 
değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan 
tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize 
yazılı olarak bildirilmesi, hak sahiplerine çıkarılan 
meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya 
kendilerine tebligat yapılmayanlara tebligat 
yerine geçmek üzere yapılan ilandan itibaren 
otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemlerine 
karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi 
hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, idari 
yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını 
ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını 
belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma 
işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce 
tespit edilen Kamulaştırma bedeli üzerinden 
taşınmazdan kamulaştırılan mülkiyet ve 
irtifak hakkının kamulaştırmayı yapan idare 
adına tesciline karar verileceği taşınmazlar 
üzerinde bulunan takyidatların ve hakların 
kamulaştırma bedeline yansıtılacağı 2942 sayılı 
yasanın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan 
olunur.19/04/2022
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MAHKEMESİNDEN

Marmaris Grand Yazıcı 
Club Turban Otel’de 
yapılan Kongre açılışına 
Tarım ve Orman 
Bakan Yardımcısı 
Ebubekir Gizligider, 
Orman Genel Müdürü 
Bekir Karacabey, 
Muğla Valisi Orhan 
Tavlı,  Vali Yardımcısı 
İsmail Soykan, 
Marmaris Kaymakamı 
Ertuğ Şevket Aksoy, 
Muğla Sıtkı Koçman 
Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Turhan Kaçar, 
Muğla Orman Bölge 
Müdürü Yasin Yaprak, 
Doğa Koruma ve 
Milli Parklar 4. Bölge 
Müdürü Adil Şencan, 
Tarım ve Orman İl 
Müdürü Barış Saylak, 
Güney Ege Kalkınma 
Ajansı Genel Sekreteri 
Özgür Akdoğan, Muğla 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Bülent 
Karakuş, Muğla Ticaret 
Borsası Başkanı Hurşit 
Öztürk, Apimondia 
Başkan Yardımcısı Peter 
Cosmus, Türkiye Arı 
Yetiştiricileri Merkez 
Birliği Başkanı (TAB) 
Başkanı Ziya Şahin, 
Muğla İli 
Arı Yetiştiricileri 
Birliği (MAYBİR) 
Başkanı Veli Türk, 
Sivil Toplum 
Kuruluşu Temsilcileri, 
Akademisyenler ve 
sektör temsilcileri katıldı.
Kongre katılımcılarına 
Tarım ve Orman 
Bakanı Prof. Dr. Vahit 
Kirişçi’nin selamlarını 
ileterek konuşmasına 
başlayan Tarım ve 
Orman Bakan Yardımcısı 
Ebubekir Gizligider 
“Türkiye Yüzyılına adım 
attığımız bu yılda da arı 
gibi çalışmaya devam 
edileceğini ifade etti.
Ülke genelinde 24 
adet tescilli balımızın 
olduğunu Muğla’nn 
Çam Balı, Anzer Balı, 
Kestane Balı, Şemdinli 

balı, Zara balı gibi 
sadece ülkemize has, 
bize has çeşitlerimizle 
de dünyanın ağzını 
tatlandırıldığını ifade 
eden  Tarım ve Orman 
Bakan Yardımcısı 
Ebubekir Gizligider, 
2022 yılında 10514 proje 
ile 2 Milyon 800 bin 
kovan için 11 Milyon 900 
bin lira devlet desteği 
sağlandığını söyleyerek 
Sektörün ilettiği 
ihtiyaçlara yönelik yasal 
düzenlemelerde sona 
gelindiğinin müjdesini 
verdi.
Türkşeker vasıtasıyla 
Bakanlığın üreticilere 
yeni yılda da desteğinin 
devam edeceğini 
vurgulayan Gizligider, 
Marmaris’te Osmaniye, 
Bayır ve Turgut 
Mahallelerini kapsayan 
alanda 262 hektar bal 
ormanı tesis edildiğini 
8 bin adet keçi boynuzu 
ve sofara fidanları ile arı 
otu tohumunun ekiminin 
yapılacağını söyledi.
2023 yılının Türkiye 
Yüzyılı olmasının 
yanında tarım ve 
hayvancılığın yüzyılı 
da olacağını belirten 
Gizligider, sözleşmeli 
tarım ve hayvancılığa 
başlanacağını, 
üreticinin ve alıcının tam 
bir korumada olduğu 
bir sistemin devreye 
alınacağını tarımda 
lojistik faaliyetlerin 
azaltılarak planlı 
üretimin verimliliğinin 
arttırılacağını desteklerin 
sadeleştirileceğini, 
mazot ve gübre 
desteklerinin zamanında 
yapılacağını, atıl tarım 
arazileri meselesinin 
kısa sürede çözüme 
kavuşturulacağını, 
tarımda dijitalleşme 
adımlarının hızla 
atılarak ÇKS kaydının 
internetten 1,5 
dakika gibi bir sürede 
yapılabildiğini ifade etti.

Devletin tüm 
kademeleriyle arıcıların 
hizmetinde ve yanında 
olduğunu ifade eden 
Muğla Valisi Orhan 
Tavlı, insanlığın 
sigortasının arılar ve 
arıcılar olduğunu söyledi.
Çam Balının Başkenti 
Muğla’nın arıcılığını ve 
bölgenin potansiyelini 
daha yukarıya taşımak 
için Muğla Valiliği, 
Muğla Vakfı, Muğla 
Ticaret ve Sanayi Odası, 
Muğla Arı Yetiştiricileri 
Birliği, Fethiye Ticaret ve 
Sanayi Odası, 
Milas Ticaret ve Sanayi 
Odası, Bodrum Ticaret 
Odası, Marmaris Ticaret 
Odası, Muğla Ticaret 
Borsası ve Muğla 
Teknopark ortaklığında 
Muğla Apiterapik 
Arı Ürünleri Arge ve 
İnovasyon Merkezi’nin 
çalışmalarının devam 
ettiğini belirten Vali 
Orhan Tavlı Antik 
dönemlerden bugüne 
sağlığın, şifanın ve çam 
balının merkezi olan 
Muğla’da  Apiterapik 
Arı Ürünleri Arge ve 
İnovasyon Merkezi 
ile arıcılığın yeni bir 
döneme gireceğini ifade 
etti.
Küresel iklim 
değişikliğinin arıcılık 
üzerindeki etkilerini 
hafifletmek için 
geliştirilen projeleri 
anlatan Muğla Tarım ve 
Orman İl Müdürü Barış 
Saylak devletimizle, 
milletimizle, 
akademisyenlerimizle, 
bilim insanlarımızla 
ve sektörümüzle hep 
beraber ortak çözümler 
üretildiğini belirtti.
10 bin ton arı yemi 
ve besleme şekerinin 
dağıtıldığını ve 
Muğla’da geçimini 
arıcılıkla sağlayan 5 
bin arıcı ailesi ile petek 
üretiminden nakliyesine 
kadar yaklaşık 25-30 

bin nüfusun ayakta 
kalması için Devlet sivil 
toplum işbirliğiyle 15 
Milyon liralık Muğla 
Apiterapik ürünler 
Arge ve İnovasyon 
Merkezi Projesinin 
hayata geçirildiğini 
belirten Saylak, Proje 
için Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığının, Güney 
Ege Kalkınma Ajansının 
7 Milyon lirayı Muğla 
Ticaret ve Sanayi Odası 
hesabına yatırdığını ve 
merkezin kısa sürede 

faaliyete geçeceğini 
söyledi.
Yeryüzü Cenneti olan 
Muğla’nın bu merkez 
sayesinde Çam balının 
yanında Apiterapik 
ürünlerle, arı sütü, 
propolis, arı ekmeği, 
Perga, apilarnil ve arı 
zehri gibi katma değeri 
yüksek kaliteli ürünlerin 
de başkenti olacağını 
belirten Saylak, bu 
ürünlerin hammadesini 
yapacak arıcıların 
Tarımsal Araştırmalar 
ve Politikalar Genel 
Müdürlüğü‘nün 
desteğiyle Muğla Arı 

Yetiştiricileri Birliği 
‘nin Arıcılık Islah 
Merkezinde eğitildiğini, 
ayrıca açılan 5 arı 
yetiştiriciliği ve 7 arı 
sütü yetiştiriciliği kursu 
ile 864 kursiyere eğitim 
verilerek merkezin 
hammadde ihtiyacına 
yönelik eğitimlere 
başlandığını söyledi. 
Arıcılık alanında 
Apiturizm konusunda 
da proje hazırlandığını 
ve Güney Ege Kalkınma 
Ajansına sunulduğunu 

belirten Saylak, 
Muğla’nın Aydın, 
İzmir, Denizli ve 
Antalya akslarında yerel 
kooperatif ürünlerinin 
satılacağı satış 
noktaları oluşturulması, 
kırsal üreticilerin 
ve kooperatiflerin 
desteklenmesi amacıyla 
hazırlanan 15 milyon 
liralık projenin 
Vali Orhan Tavlı 
Başkanlığındaki Güney 
Ege Kalkınma Ajansı 
yönetim kurulunda kabul 
edildiğini ve hayata 
geçirileceğini ifade etti.
- Cihat Cura

‘Devletimiz arıcının yanında’
Çam Balı’nın Başkenti olarak bilinen yaklaşık 5 Bin arıcısı ve 1 milyon koloni arı varlığıyla 
ülkemizde lider konumda olan Muğla’da 7. Uluslararası Çam Balı Kongresi düzenlendi. Devletin 
tüm kademeleriyle arıcıların hizmetinde ve yanında olduğunu ifade eden Muğla Valisi Orhan Tavlı, 
insanlığın sigortasının arılar ve arıcılar olduğunu söyledi.

Muğla Büyükşehir 
Belediyesi arıcıların 
sorunlarından biri olan 
Büyük Balmumu Güvesine 
karşı 2018 yılında 
başlattığı, Türkiye’de ilk 
ve tek olan “Temiz Petek 
Projesi” ile arıcılara destek 
olmaya devam ediyor. 
Yerel yönetimlerde bir 
ilk olan, “Temiz Petek 
Projesi” ile bugüne kadar 
toplam 167 bin 889 petek 
şoklanırken, 2022 yılında 

ise 8 ilçeden 65 bin 230 
adet peteği şoklanarak 
üreticilere teslim edildi. 

2022 YILINDA 8 
İLÇEDEN 65 BİN 230 
PETEK ŞOKLANDI

Çam balı üretiminin 
önemli kentlerinden biri 
olan Muğla’da, temiz 
petek projesi kapsamında 
peteklerin saklama 
döneminde büyük 
balmumu güvesinin verdiği 
zararların engellenmesi 

ve balda kalıntı sorunun 
önüne geçmek için petekler 
-30°C’de şoklanarak 
üreticilere teslim 
ediliyor. Böylece arıcılar 
peteklerini, bir sonraki 
sezona kadar temiz bir 
şekilde saklayabiliyorlar. 
2022 yılında 1 Eylül 
tarihinde başlayan proje 
15 Kasım’da sona erdi 
ve 8 ilçeden gelen 65 bin 
230 petek şoklanarak bal 
üreticilerine teslim edildi. 

Büyükşehir Belediyesinden arıcılara büyük destek
Muğla Büyükşehir Belediyesi arı üreticilerinin en büyük sorunlarından biri olan Büyük Balmumu Güvesine karşı 
başlattığı Temiz Petek Projesi’nde 167 bin 889 petek şoklayarak üreticilere teslim etti. Türkiye’de yerel yönetimlerde 
ilk ve tek olan proje ile arı üreticilere önemli destek sağlanıyor. 



7000 KİLOGRAM SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZI (LPG) 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    :2022/1207554
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    :7000 KİLOGRAM SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZI (LPG)
b) Ni te li ği, tü rü ve mik ta rı  :7000 KİLOGRAM SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZI (LPG DÖKME)
     Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
     idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim 
edileceği yer   :DALAMAN HAVA MEYDAN KOMUTANLIĞI DALAMAN/MUĞLA
ç) Süresi/teslim tarihi  :Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 01 Ocak 2023 tarihinde 
        işe başlanacak olup 31 Aralık 2023 tarihine kadar Dalaman Hava  
     Meydan Komutanlığı Malzeme Bölük Komutanlığının aylık olarak  
     vereceği tebligata göre mal teslim edilecek ve işe başlanacaktır.
d) İşe başlama tarihi  :Sözleşmenin imzalanması ile 01 Ocak 2023 tarihinde 
     başlanacaktır. Sözleşmenin imzalanması ile 01 Ocak 2023 
     tarihinde başlanacaktır.
3- İha le nin
a) İhale (son teklif verme) tarih 
ve saati   :30.11.2022 - 10:30
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.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması 
zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
Mevcut yıla ait TS 2178 uygunluk belgesi ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından 
verilen LPG dağıtım lisansı.
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 120 (YüzYirmi) 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.
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Ortaca Belediyesi ilçe 
genelinde yol yapım ve 
genişletme çalışmalarına 
devam ediyor.
Ortaca Belediyesi Fen 
İşleri Müdürlüğü ekipleri 
ilçe genelinde yol bakım, 
düzenleme ve yenileme 

çalışmalarına hızlı bir 
şekilde devam ediyor. 
Ekipler Terzialiler, 
Eskiköy, Çaylı, Yerbelen, 
Beşköprü, Bahçelievler 
mahallelerinde 
çalışmalarını sürdürüyor.
Ortaca Belediye Başkanı 

Alim Uzundemir, 
vatandaşa en iyi hizmeti 
sunmak için belediyenin 
tüm imkanlarını seferber 
ettiklerini, Ortaca’nın 
daha yaşanabilir bir kent 
olması için canla başla 
çalıştıklarını ifade etti.

Ortaca Belediyesi yol yenileme 
çalışmalarını sürdürüyor

Ortaca’da “Milli 
Ağaçlandırma Günü” 
kapsamında hazırlanan 
fidanlar toprakla buluştu.
Milli Ağaçlandırma 
Günü kampanyası 
kapsamında gelecek 
nesillerin çevre bilinciyle 
yetişmesi ve daha yeşil 
bir Türkiye için 81 ilde eş 
zamanlı gerçekleştirilen 
“Geleceğe Nefes” 

etkinliği Ortaca’da da 
gerçekleştirildi. 
Ortaca Orman 
İşletme Şefliği 
tarafından hazırlanan 
organizasyonda Dalyan 
Karadağ Mevkiindeki 
arazilerde fidan dikimi 
yapıldı.Etkinliğe 
katılanlar Orman İşletme 
memurları nezaretinde 
fidanları toprağa dikti.

Programa Ortaca 
Kaymakamı Meral Uçar, 
Cumhuriyet Başsavcısı 
Emre Genç, İlçe Emniyet 
Müdürü Raşit Tosun, 
İlçe Jandarma Komutanı 
İlker Karaalp, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Bayram Topcu, okul 
müdürleri, öğretmenler 
ve öğrenciler katıldı.
- Tuncay Karaçelik

Fidanlar toprakla buluştu

Süper Amatör Lig 
temsilcisi Ortaca 
Belediyespor hafta sonu 
evinde Yeşil Üzümlü 
Spor’u konuk etti.
Ortaca Ahmet Ateş 
Stadındaki karşılaşmaya 
taraftarlar büyük 
ilgi gösterdi. Maçın 

ilk yarısında Ortaca 
5-0’lık galibiyete ulaştı. 
Yeşil Üzümlü Spor ilk 
yarıda kırmızı kart ile 
10 kişi kaldı Ortaca 
Belediyespor, maçın 
ikinci yarısında da üstün 
oyununu sürdürdü. İkinci 
yarı iki gol daha bulan 

Ortaca sahadan 7-0’lık 
skorla galip ayrıldı. 
Maçın gollerini Mert 
Tabar, Savaş Tunca, 
Ahmet Can Tekin, Ferdi 
Arslan, Anıl Sarıoğlu, 
Hakan Tice, Yusuf Fırat 
Kaplan kaydetti. 
- Berkay Göcekli

Ortaca Belediyespor’dan gollü galibiyet  

Bölgesel Amatör Lig’de 
(BAL) mücadele eden 
iki Muğla temsilcisi 
Ermaş Muğlaspor ve 
Yatağanspor, ligin 
7.haftasında karşı 
karşıya geldi.
Muğla Atatürk 
Stadındaki karşılaşma 
Yatağanspor’un 
ataklarıyla başladı. 
Maçın ilk yarısı golsüz 
sona erdi. Çekişmeli 
mücadelenin ikinci 

yarısında ise Ermaş 
Muğlaspor etkili oldu.
49.dakikada Ender 
Acar’ın golüyle öne 
geçen yeşil beyazlı 
takım, 85.dakikada 
Yavuz Selim Taşer’in 
golüyle farkı ikiye 
çıkardı. Dakika 86’da 
Atakan Akbulut’un 
golüyle fark üçe çıktı. 
Ermaş Muğlaspor, kendi 
sahasında Yatağanspor’u 
3-0 mağlup etti. Yeşil 

beyazlı takım ligde 13 
puanla 5’inci sıraya 
yükseldi.
Mücadeleyi, Muğla 
Vali Yardımcısı Ayhan 
Yazgan, CHP Muğla 
Milletvekili Süleyman 
Girgin, Büyükşehir 

Belediye Başkan Vekili 
Cumhur Çoban, Menteşe 
Belediye Başkanı 
Bahattin Gümüş, 
Yatağan Belediye 
Başkanı Mustafa Toksöz 
ve taraftarlar takip etti.
- Berkay Göcekli

BAL derbisinde kazanan Muğla oldu
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Tarım ve Orman 
Bakanlığı Eğitim ve 
Yayın Dairesi Başkanlığı 
tarafından 2015 yılında 
başlatılan, Türkiye 
Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB), Habitat 
Derneği ve Coca-
Cola Türkiye işbirliği 
ile yürütülen “Kız 
Kardeşim Projesi”nin 
Muğla etabı tamamlandı. 
Türkiye’deki 26’ncı 
durağı olan Muğla’da 
kadın üretici ve 
girişimcileri misafir eden 
Kız Kardeşim Eğitim 
Tırı’nda, Muğla’nın 13 
ilçesinden 56 kadın 
eğitim aldı. Üretici 
ve girişimci kadınlar; 
Finansal Bilinç, Müşteri 
İlişkileri ve Satış, Ürün 
Sunum ve Pazarlama 
Teknikleri, Gıda 
Güvenilirliği ve Hijyen, 
Etiketleme Mevzuatı, 
Sosyal Medyada Reklam 
ve Bilinirlik, Mobil 
Fotoğrafçılık, Dijital 
Dünyada Güvenlik 
konu başlıklarında 
eğitimler aldı. Eğitimi 
tamamlayan kursiyerlere 
sertifikalarını Tarım ve 
Orman Bakan Yardımcısı 
Ebubekir Gizligider ve 
İl Tarım Müdürü Barış 
Saylak takdim etti. 
Sertifika törenine kadın 
üretici ve girişimciler 
ile Tarım İl Müdürlüğü 
yönetici ve teknik 
personeli katıldı. 
SAYLAK: “DAHA ÇOK 
KADIN ÇİFTÇİ, DAHA 
ÇOK PROJE, DAHA 
ÇOK YATIRIM”
Sertifika töreninde 
konuşan İl Tarım ve 
Orman Müdürü Barış 
Saylak, Muğla’da 
kadın üreticilere ve 

özellikle de kadın 
kooperatiflerine pozitif 
ayrımcılık tanıdıklarını 
belirterek “Tarlada 
izi olanın, harmanda 
da üretimde de sözü 
olur. Bugün Muğla’da 
tarımda kadınlarımızın 
izi var. Cesaretle, her 
şeye rağmen, yiğitçe 
‘Üretimde ve girişimde 
ben de varım’ diyen tüm 
kadınlarımızın ellerinden 
öpüyorum, saygılar 
sunuyorum” dedi. 
İl Tarım ve Orman 
Müdürlüğü olarak 
Muğla’da “Daha çok 
kadın çiftçi, daha çok 
proje ve daha çok 
yatırım” sloganı ile 
çalıştıklarını belirten 
Saylak, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Son 5 yılda 
yapılan ve uygulanan 
projelerle; sadece 
kadın çiftçilere yönelik 
Bakanlığımız ve Güney 
Ege Kalkınma Ajansı 
tarafından desteklenen 10 
projeyi hayata geçirdik. 
Muğla’nın Saklı Çeyiz 
Sandığı, Kadın Eliyle 
Safran Yetiştiriciliği, 
Kadın Dayanışması ile 
Koyun Yetiştiriciliği, 
Kadınlar Zeytinleri ile 
Birlikte Doğacak, bu 
projelerden birkaçıdır. 
Kadın üreticilerimizin 
üretimle birlikte 
yönetim anlamında 
kooperatiflerde, ziraat 
odalarında ve diğer 
üretici örgütlerinde aktif 
olmaları önemsiyoruz. 
Bu nedenle her alanında 
yönetici sayısının 
artması noktasında 
çalışmalarımız devam 
ediyor.”
Barış Saylak, Muğla’da 
Çiftçi Kayıt Sistemine 

kayıtlı üretim yapan 4 
bin 596 kadın üretici 
olduğunu vurguladığı 
konuşmasında, 2022 
yılının ilk 10 aylık 
döneminde toplam 5 bin 
650 kadının İl Tarım 
Müdürlüğü tarafından 
düzenlenen eğitimlere 
katıldığını açıkladı. 
ASİYE GÜLDÜR: 
“KADIN İSTERSE HER 
ŞEYİ YAPAR”
Sertifika alan Fethiyeli 
kadın üretici Asiye 
Güldür de törende 
yaptığı konuşmada, 
“Bakanlığımızın ve 
Muğla İl Tarım ve Orman 
Müdürlüğümüzün 
düzenlediği bütün 
eğitimlere katılmaya 
çalışıyorum. Her eğitim 
her yeni çalışma bizim 
ufkumuzu açtığı gibi 
çalışmalarımızı bir üst 
seviyeye taşıyor. Bir 
kadın ve bir anne olarak 
tarımın ve çevrenin 
sürdürülebilirliğini 
önemsiyorum. Kız 
Kardeşim Projesi, 
biz kadınların bir 
olma gücünü, aidiyet 
duygusunu en iyi anlatan 
çalışma ve ben bu 
projede eğitim aldığım 
için çok mutluyum. 
Kadın isterse, her şeyi 
yapar diyerek emeği 

geçen herkese teşekkür 
ediyorum” şeklinde 
konuştu.
GİZLİGİDER: 
VATANDAŞIMIZ 
DOĞDUĞU YERDE 
DOYSUN İSTİYORUZ
Tarım ve Orman Bakan 
Yardımcısı Ebubekir 
Gizligider de törendeki 
konuşmasında “Kız 
Kardeşim projesini 
Nevşehir’den başlattık. 
Hakkari, Yüksekova, 
Mardin ve Tekirdağ 
gibi pek çok ilimize 
gittik.  Muğla bizim 
26’ncı durağımız. Bu işi 
zirvede, yani Muğla’da 
bırakalım istedik. Bu 
vesileyle Kız Kardeşim 
Projesini başlatan, 
uygulayan, sponsor 
olan herkese teşekkür 
ediyorum.” ifadelerini 
kullandı. Muğla’yı 
“Tarımın başkenti” 
olarak nitelendiren 
Gizligider, “Türkiye 
yüzyılında güçlü tarım 
ve güçlü ormancılık 
vizyonuyla bazı 
değişikliklere gideceğiz. 
Ekilmeyen toprak, 
işlenmeyen arazi, boş 
kümes, boş ahır kalmasın 
istiyoruz. Bunlarla 
ilgili düzenlemeler 
yapacağız. Sözleşmeli 
tarım ve hayvancılığa 

geçerek, üretenin ve 
tüccarın tam bir hukuki 
koruma altında olduğu 
bir sistemin çerçevesini 
çizeceğiz. Üretim 
planlaması yaparak, 
suyu, iklimi, toprağı 
önceleyen yeni bir sistem 
oluşturacağız.” dedi.
Türkiye’nin yüzde 
100’ün üzerinde ürün 
yeterliliği olan bir ülke 
olduğunu kaydeden 
Gizligider “Dünyada 
pandemi nedeniyle 
gıda krizi oldu, fakat 
Türkiye’yi teğet geçti. 
Pandemi döneminde eli 
öpülesi çiftçilerimiz, kız 
kardeşlerimiz ekmeye, 
dikmeye, üretmeye 
devam etti. Biz sadece 85 
milyonu beslemiyoruz, 
ülkemize gelen 50 
milyona yakın turisti 
de besliyoruz. Bizim 
hayalimiz, çiftçimiz 
sadece karnını doyurup 
gününü ya da yılını 
kurtarmasın, dünyaya 
meydan okusun! 
Planlamalarımızı 
buna göre yapıyoruz. 
Vatandaşımız, artık 
doğduğu yerde doysun. 
Aynı zamanda doyursun, 
çevresine de faydası 
olsun istiyoruz.” diye 
konuştu. 
- Bülten

13 ilçeden 56 kadın eğitim aldı
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kadınların ekonomik hayata katılımlarına destek olmak 
amacıyla Türkiye’yi baştan başa dolaşan “Kız Kardeşim Eğitim Tırı” Muğla’daydı. 

Tema Vakfı Ortaca İlçe 
Sorumlusu Nurcan Tezer, 
Ortaca İlçe Kaymakamı 
Meral Uçar’ı makamında 
ziyaret etti. 
Tezer, ziyarette vakfın 
doğa eğitim programları 
ve ilçede bugüne kadar 
yapılan çalışmalar 
hakkında bilgi verdi. 
Kaymakam Uçar’a 
Tema Vakfının simgesi 
olan yeşil yaprak rozeti 
takdim edildi. 2021 
yılında çalışması bitirilen 

“Muğla ve Çevresinde 
Madencilik” adlı 
rapor sunuldu. İlçemiz 
Orman Okulu Projesi, 
ilçemiz öğrencileri 
için oluşturulabilecek 
ağaçlandırma alanı 
konularında görüş 
alışverişin bulunuldu. 
Kaymakam Meral 
Uçar, TEMA vakfı 
temsilcisi Nurcan Tezer’e 
görevinde başarılar 
diledi.
- Tuncay Karaçelik

TEMA vakfı temsilcisi 
Tezer’den Kaymakam 

Uçar’a ziyaret

Ortaca’da İlçe 
Koordinasyon Toplantısı 
kaymakamlık toplantı 
salonunda yapıldı.
Ortaca Kaymakamı 
Meral Uçar’ın 
başkanlığında yapılan 
toplantıda, ilçedeki 
geçici koruma 
kapsamındaki 
sığınmacılar ile ilçede 
ikamet eden yabancıların 
durumları ve bu 
kişilerin kamu kurum 

ve kuruluşlarında 
karşılaştıkları sorunlar 
görüşüldü.
Toplantıya Kaymakam 
Meral Uçar, Belediye 
Başkanı Alim 
Uzundemir, İl Göç 
İdaresi Müdürü Cuma 
Omurca, kurum amirleri, 
sivil toplum kuruluşu 
temsilcileri, mahalle 
muhtarları ve yabancı 
vatandaşlar katıldı.
- Mehmet Bozkır

İlçe Koordinasyon 
Toplantısı Yapıldı

Göcek Yat Kulübü 
tarafından, her yıl Kasım 
ayında düzenlenen 
Sonbahar yelken yarış 
haftası, bu yıl, 31 
Ekim-4 Kasım 2022 
tarihleri arasında, 
Fethiye Körfezinde 
gerçekleştirildi. Online 
da kayıt yaptıran 117 
tekne kaydı üzerine 
102 teknenin katılımıyla 
gerçekleştirilen 
yarış haftasında, 23 

ülkeden toplam 787 
yelkenci, 10 ayrı grupta 
düzenlenen yarışları 
tamamladı. 
Düzenlenen yarışların 
sonunda gün yarış 
birincilerine ve 
Overall da ilk 3 e giren 
yarışçılara aşağıda 
belirtilen kupalar, 
geceleri düzenlenen 
yemek ve ödül 
törenlerinde sahiplerini 
buldu. - Bülten

Göcek Yelken 
Yarışları tamamlandı

Zayi 
İş yerime ait BEKO 300 TR marka AT 

0000006420 seri numaralı yazar kasamın ruhsatı 
kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 

Tayfa Restaurant Cafe Bar  - Berna Elmas İşçi
Karşıyaka Vergi Dairesi - 42280334376

İlçemiz Müftülüğüne 
bağlı cami cemaati 
ve nezdinde tüm ilçe 
halkımıza hizmet 
etmek amacıyla 
Camilerimize 
koyulan bu atık 
toplama merkezinden 
elde edilen gelirler 
yine camilerimizin 
ihtiyaçlarını 
karşılayarak destek 
sağlayacak.
Ortaca Müftülüğü 
tarafından 
hazırlanacak Kur’an 
Kurslarında, ilçe 
Müftülüğü tarafından 
düzenlenen tüm 
etkinliklerde ve 
cuma hutbelerinde 
sıfır atıkla ilgili 
bilgilendirme 

ve yönlendirme 
çalışmaları yapılacak.
Ortaca Belediyesi, 
Ortaca Müftülüğü ve 
Kar Geri Dönüşüm 
firmasının paydaş 
olduğu projede 
uygulama alanı 
olarak birinci 
grupta Ortaca İlçe 
Müftülüğü, Merkez 
Çarşı Cami, ikinci 
grupta Merkez 
Kurs Cami, Merkez 
Çaylı Cami, Merkez 
Dörtyol Cami, 
Dalyan Merkez Cami, 
üçüncü grupta ise 
Akşemsettin Cami, 
Karaburun Yıldırım 
Cami, Dalaklı Cami 
belirlendi. 
- Mehmet Bozkır

Camiler “Sıfır Atık Merkezi” oluyor
Ortaca Kaymakamlığı, “ayrıştır, dönüştür, kazandır” sloganıyla ilçedeki camilerde sıfır atık projesi başlattı. 
Cami bahçelerine geri dönüşüm kutuları ve bilgilendirme levhaları yerleştirilecek.
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Milletimiz yine acılar 
ile sınav veriyor..
Sadece son ikiyüz yıla 
baksak bile milletimizin 
başına gelenleri anlat-
maya kelimelerin gücü 
yetmez. Acılar, çileler, 
milletimize yapılan 
katliamlar, sürgünler, 
göçler..  Göz yaşları 
ile anlatılan acı hayat 
hikayeleri.  Anado-
lu’nun hangi bölge-
sine giderseniz gidin 
muhakkak bu acı hayat 
hikayelerini yaşamış 
ve göçerek Anadolu’ya 
sığınmış insanlarımızı 
bulursunuz..
Acılar ile yoğrulmuş 
mayamız sanki..
Çile çekmek, katle-
dilmek, düşmanlıklar 
görmek kaderimiz gibi 
olmuş..
İŞİN GARİBİ ise şu 
;  milletimize her türlü 
cefayı çektirenler, 
milletimizin evlatlarını 
çoluk, çocuk, yaşlı 
genç, kadın erkek de-
meden kılıçtan geçiren-
ler, kurşunlayanlar 
kendilerini MEDENİ 
, bizim mazlum ve 
çilekeş milletimizi 
ise BARBAR olarak 
yaftalamışlar. Öldüren, 
katleden onlar barbar 
olan biz.. Bize düşman-
lık yapanları affeden 
biz, TÜRK DÜŞMANI 
olanlar ise yine onlar..
TÜRK MİLLETİNE 
OLAN DÜŞMANLIK 
HİÇ BİTMİYOR ve 
BİTMEYECEK..  Dün 
de böyleydi, bu gün 
de böyle. Kafkaslar-
dan, Balkanlara, Orta 
Doğudan kuzey Afrika 
ya nereye giderseniz 
gidin TÜRK MİLLE-
TİNE YAŞATILAN 
ACILARIN İZLERİNİ 
GÖRÜRSÜNÜZ..  Bu 
gün de Avrupalıların 
ve batılıların TÜRK 
DÜŞMANLIĞI hiç 

bitmiyor… NEDEN..?  
NİÇİN BU DÜŞMAN-
LIK..?
TERÖR ve 
TERÖRİST YAPI-
LARI DESTEKLEY-
ENLER KİMLER…  
Batılı ülkeler. Dost ve 
Müttefik dediğimiz 
devletler. Nasıl dostluk 
ve müttefiklik bu . Düş-
mandan değil de dost 
ve müttefiklerimizden 
korunmak durumuna 
gelmişiz.. Garip bir 
dünyada yaşıyoruz…
Türk milletinin hak ve 
hukukunu hiçe say-
anlar onlar ama haklı 
olduklarını bize dikte 
etmeye çalışanlar yine 
onlar. İnsan hakları, 
hukuk, demokrasi gibi 
sözleri hiç dillerinden 
düşürmeyenler onlar 
ama bunların hiç birine 
menfaatleri söz konusu 
olunca uymayan yine 
onlar… YÜZSÜZLÜK, 
RİYA ve YALANCI-
LIK davranış karek-
terleri olmuş.. politi-
kalarına sirayet etmiş 
vaziyette…
O’nlar insani değerleri 
çiğnedi diye bizler 
insanlığımızdan ve 
bizi, biz yapan değer-
lerimizden, kültür ve 
inançlarımızdan vaz mı 
geçeceğiz..?  
ASLA… O’NLAR 
GİBİ OLMAY-
ACAĞIZ. BİZE 
DÜŞMANLIK YAP-
ANLARA BENZE-
MEYECEĞİZ..!  Bizler 
aynen ATALARIMIZ 
gibi binlerce yıllık 
Kadim Kültürümüz 
ve TÖREMİZ gereği 
İNSANLIĞI, HAYAT-
IMIZIN MERKEZ-
İNE KOYARAK 
YAŞAMAYA DEVAM 
EDECEĞİZ.. ve emin 
olun hem milletimiz 
hem de insanlık için 
KAZANAN yine BİZ 

OLACAĞIZ… 
TÜRK İNSANI, 
inanç ve törelerinin 
gereği İNSANLARI ve 
İNSANLIĞI TANRI-
NIN KENDİLERİNE 
EMANETİ olarak 
görür ve insanlığın 
huzurunu , mutlu-
luğunu , özgürlüğünü, 
adalet içinde insanca 
yaşamasını sağlamak 
içinde BİNLERCE 
YILDIR “ DÜN-
YA HAKİMİYETİ 
ÜLKÜSÜ” için 
mücadele etmiştir. 
Bunun içindir ki hangi 
kıtaya giderseniz 
gidin TÜRK İZİNE 
RASTLARSINIZ.  Bu 
nedenledir ki onlarca 
DÜNYA HAKİMİ 
DEVLETLER KUR-
MUŞTUR. Türk milleti 
bu nedenledir ki kendis-
ine TANRI tarafından 
EMANET edilen İN-
SANLIĞI korumak için 
kendisini TANRININ 
ORDUSU olarak kabul 
etmiştir.. Meselesi kuru 
bir cihangirlik davası 
değil İNSANLIK 
DAVASIDIR…
Meselesi “ insanlık 
davası “ olan bu millete 
düşman olan kimdir 
varın orasını da siz 
söyleyin artık..
Hangi dinden, hangi 
ırktan, hangi renkten 
olursanız olun. Anado-
lu’nun hangi bölgesine 
giderseniz gidin çaresiz 
kaldığınız da herhangi 
bir kapıyı çalın ve Tanrı 
misafiri kabul eder 
misiniz diye sorun 
AÇ ve AÇIKTA 
KALMAK MÜMKÜN 
MÜDÜR..?  Asla ça-
resiz durumda bırakıl-
mazsınız. BİZ İNSAN 
MİLLETİZ. İNSAN-
LIK İÇİN YAŞARIZ.. 
Bu insan ve kendini in-
sanlığa adamış millete 
DÜŞMANLIK EDEN-
LER KİMLERDİR 
ve NEYE HİZMET 
EDİYORLAR… Asıl 
bulunması gereken 
cevap bence budur.

Sezgin Yıldırım

ÖNCE KENDİNİ 
SONRA DÜŞMANI TANI

CHP Muğla Milletvekili 
ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu üyesi 
Süleyman Girgin, 
komisyonda yaptığı 
konuşmada, kadro 
dışı bırakılan taşeron 
işçilere değinerek, Bakan 
Vedat Bilgin’e “taşeron 
işçilerimiz ne zaman 
kadro alacak?” diye 
sordu. “Kadrolu işçi 
olarak çalışmak isteyen 
ve kapsam dışı kalan 
işçiler özlük haklarından 
yoksun çalışmaktadır. 
Eş durumu tayini 
konusunda bile sorun 
yaşamaktadır” 
diyen Girgin 
“Karayollarının görev 
bünyesinde bulunan 
yolların bakımı, kış 
aylarında kar ile 
mücadelede de görev 
alıyor. Asıl işi yaptıkları 
halde karayollarında 
çalışan işçilerin kadro 
alamadığını belirtti.

Girgin şunları söyledi: 
ASIL İŞİ YAPAN 

KARAYOLLARI İŞÇİSİ 
KADRO ALAMADI

 “Sayın Bakan, “Amasız, 
fakatsız kadro.” denildi 
ama binlerce taşeron 
işçi hâlâ kadro alamadı. 
Kimler mi? Hastane 
bilgi yönetim sistemi ve 
bilgi işlem çalışanları. Ki 
bu konuda, Eski Bakan 
Jülide Sarıeroğlu devir 
teslim töreninde canlı 
yayında 
‘’HBYS çalışanı 
kardeşlerimizin 
çalışmalarını tamamladık 
umarım yeni dönemde bu 
kardeşlerimiz de kadrolu 
olacaktır’’ demişti.
Karayolları, KİT 
çalışanları, belediye 
şirket işçileri, kiralık 
araç şoförleri, diz 
protez, laboratuvar 
teknikerleri ve 
teknisyenleri, radyoloji 
ve MR, sterilizasyon ve 

dezenfeksiyon işçileri, 
hastane bilgi yönetim 
sistemi, bilgi işlem 
çalışanları, yemekhane 
çalışanları, sosyal tesis 
çalışanları, tüm kamu 
çağrı merkezi çalışanları, 
fizyoterapistler, 
öğretmenevi çalışanları, 
polisevi çalışanları, 
hâkimevi çalışanları, 
Vakıfbank özel güvenlik 
görevlileri, diğer yüzde 
70 engeline takılanlar ve 
4 Aralık mağdurları ne 
zaman kadro alacak?
“Kadro sorunu 
çözülmezse, ilk 
sandıktan sonra 
CHP taşeronlara 
kadro verecek” diyen 
Girgin konuşmasının 
devamında şu soruları 
sordu:   

BELEDİYELERDEKİ 
SÖZLEŞMELİ 

MEMURLAR KADRO 
İSTİYOR

Ayrıca, belediyelerde 

sözleşmeli memur olarak 
çalışanlar kadro istiyor. 
Sözleşmeli memura 
kadro hakkı verecek 
misiniz? 
4/B’LİLER VE ORMAN 

İŞÇİLERİ KADRO 
ALACAK MI? 

4/C’den 4/B’ye geçen 
özelleştirme mağdurları 
hak kayıpları yaşıyor, bu 
konuda bir çalışmanız 
var mı? Mevsimlik 
orman işçileri kadro 
alacak mı?
111 bin yardımcı 
hizmetler sınıfı 
personeli öğrenim 
durumlarına göre bir 
defaya mahsus sınavsız 
atamasının yapılmasını, 
bu sınıfın tamamen 
ortadan kaldırılmasını 
ve yıllardır süren 
mağduriyetlerinin 
giderilmesini bekliyor; 
bu konuda çalışmanız 
var mı”
 - Cihat Cura

Girgin: ‘Taşerona kadro sözü ne oldu’
CHP Muğla Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Süleyman Girgin, 
komisyonda yaptığı konuşmada, kadro dışı bırakılan taşeron işçilere değinerek, 
Bakan Vedat Bilgin’e “taşeron işçilerimiz ne zaman kadro alacak?” diye sordu.

TBMM Başkanlığına 
sunduğu soru 
önergesinde, 
maliyetlerin arttığını 
ve özel toplu taşıma 
sektöründe birçok 
esnafın iş bırakma 
raddesine geldiğini 
belirten Ergun, 
belediyelerin içinde 
bulunduğu mali 
koşullarda bu sektörü 
desteklemesinin zor 
olduğunu ifade ederek, 
Aile ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı’nın ücretsiz 
seyahat desteğini 
artırması gerektiğini 
savundu. Metin Ergun 
Aile ve Sosyal Hizmetler 
Bakanı Derya Yanık’a 

şu soruları sordu: 
“Bakanlığınızın özel 
toplu taşıma araçlarına 
sağladığı ücretsiz 
seyahat desteğini 
artırmak gibi bir 
çalışması var mıdır, Eğer 
böyle bir çalışma varsa, 
nasıl bir iyileştirme 
yapılması planlanmakta 
ve hangi tarihte 
yürürlüğe sokulması 
hedeflenmektedir, 
Bakanlığınızın, söz 
konusu kategorilerde yer 
alan vatandaşlarımıza 
ücretsiz seyahat 
desteğini doğrudan 
nakdi olarak yapmak 
gibi bir çalışması var 
mıdır.”

Ergun; “Bilindiği üzere 
Bakanlığınız, 04/03/2014 
tarihli ve 28931 sayılı 
Resmî Gazete’de 
yayınlanan Ücretsiz 
veya İndirimli Seyahat 
Kartları Yönetmeliği 
doğrultusunda özel 
toplu taşıma araçlarına 
ücretsiz seyahat 
desteği sağlamaktadır. 
4736 Sayılı Kanun 
çerçevesinde 
belediyelerce yetki 
verilmiş olan şehir içi 
özel toplu taşıma araçları 
bu kapsama dahildir. 
Bu çerçevede; asgari 
%40 engelli olanlar, ağır 
engelliler ile bir kişiyi 
geçmemek koşuluyla 

refakatçileri, gaziler, 
şehit ve gazi yakınları, 
65 yaşını doldurmuş 
olan vatandaşlarımız 
toplu taşıma 
araçlarından ücretsiz 
yararlanmaktadır. 
Türkiye ekonomisinin 
içinde bulunduğu 
ekonomik kriz sebebiyle 
maliyetler artmakta, bu 
durum birçok sektörü 
olduğu gibi özel toplu 
taşıma sektörünü de 
olumsuz etkilemektedir. 
Özellikle akaryakıt, 
sanayi ve bakım, sigorta, 
kasko, muhasebe 
ve diğer kalemlerde 
yaşanan gider artışları 
sektörü oldukça zor 

durumda bırakmaktadır. 
Girdi maliyetleri her 
geçen gün artarken, 
özel toplu taşıma 
sektörünün gelirleri aynı 
oranda artmamaktadır. 
Söz konusu sıkıntılar, 
özel toplu taşıma 
sektöründe hizmet veren 
birçok vatandaşımız 
açısından sürdürülebilir 
olmaktan çıkmıştır. 
Bu sebeplerden dolayı, 
birçok toplu taşıma 
esnafı iş bırakma ve 
sektörden çekilme 
raddesine gelmiştir. 
Sektörde yaşanan bu 
sıkıntılar derinleşirse 
çok sayıda esnafımız 
çalışanları ve aileleriyle 

birlikte müşkül duruma 
düşeceklerdir.
Bununla birlikte, 
Türkiye genelinde 
belediyelerimizin içinde 
bulunduğu mali koşullar 
bu sektörü destekleme 
konusunda son derece 
kısıtlıdır. Belediyelerin 

içinde bulunduğu şartlar 
da dikkate alındığında, 
Bakanlığınız tarafından 
özel toplu taşıma 
araçlarına sağlanan gelir 
desteğinin artırılması 
son derece faydalı 
olacaktır.” dedi.
 - Cihat Cura

Milletvekili Ergun, özel toplu taşıma sektörü için soru önergesi verdi
İYİ Parti Muğla Milletvekili ve Yerel Yönetimler Başkanı Prof. Dr. Metin Ergun, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’a Özel Toplu 
Taşıma araçlarına yönelik uygulanan “ücretsiz seyahat desteği”nin artırılıp artırılmayacağını sordu.


