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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

Ortaca Adliyesi için ek hizmet binası çalışmaları sonuç verdi. 
Ortaca Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç kısa süre içinde hizmete 
girmesi planlanan ek hizmet binasında incelemelerde bulundu. -3

Ortaca Adliyesi 
ek binasına kavuşuyor

Tezcan; “Üreticimizin sorunları dağ gibi”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ortaca İlçe Başkanı 
Evren Tezcan, Ortaca Ziraat Odası Başkanı Salim 
Çöllü’yü ziyaret etti. Tezcan, ziyarette yaptığı 

açıklamada, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik 
sıkıntıdan en çok etkilenenlerin başında üretici ve 
çiftçilerin geldiğini söyledi. -5

Yol bakım ve yenileme 
çalışmaları sürüyor

Ortaca Belediyesi Fen 
İşleri Müdürlüğünce 
Akıncı Mahallesi 1601. 
Sokak, Halil İbrahim 
Tolga Caddesi, Akasyalar 
Caddesi, Okçular 

Mahallesi 1164. Sokak, 
Atatürk Mahallesi 149. 
Sokak ve Karaburun 
Mahallesi 504. Sokak’ta 
ekiplerin çalışmaları 
sürüyor. -3

Yaklaşık 
50 Milyon 
TL Ödenek

Milletvekilleri Demir 
ve Gökcan, yoğun geçen 
TBMM Genel Kurul 
çalışmalarının yanı sıra 
Belediye Başkanlarımız 
ile birlikte Sayın 
Bakanlarımızı ziyaret 
ettiklerini belirterek şu 
açıklamada bulundu. -7

Suçlulara 
geçit yok

Köyceğiz İlçe Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri, 
ilçede uyuşturucu ve 
hırsızlık olaylarıyla ilgili 
4 kişiyi yakaladı. -2

Çıntar 
mevsimi 
başladı

Sonbahar mevsiminde 
yağışın bol olduğu 
dönemlerde yetişen 
Çıntar vatandaşlar 
tarafından toplanmaya 
başladı. -5



Emekleme her 
ebeveynin bekle-
diği,olmayınca 
endişelendiği,olmasa 
ne olur diye geriye 
attığımız bir motor 
gelişim basamağı.Peki 
emeklemenin faydal-
arı minikler üzerinde 
nelerdir? Emekleme 
tüm vücudu çalıştırır 
ve güçlendirir. Eme-
kleme beynin her iki 
tarafı çalıştıran ve 
bağlantısını arttıran 
çok komplex bir motor 
gelişim basamağıdır.
İlerleyen zamanlarda 
ihtiyacımız olan koor-

dinasyon becerilerinin 
temelini oluşturur.
Motor planlama beceril-
erini geliştirir ve görsel 
bilgiler ile birlikte me-
safe algısını geliştirir.
Omurga üzerinde 
oluşmasını bekle-
diğimiz bel ve boyun 
çukurunun oluşumunu 
destekler. Simetr-
ik hareket paternini 
destekler. Ellerin 
kavrama için gerekli 
olan arklarının oluşu-
munu destekler.Duyusal 
açıdan gelişimine 
destek olur. 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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Tıkanırcasına yeme 
bozukluğu; yani binge 
eating disorder son yıl-
larda giderek artan yeme 
bozukluklarından biridir. 
Yeme davranışı üze-
rinde kontrol kaybının 
hissedildiği, tekrarlayan 
aşırı yeme dönemleriyle 
kendini gösteren ve kişi-
nin tıkanırcasına yeme 
ataklarının yol açabi-
leceği etkileri gidere-
bilmek için bir takım 
yöntemlere başvurma-
dığı bir yeme bozuk-
luğudur. Tıkanırcasına 
yeme bozukluğuna sahip 
bireyler aç olmasalar 
bile çok fazla yemek 
yiyebilirler. Duygular 
kişinin yeme davranışını 
etkileyerek onu çok 

yemeye iter.
DSM-5 Tıkanırcasına 
Yeme Bozukluğu Tanı 
Ölçütleri(APA 2013)
A.Tekrar tekrar görülen 
tıkanırcasına yeme 
dönemleri. Bir tıkanır-
casına yeme dönemi bu 
maddelerin her ikisi de 
bulunur.
1)Benzer koşullarda, 
benzer sürede çoğu 
kişinin yiyebileceğinden 
açıkça daha çok yiyeceği 
ayrı bir zaman diliminde 
(örneğin herhangi 2 
saatlik sürede yeme)
2)Bu dönem sırasında , 
yemek yemeyle ilgili de-
netimin kalktığı hissinin 
bulunması
B. Tıkanırcasına yeme 
dönemlerinde bu mad-

delerden en az 3’ü
1)Olağandan çok daha 
hızlı yeme
2)Rahatsızlık hissedecek 
düzeyde tokluk hissed-
ene kadar yemek
3)Fizyolojik açlık duy-
muyorken aşırı derecede 
yemek
4)Ne kadar yediğinden 
utandığı için kendi başı-
na yeme
5)Yeme sonrası tiksinme, 
çökkünlük yaşama ya da 
suçluluk duyma
C.  Tıkanırcasına yeme 
ile ilgili belirgin bir 
sıkıntı duyulur.
D. Tıkanırcasına yeme 
davranışları, ortalama 3 
ay içinde, en az haftada 
1 kez olmuştur.
E.  Tıkanırcasına yem-
eye, bulimia nervozada 
olduğu gibi yineleyen 
uygunsuz telafi edici 
davranışlar eşlik etmez 
ve tıkanırcasına yeme 
,yalnızca bulimia nervo-

za ya da anoreksiya ner-
vozanın gidişi sırasında 
ortaya çıkmaz.
DSM-5’e Göre Tıkanır-
casına Yeme Bozuk-
luğunun Şiddeti
Ağır olmayan: Orta-
lama haftada 1-3 kez, 
orta derecede: ortalama 
haftada 4-7 kez, ağır: 
ortalama 8-13 kez,, aşırı 
düzey: ortalama 14 ya da 
daha fazla tıkanırcasına 
yemenin olması
Tıkanırcasına Yeme 
Bozukluğu Nedenleri
Nedeni tam olarak 
bilinmeyen bir hastalık-
tır. Travma sonrası stres, 
depresyon, mutsuzluk, 
özgüven eksikliği, 
umutsuz ruh haline sahip 
olmanın tıkanırcasına 
yeme bozukluğuna ned-
en olduğu düşünülmek-
tedir. Tıkanırcasına yeme 
bozukluklarında bir 
diğer unsur genetik ak-
tarımdır. Aile içerisinde 

yeme bozukluğu varsa 
aile içinde yaşayan 
diğer aile üyelerinde 
de tıkanırcasına yeme 
bozukluğuna yakalanma 
riski artar.
Sağlık Riskleri: Tıkın-
ma atakları sonrasında 
bireylerde obezite 
riski artmaktadır. Artan 
obezite sonucu kalp ve 
damar hastalıkları, Tip 
2 diyabet ve kanser riski 
de artar.
Tedavisi:
Tıkanırcasına yeme 
bozukluğu için tedavi 
planı yeme bozukluğu 
nedeni, şiddetine göre 
değişiklik gösterir. Teda-
vi seçenekleri arasında 
;bilişsel davranışçı tera-
pi, kişilerarası psikoter-
api, kilo kaybı tedavisi 
ve ilaç tedavisi bulunur. 
Kişinin tedavi ekibinde; 
beslenme uzmanı, hek-
im, psikolog bulunma-
lıdır. Sağlıkla kalın..

TIKANIRCASINA 
YEME BOZUKLUĞU

Gülsüm Kınalı
Diyet ve beslenme uzmanı

Köyceğiz İlçe Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri, 
ilçede uyuşturucu ve 
hırsızlık olaylarıyla ilgili 
4 kişiyi yakaladı. 
Köyceğiz İlçe Emniyet 
Müdürlüğü tarafından 
çeşitli tarihlerde 
uyuşturucu satışı ve 
kullanımının önlenmesi 
ile hırsızlıklara yönelik 
yapılan çalışmalar 
sonucunda iki ayrı 
adresten kullanıma hazır 
toplamda 13,24 gram 
esrar maddesi, 10 cm 
ve 50 cm uzunluğunda 
2 adet saksıya dikili 
vaziyette hint keneviri 
ele geçirildi. İşlemleri 
ardından adliyeye 
sevk edilen şahıslar 
tutuklanarak cezaevine 
gönderildi. 
İlçe genelinde ikamet 
bahçelerinden 
vatandaşın, çalınan 

bisikleti ve İnşaat yapı 
marketten yaklaşık 40 
bin lira değerinde inşaat 
malzemeleri çalan 2 
şüpheli şahıs yapılan 
incelemelerde tespit 
edilerek yakalandı. 
Çaldıkları tüm 
malzemeler mağdur 
vatandaşlara ulaştırıldı. 
Uyuşturucu ve hırsızlık 
olayları ile ilgili adli 
makamlara sevk edilen 
4 şüpheli şahsın 2’si 
tutuklanarak cezaevine 
teslim edildi.   
- Mehmet Bozkır

Köyceğiz polisinden 
suçlulara geçit yok

Demokrasi ve Şehitler 
Meydanında yapılan 
açıklamaya CHP Ortaca 
İlçe Başkanı Evren 
Tezcan, İlçe Kadın 
Kolları Başkanı Nejlin 
Yalçın ve partililer 
katıldı. Yapılan basın 
açıklamasında şu 
ifadelere yer verildi; 
“Bugün, 25 Kasım 
Kadına Yönelik Şiddete 
Karşı Uluslararası 
Mücadele Günü. 
Dünya çapında şiddete 
karşı dayanışmayı 
yükseltme, mücadeleyi 
büyütme ve şiddet 
nedeniyle yaşamını 
kaybeden kadınları 
saygıyla anma günü. Bu 
nedenle örgütümüzle 
birlikte, 81 ilde, 973 
ilçede eş zamanlı basın 
açıklaması yapıyoruz. 
Tarih sayfalarında 
bugünü özel kılan ve 
sorumluluk yükleyen 
onurlu bir mücadele 
hikayesi var. Dominik 
Cumhuriyeti’ni yöneten 
diktatör, halka baskıyı, 
zulmü ve ölümü reva 
görüyordu. Ülkede insan 
hakları ve demokrasi 
askıya alınmıştı. Tarihe 
adını “kelebekler” olarak 
yazdıracak üç kız kardeş, 
yaşananlara “Dur!” 
demek için mücadele 
meşalesini yaktı. 
İşkencelerin ayyuka 
çıktığı bir süreçte, 
örgütlenmenin tek 
çözüm olduğunun 
bilinciyle hareket ettiler. 
Direnişin simgesi olan 
“Mirabal Kardeşler” 
defalarca tutuklandı. 
Mal varlıklarına el 
konuldu. Diktatör 
tarafından açıkça hedef 
gösterilmelerinden 23 
gün sonra, takvimler 
25 Kasım 1960’ı 
gösterdiğinde; üç kız 
kardeşin arabası yolda 
durduruldu. Önce 
tecavüze uğradılar, sonra 

da öldürülüp uçurumdan 
aşağı atıldılar.
Diktatör, “kelebekler”den 
kurtulduğunu sandı. 
Oysaki onların 
uçurumun kenarında 
çırptığı kanatlar, büyük 
bir rüzgâra dönüştü ve 
diktatörlüğü yıktı.
1999 yılında Birleşmiş 
Milletler bugünü Kadına 
Yönelik Şiddete Karşı 
Uluslararası Mücadele 
Günü ilan etti. Değerli 
Basın Mensupları,
Biz kadınlar dünyada 
ve Türkiye’de şiddet 
sarmalına karşı 
sesimizi yükseltiyoruz. 
“Kelebekler”in 
onurlu direnişine 
sahip çıkmaya ve 
mücadeleyi büyütmeye 
devam ediyoruz. 
Kadın Cinayetlerini 
Durduracağız 
Platformu’nun verilerine 
göre, 2002 yılında 
66 kadın cinayeti 
işlenmişken, 2021 
yılında 217’si şüpheli 
olmak üzere 497 kadın 
hayattan koparıldı. 1 
Ocak 2022 ile 1 Kasım 
2022 arasında ise 202’si 
şüpheli olmak üzere en 
az 482 kadın öldürüldü.
Şüpheli kadın 
ölümü yoktur, etkin 
yürütülmeyen 
soruşturmalar vardır!
Malatya’da 14 yaşındaki 
Elif Gültekin’in intihar 
ettiği öne sürüldü. 
Savcılık soruşturmayı 
yeniden başlattığında, 
Elif’in töre cinayetine 
kurban gittiği üç yıl 
sonra anlaşıldı.
Eskişehir’de evinin 
bodrumunda ölü olarak 
bulunan 41 yaşındaki 
iki çocuk annesi Beyhan 
Biçer’in intihar etmediği, 
evli olduğu Ercan Biçer 
tarafından öldürüldüğü 
ise iki yıl sonra ortaya 
çıktı. Değerli Basın 
Mensupları, Bizler 

“Kadın cinayetlerini 
durdurun!” diye 
haykırırken, eski Aile, 
Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanı 
Zehra Zümrüt Selçuk, 
“Her kadın cinayeti 
bizim kadına yönelik 
şiddetteki kadın cinayeti 
değildir. Her şüpheli 
ölüm de kadın cinayeti 
değildir” demekle 
yetindi. Çocuğa yönelik 
tecavüzde “çocuğun 
rızası”ndan bahseden 
Bekir Bozdağ, Adalet 
Bakanı oldu. İçişleri 
Bakanı Süleyman Soylu, 
öldürülen kadınlardan 
sadece “sayı” olarak 
bahsetmeye devam 
etti. Yetti mi? Hayır! 
Şimdiki Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanı Derya 
Yanık, “2021’in ilk 10 
ayında 242 ve 2022’nin 
ilk 10 ayında 225 vaka 
var. 2022’de yüzde 7 bir 
azalış görülüyor’’ dedi. 
Yanık’ın açıklamasında 
bir de itiraf vardı: “Kadın 
cinayetlerinin yüzde 8’i 
koruma kararı altında 
yaşanıyor!” Kadınları 
koruyamayan, şiddeti 
tolere edilebilir bulan, 
öldürülen kadınları 
sadece sayı olarak 
nitelendiren zihniyete bir 
kez daha sesleniyoruz: 
“HER KADIN BİR 
HAYATTIR!”
Edanur Demir, 
öldürüldüğünde 17 
yaşındaydı. Antalya’da 
bir kafede çalışıyordu. 
Semih Melih D. 
tarafından öldürüldü. 
Sanık ifadesinde 
“Tabanca ile şaka 
yapmak istedim” dedi. 
Nasıl bir şakaysa, 
namluyu Edanur’un 
başına doğrultmuştu!
Sıla Şentürk, 
öldürüldüğünde 16 
yaşındaydı. Ailesinin 
defalarca karakola 
giderek şikayetçi 

olduğu, 10 ayrı 
suçtan sabıkası olan 
Hüseyin Can Gökçek 
tarafından öldürüldü. 
Hasret Dalkoparan, 
öldürüldüğünde 20 
yaşındaydı, 1,5 yaşında 
çocuğu vardı ve 5 aylık 
hamileydi. Katili, dini 
nikahla birlikte olduğu 
Ozan Dum idi. İsimlerini 
tek tek saymanın günler 
süreceği binlerce kadın 
katledildi! Bu kadınlar 
sayı değildi, hayatın ta 
kendisiydi. Anne, evlat, 
abla, kız kardeş, arkadaş, 
öğretmen, doktor, 
mühendis, hemşire, karşı 
komşu… Yaşamdan 
koparılan kadınların 
arkasında gözü yaşlı 
anneler, babalar, 
çocuklar kaldı. Kimimiz 
öğretmenini, kimimiz 
doktorunu, kimimiz 
sırdaşını, kimimiz 
akrabasını sonsuzluğa 
uğurladı.
O nedenle bugün 81 
il, 973 ilçede kadın 
erkek tek ses olduk, 
haykırıyoruz:
Değerli Basın 
Mensupları,
İktidarın kadını yok 
sayan politikalarına 
karşı, biz Cumhuriyet 
Halk Partisi olarak 
kadınları güçlendiren 
eşitlikçi politikaları 
hayata geçireceğiz. Bu 
mücadeleyi kadın erkek 
bir arada vereceğiz.
Kadınların can 
simidi olan İstanbul 
Sözleşmesi’nden 
asla vazgeçmedik, 
vazgeçmeyeceğiz. 
İktidara geldiğimizde 
Genel Başkanımız Sayın 
Kemal Kılıçdaroğlu’nun 
söz verdiği gibi 24 

saat içinde İstanbul 
Sözleşmesi’ni yeniden 
yürürlüğe koyacağız.
İki yıl önce İstanbul 
Sözleşmesi’nin bir 
maddesini hayata 
geçirdik. Genel 
Merkezimizde bir “Alo 
Şiddet” hattı kurduk. 
“YaşamHak” projemiz 
aracılığıyla 444 82 
85 numaralı hattımızı 
arayan tüm şiddet 
mağduru kadın ve 
çocuklara, 7/24 ücretsiz 
destek hizmeti verdik, 
vermeye de devam 
ediyoruz. YaşamHak 
projemiz kapsamında 
bugüne kadar binlerce 
kadının hayatına bire 
bir dokunduk. 81 ilde 
129 gönüllü avukat 
ekibi kurduk. Bu sürede 
1135 kadına yönelik 
şiddet ve çocuk istismarı 
duruşmasını takip ettik. 
Sivil toplum örgütleri, 
meslek odaları, barolar 
ve yerel yönetimlerle 125 
protokol imzaladık.
Değerli Basın 
Mensupları, İktidara 
geldiğimizde, yol 
haritamız hazır. Kadını 
güçlendirecek eşitlikçi 
politikaları derhal 
uygulamaya koyacağız.
Bizlere ülkemizin ve 
partimizin kurucusu 
Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ten kalan   
büyük bir mücadele 
mirası var! Hiçbirimiz 
eşitlik mücadelemizden 
asla vazgeçmeyeceğiz! 
Bugün sokaklara 
çıkarken, haklarımızı ve 
demokrasiyi savunmak 
için bir arada olacağız, 
kadın erkek hep birlikte 
sesimizi yükselteceğiz.”
- Mehmet Bozkır

CHP Ortaca’dan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü açıklaması
CHP Ortaca İlçe Kadın Kolları, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yazılı 
basın açıklamasında bulundu, kadına şiddete dikkati çekti.
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Ortaca Cumhuriyet 
Başsavcısı Emre Genç 
kısa süre içinde hizmete 
girmesi planlanan 
ek hizmet binasında 
incelemelerde bulundu. 
Ortaca’da mahkemelerin 
ihtiyaçlarını 
karşılamak, adalet 
hizmetlerinin etkin 
ve verimli bir şekilde 
sürdürülebilirliğini 

sağlamak amacıyla ek 
hizmet binasına ihtiyaç 
duyuldu. İlçede ek adli 
hizmet binasına 
yönelik Ortaca 
Cumhuriyet Başsavcısı 
Emre Genç’in girişimleri 
sonuç verdi. Ortaca 
Adliyesinin yanında 
bulunan binada 
çalışmalar devam ediyor. 
Ortaca Adliyesi 

ek hizmet binası 
ile vatandaşların 
yargıya erişiminin 
kolaylaşması, güvenli 
ve sağlıklı çalışma 
ortamı oluşturulması 
amaçlanıyor. Ek hizmet 
binası ile adliyeye Bin 
200 metre kare kapalı 
alan kazandırılacağını 
aktaran Ortaca 
Cumhuriyet Başsavcısı 

Emre Genç; “Ortaca 
ve Dalaman’daki 
vatandaşlarımızın 
daha ferah ve güzel 
bir ortamda adalet 
arayışlarını sürdürmesini 
istiyoruz. Bin 335 
metrekare üzerine 
kurulu bin 200 
metrekare kapalı alanı 
bulunan binada hukuk 
mahkemeleri ile savcılık 

ilamat bürosundan 
6 hakim, savcı ve 30 
personelle hizmet 
verilmesi planlanıyor. 
Ayrıca halihazırda 
kullandığımız binada 
da yaptığımız tadilat ile 
yenileme çalışmaları 
gerçekleştirdik. Hayırlı 
olmasını diliyorum.” 
dedi. 
- Mehmet Bozkır

Ortaca Adliyesi 
ek binasına kavuşuyor
Ortaca Adliyesi için ek hizmet binası çalışmaları sonuç verdi. Ortaca Cumhuriyet 
Başsavcısı Emre Genç kısa süre içinde hizmete girmesi planlanan ek hizmet 
binasında incelemelerde bulundu. 

Ortaca genelinde yol bakım ve 
yenileme çalışmaları sürüyor

Ortaca genlinde Belediye 
ekipleri tarafından yollarda 
bakım, onarım ve yenileme 
çalışmaları yapılıyor.
Ortaca Belediyesi Fen 
İşleri Müdürlüğünce 
Akıncı Mahallesi 
1601. Sokak, Halil 
İbrahim Tolga Caddesi, 
Akasyalar Caddesi, 
Okçular Mahallesi 
1164. Sokak, Atatürk 
Mahallesi 149. Sokak 
ve Karaburun 
Mahallesi 504. Sokak’ta 
ekiplerin çalışmaları 
sürüyor. Ortaca 
Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir, 
Ortaca’nın en ücra 

köşesine kadar 
bakım, onarım ve 
yenileme gerektiren 
yollarda Belediye 
ekiplerinin çalışma 
yaptığını belirtti. 
Başkan Uzundemir, 
“Vatandaşlarımızın 
daha güvenli yollarda 
dolaşabilmesi ve gelen 
talepleri de dikkate 
alarak yollarımızda 
bakım, onarım ve 
yenileme çalışmasını 
sürdürüyoruz” dedi.
- Tuncay Karaçelik

Muğla Büyükşehir 
Belediyesi Acil 
Müdahale aracı 
candostlar için Geçici 
Hayvan Bakımevi’nde 
hizmete başladı. 
Türkiye’nin en kapsamlı 
Geçici Hayvan 
Bakımevi’ni Muğla’ya 
kazandıran Büyükşehir 
Belediyesi Geçici 
Hayvan Bakımevi’nde 
kullanılmak üzere iç 
donanımında açılır- 
kapanır muayene masası, 
serum askısı, ilaç-
malzeme dolabı, hayvan 
taşıma rampası, seyyar 
taşıma sedyesi, lavabo 
ve 4 adet kafes bulunan 
Acil Müdahale aracını 
hizmete sundu. Acil 
Müdahale Aracı sahipsiz 
sokak hayvanlarının 
acil durumlarda ilk 
müdahalesinin yerinde 
yapılabilmesi için 
tasarlandı ve Geçici 
Hayvan Bakımevi’nde 
hizmete başladı. 
Geçici Hayvan 
Bakımevi’ne getirilen 
candostlar 5199 sayılı 
Hayvanları Koruma 
Kanunu kapsamında 
rehabilitasyonlarının 
(tedavi/ kısırlaştırma, 
küpeleme, kayıt 

altına alma, iç/dış 
parazit uygulamaları 
ve aşı uygulamaları) 
gerçekleştirilmesinin 
ardından alındıkları 
ortama geri bırakılıyor. 
Geçici Hayvan 
Bakımevi’nde Bugüne 
Kadar 18 Bin 043 
Ziyaretçi Ağırladı 
 Doğal yaşam alanları ile 
Türkiye’nin en donanımlı 
barınaklarından biri 
olan, ilk kabul ünitesi, 
yavrulu anne bakım 
ünitesi, karantina 
ünitesi, muayene 
ünitesi, ameliyathane 
ünitesi, müşahede 
ünitesi, kedi üniteleri, 
açık-kapalı kafesler 
ve doğal yaşam park 
alanları ile candostlar 
düşünülerek tasarlanan 
Muğla Büyükşehir 
Belediyesi Geçici 
Hayvan Bakımevi’nde 
bugüne kadar 34 bin 
778 tedavi, 969 cerrahi 
müdahale, 18 bin 362 
kısırlaştırma işlemi 
gerçekleştirildi. 2698 
candost sahiplendirilerek 
yeni yuvalarına 
kavuştu. Geçici Hayvan 
Bakımevi’ni bugüne 
kadar 18 bin 043 
vatandaş ziyaret etti. 

Can dostlar için Acil 
Müdahale Aracı devrede

Muğla Büyükşehir 
Belediyesi il genelinde 
sürdürdüğü düzenli ve 
güvenli yol çalışmalar 
kapsamında 8 bin 86 km 
yol çizgi çalışması yaptı.
13 ilçesi, 569 mahallesi 
olan Muğla’da 
sorumluluk alanı 
yollarda yapım, bakım, 
onarım, çizgi, oto 
korkuluk, yatay, düşey 
işaretleme çalışmalarına 
devam eden Büyükşehir 
Belediyesi ekipleri 2014 
yılından bu yana 8 bin 
86 km yol çizgi çalışması 
yaptı. Büyükşehir 
Belediyesi ayrıca 
İlçe Belediyelerinin 
sorumluluğu altında 
olan yolların da çizgi 
çalışmalarını yapıyor.
Muğla Büyükşehir 
Belediyesi yaya ve trafik 
güvenliğini sağlamak 
amacıyla il genelinde 
başlatmış olduğu yatay 
ve düşey işaretleme 
çalışmalarına da 
aralıksız olarak devam 
ediyor. Büyükşehir 
Belediyesi, trafik tanzim 
ve uyarı levhalarının 

yanı sıra eksik veya 
deformasyona uğramış 
yavaşlama uyarı 
çizgileri, yaya geçidi, 
refüj başı ofset tarama ve 
yol çizgi uygulamalarını 
da sürdürüyor. Bu 
kapsamda 2014 yılından 
bu yana İl genelinde 
149 bin 23 adet levha, 
159 bin 176 adet CTP ( 
kedigözü yansıtıcılı yol 
kenar dikmesi), 2 bin 
193 adet trafik güvenlik 
aynası, 103 bin 738 adet 
Omega montajı yaptı.
Büyükşehir ekipleri yol 
çizgilerini periyodik 
yenileme çalışmalarının 
yanı sıra zaman 
içerisinde lastik asfalt 
lekesi olan işaretlemeleri 
basınçlı su jeti ile 
temizleyerek çizgilerinin 
görünürlüğünü arttırıyor 
ve kullanım ömrünü 
uzatıyor.

8 bin kilometre 
yol çizgi çalışması
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Atık Getirme Merkezi 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    :2022/1282199
1 -İ da re nin
 a) Adı    :ORTACA BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Ad re si   :Atatürk Mahallesi Atatürk Bulvarı 105 48600 ORTACA/MUĞLA
c) Te le fon ve faks nu ma ra sı :2522825049 - 2522825016
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    :Atık Getirme Merkezi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 41 m² İdari Bina ve 250 m² Çelik Çatılı Atık Depolama Alanı Yapımı  
      ile Bahçe Duvarı Yapımı ve 750 m² Beton Parketaşı ile Düzenleme  
      Yapılması
      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 Karaburun Mahallesi 1013 Ada 1 Nolu Parsel
ç) Süresi/teslim tarihi  : Yer tesliminden itibaren 75 (YetmişBeş) 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   :16.12.2022 - 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 B/III. grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife 
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 
yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

Basın: 1739971Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.’de

ATIK GETİRME MERKEZİ
ORTACA BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Türk tarımını 24-27 
Kasım’da yaklaşık 40 
ülkeden 500’e yakın 
firmanın katıldığı 9’uncu 
İslam İşbirliği Teşkilatı 
Helal Expo Fuarı’nda 
tanıtan Ege İhracatçı 
Birlikleri, Fuara 36 
m2’lik info stantla 
katılım sağladı. 
Ege İhracatçı Birlikleri 
bünyesindeki 12 
ihracatçı birliğinin 
7 tanesinin tarım 
ürünleri ihracatçılarının 
kümelenmesi olduğunu 
söyleyen Ege Su 
Ürünleri ve Hayvansal 
Mamuller İhracatçıları 
Birliği Yönetim 
Kurulu Başkanı Bedri 
Girit, “Ege Bölgesi, 
Türkiye’nin tarım 
ürünleri ihracatının 
yaklaşık yüzde 25’ini tek 
başına gerçekleştiriyor. 
Su ürünleri, kuru 
üzüm, kuru incir, 
zeytin, zeytinyağı, 
meyve sebze mamulleri, 
baharatlar, odundışı 
orman ürünlerinde 

Türkiye’nin ihracat 
lideriyiz. 168 ülkeye 
gerçekleştirdiğimiz tarım 
ihracatımızda Almanya, 
ABD ve Birleşik Krallık 
ilk üçte yer alıyor. 
Helal Expo, MENA 
(Ortadoğu ve Kuzey 
Afrika) ülkeleri ile dış 
ticaretimizi artırmada 
kilit bir rol üstleniyor. 7 
tarım birliğimizle Helal 
Expo Fuarı’na ikinci 
kez katılıyoruz.” diye 
konuştu. 
Girit, Ege Bölgesi’nin 
organik üretim 
ve ihracatta, 
sürdürülebilirlikte öncü 
olduğunu vurgulayarak, 
EİB’nin bünyesindeki 
6 tarım birliğinin 
Sürdürülebilirlik UR-GE 
projesine başladığını 
açıkladı. 
“Helal pazarın dünyada 
7 trilyon dolarlık hacmi 
var. Dünyada helal pazarı 
domine eden 39 ülkeden 
gelen yabancı alıcılara 
Türkiye’nin üretiminde 
ve ihracatında dünya 

lideri olduğu tarım 
ürünlerinin hem tadımını 
gerçekleştirdik hem 
de sürdürülebilirlik 
projelerimizle ilgili bilgi 
verdik. EİB’nin son bir 
yıllık verilerine göre 
tarım ihracatımız yüzde 
17 artışla 6,6 milyar 
dolara yükseldi. Fuarda 
karşılaştığımız yoğun 
ilgi 10 milyar dolarlık 
tarım ihracatı hedefimize 
çok yaklaştığımızı 
gösterdi.” 
Fuarda Ege İhracatçı 
Birlikleri’ni Türkiye Su 
Ürünleri ve Hayvansal 
Mamuller İhracatçı 
Birlikleri Sektör Kurulu 
Başkanı Sinan Kızıltan, 
Ege Su Ürünleri ve 
Hayvansal Mamuller 
İhracatçıları Birliği 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Bedri Girit, Ege Su 
Ürünleri ve Hayvansal 
Mamuller İhracatçıları 
Birliği Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Melih 
İşliel temsil etti.

Ege’de tarım ihracatı 
6,6 milyar dolara yükseldi

Türkiye’de tarım ihracatının zirvesindeki Ege İhracatçı Birlikleri, 
son bir yıllık dönemde tarım ihracatını yüzde 17 artışla 6,6 
milyar dolara taşıdı. 

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...

Sonbahar mevsiminde 
yağışın bol olduğu 
dönemlerde yetişen 
doğal mantar (Çıntar) 
vatandaşlar tarafından 
toplanmaya başladı.
Sonbahar döneminde 
genellikle çamlık 
alanlarda doğal olarak 
yetişen Çıntar, Ege 
ve Akdeniz civarında 
dağlarda, nemli yerlerde 
çıkan ve yemeği yapılan 

doğal mantar çeşidi 
Çıntar, kış mevsiminin 
yaklaştığı Ekim, Kasım 
ve Aralık aylarında 
vatandaşlar tarafından 
ormanlık alandan 
toplanıyor. Kırsal alanda 
yetişen Çıntar kilosu 70 
liradan alıcı buluyor. 
Yağışın iyi olduğu 
yıllarda kilosu 50 liraya 
kadar düşen Çıntar, 
Kasım ayı başında kırsal 

kesimdeki vatandaşlar 
tarafından dağlık 
alanlardan toplanarak 
pazarda kilosu 70 liradan 
satılıyor. Kavurması 
ve közde kızartması 
en bilinen pişirme 
yöntemi, Çıntar bazı 
vatandaşlar tarafından 
kış döneminde yenilmek 
üzere derin dondurucuda 
da saklanıyor.
- Tuncay Karaçelik

Çıntar mevsimi başladı
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Millet olarak vatan 
ve millet sevgimizi 
hamasi duygular ile 
anlatmayı pek sevi-
yoruz. Tarihimiz ile 
övünmeyi vatansev-
erlik ve milliyetçilik 
duygularımızın ifadesi 
olarak görüyoruz. 
Lakin “ dünün güneşi 
ile bu günün çamaşırını 
kurutamazsınız “ diye 
çok güzel bir söz 
var..  Dün tarihimizin 
milli kahramanları ve 
o günün Türk insan-
ları milletlerine layık 
hayırlı evlatları olarak 
üzerine düşeni yap-
mışlar. Devletlerinin ve 
milletlerinin , milletler 
ailesi içinde zirvede 
ve şerefli bir yerde yer 
almasını sağlamışlar. 
Hem milletleri, hem 
de insanlık için büyük 
katkılar sunmuşlardır. 
Elbette ki onlar ile 
övünmek hakkımızdır 
ama bu günler için de 
bizlerin övünmenin 
dışında da devletimiz, 
milletimiz ve insanlık 
için katkı sunmak adına 
ciddi çalışmalar yap-
mamız lazım. Üzerim-
ize düşen fedakarlıkları 
yapmadan kuru, kuruya 
sözler ile hamaset 
yaparak vatansever ve 
milliyetperver ola-
mayız..
Mevla’nın da dediği 
gibi “ dün dünde kaldı 
cancağızım, bu gün 
yeni şeyler söylemek 
lazım.”…
Bu gün yeni dünya 
düzeni kuruluyor. Mü-
cadele ve çekişmeler 
devam ediyor..
20.yy.’a  ait kavramlar, 
değerler, sistemler, ku-
rumlar birbir çöküyor. 
Tarihin çöplüğüne 
gidiyor. Yeni kavramlar, 
sistemler konuşuluyor. 
Yeni dengeler ortaya 
çıkıyor. Dünya’nın her 
bölgesi hareketli ve 
nabızlar yüksek atıyor. 
Stresli ve gelecekten 

endişeli insan topluluk-
larının üzerine karan-
lık bulutlar çökmüş 
gibi adeta. Her yerde 
toplumsal hareketlil-
ikler var ve sokaklar 
karışık. İnsanlık UMUT 
ve GELECEK adına bir 
güzellikler silsilesinin 
oluşmasını ve dünyaya 
huzur getirmesini bek-
liyor..
Böyle bir ortamda bi-
zim insanımıza bakınca 
benim içim kararıyor 
bazen…
Her olaya siyasi yak-
laşan ve her olayı siyasi 
gözle değerlendiren 
ve her sorunu kendi 
ideolojisi ile çözm-
eye çalışan PARTİ-
ZAN KAFALAR her 
tarafımızı kuşatmış 
vaziyette…
Demokrasi, siyasetçi 
faşizmine dönüşmüş 
vaziyette..!
Siyaset yapmak paralı 
hale getirilmiş..  Partiler 
Liderlerin derebeyliğine 
dönüşmüş.. Milli irade 
asla tecelli etmiyor. 
Milletin istedikleri 
değil, liderlerin veya 
parti genel merke-
zlerinin seçtiklerinin 
SEÇİLDİĞİ ve bize, 
bizim seçip, size 
sunduklarımızı seçin 
denilen bir sisteme 
dönüşmüş.. Millet-
vekilleri parti grup 
kararı var diyerek 
SUSTURULMUŞ, 
grup kararı dışında 
veya genel başkanını 
ve genel merkezlerin 
kararını eleştirenler 
parti disiplin kurul-
larınca cezalandırılıp, 
partilerinden ihraç 
edilir hale gelmiş. 
Demokrasi,  birilerinin 
koltuklarda oturma 
davasına dönüşmüş.. 
Milleti düşünen var mı 
Allah aşkına. Bakmayın 
hamasi nutuklar çekm-
elerine.. Kendilerine oy 
verip, desteklediğiniz 
sürece baş tacısınız 

ama bir kez bile küçük 
bir tenkit ile tu kaka 
ilan edilirsiniz… Daha 
yazılıp, söylenecek çok 
şey var ama bu kadarcık 
fotoğraf bile meramımı 
anlatmaya yeter diye 
düşünüyorum..
Soru şu ;  Bu siyasetçil-
er  ve siyasi partiler mi 
bizi yeni dünya düzenin 
de zirveye taşıyacak..?
BİZİM yeni şeyler 
söyleyen, proje üreten, 
iddia ortaya koyan, 
sadece milletimiz için 
değil umutsuzluğa 
düşmüş tüm insanlığa 
umut olacak çalışmalar 
yapan Siyasetçilere, 
ilim adamlarına ve 
aydınlara ihtiyacımız 
var. Siyaset ve siyasi 
söylemler çemberinin 
dışına çıkamamış insan-
ları yıllardır dinliyoruz 
zaten. Anadolu deyimi 
ile hep “ anam anam 
gadın anam “  durumu 
dışına çıkamadık..
ZAMAN farklı.. 
değişim ve dönüşüm 
çok hızlı.. Geç kalmak, 
vakit kaybetmek gibi 
bir lüksümüz yok..
Bizim birlik ve beraber-
lik içinde hangi siyasi 
düşünceden, hangi 
etnik kökenden, hangi 
mezhepten olursak 
olalım , bu toprakların 
evladı TÜRK İNSANI 
olarak KUCAKLAŞ-
MAYA ve tüm insanlığı 
KUCAKLAMAYA , 
umutsuzluğa düşmüş, 
dertlenmiş insanlığa 
ÇARE OLMAYA, 
MERHAMET ELİM-
İZİ UZATMAYA 
ihtıyacımız var. GERİSİ 
TEFERRUAT ve 
HİKAYE..
ÇARESİZSENİZ; 
ÇARE SİZSİNİZ..!
Çare olmaya gayret 
edenlere selam olsun..
Milletimizin ve 
insanlığın yüzünü 
güldürmeyi kendine 
dert edinenlere selam 
olsun..
Kader gayrete mah-
kumdur. Gayret edelim 
ki kaderimiz güzel 
olsun diyenlere selam 
olsun.

Sezgin Yıldırım

SELAM OLSUN

Adliye binası önünde bir 
araya gelen avukatlar, 
Muğla Barosu Kadın 
Hakları ve Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği 
Hakları Komisyonunun 
açıklamasını kamuoyu 
ile paylaştı.  
Yapılan Açıklamada 
şu ifadelere yer verildi; 
“25 Kasım 1960’ta 
Dominik Cumhuriyetini 
yöneten Rafael Trujillo 
diktatörlüğüne karşı 
mücadele eden Mirabal 
kardeşlerin, cinsel 
saldırı ve işkenceye 
maruz bırakılarak 
vahşice katledilmesinin 
ardından aradan geçen 
62 yıl sonra kadınlar hala 
eşit haklar elde etmek 
adına mücadele ederek 
kadın bedenine biçilen 
rollerin dışına çıktıkları, 
bedenleri ve hayatlarına 
ilişkin karar verdikleri 
için tüm dünyada 
öldürülmekte ve baskı 
altında tutulmaktadır. 
Bu sistematik şiddetin 
sürdürülmesinde payı 
olan devlet politikaları 
ve yeni icat edilmeye 
çalışılan yasal 
düzenlemeler eliyle 
ayrımcılığı ve eşitsizliği 
dolayısıyla kadın, LGBT 
ve çocuklara yönelik 
erkek şiddeti ve yasal hak 
ihlalleri her geçen gün 
artmakta. 
“326 GÜNDE, EN 
AZ 296 KADIN 
ÖLDÜRDÜ”
Yerel ve ulusal 
gazetelerden, haber 
sitelerinden ve 
ajanslardan derlenen 
haberlere göre; 
erkekler, Türkiye’nin 

birçok ilinde, 1 Ocak 
2022- 23 Kasım 2022 
dönemindeki 326 günde, 
en az 296 kadın öldürdü. 
Erkeklerin öldürdüğü 
17 kadın Türkiye’ye göç 
eden kadınlardı. 1 Ocak 
2022- 23 Kasım 2022 
dönemindeki 326 günde 
en az 169 kadının ölümü 
basına “şüpheli” olarak 
yansıdı. 2022’nin ilk 
dokuz ayında erkekler 
118 kadını taciz etti, 187 
çocuğu istismar etti, 605 
kadına şiddet uyguladı, 
24 kadına tecavüz etti. 
Erkekler en az 372 
kadını seks işçiliğine 
zorladı. 2022 yılın ilk 
dokuz ayında en az 32 
çocuğu öldürdü. Bununla 
beraber, her yıl taciz, 
tecavüz kadın cinayeti 
ve bunun gibi türlü 
toplumsal, ekonomik, 
psikolojik ve fiziksel 
şiddet biçimlerine 
maruz kalan kadınlar 
rakamlarla anılırken 
diğer yandan erkek 
şiddetine karşı mücadele 
eden kadınların sayısı 
gittikçe artmakta ve 
örgütlü mücadelenin 
değeri vazgeçilmez önem 
kazanmaktadır.
Muğla Barosu Kadın 
Hakları ve Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği 
Komisyonu, tüm 
baroların kadın hakları 
komisyonları ve kadın 
hak mücadelesi veren 
örgütler bu yıl da şiddet 
uygulayan erkeklerin 
etkin yargılanmasını, 
cezasızlığın son 
bulmasını, iyi hal 
indirimlerinin 
uygulanmamasını 

sağlamak adına 
mücadelelerini 
sürdürmekte ve bu 
kapsamda takip edilen 
davalarda etkin sonuçlar 
ve kazanımlar elde 
etmişlerdir. Kadınların 
yalnızken ulaşmaları 
güç olan adalete erişim 
hakkı için mücadele 
etmişlerdir. Biz Muğla 
Barosu Kadın Hakları 
ve Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği Komisyonu’nun 
varlık nedeni; Devletin 
kadınlara yönelik her 
türlü şiddet eylemini 
açık bir şekilde kınaması 
ve cinsiyetçi dil, eylem 
ve uygulamalardan 
uzaklaşmasını sağlamak 
içindir, Cinsiyetçi ve 
kadın erkek eşitliğini 
hükümsüz kılan 
yasal düzenlemelerin 
ve uygulamaların 
kaldırılmasının, 
bu bağlamda ilgili 
çalışmaların kadın 
hak mücadelesi veren 
örgütleriyle birlikte 
hayata geçirilmesinin 
sağlanması içindir,
Kadına yönelik şiddet 
eylemleri nedeni ile 
yargılanan erkeklere 
‘haksız tahrik indirimi’ 
ve ‘iyi hal indirimi’ 
uygulamaktan 
vazgeçilerek uluslararası 
sözleşmeler hükümlerine 
istinaden var olan 
yasaların uygulanmasını 
sağlamak içindir, 
Aile içi şiddeti ve 
genel olarak kadın 
ve çocuklara yönelik 
şiddeti önlemek için 
iç hukuk normlarının 
ve Anayasal düzlemde 
korunan uluslararası 

sözleşmelerin 
uygulanabilirliğinin 
sağlaması içindir.
Kadınların ekonomik 
özgürlüğünün sağlanması 
ve fırsat eşitsizliğinin 
ortadan kaldırılması için 
kreş, sosyal güvenlik, 
parasız eğitim ve parasız 
sağlık gibi haklardan 
yararlanılmasının 
sağlanmasına 
destek sağlamak 
içindir ve bunlarla 
beraber, savunma adı 
altında, erkek şiddeti 
nedeniyle suçtan 
zarar gören kadınların 
davalarında kadını 
itibarsızlaştırma yolu 
ile cinsiyetçilik yaparak 
fail savunuculuğunu 
engellemek, cinsiyetçi 
yargılama kapsamında 
yargı kararlarının 
verilmemesini sağlamak 
içindir.
Muğla Barosu Kadın 
Hakları ve Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği 
Komisyonu üyeleri 
olarak İran’da Mahsa 
Amini’nin başörtüsü 
gerekçe gösterilerek 
öldürülmesinin 
ardından güçlenen kadın 
hareketini selamlıyoruz. 
Mücadeleleri 
mücadelemizdir. 
Gerek kadın 
kimliğimiz gerekse 
avukat kimliğimizle, 
Kadına yönelik 
şiddete ve cinsiyetçi 
egemen zihniyete 
karşı mücadelemizi 
gerçek adalete dair 
kararlı inancımız ile 
sürdüreceğiz.”
- Berkay Göcekli

Ortaca’da 25 Kasım açıklaması
Ortaca’da baro ilçe temsilciliği 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 
Günü ile ilgili basın açıklaması yaptı. Açıklamada; “Kadına yönelik şiddete ve 
cinsiyetçi egemen zihniyete karşı mücadelemizi gerçek adalete dair kararlı 
inancımız ile sürdüreceğiz” denildi.

Köyceğiz ilçesinde 
antrenör Elis Yıldız’ın 
çalıştırdığı, bir çok 
başarılara imza atan 
Milli Güreşçi Selvi 
İlyasoğlu Köyceğiz 
Belediyespor ile 
sözleşme imzaladı.
Muğla’nın altın kızı 
Milli Güreşçi Selvi 
İlyasoğlu, Köyceğiz 
Belediyespor Kulübü 
ile sözleşme imzaladı. 
Türkiye Şampiyonluğu, 
Avrupa Şampiyonluğu 
ve Dünya Yıldızlar 
Güreş Şampiyonası 
kadınlar 57 kilo 
finalinde İsveçli rakibi 

Tindra Olivie Dalmyr’ı 
4-0 yenerek Dünya 
Şampiyonu olan, Yıldız 
Kızlarda ilk Dünya 
Şampiyonu Türk Sporcu 
olarak tarihe geçerek 
birçok başarıları ile 
Muğla’yı gururlandıran 
Milli Güreşçi Selvi 
İlyasoğlu, Köyceğiz 
Belediyespor Kulübü ile 

sözleşme imzalamanın 
mutluluğunu 
yaşadı. Köyceğiz 
Belediyesi’nden yapılan 
açıklamada, “Köyceğiz 
Belediyesi olarak 
sporcumuza başarılı bir 
yıl geçirmesini diler, 
daha nice başarıları 
birlikte kutlamayı 
dileriz” denildi.

Köyceğiz’de Milli Güreşçi 
İlyasoğlu sözleşme imzaladı
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1000 kVa Beton Köşk ve Enerji Nakil Hattı 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    :2022/1308287
1 -İ da re nin
 a) Adı    :ORTACA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Ad re si   :Atatürk Mahallesi Atatürk Bulvari 105 48600 ORTACA/MUĞLA
c) Te le fon ve faks nu ma ra sı :2522825049 - 2522825016
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    :1000 kVa Beton Köşk ve Enerji Nakil Hattı
b) Niteliği, türü ve miktarı :1 Adet 1000 kVa Beton Trafo Köşkü ve 20 Direkli 1.177 m. Enerji  
     Nakil Hattı Yapımı
     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 Ekşiliyurt Mahallesi
ç) Süresi/teslim tarihi  : Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) 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   :19.12.2022 - 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 D/III. grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Elektrik Mühendisi veya Elektrik Elektronik Mühendisi
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife 
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 
yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
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1000 KVA BETON KÖŞK VE ENERJİ NAKİL HATTI
ORTACA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

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...

30 Kasım Dünya 
Şoförler Gününde Ortaca 
Belediye Başkan Vekili 
Volkan Metin ve Meclis 
Üyesi Sebahi Yılmaz, 
ilçede bulunan şoför 
esnaf odası, kooperatif ve 

taksici esnafları ziyaret 
etti. Ortaca Belediye 
Başkan Vekili Volkan 
Metin ve meclis üyesi 
Sebahi Yılmaz, Ortaca’da 
Bulunan SS23 Nolu 
Ortaca Minibüs Motorlu 

Taşıyıcılar Kooperatifi, 
Ortaca Şoförler ve 
Otomobilciler Odası 
Başkanlığı ve Ortaca 
Garaj Taksi Durağını 
ziyaret ederek günlerini 
kutladı. - Cihat Cura

Ortaca’da Dünya 
Şoförler Günü ziyareti

Milletvekilleri Demir 
ve Gökcan, yoğun geçen 
TBMM Genel Kurul 
çalışmalarının yanı sıra 
Belediye Başkanlarımız 
ile birlikte Sayın 
Bakanlarımızı ziyaret 
ettiklerini belirterek şu 
açıklamada bulundu. 
Milletvekilleri 
tarafından yapılan 
açıklamada şu ifadelere 
yer verildi; “Belediye 
Başkanlarımızla Gençlik 
ve Spor Bakanımız 
Sayın Muharrem 
Kasapoğlu’nu ziyaret 
ettik. Köyceğiz Belediye 
Başkanımız Kamil 
Ceylan,  Seydikemer 
Belediye Başkanımız 
Yakup Otgöz, Dalaman 
Belediye Başkanımız 
Muhammet Karakuş, 
Yatağan Belediye 
Başkanımız Mustafa 
Toksöz, Kavaklıdere 
Belediye Başkanımız 
Mehmet Demir, Ula 
Belediye Başkanımız 
Özay Türkler ve Ortaca 
Belediye Başkanımız 
Alim Uzundemir ile 
birlikte Gençlik ve 
Spor Bakanımız Sayın 
Muharrem Kasapoğlu’nu 
ziyaret ettik. Sayın 
Bakanımız ile toplantı 
yaparak, Muğla’mıza ve 
ilçelerimize yapılacak 
yatırımları görüştük. 
Geçtiğimiz günlerde 
Muğla’da imzalanan 
Yatırım Projeleri 
için teşekkür ettik. 
Fethiye için   daha önce 
planlanan yüzme havuzu 
revize edilerek, ilçemize 
yakışır bir olimpik 
havuz yapılmasına 
karar verildi.  Ulusal 
spor organizasyonları 
yapabileceğimiz ve  spor 
turizmine önemli katkı 
sağlayacak havuzun 
proje çalışmalarına 
başlandı.

Muğla Merkez, 
Marmaris Bozburun, 
Dalaman, Kavaklıdere ve  
Köyceğiz’deki  ve spor 
tesisleri için  yaklaşık 50 
Milyon TL ödenek tahsis 
edildi.
Sayın Bakanımıza 
Belediye 
Başkanlarımızın ve 
İlçe Başkanlarımızın 
diğer yatırım ve ödenek 
taleplerini de ilettik. 
Sayın Bakanımız 
talepleri inceleyerek, 
değerlendireceği 
müjdesini verdi. Belediye 
Başkanlarımızla Çevre 
Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanımız 
Sayın Murat Kurum’u 
ziyaret ettik. Belediye 
ve İlçe Başkanlarımızın 
taleplerini Sayın 
Bakanımıza ilettik. 
Çevre düzenlemesi, 
bisiklet yolu, araç, gereç, 
ödenek ve proje desteği 
konusundaki taleplerimiz 
için destek aldık. 
Köyceğiz ilçemizdeki 
zonların yeniden 
değerlendirilmesi 
hususunu görüştük. 
Yaklaşık dört bin 
hemşerimizi ilgilendiren 
zon konusunda Sayın 
Bakanımıza dosya 
verdik. Belediye 
Başkanlarımızla 
Cumhurbaşkanlığı  
Strateji ve Bütçe 

Başkanımız Sayın  
İbrahim Şenel’i 
ziyaret ettik. Sayın 
Başkanımızla yaptığımız 
toplantıda, Belediye 
Başkanlarımızın ödenek 
ve proje bazlı destek 
taleplerini ilettik. Sayın 
Başkanımız ödenek 
taleplerimizi not alarak, 
değerlendirmeye 
alacağı müjdesini 
verdi. AK Parti Muğla 
Milletvekilleri olarak 
haftanın üç günü 
TBMM Genel Kurul 
çalışmalarına katılıyor 
ve aynı zamanda 
Muğlamızın Bakanlıklar 
nezdindeki yatırımlarını 
takip ediyoruz. Genel 
Kurul olmayan dört 
günde ise, Muğlamızda 
hemşerilerimizle 
toplantılar yaparak 
taleplerini dinliyor ve 
çözmeye çalışıyoruz. 
Muğlamız ve 
hemşerilerimiz, her 
alanda en iyiyi hak 
ediyor. Bizler de 
bunun için plan, proje, 
yatırım ve  hizmet 
konusunda kesintisiz 
bir şekilde çalışıyoruz. 
Seçildiğimiz günden 
itibaren çalışmalarımızla 
bunu da büyük ölçüde 
başardık.  Yatırımlarımız 
Muğlamıza hayırlı 
olsun.”
- Cihat Cura

AK Parti Muğla Milletvekilleri Mehmet Yavuz  Demir ve Yelda 
Erol Gökcan, yeni müjdeler verdi. 

Yaklaşık 50 Milyon TL Ödenek
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Tezcan, ziyarette yaptığı 
açıklamada, ülkenin 
içinde bulunduğu 
ekonomik sıkıntıdan 
en çok etkilenenlerin 
başında üretici ve 
çiftçilerin geldiğini 
söyledi. 
Tezcan; “Biz Cumhuriyet 
Halk Partisi Ortaca 
İlçe Örgütü olarak 

üreticilerimizle 
tarlada, bahçede sık 
sık bir araya gelerek 
değerlendirmelerde 
bulunuyoruz. 
Görüşlerini, önerilerini 
alıyoruz. Yönetim 
Kurulu üyemiz Aydın 
Kadirhan ile Ortaca 
Ziraat Odası Başkanı 
Salim Çöllü’yü ziyaret 

ettik. Göreve geldiği 
günden bu yana yönetim 
kurulu üyeleri ile 
önemli çalışmalar 
gerçekleştiren Ziraat 
Odası başkanımız 
Salim Çöllü ile 
tarımda ilçemizde ve 
bölgemizde yaşanan 
sıkıntıları görüştük. 
Neler yapabileceğimiz 

konusunda fikirlerini 
aldık. Çiftçimizin her 
ne pahasına olursa 
olsun üretmekten başka 
düşüncesi yok. Ancak 
ürettiklerinin, alın 
terinin karşılığını almak 
bir yana sorunlarının 
dağ gibi olduğunu 
biliyoruz. Çiftçimiz hak 
ettiği değeri Cumhuriyet 

Halk Partisi iktidarında 
alacak.” dedi.
Aralık’ta Ziraat Odası 
genel kurulu için delege 
seçimlerinin yapılacağını 
öğrendiklerini de 
sözlerine ekleyen Tezcan; 
“Şimdiden tüm çiftçilere 
hayırlı olmasını temenni 
ediyoruz.” dedi. 
- Cihat Cura

Tezcan; “Üreticimizin sorunları dağ gibi”
CHP Ortaca İlçe Başkanı Evren Tezcan, Ortaca Ziraat Odası Başkanı Salim Çöllü’yü ziyaret etti.

Muğla Büyükşehir 
Belediyesi 2023 Yılı 
Performans Programı, 
2023 mali yılı bütçesi, 
2023 mali yılı gelir 
tarifesi Kasım Ayı 
Meclis Toplantısı 
birleşiminde oy birliği 
ile onaylandı. Muğla 
Büyükşehir Belediye 
Meclisi Kasım ayı 
birleşiminde 2023 mali 
yılı bütçesini onayladı. 
2023 yılında Muğla 
Büyükşehir Belediyesi 
ve MUSKİ’nin toplam 
bütçesi 5 Milyar 517 
Milyon 373 Bin TL 
olarak belirlendi. 
2023 yılında Muğla 
Büyükşehir Belediyesi 
2 Milyar 513 Milyon 
635 Bin TL, MUSKİ 3 
Milyar 003 Milyon 738 
Bin TL bütçe belirledi. 
Kasım ayı ikinci 
oturumunda Muğla 
Büyükşehir Belediyesi 
2023 Yılı Performans 
Programı, 2023 mali 
yılı bütçesi, 2023 mali 
yılı gelir tarifesi ile 13 
İlçe Belediyesinin 2023 
mali yılı bütçesi ve 
gelir tarifelerinin de yer 
aldığı toplam 26 adet 
Plan ve Bütçe Komisyon 
Raporları görüşülerek 
oybirliği ile onaylandı.

Başkan Gürün; 
“Muğla’nın her kuruşu 
Muğla’ya hizmet olarak 
dönüyor”
Muğla Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Dr. Osman Gürün 
kurulduğu günden 
bu yana Muğla’ya en 
fazla yatırım yapan 
kurumun Büyükşehir 
Belediyesi olduğunu 
söyledi ve Kasım ayı 
meclisinde onaylanan 
2023 mali yılı bütçesinin 
de her kuruşunun 
Muğla’ya hizmet 
olarak geri döneceğini 
belirtti. Kredilendirme 
kuruluşlarının da 
Muğla’ya en yüksek 
kredi notu verdiğini 
söyleyen Muğla 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Dr. Osman 
Gürün gayret ve 
özveri ile kentimize 
hizmet vermeye devam 
edeceklerini belirtti ve 
birlikte uyum içinde 
çalıştıkları meclis 
üyelerine teşekkür etti.  
- Bülten

Büyükşehir ve MUSKİ 
2023 Bütçesi 5 Milyar 

517 Milyon TL

Cumhurbaşkanlığı 
Strateji ve Bütçe 
Başkanlığı tarafından 
desteklenen Mavi Miras 
Projesi kapsamında 
keşfedilen ve bölge 
tarihine önemli veriler 
sunacak olan Sualtı 
kazılarının üç farklı batık 
üzerinde yürütüldüğünü 
belirten Dokuz Eylül 
Üniversitesi Deniz 
Bilimleri ve Teknolojisi 
Enstitüsü Öğretim Üyesi 
Sualtı Kültür Mirası 
ve Denizcilik Tarihi 
Uygulama ve Araştırma 
Merkezi Müdürü ve 
Kazı Başkanı Doç. 
Dr. A. Harun Özdaş 
kazı çalışmaları, sualtı 
kazısında kullanılan 
teknik ekipmanlar, 
yazılımlar ve diğer 
yüksek teknolojik 
cihazlar hakkında 
Vali Orhan Tavlı ve 
beraberindeki heyete 
bilgi verdi 
Vali Orhan Tavlı 
ilk olarak ülkemiz 
karasularında bulunan en 
büyük tunç çağı seramik 
eser topluluğunun 
çıkarıldığı tunç çağı 
kazı alanını ziyaret 
etti. Bugüne kadar 
Anadolu’da bulunan 
en eski liman kalıntısı 

olduğu tespit edilen ve 
milattan önce 2 binin ilk 
yarısına tarihlendirilen 
buluntular arasında konik 
kap ve fincanlar, tezgâh 
ve terazi ağırlıkları, 
ağırşaklar, el baltaları 
pithoslar ve çömleklerin 
yanı sıra, ilk defa 
Linear-A yazısına ait 
buluntuların olduğu ve 
kazı çalışmalarının Ege 
tarihine önemli veriler 
sunacağı söylendi.
Daha sonra Akdeniz’de 
kazısı yapılan ilk ve tek 
heykel ve mortaryum 
taşıyan M.Ö. 7. 
Yüzyıl sonu Arkaik 
dönem batığının sualtı 
kazı alanına geçen 
Vali Orhan Tavlı ve 
beraberindeki heyete 
batık alanında değişik 
formlarda seramik kap 
ve testilerin, balık ağı 
ağırlıkları ile Kıbrıs, 
Korinth, Samos, Sakız 
ve Fenike amforalarının 
bulunduğu, Geminin 
Güney batı Ege 
kıyılarındaki önemli 
merkezlere sunu 
malzemesi taşıdığının 
düşünüldüğü belirtildi.
Osmanlı Dönemi 
Batığı hakkında da 
bilgilendirme ve sunum 
yapan Kazı Başkanı Doç. 

Dr. A. Harun Özdaş; 
Henüz kimliği tespit 
edilemeyen batığın, 18. 
Yüzyıl Osmanlı Dönemi 
savaş gemisine ait 
olduğu düşünüldüğünü, 
buluntular arasında çok 
sayıda askeri mühimmat 
ile personelin kullandığı 
pipolar ve geminin 
mutfağına ait kapların 
çıkarıldığını, yapılan 
teknik inceleme ile 
geminin bir mücadele 
sonrasında kıyıya 
sürüklenerek karaya 
oturduğu ve battığının 
anlaşıldığını ifade etti.
Ege ile Akdenizin 
buluştuğu Muğla’nın 
kadim tarihinde de 
farklı kültürlerin ve 
deniz ticaret rotalarının 
kesişme noktasında 
olduğunu vurgulayan 
Muğla Valisi Orhan 
Tavlı dört bir yanından 
adeta tarih fışkıran 
Muğla’mızda antik 
kentlerde yapılan 
kazı çalışmaları 
denizlerimizde de büyük 
bir potansiyel olduğunu 
ortaya koydu. Sualtında 
kalan kültür mirasımızın 
ortaya çıkarılması, bölge 
tarihimize çok önemli 
bilgiler kazandıracaktır” 
ifadelerini kullandı.

Muğla’nın Dünyanın en 
önemli sualtı arkeoloji 
müzelerinden olan 
Bodrum Sualtı Arkeoloji 
Müzesine ev sahipliği 
yaptığını hatırlatan Vali 
Orhan Tavlı yapılan 
sualtı kazıları ve yeni 
keşiflerle Muğla’nın 
Sualtı arkeolojisinin 
başkenti olma yolunda 
emin adımlarla 
ilerlediğini kaydetti.
Vali Orhan Tavlı 
“Denizlerimizin sahip 
olduğu potansiyelin 
ortaya çıkarılması ve 
sualtında kalan kültür 
mirasını ve denizcilik 
tarihini araştıran, Sualtı 
Arkeolojisi, Denizcilik 
Tarihi, Jeoarkeoloji, 
Arkeojeofizik, 
Paleooşinografi, gibi 
alanlara ilişkin verilerin 
bir arada toplandığı 
çok disiplinli çalışma 

yapılabilmesini 
sağlayan Saygıdeğer 
Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan 
başta olmak üzere Kültür 
ve Turizm Bakanımız 
Sayın Mehmet Ersoy’a 
ve Bakanlığımıza, 
destekleri için 
şükranlarımı sunuyor, 
Sualtında kalan kültür 
mirasımızın ortaya 
çıkarılmasında Harun 
Özdaş hocamız başta 
olmak üzere emeği 
geçenlere teşekkürlerimi 
sunuyorum” dedi.
Ziyaretlerinde Muğla 
Valisi Orhan Tavlı’ya 
Marmaris Kaymakamı 
Ertuğ Şevket Aksoy, 
Sahil Güvenlik Güney 
Gurup Komutan Vekili 
Binbaşı Gökhan Tula, 
Kültür ve Turizm Muğla 
İl Müdürü Hüseyin 
Toprak eşlik etti. -Bülten

Muğla’nın Sualtı Kültür Mirası Ortaya Çıkıyor
Muğla Valisi Orhan Tavlı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile bu yıl başlanan Kültür ve Turizm Bakanlığı izni ile yapılan 
Sualtı kazılarını ziyaret ederek Kazı Başkanı Doç. Dr. A. Harun Özdaş’tan bilgi aldı.

Vatandaşların talep, 
şikayet ve önerilerini 
aktardığı 444 48 
01 numaralı Muğla 
Büyükşehir Belediyesi 
Çağrı Merkezi, 2014 
yılından bu yana 4 
Milyon 304 Bin 74 
çağrıyı yanıtladı. 
Vatandaşların en iyi 
hizmeti alması, herhangi 
bir aksama veya talep 
olması durumunda 
yetkililere hemen 
ulaşabilmesi için kurulan 
Muğla Büyükşehir 
Belediyesi Çağrı 
Merkezi, vatandaşların 
daha kaliteli, ulaşılabilir 
hizmet almasını 
sağlamak için çalışıyor. 
‘Ailemizin numarası’ 
sloganıyla vatandaşların 
taleplerini karşılayan 
Muğla Büyükşehir 
Belediyesi’nin 444 
4801 numaralı çağrı 
merkezi, 2014 yılından 
bu yana 4 Milyon 304 
Bin 74 çağrıyı yanıtladı. 
Ayrıca 837 Bin 667 de 
iş emri oluşturan Çağrı 
Merkezi çalışanları 
işleri yüzde 99 oranında 
sonuçlandırarak 
vatandaşa geri dönüş 
yaptı. 
2022 YILINDA 840 
BİN 670 ÇAĞRI 
YANITLANDI 
Muğla Büyükşehir 
Belediyesi 444 48 01 

Çağrı Merkezi 7/24 
hizmet anlayışı ile 
vatandaşlardan gelen 
talepleri alırken bu 
taleplerin en kısa sürede 
çözüme kavuşturulması 
için ilgili birimlere 
yönlendirip takibini 
yapıyor. Bu kapsamda 
Çağrı Merkezi 
çalışanları, 2022 yılı 
başından Kasım ayı 
sonuna kadar toplam 840 
bin 670 aramaya cevap 
verirken vatandaşlardan 
2022 yılı içerisinde 142 
bin 84 iş emri oluşturdu. 
7/24 
VATANDAŞLARIN 
TALEPLERİ 
ALINIYOR
Muğla Büyükşehir 
Belediyesi Çağrı 
Merkezi’ne sadece 
Muğla’dan değil 
Türkiye’nin birçok 
farklı bölgesinden 
ulaşılıyor. Herhangi bir 
konuda çağrı merkezini 
arayan vatandaşların 
talebi alınarak gerekli 
birimlere iletilirken, 
vatandaşların ismi, 
kaçta aradığı, hangi 
konuda aradığı sisteme 
kaydedilerek gerekli 
çalışmalar yapılıyor. 
Muğla Büyükşehir 
Belediyesi Çağrı 
Merkezi, haftanın her 
günü 24 saat hizmet 
vermeye devam ediyor.

Çağrı Merkezi 4 Milyon 304 
bin 74 çağrıyı yanıtladı
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