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Her Gün Tatilde Hissedin!

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

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

Geleceği inşa eder

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

‘Güven olmazsa ekonominin 
düzgün gitmesi mümkün değil’

İYİ PARTİ MUĞLA MİLLETVEKİLİ METİN ERGUN;

İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, 
Ortaca İlçe Başkanlığı kongresinde, 
Cumhurbaşkanlığı sistemini eleştirdi. 
İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, 
Ortaca İlçe Başkanlığı kongresinde 
yaptığı konuşmada, tarım verilerini 
aktararak artan maliyetlerle üreticinin zor 
durumda kaldığını söyledi.  

Milletvekili Metin 
Ergun; “Ekonominin 
en temel kuralı güvendir. 
Güven olmazsa 
ekonominin düzgün 
gitmesi mümkün 
değil. Bu güveni 

hukukla sağlarsınız. 
Ekonominin en 
temel unsuru güven 
sarsılmıştır. Bu 
sistem devam eder ise 
toparlamak mümkün 
değildir.” -5

‘400 milyonluk 
yatırım planlamada’

AK Parti Muğla 
Milletvekili M. Yavuz 
Demir, Gençlik ve 
Spor Bakanlığının 
2023 bütçesi üzerine 
TBMM’de konuşma 
yaptı. Muğla’daki gençlik 
yatırımlarından da söz 
eden Demir, “Türkiye 
Yüzyılı, gençlerin 
yüzyılı olacak. Türkiye 
ikinci yüzyılında, hedef 
olarak gençlerimizin 
küresel imkânlara 
erişimini arttırmak ve 
dünyaya damgalarını 

vurmalarını 
sağlayacağız.” dedi.
Adalet ve Kalkınma 
Partisi Muğla 
Milletvekili 
M. Yavuz Demir, 
Gençlik ve Spor 
Bakanlığının 2023 
bütçesi üzerine 
konuşma yaptı. Demir 
konuşmasında, gençlik 
ve spor hizmetleri 
açısından Türkiye’nin 
geldiği nokta ve 
Muğla’daki yatırımlarla 
ilgili bilgi verdi. -3İYİ Parti’de Barbaros 

Canlı güven tazeledi
İYİ Parti Ortaca İlçe Başkanlığı’nın 3’üncü Olağan Kongresi’ne tek 
liste ile gidildi. Mevcut Başkan Barbaros Canlı güven tazeleyerek 
yeniden başkan seçildi.

İYİ Parti Olağan İlçe 
Kongresi Bahçelievler 
Çok Amaçlı Salonunda 
geniş bir katılımla 
yapıldı. Divanın 
oluşturulmasının 
ardından saygı 
duruşu ve İstiklal 

Marşı’nın okunması 
ile kongre başladı.
 İYİ Parti Genel 
Başkanı Meral 
Akşener’in mesajı 
okundu. Partiye 
yeni katılan üyelere 
rozetleri takıldı. 

Faaliyet ve mali 
raporların okunmasının 
ardından seçime gidildi. 
Tek listeyle kongreye 
giden Barbaros Canlı, 
yeniden İYİ Parti 
Ortaca İlçe Başkanı 
seçildi. -5

Köyceğiz ve Dalaman’a 
Yeni Hükümet Konağı

Köyceğiz ve Dalaman’da 
Yeni Hükümet Konağı 

projesi için ihale 
yapılacağı bildirildi. -3

Ortaca Belediyespor ligin 
ilk yarısını lider tamamladı

Muğla Süper Amatör 
Lig temsilcisi Ortaca 
Belediyespor, ligin ilk 
devresinin kapanış 

maçında Dalaman 
Belediye Gençlik ve 
Spor Kulübünü 3-1 
mağlup etti. -6

Ortaca’da öğretmenlere 
trafik eğitimi verildi

Ortaca’da trafik 
bilincinin artırılması 
amacıyla yapılan 

eğitimlerde öğretmenlere 
trafik güvenliği eğitimi 
verildi. -2

CHP’den İYİ Parti’ye 
hayırlı olsun ziyareti

CHP Ortaca İlçe Başkanı 
Evren Tezcan, yönetimi 
ile birlikte İYİ 

Parti Ortaca İlçe 
Başkanlığını 
ziyaret etti. -5

AK PARTİ MUĞLA MİLLETVEKİLİ DEMİR:
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Adalet ve Kalkınma 
Partisi Muğla 
Milletvekili M. Yavuz 
Demir, Gençlik ve 
Spor Bakanlığının 
2023 bütçesi üzerine 
konuşma yaptı. Demir 
konuşmasında, gençlik 
ve spor hizmetleri 
açısından Türkiye’nin 
geldiği nokta ve 
Muğla’daki yatırımlarla 
ilgili bilgi verdi.
Demir konuşmasında; 
“Gençlik ve Spor 
Bakanlığımız, ülkemizin 
teminatı gençlerimiz 
için sayısız hizmetlere 
imza atmaktadır. 
Gençlerimizle birlikte 
daha güçlü geleceğe, 
daha aydınlık yarınlara 
yürüyeceğiz. Türkiye 
Yüzyılı, gençlerin 
yüzyılı olacak. Türkiye 
2’nci yüzyılında, hedef 
olarak gençlerimizin 
küresel imkânlara 
erişimini arttırmak ve 
dünyaya damgalarını 
vurmalarını 
sağlayacağız.” dedi. 
Türkiye’nin yurt 
taleplerinin karşılanması 
açısından dünyanın 
en iyi ülkelerinden 
biri olduğunu Meclis 
kürsüsünden dile 
getiren Demir; “Ülke 
olarak birçok alanda 
olduğu gibi gençlik ve 
spor hizmetlerinde de 
yarışılmayacak kadar 
iyiyiz. Mesela bize en 
yakın Avrupa ülkesinde 
bizimkinin ancak yarısı 
kadar bir yurt kapasitesi 
var. Yurt hizmetleri 
noktasında, öğrencilerin 
konaklama taleplerini 
karşılama oranı 
Amerika’da ve Avrupa 
ülkelerinde yüzde 
10-yüzde 15’i geçmezken 
Türkiye’de bu oran yüzde 
97’dir kıymetli vekiller, 
bununla hepimiz gurur 
duymalıyız. Gençlik ve 
Spor Bakanlığımızın 
spor tesisleri, gençlik 
merkezleri, öğrencilere 
ödenen burslar ve 
krediler, lisanslı 
sporcu sayısı gibi 
kapsadığı tüm hizmet 
alanlarında oransal 
olarak baktığımızda 
çok yüksek seviyeler 
yakalanmış durumda. 
Olimpiyatlarda, 
“paralimpik” 

oyunlarda ve ampüte 
takımlarımızda yarışan 
sporcularımızla dünya 
dereceleri elde ettik.” 
dedi.
400 MİLYONLUK 
YATIRIM 
PLANLAMADA
Bakanlığın Muğla’daki 
yatırımlarına da 
değinen Demir, 
“Muğla’mıza gelecek 
olursak Muğla’mızda 
bugün hemen hemen 
tüm ilçelerde çok özel 
donanımlı gençlik 
merkezleri, spor alanları, 
spor sahaları, yüzme 
havuzları, tenis kortları 
ve gençlere hizmet veren 
daha pek çok tesisler şu 
anda hizmete açılmış 
durumdadır. Yaklaşık 81 
milyon TL’lik bir yatırım 
gerçekleşmiş olup kalan 
400 milyonluk bir 
yatırımın da ilk etapta 
bir kısmı şu anda inşaata 
başlamış durumda, 
kalan kısmı da planlama 
aşamasındadır.” 
ifadelerini kullandı.
Muğla’da devlet 
yurtlarına müracaat edip 
de dışarıda kalan tek 
bir öğrenci kalmadığını 
işaret eden Demir, “Bu 
süreçte, 2002 yılında 
2 bin 310 olan lisanslı 
sporcu sayımız bugün 
itibarıyla Muğla’mızda 

123 bine ulaşmıştır ve 
yine, 2002 yılında 2 
bin 500 kapasiteli olan 
yurtlarımız da 14 bin 
kapasiteye ulaşmış 
durumdadır. Bugün 
itibarıyla, Muğla’mızda 
devlet yurtlarına 
müracaat eden tek 
bir öğrenci dışarıda 
kalmamıştır; bununla 
gurur duymalıyız.” diye 
konuştu.
“O GÜNLERDEN 
BUGÜNLERE 
GELDİK”
Demir, konuşmasında 
devamla; “Sayın 
milletvekilleri, bu 
bilgileri neden verme 
ihtiyacı duydum? Bugün 
30’lu, 40’lı yaşlarda 
olan genç insanlarımız 
1980’li, 1990’lı yıllar 
Türkiye’sini pek biliyor 
olamazlar ama biz o 
yılları çok iyi biliyoruz 
ve yaşadık özellikle. 
Sanırlar ki bu 30’lu, 
40’lı yaşlardaki gençler 
o yıllarda da bugünkü 
imkânlar yine, gençlere 
sunuluyordu, öğrenciler 
huzurla ve mutlulukla 
okullarına gidip 
gelebiliyordu, yurtlarda 
kalabiliyordu ama işin 
gerçek yanının öyle 
olmadığını biz kendi 
gözlerimizle gördük ve 
yaşadık. Emin olun, o 

günkü tarihlerde Türkiye 
üzerine bugün olduğu 
gibi çok büyük oyunlar 
kurgulanmıştı ve bu 
defa oyunlar gençlik 
üzerinden kurgulanmıştı. 
Öğrenciler sağcı, solcu 
diye ikiye bölünmüştü, 
kamplaştırılmıştı. 
Yurtlar sağcı yurtlar, 
solcu yurtlar diye 
ayrıştırılmıştı ve bizler 
okullarımıza giderken 
arkamıza dönerek, 
arkamızı kollayarak 
giderdik korkumuzdan 
çünkü her an, bir gün 
geçmezdi ki okullarda 
bombalar patlamasın, 
yurtlarda çatışmalar 
gerçekleşmesin. Biz o 
günlerden bugünlere 
geldik.” dedi. 
EYVALLAH DENİLEN 
TÜRKİYE
Demir, Türkiye’nin artık 
ABD’nin, Avrupa’nın 
ahkam kestiği değil, 
eyvallah dediği bir 
ülke konumuna 
ulaştığını vurgulayarak; 
“Devletin oluşturduğu 
boşluğu terör örgütleri 
doldurmuştu. Binlerce 
pırıl pırıl gencimiz 
heba olmuştu, hainlerin 
emelleri maalesef yerine 
gelmişti. Aynı senaryolar 
zaman zaman çeşitli 
gerekçelerle yeniden 
uygulanmak istense de 

güçlü liderimiz, AK 
PARTİ’miz ve Cumhur 
İttifakı’mız sayesinde bu 
tuzaklar her defasında 
boşa çıkarılmıştır ve 
boşa da çıkarılacaktır. 
Şükürler olsun ki 
bugünkü Türkiye; 
ABD’nin, Avrupa’nın 
ahkâm kestiği değil, 
“eyvallah” denildiği bir 
Türkiye’dir.
O günlerden bugünlere 
elbette kolay gelinmedi; 
bugün de hâlen o 
günkü boş sloganların 
etkisiyle hareket edenler 
olduğunu, gençlerimizin 
birtakım duygularını 
istismar etmeye 
çalışanları üzülerek 
görmekteyiz. Şöyle, 
geçmişten günümüze 
baktığımızda, Sayın 
Cumhurbaşkanımızın 
dediği gibi, nereden 
nereye geldik. 
Gençlerimiz, 
geleceğimizi emanet 
edeceğimiz yegâne 
varlıklarımızdır. 
Biz gençlerimize 
çok güveniyoruz. 
Gençlerimizin, Sayın 
Cumhurbaşkanımızın 
açıkladığı Türkiye 
Yüzyılı vizyonunu çok 
iyi anlamaları gerektiğini 
düşünüyorum.” diye 
konuştu. 
- Cihat Cura

‘400 milyonluk 
yatırım planlamada’

AK PARTİ MUĞLA MİLLETVEKİLİ M. YAVUZ DEMİR:

AK Parti Muğla Milletvekili M. Yavuz Demir, Gençlik ve Spor Bakanlığının 2023 bütçesi üzerine 
TBMM’de konuşma yaptı. Muğla’daki gençlik yatırımlarından da söz eden Demir, “Türkiye Yüzyılı, 
gençlerin yüzyılı olacak. Türkiye ikinci yüzyılında, hedef olarak gençlerimizin küresel imkânlara 
erişimini arttırmak ve dünyaya damgalarını vurmalarını sağlayacağız.” dedi.

Köyceğiz ve Dalaman’da 
Yeni Hükümet Konağı 
projesi için ihale 
yapılacağı bildirildi. 
35 yıl hizmet verdikten 
sonra deprem 
yönetmeliğine uygun 
olmaması ve fiziki 
yapısının yetersiz 
kalması nedeniyle yıkımı 
gerçekleşen Hükümet 
Konağı Binası’nın 
tekrar inşası için ihale 
yapılacak. Köyceğiz 
Belediye Başkanı 
Kamil Ceylan, 6 bin 
metrekarelik inşaat 
alanı bulunan projenin 
tamamlandığını ve 30 
Aralık’ta ihalesinin 
yapılacağını duyurdu. 
Başkan Ceylan; “TOKİ 
tarafından İlçemize 
yapılacak Yeni Hükümet 
Konağı binasının 
Köyceğiz’imize hayırlı 
olmasını diliyorum. 

Bu süreçte bizlere 
desteğini esirgemeyen 
İçişleri Bakanımız Sayın 
Süleyman Soylu’ya, 
Ak Parti Muğla 
Milletvekillerimiz 
Sayın Mehmet Yavuz 
Demir ve Yelda Erol 
Gökcan’a, Ak Parti 
Muğla İl Başkanımız 
Sayın Kadem Mete’ye, 
bir önceki İlçe 
Kaymakamımız Sayın 
Erdinç DOLU’ya, İlçe 
Kaymakamımız Sayın 
Mustafa Maslak’a, TOKİ 
Başkanı Ömer Bulut’a, 
TOKİ Başkan Yardımcısı 
Dursun Baştürk’e ve 
emeği geçen herkese 
çok teşekkür ediyorum.” 
dedi. Dalaman’da ise 
projesi tamamlanan 
Hükümet Konağı Binası 
için 28 Aralık’ta ihale 
yapılacağı duyuruldu. 
- Tuncay Karaçelik

Köyceğiz ve Dalaman’a 
Yeni Hükümet Konağı

Ortaca’da, Çanakkale 
Savaşı’nda kullanılan 
malzemelerin 
sergilendiği “Çanakkale 
Gezici Müzesi” 
ziyarete açıldı. Ortaca 
Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir ve 
beraberindeki heyet 
müzeyi ziyaret ederek 
yetkililerden bilgi aldı. 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Bayram Topcu 
ve Şube Müdürü Ersal 
Ersin Avcı Bahçelievler 
Düğün Salonunda açılan 
Çanakkale Savaşları 
Gezici Müzesini, Şehit 
Sefa Altınsoy İlkokulu 

öğrencileri ile birlikte 
ziyaret etti. 
Sergide Çanakkale 
Savaşında kullanılan 
savaş malzemelerini 
gördüler. Öğrencilere 
deniz ve kara savaşı 
ile ilgili temel bilgiler 
verildi.
Bahçelievler Düğün 
Salonunda açılan müze, 
her gün saat 15.00’e 
kadar öğrencilere, 
15.00’ten sonra ise 
vatandaşlara açık olacak.
10.12.2022 Cumartesi 
günü saat akşam 18.00’a 
kadar açık kalacak. 
- Berkay Göcekli

Çanakkale Savaşları 
Gezici Müzesi Ortaca’da

Zayi 
Ak-Tur Turizm ve Endüstri A.Ş.’ne ait 10.000 

TL’lik (0.01 TL) kurucu hisse senedini kaybettik. 
Hükümsüzdür. 

44 ve 45 nolu ortaklar
Nihal ve Abdullah Tezcan varisleri 
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Yayın Sahibi
Güneyege Basın Yayın Tur. San. Tic. Ltd. Şti. Adına; 

Cihat Cura
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü; Tuncay Karaçelik 

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

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

 İrtibat Büro
Terzialiler Mah. 1 Nolu 

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

Haber Merkezi
282 36 66 - 0 555 713 77 30

Baskı
Kardeşler Matbaa - Ramazan Çoban

Baskı Adresi
Merkez Mah. 3. Sok. 

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

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

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

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

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

- RESMİ İLAN/MAHKEME İLANI st/cm 12.50 TL 
- Fiyatlara KDV dahil değildir. 
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Haftalık Siyasi Süreli Yerel Haber Gazetesi
GÜNEYEGE HABER
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Dalaman’da uçuruma 
devrilen aracın sürücüsü 
hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, 
Şerefler Mahallesi 
Kırcagedre Mevkiinde 
Furkan Kalyoncu 
yönetimindeki 34 
CBE 248 plakalı araç 
sürücüsünün direksiyon 
hakimiyetini kaybetmesi 
sonucu uçuruma 
devrildi. Vatandaşların 
ihbarı üzerine olay 
yerine sağlık, jandarma 
ve itfaiye ekipleri 
sevk edildi. Sağlık 
ekipleri araç sürücüsü 
Kalyoncu’nun hayatını 

kaybettiğini belirledi. 
Kaza yerinde kayaya 
sıkışan araç sürücüsünün 
cesedi bölgeye getirilen 
iş makinası ve itfaiye 
ekiplerinin yardımı ile 
çıkartıldı. Kaza ile ilgili 
soruşturma başlatıldı. 
- Cihat Cura

Dalaman’da trafik kazası; 1 ölü

Muğla Büyükşehir 
Belediyesi Fethiye, 
Ortaca, Milas, Menteşe 
ve Marmaris Katı Atık 
Düzenli Depolama 
Tesisleri’nde 15 
megawatt kurulu güce 
sahip Biokütle Enerji 
Tesisleri ile 2018 yılı 
Kasım ayından itibaren 
çöpten elektrik enerjisi 
üretmeye devam ediyor. 
Bugüne kadar çöpten 
142 Milyon 763 Bin 
KW elektrik üreten 
Büyükşehir Belediyesi 
178 Milyon 413 Bin 
TL gelir yanında Katı 
Atık Düzenli Depolama 
Tesisleri’nde oluşan 71 
Milyon 668 Bin 509 
metreküp metan gazının 
elektrik üretiminde 
kullanarak atmosfere 
salınımını engelledi. 
571 BİN 55 HANENİN 
ELEKTRİĞİ ÇÖPTEN 
ÜRETİLDİ
Menteşe tesis 26 Milyon 
258 bin 053 kilowatt, 
Marmaris tesis 35 
Milyon 876 bin 331 
kilowatt, Fethiye tesis 
41 Milyon 738 bin 326 
kilowatt, Ortaca tesis 20 
Milyon 558 bin kilowatt, 
Milas  tesis 18 Milyon 
333 bin 136 kilowatt 

elektrik üretti. Muğla 
Büyükşehir Belediyesi 
beş Biyokütle Enerji 
Tesisi’nden toplam 142 
Milyon 763 bin 846 
kilowatt elektrik üretimi 
sağladı. Bu sayede 4 
kişilik bir hanenin aylık 
elektrik enerjisi tüketimi 
ortalama 250 kilowatt 
olarak düşünüldüğünde, 

bu güne kadar yaklaşık 
571 bin 55 hanenin 
elektrik tüketimini 
sağlayacak elektrik 
enerjisi tesislerde 
üretildi. 
ÇÖP GAZI İÇİN 
GAZ BALONLARI 
DEVREDE
Muğla Büyükşehir 
Belediyesi Katı Atık 

Düzenli Depolama 
tesislerinde Gaz Balonu 
kullanarak çöp gazın 
atmosfere salınımını 
önlüyor. Menteşe, Milas 
ve Fethiye Katı Atık 
Düzenli Depolama 
tesislerinde kullanılan 
gaz balonu 5000 m3 
hacminde, 20 metre 
çapında ve 17,5 metre 

yüksekliğinde. Saatte 
120 km rüzgar yüküne 
karşı dayanıklı olan gaz 
balonları çöp gazının 
atmosfere yayılmasını 
önlüyor. Büyükşehir 
Belediyesi Marmaris 
Katı Atık Düzenli 
Depolama Tesisinde de 
gaz balon uygulamasına 
başlayacak. - Bülten

Çöpten elektrik üretiyor
Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde kurduğu Biokütle Enerji Tesisleri ile bugüne kadar çöpten 142 
Milyon 763 bin KW, 178 Milyon 413 Bin TL değerinde elektrik üretti.

Ortaca’da trafik 
bilincinin artırılması 
amacıyla gerçekleştirilen 
eğitimler çerçevesinde 
öğretmenlere trafik 
güvenliği eğitimi verildi.
Ortaca Anadolu 
Lisesinde gerçekleştirilen 
seminerde öğretmenlere 
trafik kuralları ve trafik 
güvenliği konularında 
bilgiler verildi.

Ortaca İlçe Emniyet 
Müdürlüğü personelleri 
tarafından verilen trafik 
güvenliği eğitimleri 
aralıksız devam ediyor. 
Bu çerçevede Ortaca 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü bünyesinde 
çalışan öğretmenlere 
yönelik trafik eğitimi 
gerçekleştirildi. 
Öğretmenlere eğitimde, 

güvenli trafiğin oluşması 
ve yaşanan kazaların 
en aza indirilebilmesi 
çerçevesinde bilgi 
aktarıldı.
Vatandaşlarda trafik 
bilincinin artırılmasına 
yönelik gerçekleştirilen 
eğitimlere aralıksız 
devam edileceği 
bildirildi. 
- Mehmet Bozkır

Ortaca’da öğretmenlere 
trafik eğitimi verildi

Ortaca’da trafik bilincinin artırılması amacıyla 
gerçekleştirilen eğitimler çerçevesinde öğretmenlere trafik 
güvenliği eğitimi verildi.

Ortaca ve Dalaman’da 
simit ve poğaçaya 
yüzde 50 zam yapılarak 
5 liradan 7,5 TL’ye 
çıkarıldı. 4 liradan 
satılan ekmek ise 
5 TL oldu. Ticaret 
Odası verilerine göre 
daha önce 5 liradan 

satılan poğaça ile simit 
yüzde 50 zamlanarak 
7,5 liradan satılmaya 
başladı. Zamdan ekmek 
de nasibini alarak daha 
önce 4 liradan satılan 
200 gram ekmek fiyatı 
5 lira oldu.
- Berkay Göcekli

Ekmek, simit ve 
poğaçaya zam

Zayi 
İş yerimize ait 2301-2350 numaralar arası 1 cilt 
gider pusulası, 4701-4750 numaralar arası 1 cilt 
serbest meslek makbuzu, 4751-4800 numaralar 
arası 1 cilt serbest meslek makbuzu, 1951-2750 

numaralar arası 16 cilt serbest meslek makbuzu, 
19501-20150 numaralar arası 13 cilt perakende 

satış fişi kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 
Tevfik Erken - Tc. No: 33374125604 

Vergi No: 3620038316

Zayi 
İş yerimize ait VL 0161701-0161750, VL 0161751-
0161800 numaralar arası 2 cilt perakende satış fişi

YY 0482251-0482300 numaralar arası 1 cilt 
perakende satış fişi

AÇ 833401-833450 numaralar arası 1 cilt  
perakende satış fişi

AÇ 426151-426200 numaralar arası 1 cilt  
perakende satış fişi

AÇ 829101-829150 numaralar arası 1 cilt  
perakende satış fişi

AÇ 716901-716950 numaralar arası 1 cilt  
perakende satış fişi

İ 201851-201900 numaralar arası 1 cilt  fatura
Kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 
Gazi Gök - Tc.No: 13556786168
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İYİ Parti Muğla 
Milletvekili Metin 
Ergun, Ortaca İlçe 
Başkanlığı kongresinde 
yaptığı konuşmada, 
tarım verilerini 
aktararak artan 
maliyetlerle üreticinin 
zor durumda kaldığını 
söyledi.  
Cumhurbaşkanlığı 
sistemini eleştiren İYİ 
Parti Muğla Milletvekili 
Metin Ergun, “Devlet 
hepimizin. Şahsın 
malı değil. Devlet 
hakemlik rolünde 
olması gerekir. Partili 
Cumhurbaşkanlığı 
sistemi Türkiye 
Cumhuriyet Devleti 
kurumlarının hakemlik 
rolünü ortadan kaldırdı. 
Sosyal yardıma muhtaç 
bir İYİ Parti üyesine, 
yardım alamayacağı 
söylenmiş. O yardıma 
muhtaç olduğu için bu 
kardeşimiz üyeliğini 
iptal ettirmek zorunda 
kalmış. Yazıklar olsun 
devleti bu duruma 
düşürenlere. Bunun 
böyle olacağını 2017 
referandumunda 
defalarca söyledik. 
Referandumda evet oyu 
çıkarsa, bu sistem kabul 
edilirse kurumsuzluk ve 
kuralsızlık rejimi ortaya 
çıkar dedik. Şimdi olan 
maalesef bu. Kurumlar 

var, bina, personel olarak 
var ama tarafsız yetki 
kullanmaları mümkün 
gözükmüyor artık. 
Kurallar var, anayasa 
başta olmak üzere, 
bütün kanun nizam 
her şey yerinde 
ama uyuluyor mu. 
Kural diyor ki devlet 
görevlisine eğer yardıma 
muhtaç, dezavantajlı 
bir vatandaş var ise 
milletin vergileri ile 
oluşturduğum fondan 
eşit muamele edeceksin 
diyor. Bu sistem adaleti 

kaybettirdi. Hukukun 
üstünlüğü kayboldu. 
Bir toplumda adalet, 
hukuk olmaz ise o 
yapının ayakta kalması 
çok mümkün değildir. 
Ekonominin en temel 
kuralı güvendir. 
Güven olmazsa 
ekonominin düzgün 
gitmesi mümkün değil. 
Bu güveni hukukla 
sağlarsınız. Ekonominin 
en temel unsuru 
güven sarsılmıştır. 
Bu sistem devam 
eder ise toparlamak 

mümkün değildir. Bu 
sistem arızalı, denetim 
mekanizması yok.” 
ifadelerini kullandı. 
Sistem değişmediği 
sürece yarışacak 
isimlerin bir öneminin 
olmadığını savunan 
Milletvekili Ergun; 
“Bu seçim hukukun 
üstünlüğünü isteyenler 
ile kendisi için 
hukuk isteyenlerin 
seçimidir. Hukukun 
üstünlüğünü ortadan 
kaldıranlarla, hukukun 
üstünlüğünü temin 

etmeye çalışanların 
seçimi. Bu seçim devleti 
hakemlik rolünde 
tutmak isteyenler ile 
devleti şahsım haline 
getirenlerin seçimi, bu 
seçim sivil toplumu 
ortadan kaldıranlarla, 
sivil toplumu ve 
dayanışmayı ortaya 
çıkarmak isteyenlerin 
seçimi. 5 yıldır İYİ Parti 
bunun mücadelesi içinde. 
İYİ Parti bir milletin 
hürriyeti, geleceği için 
kuruldu.” dedi.  
- Cihat Cura

Milletvekili Ergun; “Güven olmazsa 
ekonominin düzgün gitmesi mümkün değil”
İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, Ortaca İlçe Başkanlığı kongresinde, Cumhurbaşkanlığı 
sistemini eleştirdi. 

İYİ Parti Olağan İlçe 
Kongresi Bahçelievler 
Çok Amaçlı Salonunda 
geniş bir katılımla 
yapıldı. Divanın 
oluşturulmasının 
ardından saygı duruşu 
ve İstiklal Marşı’nın 
okunması ile 
kongre başladı. 
İYİ Parti Genel Başkanı 
Meral Akşener’in 
mesajı okundu. 
Partiye yeni katılan 
üyelere rozetleri takıldı.  
Faaliyet ve mali 
raporların okunmasının 
ardından seçime 
gidildi. Tek listeyle 
kongreye giden Barbaros 
Canlı, yeniden İYİ Parti 
Ortaca İlçe Başkanı 
seçildi. 
İYİ Parti İlçe Başkanı 
Barbaros Canlı, 
göreve geldiği günden 
bu yana daha fazla 
insana ulaşmak için 
çalıştıklarını söyledi. 
İlçe halkının yanında 
olmak için çaba 
sarf ettiklerini 

dile getiren Canlı; 
“Elimizden geldiğince 
insanlarımızın 
sorunlarına çözümler 
getirmeye çalıştık 
ve bunun sonucunda 
da Ortaca halkının 
teveccühünü 
kazandığımızı 
düşünüyorum. Şimdi 
daha çok çalışmamız, 
daha çok kişiye 
ulaşmamız gerektiğini 
biliyoruz. Tüm 
arkadaşlarım ve yönetim 
kurulu üyelerimiz 
inancını ortaya koydu. 

Bizler Genel Başkanımız 
Meral Akşener’e 
inandık. Ülkemizi 
içinde olduğu sıkıntıdan 
çıkaracak kadrolarımız 
var. İnsanını hak ettiği 
şekilde yaşatabilen 
bir ülke için çalınmadık 
kapı bırakmadan 
yorulmadan çalışacağız. 
Bunu başarabilecek 
cesur insanlar bizimle 
beraber. Önce millet, 
önce memleket diyoruz.” 
dedi. İYİ Parti yönetim 
kurulu şu isimlerden 
oluştu; Barbaros Canlı, 

Zafer Yılmaz, Fatih 
Köse, Naim Gönülateş, 
Mehmet Karacamuz, 
İlker Özdemir, Cemal 
Demirtaş, İsa Balcı, 
Hasan Akar, Burcu 
Yıldırım, Tolgahan 
Gürses, Neyran Çepkan, 
Ali Nusret Kaymaz, 
Cemal Güneri, Şehnaz 
Aybey, Seda Furan, 
Burcu Gün, Sema 
Demir, Sadık Acar, 
Ramiz Bal, Serdar 
Orhan, Müjdat Keser, 
Alptuğ Agaya, Fatih 
Göltaş, Can Taç, Ahmet 

Manav, Aslı Uslu. 
Kongreye, İYİ Parti 
Muğla Milletvekili 
Metin Ergun, İYİ Parti 
Kalkınma Politikaları 
Genel Başkan Yardımcısı 
Mehmet Tosun, İYİ 
Parti Yerel Yönetimler 
Başkan Yardımcısı 
Behçet Saatcı, İYİ 
Parti İl Başkanı Davut 
Cumhur Akmeşe, CHP 
Ortaca İlçe Başkanı 
Evren Tezcan, STK 
temsilcileri ve siyasi 
parti temsilcileri katıldı.
- Tuncay Karaçelik

İYİ Parti’de Barbaros Canlı güven tazeledi
İYİ Parti Ortaca İlçe Başkanlığı’nın 3’üncü Olağan Kongresi’ne tek liste ile gidildi. Mevcut Başkan 
Barbaros Canlı güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi. 

Cumhuriyet Halk 
Partisi (CHP) Ortaca 
İlçe Başkanı Evren 
Tezcan, yönetimi 
ile birlikte İYİ 
Parti Ortaca İlçe 
Başkanlığını ziyaret 
etti. CHP Ortaca İlçe 
Başkanı Evren Tezcan 
ve yönetim kurulu, 
yeniden seçilen 
Ortaca İYİ Parti İlçe 
Başkanı Barbaros 
Canlı ve yönetim 
kuruluna hayırlı olsun 
ziyaretinde bulundu.
CHP İlçe Başkanı 
Evren Tezcan; 
“CHP Ortaca İlçe 
örgütü olarak, İYİ 
Parti Ortaca İlçe 
Başkanlığına güven 
tazeleyerek tekrar 
seçilen Barbaros 
Canlı Başkanımıza 
ve Yönetim Kuruluna 

hayırlı olsun 
ziyaretinde bulunduk.” 
dedi. Ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti 
dile getiren İYİ 
Parti İlçe Başkanı 
Barbaros Canlı ise 
şunları söyledi; “Bizler 
Genel Başkanımız 
Meral Akşener’e 
inandık. Ülkemizi 
içinde olduğu 
sıkıntıdan çıkaracak 
kadrolarımız var. 
İnsanını hak ettiği 
şekilde yaşatabilen bir 
ülke için çalınmadık 
kapı bırakmadan 
yorulmadan 
çalışacağız. Bunu 
başarabilecek cesur 
insanlar bizimle 
beraber. Önce millet, 
önce memleket 
diyoruz.” 
- Berkay Göcekli

CHP’den İYİ Parti’ye 
hayırlı olsun ziyareti

İYİ Parti Ortaca İlçe 
Başkanı Barbaros 
Canlı ve yönetimi 
güven tazeledikleri 
kongrenin ardından 
mazbatasını aldı. 
İYİ Parti Ortaca İlçe 
Başkanı Barbaros 
Canlı ve yönetimi, 
3 Olağan Kongrede 
yeniden seçilmişti. 
Canlı ve yönetimi İlçe 
Seçim Müdürü Rukiye 
Çakıl’dan mazbatasını 
aldı. 
Yeniden seçilen İlçe 
Başkanı Başkanı 
Barbaros Canlı, 
büyük bir coşku ve 
şevkle göreve devam 
edeceklerini belirtti. 
İlçe Başkanı Canlı; 
“Elimizden geldiğince 

insanlarımızın 
sorunlarına çözümler 
getirmeye çalıştık 
ve bunun sonucunda 
da Ortaca halkının 
teveccühünü 
kazandığımızı 
düşünüyorum. 
Şimdi daha çok 
çalışmamız, daha 
çok kişiye ulaşmamız 
gerektiğini biliyoruz. 
Tüm arkadaşlarım 
ve yönetim kurulu 
üyelerimiz inancını 
ortaya koydu. Bizler 
Genel Başkanımız 
Meral Akşener’e 
inandık. Ülkemizi 
içinde olduğu 
sıkıntıdan çıkaracak 
kadrolarımız var.”
- Mehmet Bozkır

İYİ Parti Ortaca yönetimi 
mazbatasını aldı
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Ülkemizin yaşadığı ha-
yat pahalılığının nedeni 
ekonomik sebeplerden 
mi kaynaklı..?
Yoksa hayat pahalılığı-
na insanımızın kolay 
para kazanma hırsı da 
mı katkı yapıyor..?
Dolar uzun süredir 
yerinde sayıyor 
ama yine de her şey 
çarşı-Pazar demeden 
fiyat artışı yaşıyor ve 
zam üstüne , zam geliy-
or. Ekonomik olarak bu 
açıklanabilir bir durum 
mudur..?
Milletimizin cebine kim 
veya kimler el atıyor..?
Kim bu hırsızlar..?
Bu haksız kazanç 
sağlayanları neden 
durduramıyoruz..?
Denetleme me-
kanizması neden 
etkisiz..? 
En önemlisi milletimizi 
bu kan emici güruhtan 
nasıl koruyacağız..?
Devlete meydan okuy-
anlara devletin tokatı ne 
zaman inecek..?
Ülke dışında destan 
yazan ve ülkemizin 
milli menfaatlerini 
koruyan Devletimiz, 
aynı başarıyı ülke 
içinde neden gösteremi-
yor..?  Neden ülkemiz 
insanının kanını emen 
vampirler cezasız 
kalıyor..?
DEVLETİMİZ, EN 
KISA ZAMAN DA 

“DENETLEME” 
MEKANİZMASINI 
CİDDİ BİR ŞEKİL-
DE ÇALIŞTIRMAK 
DURUMUNDADIR. 
İnsanımızın hayat 
pahalılığı konusunda 
biraz olsun nefes alması 
bu denetlemelerden 
ve kusurlu olan kurum 
ve kişilerin cezasını 
bulmasına bağlıdır..
Sadece devlet tedbirleri 
durumun düzelmesi 
için yeterli olmaz. 
İnsanımızın da taşın 
altına elini koyması 
gerekir. İnsanımız, 
kolay para kazanma 
hırsını biraz frenle-
meyi bilmelidir. İnsani 
değerler kıymetli hale 
gelmelidir. Merhamet, 
şefkat ve vicdan sosyal 
yaşamımızın merkezine 
yerleşmelidir. Yardım-
laşma, fakiri, yoksulu 
ve ihtiyaç sahiplerini 
koruma toplumun 
tüm kesimine sirayet 
etmelidir.
PARA ve MAL, MÜLK 
HER ŞEY DEMEK 
DEĞİLDİR.. DEV-
LET OLMADAN 
BUNLARIN DEĞERİ 
OLMAZ. DEVLETİN 
VARLIĞI İSE MİL-
LETİN VARLIĞINA 
BAĞLIDIR. Milleti , 
millet yapan özellikler 
bellidir. Bizim mille-
timizi ,  diğer milletle-
rden ayıran özelliklere 

yani milletimizin fab-
rika ayarlarına en kısa 
zaman da geri dönmesi 
gerekmektedir..
Ne demek istediğimi 
anlamak isteyenler , 
Ülkemize SIĞINMACI 
olarak gelen komşu 
ülkelerin insanlarının , 
ülkemizde ki hallerine 
baksınlar. Bu insanların 
için de bir zamanlar 
ülkelerinin en zengin 
aileleri ve ileri gelen-
leri konumundayken 
ülkemizde sokaklar 
da sürünenleri gözden 
kaçırmasınlar.. 
AYNI GEMİDEYİZ. 
Bu sıkıntılı süreçleri 
DEVLET ve MİLLET 
el ele , omuz omuza 
atlatmak zorundayız. 
BU KONU MİLLİ 
BİR MESELEDİR ve 
SİYASET ÜSTÜ BİR 
KONUDUR..
Ama artık devle-
timizden de bu milletin 
cebine el uzatanları 
en kısa zaman da 
cezalandırması gereki-
yor..
Atalarımız bu konuda 
ne demiş ;
“ YA DEVLET BAŞA, 
YADA KUZGUN 
LEŞE..”
Kuzgunlara meydan 
bırakmayalım. Devlet 
ve millet el ele olalım 
ve inşallah iktidarı, 
muhalefeti, sağcısı, 
solcusu, doğulusu, 
batılısı ile güzel günlere 
merhaba diyelim..
Savaşımız Adaletsi-
zliklere, cehalete ve 
korkulara karşı olsun…

Sezgin Yıldırım

ADALET HERKESE 
LAZIM OLUR..

CHP Kadın Kolları 
Ortaca İlçe Başkanı 
Nejlin Yalçın, parti 
binasında yaptığı 
açıklamada, 1934 
yılında verilen seçme 
seçilme hakkında 
başlayarak, TBMM 
tarafından kadına verilen 
özgürlüklerden ve 
kısıtlamalardan bahsetti. 
Özellikle İstanbul 
Sözleşmesi’ne değinen 
ve iktidar olduklarında 
bu sözleşmeyi yeniden 
yürürlüğe koyacaklarını 
ifade eden Yalçın, 
CHP’nin kadına yönelik 
istihdam projelerini de 
anlattı.  Açıklama şu 
şekilde; “Bugün biz 
kadınlar için hayati 
öneme sahip olan 
en onurlu günlerden 
birisidir. Ülkemizin 
kurucusu ve kurtarıcısı 
Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün öncülüğünde, 
5 Aralık 1934 tarihinde 
seçme ve seçilme 
hakkını kazandık. 
Dönemin Başbakanı 
İsmet İnönü’nün 
ifadesiyle Atatürk’ün “en 
ileri devrimlerinden” 
biri gerçekleşti.  Birçok 
gelişmiş ülkeden önce 
kazandığımız bu hak 
ile eşit yurttaş olma 
statüsüne kavuştuk. 
1935 yılında gerçekleşen 
seçimlerde, kadınlar 
büyük bir hevesle 
haklarına sahip çıktı 
ve oylarını kullandı. 
Özellikle büyük 
şehirlerde, kadınların 
oy kullanma oranı 
erkeklere yakındı. 
Seçim sonucunda 17 
kadın milletvekili 
Meclis’e girdi. 1936 
yılında yapılan ara 
seçimle birlikte, kadın 
milletvekili sayımız 18’e 
çıktı. Böylece Meclis’teki 
kadın milletvekili 
oranımız yüzde 4,6 oldu. 
Bu oranla parlamentoda 
kadın temsilinde 
dünyada ikinci sırada yer 
aldık. Aradan geçen 88 
yıla rağmen; ilerlemek 
bir yana 129’uncu sıraya 
geriledik. Örneğin 
bu oran, 2011 yılında 
kadınların seçme 
ve seçilme hakkını 
kazandığı Suudi 
Arabistan’da yüzde 20, 
2006’da aynı hakkın 
tanındığı Birleşik Arap 
Emirlikleri’nde ise 
yüzde 22,5’tur. Dünya 
Ekonomik Forumu 
tarafından hazırlanan 
2021 Küresel Cinsiyet 
Eşitsizliği Raporu’nda 
yer alan endekste 
ise Türkiye 156 ülke 
arasında 133. sıradadır. 
Seçmen nüfusunun 
yarısını kadınlar 
oluşturmasına rağmen, 
kadınların karar alma 
süreçlerinde yeterince 
yer almamaları ve 
siyasette ‘eksik temsil’ 

edilmeleri bir demokrasi 
sorunudur.  Bu sorun 
öylesine büyük ki; 
araştırmalara göre 
Türkiye’nin tam cinsiyet 
eşitliğine ulaşması için 
152 yıla ihtiyacı var. 
Oysaki biz kadınların 
152 yıl beklemeye 
tahammülü yok! Kadın 
kimliğinin, ulusal 
meclislerde ve yerel 
yönetimlerde temsili 
için belirlenmiş olan 
kritik eşik yüzde 33’dür. 
Peki, ülkemizde durum 
ne? 1934 yılından bu 
yana 23 Genel Seçim 
yapıldı. Toplam 11 
bin 385 milletvekili 
Meclis’te görev yaptı. 
Bu vekillerin sadece 
yüzde 5’i, yani 598’i 
kadın. Bugün Meclis’teki 
580 milletvekilinin ise 
yüzde 17,4’ü, yani 101’i 
kadın. Ülkemizdeki 
17 bakandan sadece 
biri, yani yüzde 5,8’i 
kadın. 1930-2019 
yılları arasında yapılan 
19 yerel seçimde, 
toplamda sadece 156 
kadın belediye başkanı 
seçildi. Erkeklerde 
ise bu sayı 32 bin. 31 
Mart yerel seçimlerine 
göre 1389 belediye 
başkanının sadece 37’si, 
yani yüzde 3’ü kadın. 
2019 sonuçlarına göre, 
Türkiye’de toplam 50.217 
muhtardan sadece 1.119’u 
kadın. Yani sadece yüzde 
2’si. Kadın belediye 
meclis üyesi oranı en 
fazla yüzde 11, kadın 
il genel meclis üyesi 
oranı ise en fazla yüzde 
3 olabildi. Gördüğünüz 
gibi bu oranlar, 
dünyaca kabul edilen 
kritik eşiğin oldukça 
altında! Kısacası; 
Türkiye’de kadınlar 
siyasette yeterince 
temsil edilmiyor.  Biz, 
Cumhuriyet Halk Partisi 
olarak tüzüğümüzde de 
kritik eşik olan yüzde 33 
cinsiyet kotasını hayata 
geçirdik. Elbette asıl 
hedefimiz tam eşitliktir. 
Ayrıca partimiz geçen 
yıl devrim niteliğinde 
bir adım attı. Kadınların 
siyasette eşit temsilini 
sağlayabilmek amacıyla, 
Genel Başkanımız Sayın 
Kemal Kılıçdaroğlu’nun 
ilk imzacısı olduğu 
yasa teklifimizi 
Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’ne sundu. Siyasi 
Partiler Yasası’nda 
değişiklik öngören bu 
teklifimizle, milletvekilli 
seçimlerinde, siyasi 
partilerin aday 
listelerinde, kadın-erkek 
eşit temsilini sağlamayı 
hedefledik. Kadınların 
seçilebilecekleri sıralarda 
olmasını garanti altına 
almak için, listelerin bir 
kadın bir erkek şeklinde 
“fermuar yöntemi” ile 
yapılmasını istedik. Bu 

teklifimiz AKP ve MHP 
oylarıyla reddedilmiş 
olsa da bizler eşitlik 
mücadelemizden asla 
vazgeçmeyeceğiz! 
Eşit bir Türkiye’yi 
kadın-erkek bir arada 
yeniden inşa edeceğiz. 
Cumhuriyetimizin ikinci 
yüzyılını demokrasi 
ile taçlandıracağız! 
Eşitsizlik sorunumuzun 
tek nedeni var: Zihniyet! 
“Ben kadın erkek 
eşitliğine inanmıyorum”, 
“anneliği reddeden kadın 
eksiktir, yarımdır”, 
“kadının kariyeri 
çocuk doğurmak” 
ifadelerini kullanan 
zihniyetten eşitlik 
beklenilemez. Kadınların 
en temel hakkı olan 
yaşam hakkına sahip 
çıkamayan, koruma 
altında öldürülmelerine 
seyirci kalanlardan 
samimiyet umulamaz. Bu 
zihniyet; biz kadınların 
yaşam hakkını savunan 
İstanbul Sözleşmesi’nden 
çekilmemizin tek 
nedenidir. Bu karar 
alındığından bu yana, 
yüzlerce kadın katledildi. 
Katiller, cinayeti 
işlemeden önce nasıl ceza 
indirimi alacaklarına 
dair internet araması 
yapıyorlar. Yargılanırken 
bahanelerin arkasına 
sığınıyorlar. Önceki 
yargı kararlarından 
cesaret alıyorlar!  Biz 
yaşam hakkımızı gasp 
eden bu hukuksuz 
kararı asla tanımadık 
ve tanımayacağız! 
İstanbul Sözleşmesi’nin 
hükümleri artık iç 
hukukumuzun bir 
parçasıdır. İktidardan 
tek talebimiz var: 
Yasalara Dokunma, 
Uygula! Zaten en geç 6 
ay sonra iktidara gelip, 
ilk 24 saat içerisinde 
İstanbul Sözleşmesi’ni 
yeniden yürürlüğe 
koyacağız.  Toplumsal 
cinsiyet eşitliğini 
sağlamanın yolu; kadını 
güçlendirecek eşitlikçi 
politikalardan geçiyor. 
Bu amaçla partimiz, 
kadını güçlendirecek üç 
önemli projeye imza attı.   
İlki; iki yıl önce bugün 
İstanbul Sözleşmesi’nin 
bir maddesini hayata 
geçiren YAŞAMHAK 
projemizdir. Bilindiği 
gibi; 444 82 85 
numaralı alo şiddet 
hattımız üzerinden, 
şiddet mağduru kadın 
ve çocuklara 7/24 
ücretsiz hukuki ve 
psikolojik destek hizmeti 
sunuyoruz. Psikolojik, 
ekonomik, dijital, 
cinsel ve fiziksel şiddet 
mağduru kadınlara 
mahkemelerde, 
karakollarda, 
savcılıklarda, 
hastanelerde eşlik 
ediyoruz. Barolar, Sivil 

Toplum Kuruluşları 
ve Meslek Odaları ile 
protokoller imzalıyoruz. 
Cep telefonu 
uygulamamız sayesinde, 
şiddet mağduru 
kadınların bize tek tuşla 
ulaşmasını sağlıyoruz. 
Kendini güvende 
hissetmeyen kadınlara, 
yürürken ya da yolculuk 
ederken gideceği 
yere varıncaya kadar 
telefonun diğer ucunda 
eşlik ediyoruz.    İkincisi; 
yoksulluğu bitirecek 
olan Aile Destekleri 
Sigortası projemizdir. 
Aile Destekleri Sigortası 
ile asgari ücret ve altında 
geliri olan ya da hiç geliri 
olmayan tüm hanelerin 
hayatına dokunacağız. 
Maddi desteğin yanı 
sıra yaşam koşullarını 
iyileştireceğiz. 
Yoksulluğu yöneten 
AKP zihniyetine inat, 
bizler yoksulluğu bitiren 
olacağız! Sosyal devlet 
olmanın gereğini yerine 
getireceğiz. Yapılacak 
maddi katkıları kadının 
banka hesabına yatırarak, 
kadını güçlendireceğiz. 
Üçüncüsü; Kadın 
İstihdamı projemizdir. 
Aile içi bakım 
hizmetlerini kadınların 
omzuna yükleyen 
ve kadını istihdam 
dışına iten bu düzeni 
değiştirmek için adım 
attık. İktidarımızda, 5 
yılda 6 milyon kişiye 
istihdam yaratacağız 
ve bunun 4 milyonu 
kadınlardan oluşacak. 
Bu istihdamı güven 
veren ve istikrar 
yaratan dört ayaklı 
bir stratejiyle hayata 
geçireceğiz. Birincisi; 
ülkemize yeniden 
hukukun üstünlüğünü 
ve demokrasiyi 
getireceğiz. İkincisi; 
üreten bir Türkiye tesis 
edeceğiz. Üçüncüsü; 
ürettiklerimizi hakça 
paylaşacağız. Masanın 
dördüncü ayağını 
da kalkınmanın ve 
sürdürülebilirliğin 
sağlandığı bir ekonomi 
oluşturuyor. Hiçbir 
çocuğun yatağa aç 
girmediği bir Türkiye’yi 
hep birlikte inşa 
edeceğiz. Toplumsal 
cinsiyet eşitliğinin 
sağlanması için bütüncül 
politikaları hızla 
uygulamaya koyacağız!  
Biz Cumhuriyet Halk 
Partili kadınlar, bugün 
81 ilde, 973 ilçede tek ses 
olduk ve haykırıyoruz:  
Eşit temsil haktır. 
Hakkımı alana kadar 
mücadelemiz sürecek.”

CHP Ortaca Kadın Kollarından 5 Aralık açıklaması
Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları, 5 Aralık Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkının 
tanınmasının 88. yıldönümü dolayısıyla 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması yaptı. 

AK Parti Muğla 
Milletvekili Yelda Erol 
Gökcan “Kadınlara 
seçme ve seçilme 
hakkı tanınmasının” 
yıldönümü dolayısı ile 
bir mesaj yayımladı.
Milletvekili Gökcan: 
“Dünyada her şey 
kadının eseridir   sözü 
ile Türk kadınına  hak 
ettiği değeri veren 
Cumhuriyetimizin 
kurucusu Gazi Mustafa 
Kemal ATATÜRK’ü 
sevgi, saygı, rahmet  ve 
minnetle anıyorum.
Cumhuriyetimizin 
kurucusu Gazi Mustafa 
Kemal ATATÜRK 5 
Aralık 1934’te  Anayasa 
ve Seçim Kanunu’nda 
yapılan yasa değişikliği 
ile  kadınlara 
milletvekili seçme ve 

seçilme hakkını verdi.
Böylece, Türk  kadını  
çok sayıda Avrupa 
ülkesinden daha önce 
bu demokratik hakkına 
kavuştu.
Bu vesile ile Gazi 
Meclisimizin bir kadın 
milletvekili olarak, 
“Dünyada her şey 
kadının eseridir”   sözü 
ile Türk kadınına  hak 
ettiği değeri veren 
Cumhuriyetimizin 
kurucusu Gazi Mustafa 
Kemal atatürk’ü sevgi, 
saygı, rahmet  ve 
minnetle anıyorum.
Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın da kadınlara 
verdiği destekle bugün 
“Kadınlarımız AK Parti 
İktidarlarında siyasetin 
nesnesi, değil öznesi 

haline geldi”
Bugün beş milyonu 
aşan kadın üyesi ile 
AK Partimiz, kadınları 
siyasi ve toplumsal 
hayata aktif biçimde 
dahil eden yegâne bir 
harekettir. TBMM’deki 
104 milletvekilinin 
54’ü AK Parti’dendir. 
İnanıyoruz ki kadınlar 
siyasette var olmadan 
toplumsal ilerlemeden 
bahsedilemez. Muğlalı 
kadınlarımız başta 
olmak üzere tüm 
kadınlarımıza Mustafa 
Kemal ATATÜRK’ün 
öncülüğünde Türk 
kadınlarına seçme 
ve seçilme hakkının 
verilerek tüm dünyaya 
örnek oluşumuzun 
88. yıl dönümü kutlu 
olsun.” dedi. - Bülten

Gökcan; “Kadınlar siyasette var olmadan 
toplumsal ilerlemeden bahsedilemez”
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Tarımsal yeniliklerin 
değerlendirilerek 
konuşulduğu toplantıda, 
MANA Havacılık’tan 
“Türkiye ve Dünyada 
Tarımsal Teknolojiler” 
ve drone uygulama 
teknikleri eğitimi de 
verildi. Muğla’nın 
ev sahipliğinde 
gerçekleştirilen 
toplantıya, Muğla, 
Aydın, İzmir, Balıkesir, 
Çanakkale ve Manisa’dan 
ilgili teknik personel 
ile Ege Tarımsal 
Araştırma Enstitüsü 
uzmanları katıldı. 
Açılış konuşmalarını 
Muğla Tarım ve Orman 
İl Müdür Yardımcısı 
Muhammed Sevinç 
ile Ege Tarımsal 
Araştırma Enstitüsü 
Müdür Yardımcısı 
Dr. Mehmet Tutar’ın 
yaptığı toplantının 

moderatörlüğünü Ege 
Tarımsal Araştırma 
Enstitüsü’nden Dr. İlknur 
Köseoğlu üstlendi.
EN AZ KAYNAK, EN 
AZ MALİYET ve EN 
AZ ATIKLA TARIM
Açılış konuşmasını yapan 
Muğla Tarım ve Orman 
İl Müdür Yardımcısı 
Muhammed Sevinç 
toplantıya ev sahipliği 
yapmaktan mutluluk 
duyduklarını ifade 
etti. Toplantıya katılan 
6 ilin de Türkiye’nin 
tarımsal üretim değerine 
çok önemli girdiler 
sağladığını ve işbirliğini 
pekiştirdiğini vurgulayan 
Muhammed Sevinç, “Bu 
toplantıların en önemli 
getirisi ise en az kaynak, 
en az maliyet ve en az 
atıkla tarımdan nasıl 
yüksek verimlilik elde 
edebileceğimizin yol 

haritasını çizmemize 
imkan tanımasıdır” diye 
konuştu. Tarım ve Orman 
Bakanlığı Eğitim ve 
Yayın Dairesi Başkanlığı 
koordinatörlüğünde 
düzenlenen toplantıların, 
Tarımsal Araştırma 
Enstitüleri tarafından 
geliştirilen yenilikleri 
tarım uzmanlarına 
ve üreticilere 
aktarma açısından 
son derece faydalı 
olduğunu hatırlatan 
Sevinç, “Bir yandan; 
tarımda inovasyon 
uygulamalarını 
çiftçilerimize sunarken, 
diğer taraftan 
kendi sorumluluk 
sahalarımızda 
karşılaştığımız sorunları 
masaya yatırma olanağı 
da buluyoruz. Modern 
tarım teknikleri, 
algoritmik tarım, iklimi 

ve su düzeyi değişen 
coğrafyada verimliliği 
artırabilecek projeler, 
tohum ıslahı, seracılık, 
topraksız tarım, 
hammadde kullanımı, 
pazarlama, geri dönüşüm 
gibi pek çok başlıkta 
tartışma ve istişarede 
bulunma fırsatını 
yakalıyoruz. “dedi. 
Toplantıya ev sahipliği 
yapan Muğla İl 
Tarım ve Orman 
Müdürlüğü’ne teşekkür 
eden Ege Tarımsal 
Araştırma Enstitüsü 
Müdür Yardımcısı 
Dr. Mehmet Tutar da 
“Konunun ev sahipliğini 
yapan Enstitü olarak 
tarımsal yenilikleri 
ve teknolojiyi tarımla 
birleştirmek adına 
çalışmalarımızı sizlerle 
paylaşmaya devam 
edeceğiz. Bu toplantı, 

İl Tarım ve Orman 
Müdürlüklerimizden 
gelen soru ve 
çözüm önerilerini 
değerlendirdiğimiz 
ve bilgi alışverişinde 
bulunduğumuz bir 
platform. Bu anlamda 
yapılan Bölge Grup 
Toplantılarının bitkisel 
üretim ayağının ülke ve 
bölge tarımı için hayırlı 
olmasını diliyorum.” 
diye konuştu. İlk gün 
Araştırma Enstitüsünden 
uzmanların yenilikler 
hakkında verdiği 
eğitimle başlayan 
toplantının ikinci 
gününde ise 6 ilin 
yaptığı çalışmalar sunum 
eşliğinde anlatıldı. Üç 
gün boyunca devam eden 
toplantı, drone teknikleri 
eğitimi ile tarımsal 
işletmelere yapılan 
teknik gezi ile son buldu. 

Tarımda yeni teknolojiler konuşuldu
Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ev sahipliğinde 30 Kasım -2 Aralık tarihleri arasında “Ege 
Bölgesi Bitkisel Üretim Bölge Grup Toplantısı” gerçekleştirildi. 

Muğla Süper Amatör 
Lig temsilcisi Ortaca 
Belediyespor, ligin ilk 
devresinin kapanış 
maçında Dalaman 
Belediye Gençlik ve Spor 
Kulübünü 3-1 mağlup 
etti. Süper Amatör Ligin 
formda ekibi Ortaca 
Belediyespor yenilmezlik 
serisini sürdürüyor. 
Ortaca Belediyespor 
ligin ilk yarısının son 
maçında Dalaman 
Belediye Gençlik 
ve Spor Kulübünü 

sahasında konuk etti. 
Ahmet Ateş Stadındaki 
karşılaşmanın ilk yarısı 
1-1 tamamlanırken ev 
sahibi ekibin golünü 
Savaş Tunca kaydetti. 
İkinci yarıda daha etkili 
ve istekli oynayan Ortaca 
Belediyespor Tayyip 
Kaya ve Metin Baksi’nin 
attığı gollerle skoru 
3-1’e getirdi. Bu sonuçla 
ligdeki 6’ncı galibiyetini 
alan Ortaca Belediyespor 
ilk yarıyı lider olarak 
kapattı. -Berkay Göcekli

Ortaca Belediyespor 
ligin ilk yarısını 
lider tamamladı

Ege İhracatçı Birlikleri, 
Kasım ayında ihracatını 
yüzde 7,6 artırarak 1 
milyar 533 milyon dolar 
ihracat gerçekleştirdi. 
Ocak-Kasım döneminde 
ihracatını yüzde 12,7 
yükselterek 16 milyar 
631 milyon dolar 
rakamına ulaşan EİB, 
son 1 yıllık dönemde 
yüzde 13,6 ivmeyle 
18 milyar 189 milyon 
dolarlık ihracata imza 
attı. Sektörler arasında 
her ay en fazla ihracat 
rakamına ulaşan Ege 
Demir ve Demirdışı 
Metaller İhracatçıları 
Birliği, Kasım ayında 18 
artışla 207 milyon dolar 
ihracatla zirvedeki yerini 
sağlamlaştırdı.  
Ege Zeytin ve Zeytinyağı 
İhracatçıları Birliği 
yüzde 175 artış ile 45 
milyon doları Türkiye’ye 
kazandırarak Kasım 
ayında ihracatını en fazla 
artıran Birlik oldu.    
Ege Su Ürünleri ve 
Hayvansal Mamuller 
İhracatçıları Birliği 
yüzde 38 artışla 158 
milyon dolar ihracatla 
ikinci sıradaki yerini 
korudu. 
Ege Yaş Meyve Sebze 
İhracatçıları Birliği 
yüzde 10 artışla 140 
milyon dolar ihracatla 

Ege Hazırgiyim ve 
Konfeksiyon İhracatçıları 
Birliği 110 milyon dolar 
ihracatla Kasım ayını 
geride bıraktı.
Ege İhracatçı Birlikleri 
çatısı altında ihracatçı 
birliği bulunmayan 
kimya sektörü Kasım 
ayında gerçekleştirdiği 
110 milyon dolarlık 
ihracatla en çok ihracat 
yapan sektörler arasında 
yer aldı. 
Ege Bölgesi, 2022 yılının 
Kasım ayında ihracatını 
2 milyar 525 milyon 
dolara taşıdı.
İzmir, Kasım ayında 1 
milyar 394 milyon doları 
Türkiye’ye kazandırdı. 
Ege Serbest Bölgesi ve 
İzmir Serbest Bölgesi 
İzmir’in ihracatına 
280 milyon dolarlık 
katkı sağladı. 2022 yılı 
Kasım ayında Manisa, 
465 milyon dolarlık 
performans ortaya 
koyarken, Denizli 369 
milyon dolarlık ihracatla 
üçüncü sırada yer aldı. 
Ege Bölgesi ihracatına 
Muğla 99 milyon dolar, 
Aydın 91 milyon dolar, 
Balıkesir 75 milyon 
dolar, Uşak 41 milyon 
dolar, Kütahya 33 milyon 
dolar, Afyonkarahisar 
30 milyon dolar katkı 
sağladı. 

Kasım ayında 99 milyon dolarlık ihracat

Muğla’ya en fazla 
yatırım yapan kurum 
olan Büyükşehir 
Belediyesi çevreyi ve 
ekonomisini koruyan 
yatırımlarıyla da dikkat 
çekiyor. Menteşe, 
Bodrum otogarları 
çatısına, Menteşe 
mezbaha ve Konacık 
Hizmet Binası çatısına 
kurduğu güneş enerji 
santralleri ile Büyükşehir 
Belediyesi 2021-2022 
yılında 1 Milyon 718 bin 
637 kwh elektrik üreterek 
iki yılda 3 Milyon 697 
Bin TL tasarruf sağladı. 
Büyükşehir Belediyesi, 
Türkiye’nin günlük 
ortalama güneşlenme 
süresi en yüksek 
şehirlerinden biri olan 
Muğla’da kurduğu 
güneş enerji santralleri 
ile hem çevreyi hem 
bütçesini koruyor. 
Büyükşehir Belediyesi 

Bodrum Otogar çatısına 
640 kw, Menteşe 
Otogar çatısına 290 
kw, Menteşe mezbaha 
105 kw ve Bodrum 
Konacık çatısına 54 kw 
gücünde güneş enerji 
santrali kurdu. Toplam 
1089 kw kurulu gücü ile 
güneşten elektrik üreten 
Büyükşehir Belediyesi 
son iki yılda 1Milyon 
718 Bin 637 kwh elektrik 
üreterek 3 Milyon 
697 Bin TL tasarruf 
sağladı. Büyükşehir 
Belediyesi Geçici 
Hayvan Bakımevi’ne de 
155 kwh kurulu gücünde 
güneş enerji santrali 
kurulumuna başladı. 
Bodrum Otogarı Çatısı 
Elektrik Üretimine 
Büyük Katkı Sağlıyor
25 Haziran 2021’de 
hizmete giren Bodrum 
otogarı çatısı kısa sürede 
elektrik üretimine büyük 

katkı sağladı. Büyükşehir 
Belediyesi’nin 2021-2022 
yılında 1 Milyon 718 
bin 637 kwh elektrik 
ürettiği, 3 Milyon 697 
Bin TL tasarruf sağladığı 
üretimde en büyük 
katkıyı Bodrum otogarı 
verdi. Bodrum otogarı 
671 bin 188 kw elektrik 
üretimi ve 1 Milyon 487 
Bin TL katkı sağladı. 
Başkan Gürün; 
“Muğla’nın geleceğine 
yatırım yapıyoruz”
Muğla’ya yatırım 
yaparken geleceğe de 

yatırım yaptıklarını 
söyleyen Muğla 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Dr. Osman 
Gürün kurdukları güneş 
enerji santralleri ile 
çevreye ve bütçelerine 
katkı sağladıklarını 
belirtti. Başkan Gürün; 
“Otogarlarımızın 
çatılarına, mezbaha 
tesisimize, hizmet 
binamıza ve son 
olarak Geçici Hayvan 
Bakımevi’mize 
kurduğumuz güneş 
panelleri ile güneş 

enerjisini elektriğe 
dönüştürüyor, hem 
çevremizi, hem 
bütçemizi koruyoruz. 
Muğla ortalama 
güneşlenme süresi en 
yüksek illerin başında 
geliyor. Muğla’mızın 
güneşi hem içimizi 
ısıtırken hem de 
bütçemize katkı sağlıyor. 
Yenilenebilir enerji ile 
doğal kaynaklarımızın 
kıymetini biliyor, 
geleceğe yatırım 
yapıyoruz” dedi. 
- Bülten

Büyükşehir’e Güneşten 3 Milyon 697 Bin TL Katkı
Muğla Büyükşehir Belediyesi kurduğu güneş panelleri ile 2021-2022 yılında 3 Milyon 697 Bin TL elektrik enerjisi üretti.


