Kaymakam Dolu, Gazileri ziyaret etti
Köyceğiz Kaymakamı
Erdinç Dolu ve eşi Şenay
Yerli Dolu beraberlerinde
Sosyal Yardımlaşma Vakfı
Müdürü Ercan Ceylan ile
birlikte ilçemiz gazilerinden
Halil Avcı, Nedai Aydın, Tursan
Sivrikaya’yı evlerinde ziyaret
etti. Ziyaretlerde gazilerimiz ve
aileleriyle yakından ilgilenen
Kaymakam Dolu, gazilerimizle
sohbet ederek istek sorunlarını
dinledi. *7

Yıl: 45

Köyceğiz’de traktörün
devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 52
yaşındaki Beyhan Ceylan hayatını kaybetti.
Kavakarası Mahallesi
Muhtarı Beyhan Ceylan,
yol çalışması için yapılan
ağaç kesiminin olduğu
bölgeye traktörüyle gitti.
Çalışmalara yardımcı
olan ve bölgeye malzeme
götüren mahalle muhtarı
Ceylan’ın direksiyon
hakimiyetini kaybetmesi
sonucu kullandığı traktör
devrildi. Yardım çağrısı
üzerine olay yerine 112
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Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

ŞİDDETLE MÜCADELE TOPLANTISI
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının
önderliğinde başlatılan çalışma sonucunda
İçişleri Bakanı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanı, Adalet Bakanı, Milli Eğitim Bakanı,
Sağlık Bakanı ve Diyanet İşleri Başkanının ortak
imzasıyla yürürlüğe giren, 75 yetmiş beş maddeden oluşan, 2020-2021 yılları “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı” ile
Kaymakamlığa verilen görev ve sorumlulukların
gecikmeksizin uygulamaya geçirilmesi, Ailenin
Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun uygulanmasında etkinliğin,
koordinasyonun arttırılması ve yaşanan üzücü
olayların tekrarlanmasının önlenmesi amacıyla
aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele ilçe
koordinasyon toplantısı yapıldı. *2

Köyceğiz’de Gaziler
Günü töreni

19 Eylül Gaziler Günü anma
programı ilçemizde icra edildi,
programa Kaymakam Erdinç
Dolu, Belediye Başkan Vekili
Fatih Ölemez, gazilerimiz,
siyasi parti ilçe temsilcileri ve
kurum amirleri katıldı. *3

Okullar tedbirlerle açıldı
Köyceğiz Kaymakamı Erdinç
Dolu veİlçe Milli Eğitim Müdürü
Fazıl Karabağ, 2020 2021
Eğitim Öğretim Yılı Başlangıcı
dolayısıyla Atatürk İlkokuluna
ziyarette bulundu. *3

Kavakarası muhtarı
traktör kazasında
hayatını kaybetti

CHP’li Erbay: Esnaf ve çiftçilerin
kredi ödemeleri ile devlete olan
borçları acilen ötelenmelidir

sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık
ekipleri Ceylan’ın hayatını
kaybettiğini belirledi. *2

Torunuyla aynı
kaderi paylaştı
Ortaca-Dalyan yolunda
meydana gelen trafik
kazasında 84 yaşındaki
Kadir Arslan hayatını
kaybetti.
Kaza, Ortaca-Dalyan yolu
Ekşiliyurt mahallesinde
meydana geldi. Edinilen
bilgiye göre; Dalyan’dan
ilçe merkezi istikametine
seyir halinde olan İ.B.,
idaresindeki 09 ACK 688
plakalı hafif ticari araç,
yaya geçidinden yolun
karşına geçmeye çalışan
Kadir Arslan yönetimindeki elektrikli bisiklete çarptı.
Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisiklet sürücü Arslan

yola savruldu.
İhbar üzerine olay yerine
112 sağlık ve polis ekipleri
sevk edildi.
Sağlık ekipleri Arslan’ın
hayatını kaybettiğini belirledi. *4

Muğla OBM Araç
Parkına Taze Kan

Orman Genel
Müdürlüğünce ormancılık
faaliyetleri ve orman
Marmaris ve Ula ilçelerinde ziyaretlerde bulunan CHP Muğla Milletveki- yangınlarıyla mücadelede
li ve AB Uyum Komisyonu üyesi Av. Burak Erbay korona virüs salgını
kullanılmak üzere bu yıl
nedeniyle yaşanan sorunlar hakkında bilgi alarak esnaf ve çiftçilerin
alımı yapılan araçlardan
sorunlarını dinledi. Erbay, esnaf ve çiftçinin bankalara ve devlete olan 80 adedi Muğla Orman
borçlarının bir an önce en az bir yıl süreyle ertelenmesi gerektiğini
Bölge Müdürlüğü emrine
söyledi.
verildi. Muğla Orman
Bölge Müdürlüğü Makine
CHP Milletvekili
İkmal Şube Müdürlüğü
Burak Erbay,
CHP Marmaris
İlçe Başkanı
Zekican Balcı,
Yönetim Kurulu
Üyeleri, Marmaris Belediye
Başkanı Mehmet Oktay ve
Dalaman ilçesinde öğle
Meclis Üyeleri ile
saatlerinde başlayan
birlikte Marmaris
orman yangını orman ve
Beldibi Mahallesi
itfaiye ekiplerinin karadan
esnafını ziyaret
ve havadan müdahalesi
ederek sorunları
ile söndürüldü. *2
dinledi. *6

araç parkına taze kan
olan araçlar ihtiyaç
doğrultusunda işletme
müdürlüklerine dağıtıldı.*5

Orman yangını
kısa sürede söndürüldü

Yerel Haber

Dalaman’da orman yangını
Dalaman ilçesinde öğle
saatlerinde başlayan orman yangını orman ve
itfaiye ekiplerinin karadan
ve havadan müdahalesi
ile söndürüldü. MuğlaFethiye karayolu üzerinde
yıldırımdan çıktığı tahmin
edilen orman yangını orman
ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Dalaman ilçesi Atakent

Mahallesi mevkiinde öğle
saatlerinde başlayan orman yangınına havadan 2
helikopter, karadan orman
ve büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.
Orman ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrası
yangın kontrol altına alındı
ve yanan sahada soğutma
çalışması başladı.
*Adnan Tüfekçi
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Kavakarası muhtarı
traktör kazasında
hayatını kaybetti
Köyceğiz’de traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen
kazada 52 yaşındaki Beyhan
Ceylan hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre; Ortaca Ekşiliyurt ile Köyceğiz
Kavakarası Mahalleleri
arasında yol çalışması için
Orman Bölge Müdürlüğünce
çalışma başlatıldı.
Kavakarası Mahallesi Muhtarı
Beyhan Ceylan, yol çalışması
için yapılan ağaç kesiminin
olduğu bölgeye traktörüyle gitti.
Çalışmalara yardımcı olan
ve bölgeye malzeme götüren
mahalle muhtarı Ceylan’ın
direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kullandığı traktör
devrildi. Yardım çağrısı üzerine olay yerine 112 sağlık ve
jandarma ekipleri sevk edildi.

Hatalı basım 50 liraya 20 bin lira istiyor
Ortaca’da 37 yaşındaki işçi Selami Taşbaş, alışveriş sırasında eline geçen hatalı basılmış 50
liralık banknotu, koleksiyon değeri olduğu düşüncesiyle satışa çıkardı.

Cumhuriyet Mahallesinde
yaşayan Taşbaş, 50 liralık
banknotun sağ üst köşesinde
yer alan ‘0’ rakamının
çıkmadığını fark edince parayı
bankaya inceletti.
Paranın sahte olmadığı, hatalı
basım olduğu anlaşılınca internette araştırma yapan Taşbaş,
koleksiyoncuların hatalı para
basımlarına ilgi duyduğunu
öğrendi. Banknotun koleksi-

yon değeri olduğunu düşünen
Taşbaş, 50 lirayı 20 bin liradan
satışa çıkardı. Taşbaş, yaptığı
açıklamada; ‘Bankadan birkaç
tane 50 lira çekmiştim. Daha
sonra alışveriş yaparken
parayı kasiyere uzatırken fark
ettim. Hemen değiştirdim.
Başka elli lira ile ödeme
yaptım. Daha sonra yaptığım
araştırmada 50 liralarda hatalı
basım olduğunu ve koleksiyon

değeri olduğunu öğrendim.
Parayı banka da incelettim.
Sahte değilmiş. Paranın sol
köşesinde de yarım kalmış
şekilde sıfır var. Ayrıca üç nokta var. Bende bu paraya 20 bin
lira istiyorum.’ dedi. Taşbaş,
koleksiyoncuların paraya ilgi
göstermesini beklediğini sözlerine ekledi. *Cihat Cura
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Köyceğiz’de Gaziler Günü töreni

amacıyla Kaymakam Erdinç
Dolu Başkanlığında aile
içi ve kadına karşı şiddetle
mücadele ilçe koordinasyon
toplantısı yapıldı.
İlçe Sosyal Hizmet Merkezi
Müdürlüğü koordinesinde ilgili
kurum amirlerinin katılımıyla
yapılan toplantıda, Kadına
Yönelik Şiddetle Mücadele
konusunda 2020-2021 yılı ulusal eylem planının uygulama
aşamaları ve koordinasyon
planı, Aile İçi ve Kadına Karşı
Şiddetle Mücadele alanında
çalışan tüm kurumların 2019
yılı verileri değerlendirilerek
mevcut duruma ilişkin analizler yapıldı. İlçedeki Ailenin
Korunması ve Kadına Karşı
Şiddetin Önlenmesine Dair
Kanun kapsamında olay
sayıları, başvuru sayıları, kanun kapsamındaki alınan tedbirlerin niteliği, uygulamanın
daha iyiye götürülmesi için
planlanması gereken tedbirler
değerlendirildi.
*Adnan Tüfekçi
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İlçemizde 19 Eylül Gaziler Günü anma programı düzenlendi.

MİNİ MİNİ
BİRLERİN İLK
OKUL GÜNÜ
Köyceğiz Kaymakamı Erdinç
Dolu ve İlçe Milli Eğitim
Müdürü Fazıl Karabağ, 2020
2021 Eğitim Öğretim Yılı
Başlangıcı dolayısıyla Atatürk
İlkokuluna ziyarette bulundu.
Ziyareti esnasında bu yıl
eğitim öğretime başlayan 1.
Sınıf öğrencileri ile neşeli
bir sohbet gerçekleştiren
Kaymakam Erdinç Dolu,
sohbet esnasında covid 19
hakkında minik öğrencilere
bilgi verdikten sonra, öğrenci
ve öğretmenlere yeni eğitim
öğretim yılının hayırlı olması
dileklerini iletti. *Adnan Tüfekçi

Sağlık ekipleri Ceylan’ın
hayatını kaybettiğini belirledi.
Ceylan’ın cenazesi Köyceğiz
Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili
soruşturma devam ediyor.
*Adnan Tüfekçi

Aile İçi ve Kadına Karşı
Şiddetle Mücadele
Koordinasyon Toplantısı

Köyceğiz Kaymakamı Erdinç
Dolu Başkanlığında, aile
içi ve kadına karşı şiddetle
mücadele ilçe koordinasyon
toplantısı yapıldı.
Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığının
önderliğinde başlatılan
çalışma sonucunda İçişleri
Bakanı, Aile, Çalışma ve
Sosyal Hizmetler Bakanı,
Adalet Bakanı, Milli Eğitim
Bakanı, Sağlık Bakanı ve Diyanet İşleri Başkanının ortak
imzasıyla yürürlüğe giren, 75
yetmiş beş maddeden oluşan,
2020-2021 yılları “Kadına
Yönelik Şiddetle Mücadele
Koordinasyon Planı” ile
Kaymakamlığa verilen görev
ve sorumlulukların gecikmeksizin uygulamaya geçirilmesi, Ailenin Korunması ve
Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun
uygulanmasında etkinliğin,
koordinasyonun arttırılması
ve yaşanan üzücü olayların
tekrarlanmasının önlenmesi

Yerel Haber

19 Eylül Gaziler Günü anma
programı ilçemizde icra edildi,
programa Kaymakam Erdinç
Dolu, Belediye Başkan Vekili
Fatih Ölemez, gazilerimiz,
siyasi parti ilçe temsilcileri ve
kurum amirleri katıldı.
Hükümet Konağı önündeki
Atatürk Anıtına Çelenk sunumuyla başlayan program, saygı
duruşu ve akabinde İstiklal
Marşının okunması ve İlçe
Jandarma Komutanlığı per-

soneli tarafından günün anlam
ve önemine ilişkin yapılan
konuşma ile sonlandı.
Kaymakam Dolu, Gaziler
Günü mesajında şu ifadelere
yer verdi; ‘Milletimiz, vatanı ve
bağımsızlığı için tarih boyunca
birlik ve beraberlik içinde
tüm zorluklara göğüs germiş,
gerektiğinde canını vermekten
çekinmeyerek milletimizin daima hür yaşamasını sağlamıştır.
Şehitlik ve Gazilik, milletimiz

için şereflerin en yücesidir. Üzerinde yaşadığımız
toprakların aziz milletimiz
için vatan haline dönüşmesi,
şehit ve gazilerimizin canları
pahasına verdikleri mücadele
ile gerçekleşmiştir. Bu cennet vatan uğruna cepheden
cepheye koşan ve şehit olmayı
göze alan Gazilerimiz, cesaretin ve fedakârlığın sembolleri
ve medarı iftiharımızdır. 19
Eylül Gaziler günü vesileyle

aziz şehitlerimize ve kahraman
gazilerimize vefa ve şükran
duygularımızı bir kez daha
ifade ederek Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere
vatan müdafaası ve terörle
mücadelede gazilik mertebesine ulaşmış vatan evlatlarımızı
şükran ve minnetle yâd ediyor,
bu uğurda canlarını feda eden
aziz şehitlerimizi rahmetle
anıyorum.’ *Adnan Tüfekçi

Dalaman’ın En uzak Mahallesine Asfalt

Muğla Büyükşehir Belediyesi
Dalaman ilçesi Gürleyik- Narlı
Mahallesi arasında bulunan
13 kilometrelik yolda 2’inci kat
asfalt kaplama çalışmasına
başladı. Narlı Mahallesi Dalaman’a 70 kilometre
uzaklıkta ve Denizli sınırında
bulunuyor. Muğla Büyükşehir
Belediyesi kırsal mahallelerde
asfalt çalışmalarını sürdürüyor.
Dalaman İlçesi Gürleyik- Narlı
Mahallesi arasında bulunan
13 kilometrelik yolda 2’inci kat
asfalt kaplama çalışmasına
başladı. Dalaman’a 70 kilometre uzaklıkta olan Narlı
Mahallesi Denizli il sınırında

bulunuyor.
Narlı Mahalle Muhtarı Ercan
Kaya “ Mahallemiz Denizli il
sınırında. En uzak sınır mahallesi olmamıza rağmen Muğla
Büyükşehir Belediyesi’nden
tüm hizmetleri alıyoruz.
MUSKİ, Sağlık Hizmetleri ve
Fen İşleri ekiplerinin mahallemizde yaptığı işlerden memnunuz. Narlı Gürleyik yolunun
yapılması bizim için çok önemliydi. Başta Muğla Büyükşehir
Belediye Başkanımız Dr. Osman Gürün olmak üzere tüm
belediye çalışanlarına mahalle
halkım adına teşekkür ederim”
dedi. *Haber merkezi

“SAĞLIK
İÇİN HEPİMİZ
İÇİN”

İçişleri Bakanlığının
talimatları doğrultusunda
tüm il ve ilçelerde ‘SAĞLIK
İÇİN HEPİMİZ İÇİN’ mottosuyla Covid-19 salgını
tedbirleri denetimi yapıldı.
İlçemizdeki başta şehir içi
ve şehirlerarası toplu ulaşım
araçları ile lokanta, kafe,
restoranlar gibi yeme içme
ve eğlence yerleri olmak
üzere, konaklama tesisleri,
alışveriş merkezleri, pazar
yerleri, sosyete pazarları,
kahvehane, kıraathane,
çay bahçesi, düğün ve
nikâh yapılan yerler, berber/
kuaför/güzellik merkezleri, internet kafe/salon
ve elektronik oyun yerleri,
otogarlar, ticari taksiler,
taksi durakları, park/piknik
alanları, lunapark/tematik
parklar ve bilumum yaşam
alanlarını Bakanlıkca daha
önce yayınlanan genelgeler doğrultusunda kurallara uyulup uyulmadığını
denetleyen komisyonun
çalışmalarına Kaymakam
Erdinç Dolu ve ilgili kurum
amirleri katıldı.
*Adnan Tüfekçi

Yerel Haber
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Ortaca Devlet Hastanesine atanan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Cihan Acı hasta
kabulüne başladı.

Gazetemiz basın ahlak yasasına uyar.
Gazetemizde yayımlanan yazıların tüm
sorumluluğu yazarına aittir.
Gazetemiz Kuruluş Yılı : 01.03.1975
YEREL SÜRELİ YAYIN

DOĞUŞ Ofset Gazete ve Matbaacılık Tesislerinde
dizilip basılmıştır.

Ortopedi ve Travmatoloji
Uzmanı Op. Dr. Cihan Acı,
1981’de Samsun Atakum’ da
doğdu. 2005’de Hacettepe
Üniversitesi Tıp Fakültesinden
mezun oldu.
2006-20011 arasında Ümraniye Eğitim ve Araştırma
Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümünde ihtisasını
yaptı. 2012-2013 arası Iğdır
Devlet Hastanesine Ortopedi
ve Travmatoloji uzmanı olarak
atandı.

Gülpınar Mah. Çavuşoğlu Cad.No.31-Köyceğiz

İhtiyaç sahibi öğrenciler için
bilgisayar ve tablet kampanyası
Ortaca’da uzaktan eğitim alabilmesi için gerekli bilgisayar yada tableti olmayan öğrencilerin
mağduriyetini giderebilmek amacıyla ‘Yok’un Yükünü Paylaşıyoruz’ sloganıyla kampanya
başlatıldı.

‘Yok’un Yükünü Paylaşıyoruz’
adlı kampanya başlatıldı.”
ifadelerini kullandı.
Kampanya ile öğrencilerin
mağduriyetini gidermeyi
hedeflediklerini dile getiren
Kavak, “Öğrencilerimizin
eğitimde çevirim içi olmasını
planlıyoruz. Yaşadığımız
toplumda çocuğun gelişimine
olumlu katkılar sağlayabilecek
ortamların oluşturulabilmesi
ve çıkacak sorunların önlenmesi ancak her birimizin
sorumluluk bilinciyle elini
taşın altına koymasıyla
gerçekleşebilir. Uzatacağımız
eller çocuklarımızın yüzlerine
gülümseme, yarınlarına ışık
olarak yansıyacaktır.” dedi.
*Haber merkezi

2013-2015 arası Özel Isparta
Hastanesinde çalıştı. 2015’de
Eğirdir Kemik ve Eklem
Hastalıkları ve Rehabilitasyon
Hastanesine atandı. 20152020 arası Eğirdir Kemik ve
Eklem Hastalıkları ve Rehabilitasyon hastanesinde görev
yaptı.
2020 Eylül ayında Ortaca
Devlet Hastanesine Ortopedi
ve Travmatoloji uzmanı ve
Başhekim Yardımcısı olarak
atandı. *Berkay Göcekli

Muğla OBM Araç Parkına Taze Kan
Muğla Orman Bölge Müdürlüğü araç parkına ormancılık faaliyetleri ve orman yangınlarıyla mücadelede kullanılmak üzere 80 yeni araç eklendi.

Ortaca Devlet Hastanesinde 2. Genel
Cerrahi Uzmanı Görevine Başladı

Torunuyla aynı
kaderi paylaştı
Yeni dönemde eğitimin ağırlıklı
olarak uzaktan devam ettiğini
söyleyen Kavak, imkan
farklılıkları nedeniyle her
çocuğun eşit şart ve olanakta
eğitime ulaşamadığını belirtti.
Öğrencilere destek olmak
için ülke genelinde birçok
kampanyanın gündeme
geldiğini ifade eden İlçe
Milli Eğitim Müdürü Kavak,
“İlçemizde şu ana kadar tablet,
bilgisayar ve internet erişimi
olmayan 725 öğrenci tespit
edildi. Bu çocuklarımızın uzaktan eğitime uzak kalmaması,
diğer yaşıtlarıyla birlikte eşit
şartları paylaşabilmeleri adına
Ortaca Kaymakamı Oktay
Erdoğan’ın öncülüğünde İlçe
Milli Eğitim Müdürlüğümüzce
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Ortaca Devlet Hastanesinde
Ortopedi uzmanı göreve başladı

25 Eylül 2020
Sayı : 2825

Ortaca İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğünce ilçede gerekli araçlara sahip olmadığı
için eğitimden uzak kalan
öğrenciler tespit edildi.
Kampanyanın tanıtımı için
hazırlatılan afiş ve broşürler
vatandaşlara dağıtıldı. Destek
vermek isteyen vatandaşların,
ortaca@48meb.gov.tr internet
adresi ile 0 252 280 50 74
ve 0 531 346 36 99 numaralı
telefonlardan kampanyaya
katılabilecekleri bildirildi.
Ortaca İlçe Milli Eğitim Müdürü
Seyit Kavak, gazetecilere
yaptığı açıklamada, mart ayı
itibariyle bütün dünyayla birlikte
Türkiye’yi de içine alan salgın
sebebiyle okullarda yüz yüze
eğitime ara verildiğini hatırlattı.

Yerel Haber

Ortaca-Dalyan yolunda meydana gelen trafik kazasında 84
yaşındaki Kadir Arslan hayatını
kaybetti.
Kaza, Ortaca-Dalyan yolu
Ekşiliyurt mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye
göre; Dalyan’dan ilçe merkezi
istikametine seyir halinde olan
İ.B., idaresindeki 09 ACK 688
plakalı hafif ticari araç, yaya
geçidinden yolun karşına
geçmeye çalışan Kadir Arslan yönetimindeki elektrikli
bisiklete çarptı.
Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisiklet sürücü Arslan yola
savruldu.
İhbar üzerine olay yerine 112
sağlık ve polis ekipleri sevk
edildi.
Sağlık ekipleri Arslan’ın
hayatını kaybettiğini belirledi.
Ortaca Cumhuriyet Savcısı’nın

Ortaca Devlet Hastanesine
atanan Genel Cerrahi Uzmanı
Op. Dr. Muzaffer Haldun
Çolak hasta kabulüne başladı.
Genel Cerrahi Uzmanı Muzaffer Haldun Çolak, 1982
yılında Elazığ’da doğdu. 2007
Yılında Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesinden
mezun oldu. 2007- 2008Yılları
arası Pratisyen hekim olarak
görev yaptı. 2009-2015

yılları arası Konya Necmettin
Erbakan Üniversitesi Meram
Tıp Fakültesi Genel Cerrahi
Bölümünden uzmanlığını aldı.
2015-2020 Yılları arası Akçakoca Devlet Hastanesi Genel
Cerrahi Uzmanı olarak görev
yaptı. Eylül 2020 tarihinde
kurumumuz Ortaca Devlet
hastanesi Genel Cerrahi
uzmanı olarak atandı.
*Berkay Göcekli

Üçüncü Dahiliye uzmanı göreve başladı
olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Aslan’ın cesedi Ortaca Devlet Hastanesi’ne
kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma
başlatıldı.
2006’da, Kadir Arslan’ın torunu
Murathan Arslan’ın da aynı
yolda geçirdiği trafik kazası
sonucu hayatını kaybettiği
öğrenildi.
*Adnan Tüfekçi

Ortaca Devlet Hastanesine
atanan Dahiliye Uzmanı Uz.
Dr. Huriye Çamlıbel hasta
kabulüne başladı.
Dahiliye Uzmanı Huriye
Çamlıbel, 1984 yılında
Ankara’da doğdu. 2008
Yılında Manisa Celal Bayar
Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2008- 2010
Yılları arası Pratisyen hekim
olarak görev yaptı. 20102014 yılları arası Harran
Üniversitesi Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları Bölümünden
uzmanlığını aldı.. 2014-2016
Yılları arası Halfeti Devlet
Hastanesi,2016-2017 yılları
arası Alanya’da Özel bir
hastanede,2018-2020 Yılları
Dursunbeyli Devlet Hastanesinde İç Hastalıkları( Dahiliye) Uzmanı olarak görev
yaptı. Ağustos 2020 tarihinde
kurumumuz Ortaca Devlet
hastanesine İç Hastalıkları
(Dahiliye)uzmanı olarak
atandı. *Berkay Göcekli

Orman Genel Müdürlüğünce
ormancılık faaliyetleri ve orman yangınlarıyla mücadelede
kullanılmak üzere bu yıl alımı
yapılan araçlardan 80 adedi
Muğla Orman Bölge Müdürlüğü
emrine verildi. Muğla Orman
Bölge Müdürlüğü Makine İkmal
Şube Müdürlüğü araç parkına
taze kan olan araçlar ihtiyaç
doğrultusunda işletme müdürlüklerine dağıtıldı.
Muğla Orman Bölge Müdürü
Yasin Yaprak’ın da katılımıyla
Makine İkmal Şube Müdürlüğü
önünde yapılan törenle araçlar
işletme müdürlüklerine dağıtıldı.

Araçların hatasız kazasız
kullanılması için dua edildi ve
kurban kesildi. Törene Bölge
Müdürü Yasin Yaprak ile birlikte
Bölge Müdür Yardımcısı Osman Öner, Makine İkmal Şube
Müdürü Şeref Özer, Orman
Yangınlarıyla Mücadele Şube
Müdürü Mehmet İşçi ve Muğla
Orman İşletme Müdürü Faruk
Tuna Yüksek’te katıldı.
Bölge Müdürü Yasin Yaprak
araç dağıtımında yaptığı
konuşmada, “Ormancılık
faaliyetlerimizle birlikte orman
yangınlarıyla mücadelemizin daha hızlı ve etkin bir

şekilde yürütülmesi amacıyla
Bölge Müdürlüğümüz araç
parkına 80 yeni araç eklendi.
Genel Müdürlüğümüzce alımı
yapılan ve 80 adedi Bölge
Müdürlüğümüze gönderilen bu
araçları ihtiyaç doğrultusunda
işletme müdürlüklerimize teslim
ettik. Bu yeni araçlar ile birlikte
ormancılık çalışmalarımızı etkin
şekilde sürdürmeye devam
edeceğiz. Araçların hayırlı
olmasını ve kazasız belasız
kullanılmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.
*Haber merkezi
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Marmaris ve Ula’da ziyaretlerde bulunan CHP Muğla Milletvekili ve AB Uyum Komisyonu
üyesi Av. Burak Erbay korona virüs salgını nedeniyle yaşanan sorunlar hakkında bilgi alarak
esnaf ve çiftçilerin sorunlarını dinledi. Erbay, esnaf ve çiftçinin bankalara ve devlete olan
borçlarının bir an önce en az bir yıl süreyle ertelenmesi gerektiğini söyledi.

Meyve-Sebze Kurutma Tesisi
Kurutuyor, Üretici Kazanıyor

CHP Milletvekili Burak Erbay,
CHP Marmaris İlçe Başkanı
Zekican Balcı, Yönetim Kurulu Üyeleri, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay
ve Meclis Üyeleri ile birlikte
Marmaris Beldibi Mahallesi esnafını ziyaret ederek
sorunları dinledi.
Korona virüs salgını nedeniyle
esnafın büyük zorluklarla karşı
karıya kaldığını ifade eden
Erbay, “Tüm dünyada olduğu
gibi ülkemizde de korona virüs
salgınının ekonomik etkilerini hissediyoruz. Esnafımız
çok zor bir dönemden geçiyor. Birçok esnafımız siftah
dahi yapamadan dükkanını
kapatıyor. Ancak buna rağmen
kira, vergi, SGK primi, kredi
gibi ödemeler için hiçbir destek
görmüyor. Esnafımızın kira,
sigorta, stopaj ve faturalar
gibi birçok borcu birikmiş
durumda. Esnafın bankalara
olan kredi borçları ile devlete olan borçları acilen en
az bir yıl süreyle ötelenmesi
gerekmektedir. Aksi taktirde
böyle giderse esnafımız
büyük bir yıkıma uğrayarak
iflasa sürüklenecek. Esnafımız
acilen destek bekliyor. Gerekli
tedbirler alınmalı ve esnafımızı
rahatlatacak destek paketleri
devreye sokulmalıdır. ” dedi.
Salgın nedeniyle turizm
sezonunun da beklendiği gibi
geçmediğini hatırlatan CHP’li
vekil, “Bir miktar da olsa
hareketlenen turizm sezonunu
bir süre daha uzatabilmek
bizim elimizde. Bu nedenle
esnafımıza uyarılarda bulunduk. Hep birlikte elimizden
gelen özeni ve dikkati göstererek, gerekli hijyen tedbirlerini
almalıyız.” şeklinde konuştu.
Esnaf ziyaretlerinin ardından
CHP ve İYİ Parti Marmaris ilçe
örgütleri ile birçok sivil toplum

örgütünün birlikte düzenlediği
“Aşure Paylaşım Etkinliğine”
katılan CHP’li Erbay,
vatandaşlara aşure dağıttı.
Aşurenin birlik ve beraberliğin
simgesi olduğunu belirterek
etkinliğin düzenlenmesinde
emeği geçen herkese teşekkür
etti.
Erbay, CHP Marmaris İlçe
Başkanı Av. Zekican Balcı
ile birlikte İYİ Parti Marmaris
İlçe Başkanlığı’nı da ziyaret
eden ederek yeni seçilen İlçe
Başkanı ve Yönetim Kurulu
Üyeleri’ne hayırlı olsun dileklerini iletti.
Çiftçimiz üretemez hale gelme
tehlikesiyle karşı karşıya
CHP Milletvekili Erbay, Marmaris programının sonrasındaki
gün Ula ziyaretinde bulundu.
Ula İlçe Başkanı Hüseyin
Özcan, Kadın Kolu Başkanı
Fatma Gireniz ve Gençlik
Kolu Başkanı Özgür Özçelik ile birlikte Ula ilçesinin
kırsal mahalleleri Turgut,
Gölcük, Portakallık, Örnekköy, Kızılyaka ve Karabörtlen’i
ziyaret eden Muğla Milletvekili
Erbay, burada muhtarlar, kooperatif başkanları ve üreticilerle
görüşerek sorunları dinledi.
Ekonomik kriz ve yüksek girdi
maliyetleri nedeniyle çiftçilerin
üretim yapamaz duruma
geldiğini söyleyen Erbay, “Bu
mahallelerimizdeki verimli
topraklarda köylümüz tütün,
susam ve pamuk yetiştiriyordu.
Şimdi bu ürünler yok denecek
kadar az. Bu topraklarda tekrar
üretime başladığımız zaman
ülkemiz refaha kavuşacaktır.
Sadece çiftçilerimiz değil
hayvancılıkla uğraşan, arıcılık
yapan köylümüz de çok zor
durumda. Bir an önce ortak
akılla, “Milletin Efendisi Üreten
Köylünün” sorunlarını çözmek
zorundayız.” dedi.

Esnafın yaşadığı sorunların
çiftçiler için de geçerli olduğunu
ifade eden Erbay, “Çiftçimiz de
salgından olumsuz bir şekilde
etkilendi. Maliyetlerin artması
ve kredi ödemeleri çiftçimizi de
zor durumda bırakmaktadır.
Çiftçilerimizin kredi ödeme
zamanı geldi ancak birçok
çiftçimiz ödeyebilecek durumda değil. Çiftçilerimiz
için de acil bir destek paketi
açıklanmalıdır. Kredi borçları
ve diğer borçlar ötelenmelidir.
Tarımsal destek paketleri
artırılmalıdır.” ifadelerini
kullandı.
Çiftçilerin öneli bir sorununun
da kırsal alandaki yapılaşma
olduğunu dile getiren CHP’li
Erbay, “Çiftçilerimiz kırsal
alandaki yapılaşmadan
şikayetçiler. Buradaki
yapılaşma tarımsal üretimi ve
hayvancılığı, arıcılığı olumsuz
etkiliyor. Yapılaşma doğaya
zarar verdiği kadar tarımımıza
da zarar veriyor. Bu konuda
da gerekli adımların atılmasını
bekliyorlar. Yapılaşma ile ilgili
olarak doğamıza ve tarımsal
üretime zarar vermeyen
doğru bir planlama yapılması
gerekmektedir. Bize iletilen
sorunların çözümü için gerekli girişimlerde bulunacağız.”
şeklinde konuştu.
Muğlamız gülmeyi hak ediyor
Esnafın ve köylünün
sorunlarını dile getirmeye
devam edeceklerini belirten
Erbay, “Onların sesi olmaya,
Muğlalı hemşerilerimiz ve
Muğla sevdalısı dostlarımız
ile Muğlamızın problemlerini çözmek için beraberce
mücadele etmeye devam
edeceğiz. Çünkü Muğlamız
gülmeyi hak ediyor.” dedi.
*Haber merkezi

Muğla Büyükşehir Belediyesi
Meyve Sebze Kurutma Tesisi
bugüne kadar 47 üreticinin
40 bin 221 kg ürününü kurutarak katma değeri yüksek
ürün elde edilmesini sağladı.
Tarım kenti olan Muğla’da
üreticilerin ürünlerine,
toprağına sahip çıkması için
tarıma, hayvancılığa destek
veren Muğla Büyükşehir
Belediyesi’nin örnek projelerinden biri olan Meyve Sebze
Kurutma Tesisi bugüne kadar
47 üreticinin 40 bin 221
kg ürününü kurutulmasını
sağladı ve üreticilere ek gelir
sağladı.

Fethiye İlçesi Karaçulha
Toptancı Hali’nde bulunan
Büyükşehir Meyve Sebze
Kurutma Tesisi’nde elma,
armut, şeftali, mürdüm eriği,
üzüm, patlıcan, zeytin,
domates, biber, kuzugöbeği
mantarı, sedir mantarı,
kavun, muz, mandalina,
portakal, greyfurt, limon gibi
ürünler kurutuluyor. Tesiste
ayrıca erik ve şeftali gibi
ürünlerin de pestili yapılıyor.
Kurutması yapılan ürünlerin
talep gelmesi halinde toz haline getirebilen tesiste ayrıca
elma, portakal gibi ürünlerin kabukları kurutuluyor
ve şeritler halinde kesilerek
süs amaçlı kullanılması da
sağlanıyor. Tesis güneş ve
elektrik enerjisi ile kurutma
yapıyor.
Başkan Gürün; “Üreten
köylümüzü tekrar milletin
efendisi yapmaya kararlıyız.”

Doğal ve eşsiz güzellikleri
ile turizm kenti olarak bilinen
Muğla’nın aynı zamanda
verimli toprakları ile tarım
kenti olduğunu söyleyen
Muğla Büyükşehir Belediye
Başkanı Dr. Osman Gürün
üreten, toprağına sahip çıkan
ve alın terinin karşılığını alan
bir Muğla için tarıma büyük
destek verdiklerini belirtti.
Başkan Gürün; “Muğla verimli toprakları, başat ürünleri
ile üreten bir tarım kenti.
Büyükşehir ailesi olarak
2014 yılından beri tarıma ayrı
bir önem veriyoruz. Çünkü
Türkiye Cumhuriyeti’nin

kurucusu Atatürk’ün dediği
gibi; “Milli ekonominin temeli tarımdır” sözünü temel
alıyoruz. Üretmeyen, her şeyi
ithal eden, dışa bağımlı ülkelerin durumunu ne yazık ki
biliyoruz. Ülkemizde de izlenen tarım politikaları ve ithalata dayanan anlayış nedeniyle üreticilerimiz yanında
olan projeler ürettik. Meyve
Sebze kurutma tesisimizde
bu projelerimizden sadece
biri. Talep fazlası ürünlerin
değerlendirilmesi, kurutulmuş
ürünler elde ederek üreticimizin katma değeri yüksek
ürünler elde etmesi ve kış
aylarına hazırlık için tesisimiz
ve bizler üreticilerimizin emrindeyiz. Üreten köylümüzü
tekrar milletin efendisi yapmaya kararlıyız” dedi.
*Haber merkezi

ZAYİ
Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.
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Kaymakam Dolu, Gazileri ziyaret etti

Köyceğiz Kaymakamı Erdinç Dolu
ve eşi Şenay Yerli Dolu beraberlerinde Sosyal Yardımlaşma Vakfı
Müdürü Ercan Ceylan ile birlikte ilçemiz gazilerinden Halil Avcı, Nedai
Aydın, Tursan Sivrikaya’yı evlerinde
ziyaret etti. Ziyaretlerde gazilerimiz
ve aileleriyle yakından ilgilenen
Kaymakam Dolu, gazilerimizle sohbet ederek istek sorunlarını dinledi.
Kaymakam Dolu, “Vatanımızın
bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzur ve refahı için canları
pahasına mücadele eden gazi ve
şehitlerimizin hakkı ödenemez. Bizler her zaman gazilerimiz ve şehit
ailelerinin yanındayız ve bundan
sonra da yanlarında olmaya devam
edeceğiz.” dedi.
*Adnan Tüfekçi

KÖYCEĞİZ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ BEYOBASI İŞLETME ŞEFLİĞİ 359
KOD NOLU YOLDA YENİ YOL YAPIM İŞİ
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-KÖYCEĞİZ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü Beyobası İşletme şefliği 359 kod nolu yolda
Yeni Yol Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik
ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer
almaktadır:
İKN									 : 2020/492476
1-İdarenin
a) Adı									 : ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ -				
									
KÖYCEĞİZ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ
			
									
KURULUŞLAR ORMAN GENEL 					
											 MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi								 : ULUCAMI MAH. ATATÜRK CAD. NO:61 		
												 48800 KÖYCEĞİZ/MUĞLA
c) Telefon ve faks numarası		 : 2522624671 - 2522622633
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası							 : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı									 : Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü 			
										
Beyobası İşletme şefliği 359 kod nolu 		
						 				
yolda Yeni Yol Yapım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı			 : 359 kod nolu yol 4062 mt’dir.
											 Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale 			
										
dokümanı içinde bulunan idari 					
								
		
şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Beyobası Orman İşletme Şefliği 					
											 359 kod nolu yol
ç) Süresi/teslim tarihi				 : Yer tesliminden itibaren 60 (Atmış) takvim
günüdür.																						
d) İşe başlama tarihi				 : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren
											 3 gün içinde
											 yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 02.10.2020 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İşletme
Müdürlüğü 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 İmza Beyannamesi veya İmza
Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri
veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu
gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli
imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
RESMİ İLANLAR www.ilan.gov.tr’de

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 % 70 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:
Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere ait tebliğde yer
alan A/V.grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Odaya Kayıtlı Ruhsatlı Orman Mühendisleridir. Orman Mühendisleri İş Deneyim
Belgesi yerine mezuniyet belgelerini sunmak suretiyle ihaleye girebilirler.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye
teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını
indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile
imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP
üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif
edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim
fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim
fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Atmış) takvim
günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde
öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde
bırakılacaktır.
Basın : 1224273

Yerel Haber

Pandemi Sürecinde 10 Bin
Tıbbi Bakım Gerçekleşti
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Çöpler Elektriğe Dönüşüyor
Büyükşehir Çevreyi Koruyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi sağlık ekipleri koronavirüs ve pandemi döneminde evde bakım
hizmetlerini 13 ilçede 569 mahallede sürdürmeye devam ediyor. Virüs salgınının başladığı
Mart 2020 tarihinden bugüne kadar Büyükşehir sağlık ekipleri Bin 797 hastaya 10 bin 63 defa
tıbbi bakım gerçekleştirdi.

Koronavirüs, pandemi süreci
evde bakım hizmetlerinin
önemini bir kat daha arttırdı.
Kurulduğu 2014 yılından bu
güne kadar vatandaşların
sağlığına büyük önem veren
Muğla Büyükşehir Belediyesi koronavirüs ve pandemi
sürecinde de evde bakım
hizmetlerini aralıksız sürdürmeye devam ediyor.
Muğla Büyükşehir Belediyesi
sağlık ekipleri virüs salgının
başladığı Mart 2020 tarihinden
bugüne kadar Bin 797 hastaya
10 bin 63 defa tıbbi bakım
gerçekleştirdi. Ekipler 524
hastaya bin 581 defa genel
bakım hizmeti verirken, bin 138
kişiye 3 bin 110 defa hastaneye nakil hizmeti verdi.
Muğla Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım hizmetini
başlattığı temmuz 2014 tarihinden bu güne kadar 14 bin
706 hane ziyareti, 222 bin 806
tıbbi ve genel bakım hizmeti

verirken 37 bin 624 defa hasta
nakli gerçekleştirdi.
BAŞKAN GÜRÜN;
“VATANDAŞLARIMIZIN
SAĞLIĞI, SIHHATI IÇIN
ÇALIŞMAYA YÜZÜNDEKI
GÜLÜMSEME OLMAYA DEVAM EDECEĞIZ.”
Pandemi sürecinde Dünya’nın
ve ülkemizin sağlık konusunda büyük bir sınavdan
geçtiğini, koronavirüs ile sağlık
çalışanlarının kendi ailelerini, sağlıklarını hiçe sayarak
kahramanca savaştığını
söyleyen Muğla Büyükşehir
Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün bu süreçte tüm
vatandaşlara büyük görevler
düştüğünü, herkesin maske,
sosyal mesafe ve hijyen
kurallarına dikkat ederek hem
kendi sağlıklarını hem de
sağlık çalışanlarını düşünmesi
gerektiğini vurguladı.
Başkan Gürün; “Tüm
dünyayı etkisi altına alan

koronavirüs ile ülkemiz mart
ayından beri mücadele ediyor. Fedakarlıkları ile tarih
yazan tüm kahraman sağlık
çalışanlarımıza bir kez daha
teşekkür ediyor, kaybettiğimiz
sağlık çalışanlarımızı da
saygı ve rahmetle anıyorum.
Büyükşehir ailesi olarak
pandemi döneminde de evde
bakım hizmetimizi devam
ettirdik ve hemşehrilerimizin
sağlığıyla yakından ilgilendik.
Tüm hijyen kurallarına dikkat eden, ziyaret ettiği evlerin
bir evladı olan personelimiz
gerek hasta nakillerini gerek
kişisel bakımları gerekse hasta
bakımlarını hiç aksatmadı.
Büyükşehir ailemizin sağlık
ekiplerini de pandemi sürecindeki özverili çalışmaları için
kutluyorum. Vatandaşlarımızın
sağlığı, sıhhati için çalışmaya
yüzündeki gülümseme olmaya
devam edeceğiz.” dedi.
*Haber merkezi

Muğla Büyükşehir Belediyesi
5 Katı Atık Düzenli Depolama
tesisine kurduğu Biokütle enerji tesisi ile bugüne kadar 51
Milyon 723 bin 585 kilowatt,
yaklaşık 215 bin hanenin
tükettiği elektriği üretti.
Çevreci yatırımları ile dikkat
çeken Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde Fethiye,
Ortaca, Milas, Menteşe ve
Marmaris Katı Atık Düzenli
Depolama tesislerine toplam
15 megawatt kurulu güce
sahip biokütle enerji tesisi
kurdu. 2018 Kasım ayından
itibaren farklı zamanlarda
devreye alınan tesislerle 51
Milyon 723 bin kilowatt elek-

geleceğe yatırım yapıyoruz”
Doğal ve eşsiz güzelliklerin
şehri Muğla’nın geleceğe
korunarak miras bırakılması
gerektiğini söyleyen Muğla
Büyükşehir Belediye Başkanı
Dr. Osman Gürün bu nedenle
yeşile, maviye, çevreye yani
geleceğe yatırım yaptıklarını
belirtti.
Başkan Gürün; “Karia, Likya
medeniyetleri ve birçok
uygarlığa ev sahipliği yapmış
Muğla doğal güzellikleri ile
de dünyanın ve ülkemizin
çekim merkezi. Yaşamaktan
ve hizmet etmekten gurur
duyduğumuz Muğlamızı korumak ve koruyarak geleceğe

trik üretildi. 4 kişilik bir ailenin
aylık elektrik üretimi 250 kilowatt olarak hesaplandığında
yaklaşık 215 bin hanenin bir
aylık elektrik üretimi çöpten
sağlanmış oldu.
2018 Kasım ayından itibaren
farklı zamanlarda devreye
alınan tesislerden Menteşe
Katı Atık Düzenli depolama
tesisi 9 Milyon 215 bin
kilowatt, Marmaris 17 Milyon
547 bin kilowatt, Fethiye
17 Milyon 547 bin kilowatt,
Ortaca 5 Milyon 361 bin kilowatt, Milas 2 Milyon 410 bin
kilowatt elektrik üretti. Ayrıca
Katı Atık Düzenli Depolama
Tesisleri’nde oluşan 26
Milyon 142 bin 802 metreküp
metan gazı elektrik üretiminde kullanılarak atmosfere
salınımı engellendi.
Başkan Gürün; “Muğlamızın
yeşiline, mavisine yani

taşımak için projeler üretiyoruz. Bir nevi Muğlamızın
yeşiline, mavisine, çevresine yani geleceğine yatırım
yapıyoruz. Alt ve üst yapıları
ile örnek bir şehir yaratmak
için çalışıyoruz. Modern Katı
Atık tesislerle çevrelediğimiz
Muğlamızın bu tesislere
kurulan sistemler sayesinde
çöpünden de elektrik üretiyoruz. Muğla pek bilinmese de
coğrafyasının genişliği nedeni
ile 6 Katı Atık tesisine sahip
tek il. Menteşe’de 4 ilçemize
hizmet veren tesisi, Milas Katı
Atık Düzenli Depolama tesisini, Fethiye’mizde 2.lotu kısa
zamanda hayata geçirdik.
Bodrum Katı Atık Düzenli
depolama tesisi projemizde
gerçekleştiğinde Muğla modern tesisleri ile örnek bir şehir
olacak. *Haber merkezi

