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ORHANLAR 

SWEET LİFE
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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

SGK, KOD-29 UYGU-
LAMASINDA YENİ 

DÜZENLEME...
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FİBROMİYALJİ(KAS 
ROMATİZMASI)
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2 yılda 30 milyon yatırım
Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir görevde olduğu 2 yıllık süreci değerlendirdi. Başkan Uzundemir 
2 yıllık süreçte ilçeye 30 milyon lira yatırım gerçekleştirdiklerini aktardı.
Belediye İşhanı Toplantı 
Salonunda basın 
mensupları ile bir araya 
gelen Başkan Uzundemir, 
çalışmalar ve projelerle 
ilgili bilgi paylaştı. 
Ellerindeki 350 bin 
metrekare parke taşının 
250 bin metrekaresini 
döşediklerini anlatan 
Uzundemir; “Önceliğimiz 
ana bulvarlar ardından da 
tali yollara gireceğiz. 131 
bin metre kare asfalt, 3 
bin 676 ton asfalt yaması, 

76 kilometre stabilize yol 
düzleştirmesi yaptık.” 
dedi. Göreve geldikten 
sonra ilk iş olarak İztuzu 
sahilini belediyeye 
kazandırdıklarını 
hatırlatan Başkan 
Uzundemir; “Akıncı 
Mahallesine standart 
futbol sahası ölçülerinde 
sentetik çim saha yaptık. 
Ahmet Ateş Stadının 
yanında yarı olimpik 
kapalı yüzme havuzu 
yaptık. İçinde küçük 

çocuklarımız için 
çırpınma havuzu, güreş 
antrenman sahası, okçuluk 
antrenman sahası, sauna 
ve spor salonu da olan 
bir kompleksi ilçemize 
kazandırdık. Eskiköy 
Mahallemize çok amaçlı 
salon yaptık. Dalyan 
Mahallemizde çok nezih 
bir kafe yaptık.” diye 
konuştu. Sarıgerme 
Günübirlik Tesisinde 
çalışmaların devam ettiği 
bilgisini veren Uzundemir; 

”Belediye İşhanı binasının 
boya ve tadilatını yaptık. 
Belediyemize 8 adet 
yeni araç kazandırdık. 
Sanayi sitesine araç 
muayene istasyonu yeri 
yaptık. Şuanda haftanın 
3 günü burada muayene 
yapılacak. Amacımız sabit 
muayene istasyonunun 
olması. Belediye anons 
sistemimiz yeniledik. 
Tüm mahallelerimize 
entegre ettik. İlçedeki 
mevcut parklarda tadilatlar 

yapılıyor. Eksiklikler 
gideriliyor. Yeni parklarda 
kazandırıyoruz.  7 
okulumuzda oyun 
kurulumu yapıldı. Park ve 
Bahçeler Müdürlüğümüzce 
800 adet ağaç fidanı 
dikildi. 640 adet çalı 
bitkisi dikildi. Ayrıca bin 
adet sığla fidanı halkımıza 
dağıtıldı. 798 adet çöp 
konteynırı alındı. 5 adet 
yer altı konteynırı alındı. 
Bu sayıyı arttırmaya 
çalışacağız.” -5

Vatandaşın sorununu 
Ortaca Belediyesi çözdü
Ortaca’da yıllardır su 
sıkıntısı giderilemeyen 
ve kovalarla evine su 
taşıyan 66 yaşındaki 
Fatma Yılmaz için 
Ortaca Belediyesi 
ekipleri seferber 
oldu. -3

‘Her mahalleye bir çöplük’
CHP Ortaca İlçe Başkanı Evren Tezcan:

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ortaca İlçe Başkanı Evren Tezcan, 
yaptığı yazılı açıklamayla, Cumhuriyet mahallesinde bir alanın çöplük 
haline geldiğini ileri sürdü, temizlenmesi gerektiğini söyledi.

Mahallele ziyaretlerinde 
vatandaşlarımızdan 
gelen talepler 
doğrultusunda 
sorunlara çözüm 
bulmaya çalışıyoruz.” 
dedi. Öte yandan 
CHP İlçe Başkanı 
Tezcan, Büyükşehir 
Belediyesinin 
çalışmalarıyla ilgili 
açıklama yaptı. -4

Ortaca’da Polis Haftası kutlandı
Türk Polis Teşkilatı’nın 176’ncı 
yıl dönümü nedeniyle koronavirüs 
tedbirleri kapsamında Demokrasi 
ve Şehitler Meydanında tören 
düzenlendi. -2

Kanala devrilen 
traktörün sürücüsü 
hayatını kaybetti

Ortaca’da kanala 
devrilen traktörün 
sürücüsü hayatını 
kaybetti. -6

Cansu Kaya 
davası sonuçlandı

Tutuklu sanıklardan 
Demir ağırlaştırılmış 
müebbet ve 28 yıl, 
Çalhan 22 yıl hapis 
cezasına çarptırıldı -2

Muhtarlar Derneği Genel Kurulu yapıldı
Ortaca Muhtarlar 
Derneği Genel 
Kurulunda Ekşiliyurt 
Muhtarı İsa Topal 
başkan seçildi. -7

Ortacalı Bayram kaptan oldu
19 yaşındaki Ortacalı 
futbolcu Bayram 
Enes An, kaptanlık 
pazubandını takan isim 
oldu. Bayrampaşa’yı 
3-0 mağlup etti. -7
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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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Ramazan ayı demek 
kalabalık aile ve ze-
ngin sofralar demek.. 
Ramazan pidesi, hurma 
ve güllaç. Ramazan 
ayının olmazsa olmaz 
üçlüsü. Diyetteyim diye 
bunlardan mahrum mu 
kalmalıyım?Hepsinin 
bnmöç.cevabını bu 
haftaki yazımda pay-
laşıyorum:
1.Ramazan Pidesi
 Uzun süren açlık son-

rasında ramazan pidesi 
mis gibi kokusuyla sizi 
cezp ediyor olabilir.
Ramazan pidesi beyaz 
undan yapılan bir ekmek 
çeşididir. Glisemik in-
deksi yüksek olduğu için 
farkında olmadan kan 
şekeriniz de dalgalan-
malara neden olur fazla 
kalori almanıza neden 
olur. Burada önemli 
olan nokta tüketim 
sıklığınız ve porsiyon 

kontrolü.1dilim ekmek 
hakkınız yerine avuç içi 
büyüklüğünde ramazan 
pidesi tüketebilirsiniz.
2.Hurma
Ramazan ayı deyince 
aklımıza ilk gelen şey 
belki de hurma. Gün 
boyu mideniz boş 
olduğu için birden mide 
yorulmamalıdır. İftara su 
ve hurma ile başlangıç 
yapın. Hurma, vitamin, 
mineral ve lif açısından 
zengindir.İster sahurda 
ara öğünde tercih edin 
isterseniz de orucunuzu 
açarken.Burada dik-
kat etmeniz gereken 
nokta porsiyon kon-

trolü.Meyve değişimi 
yerine;hurmalar küçükse 
3 adet,hurmalar büyükse 
1 adet tercih etmeye 
çalışın.
3.Güllaç
Uzun süren açlık kişide 
yemek sonrası tatlı 
isteğini arttırabilir. Sütlü 
tatlılara öncelik ver-
meniz daha sağlıklı bir 
tercih olacaktır.Güllaçta 
ramazan ayını simgeley-
en tatlılardan.Mısır 
nişastasından yapılmış 
yapraklar şeker,süt ve 
gül suyu karışımıyla 
ıslatılıyor.Tercihe göre 
fındık,ceviz gibi yağlı 
tohumlarla ve mevsim 

meyveleriyle süsleniyor.
Diyetteyim diye hiç mi 
güllaç yenmeyecek? 
Tabi ki de yiyebilir-
siniz.1 ince dilim güllaç 
yediğinizde yaklaşık 250 
kalori alıyorsunuz .Daha 
az kalori almak istiyor-
sanız güllacınızı daha 
az şekerle ve az yağlı 
sütle yapabilirsiniz. Kilo 
almak istemiyorsanız 
ara öğün yerine haftada 
maksimum 2 gün avuç 
içi kadar güllaç tercih 
edebilirsiniz.
Her zaman söylediğimiz 
gibi diyette yasak yok-
tur, denge vardır!!
Sağlıkla kalın..

RAMAZAN AYININ OLMAZSA 
OLMAZ ÜÇLÜSÜ

Gülsüm Kınalı
Diyet ve beslenme uzmanı

Fibromiyaljinin henüz 
tam temel nedeni 
bilinmemekle birlikte  
son yapılan çalışmalar 
ışığında fibromiyalji-
nin enfeksiyon,travma 
ve stres gibi bir kısım 
tetikleyici ile etkis-
ini gösteren kalıtsal 
özelliklere bağlı 
genetik eğilimlerden 
kaynaklandığı, yaygın 
ağrı ve spesifik ağrılı 
hassas noktalar ile 
karakterize kronik bir 
kas iskelet sistemi ağrı 
sendromudur.
1990 yılında Amer-
ikan Romatizma 
Birliği(ARA)tarafın-
dan tanı kriterleri 
tanımlanmıştır.Fibro-
miyalji tanısı koy-
mak için 18 spesifik 
noktanın 11 tanesinde 
veya daha fazlasında 
hassasiyet bulun-
maktadır.Bu noktalar 
arasında baş arkası ve 
ense,omuz üstleri,üst 
göğüs,kalçalar,di-
zlerve dirseklerin dışı 
mevcuttur.
Ağrı,en belirgin 
fibromiyalji belirti-
sidir.Vücutta çeşitli 
kaslarda ve diğer 
yumuşak dokular-
da tutarlı,sürekli 
ve donuk ağrı gibi 
hissedilir.Hafif bir 
ağrıdan yoğun ve 
neredeyse dayanılmaz 
bir rahatsızlık ve acıya 
kadar değişebilir.Ağrı 
şiddeti günden güne 
değişebilmektedir.
Fibromiyaljinin ağrı 
dışında belirtile-

ri arasında sürekli 
yorgunluk,uyku 
sorunları,baş ağrısı,-
depresyon,kas 
krampları,katılık,dik-
kat sorunları,karın 
boşluğunda acı/
ağrı,gözlerde kuruluk 
gibi problemleride 
bulunmaktadır.
Fibromiyalji kişilerin 
günlük enerji seviye-
sini,duygu halini de 
etkileyebilir.
Peki Fibromiyalji ve 
egzersizi ele alıcak 
olursak;son yapılan 
çalışmalar egzersiz 
ile ağrı ve yorgunluk 
şikayetlerini azalttığı 
fibromiyaljiye bağlı 
semptomlarda eg-
zersizin psikolojik 
durumda iyileşmeler 
ortaya çıkardığını 
göstermektedir.
Aerobik,güçlendirme 
ve germe egzersizleri 
fibromiyalji semp-
tomlarında etkili 
bulunmuştur.Egzer-
siz programı kişinin 
durumuna göre ve 
kas mikrotravmalarını 
minimalize edecek 
şekilde hafif yoğun-
lukta düzenlenmelidir.
Hastanın egzersize 
devamı kendine güve-
ninide arttırdığı için 
desteklenmeli,kısa 
süreli yoğun egzersiz 
yerine yaşam boyu 
süren hafif egzersizin 
önemi vurgulanma-
lıdır.
Sevgilerimle,Sağlık 
Dolu Günler Diliyo-
rum…

Fizyoterapist Eda Akcabel

FİBROMİYALJİ
(KAS ROMATİZMASI)

Törene İlçe Emniyet 
Müdürü Yılmaz Lima 
ve polisler katıldı. İlçe 
Emniyet Müdürü Lima 
tarafından Atatürk 
Anıtı’na çelenk sunuldu. 
Tören saygı duruşunda 
bulunulması ve İstiklal 
Marşı’nın okunmasının 
ardından sona erdi.
Tören sonunda İlçe 
Emniyet Müdürü 
Yılmaz Lima, emniyet 
personelinin Polis 
Haftası’nı kutladı.

KAYMAKAM 
ERDOĞAN’DAN 

BAŞARI BELGESİ
Türk Polis Teşkilatının 
176’ncı yıl dönümü 
dolayısıyla Ortaca 
Kaymakamı Oktay 
Erdoğan, İlçe Emniyet 

Müdürlüğünü ziyaret 
etti.
Kaymakam Erdoğan, 
ziyarette yaptığı 
açıklamada; “Ülkemizin 
dört bir tarafında 
büyük bir özveri ile 
çalışan ve bu uğurda 
hiçbir fedakarlıktan 
kaçınmayarak 
Milletimizin huzur ve 
güvenliğini sağlayan 
Türk Polis Teşkilatı, 
dünyanın ve ülkemizin 
de koronavirüs 
tehdidi altında olduğu 
bugünlerde salgınla 
mücadelede üstlendiği 
görevleri de hassasiyetle 
yerine getirerek bir 
kez daha gönülleri 
fethetmiştir. 176’ncı 
kuruluş yıl dönümünü 

kutladığımız Türk 
Polis Teşkilatımızın bu 
anlamlı ve önemli günü 
vesilesiyle öncelikle 
şehit polislerimizi 
rahmetle, gazilerimizi 
minnetle anıyor, emekli 
olan ve görevi başında 
bulunan tüm kahraman 
polisimize ve kıymetli 
ailelerine sağlık, 
mutluluk ve başarılar 
diliyorum.” dedi.
İlçe Emniyet 
Müdürlüğünün 
iş ve işlemlerinin 
yürütülmesinde gayretli, 
özverili ve başarılı 
çalışmalar gösteren 
personele Kaymakam 
Erdoğan tarafından 
başarı belgesi takdim 
edildi. - Berkay Göcekli

Ortaca’da Polis Haftası kutlandı
Ortaca’da, Türk Polis Teşkilatı’nın 176’ncı yıl dönümü törenle kutlandı.
Türk Polis Teşkilatı’nın 176’ncı yıl dönümü nedeniyle koronavirüs 
tedbirleri kapsamında Demokrasi ve Şehitler Meydanında tören 
düzenlendi.

Ortaca’da 14 Haziran 
2015’te kaybolan ve 
2 gün sonra Dalyan 
Kanalı’nda cesedi 
bulunan Cansu Kaya’yı 
öldürdükleri gerekçesiyle 
tutuklu yargılanan 
sanıklardan Necati 
Demir’e ağırlaştırılmış 
müebbet ve 28 yıl 8 
ay 7 gün, Mehmet 
Poyraz Çalhan’a ise 
kasten öldürmeden 22, 
diğer suçlardan 18 yıl 
hapis cezası verildi. 
Fethiye Ağır Ceza 
Mahkemesinde görülen 
duruşmaya, sanıklar 
Mehmet Poyraz Çalhan 
ve Necati Demir, 
tutuklu bulundukları 
cezaevlerinden Ses ve 
Görüntü Bilişim Sistemi 
(SEGBİS) aracılığıyla 
katıldı. Maktulün 
ailesi, taraf avukatları 
da duruşmaya katıldı. 
Mahkemede Necati 
Demir, olayla ilgili 
anlattıklarını, adli tıp 
ile bilirkişi raporlarının 
ispatladığını iddia 
ederek, “Olaydan 
sonra eşyaları atmak 
ve jandarmaya bilgi 
vermemek dışında 
bir suçumuz yok. 

Bu kararımız bütün 
hayatımızı mahvetti. 
6 yıldır tutukluyuz. 
Bu suçu gerçekten 
işlemedik” diye konuştu. 
Mehmet Poyraz 
Çalhan ise üzerine 
atılı suçlamaları kabul 
etmeyerek, Kaya’nın 
ölümüyle ilgisi 
olmadığını iddia etti. 
Mahkeme heyeti dava 
sonucunda, Demir’e 
“kasten öldürme” 
suçundan ağırlaştırılmış 
müebbet, “cinsel 
saldırıya teşebbüs” 
ve “kişiyi hürriyetten 
yoksun kılma” suçundan 
toplam 28 yıl 8 ay 7 gün, 
Mehmet Poyraz Çalhan’a 
ise “kasten öldürme” 
suçundan 22 yıl, “cinsel 
saldırıya teşebbüs” 
ve “kişiyi hürriyetten 
yoksun kılma” suçundan 
18 yıl yıl hapis cezası 
verdi.
  Duruşmanın ardından 
gazetecilere açıklama 
yapan Cansu Kaya’nın 
babası Osman Kaya, 
“İnşallah af çıkmaz, 
hak ettikleri bu cezayı 
yatarlar. Diyecek bir şey 
bulamıyorum” dedi. - 
İHA

Cansu Kaya 
davası sonuçlandı
Tutuklu sanıklardan Demir ağırlaştırılmış 
müebbet ve 28 yıl, Çalhan 22 yıl hapis 
cezasına çarptırıldı  

Dalaman’da ağılda çıkan 
yangın itfaiye ekiplerince 
söndürüldü. Edinilen 
bilgiye göre; Gürkoy 
Mahallesinde Bayram 
Uysal’a ait ağılda henüz 
belirlenemeyen nedenle 
yangın çıktı. İhbar 
üzerine olay yerine sevk 
edilen itfaiye ekipleri 

yangına müdahale 
etti. İtfaiye ekiplerinin 
müdahalesi ile yandın 
söndürüldü. - İHA

Dalaman’da ağıl yangını

3GÜNEYEGE HABER HAFTALIK SİYASİ YEREL HABER GAZETESİguneyege.net 16 Nisan 2021 Cuma

Bilindiği üzere, 
COVID-19 salgınıyla 
beraber ülkemizde ve 
tüm dünyada birçok 
sektör olumsuz et-
kilenmiştir. Bu olum-
suz etkileri azaltmak, 
ekonomi ve çalışma 
hayatını işler kılmak 
için tüm dünyada 
olduğu gibi ülkem-
izde de bazı tedbirler 
alınmıştır. Bu tedbirle-
rden biri de, pandemi 
süresince -bazı is-
tisnalar hariç- işten 
çıkarmanın yasaklan-
masıdır. İşten çıkarma 
yasağı için işverenlere 
getirilen tek istisna 
ise kısaca “Kod-29” 
olarak bilinen, işçile-
rin ahlak ve iyi niyet 
kurallarına uymaması 
halidir. İş Kanununun 
“Ahlak ve iyi niyet 
kurallarına uymayan 
haller ve benzerleri” alt 
başlıklı 25/II mad-
desinde ise bu haller 
şöyle düzenlenmiştir: 
•İş sözleşmesi yapıldığı 
sırada bu sözleşmenin 
esaslı noktalarından 
biri için gerekli vasıflar 
veya şartlar kendisinde 
bulunmadığı halde 
bunların kendisinde 
bulunduğunu ileri 
sürerek, yahut gerçeğe 
uygun olmayan bilgiler 
veya sözler söyleyerek 
işçinin işvereni yanılt-
ması, (artık Kod-42)
•İşçinin, işveren yahut 
bunların aile üyelerin-
den birinin şeref ve 
namusuna dokunacak 
sözler sarfetmesi veya 
davranışlarda bulun-
ması, yahut işveren 
hakkında şeref ve hay-
siyet kırıcı asılsız ihbar 
ve isnadlarda bulun-
ması, (artık Kod-43)
•İşçinin işverenin başka 
bir işçisine cinsel ta-
cizde bulunması, (artık 
Kod-44)
•İşçinin işverene yahut 
onun ailesi üyelerinden 
birine yahut işverenin 
başka işçisine sa-
taşması, işyerine sarhoş 
yahut uyuşturucu mad-
de almış olarak gelmesi 
ya da işyerinde bu 
maddeleri kullanması, 
(artık Kod-45)
•İşçinin, işverenin 
güvenini kötüye kullan-
mak, hırsızlık yapmak, 
işverenin meslek sır-
larını ortaya atmak gibi 
doğruluk ve bağlılığa 
uymayan davranışlar-
da bulunması, (artık 
Kod-46)
•İşçinin, işyerinde, yedi 
günden fazla hapisle 
cezalandırılan ve cezası 
ertelenmeyen bir suç 
işlemesi, (artık Kod-47)
•İşçinin işverenden 
izin almaksızın veya 
haklı bir sebebe dayan-
maksızın ardı ardına 

iki iş günü veya bir ay 
içinde iki defa herhan-
gi bir tatil gününden 
sonraki iş günü, yahut 
bir ayda üç işgünü işine 
devam etmemesi, (artık 
Kod-48)
•İşçinin yapmakla 
ödevli bulunduğu 
görevleri kendisine 
hatırlatıldığı halde yap-
mamakta ısrar etmesi, 
(artık Kod-49)
•İşçinin kendi isteği 
veya savsaması yüzün-
den işin güvenliğini 
tehlikeye düşürmesi, 
işyerinin malı olan 
veya malı olmayıp 
da eli altında bulunan 
makineleri, tesisatı 
veya başka eşya ve 
maddeleri otuz günlük 
ücretinin tutarıyla öd-
eyemeyecek derecede 
hasara ve kayba uğrat-
ması, (artık Kod-50)
İşveren, bu hallerden 
birine dayanarak 
işçinin iş sözleşmesine 
son verdiğinde, SGK 
nezdinde “Kod-29” 
üzerinden bildirimler 
yapılmakta ve işçi 
kıdem tazminatı ile 
işsizlik ödeneğinden 
faydalanamamaktadır. 
Ayrıca, ilgili madde 
kapsamı çok geniş 
düzenlenmiştir. Aynı 
başlık altında ma-
zeretsiz işe gelmeme, 
işin savsaklanması, 
görevin ihmali gibi 
hallerin yanında 
uyuşturucu madde 
kullanmak, küfür, ha-
karet, hırsızlık ve cinsel 
taciz gibi haller, haklı 
nedenle fesih sebebi 
sayılmıştır. Hal böyle 
olunca, işçinin iş akdi 
devamsızlık sebebiyle 
sona erse de Kod-29; 
başka işçiye cinsel 
tacizde bulunması 
sebebiyle sona erse de 
yine Kod-29 üzerinden 
bildirim yapılmak-
tadır. Her hal için aynı 
kodun belirlenmiş 
olması, bazı belirsi-
zliklere ve özellikle 
işçilerin yeni iş ararken 
sıkıntı yaşamasına 
sebep olmuştur. Sosyal 
Güvenlik Kurumu da 
işten çıkarmalardaki 
belirsizlikleri önlemek 
amacıyla, 2021/9 sayılı 
Genelge ile Kod-29’da 
değişikliğe giderek her 
hal için ayrı kodlar be-
lirlemiş olup bu kodlar 
yukarıda maddelerin 
devamında ayrıca 
gösterilmiştir. Bu 
düzenlemelerle beraber, 
işçinin iş akdinin hangi 
nedenle feshedildiği 
açıkça anlaşılabilecek 
olup hem işçi hem 
de işverenler için 
olası belirsizliklerin 
önüne geçilebileceği 
düşünülmektedir.
Sağlıklı günler dilerim. 

Av. Arb. Zühra Acar Kandemir

SGK, KOD-29 UYGULAMA-
SINDA YENİ DÜZENLE

MEYE GİTTİ… 

Okçular Mahallesinde 
yaşayan Fatma Yılmaz, 
5 yıl boyunca her 
gün kova, damacana 
ve şişelerle evine su 
taşıyordu. Yaklaşık 
250 metre uzaklıktaki 
komşusunun evinden 
su ihtiyacını karşılayan 
Yılmaz, taşıma suyla 
çamaşırlarını ve 
bulaşıklarını yıkmakta 
zorluk çekiyordu. 
Ortaca Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir, 
gazetemizde yer alan 
haberin ardından 66 

yaşındaki Yılmaz’ın 
sorununun çözülmesi 
için belediye ekiplerine 
talimat verdi. 
Yapılan ön incelemenin 
ardından çalışma 
başlatan Ortaca 
Belediyesi ekipleri, 
vatandaşın evine kadar 
suyun gelmesini sağladı. 
Yıllardır yaşadığı 
sorunun çözüme 
kavuşmasından mutluluk 
duyduğunu belirten 
Fatma Yılmaz, emeği 
geçenlere teşekkür etti. 
- Cihat Cura

Vatandaşın sorununu 
Ortaca Belediyesi çözdü
Ortaca Okçular Mahallesinde yıllardır su sıkıntısı giderilemeyen ve kovalarla evine su taşıyan 66 yaşındaki 
Fatma Yılmaz için Ortaca Belediyesi ekipleri seferber oldu. 

UPUES 2021 
(Uluslararası Projeden 
Uygulamaya Eğitim 
Sempozyumu) Necmettin 
Erbakan Üniversitesi, 
Ahmet Keleşoğlu Eğitim 
Fakültesi ve Konya İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü 
işbirliği ile 1-4 Nisan 
tarihinde gerçekleştirildi. 
Çevrimiçi 
gerçekleştirilen 
sempozyumun açılışı 
Milli Eğitim Bakanı 
Ziya Selçuk, Necmettin 
Erbakan Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Cem 
Zorlu, Ahmet Keleşoğlu 
Eğitim Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Erdal Hamarta, 
Dekan Yardımcısı 
Doç. Dr. Süleyman 
Barbaros Yalçın, Konya 

Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, Konya İl Milli 
Eğitim Müdürü Seyit Ali 
Büyük, MEB Yenilik 
ve Eğitim Teknolojileri 
Genel Müdürü Anıl 
Yılmaz’ın katılımıyla 
yapıldı. 
Sempozyumda, örnek 
eğitim çalışmalarının 
bilimsel dille 
sunulmasının eğitim 
adına kazanç olduğu 
vurgulandı.
Sempozyumda Ortaca 
Ortaokulu Türkçe 
Öğretmeni Ümmü 
Altın Yaşar “Mizah 
Köprüsü Nasrettin Hoca 
ile Milli Kültürümüz” 
başlıklı tam metin 
makalesi bilimsel hakem 

kurulunca incelendi ve 
sunumuna onay verilen 
246 makaleden birisi 
olma hakkını elde etti.
Ümmü Altın Yaşar, 
3 Nisan’da yapılan 
oturumda,  Doç. Dr. 
Yusuf Sülükçü eşliğinde 
tam metin makale 
bildirisini sundu.
Ahmet Keleşoğlu 
Eğitim Fakültesi 
akademisyenlerinin 
başkanlık ettiği 
sempozyuma 1-4 Nisan 
tarihlerinde yoğun ilgi 
gösterildi. Sempozyumu 
6 bin 848 kişi online 
olarak izledi.
Sempozyumun kapanış 
programında Bakan 
Danışmanı Prof. 
Dr. Mustafa Yavuz, 

Ulusal Destek Servisi 
Koordinatörü Mehmet 
Fatih Döğer kapanış 
konuşmalarını yaptı. 
Ortaca Ortaokulu 
Türkçe Öğretmeni 
Ümmü Altın Yaşar 
kapanış programında 
söz aldı. Ümmü Altın 
Yaşar’ın sunumunu 

yaptığı “Mizah Köprüsü 
Nasrettin Hoca ile Milli 
Kültürümüz” başlıklı 
tam metin makalesi 
Necmettin Erbakan 
Üniversitesi uluslararası 
hakemli dergide 
yayınlanacak. 
- Berkay Göcekli

Ortaca Ortaokulu öğretmeni Ümmü Altın Yaşar’ın 
makalesi uluslararası dergide yayınlanacak

Ortaca Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Ümmü Altın Yaşar’ın “Mizah Köprüsü Nasrettin Hoca ile Milli Kültürümüz” başlıklı 
makalesi uluslararası dergide yayınlanacak.

Ortaca İlçe Emniyet 
Müdürü Yılmaz Lima’yı 
ziyaret eden Uzundemir 
ve beraberindeki heyet, 
Polis Haftasını kutladı. 
Ortaca Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir, MHP 
İlçe Başkanı Çakır, AK 
Parti İlçe Başkanı İlhan 
polislere çiçek dağıttı.
Polis Haftası nedeniyle 
tüm şehitleri ve gazileri 
minnetle andıklarını 
belirten Başkan 
Uzundemir; “Türk 
Polis Teşkilatımızın 

176. kuruluş yıldönümü 
kutlu olsun. Güvenlik 
güçlerimiz gece gündüz 
demeden bizlerin 
huzuru ve güvenliği 
için fedakârca çalışıyor. 
Korona virüs belasının 
tüm dünyayı sardığı 
şu günlerde ayrı bir 
sorumlulukla görev 
yapıyorlar. Tüm polis 
teşkilatına kolaylıklar 
diliyorum, Allah’ım 
güvenlik güçlerimizi 
korusun. “ dedi.
- Berkay Göcekli

Başkan Uzundemir’den Polis Haftası ziyareti
Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir 
beraberinde MHP İlçe Başkanı Kaan 
Çakır, AK Parti İlçe Başkanı Hakan Fevzi 
İlhan ile Türk Polis Teşkilatı’nın 176’ncı 
kuruluş yıl dönümü dolaysıyla İlçe Emniyet 
Müdürlüğünü ziyaret etti. 
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Ellerindeki 350 bin 
metrekare parke taşının 
250 bin metrekaresini 
döşediklerini 
anlatan Uzundemir; 
“Önceliğimiz ana 
bulvarlar ardından da tali 
yollara gireceğiz. 131 bin 
metre kare asfalt, 3 bin 
676 ton asfalt yaması, 76 
kilometre stabilize yol 
düzleştirmesi yaptık.” 
dedi. Göreve geldikten 
sonra ilk iş olarak İztuzu 
sahilini belediyeye 
kazandırdıklarını 
hatırlatan Başkan 
Uzundemir; “Akıncı 
Mahallesine standart 
futbol sahası ölçülerinde 
sentetik çim saha 
yaptık. Ahmet Ateş 
Stadının yanında yarı 
olimpik kapalı yüzme 
havuzu yaptık. İçinde 
küçük çocuklarımız 
için çırpınma havuzu, 
güreş antrenman sahası, 
okçuluk antrenman 
sahası, sauna ve spor 
salonu da olan bir 
kompleksi ilçemize 
kazandırdık. Eskiköy 
Mahallemize çok amaçlı 
salon yaptık. Dalyan 
Mahallemizde çok nezih 
bir kafe yaptık.” diye 
konuştu. Sarıgerme 
Günübirlik Tesisinde 
çalışmaların devam 
ettiği bilgisini veren 
Uzundemir; ”Belediye 
İşhanı binasının boya 
ve tadilatını yaptık. 
Belediyemize 8 adet 
yeni araç kazandırdık. 
Sanayi sitesine araç 
muayene istasyonu 
yeri yaptık. Şuanda 
haftanın 3 günü burada 
muayene yapılacak. 
Amacımız sabit 
muayene istasyonunun 
olması. Belediye anons 
sistemimiz yeniledik. 
Tüm mahallelerimize 
entegre ettik. Çaylı 
Mahallesine 11 adet tüp 
deposu yaptık. İlçedeki 
mevcut parklarda 
tadilatlar yapılıyor. 
Eksiklikler gideriliyor. 
Yeni parklarda 
kazandırıyoruz.  7 
okulumuzda oyun 
kurulumu yapıldı. 
Park ve Bahçeler 

Müdürlüğümüzce 800 
adet ağaç fidanı dikildi. 
640 adet çalı bitkisi 
dikildi. Ayrıca bin adet 
sığla fidanı halkımıza 
dağıtıldı. 798 adet çöp 
konteynırı alındı. 5 
adet yer altı konteynırı 
alındı. Bu sayıyı 
arttırmaya çalışacağız.” 
açıklamasında bulundu.  

“2 YILDA BİN 890 
TEDAVİ”

Başkan Uzundemir, 
Dalyan’ın sorunlarının 
hızlı bir şekilde 
giderilmesini 
sağlamak için Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Bülent Öztürk’ü 
görevlendirdiklerini 
belirtti. 
Ortaca Belediyesi 
Sokak Hayvanları 

Rehabilitasyon Merkezi 
ve Geçici Bakım 
Evindeki çalışmalar 
hakkında da bilgi veren 
Uzundemir; “2 yılda 
bin 890 adet kedi, 
köpek tedavisi yapıldı 
ve yaşam alanlarına 
tekrar bırakıldı. 45 adet 
yaban hayvanının ilk 
müdahalesi yapılarak 
Milli Parklara bildirildi.” 
dedi.  

“İHTİYAÇ 
SAHİPLERİNİN 

YANINDA OLDUK”
Uzundemir, şöyle devam 
etti; “2 yılda 594 adet iş 
yeri açma ruhsatı verildi. 
Üniversiteye hazırlanan 
öğrencilere 6 bin adet 
test kitabı dağıtıldı. 
İhtiyaç sahibi ailelere 
bin adet gıda kolisi 

dağıtıldı. İhtiyaç sahibi 
çocuklara 3 bin adet 
ayakkabı yardımında 
bulunduk. İhtiyaç sahibi 
vatandaşlarımıza 4 bin 
çuval odun dağıttık. 691 
adet yapı ruhsatı verdik. 
443 adet yapı kullanım 
belgesi verdik. 2 yılda 
30 milyon lira yatırım 
yaptık.” 

“1 MİLYON 300 BİN 
LİRA DESTEK”

Belediyeyi 22 milyon lira 
borçla devraldıklarını 
ifade eden Uzundemir; 
“2 yılda geldiğimiz 
süreçte çok büyük yol 
kat ettik. Şuan 1 milyon 
326 bin lira borcumuz 
kaldı. Pandemi sürecinde 
belediyenin kiracılarına 
verdiğimiz desteğin 
tutarı 1 milyon 300 bin 

lira. 2018’de belediyenin 
bütçesi 30 milyon, 
2019’da yine 30 milyon, 
2020 bütçemiz ise 48 
milyon lira. Allah nasip 
ederse 2024’te hedefim 
65 milyon. Sizin ufkunuz 
çok geniş olabilir ama 
paranız yoksa hizmet 
yapamazsınız. Önce 
parayı bulacaksınız.” 
ifadelerini kullandı. 

“42 MİLYONLUK 
PROJE” 

Belediyenin yapmayı 
planladığı projelerden 
bahseden Başkan 
Uzundemir, şunları 
söyledi; “Sarıgerme 
Mesire Alanını tahsisini 
çözerek bölgemize güzel 
bir tesis kazandırmak 
istiyoruz. 68 dönümlük 
alana da Millet Bahçesi 

yapmak istiyorum. İçinde 
Kır Düğün Bahçesi, 
kano ve deniz bisikletine 
binebileceğiniz, 
ailenizle çok güzel vakit 
geçirebileceğiniz bir 
alan yapmak istiyoruz. 
50 yıllık Dalyan Pazar 
Yerini çözeceğiz, projesi 
hazır bu yıl bitirmek 
istiyoruz. 42 milyonluk 
Dalyan Kanalı kıyısı ve 
meydan düzenlemesi 
projesini yapacağız. Bu 
sene başlayacak etap 
etap yapılacak, Dalyan 
çok güzel bir görünüme 
kavuşacak. Suat Park 
düzenlemesi var. Alanın 
altına otopark yapmak 
istiyoruz. İstiklal 
Caddesindeki anayol 
bulvarını sıcak asfalt 
yapacağız. Tenis kortu 

yapacağız. İlçemizin 
eksiklerinden biri 
olan Gençlik Merkezi 
projemiz var. Ayrıca 
Yeraltı Otoparkları, 
Adliye Sarayı, Belediye 
Hizmet Binası, Açık 
Tiyatrosu projeleri de 
hedeflerimiz arasında.” 

“BU İFTİRALAR 
YAKIŞIYOR MU?”

CHP İlçe Başkanı Evren 
Tezcan’ın eleştirileri ile 
ilgili soruya yanıt veren 
Uzundemir, “Anayollar, 
otoparklar büyükşehrin, 
ister para alır ister 
almaz. Hayır deme gibi 
bir şansımız yok. Bizim 
bir ilgimiz yok dedik. 
‘Ama sizin imzanız 
var’ dediler. İlgimiz 
yok ayrı, tasarrufumuz 
yok, haberimiz yok ayrı. 
Katı Atık bedelini ilçe 
belediyeleri belirliyor, 
Büyükşehir’e bunu 
sorduklarında ‘İlçe 
Belediyesine sorun 
bizle alakası yok’ diyor, 
haklı olarak. Aynı şey 
de burada söz konusu. 
Biz de onu söyledik. 
Otoparkın bizle ilgisi 
yok dedik, haberimiz 
yok demedik. Biz mi 
yanlış anlatıyoruz 
bilmiyorum. Belediye 
Başkanına şehr-i emin 
derler. Burada halkın 
seçtiği başkana kimsenin 
haddine değil ona 
yalancı demek. Sen 
Türkiye Cumhuriyeti’nin 
ilk partisinin ilçe 
başkanısın, yakışıyor mu 
size, bu iftiralar. Yazık 
değil mi? Bu arkadaşlar 
bunu tartışırken biz 
Ankara’da bu halka 
ne hizmet getiririz 
onun peşindeydik. 
Gelsinler bizle beraber 
olsunlar Ortaca’nın 
sorunlarını beraber 
gidermeye çalışalım.” 
değerlendirmesinde 
bulundu. Sosyal 
medyada kendisini 
itibarsızlaştırmaya 
çalışanların olduğunu 
söyleyen Başkan 
Uzundemir, sadece 
vatandaşa hizmet 
amacında olduklarını 
sözlerine ekledi. 
- Mehmet Bozkır

‘2 yılda 30 milyon lira yatırım yaptık’
Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir belediye yatırımları ve projelerle ilgili bilgiler paylaştı

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir görevde olduğu 2 yıllık süreci değerlendirdi. Başkan Uzundemir 2 
yıllık süreçte ilçeye 30 milyon lira yatırım gerçekleştirdiklerini aktardı. Belediye İşhanı Toplantı Salonunda basın 
mensupları ile bir araya gelen Başkan Uzundemir, çalışmalar ve projelerle ilgili bilgi paylaştı. 

Süleyman Şahin
EKO TURİZM NEDİR. 

EKO-TURİZM İLE YÖREMİZİ 
NASIL KALKINDIRABİLİRİZ

Eko- turizm doğa 
turizmi demektir. Eko- 
turizm kırsal kesimde 
yapılan turizm denetir. 
Eko turizm doğa sporları 
ve doğada gezi deme-
ktir. Kırsal kesim yani 
köylerde yapılan turizm 
demektir.  
-Eko turizm doğa 
turizmi ile tarihi 
miraslarımızın birleştiği 
turizm denektir. Kan-
yon, Mağara, Dağa 
Bisikletçiliği, Dağcılık, 
Dağ-Yayla Gezisi 
İmkânı. Kampçılık, 
Düzenlenmiş Doğa 
Gezisi Rotası, Pansiy-
onculuk, Agro-turizm, 
Kuş Gözlemciliği, 
Milli Park vb. Sahalar, 

Şelale Görme İmkanı, 
Estetik Göl/Baraj Olan 
Yerler, Tescilli Avlak 
Sahası, Yabana Hayatı 
Geliştirme Sahası, Bakir 
Doğa Parçaları Gezisi, 
Bakir Orman Gezisi, 
Ören Yeri, Hava Sporları 
(Balon, Yamaç, Paraşüt), 
Turizm Odaklarına 
Yakınlık, Ulaşım Ağları-
na Yakınlık.
-Bölgemizde doğa 
turizmi olarak, Dalaman 
Çayında yapılan RAFT-
İNG turizmini göstere-
biliriz. Köyceğiz Akköp-
ru köyü Dalaman barajı 
bölgesinde 4-5 tane 
rafting şirketi vardır. 
Dalaman yakasında da 
2-3 rafting şirketi vardır. 

Bunlara müşteri, Köy-
ceğiz tarafında olanlara 
Marmaris’ten gelmekte-
dir. Dalaman tarafında 
olanlara müşteri Fethiye 
bölgesi otellerinden 
gelmektedir. 
-Bunlardan Köyceğiz 
tarafında en büyüğü 
Fethi Keskinin Dalaman 
Rafting isimli şirketini 
ziyaret ettik. Günde 
50 ziyaretçi alıyoruz. 
Fazla almak yok.  
Marmaris’ten şirketler 
3 günlük program ile 
getiriyor. Birinci gün 
tamamen Dalaman Narlı 
köyü dahil rafting pro-
gramı. İkinci gün Göcek 
adaları turu. Üçüncü gün 
Fethiye koylar ve dalış 
turu. 
-Dalaman programında 
50 kişi köy evine geli-
yor. Saat 9 da köy kah-
valtısısı sonrası karşıya 

tekne ile Dalaman baraj 
gölünden karşıya geçiş. 
Karşıdan midibüslerle 
köyleri geze geze rafting 
parkuru sahasına varış. 
1 saat vahşi vadiler 
arasında maceralı rafting 
sporu yapılması. Geri 
dönüş ve rafting köy 
evinde akşam üstü köy 
usulü aparatif yemek 
. Dalaman havaalanı 
bölgesine yılda 1,5 
milyon İngiliz geliyor. 
Müşteri sıkıntısı yok.
-Bizim Dalyanda Volkan 
Hacıgümüş isminde bir 
arkadaş var . Bu şahıs 
yazın 2 minibüs müşteri-
ye doğa turları düzenli-
yor. Hacıgümüş turları 
çok beğeniliyor. Arıca 
bir şahıs yürüyüş turları 
yapıyor. Bölgemizde 
doğa turları geliştirilme-
li. Dalamanda 7 adet 
antik kent var. Bu antik 

kentlere tur düzenlen-
ebilir. Devletin mem-
uru akşama masasında 
oturuyor.
-3-4 yıl öncesi Singapu-
ra gittim. Her gün bir 
doğa turuna katıldık. Sal 
turu, Orman turu, İpek 
köyü turu, kağnı turu, 
fil turu, başka yerlerde 
yabani plaj koy turu. 
Devlet kaldığımız ilçede 
turizm kooperatifi kur-
muş. Müşterileri otelden 
onlar topluyor. Turizm 
bizden daha düzenli. 
Yani devlet turizm takip 
ediyor.
-Dalamanda turizm 
müdürlüğü havaa-
lanında. Havaalanında 
Turizm müdürlünü 
Dalaman faydası olmaz. 
Olmuyor zaten. Dala-
man merkezde turizm 
müdürlüğü olmalı.
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90 lı yıllardan tanırım 
kendisini. 
Aynı Televizyon kanalın 
da ayrı birimlerde de 
olsa çalışma imkanımız 
oldu. O yıllardan bugüne 
ekranlarda çok değişik-
likler oldu ama bu 
değişiklikler Müge’yi hiç 
mi hi etkilemedi. 
O hep aynı kalmasını 
bildi. Bizler haberciydik 
yıllarca kahır çektik ve 
mesaimizi tamamlayıp 
görevi ardımızdan gelen-
lere devrettik.
Güneyegenin saklı 
Cenneti Dalyan’a 
yerleştim. Burada da 
halktan kopamadık 
ve yine mesleğimizi 
sürdürüyoruz.
Müge tam anlamıyla 
bütünleşti halkla. Fakir 
fukara gariban annesi ab-
lası oldu. Yufka yüreği-
nin sesini zaman zaman 
ekranlardan da hissede-
biliyoruz onu yakınen 
tanıyanlar olarak.

Hem eğitiyor hem 
yardım ediyor kayıpsa 
buluyor açsa doyuruyor..
Sevgili Müge..
Önceki gün bir engelli 
arkadaşımız için akülü 
sandalye istedim. Bugün 
haber Müdürü Fatih 
kardeşimiz aradı ve 
“abi Muğla otogarından 
teslim alın gönderdik” 
dedi.. Bu camiada 
kibirlenmeyen eski ark-
adaşlarını unutmayan bir 
dostsun.. İyi ki varsın..
Çok teşekkür ediyorum..
Muğla Dalyan’dan 
sevgiler.

Ersin Turan
Ekranların yiğit kızı.

Tezcan; “Muğla 
Büyükşehir Belediyemiz 
Ortaca’mız için, sağlık, 
sosyal yardım, gıda ve 
hijyen, evde bakım, 
engelli nakil, ulaşım, yol 
ve altyapı çalışmaları 
Kültür, tarım ve 
hayvancılık olmak üzere 
2019-2020 döneminde 
21 milyon 477 bin 
lira tutarında yatırım 
gerçekleşmiştir.” Dedi.
İlçe Başkanı Tezcan, 
yazılı açıklamasında, 
şu ifadelere yer verdi; 
“Vatandaşlarımızdan 
ve mahalle 
muhtarlarımızdan gelen 
talepleri zamanında 
Muğla Büyükşehir 
Belediye Başkanımız 
Osman Gürün’e ve ilgili 
daire başkanlarımıza 
ileterek kısa sürede 
çözüme kavuşturulması 
için girişimlerde 
bulunmaktayız. 
Değerli basınımız; 
Muğla Büyükşehir 
Belediye’mizin 2019-
2021 döneminde 
Ortaca’mız için yaptığı 
çalışmaları şu şekilde 
özetleyebiliriz:

FİDAN VE YEM 
BİTKİSİ TOHUMU 

DESTEKLEMELERİ
Fidan Desteklemeleri 
kapsamında 3.857 
adet meyve fidanı 
desteklemesi yapılmıştır. 
(Memecik Zeytini, 
Ceviz, İncir, Kestane) 
Yem Bitkisi tohumu 
desteklemeleri 
kapsamında 8.428 kg 
tohum desteklemesi 
yapılmıştır. (Tritikale, 
Arpa, Fiğ, Yonca)

KIL KEÇİSİ 
DESTEKLEMESİ

Yöremizde yetiştiriciliği 
azalmakta olan kıl keçisi 
ırkının popülasyonunu 
arttırmak ve kadın 

üreticilerimizi üretime 
dâhil etmek amacıyla 
kıl keçisi desteklemesi 
yapılmıştır. Kişi Başı 
2 Dişi, 1 Erkek keçi 
desteğinin sağlandığı 
proje kapsamında Ortaca 
İlçemizde 147 adet kıl 
keçisi dağıtılmıştır.

TARLANIZA 
GELİYORUZ 

PROJESİ
Erken teşhis ve 
analizler sayesinde 
gereksiz tarım ilacı ve 
gübrelemenin de önüne 
geçilmesi planlanan 
projede, üreticilere 
en az maliyetle en 
temiz ve kaliteli ürün 
üretimi konularında 
yerinde sürekli destek 
sağlanmaktadır. Muğla 
Büyükşehir Belediyemiz, 
hastalık- zararlı kontrolü 
ve mücadelesi, toprak, 
bitki ve su numunesi 
alımı, tarımda uygun 
mekanizasyon teknikleri, 
bölgelerde alternatif 
tarım ürünü denemeleri 
gibi çalışmaları 
yürütmekte ve teknik 
destek ile üreticinin 
yanındadır.

SOSYAL YARDIM
Muğla Büyükşehir 
Belediyesi olarak ihtiyaç 
sahibi vatandaşlarımızın 
yanındayız. Bu 
kapsamda 2014 yılından 
bu yana ilçe genelinde 
385 vatandaşa 531 bin 
652 TL maddi yardım 
yapılmıştır. 2020 
yılında ilçe genelinde 
176 vatandaşa 351 bin 
189 TL maddi yardım 
yapılmıştır. Mart 2020 
tarihinden itibaren, 
Ortaca’da 1848 vatandaşa 
gıda ve hijyen paketi 
dağıtılmıştır.
EVDE BAKIM
Uzman ekiplerimiz 
tarafından yaşlı, 

kimsesiz, yatağa bağımlı, 
engelli, yoksul ve bakıma 
muhtaç vatandaşlara, 
evlerinde tıbbi bakım, 
kişisel hijyen ve diğer 
ihtiyaçlarını karşılıyoruz. 
İlk ziyaret edilen hane 
sayısı 188, toplam 
Tıbbi müdahale alan 
kişi sayısı 287, toplam 
Tıbbi müdahale sayısı 
1836, Genel Bakım 
alan sayısı 41, Hasta 
nakil ambulansından 
yararlanan kişi sayısı 88, 
Hasta nakil ambulansı 
nakil sayısı 140’dır.

ENGELLİ NAKİL 
HİZMETİ

2015 yılından bu yana 
Engelli vatandaşlarımızın 
hastaneye ulaşmaları 
ve ilaçlarını karşılamak 
için özel donanımlı 
araçlarımızla hizmet 
veriyoruz. İlçe genelinde 
101 vatandaşa 1566 sefer 
hizmet verilmiştir. 

KIRSALDAKİ 
ÇINARLAR

Kırsaldaki Çınalar 
Projemiz ile uzman 
ekiplerimiz tarafından 
65 yaş üzeri yaşam 
koşullarının 
iyileştirilmesi ve 
hayatlarını evde devam 
ettirebilmeleri için 
gereken çalışmaları 
yapmaya devam 
ediyoruz. İlçe genelinde 
25 haneye 246 kez 
hizmet verilmiştir. 
Proje kapsamında 23 
haneye 127 kez hizmet 
verilmiştir.

MEZARLIKLAR
Ortaca ilçesinde 
sorumluluğumuz altında 
49 adet mezarlık alanı 
bulunmakta olup, 49 
adedi kullanılmaktadır. 
49 adet mezarlık alanının 
genel temizlik (ot 
biçme, çalı temizleme, 
ağaç budama, çöp ve 

yabancı atıkları toplama) 
işlemleri yapılmış olup 
rutin olarak devam 
etmektedir. 6 adet 
mezarlık alanında 
Bakım-Onarım-Tadilat 
işlemleri (duvar tadilatı, 
tel örgü çekimi, kapı 
yapımı ve boyaması 
vb.) yapılmış olup 
mezarlık alanın 
ihtiyaç durumuna göre 
Bakım-Onarım-Tadilat 
işlemleri tekrarlanarak 
yapılmaktadır

ULAŞIM VE 
GÜVENLİK 

TEDBİRLERİ
Vatandaşlarımızın 
daha güvenli yollarda 
seyahat edebilmeleri için 
Ortaca ilçemizde 2020 
yılında; Levha montajı 
543, Yol çizgisi 14 km., 
Trafik Güvenlik Aynası 
27, 6 Durak çalışması 
yapılmıştır. Ortaca 
ilçemizde Büyükşehir ve 
ÖTTA 2014-2020 yılları 
arasında toplam 5 Milyon 
643 Bin 707 kez, 2020 
Yılında 586 Bin 262 kez 
yolcu taşımıştır. Dalyan 
Rıhtımlarına altyapı 
ve liman donatıları 

yenileme çalışmaları ile 
feribot iskelesi bakım-
onarımı yapılmıştır
KANALİZASYON VE 

İÇME SUYU
2020 yılında Ortaca 
ilçemizde kanalizasyon 
imalat metrajı 3 bin 351 
m., dere temizlik miktarı 
13 bin 515 m., içme suyu 
hat imalatı ve yenileme 
metrajı toplam 9 bin 
751 m., Yağmursuyu 
hatları toplam 440 m., 
İçme Suyu Hattı yapılan 
bazı mahalleler ise, 
Gölbaşı Mahallesi 3000, 
Karaburun Mahallesi 
1034, Bahçelievler 
Mahallesi 1264 ve 
Dalyan Mahallesinde 
1198 metredir.
YOL ÇALIŞMALARI
Ortaca ilçemizde 
vatandaşlarımızın 
daha modern yollarda 
seyahat etmeleri için 
2020 yılında da yol 
çalışmalarımıza ara 
vermeden devam edildi. 
Cumhuriyet Caddesi ve 
Atatürk Bulvarında parke 
kaplama çalışmaları 
yapılmıştır.”
- Berkay Göcekli

CHP İlçe Başkanı Tezcan Büyükşehir Belediyesinin 
çalışmaları hakkında açıklama yaptı

CHP Ortaca İlçe Başkanı Evren Tezcan, 2019-2020 döneminde Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Ortaca’ya, 21 
milyon 477 bin lira tutarında yatırım yapıldığını söyledi.

CHP Ortaca İlçe 
Başkanı Evren 
Tezcan, yaptığı 
yazılı açıklamayla, 
Cumhuriyet 
mahallesinde bir alanın 
çöplük haline geldiğini 
ileri sürdü ve bir an 
önce temizlenmesi 
gerektiğini söyledi.
İlçe Başkanı Tezcan 
yaptığı açıklamada; 
“Mahallelerde 
yaptığımız ziyaretlerde 
ve vatandaşlarımızdan 
gelen talepler 
doğrultusunda 
sorunlarına çözüm 
bulmaya çalışıyoruz. 
Son günlerde, Ortaca 
Belediyesi’nin bir 
dönem kum eleme 
tesisi olarak kullandığı 
İstiklal caddesi 
üzerinde Cumhuriyet 
Mahallesindeki alanın 
inşaat molozları, 
tarımsal ve evsel 
atıkların dökülerek 
çöplük haline geldiği, 
turizmin gözbebeği 
ilçemize yakışmadığı 
yönünde şikayetler 
gelmektedir. 
“Ortaca Belediye 
Başkanı Alim 
Uzundemir 2 yıl önce 
göreve geldiğinde, 
basın aracılığı ile 
kamuoyuna Ortaca’nın 
tüm mahallelerine 
“Çocuk bahçeleri 
projemiz var”. 
İçerisinde aynı 
anda 30 çocuğun 

oynayabileceği 
ahşap çocuk oyun 
parkuru olacak. Başka 
ilçelerde kurulan 
oyun gruplarının 
incelemelerini yaptık. 
Bunu kısa sürede 
27 mahallemizde 
halkımızın hizmetine 
sunmayı planlıyoruz” 
diyerek söz vermişti. 
Geçen 2 yıl önce 
böyle bir projenin 
çocuklarımızın 
hizmetine girdiğini 
görmedik. Ancak 
ne yazık ki ilçenin 
göbeğini çöplüğe 
çevrildiğini gördük. 
Ortaca Belediyesi’nin 
burasının temizlenmesi 
için bir an önce 
harekete geçmesi 
gerekiyor. “Çocuk 
bahçeleri projemiz 
var” diyenler, 2 yılda 
çocuklarımızı çöplükte 
oynayacak hale 
getirdiler. Ortaca’nın 
girişinde, konutların 
arasında kalan bu 
alan çocukların oyun 
oynamak zorunda 
kaldığı yere dönüştü. 
Ortaca’ya yakışmayan 
bir görüntü ve 
çocuklarımız için 
tehlike saçıyor. 2 yıl 
sonra tüm mahallelere 
çocuk bahçeleri projesi 
yerine maalesef her 
mahalleye bir çöplük 
projesiyle karşı 
karşıyayız.” dedi.
- Berkay Göcekli

‘Her mahalleye bir çöplük’
CHP İlçe Başkanı Tezcan: 



Dr. Veli Vural Uslu

Masumlar ormanı

Genetik yapımız anne ve 
babamızdan miras. Çok 
nadir görülen ufak tefek 
değişiklikler dışında 
genlerimizin hangi 
ebeveynden geldiğini 
görebiliyoruz. Bakteril-
er için ise durum biraz 
daha farklı. Bakteriler, 
bölünerek çoğaldığı için 
anne bakteri ile yavru 
bakteri birbirinin aynısı. 
Bakterilerin genetik 
aile ağacını çizmek çok 
kolay gibi görünse de, 
onları diğer canlılardan 
ayıran bir özellik aile 
ocaklarının dibine incir 
ağacı dikiyor.
Bakteriler sadece 

anneden almıyor gen-
lerini, aynı zamanda 
“anlaştıkları”, “köprü 
kurabildikleri” başka 
bakterilerden ve hatta 
çevrede ölen canlılar-
dan geride kalan DNA 
parçalarını da topluyor-
lar. Bu haliyle Masumlar 
Apartmanındaki Han’ın 
yaptıklarının ancak bir 
bakteriye yakıştığını 
söyleyebilirdik, ama bu 
hafta gelen haber Han’ın 
bir bakteri kadar bir 
beyaz sineğe (Bemisia 
tabaci) de benzeyebi-
leceğini gösterdi.
Sinekler, böcekler konup 
da yapraklarını dallarını 

yemeye başladıkların-
da, bitkilerin kollarıyla 
bacaklarıyla kendilerini 
koruma şansı yok. Bu 
nedenle bitkiler, genel-
de zehirli kimyasallar 
üreterek börtü böceği 
kendinden uzak tutma-
ya çalışıyor. Ama zehir 
üreten bir bitkinin önce-
likle o zehirden kendini 
koruması gerekir – ke-
skin sirke küpüne zarar 
hesabı. Bunu da zehrin 
etkilerini azaltacak pek 
çok enzim salgılayarak 
yapar. Buraya kadar her 
şey normal.
Bunu fırsat bilen bir 
beyaz sinek -henüz nasıl 
olduğunu anlamadığımız 
bir şekilde- bitkinin 
kendi zehrini bozan 
enzimin formülünü 
(DNA’sını) adeta bakteri 
gibi bitkiden çalmayı 

başarmış. Bitkinin 
ürettiği zehrin artık 
panzehrini kendi kendine 
(yerli ve milli) üretebilen 
beyaz sinekler, domates 
gibi sevdikleri bitkileri 
afiyetle ve güven içinde 
yerken, bugün bile ciddi 
bir tarımsal ürün kaybına 
neden olmakta.
Beyaz sineklerin neden 
bitkilerin zehrinden 
etkilenmediğini an-
layan bilim insanları, 
sineklerdeki panzehir 
formülünün en can alıcı 
yerinin üstünü çizecek 
RNA molekülleri 
ürettiler. Doğal ve işleri 
bittiğinde doğada hemen 
bozulup giden RNA 
molekülleri sayesinde, 
artık başka zehirler ve 
ilaçlar kullanmadan, 
bu sinekleri korumasız 
bırakmayı başardılar.

Beyaz sineklerin DNA 
çalabildiğini kısaca 
öğrendik, henüz nasıl 
yaptıklarını ise bilm-
iyoruz. Doğada bak-
terilerden ve beyaz 
sineklerden başka hangi 
canlıların diğerlerinin 
genetik yapılarını kendi 
DNA’larında kul-
landıklarını bilmiyoruz. 
Yine de bunca bilinmeze 
rağmen, öğrendiğimiz 
kısıtlı bilgileri bile en 
çok maddi kayba neden 
olan bir tarımsal prob-
lemi, tertemiz, çevreye 
hiç zarar vermeden yön-
temlerle çözmede kulla-
nabiliyoruz. Yani önemli 
olan problemi anlamak 
ve çözmeye çalışmak, 
değil mi Han Bey?
Mutlu, sağlıklı bir hafta 
dilerim sevgili okurlar. 
@velivuraluslu
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Ramazan ayının tüm 
güzelliğinin, rahmetinin 
ve bereketinin tüm yer 
küre’yi  ve insanlığı 
sarıp, sarmalamasını, 
insanlığın dertlerine 
ilaç olmasını temenni 
ediyorum. Ramazan ayı 
inşallah insanlığın huzur 
ve mutluluğuna  vesile  
olsun.. Mesele aç ve 
susuz kalmak meselesi 
değildir..
Mesele açlığı, susu-
zluğu, kıtlığı, yokluğu, 
yoksulluğu, çaresizliği, 
fakirliği anlama mesele-
sidir.. Mesele iftar sof-
ralarımızı en sevdiğimiz 
yiyecek ve içecekler 
ile bezeyip, donatmak  
meselesi değildir..
Mesele;  başta yetim 

ve öksüzler olmak 
üzere tüm yoksul, fakir, 
kimsesizler ile RIZ-
KIMIZI PAYLAŞMAK 
meselesidir. Yediğimiz 
her lokmada, içtiğimiz 
bir yudum su ve 
içeceklerde, bu nimetle-
rden yoksun olanların 
varlığını hissedebilme 
meselesidir.. Kimse-
sizlerin, sahipsizlerin, 
gözü yaşlıların, dünyası 
kararmışların  KİM-
SESİ OLABİLME 
meselesidir.. Mesele ; 
Dilimizin söylediklerini 
, kalbimize indirebilme 
ve kalbimize, gön-
lümüze indirdiğimizi 
de DAVRANIŞA 
DÖNÜŞTÜRME 
meselesidir. Sadece 

ağzımızı değil, elimizi 
, ayağımızı gözümüzü, 
kulağımızı ve özümüzü 
de kötülüklere ve yan-
lışlara karşı ORUÇLU 
tutabilme meselesidir..
Mesele ; Hz. Ali Efen-
dimizin de söylediği 
gibi “ Kimsenin kıldığı 
Namaz, tuttuğu Oruca 
bakarak , inancı hakkın-
da kanaat sahibi ola-
mayız. İnsanların Akçe 
ile ilişkisine bakarız. “ 
Mesele Helal ve haramı 
bilme, kazancın Bereke-
tini görme meselesidir. 
Mesele insanların Oruç 
tutup, tutmadığına, 
Namaz kılıp, kılmadığı-
na, hatta Müslüman 
olup, olmadığına 
bakmadan İNSANA 
YARDIM EDEBİLME 
meselesidir..
KİBİR ve GURUR’u 
bir kenara bırakıp, 

insanlar ile kaynaşma 
meselesidir.. Ruhumuzu, 
gönlümüzü arındırıp, 
HİÇLİK MAKAMINI 
yaşama meselesidir.. 
Eskilerin deyimi ile 
GELMELİ-GİTMELİ 
DÜNYA anlayışını 
kavrayıp, FANİ old-
uğumuzu ve SONSUZ 
HAYATA HAZIRLAN-
MAMIZ  gerektiğini  
idrak etme meselesidir. 
En büyük ZENGİN-
LİĞİN, GÖNÜLLER 
KAZANMAK olduğunu 
bilmeliyiz.Kalp kırmak-
tan, Gönülleri yıkmaktan 
kaçınmalıyız.. Göz yaşı 
silenlerden olmalıyız.. 
Mesele KİMSE YOK 
MU diye seslenildiğinde 
BURADAYIM diye-
bilme  meselesidir..
KUL HAKKINA riayet 
etmeliyiz. TORPİL, 
ADAM KAYIRMA, 

EHİL OLMAYANA 
MAKAM VERME, 
İŞ BULMA vesaire 
gibi konularda  HAK 
ve HUKUKTAN taviz 
vermemeli EŞİT davran-
mayı savunmalıyız..
Bulunduğumuz mahal-
de aç kalmış , yoksul, 
çaresiz , işsiz kimseleri 
GÖZETMELİ ve SAHİP 
ÇIKMALIYIZ. VEBA-
Lİ HEPİMİZİN ÜZE-
RİNEDİR.. Komşusu 
AÇ iken, kendisi  TOK 
olan kimse VALLAHİ 
BİZDEN DEĞİLDİR 
diyen Peygamberin 
Ümmetiyiz..  HABER-
İM ve BİLGİM YOKTU 
diye kendimizi savun-
ma gibi bir hakkımız 
yoktur. Peygamber-
imiz VEDA HUTBE-
SİNDE “ Müslüman’ı 
, Müslüman’a  
EMANET ETMİŞ ve 

BÜYÜK BİR VEBAL 
YÜKLEMİŞTİR..
Haksızlıkların, Hırsı-
zlıkların, Talan ve 
Yağmanın , Adaletsi-
zliklerin ve Arsı-
zlıkların olduğu yerde 
MÜSLÜMAN  olarak 
kalma şansımız var 
mı..?  HAKSIZLIKLAR 
Karşısında SUSAN , 
DİLSİZ ŞEYTANDIR 
diyen bir peygamber-
in ümmetiyiz. HER 
TÜRLÜ HAKSIZLIK 
ZULÜMDÜR.. Sessiz 
kalmak  ise ZULME 
RIZADIR… Haksız ve 
hukuksuz olan her şeyin 
karşısında SUSAN KİŞİ  
İmandan bahsedebilir 
mi..?
MÜSLÜMAN;  
“komşusunun, kendis-
inden EMİN OLD-
UĞU, GÜVENİLİR 
KİŞİDİR..”

MÜSLÜMAN; yaşam 
tarzı ile başkalarını 
kendisine imrendirerek,  
MÜSLÜMAN OLMAS-
INI sağlayan kişidir..  
MÜSLÜMAN ; 
yüreğinde  Allah 
sevgisi, insan sevgisi , 
tabiat sevgisi olan, tüm 
canlılara hürmetkar ve 
sevgi dolu olan kişidir.. 
MERHAMETLİDİR, 
ŞEFKATLİDİR… Mer-
hamet ve Şefkat varsa 
SEVGİ vardır. Sevgi 
varsa SAYGI vardır. 
Saygı varsa EDEP 
vardır. HOŞGÖRÜ 
vardır… Hoşgörü varsa  
HUZUR ve MUTLU-
LUK vardır..
TÜM DÜNYAYI Huzur 
ve Mutluluk İkliminin 
kucaklaması dileğiyle 
hayırlı Ramazanlar dili-
yorum…

Sezgin Yıldırım
MESELE AÇ ve SUSUZ 

KALMAK DEĞİL..

Ortaca’da kanala 
devrilen traktörün 
sürücüsü hayatını 
kaybetti. Edinilen 
bilgilere göre kaza, 
Akıncı Mahallesinde 
meydana geldi. Tarlasını 
sürmeye giden Arzu 
Oruç idaresindeki traktör 
Kemal Şahin Bulvarında 
ilerlediği sırada 
sürücüsünün direksiyon 
hakimiyetini kaybetmesi 
sonucu kanala devrildi. 

112 Acil Çağrı 
Merkezi’ne bilgi 
verilmesinin ardından 
bölgeye itfaiye, sağlık ve 
polis ekipleri sevk edildi. 
Yapılan ilk incelemede 
Oruç’un hayatını 
kaybettiği belirlendi. 
Şahsın cansız bedeni 
kesin ölüm nedeninin 
belirlenmesi için adli tıp 
kuruma kaldırıldı. 
Olayla ilgili soruşturma 
başlatıldı. - Cihat Cura

Kanala devrilen 
traktörün sürücüsü 
hayatını kaybetti

Dalaman Ak Parti 
Gençlik Kolları aylık 
toplantısı parti binasında 
gerçekleştirildi.
Başkan Erkan Yiğit; 
“Bizler gençler 
dik durdukça bizi 
kimse yolumuzdan 
çeviremeyecek. Her ne 
olursa olsun bu şanlı 
bayrak dalgalanmaya 
devam edecek. 
Hedefimiz 2023.” dedi.
Toplantıya Gençlik 
Kolları Başkanı Erkan 
Yiğit tarafından davet 
edilen önceki dönem 
Gençlik Kolları Başkanı 
Ali Nazeden; “Dün 
olduğu gibi bugünde 
Cumhurbaşkanımız 
izinde olmaya 
devam edeceğiz. 

Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın da dediği gibi 
Türkiye’nin geleceğini 
kendi geleceğinin 
önüne koyan gençler 
var oldukça Türkiye’nin 
kutlu yürüyüşünü kimse 
durduramaz.” dedi.
Toplantının sonunda 
Nazeden, Ak Gençlik 
yazılı bardakları 
toplantıya katılan 
partililere takdim etti.
- Cihat Cura

Dalaman Ak Gençlikte hedef: 2023

Terzialiler Mahallesi Cengiz 
Topel Caddesinde bölgenin 
tanınmış fotoğrafçılarından 
Burak Kaçar’ın işletmeciliğini 
yaptığı Fotoğraf ve Video Evi 
açıldı.  Amaçlarının kaliteli ve 
güler yüzlü hizmet olduğunu 
söyleyen Burak Kaçar; “Aşk 
yeryüzündeki , insanların 
gökyüzünde yaşadığı 
sonsuzluk hecesiydi ve ben 
o heceleri bir yıldız misali 
fotoğraf makinemin kadrajında 
topladım .Bu yüzden işime 
düğün fotoğrafları ve video 
çekimleriyle ile başladım. 
İnanıyorum ki hayatınızın en 
mutlu günlerinde yanınızda 
görmekten güven ve mutluluk 
duyacağınız kişiler arasında, 
tecrübesi ve ustalığıyla 
fotoğrafçılar gelmektedir. 
Günün stresinde heyecanında 
sizinle o heyecanı paylaşacak 
kişiler ile çalışmak sizi 

rahatlatacaktır. Sizlerle o 
özel ve güzel gününüzü 
ölümsüzleştirmek için heyecan 
ile hep bekliyor olacağım. 
Çünkü sizlerin aşklarına aşkla 
şahitlik etmekten gurur ve 
onur duyuyorum. Türkiye’nin 
her yerinde çekimler 
gerçekleştiriyorum, aklınıza 
gelen ne varsa ben daima 
yanınızdayım. Gerçekten 
sevdiğim işi yapmak benim için 
çok güzel. Sizlerle bu halkada 
el ele buluşup Burak Kaçar 
Fotoğraf ve Video ailesinde 
buluşmak isterim. Yeni 
yerimizde düğün, nişan, kına, 
fotoğraf ve video çekimleri, 
dış çekim, klip ve Kore tarzı 
çekim stüdyomuz, aynı zaman 
vesikalık çekim alanımızda 
bulunuyor. .Tercihlerinizin 
size hep mutluluk getirmesini 
diliyorum.” dedi. 
- Berkay Göcekli

Burak Kaçar Fotoğraf ve Video Evi hizmete girdi
Ortaca’da, Burak Kaçar Fotoğraf ve Video Evi, düğün, nişan, kına, fotoğraf ve video çekimleri, dış çekim, klip ve 
Kore tarzı çekim stüdyosuyla hizmet verecek. 
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Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla İl, Ortaca İlçe, 118 Ada, 150 Parsel, GÜZELYURT Mahalle/Köy, Taşınmaz üzerinde 
iki katlı dubleks villa, yüzme havuzu ve müştemilatları vardır. Taşınmazın yol, su ve elektrik sorunu 
yoktur. Ulaşımı kolaydır. Arazi toğrağı ağırdır. Taban su seviyesi yüksektir.Arazi sulanabilir durumdadır. 
Arazinin toprak seviyesi dışarıdan toprak getirilerek yükseltilmiş ve toprak verimli hale getirilmiştir. 
Arazi bina çevresinde peyzaj yapılmıştır. Satışa konu parsel üzerinde bir adet iki katlı dubleks villa, 
bir adet yüzme havuzu, üç adet depo, bir adet kamelya türü yapı bulunmaktadır. Parsel etrafı 2,00 m 
yüksekliğinde, 316,00 m uzunluğunda taş duvar ile çevrilidir. Dubleks ev 214,00 m2 alana oturmakta, 
iki katın toplam alanı 428,00 m2’dir. Önünde 76,00 m2 terası vardır. Ev iki katlı betonarme yapı, 
betonarme tabliye, üzeri ahşap çatı ve krenit örtülüdür. Evin zemin katında salon, mutfak, yatak odası, 
çalışma holu ve banyo, birinci katında 3 adet yatak odası ve bir adet banyo bulunmaktadır. Odaların 
tabanları seramik kaplama, duvarları düz sıva, kapıları Amerikan pres kapı, pencereleri beyaz plastik 
doğrama, mutfak tezgahı granit cinsi mermer, dolapları modüler mdf, banyoları jakuzili küvet, klozet, 
hilton lavabo ve duş yerleri vardır. Salon içinde doğal taş kaplamalı şömine, kat kaloriferi mevcut olup, 
iç merdivenleri mermer kaplama, korkulukları demir doğramadır. Bina dışının bazı yerleri doğal taş 
kaplamadır. Parsel içinde 13,20 x 6,00 ebadında 79,20 m2 alana oturan, taban ve duvarları fayans 
kaplı, taşmalı betonarme yüzme havuzu, bir adet 61,00 m2 alana sahip havuz başında duş yeri, 
sauna ve açık mutfak olarak kullanılan müştemilat vardır. Bu yapının duvarları tuğla, üstü ahşap çatı 
ve kremit örtülü, duvarları düz sıva, duş yerinin taban ve duvarları seramik kaplama, kapıları ahşap, 
pencereleri plastik doğramadır. Bahçe giriş kapısının yanında bulunan depo yapısı 50,00 m2 alana 
oturmakta tek katlı betonarme yapıdır. Üetü betonarme tabliye üzeri ahşap çatı ve kremit örtülü, tabanı 
kayrak taşı ile kaplı, oda kapısı demir doğramadır. Bahçe giriş kapısı demir doğrama ve yoldan bina 
girişi meydan ve bahçe yürüme yolları kayrak taşı kaplamadır.
Adresi    : Güzelyurt Mah. Maksut Mevkii Ortaca / MUĞLA
Yüzölçümü   : 11.473,16 m2
Arsa Payı   : 1/6
İmar Durumu   : Köy yerleşik alan içinde kalmakta olup, 1/100000 ölçekli çevre düzeni 
planında, tespitli ve onaylı köy yerleşik alanı içinde kalmaktadır. Yapılanma koşulları plansız alan 
yönetmeliğine göre E:0,50, H:6,50 m. 2 kat ayrık nizam konut alanı içinde kalmaktadır.
Kıymeti   : 1.867.996,00 TL
KDV Oranı   : %18
Kaydındaki Şerhler  : Geçit Hakkı : BU PARSEL ALEYHİNE 71 PARSEL LEHİNE 37,20 MT 
UZUNLUĞUNDA 4 MT ENİNDE KROKİSİNDE GÖSTERİLEN YERDEN YOL GEÇİT HAKKI
Geçit Hakkı : BU PARSEL ALEYHİNE 39 PARSEL LEHİNE HARİTASINDA GÖRÜLDÜĞÜ ÜZERE 
YOL GEÇİT HAKKI
İHTİYATİ TEDBİR : ORTACA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 28/11/2005 TARİH 2005/420 SAYI
İHTİYATİ TEDBİR : ORTACA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 22/10/2010 TARİH 2005/415 SAYI
1. Satış Günü   : 01/06/2021 günü 11:00 - 11:10 arası
2. Satış Günü   : 30/06/2021 günü 11:00 - 11:10 arası
Satış Yeri   : Terzialiler mah. Başoğlu sokak, 1 Nolu Belediye İş Hanı Zemin Kat   
     Pasaj İçi 5 Nolu Dükkan Ortaca / MUĞLA
Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden,   artırma tarihinden 
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu 
artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış 
giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik 
ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci  günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna 
kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,  
rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını  ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana 
ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar 
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü 
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile  teslim masrafları  alıcıya 
aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli 
olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet 
tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan 
sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi 
takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı 
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 
teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde 
isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 2014/2537 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.13/04/2021
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

Basın: 1357243Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.’de

T.C. ORTACA İCRA DAİRESİ
2014/2537 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

MUTSO Ortaca 
Temsilciliğinde Genel 
Kurul Toplantısı yapıldı. 
Genel Kurulda iki 
aday yarıştı. Gölbaşı 
Muhtarı Polat Atılgan 
ile Ekşiliyurt Muhtarı 
İsa Topal’ın aday olduğu 
seçimde 27 üye oy 
kullandı. Ekşiliyurt 
Muhtarı İsa Topal tekrar 
başkan seçildi. 
Ortaca Muhtarlar 
Derneği Başkanı İsa 
Topal, seçime katılan 
muhtarlara teşekkür etti. 

Topal; “Derneğimiz her 
zaman muhtarlarımızla 
işbirliği halinde 
çalışmaya devam edecek. 
Katılan herkese teşekkür 
ederim.” dedi.
Genel Kurula, Ortaca 
Belediye Başkanı Alim 
Uzundemir, Muğla 
Muhtarlar Federasyonu 
Başkanı Kadir Gümüş, 
Dalaman Muhtarlar 
Derneği Başkanı Mustafa 
Kemal Kaya, Köyceğiz 
Muhtarlar Derneği 
Başkanı Arıkan Taşkın, 

muhtarlar katıldı.   
Ortaca Muhtarlar 
Derneği yönetimi İsa 
Topal başkanlığında 
şu isimlerden oluştu: 
Ali Özbey, Zeynel 
Altın, Osman Demir, 
Temel Hakkı İpek, 
Hasan Duman, Talat 
Dirmilli, Musa Varol, 
Şükrü Kirtik, Mehmet 
Aslanpay, Hüseyin Gün, 
Kazım Yavuz, Cemal 
Yaman, Bayram Özalp, 
İdris Orhan. 
- Tuncay Karaçelik

Ortaca Muhtarlar Derneği 
Genel Kurulu yapıldı

Ortaca Muhtarlar Derneği Genel Kurulunda Ekşiliyurt Muhtarı 
İsa Topal başkan seçildi. 

Geçtiğimiz hafta Siirt 
deplasmanında aldığı 
mağlubiyet sonrası 
matematiksel olarak 
lige veda etmesi 
kesinleşen Muğlaspor, 
ligin 31. haftasında 
sahasında konuk ettiği 
Bayrampaşa’yı 3-0 
mağlup etti. Yeşil-beyazlı 
ekibin Bayrampaşa 
karşısında aldığı 
galibiyet bu sezonki 

ilk iç saha zaferi oldu. 
Muğlaspor’a galibiyeti 
getiren golleri Emre 
Okur, Bülent Kalecikli 
ve Erol Aydın kaydetti.
Maça İbrahim Can 
Köse kaptanlığında 
başlayan Muğlaspor, 
İbrahim Can’ın oyundan 
çıkmasıyla pazubant 
Emre Okur’a geçti. Emre 
Okur’un da oyundan 
alınması sonrasında 

19 yaşındaki Ortacalı 
futbolcu Bayram 
Enes An, kaptanlık 
pazubandını takan isim 
oldu. Genç futbolcu, 
Muğlaspor’da kaptanlık 
pazubandını takmaktan 
dolayı gururlandığını 
ifade etti ve mutluluğunu 
maçı izlemeye 
gelen annesiyle 
paylaştı.
- Berkay Göcekli

Ortacalı Bayram kaptan oldu
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www.tangroupcompany.com
RESİDENCE 

TAN GROUP

Tatl Stes

2043 
0 506 799 64 05 - Dalaman/Muğla

OTEL TARZINDA 

*  * *  * * * * *  YÜZME HAVUZU ÇOCUK OYUN EVİ FİTNESS SALONU HAMAM SAUNA CAFE MARKET ÇOK AMAÇLI SALON
* * * *  DİNLENME YERLERİ GÜVENLİK PERSONELİ SİTE TEKNİK GÖREVLİSİ SİTE HİZMET GÖREVLİSİ

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

Her Gün Tatilde Hissedin!

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

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

Geleceği inşa eder


