OTEL TARZINDA

konfor ve huzurun diğer adı

Her Gün Tatilde Hissedin!

ORHANLAR
SWEET LİFE

İNŞAAT ve EMLAK

0544 692 5530

Lansmana özel yatlar ve ödeme kolaylıklarıyla

ORHANLAR İNŞAAT GÜVENCESİYLE...

Merkez Mah. Büyük Şevikoğlu Market arkası
Dalaman/MUĞLA

GÜNEYEGE
FİYATI: KDV DAHİL 1 TL YIL: 27 SAYI: 3773 30 TEMMUZ 2020 CUMA

Dünya ve Türkiye Şampiyonu Köyceğiz’den

Ortaca ve Dalaman
Bahçeşehir kolejlerinin
kurucusu Emrah
Hoşgör’den fen lisesi
hakkında bilgiler
aldık.-4

Ortaca’da çöp
konteynerleri
temizlendi

BÜYÜK GURUR
Macaristan’da yapılan Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonasında
Köyceğiz Belediyespor Güreş Takımı sporcusu Milli Güreşçi
Selvi İlyasoğlu kadınlar 57 kiloda dünya şampiyonu oldu.
Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de
yapılan Dünya Yıldızlar Güreş
Şampiyonası kadınlar 57 kiloda tüm
rakiplerini yenen Köyceğiz Belediyespor
Bayan Güreş takımı sporcusu 17 yaşındaki
Selvi İlyasoğlu dünya şampiyonu oldu.

Antalya Kemer’de organize edilen
11-13 yaş Serbest Güreş Türkiye
Şampiyonasında Köyceğiz Belediyespor
Kulübü sporcusu Şenol Karayel 57
kiloda Türkiye Şampiyonu, Emre Baran
ise Türkiye ikincisi oldu. -3

Ortaca Belediyesi
Temizlik İşleri
Müdürlüğü ekipleri,
Kurban Bayramı sonrası
çöp konteynerlerinde
kapsamlı çalışma
başlattı. -7

Ortaca’da bir binanın
çatı katında çıkan yangın
itfaiye ekiplerince
söndürüldü. -2

Ortaca’da, FethiyeMuğla karayolu üzerinde
çıkan orman yangını
kontrol altına alındı. -2

*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

TAN GROUP

RESİDENCE

2043

Tat l S tes

www.tangroupcompany.com
0 506 799 64 05 - Dalaman/Muğla

AÇLIĞA KARŞI
FOTOSENTEZ

5’te

KIYAMET
ALAMETİSİNİZ..

6’da
COVID-19 AŞISI
OLMAK İSTEMEYEN
İŞÇİ İŞTEN ÇIKARTILABİLİR Mİ?

3’te

BAHARATLARDAN:ZENCEFİL

2’de

BEBEKLER VE
DOKUNMA

6’da
2’de

Turistik
ilçelere 333
bin araç
girişi oldu

Muğla İl Emniyet
Müdürlüğü Plaka
Tanıma Sistemi (PTS)
kayıt verilerine göre
7 gün içerisinde
Marmaris’e 113 bin 988,
Bodrum’a 80 bin 593,
Fethiye’ye 138 bin 572
olmak üzere toplam
333 bin 153 aracın giriş
yapıldığı açıklandı. -5

Ortaca’da çatı
yangını

Ormanlık
alanda çıkan
yangın kontrol
altına alındı

Geleceği inşa eder

HAFTALIK SİYASİ YEREL HABER GAZETESİ

HABER

Amaç bilim
insanları
yetiştirmek

Geleceğe dönük lüks bir konsept planladık.
Hedeﬁmiz, sıradanlıktan uzaklaşıp farklı olmak,
sosyal ihtiyaçlarınızın çoğunu konseptimiz içine koyarak
kendinizi her gün otelde, tatilde hissetmenizi sağlamak

Liseli öğrenci kendi kitabını çıkardı

Köyceğiz’deki
yangınla
ilgili 1 kişi
tutuklandı

Dalaman Öztaş Anadolu Lisesi öğrencisi Esra özekinci deneme ve şiir
türündeki çalışmalarını kitaplaştırdı.
Esra Özekinci’nin 2
yıllık çalışmalarının
ürünü olan eser
“İçimdeki Hazineler”
adıyla online olarak

www.guneyege.net

satışa sunuldu.
Yazar Esra Özekenci,
kitabıyla ilgili olarak
“Kitabımın içinde kendi
benliğinize doğru bir

yolculuğa çıkacaksınız.
Düşüncelerimi açık bir
kalemle dile getirerek
özden cümlelerim ile
yazdım.” -6

Köyceğiz ilçesinde çıkan
ve kontrol altına alınan
yangınla ilgili 1 kişi
tutuklandı. -2

HABER HATTI: 0 542 610 70 72 - 0 252 282 36 66

2
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Fizyoterapist Eda Akcabel
Bebekler ve Dokunma

Sizce Bebekler yeni
doğduklarında en
güçlü oldukları yan
hangisidir?
Görme mi?İşitme
mi?Yoksa dokunma
mı? Bebekleri inceleme fırsatınız olduysa
doğdukları andan
itibaren içgüdüsel
bir keşif duygusuyla
hareket ettiklerini
görmüşsünüzdür.
Bebekler anne karnından itibaren dokunma
ile keşfederler.Anne
karnında 3. Aydan itibaren parmaklarını emmeye başlarlar,plasenta
duvarına dokunur ve
tekmelerler.Doğum
sonrası 1 aylıkken bile
avuç içine parmağınızı
koyduğunuzda
kavrarlar,emzirirken
yanağına veya dudağına dokunmak yeterli
olur…yani bebekler
dokunma yoluyla
keşfeder,iletişim
kurar,beslenir,eğlenir,gelişir.O halde
dokunma bebekler için
çok değerlidir.
Peki masaj yaparak
bebeğin gelişimine katkıda bulunabir miyiz?
Özellikle yeni doğan
dönemde,görme ve
işitme zayıf olduğu
için dokunma ile dış

dünyayı algılarlar.
Dokunma duyusunu
uygun bir şekilde
uyardığımızda fizyolojik,psikolojik ve sosyal
açılardan bebeğin
gelişimine doğrudan
katkıda bulunmuş
oluruz.
Masaj bebeğin
gereksinim duyduğu her zaman
yapılabilir.Bebeğin
dolaşım,solunum,sindirim,boşaltım mekanızmaları masajdan
olumlu etkilenen
sistemlerdir.
2005 yılında yapılan
bir çalışmada sağlıklı
bebeklere belli bir süre
bebek masajı uygulanmış ve değerlendirilmiş.Bebeklerin
dil-bilişsel,ince ve
kaba motor,sosyal
beceri-özbakım gibi
mental-motor gelişim
alanlarında yapılmayanlara göre daha
çok geliştiği bulunmuş.
Hem bebeğinizle
kaliteli vakit geçirebileceğiniz,hem onun
sevdiği hem gelişimine
katkıda bulunduğunuz
bu yöntemi tüm ebeveynlere öneriyorum.
Sağlıklı ve huzurlu
günler diliyorum,sevgiler.

GÜNEYEGE HABER

Haftalık Siyasi Süreli Yerel Haber Gazetesi
YIL: 27 SAYI: 3773 30 TEMMUZ 2021 CUMA
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.

guneyege.net
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Diyet ve beslenme uzmanı

Gülsüm Kınalı

BAHARATLARDAN:ZENCEFİL
Zencefil; çok eski
zamanlardan beri
bilinmektedir. Pek
çok sağlık sorunu için
kullanılan şifalı bir bitki
ve baharattır. Güney
doğu Asya kökenlidir.
Bir metre boyuna kadar
büyüyebilen taze ya da
kuru olarak tüketilen bir
bitkidir.
FAYDALARI
•Hazımsızlık ve mide
şişkinliği problemlerinin
azaltılmasına yardımcı
olur.
•Mide bulantısını azaltıcı

etkisi vardır.
•Bağışıklık sisteminizin
güçlenmesine yardımcı
olarak vücudunuzu enfeksiyonlara karşı korur.
•LDL kolesterolü
düşürmeye yardımcı
olur.
•Yapılan araştırmalar
ayaktaki diz ağrısını
azalttığını saptamıştır.
•Mantar enfeksiyonlarına karşı etkili olduğu
kanıtlanmıştır.
•Metabolizmanızın
hızlanmasına yardımcı
olur. Tokluk hissini

arttırarak kan şekerinin dengelenmesine
yardımcı olur. Bu
şekilde kilo vermenize
yardımcı olur.
•Egzersiz sonrasındaki
kas ağrılarınızın azalmasına yardımcı olur.
•Özellikle zencefil
yağının nefes darlığına
olumlu etkileri vardır.
•İshalin kesilmesine
yardımcı olur.
•Adet sancılarının azalmasına yardımcı olur.
NASIL
TÜKETİLEBİLİR?
Zencefilin faydaları
için toz hali yerine kök
halini tercih etmek daha
etkilidir. Kök zencefili
rendeleyerek çorbalara,
salatalara, ana yemeklere

ve salatalara ekleyerek
tüketebilirsiniz.
DİKKAT EDİLMESİ
GEREKEN
DURUMLAR
•Zencefil günlük 3-4
gramdan fazla tüketilmemelidir. Günlük önerilen
doz 1.2 gramdır.
•2 yaşından küçüklere
tüketilmemesi önerilir.
•Kan sulandırıcı ilaç
kullanıyorsanız zencefil
tüketmeden önce mutlaka hekiminize danışın.
•Hamilelikte mide bulantılarına karşı sıklıkla
tercih ediliyor. Tüketim
miktarına dikkat edilip
hekime danışıp öyle
tercih edilmelidir.
•Sık sık hipoglisemi
sorunu yaşıyorsanız

,böbrek taşınız mevcutsa, ilaç kullanımında zencefili tüketmeden önce
hekiminize danışın.
Zencefil Çayı Tarifi
Malzemeler
•1 parça kök zencefil
•Taze nane
•1 adet çubuk tarçın
•2 dilim portakal
Yapılışı: Kök zencefil
üzerine 1 bardak kaynar
su eklenip demlenene
kadar 5 dakika bekletilir.
İçerisine çubuk tarçın,
portakal ve nane de eklenir. Tatlandırmak için
bal da ekleyebilirsiniz.
Sağlıkla kalın..

Köyceğiz’deki yangınla ilgili 1 kişi tutuklandı
Köyceğiz ilçesinde çıkan ve kontrol altına alınan yangınla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Ortaca’da çatı
yangını

Köyceğiz ilçesinde çıkan
ve kontrol altına alınan
yangınla ilgili 1 kişi
tutuklandı.
Sultaniye Mahallesinde
ormanlık alanda çıkan
yangında yaklaşık 1

dönümlük alan zarar
gördü. Ekiplerin
müdahalesi ile yangın
kısa sürede söndürüldü.
Edinilen bilgiye
göre; 4 farklı noktada
çıkan yangınla ilgili

kundaklama ihtimali
üzerinde duran ekipler
soruşturma başlattı.
Ekipler yaptıkları
çalışmada, R.R.B., (18)
isimli şahsı gözaltına
aldı.

Köyceğiz İlçe Jandarma
Komutanlığındaki
işlemlerinin ardından
adliyeye sevk edilen
şahıs çıkarıldığı
mahkemece tutuklandı.
- Cihat Cura

Dalyan’da sıcaktan bunalan vatandaş baygınlık geçirdi

Ortaca’da bir binanın
çatı katında çıkan yangın
itfaiye ekiplerince
söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre;
Terzialiler Mahallesi
Yeşilköy sokakta henüz
belirlenemeyen nedenle
yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine
itfaiye, polis ve sağlık
ekipleri sevk edildi.
Muğla Büyükşehir
Belediyesi İtfaiye Daire
Başkanlığı Ortaca Grup
Amirliği ekipleri yangını
söndürdü ve soğutma
çalışması yaptı.
Yangın nedeniyle çatı
katında hasar oluştu.
- Berkay Göcekli

Ortaca’da
ormanlık alanda
çıkan yangın
kontrol altına
alındı

Ortaca’nın Dalyan Mahallesi’nde bir kişi sıcak havanın etkisiyle baygınlık geçirdi.

Ortaca’nın Dalyan
Mahallesi’nde bir kişi
sıcak havanın etkisiyle
baygınlık geçirdi. Dalko
Balık Ekmek önünde
gerçekleşen olayda,
baygınlık geçiren

vatandaşa ilk müdahaleyi
ailesi ve çevre esnaf
yaptı.
Olay, 17:00 saatlerinde
Dalko önünde meydana
geldi. Bir kişi sıcaktan
fenalaşarak baygınlık

geçirdi. Çevredeki
vatandaşların haber
vermesi üzerine olay
yerine sağlık ekipleri
gelerek baygınlık geçiren
vatandaşa müdahalede
bulundu. Tansiyonu

düştüğü belirtilen
vatandaş, bir süre
sonra kendine gelirken
hastaneye gitmesine
gerek olmadığını ifade
etti. - Berkay Göcekli

Fethiye- Muğla karayolu
üzerinde çıkan orman
yangını kontrol altına
alındı.
Fethiye- Muğla kara
yolunun kenarında
Ortaca Gölbaşı
Mahallesi mevkiinde
bulunan ormanlık alanda
henüz belirlenemeyen
nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine olay yerine
Muğla Orman Bölge
Müdürlüğü ekipleri sevk
edildi.
Alevlere müdahale eden
Orman Bölge Müdürlüğü
ekipleri yangını kısa
sürede kontrol altına
aldı.
Kontrol altına
alınan yangında, yol
kenarındaki ormanlık
alan zarar gördü.
- Berkay Göcekli

guneyege.net
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Av. Arb. Zühra Acar Kandemir
COVID-19 AŞISI OLMAK
İSTEMEYEN İŞÇİ İŞTEN
ÇIKARTILABİLİR Mİ?

2020 yılından bu yana
tüm dünyada etkisini
gösteren ve çeşitli
varyantlarla daha hızlı
yayılmaya devam eden
Covid-19 pandemisine
karşı en etkin mücadele
yöntemi aşı olarak
kabul ediliyor. Ancak
aşıya olumlu bakanlarla birlikte aşı hakkında
çekimser bir grubun
bulunduğu da görülmekte. Peki, çalışma
hayatı bakımından
aşı olmak istemeyen
işçiler için bir disiplin
yaptırımı uygulanabilir mi; aşı olmadığı
gerekçesiyle işçinin iş
akdi tazminatsız sonlandırılabilir mi?
Geçtiğimiz günlerde
özel bir bankanın
ve büyük bir market
zincirinin aşı olmayan
işçilere karşı tutumu ve
bazı yabancı şirketlerin
ise çalışanlarına aşıyı
zorunlu tuttuğu haberleri sosyal medyada yer
almıştı. Bunun üzerine,
işverenlerin aşı olmayı
reddeden işçiler hakkında nasıl bir prosedür
izleyeceği tartışılmaya
başlandı. Bu tartışmada
bir sonuca varabilmek
için ise öncelikle,
Covid-19 aşısı yaptırmanın zorunlu bir iş
sağlığı ve güvenliği
önlemi olup olmadığını
değerlendirmek gerekir. İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili mevzuatta
aşı olmanın zorunlu
olduğuna dair açık bir
düzenleme yoktur.
Ayrıca, aşı olmak genel
olarak koruyucu kabul
edilse de herkeste aynı
etkiyi göstermemekte,
farklı komplikasyonlar
doğurabilmektedir.
Bu nedenle, işveren
işçisini aşı olmaya
zorlayamaz, işçi hakkında disiplin yaptırımı
uygulayamaz.
Bu noktada, işyerinin
hangi alanda faaliyet
gösterdiği, işçinin
çalışma koşulları
ve pozisyonu, diğer
işçilerle ve müşterilerle
nasıl ve ne sıklıkla temas ettiği gibi hususlar
belirleyici olmaktadır.
Bu kapsamda işveren,
işyeri çalışma koşulları
ve işçinin pozisyonuna
göre bir değerlendirme
yaparak, aşının iş
sağlığı ve güvenliği
için gerekli olduğu
kanaatindeyse, ancak
buna rağmen işçi, aşı
olmayı reddediyorsa,
öncelikle bu durumu iletişim ve bilgilendirme mahiyetinde
tutanak altına almalıdır.

Tutanak tutulmasının
amacı, işverenin keyfi
ve afaki şekilde hareket
etmediğini ispat etmektir. Zira bu tutanak
sayesinde işçinin neden
aşı olması gerektiğine
dair bilgilendirmenin
yapıldığı, aşıyı reddetmesinin iş sağlığı ve
güvenliğini tehlikeye
düşürdüğü, ayrıca
müşterilere de bulaş
riski barındırdığından
hem iş akışını hem de
genel olarak toplum
sağlığını olumsuz etkileyeceğinden endişe
duyulduğu somutlaştırılmaktadır. Ayrıca,
hem aşı olmayı reddeden işçiyle yapılan
görüşmeler sırasında
hem de bu görüşmelerin sonucuyla ilgili
tutanak düzenlenirken
işyeri hekimi ve/veya
iş sağlığı ve güvenliği
uzmanlarının katılımı
da faydalı olacaktır.
Tutanak altına alınan
bu iletişim ve bilgilendirme sürecine
rağmen işçi aşı olmamakta ısrar ediyorsa;
işveren, feshin son çare
olduğu ilkesini dikkate
almalıdır. Buna göre
işveren, aşı olmayı reddeden işçiye uzaktan
çalışma düzenlemesi
getirebilir. Ancak bu
ihtimalde, uzaktan
çalışan ile işyerinde
çalışan işçiler arasında ücret ve çalışma
saatleri bakımından
eşitlik ilkesine aykırı
davranılmamalıdır.
Bunun dışında, aşı
olmayı reddeden işçi
ve işveren ücretli izin/
ücretsiz izin seçeneğini
de değerlendirebilir. Son aşamada ise,
işveren işçinin iş akdini
4857 sayılı İş Kanunu
kapsamında geçerli
nedenle feshedilebilir.
Geçerli nedenle fesih
halinde de, feshe bağlı
tazminatların işçiye
ödenmesi gerekmektedir. Şayet işçi, kötüniyetli olarak aşı olmayı
reddetmişse, işverenin
bu durumu ispat etmesi
halinde iş akdini derhal
ve tazminatsız yani
haklı nedenle feshetmesi de mümkündür.
Özetle, aşı olmayı
reddeden işçiler için
işveren, doğrudan
tazminatsız fesih
yoluna gitmemeli;
feshin son çare olduğu
ilkesini dikkate alarak
hareket etmelidir.
Sağlıklı ve huzurlu
günler dilerim.
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İlyasoğlu dünya şampiyonu
Dünya Yıldızlar Güreş şampiyonasında Köyceğiz Naip Hüseyin Anadolu Lisesi öğrencisi Milli Güreşçi Selvi
İlyasoğlu kadınlar 57 kiloda dünya şampiyonu oldu.

Macaristan’ın başkenti
Budapeşte’de devam
etmekte olan Dünya
Yıldızlar Güreş
Şampiyonası Kadınlarda
Selvi İlyasoğlu tüm
rakiplerini yenerek finale
yükseldi. Ülkemizi
57 kg’da temsil eden
Selvi İlyasoğlu ABD’li
Marina Cosme’yi 6-0
çeyrek finalde Moğol
rakibi Byambasuren’i
4-3, yarı finalde de
Avrupa 2’ncisi Rus rakibi
Angelina Pervukhina’yı
5-2 yendi. Güreşçimiz
finalde İsveçli Tindra
Olivie Dalmyr ile
mücadele etti. Köyceğiz
Naip Hüseyin Anadolu
Lisesi öğrencisi Milli
Güreşçi Selvi İlyasoğlu
Dünya Yıldızlar Güreş
Şampiyonası kadınlar
57 kilo finalinde İsveçli
rakibi Tindra Olivie
Dalmyr’ı 4-0 yenerek
Dünya Şampiyonu oldu.

DÜNYA ŞAMPIYONU
İLYASOĞLU
HAVALIMANINDA
ÇIÇEKLERLE
KARŞILANDI
Macaristan’ın başkenti
Budapeşte’de düzenlenen
Dünya Yıldızlar Güreş
Şampiyonası’nda 57
kilogramda altın madalya
kazanan Selvi İlyasoğlu,
Dalaman’da çiçeklerle
karşılandı.
Dünya şampiyonu Selvi
İlyasoğlu’nu Köyceğiz
Kaymakamı Erdinç
Dolu, Köyceğiz Belediye
Başkanı Kamil Ceylan,
Muğla Gençlik ve Spor
İl Müdürü Ömer İlman
ve Köyceğiz İlçe Mili
Eğitim Müdürü Fazıl
Karabağ, Dalaman
Havalimanında çiçeklerle
karşıladı.
Gençlik ve Spor İl
Müdürü Ömer İlman,
yıldız kızlarda ilk dünya
şampiyonu Türk sporcu

olarak tarihe geçen
sporcunun ülkenin
gururu olduğunu belirtti.
İlyasoğlu ve Antrenörü
Elis Yıldız’ı tebrik ederek
başarılarının devamını
diledi.
BÜYÜK GURUR
Macaristan’ın başkenti
Budapeşte’de yapılan
Dünya Yıldızlar Güreş
Şampiyonası kadınlar 57
kiloda tüm rakiplerini
yenerek şampiyon olan
Köyceğiz Belediyespor
Bayan Güreş takımı
sporcusu 17 yaşındaki
Milli güreşçi Selvi
İlyasoğlu ve Antalya
Kemer’de organize edilen
11- 13 yaş Serbest Güreş
Türkiye Şampiyonası’nda
Köyceğiz Belediyespor
kulübü sporcusu 57 kilo
da Türkiye Şampiyonu
Şenol Karayel ve Türkiye
ikincisi olan 52 kiloda
Emre Baran, Köyceğiz
Belediye Başkanı Kamil

Ceylan’ı makamında
ziyaret etti.
Spor Toto Teşkilat
Başkanlığından hediye
edilen bisikletleri takdim
eden Başkan Ceylan,
“Sporcularımızın
göstermiş oldukları
başarıdan dolayı
kutluyorum. Çifte
mutluluk yaşıyoruz. Hem
Dünya Şampiyonuyuz
hem de Türkiye
Şampiyonuyuz. Kızımız
Selvi’nin Uluslararası
alanda elde ettiği
başarısıyla, Antalya’da
Kemer’de organize edilen
11- 13 yaş Serbest Güreş
Türkiye Şampiyonasında
kazanılan birincilikle
büyük bir gurur duydum.
Dünya Şampiyonu olarak
ülkemiz, Muğla ve
Köyceğiz’in tanıtımına
katkıda bulundukları
için de ayrıca teşekkür
ediyorum. Bu başarıların
elde edilmesinde büyük

bir özveri ile emek veren
Köyceğiz Belediye
spor antrenörlerimiz,
Elis Yıldız ve Veli
Er’i, sporcularımızı,
sporcularımızın ailelerini
ve emeği geçen herkesi
tebrik eder, hep birlikte
daha nice başarıları
birlikte kutlamak
dileklerimle.” ifadelerini
kullandı.
Dünya Şampiyonu
Selvi İlyasoğlu,”Yurt
dışında katıldığım ilk
yarışma. Çok büyük
heyecan içinde ülkemi
temsil etmek ve elde
ettiğim şampiyonluk
ile İstiklal Marşımızı
herkese dinletmek çok
gurur vericiydi. Bizlere
bu başarılı sonuçların
alınmasında desteğini
eksik etmeyen Köyceğiz
Belediye Başkanımız
Kamil Ceylan’a teşekkür
ederim.” dedi.
- Berkay Göcekli
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Sezgin Yıldırım
KIYAMET ALAMETİSİNİZ..

Biz Tanrı değiliz İNSANIZ..
Camide veya evde
namaz kılarken fotoğrafınızı çekip, sosyal
medyada paylaşarak
İMANINIZI BİZE
GÖSTERMEYİN.
İmanınız da samimiyseniz ve iyi bir
Müslümansanız bunu
ALLAH’A GÖSTERİN, biz aciz kullara
değil… İbadetin de
sevabın da GİZLİSİ
MAKBULDÜR.. Bu
haliniz nedir..? Samimi
ve sadık Müslüman
olduğunuzu kime
göstermeye çalışıyorsunuz.? Kul’a bir şey
ispat etmek zorunda
değilsiniz..! Eğer Allah’a değil de Kullarına
kendinizi ispat etme
sevdasına düştüyseniz
İMANINIZI SORGULAYIN.
Öncelikle ve açık
olarak söyleyeyim ki bu
halde olanlar ile aynı
Allah’a inandığımızı
düşünmüyorum. Bu
hal, gerçek İslam’ın
değil UYDURULAN
PARALEL İSLAM’IN
halleridir..!
Bu tipler yüzünden
camiler boşaldı… İnsanlar dinden soğudu..
Dindar görünene güven
sorunu başladı..
Dindar görünümlü
yöneticiler, bürokratlar, iş adamları her
yanımızı sardı. Keşke
göründükleri gibi veya
göstermeye çalıştıkları
gibi samimi dindar ola-

bilselerdi. Nerdeee…
DİNDAR GÖRÜNEN,
alnı secdeye değen
insan RÜŞVET ALIR
MI..? KUL HAKKINA
GİRER Mİ..? DEVLET
MALINA GÖZ DİKER
Mİ..? ADALETSİZ
DAVRANA BİLİR
Mİ..? PARA, MAKAM
ve MEVKİ İÇİN TAKLA ATAR MI..? ALLAH VARKEN, KULA
KULLUK YAPAR
MI..? Bunları yapanlar gerçek ve samimi
Müslüman olabilir mi..?
Müslüman; KENDİNDEN EMİN OLUNAN
İNSANDIR…
Bu gösteriş Müslümanlarından EMİN
DEĞİLİZ..!
Bu türediler nereden
çıktı demeyin. Hepsinin
aslı astarı belli.. BUNLAR KILIÇ ARTIĞI
dediklerimizden..
Hani İstanbul başta
olmak üzere, İzmir ve
Yurdumuzun bir çok
bölgesi İŞGAL ALTINA GİRDİĞİN DE
İngilizlere, Yunanlılara, Fransızlara
ve İtalyanlara karşı
bir kez bile VATAN
DÜŞMAN İŞGALİNE
UĞRADI, DİN ELDEN GİDİYOR diye
AYAĞA KALKIN EY
MÜSLÜMANLAR
DEMEYEN ama tam
tersine İNGİLİZ ve
YUNAN ORDULARI,
HALİFE HAZRETLERİNİN ORDUSUDUR, SAKIN
KARŞI GELMEYİN

guneyege.net

GÜNEYEGE HABER HAFTALIK SİYASİ YEREL HABER GAZETESİ
DİYEN, Milli Mücadele Kahramanlarını
HAİN ve DİNSİZ
İLAN EDEN ve
Düşmanlar yurttan
sürülüp, çıkarılıp,
bağımsız Türk devleti
kurulunca, çan seslerinin yerini EZAN
SESLERİ ALINCA,
KUTSALLARIMIZ
AYAK ALTINDA
ÇİĞNENMEKTEN
KURTULUNCA “DİN
ELDEN GİDİYOR “
diye AYAKLANMA
ÇIKARANLARIN
TORUNLARIDIR…
Biz bunları hangi şekle
ve GÖRÜNTÜYE
bürünürlerse bürünsünler TANIRIZ..
Devlet ARŞİV DEMEKTİR. Her şey
ve herkes KAYIT
ALTINDADIR. Bir
gün gelir devlet arşivini
açar ve hepsinden
hesabı sorar. O GÜNÜ
BEKLEYİN..! Bu
tiplere bakarak güzel
dininizden soğumayın.
UNUTMAYIN ;
“imanlı Müslümanların
güçsüz ve fakir olacağı,
sahtekarların güçlü
ve söz sahibi olacağı,
haksızın haklı çıkacağı
dönemi “ sevgili peygamberimiz KIYAMET
ALAMETİ olarak işaret
etmiş ve sonrasında da
ADALETLİ DÖNEMİN GELECEĞİNİN
Müjdesini de vermişti..
Allah büyüktür.
Umudumuzu ve
imanımızı kaybetmeden sabırla AYDINLIK ve ADİL günlerin
sabahına merhaba
diyeceğimiz günlere
hazırlanalım..

Amaç bilim insanları yetiştirmek
Ortaca ve Dalaman Bahçeşehir kolejlerinin kurucusu Emrah Hoşgör’den fen
lisesi hakkında bilgiler aldık.

Ortaca ve Dalaman
Bahçeşehir kolejlerinin
kurucusu Emrah
Hoşgör’den fen lisesi
hakkında bilgiler aldık.
Amaçlarının genç bilim
insanları yetiştirmek
olduğunu belirten
Hoşgör, “Geleceğin
teknolojisine yön
verecek, ülkemizi
küresel ölçekte teknoloji
liderleri arasında
konumlandıracak
genç bilim insanları
yetiştirmek üzere
kurulan Dalaman
Bahçeşehir Koleji Fen
Lisesi, Türkiye’nin ve
dünyanın saygın eğitim
kurumları arasında yer
almaktadır. Akademik
ve teknolojik altyapısı
güçlü, araştırmacı,
yenilikçi, üretken
bireyler olarak yetişen
Bahçeşehir Koleji Fen
Lisesi öğrencileri ulusal

ve uluslararası planda
üstün başarılara imza
atmakta, Türkiye’nin
seçkin üniversitelerine
yerleşmekte, yurt
dışındaki dünyaca ünlü
üniversitelere burslu
kabul edilmektedir.”
dedi.
Lisenin en yüksek taban
puanla tercih edilen
okullar sıralamasında
birinci olduğunu
aktaran Hoşgör; “Lise
giriş sınavlarında tüm
liseler arasında en
yüksek taban puanla
tercih edilen okullar
sıralamasında birinci
olan Bahçeşehir Koleji
Fen Lisesi, kontenjanının
tamamı 0 ile 8 arası
yüzdelik dilimde
bulunan öğrencilerden
oluşturmuştur. Temel
fizik, kimya, matematik
ve biyoloji derslerini
etkin bir şekilde
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Dr. Veli Vural Uslu
Açlığa karşı fotosentez
Tarih 1850’ler. İrlanda
sadece kendi tarihinin
değil, dünya tarihinin
en büyük dramlarından
biri ile karşı karşıya. O
zamanlar 7-8 milyon
kişinin yaşadığı adada,
1 milyon kişi açlıktan
hayatını kaybederken,
1 milyon kişi ise Kuzey
Amerika ve Avustralya
gibi uzak diyarlara göç
ediyor. Sebep, tarımı
tek tip patatese dayanan

bu adada ortaya çıkan
bir bitki hastalığı. Bu
hastalığın kaynağını ise,
bizim Heidelberg’deki evimize 10 dakika
mesafede tıp eğitimi
alan ama sonrasında
Netflix’in meşhur Biohackers dizisinin geçtiği
Freiburg Üniversitesi
Biyoloji bölümünde
tarımsal hastalıklarla
çalışmaya başlayan
Heinrich Anton de Bary

1876’da çözüyor: Mantara benzeyen ama tam
da bir mantar olmayan,
bugün bile Türkiye’de
patatesin akrabası olan
domates, patlıcan, biber
gibi tarım ürünleri için
ciddi bir tehdit oluşturan,
Phytophthora infestans
(Türkçesi Fitoftora yani
bitkikıran).
Bazı bitkiler bu tuhaf
organizmaya karşı
bağışıklık gösterirken,
bazıları çok ciddi hasar
alıyor. Peki bağışıklık
gösteren bitkilerin nasıl
bir özelliği var ki mantarımsı fitoftora onlara
zarar veremiyor? Impe-

rial Collage London’da
çalışan başarılı bilim
insanı Tolga Bozkurt ve
ekibi, mikroskop altında
yaptıkları incelemelerle
bitkilerin bağışıklık mekanizmasını çözüyor.
Araştırma grubu ilk
olarak “fitoftora”nın
bitkiye tutunmak için
parmak gibi uzantılar
kullandığını gözlemliyor.
Sonrasında, normalde
görevi fotosentez yapıp
bitkiyi (ve dolayısıyla
bütün dünyayı) beslemek
olan ve bitkilere yeşil
rengini veren “kloroplast” adlı bitki hücresi
parçaları (organları),

uygulayarak Fen Lisesi
öğrencilerini problem
çözme yeteneklerine
sahip, yaratıcı, çok yönlü
ve üretken bireyler olarak
hayata hazırlamaktadır.”
dedi.
Okulun sadece sınav
başarısıyla ön plana
çıkmadığını söyleyen
Hoşgör; “Ayrıca Fen
Lisemizin öğrencileri
sadece sınav başarılarıyla
değil ulusal ve
uluslararası proje
yarışmalarında aldıkları
derecelerle de öne

çıkmakta, projelerini
üretime dönüştürerek
üniversite seviyesinde
başarılı çalışmalara
imza atmaktadırlar.
Yükseköğretim
Kurumları Sınavında
(YKS) aldıkları
derecelerle zirvede yer
alan öğrencilerimiz
Türkiye’nin seçkin
üniversitelerine
yerleşirken yurt
dışındaki dünyaca ünlü
üniversitelere de burslu
kabul ediliyorlar.” dedi.
- Berkay Göcekli

Muğla İl Güvenlik
ve Asayiş toplantısı
Vali Orhan Tavlı
Başkanlığında yapıldı.
Kurban Bayramı
tatilinde uygulanan
trafik tedbirlerinin
değerlendirildiği
toplantıya; İl Jandarma
Komutanı Tuğgeneral
Yusuf Kenan Topçu,
İl Emniyet Müdürü
Süleyman Suvat

Dilberoğlu ve Sahil
Güvenlik Güney Ege
Grup Komutanı Binbaşı
Süleyman Ercan katıldı.
Vali Orhan Tavlı,
trafik kazalarının
önlenmesine yönelik tüm
tedbirlerin uygulandığı
9 günlük bayram tatili
sürecinde denetimlerinin
arttırıldığını, ilimize
gelen vatandaş ve
yolculara bilgilendirme

broşürleri dağıtıldığını
ifade etti.
Muğla İl Emniyet
Müdürlüğü Plaka Tanıma
Sistemi (PTS) kayıt
verilerine göre 7 gün
içerisinde Marmaris’e
113 bin 988, Bodrum’a
80 bin 593, Fethiye’ye
138 bin 572 olmak
üzere toplam 333
bin 153 aracın giriş
yaptığını belirten Vali

Orhan Tavlı, “Kurban
Bayramı tatilinde
ulaşımın aksamaması
ve vatandaşlarımızın
gitmek istedikleri yere
güvenle ulaşabilmesi
için mesai mefhumu
gözetmeksizin çalışan
başta trafik ekiplerimiz
olmak üzere tüm kolluk
güçlerimize şükranlarımı
sunuyorum” dedi.
- İHA

Deniz araçları bağlama noktalarında çevreci yaklaşımlar

coştururken, ayrıca,
Yıldız Tilbe, Hakan
Altun, Sezen Aksu,
Müslüm Gürses gibi
sanatçıların parçalarına
da yer verdi. Geniş bir
repertuvar ile sahne
alan grup, misafirlerine
unutulmaz bir gece
yaşattı ve gece boyunca
bolca alkışlandı. - İHA

Türkiye’de birinci doz
aşılama çalışmasında
yüzde 86’lık bir başarı
yakalayan ve Türkiye’de
ilk maviye ulaşan
Muğla’da aşılama
çalışmaları 44 mobil
ekip tarafından 25
noktada devam ediyor.
Koronavirüs salgını

sürecinde özverili bir
şekilde çalışmaya devam
eden sağlık çalışanlarına
moral ziyaretinde
bulunan Vali Orhan
Tavlı, Covid-19 aşılama
çalışmalarını yerinde
inceleyerek genel durum
hakkında yetkililerden
bilgi aldı. Aşı olmak için

yeşil durağan yapraklar
görüyoruz. O durağanlığın altındaki hareketli
dünyaları ise, tekrar
benzer açlıklar yaşanmasın diye uğraşan pırıl
pırıl gençlerin yaptıkları
çalışmalar sayesinde
öğreniyoruz. Teşekkürler
Tolga Bozkurt ve ekibi.
Hepinize mutlu, neşeli
bir hafta dilerim sevgili
Güneyege okurları.
@velivuraluslu

Kurban Bayramı tatilinde Muğla’nın turistik ilçelerine 333 bin 153 araç girişinin olduğu
açıklandı.

Türkiye’de aşılama oranında ilk sırada yer alan Muğla’da aşılama çalışmaları sürürken,
Muğla Valisi Orhan Tavlı, Menteşe 4 No’lu Aile Sağlığı Merkezini ziyaret etti.

ünlü sanatçı ve gruplar
sahne almaya başladı. Bu
sene Yeni Türkü ve Cem
Adrian ünlü isimleri
konuk eden işletme son
olarak son zamanların
en fazla dinlenen
grupları arasında yer
alan Sakiler’i konuk
etti. Yaklaşık iki
saat sahnede kalan
Sakiler kendi parçaları
ile dinleyenlerini

zarar veremiyor. Üstelik
Tolga Bozkurt, CHUP1
genindeki bir mutasyondan dolayı kloroplastlar
yerinden oynamazsa, fitoftora’nın tam anlamıyla bitkilerin canlarına
okuduğunu gösteriyor.
Yani kloroplastların
hareket edebilmesi
bitkilerin enfeksiyondan
korunmaları için şart.
Şeker üretip hem bitkiyi
hem de milyarlarca
insanı ve çok daha fazla
hayvanı besleyen kloroplastlar, bir de patates,
domates, biberlere zarar
gelmesin diye bitkiyi koruyor. Bitkilere bakınca
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Turistik ilçelere 333 bin araç girişi oldu

Sakiler Dalyan’da sahne aldı Aşılama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor

Dalyan Mahallesi’ndeki
bir işletmede Sakiler
Grubu sahne aldı.
Dalyan’da ünlü
sanatçılar sahne almaya
başladı. Bu sene ünlü
sanatçıları konuk eden
işletmede, son olarak
son zamanların en çok
dinlenen müzik grubu
Sakiler sahne aldı.
Ortaca ilçesine bağlı
dünyaca ünlü Dalyan’da

fitoftora bitki hücrelerine bulaşır bulaşmaz
fotosentezi bırakıp
enfeksiyon bölgesine
yani uzantıların oluştuğu
bölgeye gidiyor. Kloroplastlar özellikle
buralarda birikip her bir
uzantıyı sıkıştırmaya
başlıyor. Adeta kolunuza
sıkı sıkı yapışmış bir
elden kurtulmak için elin
parmaklarını birer birer
açmaya zorlamanız gibi,
kloroplastlar bu parmakları bitkiyi hücresini
bırakıncaya dek zorluyor. Bu baskıya dayanamayıp parmakları ezilen
fitoftora, bitkiye tutunup
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Aile Sağlığı Merkezine
gelen vatandaşlarla bir
araya gelen Vali Orhan
Tavlı, gösterdikleri
hassasiyetten dolayı
teşekkür etti. Muğla
İl genelinde 44 mobil
ekip tarafından
sahada 25 noktada
(2 adet havalimanı,

AVM, Marinalar,
pazaryerleri, köy
meydanları, şantiyeler,
fabrikalar, cezaevleri,
askeri birlikler, kurum
personelleri) ve tüm aile
sağlığı merkezlerinde
aşılama uygulamaları
devam ettiği açıklandı.
- İHA

1480 kilometre kıyı
uzunluğuna sahip
Muğla’da, deniz
araçlarının trafiğinin
düzenlenmesi ve deniz
kirliliğinin önüne
geçmek amacıyla Muğla
Valisi Orhan Tavlı
başkanlığında istişare
toplantısı düzenlendi.
Valilik Avrupa Birliği
ve Dış İlişkiler Bürosu
tarafından koordine
edilen toplantıya Muğla
Valisi Orhan Tavlı, ilçe
kaymakamları, Belediye
Başkanları Sahil
Güvenlik, Üniversite,
Çevre ve Şehircilik
Müdürlüğü, Kültür
ve Turizm, Tarım ve
Orman, Deniz Ticaret
Odası Başkanları,
Ticaret Odaları ve Liman
Başkanlıklarından

temsilciler ile WWF
Türkiye, Deniz Temiz
Derneği TURMEPA
gibi çeşitli sivil
toplum kuruluşlarının
temsilcileri katıldı.
Toplantıda Çevre
ve Şehircilik il
Müdürlüğünden Çevre
Mühendisi Gökhan
Bozkurt ve toplantının
koordinasyonundan
sorumlu AB ve Dış
İlişkiler Bürosu
Koordinatörü Dr.
Ahmet Esen tarafından
birer sunum yapıldı.
Sunumların ardından
Vali Orhan Tavlı
başkanlığında paydaşlar
tarafından tespit edilen
sorunlar ve çözüm
önerileri görüşüldü.
Toplantı sonucunda
deniz araçlarının

bağlanma yerlerinin
çevreci yöntemler ile
sayısının arttırılması
üzerine, il genelinde
ihtiyaç duyulan alanları
tespit etmek amacıyla
çalışma grubunun
kurulması kararı alındı.
Toplantıda, mapa
şamandra projelerinin
desteklenmesi; atıklar
ile ilgili olarak, atık
toplama noktası ve tekne
sayısının arttırılması,
atık denetimlerinde
teknolojik yaklaşımların
benimsenmesi istendi.
Kurumların denetim ve
kontrol kapasitesinin
arttırılması da
görüşülürken, karasal
kirlilik ile ilgili
olarak, il genelindeki
atık su, tarımsal ilaç,
yat çekek yerleri,

kanallardan denize
ulaşan alüvyonlar, yük
gemileri kaynaklı deniz
kirliliğin boyutlarının
tespit edilmesi üzerine
araştırma projelerinin
yapılması; marinaların
ve yat çekek yerlerinin
mevcut kapasitelerinin
ve ihtiyaçlarının
belirlenmesi, ticari tekne
ve özel yat sayıları ve
ilin dinamik nüfusu
değerlendirildiğinde
gelecek dönem
senaryolarının
belirlendi. Akyaka,
Köyceğiz, Dalyan
kanallarındaki teknelerin
dönüşümlerinin
sağlanmasına yönelik
muhtemel paydaşları
da içerecek şekilde
planlama yapılmasına
karar verildi. - İHA

Kleopatra Adasına ziyaretçi akını
Mavi yolculuğun en
önemli rotalarından
Gökova Körfezinde
yer alan Kleopatra
Adası olarak da
bilinen Sedir Adası,
pandemi kurallarının
gevşetilmesinin
ardından yerli ve yabancı
turistlerin akınına
uğruyor.
Gökova Körfezinin
doğusunda yaklaşık
800 metrelik kıyı
uzunluğuna sahip, özel
kumu ve kumsalı, çoğu
ayakta kalmış arkeolojik
kalıntılarla bütünleşmiş
zengin doğal dokusuyla
1’inci derece Arkeolojik
ve Doğal Sit Alanı, aynı
zamanda Özel Çevre
Koruma Bölgesi içinde
yer alan Sedir Adası yerli
ve yabancı turistlerin ilgi
odağı oldu.
Adı ‘Sedir Adası’
olmasına karşın ada
içinde tek bir Sedir ağacı
bulunmayan adanın
en önemli özelliği ise
altın sarısı ve koruma
altında olan kumu. Altın
sarısı kumun Mısır’daki
kumlarla benzer özellik
taşıdığı için kumların
Mısır’dan geldiği
iddiaları son yapılan
araştırmalarda Sedir
Adası’nın altın sarısı

kumunun Mısır’daki
kumlardan 500 yıl önce
jeolojik oluşumlarla
oluştuğu bilimsel olarak
ortaya konulmuştu. Ege
ve Akdeniz’de Sedir
Adası dışında sadece
Girit Adasında görülen
bu nadir kumun kumsal
dışına çıkarılması yasak.
Sedir Adası’na Akyaka
ve Çamlı’dan günübirlik
kalkan tur tekneleri ile
günlük 5-6 bin kişi adayı
ziyaret ederken, özel
yatlar da ada çevresinde
demirleyerek adayı
ziyaret ediyor. Adada
bulunan 800 metre
sahildeki özel kumlu
plajda yüzen ziyaretçiler
aynı zamanda ada
içindeki antik tiyatro,
Apollon kutsal alanı ve
diğer tarihi kalıntıları
geziyor.
GÜNLÜK ZIYARETÇI
SAYISI 5-6 BIN
Sedir Adası’na Akyaka,
Çamlı, Gelibolu ve
Ören’den tur tekneleri
ile gelenlerin yanında
yataklı yatlarda kalan
vatandaşlar da ziyaret
ediyor. Günlük ziyaretçi
sayısının 5 binden aşağı
düşmediği Sedir adasına
tekne turu düzenleyen
Akyaka Deniz
Taşıyıcılar Kooperatifi

Başkanı Mehmet Gümüş,
“Günlük ortalama
Sedir adasına giden
Akyaka’dan sadece en az
4 bin kişi, Buraya yataklı
yatlar ile gelenler var.
Çamlı ve Gelibolu’dan
gelenler var. Sadece
Akyaka’dan kooperatif
ile birlikte toplam 35-40
tekne yolcu taşıyor” dedi.
TARIHSEL GELIŞIMI
M.Ö. 6’ncı yüzyıldan
başlayarak izlendiğinde
Sedir Adası, Karya’nın
önemli kentlerinden
olduğu, bazı kaynaklara
göre Karya kral aileleri
yazlarını bu adada
geçirdiği, M.Ö. 454428 yıllarında Karya
Birliği’ne katılan
Sedir Adasında kentin
tiyatrosu, kutsal alanları,
konut, liman ve diğer
pek çok önemli sivil
ve dinsel yapıları,
surlarla çevrili bu alan
üzerindedir. Karia
Bölgesine yönelik Türk
akınlarının M.S. 11’inci
yüzyıl sonlarından
itibaren yoğunlaşmasının
ardından Kent, M.S.
15’inci yüzyılın ilk
çeyreğinde kesin olarak
Osmanlı egemenliğine
girdi. - İHA
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041 GM NU LI ER YEMEKHANESİ BİNASI ENGELLİ
TUVALET YAPIMI, ISLAK ZEMİN,
DEPO VE GENEL ONARIMI
HV.MEY.K.LIĞI-DALAMAN MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
MSB BAĞLILARI
041 GM NU LI ER YEMEKHANESİ BİNASI ENGELLİ TUVALET YAPIMI, ISLAK ZEMİN, DEPO VE
GENEL ONARIMI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale
usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası		
:2021/393859
1-İdarenin
a) Adresi			
:HAVA MEYDAN KOMUTANLIGI HAVA MEYDAN KOMUTANLIGI
				
DALAMAN/MUĞLA
b) Telefon ve faks numarası :7925259 - 2527925402
c) Elektronik Posta Adresi
:edalyan@hvkk.tsk.tr
ç) İhale dokümanının
görülebileceği internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı
:1 ADET YAPIM İŞİ
				
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan
				
idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer		
:HAVA MEYDAN KOMUTANLIĞI DALAMAN/MUĞLA
c) İşe başlama tarihi		
:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
				
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi			
:Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer		
:HAVA MEYDAN KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI
				
DALAMAN/MUĞLA
b) Tarihi ve saati		
:10.08.2021 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
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, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine
ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza
sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale 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
% 75 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren
belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 TARİHLİ YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ GRUPLARI TEBLİĞİNİN (B) ÜSTYAPI
(BİNA) İŞLERİ III.GRUP:BİNA İŞLERİ BÖLÜMÜNDE YER ALAN İŞLER İLE İHALE KONUSU İŞ
KAPSAMINDA TANIMLANAN İŞLERE AİT İŞ DENEYİM BELGELERİ BENZER İŞ OLARAK KABUL
EDİLECEKTİR.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ VEYA MİMARLIK
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar HAVA MEYDAN KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON
BAŞKANLIĞI DALAMAN/MUĞLA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü
posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için
teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı
teklif üzerinde bırakılacaktır.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.’de
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Dalaman’da liseli öğrenci
kendi kitabını çıkardı
Dalaman Öztaş Anadolu Lisesi öğrencisi Esra özekinci deneme
ve şiir türündeki çalışmalarını kitaplaştırdı.
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Çöp konteynerleri temizlendi
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Ortaca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kurban
Bayramı sonrası çöp konteynerlerinde kapsamlı çalışma başlattı.
Ortaca Belediyesi
Temizlik İşleri
Müdürlüğü ekipleri,
Kurban Bayramı sonrası
çöp konteynerlerinde
kapsamlı çalışma
başlattı.

Ortaca Belediyesi,
Kurban Bayramı sonrası
kesilen kurbanların
çöplere atılan deri
ve sakatatlarının
çevreye verdiği koku
nedeniyle vatandaşların

rahatsızlık
yaşamamaları için, daha
sağlıklı ve temiz bir
ortam oluşturmak için,
çöp konteynerlerini
yıkama çalışmaları
yaptı. - Cihat Cura

İLAN
MUĞLA ORTACA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
1. Mülkiyeti Ortaca Belediye Başkanlığı’na ait Belediyemizin hüküm ve tasarrufundaki aşağıda adresleri, nitelikleri ve muhammen bedelleri ile geçici teminat tutarları belirtilen 7
adet taşınmaz, 17.08.2021 tarihinde aşağıda belirtilen saatte, Atatürk Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 105 Ortaca / Muğla adresindeki “Ortaca Belediye Encümen Salonu” nda İhale
Komisyonu (Encümen) huzurunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre “ Açık Teklif Usulü” ve ilandaki sırası ile 01.09.2021 tarihinden itibaren kiraya verilecektir.

Esra Özekinci’nin 2
yıllık çalışmalarının
ürünü olan eser
“İçimdeki Hazineler”
adıyla online olarak
satışa sunuldu.
Yazar Esra Özekenci,
kitabıyla ilgili olarak
“Kitabımın içinde kendi
benliğinize doğru bir
yolculuğa çıkacaksınız.
Düşüncelerimi açık bir
kalemle dile getirerek
özden cümlelerim
ile yazdım. Düşünce
yazısı olan kitabımın

içeriğinde ise herkesin
zaman zaman düşündüğü
soruları kaleme alan ve
cevap arayanlara özel
yazılmış bir kitap ortaya
çıkardım. İçinizdeki
gizli hazineleri bulma
yolculuğunda güzel bir
keşfe çıkmaya hazır
mısınız.” dedi.
Yazarı Özekinci, İlçe
Milli Eğitim Müdürü
Taner Şen ile Dalaman
Belediye Başkanı
Muhammet Karakuş’u
ziyaret etti. Dalaman

Belediye Başkanı
Muhammet Karakuş,
“Öztaş Anadolu
lisesi öğrencilerinden
“İçimdeki Hazineler”
adlı kitabın yazarı
Esra Özekinci kızımız,
İlçe Milli Eğitim
Müdürümüz Taner
Şen ile beraber bizleri
ziyarete geldi ve kendi
yazdığı kitabı hediye etti.
Kendisine teşekkür eder,
başarılarının devamını
dilerim.” dedi.
- Mehmet Bozkır

Dalyan’da Bayram Yoğunluğu

Ortaca’nın Dalyan
Mahallesi’nde 9 günlük
bayram tatili nedeniyle
günübirlik tatilci
yoğunluğu yaşanıyor.
Dalyan’da bulunan
pansiyon ve oteller

yüzde yüzlük doluluğa
ulaşırken, dünyaca ünlü
İztuzu Plajı’nda nerdeyse
adım atacak yer kalmadı.
Dalyan’da oluşan
araç trafiği nedeniyle
trafik durma noktasına

gelirken, jandarma
trafik ekipleri trafiği
rahatlatmak için yoğun
mesai harcıyor.
- Berkay Göcekli

SIRA
NO

İLI

KAPI
NO

YÜZÖLÇÜMÜ
(M²)

NITELIĞI

HISSESI

FIILI
DURUMU

YAPILAŞMA
DURUMU

MUHAMMAN
BEDEL (₺)

GEÇİCİ
TEMİNAT (₺)

İHALE
SAATİ

1

Muğla

Ortaca

14/13

436 m²

Depo yeri

TAM

Depo yeri

436 m²’lik
depo yeri

AYLIK
2.180,00

3.925,00

10:00

2

Muğla

Ortaca

Dalyan
İztuzu
Caddesi

14

12 m²+36 m²

Çay ocağı ve
tuvaletler

TAM

Çay ocağı ve
tuvaletler

12 m²’lik çay
ocağı ve 36
m²’lik tuvaletler

AYLIK
1.225,00

2.205,00

10:15

3

Muğla

Ortaca

Dalyan
Maraş
Caddesi

12

27 m²

Dükkan

TAM

Dükkan

27 m²’lik
dükkan

AYLIK
2.000,00

3.600,00

10:30

4

Muğla

Ortaca

Terzialiler
Cengiz Topel
Caddesi

8

57 m²

Dükkan

TAM

Dükkan

57 m²’lik
dükkan

AYLIK
2.000,00

3.600,00

10:45

27

35 m²+100 m²

Açık ve
kapalı alan

TAM

Açık ve
kapalı alan

35 m²’lik
kapalı alan ve
100 m²’lik açık
alan

AYLIK
1.500,00

550,00

11:00

15

50 m²

Dükkan

TAM

Dükkan

50 m²’lik
dükkan

AYLIK
2.000,00

2.160,00

11:15

610 m²

Yeşil alan

TAM

Yeşil alan

610 m²’lik yeşil
alan

YILLIK
500,00

100,00

11:30

İLÇESI MAHALLESI
Cumhuriyet
338 Sokak

5

Muğla

Ortaca

Terzialiler
Cumhuriyet
Meydanı

6

Muğla

Ortaca

Dalyan
Maraş
Caddesi

7

Muğla

Ortaca

Yerbelen 480
ada 3 parsel
kuzeyi

2. İhale dokümanı (Şartname, Adres beyanı,Yer Görme ve Borcu Yoktur Belgeleri) Atatürk Mahallesi Atatürk Bulvarı No=105 Belediye Hizmet Binası /Mali Hizmetler MüdürlüğüOrtaca- Muğla adresinde ücretsiz olarak görülebilir.
3. İhalenin yapılacağı tarihten itibaren son 6 (altı) ay içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla; İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:
A) GERÇEK KİŞİLERDEN:
1. İkametgâh Belgesi,Kimlik
2. Adli sicil belgesi.
3. Kayıtlı ise kayıtlı olduğu oda kayıt belgesi.
B) TÜZEL KİŞİLERDEN:
1. İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan alınmış
tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
2. İmza sirküleri, Dernek ve Vakıflar için İhaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış karar ile yetkilinin imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti.
C) ORTAK BELGELER:
1.Oda kayıt Belgesi(ilanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.)
2.Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
3.Adli Sicil Belgesi (Şirketin hakim ortağı/Şirket müdürü/varsa vekiline ait son 30 gün içerisinde alınmış olması)
4.İmza sirküleri,Vergi levhası.
5.Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş herhangi bir borcu olmadığına dair belge(ilan tarihinden sonra alınmış olacaktır.)Ayrıca Yasal Yapılandırma borçları olanların vadesi
geçmemiş olacak.
6.Herhangi bir bankadan alınmış IBAN numarası.
7.Tebligat için adres beyanı.
8.Yer görme Belgesi,ihalelerden yasaklı olmadığına dair beyan.
9.Geciçi teminat bedelinin yatırıldığına dair belge(Bankadan alınmış geciçi teminat mektubu yada Ortaca Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine nakit geciçi teminatın
yatırıldığına dair makbuz.)
10.Şartname satın alındığına dair makbuz.
D)Ortak Girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) ile (C) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.
E)Yerli veya Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca veya
Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından temin edilen belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş
olması ve belgelerin ibrazı gerekir.
4.Evrak teslim tarihinden sonra postada/kargoda meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
5.İhale Şartnamesi Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Şefliğinden 40.00.TL karşılığında temin edilebilir.İhaleye katılacakların şartnameyi satın almaları mecburidir.
6.İsteklilerin yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 16.08.2021 tarihi saat:16:00’ya kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne alındı belgesi karşılında belgeleri teslim ederek ihale tarih ve
saatinde Beledediye Encümen Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
7.İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.
8.İhale komisyonu, gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli yedniden tespitte serbesttir.İhale Komisyonunun ihaleyi yapıp/yapmama kararı kesindir.
9.Taşınmazların aylık veya yıllık kira bedelleri idareye aylık olanlar her ayın 15’inde peşinen yıllık olanlar sözleşmeden sonra 30 içinde peşinen ödenecektir.
10.İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, taşınmazın kiraya verilmesinde ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır. 27.07.2021 İlan olunur.
RESMİ İLANLAR www.ilan.gov.tr.’de

Basın: 1422918
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