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Merkez Mah. Büyük Şevikoğlu Market arkası
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konfor ve huzurun diğer adı

ORHANLAR 

SWEET LİFE
 Lansmana özel yatlar ve ödeme kolaylıklarıyla

İNŞAAT ve EMLAK

0544 692 5530
ORHANLAR  İNŞAAT GÜVENCESİYLE...
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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
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NENE HATUN’UN TORUNLARI ANITKABİR’DE
Dalyan Otelciler Derneği (DOD) 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Köyceğiz, Ortaca, 
Marmaris, Fethiye ve Seydikemer’de orman yangınlarında gönüllü mücadele eden 30 kadın ve yangında 
şehit olan Şahin Akdemir’in ailesini Anıtkabir’e götürdü.

Orman yangınlarında gönüllü mücadele eden kadınlardan Anıtkabir ziyareti

Dalyan Otelciler 
Derneği (DOD) 30 
Ağustos Zafer Bayramı 
etkinlikleri kapsamında 
Köyceğiz, Ortaca, 
Marmaris, Fethiye ve 
Seydikemer’de orman 
yangınlarında gönüllü 
mücadele eden 30 kadın 
ve yangında şehit olan 
Şahin Akdemir’in 
ailesini Anıtkabir’e 
götürdü. Anıtkabir’de 
Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün manevi 
huzuruna çıkan kadınlar, 
ellerindeki çiçekleri 
mozoleye bıraktı. Kafile, 
Atatürk ve Kurtuluş 
Savaşı müzelerini 

gezdikten sonra 
birinci Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 
binasını ziyaret etti. 
Orman yangınlarında 
gönüllülerin büyük 
özveriyle mücadele 
ettiğini hatırlatan 
DOD Başkanı Ali 
Mürşit Yağmur, “Orman 
yangınlarında gönüllü 
mücadele eden kadınları 
30 Ağustos’ta Türkiye 
Cumhuriyeti’nin 
kurucusu, Ulu Önder 
Mustafa Kemal 
Atatürk’ün manevi 
huzuruna 
getirmekten dolayı 
mutluyuz.” dedi. -3

30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı
Ortaca Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler 
gerçekleştirdi. 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Dalaman’da İntizar 
konseri düzenlendi.

Ortaca Belediyesi 30 
Ağustos Zafer Bayramı 
dolayısıyla çeşitli 
etkinlikler gerçekleştirdi. 
Sabah saatlerinde 
Ortaca Demokrasi ve 

Şehitler Meydanında 
Atatürk Anıtı’na çelenk 
sunumuyla başlayan 
kutlama programı gezici 
araçlar ile yapılan müzik 
yayını ve belediye 

tarafından vatandaşlara 
Türk Bayrağı dağıtımı 
ile devam etti. Dalaman 
Belediyesi  tarafından 
30 Ağustos Zafer 
Bayramı’nın 99’uncu 

yıl dönümü dolayısıyla 
kortej yürüyüşü 
düzenlendi. Belediye 
binası önünden 
Cumhuriyet Meydanı’na 
kadar devam etti. -7

Dalaman TİGEM 
2 bin 200 ton limonu 

ihale ile satışa sunacak 
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 
(TİGEM) Dalaman’da 2 bin 200 ton 
limonu ihale ile satışa çıkardı. Limon 
ihalesi 7 Eylül’de yapılacak.

Dalaman 
Tarım İşletmesi 
Müdürlüğü’nde 2021 
yılı üretimi tahmini 2 
bin 200 ton interdonato 
Limon partiler halinde 
dalında tofur olarak 
açık artırma yoluyla 
satışa sunulacak. İlk 
ihale, 7 Eylül 2021 Salı 

saat 14.00’de işletmenin 
ihale salonunda 
yapılacak. 
İhaleye iştirak 
olmadığı veya teklif 
edilen fiyatlar uygun 
görülmediği takdirde 
ihale 14 Eylül 2020 
Salı aynı yer ve saatte 
tekrarlanacak. -4

Zabıta 
teşkilatının 

195. yıldönümü 
kutlandı

Ortaca, Dalaman 
ve Köyceğiz 
Belediyelerinin her 
yıl bir ilçede kutladığı 
Zabıta Haftası bu yıl 
Köyceğiz Belediyesi 
Zabıta Müdürlüğü 
tarafından organize 
edildi. -3

KASOB48’den 
Tekne 

Kooperatifi 
Başkanı 

Demir’e ziyaret

Köyceğiz Sportif Olta 
Balıkçılığı ve Doğal 
Hayatı Koruma Derneği 
(KASOB48) Dalyan 
Tekne Kooperatifi 
Başkanı Mehmet Ali 
Demir’i ziyaret etti. -5

Rekolte kaybına 
karşı Akdeniz 

meyve sineği ile 
mücadele çağrısı 
EİB, Akdeniz Meyve 
Sineği ile bölgesel 
mücadele çağrısında 
bulundu. -4



İnsülin Direnci Nedir?
İnsülin; pankreastan sal-
gılanan ve şeker metab-
olizmasını düzenleyen 
bir hormondur. Glukoz; 
hücre reseptörlerine 
bağlanarak hücre içine 
girer ve bu şekilde 
kan şekerini dengeler. 
İnsülin direnci olan 
bireylerde reseptörlerin 
bozulması sonucu glu-
koz hücre içine girmekte 
zorlanır ve kanda glukoz 
birikir. Bunun sonucun-
da da pankreas insülin 
hormonunu daha fazla 
salgılar. İnsülin Direnci 
Belirtileri Nelerdir?

•Yemek yedikten sonra 
çabuk acıkma,
•Yorgunluk ve halsizlik,
•Tatlı yeme isteğinin 
artması,
•Sürekli bir şeyler yeme 
isteği,
•Ellerde soğukluk ve 
titreme.
İnsülin Direnci Nasıl 
Saptanır?
Sağlıklı bir insanda 
HOMA-IR değeri 2,5 
mg/dl’nin altında ol-
malıdır .Bu değer; açlık 
insülin düzeyi değeri 
ile 8-10 saatlik sonrası 
oluşan açlık kan şekeri 
değerinin çarpılıp 405’e 

bölünmesiyle saptanır.
Eğer bu değer 2,5’un 
üzerinde ise bu kişide 
insülin direnci vardır 
denilebilir.
Kimler Risk Altında?
Yapılan araştırma-
lar insülin direncinin 
başlıca nedenlerinden 
birinin fazla kilo ve bel 
çevresindeki yağlanma 
olduğunu gösteriyor. 
Eğer doğru bir beslenme 
programı uygularsanız 
bu direnci düşürebilir-
siniz.
İnsülin Direncinde 
Genel Beslenme Kural-
ları Nelerdir? 
•Kan şekerinizin dengeli 
olması için 2-2.5 saat 
aralıklarla öğünler plan-
layın. 3 ana ve 2-3 ara 
öğün yapmaya çalışın.
•Şekerli ve gazlı 

içecekler yerine sağlıklı 
içecekler ve su tüketin.
•Glisemik indeksi yük-
sek olan nişastalı besin-
ler ve basit şeker tercih 
edilmemelidir. Beyaz 
un, bal, reçel, bezelye, 
patates, pirinç, makarna 
gibi besinlerin tüketimi 
sınırlandırılmalıdır. 
Bunların yerine bulgur, 
yulaf, tam tahıllı ekmek, 
tam tahıllı makarna 
tercih edilmelidir.
•Kuru meyveler yerine 
taze meyve tüketin. 
Meyveleri tek başı-
na değil bir protein 
kaynağıyla(süt,ke-
fir,ayran,yoğurt) beraber 
tüketmeye çalışın.
•Aşırı yağ tüketiminden 
kaçınılmalıdır ve sağlıklı 
yağlar (zeytinyağı,fındık 
yağı..) tercih edilmelidir.

Ceviz,badem,fındık gibi 
yağlı tohumları da ara 
öğünlerinize ekleyebil-
irsiniz.
•Lif açısından zengin 
taze sebzeler ve kuru 
baklagilleri öğünlerinize 
ekleyin.
•İşlenmiş besinlerden 
uzak durulmalıdır.
•Her gün düzenli bir 
şekilde fiziksel akti-
vite yapmaya çalışın. 
Örneğin yürümeye 
zamanınız yoksa iş 
yerinizde asansör kul-
lanmayın. Unutmayın; 
insülin direnci olan 
bireylerin ileride Tip 2 
Diyabet olma riski yük-
sektir. Bu direnci sağlıklı 
ve dengeli bir beslenme 
programı ve fiziksel ak-
tiviteyle düşürebilirsiniz.
Sağlıkla kalın..

İNSÜLİN DİRENCİ VE BESLENME

Gülsüm Kınalı
Diyet ve beslenme uzmanı
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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
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Topuk Dikeni,topukta 
oluşan ağrılı ve iltihap-
lı bir durumdur.Bireyin 
ayağının üzerine basa-
maması ile kendini 
gösterir.
Topuk Dikeni olan 
bireyler daha çok 
sabah ilk adımlarında 
meydana gelen ağrıdan 
şikayet ederler.Diğer 
belirtileri ise şöyle 
sıralanabilir:
Ayak parmaklarını yu-
karı kaldırmada oluşan 
ağrı. Parmak ucu yürü-
mede oluşan ağrı.
Uzun süre oturmaktan 
sonra ayağa kalkınca 
oluşan ağrı.
Topuk Dikeninde risk 
faktörleri nelerdir?Kes-
in nedeni bilinmeyen 
topuk dikeninde  bazı 
faktörler hastalığın 
görülme sıklığını 

arttırır.Daha çok 40-60 
yaşlarında görülen bir 
rahatsızlıktır:
Bazı egzersiz türleri,ö-
zellikle sert yüzeylerde 
tempolu yürüyüş ve 
koşu.
Ayak yapısına uy-
mayan ayakkabı 
kullanımı.
 Fazla kilolu olmak.
Uzun süreli ayakta 
durmayı gerektiren 
meslek sahiplerinde.
Tedavisinde 
amaç;ayağa binen 
basıncı azaltmak.Ağrı 
ve ınflamasyonu kon-
trol altına almak.Istıra-
hat ile doku iyileşme-
sini teşvik etmek.
Yumuşak dokuların 
esnekliğini arttırmak 
şeklinde sıralanabilir.
Sağlık dolu günler 
diliyorum.

Fizyoterapist Eda Akcabel

TOPUK DİKENİ

Dünyada İnsansız 
Hava Araçları’nı (İHA) 
kullanan ilk ülkelerden 
birisi olan Türkiye’de 
son bir ay içinde 103 
adet orman yangınının 
İHA’lar tarafından ilk 
tespiti yapıldı. Orman 
Genel Müdürlüğü’nün 
sosyal medya hesabından 
yapılan paylaşımında, 
“Gökyüzündeki 
İHA’larımızla ‘Yeşil 
Vatan’ımızın kıymetli 
ormanlarını 7/24 kontrol 
ediyoruz. Yangınları 
İHA’larla tespit edip, 
onlardan edindiğimiz 
bilgiyle yangınla 

mücadele yöntemlerimizi 
belirliyoruz” denildi.
  Muğla’da 29 
Temmuz’da başlayıp, 
21 Ağustos’ta Köyceğiz 
yangınının kontrol 
altına alınması ile 
sonuçlanan büyük 
orman yangınlarında 
4 adet İnsansız Hava 
Aracı görev almış ve 
birçok küçük çaplı 
orman yangını İHA’lar 
tarafından tespit edilerek 
zamanında müdahale ile 
kontrol altına alınmıştı.
  Baykar Teknik 
Müdürü ve T3 Mütevelli 
Heyeti Başkanı 

Selçuk Bayraktar 
ise, “Bayraktar 
TB2 İHA’larımız 1 
Haziran’dan 4 Ağustos’a 
kadar Orman Genel 
Müdürlüğü’nün 
kullanımında bin 
413 saat uçtu. 103 
yangını ilk anda tespit 
etti. Emniyet Genel 
Müdürlüğü ve Türk 
Silahlı Kuvvetlerine 
ait Bayraktar TB2 
İHA’larımız ise 29 
Temmuz’dan 4 Ağustos’a 
kadar 422 saat uçtu. 
Emeği geçen herkese 
şükranla” mesajını 
yayımladı. - İHA

Yeşil Vatan’ın yeni bekçileri İnsansız Hava Araçları
Son bir ayda Antalya, Muğla, Adana gibi illerde arka arkaya çıkan orman yangınlarında görev alan İnsansız 
Hava Araçları 103 yangını ilk anda tespit etti

Dalaman Gürleyik’te 
yakınlarında bulunan 
bir krom madeninde 
göçük meydana geldi. 
Ocağın girişindeki 
kayaların göçmesi 
sonucu içeride mahsur 
akalanlar kurtarılırken 
hafif yaralanan 3 kişi 
ise hastaneye kaldırıldı.  
Olay bugün sabah 
saatlerinde meydana 
geldi. Edinilen bilgiye 
göre özel bir firma 
tarafından işletilen 
krom madeni ocağının 
girişindeki kayalar 
göçtü. İhbar üzerine 

bölgeye çok sayıda 
kurtarma ve acil 
sağlık ekibi gönderildi. 
Ekiplerin yoğun 
çalışmaları sonucu 
göçük nedeniyle 
içeride mahsur kalanlar 
kurtarıldı. Düşen 
kayalar nedeniyle 
hafif yaralanan 
3 kişi Dalaman 
Devlet Hastanesi’ne 
kaldırılırken, 
yaralıların durumunun 
iyi olduğu ve olayla 
ilgili soruşturma 
başlatıldığı öğrenildi. 
- İHA

Dalaman’da maden 
ocağında göçük: 3 yaralı

 Muğla’da Adli yıl 
açılışında konuşan Muğla 
Cumhuriyet Başsavcısı 
Mehmet Nadir Yağcı, 
Muğla’da yaklaşık 67 
bin hektar alanın yandığı 
orman yangınları ile 
ilgili soruşturmaların 
sürdüğünü açıklarken, 
terör bağlantılarının olup 
olmadığının da geniş 
çaplı soruşturulduğunu 
belirtti. Muğla 
Cumhuriyet Meydanı’nda 
düzenlenen adli yıl açılış 
töreninde konuşan Muğla 
Cumhuriyet Başsavcısı 
Mehmet Nadir Yağcı, 
Seydikemer, Köyceğiz, 
Kavaklıdere, Marmaris, 
Milas, Yatağan ve 
Bodrum’daki orman 
yangınları ile ilgili 
soruşturmaların titizlikle 
sürdürüldüğünü belirtti. 
Başsavcı Yağcı, şu ana 
kadar 14-15 soruşturma 
dosyasının bulunduğunu, 
Seydikemer ve 
Bodrum’da 4 kişinin 
tutuklandığını, gözaltına 
alınan, olayla ilgisi 
bulunmadığı tespit 
edilenlerin serbest 

bırakıldığını açıkladı. 
Orman yangınları ile 
ilgili terör bağlantısının 
bulunup bulunmadığının 
tespiti ile ilgili 
çalışmaların titizlikle 
sürdüğünü belirten 
Muğla Cumhuriyet 
Başsavcısı Mehmet 
Nadir Yağcı, kasten ya da 
tedbirsizlikle ormanları 
yakanların adalet önünde 
hesap vereceklerini 
söyledi.

“ORMANLARI 
YAKANLAR HESAP 

VERECEK”
  Muğla Cumhuriyet 
Başsavcısı Mehmet Nadir 
Yağcı, yeni bir adli yılın 
başlangıcının heyecanı 
içinde olduklarını, esasen 
kesintisiz sürdürülen 
yargı hizmetinin adli 
tatil boyunca sadece acil 
olmayan işlerine biraz 
ara verdiğini belirtti. 
Başsavcı Yağcı, “Acil 
yargı hizmetlerimiz 7 
gün 24 saat sürüyor. 
Bitmeyen pandemi ve 
ciğerlerimizi yakan 
orman yangınları 
keyfimizi kaçırsa da 

hayat devam ediyor. 
Yangınlara ilişkin 
soruşturmaları da çok 
yönlü olarak ve titizlikle 
yürütüyoruz. İster kasten 
olsun. İster tedbirsizlikle 
ormanları yakan herkes 
adalet önünde hesap 
verecektir”

YENİ ADLİYE 
SARAYI

  Fiziki yetersizliği 
nedeniyle yapılacak yeni 
Adalet Sarayı’nın proje 
aşamasına geçildiğini 
belirten Muğla 
Cumhuriyet Başsavcısı 
Yağcı, “Sorunun nihai 
çözümü için Galericiler 
Sitesi karşısındaki 
yeni Adliye Kampusu 
çalışmalarımız tüm 
zorluklara rağmen devam 
ediyor. Arsamızın imar 
planı hazırlandı, vaziyet 
planı ve proje aşamasına 
geçildi. En kısa zamanda 
projesinin hazırlanıp, 
inşaatın başlaması için 
çalışıyoruz” dedi.

GEÇEN ADLİ 
YILDA 11 BİN 

DOSYADAN 10 BİNİ 
SONUÇLANDIRILDI

  Yağcı, “Geçtiğimiz yıl 
Adli yılda Cumhuriyet 
Başsavcılığımıza gelen 
11 bin soruşturma 
dosyasının 10 bin 
kadarını sonuçlandırdık. 
Dosyaları ortalama 
sonuçlandırma süremiz 
46 gün. Konusu ve 
tarafları kim olursa olsun 
tüm soruşturmaları 
aynı titizlikle ve 
hassasiyetle yürütüp 
sonuçlandırıyoruz. 
İnsanın adaleti elbette 
kusursuz değildir. Ancak 
bu konuda Türkiye 
ortalamasının çok 
üstünde olduğumuzu 
ifade etmekten gurur 
duyuyorum” dedi.

İHTİSAS 
MAHKEMELERİ 

KURULDU
Muğla 1’inci Ağır Ceza 
Mahkemesi Başkanı ve 
Adli Yargı İlk Derece 
Mahkemesi Adalet 
Komisyonu Başkanı 
Ercan Aslan, “Adliyemiz 
yargı mensupları 
olarak temel amacımız 
Anayasa ve yasalar 
çerçevesinde hızlı ve 

etkin bir biçimde adaletin 
gerçekleşmesidir. Bunun 
yeni kurulan ve bugün 
itibari ile faaliyete geçen 
İhtisas Mahkemeleri 
olan Ticaret ve İş 
Mahkemeleri, ayrıca 
aramıza yeni katılan 
meslektaşlarımız ve yeni 
atanan personelimiz 
ile daha güçlü olarak 
gerçekleşeceğine ve 
vatandaşlarımızın 
adalete daha hızlı 
ulaşacağına inanıyorum” 
dedi. - İHA

Başsavcı Yağcı: “Ormanları yakanlar hesap verecek”  
Adli yıl açılışında konuşan Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Muğla’daki orman yangınları ile ilgili 4 
tutuklama bulunduğunu ve halen devam eden 15 soruşturma olduğunu açıkladı.
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Yüksek katlı apartman-
lar, siteler, alışveriş 
merkezleri, oteller, has-
taneler, kamu kurum-
ları artık hayatımızın 
gerçeği haline geldi. 
Kat sayısı arttıkça 
asansörlere duyulan 
ihtiyaç da artıyor. Bu 
noktada asansörlerin 
hayatımızı kolay-
laştırdığı inkâr edile-
mez. Ancak ne yazık 
ki ülkemizde çoğu 
asansörlerin bakımı 
ve denetimi düzenli 
yapılmamakta. Hatta 
bu sebeple, her geçen 
gün asansör kazalarıyla 
ilgili basına daha fazla 
haber yansıyor. Ni-
tekim geçtiğimiz hafta-
larda, Tekirdağ’daki 
bir apartmanda 6 metre 
yükseklikten asansör 
boşluğuna düşen 2 
aylık bebeğin hayatını 
kaybettiğine dair basın-
da haberler çıkmıştı. 
Peki, asansörlerin 
bakım ve denetiminden 
kimler sorumlu? 
Asansörler, tıpkı mer-
diven, çatı, teras gibi 
bir binanın bütünleyici 
parçası sayılmaktadır. 
Bu sebeple, asansör 
kazalarından kaynak-
lı yaralanmalı veya 
ölümlü kazalarda, bina 
sahibinin kusursuz 
sorumluluğu söz konu-
sudur. Nitekim Türk 
Borçlar Kanunu’nun 
69. maddesinde, bir 
binanın sahibinin, 
binanın yapımındaki 
bozukluklardan veya 
bakımındaki eksik-
liklerden doğan zararı 
gidermekle yükümlü 
olduğu düzenlenmiştir. 
Bina sahipleri için 
öngörülen bu kusursuz 
sorumluluk hali, ağır 
ve geniş bir sorumluluk 
türüdür. Bina sahipler-
inin bu hukuki sorum-
luluklarının yanı sıra, 
cezai sorumlulukları da 
söz konusudur. 
Asansör İşletme Ve 
Bakım Yönetmeliği’nin 
14. maddesine göre 
ise, bina sorumlusu, 
asansörün güvenli bir 
şekilde çalışmasını 
sağlamak üzere düzenli 
olarak bakımını, peri-
yodik kontrolünü ve 
onarımını yaptırmak-
tan sorumludur. Bina 
sorumlusu, binadaki 
kat maliklerinin kendi 
aralarında seçeceği 
veya dışarıdan yetki 
vereceği kişi olabi-
leceği gibi bizzat kat 
maliklerinin kendisi de 
olabilir. Bu kapsamda, 
asansörlerin bakım ve 
onarımından sorumlu 
olan kişiler, asansörü 
monte eden veya onun 

yetkili servisi ile bakım 
sözleşmesi imzalarlar. 
Bakım sözleşmesi ve 
yasal düzenleme ge-
reği, asansörlerin yılda 
en az 1 kez periyodik 
kontrolü yapıldıktan 
sonra güvensiz olarak 
tanımlanan asansörlere 
kırmızı renkli etiket 
yapıştırılmaktadır. Ku-
surlu asansörlere sarı 
renkli etiket, hafif ku-
surlu asansörlere mavi 
renkli etiket, kusuru 
bulunmayan uygun 
asansörlere de yeşil 
renkli etiket yapıştırıl-
maktadır. Bu etiketler 
sayesinde asansörü 
kullanan kişiler de 
asansörün bakım du-
rumu ve uygunluğu ile 
fikir sahibi olabilecek 
ve gerekli durumlarda 
bina sorumlusuna, 
asansör bakım şirketine 
veya belediyeye müra-
caat edebilecektir.
Şayet meydana gelen 
asansör kazalarında 
asansör bakım şirketi-
nin de ihmal ve kusuru 
varsa, bina sorumlusu 
ile birlikte asansör 
bakım şirketi de sorum-
lu tutulmaktadır. Yani, 
asansör kazası yüzün-
den mağdur olan kişiler 
veya asansör kazası 
ölümle sonuçlandıysa, 
ölen kişinin yakınları, 
başta bina sorumlusu 
olmak üzere ihmal ve 
kusuru olan asansör 
bakım şirketinden mad-
di ve manevi tazminat 
talebinde bulunabilir; 
bu kişiler hakkın-
da savcılığa şikâyet 
dilekçesi verebilir.
Ne yazık ki, bakım 
ve kontrolü düzen-
li yapılmayan çok 
sayıda tehlikeli asansör 
bulunmakta olup bu 
asansörler adeta kazaya 
davetiye çıkarmak-
tadır. Bu durum devlet 
yetkililerini de harekete 
geçirmiş olup asansör 
kazaları nedeniyle 
meydana gelecek zarar-
lara karşı zorunlu sigor-
ta şartı da getirilmiştir. 
Buna göre yetkili ser-
vis, kendisi tarafından 
asansöre verilen bakım, 
onarım ve servis 
hizmeti ile ilgili olarak 
mesleki hata ve/veya 
ihmaller nedeniyle bina 
sorumlusunun ve diğer 
üçüncü şahıslar tarafın-
dan ileri sürülecek 
zarar ve ziyan talepler-
ini karşılamak üzere en 
az 500.000 TL tutarın-
da mesleki sorumluluk 
sigortası yaptırmak 
zorundadır. Sağlıklı ve 
huzurlu günler dilerim.

Av. Arb. Zühra Acar Kandemir

ASANSÖR KAZALARINDA 
SORUMLULUK KİME AİT?

Anıtkabir’de Gazi 
Mustafa Kemal 
Atatürk’ün manevi 
huzuruna çıkan kadınlar, 
ellerindeki çiçekleri 
mozoleye bıraktı. Kafile, 
Atatürk ve Kurtuluş 
Savaşı müzelerini 
gezdikten sonra birinci 
Türkiye Büyük Millet 

Meclisi binasını ziyaret 
etti.

ŞEHİTLER 
RAHMETLE ANILDI

Orman yangınlarında 
gönüllülerin büyük 
özveriyle mücadele 
ettiğini hatırlatan DOD 
Başkanı Ali Mürşit 
Yağmur, “Orman 

yangınlarında gönüllü 
mücadele eden kadınları 
30 Ağustos’ta Türkiye 
Cumhuriyeti’nin 
kurucusu, Ulu Önder 
Mustafa Kemal 
Atatürk’ün manevi 
huzuruna getirmekten 
dolayı mutluyuz.” dedi.
Marmaris yangınında 

su taşırken hayatını 
kaybeden Şahin 
Akdemir’in babası 
Ali Akdemir, ilk defa 
Anıtkabir’e geldiğini 
ve çok duygulandığını 
dile getirdi. Akdemir, 30 
Ağustos Zafer Bayramını 
kutladığını ve şehitleri 
rahmetle andığını ifade 

etti. 
30 kadınla ziyareti 
gerçekleştirdiklerini 
anlatan Merve Koçyiğit 
ise Anıtkabir’e ilk defa 
geldiğini belirterek 
etkinliği düzenleyen 
Dalyan Otelciler 
Derneği’ne teşekkür etti.
- Mehmet Bozkır 

Orman yangınlarında gönüllü mücadele 
eden kadınlardan Anıtkabir ziyareti

Dalyan Otelciler Derneği (DOD) 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Köyceğiz, Ortaca, 
Marmaris, Fethiye ve Seydikemer’de orman yangınlarında gönüllü mücadele eden 30 kadın ve 
yangında şehit olan Şahin Akdemir’in ailesini Anıtkabir’e götürdü.

Pandemi sürecinde 
de kamu düzenini 
sağlamak için azami 
gayret gösteren yerel 
yönetimlerin en önemli 
birimlerinden biri 
olan zabıta teşkilatının 
195. yılında; Köyceğiz 
Belediye Başkanı 
Kamil Ceylan, Ortaca 
Belediyesi Başkan 
Yardımcısı Bülent 

Öztürk, Ferruh Atabey, 
Fedai Kılıç, Dalaman 
Belediyesi ve zabıta 
teşkilatında görevli 
personeller Köyceğiz’de 
bir araya geldi.
Köyceğiz Hükümet 
Konağı önündeki 
Atatürk Anıtına çelenk 
sunumuyla başlayan 
program, saygı duruşu 
ve İstiklal Marşının 

okunmasıyla, günün 
anlam ve önemine dair 
konuşmaların ardından 
son buldu. 
Akabinde tüm 
katılımcılara Köyceğiz 
Belediyesi mesire kamp 
yerinde kahvaltı verildi. 
Köyceğiz Belediye 
Başkanı Kamil Ceylan 
mesajında; “Zabıta 
teşkilatının 195.yılında 

bugüne kadar yaptıkları 
fedakârca çalışmalardan 
dolayı ülkemizin 
dört bir yanında 
vatandaşlarımızın 
huzur ve sağlığı için 
görevini özverili bir 
şekilde sürdüren tüm 
Zabıta Teşkilatı’nın 
Zabıta Haftası’nı 
kutluyor, görevlerinde 
başarılar diliyorum. 

Sizleri bu önemli 
günde Köyceğiz’de 
ağırlamaktan onur duyar, 
herkese saygılarımı 
sunarım. Huzur ve 
sağlıklı günler dilerim” 
dedi. Kahvaltı sonrası 
misafir Zabıta Teşkilatı 
personellerine hediyeleri 
takdim edildi ve günün 
anısına hatıra fotoğrafı 
çekildi. - Mehmet Bozkır

Zabıta teşkilatının 195. yıldönümü kutlandı
Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz Belediyelerinin her yıl bir ilçede kutladığı Zabıta Haftası bu yıl Köyceğiz 
Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından organize edildi.



Türkler kendileri-
ni  GÖKYÜZÜNÜN 
ÇOCUKLARI ve 
YERYÜZÜNDE  “TAN-
RININ GÖLGESİ” olarak 
ifade ederler. Kutsal ki-
tabımızda Allah, insanları 
halifemiz olarak yarattık 
diye söylüyor ve Kuran-ı 
Kerimin bu söylemi  
ile Türk inancının ne 
kadar uyumlu olduğu 
görülüyor…
Türk Mitolojisi ince-
lendiğinde  GÖKYÜZÜ 
bağlantısı hemen göze 
çarpar..   Gökyüzünden 
inen ışıkların Güzel bir 
kadına dönüşmesi ve 
Türklerin TÜREYİŞ 
konularına ana tema 
olması, TÜRK SEMBOL 
ve DAMGALARININ,  
gökyüzünde  yıldız ve 
gezegenlerin dizilişi ile 
alakalı olması,  GÖK-
TÜRK HARFLERİ-
NİN gökyüzünde yıldız 
ve gezegen dizilişi 
ile bağlantılı olması,  
SAVAŞ  ZAMANLARINI  
gökyüzünde gezegenler-
in ve yıldızların  diziliş 
zamanı ve konumuna 
göre ayarlamaları, MARS 
gezegenine ANT içerek 
savaşa gitmeleri,  TÜR-
KİYE CUMHURİYETİ 
DEVLETİNİN KURU-
LUŞ TARİHİNİN bile 
MARS GEZEGENİN 
İZDÜŞÜMÜNE GÖRE  
SEÇİLMİŞ OLMA-
SI,  Mitoloji ve teoloji 
anlayışlarında GEN 
YERDEN (Uzaydan) 
geldik anlayışı bu nedenle 
Atatürk’ün MATEM-
ATİK TERİMİ olarak 
ÜÇGEN, DÖRTGEN, 
BEŞGEN gibi  vesaire 
matematik terimlerini  
İSİMLENDİRMESİ BU 
ANLAYIŞTAN KAY-
NAKLANMAKTADIR.  
KÜN-AY   anlayışı  ve 
TÜRK BAYRAĞI 
olarak yer alması ve 
Atatürk’ün İSTİK-
BAL GÖKLERDEDİR 
sözü TÜRKLER-
İN GÖKYÜZÜ İLE 
BAĞLANTISINI ortaya 
koymaktadır..  KEHF 
suresinde , ZÜLKAR-
NEYN’den  bahseden 
ayetlerde,  GÜNEŞİN 
BATTIĞI YERDE 
BULUNAN KAVİM 
konusu bile TÜRKLER-
İN YILDIZLARDAN 
GELDİK ANLAYIŞININ 
İSLAM İLE UYUMUNU 
GÖSTERİYOR..
Kutsal Kitabımızda 
Allahın ordusu olduğunu 
ayetlerde belirtmesi, Pey-
gamberimizin Türkler ile 
ilgili ve övgü dolu Hadis-i 
şerifleri, Fatih Sultan 
Mehmedin, İstanbulun  
Fethinde sonra  Ferman-
larda CUND ALLAH 
(Allah’ın Ordusu) ünvan-
ını kullanması,  ATTİLA 
için “ Tanrının Kırbacı “ 
denilmesi, CENGİZ HAN  

kendisini  “ Tanrının 
Cezalandırıcısı “ olarak 
ifade etmesi, EMİR 
TİMUR kendini  “mil-
letlerin en kadimi Türk 
milletinin  emiri  “ olarak  
tanımlaması ,  TÜRK 
MİLLETİNİN ALLAHIN 
ORDUSU olduğu inancını 
ortaya koymaktadır..
TÜRK CİHAN HAKİM-
İYETİ ÜLKÜSÜ, KIZIL 
ELMA ÜLKÜSÜ kuru 
kuruya bir cihangirlik ve 
dünya hakimiyeti davası 
değildir. Tüm İnsanlığın 
huzur ve mutluluğu için 
ADALET, ÖZGÜRLÜK, 
EŞİTLİK, HOŞGÖRÜ 
iklimini tüm dünyaya 
hakim kılma ülküsüdür.. 
ve bu ülkü İslam’ın 
NİZAM-I ALEM, İLAYI 
KELİMETULLAH 
davaları ile aynı gayeyi  
taşımaktadır.  Türk milleti 
, tarih sahnesine, millet 
olarak çıktığı günden 
bu güne İNSANLIĞIN 
HUZURU ve MUTLU-
LUĞU için mücadele 
etmiş bir millettir.. Bunu 
İNANÇLARININ gereği 
ve İLAHİ EMİR  olarak 
görüp, milletine ve in-
sanlığa hizmeti İBADET 
saymışlardır.
YENİ DÜNYA DÜZENİ 
ve HAKİMİYET  MÜ-
CADELESİ tüm dünyayı 
sarmış ve İNSANLIĞI 
ATEŞE ATMIŞ durum-
dadır. Bu mücadele İN-
SANLIĞI TEHDİT EDER 
VAZİYETE GELMİŞTİR. 
İnsanlığın tek  umudu  
TÜRKLERDİR.. Hem 
milletimiz,  hem de insan-
lık adına mücadele etme 
zamanındayız..
TANRININ GÖLGE-
Sİ ve İNSANLIĞIN 
EMANETÇİSİ  
TÜRKLERİ  , Tarih 
göreve çağırıyor.. İNSAN-
LIK TEHLİKEDE.. ve  
TÜRK MİLLETİ  binlerce 
yıldır bu görevi başarıyla 
yerine getirmiştir. Yine bu 
görevi başarı ile tama-
mlayacaktır ve insanlığı 
huzura kavuşturacaktır.. 
TÜRK MUCİZESİNE 
HAZIR OLUN.. Ülkemiz-
in bu gün SÜPER DEV-
LETLER KARŞISINDA 
Kİ durumuna bakarak 
olayları değerlendirmeyin. 
Çünkü ZAFER GÜÇLÜ 
OLANIN DEĞİLDİR. 
ZAFER, ZAFER BENİM-
DİR DİYENLERİNDİR.. 
Yeter ki BİR OLALIM.. 
Yeter ki BİLİNÇLİ 
olalım.. Yeter ki BİLİNÇ 
UYANIŞINA hizmet ede-
lim.. UYANAN TEK BİR 
TÜRK, TÜRK MİLLE-
TİNİN  ve TÜM İNSAN-
LIĞIN UYANIŞINA 
VESİLE OLACAKTIR..  
Göreve hazırız..
KORKMA…!  TANRI 
BİZİMLE.. ve ÜÇLER, 
YEDİLER , KIRK-
LAR GÖREVLERİNİN 
BAŞINDA.

Sezgin Yıldırım
GÖKYÜZÜNÜN  ÇOCUKLARI 

GÖREVE HAZIRLANIYOR
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Tarım İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü’ne (TİGEM) bağlı 
Dalaman Tarım İşletmesince, 
interdonato limon satışı 
gerçekleştirilecek.
Dalaman Tarım İşletmesi 
Müdürlüğü’nde 2021 yılı 
üretimi tahmini 2 bin 200 ton 
interdonato Limon partiler 
halinde dalında tofur olarak 

açık artırma yoluyla satışa 
sunulacak.
İlk ihale, 7 Eylül 2021 Salı 
saat 14.00’de işletmenin 
ihale salonunda yapılacak. 
İhaleye iştirak olmadığı veya 
teklif edilen fiyatlar uygun 
görülmediği takdirde ihale 14 
Eylül 2020 Salı aynı yer ve 
saatte tekrarlanacak.

19 parsel olarak satışı 
yapılacak interdonato cinsi 
limon için 3 lira 75 kuruş 
muhammen bedel belirlendi. 
İhale ile ilgili şartname, 
Dalaman Tarım İşletmesi 
Müdürlüğünde, genel 
müdürlüğün web sayfasında, 
İzmir, Muğla, Antalya, 
Mersin ticaret borsaları ile 

Ege, Akdeniz, Batı Akdeniz, 
Uludağ, Doğu Karadeniz, 
İstanbul ihracatçılar 
birliklerinde görülebilecek.
Bölgedeki limon üreticisinin 
yakından takip ettiği 
ihaledeki fiyatlar piyasada 
limonun ortalama kaç liradan 
satılacağına ışık tutuyor.
- Berkay Göcekli

Dalaman TİGEM 2 bin 200 ton limonu ihale ile satışa sunacak  

Limon ihalesi 7 Eylül’de
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Dalaman’da 2 bin 200 ton limonu ihale ile satışa çıkardı.

Ege Yaş Meyve Sebze 
İhracatçıları Birliği Yönetim 
Kurulu Başkanı Hayrettin 
Uçak, Ege İhracatçı 
Birlikleri tarafından 
Akdeniz Meyve Sineği 
Mücadelesi (AMS) Ulusal 
Eylem Planı kapsamında 
gerçekleştirilen toplantılara 
katılım sağlandığını, 
üreticilerle görüşmelerde 
AMS mücadelesi hakkında 
bilgilendirmelerde 
bulunulduğunu söyleyerek 
EİB’nin faaliyetlerini şöyle 
özetledi: “Üye firmaların 
teknik personellerine 
AMS zararının öneminden 
bahsedildi. AMS ile ilgili 
ve zararı konusunda afiş 
ve broşürler hazırlanarak 
ilgili il/ilçe tarım ve orman 
müdürlükleri ile üreticilerin 
bulunduğu mahallelere bu 
görseller asıldı ve dağıtıldı. 
İzmir İl Tarım ve Orman 
Müdürlüğü, Manisa İl Tarım 
ve Orman Müdürlüğü Bornova 
Zirai Mücadele Araştırma 
Enstitüsü Müdürlüğü 
tarafından yürütülen ‘Ari 
Alan Projesi’ süresince AMS 

tuzakları verilerek destek 
olundu. Ayrıca, AMS ile 
mücadelenin daha etkili 
olması için Muğla İl Tarım ve 
Orman Müdürlüğü tarafından 
‘Akdeniz Meyve Sineği İzleme 
Projesi’ne de destek olunacak.”

“BİR YILLIK EMEĞİ 
BİRKAÇ GÜN İÇİNDE 

YOK EDEBİLECEK BİR 
ZARARLI”

  Hayrettin Uçak, “Akdeniz 
meyve sineği, üreticilerimizin 
bir yıllık emeklerini birkaç 
gün içinde yok edebilecek 
bir zararlı. Sektörümüz 
bakımından, geçmiş yıllarda 
bu zararlının neden olduğu 
çok ciddi zararlar yaşadık. 
2018 yılında Rusya’nın 
Akdeniz meyve sineği 
görüldüğü iddiası ile 500 
tonun üzerinde mandarinimizi 
geri göndermesi bunlardan 
birisi. Daha toplanmadan 
zararlı nedeniyle bahçede 
dökülen, tüketime uygun 
olmaması nedeniyle ağaçlarda 
kalan veya işletmelerde 
seçme, boylama bantlarından 
çöpe ayrılan onlarca ton 
narenciyede önemli bir kayıp 

oluşturuyor” diye konuştu.
EYLÜL AYININ İLK 

HAFTASI; ZARARLININ 
GÖRÜLMEYE 

BAŞLADIĞI GÜNLER
Akdeniz meyve sineği ile 
mücadelenin son derece 
basit ve mümkün olduğunu 
dile getiren Hayrettin 
Uçak topyekün mücadele 
gerektiğinin altını şu sözlerle 
çizdi: “Bu canlı uçabilen 
ve kısa sürelerde yüzlerce 
metreyi aşabilen, ömrü 
boyunca 300 kadar yumurta 
bırakarak hızlı bir şekilde 
popülasyonunu artıran 
bir canlı. Bu da zararlı ile 
mücadelenin bireysel ya da 
bir bahçede yapılmasının 
mümkün olmadığını yapılsa 
bile başarı şansının düşük 
olduğunu ortaya koyuyor. Bir 
üreticimiz kendi bahçesinde 
ne kadar önlem alırsa 
alsın komşu bahçesi önlem 
almadıysa bu zararlıya karşı 
mücadelede yapabileceği 
fazla bir şey yok. Bu nedenle 
topyekûn, bölgesel bir 
mücadele gerekiyor. Eylül 
ayının ilk haftası zararlının 

görülmeye başladığı günlerdir. 
İlk günden önlem almaya 
başlamamız önemli.”

“BAHÇEMİZDEKİ 
BOZUK ÜRÜNLERİ 

ÇIKARALIM, 
TUZAKLARI 

KULLANALIM”
Uçak, “Alınacak önlemler 
zor gibi görünen ama son 
derece basit. Öncelikle 
bahçelerimizde zararlının 
konukçusu olabileceği 
yere düşmüş veya dalında 
çürük, çatlak, bozuk meyve 
olmamalıdır. Bu tip çürük, 
çatlak ve bozuk meyveleri 
bahçemizden toplayıp 
çöp torbalarının içerisine 
koyduktan sonra ağzı 
bağlanarak uygun olan çöp 
alanlarına atmalıyız. Eylül 
ayının ilk 2 haftasında, 
çevre ve insan sağlığı 
bakımından en etkili ve en 
yaygın mücadele yöntemi 
olan biyoteknik mücadele 
tuzaklarını asmaya 
başlamalıyız. Geçmiş yıllarda 
başarısını gördüğümüz 
tuzakları bu yıl daha etkin 
kullanmamız gerekiyor” dedi.

Rekolte kaybına karşı Akdeniz meyve sineği ile mücadele çağrısı  
Narenciye sezonuna çok az bir süre kala özellikle erkenci satsuma hasadından yaklaşık 2 ay önce 
görünmeye başlayan Akdeniz meyve sineği, gerekli önlemler alınmazsa kısa süre içinde onlarca 
dönüm narenciye bahçesindeki meyvelerde geri dönüşü mümkün olmayan zararlara neden oluyor. 
‘Akdeniz Meyve Sineği Mücadelesi (AMS) Ulusal Eylem Planı’ sürecine dahil olan kurumlardan biri 
olarak çalışmalarını hızlandıran Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), bölgesel mücadele çağrısında bulundu.
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ESAS NO: 2021/62 Esas
KARAR NO: 2021/231
Davacı RAZİYE ÖZDEMİR aleyhine 
mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı 
Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık 
yargılaması sonunda; Davanın KABULÜ İLE, 
Yalova ili Merkez  ilçesi Fevziçakmak mahallesi/
Köyü cilt no:3, hane no:409, bsn:7’de nüfusa 
kayıtlı, Şaban ve Süeybe kızı 13/11/1970 Yalova 
doğumlu 27275609110 T.C. Kimlik numaralı 
Raziye ÖZDEMİR’in  “Raziye” olan isminin 
“Gizem” olarak değiştirilmesine ve “Gizem 
ÖZDEMİR” olarak nüfusa kayıt ve tesciline 
karar verilmiştir. İlan olunur. 

Basın: 1441595Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.’de

İLAN
ORTACA 1. ASLİYE HUKUK 

MAHKEMESİNDEN

Yaşanan yangınlardan 
büyük oranda etkilenen 
başta Muğla olmak üzere 
Antalya, Adana, Mersin 
ve Osmaniye illerinde 
yangından zarar gören 
abonelerin elektrik 
tahsilatları 3 ay süreyle 
ertelendi. Türkiye’nin 
en büyük yangını olarak 
gösterilen felaketin 
yaşandığı Antalya, 
Muğla, Adana, Mersin 
ve Osmaniye’de elektrik 
faturaları ertelendi. 
Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın 
imzasıyla yayımlanan 
karara göre, 28 Temmuz 
tarihinden itibaren 
yangınlardan büyük 
oranda etkilenen 5 ildeki 
tüketicilerin elektrik 
faturası tahsilatları, 1 
Ağustos’tan başlayarak, 
Ağustos, Eylül ve 
Ekim aylarını kapsayan 
dönemlerde ertelendi.
  Ertelemeden 
yararlanmak isteyen 
konut, iş yeri ve 
tarımsal üretim alanı 
kullanılabilir halde olan 
tüketiciler, elektrik 
faturalarının tahsilatının 

erteleme kapsamına 
alınmasına için, 1 
Ekim’e kadar tedarikçi 
şirkete dilekçe verecek. 
Kurumlarda da kurum 
tarafından düzenlenen 
“Hasar Durum Belgesi” 
yer alacak ve tüketici 
bu belge ile başvuruda 
bulunacak. Ayrıca 
tüketiciler erteleme 
taleplerini yine 01 
Ekim’e kadar çağrı 
merkezleri ya da 
çevrimiçi başvuru 
kanalları üzerinden de 
iletebilecek.
  Bunun yanı sıra 
tüketicilerden 
ticarethane, sanayii ve 
tarıma dayalı arazilerin 
sulanması amacı 
dışındaki tarımsal 
sulama aboneliklerine 
ilişkin iş yerlerinin de 
28 Temmuz’dan sonra 
açıldığını gösterir “iş 
yeri açma ve çalışma 
belgesini kuruma 
ibraz etme mecburiyeti 
var. Kamu kurum ve 
kuruluşlarına ait yerlerin 
ise, bu karar dışında 
tutulduğu öğrenildi. 
- İHA

5 ilde elektrik ödemeleri 3 ay ertelendi  

1 Eylül Dünya Barış 
Günü çerçevesinde 
Dalyan mahallesinde 
Dünya Barış Günü 
etkinliği düzenlendi.
Dalyan Cumhuriyet 
meydanında Ortaca 
Belediyesinin 
düzenlediği etkinlikle 
şarkılar söylendi, 

dünyaya kardeşlik mesajı 
verildi. Kırmızı beyaza 
bürünen meydanda 
vatandaşlara Türk 
Bayrakları dağıtıldı, 
coşkulu kalabalık 
saatlerce eğlendi. 
Etkinlikte kardeşliğin 
1 gün değil, her gün 
olduğu mesajı verildi.

DALYAN’DAN DÜNYAYA 
KARDEŞLİK MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın 
ve Milli Eğitim 
Bakanı Mahmut 
Özer’in talimatları 
doğrultusunda, Muğla 
İl Milli Eğitim Müdürü 
Emre Çay tarafından 
kırtasiye seti yardımları 
afetzede öğrencilere 
ulaştırıldı. Orman 
yangınları ile topyekun 
mücadele edilen 
Muğla’da, devlet ve 
millet el ele vererek 
yaralar sarılmaya devam 
ediliyor.  Bu kapsamda 
Menteşe, Marmaris, 
Köyceğiz, Kavaklıdere 
ilçelerinde yangından 
etkilenen öğrencilere, 
kırtasiye seti yardımı 
gerçekleştirildi.
İl Milli Eğitim Müdürü 
Emre Çay, Menteşe İlçe 
Milli Eğitim Müdür 
vekili Eylen Terzi, şube 
müdürleri ve Kozağaç 
Mahalle Muhtarı Kadir 
Gümüş eşliğinde, 
Kozağaç Mahallesi’nde 
yangından etkilenen 
öğrencilerle buluştu. 
Öğrenciler ve aileleriyle 
sohbet edip geçmiş olsun 

dileklerinde bulunan İl 
Müdürü Çay, afetzede 
öğrencilere kırtasiye 
seti vererek öğrencilerin 
sevincine ortak oldu. Her 
türlü desteği vermeye 
hazır olduklarını 
belirten İl Müdürü 
Çay, öğrencilere yeni 
eğitim öğretim yılında 
başarılar diledi. Orman 
İşletme Şefliğinde 

görev yapan personeli 
yerinde ziyaret eden 
Çay,  orman yangınında 
müdahalede canı 
pahasına yürüttükleri 
zorlu görevden ve 
özverili çalışmalarından 
dolayı herkese teşekkür 
etti. Yardım etkinliği, 
yangın afetinden 
etkilenen ilçelerde 
eş zamanlı olarak 

yürütüldü. Muğla’nın 
farklı noktalarında 
yapılan kırtasiye setleri 
dağıtımına; Marmaris’te 
İl Mili Eğitim Müdür 
Yardımcısı Serap Aksel 
ve Marmaris İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Züleyha 
Aldoğan, Köyceğiz’de 
İl Mili Eğitim Müdür 
Yardımcısı Hasan Arslan 
ve Köyceğiz İlçe Milli 

Eğitim Müdürü Fazıl 
Karabağ, Kavaklıdere’de 
İl Mili Eğitim Müdür 
Yardımcısı Ferman 
Akbulut ve Kavaklıdere 
İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Nuray Kabaş eşlik 
ederken, çocukların 
gözlerindeki sevinç 
görülmeye değerdi.
- İHA

Afetzede öğrencilere kırtasiye yardımı yapıldı
Muğla’da orman yangınlarından zarar gören afetzede öğrencilere İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 
kırtasiye yardımında bulunuldu. 

KASOB48 Derneği 
Yönetimi Kurulu 
Başkanı Yüksel Turan 
beraberinde yardımcıları 
Mehmet Ali Ercan, Suat 
Yıldırgan ve yönetim 
kurulu üyeleri Ersin 
Erdoğdu, Çetin Özcan, 
Ender Aydemir, Levent 
Kansal, İlke Ünal, İsmail 
Ercan,  Dalyan Tekne 
Kooperatifi Başkanı 
Mehmet Ali Demir’ i 
ziyaret etti. 
Ziyarette, doğal hayatın 
korunması ve sportif 
olta balıkçılığı ile ilgili 

sorunlar hakkında bilgi 
alışverişinde bulunuldu. 
Doğal hayatı koruma 
adına Köyceğiz gölü 
ve Dalyan kanalında 
çok fazla çevre kirliliği 
olduğu ve bu kirliliğin 
giderilmesi için gerekli 
çalışmaların düzenli 
yapılması gerektiği 
konusunda görüş 
birliğine varıldı. 
Dalyan Tekne 
Kooperatifi Başkanı 
Mehmet Ali Demir, bu 
konuda her türlü desteği 
vereceklerini söyledi.

KASOB48 Derneği 
Yönetim Kurulundan 
yapılan açıklamada; 
“Bizler de KASOB48 
Derneği olarak 
ormanlarımızı, 
sazlıklarımızı korumak 
için her türlü faaliyetin 
içinde bulunacağımızı 
zaten sportif olta 
balıkçılığını yaptığımız 
sırada da her türlü 
kirliliği topladığımızı 
bildirdik. Sportif 
olta balıkçıları da 
çok ciddi sıkıntılar 
yaşamakta Tarım İlçe 

Müdürlüğünden alınan 
sportif olta balıkçılığı 
avlak sahasında 
avlanma ile ilgili 
çok ciddi sıkıntılar 
yaşanmaktadır. Sportif 
olta balıkçılığı için 
ayrılan yerlere alınmış 
olan kararlar yüzünden 
girilemediği hakkında 
bilgi verildi. Göldeki ve 
kanaldaki sazlıkların 
korunması adına tekne 
sahibi arkadaşların 
hız limitlerine 
uymaları gerektiği 
hususu görüşüldü. 

Eğer sazlıkları 
ve ormanlarımızı 
koruyamazsak bu doğa 
harikası bölgemiz 
yok olmakla karşı 
karşıya kalacaktır. 
Eğer sazlıkları 
ve ormanlarımızı 
koruyamazsak doğayla 
birlikte bizlerde yok 
oluruz. Bu konuda tüm 
halkımızı duyarlı olmaya 
davet ediyoruz.” denildi.
- Cihat Cura

KASOB48 yönetim kurulundan Tekne 
Kooperatifi Başkanı Demir’e ziyaret

Köyceğiz Sportif Olta Balıkçılığı ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (KASOB48) Dalyan Tekne Kooperatif 
Başkanı Mehmet Ali Demir’i ziyaret etti. 
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Basın: 1440395Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.’de

084 GM NU,LI LOJMAN BLOĞU DIŞ CEPHE ONARIM VE 086-087 VE 088 GM NU,LI LOJMAN 
BLOKLARI DIŞ CEPHE MANTOLAMA, TRETUVAR VE DAİRE KAPILARININ ÇELİK KAPI 
YAPILMASI 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  : 2021/512815
1-İdarenin
a) Adresi   : HAVA MEYDAN KOMUTANLIGI DALAMAN
b) Telefon ve faks numarası : 2527925259 - 2527925402
c) Elektronik Posta Adresi : m-celik@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 ALARM İSKAN TESİSLERİ   
       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  : 15.09.2021 - 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 belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel 
kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka 
arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı 
olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara 
ilişkin gerekli belgeler sunulur.
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.

084 GM NU,LI LOJMAN BLOĞU DIŞ CEPHE ONARIM VE 
086-087 VE 088 GM NU,LI LOJMAN BLOKLARI DIŞ CEPHE 

MANTOLAMA, TRETUVAR VE DAİRE KAPILARININ 
ÇELİK KAPI YAPILMASI

DALAMAN HAVA MEYDAN KOMUTANLIĞI MİLLİ 
SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

Ortaca Belediyesi 30 
Ağustos Zafer Bayramı 
dolayısıyla çeşitli 
etkinlikler gerçekleştirdi. 
Sabah saatlerinde 
Ortaca Demokrasi ve 
Şehitler Meydanında 
Atatürk Anıtı’na çelenk 
sunumuyla başlayan 
kutlama programı gezici 
araçlar ile yapılan müzik 
yayını ve belediye 
tarafından vatandaşlara 
Türk Bayrağı dağıtımı 
ile devam etti. 
Ortaca Belediyesi 
yanında bulunan 
Demokrasi ve Şehitler 
Meydanında düzenlenen 
30 Ağustos Zaferi konulu 
müzikli sinevizyon 
gösterisi renkli 
görüntülere sahne oldu. 
Akşam, Demokrasi ve 
Şehitler Meydanında30 
Ağustos ve Atatürk 
temalı sinevizyon 
gösterisi ile başlayan 
etkinlik, yerel sanatçılar 
Nadir Şahin ve Serdar 
Tuncay’ın seslendirdiği 
şarkılar ile devam etti. 
Belediye tarafından 
etkinliğe katılan 
vatandaşlara dondurma 
ikramı yapıldı. Konsere 
katılan vatandaşlar 
şarkılara eşlik ederek 30 
Ağustos Zafer Bayramını 
coşkuyla kutladılar.

DALAMAN’DA 
İNTİZAR KONSERİ 

İLE KUTLANDI
30 Ağustos Zafer 
Bayramı dolayısıyla 
Dalaman’da İntizar 
konseri düzenlendi.
30 Ağustos Zafer 
Bayramı nedeniyle 
Dalaman Cumhuriyet 

meydanında düzenlenen 
çelenk sunma törenine 
ilçe Kaymakamı Ali 
Güldoğan, Garnizon 
Komutanı Deniz Hava 
Üs Komutanı Okan 
Mumcu, Belediye 
Başkanı Muhammet 
Karakuş, Kamu/Kurum 
amirleri, STK’lar, Siyasi 
Parti Temsilcileri ve 
vatandaşlarımız katıldı.
Çelenklerin sunulması, 
saygı duruşu ve İstiklal 
marşımızın ardından, 
Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip 
Erdoğan’ın kutlama 
mesajı okundu. 30 
Ağustos Zafer Bayramı 
dolayısı ile düzenlenen 
yarışmalarda dereceye 
giren öğrencilere ödülleri 
takdim edildi.
Akşam ise Belediye 
tarafından 30 Ağustos 
Zafer Bayramı’nın 
99’uncu yıl dönümü 
dolayısıyla kortej 
yürüyüşü düzenlendi. 
Belediye binası 
önünden Cumhuriyet 
Meydanı’na kadar devam 
etti. Kaymakam Ali 
Güldoğan, Garnizon 
Komutanı Albay Okan 
Mumcu, Belediye 
Başkanımız Muhammet 
Karakuş, Başkan 

Yardımcımız Hüseyin 
Ertuğrul, Siyasi Parti 
İlçe Başkanları, STK’lar 
ve vatandaşlar ellerinde 
Türk bayrakları ile 
yürüyüşe katıldı.
Ardından Mehteran 
gösterileri ile devam 
eden program, gecenin 
sonunda meydanı 
dolduran binlerce 
vatandaşa, sanatçılar 
Adem Görgülü ve İntizar 
konserleriyle eğlendi.
Belediye Başkanı 
Muhammet Karakuş 
konser arasında 
sanatçılara çiçek takdim 
etti, vatandaşların Zafer 
Bayramı’nı kutladı.

DALAMANLI 
GENÇLERDEN 

BAŞKAN’A 
TEŞEKKÜR

Dalaman’da 30 
Ağustos kutlamaları 
nedeniyle vatandaşlar 
mutluluklarını dile 
getirdi. Dalaman gençliği 
adına Ali Nazeden ve 
Adem Gümüş, Dalaman 
Belediye Başkanı 
Muhammet Karakuş’a 30 
Ağustos Zafer Bayramı 
etkinliği, mehteran 
takımı ile kortej 
yürüyüşü ve konserler 
için teşekkür etti.
- Berkay Göcekli

30 Ağustos coşkusu
Ortaca ve Dalaman’da, 30 Ağustos Zafer Bayramı büyük 
bir coşkuyla kutlandı. 
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041 GM NOLU ER YEMEKHANESİ BİNASI ENGELLİ WC 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  : 2021/519373
1-İdarenin
a) Adresi   : HAVA MEYDAN KOMUTANLIGI DALAMAN
b) Telefon ve faks numarası : 2527925259 - 2527925402
c) Elektronik Posta Adresi : m-celik@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 ALARM İSKAN TESİSLERİ   
       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  : 16.09.2021 - 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 belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel 
kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka 
arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı 
olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara 
ilişkin gerekli belgeler sunulur.
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.
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HV.MEY.K.LIĞ-DALAMAN MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 
MSB BAĞLILARI

Hastalığı yüzünden 
üniversite eğitimini 
bile yarıda bırakmak 
zorunda kalan, önce 
şekil bozukluğundan, 
sonra da hareket 
kısıtlılığından dolayı 
insan içine çıkamayan 
Altın, vücudundan 
alınan yaklaşık 35 
kilogram ağırlığındaki 
kist ile yaşama yeniden 
‘merhaba’ dedi. 
  Isparta’da 1981 yılında 
doğan Hakan Altın’a 
kısa süre sonra lenfödem 
hastalığı teşhisi 
konuldu. Kısa sürede 
büyümeye başlayan 
kasıklarındaki ödem, 
Hakan liseyi bitirip 
üniversiteli olduğunda 
dizlerine kadar sarktı. 
Bu haliyle bir şekilde 
kendi kendine yaşamını 
sürdürmeye çalışan ve 
zaman zaman inşaatlarda 
çalışan Hakan Altın, 
hayalindeki mesleği 
icra edebilmek için 
üniversite sınavlarına 
girip mimarlığı kazandı. 
Ancak kasıklarında 
başlayan ur nedeniyle 
pantolon bile giyemez 
hale gelince okulunu 
bırakmak zorunda 
kalıp kendisini hayattan 
soyutladı. Tek başına 
yaşamsal ihtiyaçlarını 
bile karşılayamayan 
Hakan Altın için tüm 
ailesi seferber olsa da 
Türkiye’de 35 yıl önce 
gezmedik hastane ve 
doktor bırakmayan 
ailenin derdine kimse 
derman olmadı.
  Herkesin ameliyat 
etmekten çekindiği 
Hakan Akın ve ailesi, 

ümitlerini kestiği sırada 
Marmaris’te çalışan 
Plastik, Rekonstrüktif 
ve Estetik Cerrahi 
Uzmanı Doçent Dr. 
Tahsin Oğuz Acartürk 
ile tanıştı. Hakan Akın, 
Marmaris’te yapılan 
6 saatlik operasyon 
ile kasık bölgesinden 
sarkmış vaziyetteki 
35 kiloluk tümörden 
kurtulup kısa sürede 
normal hayatına döndü. 
Isparta’dan Marmaris’e 
gelen Hakan Altın ve 
ailesi doktora teşekkür 
ziyaretinde bulundu. 
  Hayatta en değerli 
şeyin sağlık olduğunu 
ve çocukluğundan bu 
yana sadece nefes alarak 
yaşadığını belirten 
40 yaşındaki lenf 
ödem hastası Hakan 
Altın, “İnsanların 
şaşkın bakışlarından, 
’Bacağına yastık mı 
koydun’ sorularından 
ve işini tam randımanlı 
yapamadığından, en 
çokta ağrıdan hayat 
çekilmez hale gelmişti. 
Plastik, Rekonstrüktif ve 
Estetik Cerrahi Uzmanı 
Doçent Dr. Tahsin Oğuz 
Acartürk’ün 6 saatlik 
operasyonu ile yeni bir 
hayata başladım” diyerek 
40 yaşından sonra adeta 
yeniden doğduğunu 
söyledi.  Ameliyatı 
gerçekleştiren Doçent Dr. 
Tahsin Oğuz Acartürk 
ise, “Hakan beni bulunca 
önce resimlerini yolladı, 
kasıklardan aşağı 
doğru sarkan, normal 
hayatın akışına aykırı 
bir lenfödem kitlesi 
vardı. İlaç ile tedavisinin 

mümkün olmadığını 
ve tek çarenin ameliyat 
olduğunu anlattım 
kendilerine. Marmaris’e 
yanıma geldiler. Yaklaşık 
6 saatlik bir ameliyat 
sonrası 35 kiloluk bir 
kitleyi vücudundan 
ayırdık. Bu kadar büyük 
bir kitleyi çıkarmayı 
çoğu hekim cesaret 
edememiş. Ameliyat 
sonrası hiçbir ters 
durum olmadan, hatta 
ameliyattan çıktığı 
günün gecesi yürüdü ve 
2 gün sonra taburcu oldu. 
Bugün de bize kontroller 
için geldi”’ dedi. 
  Hakan Altın’ın annesi 
Mevlidiye Altın, 
“Çocuğum bizimle 
yaşıyor, çok çekti. Allah 
doktorumuzdan razı 
olsun, bizi çok mutlu 
etti’’ diyerek oğlunun 40 
yaşından sonra yeniden 
hayata başladığını 
söyledi. 
Baba Mehmet Altın, 
“Hakan, 40 günlükten 
bu yana biz doktorlara 
gidiyoruz. Göbeğinin 
altında bir şişlik vardı, 
‘fıtıktır düzelir’ dediler. 
Gitmediğimiz hastane 
ve hekim kalmadı. 
Kimse ameliyat etmeye 
cesaret edemedi. Artık 
umudumu kesmiştim. 
Ben buraya umutsuz 
şekilde gelmiştim ama 
doktorumuz başardı 
maşallah. Hakan 
mimarlık okuyacaktı, 
bir sene gitti okula 
sonra baktı herkes 
dalga geçiyor okulu 
bıraktı çocuğum. Kendi 
vaziyetinden utanıyordu’’ 
dedi. - İHA

Bedeninden tam 35 kiloluk kitle çıktı
Yıllardır kasık bölgesinden dizlerine kadar sarkan ur ile yaşam 
savaşı veren Hakan Akın, Marmaris’te yapılan bir operasyonla 
adeta yeniden doğdu. 
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Bahçeşehir Koleji Dalaman ve Ortaca Kampüsleri 2021-2022 eğitim 
öğretim yılına dinamik, yetkin ve donanımlı kadrosu ile hazır

Tüm hazırlıklarını tamamlamış ve pandemi önlemlerimizi almış 
olarak değerli öğrencilerimizle buluştuk. Başarının tesadüfi 

olmadığını bir defa daha yeni eğitim öğretim yılımızda göstereceğiz


