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Merkez Mah. Büyük Şevikoğlu Market arkası
Dalaman/MUĞLA

konfor ve huzurun diğer adı

ORHANLAR 

SWEET LİFE
 Lansmana özel yatlar ve ödeme kolaylıklarıyla

İNŞAAT ve EMLAK

0544 692 5530
ORHANLAR  İNŞAAT GÜVENCESİYLE...

www.tangroupcompany.com
RESİDENCE 

TAN GROUP

Tatl Stes

2043 
0 506 799 64 05 - Dalaman/Muğla

OTEL TARZINDA 

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

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

Her Gün Tatilde Hissedin!

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

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

Geleceği inşa eder

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

MUTLAK VE ÖZEL 
BOŞANMA SEBEP-
LERİNDEN: ZİNA… 
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6’da

FİBROMİYALJİ 
SENDROMU İÇİN 

EGZERSİZ

2’de

‘Ayşe teyzenin işgaliye parasını kimseye yedirmem’
ORTACA BELEDİYE BAŞKANI ALİM UZUNDEMİR:

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Dalyan’da gerçekleştirilen 
toplantıda, belediye çalışmaları ve gündemdeki konularla ilgili açıklama yaptı. 
Son günlerde kendisi hakkında yapılan sosyal medya paylaşımları hakkında 
konuşan Başkan Uzundemir; “Bu iftiralara layık değilim. Ben Ortaca halkının, 
belediyenin malını kimseye peşkeş çekmedim. Fatma teyze, Ayşe teyze dağdan 
ot topladı, geldi evini geçindirmek için pazarda sattı. Ben o sattığı maldan 15 
lira işgaliye parası aldım. Bu parayı kimseye yedirmem.” dedi.

Dalyan Marmarlı’da 
bulunan Günlüklü 
Restoranda gerçekleşen 
toplantıda, Ortaca 
Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir, 
pandemi döneminin 
tüm dünyayı sağlık ve 
ekonomik açıdan kötü 
etkilediğini söyledi. 
Büyükşehir yasası ile 

ilçe belediyelerinin 
gelirlerinin çok 
düştüğünü hatırlatan 
Başkan Uzundemir, 
ekonomiyi, insanı ve 
zamanı yönetemeyen 
belediye başkanlarının 
başarılı olamayacağını 
belirtti. Yaptıkları 
çalışmalarda gelir gider 
dengesine çok önem 

verdiklerini anlatan 
Başkan Uzundemir; 
“2 buçuk yılda 
belediyenin borçlarını 
ödedik. 35 milyon 
yatırım yaptık. Şuan 
bekleyen 20 milyonluk 
yatırımımız var. Kısa 
sürede çalışmaları 
başlayacak. Ortaca için 
yapılması gereken daha 

çok hizmet var. Adalet 
Sarayı için yer tahsisi 
gerçekleştirdik. 
120 dönüm okullar 
için yer tahsisi 
gerçekleştirdik. 
Okullarımızı şehir 
merkezini alarak bir 
yere toplamak için 
çalışma başlattık.” diye 
konuştu. - 4

“Kaplumbağaları İzliyoruz”
Deniz Kaplumbağaları Araştırma, 
Kurtarma ve Rehabilitasyon 
Merkezi’nde (DEKAMER) tedavisi 
tamamlanan kaplumbağalar denize 
salındı. Yavru kaplumbağalarda denizle 
buluşturuldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları 
Koruma Genel Müdürlüğü ile DEKAMER’in 
ortak çalışmasıyla deniz kaplumbağalarına 
uydu takip cihazı takıldı. Takip cihazı takılan 
kaplumbağalar İztuzu sahili ve Fethiye Çalış 
kumsalında denize bırakıldı. -3

CHP Ortaca İlçe Başkanı Evren Tezcan:

‘İstikrarsızlık 
üreticiyi vurdu’

CHP Ortaca İlçe Başkanı 
Evren Tezcan, narenciye 
üreticisinin fiyat 

istikrarsızlığı nedeni ile 
zor günler geçirdiğini 
söyledi. -7

Motosiklet Festivali renkli 
görüntülere sahne oldu

Ortaca’da 1.Motosiklet 
Festivali yapıldı. 
Türkiye’nin değişik 
illerinden yüzlerce 
motorcunun katıldığı 

ve 3 gün süren festival 
Anadolu Rock’un 
sevilen grubu Necati ve 
Saykolar konseri ile sona 
erdi. -5

Girgin arıcıların 
sorunlarını 

TBMM’ye taşıdı

CHP Muğla Milletvekili 
Süleyman Girgin, 
Tarım ve Orman Bakanı 
Bekir Pakdemirli 
tarafından yazılı olarak 
yanıtlanması istemiyle 
verdiği soru önergesinde, 
Muğla’daki arıcıların 
yangınlar sonrası 
katlanan sorunlarını 
gündeme getirdi. -6



Hızlı yemek yeme bir 
alışkanlıktır.Bazen 
iş temposu bazen de 
bastırılamayan duygular 
sizi hızlı yemek yemeye 
itebilir. Hızlı yemek 
yeme alışkanlıkları 
başta mide ve bağırsak 
sorunları olmak üzere 
birçok probleme yol 
açabilir.Yapılan araştır-
malar hızlı yemek yiyen 
bireylerin obezite sorunu 
ile daha sık karşılaştığını 
gösteriyor.Size bu hafta 
yavaş yemek yeme 
tekniklerinden bahset-
mek istiyorum:
1.Öğünlerinizi masaya 
oturarak tüketin:Ayak-
ta,arabada yemek yiyen 
bireylerin hızlı yemek 
yeme olasılığı daha 
yüksektir.Bu yüzden 

yemeklerinizi rahat bir 
masada oturarak tüket-
meye çalışın.Bu durum 
hızlı yemek yemenizin 
önüne geçebilir.
2.Besinleri farkına 
ve tadına vararak 
tüketin:Bazen bastıra-
madığınız duygular(aile 
içi sorunlar,ilişki sorun-
ları,iş stesi..) sizi duy-
gusal yemeye itebilir.Bu 
durum sizi hızlı yemek 
yemenize neden olabilir.
Bu yüzden benim öner-
im yemeklerin tadına ve 
farkına vararak tüket-
meye çalışın.Bu durum 
hızlı yemek yemenizin 
önüne geçebilir.
3.Besinleri küçük 
parçalara ayırarak tüket-
in:Yemeğe başlamadan 
önce besinleri küçük 

parçalara ayırmak-
ta yemeğinizi yavaş 
yemenize yardımcı 
olabilir.Bunun için çatal 
kullanmaya çalışın ve 
her iki lokmada bir çatalı 
masaya bırakın.Bu du-
rumda yemeğe ara verip 
lokmaları daha yavaş 
çiğnemenize yardımcı 
olur.
4.Uzun süre aç kalma-
maya çalışın:Uzun süre 
aç kalıp sofraya oturur-
sanız besinleri hızlı bir 
şekilde tüketirsiniz.
Düşen kan şekeriniz 
otomatik olarak bunu ist-
eyecektir.Bunu önlemek 
için beslenme planınıza 
küçük ara öğünler ekle-
yin.Bu şekilde uzun süre 
aç kalmayarak besinler-
inizi yavaş bir şekilde 
tüketebilirsiniz.
5.Yemek yerken sadece 
yemeğe odaklanın:Ye-
mek yerken; televizyon 
izlemek,gazete oku-
mak,bilgisayarla ilgilen-

mek gibi faktörler ne 
yediğinizin kontrolünü 
güçlendirerek sizi hızlı 
yemek yemeye itebil-
ir.Bu yüzden yemek 
masanıza geçip sadece 
yemek saatinizde yemek 
yemeye odaklanın.
6.Sofraya oturmadan 
önce stresinizi azalta-
cak yöntemler deney-
in:Hızlı yemek yeme 
alışkanlıklarının temel 
sebeplerinden biri stres 
faktörü olabilir.Bu 
yüzden sofraya oturma-
dan önce yapacağınız 
nefes egzersizleri(en az 
10 kez nefes alıp verme) 
stresinizi azaltarak hızlı 
yemek yemenizin önüne 
geçebilir.
7.Yemek esnasında soh-
bet etmeye çalışın:Eğer 
yemeğinizi tek başınıza 
yiyorsanız bu da sizi 
hızlı yemek yemeye 
itebilir.Yemek esnasında 
sohbet ederek bir süre 
yemeğe ara vererek hızlı 

yemek yemenin önüne 
geçebilirsiniz.
8.Öğünlerinizde farklı 
tariflere yer verin:Her 
gün benzer yemekleri 
tüketmek sizi hızlı yem-
eye itebilir.Öğünlerinize 
yeni tarifler eklemek 
besinleri tadına vararak 
tüketmeye neden olur.Bu 
şekilde hızlı yemek ye-
menin önüne geçebilir-
siniz. Unutmayın;tokluk 
sinyalleri beyne 20 
dakikada ulaşır.Hı-
zlı yemek yediğiniz 
zaman doyma sinyalleri 
beyne ulaşmadığı için 
;bu durum gereğinden 
fazla yemek tüketmenize 
neden olabilir.Yavaş 
yemek yiyerek fazla ka-
lori alımınızın da önüne 
geçebilirsiniz.Yukarıda 
saydığım tekniklerle 
sabırlı ve kararlı olarak 
hızlı yeme alışkan-
lığınızı değiştirmeye 
çalışın.Siz isterseniz her 
şeyi başarabilirsiniz.

YAVAŞ YEMEK YEME 
TEKNİKLERİ

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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Fibromiyalji Sen-
dromu, uyku bozuk-
luğu, kaslarda yaygın 
ağrı ve hassasiyet, aşırı 
yorgunluk, halsizlik 
ve sabah tutukluğu 
ile kendini belli eden 
kronik yumuşak doku 
romatizmal ağrı sen-
dromudur. Özellikle 
vücudun belli nokta-
larında aşırı hassasiyet 
ile kendini belli eder.
Sizde 3 ayı geçen ve 
dolaşan ağrı, yorgun-
luk, uyku problemleri, 
uzun süre uyumanıza 
rağmen yorgun uyan-
mak gibi şikayetler 
çekiyorsanız ‘Fibromi-
yalji’ olabilirsiniz.
Türkiye’de her yıl 
yaklaşık 100.000 kişiye 
fibromiyalji tanısı kon-
makta ve bu sayının 
her geçen gün giderek 
arttığı bildirilmektedir.
Düşük yoğunluk-
ta egzersizlerin 

(örneğin;klinik pilates) 
fibromiyalji sen-
dromlarını ve ağrıyı 
azaltabileceğine,genel 
olarak sağlığı düzelte-
bileceğine yönelik 
araştırmalar bulunmak-
tadır. Aerobik egzersi-
zlerin ağrının ve hassas 
noktaların azalmasın-
da, yaşam kalitesinin 
arttırılmasında ve 
depresyonu azaltma-
da etkili olduğunu 
gösteren güçlü kanıtlar 
vardır.
Özellikle gevşeme 
egzersizleri, germe 
egzersizleri, kardio-
vasküler kondüsyon 
programı, yürüme, 
yüzme, pilates, yoga 
gibi egzersizlerin 
yararlı olduğu bildir-
ilmektedir.
Egzersizin tipi ve 
şiddeti uzman kişi 
tarafından hastaya göre 
planlanmalıdır.

Fizyoterapist Eda Akcabel

FİBROMİYALJİ SENDROMU 
İÇİN EGZERSİZ

Zayi 
Ortaca Meslek Yüksek Okulundan aldığım 

öğrenci kimlik kartım kaybolmuştur. 
Hükümsüzdür

İrem Ayöz

CHP Muğla Milletvekili 
Av. Burak Erbay, 
Muğla’nın Köyceğiz 
ilçesinde Dalaman 
Çayı üzerinde bulunan 
Akköprü Barajı ve 
Hidroelektrik Santrali 
ile Santral tarafından 
kullanılan taşınmazların, 
Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı tarafından 
23 Eylül 2021 
tarihinde tamamlanan 
nihai görüşmeler 
sonucunda AYDEM 
Yenilenebilir Enerji 
A.Ş’ye 605 milyon TL 
bedelle özelleştirildiği 
iddialarıyla ilgili 
açıklamalarda bulundu.
Türkiye’nin altıncı büyük 
barajı olan, Köyceğiz, 
Dalaman ve Ortaca 
bölgesinin en önemli 
su kaynağını oluşturan 
Akköprü Barajı’nın 
özelleştirilmesine 
“Yazıklar olsun” 
diyerek tepki gösteren 
CHP’li Erbay, “Milli 
ve yerli olduğunu iddia 
eden AKP, ülkede 
yerli ve milli olan ne 
varsa satıyor. Ülkenin 
enerji kaynaklarını ve 
barajlarını satıyorlar. 
Yandaşlarına rant 
sağlamak ve iktidarlarını 
devem ettirmek için ne 
buldularsa satıyorlar. 
Ülke ekonomik olarak 
o kadar zor duruma 
düşmüş ki AKP, şimdi 
de Akköprü Barajı’nı 
satarak ekonomik 
olarak günü kurtarmaya 
çalışmaktadır.” dedi. 
Akköprü Barajı’nın 
özelleştirilmesiyle ilgili 
olarak Enerji ve Tabi 
Kaynaklar Bakanı Fatih 
Dönmez’in cevaplaması 

için TBMM’ye bir 
soru önergesi verdiğini 
belirten Erbay şunları 
söyledi:
“Milli değerler yok 
pahasına satılıyor
Yıllardır büyük 
emek ve çaba 
gösterilerek inşa edilen 
Cumhuriyetin birçok 
kazanımı AKP eliyle 
özelleştirilmektedir. 
Ülkemizde ne kadar 
stratejik kurum ve varlık 
varsa satıldı. Şimdi de 
Akköprü Barajı 605 
milyon TL’ye satıldı. 
Yıllar önce milletin 
cebinden çıkan parayla 
yapılan baraj şimdi 
satıldı. AKP’nin yerli ve 
milli olma iddiası doğru 
değildir. Gerçekten 
milli olsalar bu ülkenin 
barajlarını satmazlar. 
Bu ülkenin stratejik 
kurumları ve varlıkları 
satılıyor. Bunun neresi 
milli?
Özelleştirmenin bedelini 
halk ödeyecek 
Akköprü Barajı neden 
satılmıştır? Bu baraj 
Türkiye’nin altıncı 
büyük barajıdır. Ülke 
ekonomimiz ve enerji 
üretimi için stratejik 
öneme sahiptir. Her 
yıl ekonomimize 
büyük katkı sağlayan 
bu barajın satılması 
AKP’nin yanlış ekonomi 
politikaları sonucunda 
ekonominin çöktüğünün 
itirafıdır. Hiçbir ülke 
bu tür varlıklarını 
satmaz. Daha önce 
uyarmıştık. Bu barajın 
özelleştirilmesiyle 
elektrik ve su bedelleri 
de artacak. Bu 
özelleştirmenin maliyeti 

vatandaşın sırtına zam 
olarak yüklenecek. 
Bu barajdan binlerce 
hektar tarım arazisi 
sulanmaktadır. Tarlasını 
sulamak için elektrik 
kullanan çiftçimize de 
yük olarak binecek. 
Akköprü Barajı’nın 
özelleştirilmesiyle ilgili 
olarak TBMM’ye bir 
soru önergesi veren 
CHP’li Erbay, Enerji ve 
Tabi Kaynaklar Bakanı 
Fatih Dönmez’e şu 
soruları yöneltti;
1)Akköprü Barajı ve 
Hidroelektrik Santrali 
neden özelleştirilmiştir?
2)Özelleştirme 
kapsamında neler 
bulunmaktadır?
3)Akköprü Barajı 
ve Hidroelektrik 
Santrali’nin yapımı ne 
kadara mal olmuştur?
4)Akköprü Barajı 
ve Hidroelektrik 
Santrali’nin öngörülen 

işletme ömrü kaç yıldır?
5)Akköprü Barajı 
ve Hidroelektrik 
Santrali’nin sağladığı 
yıllık gelir ne kadardır?
6)Akköprü Barajı 
ve Hidroelektrik 
Santrali’nin yıllık karı ne 
kadardır? 
7)Akköprü Barajı 
ve Hidroelektrik 
Santrali’nin yıllık işletme 
gideri ne kadardır?
8)Akköprü Barajı 
ve Hidroelektrik 
Santrali’nin yıllık 
amortisman bedeli ne 
kadardır?
9)Akköprü Barajı 
ve Hidroelektrik 
Santrali’nin yıllık 
elektrik üretimi 
kapasitesi kaç 
megavattır?
10)Akköprü Barajı 
ve Hidroelektrik 
Santrali’nin yıllık 
elektrik üretimi ne 
kadardır? 

11)İhaleyi kazanan şirket 
ek yatırım yapacak 
mıdır? Yapacaksa hangi 
alanlarda ne kadar ek 
yatırım yapacaktır?
12)İhaleyi kazana 
firma elektrik üretim 
kapasitesini artıracak 
mıdır?
13)Akköprü Barajı’nın 
su tutma kapasitesi ne 
kadardır?
14) Akköprü Barajı’ndan 
yıllık kaç hektar alan 
sulanmaktadır?
15) Barajın 
özelleştirilmesiyle 
birlikte sulama yapılan 
alan miktarında bir 
değişiklik olacak mıdır?
16) Bölgenin tarım 
alanlarının sulaması ile 
ilgili nasıl bir planlama 
yapılmıştır?
17)Tarım alanlarının 
sulanmasına yönelik bir 
protokol yapılmış mıdır?
- Bülten

Akköprü Barajı özelleştirildi
CHP Muğla Milletvekili Av. Burak Erbay, Akköprü Barajı ve Hidroelektrik Santrali ile Santral tarafından 
kullanılan taşınmazların özelleştirilmesine “Ülkemizin milli değerleri bir bir satılıyor. Akköprü Barajı da 
satıldı. Yazıklar olsun.” diyerek tepki gösterdi. 
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Dr. Men Ertürk Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

Kliniği hizmet vermeye başladı 

Çaylı Mahallesi Muğla-Fethiye Karayolu Üzeri No:89 B Blok Zemin Kat Ortaca

Deniz Kaplumbağaları 
Araştırma, Kurtarma 
ve Rehabilitasyon 
Merkezi’nde 
(DEKAMER) 
tedavisi tamamlanan 
kaplumbağalar denize 
salındı. 18 yavru 
kaplumbağa da denizle 
buluşturuldu. 
Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı Tabiat 
Varlıkları Koruma 
Genel Müdürlüğü ile 
DEKAMER’in ortak 
çalışmasıyla deniz 
kaplumbağalarına uydu 
takip cihazı takıldı. 
Takip cihazı takılan 
kaplumbağalar İztuzu 
sahili ve Fethiye Çalış 
kumsalında denize 
bırakıldı. 
Bölgedeki yuvaları 
çok iyi koruduklarını 
ve kaplumbağaların 
denizlerdeki yaşamını 
araştırdıklarını anlatan 
DEKAMER Proje 
Yürütücüsü Prof. Dr. 
Yakup Kaska, “Denizde 
kaplumbağalarının 
kışları nereye gidip ne ile 
beslendiğini öğrenmek 
istiyoruz. Bu sene Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı 

Tabiat Varlıkları Koruma 
Genel Müdürlüğünün 
destekleriyle Türkiye’nin 
çeşitli kumsallarından 10 
kaplumbağaya uydu takip 
cihazı takarak denize 
göndereceğiz. “ diye 
konuştu.  
Prof. Dr. Kaska, 
Türkiye’nin 
kumsallarda yaptığı 
koruma çalışmalarının 
yanında denizlerde 
de kaplumbağaların 
yaşamını araştırdığını 
ifade etti. 

Çalışmanın uluslararası 
boyutunun da önemine 
değinen Kaska, 
“Akdeniz’de deniz 
kaplumbağalarının 
korunması için en 
iyi çalışma yapan 
ülkelerden birisiyiz. 
Biz burada, ‘İnsanlarla 
kaplumbağaların nasıl 
bir arada yaşayabilir?’ 
dengesini oluşturmaya 
çalışıyoruz. Bir yeri 
tamamen kaplumbağalara 
kapatmak da insanları 
tamamen oradan 

uzaklaştırmak da yanlış.” 
dedi. 
Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı Tabiat 
Varlıklarını Koruma 
Genel Müdürlüğü 
Araştırma ve Tescil 
Daire Başkanı Ümit 
Turan, cartta carettaların 
temiz denizlerin sigortası 
olduğunu vurguladı. 
Turan, bölge halkı ile 
işbirliği içeresinde 
kaplumbağaları 
korumaya devam 
edeceklerini bildirdi.

“Kaplumbağaları 
İzliyoruz” projesi 
kapsamında Muğla Valisi 
Orhan Tavlı, Ortaca 
Kaymakamı Meral 
Uçar, Tabiat Varlıklarını 
Koruma Genel 
Müdürlüğü Araştırma 
ve Tescil Daire Başkanı 
Ümit Turan, Ortaca 
Belediye Başkanı Alim 
Uzundemir, Muğla Çevre 
ve Şehircilik İl Müdürü 
Ömür Özdil etkinliği 
takip etti. 
- Berkay Göcekli

“Kaplumbağaları İzliyoruz”
Uydu takip cihazı takılan deniz kaplumbağaları suya salındı   

Köyceğiz Çayhisar 
Mahallesi köyiçi 
mevkiinde meydana 
gelen traktör kazasında 1 
kişi hayatını kaybetti, 1 
kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre; 
Çayhisar Mahallesinde 
Yusuf Yiğit (31) 
idaresindeki traktör 
köyiçi mevkiine 
geldiğinde sürücüsünün 
direksiyon hakimiyetini 
kaybetmesi sonucu 
takla attı. Görenlerin 
haber vermesi ile olay 
yerine 112 acil sağlık 
ve jandarma ekipleri 
sevk edildi. Sağlık 
ekipleri sürücü Yiğit’in 
hayatını kaybettiğini 
belirledi. Traktörde 
yolcu olarak bulunan 
Salih Sabuncuoğlu 
(37) yaralandı. 
Yaralı Sabuncuoğlu, 
Köyceğiz Devlet 
Hastanesinde yapılan ilk 

müdahalesinin ardından 
Muğla Sıtkı Koçman 
Üniversitesi Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi’ne 
sevk edildi. Kaza 
ile ilgili soruşturma 
başlatıldı. 
- Cihat Cura

Köyceğiz’de traktör 
kazası; 1 ölü, 1 yaralı



Gıda tedarik zinciri 
kırılmadan Türk dev-
leti, gerekli  önlemleri  
almalı ve halkımızı 
korumalıdır..
Küreselciler,  ülkelerin 
gıda ve su  konularında 
tekel  oluşturdular..   
İstedikleri ülkenin 
gıda ve su fiyatları 
ile oynuyorlar. Fiyat 
artışlarının arkasında 
büyük bir plan ve akıl 
var. İlerleyen günlerde 
de ülkeleri zor duruma 
sokmak içinde kıtlık 
oyununu devreye 
sokacaklar.. Perşem-
benin gelişi, çarşam-
badan bellidir.. Tedbir 
alınmazsa yarınlarımız 
kararır kalır.. Halkımız 
açlık ve yokluk ile 
karşı karşıya kalabilir.. 
Milletimizin geleceği 
başkalarının merhame-
tine bırakılamaz..
Petrol konusunun   
İngiltere’yi  ne hale 
getirdiğini  gördük…
Yeni Dünya Düzeni 
için Devletleri  ve 
halkları zor duruma 
sokmak ve KORKU 
İMPARATORLUK-
LARI YARATMAK  
Küreselcilerin en 
büyük kozu.. Virüs, 
virüsün yeni yeni isimli 
atakları, kapanmalar, 
aşı tartışmaları, tedarik 
zincirinin kırılmaları, 
sokakların karışması, 
kaos ve kargaşalar,iklim 
değişikliğinin tarım ve 
hayvancılığı olum-
suz etkilemesi, tabi 
afetler, kuraklık ve 
kıtlıklar, ekonomik 
kriz DÜNYAMIZI ve 
İNSANLIĞI ETKİLİY-
OR.. KORKU İMPAR-
ATORLUĞU her alanda 
kendini hissettiriyor..  
Büyük bir ekonomik 
kriz dünyayı saracak 
ve arkasından savaşlar 
başlayacak... Hemen 
hemen neredeyse  her  
köşe yazımda Türki-
ye’nin kuşatıldığını ve 
özellikle de Suriye’de 
ülkemizin karşıtlarının 
yaptığı hamleleri ifade 
etmeye çalışarak , Suri-
ye’ de Ülkelerin “bilek 
güreşi”  ve vekalet 
savaşları dönemi-
nin bittiğini, sahaya 
ORDULARIN ineceği-
ni anlatmaya ve bu 
konuya dikkat çekmeye 
çalıştım.. O günler geldi 
kapıya dayandı.  Lib-
ya-Suriye ve Kafkasya 
gergin.. Erdoğan-Putin 
Soçi de görüştü bakalım 
sahaya nasıl yansıya-
cak. İran ise Azerbay-
can’a meydan okudu ve 
sınırlarında ki mayınları 
kaldırıp, sınıra asker 
yığdı. Türkiye hemen 
karşılık verip, İran 
sınırında ki mayın-
ları temizleyip,  İran 
sınırına asker yığınağı 
yaparak, İran’a karşılık 
verdi.. SONBAHAR  
SERT GEÇECEK 

GİBİ..
Sonbahar ne kadar 
SERT geçerse geçsin 
KAYBETMEYE-
CEĞİZ.. TÜRKİYE 
HAZIR.. KADİM 
DEVLET tam saha 
tüm coğrafyada faal ve 
tetikte.. YILLARDIR 
BU GÜNLERİN HAZ-
IRLIĞI YAPILDI.
Atatürk’ten bu güne 
BİN YILLIK HESAP-
LAŞMA HAZIRLIĞI 
sessizce yapıldı.. 
TARİHLER BELLİ.. 
İŞARETLER yıllar 
öncesinden verildi 
ve PLANLAMASI 
YAPILDI.  Bu sözler-
imi hamaset zanneden-
ler BARIŞ MANÇO ve 
KAYALARIN OĞLU 
şarkısını dinlesin. 
Şarkının sözlerinde 
geçen tarihe ve DOĞUŞ 
MÜJDESİNE şahitlik 
etsin.. O şarkı TÜRK 
SIRRINI BİLENLERİN  
yıllar öncesinden , yıllar 
sonrası GELECEK 
OLAN NESİLLERE 
verdiği MESAJDIR.. 
Bu konuda ilim adam-
larımızca yazılmış bir 
çok eser var. Bu-
lup okuyabilirsiniz. 
ANADOLU YAYLASI 
ve TÜRK MİLLETİ-
NİN KADERİ ORTAK. 
Anadolu coğrafyasın-
da BİR OLANLAR, 
VAR OLMUŞTUR ve 
varlığını sürdürmüştür. 
Türk milleti BİR 
OLDUĞU ZAMAN 
DESTANLAR 
YAZMIŞTIR.. Anado-
lu yaylası adeta BİR 
OLMAYI BECERE-
BİLENLERİN OKULU 
ve VATANIDIR.
Ben BİR OLALIM 
diye ısrar etmeyeceğim. 
Çünkü ; öyle olaylar 
gelişecek ve yaşanacak 
ki ŞARTLAR bizi zaten 
BİRLİK İÇİNDE olma-
ya, OMUZ OMUZA, 
GÖNÜL GÖNÜLE 
davranmaya götüre-
cektir.. TÜRKLER 
ve ANADOLU YAY-
LASI, DÜNYANIN 
ve İNSANLIĞIN 
KADERİNİ ÇİZECE-
KTİR. Bu sözlerimi 
hamaset zanneden-
ler çok kısa zaman 
içinde başlayacak olan 
olaylar yaşandıkça 
beni anlayacaktır.. 
Allah devletimizin, 
ordumuzun, milletimiz-
in ve tüm insanlığın 
yardımcısı olsun. ZOR 
GÜNLER KAPIMIZIN 
EŞİĞİNDE…
Not : bu yazıyı kaleme 
aldıktan sonra sosyal 
medyadan, Gazetemiz 
köşe yazarlarından Sü-
leyman Şahin ağabey-
imizin vefat haberini 
üzüntü ile öğrendim. 
Kendisine Allahtan 
rahmet diliyorum. 
Ailesinin ve Güneyege 
Gazetesi camiasının 
başı sağ olsun..

Sezgin Yıldırım
ANADOLU ve TÜRK MİLLETİ 

İNSANLIĞIN KADERİNİ 
BELİRLEYECEK..
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Dalyan Marmarlı’da 
bulunan Günlüklü 
Restoranda gerçekleşen 
toplantıda, Ortaca 
Belediye Başkanı Alim 
Uzundemir, pandemi 
döneminin tüm dünyayı 
sağlık ve ekonomik 
açıdan kötü etkilediğini 
söyledi. 
Büyükşehir yasası ile 
ilçe belediyelerinin 
gelirlerinin çok 
düştüğünü hatırlatan 
Başkan Uzundemir, 
ekonomiyi, insanı ve 
zamanı yönetemeyen 
belediye başkanlarının 
başarılı olamayacağını 
belirtti. 

“ADALET SARAYI 
İÇİN YER TAHSİSİ 

YAPILDI”
Yaptıkları çalışmalarda 
gelir gider dengesine 
çok önem verdiklerini 
anlatan Başkan 
Uzundemir; “2 buçuk 
yılda belediyenin 
borçlarını ödedik. 35 
milyon yatırım yaptık. 
Şuan bekleyen 20 
milyonluk yatırımımız 
var. Kısa sürede 
çalışmaları başlayacak. 
Ortaca için yapılması 
gereken daha çok 
hizmet var. Adalet 
Sarayı için yer tahsisi 
gerçekleştirdik. 120 
dönüm okullar için yer 
tahsisi gerçekleştirdik. 
Okullarımızı şehir 
merkezini alarak bir yere 
toplamak için çalışma 
başlattık.” diye konuştu.  
Yapılan haberlerde 
kendisine hiçbir 
şey sorulmamasına 
anlam veremediğini 
dile getiren Başkan 
Uzundemir;“Ortaca 
için ekibim ile çok 
çalışıyorum ama 
asılsız haberler bizi 
üzüyor. Futbol kulübü 

ile ilgili üzerime çok 
gelindi. Kaçak mescit 
diye üzerimize çok 
gelindi. Bize hiçbir şey 
sorulmadı. İlerleyen 
günlerde bunlarla ilgili 
de açıklama yapacağım. 
Ayrıca Sarıgerme 
tesisleri ile ilgili 
açıklama yapacağım. 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Osman Gürün 
ile çok iyi ilişkilerimiz 
var. Ama aradaki fitne 
aramızın gerilmesine 
neden oluyor. Ben 
Osman ağabeyinde bu 
konulardan haberdar 
olduğunu sanmıyorum.” 
dedi.

“MUSKİ BORUYU 
BİR TÜRLÜ 

DEĞİŞTİREMEDİ”
Cumhuriyet Mahallesi 
Tirikler Sokakta 
MUSKİ nedeni ile yol 
çalışmasının yarım 
kaldığını ifade eden 
Başkan Uzundemir; 
“Cumhuriyet Halk Partisi 
ilçe başkanı Cumhuriyet 
Mahallesi Tirikler 
sokak ile ilgili açıklama 
yaptı. Biz bu yola 
başladık bitmesine 150 
metre kala büyükşehir 
tarafından kazıldı ve 
neredeyse 1 yıldan bu 
yana bekliyor. Hastane 
yolu olduğu için bize 
çok büyük tepki geliyor. 
Biz bu tepki nedeni 
ile durumu insanlara 
anlatabilmek için o 
pankartı asmak zorunda 
kaldık. Asla belediye 
başkanımızı rencide 
etmek için asmadık. 
2019’da Büyükşehir 
Belediyesine yazı yazdık. 
‘Yapacağımız sokaklarda 
altyapı çalışmanız var 
mı, var ise bildiriniz 
biz çalışmamızı ona 
göre planlayalım’ diye. 
2020’de bize gelen yazıda 

‘alt yapı çalışmamız 
yok’ denildi. Biz yol 
çalışmasına başladık. 
Tam 150 metre kala yolu 
kazdılar, orada değişecek 
boruyu bir türlü 
değiştiremediler. MUSKİ 
Genel Müdürü ellerinde 
malzeme olmadığını 
ve tedarik edeceğini 
söyledi. 50 gün malzeme 
bekledik. Daha sonra 
sulama birliği arıklara su 
verdi. Olayın aslı budur.” 
ifadelerini kullandı. 

“SARIGERME 
ALTYAPI 

ÇALIŞMASINA 
ÖNCÜLÜK ETTİK”

Sarıgerme’de başlanan 
altyapı çalışması 
için Turizm Bakanı 
ile görüşme yaptığı 
ve projeye öncülük 
ettiği bilgisini veren 
Başkan Uzundemir, 
işbirliği içinde 
yapılan çalışmalarda 
kendisine teşekkür bile 
edilmediğini üzüntü ile 
karşıladıklarını aktardı.  
Sarıgerme’de 
vatandaşların tesislerden 
daha iyi yararlanabilmesi 
için çalışma 
yapıldığının altını çizen 
Uzundemir;“Gölbaşı 
Mahallesinde yaklaşık 
40 evde içme suyu 
yok. Gölbaşı Muhtarı 
ile ziyaret ettiğimizde 
tulumba ile su 
çektiklerini gördük. 
MUSKİ Genel Müdürünü 
aradım konuyu anlattım. 
Yatırım yapacak güçleri 
olmadığını söylediler. 
Ardından en yakın su 
nereden geliyor diye 
ölçüm yaptırdık. 3 bin 
metre boru lazım olduğu 
belirlendi. Bu evlere su 
götürmek için gereken ne 
ise yaptık. Bu çalışmanın 
Ortaca Belediyesi 
işbirliğinde yapıldığının 

söylenmemesi bizi 
üzüyor. Sarıgerme’de 
çalışma ilçe halkı 
daha rahat tesislerden 
yararlansın ve denize 
girsin diye yapıldı. 
Ben bu tesisi evime 
götürmeyeceğim. 
Kargıcak, Aşı koyunda, 
Dalyan’da, Köyceğiz’de, 
Akyaka’da halk denize 
girecek ama Ortaca 
Sarıgerme’de halk denize 
giremeyecek mi. Ortaca 
halkı bu tesisten en iyi 
şekilde yararlanacak. 
Biz orada vidanjörle 
atık çekiyorduk. Turizm 
Bakanı ile görüştüm. 
Kendisi altyapıyı 
sadece Büyükşehir 
Belediyesinin 
yapabileceğini söyledi. 
Ardından Büyükşehir 
Belediyesi ile iletişime 
geçtik. Maliyet çıkardık, 
proje yaptık. 600 bin lira 
tuttu. Biz kendi elimiz 
ile 600 bin lirayı aldık 
Büyükşehir Belediyesi’ne 
verdik. Yine işbirliği ile 
yaptık. Biz öncülüğünü 
yaptık.” açıklamasında 
bulundu. 

“BU İFTİRALARA 
LAYIK DEĞİLİM”

Başkan Uzundemir 

sözlerini şöyle sürdürdü; 
“Biz ne yaptık ise Ortaca 
halkı için yaptık. Ben 
gecemi gündüzüme 
kattım vatandaşlar 
için çalışıyorum. 
Bu iftiralara layık 
değilim. Ben Ortaca 
halkının, belediyenin 
malını kimseye peşkeş 
çekmedim. Fatma 
teyze, Ayşe teyze 
dağdan ot topladı, geldi 
evini geçindirmek için 
pazarda sattı. Ben o 
sattığı maldan 15 lira 
işgaliye parası aldım. 
Bu parayı ben kimseye 
yedirmem.”  Toplantıya 
MHP İl Başkanı Mehmet 
Korkmaz, MHP MYK 
üyesi Oğuz Akarfırat, 
MHP Ortaca İlçe 
Başkanı Kaan Çakır, 
Ortaca Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir, Ortaca 
Belediyesi MHP Meclis 
Üyeleri, partililer ve 
basın mensupları katıldı. 
Toplantıda, MHP Ortaca 
İlçe Başkanı Kaan 
Çakır ve MHP Muğla 
İl Başkanı Mehmet 
Korkmaz da konuşma 
yaptı.
 - Mehmet Bozkır

“Ayşe teyzenin işgaliye 
parasını kimseye yedirmem”

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir,

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Dalyan’da gerçekleştirilen toplantıda, belediye 
çalışmaları ve gündemdeki konularla ilgili açıklama yaptı. Son günlerde kendisi hakkında 
yapılan sosyal medya paylaşımları hakkında konuşan Başkan Uzundemir; “Bu iftiralara 
layık değilim. Ben Ortaca halkının, belediyenin malını kimseye peşkeş çekmedim. Fatma 
teyze, Ayşe teyze dağdan ot topladı, geldi evini geçindirmek için pazarda sattı. Ben o sattığı 
maldan 15 lira işgaliye parası aldım. Bu parayı kimseye yedirmem.” dedi.

5GÜNEYEGE HABER HAFTALIK SİYASİ YEREL HABER GAZETESİguneyege.net 01 Ekim 2021 Cuma

2021-2022 Özel Eğitim taşıma Kapsamında 3 Özel Eğitim Okuluna 5 Taşıma güzergahından 41 Özel 
Eğitim Öğrencisi ve 5 Refakatçi Velinin 5 Araçla 143 gün taşınması işi hizmet alımı 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  : 2021/601250
1-İdarenin
a) Adresi   : ATATÜRK MAH. MUGLA-FETHIYE KARAYOLU CAD. 48600  
      ORTACA/MUĞLA
b) Telefon ve faks numarası : 2522805050 - 2522824270
c) Elektronik Posta Adresi : ortaca48@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının
görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : İlçemiz Özel Eğitim Taşıma Kapsamında 3 Özel Eğitim Okuluna  
      5 Taşıma Güzergahından 41 Özel Eğitim Öğrencisi ve 5 Refakatçi  
      Velinin 5 Araçla 143 Refakatçi eşliğinde 143 gün taşınması işi.
      Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan  
      idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer  : ORTACA EĞİTİM UYGULAMA OKULU, ŞEHİT PİYADE 
      ASTEĞMEN ÜNAL DAKA İLKOKULU, 
      ŞEHİT ER GÜRSEL ÇELİK ORTAOKULU
c) süresi   : İşe başlama tarihi 01.11.2021, işin bitiş tarihi 17.06.2022
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer  : Bahçelievler Mahallesi Hükümet Konağı Kat:4 ORTACA  
b) Tarihi ve saati  : 18.10.2021 - 10:00
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 işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini 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, standart forma uygun 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 deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen 
bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini 
gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
•Kamu ve/veya özel sektörde yapılmış her türlü öğrenci ve personel taşıma işi benzer iş olarak kabul 
edilecektir
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 ORTACA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden 
teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan 
istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu 
bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
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 (R) : Araç Kiralama/0,84
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
Kesin teminat mektubunun tarihi belirtilecek ve en az iş bitim tarihinden 3 ay sonrası tarihli olacaktır.

Basın: 1458794Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.’de

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
ORTACA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM 

BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Ortaca’da 1.Motosiklet 
Festivali yapıldı. 
Türkiye’nin değişik 
illerinden yüzlerce 
motorcunun katıldığı 
ve 3 gün süren festival 
Anadolu Rock’un sevilen 
grubu Necati ve Saykolar 
konseri ile sona erdi.  
Ortaca Belediyesi ile 
bir yayın kuruluşunun 
ortaklaşa düzenlediği 
‘1.Motosiklet Festivali’ 
Ortaca Belediyesi 
Sarıgerme Günübirlik 
Tesisleri’nde yapıldı. 
Festivale çok sayıda 
motorcu katıldı. 
Türkiye’nin dört 
bir yanından gelen 
motosiklet tutkunları, 
Ortaca ve çevresini 
gezerek bölgenin 
eşsiz doğasının tadını 
çıkardılar. 3 gün 
süren festival, Ortaca 
Belediyesi Sarıgerme 
Günübirlik Tesisleri’nde 
motorcuların kayıtlarının 
yapılması ile başladı, 
akşam saatlerinde 
bölgenin tanıtımı için 
slayt sunumu yapıldı. 
Ardından karaoke ile 
eğlenen motorcular, 
Sarıgerme, Dalyan ve 
Ortaca güzergahlarında 

kortej sürüşü 
gerçekleştirdi.
Kortejde Ortaca 
Belediyesi’nin yanında 
bulunan Demokrasi ve 
Şehitler meydanında 
Ortaca Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir ve 
Nadir Şahin, Atatürk 
Anıtına çelenk bıraktı. 
Festivalin son gününde 
Anadolu Rock’ın sevilen 
grubu Necati ve Saykolar 
sahne  aldı. Konser 
öncesi festivale katılan 
motorculara teşekkür 
konuşması yapan Ortaca 
Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir, 
“Öncelikle siz motorcu 
arkadaşlarımı bu festival 
katılım gösterdiğiniz 
için çok teşekkür 
ederim. Dünyada ve 
ülkemizde pandemi 
nedeni ile evlerimizde 
kaldığımız bir zamanın 
sonunda ilçemizde ilkini 
gerçekleştirdiğimiz 
festivali Ortaca 
Belediyesi ve Nadir 
Şahin ile yapmaktan 
çok mutlu oldum. Nadir 
kardeşime bu etkinliği 
artık Ortaca’da yapmak 
istediğimi söylediğimde 
buna çok sıcak 

baktı ve çalışmalara 
başladık. Yapımını 
yeni tamamladığımız 
Sarıgerme Tesislerimizde 
siz değerli motorcuları 
ağırlamaktan onur 
duyduk. İleriki yıllarda 
yapacağımız motosiklet 
festivalinin bundan daha 
iyi olacağını buradan 
sizlere müjdeleyebilirim. 
Katılımda bulunan tüm 
arkadaşlara, festivali 
organize eden Nadir 
Şahin ve ekibine tüm 
uzak diyarlardan 
ilçemize gelen tüm 
motorcu dostlarımıza 
motosiklet severlere, 
sanatçılarımıza, bu 
etkinlikte gece, gündüz 
güvenliğimizi sağlayan 
kolluk kuvvetlerimize, 
3 gün boyunca canlı 
yayın yapan radyoya, 
belediyemizin her 
kademesinde görev alan 
tüm personelimize, tüm 
ilçe halkına teşekkür 
ediyorum. Önümüzdeki 
yıl buluşmak üzere 
herkese kazasız belasız 
yolculuk ve sürüşler 
diliyorum” dedi.
- Mehmet Bozkır

Motosiklet Festivali renkli 
görüntülere sahne oldu

Muğla Ağustos ayında 67 milyon 618 bin TL ihracat yaptı 
Türkiye İstatistik 
Kurumu 2021 yılı 
Ağustos ayı Dış Ticaret 
İstatistiklerini yayımladı.  
TÜİK Denizli Bölge 
Müdürü Özer Coşkun 
tarafından verilen bilgiye 
göre Muğla’da genel 
ticaret sistemine göre 

ihracat yüzde 34,5 arttı, 
ithalat yüzde 82,3 arttı  
  İhracat 2021 yılı 
Ağustos ayında, bir 
önceki yılın aynı ayına 
göre yüzde 34,5 artarak 
67 milyon 618 bin dolar, 
ithalat ise yüzde 82,3 
artarak 33 milyon 361 bin 

dolar olarak gerçekleşti. 
Ağustos ayında Muğla 
bu değerlerle Türkiye 
genelinde en fazla 
ihracatın gerçekleştiği 
25’inci il olurken, 
ithalatta ise 29’uncu 
sırada yer aldı. 
- İHA
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 Aile ve Sosyal 
Araştırmalar Genel 
Müdürlüğü tarafından 
2010 yılında yayın-
lanan, Aile Yapısı 
Araştırması’nın 
sonuçlarına göre, 
boşanmış erkeklerin 
%29’u, kadınların 
ise % 21’i en önemli 
boşanma sebebi olarak 
“aldatma” yı görmek-
tedir. Aldatma, Medeni 
Kanun’da boşanma 
sebepleri arasında 
“zina” olarak ifade 
edilmiş ancak tanımı 
yapılmamıştır. Hukuki 
anlamda zina, eşlerden 
birinin, evlilik birliği 
devam ederken karşı 
cinsten bir kişi ile ist-
eyerek cinsi münaseb-
ette bulunması şek-
linde tanımlanabilir.
Bu tanımdan yola 
çıkarak cinsi münaseb-
ette bulunmaksızın 
flört etmek veya yakın 
ilişki kurmak zina 
olarak kabul edile-
meyecektir. Ancak bu 
davranışların ispatı 
halinde hâkim “zin-
a”nın varlığına kanaat 
getirirse yine zinaya 
dayalı boşanmaya 
karar verebilecektir. 
Yine, tanıma göre 
karşı cinsten biriyle 
ilişkiden bahsedildiği 
için eşlerden birinin 
eşcinsel ilişkisi de 
zinaya dayalı boşanma 
davasına konu ola-
mayacaktır. Ancak bu 
noktada, haysiyetsiz 
hayat sürmeye dayalı 
olarak boşanma davası 
açma hakkı saklıdır. 
Zina, 2004 yılına kadar 
Türk Ceza Kanunu’nda 
suç olarak da tanımlan-
mış ancak bu tarihten 
sonra yapılan değişik-
likler ile suç olmaktan 
çıkarılmıştır. Mevcut 
yasal düzenlemelere 
göre, zina suç sayıl-
masa da mutlak ve 
özel boşanma neden-
lerinden biri olarak 
kabul edilmekte olup 
zina ile ilgili Medeni 
Kanunumuzda çeşitli 
hükümler yer almak-
tadır. Örneğin Medeni 
Kanun md. 161’e göre, 
eşlerden biri diğerini 
aldatırsa, aldatılan 
eşin bu olayı öğren-
mesinden itibaren 6 ay 

içinde boşanma davası 
açması gerekmektedir. 
Her halükarda aldatma 
olayının üzerinden 
5 yıl geçtikten sonra 
ise artık zinaya dayalı 
boşanma davası açma 
hakkı düşecektir. 
Yine aynı maddenin 
devamında, aldatma 
olayını öğrenmesine 
rağmen kendisini 
aldatan eşini affed-
en diğer eşin, dava 
hakkının düştüğü 
kabul edilmektedir. Bu 
noktada, aldatılan eş 
açıkça “affettim” de-
mese bile af sayılabi-
lecek hallere dikkat et-
mek gerekir. Örneğin, 
aldatma olayını 
öğrenmesine rağmen 
eşlerin birlikte yaşa-
maya devam etmesi 
veya aldatma olayının 
öğrenilmesine rağmen 
aldatılan eşin diğer eşe 
çiçek göndermesi, seni 
çok seviyorum diye 
mesaj atması af olarak 
yorumlanabilir.
Aldatma nedeni-
yle boşanma kararı 
verilebilmesi için bu 
durumun mahkemede 
ispatlanması gerek-
mektedir. Aldatan eşin 
başkasından hamile 
kalması, diğer eşinde 
bulunmayan cinsel 
yolla bulaşan bir ra-
hatsızlığa yakalanması, 
aldatma durumunu 
ortaya koyan yazışma, 
mesaj veya konuş-
ma kaydının ortaya 
çıkması, evlilik dışı 
ilişki yaşayan kişilerin 
otelde aynı odada kon-
akladıklarını gösterir 
kayıtlar 
ve tanık anlatımları 
gibi hususlar ispat 
bakımından önem arz 
etmektedir. Aldatma 
olgusu birçok farklı 
şekilde ispatlanabilme-
kle beraber, delil 
olarak sunulacak kayıt-
ların hukuka uygun 
şekilde elde edilmesi 
gerekmektedir. Aksi 
halde, haklıyken 
haksız konuma düşüle-
bilir ve hukuka aykırı 
şekilde elde edilen 
deliller yüzünden ceza 
yaptırımına maruz 
kalınabilir. 
Sağlıklı ve huzurlu 
günler dilerim.

Av. Arb. Zühra Acar Kandemir

MUTLAK VE ÖZEL 
BOŞANMA 

SEBEPLERİNDEN: ZİNA…

Girgin, “kovan 
desteğinin yüzde 100 
arttırılmasının, arıcıların 
Ziraat bankası ve Tarım 
Kredi Kooperatiflerine 
olan borçlarının en az 
1 yıl süreyle faizsiz 
olarak ertelenmesinin 
acilen hayata geçirilmesi 
gerekliliğini vurguladı. 
Ayrıca, kovan sayısı 
tespitinin acilen 
yapılarak kış dönemi 
için arı yaşam desteğinin 
(arı keki, arı yemi, 
şeker) hibe yolu ile 
karşılanması ve kovan 
başı desteklemelerinin 
Ocak- Şubat aylarında 
mutlaka verilmesi 
gerektiğini belirtti. 

“ARICILARIN 
SORUNLARINI 

MERKEZE ALAN 
DESTEKLEME 

POLİTİKALARI 
GELİŞTİRİLMELİDİR”
Girgin, Muğla Arıcılar 
Birliği’nden edindiği 
bilgilere dayanarak, şu 
açıklamalarda bulundu: 
“Muğla’da 29 Temmuz 
2021 tarihinde başlayıp, 
14 gün boyunca devam 
eden büyüklü küçüklü, 
60’tan  fazla orman 
yangını meydana gelmiş, 
bunun sonucunda, 
üretiminde dünya 
lideri olduğumuz 
çam balının üretim 
sahası olan binlerce 
hektarlık basralı saha 
yanmıştır. Yangınlarda 
arıcılarımızın çam balı 
ürettiği sahalarda büyük 
kayıplar yaşanmış, zaten 
yetersiz olan üretim 
sahaları iyice yetersiz 
hale gelmiş, yangın 
döneminde yaşanılan 
çok yüksek hava 
sıcaklığı ve çok düşük 

nem değerleri, yangın 
olmayan birçok basralı 
sahada da, çam balının 
kaynağını oluşturan 
basra böceğinde 
büyük kayıplara neden 
olmuştur. Bu bağlamda 
2021 yılı çam balı üretim 
döneminde çok ciddi 
konaklama sorunlarının 
yaşanmasına ve 
çam balı üretim 
rekoltesinde  de çok 
büyük kayıpların olması 
beklenmektedir. Bu 
konuda üreticilerimizin 
sorunlarını merkeze alan 
destekleme politikaları 
geliştirilmelidir.”

“YANGIN YARDIMI 
TÜM MUĞLA 
ARICILARINA 

YÖNELİK 
OLMALIDIR” 

“İlimizde 334 köyde 
6.000 aile 1.200.000 
kovanla arıcılık 
yapmakta, kovan varlığı 
ve bal üretiminde ilimiz 
ülke genelinde ilk sırada 
yer almaktadır. Çam 
balı üretim döneminde 
ise diğer illerden gelen 
kovanlarla birlikte 
ilimizdeki kovan 
varlığı 3-3,5 milyonu 
bulmaktadır.
İlimiz arıcıları kendi 
ilçeleri dışında ilimizin 
farklı ilçelerinde de 
konaklayarak çam balı 
üretimi yapmaktadır. Bu 
nedenle yaşanan yangın 
afeti sadece yangın 
olduğu bölgelerde ikamet 
eden arıcılarımızı değil, 
tüm Muğla Arıcımızı 
derinden etkilemiştir. 

Bu durumda yangının 
yaralarının sarılması 
amacıyla yapılacak 
olan devlet yardımının 
tüm Muğla Arıcısını 
kapsayacak şekilde 
yapılması isabetli 
olacaktır.”

SORU ÖNERGESİ
Girgin’in Tarım 
Bakanı Pakdemirli’nin 
yanıtlaması istemiyle 
verdiği soru önergesinde 
şu sorular yer aldı:  
“Yaşanan yangın 
felaketinin ardından 
ilimiz arıcısını ekonomik 
olarak rahatlatmak, 
elde kalan arı varlığının 
devamlılığını sağlamak 
amacıyla, tüm Muğla 
arıcısını kapsayacak 
şekilde;
1- Kovan desteğinin 

%100 artırılarak 
ödenmesi için bir 
çalışmanız var mıdır?
2- Ziraat bankası 
ve Tarım Kredi 
Kooperatiflerine olan 
borçların en az 1 yıl 
süreyle faizsiz olarak 
ertelenmesi için bir 
çalışmanız var mıdır?
3- Arı kış dönemini 
geçiremezse koloni 
kayıpları çok olacak.
Kovan sayısı tespitinin 
acilen yapılarak kış 
dönemi için arı yaşam 
desteğinin (arı keki, arı 
yemi, şeker) hibe yolu ile 
karşılanması ve kovan 
başı desteklemelerin 
ocak- şubat aylarında 
mutlaka verilmesi için bir 
çalışmanız var mıdır?”
- Bülten

Girgin Muğla’daki arıcıların sorunlarını TBMM’ye taşıdı
CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yazılı olarak yanıtlanması 
istemiyle verdiği soru önergesinde, Muğla’daki arıcıların yangınlar sonrası katlanan sorunlarını gündeme getirdi. Daha 
önce de Muğla’da bir Arıcılık Enstitüsü kurulması için kanun teklifi veren Girgin,  geçtiğimiz günlerde Muğla Arıcılar 
Birliği’ni ziyaret ederek Birlik Başkanı dahil olmak üzere bir çok üretici ile bir araya gelip görüş alışverişinde bulundu. 
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MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 
REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Basın: 1458238Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.’de

Yeri: Süresi
1 (bir) yıllık 

Muhammen Bedeli 
(KDV Hariç )

Geçici 
Teminat Tutarı

İhale Tarihi ve 
saati:

Fethiye İşletme Fakültesi 
Öğrenci Kantini 3 Yıl 51.000,00.-TL 5.100,00.-TL 11/10/2021-

10.00

Ortaca Meslek Yüksekokulu 
Öğrenci Kantini 3 Yıl 10.200,00.-TL 1.020,00.-TL 12/10/2021-

10.00

Turizm Fakültesi Turizm 
Rehberliği ile Gastronomi 

ve Mutfak Sanatları Bölümü 
Öğrenci Kantini (Akyaka)

3 Yıl 4.200,00.-TL 420,00.-TL 13/10/2021-
10.00

Üniversitemiz, aşağıda belirtilen Öğrenci Kantinlerini 3 yıl (36 ay) süre ile 2886 Sayılı Devlet İhale 
Kanunu’nun 45. maddesi gereğince Açık Teklif usulüyle ihale edecektir.

1- İhaleler Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İhale Odasında yapılacaktır.
2- Öğrenci Kantinleri için geçici teminat Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire 
Başkanlığının Ziraat Bankası Muğla Şubesi nezdindeki TR790001000201357582085011 IBAN No’lu 
hesabına yatırılacak ya da 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun Devlet İhaleleri Genelgesi Hükümleri 
çerçevesinde düzenlenmiş teminat mektubu (süresiz limit için) verilecektir.
3- İsteklilerin ihalelere katılabilmek için aşağıda belirtilen belgeleri (İdari Şartnamede açıklandığı 
doğrultuda) ihale komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir. (Belgeler asıl veya noter tasdikli suret 
olacaktır):
A) İkametgâh belgesi.
B) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta 
adresi,
C) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası 
veya Meslek Odasına (yiyecek, içecek, kantin, kafeterya, restoran vb. alanında) kayıtlı olduğunu 
gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından 
veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı 
yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna (yiyecek, içecek, kantin, kafeterya, restoran 
vb. alanında) dair belge,
3) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) ve (B) 
deki esaslara göre temin edecekleri belge.
D) İmza sirküleri verilmesi
1) Gerçek kişi olması halinde imza sirküleri
2) Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten, son 
durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli 
imza sirküleri.
E) İhaleye katılan kişilerin bağlı bulundukları vergi dairelerinden alacakları vergi mükellefi olduklarına 
dair vergi numarasını gösteren vergi levhası. 
F) İstekli adına vekâleten iştirak ediliyorsa isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter 
tasdikli vekâletname ile noter tasdikli imza beyannamesi.
G) Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihinden 15 gün öncesine kadar alınmış kesinleşmiş Sosyal 
Güvenlik Pirim borcu olmadığına dair belge (borç yapılandırılması yapılmış ise belgesi).
H) Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihinden 15 gün öncesine kadar alınmış kesinleşmiş vergi 
borcu olmadığına dair belge (borç yapılandırılması yapılmış ise belgesi).
I) Gerçek veya tüzel kişilerin her birinin ayrı ayrı sabıka sicil kayıtları.
İ) Genel İdari Şartnamenin ve Sözleşmenin okunup kabul edildiğine dair imzalanması ve kaşelenmesi.
J) Gerçek kişilerin nüfus cüzdanı fotokopisi.
K) Geçici teminat. (mektup veya nakit yatırılmışsa banka dekontu)
L) İhale dokümanı satın alındığına dair belge.
4- İhaleler ile ilgili şartname her gün mesai saatleri içerisinde İdari Mali İşler Daire Başkanlığında 
görülebilir. İhalelere katılacak isteklilerin 120,00.-(yüzyirmitürklirası)TL karşılığında İhale Dokümanını 
satın almaları zorunludur.
5- Posta ile yapılan müracaatlarda olabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
6- Rektörlüğümüz ihaleleri yapıp yapmamakta ve uygun bedelin tespitinde serbesttir.

CHP Ortaca İlçe Başkanı 
Evren Tezcan, narenciye 
üreticisinin fiyat 
istikrarsızlığı nedeni ile 
zor günler geçirdiğini 
söyledi.
Tezcan açıklamasında; 
“Her yıl bir önceki 
yılı mumla arayan 
üreticilerimiz hükümetin 
tutarsızlığı yüzünden zor 
durumda. Edindiğimiz 
bilgiler Ortaca ve 
Dalaman’da yaklaşık 100 
bin ton limon üretiliyor 
ve yüzlerce aile geçimini 
buradan sağlıyor. 
Ziyaret ettiğimiz 
limon üreticilerine 
bir dokunduk bin ah 
işittik. Geçtiğimiz 
yıl 3 liradan ürününü 
satan üretici, mazot, 
gübre, ilaç fiyatları ve 
masrafların yüzde 200, 
yüzde 300 artmasına 
rağmen şimdi geçtiğimiz 
yılın yarı fiyatına 

müşteri bulamıyor. Şu 
anda limon fiyatı 1 lira 
50 kuruştan zor alıcı 
buluyor. Hükümetin 
geçtiğimiz yıl pandemi 
dolayısıyla bazı ülkelere 
ihracat kotası koyması 
bu ülkeleri alternatif 
pazarlara yöneltmiş. 
Şimdi de pazarı kaybolan 
üreticilerimiz ihracat 
olmaması nedeniyle zor 
duruma düşmüş. 
İlgisiz kalan üretici 
tüccarların insafına 
bırakılmış durumda. 
Hükümetin her ne 
pahasına olursa olsun 
üretimi düşünen 
çiftçimizin yanında 
olması, daha da zor 
duruma düşmemesi 
için acilen üreticinin 
sorunlarına çare bulması 
gerekiyor. Hükümetin 
yanlış ekonomi 
politikaları yüzünden 
her yıl bir önceki yılı 

mumla arar duruma 
gelen üreticilerimiz 
yıllarca emek verdiği 
üretimden neredeyse 
vazgeçecek duruma 
gelmiş. Bu günlerde 
limon bahçelerinde 
hummalı bir çalışma 
olması gerekirken hiçbir 
hareketlilik olmadığını 
gözlemliyoruz. Buradaki 
başka bir sıkıntı da 
satılmayan ürünün 
dalında kalacak olması. 
Emeğinin, alın terinin 
karşılığını alamayan 
üreticimiz bu ilgisizliği 
hak etmiyor. Benim 
önerim geçtiğimiz yıl 
sadece birkaç üreticiden 
ve Dalaman TİGEM’den 
limon alan Tarım Kredi 
Kooperatifi’nin devreye 
girmesi ve üreticinin 
ürününü alarak zincir 
marketlerde satışını 
sağlaması.” dedi.
- Cihat Cura

“İstikrarsızlık üreticiyi vurdu”
CHP İlçe Başkanı Evren Tezcan;

Ortaca ilçesinde 
helikopterle yapılan 
trafik denetiminde 7 
sürücüye cezai işlem 
uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ve 
İl Jandarma Komutanlığı 
Trafik Tescil ve 
Denetleme Şube 
Müdürlüğü ekipleri, 
Ortaca Dalyan yolunda 
helikopterle denetim 

gerçekleştirdi.
Denetimde, Ortaca-
Dalyan kara yolunda 
jandarma ve polis 
ekipleri iki ayrı yerde 
uygulama noktası 
oluşturdu. Ekipler 
helikopterden kural ihlali 
yaptığı tespit edilerek 
bildirilen sürücüleri 
durdurdu. Helikopterden 
araçların kontrol edildiği 

uygulamada, sollama 
ve park etme yasağı 
bulunan yerlerde kural 
ihlali yapan sürücüler de 
takibe alındı.
Polis ve jandarma 
ekiplerinin birlikte 
yaptığı denetimlerde, bir 
saat içerisinde 70 araç 
kontrol edildi, 7 sürücüye 
cezai işlem uygulandı.
- Cihat Cura

Dalyan yolunda helikopterle 
trafik denetimi

Terör gazisi evini sanat atölyesine çevirdi 
Mardin Nusaybin’de 
2016 yılında hendek 
operasyonları sırasında 
terör örgütü ile girilen 
çatışmada yaralanarak 
gazi olan Arif Zeybek, 
tedavi sürecinde aldığı 
filografi kursunda 
öğrendiği sanatı 
yaşamının bir parçası 
haline getirdi.  Halen 
Muğla İl Jandarma 
Komutanlığı emrinde 
görevini yürüten ve 
bugüne kadar çok 
değişik eserler üzerinde 
çalışan gazi Arif 
Zeybek, daha çok spor 

kulüplerinin armaları, 
Atatürk, Türk Bayrağı, 
firma armaları yaptı. 
Yaptığı filografi eserleri 
talepte bulunanlar 
tarafından alınırken, 
zaman zaman özel 
siparişler de teklif 
ediliyor.

ODASINI 
ATÖLYEYE 

ÇEVİRDİ
Filografi sanatının 
unutulmaya yüz tutmuş, 
yok olma tehlikesi 
altında olan bir sanat 
dalı olduğunu belirten 
Zeybek, bu sanatın 

yaşatılması ve gelecek 
kuşaklara aktarılması 
için çalışmaya devam 
edeceğini söyledi. 
Evinin bir odasına 
atölyeye çeviren gazi 

Zeybek, filografi 
çalışmalarını burada 
devam ettiriyor. 
Çalışma yaptığı evinin 
odasını yaptığı eserler 
süslüyor. - İHA
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