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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

EVLENEN KADIN, 
EŞİNİN SOYADINI 

KULLANMAK 
ZORUNDA DEĞİL
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YASTIK SEÇIMIN 
YANLIŞSA 

BEDENIM NASIL 
TEPKI GÖSTERIR?
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Fuarda stant açan ziraat odaları çiftçileri ve vatandaşları bilgilendiriyor

ALTERNATİF ÜRÜNLERİN 
ARTMASI GEREKİYOR

Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz Ziraat Odaları, Muğla Tarım Hayvancılık, Gıda 
ve Arıcılık Fuarı’nda stant açtı. Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz Ziraat Odaları 
Başkanları standa gelen vatandaşlara ve çiftçilere bilgilendirmede bulunuyor.
Aynı stantta bir araya 
gelen Ortaca, Dalaman 
ve Köyceğiz Ziraat 
Odaları da bölgenin 
limon, nar, domates ve 
portakal gibi önde gelen 
ürünlerinin yanı sıra 
Pitaya, Papaya, Kamkat, 
Kuşkonmaz gibi 
alternatif ürünlerinde 
tanıtımını yapıyor. 
Ortaca Ziraat Odası 
Başkanı Salim Çöllü, 
“Fuarda açtığımız stantta 
bölgemizdeki nar, limon, 
domates, portakal ve 
mandalin gibi ürünlerin 
yanı sıra yeni yeni 

yetişen alternatif Pitaya, 
Kamkat, Papaya, 
Kuşkonmaz gibi 
ürünlerin tanıtımını 
yapıyoruz. Ortaca, 
Dalaman ve Köyceğiz 
Ziraat Odaları olarak 
ortak açtığımız stantta 
bölgede yetişen ürünleri 
tanıtmak istiyoruz. 
Fuara katılanları önde 
gelen ürünlerimizin 
yanı sıra alternatif 
ürünlerimiz hakkında da 
bilgilendirmek istiyoruz. 
Bölgemizde ürünlerin 
satışına destek vermek 
istiyoruz.” dedi. -7

Muhtarlardan Kırsal Mahalle Talebi
19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısı ile Ortaca Demokrasi ve Şehitler Meydanında tören 
düzenlendi. Törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından 
Tepearası Muhtarı Temel  Hakkı İpek, Yerbelen  Muhtarı Hüseyin Gün ve Ekşiliyurt Muhtarı  İsa 
Topal, Atatürk Anıtına çelenk sundu. 

Ortaca Kaymakamlığı tarafından düzenlenen 
kahvaltıda, mahalle muhtarları eskiden köy 
statüsünde olan mahallelerinin “kırsal mahalle” 
statüsüne geçirilmesi için Kaymakamlık ve Belediye 
Başkanlığı makamlarından talepte bulundular. -3

Milletvekili Ergun, Dalaman 
Kapıkargın’daki araziyi 

TBMM gündemine taşıdı

İYİ Parti Muğla 
Milletvekili ve Yerel 
Yönetimler Başkanı 
Prof. Dr. Metin 
Ergun, Dalaman 
Kapıkargın’daki 
TİGEM arazisinin Kültür 
ve Turizm Bakanlığı’nca 

kamulaştırılması 
konusundaki iddialarla 
alakalı Kültür ve 
Turizm Bakanı 
Mehmet Nuri Ersoy’un 
yanıtlaması istemiyle 
soru önergesi 
verdi. -5

Milletvekili Gökcan 
TBMM’de Muğla’nın içme 
suyu sorununu dile getirdi

Muğla AK Parti 
Milletvekili Yelda 
Erol Gökcan, bugün 
TBMM’de Gündem Dışı 
söz alarak “Muğla’nın 
İçme Suyu” üzerine 
bir konuşma yaptı.
Milletvekili Gökcan 
konuşmasında; Genel 
Kurul çalışmaları 
dışında, her hafta 
sonu Muğla’da 
sahada olduğunu 
belirterek, “Belediye 
başkanlarımızla, 

muhtarlarımızla, ilçe 
başkanlarımızla ve 
hemşerilerimizle sürekli 
toplantılar yapıyorum” 
dedi. -4

CHP’li Erbay: Üreticiye 
destek verilsin limon 

dalında kalmasın
CHP Muğla Milletvekili 
Burak Erbay, Muğla’daki 
limon üreticilerinin 
sorunlarını Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 
gündemine taşıyarak 
acil destek çağrısında 
bulundu. İlaç, gübre, 
mazot gibi girdi 
maliyetlerinin her geçen 
gün artması nedeniyle 
limon üreticisinin 
ürününü satamadığını 
ve limonun dalında 

kaldığını belirten CHP’li 
Erbay, “Üreticinin 
sırtındaki maliyet 
yükü bir an önce 
düşürülmelidir.” dedi. -5

Başkan 
Uzundemir: 
“Hedefimiz 
güvenli ve 

kaliteli ulaşım”

İhtiyaç duyulan 
bölgelerde imara uygun 
olarak açılan yeni 
yollarla yaya ve araç 
trafiğini rahatlatan 
Ortaca Belediyesi, 
ömrünü tamamlayarak 
bozulan yolların bakım, 
onarım çalışmalarını 
da planlı bir şekilde 
yürütüyor. -6

Parklarda 
temizlik 

çalışmaları 
devam ediyor

Ortaca Belediyesi, 
vatandaşların dinlenip 
stres attığı park, bahçe 
ve mesire alanlarını 
düzenli bir şekilde 
temizliyor. -6



Menopoz dönemi; 
kadınlarda progesteron 
ve östrojen hormon-
larının azalmasıyla 
adet görülmesinin 
kaybolduğu dönemdir.
Genellikle 45-55 yaş 
aralığında görülür. Sıcak 
basması, gece terlemesi, 
yorgunluk, uykusuzluk, 
baş ağrısı, halsizlik gibi 
belirtiler gösterir .Bunun 
yanda anksiyete, depre-
syon, ağlama, sinirlilik 
gibi psikolojik sorunlar-
da görülebilir.
Menopoz döneminde 
östrojen hormonunun 
azalmasıyla birlikte  me-
tabolizma yavaşlamaya 
başlar.Bu dönemde size 
nasıl beslenmeniz gerek-
tiğiyle ilgili önerilerde 

bulunmak istiyorum:
•Yeterli,dengeli ve 
sağlıklı beslenme hede-
flenmelidir.
•Her öğünde bütün besin 
gruplarını içeren(süt 
gurubu,et gurubu,tahıl 
gurubu ve sebze-meyve 
gurubu) besinler bi-
reyin ihtiyacına göre 
tüketilmelidir.
•Eğer beden kitle in-
deksiniz ideal ağırlıkta 
değilse bu diyetisyen 
desteğiyle uygun aralığa 
getirilmelidir. 
•Basit karbonhidrat 
içeren(pirinç,beyaz 
un,çay şekeri,reçel,bal..)
gibi besinlerin tüketimi 
azaltılmalıdır.Bunların 
yerine kompleks kar-
bonhidratlar(tam tahıllı 

ekmek, bulgur ,kuru 
baklagiller, tam tahıllı 
makarna..)gibi besinler 
tercih edilmelidir.
•Tuz tüketimi sınır-
landırılmalıdır.
•Bağırsak hareketleri-
nin düzenlenmesi için 
posa içeriği yüksek(taze 
sebze-meyve, kuru 
baklagiller ve tam tahıllı 
ürünler) besinleri beslen-
menize ekleyin.
•Günlük en az 2.5 litre 
su tüketmeye çalışın.
•Alkollü içecekler,asitli 
ve kafein içeren içecek 
tüketimi sınırlandırıl-
malıdır.
•Bu dönemde ke-
mik-mineral kaybı 
azalabilir.Bu yüzden D 
vitamini ve kalsiyum 
seviyeleri önemlidir.
Kalsiyum içeriği yük-
sek(süt ve süt ürün-
leri,yeşil yapraklı seb-
zeler,pekmez..)besinleri 
beslenmenize ekleyin.D 

vitamini ihtiyacınız 
içinde düzenli olarak 
güneşlenmeye çalışın.
Gerekli olan durum-
larda doktor desteğiyle 
kalsiyum ve D vitamini 
takviyesi alınabilir.
•Et tüketiminde yağsız 
et tercih edin.Pişirme 
tekniği olarak  yağ ekle-
meden ızgara,buğulama 
ya da haşlama yöntem-
lerini tercih edebilirsiniz.
•Yemeklerinizde zeytin-
yağı,avokado yağı,fındık 
yağı gibi bitkisel yağları 
tercih edin.
•Tereyağ, margarin,iç 
yağ gibi doymuş yağları 
tüketimi sınırlandırıl-
malıdır.
•Omega 3 açısından 
zengin balığı haftada 
en az 2 defa tüketmeye 
çalışın.
•Aşırı yağlı gıdalar ,fast 
food tarzı besinler ve 
kızartmalardan uzak 
durulmalıdır.

•Fitoöstrojenler adı 
verilen besinleri(yeşil 
yapraklı bitkiler, kuru 
baklagiller, soya fasülye-
si, keten tohumu, soğan, 
sarımsak, adaçayı..) 
beslenmenize ekleyin.Bu 
bitkisel hormonlar daha 
rahat menopoz geçirme-
nize yardımcı olabilir.
•Düzenli fiziksel aktivite 
yapmaya çalışın.Örneğin 
her gün 35-40 dakika 
orta aktivitede yürüye-
bilirsiniz.
•Besin ögesi olmayan 
fitokimyasalların 
tüketilmesinin birçok 
kronik hastalıklara karşı 
koruyucu etki sağladığı 
saptanmıştır .Bu yüzden 
fitokimyasal içeren nar, 
portakal, yaban mersini, 
çilek ,brokoli, pancar, 
domates,  tam tahıllı 
ürünleri ve kuru bak-
lagilleri beslenmenize 
ekleyin.
Sağlıkla kalın.. 

MENOPOZ DÖNEMİ 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
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- Fiyatlara KDV dahil değildir. 
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Seçtiğiniz yastık eğer 
çok alçaksa;
Sabahları sert omuz 
ve boyun ağrısıyla 
uyanılabilir.
Çok yüksek bir yastık-
sa;
Kafada ağırlık 
hissi,boynu sürekli 
çıtlatma isteği mevcut 
olabilir.
Peki yastığın hangi 
üründen yapıldığı 
önemli mi?
Herhangi bir sağlık 
problemi olan birey-
lerde kafa şeklini alan 

ürünler sünger gibi…
tercih edilmesi pek 
uygun değildir.
Tercih edebileceğiniz 
en sağlıklı yastıklar 
çok yüksek veya 
alçak olmadıkça yün 
yastıklar olabilir.
Ortopedik yatak ve 
yastık tercihleriniz siz-
in yatış pozisyonunuza 
ve sağlık problemi-
niz varsa ona uygun 
adapte edilerek düzen-
lenmelidir.
Sağlıklı günler diliy-
orum.

Fizyoterapist Eda Akcabel

Yastık Seçimin Yanlışsa Be-
denim Nasıl Tepki Gösterir?

Dünya Beyaz Baston 
Günü dolayısıyla 
Ortaca Belediye 
Başkanı Alim 
Uzundemir, Türkiye 
Görme Engelliler 
Muğla Şube Başkanı 
Mehmet Özdemir, 
yönetimi ve görme 
engelli vatandaşlarla 
Günlüklü Restoranda 
bir araya geldi.
Toplantıda, Ortaca 
Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir 

ve beraberindeki 
heyet görme engelli 
vatandaşlar ile sohbet 
ederek istek ve 
önerileri dinlediler. 
Muğla Şube 
Başkanı Mehmet 
Özdemir yönetimi 
ve görme engelli 
vatandaşlar, Ortaca 
Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir’e 
teşekkürlerini ilettiler.
- Mehmet Bozkır

Başkan Uzundemir görme 
engelli vatandaşlarla 

bir araya geldi

29 Temmuz’da 
Marmaris’te başlayan 
ve 15 gün devam eden 
Muğla’daki orman 
yangınlarında 52 bin 
hektar ormanlık alan 
ve 8 bin hektar da arazi 
yangını toplam 60 bin 
hektar alan alevlere 
teslim olmuştu.  
  Muğla tarihinin en 
büyük ormanı yangını 
olarak kayıtlara geçen 
yangınlarda Aydın’da 
başlayan, Kavaklıdere 
ilçesine sıçrayan ve 
oradan Menteşe ilçesine 
sirayet eden orman 

yangını sonrası iki ilçede 
toplam 16 bin hektar 
ormanlık alan tamamen 
yandı. Orman yangınları 
sonrası yanan sahalarda 
Türkiye’nin dört bir 
yanından kesim işçileri 
yanan sahalarda temizlik 
ve kesim çalışması 
başlattı. Yangınların 
üzerinden geçen 2 ay 
sonra toprağın yağmurla 
ilk buluşması sonrası 
tabiat ana yeşil yüzünü 
gösterdi.
  Yağmur sonrası 
yanan sahaların bazı 
bölümlerinde yeşil örtü 

tekrar filizlenmeye 
başladı. Yanan sahalarda 
Menengeç, Meşe, 
Erguvan, Karaçalı, 
Kapari, Dişbudak ve 
Kocayemiş gibi ağaç 
ve bitki fidanları 
yükselmeye başladı. İlk 
yağmurların ardından 
yeşil doku tekrar kendini 
gösterirken, bir taraftan 
da yanan sahalarda hem 
temizlik, hem de kesim 
çalışmaları yürütülüyor.
  Muğla bölgesine düşen 
ilk yağmurların ardından 
doğal tohumlama 
çalışması yerin fidan 

dikimi yapılacak alanlar 
ise fidan dikimi için 
hazır hale getiriliyor.
  Menteşe bölgesinde 
yanan sahada kesim 
çalışmalarına katılan 
İbrahim Yıldız, 
“Yağmurun yağması 
faydalı oldu. Yağmurun 
yağması ile birlikte 
mikroorganizma 
faaliyetleri canlandı. 
Bundan sonra Nisan 
ayına doğru tabiat ana 
canlanmaya başlayacak. 
Buraları kesilecek. 
Kesildikten sonra da 
dikim yapılacak. Dikim 

olmayan yerlerde zaten 
kozaklarda tohumlar 
mevcut. O tohumlar 
toprağa düştüğü anda 
zaten yanan bir alanın 
toprak verimi çok 
yüksektir. Dolayısı 
ile hem ağaçlandırma 
çalışmaları ile hem 
de doğal tohumlardan 
gelecek fidanlarla 
buraları önümüzdeki 
sene fidanlık bir 
şekilde yeşillenmeye 
başlayacak. 10-15 yıl 
gibi süre zarfında 
buraları ormanlık olarak 
görebiliriz” dedi. - İHA

Tabiat ana küllerinden yeşeriyor  
Muğla’da Ağustos ayında 16 bin hektar ormanlık alanın yandığı Kavaklıdere ve Menteşe ilçelerindeki 
alanlarda yüzlerce kesim işçisi çalışmalarını sürdürürken, son yağışlar sonrası tabiat yeniden yeşile 
bürünmeye başladı.  
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1934 yılında yürürlüğe 
giren Soyadı Ka-
nunu’na göre herkes 
bir soyadı taşımak 
zorundadır. Soyadı, 
kişiye sıkı sıkıya bağlı 
veya şahsen kullanıla-
cak haklar şeklinde 
ifade edilen başkasına 
devredilemeyen ve 
kişinin münhasıran 
kullanabileceği kişilik 
haklarındandır.
Olağan şartlarda 
doğum ile edindiğimiz 
ve kabullenmiş old-
uğumuz soyadlarımız, 
özellikle kadınlar için 
evlilik müessesi ile old-
ukça önem kazanmakta 
ve soyadının değişmesi 
nedeniyle kimi zaman 
zorlayıcı olabilmek-
tedir.
Medeni Kanunumuzun 
ilgili hükümleri uyarın-
ca evlenen kadının han-
gi soyadını ne şekilde 
kullanacağına ilişkin 
iki ihtimal vardır:
◦ Kadın, evlilik ile 
kendi soyadından 
vazgeçerek yalnız-
ca evlendiği kişinin 
soyadını kullanabilir;
◦ Bir diğer ihtimal ise; 
kadının kendi soyadın-
dan sonra gelmek üzere 
eşinin soyadını kulla-
nabilmesidir. Ancak 
eşinin soyadından önce 
gelmek üzere kendi aile 
soyadını da kullan-
mak isteyen kadının, 
evlendirme memuruna 
veya daha sonra nüfus 
idaresine yazılı başvuru 
yapması gerekmektedir.
Geçtiğimiz yıllarda 
ise bu konuda old-
ukça yenilikçi bir 
karar alınarak evlenen 
kadının eşinin soyadını 
kullanmak zorunda 
olmayacağı yönünde 
bir durum meydana 
getirilmiştir. Yargıtay 
Hukuk Genel Kurulu, 
kadının eşinin soyadını 
kullanmaksızın aile 
soyadını kullanmasının 
da mümkün olacağı, 
üstelik bu durum için 
haklı bir gerekçe ol-
masına gerek olmadığı, 
kadını talep etmesinin 
yeterli olduğuna karar 
verilmiştir.
Kararın gerekçesinde 
ise, kadının aile 

soyadını tek başına 
kullanmasına müsaade 
etmeyen Medeni 
Kanun hükümlerinin, 
Avrupa İnsan Hak-
ları Sözleşmesinin 
“özel ve aile hayatına 
saygı” başlıklı 8. ve 
“ayrımcılık yasağı” 
başlıklı 14. maddel-
erine aykırı olduğu 
belirtilmiştir.
Türkiye de, Avrupa 
İnsan Hakları Sö-
zleşmesine taraf olup 
Anayasa’nın 90. mad-
desine göre, temel hak 
ve özgürlüklere ilişkin 
hususlarda milletler-
arası anlaşmalar ile ka-
nunlarımızın çelişmesi 
halinde, milletlerarası 
anlaşma hükümleri esas 
alınacaktır. Avrupa İn-
san Hakları Mahkemesi 
de birçok kararında, 
evli kadının kocasının 
soyadını kullanması 
zorunluluğu getiren 
düzenlemelerin, özel 
hayat ve ayrımcılık 
yasağı kapsamında hak 
ihlaline sebep olduğuna 
işaret etmektedir.
Netice itibariyle, evlilik 
içinde yalnızca kendi 
soyadını kullanmak ist-
eyen kadın, dava yolu-
na başvurarak herhangi 
bir somut gerekçe veya 
mazeret göstermesine 
gerek olmaksızın ta-
lepte bulunabilecektir.
Özellikle günümüzde 
evlilik yaşının iler-
lemesi, kadınların iş 
hayatında ve kari-
yerlerinde bilinirlik 
kazandıktan sonra 
evlenme nedeniyle isim 
değişikliği yapmak 
zorunda kalmaları, 
soyadı değiştirmek 
zorunda kalan kadın-
ların çeşitli zorluklar 
ile karşılaşmalarına, 
kariyerlerinin isim 
yönünden yeniden 
başlamalarına veya 
tanınırlıklarının 
zedelenmesine neden 
olabilmektedir. Artık 
bu hukuki gelişmeler 
sayesinde kadınlar, 
evlilik öncesindeki 
soyadlarını evlilik 
içinde de tek başına 
kullanmaya devam ede-
bilecektir. Sağlıklı ve 
huzurlu günler dilerim.

Av. Arb. Zühra Acar Kandemir

EVLENEN KADIN, EŞİNİN 
SOYADINI KULLANMAK 

ZORUNDA DEĞİL

Törende, saygı 
duruşunda bulunulması 
ve İstiklal Marşının 
okunmasının ardından 
Tepearası Muhtarı Temel  
Hakkı İpek, Yerbelen  
Muhtarı Hüseyin Gün ve 
Ekşiliyurt Muhtarı  İsa 
Topal, Atatürk Anıtına 
çelenk sundu. 
Çelenk sunumunun 
ardından Sarıgerme 
Muhtarı Musa Varol, 
günün anlam ve önemine 
dair bir konuşma yaptı. 
Çelenk sunma töreninin 
ardından Günlüklü 
Restoranda kahvaltılı 
toplantı yapıldı. 
Ortaca Kaymakamlığı 
tarafından düzenlenen 
kahvaltıda, mahalle 
muhtarları eskiden 
köy statüsünde olan 
mahallelerinin “kırsal 
mahalle” statüsüne 
geçirilmesi için 

Kaymakamlık ve 
Belediye Başkanlığı 
makamlarından talepte 
bulundular. 
Muhtarlar konu ile ilgili 
yaptıkları açıklamalarda, 
şunları dile getirdiler; 
“Mahallelerimiz 
eskiden köy statüsünde 
bulunmakta 
iken Büyükşehir 
yasası gereğince 
Mahalle statüsüne 
geçirilmişlerdir. Fakat 
Büyükşehir yasasında 
bulunan bir madde 
gereği köy statüsünde 
iken hayvancılıkla 
uğraşan ve geçimini 
buradan karşılayan 
vatandaşlarımız büyük 
sıkıntı yaşamaktadır. 
Mahallemizden 
gayrimenkul alarak 
yerleşen vatandaşlarımız 
hayvanlardan rahatsız 
olduklarını belirterek 

şikayette bulunmaktalar 
ve bu şikayetleri 
Büyükşehir yasasına 
göre değerlendiren 
resmi kurumlarımızda 
haklı olarak yasa gereği 
hayvancılıkla uğraşan 
Mahalle halkımız 
aleyhine kararlar 
alabilmektedirler. 
Komşusunun horozunun 
ötmesinden rahatsız 
olup şikayette bulunan 
mahalle halkımız 
bulunmakta ve bu 
şikayetler bizi çok 
zor durumlarda 
bırakmaktadır. 
Bu nedenle bu 
tür şikayetlerin 
önüne geçmek ve 
mahallelerimizde huzur 
ve güven ortamı adına 
eski köy statüsünün 
Büyükşehir yasasındaki 
karşılığı olan Kırsal 
Mahalle statüsüne 

Mahallelerimizin 
geçirilmesi için 
Kaymakamlık 
Makamından ve 
Belediye Başkanlığından 
talepte bulunuyoruz. 
Ortaca Belediye 
Başkanlığında bulunan 
ve komisyona havale 
edilen bu konudaki 
müracaatımızın da en 
kısa sürede olumlu yönde 
değerlendirilmesini rica 
ediyoruz.”
Toplantıya, Ortaca 

Kaymakamı Meral Uçar, 
Kaymakam Adayı Hatice 
Gamze Yılmaz, Belediye 
Başkan Vekili Yunus 
Erpek, İlçe Emniyet 
Müdürü Yılmaz Lima, 
İlçe Jandarma Komutanı 
Yüzbaşı İlker Karaalp, 
İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Seyit Kavak, İlçe Tarım 
ve Orman Müdürü Okan 
Bilgiç, Ziraat Odası 
Başkanı Salim Çöllü ve 
muhtarlar katıldı.
- Berkay Göcekli

Muhtarlardan Kırsal Mahalle Talebi
19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısı ile Ortaca Demokrasi ve Şehitler Meydanında tören düzenlendi.

Başkan Uzundemir, 
mesajında şu ifadelere 
yer verdi: “Ülkemizde 
yerel demokrasinin 
en eski örneği olan 
muhtarlık müessesesi 
ve muhtarlarımız; görev 
yaptıkları mahallelerdeki 
sorunların çözümü, 
vatandaşların talep ve 
beklentilerinin yerine 
getirilmesi yolunda, 
kamu idareleri ve 

yerel yönetimlerle 
işbirliği içinde hareket 
eden önemli birer 
hizmet odaklarıdır. 
Halkımızın tercihi 
ve seçimiyle işbaşına 
gelmiş muhtarlarımız, 
vatandaşlarımızın 
hizmetle buluşturulması 
noktasında bizlerin 
de birer çalışma 
arkadaşıdır. Muhtarlık, 
fedakarlık ve sevgi 

gerektiren zor bir 
görevdir. Muhtarlarımız 
da bu zorlu görevi 
büyük bir meşakkatle 
yerine getirmektedirler. 
Demokrasi zincirinin 
ilk halkasını oluşturan 
muhtarlar, hizmetlerin 
en hızlı bir şekilde 
halka ulaştırılmasında 
önemli görevler 
üstlenmektedirler. 
Milletimizin tercihine, 

teveccühüne, itimadına 
mazhar olmak gerçekten 
rütbelerin en büyüğüdür. 
Dolayısıyla, halkımızın 
tercihi ve seçimiyle 
işbaşına gelmiş 
muhtar kardeşlerimiz, 
son derece önemli 
bir makamda 
bulunmaktadırlar. 
Muhtarlarımız, bir 
yandan sorumlu 
olduğu mahallede ki 

vatandaşların kamu 
kurum ve kuruluşlarıyla 
ilişkilerinde aracı rol 
oynarken diğer yandan 
da kamu yönetimi 
anlayışının en temel 
dinamiklerinden biri 
olan katılımcılığın 
sağlanmasında önemli 
bir görevi yerine 
getirmektedirler. Kimi 
zaman halkın kimi 
zaman da devletin sesi 

olan muhtarlarımız 
milletimizin eli kolu 
konumundadır. Bu 
vesileyle muhtarlarımıza 
hizmetlerinden ve 
gayretlerinden dolayı 
şükranlarımı sunuyor, 
Muhtarlarımızın 
19 Ekim Muhtarlar 
Günü′nü en kalbi 
duygularımla kutluyor, 
selam ve sevgilerimi 
sunuyorum.”

Başkan 
Uzundemir’den 
Muhtarlar 
Günü mesajı
Ortaca Belediye 
Başkanı Alim 
Uzundemir, 19 Ekim 
Muhtarlar Günü 
dolayısıyla kutlama 
mesajı yayınladı. 



Osmanlı Devletinin yıkılışını 
ve günümüzde yaşanan-
ları tahlil edebilmek için 
OSMANLI BANKASINI, 
arkasında ki sermayeyi ve 
aklı iyi bilmek gerekir..Fransa 
ve İngiliz aklı ile kurulan bu 
banka daha sonra,  yerini han-
gi devlet aklına ve bankaya 
bıraktı acaba ..?  
Bu banka vasıtasıyla Os-
manlı ekonomisi, devlet 
aklı ve toplum yapısı nasıl 
yönlendirildi..?  Bu banka, 
hangi aileleri, sermayesi ile 
iş hayatında, bürokraside ve 
siyasette öne çıkardı acaba..?  
Hangi Tarikat ve cemaatlere 
para akışı sağladı ve bu gün 
durum nasıl..? Osmanlı’nın 
BATI HAYRANLIĞI nere-
den kaynaklanıyordu..?
İşgal kuvvetleri Çanakkale de 
kazanamadı diye üzülenlerin 
bu banka ve arkasında ki akıl 
ile bağlantısı nedir ve bu gün 
de Osmanlı bankasının yerini 
almış olan banka ve arkasında 
ki akıl ile bağlantısı olanlar 
var mı..?  Varsa ülkemiz, dev-
letimiz ve insanımız üzerinde 
etkileri nelerdir..?
İşgal kuvvetlerini Halifenin 
ordusu ilan eden ve Milli 
Mücadele edenleri  Hainlikle 
suçlayanların bu banka ile 
alakası var mıdır..?
Osmanlı devletinin Üst 
düzey subayları neden Alman 
kökenli generallerden oluşuy-
ordu..? Osmanlı devletinin  
BAKANLARI,  PAŞALARI, 
DOKTOR ve ECZACILARI, 
İŞ ADAMLARI neden 
GAYRİ MÜSLİMLERDEN 
oluşmuştu..?   TÜRK  YE-
TENEKSİZ  MİYDİ..? 
Tüm bunların iyi analiz 
edilmesi ve incelenmesi gere-
ken konulardır..!
Osmanlı devletinin yıkılışını 
önlemek adına dönemin 
Aydınları, OSMANLICI-
LIK fikrini öne sürmüş ve 
bu konuyu toplumun her 
kesimine aktarmaya, farklı 
etnik ve inanç içinde olan 
milletleri bir arada tutmaya 
çalışmışlardır. Fakat  tek tek  
Hristiyan milletler bağımsı-
zlıklarını kazanıp, Osman-
lıdan kopmaya başlayınca 
da en azından Müslüman-
ları Osmanlı çatısı altında 
tutabilmek adına bu sefer 
de ÜMMETÇİLİK ipine 
sarılmışlar ama Müslüman 
Araplar başta olmak üzere, 
İslam milletlerinin İngilizler 
ile birlikte hareket etmeleri ve 
tek tek Osmanlıdan kopmaya 
başlamaları üzerine,  elde 
kala kala tek TÜRKÇÜLÜK 
kalmıştı. Türk milletinin 
bağımsızlığını sağlamak 
ve Türklere de bir devlet 
kurmak adına TÜRK MİLLİ-
YETÇİLİĞİ ile Türk milletini 
TEK ÜLKÜ ETRAFINDA 
BİRLEŞTİREREK, EM-
PERYALİZME KARŞI 
MÜCADELE VERİLMİŞ 
ve BAĞIMSIZLIK KAZA-
NILMIŞTR..!
Atatürk’ün ölümünden 
hemen  sonra  en yakın silah 
arkadaşları, ATATÜRK’E,  

KARŞI DEVRİM Mİ 
DÜZENLEDİLER..?   
Atatürk mason localarını 
kapattı. O’nlar tekrar 
açtı. Atatürk’ün Hain ilan 
edip,yurt dışına çıkarttıkları-
na AF ÇIKARTIP, Ülkeye 
geri çağırdılar. ATATÜRK’E 
SUİKASTTAN YARGILA-
NIP, CEZA ALAN ve ÜLKE 
DIŞINA KAÇAN, ATATÜRK 
ÖLENE KADAR ÜLKEYE 
DÖNEMEYEN “ HALİDE 
EDİP ADIVAR’I KİM 
AFFEDEREK, ÜLKEYE 
GİRİŞİNE İZİN VERDİ ve 
en önemlisi ATATÜRK’ÜN 
CANINA KASTEDEN 
BU KADINI NASIL EN 
BÜYÜK ATATÜRKÇÜ 
İLAN ETTİ…? “  
İsmet İnönü neden Atatürk 
ile küstü..?  Kazım Karabekir 
paşa Atatürk’e neden düşman 
oldu..?  Atatürk , Karabekir  
paşayı tüm görevlerinden 
azledip, Milletvekili bile 
seçtirmedi. NEDEN..?  
Bunun GÜRBÜZ OĞLAN-
LAR YETİMHANESİ ile 
alakası var mı..?  Gürbüz 
Oğlanlar yetimhanesinde 
yetişen bu çocuklar SUBAY 
OKULUNA NASIL YAZIL-
DI..?  ve  subaylar arasından 
kimler PAŞA OLDU..?  Bu 
PAŞALAR HANGİ DAR-
BE ve MUHTIRALARA 
KARIŞTI..?  Lütfen araştırın 
ilginç sonuçlara ulaşa-
caksınız…
OSMANLI BANKASI ve 
arkasında ki İNGİLİZ ve 
FRANSIZ  AKLININ  yerini 
bu gün ABD ve DÜNYA 
BANKASI MI ALDI..?  Tüm  
DARBELERİN ARKASIN-
DA ABD AKLININ ÇIKMA-
SI TESADÜF MÜ..?
Ben kendi fikir ve düşüncel-
erimi ifade etmek yerine, tüm 
dostlarımın DÜŞÜNMES-
İNE, ARAŞTIRMASINA ve 
KENDİ DOĞRULARINA,  
KENDİLERİNİN ULAŞIP, 
KARAR VERMESİNE 
YARDIMCI OLMAYA 
ÇALIŞIYORUM.. KİMSE 
BENİM GİBİ DÜŞÜN-
MESİN  AMA LÜTFEN 
BU KONULAR ÜZERİNE 
DÜŞÜNSÜN..?
ATATÜRKÇÜYÜM Dİ-
YENLER  gerçekten 
ATATÜRKÇÜLER Mİ..?
TÜRKÇÜYÜM DİYENLER 
gerçekten TÜRKÇÜLER 
Mİ..?
KÜRTÇÜLÜK YAPANLAR 
gerçekten KÜRTLER Mİ..?
ÜMMETÇİLİK ve İSLAM-
CILIK YAPANLAR gerçek-
ten MÜSLÜMANLAR MI..?
Lütfen araştırıp, incelemeden, 
ezbere bu konular üzerinde 
konuşmayın. BİZİ ,BİZE 
KIRDIRIYORLAR. BİZİM 
GÖNÜLLERİMİZİ BİR-
BİRİNDEN UZAKLAŞTIRI-
YORLAR. RUHLARIMIZI, 
BİRBİRİMİZE YABAN-
CILAŞTIRIYORLAR. 
Kısacası bizi, birbirimize 
ÖTEKİLEŞTİRİYORLAR..?
Yeter artık buna DUR DE-
MEYELİM Mİ..?

Sezgin Yıldırım

OSMANLI BANKASI
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Milletvekili Gökcan 
konuşmasında; Genel 
Kurul çalışmaları dışında, 
her hafta sonu Muğla’da 
sahada olduğunu belirterek, 
“Belediye başkanlarımızla, 
muhtarlarımızla, ilçe 
başkanlarımızla ve 
hemşerilerimizle sürekli 
toplantılar yapıyorum” dedi.
Hemşerilerimizin Muğla’da 
en büyük sorunu içme 
suyudur ve köyler ve 
ilçelerimiz susuzluktan 
kırılıyor diyerek sözlerine 
devam eden Milletvekili 
Gökcan konuşmasında şu 
bilgileri paylaştı; 
“Hemşerilerimiz, CHP’li 
Belediye bizi, bir damla suya 
muhtaç hale getirdi diye 
şikayet ediyor.
Muğlamızın tüm ilçelerinde; 
Menteşe, Milas, Marmaris, 
Datça, Bodrum, Yatağan, 
Fethiye, Ula, Dalaman, 
Ortaca, Seydikemer, 
Köyceğiz ve  Kavaklıdere’de 
ciddi bir su sıkıntısı 
yaşanıyor. Köyceğiz’in 
Otmanlar, Seydikemer’in 
Yaylapatlangıç, Dodurga, 
Boğaziçi ve İzzettin 
Mahalleleri’nde su sorunu hat 
safhadadır.
Menteşe ilçemizde iki aydır 
her gece düzenli olarak sular 
kesiliyor.
Kavaklıdere’de Çamlıbel 
ve Menteşe mahallelerinde 
çeşmelerden su yerine çamur 
akıyor. Ortaca’da basınç 
sorunu nedeni ile üst katlara 
su çıkmamaktadır.
Yatağan ve Fethiye’de 
kanalizasyon sorunu vardır.
Datça’nın İskele 
Mahallesi’nde 5 gündür 
sular kesik. Datça’nın 9 
mahallesinde kanalizasyon 

yok. Çocuklarımız sağlık 
problemi yaşamaktadır.
Muğlamızda, sular gün 
aşırı kesiliyor. Birkaç 
gün su verilmeyen köy ve 
mahallelerimiz var.
CHP’li Muğla Büyükşehir 
Belediyesi ve Muski maalesef 
ilgisiz ve yetersiz.
Hemşerilerimiz “Susuzluk  
canımızdan bezdirdi” diye 
feryat  etmektedir.
Halkımız, su ihtiyaçlarını 
açtıkları yeni artezyen 
kuyularından ve tankerlerle 
taşınan sularla kendi 
imkanlarıyla  çözmeye 
çalışıyor.
CHP’li Muğla Büyükşehir 
Belediyesi  su yetersizliğinin 
nedeni olarak  yağmurun 
yağmaması ve kuraklığın 
artmasını bahane ediyor.
Halbuki zamanında yatırım 
yapsalardı su kesintisi 
yaşanmayacaktı.
5216 Sayılı Büyükşehir 
Belediyesi Kanunu
Üçüncü Bölümünün 
R maddesinde; Su ve 
kanalizasyon hizmetlerini 
yürütmek, bunun için 
gerekli baraj ve diğer 
tesisleri kurmak, kurdurmak 
ve işletmek; derelerin 
ıslahını yapmak; kaynak 
suyu veya arıtma sonunda 
üretilen suları pazarlamak.       
Görevini  Büyük Şehir 
Belediyesine vermiştir.
Ağustos ayında Muğla’da 
CHP Genel Merkezi ve 
Muğla  Büyük Şehir 
Belediyesi, Yangın Çalıştayı 
yapmıştır.
Yangın çalıştayı yapacağına 
keşke Su Çalıştayı yapsaydı 
da..
Muğlamızı susuzluktan 
kurtarsaydı. Ama nerdeee..

Son günlerde Muğla’da 
gündem olan yurt konusunda 
da söyleyeceklerim var.
Yeni açtığımız Turgut Reis 
KYK Öğrenci yurduna su ve 
kanalizasyonu bağlamayan 
CHP’li Belediye yine sınıfta 
kaldı.
CHP Milletvekili Sayın 
Girgin, yurtla ilgili yine 
yanlış ve yanıltıcı bilgiler 
verdi.
Mevzuata bakarak açıklama 
yapmamızı söyleyen Sayın 
Girgin’e çağrımız şudur.
Kendileri mevzuata 
ve CHP’li Belediyeye 
yazdığımız yazılara tekrar 
baksın. Su ve kanalizasyonu 
olmayan yere iskan verilmez. 
Bilgi sahibi olmadan fikir 
sahibi olanlara duyurulur.
Öncelikle su ve kanalizasyon 
bağlanacak.  Sonra da iskan 
alınacaktır. Bu yalın gerçeğin 
dahi farkında değillerse 
sözün bittiği yerdeyiz 
demektir. Sayın Girgin; 27 
Ağustos tarihinde, MUSKİ 
Genel Müdürlüğü, 
“müracaat olduğu takdirde 
suyu bağlayalım” demiş 
şeklinde bir açıklama yaptı.
27 Ağustos tarihli O yazı 
şimdi elimde, görüyorsunuz; 
Yazıda özetle, suyun 
basınçlandırılmasını ve 
yurt bölgesine  iletimini 
yapamayacaklarını itiraf 
etmiş.Bakanlık tarafından 
yapılmasını istemişlerdir.
Muğla Valiliği İl 
Koordinasyon Kurulu’nda 
defaatle yurtların su ihtiyacı 
gündem maddesi yapıldı.
Büyükşehir Belediyesine 
yazılar  yazıldı.
Ancak CHP’li Muğla 
Büyükşehir Belediye 
Bakanı Sayın Osman 

Gürün “talep etmedikleri 
için bağlayamadık, talep 
etmezlerse kime nasıl su 
bağlayacağız.” diyerek, 
talihsiz bir açıklama yaptı.
Oysa;  Devletin resmi 
belgeleri ortadadır.
Muğlamızı susuz bırakan 
CHP zihniyeti, yurda da su 
ve kanalizasyonu bağlamadı. 
Öğrencilerimizi mağdur etti.
Hükümet olarak Belediyenin 
asli işini yine biz yaptık. 
Yurtlarımızı da açtık.
CHP’li Büyükşehir 
Belediyesi’nin  beceriksizliği 
ve yetersizliği  gün gibi 
aşikardır.
Son yerel seçimlerde 
Cumhur İttifakı olarak 
hemşerilerimizin teveccühü 
ile 13 Belediyenin 7’sini 
kazandık. 
AK Belediyecilikle yönetilen 
Köyceğiz, Seydikemer 
ve Kavaklıdere’yi tekrar 
kazandık.
Ula, Yatağan, Dalaman ve 
Ortaca Belediyelerini de 
CHP’nin elinden aldık.
Belediye Başkanlarımız 
yatırım, hizmet 
ve çalışmaları ile  
hemşerilerimizin gönlünde 
taht kurmuştur.
CHP’li Muğla Büyük Şehir 
Belediyesi de miladını 
doldurmuştur. Gidiyor 
gitmekte olan. Önümüzdeki 
ilk yerel seçimlerde de Muğla 
Büyükşehir Belediyesi’ni 
AK Belediyecilikle 
buluşturacağız.
Cumhurbaşkanımız ve 
Genel Başkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 
liderliğinde; hizmet nasıl 
yapılır, yatırım nasıl yapılır, 
nasıl çalışılır göreceksiniz.”
- Cihat Cura

Milletvekili Gökcan 
TBMM’de Muğla’nın içme 

suyu sorununu dile getirdi
Muğla AK Parti Milletvekili Yelda Erol Gökcan, bugün TBMM’de Gündem Dışı söz alarak “Muğla’nın 
İçme Suyu” üzerine bir konuşma yaptı.
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Yönetim Kurulumuzun  15.10.2021 tarih ve 80 nolu kararı ile, vakfımızın 15. Olağan Genel Kurul 
Toplantısı, 20 Kasım 2021 Cumartesi günü, Joan Christine Haimoff’un ikameti olan Kaptan June sok. 
No.19 Dalyan-Ortaca-Muğla adresinde saat 14.00 de aşağıdaki gündemle yapılacaktır.
Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı yeter sayı aranmaksızın 27 Kasım 
2021 Cumartesi Günü aynı saat ve yerde yapılacaktır.
Tüm üyelerimizin hazır bulunmaları önemle rica edilir. 
GÜNDEM 
1.Açılış ve yoklama.
2.Divan Başkanı ve Yazman seçimi.
3.Gündem Onaylanması.
4.Faaliyet Raporunun Okunması, Görüşülmesi, Aklanması. 
5.Denetleme ve Finans  Raporlarının Okunması, Görüşülmesi, Aklanması.
6.Vakfın Geleceği Konusunda Seçeneklerin Tartışılması.
7.Dilek ve Temenniler.
8.Kapanış.

Kaptan June Deniz Kaplumbağaları Vakfından
15. Olağan Genel Kurul İlanı

İlaç, gübre, mazot gibi 
girdi maliyetlerinin 
her geçen gün artması 
nedeniyle limon 
üreticisinin ürününü 
satamadığını ve limonun 
dalında kaldığını 
belirten CHP’li Erbay, 
“Geçtiğimiz yıl 3 
TL’ye kadar alıcı bulan 
limon bu sene 1.5 TL’ye 
satılamamaktadır. 
Maliyetlerde çok 
büyük artışlar olurken, 
fiyatlarda yaklaşık yüzde 
50 düşüş yaşanmaktadır. 
Üreticinin sırtındaki 
maliyet yükü bir an önce 
düşürülmelidir.” dedi. 
Limon üreticisinin 
sorunlarının 
araştırılması için 
TBMM’ye bir araştırma 
önergesi veren Erbay, 
Cumhur İttifakı ortakları 
AKP ve MHP’ye 
çağrıda bulunarak 
şunları söyledi: “Her 
yıl yüreği ağzında 
üretim yapan limon 
üreticisinin yaşadığı 
sorunlara köklü çözüm 
bulunması gerekiyor. 
Meselenin tarafları olan 
üretici ve tüccarın bir 
araya geldiği, sorunların 
detaylı bir şekilde ortaya 
konulduğu ve ortak 
akılla çözüm üretildiği 
bir araştırma komisyonu 
kurulmalı. Siyasetin işi 
vatandaşın sorunlarına 
çözüm üretmektir. 
Araştırma önergemizin 
kabul edilmesiyle 
üreticimizin sorunları 
tespit edilecek ve köklü 
çözüm üretilebilecektir.”
Limon üreticisinin 
maliyetlerini dahi 
karşılayamadığını, 
2020 yılında limon 

ihracatına konulan 
kısıtlama nedeniyle 
kaybedilen dış pazarın 
yeniden kazanılması için 
gerekenlerin yapılması 
ve üreticinin sırtındaki 
maliyet yükünün 
azaltılması için destek 
sağlanması gerektiğini 
söyleyen CHP’li Erbay, 
şunları kaydetti:

ÜRETİCİ 
MALİYETİNİ 

KARŞILAYAMIYOR
Türkiye, dünya limon 
üretiminde altıncı 
sırada yer almaktadır. 
Ülkemizde yıllık 
ortalama bir milyon ton 
limon üretilmektedir. 
Muğla ise ülkemizin 
üçüncü büyük limon 
üretim merkezidir. 
Ortaca’da 80 bin ve 
Dalaman’da 20 bin ton 
olmak üzere ilimizde 
yıllık ortalama 100 bin 
ton limon üretilmektedir. 
En kaliteli tür olarak 
bilinen enderdonet türü 
limon üretilmektedir. 
Bölgede yetişen limon 
kalitesi, suyu ve 
aroması ile birinci sınıf 
limon türüdür. Ancak 
Muğla’da geçtiğimiz 
yıl 3 TL’ye kadar alıcı 
bulan limon bu sene 1.5 
TL’ye satılamamaktadır. 
Fiyatlarda yaklaşık 
yüzde 50 düşüş 
yaşanmaktadır. Limon 
üreticisine destek 
sağlanmalı ve maiyetler 
düşürülmelidir. 

İHRACATIN 
ARTIRILMASI 
İÇİN GEREKLİ 
ÇALIŞMALAR 

YAPILMALIDIR
Ülkemizde başta 
Rusya olmak üzere 

Irak, Ukrayna, 
Romanya, Bulgaristan 
ve Suudi Arabistan 
gibi ülkelere limon 
ihracatı yapılmaktadır. 
Ancak 2020 yılında 
alınan kararla limonun 
ihracatına kısıtlama 
getirilmişti. Her ne kadar 
bu kısıtlama kaldırılsa 
da bu durum dış pazarda 
önemli kayıplara neden 
olmuştur. Daha önce 
bizim üreticimizin 
hakim olduğu pazarları 
başka ülkelere kaptırdık. 
Bu nedenle limon 
ihracatımız da önemli 
bir düşüş yaşandı. 
Üreticimiz büyük 
sorunlar yaşamaktadır. 
AKP’nin yanlış 
tarım politikaları 
ve dış politikadaki 
tutarsızlıkları çiftçimizi 
yok olma noktasına 
getirmiş, limon 
dalında kalmıştır. 
Ticaret Bakanlığı ve 
Dışişleri Bakanlığı 
limon ihracatında 
kaybettiğimiz pazarları 
yeniden kazanmamız 
için acilen gerekli 
çalışmaları yapmalıdır. 
- Cihat Cura

Üreticiye destek 
verilsin limon 

dalında kalmasın
CHP Muğla Milletvekili Av. Burak Erbay, Muğla’daki limon 
üreticilerinin sorunlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi 
gündemine taşıyarak acil destek çağrısında bulundu.

Milletvekili Burak Erbay; 

Muğla Milletvekili 
Prof. Dr. Metin 
Ergun; “Dalaman 
ilçesinin Kapıkargın 
Mahallesinde bulunan 
152 ada 2 parsel 
numaralı arazi ile ilgili 
bazı iddialar kamuoyuna 
yansımış durumdadır. 
Bu arazinin büyük bir 
kısmının turizm amaçlı 
değerlendirilmesi için 
bedeli Bakanlığınız 
bütçesinden 
karşılanarak 
kamulaştırma 
çalışmaları 
kapsamında bedel 
tespit araştırmalarının 
yapıldığı iddia 
edilmektedir. Söz 
konusu arazinin büyük 
kısmında buğday ekimi 
yapılması ve farklı 
tarımsal ürünlerin de 
yetiştirilebilmesine 
uygun olması göz 
önünde alınarak İlçe 
Tarım ve Orman 
Müdürlüğü’nce 
hazırlanan raporun 

yüksek fiyat 
gösterildiği ve bunun 
üzerine Bakanlığınız 
tarafından iade 
edilerek düzeltilmesi 
kararı alındığı da bu 
iddialar arasındadır. 
Bakanlığınızın, bu 
iddialar karşısında 
bazı hususları 
açıklığa kavuşturması 
gerekmektedir.” dedi. 
Milletvekili Ergun, 
yanıtlanması istemiyle 
şu soruları yöneltti; 
“Yukarıda ifade 
edilen Bakanlığınızın 
kamulaştırma girişimi 
ile ilgili olarak ortaya 
atılan bu iddialar 
doğru mudur? Eğer 
bu iddialar doğruysa; 
Bakanlığınızca Kıymet 
Takdir Komisyonu’nun 
belirlediği rakamın 
yüksek bulunmasının 
gerekçesi nedir?  
Bakanlığınız bu 
konuda Kıymet Takdir 
Komisyonu dışında 
herhangi bir kurum ya 

da kuruluşa bir bedel 
tespiti yaptırmış mıdır, 
yaptırdıysa hangi kurum 
ve kuruluşlar hangi 
fiyatları belirlemiştir?
Bu iddialar 
doğrultusunda 
Bakanlığınızın söz 
konusu arazinin 
kamulaştırmasındaki 
gayesinin “turizm 
amaçlı kullanım” 
olduğu belirtilmektedir. 
Bu kapsamda 
söz konusu iddia 
doğruysa, Bakanlığınız 
kamulaştırmadan sonra 
nasıl bir yol haritası 
izleyecektir, arazinin 
turizm tesislerine tahsisi 
nasıl olacaktır?
Eğer Bakanlığınız 
nezdinde böyle bir 
girişim varsa; söz 
konusu arazinin turizm 
amaçlı kullanımının 
yaratacağı çevresel 
etkiler için Çevresel 
Etki Değerlendirmesi 
(ÇED) yapılmış mıdır, 
eğer yapıldıysa “ÇED 

olumlu” kararı alınmış 
mıdır? Bakanlığınızın 
böyle bir kamulaştırma 
girişimi doğruysa; söz 
konusu araziyi turizm 
amaçlı kullanma 
politikası belirlendikten 
sonra bölgedeki yerel 
yönetimlerden, sivil 
toplum kuruluşlarından 
veya bölge halkından 
herhangi bir görüş 
alınmış mıdır, alındıysa 
ne yönde görüş beyan 
etmişlerdir?
- Cihat Cura

Milletvekili Ergun, Dalaman Kapıkargın’daki 
araziyi TBMM gündemine taşıdı

İYİ Parti Muğla Milletvekili ve Yerel Yönetimler Başkanı Prof. Dr. Metin Ergun, Dalaman 
Kapıkargın’daki TİGEM arazisinin Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca kamulaştırılması 
konusundaki iddialarla alakalı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması 
istemiyle soru önergesi verdi. 

Dalyan Turizm Tanıtım Sosyal Gelişim ve Eğitim Vakfı’nın (Dalyan TUSEV) Mütevelli Heyeti Toplantısı 
ile Olağan Genel Kurul Toplantısı 11 Kasım 2021 Perşembe günü saat 13:00-17:00 arasında, Dalyan 
Mahallesi Ortaca Belediyesi Çok Amaçlı Toplantı Salonu (Ekmek Fırını Yanı) Ortaca-Muğla  adresinde 
ekte yer alan gündemle gerçekleşecektir. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamaması durumunda 
toplantı aynı gündem ile bir hafta sonra, 18 Kasım 2021 Perşembe günü saat 13:00’da aynı adreste 
yapılacaktır. Katılımınızı rica eder, saygılar sunarım.
        Başar KOŞARGELİR
        Yönetim Kurulu Başkanı
Toplantı Tarihi: 11 Kasım 2021 
Saat:13:00
(İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması durumunda 18 Kasım 21 Perşembe günü saat 13:00’de  
yapılacaktır.)
Yer: Ortaca Belediyesi  Dalyan Çok Amaçlı Toplantı Salonu 
GÜNDEM
1.Katılan Üyelerce Hazirun Listesinin imzalanması
2.Açılış Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı.
3.Yönetim Kurulu Başkanının konuşması.
4.Divan Heyetinin Seçilmesi.
5.Divan Heyetine  Olağan Genel Kurul  Toplantı Tutanağına imza Yetkisi verilmesi.
6.2020-2021 yılı gelir –gider durumunu ve  faaliyet raporlarının okunması.
7.Üyelikten ayrılmak isteyen Mütevelli Heyeti üyelerinin görüşülmesi.
8.Yeni Mütevveli  Heyeti Üye başvurularının  görüşülmesi 
9.Yönetim Kurulunun İbrası.
10.Olağan Genel Kurul Seçimlerinin yapılması ve organlarının seçilmesi.
11.Diğer yazılı ve sözlü önergeler ile dilek ve temennilerin görüşülmesi.
12. Kapanış

 DALYAN TURİZM TANITIM SOSYAL GELİŞİM VE 
EĞİTİM VAKFI OLAĞAN GENEL KURUL İLANI
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Amerikalılar ve 
İtalyanların yoğun 
ilgi gösterdiği mumlu 
balık ve bottargayla 
ilgili konuşan Dalko 
Başkanı Arif Yalılı, 
“Son zamanlarda 
bottarga ve mumlu 
balık yumurtasına 
inanılmaz derece Ruslar 
ilgi gösteriyor. Bu 
gidişle en büyük pazar 
Rus pazarı olacak diye 
düşünüyorum” dedi. 
  Muğla’nın Köyceğiz 
ilçesinde faaliyet 
gösteren Dalko Dalyan 
Su Ürünleri Kooperatifi, 
Türkiye’nin en önemli 
balık yumurtası, mumlu 
balık yumurtası ve 
bottarga üretimi yapan 
kurum konumunda 
bulunuyor. Türkiye’de 
bu alanda en eski üretim 
yapan kurumlar arasında 
yer alan 1971 yılından 
bu yana faaliyette olan 
Dalko, son yıllarda 
yurt dışında pek çok 
ülkeye balık yumurtası 
ve botarga ihraç ediyor. 
2017 yılı itibariyle 
çeşitli yemeklerde 
katkı maddesi olarak 
kullanılan botarganın 
kurutulup öğütülmüş 
halini de üretmeye 
başlayan kuruma, 
özellikle İtalya ve 
Amerika’dan çok ciddi 
talep geliyor. Son 

zamanlarda yaşanan 
Korona virüs salgınında 
uzmanların balık 
yağının da önemini 
dikkat çekmesi ile balık 
yumurtası ve bottarga 
gibi ürünlere rağbet ise 
iyice artmış durumda.
Havyar olarak bilinen 
balık yumurtası ve 
bottarga gibi ürünlerin 
pahalı ürünler olduğunu 
belirten Dalko Başkanı 
Arif Yalılı, fiyatları 
mümkün olduğunda 
düşük tutarak iç piyasada 
vatandaşların da bu 
ürünleri ulaşabilmelerini 
hedeflediklerini söyledi.
“RUSYA EN CİDDİ 
PAZAR OLACAK 
GİBİ”
  Dalko Başkanı Arif 
Yalılı balık yumurtası 
ile bottargaya özellikle 
Amerika ve İtalya’dan 
çok ciddi talep geldiğini 
belirterek, “Son 
zamanlarda Rusya da 
ilgilenmeye başladı, 
ülkemizdeki turizmin 
bir parçası haline geldi. 
Dalyan Muğla’nın, 
Antalya, İzmir, Aydın 
bölgesindeki günü 
birlik turizmin merkezi 
durumda. Antalya’dan 
sabah çıkılıp Dalyan’a 
günübirlik tura geliniyor, 
biz de bunun bir 
parçası haline geldik. 
Antalya bölgesinde, 

Dalyan’a günübirlik 
turlar düzenlenmesinde 
ciddi emekler verdik. 
Buraya günübirlik gelen 
turistlerin mavi yengeci 
görebilecekleri alan 
hazırladık. Ciddi bir 
potansiyel oldu. Dalyan’a 
günlük 5 bin kişiye varan 
oranda ziyaretçi geliyor. 
Bunlara sunuyoruz, 
ciddi bir katma değere 
dönüştürdük mavi 
yengeci. Bunun yanı sıra 
bottarga ve mumlu balık 
yumurtasını sunuyoruz, 
inanılmaz derecede 
Ruslar ilgi gösteriyor. 
Bu gidişle en büyük 
pazar Rus pazarı olacak 
diye düşünüyorum” diye 
konuştu.
“HEDEFİMİZ 
MİLYON KİLOLARA 
ULAŞMAK”

Yıllık hedeflerinin 1 
milyon kiloyu aşmak 
olduğunu belirten 
Dalko Başkanı Yalılı, 
“Levrek, çipura, yılan 
balığı ve diğer ürünlerde 
de üretimimiz var 
ama bizi ayakta tutan 
kefal istihsali. İyi bir 
üretim var. Ekim sonu 
gibi Kasım gibi kış 
dönemi başlayacak. Her 
iki dönemde de balık 
yumurtası, botarga, 
mumlu balık yumurtası 
devam ediyor. Balık 
istihsalinde 350 bin 
kilo olan istihsal, 700 
bin kiloya çıkmış 
durumda, daha ileri 
götürmek istiyoruz. 
Üretimler sürecinde 
bazı yasal sıkıntılarımız 
var, bunları aşmaya 
çalışıyoruz, kısa 

zamanda bazı sorunları 
aşınca hedefimiz milyon 
kilolara ulaştırmak” 
dedi. 
Dalko’da üretilen balık 
yumurtasının İtalya’da 
dünya birinciliği 
ödülü aldığını belirten 
Arif Yalılı, “Dalko 
Dalyan Su Ürünleri 
Kooperaitfi’nde elde 
edilen balık yumurtası 
ile ilgili arkadaşlarımız 
davet edilmişti. İtalya’da 
Türkiye’ye birincilik 
ödülü geldi. Bir İtalyan, 
Amerika veya Avrupa 
ülkesinin Türkiye’ye çok 
kolay vermesi söz konusu 
değil böyle bir ödülü. 
Gerçek hak ettiği ölçüde 
kazanılan bir birincilik 
ödülü” ifadelerini 
kullandı. 
- İHA

Balık yumurtası ve bottargada hedef 1 milyon kiloyu aşmak  
Türkiye’nin en önemli balık yumurtası, mumlu balık yumurtası ve bottarga üretim merkezi haline gelen ve 
geçtiğimiz yıllarda İtalya’dan bu konuda dünya birinciliği ödülü alan Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi, yıllık 700 
bin kilo olan şu anki üretimi 1 milyon kiloya çıkarmayı hedefliyor. 

19 Ekim Muhtarlar 
Günü dolayısıyla; İlçe 
Kaymakamı Mustafa 
Maslak’ın
başkanlığında, Belediye 
Başkanı Kamil Ceylan 
ve Köyceğiz’e bağlı 25 
Mahalle Muhtarları, 
Kurum Amirleri ile 
birlikte Köyceğiz 
Belediyesi Kulak Mesire 
Kamp Alanı’nda bir 
araya gelindi.
Köyceğiz Belediye 
Başkanı Kamil 
Ceylan, “Sorunların 
çözümü ve hizmetlerin 
vatandaşa ulaşması için 
muhtarlarımızla el ele 
vermekteyiz. Muhtarlarla 
ortak hareket ederek, 
bölgeye hizmet ediyoruz, 
vatandaşlarımıza 
hizmet noktasında en 
önemli muhataplarımız 
muhtarlarımız. 
Muhtarlarımızla el 
ele vererek İlçemiz 
Köyceğiz’e hizmet 
ediyoruz. Muhtarlarımız 
günün 24 saati 
halkın hizmetinde. 
Vatandaşlarımız da 

sıkıntılarını önce 
muhtarlarımıza 
anlatmaktadır. Bu 
yüzden muhtarlarımız 
bizim halk içindeki 
temsilcilerimiz, 
gözümüz, kulağımızdır. 
Mahalle halkımızın 
isteklerini, beklentilerini 
ve sorunlarını, 
muhtarlarımızdan 
öğrenerek, hizmeti 
işbirliği içinde 
gerçekleştiriyoruz. 
İlçemizin sorunlarının 
çözümünde 
muhtarlarımızdan büyük 
destek almaktayız. 
Muhtarlarımızla her 
zaman bir araya gelerek, 
onların sıkıntılarını 
elimizdeki imkânlar 
ölçüsünde gidermek için 
gayret ediyoruz.” dedi. 
Köyceğiz Belediye 
Başkanı Kamil Ceylan 
sözlerini “Tüm 
muhtarlarımızın 19 
Ekim Muhtar günü kutlu 
olmasını temenni eder, 
sevgi ve saygılarımı 
sunarım.’’ diye 
sonlandırdı.

Sakin Şehir Köyceğiz’de 19 
Ekim Muhtarlar Günü kutlandı

Ortaca Belediyesi, 
vatandaşların dinlenip 
stres attığı park, bahçe ve 
mesire alanlarını düzenli 
bir şekilde temizliyor.
Ortaca Belediyesi Park 
ve Bahçeler Müdürlüğü 
ekipleri parklarda 
yenileme çalışmaları 
sürdürürken, düzenli 
olarak temizlik ve 
bakım çalışmalarını 
da aksatmadan devam 
ettiriyor. Mahalle 
aralarında bulunan 
parklar dışında Temizlik 
İşleri Müdürlüğü ekipleri 
de mesire alanlarında 
mıntıka temizliği 
yaparak vatandaşların 
daha temiz bir ortamda 

vakit geçirmesi için 
çaba harcıyor. Park ve 
Bahçeler Müdürlüğü 
yetkilileri, parklarda 
özellikle gelişi güzel bir 
şekilde vatandaşların 
çöpleri bırakmamasını 
istediklerini belirterek, 
“Bizler her gün gerekli 
temizliği yapıyoruz. 
Ama bıraktığınız 
özellikle cam çöpler 
çocuklarımızın 
yaralanmalarına 
sebebiyet verebilir. 
Hem sizlerin hem 
de çocuklarımız için 
çöpleri çöp bidonlarına 
koyunuz” ifadelerini 
kullandı. 
- Mehmet Bozkır

Parklarda temizlik 
çalışmaları devam ediyor

Ortaca Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğüne bağlı ekipleri  geçtiğimiz 
günlerde Arıkbaşı Mahallesi 
603,630,671, 611, Atatürk Mahallesi 
282, 213,66, Cumhuriyet Mahallesi 
395,396, Dalaklı 711,Dikmekavak 
Mahallesi Okur,811,835,814,857,831,806, 
Ekşiliyurt Mahallesi 1 numaralı 
sokaklarda  sati kaplama asfalt 
çalışmalarını tamamlamasının 
ardından, Arıkbaşı Mahallesi 
658,664,659, Atatürk Mahallesi  
214,215, Dalaklı Mahallesi 715,742, 
Çaylı Mahallesi 401,411,473,501,503, 
Kemaliye Mahallesi,1010 ve 
Dikmekavak  Mahallesi 816 sokakta 
reglaj ve sati kaplama asfalt çalışmasına 
başladı. Asfalt çalışmalarının yanında 
Karaburun Mahallesi  524, Çaylı 
Mahallesi 428, Dalaklı Mahallesi 140, 
Atatürk Mahallesi Çağlar, Defne ve 
155 sokaklarda kilitli parke alt yapı, 
taş döşeme ve sıkıştırma çalışmaları 
da aralıksız devam  ediyor. Ortaca 
Belediye Başkanı Alim Uzundemir, yol 
çalışmalarına büyük önem verdiklerini 
belirterek; “Bir çok Mahallerimizde 
asfalt ve kilitli parke çalışmalarımızla 
yolları yenilerken, yeni yollar açmaya 
da devam ediyoruz. Amacımız 
hemşerilerimize daha güvenli, 
kaliteli ve konforlu ulaşım sağlamak. 
Kentimizde  belirlediğimiz ihtiyaçların 
yanı sıra mahalle muhtarlarımızdan 
ve vatandaşlarımızdan gelen talepleri 
de değerlendirerek çalışmalarımızı 
aralıksız sürdürüyoruz.” dedi.

Başkan Uzundemir: “Hedefimiz güvenli ve kaliteli ulaşım”
İhtiyaç duyulan bölgelerde imara uygun olarak açılan yeni yollarla yaya ve araç trafiğini rahatlatan Ortaca Belediyesi, 
ömrünü tamamlayarak bozulan yolların bakım, onarım çalışmalarını da planlı bir şekilde yürütüyor.
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25000 KİLOGRAM PİŞMİŞ EKMEK 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  : 2021/660716
1-İdarenin
a) Adresi   : HAVA MEYDAN KOMUTANLIĞI DALAMAN/MUĞLA
b) Telefon ve faks numarası : 2527925258 - 2527925402
c) Elektronik Posta Adresi : b-gungor@hvkk.tsk.tr
ç) İhale dokümanının
görülebileceği internet adresi  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı  : 25000 KİLOGRAM PİŞMİŞ EKMEK
      Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan  
      idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri   : DALAMAN HAVA MEYDAN KOMUTANLIĞI DALAMAN/MUĞLA
c) Teslim tarihi   : Taahhüt konusu Hazır Pişmiş Ekmek alımına 01 OCAK 
      2022 tarihinde başlanacak olup, 31 ARALIK 2022 tarihine 
      kadar günlük ihtiyaçlar nispetinde Dalaman Hava Meydan   
      Komutanlığı Malzeme Bölük Komutanlığı Depolarına 
      teslimat yapılacaktır. Teslim edilecek miktar ve tarihler 
      günlük veya haftalık tebligatla yükleniciye bildirilecektir. 
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer  : HAVA MEYDAN KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI  
      DALAMAN/MUĞLA
b) Tarihi ve saati  : 01.11.2021 - 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 alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
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. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya 
belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu 
serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli 
kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
Alım konusu malın gıda ve gıda ile temas eden madde malzeme olması durumunda gıda veya gıda ile 
temas eden madde üretimini düzenleyen mevzuat çerçevesinde aday veya istekli adına düzenlenmiş 
alım konusu mal veya malların faaliyet konusu olarak belirlendiği Gıda Sicil Belgesi (sertifikası) ya da 
aday veya istekli adına ve teklif edilen ürüne ilişkin düzenlenen Gıda Üretim Sertifikası/Gıda Üretim 
İzin Belgesi
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, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat 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 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 
teklif üzerinde bırakılacaktır.

Basın: 1471736Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.’de

25000 KİLOGRAM PİŞMİŞ EKMEK
HV.MYD.K.LIĞI-DALAMAN MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

MSB BAĞLILARI

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...

Ortaca, Dalaman 
ve Köyceğiz Ziraat 
Odaları, 1.Muğla Tarım 
Hayvancılık, Gıda ve 
Arıcılık Fuarı’nda stant 
açtı. Ortaca, Dalaman ve 
Köyceğiz Ziraat Odaları 
Başkanları standa 
gelen vatandaşlara ve 
çiftçilere bilgilendirmede 
bulunuyor. 
1.Muğla Tarım 
Hayvancılık, Gıda ve 
Arıcılık Fuarı, Menteşe 
İlçesinde Muğla 
Büyükşehir Belediyesi 
Sosyo Kültürel Alanı’nda 
açıldı. Fuar 23 Ekim’e 
kadar açık kalacak. 
Fuarda çeşitli illerden 
yöresel ürünleri ile 
gelen firmaların yanı 
sıra Muğla’daki Ziraat 
Odaları da stant açtı. 
Aynı stantta bir araya 
gelen Ortaca, Dalaman 
ve Köyceğiz Ziraat 
Odaları da bölgenin 
limon, nar, domates ve 
portakal gibi önde gelen 

ürünlerinin yanı sıra 
Pitaya, Papaya, Kamkat, 
Kuşkonmaz gibi 
alternatif ürünlerinde 
tanıtımını yapıyor. 
Ortaca Ziraat Odası 
Başkanı Salim Çöllü, 
“Fuarda açtığımız stantta 
bölgemizdeki nar, limon, 
domates, portakal ve 
mandalin gibi ürünlerin 
yanı sıra yeni yeni 
yetişen alternatif Pitaya, 
Kamkat, Papaya, 
Kuşkonmaz gibi 
ürünlerin tanıtımını 
yapıyoruz. Ortaca, 
Dalaman ve Köyceğiz 
Ziraat Odaları olarak 
ortak açtığımız stantta 
bölgede yetişen ürünleri 
tanıtmak istiyoruz. 
Fuara katılanları önde 
gelen ürünlerimizin 
yanı sıra alternatif 
ürünlerimiz hakkında da 
bilgilendirmek istiyoruz. 
Bölgemizde ürünlerin 
satışına destek vermek 
istiyoruz. 23 Ekim’e 

kadar fuarda tanıtımımız 
devam edecek.” diye 
konuştu. 
Bölgede yetişen 
limon, domates, nar, 
portakalın yanı sıra 
alternatif ürünlerinde 
önemine değinen Ziraat 
Odası Başkanı Salim 
Çöllü, “Ürünlerimizi 
çeşitlendirmemiz lazım. 
Pitaya, Kamkat, Papaya 
gibi alternatif ürünlere 
yönelmemiz gerekiyor. 
Son zamanlarda Dalyan 
ve Dikmekavak başta 
olmaz üzere Pikan 
Ceviz dikimi yapıldı. 
Onlarda 3-5 seneye kadar 
meyve vermeye başlar. 
Çiftçimizin bu işten para 
kazanır hale gelmesini 
istiyoruz. Ürünlerimizi 
çeşitlendirmek 
amacındayız. Turizm 
bölgesinde de olduğumuz 
için bu tarz alternatif 
ürünlerin üretiminin 
artması gerekiyor.”  dedi.
- Berkay Göcekli

Fuarda stant açan ziraat 
odaları çiftçileri ve 

vatandaşları bilgilendiriyor

Denizli’de, 10. 
Pamukkale İllerarası 
Kick Boks Turnuvası 
20 ilden 750 sporcunun 
katılımı ile gerçekleşti. 
Atatürk Ortaokulu Spor 
Salonu’nda yapılan 
turnuvada heyecan 
oldukça yüksekti. 2 gün 
süren müsabakalarda 

Ortacalı sporcular büyük 
başarı elde etti.
Ortaca’dan turnuvaya 
katılan Korkmaz Spor 
Akademisi sporcusu Elif 
Ecrin Kömek ikincilik 
elde etti. 
Antrenör Kerim 
Korkmaz, turnuvada 
başarı gösteren 

sporcusunu kutladı. 
Gençlerin spor 
yapmasının önemine 
değinen Korkmaz, 
sporcuları ile gelecek 
turnuvalar için çalışmaya 
devam edeceklerini 
söyledi.  
- Berkay Göcekli

Ortacalı sporcu Kick Boks 
Turnuvasında derece elde etti
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