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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

NAFAKA MI YOKSA 
SADAKA MI? 
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Limon Üreticisi İçin 
DESTEK ÇAĞRISI
Muğla Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu, limon üreticilerinin sorunlarına 
yönelik basın açıklaması yaptı. Ortaca Ziraat Odası binasında bir araya 
gelen Ziraat Odası Başkanları bölgelerinde yaşanan gelişmeler ve sorunları 
masaya yatırdı. Toplantı sonrası oy birliği ile alınan kararlar duyuruldu. 
Kurul adına açıklama 
yapan Dalaman 
Ziraat Odası Başkanı 
Tevfik Tayfun Tuncay, 
Muğla’nın en önemli 
narenciye üretim bölgesi 
Ortaca ve Dalaman’da 
yaklaşık 100 bin 
ton limon üretimi 
yapıldığını aktardı.
Çiftçinin mağduriyetinin 
giderilmesi için her yıl 
masraflar hesaplanarak 
yaş meyve ve sebzede 
taban fiyat uygulamasına 
geçilmesini talep 
ettiklerini belirten 
Tuncay, dünyadaki limon 
pazarının arttırılması 
gerektiğine de dikkati 
çekti. -3

Coğrafi İşaret için 
çalışmalar sürüyor

Muğla Ticaret ve Sanayi 
Odası (MUTSO) AB 
Proje, Dış Ticaret ve 
Raporlama Birimi 

Coğrafi İşaret çalışmaları 
kapsamında Ortaca ve 
Dalaman’da bir dizi 
ziyaret gerçekleştirdi. -4

Ortaca Belediyespor 
lige galibiyetle başladı

Ortaca Belediyespor 
Futbol Takımı, Muğla 
Süper Amatör Lig’in ilk 
haftasında Dalyanspor 
ile karşı karşıya geldi. 

Dalyan Stadında 
oynanan karşılaşma 3-1 
Ortaca Belediyespor’un 
üstünlüğü ile 
tamamlandı. -6

Saygı ve özlemle!

Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kurucusu Gazi 
Mustafa Kemal 
Atatürk ebediyete 

intikalinin 83. yılında 
yurt genelinde olduğu 
gibi Ortaca’da da 
törenlerle anıldı. -2

Dalyanspor: 1 - Ortaca Belediyespor: 3

Ortaca’da 10 Kasım töreni düzenlendi

Ortaca Belediyespor Futbol Takımı kahvaltıda bir araya geldi

Yeni yönetim, yeni sistem ve yeni hedefler!
Ortaca Belediyespor Futbol 
Takımı’nın yönetim, teknik 
heyet ve futbolcuları 

kahvaltıda bir araya geldi. 
Kulüp Başkanı Erem Kaya; 
“Çalışmalarımızı planlarımız 

doğrultusunda yapmayı 
hedefliyoruz, hep birlikte 
başaracağız.” dedi. -6

Vali Tavlı’dan 
Ortaca ziyareti

Muğla Valisi Orhan 
Tavlı, ilçe ziyaretleri 
kapsamında Ortaca’d 
bir dizi ziyaret 
gerçekleştirdi. -5

658 arıcıya 82 
ton arı yemi 

dağıtıldı

Köyceğiz İlçesinde 658 
arıcıya 82 ton arı yemi 
dağıtıldı. -7

Şampiyon 
öğrenciler Başkan 

Uzundemir’i 
ziyaret etti

Türkiye’nin çeşitli 
illerinde katıldıkları 
yarışmalarda derece elde 
eden özel öğrenciler, 
Ortaca Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir’i 
ziyaret etti.
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Geçtiğimiz günlerde 
tedbir nafakasıyla 
ilgili ilginç bir olay 
haberlere konu oldu. 
Habere göre, boşanma 
davası davam ederken 
nafaka yükümlüsü olan 
eş, diğer eşe nafaka 
borcunu banka kanalıy-
la ödemek istemiş; 
açıklama kısmına da 
“sadaka” yazmıştır. An-
cak mahkeme, “sadaka” 
açıklamasıyla yapılan 
ödemeyi “nafaka” 
olarak kabul etmeyince 
borçlu, aynı meblağı 
bir kez daha ödemek 
zorunda kalmıştır. Bu 
haftaki yazıda, hukukta 
şakaya yer olmadığının 
somut bir örneği olan 
bu haberi paylaşarak, 
hukukta beyanın önemi 
ve bu kapsamda tedbir 
nafakasına değinmek 
istedim. Öncelikle, 
tedbir nafakasına 
değinmek gerekirse; 
boşanma davasının açıl-
masıyla birlikte hâkim 
tarafından hükmedilen 
ve gerekli görüldüğü 
hallerde dava sonucu 
kesinleşinceye ka-
dar devam edebilen, 
tarafların boşanma 
sürecinde yaşam 
standartlarının olumsuz 
yönde değişmemesi 
amacıyla verilen bir 
nafaka türüdür. Tedbir 
nafakası, taraflar-
dan birinin boşanma 
davası sebebiyle 
maddi anlamda zora 
düşeceği durumlarda 
gündeme gelir. Boşan-
ma davalarında, dava 
sonucu kesinleşene 
kadar eşlerden birinin 
(uygulamada ağırlıklı 
olarak kocanın karısı-
na) diğer eşin ve varsa 
çocuklarının bakım 
ve barınma konuların-
da geçimlerini temin 
etmek amacıyla, her ay 
ya da hâkimin gerek-
li gördüğü hallerde 
toplu olarak ödemekle 
sorumlu olduğu nafaka 
türüdür. Bu nafakanın 
amacı, eşlerden birinin 
ve varsa çocuklarının, 
boşanma sürecinde 
yaşam standartlarının 
olumsuz yönde 

değişmemesidir. 
Haberlere yansıyan 
olaya bakıldığında 
ise, tedbir nafakasını 
öderken açıklamaya 
“sadaka” yazan eşe 
karşı, o ayın ödeme-
sinin yapılmadığı 
gerekçesiyle icra takibi 
başlatılmıştır. Devam 
eden süreçte olay mah-
kemeye intikal etmiş; 
mahkeme ise yapılan 
sadaka açıklamasına 
istinaden ödemenin 
nafaka borcuna sayıla-
mayacağı gerekçesiyle 
yeniden ödeme yapıl-
ması gerektiğine karar 
vermiştir. Peki, nafaka 
borçlusu hangi açıkla-
ma ile nafaka ödemeler-
ini yerine getirmelidir? 
Nafaka borçlusu, 
özellikle banka kanalı 
ile nafakaları ödüyorsa; 
nafaka açıklamasıyla 
birlikte hangi ay ve 
hangi döneme ait na-
faka ödemesi olduğunu 
belirtilmelidir. Şayet, 
hem çocuk hem de eş 
için nafaka ödüyorsa 
bunları da açıklama 
kısmında ayrı ayrı 
belirtmesinde fayda 
vardır. Aksi takdirde 
haberlere konu bu 
olaydaki gibi yeniden 
nafaka ödemekle karşı 
karşıya kalınabilir. 
Özellikle, nafaka gibi 
para borçlarının ifasın-
da yapılan açıklama-
ların hatalı olması veya 
belirsizlikler bulun-
durması sebebiyle bu 
tür hukuki problemler 
ortaya çıkabilmektedir. 
Netice itibariyle, 
gündelik hayatımızda 
bile aslında farkında 
olmadan birçok hukuki 
işlemle muhatap ol-
maktayız. Bu sebeple, 
haklar kullanılırken ve 
borçlar yerine getiril-
irken yapılan açıklam-
alar önem arz etmekte-
dir. Aksi takdirde anılan 
olaydaki gibi irade ve 
beyan farklı şekilde 
yorumlanarak borcun 
gereği gibi yerine getir-
ilmemiş olduğuna karar 
verilebilmektedir. 
Sağlıklı ve huzurlu 
günler dilerim.

Av. Arb. Zühra Acar Kandemir

HUKUKTA BEYANIN ÖNEMİ 
NAFAKA MI 

YOKSA SADAKA MI? 

Ortaca Ziraat Odası 
binasında bir araya 
gelen Ziraat Odası 
Başkanları bölgelerinde 
yaşanan gelişmeler ve 
sorunları masaya yatırdı. 
Toplantı sonrası oy 
birliği ile alınan kararlar 
duyuruldu. 
Kurul adına açıklama 
yapan Dalaman 
Ziraat Odası Başkanı 
Tevfik Tayfun Tuncay, 
Muğla’nın en önemli 
narenciye üretim bölgesi 
Ortaca ve Dalaman’da 
yaklaşık 100 bin ton 
limon üretimi yapıldığını 
aktardı. Bölge çiftçisinin 
artan maliyetler ve 
düşük fiyat nedeni 
ile çok zor durumda 
olduğunu açıklayan 
Tuncay; “Ortaca’da 80 
bin ton, Dalaman’da 
20 bin ton enterdonat 
limon üretimi yapılıyor. 
Bölge çiftçimiz bu sene 
satış pazarı bulamadı, 
bulsa bile düşük fiyattan 

satış yapmak zorunda 
kaldı. Bölgede 2020’de 
limon satış fiyatı 3 
liradır. Bu sene bölge 
tüccarları limon alımına 
yanaşmadı, limonların 
yarısından fazlası 
dalında kaldı. Çiftçinin 
limon üretim maliyeti 
1 lira 60 kuruş ile 2 lira 
arasında değişiyor. Son 
bir yılda çiftçilerimizin 
üretimde kullandığı ilaç, 
gübre gibi girdilerin 
maliyetleri yüzde 100 
ve yüzde 400 arası arttı. 
Dolayısıyla bu sene 
çiftçi hiçbir kazanç elde 
edemeyeceği için mağdur 
durumdaydı, bu seneki 
birçok çiftçimiz geçen 
yıl yaşanan aşırı sıcak 
hava nedeni ile zaten 
mağdur durumdaydı.” 
diye konuştu.  
Rusya ihracatındaki 
kotanın limon satışlarını 
olumsuz yönde 
etkilediğine değinen 
Ziraat Odası Başkanı 

Tuncay; “Çiftçilerimiz 
bu seneki kazançsız 
fiyat durumu ile 
bankaya borçlarını 
ödemekte zorlanıyorlar. 
Fiyat dengesizliğinin 
ve tüccarlardan talep 
görmemesinin nedeni 2 
yıl önce Rusya ihracatına 
konulan kotadır. Bir an 
önce Rusya ile aradaki 
problemler çözülmeli ve 
Rusya’ya giden tırların 
gümrüklerde uzun süre 
bekletilmesinin önüne 
geçilmelidir.” dedi. 

“TABAN FIYAT 
UYGULANMALI” 

Çiftçinin mağduriyetinin 
giderilmesi için her yıl 
masraflar hesaplanarak 
yaş meyve ve sebzede 
taban fiyat uygulamasına 
geçilmesini talep 
ettiklerini belirten 
Tuncay, dünyadaki 
limon pazarının 
arttırılması gerektiğine 
de dikkati çekti.  Limon 
üreticilerinin yaşadıkları 

sıkıntıyı atlatabilmeleri 
için desteklenmesi 
gerektiğinin altını çizen 
Tuncay, açıklamasına 
şu sözlerle devam etti; 
“Acil olarak İç Anadolu, 
Güneydoğu Anadolu 
ve doğu bölgelerimizde 
limon tüketimi 
alışkanlığı az olduğu 
için, o bölgelerimizde 
devletimiz eliyle daha 
önce patates, soğan 
örneğinde olduğu gibi 
okullarda limon dağıtımı 
yapılmalı. Sağlık 
için limon tüketimini 
arttırmalıyız. Limon 
üreticilerimizin bu seneki 
sıkıntıyı atlatabilmeleri 
için gerekirse bu seneye 
mahsus fatura karşılığı 
aldığı mazot, ilaç ve 
gübrenin devletimiz 
tarafından yüzde 25 
desteklenmesi, daha 
önce verilen desteklerin 
dekar değil de tonaj 
bazlı olması, daha önce 
ihracatçıya verilen 

ihracat desteğinin 
verilmeye devam 
etmesi ve farklı 
ülkelerdeki ticari 
ataşelerimizle koordine 
sağlanıp dünyadaki 
limon pazarının 
arttırılması gerekiyor. 
Çiftçilerimizden gelen 
talep ve şikayetler 
doğrultusunda bu 
durumun Türkiye 
İhracatçılar Birliği ve 
gerekli bakanlıklarla 
bir an önce konuşulup 
çözüme ulaştırılmasını 
istiyoruz.”  
Toplantıya; Menteşe 
Ziraat Odası Başkanı 
Mehmet Baştuğ, 
Dalaman Ziraat Odası 
Başkanı Tevfik Tayfun 
Tuncay, Ortaca Ziraat 
Odası Başkanı Salim 
Çöllü, Fethiye Ziraat 
Odası Başkanı Kenan 
Karayiğit, Köyceğiz 
Ziraat Odası Başkanı 
Şaban Ali Çetin katıldı. 
- Mehmet Bozkır

Ziraat Odalarından limon 
üreticisine destek çağrısı
Muğla Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu, limon üreticilerinin sorunlarına yönelik basın açıklaması yaptı. 

Ortaca Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir, Muğla 
Huzur evinde kalan 
büyüklerimizi ağırladı. 
Dalyan Günlüklü 
Restoranda gerçekleşen 
kahvaltıda misafirleriyle 
tek tek ilgilenen Ortaca 
Belediye Başkanı Alim 
Uzundemir, birlikte 
kahvaltı yaparak huzurevi 
sakinlerinin sıkıntılarını 
da dinledi. Onların 
gözlerindeki mutluluğu 
görmek için huzurevi 

sakinleriyle daha sık bir 
araya geleceğini söyleyen 
Ortaca Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir, “Sadece 
bayramlarda değil, her 
zaman onların hatırlanması 
çok önemli. Bekledikleri 
sadece önemsenmek ve 
yalnız olmadıklarını bilmek. 
Muğla Huzur evindeki 
büyüklerimizi ağırlamaktan 
dolayı çok mutlu olduk. 
Tüm büyüklerimiz 
ellerinden öpüyorum.” dedi.
- Cihat Cura

Başkan 
Uzundemir 
huzurevi 
sakinleri ile 
bir araya 
geldi

Obezitenin artmasıyla 
birlikte her geçen gün 
diyabet riski de artmak-
tadır.
Diyabet Tipleri
•Tip 1 Diyabet:Genelde 
çocukluk çağında başlar 
ve insülin yetersizliği 
ile karakterizedir. Tip 1 
diyabetli bireyler insülin 
pompa ,kalem veya 
iğnelerine bağımlı olarak 
yaşarlar.
•Tip 2 Diyabet: Pank-
reasın insülin salgıla-
ması vardır. Fakat 
insülin reseptörleri 
bozulduğu için glikoz 
hücrelere giremez ve 
kanda miktarı artar.Tip 
2 diyabetin en önemli 
nedenlerinden biri ab-

dominal (göbek bölgesi)
yağlanmasıdır. Tip 2 
diyabetin başlangıç 
evresinde insülin iğne-
sine gerek yoktur. Oral 
antidiyabetik ilaçlarla 
tedavi edilebilir. Eğer 
birey beslenmesine 
gereken özeni göster-
mezse insülin iğnelerine 
başlayabilir.
Normal Kan Şekeri 
Değerleri
•Açlık kan şekeri:6-8 
saat açlık süresinden 
sonra ölçülen değerdir 
.Sağlıklı bireylerde 
70-100 mg/dl kabul 
edilebilir.
•Tokluk kan şekeri:Ye-
meğin ilk lokmasından 
itibaren 2 saat sonra 

ölçülen değerdir. Sağlıklı 
bireylerde 100-140 mg/
dl kabul edilebilir.
Diyabet hastalığı;aşırı 
susama,sık sık idrara 
çıkma,yemeklerden 
sonra uyku hali,yorgun-
luk,uzun süren açlıklarda 
el-ayak titremesi,bazen 
bulanık görmek gibi 
belirtiler gösterir.Sağlıklı 
beslenme,egzersiz ve 
ilaç tedavisi ile diyabeti 
kontrol altına alabilir-
siniz.
Diyabette Beslenme 
Önerileri
•Öncelikle fazla kilolu 
iseniz bir diyetisyen 
yardımıyla normal kilo 
aralığına gelmelisiniz.
•Kan şekeri dengesi için 
3 ana ve 3 ara öğünden 
oluşan bir beslenme 
planı oluşturulmalıdır. 
Öğünler arasında 3-3.5  
saatten fazla boşluk 
bırakmayın.

•Ara öğünlerde kar-
bonhidrat ve pro-
teinler bir arada 
tüketilmelidir. Örneğin; 
ara öğününüzde 2 adet 
galeta yanında 1 su 
bardağı ayran ya da 1 
adet yeşil elma yanında 
1 su bardağı süt tükete-
bilirsiniz.
•Son yapılan çalışma-
lar posa içeriği yüksek 
besinlerin kan şekerini 
dengelediğini gösteri-
yor.Bunun için uygun 
porsiyonda taze sebze ve 
meyveleri, tahıl gurubu 
ve kuru baklagilleri 
beslenmenize ekleyin.
•Glisemik indeksi 
yüksek besinler yer-
ine(pirinç ,patates, beyaz 
ekmek ,makarna..) glise-
mik indeksi düşük(tam 
tahıllı ekmek, bulgur, 
kepekli makarna..)tercih 
edin.
•Şeker ve şekerli 

yiyeceklerden(bal,pek-
mez,reçel..)gibi uzak 
durulmalıdır.
•Günlük en az 2.5 litre 
su tüketmeye çalışın.
•Yemeklerde doymuş 
yağ( tereyağı, margarin)
kullanmamaya çalışın ve 
kızartmalardan kaçının.
•Haftada en az 3-4 
defa 40 dakika yürüyüş 
yapmaya çalışın. Unut-
mayın;sağlıklı beslenme 
planınız sizin yaşam 
düzeyiniz ve beslenme 
alışkanlıklarınızla uyum 
göstermelidir. Diyabetli 
bireylerin; tükettikleri 
besinler ,aldıkları ilaç 
,insülin düzeyleri ve 
fiziksel aktivite düzey-
leri uyum göstermelidir.
Bu yüzden doktor ve 
diyetisyen iş birliğiyle 
iyice planlanmalıdır.
Buna uyarsanız diy-
abetiniz kontrol altına 
alınabilir.

DİYABETTE 
BESLENME TEDAVİSİ

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 Işleri Müdürü; Tuncay Karaçelik 

Muhabir; Berkay Göcekli
Görsel Yönetmen-Sayfa Sekreteri; Mehmet Bozkır 

Idare-yönetim yeri
Terzialiler Mah. 1 Nolu Belediye İşhanı No: 212 Ortaca

 Irtibat 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
ILAN REKLAM ABONE TARIFESI

- 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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Diz ağrısı toplumun 
çoğunluğunu et-
kileyen,özellikle ileri 
yaşlarda ciddisıkıntılar 
yaratan bir sağlık 
sorunudur.Genellikle 
ilerleyen yaş ile birlikte 
kas kuvvetinin artmas-
ı,kilo aınması gibi so-
runlar ağrıları dayanıl-
maz hale getirebilir.
Diz ağrısı,diz bölge-
sinde yırtılmış bir bağ 
veya yırtılmış kıkırdak 

gibi bir yaralanmanın 
sonucu olabilir.Artrit,-
gut ve enfeksiyonlar 
dahil olmak üzere 
tıbbi durumlarda da diz 
ağrısına neden olabilir.
Diz ağrısı her yaştan 
insanın görebileceği 
ve yaygın olabilen bir 
şikayettir.
Diz ağrısının nedeni 
belirlendikten sonra 
fizyoterapide uygun 
protokol uygulanır.

Fizyoterapist Eda Akcabel

DİZ AĞRISI

Ortaca’da 10 Kasım töreni

Atatürk’ün ebediyete 
intikalinin 83. yılında 
yapılan anma programı 
10 Kasım saat 09.00’da 
gerçekleştirilen çelenk 
sunma törene ile başladı.
Törene Ortaca 
Kaymakamı Meral 
Uçar, Kaymakam Adayı 
Feyza Yılmaz, Garnizon 
Komutan Vekili Deniz 
Albay Okan Mumcu, 
Ortaca Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir, 
Cumhuriyet Başsavcısı 

Emre Genç, Ortaca 
Meslek Yüksek Okulu 
Müdür Vekili Selim 
Işık, MHP Ortaca İlçe 
Başkanı Kaan Çakır, 
Ak Parti Ortaca İlçe 
Başkan Vekili Ahmet 
Ayhan, protokol üyeleri, 
siyasi parti temsilcileri, 
STK’lar, kurum 
müdürleri ve çok sayıda 
vatandaş katıldı. 
Protokol üyelerinin 
sırasıyla Atatürk 
Anıtına çelenk 

sunmasının ardından 
sirenler eşliğinde saygı 
duruşunda bulunulması 
ve İstiklal Marşının 
okunmasına müteakip 
anma programı günün 
anlam ve önemini 
belirten konuşmanın 
yapılması, Atatürk’ün 
Sevdiği Şarkıları konulu 
koro sunumu ve oratoryo 
gösterisi ile devam etti. 
Program öğrencilerin şiir 
okuması ile son buldu. 
- Cihat Cura

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk, ebediyete intikalinin 83. yılında yurt genelinde 
olduğu gibi Ortaca’da da törenlerle anıldı.

Muğla Süper Amatör 
Lig temsilcisi Ortaca 
Belediyespor, 
Karşıyaka altyapısında 
yetişen 23 yaşındaki 
defans oyuncusu 
Efe Fatih Eryener’i 
renklerine bağladı. 
Ortaca Belediyespor’da 
yeni yönetimin 
oluşması ile transfer 
çalışmaları da hız 
kazandı. Ortaca 
Belediyespor Başkanı 
Erem Kaya, genç 
defans oyuncusu 
ile sözleşme 
imzaladıklarını 
duyurdu. Karşıyaka 
altyapısından yetişen 

ve 2018 yılında 
profesyonel olan 
Efe Fatih Eryener, 
yeşil-kırmızılı 
takımda forma 
şansı bulamamıştı. 
Geçtiğimiz Mart 
ayından Karşıyaka 
ile sözleşmesini tek 
taraflı olarak fesheden 
23 yaşındaki defans 
oyuncusu, kulüpsüz 
kalmıştı.
Yaklaşık 7 aylık 
sürenin ardından 
Eryener, Muğla 
Süper Amatör Lig 
takımlarından Ortaca 
Belediyespor’a transfer 
oldu. - İHA

Karşıyakalı Efe 
Ortaca Belediyespor’da
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2022 Mali Yılı Akaryakıt Ürünleri Mal 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  : 2021/722249
1-İdarenin
a) Adresi   : Atatürk Mahallesi Atatürk Bulvari 105 48600 ORTACA/MUĞLA
b) Telefon ve faks numarası : 2522825049 - 2522825016
c) Elektronik Posta Adresi : info@ortaca.bel.tr
ç) İhale dokümanının
görülebileceği internet adresi  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı  : 240.000 Litre Motorin, 160.000 Litre Motorin (Diğer) ve 10.000 
      Litre Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (95 Oktan)
      Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan  
      idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri  : Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (95 Oktan) ile Motorin (Diğer)   
      yüklenicinin akaryakıt perakende satış istasyonu pompasından fiş  
      karşılığı idareye ait araçlara teslim edilecektir. Ayrıca Motorin;   
      yüklenici tarafından idarenin ihtiyacına göre akaryakıt tankeri ile  
      Belediye Kademe ve Araç Parkı akaryakıt deposuna veya araçlara  
      fiş karşılığı teslim edecektir.
c) Teslim tarihleri  : 2022 mali yılında sözleşmenin imzalanıp iş başlama 
      talimatının yükleniciye tebliğ edilmesine müteakip teslimat   
      başlayacak, 31.12.2022 tarihine kadar ihtiyaçlar 
      nispetinde peyder pey alınacaktır. Alımlar idarenin ihtiyacına   
        göre haftanın muhtelif günlerinde yapılacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer  : Ortaca Belediyesi Meclis Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati  : 06.12.2021 - 15:00
4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3.İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması 
zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
a)İstekli bir “Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu” ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 
tarafından verilmiş Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belge,
b)İstekli bir “Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi” ise; Teklif sahibinin Bayisi olduğu 
kuruluşdan verilmiş “Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu’nun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı 
ve Bayilik Sözleşmesi”,
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:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak 
belirlenecektir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin değerlendirilmesinde aşağıdaki hususlar esas 
alınacaktır. İstekliler akaryakıt satış istasyonları ile Ortaca Belediyesi Kademe ve Araç Parkı arasındaki 
mesafeye ait bilgileri Ortaca Belediyesi’nden alacağı resmi onaylı yazı ile teyit edecek ve teklifleri 
dahilinde sunacaklardır. Fiyat dışı unsurlarda; km. cinsinden akaryakıt istasyonunun idareye uzaklığı 
idarece belirlenen 0.0020 katsayısı ile çarpılarak teklif birim fiyatı etkileyecek katsayı bulunacak ve bu 
katsayı uygun bedelin tespitinde kullanılacaktır.
UYGUN BEDELİN TESPİTİNDE AŞAĞIDAKİ FORMÜL ESAS ALINACAKTIR.
A=Değerlendirmeye esas birim fiyatı
B=Teklif edilen birim fiyatı
C=Akaryakıt istasyonunun km. cinsinden idareye uzaklığı
D=Mesafeden dolayı alınacak akaryakıt maliyetinin her bir km. için arttıran katsayı. Akaryakıt 
istasyonuna gidilerek akaryakıt alacak olan araçların 1 km. mesafede harcayacak oldukları ortalama 
yakıt miktarının 0,13 litre, yakıt depolarının 65 litre olduğu kabul edilmiştir. (D)= 0,13/65 Bu katsayı 
0,0020 hesaplanmıştır.
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (95 Oktan) ile Motorin (Diğer) akaryakıt cinsleri için A= B*((C*D)+1 formülü 
kullanılarak ihale dökümanında mevcut bulunan Uygun Bedel Tespit Hesap Tablosu doldurulacak ve 
teklif zarfı içerisine konulacaktır. Bu hesap tablosunu koymayan isteklilerin teklifi değerlendirmeye 
alınmayacaktır.
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 Atatürk Mah. Atatürk Bul. No:105 48600 Ortaca / 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 30 (Otuz) 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.
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Başkan Uzundemir, 
Eskişehir, Kütahya, 
Zeytinburnu, Bodrum 
ve İzmir’de yapılan 
yarışmalara katılan 
ve derece elde eden 
öğrencileri kutladı. 
Dalamanlı Murat 
Muslu 100-400 ve 
800 metrede Türkiye 
Atletizm Şampiyonu, 
Türkiye Gülle Atma 
Yarışmalarında 
Türkiye Şampiyonu, 
Türkiye Uzun Atlama 
Yarışmalarında yine 
Türkiye Şampiyonu oldu. 
Ortacalı Ramazan Can 
Arıcı, Türkiye Maraton 

Yarışmalarında 3 kez 
üçüncülük madalyası 
kazandı. Ortacalı Mevlüt 
Olgun ise Türkiye 
Maraton Yarışmalarında 
ikincilik madalyası 
kazandı. 
Belediye Başkanı Alim 
Uzundemir, başarılı 
sporcuları ve onları 
yetiştiren Darika 
Adatovna Acar’ı tebrik 
etti. 
Başkan Uzundemir, 
şunları söyledi: 
“Kardeşlerimiz 
inanılmazı başardılar. 
Ortaca ve Dalaman’ın 
ismini duyurdular. Bu 

onların ilk başarısı 
da değil. Onların son 
yıllarda ülkemizde 
yapılan atletizm 
müsabakalarında elde 
ettikleri başarıları 
ortada. Ortaca Belediyesi 
ve şahsım olarak her 
zaman kendilerinin 
yanındayım. Bu özel 
çocuklarımızı, Yaşam 
Koçu Adatovna Darika 
Hanımı ve çocuklarımıza 
daima yardımcı olan 
ailelerini yürekten 
kutluyor, başarılarla 
birlikte mutluluklar 
diliyorum.” 
- Cihat Cura

Şampiyon öğrenciler 
Başkan Uzundemir’i ziyaret etti
Türkiye’nin çeşitli illerinde katıldıkları yarışmalarda derece elde 
eden özel öğrenciler, Kırgızistanlı antrenörleri Darika Adatovna 
Acar ve aileleri ile Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir’i 
makamında ziyaret etti. 

Muğla Valisi Orhan 
Tavlı, ilçe ziyaretleri 
kapsamında Ortaca’d 
bir dizi ziyaret 
gerçekleştirdi. 
Vali Orhan Tavlı, 
ilçeye gelişinde Ortaca 
Kaymakamı Meral 
Uçar, Kaymakam Adayı 
Feyza Yılmaz tarafından 
karşılandı. İlk olarak 
Ortaca Kaymakamlığını 
ziyaret eden Vali Tavlı, 
Ortaca Kaymakamı 
Meral Uçar’dan ilçenin 
genel durumu, yatırım 
programları ve yürütülen 
çalışmalar hakkında 
bilgiler aldı.
Daha sonra Ortaca 

Belediye Başkanlığını 
ziyaret eden Vali Tavlı, 
Ortaca Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir ile bir 
araya geldi.
Ortaca Belediye 
Başkanlığına yapılan 
ziyaretin ardından, ilçede 
bir takım ziyaretlerde 
bulunuldu.
Ziyaretin devamında, 
Gençlik Spor Bakanlığı 
Spor Toto Teşkilat 
Başkanlığı ve Ortaca 
Belediyesi işbirliği 
ile yapılan Ortaca 
Kapalı Yarı Olimpik 
Yüzme Havuzunda 
incelemelerde bulunan 
Vali Tavlı, Ortaca Kapalı 

Yüzme Havuzu ile ilgili 
bilgiler aldı.
Vali Tavlı, daha sonra 
Dalyan Su Sporları 
Merkezi ve Belediye 
tarafından restore 
edilecek olan Dalyan 
Eski Karakol ve Tariş 
Eski Taş binasında 
incelemelerde bulundu. 
Vali Orhan Tavlı’nın 
Ortaca ziyaretlerinde, 
Ortaca Kaymakamı 
Meral Uçar, Kaymakam 
Adayı Feyza Yılmaz, 
Ortaca Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir, İlçe 
Emniyet Müdürü Yılmaz 
Lima ve protokol üyeleri 
bulundu. - Cihat Cura

Vali Tavlı’dan Ortaca ziyareti

Benim Mustafalarım 
bana yetiyor..
Dini önderim ve liderim 
Hz. Muhammet Mus-
tafa,
Milli önderim ve 
Başbuğum Gazi Musta-
fa Kemal  paşa…
İki yetim.  İki çileli 
hayatın  sahibi . İki 
adanmış  ömür .  İki 
Büyük dava adamı.  Biri 
dini terbiyemin diğeri 
de milli terbiyemin mi-
marları.. HAYATIMIN 
MERKEZİNDE OLAN 
İKİ MUSTAFAM..
Yaşadığım sürece ken-
dime rehber edindiğim 
ve gönlümün en özel 
yerinde misafir ettiğim 
ve son nefese kadar 
da aşk ile seveceğim, 
yolları yolum olan DİNİ 
ve MİLLİ ÖNDER-
LERİM..
Peygamberimiz 
VEDA HUTBESİ ile 
MÜSLÜMANLARI,  
Gazi Mustafa Kemal  
NUTUK adlı eseri ile 
TÜRK DEVLETİNİ ve 
MİLLETİNİ BİZLERE 
EMANET BIRAKTI.. 
Tüm İslam aleminin 
derdi de benim derdim, 
tüm Türk Dünyasının 
derdi de benim derdim.. 
Kısacası TÜRK ve 
MÜSLÜMAN isen  
“TÜM İNSANLIĞIN 
DERDİ  BİZİM 
DERDİMİZDİR..”
O’nun içindir ki 
TÜRK DEVLETİ 
;  sadece TÜRK ve 
MÜSLÜMANLAR 

için değil  TÜM 
İNSANLIĞIN “SON 
KALESİDİR.” Bu kale 
düşmemelidir. Türk’ün 
ve İslam’ın, tüm insan-
lığın son kalesi düşerse 
eğer bu işin  sonu 
KIYAMETTİR..
Peygamberimizin 
vefatından sonra yeğeni 
ve damadı başta olmak 
üzere torunları ŞEHİT 
EDİLDİ. İslam’ın 
kanayan yarası oldu ve 
o tarihten sonra İslam 
dünyasın da kan hiç din-
medi ve kargaşa hiç son 
bulmadı.  Mezhepler, 
tarikatlar ortaya çıktı ve 
bu bölünüp,parçalan-
manın sonunda 
da  MÜSLÜMAN 
, MÜSLÜMANA 
DÜŞMAN OLDU..  
Halimiz ortada..
Gazi Mustafa Kemal 
paşanın ölümü de bana 
göre normal değildir. 
Şahsi fikrim ŞEHİT 
EDİLMİŞTİR. En yakın 
silah arkadaşlarının 
ihanetine uğramış 
ve kurduğu Cum-
huriyete ölümünden 
sonra KARŞI DARBE 
YAPILMIŞTIR. 
Ne İslam, peygamber-
imizin bize bıraktığı 
İslam ne de Mustafa 
Kemal paşanın kurduğu  
Cumhuriyet onun bize 
bıraktığı Cumhuriyettir.. 
DİNİMİZE ve MİLLE-
TİMİZE TUZAKLAR 
KURULMUŞTUR. 
SIZMALAR OLMUŞ-
TUR. BİN YILDIR 

İHANETE UĞRA-
DIK ve ne KANIMIZ 
DİNDİ, ne de GÖZ 
YAŞIMIZ DİNDİ.
UMUTSUZ MUYUZ..?  
Asla ..
Bir avuç inanmış TÜRK 
, BİN YILLIK HES-
APLAŞMAYI YAP-
ACAKTIR. ZAMANI 
GELDİ..!
Dini liderim ve 
peygamberimin 
EMANETLERİNE, 
Milli liderim Gazi Mus-
tafa Kemalin kurduğu 
devlet ve bu devleti 
emanet ettiği gençler 
sahip çıkacaktır.
TÜRK AYAĞA 
KALKARSA ; Türk 
devleti güçlenir ve 
ayağa kalkar. Türk 
devleti güçlenirse 
İslam dünyasını ayağa 
kaldırır. Türk devleti 
güçlenir ve dünyada söz 
sahibi olursa, İnsanlık 
huzur ve mutluluk bu-
lur. Özlenen ADALET, 
HAKKANİYET, 
ÖZGÜRLÜK, EŞİTLİK 
ve HOŞGÖRÜ iklimi 
tüm insanlığı sarıp, 
sarmalar.. O nedenle 
TÜRK DEVLETİ sa-
dece TÜRK Milletinin 
ve İSLAM Milletlerinin 
değil TÜM İNSAN-
LIĞIN SON KALE-
SİDİR..
İNSANLIĞIN UMUDU 
GAZİ MUSTAFA KE-
MALİN EMANETİNE 
SAHİP ÇIKACAK 
OLAN GENÇLERDİR.

Sezgin Yıldırım

BENİM İKİ MUSTAFAM
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ESAS NO:   2021/460 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN 
BULUNDUĞU YER:  Muğla İli Ortaca İlçesi Ekşiliyurt Mahallesi 
ADA NO:   120
PARSEL NO:   5 (ifrazen 120 ada 34 parsel)
VASFI:    Arsa
YÜZÖLÇÜMÜ:   75.103,32m2 lik taşınmazın 3.084,36m2 lik kısmı
MALİKİN ADI VE SOYADI: Basri Demir( 1/4 hisse)
       Fahri Demir(1/4 hisse)
       Zekine Yaşar(1/4hisse)
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI:   D.S.İ Genel Müdürlüğü-Ankara      
Akköprü Barajı ve Hes ’’  inşaatı nedeniyle  Orman ve Su İşleri Bakanlığının 21/02/2017 tarih ve 
380.21.122 sayılı onayı ile kamu yararı gereğince kamulaştırılmasına karar verildiği ve taşınmazların 
kamulaştırma bedelinin 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. Maddesi gereğince tespiti, 
davalılar adına bankaya yatırılması ile mülkiyetin her türlü takyidattan arı DSİ Genel Müdürlüğü adına 
tapuda tesciline karar verilmesi talep edilmiş olmakla; mahkememizce belirlenecek kamulaştırma 
bedeli Ortaca Vakıflar Bankası Şubesine yatırılacak olup, davalılar, mirasçılar ve diğer hak ve 
takyidat sahiplerinin konuya ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden 
itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi, hak sahiplerine çıkarılan meşruhatlı 
davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılmayanlara tebligat yerine geçmek üzere 
yapılan ilandan itibaren otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal ve adli 
yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, idari yargıda iptal davası açanların dava 
açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma 
işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen Kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazdan 
kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırmayı yapan idare adına tesciline karar verileceği 
taşınmazlar üzerinde bulunan takyidatların ve hakların kamulaştırma bedeline yansıtılacağı 2942 
sayılı yasanın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur. 03/11/2021

Basın: 1482261Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.’de

ORTACA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI

Muğla Ticaret ve Sanayi 
Odası (MUTSO) AB 
Proje, Dış Ticaret ve 
Raporlama Birimi 
Coğrafi İşaret çalışmaları 
kapsamında Ortaca ve 
Dalaman’da bir dizi 
ziyaret gerçekleştirdi. 
MUTSO AB Proje, Dış 
Ticaret ve Raporlama 
Birimi Coğrafi İşaret 
çalışmaları kapsamında 
Dalaman Belediyesi ev 
sahipliğinde Dalaman 
İnciri ve Elcik Soğanı 
İhtisas Komisyonu 
toplantısı yapıldı.
Toplantıya Dalaman 
Belediye Başkanı 
Muhammet Karakuş, 
MUTSO Yönetim 
Kurulu Başkan 
Yardımcısı Sedat Tuncer, 
AB Dış Ticaret, Proje ve 

Raporlama Biriminden 
Sorumlu Yönetim 
Kurulu Üyesi Yusuf 
Kayacık, Dalaman Ziraat 
Odası Başkanı Tevfik 
Tuncay, Dalaman İlçe 
Tarım ve Orman Müdürü 
Mehmet İdar, muhtarlar 
ve üreticiler katıldı. 
Toplantıda, yöreye özgü 
Elcik Soğanı ve Dalaman 
İnciri’nin marka değeri 
kazanması amacıyla 
yapılabilecek çalışmalar 
ve süreçler hakkında 
görüşüldü. Toplantının 
ardından heyet, Dalaman 
Kaymakamı Mesut 
Yakuta, Dalaman 
Esnaf ve Sanatkârlar 
Odası Başkanı Şevket 
Takar, Dalaman Turizm 
Geliştirme Kooperatif 
Başkanı Özkan Kılavuz 

ile MUTSO Meclis 
Üyeleri Mevlüt Acar ile 
Habil Muslu’yu ziyaret 
etti. 

DALYAN NARI 
IÇIN ÇALIŞMA

MUTSO AB Proje, Dış 
Ticaret ve Raporlama 
Birimi Coğrafi İşaret 
çalışmaları kapsamında, 
Ortaca’da Yönetim 
Kurulu Başkan 
Yardımcısı Sedat Tuncer 
öncülüğünde, Dalyan 
Narı Coğrafi İşaret 
İhtisas Komisyonu 
toplantısı gerçekleştirildi. 
Toplantıya, MUTSO 
Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Sedat 
Tuncer, AB Dış Ticaret, 
Proje ve Raporlama 
Biriminden Sorumlu 
Yönetim Kurulu Üyesi 

Yusuf Kayacık’ın yanı 
sıra Ortaca İlçe Tarım 
ve Orman Müdürü 
Okan Bilgiç, Ortaca 
Ziraat Odası Başkanı 
Salim Çöllü katıldı. 
Muğla’ya özgü ürünlerin 
markalaşması amacıyla 
yürütülen çalışmaların 
başarıyla sonuçlanması 
amacıyla tüm sürecin 
titizlikle sürdürüleceği 
bildirildi. Öte yandan, 
MUTSO Heyeti, Avrupa 
İşletmeler Ağı (COSME) 
projesi ve Gıda Kümesi 
çalışması kapsamında 
Dalaman’da faaliyet 
gösteren bir dış ticaret 
firmasını ziyaret ederek 
ihracat yolları ve bu 
kapsamda yapılabilecek 
çalışmalar hakkında bilgi 
verdi. - Mehmet Bozkır

Ortaca ve Dalaman’da Coğrafi 
İşaret için çalışmalar sürüyor

Köyceğiz Ata’yı Anma 
Satranç Turnuvası 
4 Kategoride 35+30 
zaman temposu ve 6 
tur üzerinden yapıldı. 
Başhakemliğini Ulusal 
Hakem Attila Güler’in 
yaptığı turnuvada, 
kategorinde ilk 3 derece 
elde eden sporculara 
kupa, 4. 10.olan 
sporculara madalya, 8 
yaştaki tüm sporculara 
da madalya verildi.
8 Yaş Kategorisinde  
Ortaca Belediyespor 
kulübü sporcusu ve 
Ortaca Cengiz Topel 
İlkokulu öğrencisi 
Utku Eymen Özdemir 
1., Fethiye Satranç 
Akıl ve Zeka Oyunları 
SK’den  Ada Eşen 

2.,Metehan Pehlivan 
3.oldu.Bu Kategoride: 
Selahattin Mert 
Akhan(4.),Yahya Mete 
Coğupligil(8.),Egemen 
Cengiz,Cemre Mine 
Koparan,Hüseyin Ege 
Demirtaş madalya alan 
sporcularımız oldu.
C Kategorisinde 
Muğla Büyükşehir 
Belediyesi GSK’den 
Ruşen Kemal Orhan 
1.,Manisa’dan bireysel 
katılan Mark Dönmez 
2.,Ortaca GSK ve Ortaca 
Çözüm Ortaokulundan 
Devran İlhan 3.oldu.
Bu Kategoride: Yusuf 
Utku Güler ve Egemen 
Durmuş madalya alan 
sporcular oldu.
B Kategorisinde 

Fethiye GSK’den 
Yağız Kasım Atlıhan 
1.,Fethiye Satranç 
Akıl ve Zeka Oyunları 
SK’den İskender 
Ömeroğlu 2.,Köyceğiz 
Belediyespor’dan 
Erdağ Eryılmaz 3.oldu.
Bu Kategoride Ortaca 
Belediyespor ve Ortaca 
Atatürk Ortaokulu 
öğrencisi Burak Ada 
Güney madalya alan 
sporcumuz oldu.
A Kategorisinde Manisa 
Yunus Emre Belediye 
SK’den Okan İnci 
1.,Köyceğiz Belediyespor 
ve Ortaca Sistem 
Anadolu Lisesinden 
Orhan Efe Eryılmaz 
2.oldu.
- Berkay Göcekli

Köyceğiz Ata’yı Anma Satranç Turnuvası sona erdi
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Tarım ve Orman 
Bakanlığı Hayvancılık 
Genel Müdürlüğünün 
desteği ile Muğla 
İl tarım ve Orman 
Müdürlüğü tarafından 
hazırlanan “Hayvancılığı 
Geliştirme Projesi” 
kapsamında yapılan 
arı yemi dağıtımının 
son etabı Köyceğiz 
İlçesinde yapılan törenle 
gerçekleşti. 
Törene Muğla 
Milletvekili Yelda Erol 
Gökcan, Köyceğiz 
Kaymakamı Mustafa 
Maslak, Köyceğiz 
Belediye Başkanı Kamil 
Ceylan, Muğla İl Tarım 
ve Orman Müdürü 
Barış Saylak, TARSİM 
Bölge Müdürü Mustafa 
Değer, Orman İşletme 
Müdürü Adem Acar, 
Ak Parti İlçe Başkanı 
Mehmet İlhan, MHP İlçe 
Başkanı Mehmet Türban, 
Köyceğiz Ziraat Odası 
Başkanı Şaban Ali Çetin,  
Muğla Arı Yetiştiricileri 
Birliği Başkanı Veli 
Türk, Bal Üreticiler 
Bilirliği Başkanı Mustafa 
Muslu, İl Müdürlüğü 

yönetim kadrosu ile 
arıcılar katıldı. Yoğun 
olan katılımda açılış 
konuşmalarının ardından 
törenle arıcılara arı 
yemleri dağıtıldı.
Arıcılar adına Ozan 
Acar konuşma yaparak, 
yapılan destek ve 
yardımlardan dolayı 
teşekkür etti. 
İl Müdürü Barış Saylak 
yaptığı konuşmada ilk 
olarak yangın şehitlerini 
rahmetle anarak başladı. 
“Ağustos ayında çıkan 
orman yangını sonrası 
Orman yangınlarında 
yaşanan verim kaybının 
arı kolonilerinde yarattığı 
zararın giderilmesi, 
arıların kış öncesi 
bakımlarının yapılarak 
bahara daha sağlıklı 
çıkmasının sağlanması 
ve yangından etkilenen 
bölgelerimizdeki 
arıcılarımızın 
kayıplarının telafisi 
amacıyla Bakanlığımız 
Hayvancılık Genel 
Müdürlüğünün 
desteğiyle hazırlanan 
“Hayvancılığı Geliştirme 
Projesi” kapsamında 

Marmaris, Köyceğiz 
ve Milas ilçelerimizde 
toplam 2097 arıcıya 
487 bin kovan için 255 
bin 480 kg arı yemi 
dağıtımı yapıyoruz. 
İlkini Marmaris 
İlçesinde başlattığımız 
dağıtımımız Köyceğiz’de 
658 arıcıya 82 ton 
dağıtımla devam ediyor. 
Başka desteklerimizde 
devam ediyor edecek.” 
dedi. Projelerden 
ve yangın sonrası 
yardımlardan söz etti. 
Köyceğiz Belediye 
Başkanı Kamil Ceylan 
yaptığı konuşmada 
yangın sonrası çalışmalar 
ve desteklerden 
bahsederek, yangında 
Köyceğiz olarak 
gösterilen olağanüstü 
çabayı anlattı. Geçmiş 
olsun dilekleri ile birlikte 
emeği geçenlere teşekkür 
etti.
Köyceğiz Kaymakamı 
Mustafa Maslak 
konuşmasında “Muğla İli 
olarak büyük bir yangın 
afeti yaşadıklarını ve 
devlet millet el ele bu 
güçlüğün üstesinden 

gelmeyi başardıklarını 
ifade etti. Ayrıca 
dağıtılan destek ve 
hayvan varlılarından söz 
eden Kaymakam Maslak 
katılımlarından dolayı 
arıcılara teşekkür etti.
 Muğla Milletvekili 
Yelda Erol Gökcan 
konuşmasında arıcıların 
her zaman yanında 
olduklarını ifade ederek, 
Köyceğiz’de 82 ton il 
geneli 255 ton arı yemi 
dağıtıldığını, Tarım ve 
Orman Bakanlığının 
yangın olan her 
köye terzi usulü özel 
projelerine 5 milyon 
TL destek çıkıldığını 
söyledi.   
Ardından arı yemleri 
sahiplerine törenle 
dağıtıldı. - Cihat Cura

Köyceğiz’de 658 arıcıya 
82 ton arı yemi dağıtıldı

Muğla’da yangından hasar gören ve ormanlarda yaşanan flora 
kaybı nedeniyle arısını kış ayında besleyebilmesi ve bahara güçlü 
kovanlarla hazır çıkabilmeleri içi Marmaris, Milas İlçelerinden sonra 
Köyceğiz İlçesinde 658 arıcıya 82 ton arı yemi dağıtıldı. Üç ilçede üç 
etapta toplam 2097 arıcının 487.841 kovanı için 255 bin 480 kg arı yemi 
dağıtımı başladı.
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Ortaca Belediyespor 
Futbol Takımı’nın 
yönetim, teknik 
heyet ve futbolcuları 
kahvaltıda bir 
araya geldi. Kulüp 
Başkanı Erem Kaya; 
“Çalışmalarımızı 
planlarımız 
doğrultusunda yapmayı 
hedefliyoruz, hep 
birlikte başaracağız.” 
dedi.
Marmarlı’da bulunan 
Günlüklü Restoranda 
düzenlenen kahvaltıya 
kulüp yönetiminin yanı 
sıra teknik heyet ve 
futbolcular katıldı. 
Ortaca Belediyespor 
Başkanı Erem 
Kaya, kahvaltıda 
yaptığı açıklamada, 
yönetimin 15 gün önce 
çalışmalara başladığını 
söyledi. 

Yönetime geldikten 
sonra teknik heyetle 
fikir alışverişinde 
bulunduklarını ve 
istenilen mevkilere 
transfer yapmaya 
başladıklarını anlatan 
Kaya; “İstenilen 
transferleri hızlı bir 
şekilde gerçekleştirdik. 
Yönetimimiz 15 
gün önce takımımız 
ise 10 gün önce bir 
araya geldi. Tek 
bir hazırlık maçı 
yapabildik. Dünyayı 
etkisi altına alan 
pandemi süresi nedeni 
ile yaklaşık 1 buçuk 
yıldır oyuncular maça 
çıkmıyor. Bu nedenle 
gençlerimiz hazır 
mı diye sorarsanız. 
Hazır olmadığının 
farkındayız. Bu bizim 
dezavantajımız.” diye 

konuştu. 
Takımın 
motivasyonunun 
yüksek olduğunu 
aktaran Kaya; “İlk 
hafta Dalyanspor 
maçımız var. Bu 
derbinin bilinci 
ile hazırlanıyoruz. 
Takımın motivasyonu 
gayet yerinde. Büyük 
bir maça çıkacaklarının 
farkındalar. Kaos 
ortamını kısa sürede 
atlatıp çalışmalarımızı 
planlarımız 
doğrultusunda 
yapmayı hedefliyoruz. 
Hep birlikte yeniden 
başlıyoruz. Hep 
birlikte başaracağız. 
Yeni yönetim, yeni 
sistem ve yeni hedefler. 
Ortacamıza hayırlı 
olsun.” dedi. 
- Berkay Göcekli

Ortaca Belediyespor Futbol Takımı kahvaltıda bir araya geldi

YENİ YÖNETİM, YENİ SİSTEM VE YENİ HEDEFLER

Ortaca Belediyespor 
Futbol Takımı, Muğla 
Süper Amatör Lig’in ilk 
haftasında Dalyanspor ile 
karşı karşıya geldi. 
Dalyan Stadında oynanan 
karşılaşmayı çok sayıda 
futbolsever takip etti. 
Karşılaşma 3-1 Ortaca 
Belediyespor’un üstünlüğü 
ile tamamlandı. 
Dalyanspor ilk hafta 

mücadelesinde maç başında 
bulduğu golle öne geçti. 
Ortaca, ilk yarının sonunda 
takım kaptanı Semihcan 
Aslan’ın golüyle eşitliği 
sağladı. 
İlk yarısı 1-1’lik eşitlikle 
biten karşılaşmanın ikinci 
yarısında Ortaca maçı 
çevirmeyi bildi. 
İkinci yarıda Semihcan 
Aslan takımını öne 

geçirdi. Mertcan Meriç 
ise kaydettiği golle maçın 
skorunu belirledi. 
Ortaca Belediyespor ligin 
ilk haftasında sahadan 
3-1’lik galibiyetle ayrıldı. 
Ortaca Belediyespor, 
14 Kasım Pazar 2. hafta 
mücadelesinde sahasında 
Marmaris Gençlik Spor’u 
konuk edecek.  
- Berkay Göcekli

Ortaca Belediyespor 
lige galibiyetle başladı
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ALİM
UZUNDEMİR
Ortaca Belediye Başkanı


