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CHP İlçe Başkanı Evren Tezcan: Çiftçimiz ve ihracatçımız

‘Zor Durumda’
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ortaca İlçe Başkanı Evren Tezcan 
yaptığı açıklamada, domates üreticisi çiftçiler ve ihracatçılarla bir 
araya geldiklerini söyledi.
Ortaca sebze meyve 
haline ziyarette 
bulunduklarını aktaran 
Tezcan, “Üzülerek 
gördük ki üretici de 
ihracatçı esnaflarımız 
da durumlarından 
memnun değil.” dedi. 
Limon ve domates 
üreticisinin zor durumda 
olduğunu söyleyen 
İlçe Başkanı Tezcan; 
“Aldığımız bilgilere göre 
Ortaca’mızda yıllık 250 
bin ton ile 300 bin ton 
arası domates rekoltesi 
var ve günlük yaklaşık 
2 bin ton domates 
işlenmekte...” -3

Fidanlar toprakla 
buluşturuldu

Milli Ağaçlandırma 
Günü kapsamında 
Ortaca, Dalaman ve 
Köyceğiz’de fidan 
dikildi. Orman 
Genel Müdürlüğü’nün 
koordine ettiği 

organizasyon 
kapsamında Ortaca 
Organize Sanayi 
Bölgesi Ağaçlandırma 
Sahasında fidanlar 
toprakla 
buluşturuldu. -5

Başkan Uzundemir 
çalışmaları inceledi

Ortaca Belediye 
Başkanı Alim 
Uzundemir ve fen işleri 
müdürlüğü ekipleri, 
Dalaklı Mahallesi 140 

Cadde, 721 Sokak ile 
110 Cadde arasında 
tamamlanan kilitli 
parke çalışmalarını 
yerinde inceledi. -9

Ortaca Belediyespor 
Kulüp Başkanı Erem 
Kaya ve yönetim 
kurulu üyeleri, yıllarca 

Ortaca Belediyespor’a 
emek vermiş, kulüpte 
görev almış isimleri 
ziyaret etti. -10

Vefa ziyaretleri
Ortaca Belediyespor yönetiminden

Şehit olan torunu için portakal ağacı dikti 

Marmaris ilçesinde, 
geçtiğimiz yaz 
aylarında çıkan orman 
yangınlarını söndürme 
çalışmaları sırasında 
yaşamını kaybeden 
Görkem Hasdemir ve 
Şahin Akdemir adına 

hazırlanan hatıra 
ormanında 50 bin 
fidan toprakla buluştu. 
Etkinliğe katılan Görkem 
Hasdemir’in babaannesi 
Sevim Hasdemir, torunu 
için getirdiği portakal 
ağacı fidanını toprakla 

buluşturdu. Görkem 
Hasdemir’in babaannesi, 
torununun en sevdiği 
meyvelerden olan 
portakal için yanında 
getirdiği portakal 
fidanını dikerken, duygu 
dolu anlar yaşandı. -3

Fidan dikim etkinliğinde duygusal anlar yaşandı 

Köyceğiz 
Gölünde dip 

temizliği

Köyceğiz Turizm 
ve Doğayı Koruma 
Derneğince, çevre 
kirliliği ve Köyceğiz 
Gölü kirliliğinin 
önlenmesine dikkat 
çekmek ve farkındalık 
yaratmak için her yıl 
düzenlenen “Sualtı 
Göl Temziliği” 
etkinliği tüplü 
dalgıçlar, tekneler, 
dernek üyeleri ve 
öğrencilerin katılımı 
ile gerçekleştirildi. -5

Kafasına tomruk 
çarpan Süleyman 
hayatını kaybetti

Köyceğiz ilçesinde 
kafasına tomruk çarpan 
15 yaşındaki genç 
hayatını kaybetti. -2

Ortaca’da 
helikopterle 

trafik denetimi

Ortaca Dalyan yolunda 
jandarma ve polis 
ekipleri, helikopter 
destekli trafik denetimi 
yaptı. -2

Dalyan TUSEV 
Genel Kurulu yapıldı

Dalyan Turizm Tanıtım 
Sosyal Gelişim ve 
Eğitim Vakfı (TUSEV) 
olağan genel kurulu 
yapıldı. -7



Kimilerinin çok sevdiği 
kimilerinin de hiç sev-
mediği sebzelerden ker-
eviz. Mis gibi aromalı 
tadı ve kokusuyla kış 
sofralarının bana göre 
vazgeçilmezi olmaya 
değer kerevizden size 
bahsetmek istiyorum:
•Kerevizin besin değeri 
oldukça yüksektir.A,C,E 
ve B vitaminleri 
,potasyum,sodyum,-
demir,çinko,selenyum,-

bakır,fosfor ve kalsiyum 
mineralleri içerir.
•Antioksidan içeriğiyle 
bağışıklık sisteminizi 
güçlendirir.
•İdrar söktürmeye olum-
lu etkileri vardır.
•Yüksek lif içeriği 
sayesinde kabızlığı önle-
meye yardımcıdır.
•Aynı zamanda kereviz 
kolesterolün düşürülme-
sine fayda sağlayarak 
kalp-damar hastalıkları-

na yakalanma riskini 
azaltır.
•İçeriğindeki antioksi-
danlar, vitaminler ve 
minerallere ek polia-
setilen adı verilen madde 
sayesinde vücudun 
serbest radikal üretimi-
ni engelleyerek kanser 
oluşumuna karşı koruyu-
cu rol oynar.
•Kan şekerinin düzen-
lenmesine yardımcı olur.
•Kan basıncının denge-
lenmesine yardımcı olur.
•Sinirleri yatıştırma,de-
presyon gibi durumlara 
da olumlu etkileri vardır.
Gördüğünüz gibi 
kerevizin sağlık üze-

rinde birçok faydası 
mevcut.Zayıflama diyeti 
uygulayanlarda kerevizi 
rahatlıkla beslenmeler-
ine ekleyebilir.Kerevizin 
kalorisi oldukça düşük 
olup 100 gram çiğ kere-
viz yaklaşık 42 kaloridir.
Kerevizi ister salata,ister 
çorba,isterseniz zeytin-
yağlı yemeğini yaparak 
da tüketebilirisiniz.
Tercih sizin!Ben de size 
hem fit hem de sağlıklı 
bir kerevizli tarif vermek 
istiyorum:
KEREVİZLİ YEŞİL 
ELMA SALATASI
•1 orta boy kereviz
•1 orta boy yeşil elma

•6 yemek kaşığı yoğurt
•2 diş sarımsak
•2 tam ceviz içi
•Dereotu 
 Yapılışı:Kerevizin beyaz 
kısmı ve yeşil elma 
rendelenir.Sarımsak 
ve yoğurtta bir tarafta 
karıştırılır.Sonrasında 
kereviz ve yeşil 
elmaların üzerine 
hazırlanan sarımsaklı 
yoğurt dökülür.Üzeri 
ceviz ve dereotuyla 
süslenir. Dilerseniz 
sumakta kullanabilir-
siniz.
Sağlıkla kalın..

KEREVİZ VE FAYDALARI

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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Ayaklarımız bizi 
gün boyunca taşıyan 
vücudumuzun en 
önemli parçalarından 
biri. Ayak sağlığımız 
da bu yüzden çok 
kıymetlidir.Çünkü bir 
binanın zemini gibi in-
san doğasınında zemini 
ayaklardır ve büyük 
önem taşır.
Ayak tabanında veya 
çevresinde tekrarlanan 
sürtünme,basınç,tahriş 
gibi etkenler sonucu 

deride cilt kalınlaşması 
olarak kendini gösteren 
durumun adı Nasırdır.
Zaman zaman ağrı 
veren nasırın,fizyotera-
pistler,ortopedistler ve 
ayak sağlığı uzman-
ları olan podologlar 
tarafından özellikle 
ayağa iyi oturmayan 
ayakkabılar,bozuk 
duruş,kötü iskelet ve 
kas sistemi bozukluk-
ları sebebiyle oluştuğu 
belirtilir.

Fizyoterapist Eda Akcabel

NASIR NEDİR?

Tarım ve Orman 
Bakanlığı koordinesinde 
11 Kasım Milli 
Ağaçlandırma Günü’nde 
ülke genelinde olduğu 
gibi Muğla’nın Marmaris 
ilçesinde de fidan dikim 
etkinliği gerçekleştirildi. 
Geçtiğimiz yaz aylarında 
Marmaris’te 42 yıl sonra 
meydana gelen ikinci 
büyük yangında 13 bin 
650 hektar ormanlık 
alan zarar görmesinin 
ardından bin 500 hektar 
alan temizlenerek fidan 
dikimine hazır hale 
getirildi. Ağaçlandırma 
seferberliği kapsamında 
düzenlenen etkinlikte 
ise 50 bin fidan toprakla 
buluşturuldu.
Muğla genelinde 
meydana gelen 
yangınlarda en 
çok etkilenen 
bölgelerden olan 
İçmeler Mahallesi’nde 

gerçekleştirilen fidan 
dikme töreni, saygı 
duruşu ve İstiklal 
Marşı’nın okunmasıyla 
başladı. İl ve ilçe 
protokolü, siyasiler, 
sivil toplum kuruluşu ve 
dernek temsilcileri ile 
vatandaşların katıldığı 
etkinlikte konuşma 
yapan Marmaris 
İlçe Orman İşletme 
Müdürü Şükrü Akın 
Ünler, “Bugün orman 
yangınlarında mücadele 
eden iki şehidimizin 
hatırası için 50 bin fidanı 
toprakla buluşturacağız. 
İçmeler Mahallesi’nde 
27 Haziran’da başlayan 
orman yangını 
söndürürken hayatını 
kaybeden orman işçisi 
Görkem Hasdemir ile 29 
Temmuz’da Armutalan 
Mahallesi’nde yangın 
müdahale eden ekiplere 
gönüllü olarak su 

taşırken yaşamını yitiren 
Şahin Akdemir’in adları 
bu hatıra ormanımızda 
yaşayacak” dedi.

“Marmaris 
yeniden yeşerecek”

 Kısa sürede Marmaris’in 
yeniden yeşertileceğine 
dikkat çeken Muğla 
Orman Bölge Müdür 
Yardımcısı Erdal Dingil, 
“Yaz ayında meydana 
gelen yangında iki 
şehidimiz için hatıra 
ormanı oluşturduk. 
Yangınlarda zarar 
gören yerlerde süratle 
temizlik çalışması 
yaptık. Gençleştirme ve 
temizleme çalışmaları 
devam ediyor. Kısa 
sürede Marmaris’imizi 
yeşerteceğiz. Sığla, 
kızılçam, hünnap, 
keçiboynuzu, mavi ve 
kara selvi, erguvan, 
yalancı akasya ve dut 
fidanlarını toprakla 

buluşturacağız” diye 
konuştu.

“Her yıl
 fidanları toprakla 
buluşturuyoruz”

  2019 yılından  bu yana 
her yıl fidan dikimi 
gerçekleştirdiklerini 
ifade eden Marmaris 
İlçe Kaymakamı 
Ertuğ Şevket Aksoy 
ise, “2019 yılında 
Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan 
himayesiyle başlatılan 
Milli Ağaçlandırma 
Günü’nü 11 Kasım’da 
kutluyor ve her 11 
Kasım’da cennet 

vatanımızın aziz 
topraklarına fidan 
dikiyoruz. Yangınlar 
ile mücadelede hayatını 
kaybeden iki şehidimize 
de Allah’tan rahmet 
yakınlarına sabırlar 
diliyorum” dedi.
Konuşmaların ardından 
protokol üyeleri ve 
vatandaşlar dağıtılan 
sığla, kızılçam, hünnap, 
keçiboynuzu, mavi ve 
kara selvi, erguvan, 
yalancı akasya ve dut 
fidanlarını toprakla 
buluşturarak can suyu 
verdi. - İHA

Köyceğizli şehitler Görkem Hasdemir 
ve Şahin Akdemir adına hatıra ormanı
Marmaris ilçesinde, geçtiğimiz yaz aylarında çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmaları sırasında yaşamını 
kaybeden Görkem Hasdemir ve Şahin Akdemir adına hazırlanan hatıra ormanında 50 bin fidan toprakla buluştu.

Ortaca Dalyan yolunda 
jandarma ve polis 
ekipleri, helikopter 
destekli trafik denetimi 
yaptı. İl Jandarma 
Komutanlığı ve İl 
Emniyet Müdürlüğü 
Trafik Tescil ve 
Denetleme Şube 
Müdürlüğü ekipleri, 
Ortaca Dalyan yolunda, 
sağ şeritte veya 
bankette uygunsuz 
durumda bekleme, ağır 
taşıtların uygunsuz şerit 
kullanımı, tehlikeli 
şerit değiştirme, hatalı 
sollama, yakın takip, 
karayolu üzerinde 
zorunlu haller dışında 
duraklama ve park etme 
gibi ihlallerin önlenmesi 

amacıyla helikopterle 
denetim gerçekleştirdi.
Helikopterden hatalı 
sollama yaptığı, emniyet 
kemeri takmadığı 
bildirilen araçlar, 
uygulama noktalarında 
durduruldu. Bu 
sürücülerden bazıları, 
yaptıkları hataların 
helikopterden tespit 
edildiğini öğrenince 
şaşırdı.
Sürücülere, emniyet 
kemeri takmaları ve 
seyir halindeyken 
cep telefonuyla 
konuşmamaları gibi 
uyarılarda bulunuldu. 
7 sürücüye cezai işlem 
yapıldı.
-Mehmet Bozkır

Ortaca’da helikopterle 
trafik denetimi

Köyceğiz ilçesinde kafasına tomruk 
çarpan kişi hayatını kaybetti.
Olay ilçeye bağlı Pınar Mahallesinde 
meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, Yanan alanlardan getirilen 
kerestelerin Pınar Mahallesindeki 
orman deposuna indirilmesi sırasında 
savrulan tomruklardan biri Süleyman 
Daşgın’ın (15) kafasına çarptı.  
İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık 
ekipleri ve Köyceğiz İlçe Jandarma 
Komutanlığı ekipleri sevk edildi. 
Olay yerine gelen sağlık ekipleri 
Daşgın’ın hayatını kaybettiğini 
belirledi. Daşgın cenazesi otopsi 
için Muğla Adli Tıp Kurumu’na 
gönderildi. Adli Tıp’da yapılan 
incelemenin ardından Köyceğiz 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
10’uncu sınıf öğrencisi Süleyman 
Daşgın’ın cenazesi 16 Kasım Salı 
saat 10:00’da Sazak Mahallesinde 
toprağa verildi. Olayla ilgili 
soruşturma başlatıldı. -Cihat Cura

Kafasına tomruk çarpan 
Süleyman hayatını kaybetti
Köyceğiz ilçesinde kafasına tomruk çarpan kişi hayatını kaybetti.

Ortaca Sarıgerme 
sahilinde kıyıya çok 
yakın mesafeye gelen 
köpekbalıkları şaşkınlık 
oluşturdu. Çok sayıda 
köpek balığının sahile 
yakın bölgede avlanışını 
vatandaşlar cep telefonu 
ile görüntüledi.
Sarıgerme sahilinde 
köpek balıkları kıyıya 
yaklaştı. Kıyıya 3-4 

metre mesafeye kadar 
yaklaşan 5-6 civarında 
köpek balığının 
avlanışını kıyıdaki 
vatandaşlar cep telefonu 
ile görüntüledi.  - İHA

Sahile yaklaşan köpek 
balıkları böyle görüntülendi

Ortaca’da yaşayan 
emekli orman memuru 
evinin deposunda ölü 
bulundu. Edinilen 
bilgiye göre, Mustafa 
Yorulmaz’dan 
haber alamayan 
yakınları polise haber 
verdi. Bahçelievler 
Mahallesindeki eve gelen 
ekipler, Yorulmaz’ı asılı 
vaziyette buldu. Olay 
yerindeki incelemenin 
ardından Yorulmaz’ın 

cesedi kesin ölüm 
nedeninin tespiti 
için Muğla Adli Tıp 
Kurumu’na gönderildi. 
Olayla ilgili soruşturma 
başlatıldı. - İHA

Evinin deposunda ölü olarak bulundu

3GÜNEYEGE HABER HAFTALIK SİYASİ YEREL HABER GAZETESİguneyege.net 19 Kasım 2021 Cuma

Artık gündelik ha-
yatımızda yoğun olarak 
Facebook, Instagram, 
Whatsapp gibi sosyal 
medya uygulamaları 
kullanıyoruz. Peki bu 
uygulamalar üzerinden 
yaptığımız paylaşımlar 
veya yapılan yazışmalar 
delil olarak kabul edile-
bilir mi? Bu yazışma ve 
paylaşımlar mahkemel-
er aşçısından ne kadar 
bağlayıcı?
Örneğin, aldatma 
sebebiyle açılan bir 
boşanma davasında, 
eşler kendi aralarındaki 
yazışmaları veya al-
datan eşin sosyal medya 
hesabında paylaştığı 
bir yazıyı, fotoğrafı 
veya yer bildirimini 
mahkemeye delil olarak 
sunabilir mi? Yine, ti-
cari bir alacak sebebiyle 
veya iş mahkemesinde 
gerçek ücretin tespiti-
yle ilgili açılan davada 
konuyla ilgili yazışma-
lar delil olarak sunula-
bilir mi? Bu soruların 
cevabı, ilgili delilin 
nasıl elde edildiği ve 
hangi mahkemeye, ne 
için sunulacağına göre 
değişmektedir. Çünkü 
bazı durumlarda bu 
yazışmalar tek başına 
delil kabul edilecek 
bazı durumlarda ise 
tanık beyanı vs. gibi 
delillerle güçlendirilme-
si gerekecektir. 
Öncelikle, bu tür 
yazışmaların delil 
olarak sunulabilmesi 
için aranan en önemli 
şart, hukuka uygun 
şekilde elde edilmiş 
olmasıdır. Yani delili 
sunmak isteyen kişinin 
yazışmanın tarafı ol-
ması ve yazışmanın biz-
zat kendisi tarafından 
kayıt altına alınması 
gerekmektedir. Şay-
et karşıdaki kişinin 
telefonu karıştırılarak, 
şifresi bilinerek veya 
kırılarak yada tele-
fonuna casus bir 
yazılım yüklenerek elde 
edilen yazışma ve pay-
laşımlar hukuka aykırı 
şekilde elde edilmiş 
sayılmaktadır. Bu tür 
hukuka aykırı şekilde 
elde edilen deliller 
içinse ilgili kişinin özel 
hayatın gizliliğini ihlal, 
kişisel verilerin kayded-
ilmesi veya verilerin 
hukuka aykırı şekilde 
ele geçirilmesi, bilişim 
sistemine girme gibi 
suçlardan şikayet hakkı 

bulunmaktadır. Kısa-
cası, hakkınızı ararken, 
haklılığınızı ispat 
etmeye çalışırken suçlu 
duruma da düşebilir-
siniz. Şayet delil olarak 
Facebook veya Insta-
gram gibi sosyal medya 
paylaşımları sunula-
caksa da bu paylaşım-
ların herkese mi yoksa 
sadece arkadaşlara mı 
açık olduğu, hesabın 
gizli olup olmadığı 
gibi hususlara dikkat 
edilmesi gerekmekte-
dir. Örneğin, boşanma 
davasında aldatmanın 
ispatı bakımından, al-
datan eşin sosyal medya 
hesabındaki yer bildi-
rimi, paylaştığı fotoğraf 
delil olarak sunulabilir.
Mahkemeler bu tür 
deliller üzerinde 
gerçekliğinin tespiti 
bakımından bilişim 
uzmanından rapor 
alınmasına da karar 
verebilir. Bu sayede 
yazışmanın içeriğine 
müdahalede bulunulup 
bulunulmadığı, ekleme 
çıkarma yapılıp yapıl-
madığı veya başka biri 
tarafından yazılmış 
olup olmadığı saptan-
arak o delilin gerçekliği 
açığa çıkarılmış olur. 
Netice olarak, her 
somut olay için 
değişmekle birlikte, iş 
mahkemesinde gerçek 
ücretin tespiti hakkında 
açılan davada davacı 
işçi, işverenle veya 
muhasebecisiyle yaptığı 
yazışmaları, elden öde-
menin varlığını ispat 
açısından delil olarak 
sunabilir. Yine, ticari 
bir alacağa istinaden 
taraflar aralarındaki 
borç ilişkisine dair 
yazışmaları delil olarak 
sunabilir. Bu nokta-
da ise, senetle ispat 
zorunluluğu kapsamı-
na girip girmediğine 
dikkat etmek gerekir. 
Bu tür yazışma ve 
delillerin tek başına 
ispata yeterli olmaması 
halinde tanık vs. gibi ek 
delillerle desteklenmesi 
gerekir. Ancak nihay-
etinde bu tür delilleri 
sunan tarafın davada 
elini güçlendirdiği ve 
mahkeme kararının 
gerekçesine doğrudan 
yansımasa bile hakimin 
kanaatinin şekillen-
mesinde etkili olduğu 
dikkatten kaçmamalıdır. 
Sağlıklı ve huzurlu gün-
ler dilerim.

Av. Arb. Zühra Acar Kandemir

FACEBOOK PAYLAŞIMLARI 
VE WHATSAPP YAZIŞMA-
LARI DELİL SAYILIR MI?

Ortaca sebze meyve 
haline ziyarette 
bulunduklarını aktaran 
Tezcan, “Üzülerek 
gördük ki üretici de 
ihracatçı esnaflarımız da 
durumlarından memnun 
değil.” dedi.
Limon ve domates 
üreticisinin zor 
durumda olduğunu 
söyleyen İlçe Başkanı 
Tezcan; “Maalesef, bu 
sene limonda görülen 
sıkıntılar, domates 
üreticilerimiz içinde 
geçerli. Aldığımız 
bilgilere göre 
Ortaca’mızda yıllık 250 
bin ton ile 300 bin ton 
arası domates rekoltesi 
var ve günlük yaklaşık 
2 bin ton domates 
işlenmekte. Geçen sene 

kilosu 3-4 lira arasında 
çiftçilerimiz domates 
satarken şimdi kilosu 1-2 
liraya zor satmakta. Şu 
anda 1 kilo domatesin 
üreticimize maliyeti 
2 lira olduğu gibi 
bunun üzerine gübre 
ve ilaçlardaki yaklaşık 
yüzde 200’lük artış var. 
Geçen sene 250 lira olan 
gübre 600 liraya çıkmış. 
Üreticilerimizin bu 
yükün altından kalkması 
mümkün değil.” 
ifadelerini kullandı. 

“ÇİFTÇİMİZİN 
BEKLENTİSİ 
EMEĞİNİN 

KARŞILIĞINI 
ALMAK”

Yanlış politikaların 
üreticiyi zor durumda 
bıraktığını savunan 

Tezcan; “Üreticilerimizin 
yaşadığı sıkıntılar 
ihracatçılarımız için de 
geçerli. Çiftçimize ve 
ihracatçımıza yeterli 
desteğin verilmemesi 
ve dış politikada atılan 
yanlış adımlar, ihracat 
yaptığımız ülkelerin 

kapılarının yüzümüze 
kapanması çiftçimizi ve 
ihracatçımızı içinden 
çıkılamayacak hale 
soktu. Çiftçimizin 
beklentisi emeğinin 
karşılığını almak. Bunun 
için de talepleri erken 
seçim. Cumhuriyet 

Halk Partisi olarak 
iktidara geldiğimizde 
ülkemizin sorunlarına 
karşı ürettiğimiz çözüm 
projeleriyle, özlenen 
Türkiye’yi halkımıza 
yaşatacağız.” dedi.
- Cihat Cura

CHP İlçe Başkanı Evren Tezcan: 

‘Çiftçimiz ve ihracatçımız zor durumda’
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ortaca İlçe Başkanı Evren Tezcan yaptığı açıklamada, domates üreticisi çiftçiler ve 
ihracatçılarla bir araya geldiklerini söyledi. 

Marmaris ilçesinde, 
geçtiğimiz yaz 
aylarında çıkan orman 
yangınlarını söndürme 
çalışmaları sırasında 
yaşamını kaybeden 
Görkem Hasdemir ve 
Şahin Akdemir adına 
hazırlanan hatıra 
ormanında 50 bin 
fidan toprakla buluştu. 

Etkinliğe katılan 
Görkem Hasdemir’in 
babaannesi Sevim 
Hasdemir, torunu 
için getirdiği portakal 
ağacı fidanını toprakla 
buluşturdu.  
  Muğla genelinde 
meydana gelen 
yangınlarda en çok 
etkilenen bölgelerden 

olan İçmeler’deki 
yangına müdahale 
derken yaşamını yitiren 
orman işçisi Görkem 
Hasdemir’in babaannesi, 
torununun en sevdiği 
meyvelerden olan 
portakal için yanında 
getirdiği portakal 
fidanını dikerken, duygu 
dolu anlar yaşandı.

  Acılarının taze 
olduğunu ifade eden 
babaanne Hasdemir, 
“Oğlum annesiz 
büyüdü. Canımız 
çok yandı, acımız 
taze. Oğlumuzun 
adının verildiği hatıra 
ormanına onun en 
sevdiği meyvelerden 
olan portakal için fidan 

getirip diktim. Artık 
dağlar, taşlar oğlumuzun 
adı olacak” dedi.
  Etkinlik alanında şehit 
Görkem Hasdemir’in 
babaanne ve teyzesini, 
Marmaris Kaymakamı 
Ertuğ Şevket Aksoy 
teselli ederek, acılı aile 
ile görüştü. - İHA

Şehit olan torunu için portakal ağacı dikti
Fidan dikim etkinliğinde duygusal anlar yaşandı  
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Ortaca Ahmet Ateş Stadı Yerleşkesine Çevre Duvarı, Mini Futbol Sahası ve Su Deposu yapım işi 4734 
sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler 
sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 
almaktadır:
İhale Kayıt Numarası  : 2021/742422
1-İdarenin
a) Adı    : MUĞLA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE 
      SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi   : Emirbeyazıt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi No:3 48000 
      MENTEŞE/MUĞLA
c) Telefon ve faks numarası : 2522141238 - 2522146013
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği ve e-imza 
kullanılarak indirilebileceği
internet sayfası  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı    : Ortaca Ahmet Ateş Stadı Yerleşkesine Çevre Duvarı, 
      Mini Futbol Sahası ve Su Deposu
b) Niteliği, türü ve miktarı : 1 adet 20x40 m Sentetik Saha 1 adet 100 m3 Betonarme Su 
      Deposu 1 adet Çevre Duvarı
      Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
      idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim 
edileceği yer   : Ortaca/MUĞLA
ç) Süresi/teslim tarihi  : Yer tesliminden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi  : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
      yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3- İhalenin
a) İhale (son teklif verme) 
tarih ve saati   : 6.12.2021 - 10:30
b) İhale komisyonunun 
toplantı yeri 
(e-tekliflerin açılacağı adres) : Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Emirbeyazıt Sk. Zübeyde   
      Hanım Cad. No:3 Menteşe/MUĞLA
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. 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.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait 
listeyi teklif ekinde vereceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir 
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır 
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin 
% 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve 
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Kamu İhale Kurumu’nun 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürülüğe 
giren “ Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğin” de yer alan (A) Altyapı İşleri ; XVIII Grup;Saha İşleri  
Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık dır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife 
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 
yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin 
teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Basın: 1492556Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.’de

ORTACA AHMET ATEŞ STADI YERLEŞKESİNE ÇEVRE 
DUVARI, MİNİ FUTBOL SAHASI VE SU DEPOSU

MUĞLA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ 
GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ 

GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Orman Genel 
Müdürlüğü’nün koordine 
ettiği organizasyon 
kapsamında Ortaca 
Organize Sanayi Bölgesi 
Ağaçlandırma Sahasında 
fidanlar toprakla 
buluşturuldu.
Fidan dikim etkinliğine, 
Ortaca Kaymakamı 
Meral Uçar, Kaymakam 
Adayı Feyza Yılmaz, 
Ortaca Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir, Ortaca 
İlçe Emniyet Müdürü 
Yılmaz Lima, Ortaca 

İlçe Jandarma Komutan 
Vekili Başcavuş Sedat 
Özdemir, protokol üyeleri 
İlçe STK temsilcileri, 
kurum müdürleri, 
öğrenciler ve vatandaşlar 
katıldı. Ağaçlandırma 
çalışmalarının gelecek 
nesillere bir miras 
olduğunu söyleyen 
Ortaca Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir; “Milli 
Ağaçlandırma Günü 
nedeniyle daha yeşil 
bir Türkiye için Orman 
Genel Müdürlüğü’nün 

koordine ettiği 
etkinlik kapsamında 
fidanlarımızı toprağa 
diktik ve suladık. 
Daha yeşil bir Ortaca 
için diktiğimiz bu 
fidanların yetişmesine 
gayret gösterelim ve 
fidanlarımızı koruyalım. 
Gençlere ve gelecek 
kuşaklara yeşil bir 
çevre bırakmak için 
yeşillendirme çalışmaları 
yapmaya devam edelim.” 
dedi.
- Mehmet Bozkır

Fidanlar toprakla 
buluşturuldu

Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Ortaca, Dalaman ve 
Köyceğiz’de fidan dikildi.

Köyceğiz’de, dalgıçlarla 
birlikte dip temizliği 
çalışması yapıldı. 
Köyceğiz Turizm 
ve Doğayı Koruma 
Derneğince, çevre 
kirliliği ve Köyceğiz 
Gölü kirliliğinin 
önlenmesine dikkat 
çekmek ve farkındalık 
yaratmak için her yıl 
düzenlenen “Sualtı Göl 
Temziliği” etkinliği 
tüplü dalgıçlar, tekneler, 
dernek üyeleri ve 

öğrencilerin katılımı ile 
gerçekleştirildi. 
 Köyceğiz Belediyesi, 
çevre kirliliğinin 
önlenmesi ve halk 
sağlığının korunması 
için yapılan etkinliğe 
destek verdi. Temizlik 
çalışmalarını takip 
eden Köyceğiz Belediye 
Başkan Vekili Ömer 
Ölmez; “Gölden çok 
sayıda şişe, halı, 
yabani ot ve metal 
parçalar gibi birçok 

atık malzeme çıkarıldı. 
Vatandaşlarımızdan tek 
istediğimiz daha duyarlı 
olmaları, artıklarını 
bidonlara atmaları veya 
poşetleyerek bidonların 
yanına bırakmaları. 
Belirlenen kurallara 
uymaları, çevre sağlığı 
ve temizliğine gerekli 
hassasiyeti göstererek, 
şehrimize sahip 
çıkmalarıdır.” dedi.
- Mehmet Bozkır

Köyceğiz Gölünde dip temizliği

Türkiye’ye ve Türk 
milletine rahat yüzü 
yok. 2025 yılına kadar 
hep sıkıntılı imtihanlar-
dayız..
Dünya büyük sarsıntı 
geçiriyor. Büyük bir 
savaşın tam merkezind-
eyiz.  Etrafımız süper 
güçlerin ve bu coğrafya 
ile çıkar hesabı olan 
devletlerin  askeri üsleri 
ile çevrildi. Namlu-
lar ülkemize dönük 
vaziyette bekliyor..  
Türk milleti ise  olan 
bitenden uzak ve gün-
lük yaşayışının telaşı 
içerisinde.  Dolar, altın, 
faiz, araba ve ev alıp, 
satma hesaplarında. 
Sanki Türkiye tehlike 
altında değil. Sanki  
devletimize, vatanımıza 
ve milletimize hiç bir 
şey olmaz, kimse bize 
saldıramaz ve kimse 
Türk topraklarını işgal 
edemez havası hakim.. 
Sadece Akdenize 
başlarını kaldırıp bak-
salar 65 ülkenin deniz 
donanmalarının ve uçak 
gemilerinin , Akdeniz 
de bayrak gösterdiğini 
görecekler. HAARP 
teknoloji ile donatılmış 
gemilerin Ege ve Mar-
mara da demirledikler-
ini , bu gemilerde ki 
teknoloji ile depremler 
yaratılabildiğini, iklime 
müdahale edilebildiğini 
ve son dönemlerde gar-
ip iklimsel hadiselerin 
, depremlerin oluşu ile 
ilgili gariplikleri fark 
edecekler.. SELLER, 
SİSLER, YAĞIŞLAR 
mevsim dışı bazı garip, 
İKLİMSEL HADİSEL-
ERİN cereyan etme 
nedenlerini çözecekler. 
İstanbul da garip bir 
SİS etrafı kapladı. 
DENİZ ve HAVA 
TRAFİĞİ KİLİTLEN-
Dİ. Uzmanlar bu olayı 
doğal bulmadıklarını 
ve şaşırdıklarını 
açıkladılar. Bu tür 
olayların MANASINI 
DÜŞÜNÜN ve başımı-
za gelecekleri ÇÖZÜN 
lütfen..
DÖVİZ garip, bir 
şekilde artıyor.  Tar-
lalarda çiftçilerin 

ürünleri kaldı. Alan 
satan yok. Çiftçi feryat 
ediyor ama aynı ürünler 
market ve pazarlar-
da zam üstüne zam 
görüyor. BİRİLERİNİN 
ÜLKEMİZDE TEDAR-
İK ZİNCİRLERİNİ 
KIRMA GAYRETİ 
İÇİNDE OLDUKLARI  
AŞİKAR. Bu olayların 
arkasından KITLIK 
gelecektir. Yiyecek 
bulmakta , bulursa da 
çok pahalı şekilde temin 
etmek zorunda kalmak-
la karşı karşıyayız.BU 
BİR SAVAŞTIR. Dev-
letimizin de milletimiz-
in de uyanık olması 
mecburiyettir.
Kadim kitaplarda yazan 
tarihler, bilgiler ve 
öğretiler bazı tarihleri 
işaret ediyor. Sadece 
işaret etmiyor BÜYÜK 
BİR DÜNYA SAVAŞI-
NIN YAŞANACAĞI 
TARİHİ SÖYLÜYOR..
Halkımız yaşananların 
ve başımıza gelebilecek 
olan tehlikelerin farkın-
da mıdır..? Osmanlı 
devleti yıkılmadan 
önce halk aynı bu gün 
olduğu gibi bir ruh 
halindeydi ama akılları-
na gelmeyen başlarına 
geldi. Vatan toprağı 
işgal edildi. Osmanlı 
devleti yıkıldı. Yüz 
binlerce insanımız öldü. 
İnsanlarımızın canına 
ve malına kastedildi. 
Binlerce kadınımıza 
tecavüz edildi. Binlerce 
kadınımız ve çocuk-
larımız kaçırıldı ve 
akibetleri  meçhul..
Tarihten ders alalım. 
BÜYÜK SAVAŞ KA-
PIDA ve TÜM DEV-
LETLER ZAMANA 
OYNUYOR..
Suriye ve Irak da 
yaşananlara sessiz 
kalırsak , İŞGALE 
UĞRAMA RİSKİM-
İZ ARTAR.. BEKA 
SORUNU YAŞARIZ. 
Yunanistan’ı bir asır 
öncesi olduğu gibi yine 
bize karşı kullanıyorlar. 
Adı YUNAN SAVAŞI 
olsa bile gerçekte 
ABD- FRANSA ve 
BATI GÜÇLERİ İLE 
SAVAŞILACAKTIR.. 

İKLİM SÖZLESME-
Sİ, İSTANBUL 
SÖZLEŞMESİ gibi sö-
zleşmelerin üzerinde ki 
yaldızlı sözleri kenara 
bırakıp, altında yatan 
derin manayı ve hede-
flerini anlamazsanız 
YAŞANAN SAVAŞI 
ANLAMAZSINIZ..
Siyasi, askeri, ekono-
mik baskı altındayız. 
Halkımızın üzerinde 
mühendislik uygulama-
ları KUTUPLAŞMA-
LAR yaratılmaya 
çalışılıyor. Toplumun 
RESMİ ve SİVİL tüm 
kurumlarına SIZMA 
VAR. Bu nedenle 
AYDINLARIMIZIN 
farklılıkları bir kenara 
bırakıp, siyasi, etnik 
ve dini farklılıklara 
rağmen MİLLİ BİLİNÇ 
OLUŞTURMAK için 
el ele verip, HALKI 
UYARMALIDIRLAR.. 
TEK REÇETEMİZ 
MİLLİ BİRLİKTİR..
DIŞ GÜÇLER ve 
İÇERİDE Kİ ADAM-
LARI  birlikte çalışıyor-
lar. İçten ve dıştan 
kuşatıldık..
Osmanlı borçlandırıldı 
ve YIKILDI. Aynı tuzak 
bu günde devletimize 
uygulanıyor aman 
dikkat.. YA İSTİKLAL, 
YA ÖLÜM diyeceğimiz 
günler kapımızda..
Bizi malımız, 
mülkümüz, paramız, 
partilerimiz, mensubu 
olduğumuz gruplarımız 
kurtaramayacak. TEH-
LİKE BÜYÜK. Devlet 
büyüklerimiz aleni 
söyleyemiyor olsalar da 
DOST ve MÜTTEFİK 
DEDİĞİMİZ ÜLKEL-
ERİN İŞGAL PLAN-
LARI İLE KARŞI 
KARŞIYAYIZ..
Son viraj… Son Uyarı 
kabul edin. BU GÜN-
DEN İTİBAREN  geç 
kalmadan,  MİLLİ 
BİRLİK ve BERABER-
LİĞE HİZMET EDİN. 
TEKRAR İSTİKLAL 
MÜCADELESİ İLE 
KARŞI KARŞIYA 
KALABİLİRİZ..
Allah milletimizin ve 
insanlığın yardımcısı 
olsun.

Sezgin Yıldırım

TEHLİKE BÜYÜK
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Türkiye İstatistik 
Kurumu 2021 yılı 
Ocak-Eylül dönemi 
Yapı İzin İstatistiklerini 
yayımladı. TÜİK Denizli 
Bölge Müdürü Özer 
Coşkun Muğla’da yapı 
ruhsatı verilen yapıların 
yüzölçümünün 1 milyon 
605 bin 207 m2 olduğunu 
açıklarken, yapı ruhsatı 

verilen yerlerin değerinin 
ise 4 milyar509 milyon 435 
bin 935 TL oldu.  
 Bu dönemde yapı ruhsatı 
verilen bina sayısı 4 bin 
856, daire sayısı ise 11 bin 
245 olarak gerçekleşti. 
Yapı ruhsatı verilen konut 
kullanım alanı 1 milyon 
202 bin 584 m, konut dışı 
kullanım alanı 272 bin 342 

m, ortak kullanım alanı 
130 bin 281 m oldu. 2021 
yılı Ocak-Eylül döneminde 
yapı kullanma izin 
belgesi verilen yapıların 
yüzölçümü 1 milyon 190 
bin 230 m olurken, yapı 
kullanma izin belgesi 
verilen yerlerin değeri 3 
milyar 429 milyon 204 bin 
480 TL olarak gerçekleşti. 

Bu dönemde yapı kullanma 
izin belgesi verilen bina 
sayısı 2 bin 456, daire 
sayısı 6 bin 687 olarak 
gerçekleşti. Yapı kullanma 
izin belgesi verilen konut 
kullanım alanı 694 bin 
263 m, konut dışı kullanım 
alanı 375 bin 944 m, ortak 
kullanım alanı ise 120 bin 
023 m oldu. - İHA

Muğla’da 9 ayda 1 milyon 605 m2 alana yapı ruhsatı verildi  
Türkiye İstatistik Kurumu Denizli Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Muğla’da 2021 Ocak-
Eylül döneminde yapı ruhsatı verilen alan miktarı 1 milyon 605 m2.  

Türkiye’nin önemli 
turizm merkezlerinden 
Muğla’ya 2021 yılının 
10 aylık döneminde 1 
milyon 73 bin yabancı 
turist geldi. Geçen yıl 
aynı dönem 692 bin 
yabancı turist ağırlandı.  
  Pandemi döneminde 
Muğla’ya turist gönderen 
çok sayıda ülkenin hava 
trafiğini uluslararası 
uçuşları kapatması ile 

başta İngiltere, Fransa ve 
Almanya gibi ülkeler son 
iki ayda seyahat yasağını 
kaldırdı.
  Rusya ve Ukrayna 
gibi ülkeler uluslararası 
seyahat ve uçuş yasağını 
Rusya 22 Haziran’da, 
Ukrayna ise 30 Nisan’da 
kaldırmıştı. Muğla’ya 
pandemi öncesi yıllık 
1 milyon 500 bin turist 
gönderen İngiltere ise 23 

Eylül’de uçuş yasağını 
kaldırırken, bir ay içinde 
59 bin İngiliz turist geldi.
  Muğla’ya turist 
gönderen ülkeler içinde 
en fazla turist287 bin 
702 kişi ile Rusya oldu. 
Rusya’yı 273 bin 786 
kişi ile Ukrayna, 88 bin 
670 kişi ile Almanya, 85 
bin 298 kişi ile Polonya 
takip etti. Muğla’ya gelen 
turistlerin yüzde 57’sini 

Rusya ve Ukrayna 
karşıladı. Pandeminin 
başladığı 2020 yılının 
tamamında Muğla’ya 695 
bin 314 yabancı turist 
ziyaret etti. 2021 yılının 
10 aylık döneminde ise 
1 milyon 73 bin kişiye 
ulaştı. Geçen yılın aynı 
dönemine göre Muğla’ya 
gelen turist sayısında 
yüzde 55 oranında artış 
yaşandı. - İHA

10 ayda 1 milyon 73 bin turist
Yıllık 3 milyon 300 bin yabancı turisti ağırlayan Muğla, 10 ayda pandemi döneminin en 
yüksek turist rakamı olan 1 milyon 73 bin rakamına ulaştı.  

Binlerce yerli ve yabancı 
turistin ziyaret akınına 
uğrayan Yatağan 
ilçesindeki Stratonikeia 
antik kentinde yaz-kış 
kazı, restorasyon ve 
konservasyon çalışmaları 
aralıksız sürüyor. Kentin 
köy meydanından sonra 
giriş yapılan ve değişik 
kurumlar ile işbirliği 
içinde çalışmaların 
sürdüğü Batı Caddesi 
üzerindeki sütunlar 
yavaş yavaş ayağa 
kaldırılıyor.  Antik kentin 
Kuzey Giriş kapısındaki 
çalışmalar büyük ölçüde 
tamamlanırken, kent 
içindeki çalışmalara 
ağırlık verildi. Bir 
taraftan eski yapıların 
restorasyonu sürerken, 
köy meydanından 
sonra giriş yapılan 
Batı Caddesi 

üzerindeki sütunlar 
ayağa kaldırılıyor. 
10 metre genişliği 
ile antik dönemin 
en geniş caddesinin 
bulunduğu bölgede 
değişik dönemlere ait 
tüm yapılar yer alırken, 
kilise, mezarlar, 92 
kişilik Latrina (Tuvalet) 
ve Roma hamamı gibi 
yapılar yer alıyor.
Stratonikeia ve Lagina 
antik kentlerinin kazı 

Başkanı Pamukkale 
Üniversitesi Öğretim 
üyesi Prof. Dr. Bilal 
Söğüt, caddenin büyük 
bir bölümünün açığa 
çıkarma aşamasında 
olduklarını ve bu 
caddenin antik dönemin 
ve Stratonikeia’nın en 
geniş caddesi oluğunu 
açıkladı. Söğüt, 
“Daha önceki yıllarda 
caddenin bir bölümünü 
açığa çıkarmıştık. 

Onun yanında Latrina 
(Tuvalet) vardı. Burada 
cadde, Latrina, Roma 
hamamı, bu caddenin 
devamındaki yapılar 
olmak üzere burasını 
bütüncül olarak açığa 
çıkarmak ve gelen 
ziyaretçilerin farklı 
önemlere ait yapıları 
bir arada görmelerini 
istiyoruz. Ağırlıklı 
olarak çalışa bu yönde 
yürüyor” dedi. - İHA

Antik dönemin en geniş caddesi ayağa kaldırılıyor  
Dünyanın en büyük antik mermer kenti Stratonikeai antik kentinde 12 ay süren çalışmalarda 
antik dönemin en geniş caddesine sahip Batı Caddesi ayağa kaldırılıyor  
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10000 KİLOGRAM SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZI (LPG) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 
19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda 
yer almaktadır: 
 İ ha le Ka yıt Nu ma ra sı  :2021/694468
1 -İ da re nin
 a) Ad re si   :HAVA MEYDAN KOMUTANLIGI DALAMAN/MUĞLA
b) Te le fon ve faks nu ma ra sı :2527925258 - 2527925402
c) Elekt ro nik Pos ta Ad re si : b-gungor@hvkk.tsk.tr
ç) İha le do kü ma nı nın
gö rü le bi le ce ği in ter net ad re si  :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2 -İ ha le ko nu su malın
 a) Ni te li ği, tü rü ve mik ta rı  :10000 KİLOGRAM SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZI 
     (LPG DÖKME)
     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   : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 01 Ocak 2022 tarihinde 
     işe başlanacak olup 31 Aralık 2022 tarihine kadar Dalaman Hava  
     Meydan Komutanlığı Malzeme Bölük Komutanlığının aylık olarak  
     vereceği tebligata göre mal teslim edilecek ve işe başlanacaktır.
3- İha le nin
 a) Ya pı la ca ğı yer  : HAVA MEYDAN KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI  
     DALAMAN/MUĞLA
b) Ta ri hi ve sa a ti  :02.12.2021 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması 
zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Mevcut yıla ait TS 2178 uygunluk belgesi ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından 
verilen LPG dağıtım lisansı.
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.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
Mevcut yıla ait TS 2178 uygunluk belgesi.
4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından verilen LPG dağıtım lisansı.
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 120 (YüzYirmi) 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: 1491032Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.’de
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MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

Dalyan Turizm Tanıtım 
Sosyal Gelişim ve 
Eğitim Vakfı (TUSEV) 
olağan genel kurulu 
yapıldı. Dalyan 
TUSEV 2. Olağan 
Genel Kurulu Dalyan 
Mahallesi Kültür ve 
Sanat Merkezi salonunda 
gerçekleştirildi. 
Genel Kurul sonucunda 
2019’dan bu yana görev 
yapan Başar Koşargelir 
görevini bayrak yarışını 

devam ettirmek üzere 
Ertuğrul Ercan’a teslim 
etti. Başkan yardımcısı 
görevine ise İlke 
Hasdemir getirildi. 
Seçim sonucunda oluşan 
yeni yönetim kurulu ve 
diğer organlar şu şekilde;
Yönetim Kurulu; 
Başkan Ertuğrul Ercan, 
Başkan Yardımcısı İlke 
Hasdemir, Volkan Metin, 
Başar Koşargelir, Ufuk 
Madanoğlu, Dilara 

Koşargelir, Ali Erkul, 
Rıza Keçeci, Sercan Nur.
Yönetim Kurulu Yedek 
Üyeleri; Mert Mete, Fırat 
Kurt, Arda Dipdağ, Okan 
Soylu, Ahmet Manav.
Denetim Kurulu üyeleri; 
Emrah Uçum, Mahmut 
Kıydan, Ali Kıydan.
Denetim Kurulu Yedek 
Üyeleri; Rıdvan İren, 
Tahsin Keçeci, Alpay 
Can Acar. 
- Berkay Göcekli

Dalyan TUSEV 
genel kurulu yapıldı
Dalyan Turizm Tanıtım Sosyal Gelişim ve Eğitim Vakfı (TUSEV) 
olağan genel kurulu yapıldı.

2021-2022 eğitim 
öğretim yılının 
başlamasıyla öğrencilerin 
huzur ve güven ortamı 
içerisinde eğitim-
öğretim faaliyetlerine 
devam edebilmesini 
sağlamak amacıyla okul 
güvenlik kameralarının 
kurulması ve Kent 
Güvenlik Yönetim 
Sistemine entegrasyonu, 
uyuşturucu maddelerle 

mücadele ve okul 
çevresinde güvenlik 
önlemlerinin en üst 
seviyeye çıkarılmasını 
amaçlayan karşılıklı 
görüş ve önerilere 
başvurulan toplantı 
gerçekleştirildi.
Toplantıya Ortaca 
Kaymakamı Meral 
Uçar, Kaymakam Adayı 
Feyza Yılmaz, Ortaca 
Belediye Başkanı Alim 

Uzundemir, Ortaca 
İlçe Emniyet Müdürü 
Yılmaz Lima, Ortaca 
İlçe Jandarma Komutan 
Vek. J.Kdm Başcavuş 
Sedat Özdemir, İlçe Milli 
Eğitim Müdürümüz Seyit 
Kavak, Okul Müdürleri, 
Öğretmenler ve Okul 
Aile Birliği Temsilcileri 
katıldı. 
- Mehmet Bozkır

Okul güvenliği ve eğitim 
değerlendirme toplantısı

Dalaman’da yapılması 
planlanan Tarım, 
Hayvancılık, Gıda 
ve Arıcılık Fuarı için 
toplantı düzenlendi.  
Dalaman Belediye 
Başkanlığı binasında 
düzenlenen toplantıda 
Şubat 2022’de yapılması 
planlanan Tarım, 
Hayvancılık, Gıda 
ve Arıcılık Fuarı’nın 

tanıtımı yapıldı. 
Fuarı düzenleyen 
organizatörler, 
çalışmaları hakkında 
bilgi verdi. Toplantıya; 
Dalaman Kaymakamı 
Mesut Yakuta, Dalaman 
Belediye Başkanı 
Muhammet Karakuş, 
Dalaman Tarım 
İşletmesi Müdürü Adem 
Kalaycı, Dalaman Ziraat 

Odası Başkanı Tevfik 
Tayfun Tuncay, Ortaca 
Ziraat Odası Başkanı 
Salim Çöllü ve fuar 
yetkilileri katıldı.
Kaymakam Yakuta, 

tarım fuarlarının, 
çiftçilerin yeni 
teknolojiler ve ürünlerle 
tanışması açısından 
önemli olduğunu 
söyledi. -Berkay Göcekli

Dalaman tarım fuarına ev sahipliği yapacak
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YOĞURT VE YUMURTA alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale 
usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
 İ ha le Ka yıt Nu ma ra sı  :2021/687711
1 -İ da re nin
 a) Ad re si   :HAVA MEYDAN KOMUTANLIGI DALAMAN/MUĞLA
b) Te le fon ve faks nu ma ra sı :2527925258 - 2527925402
c) Elekt ro nik Pos ta Ad re si :b-gungor@hvkk.tsk.tr
ç) İha le do kü ma nı nın
gö rü le bi le ce ği in ter net ad re si  :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2 -İ ha le ko nu su malın
 a) Ni te li ği, tü rü ve mik ta rı  :8.000 KG YOĞURT 60.000 ADET YUMURTA
     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   : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 01 Ocak 2022 tarihinden  
     itibaren alıma başlanacak olup, 31 Aralık 2022 tarihine kadar   
      günlük veya haftalık ihtiyaçlar nispetinde Dalaman Hava 
     Meydan Komutanlığı Malzeme Bölük Komutanlığı yiyecek 
     Depolarına teslimat yapılacaktır.  
3- İha le nin
 a) Ya pı la ca ğı yer  : HAVA MEYDAN KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI  
     DALAMAN/MUĞLA
b) Ta ri hi ve sa a ti  :29.11.2021 - 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:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
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, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 
teklif üzerinde bırakılacaktır.

Basın: 1491046Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.’de

YOĞURT VE YUMURTA
HV.MEY.K.LIĞI-DALAMAN 

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

T.M.M.O.B. Mimarlar Odası Ortaca Temsilciliğimizin, 2.Dönem Olağan Temsilcilik seçimli toplantısı; 
aşağıda belirtilen gündem maddeleri çerçevesinde 04 Aralık 2021 Cumartesi günü 10.00-17.00 
saatleri arasında Terzialiler Mahallesi Akasyalar Sokak no:1’de bulunan Temsilcilik adresimizde 
çoğunluğun katılımıyla, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 11 Aralık 2021 Cumartesi günü 10.00- 
17.00 saatleri arasında çoğunluk aranmaksızın aynı adreste gerçekleştirilecektir. Odamıza kayıtlı 
üyelerimize ilanen duyurulur.
MİMARLAR ODASI ORTACA TEMSİLCİLİĞİ
GÜNDEM:
1. Açılış ve Yoklama.
2. Divan Başkanı ve Kâtip Üyenin seçimi.
3. Saygı Duruşu.
4. Faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi
5. Dilek ve Temenniler
6. Adayların belirlenmesi, tanıtılması ve ilanı,
7. Yeni Temsilcilerin seçilmesi (5 Asıl 5 Yedek)
8. Kapanış

T.M.M.OB.
MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ 

ORTACA TEMSİLCİLİĞİ
OLAĞAN SEÇİMLİ GENEL KURUL İLANI

Basın: 1492730Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.’de

Milletvekili Yelda Erol 
Gökcan:
“Menteşe ilçemizin 
Kıran,  Sarnıç, 
Kuyucak ve Derinkuyu 
Mahallelerinin     
ekseriyetinin    Gökova  
Özel   Çevre  Koruma     
Alanı   içinde 
kalmasından dolayı 
imar planı yapılamadığı 
ve bunun da kaçak 
yapılaşmaya yol açtığını 
dile getirdik. Bu sorunun 
aşılması için  Koruma    
Amaçlı     İmar    
Planlarının Bakanlık 
tarafımdan yapılmasını 
talep ettik.”
AK Parti Muğla 
Milletvekili Yelda Erol 
Gökcan,  Çevre ve 
Şehircilik Bakanı Murat 
Kurum’a TBMM’de 
yaptıkları ziyaretle ilgili 
paylaşımda bulundu.
Milletvekili Yelda Erol 
Gökcan, sosyal medya 
hesaplarından yaptığı 
paylaşımda şu ifadelere 
yer verdi:
“Çevre ve Şehircilik 
Bakanımız Sayın Murat 
Kurum’u ziyaret ederek, 
Muğla’mıza yapılacak 
yatırımları görüştük.

Seydikemer Belediye 
Başkanımız Yakup 
Otgöz, Köyceğiz 
Belediye Başkanımız 
Kamil Ceylan ve Yatağan 
Belediye Başkanımız 
Mustafa Toksöz ile 
birlikte  katıldığımız 
toplantıda,  Bakanlık üst 
düzey bürokratları da 
yer aldı. Oldukça verimli 
geçen toplantımızda; 
Millet Bahçeleri, 
TOKİ, Bisiklet Yolu ve 
Sokak Sağlıklaştırma 
Projelerimiz için destek 
istedik. Sayın Bakanımız 
projelerimiz için ödenek 
tahsis edeceğini bildirdi.
Ayrıca Menteşe 
ilçemizin Kıran,  Sarnıç, 
Kuyucak ve Derinkuyu 
Mahallelerinin     
ekseriyetinin    Gökova  
Özel   Çevre  Koruma     
Alanı   içinde 
kalmasından dolayı 
imar planı yapılamadığı 
ve bunun da kaçak 
yapılaşmaya yol açtığını 
dile getirdik. Bu sorunun 
aşılması için  Koruma    
Amaçlı     İmar    
Planlarının Bakanlık 
tarafımdan yapılmasını 
talep ettik. 

Sayın Bakanımız bu 
talebimizi de olumlu 
karşılayarak, imar 
planı çalışmalarına 
başlayacaklarını söyledi. 
Kavaklıdere 
Belediyemizim TOKİ 
Konutları için İmar 
Planı düzenlemelerinin 
yapılması hususunu da 
görüştük.
Hemşerilerimizin 
talepleri doğrultusunda; 
2-B arazilerinin 
satışı konusunda yeni 
bir düzenlemenin 
yapılmasına ihtiyaç 
olduğunu bildirdik. 
Taksitlerini zamanında 
ödeyemeyerek mağdur 
olan hemşerilerimizin 
lehine yeni bir 
düzenleme yapılacağını 
müjdeliyoruz. 
İlçelerimizin ihtiyacı 
olan ödenek, ekip ve 
ekipman konularında da 
taleplerimizi aktardık.
Sayın Bakanımıza 
ve Bakanlık üst 
düzey bürokratlarına 
Muğla’mıza 
verdikleri destek 
için teşekkürlerimizi 
sunuyoruz.”
- Cihat Cura

MİLLETVEKİLİ GÖKCAN’DAN MÜJDE
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u TBMM’de 
ziyaret eden AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, 
sosyal medya hesabından; “Hemşerilerimizin talepleri 
doğrultusunda, 2-B arazilerinin satışı konusunda yeni 
bir düzenlemenin yapılmasına ihtiyaç olduğunu bildirdik. 
Taksitlerini zamanında ödeyemeyerek mağdur olan 
hemşerilerimizin lehine yeni bir düzenleme yapılacağını 
müjdeliyoruz” paylaşımını yaptı.

Türkiye İstatistik 
Kurumu, Ekim ayı konut 
satış oranları açıklarken, 
Muğla’da Ekim ayında 
konut satışlarında 
bir önceki yılın aynı 
dönemine göre yüzde 0,6 
artış yaşandı.   
Türkiye İstatistik 
Kurumu 2021 yılı 
Ekim ayı Konut Satış 
İstatistiklerini yayımladı. 
TÜİK Denizli Bölge 
Müdürü Özer Coşkun 
tarafından verilen bilgiye 
göre Muğla’da konut 

satışları bir önceki yılın 
aynı dönemine göre 
yüzde 0,6 artış yaşandı. 
Konut satışları, 2021 
Ekim ayında yüzde 0,6 
oranında artarak Bin 
998 oldu. Bu satışların 
655’i ilk satış, Bin 333’ü 
ikinci el satış olarak 
gerçekleşti. Muğla ise 
Türkiye genelinde konut 
satışlarında yüzde 1,5’lik 
payla 19’ sırada yer aldı. 

İPOTEKLİ 
SATIŞLAR YÜZDE 

8,2 AZALDI 

Muğla’da ipotekli konut 
satışları bir önceki yılın 
aynı ayına göre yüzde 
8,2 oranında azalış 
göstererek 390 oldu. 390 
ipotekli satışın 122’si 
ilk satış, 268’i ikinci el 
satış olarak gerçekleşti. 
Muğla’da diğer konut 
satışları bir önceki yılın 
aynı ayına göre yüzde 3 
oranında artış göstererek 
Bin 608 oldu. Bu 
satışların 543’ü ilk satış, 
Bin 065’i ikinci el satış 
olarak gerçekleşti. 

Ekim ayında Muğla’da konut 
satışları yüzde 0,6 arttı   
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Dalyan Kapalı Pazaryeri yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık 
ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
 İ ha le Ka yıt Nu ma ra sı  :2021/747420
1 -İ da re nin
 a) Ad re si   :Atatürk Mahallesi Atatürk Bulvari 105 48600 ORTACA/MUĞLA
b) Te le fon ve faks nu ma ra sı :252.2825049 - 252.2825016
c) Elekt ro nik Pos ta Ad re si :info@ortaca.bel.tr
ç) İha le do kü ma nı nın
gö rü le bi le ce ği in ter net ad re si  :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2 -İ ha le ko nu su ya pım işi nin
 a) Ni te li ği, tü rü ve mik ta rı  : 4.087 m² Çelik Çatı Pazaryeri, 75 m² Betonarme Kafeterya ve 
      269 m² Betonarme Zabıta Yeri ve Satış Yeri Yapımı
      Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
      bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Ya pı la ca ğı yer  : Muğla İli Ortaca İlçesi Dalyan Mahallesi 102 Ada 1 Parsel
c) İşe baş la ma ta ri hi  :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde
     yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin sü re si   :Yer tesliminden itibaren 240 (İkiYüzKırk) takvim günüdür.
3- İha le nin
 a) Ya pı la ca ğı yer  :Ortaca Belediyesi Meclis Toplantı Salonu
b) Ta ri hi ve sa a ti  :13.12.2021 - 15:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. 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.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait 
listeyi teklif ekinde vereceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir 
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır 
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin 
% 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve 
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı R. Gazetede yayınlanan “yapım işlerinde benzer iş grupları tebliği”nde 
yer alan B/III. grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Makine Mühendisliği
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 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, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için 
teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde 
öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Basın: 1493127Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.’de

DALYAN KAPALI PAZARYERİ
ORTACA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ortaca Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir ve fen 
işleri müdürlüğü ekipleri, 
Dalaklı Mahallesi 140 
Cadde, 721 Sokak ile 
110 Cadde arasında 
tamamlanan kilitli parke 
çalışmalarını yerinde 
inceledi.
Ardından Ortaca 
Belediye Başkanı Alim 
Uzundemir, Beşköprü 
Mahallesi Muhtarı Selim 
Aynalı ile 140. Caddenin 
devamı olan 110 Nolu 
Caddede kilitli parke 
alt yapı çalışmaları 
hakkında ilgili birim 
müdürlüğünden bilgi 
aldı. Tirikler Sokağın 
Ortaca Devlet Hastanesi 
girişine bağlandığı ara 
noktada devam eden 
çalışmaları inceleyen 
Ortaca Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir; 

“Ortaca’ya hizmet için 
elimizden gelen her 
çalışmayı aralıksız 
olarak sürdürüyoruz. 
Ortaca’mızın ana 
arterlerinde kötü 
durumda olan yollarımızı 
düzeltmek için büyük 
bir seferberlik başlattık. 
Bir çok mahallemizde 
asfaltlama çalışmalarımız 
sürüyor. Bundan önce 
Karaoğlanoğlu, Fevzi 
Paşa ve birçok ana 
cadde ve sokakta kilitli 
parke taşı döşeme 
çalışmalarımızı 
bitirmiştik. Şehir içi 
trafiğini rahatlatmak 
ve ilçemizin çehresini 
değiştirmek için 
çalışmalarımız devam 
ediyor. Bu günde yeni 
tamamladığımız 140. 
Sokakta ve alt yapı 
çalışmaları devam 

eden Arıkbaşı Sokakta 
fen işleri müdürümüz 
ve ekiplerimiz ile 
incelemelerimiz 
gerçekleştirdik. Ortaca 
Devlet Hastanesinin şehir 
içinden gelen Tirikler 
Sokakta ambulans 
ve araç yoğunluğunu 
yaşanmaması için yol 
genişletme ve kilitli 
parke taşı döşeme 
çalışmalarımızın Ortaca 
Devlet Hastanesi girişine 
kadar tamamlayarak 
yolu kontrollü olarak 
trafiğe açtık. Yoldaki 
son rötuşları da bir, iki 
güne tamamlayacağız. 
Buradaki çalışmalarımız 
sonlandıktan sonra 
ara vermeden yol 
çalışmalarımız yapılan 
planlamalar çerçevesinde 
devam edecek.” dedi.
- Mehmet Bozkır

Başkan Uzundemir parke 
çalışmalarını inceledi

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, kilitli parke 
çalışmalarımızı yerinde inceledi

İNŞAAT ve EMLAK
0544 692 5530

SATILIK LÜKS 

2+1 

DAİRELER 

* YTONG KAPLAMA

* YATAK ODALARI

   EBEVEYN BANYOLU

* 1. SINIF İŞÇİLİK

   ve MALZEME

ORHANLAR  İNŞAAT 
GÜVENCESİYLE...

Merkez Mah. Büyük Şevikoğlu Market arkası
Dalaman/MUĞLA
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İLAN
MUĞLA ORTACA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Basın: 1493923RESMİ İLANLAR www.ilan.gov.tr.’de

SIRA 
NO İLİ İLÇESI MAHALLESI KAPI 

NO
YÜZÖLÇÜMÜ 

(M²) NITELIĞI HİSSESİ FİİLİ 
DURUMU

YAPILAŞMA 
DURUMU

MUHAMMAN 
BEDEL (₺)

GEÇİCİ 
TEMİNAT (₺)

İHALE 
SAATİ   

  1 Muğla Ortaca
Dalyan
 Maraş 

Caddesi
12 27 m² Dükkan TAM Dükkan 27 m²’lik 

dükkan
2.000,00

AYLIK 3.600,00 10:15

2 Muğla Ortaca
Eskiköy 
Karadağ 
Caddesi

133 15 m² Dükkan TAM Dükkan 15 m²’lik 
dükkan

200,00
AYLIK 216,00 10:30

3 Muğla Ortaca
Dalyan 
Maraş 

Caddesi
22/F 23 m² Dükkan TAM Dükkan 23 m²’lik 

dükkan
2.500,00

AYLIK 4.500,00 10:45

4 Muğla Ortaca
Dalyan 
Atatürk 
Bulvarı

7A 17 m² Dükkan TAM Dükkan 17 m²’lik 
dükkan

1.440,00
AYLIK 2.600,00 11:00

5 Muğla Ortaca
Terzialiler 
Atatürk 
Bulvarı

- 6 m² Atm yeri TAM Atm yeri 6 m²’lik atm 
yeri

25.100,00
YILLIK 2.260,00 11:15

6 Muğla Ortaca
Dalyan 

Belediye 
Sokak

20 5 m² Dükkan TAM Dükkan 5 m²’lik dükkan 420,00
AYLIK 756,00 11:30

7 Muğla Ortaca Beşköprü 
Meclis Sokak 14/A 10 m² Dükkan TAM Dükkan 10 m²’lik 

dükkan
280,00
AYLIK 504,00 11:45

8 Muğla Ortaca Dalyan 
302 Sokak 11/C 17,20 m² Dükkan TAM Dükkan 17,20 m²’lik 

dükkan
700,00
AYLIK 252,00 12:00

9 Muğla Ortaca Cumhuriyet 
338 Sokak 14/20 750 m² Depo yeri TAM Depo yeri 750 m²’lik depo 

yeri
1.600,00

AYLIK 5.760,00 12:15

10 Muğla Ortaca
Çaylı 

Bent Yolu 
Küme Evler 

8/J 50 m² Tüp deposu TAM Tüp Deposu 50 m²’lik tüp 
deposu

800,00
AYLIK 300,00 12:30

2. İhale dokümanı (Şartname, Adres beyanı,Yer Görme ve Borcu Yoktur Belgeleri) Atatürk Mahallesi Atatürk Bulvarı No=105 Belediye Hizmet Binası /Mali Hizmetler Müdürlüğü- 
Ortaca- Muğla adresinde ücretsiz olarak görülebilir, 40,00 ₺ bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir.
3. İhalenin yapılacağı tarihten itibaren son 6 (altı) ay içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla; İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:
A) GERÇEK KİŞİLERDEN:
1. İkametgâh Belgesi,Kimlik 
2. Adli sicil belgesi.
3. Kayıtlı ise kayıtlı olduğu oda kayıt belgesi.
B)  TÜZEL KİŞİLERDEN:
1. İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan alınmış 
tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
2.İmza sirküleri, Dernek ve Vakıflar için İhaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış karar ile yetkilinin imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti.
C) ORTAK BELGELER:
1.Oda kayıt Belgesi(ilanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.)
2.Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
3. Adli Sicil Belgesi (Şirketin hakim ortağı/Şirket müdürü/varsa vekiline ait son 30 gün içerisinde alınmış olması)
4. İmza sirküleri,Vergi levhası.
5.Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş herhangi bir borcu olmadığına dair belge(ilan tarihinden sonra alınmış olacaktır.)Ayrıca Yasal Yapılandırma borçları olanların vadesi 
geçmemiş olacak.
6.Herhangi bir bankadan alınmış IBAN numarası.
7.Tebligat için adres beyanı.
8.Yer görme Belgesi,ihalelerden yasaklı olmadığına dair beyan.
9.Geciçi teminat bedelinin yatırıldığına dair belge(Bankadan alınmış geçici teminat mektubu ya da Ortaca Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine nakit geciçi teminatın 
yatırıldığına dair makbuz.)
10.Şartname satın alındığına dair makbuz.
D)Ortak Girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) ile (C) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.
E)Yerli veya Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca veya 
Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından temin edilen belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş 
olması ve belgelerin ibrazı gerekir.
4.Evrak teslim tarihinden  sonra postada/kargoda meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
5.İhale Şartnamesi Belediyemiz Mali Hizmetelr Müdürlüğü Gelir Şefliğinden 40.00.TL karşılığında temin edilebilir.İhaleye katılacakların şartnameyi satın almaları mecburidir.
6.İsteklilerin yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 06.12.2021 tarihi saat:16:00’ya kadar MaliHizmetler Müdürlüğüne alındı belgesi karşılında belgeleri teslim ederek ihale tarih ve 
saatinde Beledediye Encümen Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
7.İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.
8.İhale komisyonu, gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli yedniden tespitte serbesttir.İhale Komisyonunun ihaleyi  yapıp/yapmama kararı kesindir.
9.Taşınmazların aylık veya  yıllık kira bedelleri idareye aylık olanlar her ayın 15’inde peşinen yıllık olanlar sözleşmeden sonra 30 içinde peşinen ödenecektir.
10.İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, taşınmazın kiraya verilmesinde ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır. 17.11.2021

1. Mülkiyeti Ortaca Belediye Başkanlığı’na ait aşağıda adresleri, nitelikleri ve muhammen bedelleri ile geçici teminat tutarları belirtilen 10 adet taşınmaz kira ihalesi ve 1 adet iş 
makinası satış  ihalesi, 07.12.2021 tarihinde aşağıda belirtilen saatte, Atatürk Mahallesi  Atatürk Bulvarı No: 105 Ortaca / Muğla adresindeki “Ortaca Belediye Encümen Salonu” nda 
İhale Komisyonu (Encümen) huzurunda, sırası ile taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre “ Açık Teklif Usulü” ile kiraya verilecek, iş makinası 2886 
Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile satışı yapılacaktır.

SIRA 
NO PLAKA MARKA DURUMU RENGİ CİNSİ MODELİ MUHAMMEN BEDEL (₺) 

KDV HARİÇ
GEÇİCİ 

TEMİNAT (₺)
İHALE 
SAATİ

  1 48 00 10 008 ZOOMLİON ÇALIŞIR BEYAZ GREYDER 2010 150.000,00 4.500,00 10:00
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Yaz saati uygulamasının 
kalıcı hale getirilmesinin 
çocuklar ve vatandaşlar 
üzerindeki olumsuz 
etkilerinin araştırılması 
için Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’ne bir 
araştırma önergesi veren 
CHP’li Erbay, TBMM 
Genel Kurulu’nda 
söz alarak yaz saati 
uygulamasının kalıcı hale 
getirilmesi uygulamasına 
bir an önce son verilmesi 
çağrısında bulundu. 
Erbay, “Sizin kalıcı yaz 
saati uygulama inadınız 
yüzünden milyonlarca 
çocuğumuz ve emekçiler 
sabahın kör karanlığında 
yollara düşüp okullarına, 
işlerine gitmeye çalışıyor. 
Kalıcı hale getirilen 
yaz saati uygulaması 
çocukların psikolojik ve 
fiziki gelişimini olumsuz 
yönde etkiliyor.” dedi.  
TBMM Genel 
Kurulu’nda görüşülen 
araştırma önergesinin 
reddedildiğini hatırlatan 
Erbay, “Bu uygulama 
nedeniyle hayatını 
kaybedecek her 
çocuğumuzun vebali bu 
araştırma önergesine ret 
oyu verenlerin boynunda 
olacaktır” şeklinde 
konuştu.

Genel Kurul’da 2019 
yılında Muğla’nın Bayır 
Mahallesi’nde sabah 
7.45’te okula giderken 
bir aracın çarpması 
sonucunda hayatını 
kaybeden Şeymanur 
Gölge’nin fotoğrafını 
gösteren Erbay şunları 
kaydetti; 

“BAŞKA 
ŞEYMANURLAR 

HAYATINI 
KAYBETMESİN”

Bu fotoğraf,  2019 
yılında sabah saat 7.45’te 
Seymanur’a çarpan 
aracın kamerasından 
çekildi. Saat 7.45 ama 
hava zifiri karanlık. 
Şeymanur, maalesef 
bu karanlıkta okula 
gitmeye çalışırken 
hayatını kaybetti. Bakın, 
öğrenciler, ilkokula giden 
çocuklar, ortaokula giden 
çocuklar, çalışmaya 
giden kadınlar, yaz saati 
uygulamasının kalıcı hale 
getirilmesi nedeniyle bu 
karanlıkta iş yerlerine, 
okullarına gitmek 
zorunda kalıyorlar.  
“ÇOCUKLARIMIZIN 
GELİŞİMİ OLUMSUZ 

ETKİLENİYOR”
 Sürekli hale getirilen 
yaz saati uygulamasıyla 
birlikte milyonlarca 

öğrenci ve vatandaşımız 
sabahın çok erken 
saatlerinde, karanlıkta 
okuluna ve işine gitmek 
için sokaklara çıkmak 
zorunda kalmıştır. Bu 
uygulama nedeniyle 
kısalan uyku süresi ve 
uyku veriminin azalması 
sonucunda çocuklarda, 
merkezi sinir sistemi, 
endokrin, dolaşım ve 
bağışıklık sistemi olumuz 
etkilemektedir. Gün 
ışığının insan sağlığı 
açısından faydaları göz 
önüne alındığında bu 
uygulama ile toplum 
sağlığı açısından da 
olumsuz etkilerinin 
ortaya çıkması söz 
konusu olacaktır. Okula 
giden küçük yaştaki 
çocuklar, yaz saati 
uygulaması nedeniyle 
gün doğmadan, hava 
karanlıkken uyanmak 
zorunda kalmaktadır. 
Bu durum da çocukların 
günü planlama, 
performans ve öğrenme 
açısından olumsuz etkiler 
ortaya çıkarmaktadır. 
Yaz saati uygulaması 
nedeniyle erken kalkmak 
zorunda olan çocuklar, 
ihtiyaçları olan yeterli 
düzeyde uykudan 
mahrum kalmakta, bu 

durum da psikolojik ve 
fiziksel gelişimlerini 
olumsuz yönde 
etkilemektedir. 

“KEYFİ ŞEKİLDE 
SÜREKLİ HALE 

GETİRİLDİ”
Bu uygulama 7 Eylül 
2016 tarihli 2016/9154 
sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararnamesine göre 
kalıcı hale getirilmiştir. 
1 Ekim 2018 tarihinde 
ise 139 karar sayılı 
Cumhurbaşkanlığı 
Kararı ile bütün yurtta 
uygulanan ileri saat 
uygulamasının her yıl 
ve tüm yıl boyu sürmesi 
kararlaştırılmıştır. 

“ENERJİ 
TASARRUFU 

SAĞLANMADIĞI 
ORTAYA 

KONULMUŞTUR”
Bu uygulamanın 
enerji kullanımında 
tasarruf edilmesi 
amacıyla yapıldığı 
açıklanmıştır. Ancak 
bilim insanlarının ve 
meslek odalarının yaptığı 
çeşitli araştırmalarda, 
kalıcı yaz saati 
uygulamasının önemli 
bir enerji tasarrufu 
sağlamadığı ortaya 
konulmaktadır. TMMOB 
Elektrik Mühendisleri 

Odası tarafından kalıcı 
yaz saati uygulaması 
ile ilgili yapılan 
çalışmada, elektrik 
enerjisi tüketiminde 
tasarruf sağlanamadığı 
ortaya konulmuştur. 
EMO, uygulama 
geçilen yıl ve takip 
eden yıllarda da aynı 
yaklaşımını yinelemiş 
ve kalıcı yaz saati 
uygulamasının enerji 
verimliliği yaratmadığını 
belirtmiştir. 
Araştırma komisyonu 
kuralım ve uzmanlardan 
görüş alalım, 
eğitimcilerden görüş 
alalım, psikologlardan 
görüş alalım, 
sağlıkçılardan görüş 
alalım dedik. Çünkü, 
düzenleme bu şekilde 
devam ettiği sürece 
çocuklar karanlıkta 
okula gitmeye devam 
edecekler ve gerçekten 
bedensel ve psikolojik 
olarak bu uygulamanın 
olumsuz etkilerini 
yaşayacaklar. Ancak bu 
araştırma önergesi ret 
edildi. Bundan sonra 
olacak her şeyin vebali 
ret oyu verenlerin 
boynunda olacaktır. 
- Basın Bülteni

Milletvekili Erbay; ‘Çocuklar karanlıkta okula gitmemeli’
CHP Muğla Milletvekili Av. Burak Erbay, “Yaz saati uygulaması sonucunda milyonlarca öğrenci ve vatandaşımız 
sabahın çok erken saatlerinde, karanlıkta okuluna ve işine gitmek için sokaklara çıkmak zorunda kalıyor. Kısalan uyku 
süresi ve uyku veriminin azalması nedeniyle çocuklarımızda merkezi sinir sistemi, endokrin, dolaşım ve bağışıklık 
sistemini olumsuz etkilemektedir. Halkın sağlığına zararlı olan bu uygulamadan bir an önce vaz geçilmelidir.” dedi.

Türkiye Arıcılar Birliği 
(TAB) Başkanı Ziya 
Şahin, çam balı birim 
ve teneke maliyetleri ile 
piyasada oluşan sahte 
bal algısının ortadan 
kaldırılmasına yönelik 
yaptıkları çalışmalar 
hakkında bilgi verdi.  
Tarım ve Orman 
Bakanlığı TAGEM’den 
aldıkları projenin 
önümüzdeki 2-3 ay 
içinde tamamlanacağını 
açıklayan TAB Başkanı 
Şahin, arıcılıkta doğru 
arı ürünlerinin piyasa arz 
edilmesi konusunda ciddi 
çalışmalar yaptıklarını 
belirtti.
ÇAM BALI TENEKE 

MALİYETLERİ 
ARTTI

Her yıl bal maliyet 
çalışması yürüttüklerini 
belirten Türkiye Arıcılar 
Birliği Başkanı Ziya 
Şahin, “Türkiye Arıcılar 
Birliği her yıl maliyet 
çalışması yapar. Bu yılki 
maliyet çalışmamız 23 
liradan başladı. Şu anda 
çam balının olmayışı 
nedeniyle bizim bir 
kilogram balın maliyeti 
arıcılarımıza 28 lira 75 
kuruş. Yani bir teneke 
balın arıcılarımıza 
maliyeti 800-850 lira. 
Bu rakamlar karşısında 
arıcılarımızın bu balı 
en azından bin liradan 
vermeleri gerekiyor. 
Zaten çam balının bu 
bölgede alım ve satımı 
bin lira ve bin 100 lira. 
Muğla’da olmadı ama 
Aydın’da İzmir’de çok az 
da olsa oldu. Türkiye’de 
8 milyon arının ancak 
1,5-2 milyonu çam balı 
üretebilecek kapasitesi 
oldu 2021 yılında. 
Bunun marketlerdeki 
fiyatı üreticiden 
35 lira alındığını 
düşündüğümüz zaman 
bile 60-70 lira arasında 
seyretmesi gerekiyor” 
dedi.

“DOĞRU ARI 
ÜRÜNLERİNİN 

PİYASAYA ARZI 
KONUSUNDA CİDDİ 
ÇALIŞMALARIMIZ 

VAR”
 2019 yılından bu 
yana Tarım ve Orman 
Bakanlığı’ndan 
aldıkları ve Muğla Sıtkı 
Koçman Üniversitesi 

Fen Fakültesi Kimya 
bölümünden Prof. Dr. 
Mehmet Öztürk’ün 
yürütücülüğünde 
yürütülen bir projenin 
artık sonuna gelindiğini 
belirten Şahin, “Doğru 
bal mıdır, yanlış bal 
mıdır? Türkiye’de 
bunu konuşmayalım 
demeye hakkımız yok. 
Konuşmak zorunayız. 
Türkiye’de bir sahte 
bal algısı, merdiven 
altı bal algısı var. 
Türkiye Arıcılar 
Birliği olarak biz 2019 
yılından bu yana Tarım 
Orman Bakanlığımız 
TAGEM Genel 
Müdürlüğümüzden 
aldığımız proje 
çerçevesinde buradan 
kendilerine teşekkür 
ediyorum ve bize 
güvenerek proje 
veriyorlar. Proje 
üretiyoruz. Muğla 
Sıtkı Koçman 
Üniversitesinden Prof. 
Dr. Mehmet Öztürk’ün 
yürütücülüğünde 
sahte bal dediğimiz bir 
şekerleme beslemeler, 
iki enzimlerle 
beslemeler, üç NBŞ 
(Nişasta Bazlı 
Şekerleme) ile beslemeler 
konusunda çalışıyoruz. 
Artık sona doğru 
geldik. Ümit ediyorum 
hem hocamı, hem de 
Bakanlığım, ilgili 
Gıda Kontrol Genel 
Müdürlüğü bu konuda 
ciddi bir analizleme 
yöntemi üzerinde 
çalışılıyor. Bakanlık 
da bu analizleme 
yöntemlerini yerleştirdi. 
Ben bu konuda 
ümitliyim ve 2-3 ay 
içerisinde bu yöntemler 
bu tebliğde yer alacaktır 
diye bekliyorum. Yer 
alması da gerekiyor. 
Artık biz Türk insanını, 
çocuklarımızı, 
geleceğimizi 
karartmamız için artık 
doğru ballarla doğru arı 
ürünleri ile tüketmemiz 
gerekiyor. Bizim görev 
alanımız arıcılıktır. 
Biz arıcılıkta doğru arı 
ürünlerinin piyasa arz 
edilmesi konusunda ciddi 
çalışmalar yapıyoruz. 
Hiçbir eksiklik de 
bırakmıyoruz burada” 
dedi. - İHA

TAB Başkanı Şahin: 
“Türkiye’de sahte 

bal algısı var”  
Türkiye Arıcılar Birliği Başkanı Ziya Şahin, 
Türkiye’deki sahte bal algısını ortadan 
kaldırmak için Tarım Orman Bakanlığı’ndan 
aldıkları projenin 2-3 ay içinde tebliğinin 
yayınlanmasını beklediklerini açıkladı  
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Ortaca Belediyespor 
Kulüp Başkanı Erem 
Kaya ve beraberindeki 
heyet, Ortaca Belediye 
Başkanı Alim 
Uzundemir, İlçe Emniyet 
Müdürü Yılmaz Lima, 
İlçe Gençlik ve Spor 
Müdürü Murat Sözgen, 
Metin Yıldırım, Nurettin  
Fatih Dağdelen, Mustafa 
Göz ve Okşan Yılmaz’ı 
ziyaret etti. Kulüp 
yönetimi ziyaretlerde, 
takımın yeni sezon 
formalarını hediye ettiler.

Ortaca Belediyespor 
Kulüp Başkanı 
Erem Kaya, “Ortaca 
Belediyespor’a geçmişte 
hizmet eden değerli 
büyüklerimizi ziyarete 
başladık. Ortaca 
Belediyespor çok büyük 
bir aile, bu aileye emek 
veren herkes başımızın 
tacıdır. Bu ziyaretlerimiz 
gün geçtikçe artacak. 
Sakın ziyaretlerimiz 
yanlış anlaşılmasın bizim 
Ortaca Belediyespor 
olarak kimseden para 

beklentimiz yok. 
Hedefimiz Ortaca 
Belediyespor’un 
yıllarca sürecek 
güzel projelere imza 
atmasıdır. Bu bağlamda 
değerli büyüklerimiz 
ziyaret edildi ve engin 
deneyimlerinden daha 
sonraki süreçlerde 
yararlanılacak. 1 
Kasım itibari ile spor 
kulübümüz artık 
bir proje kulübüdür. 
Bundan sonraki süreçte 
tüm kardeşlerimizi 

tüm büyüklerimizi 
kulübe bekliyoruz. 
Kulübümüz gün geçtikçe 
büyüyen güçlenen ve 
yücelen bir kulüptür. 
Bu bağlamda, ziyaret 
ettiğimiz Belediye 
Başkanımız Alim 
Uzundemir, İlçe Emniyet 
Müdürümüz Yılmaz 
Lima, İlçe Gençlik 
ve Spor Müdürümüz 
Murat sözgen ve 
Ortaca Belediyesporun 
değerli yöneticileri ve 
hocaları Metin Yıldırım, 

Okşan Yılmaz, Fatih 
Dağdelen bizler için 
çok önemli görüşlerini 
bildirdiler. Ayrıca Ortaca 
Belediyespor’un efsane 
ismi rahmetli Ali Göz 
hocamızın oğlu Mustafa 
Göz’ün bize kattığı 
değerden dolayı onur 
duyuyoruz. Bizler büyük 
bir aileyiz sizlerle varız, 
hepinizi bu pazar günü 
Marmaris ile sahamızda 
oynayacağımız maça 
bekliyoruz.” dedi.
- Berkay Göcekli

Ortaca Belediyespor 
yönetiminden vefa ziyaretleri
Ortaca Belediyespor Kulüp Başkanı Erem Kaya ve yönetim kurulu üyeleri, yıllarca Ortaca Belediyespor’a 
emek vermiş isimleri ziyaret etti.

Fethiye İlçesi’nde 
157 kilo iken dolmuş 
içerisinde oturduğu 
koltuğun kırıldığını 
fark eden Hulusi Ergen 
spora başlayarak 3 
yılda 77 kilo vermeyi 
başardı. Şimdi Muay 
Thai sporcusu olan 25 
yaşındaki Ergen, şimdiki 
hedefini ise milli takıma 
seçilmek olarak belirledi.
2018 yılında 157 kilo 
olan Hulisi Ergen, 
dolmuşta oturduğu 
engelli koltuğunun 
kırışması ile adeta hayatı 
değişti. Zayıflamaya 
karar veren Ergen, 
spor salonuna giderek 
Muay Thai ve boksla 
ilgilenmeye başladı. 3 
yıl boyunca gece gündüz 
demeden çalışan Ergen, 
şuan 80 kiloya düştü.
25 yaşındaki Hulusi 
Ergen bu değişimini 
şöyle anlattı; “Dolmuşa 
bindim, bir baktım hiç 
boş koltuk yok. Ben 
de ayakta gidiyordum 
ve engelli koltuğu gibi 
bir koltuk olduğunu 
gördüm ve oraya 
oturayım dedim. 
Oturdum koltuğa. Tam 
gidiyoruz, tanıdıklar var 
arkadaşlarım var. Yüz 
elli yedi kilodaydım 
o an. Koltukta 
giderken koltuk birden 
çatırdamaya başladı. 
Tabii ben utandım koltuk 
kırılacak diye. Hemen 
yanındaki koltuğu açtım. 
Tekrar söylüyorum, 
insanları yadırgamak 
için söylemiyorum ama 
karşı ikili koltukta da 
bir teyze oturuyordu. 
Yaklaşık yüz altmış, 
yüz yetmiş kiloydu o 
da. O da düşmemek için 
koltuğun kırılmaması 
için, o da iki koltuğu 
açmış oturuyordu. Ben 
ona bakarken bu sefer 
koltuk kırılmasın diye 
ben de ikinci koltuğu 
açtım. Herkesin dikkati 
bu sefer benim gözlerimi 
benim üstüme dönünce 
ben artık utancımdan ne 
yapacağımı şaşırdım. 
Dolmuştan iner inmez 
Hemen bugünkü eğitim 
gördüğüm, salonuma 
koştum. Çalışmalar ile 
3 yılın sonunda 77 kilo 
verdim” dedi.

“SPORLA 
BAŞARDIM”

Bütün başarısının sporla 
olduğunu söyleyen 
Ergen, “Aşağı yukarı 
beş gün antrenman 
yapıldı. Akşamları 
koşular düzenli, 
sabahları düzenli 
koşular, yeme içmemize 

tabii bu dönemde 
büyük ölçüde önem 
verdik. Yani antrenman 
günlerimizde biraz 
protein ağırlıklı. Onun 
dışında daha çok gün 
içinde yakabileceğimiz 
aperatif şeyler, yani 
akşam belli bir öğünden 
sonra mesela beşten 
sonra, yemek yemedik. 
Sabahleyin erkenden 
kalktık. Yemek yemeden 
kahvaltı yapmadan 
önce koşumuzu yaptık, 
eforumuzu sarf ettik. 
Normal ne bileyim 
sekizde kahvaltı 
yapıyorsak bu sefer on 
birde yaptık. On birden 
önce koşabildiğimiz 
kadar koştuk. Enerji 
yakabildiğimiz kadar 
yaptık. Yani bu belirli 
zaman aralarındaki bu 
dilimleri değerlendirdik. 
Onları boş bırakmadık” 
ifadelerini kullandı.

“HEDEFİM 
MİLLİ TAKIM”

 Kendisini uzun 
zamandır görmeyenlerin 
yeni halinde 
tanıyamadığını ifade 
eden Ergen “İki üç 
senedir, dört senedir 
görüşmediğimiz 
misafirlerimizin, 
komşularımızın, 
akrabalarımızın yanına 
gidiyoruz. Akrabalarımız 
soruyorlar, gittiğimizde 
mesela bu kim? İşte 
şoför olarak mı tuttunuz? 
Ne bileyim? Bu çocuk 
kimdi? Tanıyamadık. 
Ya benim Hulusi, 
dedikten sonra çok 
şaşırıyorlar” dedi. Ayrıca 
hedefinin milli takım 
olduğunu da belirten 
Ergen “MuayThai’de, 
boksta Eğer nasip 
olursa ülkemizi milli 
takımla memleketimizi, 
bayrağımızı ülkemizi 
temsil etmek istiyorum” 
ifadelerini kullandı.
ANTRENÖR SONGÜL 

AYTEN; “SÜREKLİ 
ÇALIŞIYORUZ”

  Hulusi Ergen’in 
zayıflamasında büyük 
rol oynanan Muay Thai 
antrenörü Songül Ayten 
ise  “Hulusi ile salonda 
haftanın beş günü devam 
etmekteyiz. Bunun yanı 
sıra beslenmesine özen 
gösteriyor. Düzenli ve 
disiplinli bir hayata 
geçiş yaptı. Bunun 
emeklerinin karşılığını 
da aldı. Yaklaşık yetmiş 
yedi kilo verdi. Bu 
şekilde devam etmeyi 
planlıyoruz. Hedefi var. 
Hulusi ile Milli takıma 
kadar yolumuz var” dedi.
- İHA

Dolmuşta oturduğu koltuğu 
kırınca 77 kilo zayıfladı
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OTEL TARZINDA 

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

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

Her Gün Tatilde Hissedin!

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

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

Geleceği inşa eder


