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‘Dalyan’ın doğal güzelliğini bozmayın’
CHP Ortaca İlçe Başkanı Evren Tezcan:

CHP Ortaca İlçe Başkanı Evren 
Tezcan, Dalyan Mahalesinde, 
Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığı ile Ortaca 
Belediyesi işbirliğinde yapımına 
başlanan “Dalyan Kanalı Kıyı 
ve Meydan Düzenlemesi” 
çalışmalarının durdurulması 
ve projenin gözden geçirilmesi 
gerektiğini söyledi. -4

‘Çevreye zarar vermeden 
ve yeşil alanların tahrip 

edilmemesi için hassasiyetle 
çalışmaların yürütülmesine 

yardımcı oluyor ve 
kontrolünü yapıyoruz’

Ortaca Belediyesinden açıklama:

Ortaca Belediye 
Başkanlığı, Dalyan 
Kanalı Kıyı ve 
Meydan Düzenlemesi 
çalışmalarına ilişkin 
açıklama yaptı. “Bu proje 
yasal olarak onaylanan 
ve uygulanmakta olan 
bir projedir. 

Belediyemizde bu proje 
kapsamında çevreye 
zarar vermeden ve 
yeşil alanların tahrip 
edilmemesi için 
hassasiyetle çalışmaların 
yürütülmesine yardımcı 
olmakta ve kontrolünü 
yapmaktadır.” -5

Atık yağlar tekerlekli sandalyeye dönüştü
Ortaca Cengiz Topel İlkokulu 
öğrencileri, bin litre bitkisel 
atık yağ topladı. Atık yağları 

toplayan öğrenciler çevreye 
duyarlı bir projeye imza 
atarken, engelli arkadaşları 

7 yaşındaki Cennet Pekel’in 
tekerlekli sandalye sevincine 
de ortak oldular. -3

Muhtarlara 
KADES VE 

UYUMA anlatıldı

Ortaca’da, İçişleri 
Bakanlığının Kadın 
Destek Uygulaması 
(KADES) ile 
Uyuşturucuyla Mücadele 
(UYUMA) Projesi’nin 
uygulamalarıyla ilgili 
mahalle muhtarları 
bilgilendirildi. -2

Öğrencilere trafik 
güvenliği ve 

KADES eğitimi

Dalaman’da öğrencilere 
trafik güvenliği 
ve Kadın Destek 
Uygulaması (KADES) 
hakkında bilgilendirme 
yapıldı. -2

Demokrat Parti (DP) 
Genel Başkanı Gültekin 
Uysal, Muğla ziyaretleri 
kapsamında Dalaman’da 
partisinin ilçe binası 
açılışına katıldı. -3

DP Dalaman ilçe 
binası açıldı 
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Artan döviz kurları 
ekonomik hayatı 
olumsuz etkilediği gibi 
hukuki anlamda da 
sıkıntılar doğuruyor. 
Özellikle dövize endek-
sli yapılan sözleşmele-
rde, artan döviz kurları 
sözleşmenin taraflarını 
zorluyor. Bir yan-
dan borçlu, yükselen 
döviz kurları sebebiyle 
borcunu nasıl ödeye-
ceğini düşünürken 
alacaklı taraf da 
alacağını nasıl tahsil 
edeceğini, borçlunun 
tahsil kabiliyeti olup 
olmadığını düşünüyor. 
Peki, yabancı para 
üzerinden yapılan 
sözleşmelerde artan 
döviz kurları karşısında 
tarafların eli kolu bağlı 
mı kalacak? Bu sorunun 
yanıtı çeşitli ihtimall-
ere göre değişmekle 
birlikte Türk Borçlar 
Kanunu’nun “Aşırı İfa 
Güçlüğü” başlıklı 138. 
maddesine göre,
•Sözleşmenin yapıldığı 
sırada taraflarca 
öngörülemeyen ve 
öngörülmesi de beklen-
meyen olağanüstü bir 
durumun ortaya çıkmış 
olması, (sözleşme ku-
rulduktan sonra)
•Bu olağanüstü duru-
mun borçludan kaynak-
lanmayan bir sebeple 
ortaya çıkmış olması,
•Gelişen olağanüstü 
durum neticesinde 
borçludan borcunu 
talep etmenin dürüstlük 
kuralına aykırı olması,
•Borçlunun borcunu 
henüz ifa etmemiş 
olması veya ifa etmişse 
bile ifanın aşırı ölçüde 
güçleşmesinden doğan 
haklarını saklı tutması 
(ihtirazi kayıt ileri 
sürmesi) halinde borçlu, 
hâkimden sözleşmenin 
yeni koşullara uyarlan-
masını isteme; bu müm-
kün olmadığı takdirde 
ise sözleşmeden dönme 
veya duruma göre 
sözleşmeyi feshetme 
hakkına sahiptir. Bu 
noktada dikkat edilmesi 

gereken husus, yukarı-
da sayılan şartların bir 
arada gerçekleşmiş ol-
ması gerektiğidir. Aşırı 
ifa güçlüğü karşısında 
uyarlama seçeneği su-
nan bu kanun maddesi 
yabancı para borçların-
da da uygulanabilmek-
tedir. Uyarlama dava-
larında, taraflar arasında 
kurulan sözleşmedeki 
hükümleri yorumla-
narak edimler arasın-
daki denge dikkate 
alınır. Aynı zamanda 
borçlu aleyhine dengeyi 
değiştiren olağanüstü 
durumun niteliği ve 
etkileri göz önünde bu-
lundurularak sözleşme 
yeni koşullara uyarlanır. 
Örneğin yabancı para 
üzerinden kurulan bir 
kira sözleşmesiyle ilgili 
açılan uyarlama davası 
neticesinde, artan döviz 
kurları sebebiyle daha 
düşük bir kira bedeline 
takdir edilebilir. 
Ekonomik değişimler, 
yüksek enflasyon, hayat 
şartlarının ağırlaşması 
gibi gerekçelere 
dayanarak, 10 yıl 
süreli kira sözleşme-
sinin değişen şartlara 
uyarlanması (kira 
bedelinin uyarlanması) 
talep edilen benzer bir 
davada Yargıtay da, 
kiralananın niteliği, kul-
lanma alanı, konumu, 
bölgedeki kira parasını 
da etkileyecek normalin 
üstündeki imar ve ticar-
et değişiklikleri, emsal 
kira paraları, vergi 
ve amortisman gider-
lerindeki artışlar, döviz 
kurlarındaki ani ve aşırı 
iniş-çıkışlar ile ülkeyi 
sarsan ciddi ekonomik 
kriz veya doğal afetlere 
bağlı ödeme esaslarının 
yeniden düzenlenmesini 
gerektirecek olayların 
araştırılıp değerlendiril-
erek bir bilirkişi raporu 
alındıktan sonra hasıl 
olacak sonuca göre 
karar verilmesi gerek-
tiğine işaret etmiştir. 
Sağlıklı ve huzurlu gün-
ler dilerim.

Av. Arb. Zühra Acar Kandemir

ARTAN DÖVİZ KURLARI 
SÖZLEŞMELERİ NASIL 

ETKİLEYECEK?

Ortaca Cengiz Topel 
İlkokulu’nda yürütülen 
“Ortaca’ da Evimiz, 
Temiz Kalsın Çevremiz” 
projesi kapsamında 
öğrenciler bitkisel 
atık yağ topladı. Bin 
litre hedefine ulaşan 
öğrencilerin topladığı 
atık yağlar, belge 
karşılığında çevre 
lisansına sahip yetkili 
firmaya teslim edildi.
Teslim edilen atık yağlar 
karşılığında ilgili firma 
tarafından temin edilen 

tekerlekli sandalye 
ihtiyaç sahibi öğrenciye 
hediye edildi.
Proje kapsamında 
2018 yılından bu yana 
3 bin 42 litre atık yağ 
toplandı ve dönüşüme 
gönderildi. Öğrenciler, 
sıfır atık kavramını 
öğrendi. 4 yıldır devam 
eden proje kapsamında 
3 adet tekerlekli çocuk 
sandalyesi kazanıldı. 
Bedensel engelli 
çocuklara hediye edildi.  
Ortaca Belediye Başkanı 

Alim Uzundemir, okul 
müdürü Hamdi Kartal 
ile öğretmenleri de 7 
yaşındaki Cennet ve 
ailesinin sevincine ortak 
oldu.Cennet’e hediye 
takdim eden Ortaca 
Belediye Başkanı Alim 
Uzundemir, projeye 
öncülük yapanları tebrik 
ettiğini belirtti. Başkan 
Uzundemir, projenin 
engelli bir öğrenciye 
yardım etmenin yanı 
sıra çevre duyarlılığı 
açısından da çok önemli 

yeri olduğunu vurguladı. 
Başkan Uzundemir; “Bir 
damla dahi olsa atık 
yağların doğayı ne kadar 
kirlettiğini biliyoruz. 
Bunun biyodizel dönüşü 
çok önemli.” diye 
konuştu.
Okul Müdürü Hamdi 
Kartal, programda 
yaptığı konuşmada, 
projeye 2018-2019 
eğitim öğretim yılında 
başladıklarını hatırlattı.
Okul Müdürü Kartal, 
“Projede öğretmen 

Kamil Karakaş’ın 
çok önemli payı var. 
Öğrencilerimizin ve 
Ortaca halkımızın 
desteği ile bu projeyi 
2018’den bu yana 
yürütüyoruz. Ortaca 
Belediye Başkanı Alim 
Uzundemir’e de verdiği 
destek için teşekkür 
ediyorum. Üçüncü 
sandalyemize de ulaştık. 
Proje sayesinde herkes 
çevreye daha duyarlı hale 
geldi.” dedi. 
- Berkay Göcekli

Atık yağlar tekerlekli 
sandalyeye dönüştü

Ortaca Cengiz Topel İlkokulu öğrencileri, bin litre bitkisel atık yağ topladı. Atık yağları toplayan öğrenciler 
çevreye duyarlı bir projeye imza atarken, engelli arkadaşları 7 yaşındaki Cennet Pekel’in tekerlekli sandalye 
sevincine de ortak oldular.

Demokrat Parti 
(DP) Genel Başkanı 
Gültekin Uysal, Muğla 
ziyaretleri kapsamında 
Dalaman’da partisinin 
ilçe binası açılışına 
katıldı. Açılışta Uysal’a, 
DP Ordu Milletvekili 
Cemal Enginyurt ve 
partililer eşlik etti. 
CHP ve İYİ Parti 
Dalaman İlçe Başkanlığı 
yönetim kurulu üyeleri 
de açılışa katıldı. DP 
Genel Başkanı Gültekin 
Uysal, açılışta yaptığı 

konuşmada, Türkiye’nin 
verimli ve güzel 
toprakların yanı sıra 
yüce gönüllü insanlara 
sahip olduğunu söyledi.  
Uysal; “Fedakarlık 
ve adanmışlık bu 
topraklarda biter. 
Kendisinin dışındaki 
tüm mazlumlara ses 
olmak deseniz bu 
topraklarda biter. 
Böyle bir milletin 
mensubu olarak 
istiyoruz ki, evlatlarımız 
geleceğinden emin 

olsun. Analar 
babalar çocuklarının 
geleceğinden emin 
olsun. Yetiştirdiği 
evlatlarını bu ülkenin 
üreten dişlileri olarak 
gözleri ile görsün. 
Huzur içinde yaşasın. 
Ama gelen görün ki, bu 
memleketin kaynaklarını 
birileri yağmalayacak 
ve şan, şatafat içinde 
yaşayacak. Öbür tarafta 
ise milyonlar sefalet 
içinde yaşayacak. Küçük 
bir azınlığın refahı ve 

zenginliği için, büyük 
bir çoğunluk cefa 
çekecek. İşte İtiraz 
ettiğimiz budur.” dedi. 
Milletin sorunlarına 
çözüm bulmak için 
çalışmaya devam 
edeceklerini belirten 
Uysal, sözlerini şöyle 
sürdürdü; “Bu ülkenin 
topraklarında adil bir 
düzen ve paylaşım 
olduğunda, demokrasiyi 
ekmeğimiz, aşımızdır 
diyerek bu ülkede işler 
hale getirdiğimizde, 

işleyen adalet düzenini 
kurduğumuzda, 
adil bir vergi düzeni 
kurduğumuzda bu 
milletin ıstıraplarına 
çözüm bulunur.  Ama 
bugün milletin iradesi 
Ankara’nın karanlık 
dehlizlerinde kayboldu. 
Biz inandığımız yolda 
yürüyoruz. Ya bir yol 
bulacağız, ya bir yol 
açacağız. O nedenle 
onurlu bir çıkış yolu 
için milletimizin 
yanındayız.”- C. Cura

DP Genel Başkanı Uysal: “Ya bir yol bulacağız, ya bir yol açacağız”

Demir,vücutta 
üretilmeyen dışarıdan 
alınması zorunlu bir 
mineraldir.Demir 
eksikliği anemisi;do-
kulara oksijen taşıyan 
ve kana kırmızı rengini 
veren hemoglobin mik-
tarının azalması sonucu 
ortaya çıkar.Demir;he-
moglobinin yapı taşıdır.
Demir eksikliğinde 
de bu durum ortaya 
çıkmaktadır.Demir 
eksikliği;kan tahlili ile 
saptanabilir.
Demir Eksikliği Anemis-
inin Belirtileri

•Halsizlik,yorgun-
luk,sinirlilik
•Solgun cilt
•Konsantrasyon güçlüğü
•Çarpıntı ve nefes darlığı
•Diş eti kanamaları
•Saç dökülmeleri,tırnak 
kırılmaları
•Vücut direncinde 
düşme
•Baş ağrısı
•El ve ayaklarda uyuşma
•Dudaklarda çatlama
•İleri derece belirtileri 
ise;toprak ve buz gibi 
maddeleri yeme isteği 
artabilir.
Demir eksikliği anemi-

si tedavisinde doktor 
desteğiyle demir takvi-
yesi önerilebilir.Buna 
ek doğru beslenmede 
şarttır.Bunun için size 
tavsiyelerde bulunmak 
istiyorum:
•Demirden zengin 
kırmızı et,tavuk,balık,-
sakatat ve yumurta 
gibi hayvansal gıdaları 
beslenmenize ekleyin.
•Demirden zengin besin-
leri C vitamini ile birlik-
te almak demir alımını 
arttırır.Örneğin,kah-
valtınızda yumurtanın 
yanında yeşillik,et yeme-
klerinin yanında limonlu 
salata,sebze yemeklerine 
et,kıyma ekleyerek ya 
da bazen de yumurtanızı 
menemen yaparak bunu 
sağlayabilirsiniz.

•Kuru baklagiller de 
demir açısından zengin 
kaynaklardır .Öğünlerin-
ize kurufasülye, nohut, 
barbunya gibi kuru bak-
lagilleri salata ile birlikte 
ekleyebilirsiniz.
•Öğünlerin hemen ardın-
dan çay ve kahve içmek 
demir emilimini azaltır.
Bu yüzden bu içecekleri 
yemekten 45-60 dakika 
içinde tüketmeye çalışın.
Çayda bulunan tanen-
lerin demir emilimini 
azaltmasını önlemek için 
çayınıza limon sıkarak 
tüketebilirsiniz.
•Kalsiyum takviyesi 
ürünler demir emilimini 
azaltabilir.
•Günlük demir alımına 
katkıda bulunmak için 
kahvaltınıza 1-2 tatlı 

kaşığı pekmez ekleyebil-
irsiniz.
•Ara öğünlerinize kuru 
üzüm,kuru erik,kuru 
incir,kurma ve kuru 
kayısı gibi günlük demir 
alımınıza katkıda bulu-
nacak kuru meyveleri 
ekleyebilirsiniz.
•Mayalı ekmek tüketi-
minde demir emilimi 
mayasız ekme-
k(yufka,lavaş) tüketi-
mine göre daha fazladır.
•Olması gerekenden 
fazla posalı gıdalarla 
beslenmekte demir 
emilimini azaltır.Bu 
yüzden günlük posa 
alımına dikkat ediniz.
•Kuru baklagillerin iyi 
pişirilmemesi ,kepek ek-
meği tüketimi de demir 
emilimini azaltır.
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BESLENME TEDAVİSİ
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Tummy Time egzersi-
zleri,bebeklerin motor 
becerilerinin gelişmesi 
ve kaslarının güçlen-
mesi için gerekli olan 
aktivitelere verilen isi-
mdir.Aslında ardındaki 
mantık oldukça basittir.
Bebekler günlük 
vakitlerinin büyük 
bir kısmını yatarak 
geçirseler de tıpkı biz 
yetişkinler gibi gün 
içinde hareket etmeleri 
gerekmektedir.Aksi 
takdirde,sürekli sırtüstü 
yatmakta olan bebekle-
rde motor gelişimi 
yavaşlamakta ve 
kaslarda güçsüzleşme 
olmaktadır.
Tummy Time ise hem 
bebeklerin gün içinde 
hareket etmesi etme-
sini hem de farklı kas 
gruplarının çalışmasını 
sağlayan egzersizler 
bütünüdür.
Birçok farklı şekil-
de yapılan Tummy 
Time egzersizleri 

sayesinde,bebekler-
in fiziksel gelişimi 
hızlanır ve yürümeye 
giden yol kısalır.
Tummy Time aktivi-
telerinin bebeğinize 
faydaları:
Omuz,ba-
cak,karın,sırt,boyun-
da bulunan kasların 
çalışmasına yardımcı 
olur. Gövde stabilite-
sini ve baş kontrolünü 
destekler.
Sürünme,dönme,tutun-
ma gibi motor becerile-
ri geliştirir.
Yürümeye giden yol 
olan emekleme süreci-
ni hızlandırır.
Ne zaman başlamak 
gerekir,hangi sıklıkta 
yapılabilir?
Doğumdan itibaren,bir 
dakikalık sürelerle 
başlanıp,3. Ay civarın-
da farklı zamanlardaki 
seanslarla günlük 1 
saate kadar uzayabilir.
Sağlık dolu günler 
diliyorum..

Fizyoterapist Eda Akcabel

 BEBEKLER İÇİN HAREKET 
ZAMANI:TUMMY TİME

(KARIN ÜSTÜ AKTİVİTELER)

Ortaca İlçe Emniyet 
Müdürlüğü binasında 
düzenlenen toplantıda, İl 
Emniyet Müdürü Suvat 
Dilberoğlu’nun katılımı 
ile polis sorumluluk 
bölgesinde bulunan 
muhtarlara KADES ve 
UYUMA projelerinin 
tanıtımı yapıldı. 
Toplantıda, muhtarların 
mahalleleri hakkında 
şikayet ve talepleri de 
alındı.
- KADES
Kadına karşı şiddetle 
mücadeleye akıllı 
çözüm getiren sistem, 
IOS ve Android 
işletim sistemine 

sahip akıllı telefonlara 
yüklenebiliyor.
Aile içi ve kadına 
yönelik şiddet olaylarının 
anında bildirilebilmesi 
amacıyla tasarlanan 
KADES, şiddet 
mağduru kadınların 
acil durumlarda cihaz 
konum bilgisini açarak 
bir tuşla polise ihbarda 
bulunmalarını sağlıyor.
Kadınlar, akıllı telefonlar 
üzerinden iOS ve 
Android marketlerden 
uygulamayı telefonlarına 
indirerek, ad, soyad, T.C. 
kimlik numarası, doğum 
yılı ve telefon numarası 
bilgileri ile uygulamaya 

giriş yapabiliyor. Sisteme 
kayıt olduktan sonra 
uygulamayı yükleyenin 
kadın olduğu MERNİS 
Veri Tabanı’ndaki 
nüfus bilgilerinden 
teyit edilerek telefona 
SMS doğrulama kodu 
gönderiliyor ve bu 
kod sisteme girilerek 
uygulama aktif hale 
getiriliyor. Acil bir 
durum ile karşı karşıya 
kalındığında konum 
bilgisi açıldıktan sonra 
uygulama ekranında 
bulunan “Acil Destek” 
butonuna dokunarak 
ihbar gerçekleştiriliyor.
İhbarın teyidi ekrana 

gönderilen “Evet” cevabı 
ile doğrulandıktan 
sonra ihbarın başarıyla 
alındığı ve konumuna 
ekip gönderileceği 
ihbarda bulunan kadının 
telefonuna uyarı mesajı 
olarak gönderiliyor. 
Bu mesaj, eş zamanlı 
olarak 112, 155 ve 156 
Acil Çağrı Merkezindeki 
görevli personelin takip 
ettiği ekranda ihbar 
olarak görünüyor ve 
kadının bulunduğu 
konuma en yakın ekip 
sevk ediliyor.
- UYUMA
Uygulama ile 
vatandaşların uyuşturucu 

madde kullanımı ile 
mücadelede farkındalık 
oluşturması hedefleniyor. 
Vatandaşlar, sokakta 
tanık oldukları 
uyuşturucu suçlarını 
güvenlik güçlerine 
anında bildirebiliyor.
Polise bildirmek isteyen 
vatandaş, uygulamadaki 
butona basarak ihbarda 
bulunabiliyor. Sisteme 
konum bilgisiyle düşen 
ihbar bölgeye en yakın 
ekibe iletiliyor.
İhbarcının kimliğini gizli 
tutan uygulama Android 
ve iOS üzerinden akıllı 
telefonlara indirilebiliyor.
- Berkay Göcekli 

Muhtarlara KADES VE UYUMA anlatıldı
Ortaca’da, İçişleri Bakanlığının Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile Uyuşturucuyla Mücadele (UYUMA) 
Projesi’nin uygulamalarıyla ilgili mahalle muhtarları bilgilendirildi.

Köyceğiz’de bir 
evin bahçesine giren 
kirpi bahçe kapısının 
korkuluklarına 
sıkışması sonucu 
itfaiye ekipleri 
tarafından kurtarıldı.  
Ulu Camii Mahallesi 
Çetin Altan Caddesi 
üzerindeki eve giren 
oklu kirpi, çıkışta 
bahçe kapısının 
tellerine sıkıştı. 112 
Acil Çağrı Merkezine 

bilgi verilmesi üzerine 
Büyükşehir Belediyesi 
Köyceğiz İtfaiye Grup 
Amirliği ekipleri bahçe 
kapısının teline sıkışan 
kirpiyi kurtararak 
doğal yaşam alanına 
bıraktı. - İHA

Yolunu şaşıran kirpi 
korkuluklara sıkıştı  

Dalaman’da öğrencilere 
trafik güvenliği ve Kadın 
Destek Uygulaması 
(KADES) hakkında 
bilgilendirme yapıldı.
Dalaman Şehit Emre 
Kargın Anadolu 
Lisesinde düzenlenen 
eğitimde Dalaman İlçe 
Emniyet Müdürlüğünde 
görevli polis memuru 
Hayrullah Kılıç 
tarafından 120 öğrenciye 
trafik güvenliği ve 
KADES uygulaması 
eğitimi verildi. 
Öğrencilerde trafik 
bilincini oluşturmak 
amacıyla trafik ışığı, 
yaya yolları, işaret 

levhaları, emniyet 
kemeri, öğrenci 
servisleri konularında 
gerçekleştirilen trafik 
eğitimlerinin ilçedeki 
tüm okullarda devam 
edeceği bildirildi. 
Trafik eğitimlerinin 
yanı sıra kadınların ve 
çocukların maruz kaldığı 
şiddet, taciz gibi kötü 
eylemleri engellemek 
adına Emniyet 
Genel Müdürlüğü 
tarafından hazırlanarak 
kullanıcılara sunulan 
KADES uygulamasının 
tanıtımı için çalışmaların 
devam edeceği öğrenildi.
- Berkay Göcekli

Dalaman’da öğrencilere trafik 
güvenliği ve KADES eğitimi

AK KERESTECİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Muğla Ticaret Sicili Müdürlüğü Ticaret Sicil No: 231-ORTACA 
Ticari Adresi: – MUĞLA
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet;
Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin genel kurulu tarafından alınan 
01/12/2021 tarihli karara istinaden; 30/12/2021 tarihinde saat 14.00’da 
YERBELEN Mah. MUĞLA-FETHİYE KARAYOLU Cd. AK KERESTE 
No: 251 / 1 ORTACA / MUĞLA adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri 
çerçevesinde olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.  
Olağanüstü genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya 
çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan 
olunur.
AK KERESTECİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Müdür - TC KİMLİK NO: 43459789324 - ALİ KOŞARGELİR   
GÜNDEM                       :
1- Açılış ve yoklama, Başkanlık Divanı seçimi
2-Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki 
verilmesi
3-Müdür seçimi
4-Dilek ve temenniler, kapanış
VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ
Pay sahibi olduğum/olduğumuz AK KERESTECİLİK SANAYİ VE TİCARET 
LİMİTED ŞİRKETİ’nin 30./12/2021  tarihinde saat 14.00’da,  şirket 
YERBELEN Mah. MUĞLA-FETHİYE KARAYOLU Cd. AK KERESTE No: 
251 / 1 ORTACA /MUĞLA adresinde geçekleştirilecek  olağanüstü genel 
kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin 
karara bağlanması için oy kullanmaya .................................................’nu 
temsilci tayin ettim/ettik.
Vekâleti veren
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı: 
Sermaye miktarı:
Pay adedi:
Adresi:
Not:Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter 
tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri 
vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet



Ah bir kendimizin 
farkına varıp, ye-
tenek ve gücümüzü 
keşfetsek. Maddi  ve 
manevi değerlerimize 
sahip çıkıp,  özümüze 
dönebilsek. İnsan-
lığa ve medeniyete 
katkımız çok büyük 
olacaktır… 
Asırlardır körü körüne 
BATI ve ARAP 
HAYRANLIĞI 
özümüze, kimliğimize 
ve değerlerimize in-
anılmaz büyük zararlar 
verdi. Artık bunu an-
lamamız ve görmemiz 
gerek…
Körü körüne BATI 
HAYRANLIĞI ile 
ARAP SEVİCİLİĞİ  
kafası ,  AYNI  YO-
BAZ KAFADIR. Ken-
di milletine yabancı, 
kendi değerlerinden 
uzak ve kendini hor 
gören EZİK RUH 
HALİDİR..
BATILILAŞMAK ;  
Batının ilim ve tekno-
lojik seviyesine ulaş-
mak ve üzerine çıkmak 
ÜLKÜSÜDÜR. Fakat 
biz bunu yanlış anladık 
ki BATI KÜLTÜR ve 
MEDENİYETİNİN 
etkisine girip, TAK-
LİTÇİLİKTEN İLERİ 
GİDEMEDİK..  Ne 
batılı olabildik. Ne de 
özümüze sadık kalabil-
dik. GARABET  bir 
durumdayız..
İSLAM DİNİ MEN-
SUBU OLMAK ; Arap 
kültürünü benimsemek 
ve Arap gibi yaşamak 
, hayata Arap kültürü 
ile bakmak değildir. 
İMANLI OLMAK 
ve KURAN-I KER-
İM YOLUNDA 
YÜRÜMEKTİR.. 
Araplara NECİP 
MİLLET DİYEREK, 
KENDİ MİLLETİ-
Nİ AŞAĞILAMAK  
“EZİKLİKTİR..” 
Türk milletinin İslam 
dini uğruna verdiği 
canları, akıttığı kanı, 
edindiği düşmanları ve 
uğradığı haksızlıkları 
görmezden gelmek 
TÜRK MİLLETİNE 
YAPILAN HAKSI-
ZLIK ve İHANET-
TİR… CENNETİN 
BİR ORDUSU olsaydı 
ŞEHİTLER ORDU-
MUZ İLE YİNE CEN-
NET  TÜRKLERDEN 
SORULURDU.. İslam-
laşmak ARAPLAŞ-
MAK DEĞİLDİR..
KÜRESEL GÜÇLER 
tüm dünyayı 
kandırmış, Tarihi 
ve Dinleri SİYASİ 
PROPAGANDA aracı 
olarak kullanarak 
YALAN BİR TARİH, 
SULANDIRILMIŞ 
ve PARÇALANMIŞ 
DİNLER ile ASIR-
LARDIR İNSANLIĞI 

KANDIRMIŞ, KENDİ 
HAKİMİYETLERİ 
İÇİN “YALAN BİR 
DÜNYA MASALI” 
OLUŞTURMUŞ ve 
buna da İNSANLIĞI 
İNANDIRMIŞTIR…
Dünyada ki varlığı 
Milyonlarca yıllık  
olan insanlığa 10-
15 bin yıllık tarihler 
uydurulmuş, İNSAN-
LIĞIN GEÇMİŞ 
MEDENİYETLERİ 
ve TEKNOLOJİLERİ 
UNUTTURULMUŞ 
ve kendi dayatmaları 
kabul ettirilmiştir.
Bize BARBAR KA-
VİM , GÖÇEBE KA-
VİM, GERİ KALMIŞ 
KAVİM safsataları 
kabul ettirilmiş ve bu 
yalanlara kendimizi 
bile inandırmışlardır.. 
Kendi sömürgecilikleri 
ve kurdukları KÖLE 
DÜZENİ gölgelen-
meye ve saklanmaya 
çalışılmıştır..
Dünya ve insanlığa 
BÜYÜK DEV-
LETLER kurarak 
hizmet etmiş ve 
TARİH YAZMIŞ 
TÜRK MİLLETİ 
haksızlığa ve ihanete 
uğrayarak yalanlara 
inandırılmıştır. Artık 
yalanlara inanmayan 
ve UYANAN yü-
zlerce, binlerce 
vatan evladımız var. 
Araştırıyor, araştır-
malarının belgelerini 
paylaşıyor ve onların 
TEZLERİNİ TEK 
TEK ÇÜRÜTÜYOR-
LAR…
Mesela ; Osmanlı 
devleti ilim ve teknolo-
ji de gerçekten bizlere 
anlatıldığı gibi çok mu 
geri kalmış bir dev-
letti..?  Yoksa bizden 
saklanan ve batılıların 
bile ulaşamadığı tekno-
lojileri var mıydı..?
Sizlere NUR-İ OS-
MANİYE CAMİİ 
ve MAHMUDİYE 
KALYONU konularını 
araştırmanızı tavsiye 
ederim. Araştırsanız 
eğer  ZAMANDA 
YOLCULUK ve 
IŞINLANMA ile ilgili 
ilginç bilgi ve belge-
lere ulaşacaksınız. 
Sizlere buradan bilgi 
ve belgeleri yazıp, 
sunabilirim ama benim 
derdim kolay bilgi 
vermek değil, benim 
derdim insanımızın 
ARAŞTIRIP, SORGU-
LAMA YAPMASINA 
VESİLE OLMAK..
Kimse benim gibi 
düşünmesin ama konu-
lar üzerinde düşünsün.. 
EZİKLİK RUH 
HALİNDEN İNSAN-
IMIZ KURTULSUN.. 
Derdim de meramım 
da budur…

Sezgin Yıldırım

YALAN TARİH İLE KANDI-
RILAN İNSANLIK
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CHP Ortaca İlçe 
Başkanı Evren Tezcan, 
Dalyan Mahalesinde, 
Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği 
Bakanlığı ile Ortaca 
Belediyesi işbirliğinde 
yapımına başlanan 
“Dalyan Kanalı Kıyı ve 
Meydan Düzenlemesi” 
çalışmalarının 
durdurulması ve projenin 
gözden geçirilmesi 
gerektiğini söyledi.
CHP Ortaca İlçe 
Başkanı Evren Tezcan’ın 
açıklaması şu şekilde;
“Bilindiği üzere 
Ortaca Belediyesi 
tarafından bir süredir 
Dalyan sahil bandında 
çalışma yapılacağı 
söylenmekteydi. Çevre, 
Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığı 
ve Ortaca Belediyesi 
işbirliğinde yapacakları 
çalışma birkaç gün önce 
başladı.
Çalışmanın görsellerinin 
ve neler yapılacağının 
kamuoyunun göreceği 
yerlerde sergilenmeme 
nedenini meclis 
üyelerimiz ve yönetim 
kurulu üyelerimizin 
de katılımıyla çalışma 
alanında öğrenmiş olduk.
Dünyanın gözbebeği, 
labirent görünümlü 
sazlıklarıyla ünlü, Özel 
Çevre Koruma Bölgesi 
olan Dalyan kanalı 
kıyısındaki sazlıkların 
üzeri şu anda kaya dolgu 

ile kapatılmaktadır. 
Kıyıdan yaklaşık 3 
metre içeriye kayaların 
doldurulduğunu 
gözlemledik. Bu yapılan 
sözde peyzaj çalışması 
Dalyan kanalında doğa 
katliamı demektir.
Ortaca Belediyesi’nin 
“Dalyan’ın çehresini 
değiştireceğiz” 
söyleminden öteye 
yetkililer tarafından 
Dalyan halkına ayrıntılı 
bilgi verilmemiştir. 
Kanala kaya dolgu 
yapılacağı bilgisi 
verilmemiştir. Bunun 
yanı sıra siyasi parti 
temsilcileri ile bir 
görüş alışverişinde 

bulunulmamıştır. 
Meclis üyelerimize 
ise “Dalyan’da 
Örnek mahalle ve 
Meydan düzenlemesi” 
çalışması yapacağız 
şeklinde kısır bir bilgi 
verilmiştir. Yapılan 
çalışmalar meydan 
düzenlemesi değil 
kanala dolgu yapılarak 
doğa katliamıdır. 
Dalyan kanalının 
sazlık ve çamur olduğu 
düşünülürse dökülen 
kaya dolgunun ne 
miktarda olacağı da belli 
değildir.
Dalyan kanalında yapılan 
dolgu çalışmalarını ve 
ağaçların kesilmesini 

yerli ve yabancı 
misafirlerimiz de 
endişeyle takip 
etmektedir.
Belediye meclis 
üyelerimiz en kısa sürede 
Belediye Başkanı Alim 
Uzundemir ile görüşerek 
projenin durdurulmasını 
ve vatandaşın 
ayrıntılı şekilde 
bilgilendirilmesini 
talep edecekler.  
Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği 
Bakanlığı ve Ortaca 
Belediyesi’nin “Meydan 
düzenlemesi ve peyzaj” 
adı altında yangından 
mal kaçırırcasına 
başlattıkları Dalyan’daki 

doğa katliamına son 
verilmesini istiyoruz. 
Dalyan’daki çalışmanın 
4 etap olacağı ifade 
ediliyor. Birinci etap 
kaya dolgu ise diğer üç 
etabı düşünmek dahi 
istemiyoruz. Çevre, 
Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığı’nın 
bu projeyi acilen 
durdurmasını ve gözden 
geçirmesini, başta Muğla 
Valiliği olmak üzere, 
Tabiat Varlıklarını 
Koruma Genel 
Müdürlüğü’nü göreve 
davet ediyoruz. Peyzaj 
adı altında Dalyan’ın 
doğal güzelliğini 
bozmayın.” -Bülten

‘Dalyan Kanalının doğal 
güzelliğini bozmayın’

CHP Ortaca İlçe Başkanı Evren Tezcan, Dalyan Mahalesinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanlığı ile Ortaca Belediyesi işbirliğinde yapımına başlanan “Dalyan Kanalı Kıyı ve Meydan 
Düzenlemesi” çalışmalarının durdurulması ve projenin gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

CHP ORTACA İLÇE BAŞKANI EVREN TEZCAN:
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Ortaca Belediye Başkanlığı, 
Dalyan Kanalı Kıyı ve Meydan 
Düzenlemesi çalışmalarına 
ilişkin açıklama yaptı. 
Belediye Başkanlığından 
yapılan açıklamada; “Son 
günlerde bazı sosyal medya 
sayfalarında paylaşılmakta 
olan Dalyan Mahallesi 
Kıyı Düzenlemesi ile ilgili 
yersiz ve asılsız haberler 
yayınlanmakta olup, 
Belediyemiz karalanmaya 
çalışılmaktadır. Bu proje 
yasal olarak onaylanan 

ve uygulanmakta olan bir 
projedir. Belediyemizde 
bu proje kapsamında 
çevreye zarar vermeden 
ve yeşil alanların tahrip 
edilmemesi için hassasiyetle 
çalışmaların yürütülmesine 
yardımcı olmakta ve 
kontrolünü yapmaktadır. 
Uygulanmakta olan bu proje 
ile ilgili bilgi almak isteyen 
vatandaşlarımıza gerekli 
tüm bilgiler verilecektir. 
Kamuoyuna saygıyla 
duyurulur.” denildi. 

“Çevreye zarar vermeden ve yeşil alanların tahrip edilmemesi için hassasiyetle 
çalışmaların yürütülmesine yardımcı oluyor ve kontrolünü yapıyoruz”

Ortaca Belediyesinden Dalyan Kanalındaki çalışma ile ilgili açıklama:  
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www.tangroupcompany.com
RESİDENCE 

TAN GROUP

Tatl Stes

2043 
0 506 799 64 05 - Dalaman/Muğla

OTEL TARZINDA 

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

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

Her Gün Tatilde Hissedin!

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

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

Geleceği inşa eder


