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

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

Her Gün Tatilde Hissedin!

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

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

Geleceği inşa eder

HABER HATTI: 0 542 610 70 72 - 0 252 282 36 66www.guneyege.net
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Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir: 

‘Dalyan’ı cazibe merkezi haline getirmek istiyoruz’
Ortaca Belediye Başkanı Alim 
Uzundemir, Dalyan Mahallesinde, 
Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığı ile Ortaca 
Belediyesi işbirliğinde yapımına 
başlanan “Dalyan Kanalı Kıyı 
ve Meydan Düzenlemesi” 
hakkında bir televizyon kanalına 
açıklamalarda bulundu. -5

Çöpten 384 bin hanenin elektriği üretildi
Muğla Büyükşehir Belediyesi, çöpten ve güneşten ürettiği elektrik enerjisinde 1 
Milyon 693 Bin TL tasarruf sağladı.

2014 yılından bu yana 2 
Milyar 669 Milyon 634 
bin TL yatırım yaparak 
Muğla’da en fazla yatırım 
yapan kurum olan Muğla 
Büyükşehir Belediyesi, 
hizmetlerini aralıksız 
olarak sürdürüyor. 
Birçok yatırımlarını 
yenilenebilir enerji 
üzerine yapan Muğla 
Büyükşehir Belediyesi, 
burada sağladığı 
tasarruflarla belediye 
bütçesinde önemli 
tasarruflar sağlıyor. 
Muğla’ya kazandırdığı 
tesislerde yenilenebilir 

enerji sistemlerini 
hayata geçiren Muğla 
Büyükşehir Belediyesi, 
hem çöpten hem de 
güneşten elektrik 
üretiyor. Menteşe, 
Marmaris, Fethiye, 
Ortaca ve Milas 
ilçelerinde bulunan katı 
atık düzenli depolama 
sahalarında kurduğu 
biyokütle enerji tesisleri 
ile çöpten elektrik üreten 
Muğla Büyükşehir 
Belediyesi, 2018 yılından 
bu yana 384 bin 382 
hanenin elektriğini 
üretti. -6

Öğrencilere trafik 
güvenliği eğitimi verildi

Ortaca İlçe Emniyet 
Müdürlüğü  ve Ortaca 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü iş birliğinde 
Bahçeşehir Kolejinde 

“Ailemin ve Ülkemin 
Polisiyim” projesi 
kapsamında öğrencilere 
yönelik eğitim 
düzenlendi. -2

Coşku 
Özel Eğitim 

Kurumlarında 
Engelliler Günü 

etkinliği

Ortaca’da, 3 Aralık 
Dünya Engelliler Günü 
kapsamında Coşku Özel 
Eğitim Kurumları’nda 
etkinlik düzenlendi. -5

Ortaca’da sağlık 
çalışanları 
iş bıraktı

Ortaca Devlet Hastanesi 
acil servisi önünde 
toplanan Sağlık-Sen 
üyesi sağlık çalışanları, 
zam uygulamasının 
tüm sağlık çalışanlarını 
kapsamasını istedi. -3

Ortaca ikinci 
yarı farka koştu

Ortaca Belediyespor 
ile Marmaris Gençlik 
ve Spor Kulübü ligin 
5. haftasında Ortaca’da 
karşı karşıya geldi. -4



Kolajen; vücudumuzda 
bol miktarda bulunan 
bir protein çeşididir. 
Kemik, kas, kıkırdak, 
deri, tendon, kan dam-
arları, sindirim sistemi 
ve saç, tırnak gibi 
birçok dokuda bulunur. 
Temel özelliği, ölü cilt 
hücrelerini yenileyerek, 
cildinizin canlı ve esnek 
kalmasını sağlar. Aynı 
zamanda bir yapı bloğu 
olarakta kemik ve kasları 
bir arada tutar.
KOLAJEN NASIL 
ÜRETİLİR?
Vücut kolajeni kendisi 
üretebilir fakat bazı 
durumlarda bu üretim 
miktarı azalabilir. Sigara 

tüketimi, uyku düzen-
sizliği, çevre kirliliği, 
yaşlanma, beslenmedeki 
düzensizlikler gibi fak-
törler kolajen üretiminin 
azalmasına yol açabil-
ir.25’ li yaşlardan sonra 
vücudumuzda kolajen 
üretimi azalır.35 yaşın-
dan sonra bu yavaşlama 
daha da hızlanır. Ciltteki 
kolajen miktarı azalma-
ya başladığında ciltte 
sarkmalar, kırışıklar 
hatta eklem ağrıları 
meydana gelebilir.
KOLAJEN ÇEŞİTLERİ
TİP 1:Vücuttaki ko-
lajenin % 90 unu 
oluşturur. Cilde gergin-
lik ve elastikiyet verir. 

Kemikleri destekleyip 
dokuları bir arada tutar.
TİP 2:Eklem ve kıkırda-
klarda bulunur. Eklem 
sağlığında önemlidir.
TİP 3:Organ-
ların,kasların ve arter-
lerin yapısında bulunur. 
Damarlara elastikiyet 
verip kasları güçlendirir.
TİP 4:Cildin derin kat-
manlarında yer alır.
TİP 10:Kemik oluşumu 
ve eklem kıkırdaklarını 
destekler.
TİP 5:Saç ve plasentada 
bulunur.
KOLAJEN ÜRETİMİ 
NASIL OLUR?
Vücut glisin ve prolin 
adlı iki tane aminoasidi 
birleştirerek kolajen 
üretimini başlatır. Bu 
süreç için C vitamini de 
gereklidir.
Glisin içeren besinler: 
Kırmızı et, beyaz et, 

balık
Prolin içeren besinler: 
Yumurta akı, süt ve 
süt ürünleri, mantar ve 
lahana
C vitamini: Por-
takal, mandalina gibi 
turunçgiller, kivi, çilek, 
biber
KOLAJEN İÇEREN 
BESİNLER: Soya ve 
soya ürünleri, Sığır 
ve inek etinde bu-
lunur. Hayvanların 
kemiklerinde, derisinde 
ve sakatat bölgesinde 
fazladır. Kemik suyu 
ve paça çorbası, somon 
balığı, kaju, ceviz ve 
bademde bulunur.
KOLAJEN FAYDAL-
ARI NEDİR?
•Cilt canlılığını ve elasti-
yetikini arttırır.
•Selülüt görünümünün 
azalmasına yardımcı 
olur.

•Vücudunuzun zararlı 
toksinlerden arınmasına 
yardımcı olur.
•Tırnak, saç ve diş 
sağlığına olumlu etkileri 
vardır.
•Bağırsak hastalıkları 
tedavisi ve sindirim 
sistemini destekler.
•Eklemlere iyi gelir.
KOLAJEN 
TAKVİYELERİ
Yaşın ilerlemesiyle 
birlikte vücutta kolajen 
sentezi azalır. Bu eksi-
len kolajenleri yerine 
koymak için piyasada 
bir çok kolajen takviyesi 
yer alıyor. Her takviyeyi 
kullanmadan önce old-
uğu gibi kolajen takvi-
yesine de başlamadan 
önce mutlaka hekime 
danışılmalıdır.

DİYETİSYEN GÖZÜNDEN:
KOLAJEN

Gülsüm Kınalı
Diyet ve beslenme uzmanı
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Yayın Sahibi
Güneyege Basın Yayın Tur. San. Tic. Ltd. Şti. Adına; 

Cihat Cura
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü; Tuncay Karaçelik 

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

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

 İrtibat Büro
Terzialiler Mah. 1 Nolu 

Belediye İşhanı No: 212 Ortaca
İnfo@guneyege.net
www.guneyege.net

Haber Merkezi
282 36 66 - 0 555 713 77 30

Baskı
Kardeşler Matbaa - Ramazan Çoban

Baskı Adresi
Merkez Mah. 3. Sok. 

No:15/C Dalaman
Gsm: 0 507 916 44 20

-Gazetemiz Basın Ahlak yasasına uyar.
-Gazetemize gönderilen yazı ve fotoğraflar

Yayınlansın veya yayınlanmasın iade edilemez.
- Yazıların sormluluğu yazarına aittir.

- Gazetemizin ilk yayın tarihi 31 Ağustos 1993
İLAN REKLAM ABONE TARİFESİ

- Özel ilanlarda (Kongre, Tüzük, Zayi, Teşekkür vs.) 
Muğla il gazeteleri fiyat tarifesi uygulanır

- RESMİ İLAN/MAHKEME İLANI st/cm 12.50 TL 
- Fiyatlara KDV dahil değildir. 
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Osteoporoz,halk 
arasında bilinen adıyla 
kemik erimesi,ke-
mik yapısının içinde 
kalsiyum oranının 
azalmasıyla birlik-
te kemiğin kırılma 
olasılığını artıran bir 
hastalıktır. Belirtileri 
nelerdir? Hastalığın 
erken dönemlerinde 
kemik yoğunluğu tes-
tleri yapılmadıkça ya 
da kemikte kırılma ve 
çatlama meydana gel-
medikçe tespit edilmesi 
güçtür.Osteoporozun 
ilerlemesi durumunda 
bazı belirtiler meydana 
gelebilir: Kamburlaş-
ma ve çarpık duruş. 

Omurganın içerisinde 
kırık veya çökmüş bir 
omurun neden olduğu 
bel ağrıları. Zamanla 
kemiklerin eğrilmesine 
bağlı olarak boyun 
kısalması. Basit hare-
ketlerde bile ortaya 
çıkacak kırılma ve 
çatlamalar. Nasıl tedavi 
edilir? Hastada aktif bir 
kırık yoksa koruyucu 
tedaviye başvurulur.
Koruyucu tedavinin 
temel amacı hastayı 
aktif hale getirmek ve 
egzersiz yapmasını 
sağlamaktır.Özellikle 
tempolu yürüyüşler 
kemiğin kuvvetini ko-
rumasını sağlamaktır.

Fizyoterapist Eda Akcabel

OSTEOPOROZ NEDİR?

Ortaca İlçe Emniyet 
Müdürlüğü  ve İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü iş 
birliğinde Bahçeşehir 
Kolejinde “Ailemin ve 
Ülkemin Polisiyim” 
projesi kapsamında 
öğrencilere yönelik 
eğitim düzenlendi.
Proje kapsamında 
öğrencilerin trafikte 
kural ihlali yapan 
ailelerini ya da servis 
şoförlerini uyarmaları 
hedefleniyor. Eğitim 
sonunda öğrencilere 
“Ailemin ve Ülkemin 
Polisiyim” yazılı 
kimlik kartları verildi.
Programa, Ortaca 
Kaymakamı Meral Uçar, 
İlçe Emniyet Müdürü 
Yılmaz Lima, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Seyit 
Kavak, öğretmenler ve 
öğrenciler katıldı. 
- Mehmet Bozkır

Öğrencilere trafik güvenliği eğitimi verildi
Ortaca’da 
öğrencilere trafik 
güvenliği eğitimi 
verildi.

 İzmir İl Jandarma 
Komutanlığınca, 
kaçakçılığın önlenmesi, 
terör ve organize 
suç örgütlerinin 
finans kaynaklarının 
kurutulması, uyuşturucu 
madde ticareti ve 
kullanımının önlenmesi 
ile suç ve suçlularla 
mücadele kapsamında 
yapılan istihbari 
çalışmalar neticesinde 
deniz üzerindeki bir 
gemiye operasyon 
düzenlendi. İzmir ve 
Torbali Cumhuriyet 
Başsavcılıklarının 

koordine ve talimatları 
doğrultusunda, 
İzmir İl Jandarma 
Komutanlığı KOM Şube 
Müdürlüğü ekiplerince 
Arnavutluk’tan deniz 
yoluyla Türkiye’ye 
getirilecek yüklü 
miktarda skunk 
maddesi ile ilgili yapılan 
teknik ve fiziki takip 
sonucunda; Muğla İl 
Jandarma Komutanlığı 
ile koordineli olarak 
Sahil Güvenlik 
Komutanlığı desteği ile 
Dalaman açıklarında 
sabaha karşı yapılan 

operasyonla yaklaşık 
1,5 ton skunk maddesi 
ele geçirildiği belirtildi. 
Olay ile ilgili 3 şüpheli 
yakalanarak gözaltına 
alınırken şüphelilerin 
üzerlerinde ele geçirilen 
3 adet tabancaya da 
el konuldu. Olayla 
ilgili soruşturmanın 
sürdürüldüğü bildirildi. 
- İHA

Dalaman açıklarında Arnavutluk’tan Türkiye’ye 
getirilmek istenen 1,5 ton uyuşturucu ele geçirildi
Dalaman açıklarında güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonda, 
Arnavutluk’tan Türkiye’ye getirilmek istenen yüklü miktarda 
uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, 
şüphelilerin üzerinde ele geçirilen 3 adet tabancaya da el konuldu. 

Yeni yıl öncesi kaçak 
içki ve uyuşturucu ile 
mücadele kapsamında 
çalışmalarını sürdüren 
Muğla İl Jandarma 
Komutanlığı ekipleri, 
Fethiye’den Dalaman 
istikametine seyir 
halinde olan bir aracın 
çekicisinde yabancı 
menşeli bandrol ele 
geçirdi. Muğla İl 
Jandarma Komutanlığı 
ekiplerince yapılan 
istihbari çalışmalar 
sonucu, S.G. isimli 
şahıs yönetimindeki 
48 plakalı çekici ile ile 
Fethiye’den Dalaman 
ilçesi istikametine 
kaçak/sahte alkollü 
içki taşıdığı bilgisinin 
aldı.  Jandarma KOM 

Şube Müdürlüğü ve 
Dalaman İlçe Jandarma 
ekiplerince durdurulan 
çekicide yapılan aramada 
piyasaya sürülmek üzere 
değeri 29 bin TL olan 60 
adet birer litre votka, 31 
viski ve 60 adet yabancı 
menşeili bandrol ele 
geçirdi. Olay ile ilgili 
olarak Cumhuriyet 
Savcısının talimatı 
doğrultusunda şüpheli 
S.G. isimli şahıs ifadesi 
alınmasının ardından 
serbest bırakıldı. - İHA

Jandarmadan yeni yıl öncesi 
kaçak içki operasyonu

Muğla Sıtkı Koçman 
Üniversitesi, 
Muğla’nın başarılı iş 
insanlarını öğrenciler 
ile buluşturuyor.  
Üniversite Atatürk 
Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen ilk 
söyleşiye MBKÜ 
Rektörü Prof. Dr. 
Hüseyin Çiçek, Rektör 
Yardımcıları Prof. Dr. 
Sırrı Sunay Gürleyük, 
Prof. Dr. Artay Yağcı 
ve Üniversite personeli 
ve öğrenciler katıldı.
Öğrencilerin yoğun 
ilgi gösterdiği söyleşi 
öncesi Üniversite, 
Basın Halkla İlişkiler 
Müdürlüğü tarafından 
hazırlanan ve Muğla’ya 
hizmet eden iş 

insanlarının yaşam 
öykülerinin anlatıldığı 
‘Nasıl Başardım?’ 
adlı biyografik 
belgesel serisinin 
ilk bölümü izletildi. 
Muğlalı iş insanı 
Mevlüt Acar, yaklaşık 
yarım asırlık yaşam 
tecrübesini, hayallerini 
ve hedeflerini 
öğrencilere aktardı. 
Söyleşide Mevlüt Acar, 
öğrencilerden gelen 
soruları da cevapladı. 
- İHA

İş insanı Mevlüt Acar, 
üniversite öğrencilerine 

yaşadığı tecrübeleri aktardı  
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İnsanların temel 
ihtiyacı olan barınma, 
günümüz koşullarında 
birçok kişi tarafından 
bir konutun kiralanması 
suretiyle sağlanmak-
tadır. TÜİK’in konut 
sahipliği verilerine göre 
toplumun %26,2’si 
kiracı olduğu bir ev 
sayesinde konut ve 
barınma ihtiyacını 
karşılamaktadır. Huku-
kumuzda kiraya ilişkin 
düzenlemeler ise Türk 
Borçlar Kanunu’nda yer 
almaktadır. Özellikle 
konut ve çatılı işyerleri 
başlığı altında, ev veya 
işyeri kiralamalarına 
ilişkin olarak, bir yerin 
kiralayan ile kiracısı 
arasında ortaya çıkabi-
lecek neredeyse tüm 
durumlar için gerekli 
düzenlemeler kanunu-
muzda yer almaktadır. 
İlgili kanunda kira 
hukukuna ilişkin düzen-
lemelere bakıldığında 
sosyal durum gereği, 
genel olarak kiracıların 
lehine düzenlemelerin 
yer aldığı görülecek-
tir. Örneğin kanunda 
kira hukukuna ilişkin 
emredici olmayan 
düzenlemelerde, 
kiracının aleyhine bir 
sözleşme değişikliği 
yapılması söz konu-
su değildir. Yine, 
kira sözleşmesinin 
süreli olması sadece 
kiracı için anlam 
ifade etmekteyken, 
kiraya veren sadece 
bu süreye dayanarak 
kira sözleşmesini sona 
erdiremeyecektir. Taşın-
mazı kiralamış olan 
kiracı, kira bedelini 
ödemeye devam ettiği 
müddetçe kiralanan-
da kalmaya devam 
edebilecektir. Sadece 
taşınmaza olan haklı 
gereksinim, taşınmazın 
yeniden inşası veya 
imarı, yeni malikin 
gereksinimi gibi sıkı 
şartlara bağlı olarak ki-
ralananın tahliyesi talep 
edilebilecektir. 
Kiralananın tahliye 
edilmesinde yukarıda 
sayılanlara ek olarak, 
Türk Borçlar Kanunu 
352. maddesinde 
“Kiracı, kiralananın 
teslim edilmesinden 
sonra, kiraya verene 
karşı, kiralananı belli 
bir tarihte boşaltmayı 
yazılı olarak üstlendiği 
hâlde boşaltmamış-
sa kiraya veren, kira 

sözleşmesini bu tarihten 
başlayarak bir ay içinde 
icraya başvurmak veya 
dava açmak sureti-
yle sona erdirebilir.” 
şeklinde tanımlanan bir 
“tahliye taahhütname-
si” düzenlemesine de 
yer verilmiştir. Ancak 
bu taahhütnamenin 
geçerli olabilmesi için 
352. maddedeki şartları 
taşıyor olması gerekme-
ktedir.
Uygulamada ise çoğu 
tahliye taahhütname-
si geçersiz şekilde 
yapılmaktadır. Tahli-
ye taahhütnamesinin 
geçerli olması için 
yazılı şekilde alınmış 
olması gerekmektedir. 
Sözlü şekilde alınmış 
olan bir tahliye taah-
hütnamesine dayanarak 
kira sözleşmesinin sona 
erdirilmesi istenemeye-
cektir. Taahhütnamede 
tahliye tarihi net olarak 
belirtilmelidir. Uygu-
lamada genel olarak 
kiralama tarihinden bir 
yıl sonrası için düzen-
lenmiş taahhütnamelere 
rastlanılmakla beraber 
farklı tarihlerin yazıl-
ması da mümkündür. 
Ayrıca kanun maddesin-
den anlaşıldığı üzere, 
taahhütnamenin kira 
ilişkisinin kurulduğu 
tarihten ve kiralanın 
tesliminden sonraki bir 
tarihte verilmesi gerek-
mektedir. Zira kiralık 
ev arayan kiracının 
evi bulabilmek için 
taahhütnameyi kabul 
etmek zorunda kalabi-
leceği düşünüldüğünde, 
Kanun; kiracının özgür 
iradesi ile taşınmazı 
teslim aldıktan sonra 
tahliye taahhütname-
sinde bulunmasını şart 
koşmuş ve böylece 
kiracıyı koruyan 
bir düzenleme daha 
yapmıştır. Bu kapsam-
da, kira kontratının 
imzalandığı gün tarihli 
olan tahliye taahhüt-
namelerine dayanılarak 
taşınmazın tahliyesi 
talep edilemeyecektir.
Netice itibariyle yu-
karıda sayılan şartlara 
uygun bir tahliye taah-
hütnamesi olan kiraya 
verenin, tahliye için be-
lirlenmiş olan tarihten 1 
ay içinde hukuki yollara 
başvurarak kiralananın 
tahliyesini talep etme 
hakkı bulunmaktadır. 
Sağlıklı ve huzurlu gün-
ler dilerim.

Av. Arb. Zühra Acar Kandemir

KİRA SÖZLEŞMELERİNDE 
TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ

Ortaca Devlet Hastanesi 
acil servisi önünde 
toplanan Sağlık-
Sen üyesi sağlık 
çalışanları, basın 
açıklaması yaparak, 
zam uygulamasının 
tüm sağlık çalışanlarını 
kapsamasını istedi. 
Sağlık-Sen Ortaca İlçe 
Temsilcisi Hayri Emin 
Yavuz, tarafından 
okunan açıklamada, 
hekimler adına yapılan 
düzenlemenin yerinde 
olduğu vurgulandı. 
Pandemi sürecinde tüm 
sağlık çalışanlarının 
cansiperane çalıştığının 
belirten Yavuz; “Geçen 
hafta Çarşamba günü, 
gündeme bir haber 
düştü. Hükümet, 
hekimlerin ücretlerinde 
2 bin 500 ile 5 bin TL 
aralığında bir İyileştirme 
yapacağını deklere 
etti. Ülkenin içinde 
bulunduğu ekonomik 
koşullar dikkate 
alındığında, yapılacak 
olan iyileştirme herkes 
tarafına memnuniyetle 
karşıladı. Çünkü döviz 
almış başını gidiyor, 
artan enflasyon nedeniyle 
ürünlerin etiketi günden 
güne değişiyor. Yani 
para pula döndüğü için 
fiyatlar cep yakıyor, 
yürek yakıyor. Hayat her 
açıdan ateş pahası! İşte 
böyle bir ortamda sadece 
hekimlere yönelik bir 
iyileştirme yapılacağı 
açıklandı. Öncelikli 
olarak şu konuya 
açıklama getirmek 
istiyorum. hekimler 
adına yapılan düzenleme 
yerinde bir düzenlemedir. 
Dolayısıyla sonuna 
kadar destekliyoruz. 
Hatta çok geç kalmış bir 
düzenlemedir diyoruz. 
Bu dediklerimizin 
dışında kullandığımız 
başka bir cümle yok. Bu 
dediklerimizin aksini 
iddia eden birisi varsa 
ortaya çıksın. Belgesi 
olan varsa ortaya koysun. 
Algı operasyonuyla 
sağlık senin haklı 
mücadelesine gölge 
düşürmeye çalışanlar 
iddialarını ispatlamakla 
yükümlüdürler. 
İspatlamazlarsa 
yalancıdırlar, 
iftiracıdırlar. Sağlık 
Sen olarak; Hekimlerin 
haklarını her zeminde 
savunduğumuzu birlikte 
çalıştaylar yaptığımız 
hekim dernekleri çok iyi 
bilir. Bu konuda yapmış 
olduğumuz çalıştaylar 
hazırlamış olduğumuz 
raporlar kamuoyuyla 
paylaşıldı. Yetkililere 
iletildi. Performanstan 
kaynaklanan ücret 
adaletsizliğinin yaratmış 
olduğu tahribat her 
platformda bizatihi 

Sağlık sen tarafından 
dile getirildi. Tüm bu 
bilgilerin kamuoyuna 
açık olmasına rağmen 
sağlık sen üzerinden 
bir algı operasyonu 
yapılmasını asla doğru 
bulmuyoruz. Algı 
operasyonu, sağlık senin 
haklı mücadelesine gölge 
düşürmekten başka bir 
anlam ifade etmiyor. 
Sağlık hizmetleri 
emek yoğun bir 
hizmettir. Pandeminin 
olağanüstü şartları 
içerisinde tüm sağlık 
çalışanları cansiperane 
çalıştılar. Çok sayıda 
arkadaşımızı Kovit 
nedeni ile kaybettik.  
Ruhları şad olsun. Sağlık 
bakanlığı tarafından 
yapılan ve Hekiminden 
Hemşiresine, 
Teknikerinden 
Memuruna sağlık 
çalışanlarının tümünü 
kapsamayan bir 
düzenleme kadüktür.” 
ifadelerini kullandı.  

“HİÇ BİR SAĞLIK 
ÇALIŞANI BU 

DÜZENLEMENİN 
DIŞINDA 

TUTULMAMALIDIR” 
Sağlık hizmetinin ekip 
işi olduğunu söyleyen 
Yavuz, açıklamayı şu 
sözlerle sürdürdü; “Hiç 
bir sağlık çalışanı bu 
düzenlemenin dışında 
tutulmamalıdır. Bu 
büyük bir haksızlıktır. 
Bizim tepkimiz bunadır 
ve bu tepki haklı bir 
tepkidir.  Bu tepkiyi 
sadece bizler değil, 
yüzbinlerce sağlık 
çalışanı gösterdi.  
Sosyal medya adeta 
inledi. Sadece sağlık 
bakanlığı çalışanları 
değil aynı zamanda 
Üniversite hastanesinde 
çalışan öğretim üyeleri, 
araştırma görevlileri Aile 
hekimliği çalışanlarında 
bu düzenlemenin dışında 
tutulmuştur. Açıkçası bu 
durum sağlık çalışanları 
İçerisinde çok büyük 
bir infiale yol açmıştır. 
şunun altını özellikle 
çiziyioruz; yetkili 
sendika olarak, biz zam 
yapılmasına asla karşı 
değiliz, olamayız da. 
Zamma karşı olmamız, 
sendikal kimliğimizi 
ve mücadelemizi inkar 
anlamına gelir. Biz zam 
üzerinden ayrımcılık 
yapılmasına karşıyız. 
Yüzbinlerce sağlık 
çalışanının üvey evlat 
görülmesine, yok 
sayılmasına, emeklerinin 
hor görülmesine karşıyız. 
Can kurtarmak için can 
vermekten çekinmeyen 
sağlık çalışanlarının 
fedakarlıklarının, 
mücadelelerinin, 
gayretlerinin görmezden 
gelinmesine karşıyız. 

Bizim karşı olduğumuz 
bu. Herkesi Emek ve 
ekmek mücadelesine 
destek vermeye 
davet ediyoruz. Hep 
söylediğimiz gibi; 
çünkü sağlık ekip 
işidir, bu hizmeti sunan 
sağlık çalışanları da bir 
vücudun organları gibi 
bütündür.  Hemşireyi 
doktordan, doktoru 
teknikerden, teknikeri 
ambulans şoföründen 
ayrı görürseniz ve 
ona göre muamele 
ederseniz, bir yönüyle 
hepsine kötülük etmiş 
olursunuz. Dahası, bu 
şekilde davranarak 
sağlık sisteminin altını 
oymuş olursunuz! 
Sağlık çalışanları bu 
kötülüğü hak etmiyor… 
Sağlık sisteminin bu ve 
benzeri kötülüklerle, 
haksızlıklarla ayakta 
durması mümkün 
değildir. Ülkemizde, 
kamu adına 1 milyon 
sağlık çalışanı görev 
yapıyor. Kapıdaki 
güvenlik görevlisinden 
danışmadaki memura, 
temizlik görevlisinden 
teknikere, ambulans 
şoföründen röntgen 
teknisyenine, 
hemşiresinden 
doktoruna. bunların 
tamamı 1 milyon sağlık 
emekçisine dahildir. 
Görev tanımları farklıdır 
ancak yaptıkları iş 
insanımıza sağlık 
hizmeti sunmaktır.  
Her bir branştaki, her 
bir birimdeki sağlık 
emekçisi, sağlık hizmet 
zincirinin bir halkasını 
temsil ediyor. Zincirin 
bir halkasını yok 
sayarsanız, tamamını 
yok saymış olursunuz. 
Zincirin bir halkasını 
kırarsanız, tamamını 
incitmiş olursunuz. 
Zincirin bir halkasını 
görmezden gelirseniz, 
tamamını görmezden 
gelmiş olursunuz. Zam 
konusunda geçen hafta 
yapılan açıklamalarla 
tam da bu durum ortaya 
konmuştur. Üstelik en 
yetkililerin ağzından. 
Gerçekten de çok üzüntü 
verici bir durum. Geçen 
hafta, sağlığın bir 
ekip işi olduğu, sağlık 

çalışanlarının da bir 
bütün olduğu, göz aradı 
esilmiştir. Çok şükür; 
Sağlık-Sen teşkilatının 
onurlu duruşu, Genel 
Merkez yönetimimizin 
çok yönlü girişimleri ve 
ülke sathındaki sağlık 
çalışanlarının feryadı 
neticesinde, Siyasi irade, 
eksikliğin farkına varmış 
görünüyor. Açıklamalara 
bakacak olursak, 
zam konusu, Bütçe 
görüşmeleri neticesinde 
tekrar Meclis gündemine 
gelecek. Buradan siyasi 
iradeye sesleniyoruz; 
Meclis’ten, yüzbinlerce 
sağlık çalışanının 
üvey evlat olmadığını 
gösteren kapsamlı 
ve adil bir zam karar 
bekliyoruz. Tersi bir 
uygulamaya; tüm sağlık 
ve sosyal hizmet kolu 
çalışanlarını kırar. Tersi 
bir uygulama, sağlık 
çalışanlarını meslekten 
soğutacağı gibi, sağlık 
sistemini de ciddi ölçüde 
yaralar. Biliyorsunuz, 
pandemiyle mücadele 
tüm hızıyla devam 
ediyor. Pandemiyle 
mücadelemizdeki 
başarımız dolayısıyla 
bizleri yani fedakar 
sağlık çalışanlarını 
alkışlamayan, 
teşekkür etmeyen 
kalmamıştı. Buradan 
sormak istiyoruz; 
sağlık çalışanlarını 
alkışlıyoruz, teşekkür 
ediyoruz diyenler, 
sağlık çalışanlarının bir 
kısmını mı alkışladılar. 
belli branştaki sağlık 
çalışanlarına mı teşekkür 
ettiler. Hayır, ayrım 
yapmaksızın sağlık 
çalışanlarının tamamına 
teşekkür ettiler ve 
alkışladılar değil mi? 
O günler ne çabuk 
unutuldu. Zam konusuna 
gelince, bu ayrımcılık 
niye? Ayrımcılık 
yaparak, yüzbinlerce 
sağlık çalışanıyla 
helalleşeceklerini mi 
düşünüyorlar?  Ya da 
ayrımcılık yaparak, 
çalışma barışını 
sağlayacaklarını, 
çalışanların moral 
ve motivasyonu 
artıracaklarını mı 
düşünüyorlar? Saha 

gerçekliğinden yoksun, 
oldu-bitti masa başı 
kararlar bunların 
olması mümkün değil! 
Yüzbinlerce sağlık 
çalışanının takdirini 
kazanmanın yolu belli; 
hak ve hakkaniyet 
ölçüsünde, bir kısmına 
değil, tamamına zam 
yapmaktır. 1 milyon 
sağlık çalışanının 
bir kısmına zam 
yapıp, geri kalanını 
yok saymak; çalışma 
barışını baltalamaktan, 
sağlık çalışanlarını 
kutuplaştırmaktan başka 
bir anlam ifade etmez. 
Hele tüm bunlar, sağlık 
çalışanlarını en iyi 
anlaması gereken sağlık 
bakanlığı tarafından 
yapılıyorsa bu çok 
daha vahim bir durum. 
Sağlık-Sen olarak, bu 
vehamete “dur” demek 
için bugün olduğu gibi 
Perşembe günü de iş 
bırakıyoruz. Sadece 
kendi ilimizde değil, tüm 
Türkiye’de şubelerimizle, 
genel merkezlerimizle 
iş bırakıyoruz. Tüm 
sağlık çalışanlarını 
bizlere destek olmaya 
davet ediyoruz. Sağlık-
Sen olarak, sağlık 
çalışanlarını yok 
sayan bir yanlışa imza 
atılmaması için var 
gücümüzle mücadele 
etmeye kararlıyız. 
Çünkü sağlık çalışanları 
ülkemizin hayat sigortası. 
Sağlık ordumuz, bu 
tür yanlışlıkları, bu tür 
haksızlıkları asla ve 
kat’a  hak etmiyor.  Ümit 
ve temennimiz, çok 
geç olmadan, kapsamlı 
bir zam açıklamasıyla 
sağlık çalışanlarının 
tamamının yüzünün 
gülmesidir. Her bir sağlık 
çalışanının yüzünün 
gülmesine, işine dört elle 
sarılmasına, iş barışının 
ve çalışma huzurunun 
sağlanmasına özellikle 
bu süreçte büyük 
ihtiyaç olduğunu hiçbir 
kimsenin unutmaması 
gerekir. Bu duygu ve 
düşüncelerle konuşmamı 
sonlandırıyor, 
teşrifleriniz dolayısıyla 
siz basın mensuplarına 
teşekkür ediyorum.
- Cihat Cura

Ortaca’da sağlık çalışanları iş bıraktı
Ortaca’da sağlık çalışanları, hekimlere yönelik ücret artışının ayrım gözetmeksizin tüm sağlık çalışanlarına 
uygulanması talebi ile iş bıraktı. 
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Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri   : Muğla İl, Ortaca İlçe, 131 Ada, 22 Parsel, CUMHURİYET Mahalle/Köy,   
     Ahmet Ateş futbol sahasının yakınındadır. Üzerinde herhangi bir 
       muhdesat yoktur. Yakınında iki üç katlı mesken nitelikli binalar, kapalı spor  
     salonu vardır.
Adresi    : Cumhuriyet Mah. İstiklal Cad. Türkan Saylan Sokak Ortaca / MUĞLA
Yüzölçümü   : 437,54 m2  
İmar Durumu   : İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, ayrık nizam 2 kat 
     konut alanda kalmaktadır. Kaks: 0,30, Taks:0,60 yapılaşma şartlarına 
     tabidir. Kuzey tarafında ki yoldan yaklaşık 75,00 m2 yol terki vardır.
Kıymeti   : 402.536,00 TL
KDV Oranı   : %18
Kaydındaki Şerhler  : Tapu kaydı gibidir.
1. Satış Günü   : 12/01/2022 günü 11:00 - 11:10 arası
2. Satış Günü   : günü 11:00 - 11:10 arası
Satış Yeri   : Terzialiler mah. Başoğlu sokak, 1 Nolu Belediye İş Hanı Zemin Kat   
     Pasaj İçi 5 Nolu Dükkan Ortaca / MUĞLA
Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden,   artırma tarihinden 
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu 
artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış 
giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik 
ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci  günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna 
kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,  
rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını  ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana 
ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar 
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü 
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile  teslim masrafları  alıcıya 
aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli 
olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet 
tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan 
sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi 
takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı 
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 
teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde 
isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 2020/227 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.03/12/2021
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

Basın: 1507935Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.’de

T.C. ORTACA İCRA DAİRESİ
2020/227 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Ortaca Belediye 
Başkanı Alim 
Uzundemir, Dalyan 
Mahallesinde, Çevre, 
Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığı 
ile Ortaca Belediyesi 
işbirliğinde yapımına 
başlanan “Dalyan 
Kanalı Kıyı ve 
Meydan Düzenlemesi” 
hakkında bir televizyon 
kanalına açıklamalarda 
bulundu. 
“Dalyan Kanalı Kıyı ve 
Meydan Düzenlemesi” 
çalışmaları devam 
ediyor. 43 bin 
metrekare alanda genel 
altyapı işleri, peyzaj 
alanları ve sosyal 
donatıların yapımı ile 
7 bin 290 metrekare 
taş döşeme kaplama 
yapım işinin 240 gün 

içinde tamamlanması 
planlanıyor. 
Ortaca Belediye 
Başkanı Alim 
Uzundemir, çalışma ile 
ilgili yaptı açıklamada, 
Dalyan’da en son kıyı 
kenar çalışmasının 
1982’de yapıldığını 
söyledi. 
Amaçlarının Dalyan’ı 
cazibe merkezi haline 
getirmek olduğunu 
belirten Başkan 
Uzundemir; “Mevcut 
kanalın sınırına hiç 
dokunmadık. Hatta 
bir metre geri geldik. 
Dalyan’da en son 
1982’de kıyı kenar 
çalışması olmuş. 
40 yıldan bu yana 
Dalyan’a hiçbir 
şey yapılmamış. 
Dalyan’ı bir cazibe 

merkezi haline 
getirmek istiyoruz. 
Biz Dalyanlılara ve 
gelen misafirlerimize 
burayı bu şekilde 
layık görmüyoruz. En 
iyisini layık görüyoruz. 
Çevreci dediğimiz 
arkadaşlar içinde 
üzülüyorum. Gelin bu 
işin uzmanı var, bunun 
teknik elemanları var. 
Bir fikir alın, Projemizi 
görün. Ondan sonra 
veryansın yapın. Hiçbir 
fikir almadan ayıp 
bir şey bulmuşlar gibi 
haber vermeleri bana 
göre etik değil. Biz 
Dalyan’a layık olacak 
şekilde, çevreci, doğal 
malzemeler kullanarak 
cazibe merkezi 
getirmeye çalışıyoruz.”  
dedi. - Berkay Göcekli

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir: 

“Dalyan’ı cazibe merkezi haline getirmek istiyoruz”

Okul binasında 
düzenlenen etkinlikte, 
protokol üyeleri ile 
engelli bireyler çeşitli 
oyunlar oynadı. 
Öğretmenleri eşliğinde, 
etkinliğe katılanlarla 
bir araya gelen engelli 
bireyler, keyifli dakikalar 
yaşadı.
Etkinliğe katılan Ortaca 
Kaymakamı Meral 
Uçar, Belediye Başkan 
vekili Ferruh Atabey, 
İlçe Emniyet Müdürü 
Yılmaz Lima, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Seyit Kavak, Tan Grup 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Tan ve Coşku 

Özel Eğitim Kurumları 
Müdürü Eylem Tan’da 
öğrencilerin oyunlarına 
katıldı.
3 Aralık Dünya 
Engelliler Günü’nün 
farkındalığa dikkat 
çekmek için olduğunu 
vurgulayan Coşku 
Özel Eğitim Kurumları 
Müdürü Eylem Tan; 
“3 Aralık farkındalık 
oluşturulacak bir gün. 
Hiç kimse gönüllü 
engelli olmaz ama başına 
gelen bir olay varsa 
farkında olunmasını 
ve önemsenmek ister. 
Bugünlerde onun için 
var. Önemsendiklerinin, 

toplumda var 
olduklarının ve herkesin 
onların farkında 
olduğunu göstermek için 
var. Bizlerde özel eğitim 
kuruluşları olarak bu 
görevi üstümüze alıyoruz 
ve bunun için gerekli 
çalışmaları yapıyoruz. 
Hem 3 Aralık hem de 
Engeliler Haftası’nı dolu 
dolu geçirerek engelli 
kardeşlerimize destek 
olduğumuzu göstermeye 
çalışıyoruz.” dedi.
Etkinlik öğrencilerin, 
aileleri ve öğretmenleri 
ile birlikte pasta 
kesmesiyle son buldu.
- Mehmet Bozkır

Coşku Özel Eğitim Kurumlarında 
Engelliler Günü etkinliği

Ortaca’da, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Coşku 
Özel Eğitim Kurumları’nda etkinlik düzenlendi.

Dolar kırbacı ile dünya 
hakimiyeti sağlandı  ve 
yıllardır Ulus devletlere 
diz çöktürülüyor..
KARŞILIKSIZ basılan 
dolar ile Dünya mil-
letleri sömürülüyor, ze-
nginlikleri çalınıyor ve 
kendi halkına refah dolu 
bir hayat sunuluyor ama 
bir çok ülke ve halkları 
zorluklar içerisinde,  
hatta sefalet içinde yaşa-
maya mahkum ediliyor..
ABD’nin  bu  yaptığı 
ise  İNSANLIĞA ZU-
LÜMDÜR..  ZALİM-
LİKTİR..  EŞKİYALIK-
TIR.. Bu Zulüm asla 
devam edemez.
Altın karşılığı olmayan 
dolar basacaksın. 
Dünyanın en borç-
lu devleti olacaksın, 
gelişmiş ülkeler içinde 
en yüksek enflasyona 
sahip olacaksın ama 
paran dünyanın en 
değerli parası olacak.. 
Kimse bunu EKONO-
MİK KURALLAR veya 
ÜRETİM MASAL-
LARI ile İZAH 
EDEMEZ… 
Bu FİNANS ÇETE-
SİNİN DÜNYAYI 
SOYMA ve TALAN 
ETME, İNSANLIĞIN 
ve DEVLETLER-
İN  ZENGİNLİĞİNE 
ÇÖKME İŞİDİR..
Karşılığı olmayan 
paralar ile Ulus 
devletler korkunç 
BORÇLANDIRILDI 
ve DÜNYA EKONO-
MİSİ ÇÖKTÜ, ÇÖKE-
CEK HALE GELDİ…  
DÜNYA BÜYÜK BİR 
KRİZİN  EŞİĞİNDE 
.  HEMDE  EMSALİ 

GÖRÜLMEMİŞ KRİZ.. 
Doların saltanatının 
bitmesi çok yakındır.. 
SÜREÇ BAŞLADI.. 
Doların yükselmesi sizi 
sakın yanıltmasın..
ULUS  DEVLETLER, 
DİJİTAL PARA uygu-
lamasına geçmeye 
başladığı anda DOLAR 
İMPARATORLUĞU 
ÇÖKECEKTİR… 
Ulus Devletler  bu 
konuda ciddi hazırlık 
içerisinde..
Türkiye ;  TÜRK DEV-
LETLERİ BİRLİĞİ ile 
çalışmalarına büyük bir 
hız kazandırdı. İSLAM 
DEVLETLERİ ile aynı 
birliği oluşturma adına 
çalışmalar yapılıyor. 
ORTAK DİJİTAL 
PARA uygulamasına 
geçilebilir.  Bu proje ha-
yata geçirilir ise büyük 
bir nüfus ve coğrafya ile 
BÜYÜK BİR EKONO-
MİK GÜÇ OLUŞUR…
Devletimizin bu konuda 
attığı adımların başarıya 
ulaşıp, ulaşamayacağını  
yaşayarak göreceğiz. 
Temennimiz ve 
dileğimizin ön görülen 
bu projenin başarıya 
ulaşmasıdır..
Dünya’nın mevcut 
düzeni artık çöküyor…  
KÜRESEL GÜÇLER 
ile ULUS DEV-
LETLERİN “MÜ-
CADELESİ” nasıl 
sonuçlanacak, bunun 
cevabını uzun sürmey-
ecek bir makul süre 
içinde alacağız..
Dünya dönüyor ama 
dünya’nın gündemi 
,dünyadan daha hı-
zlı dönüyor..! ABD 

MERKEZLİ MÜ-
CADELE YANSIMA-
LARINI TÜM ÜLKEL-
ERDE GÖRÜYORUZ.. 
Her ülkede karşıtlık 
var. Her ülkede siyasi, 
ekonomik ve toplumsal 
mücadele izleri çok net 
görülüyor. 
SÖYLEMLERE BA-
KARAK, DÜNYADA 
Kİ BU MÜCADELE 
DE KİM KİMİNLE 
YAN YANA, KİM 
KİMİNLE KARŞI 
KARŞIYA veya KİM 
KİMİN ADAMI OLD-
UĞUNU ANLAMAK 
ÇOK KOLAY...Türk 
devletini ve milletini 
2022-2025 YILLARI 
arasında sert geçecek 
bu mücadele de BİR-
LİK , BERABERLİK 
ve FEDAKARLIK 
bekliyor olacak. SIKIN-
TILI DÖNEMDEYİZ. 
BEDEL ÖDEYE-
CEĞİZ.. ama sonunda 
başaracağız ve DOLAR 
FAŞİZMİNE , KÜRE-
SEL İMPARAYOR-
LUĞA YENİLMEYE-
CEĞİZ.. İktidarda hangi 
partinin olduğunun 
önemi yok. Direksiy-
onda kim olursa olsun 
DENİZ FIRTINALI ve 
BİZLER MİLLETÇE 
AYNI GEMİDEYİZ.. 
Mühim olan gemiyi 
BATMADAN sağlam 
bir şekilde LİMANA 
getirebilmek lazım..  
Bunu KADİM TÜRK 
DEVLETİ ve KAD-
İM TÜRK MİLLETİ 
BAŞARACAKTIR..
Siyaset üstü olaya yak-
laşanlar beni anlayacak-
lardır.

Sezgin Yıldırım

DOLAR FAŞİZMİ
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8000 KİLOGRAM YOĞURT ALIMI 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  :2021/794564
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  :8000 KİLOGRAM YOĞURT
     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  :21.12.2021 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. 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, 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: 1509407Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.’de

8000 KİLOGRAM YOĞURT ALIMI
HV.MEY.K.LIĞ-DALAMAN 

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

Ortaca Belediyespor 
sahadan 4-0 galip 
ayrıldı. Siyah-beyazlı 
ekibe galibiyeti getiren 
golleri Mehmet Mert 
Bektaş(2) ve Yiğitcan 
Kocademir(2) kaydetti. 
Kalabalık bir taraftar 
kitlesi önünde oynanan 
karşılaşmanın ilk 
yarısında ev sahibi ekip 
uzaktan şutlarla kaleyi 
yokladı. Maçın 18’inci 
dakikasında Abdullah 
Maden’in ceza sahası 
dışından yaptığı sert 
vuruşu konuk ekibin 
genç file bekçisi Görkem 
Demir kornere çeldi. 

Karşılaşmanın ilk 
yarısı golsüz eşitlikle 
tamamlandı. 
Karşılaşmanın 58’inci 
dakikasında savunma 
arkasına atılan pas 
sonrasında kaleciyle 
sol çaprazdan karşı 
karşıya kalan Mehmet 
Mert Bektaş, topu 
ağlarla buluşturdu. Bu 
golün ardından Ortaca 
Belediyespor 1-0’lık 
üstünlüğü yakaladı. Skor 
üstünlüğüyle birlikte 
oyun hakimiyetini 
tamamen ele geçiren 
siyah-beyazlar 65’inci 
dakikada Mehmet Mert 

Bektaş’ın golüyle farkı 
2’ye çıkardı. Oyuna 
79’uncu dakikada dahil 
olan Yiğitcan Kocademir 
86’da kazanılan penaltıyı 
gole çevirdi ve fark 
3’e çıktı. Dakikalar 
90’ı gösterdfiğinde 
savunmanın hatasını iyi 

değerlendiren Yiğitcan 
karşılaşmanın skorunu 
tayin etti 4-0.
 Bu sezon evinde ilk 
galibiuetini alan Ortaca 
Belediyespor puanını 
7’ye yükseltti ve 3’üncü 
sıraya yükseldi. 
- Berkay Göcekli

Ortaca ikinci yarı farka koştu
Muğla Süper Amatör Lig B grubu ekiplerinden Ortaca Belediyespor ile Marmaris Gençlik ve 
Spor Kulübü ligin 5. haftasında Ortaca Ahmet Ateş Stadı’nda karşı karşıya geldi. 

Muğla Süper Amatör 
Lig B Grubu’nun 
zirve takipçilerinden 
Dalyanspor, ligin 5. 
haftasında deplasmanda 
Marmaris Gençlikspor 
ile karşı karşıya geldi.
İlk yarısı golsüz 
eşitlikle sona ern 
karşılaşmayı ikinci 
yarıda bulduğu 
gollerle konuk ekip 
Dalyanspor 2-0 kazandı. 
Dalyanspor’a galibiyeti 
getiren golleri 
48’inci dakikada 

Ali Çam ve 64’üncü 
dakikada Yasim 
Yeşilkır kaydetti. 
Ligde üst üste üçüncü 
galibiyetini alan 
mavi-beyazlılar, puanını 
10’a yükseltti ve ikinci 
sıradaki yerini korudu.
Maçtan sonra yazılı bir 
açıklama yayınlayan 
Dalyanspor Kulübü; 
“Mükemmel futbol 
ve mükemmel skorla 
zorlu Marmaris 
deplasmanından 3 puan 
ile dönen Dalyansporlu 

futbolcularımızın 
her daim yanında 
olan Dalyanspor 
taraftarlarımıza 
sevgilerimizi, 
saygılarımızı 
sunuyoruz. Sizler 
bizlerle birlikte 
olduğunuz sürece 
büyük başarılara 
yelken açacağımızdan 
emin olabilirsiniz.  
İyi ki varsınız iyi ki 
taraftarımızsınız” 
ifadelerine yer verildi.
- Berkay Göcekli

Dalyanspor’dan üst üste zaferler
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2014 yılından bu yana 
2 Milyar 669 Milyon 
634 bin TL yatırım 
yaparak Muğla’da en 
fazla yatırım yapan 
kurum olan Muğla 
Büyükşehir Belediyesi, 
hizmetlerini aralıksız 
olarak sürdürüyor. 
Birçok yatırımlarını 
yenilenebilir enerji 
üzerine yapan Muğla 
Büyükşehir Belediyesi, 
burada sağladığı 
tasarruflarla belediye 
bütçesinde önemli 
tasarruflar sağlıyor. 
384 BİN 382 
HANENİN 
ELEKTRİĞİNİ 
ÜRETTİ
Muğla’ya kazandırdığı 
tesislerde yenilenebilir 
enerji sistemlerini 
hayata geçiren Muğla 
Büyükşehir Belediyesi, 
hem çöpten hem de 
güneşten elektrik 
üretiyor. 
Menteşe, Marmaris, 
Fethiye, Ortaca ve Milas 
ilçelerinde bulunan 
katı atık düzenli 
depolama sahalarında 
kurduğu biyokütle 

enerji tesisleri ile çöpten 
elektrik üreten Muğla 
Büyükşehir Belediyesi, 
2018 yılından bu yana 
384 bin 382 hanenin 
elektriğini üretti. 
Bugüne kadar ürettiği 
elektrik ile 1 Milyon 
693 Bin TL gelir elde 
eden Muğla Büyükşehir 
Belediyesi, ayrıca 
tesislerde oluşan 63 
Milyon 438 bin 475 
metreküp metan gazını, 
elektrik üretiminde 
kullanarak atmosfere 
salınımını engelledi. 
MUĞLA’DA 
OTOGARLAR 
KENDİ ENERJİSİNİ 
ÜRETİYOR 
Muğla Büyükşehir 
Belediyesi yaptığı 
inşaatların çatılarına 
koyduğu güneş 
enerji panelleri ile 
de önemli tasarruf 
sağlıyor. Özellikle 
Bodrum ve Menteşe 
ilçelerinde inşa edilen 
otobüs terminallerinin 
çatılarındaki güneş 
enerji panelleri, 
buraları kendi enerjisini 
üreten yapılar haline 

getiriyor. Henüz 2 
yıldır faaliyet gösteren 
Menteşe otogarı ile 1 
yıldır faaliyet gösteren 
Bodrum otogarının 
çatılarından yaklaşık 
300 bin TL değerinde 
elektrik üretildi. Ayrıca 
Bodrum hizmet binası 
ve Menteşe mezbahası 
üzerindeki panellerden 
de elektrik enerjisi 
sağlanmaya devam 
ediliyor.
BAŞKAN GÜRÜN, 
“HALKIMIZA 
HİZMET İÇİN 
YENİLENEBİLİR 
ENERJİ 
KAYNAKLARINI 
KULLANIYORUZ”
Yenilenebilir enerji 
kaynaklarının 
kullanımının 
arttırılması ve buna 
dair politikaların 
oluşturulması 
gerektiğini söyleyen 
Muğla Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Dr. Osman Gürün, 
Türkiye’nin güneşlenme 
süresi göz önüne 
alındığında güneş 
enerjisinden daha fazla 

yararlanılmasının 
çok önemli olduğunu 
vurguladı. Gürün, 
“Ülkemizde güneş 
enerjisinden enerji 
elde etme konularında 
politikalar oluşturulup 
destekleme ve 
teşviklerin arttırılması 
gerektiğini 
düşünüyoruz. Biz 
temiz bir kaynak olan 
güneşten elde ettiğimiz 
enerji ile önemli bir 
tasarruf sağlıyoruz. 
Hizmet binalarımız, 
otogarlarımız güneş 
enerji panelleri ile kendi 
enerjilerini üretiyor. 
Çağdaş şehircilik 
anlayışı, modern ve 
şehrimize yakışan 
tesislerle çevremizi, 
bütçemizi koruyor 
geleceğe yatırım 
yapıyoruz. Bundan 
sonra yapacağımız 
tesislerin birçoğunda 
alanın uygunluğuna 
göre güneş enerjisinden 
yararlanacağız. 
Muğla’mızda Türkiye’ye 
örnek hizmetleri hayata 
geçirmeye devam 
edeceğiz” dedi. 

Muğla’da çöpten 384 bin hanenin elektriği üretildi
MUĞLA BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESI, ÇÖPTEN VE GÜNEŞTEN ÜRETTIĞI ELEKTRIK ENERJISINDE 1 MILYON 693 BIN TL TASARRUF SAĞLADI

2014 yılından bu yana 2 Milyar 669 
Milyon 634 bin TL yatırım yaparak 
Muğla’da en fazla yatırım yapan 
kurum olan Muğla Büyükşehir 
Belediyesi, hizmetlerini aralıksız 
olarak sürdürüyor. 


