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konfor ve huzurun diğer adı

ORHANLAR 

SWEET LİFE
 Lansmana özel yatlar ve ödeme kolaylıklarıyla

İNŞAAT ve EMLAK

0544 692 5530
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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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Yıllar sonra kar sürprizi
Ortaca’da yıllar sonra 
kar yağışı kısa süre 
etkili oldu. Kar yağışı 
sonrası İztuzu  ve 
Sarıgerme Sahili beyaza 
büründü. Beyaza 
bürünen sahil drone ile 
görüntülendi. -6

Köyceğiz’de kartpostallık görüntüler
Köyceğiz ilçesinde vatandaşlar sabah uyandıklarında kar yağışı sürprizi ile karşılaştılar.

Ilıman bir iklime sahip 
olan Köyceğiz’de gece 
saatlerinde başlayan ve 
devam eden kar yağışı 
sabah uyanan vatandaşları 
sürprizle karşıladı. -6

Ayağına olta iğnesi batan 
yaralı kedi kurtarıldı

Ayağına olta iğnesi 
batan yaralı kedi 
Ortaca Belediyesi 
Veteriner Sağlık 
Hizmetlerince yapılan 
ameliyatla kurtarıldı. 
Belediye Veteriner 
Hekimi Hamit Demir 
kedinin kısa sürede 
sağlığına kavuşacağını 
ümit ettiklerini 
söyledi.-8

Sakarmeke kuşları renkli 
görüntüler oluşturdu

Ülkenin en ılıman 
bölgelerinin başında 
gelen Köyceğiz, 
sakarmeke kuşlarının 
akınına uğradı. -6

‘Ortaca 
Halkının 

Hizmetkarıyım’

BAŞKAN UZUNDEMİR:

Başkan Uzundemir; 
“İlçemiz için 6 halı saha, 
bir gençlik merkezi ve 
bir de spor salonu için 
söz aldık. İnşallah bu 
yatırımları da ilçemize 
kazandırmış olacağız.” 
dedi. -3

CHP Ortaca İlçe 
Başkanı Evren Tezcan, 
mahalle muhtarları ile 
bir araya geldi. -5

‘13 mahallemiz 
köy statüsüne 

dönmek istiyor’

EVREN TEZCAN:

Tarım ve Orman İl 
Müdürü Barış Saylak, 
2021 yılı tarımsal ve 
su ürünleri üretimi, 
ihracatı, devam eden 
ve yapılması planlanan 
projeler hakkında bilgi 
verdi. -4

İhracat 750 
milyon dolar 

İL MÜDÜRÜ SAYLAK:



Ders zilleri çaldı ve 
çocuklar artık okula 
başladı.Sağlıklı,yeterli 
ve dengeli beslenmenin 
her yaşta olduğu gibi 
özellikle büyüme ve 
gelişmenin olduğu 
çocukluk döneminde 
de çok önemlidir.
Çocuğunuzun hem 
dersteki performansının 
artması hem de sağlıklı 
bir birey olması için size 
birkaç öneri sunmak 
istiyorum:
1.Çocuğunuzu kah-
valtısız okula gönder-
meyin:Kahvaltı başarı 
ve büyümeyi etkileyen 
önemli bir faktördür.
Çocuklarınızın seveceği 

sunumlarda kahvaltı 
tabakları hazırlamanızı 
tavsiye ediyorum.
Örneğin;yumur-
ta+süt+badem/ceviz/
fındık+taze sebzeler+ev 
yapımı reçel+ekmek 
ten oluşan bir kahvaltı 
tabağı hazırlayabilir-
siniz.Fakat çocuklar 
her gün bu tarz kahvaltı 
yapmaktan sıkılabilir.
Peynirli tost+meyve 
suyu,krep+pey-
nir+reçel,yulaf 
gevreği+süt+meyve 
gibi pratik kahvaltılar 
hazırlayabilirsiniz.Bazen 
de çocuklar sabahları 
iştahsız olabiliyor.Böyle 
olduğu süt+meyve iyi 

bir seçim olabilir.
2.Okulda da sağlıklı 
besinler tercih 
edilmeli:Öncelikle 
yapmanız gereken şey 
kantin ve yemekhanede 
sağlıklı besinlere 
ulaşılabilirlik durumu.
Eğer buradaki besinler 
hep şeker içerikli fast 
food tarzı besinlerse 
o zaman çocuğunuza 
bir beslenme çantası 
hazırlayabilirsiniz.Bu 
tavuklu/peynirli/ton 
balıklı sandviç+ayran 
olabilir.Eğer yemekhane 
de sağlıklı bir seçim 
yapılacaksa;etli sebze 
yemeği+pilav+yoğurt 
doğru bir seçim olabilir.
3.Çocuklara ara öğün 
şart:Özellikle öğle 
yemeğinden 2-3 saat 
sonra acıkmayla birlikte 
konsantrasyon düşebilir.
Kantinde sağlıkla be-

sinlere ulaşılamıyorsa o 
beslenme çantası hazır-
lamanız şart!Bu çantaya 
kek+süt,yoğurt+mey-
ve,meyve+badem/
ceviz/fındık,peynirli 
sandviç+ayran koy-
abilirsiniz.Bu şekilde 
minik atıştırmalıklar 
olursa çocuğunuz akşam 
yemeğinde de acıkmama 
sorunu yaşamayacaktır.
4.Çocuklarınızın 
bilinçlenmesi sizin 
de bilinçlenmeniz 
şart:Anne-baba olarak 
çocuğunuz sizi rol 
model olarak görür.
Bu yüzden siz nasıl 
beslenirseniz o da öyle 
beslenir.Bu yüzden 
öncelikle siz bilinçlenin.
Menüleri planlarken ve 
yemek pişirirken sağlıklı 
ve dengeli bir öğün 
olmasına özen gösterin.
Diyelim ki çocuğunuz 

bir sebzeyi hiç sevmiyor 
bunun için alternatif 
tarifler araştırı.Örneğin 
ıspanak pişirdiniz ve 
yumurtalı yaptınız bir 
sonraki ıspanak yemeği-
ni kıymalı yapabilirsiniz.
Bakalım çocuğunuz 
hangisini sevecek..Art 
arda aynı yemekleri 
pişirmeyin.Onların 
sevebileceği renkli ve 
farklı yiyecekler sunun.
Rengarenk bir tabak 
onların ilgisini çekebilir.
En önemlisi de çocuk-
larınıza vakit ayırın ve 
onları dinleyin.Birlikte 
yürüyüşe çıkabilirsiniz.
Bu şekilde çocuklarını-
za spor alışkanlıkları 
kazandırabilirsiniz.
Unutmayın;sağlıklı 
beslenme alışkanlıkları 
çocukluk döneminde 
kazanılır!

OKUL ÇAĞI ÇOCUKLARINDA 
BESLENME

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

Cihat Cura
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü; Tuncay Karaçelik 

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

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

 İrtibat Büro
Terzialiler Mah. 1 Nolu 

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

Haber Merkezi
282 36 66 - 0 555 713 77 30

Baskı
Kardeşler Matbaa - Ramazan Çoban

Baskı Adresi
Merkez Mah. 3. Sok. 

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

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

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

- Gazetemizin ilk yayın tarihi 31 Ağustos 1993
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- Özel ilanlarda (Kongre, Tüzük, Zayi, Teşekkür vs.) 
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Farklı sebeplerden 
ötürü kalça eklemi 
ileri derecede hasar 
görmüş hastalarda eğer 
ilaçlar ve fizik tedavi 
gibi uygulamalar yanıt 
vermezse kalça protezi 
ameliyatı gerçekleşti-
rilir.Hayat kalitesini 
oldukça düşüren 
ağrıları ortadan kaldır-
mak üzere başvurulan 
bu yöntem hastaların 
hayatında kalıcı bir 
iyileşme sağlar ve 
kalçadaki kabiliyeti 
arttırır. Ameliyatın ar-
dından hastaların büyük 
bir kısmında kalça 

ağrıları tamamen geçer.
Yürüme,merdiven inip 
çıkma gibi daha önce 
yapılması imkansıza 
yakın olan aktivitelerde 
belirgin bir iyileşme 
gözlenir.Bu ameliyat 
için hastanın 60 yaş ve 
üzeri olması tercih edil-
ir fakat gerekli durum-
larda bu yaş ortalaması 
düşebilir. Günümüzde 
gelişen protez tekno-
lojisi ve etkili uygu-
lanan cerrahi süreç ile 
protezlerin dayanma 
süresi 15-20 yıla kadar 
uzamıştır. Sağlıklı 
günler diliyorum.

Fizyoterapist Eda Akcabel

KALÇA PROTEZİ

ESAS NO : 2021/424 Esas
KARAR NO : 2021/641
Davacı BURÇİN AKBOYUN aleyhine 
mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı 
Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık 
yargılaması sonunda; Davanın KABULÜ İLE, 
Muğla İli Fethiye İlçesi Göcek Mahallesi/Köyü 
cilt no:38, hane no:135, bsn:39’da nüfusa kayıtlı, 
Erol ve İştar kızı 01/01/1990 Kadıköy doğumlu 
44407339790 T.C. Kimlik numaralı Burçin 
AKBOYUN’un  “ Burçin” olan isminin “Burcu” 
olarak değiştirilmesine ve “Burcu AKBOYUN” 
olarak nüfusa kayıt ve tesciline, karar verildi. 
İlan olunur.

Basın: 1541771Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.’de

ORTACA 1. ASLİYE HUKUK 
MAHKEMESİNDEN

Zayi
Geçici Koruma Kimlik Belgem kaybolmuştur.

Hükümsüzdür.
Asef Ahmed - Yabancı kimlik no: 99179138782

Zayi
Geçici Koruma Kimlik Belgem kaybolmuştur.

Hükümsüzdür. Abdulkerim Ahmed -
Yabancı kimlik no: 99066634700

2020 Temmuz ayında 
erkek arkadaşı Cemal 
Metin Avcı tarafından 
öldürülen Pınar 
Gültekin’in ölümü ile 
ilgili olarak Adli Tıp 
Kurumu Başkanlığına 
yazılan otopsi raporunda 
“Mevcut verilerle kişinin 
hayatta iken yangına 
maruz kaldığının kabulü 
gerektiği oy birliği ile ek 
mütalaa olunur” şeklinde 
rapor tanzim edildi. 
Muğla 3’üncü Ağır 
Ceza Mahkemesinde 
bugün görülen 9’uncu 
duruşmasına hava 
muhalefeti nedeniyle aile 
katılmazken, aile avukatı 
Dr. Rezan Epözdemir 
de katılmadı. Duruşma 
öncesi Adalet Bakanlığı 
Adli Tıp Kurumu 
Başkanlığı Adli Tıp 
Üçüncü Üst Kuruluna 
Pınar Gültekin’in 
ölümü ile ilgili yazılan 
müzekkeresine cevap 
geldi. Raporda, 
“Cesedin otopsisinde, 
iç muayenede saçlı deri 
altında perietooksipitai 
bölgede hematom 
görüldüğü, bu 
hematomlu alandan bir 
kutuya 5 ml kan örneği 
alındığı, epidural alanda 
sol frontoparictal bölgede 
sınırları düzensiz 
kahverengi, çamur 
kıvamında ısı hematomu 
görülerek örneklendiği, 
Adli Tıp Kurumu 
Kimya İhtisas Dairesi 
Toksikoloji Şubesinin 
17/11/2021 tarihli, 02/21-
119606/18372 sayılı ek 
raporuna göre, epidural 
alandan alınan hematom 

(ısı hematomu) analize 
uygun olmadığından 
(çamur kıvamında 
olduğundan) analiz 
yapılamadığı, saçlı 
deri altında hematomlu 
alandan alınan 
kanda 614.9 COHb 
(karboksikemoglobin) 
tespit edildiği” 
açıklanırken, 
“Adli tıbbi bilgiler 
kapsamında yeniden 
değerlendirildiğinde, 
cesedin otopsisi 
sırasında saçlı deri altı 
hematomundan alındığı 
bildirilen kanda saptanan 
karboksihemoglobin 
düzeyinin postmortem 
dönemde yangın 
ortamındaki 
dumandan bir miktar 
etkilenebileceği, ancak 
bunun ihmal edilebilir 
düzeyde olacağı, sonucu 
değiştirecek düzeyde 
etkilenme olmasının 
tıbben beklenmediği 
ve bu nedenle kandaki 
karboksihemoglobin 
düzeyini yansıtacağı 
hususu dikkate 
alındığında, Üst 
Kurulumuzun 
20/05/2021 tarih, 69 
sayılı kararına eklenecek 
husus bulunmadığı, 
dolayısı ile mevcut 
verilerle kişinin hayatta 
iken yangına maruz 
kaldığının kabulü 
gerektiği oy birliği ile ek 
mütalaa olunur” denildi. 
Pınar Gültekin’in aile 
Avukatı Epözdemir, 
“Pınar Gültekin diri diri 
yakılmış. Yani canavarca 
hisle öldürme var” dedi.
- İHA

Pınar Gültekin 
diri diri yakılmış
Cemal Metin Avcı tarafından 
öldürülen Pınar Gültekin’in 
ölümüne ilişkin adli tıp 
kurumu raporu açıklanırken, 
raporda “Mevcut verilerle 
kişinin hayatta iken yangına 
maruz kaldığının kabulü 
gerektiği oy birliği ile ek 
mütalaa olunur” denildi.  

Edinilen bilgiye göre, 
Antalya’dan İzmir 
istikametine giden Halil 
Ş.B. yönetimindeki 63 
FD 939 plakalı otomobil, 
Kocabel mevkiine geldiği 
sırada, önünde ilerleyen 
Ortaca Belediyesi’ne ait, 
Vedat Ö. yönetimindeki 
48 RA 668 plakalı 
traktöre arkadan çarptı. 
Çarpmanın etkisi ile 
traktör devrilirken, 
traktör sürücüsü Vedat 
Ö. yaralandı. Araçta 
bulunan 6 kişi ise kazayı 
şans eseri yara almadan 
atlattı. İhbar üzerine 

bölgeye gelen 112 Acil 
Sağlık ekipleri Vedat 
Ö.’ye olay yerinde ilk 
müdahaleyi bulunduktan 
sonra hastaneye kaldırdı. 

Kaza nedeniyle yol 
yaklaşık 1 saat trafiğe 
kapatıldı. Kazayla ilgili 
soruşturma devam 
ediyor. - İHA

Ortaca’da traktör kazası
Ortaca ilçesinde bir aracın traktöre arkadan çarpması sonucu 
bir kişi yaralandı.

Köyceğiz Döğüşbelen 
Mahallesindeki bir 
evde sabah saatlerinde 
çıkan yangında ev 
içindeki eşyalarda 
büyük oranda hasar 
oluştu. Muğla 112 Acil 
Çağrı Merkezine bilgi 

verilmesinin ardından 
Büyükşehir Köyceğiz 
İtfaiye ekipleri yangına 
müdahale etti. Tek katlı 
binada çıkan yangın 
kontrol altına alınırken 
soğutma çalışması 
yapıldı. Yangının 

elektrik battaniyeden 
çıktığı öğrenildi. Yangın 
sonrası ev içindeki 
eşyalarda büyük hasar 
oluşurken evde yaşayan 
vatandaşlarda bir zarar 
oluşmadığı açıklandı.
- İHA

Elektrikli battaniye ev yaktı  

Köyceğiz ilçesinde iki 
katlı binanın ikinci 
katında gece saatlerinde 
çıkan yangında 
odalardaki eşyalar yandı. 
Beyobası Mahallesinde 
bulunan iki katlı binanın 
ikinci katında yangın 

çıktı. 112 Acil Çağı 
Merkezine yapılan ihbar 
sonrası İtfaiye ve 112 
ekipleri sevk edildi. 
İtfaiye ekiplerinin 
yangına müdahalesi 
sonrası alevler kontrol 
altına alındı, odalarda 

bulunan eşyalar yandı. 
Yangının bacadan çıktığı 
tahmin ediliyor. - İHA

Çıkan yangında odalardaki tüm eşyalar yandı
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Evlat edinme, evlatlık 
ile evlat edinen arasın-
da, mahkeme kararıyla 
soybağı kurulmasını 
sağlayan bir kişisel hal 
olayı olarak tanım-
lanmakta olup evlat 
edinmeyle birlikte, 
anne ve babaya ait 
hak ve yükümlülükler 
evlat edinenlere geçer. 
Evlatlık, evlat edinenin 
mirasçısı olur ve 18 
yaşından küçük ise 
evlat edinenin soyadını 
alır. Son dönemlerde de 
evlat edinmek istey-
enlerin sayısında bir 
artış göze çarpmaktadır. 
Bu tercihin fiziksel 
veya psikolojik çeşitli 
nedenleri bulunmakla 
birlikte; evlat edin-
mek basit bir prosedür 
değildir. Dolayısıyla 
isteyen herkesin evlat 
edinmesi mümkün 
olmamaktadır.  
Hukukumuzda hem 
küçüklerin hem de 
yetişkinlerin evlat ed-
inilmesiyle ilgili düzen-
lemeler yer almakta 
olup bu yazımızda da 
küçüklerin evlat ed-
inilmesinin şartlarından 
bahsedeceğiz. Medeni 
Kanunumuza göre, bir 
küçüğün evlat edinile-
bilmesi için her şeyden 
önce, evlat edinmenin 
küçüğün yararına ol-
ması ve evlat edinenin 
varsa diğer çocuk-
larının yararlarının 
hakkaniyete aykırı bir 
biçimde zedelenmemesi 
gerekmektedir. Bununla 
birlikte küçüğün evlat 
edinilmesi için gerekli 
şartlar genel olarak 
şöyledir:
•Evlat edinilen küçük, 
evlat edinen tarafından 
1 yıl süreyle bakılmış 
ve eğitilmiş olmalı, 
•Evlat edinilen küçüğün 
yaşı, evlat edinenden en 
az 18 yaş küçük olmalı,
•Evlat edinilen küçük, 
ayırt etme gücüne sahip 
ise, onun da rızası 
alınmalı,
•Evlat edinilen küçük, 
vesayet altında ise, ayırt 
etme gücüne sahip olup 
olmadığına bakıl-
maksızın vesayet daire-
lerinin izni alınmalıdır.
Kural; evli eşlerin 
birlikte evlat edinmesi 

olmakla birlikte tek 
başına evlat edinilme-
siyle ilgili de kanunda 
düzenlemeler yer 
almaktadır. Öncelikle, 
evli eşlerin birlikte 
evlat edinebilmesi için 
en az 5 yıldan beri evli 
olmaları veya 30 yaşını 
doldurmuş olmaları 
gerekmektedir. Bu nok-
tada belirtmek gerekir 
ki; eşlerden biri diğer 
eşin çocuğunu, yani 
üvey çocuğunu da evlat 
edinebilir. Ancak bunun 
için, en az 2 yıldan 
beri evli olması veya 
kendisinin 30 yaşını 
doldurmuş bulunması 
gerekmektedir.
Evli olmasa bile tek 
başına bir kişinin de 
evlat edinmesi müm-
kündür. Bunun için 
evli olmayan kişinin 
30 yaşını doldurmuş 
olması şarttır. Ayrıca 30 
yaşını doldurmuş olan 
evli bir eş, diğer eşin 
ayırt etme gücünden 
sürekli olarak yoksun 
bulunması veya 2 yılı 
geçkin bir süreden 
beri nerede olduğunun 
bilinememesi ya da 
mahkeme kararıyla 2 
yılı geçkin bir süreden 
beri eşinden ayrı yaşa-
makta olması neden-
lerinden dolayı birlikte 
evlat edinmelerinin 
imkânsız olduğunun 
kanıtlanması halinde, 
evli de olsa tek başına 
evlat edinme hakkına 
sahiptir.
Evlât edinme, küçüğün 
ana ve babasının 
mahkeme huzurunda 
rızasını da gerektirmek-
te olup bu rıza, küçüğün 
doğumunun üzerinden 
6 hafta geçmeden 
önce verilemez. Ancak 
ana ve babanın kim 
olduğu, uzun süreden 
beri nerede oturduğu 
bilinmiyorsa veya ayırt 
etme gücünden sürekli 
olarak yoksun bulunuy-
orsa rızaları aranmaz. 
Aynı şekilde; hâkim 
tarafından ana babanın 
küçüğe karşı özen 
yükümlülüğünü yeter-
ince yerine getirmediği 
takdir edilirse de yine 
rızaları aranmayacaktır.
Sağlıklı ve huzurlu gün-
ler dilerim.

Av. Arb. Zühra Acar Kandemir

EVLAT EDİNMENİN 
ŞARTLARI NELERDİR?

Ortaca Belediye Başkanı 
Alim Uzundemir, 
Ankara ziyaretleri 
kapsamında görüştüğü 
Gençlik ve Spor 
Bakanı Dr. Mehmet 
Kasapoğlu’nun, ilettikleri 
talepleri olumlu 
karşıladığını söyledi. 
Başkan Uzundemir; 
“İlçemiz için 6 halı saha, 
bir gençlik merkezi ve 
bir de spor salonu için 
söz aldık. İnşallah bu 
yatırımları da ilçemize 
kazandırmış olacağız.” 
dedi. Koronavirüs 
salgını ile birlikte gelen 
ekonomik sıkıntılardan 
etkilendiklerini söyleyen 
Başkan Uzundemir; 
“Belediyemizde en 
düşük ücret 5 bin 100 
lira. 2022’ye borçsuz 
giriyoruz. Kasamızda 
da 18 milyon lira var. 
Bu yatırıma dönüşecek. 
Buraya emek harcayarak 
geldik. İlçemiz yatırıma 
aç. Yaptıklarımızla 
gurur duyuyorum ama 
yeterli görmüyorum. 
Projelerimizin dışında, 
500 bin metrekareye 
yakın parke taşı döşedik. 
38 bin metrekare asfalt 

çalışması yaptık. 40 
bin metrekareye yakın 
stabilize yol açtık. 
Geçen yıl 18 bin ton çöp 
topladık. 6 bin ton dal 
budak topladık. Geri 
dönüşüm için Mobil Atık 
Getirme Merkezilerini 
hizmete sunduk. 4 tane 
hibe araç aldık. Bin 
800’e yakın ihtiyaç 
kolisi dağıtımı yaptık. 
565 aileye odun yardımı 

yaptık.” dedi. 
2022 projeleri ile 
ilgili bilgiler veren 
Başkan Uzundemir, 
şunları söyledi; “2022 
hedeflerimiz arasında 
Millet Bahçesi projesi 
var. Mahallelerimize çok 
amaçlı salonlar yapmak 
istiyorum, bununla 
ilgili çalışma yapacağız. 
Çocuklarımızın ücretiz 
spor yapmasına yönelik 

çalışmalarımız oldu. 
Pandemi süresince 
açık alanların önemini 
tekrar anladık. Parklarda 
yenileme ve düzenleme 
çalışmalarımız devam 
ediyor. Ben ilçe halkının 
hizmetkarıyım. Elimden 
geldiğince her şeyi 
yapacağım. Suat Park 
için güzel bir projemiz 
var. Oraya çok güzel 
bir park yapacağız. Çok 

güzel bir oyun parkı ve 
yeşil alan yapacağız. 
İsmini de Atatürk Parkı 
olarak değiştireceğiz. 
Makam gibi derdim 
yok. Tek istediğim 
Ortaca’ya faydalı olmak. 
Elimizdeki bütçe ile 
vatandaşlarımız için 
çalışmaya devam 
ediyoruz.” 
- Berkay Göcekli

Başkan Uzundemir; ‘Ortaca Halkının Hizmetkarıyım’
Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, katıldığı bir programda belediye çalışmalarını değerlendirdi. 

Ak Parti Muğla 
Milletvekili Mehmet 
Yavuz Demir, zirai 
don ve kar yağışının 
etkili olduğu Ekşiliyurt 
ve Karaburun 
Mahallelerinde çiftçiler 
ile bir araya gelerek istek 
ve taleplerini dinledi. 
Ziyarette Milletvekili 
Demir’e, Ortaca 
Belediye Başkanı Alim 
Uzundemir, Ak Parti 
İlçe Başkanı Hakan 
Fevzi İlhan, Ziraat 
Odası Başkanı Salim 
Çöllü, muhtarlar ve sivil 
toplum kuruluşlarının 
temsilcileri eşlik etti. 
Çiftçi ziyaretinin 
ardından Demir ve 
beraberindeki heyet, 
Ortaca Meyve Sebze 
Tarım Satış Kooperatifi 
ile Ortaca Halini ziyaret 
etti. Demir, kooperatifin 
tesisinde incelemelerde 
bulundu. Yetkililerden 
bilgi aldı. Ardından zirai 
ilaç bayileri üreticilerle 
birlikte ziyaret edildi ve 

sektördeki gelişmeler 
değerlendirildi. Program, 
Muğla Ticaret ve 
Sanayi Odası Ortaca 
Temsilciliğine yapılan 
ziyaretle son buldu. 
Milletvekili Demir 
ziyaretlerle ilgili 
yaptığı açıklamada, 
Ortaca’nın narenciye 
ve sebze üretiminin 
önemli merkezlerinden 
biri olduğunu hatırlattı. 
Sera üreticilerinin odun 

stoklarına erişiminde 
yaşanan sorunu 
çözmek için adımlar 
attıklarını belirten 
Demir; “Üreticilerimizin 
yanında, Ekşiliyurt, 
Karaburun 
Mahallelerinde 
seralarımızın içindeyiz. 
Ortaca Sebze ve Meyve 
Satış Kooperatifi ve 
Ortaca Hali’ne giderek 
burada çalışan emekçi 
arkadaşlarımıza 

kolaylıklar diledik, 
tesiste incelemelerde 
bulunduk. Zirai 
ilaç bayilerimizi 
üreticilerimizle 
birlikte ziyaret ederek 
sektördeki gelişmelerle 
ilgili son gelişmeleri 
değerlendirdik. Birkaç 
gündür bölgemizdeki 
don uyarısı üzerine sera 
üreticilerimizin odun 
stoklarına erişiminde 
yaşanan sorunu çözmek 

için birebir Tarım ve 
Orman Bakanımız 
Bekir Pakdemirli’yle 
görüşmeler yürüttük. 
Bu alandaki sorunu 
üreticilerimizin lehine 
çözmüş olmaktan 
mutluluk duyuyoruz. 
Hemşerilerimizin 
derdiyle dertleniyor, 
çözüm için gece gündüz 
çalışıyoruz.” ifadelerini 
kullandı. 
- Mehmet Bozkır

Milletvekili Mehmet Yavuz Demir Ortaca’yı ziyaret etti
Ak Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Ortaca’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. 

Ortaca Belediyesi 
Dalyan Kıyı Kenar 
Projesi ve Çevre 
Düzenlemesi 
kapsamında 
incelemelerde bulundu.
Ortaca Belediye 
Başkanı Alim 
Uzundemir, Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Fedai Kılıç ve 
beraberindeki heyet 

ile beraber, Dalyan 
Kıyı Kenar Projesi ve 
Çevre Düzenlemesi 
kapsamında yapılacak 
olan taş istinat duvarı, 
çevre düzenlemeleri ve 
Maraş Caddesi ile ilgili 
incelemelerde bulundu. 
Yapılan açıklamada, 
belediye ekiplerinin 
çalışmalarına hızla 
devam ettiği belirtildi. 

Belediye’den proje incelemesi
Türkiye İstatistik 
Kurumu 2021 yılı 
Aralık ayı Motorlu 
Kara Taşıtları 
İstatistiklerini 
yayımladı. TÜİK 
Denizli Bölge 
Müdürü Özer Coşkun 
tarafından verilen 
bilgiye göre Muğla’da 
Kasım ayında toplam 
araç sayısı 555 bin 
799’a ulaştı. 2020 yılı 

Aralık ayında toplam 
araç sayısı 528 bin 276 
iken, 2021 yılı Aralık 
ayında bir önceki yılın 
aynı ayına göre yüzde 
5,2 oranında bir artış 
göstererek 555 bin 
799’a ulaştı. Otomobil 
sayısı 2021 yılı Aralık 
ayında bir önceki yılın 
aynı ayına göre yüzde 
4,5 artışla 227 bin 
427’ye ulaştı.

Muğla’da araç 
sayısı 555 bin 
799’a ulaştı
Türkiye İstatistik Kurumu 
Denizli Bölge Müdürlüğü 
tarafından yapılan 
açıklamada, Muğla’da 
Aralık ayı itibari ile araç 
sayısı 555 bin 799’a ulaştı.



Kar beyaz ama derdi 
kara..
Soğuğu ayaz ve bu-
zlanma..
Yıllar sonra yağan kar, 
bölgemiz insanında 
heyecan yarattı..
Çocuklar için bir 
bayram, aşıklar için 
romantik görüntüler, 
aileler ve piknikçiler 
için mangal keyfine 
eşlik eden bembeyaz 
hoş görüntüler..
Sosyal medyada kar ve 
kardan adam fotoğra-
fları paylaşımları ile 
coştuk…
Yeşilin çok yakıştığı 
Muğla’mız ve ilçel-
erine beyaz da çok 
yakıştı doğrusu..
Bu hoşlukların dışında 
ise ;
Garibanlar için artan 
masraflar,  mesleği 
şoförlük olanlar için 
kapanan yollar ve kışın 
o dondurucu soğuğun-
da saatlerce beklemel-
er. Buzlanmadan dolayı  
kayan araçlar. Trafik 
kazaları ve sevdikler-
ini  kazalar ile yalnız 
bırakıp bu dünyadan 
göçüp, giden canlar.  
Yollarda mahsur kalıp, 
donarak yaşamını kay-
bedenler. Çöken çatılar 
ve çatıların altında 
kalıp, hayatını kaybe-
denler…
Gece ve gündüz yol 
çalışmalarında görevli 
belediye ve kara yolları 
çalışanlarının büyük 
emekleri..
Emniyet teşkilatımızın, 
Trafik polislerinin yol 
ve can emniyeti için 
insan üstü çabaları..
Jandarmamızın  canını 
dişine katan gayretleri..
Orman bakanlığımızın 
yol açma çalışmaları ve 
yolda kalanlara yardım 
eden ekipleri..
Ordumuz , komu-

tanlarımız ve Meh-
metçiğimizin yolda 
kalanların yardımına 
koşmaları..
Halkımızın kendi 
imkanları ile yolların 
açılmasına sağladıkları 
katkılar ve yolda ka-
lanlara uzanan yardım 
elleri..
Son yetmiş yılın en sert 
geçen kış mevsimi ve  
açılıp, kapanan yollar 
gündemimiz de..
Uçak seferlerinin iptal 
edilmesi, insanlarımızı 
çok zor duruma 
düşürdü. Otobüs ka-
zalarında çok can kaybı 
yaşandı. Bu kayıplar 
bizleri canı yürekten 
üzdü..
İşin en kötüsü ise kara 
kış çetin geçerken 
DOĞAL GAZ ve 
ELEKTRİK FATU-
RALARINA GELEN 
ZAMLAR ise gerçek-
ten de zor hayat şartları 
içinde yaşam mücade-
lesi veren insanımızın 
BELİNİ BÜKTÜ..
Bu çetin kış nasıl geçer 
, gerçekten bilemiyo-
rum..
Bu ağır şartlar yet-
mezmiş gibi enerji 
kısıtlamaları ve 
elektrik kesintileri ile 
de insanlarımız çok 
zor durumda kaldı.. 
Bu şartların en kısa 
zamanda devletimizce 
düzeltilmesini temenni 
ediyorum..
İNSANI YAŞAT Kİ 
DEVLET YAŞASIN  
ilkesi ile binlerce yıldır 
hareket eden KAD-
İM TÜRK DEVLET 
ANLAYIŞI umarım 
en kısa zamanda 
halkımızın üzerine 
şefkat ve merhamet eli  
olarak uzanır..
Kara kış kışlanıp, kal-
maz elbet.. bu  günle-
rde geçer…

Sezgin Yıldırım

KARA KIŞ
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İlçe Başkanı Evren 
Tezcan açıklamasında; 
“Her sabah yeni 
bir zamla uyanan 
vatandaşımız yeni 
güne de Göcek 
tüneli zammıyla 
başladı. Yıllarca 
ücret alınmayacak 
denilerek kandırılan 
vatandaşımızdan 900 
metre olan Göcek 
Tünelinden 2022 yılı 
için küçük araçlardan 
tek yön ücreti 15 lira 
gibi afaki bir ücret 

alınmaya başlandı. 
Dönemin Ak Parti 
Muğla Milletvekilleri 
gidiş-dönüş olarak 
yapılan tünelin yanına 
yapılan ikinci tünelin 
devlet tarafından 
yapıldığını, buranın 
da ücretsiz olacağını 
müjdelemişlerdi. Yap-
işlet-devret modeliyle 
ve devlet kaynaklarıyla 
yapılan Göcek 
tünelinde geçiş ücreti 
alınmasına yönelik 
vatandaşlarımızdan 

gelen sürekli tepkiler var. 
İçinde Selahattin Tüneli 
bulunan 119 kilometre 
uzunluğundaki İzmir-
Aydın Otoyolu 2022 
yılı için geçiş yalnızca 
9.5 lira olurken, Göcek 
tünelinden tek yön ücreti 
15 lira alınması hangi 
vicdana sığar. Soruyoruz, 
Hani ücretsiz olacaktı? 
Ve diyoruz ki; Göcek 
Tünelinde Soygun Var. 
Sonuçta yaparsa AK 
Parti yapar.” dedi.
 - Bülten

Tezcan; “Göcek tüneli hani ücretsiz olacaktı”
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ortaca İlçe Başkanı Evren Tezcan, Göcek Tüneli ile ilgili açıklama yaptı. 

İYİ Parti İlçe Başkanı 
Barbaros Canlı 
Başkanlığında tanıtım 
komisyonunda Burcu 
Gün ve Bilal Baykan 
STK, Özel Sektör ve 
vatandaşlara yönelik 
bilgi toplama, ihtiyaçları 
ve sorunları tespit etmek 
amacıyla ziyaretlerini 
sıklaştırarak bilgi 
toplayacak.
Barbaros Canlı 
yaptığı açıklamada; 
“İYİ Parti Ortaca’da 
kendini geliştiren 
bir parti ve Ortacalı 
vatandaşlarımızın 
ilgisi artarak devam 
ediyor yaptığımız 
her ziyarette bunu 
görüyoruz. Yönetim 
kurulu üyelerimizden 
Burcu Gün ve Bilal 
Baykan almış oldukları 
Başkanlıkların görev 
dağılımına göre 
komisyon oluşturduk. 
Beraber yapacağımız 
çalışma iletişim, tanıtım, 
medya ve basına 

anlatmak ve Ortaca’nın 
sorunları Kamuoyu 
oluşturarak anlatılmasını 
sağlayacağız.” dedi.
 Burcu Gün yaptığı 
açıklamada; “Ortaca 
İlçe Başkanlığı olarak 
yaptığımız ziyaretlerde 
vatandaşımız sorunları 
büyük onun daha 
fazlası esnaf ve özel 
sektörde hizmet veren 
kuruluşlarda bulunuyor. 
Biz bu ziyaretleri 
çoğaltarak Ortaca’da 
yaşanan bu sorunları 
anlatacağız. Sorunları 
tüm Muğla’nın ve 
Ankara’nın bilmesi için 
iletişimi sağlayacağız. 
Ve bunu Medya ve 
Basın aracılığı ile 
anlatacağız. Medya ve 
Basın Başkanımız Bilal 
Baykan ile yaptığımız ve 
yapacağımız çalışmaları 
oluşturduğumuz 
komisyon da ele alıp 
değerlendireceğiz” dedi.
Bilal Baykan 
yaptığı açıklamada; 

“Yaşadığımız şu 
günler de yaşayan her 
vatandaşımızın ve 
STK, Özel sektörün 
sorunları gün geçtikçe 
kronikleşmekte, 
Her vatandaş bu 
sorunların nasıl 
aşılacağı konularında 
çözüm önerilerini 
duymak istiyor. Siyasi 
partilerin hangi soruna, 
hangi çözüm projesi 

olduğunu bilmek istiyor. 
Ulusal medyalarda 
aradığını bulamayan 
vatandaşlarımızı 
bilgilendirmek ve kendi 
sorunlarına yönelik İYİ 
Partinin çözümlerini 
anlatmak için İletişim ve 
Medya Başkanlıklarımız 
büyük görev düşüyor. 
Bu anlamda sorunları 
dinlemek ve İYİ 
Parti politikalarını 

anlatmak için yoğun 
bir çalışma gerekiyor. 
İletişim Başkanı 
Burcu Gün Arkadaşım 
ve İlçe Başkanımız 
Barbaros Canlı ile her 
zamankinden daha 
fazla ziyaret ile saha 
da olup bu çalışmaları 
yapacağız” dedi. 
- Mehmet Bozkır

İYİ Parti Ortaca’da çalışmalara hız veriyor
İYİ Parti Ortaca İlçe Başkanı Barbaros Canlı, İletişim ve Tanıtım Başkanı Burcu Gün, Muğla İYİ Parti Basın 
Danışmanı ve Ortaca Medya ve Basın Başkanı Bilal Baykan 2022 çalışma planlarını hazırladı.

Köyceğiz ilçesinde 
bulunan göl sakinliğiyle 
kano ve kürek takımı 
için cazip hale gelirken, 
son yıllarda Türk 
sporcularının yanı sıra 
yurt dışından gelen 
kano ve kürek takımları 
Köyceğiz’de kamp 
yapıyor. Köyceğiz’in 
ikliminin uygunluğu 
nedeniyle kamp 
çalışmaları Sonbahar 
ve Kış dönemlerinde 
yoğunlaşıyor. Modern 
hale getirilen Köyceğiz 
Su Sporları Merkezi, 
Kano ve Kürek Milli 
Takımı’nın yanı 
sıra Fenerbahçe, 
Galatasaray ve 
Şişecam’ın kürek 
takımlarını, yurt 
dışından da Almanya 

ve Sırbistan’dan gelen 
takımları ağırlıyor. 
Sporcular sabah 
Atatürk Kordonu’nda 
spor yaparken öğleden 
sonra da Köyceğiz 
Gölü’nde çalışmalarını 
sürdürüyor. Aşırı 
yağışlar nedeniyle 
Köyceğiz Gölü’nün 
taşması sonucu 
çalışmalarına ara veren 
sporcular suların geriye 
çekilmesi ile yeniden 
kaldıkları yerden 
devam ediyor. - İHA

Kanocular yarışmalara 
Köyceğiz’de hazırlanıyor  
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 İLAN
ORTACA MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNCE

2886 SAYILI KANUN UYARINCA SATIŞA ÇIKARILACAK TAŞINMAZ MALLAR

Basın: 1541266Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.’de

2886 SAYILI KANUN UYARINCA SATILACAK TAŞINMAZLAR

SIRA 
NO

İLÇESİ/MAHALLESİ/
MEVKİİ CİNSİ PAFTA 

NO
ADA 
NO

PARSEL 
NO

YÜZÖLÇÜM 
(m²)

HAZİNE 
HİSSESİ İMAR DURUMU TAHMİNİ 

BEDELİ (TL)
GEÇİCİ 

TEMİNAT (TL)
İHALE 
TARİHİ

İHALE 
SAATİ

1 Ortaca/Dalyan Arsa - - 5055 30,89 Tam
Konut Alanı; 3176 
ve 2216 parsellerle 

şüyuuludur.
200.785,00 60.235,50 10.02.2022 11:00

İlçemizde bulunan yukarıda nitelikleri yazılı olan tapu kayıt bilgileri belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmaz malın satış ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci 
maddesine göre Açık Teklif Usulü ile Ortaca Milli Emlak Şefliğinde yukarıda belirtilen gün ve saatte toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır.
Muğla İli Ortaca İlçesi Dalyan  Mahallesinde bulunan 5055 parsel 3176 ve 2216 parsellerle şüyuulu durumda olup müstakil kullanımı mümkün değildir.  
nolu taşınmaz müstakil kullanımının mümkün olmadığı  
1)İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a)Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,
b)Tebligat için Türkiye’deki adreslerini gösterir belgeyi,
c)Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını içeren nüfus kayıt örneği veya aslını ibraz etmek şartıyla, sürücü belgesi ve pasaport örneklerini vermeleri, (Aslı ihaleye başlamadan 
önce ibraz edilecektir.) tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
d)Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç 
edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler veya dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat 
olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz)
e)Geçici teminat mektuplarının 2886 sayılı Kanunun 26. ve  27. maddelerine göre düzenlenmesi, süresiz olması ve daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektubu 
toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de teminat mektubunda gösterilmesi zorunludur.
f)Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi 
odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel 
kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıda (b), (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı 
olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale komisyonuna vermeleri şarttır. (Komisyona 
verilecek olan belgeler asıl ya da noter tasdikli olması gerekmektedir.)
2)İstekliler, mesai saatleri içinde her türlü bilgi ve şartnameyi Ortaca Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz görebileceklerdir. 
3)İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla düzenlenecek teklifler iadeli taahhütlü bir mektupla gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek 
gecikmelerden Komisyon sorumlu değildir.
4)Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5)Taşınmaz mal satış ihaleleri sonrasında herhangi bir vergi, resim ve harç alınmayacaktır. Satış bedeli taksitle ödenebilir. Taksitle ödeme halinde, satış bedelinin en az dörtte biri 
peşin, kalanı en fazla iki yılda,  taksitlerle ödenir. Alacağın kalan kısmına kanuni faiz uygulanır.
6)Söz konusu taşınmazın ihale sonucunda kabul edilen satış bedelinin 5 milyon TL’ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 milyon TL’den 10 milyon TL’ye kadar olan kısmı için  
%0,5 ( Binde beş ) ve 10 milyon TL’yi aşan kısmı için %0,25 ( on binde yirmi beş ) oranında döner sermaye payı ayrıca alınır
7)Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr ve https://mugla.csb.gov.tr/adresinden öğrenilebilir. İrtibat Tel: 0 (252) 282 21 19
İLAN OLUNUR.

Turizm ile birlikte 
Muğla’nın önemli gelir 
sağladığı tarımsal ve 
su ürünleri üretimi 
hakkında bilgi veren 
Muğla tarım ve Orman 
İl Müdürü Barış Saylak, 
göreve geldikleri günden 
bu yana, masada değil, 
sahada üreticiler ile 
birlikte Muğla’nın ve 
Türkiye’nin üretimine 
katkı sunmaya devam 
ettiklerini açıkladı.  
Özellikle 2020 yılının 
başından itibaren 
pandemi sürecinde 
tarımsal üretimin tüm 
dünyada ne kadar 
öne çıktığının ortaya 
çıktığını belirten Saylak, 
Muğla’nın toplam 
tarımsal alanının 2 
milyon 284 bin 928 dekar 
olduğunu, tarımsal ve 
su ürünleri ihracatında 
bir önceki yıla oranla 
yüzde 45 artış sağlanarak 
toplam ihracatın 750 
milyon dolara ulaştığını 
açıkladı. 2021 yılında 3 
bin 891 ‘i kadın olmak 
üzere toplam 21 bin 
011 üreticiye eğitim 
verildiğini belirten 
Saylak, 2020-2023 
yılları proje tutarlarının 
ise 127 milyon 044 
bin 647 TL olduğunu 
belirtti. Muğla’da 

çiftçilere yönelik 
yürüttükleri önemli 
projeler bulunduğunu 
belirten Saylak, bu 
projeler arasında tıbbi 
ve aromatik bitkiler 
projesi, zeytinlerde 
verimliliği tespit ve 
sorunların giderilmesi 
projesi, çilek üretiminin 
yaygınlaştırılması, 
hastalıklardan ari 
işletmeler, buzağı 
kalkanı projesi ve 
apiterapi ürünlerinin 
yaygınlaştırılması ve 
apiterapi merkezi gibi 
projeler bulunduğunu 
açıkladı. Çiftçinin 
desteklenmesine yönelik 
gerçekleştirdikleri 
projeler hakkında 
bilgi veren Tarım ve 
Orman İl Müdürü 
Barış Saylak, “Bitkisel 
üretimde 32 milyon 482 
TL, hayvancılığa 135 
milyon 500 bin TL, Ssu 
ürünlerine 8 milyon 
786 bin TL, kırsal 
kalkınmaya 8 milyon 721 
bin TL ve diğer destekler 
ile birlikte toplam 185 
milyon 933 bin TL 
tarımsal destekleme 
yapıldı” dedi.
 İHRACAT TUTARI 

750 MİLYON DOLAR
  Muğla’nın turizm kenti 
olmasının yanında bir 

tarım kenti oluğunun 
altını çizen Tarım ve 
Orman İl Müdürü 
Saylak, “Muğla birçok 
tarımsal ve su ürünleri 
alanında Türkiye’de 
ilk sırada yer alan bir 
kent. Çam balı, su 
ürünleri, börülce gibi 
ürünlerimizde Türkiye’de 
üretim alanında ilk 
sırada yer alıyoruz. Bu 

ürünlerin ihracatında 
da ilk sıradayız. 2021 
yılı tarımsal ürünler 
ihracatım 166 milyon 
53 bin dolar, su ürünleri 
ihracatımız 563 milyon 
40 bin dolar olmak üzere 
yaklaşık 750 milyon 
dolar olarak gerçekleşti” 
dedi. Muğla’nın 2021 
yılında orman yangını 
afeti yaşadığını belirten 

Saylak, yangın sürecinde 
ve yangın sonrasında 
çiftçilerin ve üreticilerin 
hep yanlarında 
olduklarını, yangın 
esnasında özellikle 
küçük ve büyükbaş 
hayvanların kurtarılması, 
tedavileri ve yem 
bitkileri konusunda 
sahada olduklarını 
söyledi. Saylak, 

“Orman yangını ve afet 
zararları ile mücadele 
kapsamında zarar gören 
2 bin 215 üreticimize 
Cumhurbaşkanlığı acil 
yardım kapsamında 
toplam 17 milyon TL 
aktarıldı. Bodrum’a 2 
milyon 973 bin 732 TL, 
Dalaman’a 32 bin 369 
TL, Kavaklıdere’ye 468 
bin 246 TL, Köyceğiz’e 

1 milyon 541 bin 475 
TL, Marmaris’e 1 
milyon 968 bin 658 Tl, 
Menteşe’ye 39 bin 490 
TL, Milas’a 8 milyon 8 
bin 959 Tl, Seydikemer’e 
1 milyon 754 bin 728 TL 
ve Yatağan ilçemize de 
212 bin 338 TL olmak 
üzere toplam 2 bin 
212 çiftçimize destek 
sağlandı” dedi. - İHA

Muğla’nın tarımsal ve su ürünleri ihracatı 750 milyon dolar
Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, 2021 yılı tarımsal ve su ürünleri üretimi, ihracatı, devam eden ve yapılması planlanan projeler hakkında bilgi verdi.  
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İLAN
 MUĞLA  ORTACA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Basın: 1542394RESMİ İLANLAR www.ilan.gov.tr.’de

SIRA 
NO İLİ İLÇESİ MAHALLESI KAPI 

NO
YÜZÖLÇÜMÜ 

(M²) NITELIĞI HİSSESİ FİİLİ 
DURUMU

YAPILAŞMA 
DURUMU

MUHAMMAN 
BEDEL (₺)

GEÇİCİ 
TEMİNAT (₺)

İHALE 
SAATİ   

1 Muğla Ortaca Atatürk 244 
Sokak 10 36 m²+ 80 m² Dükkan TAM Dükkan

36 m²’lik 
dükkan ve 80 

m²’lik açık alan

AYLIK
600,00 1.080,00 10:00

2 Muğla Ortaca Dalyan 
Maraş Caddesi 22J 125 m² Dükkan TAM Dükkan 125 m²’lik 

dükkan
AYLIK

10.000,00 18.000,00 10:10

3 Muğla Ortaca Dalyan Marmarlı 
Sokak 29/A 50 m² Tüp deposu TAM Tüp deposu 50 m²’lik tüp 

deposu
AYLIK
600,00 1.080,00 10:20

4 Muğla Ortaca Dalyan Marmarlı 
Sokak  29 50 m² Tüp deposu TAM Tüp deposu 50 m²’lik tüp 

deposu
AYLIK
600,00 1.080,00 10:30

5 Muğla Ortaca Dalyan Marmarlı 
Sokak  29/B 50 m² Tüp deposu TAM Tüp deposu 50 m²’lik tüp 

deposu
AYLIK
600,00 1.080,00 10:40

6 Muğla Ortaca Okçular 
Uysal Sokak 6B 20 m² Dükkan TAM Dükkan 20 m²’lik 

dükkan
AYLIK
450,00 810,00 10:50

7 Muğla Ortaca

Terzialiler 
Cumhuriyet 

Caddesi 2 Nolu 
Belediye İşhanı

59/201 41 m² Büro TAM Büro 41 m²’lik büro AYLIK
700,00 756,00 11:00

8 Muğla Ortaca

Terzialiler 
Cumhuriyet 

Caddesi 2 Nolu 
Belediye İşhanı

59/202 35 m² Büro TAM Büro 35 m²’lik büro AYLIK
700,00 756,00 11:10 

9 Muğla Ortaca
Dalyan 

Maraş Caddesi 15 50 m² Dükkan TAM Dükkan 50 m²’lik 
dükkan

AYLIK
1.500,00 1.620,00 11:20

10 Muğla Ortaca
Dalyan 

Maraş Caddesi 22 174 m² Dükkan TAM Dükkan 174 m²’lik 
dükkan

AYLIK
10.000,00 18.000,00  11:30

11 Muğla Ortaca Dalyan 
Maraş Caddesi 12 27 m² Dükkan TAM Dükkan 27 m²’lik 

dükkan
AYLIK

2.000,00 3.600,00 11:40

12 Muğla Ortaca Dalyan 
Atatürk Bulvarı 7A 17 m² Dükkan TAM Dükkan 17 m²’lik 

dükkan
AYLIK

1.440,00 2.600,00 11:50

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.
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 geciçi teminat mektubu yada 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 Hizmetler Müdürlüğü Gelir Şefliğinden 50.00.TL karşılığında temin edilebilir.İhaleye katılacakların şartnameyi satın almaları mecburidir.
6.18,19,20,21 sıra numaralı taksi durağı ofisi, minibüs durağı ofisi için kooperatif, birlik veya adi ortaklık olarak başvurulabilecek, bireysel başvuru kabul edilmeyecektir.
7.İsteklilerin yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 14.02.2022 tarihi saat:16:00’ya kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne alındı belgesi karşılında belgeleri teslim ederek ihale tarih ve 
saatinde Beledediye Encümen Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
8.İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.
9.İhale komisyonu, gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli yedniden tespitte serbesttir.İhale Komisyonunun ihaleyi  yapıp/yapmama kararı kesindir.
10.Taşınmazların aylık veya  yıllık kira bedelleri idareye aylık olanlar her ayın 15’inde peşinen yıllık olanlar sözleşmeden sonra 30 içinde peşinen ödenecektir.
11.İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, taşınmazın kiraya verilmesinde ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır. 25.01.2022

1. Mülkiyeti Ortaca Belediye Başkanlığı’na ait aşağıda adresleri, nitelikleri ve muhammen bedelleri ile geçici teminat tutarları belirtilen 12 adet taşınmaz, 15.02.2022 tarihinde 
aşağıda belirtilen saatte, Atatürk Mahallesi  Atatürk Bulvarı No: 105 Ortaca / Muğla adresindeki “Ortaca Belediye Encümen Salonu” nda İhale Komisyonu (Encümen) huzurunda,  
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre “ Açık Teklif Usulü” ve ilandaki sırası ile 01.03.2022 tarihinden itibaren kiraya verilecektir.
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Ortaca’da gece 
saatlerinde başlayan 
kar yağışı kısa süre 
etkili oldu. Kar yağışı 
sonrası İztuzu Sahili 
beyaza büründü. Beyaza 
bürünen sahil drone 
ile görüntülendi. Tüm 
yurdu etkisi altına alan 
soğuk hava ve kar yağışı 
Ortaca’da da etkili 
oldu. Dünyanın en iyi 
açık alanları arasında 

gösterilen ve her yıl 
binlerce ziyaretçiyi 
ağırlayan İztuzu Plajı 
karla kaplandı. Kar 
yağışı sonrası yazın 
insanların güneşlendiği 
altın sarısı kumsal 
bembeyaz oldu.Plaj 
havadan görüntülendi. 
Vatandaşlar bölgeye 
gelerek hatıra fotoğrafı 
çektirdi. Ortaca’da 
sabahın ilk ışıklarıyla 

birlikte kentin yüksek 
kesimlerinin beyaza 
büründüğü görüldü. 
Vatandaşlar karın keyfini 
çıkarıp, bol bol fotoğraf 
çekti. Bazı vatandaşlarda 
Sarıgerme Sahilinde 
karda kalan araçlarını 
iterek çıkarmaya çalıştı. 
Ortaca’da gece boyunca 
aralıklarla devam eden 
kar yağışı etkisini yitirdi.
- Berkay Göcekli 

İztuzu Plajı beyaza büründü
Dalyan’ın ünlü İztuzu Plajı, etkili olan kar yağışının ardından 
beyaza büründü.

Köyceğiz’de kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu
Köyceğiz ilçesinde 
vatandaşlar sabah 
uyandıklarında kar 
yağışı sürprizi ile 
karşılaştılar.
Köyceğiz’de gece 
saatlerinde başlayan 
ve devam eden kar 
yağışı sabah uyanan 
vatandaşları sürprizle 
karşıladı. Uzun bir 
aradan sonra kar 
yağışı ile buluşan 
Köyceğizliler evlerin 
çatılarını ve ağaçların 
üstlerinin beyaz örtü 
ile kaplandığını gördü. 
Köyceğiz’de vatandaşlar 
kar yağdığını görünce 
hemen kendilerini 
dışarı attı. Vatandaşlar, 
uzun bir aradan sonra 
görülen manzaranın 
fotoğraflarını çekerek, 
kartopu oynadı.
- Berkay Göcekli

Türkiye’nin büyük bir 
bölümünde kış şartların 
etkisini gösterirken 
ülkenin en ılıman 
illerinin başında gelen 
Muğla, sakarmeke 
kuşlarının akınına 
uğradı. Köyceğiz 
gölünde bu yıl daha 
yoğun olarak görülen 
sakarmeke kuşları 
renkli görüntüler 
oluşturdu. Uçmayı 
pek fazla sevmeyen 
kuş türlerinden 
biri olarak bilinene 
sakarmeke kuşlarının 

bu yıl Köyceğiz 
Gölü’nde daha yoğun 
olarak gözlemlendiği 
belirtilirken, göl ve 
kuşlar son zamanlarında 
fotoğraf sanatçılarının 
da uğrak yeri haline 
geldi. Uzun mesafe 
göç eden kanatlılar 
arasında yer almasına 
rağmen, kışladıklakları 
sulak alanlarda pek 
fazla uçuş yapmayan 
sakarmekelerin bu 
yıl Köyceğiz Gölü’ne 
daha yoğun geldikleri 
belirtildi. - İHA

Köyceğiz Gölü’ne 
akın eden sakarmeke 

kuşları renkli 
görüntüler oluşturdu  

Meteoroloji’nin ‘zirai 
don’ uyarısında 
bulunduğu Muğla’da 
aynı gün yarım saat ara 
ile hem deniz hem de 
kar keyfi yaşandı. Muğla 
merkeze 20 dakika 
uzaklıktaki Ula’nın 
‘Sakin Kent’ unvanlı 
Akyaka Mahallesi’nde 
hava sıcaklığı yaklaşık 
10 derece dolayında 
seyrederken, güneşli 
havayı fırsat bilen 
vatandaşlar Akyaka 
sahilinde çay, 
kahve ve kış güneşi 
eşliğinde hafta sonu 
tatilini değerlendirdi. 
Denizli’den denize 
girmek için geldi. 
Akyaka sahilinde 

vatandaşlar 
güneşlenirken, 
Denizli’den Akyaka’ya 
denize girmek için gelen 
Necmi Candoğan isimli 
vatandaş kış ortasında 
denize girmenin 
mutluluğunu yaşadı. 
Yaz kış denize girdiğini 
belirten Candoğan, 
“Su gayet güzel. Yalnız 
başına denize girmek 
de çok güzel ve keyifli. 
Ben zaten hafta sonunda 
denize girmek için 
geldim. Zaten ben yaz 
kış tişörtle gezerim. 
Karlı havalarda da 
tişörtle gezerim. Hava 
ne kadar güzel, güneşli 
ve açık ve gayet de iyi” 
dedi. - İHA

Bir yanda kar 
bir yanda deniz keyfi  
İki mevsimi bir arada yaşayan Muğla’da hem 
deniz keyfi hem kar keyfi yaşanıyor  

Basın: 1543184Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.’de

Birliğimiz olağan genel kurul toplantısı aşağıdaki gündem maddeleri ile 14.02.2022 Pazartesi günü 
saat 10.00 ‘da Zeytinalanı Mahallesi Aziziye Mevkii’nde köy kahvesinde yapılacaktır. Çoğunluk 
sağlanamaması durumunda 28.02.2022 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.
GÜNDEM 
1-  Açılış ve yoklama.
2-  Divan teşekkülü
3-  Atatürk ve Şehitler için saygı duruşu 
4- Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının okunup, görüşülerek oylanması ve ibrası
5- 2021 yılı kesin hesaplarının  görüşülmesi ve ibrası
6- 2022-2024 yılı tahmini bütçe ve çalışma programlarının görüşülerek oylanması, fasıllar arasında 
aktarma yetkisinin yönetim kuruluna verilmesi
7- Tüzel ve gerçek kişiler için üyelik giriş aidatı ve yıllık aidatın belirlenmesi
8- Birlik yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri ve denetim kurulu üyelerinin huzur hakkı 
ücretlerinin ve şehir içi, şehir dışı ve yurtdışı brüt veya net olarak tespiti
9- Birliğe borçlu ve ayrılan üyelerin durumunun görüşülmesi alacakların tahsili için yönetim kuruluna 
yetki verilmesi
10- Dilek ve temenniler 
11- Kapanış

KÖYCEĞİZ VE ORTACA İLÇELERİ SÜT ÜRETİCİLERİ 
BİRLİĞİ OLAĞAN GENEL KURUL İLANIDIR
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CHP Ortaca İlçe 
Başkanı Evren Tezcan, 
mahalle muhtarları ile 
bir araya geldi. İlçe 
Başkanı Tezcan, yaptığı 
açıklamada; “Ortaca’da, 
Büyükşehir Belediyesi 
yasası gereği Köy 
statüsünden çıkarak 
Mahalleye dönüşen 
13 köyümüz, Kırsal 
Mahalleye dönmesini 
sağlayan yasadan 
yararlanmak için Ortaca 
Belediyesi’ne yaptığı 
müracaatın süreci 
devam ediyor. Kırsal 
mahalleye dönmek 
isteyen mahallelerimizin 

muhtarları ve belediye 
meclis üyelerimizin 
de katılımıyla 
yaptığımız toplantıda 
süreci değerlendirdik. 
Muhtarlarımız bir an 
evvel kırsal mahalleye 
‘köy statüsüne’ dönmek 
istedikleri yönünde 
görüşlerini bildirdiler. 
Muhtarlarımızdan 
aldığımız talepleri 
Muğla Büyükşehir 
Belediyemizdeki ilgili 
birimlere ileteceğiz ve 
gereğinin bir an evvel 
yapılması için takipçisi 
olacağız.” dedi. 
- Bülten

Tezcan; “13 mahallemiz köy 
statüsüne dönmek istiyor”

Ayağına olta iğnesi 
batan yaralı kedi Ortaca 
Belediyesi Veteriner 
Sağlık Hizmetlerince 
yapılan ameliyatla 
kurtarıldı. 
Gölbaşı mahallesinde 
ayağına olta iğnesi 
batan kediyi fark eden 
vatandaşlar durumu 
veteriner sağlık 
hizmetleri ihbar ekibine 
bildirdi. İhbar üzerine 
harekete geçen ekipler 
uzun uğraşlar sonucu 
yakaladıkları kediyi 
bakım evinde tedavi 
altına aldı. 
Anestezi uygulanan kedi 
ameliyata alındı. Başarılı 

operasyon ardından kedi 
bakım ünitesinde tedavi 
altına alındı. 
Belediye Veteriner 
Hekimi Hamit Demir 
başarılı geçen operasyon 
ardından kedinin 
kısa sürede sağlığına 
kavuşacağını ve en 
kısa zamanda rahat bir 
şekilde yürüyebileceğini 
ümit ettiklerini söyledi.
Haftada en az iki 
kez bu durumla 
karşılaştıklarını söyleyen 
Veteriner Hekim 
Demir, vatandaşların 
bu durumda duyarlı 
olmalarını istedi.
- Mehmet Bozkır

Ayağına olta iğnesi batan 
yaralı kedi kurtarıldı

Muğla bölgesinde 
etkili olan kar yağışı 
sonrası özellikle 
yaban hayatının 
bulunduğu bölgelerde 
yaşayan canlılar için 
doğal ortama yem 
bırakma çalışmalarına 
Muğla Orman Bölge 
Müdürlüğü ekipleri 
de katkı sunuyor. 
Muğla bölgesinde en 
yoğun kar yağışının 
yaşandığı ilçelerden 
Kavaklıdere’deki yaban 
hayatı ve sokakta 
yaşayan can dostları 
için Muğla Orman 
Bölge Müdürlüğü 

Kavaklıdere İşletme 
Müdürlüğü ekipleri 
doğaya yem bırakıyor.  
Ormanlık alanlarda kar 
olduğu süreçte yaban 
hayvanları için yiyecek 

bırakılmasının devam 
edeceğini belirten 
yetkililer, sokaklarda 
yaşayan can dostları 
için de bu çalışmaların 
süreceğini açıkladılar.

Ormancılar yaban hayatında 
yaşayan canlıları unutmadı

Köyceğiz ilçesinde 
bulunan Hacıbey 
Camii’nde restore 
çalışmaları başladı. 
Vakıflar Bölge 
Müdürlüğü tarafından 
1957 yılında yapılan 
Hacıbey Camii’nde, 
restore ve bakım 
çalışmaları başladı. 
Cami dışına kurulan 
iskele ile dış yüzeyde 
çalışmalar başrken, 
cami içerisinde de 
tadilat ve bakım 
çalışmalarının 
yapılacağı öğrenildi. 

Caminin bakıma 
alınmasını sevine 
cemaat ise hayırsever 
vatandaşların yardımı 
bekliyor. Ulucami 
Mahallesi’nde Atatürk 
Kordonu’nun Kuzeyinde 
bulunan Hacıbey 
Camii kare şeklinde, 
tek şerefeli minaresi 

ile kent meydanına 
bakıyor. Cami, Atatürk 
Kordonu girişinde 
yerli ve yabancı 
turistlerin uğrak yeri 
olarak ziyaretçilerini 
karşılıyor. Dernek 
yönetimi hayırseverlerin 
yardımlarını 
beklemektedir. - İHA

Köyceğiz Hacıbey Camii’nde restore çalışmaları başladı


