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konfor ve huzurun diğer adı

ORHANLAR 

SWEET LİFE
 Lansmana özel yatlar ve ödeme kolaylıklarıyla
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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

CEZA YARGILAMA-
SINDA SERİ 

MUHAKEME USULÜ
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BEBEKLERDE 
TORTİKOLLİS 

TEDAVİSİ
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Ortaca ve Dalyan 
Playoff Grubunda

Ortaca Belediyespor 
ve Dalyanspor BAL’a 
yükselebilmek için 4 
takımdan oluşan play-off 
grubunda mücadele edecek. 

Ortaca Belediyespor 
son maçta Seydikemer 
karşısında galip gelerek 
play-off grubuna 
katılmaya hak kazandı. 
Grubu lider bitiren 
Dalyanspor ise play-

off gurubuna kalmayı 
garantilemişti. play-
off grubu 4 takımdan 
oluşacak. Maçlar sonucu 
grup lideri BAL’dan 
gelen ile yükselme 
maçı oynayacak. 

Düğerek Güneşspor, 
Milas Gençlikspor, 
Ortaca Belediyespor 
ve Dalyanspor play-off 
grubunda yer alıyor.  
Geçen yıl Bölgesel 
Amatör Lig’de mücadele 

eden Ortaca Belediyespor, 
Dalyanspor ile birlikte 
tekrar BAL için final 
mücadelelerine çıkacak. 
Grup lideri BAL’dan 
gelen takım ile yükselme 
maçı oynayacak. -3

İYİ Parti sahaya indi
İYİ Parti Muğla Milletvekili Prof. Dr. Metin 
Ergün öncülüğünde ağır topları Behçet 
Saatçı ve Mehmet Tosun ile sahaya indi.
İYİ Parti Muğla’da Pazar 
ve esnaf ziyaretleri 
yaptı. Ziyaretlere 
Muğla Milletvekili 
Prof. Dr. Metin Ergün, 
Fethiye eski Belediye 
Başkanı Behçet Saatçı, 
Bodrum Konacık eski 
Belediye Başkanı 
Mehmet Tosun katıldı. 
Hafta başından itibaren 

Köyceğiz, Dalaman 
ve Ortaca ilçelerinde 
yapılan ziyaretlerde 
vatandaşların sorunları 
dinlendi ve çözüm 
yolları anlatıldı. -4

Milletvekili Özcan, soğuk havalarda seralarında soba yakmak 
zorunda olan çiftçilere destek verilip verilmeyeceğini sordu

CHP Muğla Milletvekili 
Suat Özcan, Seydikemer, 
Fethiye, Dalaman ve 
Ortaca İlçelerinde yoğun 
biçimde örtü altı sebze 
üretimi yapılmakta 
olduğunu ifade ederek 
Tarım ve Orman Bakanı 

Bekir Pakdemirli 
tarafından yanıtlanması 
talebiyle kışın soğuk 
havalarda seralarında 
soba yakmak zorunda 
olan çiftçilere destek 
verilip verilmeyeceğini 
sordu. -4

CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan, 
Tarım Bakanı’na soru önergesi verdi.

AK Partili 
Gökcan, çimento 

fabrikasına 
ruhsat 

verilmesini 
eleştirdi  

 AK Parti Muğla 
Milletvekili Yelda Erol 
Gökcan, TBMM Genel 
Kurulu’nda yaptığı 
konuşmada, Menteşe 
Belediyesi tarafından 
çimento fabrikası 
kurulması için ruhsat 
verilmesini eleştirdi. -5

CHP’den esnaf 
odasına ziyaret
CHP Ortaca İlçe 
Başkanlığı, Ortaca Esnaf 
ve Sanatkarlar Odası’nı 
ziyaret etti. -4

İl Müdürü Saylak 
üreticileri ziyaret etti
Muğla İl Tarım ve 
Orman Müdürü Barış 
Saylak, Köyceğiz, 
Ortaca ve Dalaman 
İlçelerinde selden zarar 
gören örtü altı üreticileri 
ziyaret etti. -5



Vücudun ana antioksi-
danıdır. Vücudumuzda 
hücreler tarafından 
üretilir. Üç aminoasit-
ten oluşur.(glutamin+ 
glisin+ sistein)
Vücuttaki glutatyon 
seviyeleri yetersiz 
beslenme, çevresel tok-
sinler, stres, alkol, sigara 
tüketimi gibi faktörler, 
yaşlanma gibi durumlar-
da azalır.
Glutatyon Nasıl Alınır?
Oral veya intravenöz 
takviye ile alınabilir. 
Oral formların etkin-
liği bağırsaklardan 
emiliminin az olması 
nedeniyle çok düşüktür. 

Maksimum etkinlik için 
IV(damardan verilen)
form uygundur.
Glutatyonun Faydaları
•Oksidatif stresi azaltır.
•Yaşlı bireylerde insülin 
direncini arttırır.
•Periferik arter hastalığı 
olan insanlarda mobilit-
eyi arttırır.
•Yağlı karaciğer 
hastalığında karaciğer 
hasarını azaltır.
•Bağışıklık sistemini 
güçlendirir.
•Parkinson hastalığı 
semptomlarını azaltır.
•Otoimmün hastalıklara 
karşı savaşmaya 
yardımcıdır.

•Hücreleri korur, yeniler, 
yaşlanma belirtilerini 
geciktirir.
•Solunum yolu hastalık 
semptomlarını azaltır.
•Diyabetin etkisini 
azaltır.
Glutatyon Seviyelerini 
Doğal Olarak Arttır-
manın Yolları
1.Kükürtten zengin 
gıdalar tüketin: Kükürt 
glutatyon üretiminde 
önemlidir. Kükürt ze-
ngini besinler: brokoli, 
brüksel lahanası, karna-
bahar, lahana..)
2.C vitamini alımınızı 
arttırın: C vitamini 
önce serbest radikallere 
saldırarak glutatyon 
seviyelerini arttırmaya 
yardımcı olur. C vita-
mini zengini besinler; 
kivi, narenciye, kırmızı 
biber,çilek..

3.Selenyum zengini 
gıdalar tüketilmeli: 
Selenyum glutatyon üre-
timi için kofaktörüdür. 
Selenyum kaynakları; 
balık ,brezilya cevizi, 
yumurta, ay çekirdeği..)
4.Devedikeni: Silimarin 
antioksidanı hücre 
hasarını önleyerek glu-
tatyon düzeylerini korur.
5.Zerdeçal özü: Kur-
kumin antioksidanı 
glutatyon seviyelerini 
arttırır.
6.Yeterli Uyku: Düzenli 
uyku glutatyon seviyel-
erini arttırır.
7.Düzenli egzersiz: 
Özellikle kardiyo ve 
ağırlık çalışması glu-
tatyonu arttırır.
8.Sınırlı alkol tüketimi: 
Düzenli alkol tüketenle-
rde glutatyon seviyeleri 
% 80-90 oranında düşük 

bulunmuş.
9.Peynir altı suyu 
Protein: Glutatyonun 
oluşmasında etkili 
aminoasitlerden sistein 
kaynağıdır.
Sonuç Olarak
Glutatyon; vücuttaki 
her hücrenin her gün 
kullandığı güçlü bir 
antioksidandır. Bu 
antioksidan seviyel-
eri yaşlanma, yetersiz 
beslenme, hareketsiz 
yaşam tarzı, toksinler 
ve stresle azalabilir. Bu 
durum oksidatif strese 
neden olarak birçok 
hastalığın oluşmasına 
neden olur. Glutatyon 
seviyelerinizi doğal 
olarak arttırabildiğiniz 
gibi hekiminize 
danışarak takviye alabil-
irsiniz.
Sağlıkla kalın.
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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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Kelime anlamı boyun 
eğriliği olan bu hastalık 
en çok doğum sonrası 
görülür.Boynun sağ ya 
da sol tarafında uzanan 
kaslar üzerinde şişlik 
bulunması,boynun tutu-
lan tarafa doğru eğriliği 
ve aynı taraf yüzün 
diğerine göre kısmen 
küçük olduğunun fark 
edilmesi ile belli olur.
Tedavisi: Öncelikle 
ameliyatsız tedavi 
denenir.
Boyun egzersi-
zleri(alıştırma-
lar),yüzün her iki 
omuz hizasına kadar 
döndürülmesi ile 
yaptırılan pasif egzersi-
zlerden oluşmaktadır.

Her gün ve yoğun 
olarak yapılması ger-
eken bu egzersizlerin 
ideali bir fizyoterapist 
eşliğinde,aile tarafın-
dan yapılmasıdır.
Aile egzersizlerin 
önemi konusunda 
uyarılmalı ve eksiksiz 
yapılması sağlanma-
lıdır.Hasta önceleri 1 
sonra 2 aylık aralıklar 
ile kontrol edilmelidir.
Uygun tedaviden sonra 
tam düzelme sağlanır.
Cerrahi tedaviye na-
diren gerek olur.
Hiç tedavi olmamış ve 
1 yaşın üstünde ilk kez 
hekime başvuran hasta-
larda cerrahi tedavi 
daha uygundur.

Fizyoterapist Eda Akcabel

BEBEKLERDE TORTİKOLLİS 
TEDAVİSİ

Zayi
İş yerime ait A1 18401-18650 arası fatura, A1 7551-

7650 arası parakende satış fişi, A1 11501-11800 
arası adisyon, A1801-2300 arası günlük müşteri 
listesi, A18101-18400 arası fatura, A1 2501-3000 
arası günlük müşteri listesi, A 35351-35450 arası 
fatura koçanları kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 

Özer Özalp -  Ortaca Vergi Dairesi - 31271195638

Atatürkçü Düşünce Derneği Ortaca Şubesi 13. Olağan Genel Kurulu
20 Şubat 2022 Pazar günü saat 14:00’da Ortaca Belediyesi Kent Konseyi 
Salonunda yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 27 Şubat 2022 
Pazar günü aynı yerde saat 14:00’da aşağıdaki gündem maddelerine göre 
yapılacaktır. Tüm üyelerimize duyurulur.
Atatürkçü Düşünce Derneği Ortaca Şubesi Yönetim Kurulu adına Başkan 
Günür Karaağaç
GÜNDEM:
1-Açılış ve Yoklama
2-Geçici Divan Oluşumu 
3-Saygı Duruşu
4-İstiklal Marşının okunması
5-Faaliyet Raporunun okunması ve aklanması
6-Denetim Raporunun okunması ve aklanması
7-Konuşmacıların konuşmaları
8-Yeni yönetim, Denetim, Disiplin, Genel Merkez Delegeleri ve Bölge 
Danışma Kurulu Temsilcisinin seçimi 
8-Dilek ve Temenniler

GENEL KURUL İLANI

Seydikemer ilçesinde 
ahşap evde çıkan 
yangında bir kişi 
yaşamını yitirdi. 
Edinilen bilgiye 
göre, Seydiler 
Mahallesi’ndeki 
Mehmet Değirmenci’ye 
(89) ait tek katlı ahşap 
evde yangın çıktı. 
Çevredekilerin 112 Acil 
Çağrı Merkezi’nden 
yardım istemesi üzerine 
olay yerine Muğla 

Büyükşehir Belediyesi 
Seydikemer İtfaiye 
Grup Amirliği ile 
sağlık ekipleri sevk 
edildi. Yangın, ekiplerin 
mücadelesiyle güçlükle 
söndürüldü. Yangında, 
evde tek başına 
yaşadığı öğrenilen 
Değirmenci’nin hayatını 
kaybettiği tespit 
edildi. Yangınla ilgili 
soruşturma devam 
ediyor. - İHA

Ahşap evde çıkan 
yangında 1 kişi öldü

Köyceğiz ilçesindeki bir 
bankanın bankamatiğine 
yüklük miktarda sahte 
dolar yatırılması sonrası 
harekete geçen KOM 
ekipleri, olayla ilgili 
olarak 6 şüpheliyi 
gözaltına aldı. 
Fethiye KOM Grup 
Amirliği Köyceğiz 
ilçesinde bankamatik 
üzerinden yüklü 
miktarda sahte dolar 
yatırıldığı bilgisi 
üzerine sevil ekiplerce 
konu araştırılmaya 
başlandı. Bankamatik 
üzerinden para yatıran 
şüpheliler bankamatik 
kameralarından tespit 
edildi. Yapılan çalışmalar 
sonrası O.A isimli 
şüpheli Fethiye KOM 

ekiplerince Köyceğiz 
ilçesinde yakalanarak 
gözaltına alındı. Sahte 
olduğu değerlendirilen 
paralarla ilgili yapılan 
incelemede paraların 
gerçeğinden farklı 
olduğu, sahte paraların 
bankamatikten 
rahatça geçtiği, 
aldatıcılık kabiliyetinin 
bulunduğu, ancak 
bankamatikten ve para 
sayma makinesinde 
geçtiği anlaşıldı. Olaya 
karışan şahıslarla 
ilgili dataylı yapılan 
araştırmada 6 şüpheli 
şahıs olduğu 
bunlardan O.A 
Köyceğiz’de, A.E 
İstanbul’da yakalandı. 
Firari şüpheli olan 

A.E, C.K, G.D, M.H, 
B.G isimli şahısların 
İstanbul’da olduğu 
bilgisi alınması üzerine 
İstanbul’a Fethiye 
KOM ekibi sevk edildi. 
Ekiplerin yaptığı 
araştırmada şüphelilerin 
kaldıkları adres tespit 
edilerek yapılan 
operasyonda tüm şüpheli 
şahıslar yakalandı.
Toplamda dosyada 6 
şüpheli şahsa parada 
sahtecilikten işlem 
yapılırken, çıkarıldıkları 
mahkemece O.A, B.G, 
M.H adli kontrolle 
serbest kalırken, örgüt 
lideri A.E ve örgüt 
üyeleri G.D ile C.K 
tutuklanarak cezaevine 
gönderildiler. - İHA

Sahte dolar operasyonuna 3 tutuklama
KOM ekiplerinin Köyceğiz ilçesindeki bir banka bankamatiğine yüklü miktarda sahte dolar yatırıldığı 
bilgisi sonrası gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.  

Yatağan ilçesinde 
traktörün devrilmesi 
sonucu meydana 
gelen kazada evli çift 
hayatını kaybetti. Olay, 
Yatağan ilçesi Yeşilköy 
Mahallesi’nde akşam 
saatlerinde meydana 
geldi. Edinilen bilgiye 
göre, Ertuğrul Katı’nın 
kullandığı traktör 
henüz bilinmeyen bir 
nedenle devrildi. Kazayı 
gören vatandaşlar 
durumu 112 Acil Çağrı 
Merkezi’ne bildirdi. 
İhbar üzerine bölgeye 

polis ve sağlık ekipleri 
sevk edildi. Sağlık 
ekipleri traktörde 
yolcu olarak bulunan 
Meliha Katı’nın olay 
yerinde hayatını 
kaybettiğini tespit 
ederken, ağır yaralı 
olarak hastaneye 
kaldırılan Ertuğrul Katı 
ise tüm müdahalelere 
rağmen kurtarılamadı. 
3 çocuk sahibi evli 
çiftin vefatı ilçede büyük 
üzüntüye neden oldu. 
Polis, kaza ile ilgili 
inceleme başlattı. - İHA

Evli çift kazada hayatını kaybetti  
Yatağan ilçesinde traktörün devrilmesi 
sonucu meydana gelen kazada evli çift 
hayatını kaybetti. 

Ortaca ve Köyceğiz’de 
ekmeğe yapılan son 
zamla birlikte 200 gram 
ekmeğin fiyatı 3 TL’ye 
çıktı. 2 ay önce 200 gr 
ekmeğin fiyatı 2 liradan 
2,5 liraya çıkarılmıştı. 
Köyceğiz’de Ocak 
ayının son haftası aynı 

ekmek 2,5 liradan 3 
liraya çıkarıldı. 
700 gr ekşimayalı 
ekmek 8,5 liradan 
satılırken şimdi ise 
10 liradan satılmaya 
başlandı. Simit 3 
lira iken şimdi 3,5 
lira oldu. Fırıncılar 

un fiyatları ve diğer 
girdilere gelen zamları 
gerekçe göstererek 
zam yaptıklarını 
belirtirken, vatandaşlar 
da ekmeğe 2 ayda 
bir zam yapılmasına 
şaşırdıklarını ifade 
ederek tepki gösterdi.

Fırıncılar ekmek fiyatlarına zam yaptı  
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Seri muhakeme usulü, 
kamu davası açılması 
için yeterli şüphe 
bulunmasına rağmen 
kamu davası açmak 
yerine başvurulan özel 
bir yargılama türüdür. 
Savcılık soruştur-
ması sonunda kamu 
davası açılması yerine, 
alternatif bir uyuşma-
zlık çözüm yöntemi 
olarak öngörülen seri 
muhakeme usulü, 
şüphelilerin lehine 
düzenlenmiş; hızlı bir 
muhakeme yöntemidir. 
Buradaki esas amaç 
ise, yargılama faali-
yetlerindeki süreleri 
kısaltarak emek, zaman 
ve mali kaynak açısın-
dan tasarruf sağlamak-
tır. 
Seri muhakeme usulü, 
her suç için mümkün 
olmayıp kanunda 
sınırlı olarak sayılan 
suçlar bakımından 
uygulanmaktadır. Bu 
suçlara bakıldığında ise 
kamuya karşı işlenen, 
yani mağduru belli 
olmayan, ispatı nispeten 
kolay ve yaptırımı hafif 
sayılabilecek suçlar 
(trafik güvenliğini teh-
likeye sokma, gürültüye 
neden olma, hakkı 
olmayan yere tecavüz, 
genel güvenliğin kasten 
tehlikeye sokulması 
gibi) olduğu görülece-
ktir. Şayet bu sayılan 
suçlardan biri söz konu-
su olmasına rağmen 
Cumhuriyet savcısı, seri 
muhakeme usulü uygu-
lamadan iddianame 
düzenlerse; mahkeme 
bu iddianameyi iade 
edecektir. Dolayısıyla 
seri muhakeme usulü 
takdiri değil; mecburi 
bir usuldür.
Bununla birlikte seri 
muhakeme usulü, 
Cumhuriyet savcısının 
yürüttüğü soruşturma 
sonunda kamu davası 
açmak üzere yeterli 
delil elde ettiği ve kamu 
davasının açılmasının 
ertelenmesine karar 
vermediği takdirde, 
şüphelinin müdafi yani 
avukatı huzurunda 
bu yargılama usulünü 
kabul etmesi şartıy-
la, savcılığın suçun 
cezasına yarı oranında 
indirim uygulamak 
suretiyle belirlediği 
yaptırımın mahkeme 
tarafından denetlenerek 
hüküm kurulması sureti 
ile vücut bulan yargıla-

ma usulüdür. Seri 
muhakeme usulünde, 
mahkemenin görevi ise 
sadece denetlemekten 
ibaret olup, şüpheliye 
teklif edilen yaptırım 
savcılık tarafından 
belirlenmektedir. 
Şüpheli, seri mu-
hakeme usulünün 
uygulanmasını kabul 
ederse temel cezadan 
yarı oranında indirim 
yapılmakta olup Cum-
huriyet savcısı, tekliften 
önce seri muhakeme 
usulüyle ilgili aşağıdaki 
hususlarda şüpheliyi 
bilgilendirmektedir: 
•İsnat edilen eylem, 
eylemin oluşturduğu 
suç ile bu suçun seri 
muhakeme usulü 
kapsamına girdiği,
•Kamu davasının 
açılması için yeterli 
şüphenin bulunduğu,
•Özgür iradesiyle ve 
müdafi huzurunda 
kabul ettiği takdirde bu 
usulün uygulanacağı 
ve belirlenecek temel 
cezanın yarı oranında 
indirileceği,
•Cumhuriyet savcısı 
tarafından teklif edilen 
yaptırım hakkında talep 
doğrultusunda mahke-
menin hüküm kuracağı, 
bu hükme karşı itiraz 
kanun yoluna başvu-
rabileceği,
•Teklifin kabulünün an-
cak müdafi huzurunda 
gerçekleştirilebileceği, 
seçtiği bir müdafi yoksa 
istemi aranmaksızın 
kendisine bir müdafi 
görevlendirileceği,
•Mahkeme tarafından 
hüküm kuruluncaya 
kadar her aşamada seri 
muhakeme usulünden 
vazgeçebileceği,
•Mahkemece verilen 
hükmün adli siciline 
kaydedileceği,
•Bu usulün uygulan-
masını kabul etmediği 
takdirde genel hüküm-
lere göre hakkında id-
dianame düzenlenerek 
kamu davası açılacağı,
•Genel hükümler-
in uygulanmasına 
geçilmesi halinde, seri 
muhakeme usulünü 
kabul ettiğine ilişkin 
beyanları ile bu usulün 
uygulanmasına dair 
diğer belgelerin, 
soruşturma ve kovuştur-
ma işlemlerinde delil 
olarak kullanılamaya-
cağı 
Sağlıklı ve huzurlu gün-
ler dilerim.

Av. Arb. Zühra Acar Kandemir

CEZA YARGILAMASINDA 
SERİ MUHAKEME 
USULÜ NEDİR? 

Muğla Süper Amatör 
Lig’de play-off grubuna 
kalacak olan 4’üncü 
takımı belirleyecek olan 
baraj mücadelesinde 
Ortaca Belediyespor ile 
Seydikemer Belediyespor 
karşı karşıya geldi.
Fethiye’de Değirmenbaşı 
mevkinde bulunan 
Fethiye Sentetik Futbol 
Sahası’nda oynanan 
mücadeleye her iki 
takımın taraftarları da 
yoğun ilgi gösterdi. 
Tribünlerin tamamen 
dolu olduğu karşılaşmada 
zaman zaman yağmur 
yağışı etkili oldu.
 İlk yarıda gol sesisinin 
çıkmadığı karşılaşmayı 
kazanan taraf 
1-0’lık skorla Ortaca 
Belediyespor oldu. 
Siyah-beyazlı ekibe 
galibiyeti getiren gol 
90+2’de kazanılan penaltı 
sonrasında geldi.

Penaltı kararı sonrasında 
Seydikemer Belediyespor 
fıtbolcuları yoğun 
itirazda bulunurken, 
topun başına geçen 
deneyimli golcü Akın 
Aktaş topu filelerle 
buluşturdu. Maçın son 
düdüğüyle birlikte 
Ortaca cephesi büyük 
bir sevinç yaşadı. Ortaca 
Belediyespor’un taraftar 
grubu Holiganlar, 
siyah-beyazlı kulübün 
tesislerine giderek 
futbolcularla karşılıklı 
yaptıkları tezahüratlarla 
galibiyeti kutladı. 
Ortaca Belediyesporlu 
futbolcular play-off 
grubuna yükselmenin 
sevincini taraftarlarıyla 
birlikte büyük bir 
coşkuyla kutladı. 
Ortaca Belediyespor 
Kulüp Başkanı Erem 
Kaya, Fethiye’ye 
takımlarını desteklemeye 

gelen siyah-beyazlı 
taraftarlara teşekkür etti. 
Grubu lider bitiren 
Dalyanspor ise play-
off gurubuna kalmayı 
garantilemişti.
play-off grubu 4 
takımdan oluşacak. 
Maçlar sonucu grup 
lideri BAL’dan gelen 

ile yükselme maçı 
oynayacak. Düğerek 
Güneşspor, Milas 
Gençlikspor, Ortaca 
Belediyespor ve 
Dalyanspor play-off 
grubunda yer alıyor. 
Geçen yıl Bölgesel 
Amatör Lig’de 
mücadele eden Ortaca 

Belediyespor, Dalyanspor 
ile birlikte tekrar BAL 
için final mücadelelerine 
çıkacak. Grup lideri 
BAL’dan gelen takım 
ile yükselme maçı 
oynayacak. 
- Berkay Göcekli

Ortaca Belediyespor play-off grubunda
Ortaca Belediyespor: 1 - Seydikemer Belediyespor: 0



5GÜNEYEGE HABER HAFTALIK SİYASİ YEREL HABER GAZETESİguneyege.net 04 Şubat 2022 Cuma

İLAN
ORTACA DEVLET HASTANESİ’NDEN

Basın: 1545453RESMİ İLANLAR www.ilan.gov.tr.’de

Sıra
No Kiralanacak Kısım Kiralanacak Kısım m² Kullanım

Amacı
Kiralama

Süresi
2 Yıllık Tahmini

Bedel (TL)
Geçici Teminat

(%30)
İhale Gün

Saati

1 Ortaca Devlet Hastanesi 
Kantin ve 2 adet Otomat yeri

Kantin yeri 100 m² Otomat 
Yeri 2 m2 Kantin 24 ay 195.228,00 TL 58.568,40-TL

23.02.2022
Çarşamba Günü 

Saat 10:00’da

1.Sağlık Bakanlığı tahsisli yukarıda nitelikleri yazılı taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile Ortaca Devlet Hastanesi Toplantı 
Salonu’nda yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.
2.İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dâhilinde Ortaca Devlet Hastanesi Satınalma Biriminde (Gölbaşı Mah. Hastane Cad. No:6 Ortaca - Muğla / Tel: (252) 282 5313) 
bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanların, idarece onaylı ihale dokümanını Ortaca Devlet Hastanesi’nin Hastane Veznesine veya Hastanenin Halk Bankası 
Muğla Şubesindeki TR5500012000925900005000112 IBAN no’lu hesabına doküman bedeli olan 500-TL (beşyüzTürkLirası) yatırarak yukarıda belirtilen adresten doküman satış 
işlemlerini yaptırması zorunludur.
3.Katılımcılardan istenilen belgeler:
Aşağıda belirtilen katılım için gerekli belgeler ihale tarih ve saatinde ihale yeri olan Ortaca Devlet Hastanesi Toplantı Salonu Salonunda İhale Komisyonuna teslim edilecektir.
a)Yasal yerleşim yerini gösteren ve Tebligat için gerekli adres/ikametgah belgesi beyanı, irtibat için telefon, varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.
b)Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi
c)Gerçek kişi olması halinde üzerinde T.C. kimlik numarasını gösteren nüfus cüzdanı; tüzel kişi olmaları durumunda vergi numaralarını gösterir belge.
d)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.
(1)Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza beyannamesi,
(2)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten ve son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile  tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
e)Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan vekilin temsile yetkili olduğunu gösterir noter onaylı vekâletnamesi ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
f)Tahmini bedelin en az % 30 ’u kadar 58.568,40.-TL geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu. Teminat mektubu dışındaki teminatlar Ortaca Devlet Hastanesi’nin Hastane 
Veznesine veya Hastanenin Halk Bankası Muğla Şubesindeki TR5500012000925900005000112 IBAN no’lu hesabına yatırılması ve makbuzların ihale komisyonuna sunulması 
zorunludur. (Teminatlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabileceği gibi, banka teminat mektubu verilmesi halinde teminat 
mektubunun geçici ve süresiz olması gerekir.)
g)İhale dokümanının satın alındığına dair dekont veya makbuz.
h)İlk İlan tarihinden sonra düzenlenmiş Vergi Dairesine borcunun olmadığını gösterir belge.
i)İlk İlan tarihinden sonra düzenlenmiş Sosyal Güvenlik Kurumu’na borcunun olmadığını gösterir belge.
j)İhaleye katılacak isteklilerin İdaremize vadesi geçmiş ticari alan (kantin, büfe, kafeterya vb)  kira bedeli borcu bulunmayacaktır. Vadesi geçmiş kira borcu olan isteklinin şartları 
tam bile olsa ihale dışı bırakılacaktır.
k)Türk Ceza Kanunun 53 ncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa 
bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyine karşı suçlar, Milli Savunmaya karşı suçlar, Devletin Sırlarına karşılık suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, 
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini 
aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmadığına (özel hukuk tüzel kişilerde tüm ortaklar dahil) dair ilk ilan tarihinde sonra alınmış Adli sicil kaydı belgesi.
l)Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı Meslek Dalı: Kantin / Kafeterya İşletmeciliği olan ustalık / kalfalık belgesi. (Gerçek kişilerin kendilerinin, tüzel kişiliklerde ise ortaklardan en az birinin 
veya firma bünyesinde çalışanlardan en az birinin bu belgeye sahip olması gereklidir. Firma bünyesinde çalışan kişiye ait ustalık/ kalfalık belgesi sunulması durumunda; belge sahibi 
kişinin ilk ilan tarihinden önce firma bünyesinde çalıştığına dair sigortalı işe giriş belgesi olması gereklidir)
m)Belge kontrolünden sonra, belgeleri tam olan istekliler açık teklif öncesi idarece düzenlenen şartnameyi kabul edeceklerine ilişkin beyanda bulunacaklar. (Kira Şartnamesinin 
son sayfada bulunan bilgiler doldurularak her sayfası imzalanacaktır.)
4.İhaleye katılacak isteklilerin kamu ihalelerinden yasaklı olup olmadığı sorgulanacaktır. Yasaklı olan isteklinin şartları tam bile olsa ihale dışı bırakılacaktır.
5.Postayla yapılacak olan başvurularda, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaştırılması 
şarttır. İhale tarih ve saatinden sonra sunulan teklif zarfları teslim alınmayacaktır.
6.Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve ihale komisyonu herhangi bir sorumluluk kabul etmez. 
7.İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İLANEN DUYURULUR.

Milletvekili Gökcan 
konuşmasında, 
“Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 
liderliğinde, 20 yıllık 
AK Parti iktidarlarımız 
döneminde, havayı, 
denizlerimizi, sularımızı, 
göllerimizi koruduk. 
Cumhuriyetimizin 
kurucusu Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün de 
ifade ettiği gibi; ‘Biz 
doğayı korudukça, doğa 
da bizi koruyacaktır’. 
CHP’li Belediye ise, 
hemşerilerimizin 
bütün tepkilerine 
rağmen, Menteşe 
ilçemizde çimento 
fabrikası kurulması için 
ruhsat verdi. CHP’li 
Muğla milletvekilleri,  
kamuoyunu yanıltıcı 
açıklama yaptılar. 
Yine Hükümetimizi ve 
Bakanlığımızı suçladılar. 
ÇED verilmesi ile 
ilgili bakanlığımızı 
suçluyorlar. ÇED sadece 
çevresel etkilerin 
değerlendirilmesinden 
ibarettir. Herhangi bir 
faaliyet için ÇED’in 

olumlu verilmesi 
ruhsatın verilmesi 
anlamına gelmemektedir. 
ÇED, prosedür gereği 
verilir,  plan veya 
izin onayı değildir. 
Menteşe ilçesi, Bayır 
Mahallesi’nde yer alan 
Çimento Fabrikası İmar 
Planı Bayır Belediyesi 
ve Muğla İl Özel İdaresi 
İl Genel Meclis kararları 
ile 05.09.2007 tarihinde 
onaylanmıştır. Muğla 
İdare Mahkemesi,  iptal 
edilen ÇED kararını 

gerekçe göstererek ilgili 
planları iptal etmiştir. 
Muğla Büyükşehir 
Belediyesi de mahkeme 
kararına istinaden 
ilgili planı 14.09.2017 
tarihinde iptal etmiştir. 
Ancak ÇED’in iptal 
olması plan iptalini 
gerektirmemektedir 
ve böyle bir mevzuat 
da yoktur. Menteşe 
Belediyesi Mahkemece 
iptal edilen planları 
Danıştay’a taşımıştır. 
İlgili faaliyetin yer aldığı 

plan için Danıştay 6. 
Dairesi de ÇED iptalinin 
plan iptaline sebep 
oluşmayacağı yönünde 
karar vermiştir. ÇED 
iptal kararını bozmuş 
ve dosyayı Muğla 
İdare Mahkemesi’ne 
iade etmiştir.  Muğla 
İdare Mahkemesi de 
ilgili planları geçerli 
kılmıştır. Mahkeme 
kararına istinaden Muğla 
Büyükşehir Belediyesi 
08.08.2019 tarihinde, 
Menteşe Belediyesi de 

03.09.2019 tarihinde 
Meclis kararı almıştır.  
Planlar tekrar yürürlüğe 
girmiştir. 2006 yılında 
ÇED alınmış, ancak daha 
sonra Mahkemece ÇED 
iptal edilmiştir.   İlgili 
firma Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’ndan 2014 
yılında tekrar ÇED 
kararı almıştır. 2014 
tarihinde verilen ÇED 
Raporu yasal olarak 7 
yıl geçerlidir. ÇED’in  
süre bitimine 2 gün 
kala Menteşe Belediyesi 
çimento fabrikası için 
inşaat ruhsatı vermiştir. 
Eğer gerçekten çevreyi, 
hemşerilerimizi ve 
Muğla’yı düşünüyorlarsa 
verdikleri ruhsatı 
iptal etsinler. Biz 
de sürecin takipçisi 
olmaya devam edeceğiz.  
Hemşerilerimiz müsterih 
olsun.  Yeryüzü cenneti 
Muğlamızı sözde 
çevrecilere rağmen 
koruyacağız. Ve 
korumaya da devam 
edeceğiz” dedi. - İHA

AK Partili Gökcan, çimento fabrikasına ruhsat verilmesini eleştirdi   
AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Menteşe 
Belediyesi tarafından çimento fabrikası kurulması için ruhsat verilmesini eleştirdi.  

Muğla İl Tarım ve 
Orman Müdürü Barış 
Saylak, İl Müdür 
Yardımcıları ile birlikte 
Köyceğiz, Ortaca ve 
Dalaman İlçelerinde 
selden zarar gören başta 
örtü altı üreticileri olmak 
üzere çiftçileri yerinde 
ziyaret etti. Seralarda 
ve üretim alanlarında 
incelemelerde bulunan 
ve bilgi alan İl 
Müdürü Barış Saylak, 
muhtarlıkları ve köy 
kahvelerini de ziyaret 
ederek çiftçilerle sohbet 
etti. İl Müdürlüğünden 
yapılan açıklamada; 
“Geçen hafta çetin kış 
şartlarında nöbet tutan 

örtü altı üreticilerimizi 
bu hafta da yalnız 
bırakmadık. İl Müdürü 
Barış Saylak; İl 
Müdür Yardımcıları 
ile birlikte Köyceğiz, 
Ortaca ve Dalaman 
İlçelerinde selden zarar 
gören başta örtü altı 
üreticilerimiz olmak 
çiftçilerimizi yerinde 
ziyaret etti. Seralarda 
ve üretim alanlarında 
incelemelerde bulunan 
ve bilgi alan İl 
Müdürü Barış Saylak, 
muhtarlıkları ve köy 
kahvelerini de ziyaret 
ederek çiftçilerle sohbet 
etti.” denildi.
- Mehmet Bozkır

İl Müdürü Saylak Ortaca, Dalaman 
ve Köyceğiz’de üreticileri ziyaret etti

Fatihten sonra devlet 
yönetiminden Türk 
kovuldu…
O günden bu güne 
devleti geri almaya 
çalışıyoruz..
Osmanlıdan bu güne 
devletin içine Türk ve 
Müslüman görünümü 
ile sızanlar, devlet 
içinde devlet oldular. 
Onların isteği dışında 
devlet bağımsız hareket 
edemez hale getirildi..
Devlete hakim olanları 
göremedik, anlaya-
madık..
Ekonomi onların oldu..
Bürokrasi ve siyaset 
onlardan soruldu..
Medya onların tekeline 
geçti..
Sanat, spor ve kültürel 
etkinlikler onlardan 
soruldu…
Enerji tekellerinde, 
Gıda sektörü te-
kellerinde,
Su tekellerinde.. İlaç 
sektörü tekellerinde..
Bu yapıları anlaya-
madık, göremedik şim-
di de en ağır bedelleri 
ödüyoruz..
Doların yükselmesini 
bahane ederek, zam 
üstüne zam yapanlar 
doların ateşi düştük-
ten sonra hiç indirime 
gitmediler. Hüküme-
tin çağrılarına kulak 
asmadılar. Denetim 
ve cezalardan korkup, 
çekinmediler. Stokçu-
lar aleni stoklama 
yaptılar . Kanunları 
hiçe saydılar. Kendile-
rini kanunların üstünde 

gördüler. Ellerini 
kollarını sallaya sallaya 
gezmeye devam ediy-
orlar..
Bu güruh kendilerini 
SEÇİLMİŞ gören ve 
MAVİ KANLI old-
uklarını söyleyen, 
kendilerini EFENDİ , 
milleti ise KÖLE gören 
sapkın bir anlayışın 
temsilcileri..
Türk milletinin asıl 
mücadelesi işte bu 
sapkınlar ile…
Bu   mücadele kazanıl-
mak zorunda. Bu işin 
sağı-solu yok. Hepimiz 
aynı geminin içindeyiz. 
Gemi su alıyor. Gem-
iyi batmadan kurtar-
malıyız. Her partinin 
içinde varlar. Hem de 
en etkin karar alma 
mekanizmalarındalar. 
Partilerden ziyade 
MİLLİ RUHA hizmet 
etmemiz lazım. Tek 
reçetemiz bu..
İçten ve dıştan kuşatma 
altındayız..
Bunu görmüyor ve 
anlamıyorsanız, Milli 
birlik ve beraberliğin 
önemini ne kadar an-
latsam da anlamazsınız. 
KUŞATMALARI ve 
AÇILAN CEPHELERİ 
YIRTIP ATMALIY-
IZ… Söyleyeceğim 
en önemli konu budur. 
Siyasetmiş, partilermiş, 
hepsi hikaye..Mason   
Mustafa Reşit paşa ve 
Nemrut Mustafalar 
tetikte..
Allah milletimizin 
yardımcısı olsun…

Sezgin Yıldırım

TAM ZAMANI
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Marmaris Armutalan 
Kültür Merkezi’nde 
CHP tarafından “İkinci 
Yüzyılda Eğitim 
Hakkı” isimli konferans 
düzenlendi.
CHP Sosyal 
Politikalardan Sorumlu 
Genel Başkan Yardımcısı 
Yüksel Taşkın, CHP 
Ankara Milletvekili 
Yıldırım Kaya, Muğla 
Milletvekilleri Suat 
Özcan, Burak Erbay ve 
Mürsel Alban, Marmaris 
Belediye Başkanı 
Mehmet Oktay, CHP 
Ortaca İlçe Başkanı 

Evren Tezcan ve 
partililer katıldı. 
Konferans, Mustafa 
Kemal Atatürk ve 
şehitler adına bir 
dakika saygı duruşunda 
bulunulmasının ardından 
İstiklal Marşı’nın 
okunmasıyla başladı. 
CHP Sosyal 
Politikalardan Sorumlu 
Genel Başkan Yardımcısı 
Prof. Dr. Yüksel Taşkın, 
CHP Ankara Milletvekili 
Yıldırım Kaya ve 
akademisyen Doç. Dr. 
Ahmet Yıldız konuşma 
yaptı. Konferansa 

katılan CHP Ortaca 
İlçe Başkanı Evren 
Tezcan; “CHP Genel 
Başkan Yardımcımız 
Prof. Dr. Yüksel Taşkın, 
önceki dönem genel 
başkan yardımcımız 
ve Eğitim-Sen Kurucu 
Genel Başkanı Yıldırım 
Kaya ve akademisyen 
Doç. r. Ahmet Yıldız’ın 
katılımı ile İkinci 
Yüzyılda Eğitim Hakkı 
konferansına katıldık. 
Emeği geçen tüm yol 
arkadaşlarımıza teşekkür 
ediyoruz.” dedi.
- Mehmet Bozkır

Tezcan, İkinci Yüzyılda Eğitim Hakkı konferansına katıldı
CHP Ortaca İlçe Başkanı Evren Tezcan, Marmaris Armutalan Kültür Merkezi’nde CHP tarafından düzenlenen 
“İkinci Yüzyılda Eğitim Hakkı” isimli konferansa katıldı. 

CHP Muğla Milletvekili 
Suat Özcan, Seydikemer, 
Fethiye, Dalaman ve 
Ortaca İlçelerinde yoğun 
biçimde örtü altı sebze 
üretimi yapılmakta 
olduğunu ifade ederek 
Tarım ve Orman Bakanı 
Bekir Pakdemirli 
tarafından yanıtlanması 
talebiyle kışın soğuk 
havalarda seralarında 
soba yakmak zorunda 
olan çiftçilere destek 
verilip verilmeyeceğini 
sordu.
Soru önergesi veren Suat 
Özcan; “Seydikemer, 
Fethiye, Dalaman ve 
Ortaca ilçelerinde 
yoğun biçimde örtü 
altı(sera)sebze üretimi 
yapılmakta ve bunun 
önemli bölümü domates 
olup yurtiçi tüketimi 
yanında özellikle 
Rusya’ya ihraç da 
edilmekte olup ülkemize 
önemli miktarda döviz 

getirisi sağlamaktadır.   
Örtü altı sebze 
yetiştiriciliğinde giderler 
tarlada üretilenden çok 
daha fazladır. Örtü, 
fidan, ilaç, gübre, 
işçilik, sulama gibi 
zorunlu giderlerin 
yanı sıra kış aylarında 
don tehlikesine karşı 
ısıtma gideridir. Bunun 
için zorunlu olarak 
seralarda soba yakmak 
gereklidir, yakacak 
olarak da odun veya 
kömür kullanılmaktadır. 
Fethiye ve Seydikemer 
orman depolarında odun 
satışı yapılmadığından 
en yakın Köyceğiz 
orman deposundan 
1(Bir) steri 375 TL’ye 
temin edebilmektedirler. 
Yılbaşından önce 
1 ster odun 150 TL 
iken halen 375 TL 
olmasından dolayı 225 
TL fazla ödeme yapmak 
zorundadırlar. 1 ster 

odunun nakliyesi 100 
TL olunca 1 ster odunun 
Fethiye ve Seydikemer 
ilçemize maliyeti 475 
TL ya da 500 TL ye mal 
olmaktadır.” dedi.
Milletvekili Özcan, 
şu soruları yöneltti; 
“Aşağıda soruların 
Tarım ve orman 
Bakanı Sn Bekir 
Pakdemirli tarafından 
yanıtlanmasını talep 
ettim. Orman genel 
Müdürlüğünce çeşitli 
sektörlere indirimli 
kereste veya başka 
orman ürünleri indirimli 
verilmekte midir. 
Örtü altı üreticilerine 
indirimli olarak 
odun satışı yapılması 
mümkün müdür. Örtü 
altı üreticileri zor 
durumdadır. Bakanlık 
olarak gelişen şartlara 
göre destek vermeyi 
düşünüyor musunuz.”  
- Bülten

Milletvekili Özcan’dan Tarım Bakanı’na soru önergesi
Cumhuriyet Halk Partisi Muğla Milletvekili Suat Özcan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yanıtlanması 
talebiyle kışın soğuk havalarda seralarında soba yakmak zorunda olan çiftçilere destek verilip verilmeyeceğini sordu.

İYİ Parti Muğla 
Milletvekili Prof. 
Dr. Metin Ergün 
öncülüğünde ağır topları 
Behçet Saatçı ve Mehmet 
Tosun ile sahaya indi.
İYİ Parti Muğla’da Pazar 
ve esnaf ziyaretleri 
yaptı. Ziyaretlere 
Muğla Milletvekili 
Prof. Dr. Metin Ergün, 
Fethiye eski Belediye 
Başkanı Behçet Saatçı, 
Bodrum Konacık eski 
Belediye Başkanı 
Mehmet Tosun katıldı. 
Hafta başından itibaren 
Köyceğiz, Dalaman 
ve Ortaca ilçelerinde 
yapılan ziyaretlerde 
vatandaşların sorunları 
dinlendi ve çözüm yolları 
anlatıldı. İYİ Parti Muğla 
Milletvekili Prof. Dr. 
Metin Ergün ziyaretlerde 
yaptığı açıklamalarda;’’ 

Ziyaretlerimiz sırasında 
vatandaşlarımız bizlere 
güven duyduklarını 
söylüyorlar. Bizlere 
umutla bakıyorlar. 
Artık sorunlarını 
dile getirmekten 
çekinmiyorlar. 
Bizlerden gerçekçi 
cevaplar aldıklarında 
ise güvenleri bir kat 
daha artıyor. Cesurlar 
hareketinin her bir 
bireyi Genel Başkanımız 
Meral Akşener’in 
önderliğinde sorunlara 
çözüm üretebilecek 
güçtedir. Türkiye’nin 
sorunlarının tamamına 
çözüm önerilerimiz 
vardır ve bunlar 
gündeme uygun olarak 
Genel Başkanımız Meral 
Akşener ve partimizin 
yönetim kadroları 
tarafından kamuoyuna 

açıklanmaktadır. 
Vatandaşlarımız 
hayat pahalılığından 
geçinemediklerinden 
esnaflarımız enflasyon 
altında ezildiklerinden 
rafa mal koyamaz 
olduklarından şikayet 
ediyorlar. İYİ Partiyi 
umut olarak gören 
vatandaşlarımıza son 
olarak şunu söylemek 
istiyorum. İYİ Parti 
Genel Başkanımız 
Meral Akşener 
başkanlığında tüm 
kadroları ile ülkemizin 
içinde bulunduğu her 
soruna çare üretmiştir 
ve üretmeye de devam 
etmektedir. Bize 
güvenin ve yaşadığınız 
bu zorlukların cevabını 
sandıkta verin’’ dedi.
- Mehmet Bozkır

Ortaca’da İYİ Parti Milletvekili Ergun’un katılımı ile esnaf ziyareti yaptı
İYİ Parti Muğla Milletvekili Prof. Dr. Metin Ergün öncülüğünde ağır topları Behçet Saatçı ve Mehmet Tosun ile 
sahaya indi.

CHP Ortaca İlçe 
Başkanlığı, Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası’nı 
ziyaret etti. CHP Ortaca 
İlçe Başkanı Evren 
Tezcan, “Ortaca Esnaf 
ve Sanatkarlar Odası 
Başkanlığına tekrar 
seçilen Hüsamettin 
Karaşahin ve Yönetim 
Kuruluna hayırlı 
olsun ziyaretlerinde 

bulunduk. Ortaca’mızın 
ve ülkemizin yararına 
olan her konuda 
işbirliği içerisinde 
olacağız” dedi.
Ortaca Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı Hüsamettin 
Karaşahin, ziyaret için 
Tezcan ve partililere 
teşekkür etti.
- Mehmet Bozkır

CHP’den esnaf odasına ziyaret
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2020 yılında Kültür ve 
Turizm Bakanlığı’nın 
izni, Muğla Valisi Orhan 
Tavlı’nın destekleri 
ve Ula Belediyesi’nin 
katkıları ile İdyma 
antik kentinin uzantısı 
Akyaka Kalesinde kazı 
çalışmaları Muğla Sıtkı 
Koçman Üniversitesi 
Arkeoloji Bölümü 
Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Abdülkadir Baran 
tarafından sürerken, 
İdyma ana kentinde 
de kamulaştırma 
işlemlerinin 
tamamlanmasının 
ardından ilk defa kazı 
çalışmaları başlıyor.  

İDYMA ANADOLU 
KÖKENLİ BİR İSİM

Ula ilçesi sınırları 
içinde Gökova 
Mahallesi Sakartepe 
rampası eteklerinde 
yer alan İdyma antik 
kenti ile ilgili antik 
kaynaklarda çok fazla 
bahsedilmemesine 
karşın İdyma isminin 
Anadolu kökenli bir 
isim olduğu, M.Ö. 7’nci 
yüzyıl ve sonrasına 
tarihlenebilecek 
seramikler tespit edildi. 
Yüzde 30’a varan eğimli 
bir arazi üzerine kurulan 

İdyma antik kentinin en 
büyük özelliği Gökova 
Körfezi ile kara iç 
kesimler arasında çok 
önemli bir noktada 
bulunması. Görkemli sur 
duvarları, kutsal alanlar, 
Paleastra ve tiyatro 
gibi sosyal yapıların 
bulunduğu yazıtlar 
ve mevcut arkeolojik 
verilerden bilinen 
antik kentin neredeyse 
tamamında köylüler 
tarafından zeytin 
ağaçları dikilmiş.
150’YE YAKIN KAYA 

MEZARI VAR
Antik kentin yaklaşık 
800 metre zirvesindeki 
Akropolis alanında 
çok büyük bir sarnıç 
olmak üzere kentin iç 
kesimlerinde de yer yer 
irili ufaklı sarnıçlar yer 
alıyor. İklim şartları 
nedeniyle birçok yapının 
toprak altında kalması 
nedeniyle kent içindeki 
tarihi yapılar kazılar 
yapıldıkça ortaya 
çıkacak. Kent dışında 
150’ye yakın kaya mezarı 
bulunurken, kent içinde 
de toprak altında kalmış 
kaya mezarlar olduğu 
tahmin ediliyor.
YÜRÜYÜŞ YOLLARI 

HAZIRLANDI
İdyma Antik Kenti Kazı 
Başkanı Muğla Sıtkı 
Koçman Üniversitesi 
Arkeoloji Bölümü 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Abdülkadir Baran, kentin 
uzantısı durumundaki 
Akyaka Kalesinde kazı 
çalışmalarının devam 
ettiğini, ana kentte ise 
ilk defa kazı çalışması 
yapacaklarını açıkladı. 
Doç. Dr. Baran, “2020 
yılında İdyma antik 
kentinde çalışmalara 
başladık. İlk etapta 
Akyaka Kalesinde 
Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’nın izni ve 
Muğla Valisi Orhan 
Tavlı’nın destekleri ile bu 
çalışmaları yürüttük. Ula 
Belediye Başkanlarımız 
rahmetli İsmail Akkaya 
ve mevcut Belediye 
Başkanımız Özay 
Türkler başkanlarımız 
bu çalışmalarımızda 
bize çok büyük destek 
verdiler. Bu çalışmalar 
sayesinde İdyma antik 

kentinin yoğun bir 
kamulaştırma sıkıntımız 
vardı. Bunu Sayın 
Valimizin destekleriyle 
büyük bir parselin 
kamulaştırmasını 
tamamladık. 
Kamulaştırma 
işlemlerinin ardından 
İdyma ana kentte de 
kazı çalışmalarına 
başlayacağız. Öncelikli 
olarak zaten biliniyordu 
ama kentteki eksik 
bilgilerimizi tamamladık. 
Kazı çalışması öncesi 
yürüyüş yollarını 
hazırladık. Kazılar 
esnasında insanlarımızın 
kente gelerek 
gezebileceği bir güzergah 
hazırladık” dedi. Kentin 
Akropolisi’nin deniz 
seviyesinden yaklaşık 
800 metre yükseklikte 
olduğunu açıklayan 
Baran, “Kent bir çanak 
şeklinde oldukça güzel 
bir konumda, Gökova 
Körfezine hakim bir 
noktada bulunuyor. M.Ö. 
7’nci yüzyıl itibari ile 
Roma dönemine kadar 
yoğun bir yerleşim 
görmüş İdyma antik 
kenti. İçinde bildiğimiz 
kadarı ile Palestrası, çok 
büyük sosyal yapıları, 

konut yapıları ve güçlü 
bir sur sistemi ile tahkim 
edilmiş bir kent burası. 
Kentin surlarının dışında 
yaklaşık 150 tane anıtsal 
kaya mezarları var. 
Kentin içinde mezarlar 
var” dedi. Antik kentin 
yerleşim birimlerinden 
uzak olması nedeniyle 
defineciler tarafından 
tahrip edildiğini, 
bu çalışmalar ile bu 
tahribatın önüne 
geçmiş olacaklarını 
açıklayan Doç. Dr. 
Baran, “Herkesin 
bizim buradaki 
çalışmalarımıza destek 
vermesini bekliyoruz. 
Antik kentler sahipsiz 
ve boş bırakıldığı 
zaman büyük bir tehdit 
altında oluyor. Herkesi 
en yakınındaki antik 
kentleri ziyaret etmeyi, 
geçmiş dokuyu, geçmiş 
kültürleri öğrenmeye 
davet ediyorum. 
Çalışmalarımız inşallah 
buna ivme kazandıracak. 
Böylelikle hem Ula 
ilçemiz, hem Muğla’mız, 
hem de ülkemiz 
dört mevsim kültür 
turizminde önemli bir 
rota, önemli bir kazanım 
elde edecek” dedi. - İHA

İdyma’nın 2 bin yıllık sırrı çözülüyor
Mavi yolculuğun en önemli merkezlerinden Gökova Körfezine hakim, Sakartepe rampası eteklerinde 150’ye 
yakın antik kaya mezarı bulunan İdyma antik kentinde 2 bin yıl sonra kazı çalışması başlıyor  

Muğla Eğitim ve 
Araştırma Hastanesinde 
gerçekleştirilen 
operasyon ile 8 aylık 
bir bebeğe hastanede 
ilk kez gergin omurilik 
ameliyatı yapıldı. 
Ameliyatı gerçekleştiren 
Beyin Cerrahisi Uzmanı 
Op. Dr. Güven Gürsoy 
yaptığı açıklamada 
“Spina Bifida, doğumsal 
kalp hastalıklarından 
sonra en sık görülen 
doğumsal gelişim 
anomalisidir. Tanısı 
anne karnında veya 
doğum sonrasında 
konulabilir. Ciltte 
açıklık, kızarıklık gibi 
cilt bulgularından kol ve 
bacaklarda güçsüzlüğe, 
açık omurilik kesesinden 
içe basma veya düz 

tabanlık gibi ortopedik 
bulgulara kadar çeşitli 
şekillerde semptom 
verebilir. Nadiren de olsa 
hastalar ileri yaşlarda da 
ilk tanı alabilir. Gergin 
omurilik sendromu 
da bu hastalıklardan 
biridir. Sinir liflerinin 
veya onları tutan 
yapıların sinir kesesine 
yapışması veya 
gerilmesi sonrasında 
boy büyüdükçe omurga 
eğriliği, bacaklarda 
kuvvet kaybı, idrar 
problemleri yaşanabilir. 
Bu rahatsızlığın 
mümkün oldukça küçük 
yaşlarda saptanarak 
cerrahi yolla giderilmesi 
bu komplikasyonları 
ortadan kaldırmaktadır” 
dedi. - İHA

8 aylık bebeğe Gergin 
Omurilik ameliyatı  


